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การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  1) ศึกษาความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความ

ตอ้งการประกอบอาชีพของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 2) เปรียบเทียบความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจ
กบัความตอ้งการประกอบอาชีพของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายก่อนและหลงัการใชกิ้จกรรมแนะแนว  การ
วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 ศึกษาความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความตอ้งการประกอบ
อาชีพ กลุ่มตัวอย่างเป็นเป็นนักเรียน จ านวน 286 คน ไดจ้ากการสุ่มอย่างง่าย ระยะที่ 2 การเสริมสรา้งความ
สอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพ  กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียน จ านวน 12 คน ที่ได้
จากการเลือกแบบเจาะจง โดยเป็นนกัเรียนที่ไม่มีความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการประกอบ
อาชีพในระยะที่ 1 มีความสมคัรใจเขา้รว่มการทดลองและสุ่มเขา้กลุ่ม เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1) แบบคดั
กรองความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจและความตอ้งการประกอบอาชีพ มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ .96  2) 
แบบส ารวจความสนใจทางอาชีพ S.D.S. และ 3) กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสรมิสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความ
สนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล  ได้แก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน  ผลการวิจยั1) นกัเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความ
สอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพ  คิดเป็นรอ้ยละ 91.6 และรอ้ยละ 8.4 ไม่มีความ
สอดคล้องระหว่างความสนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพ   2) นักเรียนกลุ่มทดลองมีความสอดคล้อง
ระหว่างความสนใจและความตอ้งการประกอบอาชีพหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01 

 

ค าส าคญั : ความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ, กิจกรรมแนะแนว, 
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The purposes of this research are as follows: (1) to study the congruence of career 

interests and career needs of high school students; and (2) to compare the congruence of career 
interests and career needs of high school students before and after using guidance activities. The 
research was divided into two phases. The first phase was to study the congruence of career 
interests and career needs of students. The samples were 286 students selected by simple random 
sampling. The second phase was to enhance the congruence of career interests and career needs 
and 12 samples were selected by purposive sampling methods. These samples were also 
considered by the results from Phase 1, in which they were incongruent in terms of their career 
interests, career needs and with their voluntary and random assignment to participate in this 
experiment. The instruments used in this research included: (1) Comprehensive screening form of 
the congruence between career interests and career needs Inventory with a reliability of .96; (2) The 
S.D.S. (Self-Directed Search) survey; and (3) Guidance activities for enhancing career interests and 
career needs. The statistics used to analyze the data consisted of percentage, mean, standard 
deviation of the scores and a t-test dependent of sample. The research results were as follows: (1) 
High school students had 91.6 percent congruence of career interests and career needs, while 8.4 
percent of students had incongruence of career interest and career needs.; and (2) after the 
experiment, the students had higher congruence of career interests and career needs at a 
statistically significant level of .01. 

 
Keyword : Congruence of career interests and career needs, Guidance activities, High School 
students 
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บทที ่1 
บทน า 

ภมิูหลัง 
อาชีพเป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีพของมนษุยใ์นสงัคมปัจจบุนัและอาชีพก็ยงัเป็นหนา้ที่

ในการไดม้าซึ่งค่าตอบแทนหรือรายไดเ้พื่อน ามาใชใ้นการด ารงชีวิตของบุคคล ปัจจุบันมีอาชีพ  
ใหม่ ๆ เกิดขึน้มากมาย ซึ่งอาชีพแต่ละอาชีพจะมีลกัษณะงานและมีรายได้ที่แตกต่างกนัไป ในการ
ประกอบอาชีพบุคคลตอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกับอาชีพนัน้ ๆ อย่างลึกซึง้และรูเ้ท่าทนัการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอาชีพจึงสามารถน าความรูค้วามสามารถมาใชใ้นการประกอบอาชีพอย่าง 
มีความคิดสรา้งสรรค ์แข่งขันไดท้ั้งในสังคมไทยและสากล กรมการจัดหางาน (2559b, น. 10)  
เม่ือยอ้นกลบัไปในอดีต หากจะพิจารณาเก่ียวกบัอาชีพในยคุเริม่ตน้คนสว่นใหญ่จะประกอบอาชีพ
ดา้นเกษตรกรรม ซึง่หมายถึงการด าเนินชีวิตของคนสมยัอดีตนัน้ไม่ไดมี้ความซบัซอ้นแต่ในปัจจบุนั
มีการเปลี่ยนแปลงในดา้นวิทยาการสงูขึน้ ความเป็นมนุษยก์็เปลี่ยนแปลงตามไปก่อใหเ้กิดอาชีพ
ใหม่ ๆ ที่สนองความตอ้งการของบคุคลกลุม่อาชีพในสงัคมปัจจบุนัสกล วรเจรญิศรี (2558, น. 12) 
ดงันัน้การพิจารณาการวางแผนการเลือกอาชีพจงึเป็นสิ่งส  าคญั 

การเลือกอาชีพในทางจิตวิทยาและการแนะแนวมีแนวคิด ทฤษฎีที่ส  าคัญมากมาย  
ซึ่งหนึ่งในแนวคิดทฤษฎีที่ไดร้บัความนิยม คือทฤษฎีการเลือกอาชีพของ John L. Holland (1985 
อา้งถึงใน ปิยะนนัท ์คงไพ่, 2561, น. 30) ไดอ้ธิบายหลกัการที่ส  าคญัส าหรบัการเลือกอาชีพไวว้่า
การที่บุคคลไดส้  ารวจความสนใจในอาชีพและส ารวจบุคลิกภาพของตนเองจะสามารถช่วยให้
บุคคลรูแ้ละเขา้ใจในตนเองเก่ียวกบัการเลือกอาชีพโดยประเด็นหลกัส าคญัของแนวคิดนี ้คือการ
เลือกอาชีพเป็นการแสดงออกถึงบุคลิกภาพและความสนใจในอาชีพของบุคคล การสะท้อน
บุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับอาชีพผ่านการท างาน การใชเ้วลาว่างและงานอดิเรกตลอดจนความ  
พึงพอใจ นอกจากนี ้รภัทกร ทัศนโชติเดชา (2553, น. 7) ไดอ้ธิบายแนวคิดทฤษฎีความตอ้งการ
ของ Hoppock โดยอธิบายว่าบคุคลเลือกประกอบอาชีพที่สามารถสนองความตอ้งการของตนเอง 
โดยการเลือกประกอบอาชีพที่จะส่งเสริมใหบุ้คคลประสบความส าเร็จในอาชีพนัน้ บุคคลจะตอ้ง
รูจ้ักตนเองอย่างแท้จริงเก่ียวกับความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ลักษณะนิสัย จุดเด่น  
จุดด้อยเพื่อน าข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลทางอาชีพที่ตนเองสนใจซึ่ งจะ
สามารถช่วยให้บุคคลเลือกอาชีพไดถู้กตอ้งและประสบความส าเร็จในอาชีพได ้จากข้อความ
ขา้งตน้ที่กลา่วมานีแ้สดงใหเ้ห็นวา่บคุคลจ าเป็นตอ้งมีความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความ
ตอ้งการประกอบอาชีพซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการวางแผนเลือกอาชีพ เพราะบุคคลตอ้งพิจารณา
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ความกลมกลืนของความมุ่งหวังในการเลือกอาชีพในอนาคตของตนเองใหส้ัมพันธ์กับกิจกรรม  
ที่ชอบเก่ียวกบัอาชีพ ความสามารถที่เหมาะสมกบัอาชีพ และความสนใจในการประกอบอาชีพให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังผลการศึกษาของ ณัฐนันท ์ มั่นคง (2559, น. 52) ที่กล่าวว่าการ
ตดัสินใจเลือกอาชีพของบุคคลควรพิจารณาขอ้มลูเก่ียวกบัตนเอง ซึ่งประกอบดว้ย ความตอ้งการ 
ความสนใจ ความถนัด บุคลิกภาพค่านิยมของตนเองและน าขอ้มูลเก่ียวกับตนเองมาพิจารณา 
กับอาชีพต่าง ๆ ที่เลือกหรือตัง้เป้าหมายไวซ้ึ่งเช่ือมโยงกับผลการศึกษาของ มนัส จันสทุธิรางกูร 
(2548, น. 16) ได้กล่าวว่าการเข้าสู่อาชีพของบุคคลจะต้องค านึงและให้ความสนใจในด้าน
ความสามารถและบุคลิกภาพของตนเอง และยงัตอ้งใชค้วามสนใจในดา้นพฤติกรรม เป้าหมาย
ของบุคคล ความมุ่งหวงัความพึงพอใจในการเลือกอาชีพมีความเขา้ใจในการท างาน ความถนัด 
ความสามารถ ความสนใจ รวมไปถึงค่านิยมของบุคคล ซึ่งความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบเหล่านี  ้
มีผลต่อการก าหนดแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพของบคุคลในอนาคต ๆ ซึ่งหากบคุคลยงัไม่
สามารถสรา้งความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบเหล่านีไ้ดด้งัผลการศึกษาของ เจียรนยั ทรงชยักุล 
(2557, น. 16) ที่กล่าวว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาหลายคน 
ที่จ  าเป็นตอ้งเขา้สู่อาชีพและยงัไม่สามารถตดัสินใจเลือกอาชีพไดอ้ย่างชาญหลาด เขาตอ้งเผชิญ
กบัปัญหาอปุสรรคหลายประการโดยล าพงั ขาดเปา้หมายจงึก่อใหเ้กิดปัญหาการวา่งงาน และการ
ท างานที่ไม่ตรงกบัความสนใจและความถนดัของตนเอง ซึง่สอดคลอ้งกบัค าอธิบายของ Ginzberg 
& Super Donald E (1980 อา้งถึงใน กญัญาภทัร เสนีวงศ ์ณ อยธุยา, 2557, น. 12) ที่กลา่วไวว้่า
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายนบัว่าเป็นวยัที่ก  าลงัสนใจและแสวงหาอาชีพ มีการพิจารณา
ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของตนเอง  ทัง้ในแบบเพอ้ฝันและในความเป็นจริงโดย
ยงัไม่ไดต้ดัสินใจจากขอ้ความขา้งตน้นีส้นบัสนนุใหเ้ห็นว่าการท่ีนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย
จึงเป็นช่วงวัยที่ เหมาะสมในการแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกับอาชีพและพิจารณาความสัมพันธ์ของ
องคป์ระกอบเหลา่นีเ้พื่อก าหนดแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพของบคุคลในอนาคต 

กิจกรรมแนะแนว เป็นเครื่องมือที่ผูแ้นะแนวสามารถน ามาผสมผสานกบัการเรียนรูอ้ื่น ๆ 
ในการจัดกิจกรรมโดย เก็จกาญจน ์กนกแกว้ (2558, น. 22) ไดก้ล่าวถึงกิจกรรมแนะแนวว่าเป็น
เครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนรู ้จักและเข้าใจตนเอง รู ้จักอาชีพ ค้นพบอาชีพที่ เหมาะสมกับ
ความสามารถ บุคลิกภาพ ความถนัด จุดเด่น ความสนใจของตนเอง สามารถพิจารณาตดัสินใจ
เลือกอาชีพได ้อีกทัง้ยงัเป็นแนวทางในการเตรียมตวัประกอบอาชีพตามที่นักเรียนสนใจไดอ้ย่าง
เหมาะสม โดย สมคิด กอมณี (2559 น. 115-116) ไดอ้ธิบายความหมายของการแนะแนวอาชีพ
ของนกัเรียนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาวา่เป็นการพฒันาทางอาชีพของนกัเรยีนเก่ียวกบัขอ้มลูในดา้น
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อาชีพต่าง ๆ และจะตอ้งสอดคลอ้งกับนักเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษา เพราะนักเรียนในระดับ  
ชัน้มธัยมศกึษามีจดุเนน้ส าคญัในการเลือกแผนการเรียนต่อ เลือกคณะสาขาและโยงไปสูก่ารเลือก
อาชีพในอนาคตนักเรียนสามารถคน้หาจุดเด่นทกัษะ ความสามารถ ความสนใจ ตลอดจนการมี
ทักษะในการตัดสินใจและมีทักษะในการวางแผนอาชีพ ซึ่งเป็นหนา้ที่ของครูที่จะตอ้งมีความรู้
ความเขา้ใจและน าแนวคิด ทางทฤษฎีมาเป็นกรอบในการจัดกิจกรรมแนะแนวดา้นอาชีพใหแ้ก่
นกัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาไดโ้ดยประยกุตก์ารจดักิจกรรมแนะแนวดา้นอาชีพใหเ้หมาะสมกบั
นกัเรียนใหม้ากที่สดุ ซึ่งสมัพนัธก์บั สธุาสินี สตัยเ์จริญ (2561, น. 59) ที่กล่าวว่ากิจกรรมแนะแนว
ควรมีวิธีการสอนที่ช่วยในการสง่เสรมิทกัษะทางดา้นการเรียนรูแ้ละการตดัสินใจ เช่น กิจกรรมกลุม่ 
เกมต่าง ๆ มาปรบัใชเ้ป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามคิดและเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีการซกัถาม
และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพื่อช่วยใหน้ักเรียนเกิดความเช่ือมั่นใจในความสามารถ
ของตนเองมากขึน้ ดงันัน้กิจกรรมแนะแนวจึงเป็นวิธีการที่สามารถเสริมสรา้งและพฒันานกัเรียน 
ในดา้นอาชีพได ้

การวิจัยครัง้นีไ้ด้ศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรตันโกสินทร์
สมโภชลาดกระบงั เนื่องจากผูว้ิจยัไดส้มัภาษณค์รูและนกัเรียนในโรงเรียนเก่ียวกบัความสนใจและ 
ความต้องการในการประกอบอาชีพ อีกทั้งผู้วิจัยเป็นครูแนะแนวที่สอนนักเรียนในระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย ผลจากการสมัภาษณ ์พบว่านักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายบางส่วนที่มี
ความตอ้งการในการประกอบอาชีพไม่สอดคลอ้งกบัความสนใจในอาชีพ และนกัเรียนยงัไม่ทราบ
ว่าจะพิจารณาความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความต้องการประกอบอาชีพของตน  
ไดอ้ย่างไร ส่งผลใหน้กัเรียนนัน้ขาดการวางแผนการด าเนินชีวิตโดยเฉพาะการเลือกเรียนในสาขา 
ที่ตรงกับความต้องการในการประกอบอาชีพ ขาดการวางแผนหรือก าหนดเป้าหมายในการ
ประกอบอาชีพ ซึ่งจากประเด็นดังกล่าวผูว้ิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสอดคลอ้งระหว่างความ
สนใจและความตอ้งการในการประกอบอาชีพโดยการวิจยัครัง้นีแ้บ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 
ศึกษาความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความต้องการประกอบอาชีพของนกัเรียนและระยะ 
ที่ 2 การเสริมสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพ  ผลจาก
การวิจยัครัง้นีจ้ะเป็นแนวทางใหน้กัเรียนไดรู้จ้กัตนเอง เขา้ใจตนเอง และเสริมสรา้งเก่ียวกบัความ
สอดคลอ้งระหว่างความสนใจและความตอ้งการประกอบอาชีพของนกัเรียนต่อไปเพื่อเป็นพืน้ฐาน
อนัน าไปสูก่ารเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมกบัตนเองในอนาคต 
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ค าถามการวิจัย  
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดต้ัง้ค  าถามการวิจยัไวด้งันี ้

1. ความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพของนกัเรียน
อยู่ในระดบัใด 

2. กิจกรรมแนะแนวสามารถเสรมิสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความ
ตอ้งการประกอบอาชีพของนกัเรยีนไดห้รอืไม่ 

ความมุ่งหมายในการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1. ศึกษาความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพของ
นกัเรยีน 

2. เปรียบเทียบความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ
ก่อนและหลงัการใชก้ิจกรรมแนะแนว 

ความส าคัญของการวิจัย 
ประโยชนเ์ชิงวิชาการ 

การวิจัยครัง้นีท้  าให้ทราบความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความต้องการ
ประกอบอาชีพเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการพฒันาดา้นการแนะแนวการศกึษาและการวางแผน
ประกอบอาชีพในการดูแลช่วยเหลือ พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนใหมี้ความพรอ้มจนน าไปสู่การ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพไดอ้ย่างเหมาะสมและประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ 
ในอนาคต 

ประโยชนเ์ชิงปฏบิัติ 
การวิจยัครัง้นีท้  าใหโ้รงเรียน ครูแนะแนวหรอืบคุลากรทางการศกึษาที่มีสว่นเก่ียวขอ้ง

สามารถน ากิจกรรมแนะแนวไปประยุกตใ์ช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งความสอดคลอ้ง
ระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพใหแ้ก่นกัเรียน เพื่อเป็นแนวทางใหน้กัเรียนได้
รูจ้ักตนเอง เขา้ใจตนเองและเสริมสรา้งเก่ียวกับความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจและความ
ตอ้งการประกอบอาชีพของนักเรียนต่อไปและเป็นพืน้ฐานอันน าไปสู่การเลือกประกอบอาชีพ 
ที่เหมาะสมกบัตนเองในอนาคต 
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ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาการเสริมสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการประกอบ

อาชีพของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายโดยใชก้ิจกรรมแนะแนว โรงเรียนรตันโกสินทรส์มโภช
ลาดกระบงั ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 จ านวนทัง้หมด 903 คน ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตของ
การวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยั 
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน

รตันโกสินทรส์มโภชลาดกระบงั ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 จ านวนทัง้หมด 903 คน 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจิัย 

กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้แบง่เป็น 2 ระยะ ดงันี ้
ระยะที่ 1 การศึกษาความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความต้องการ

ประกอบอาชีพ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความ

ตอ้งการประกอบอาชีพโดยครัง้นี ้คือนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 โดยมี
ขัน้ตอนการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างค านวณจากสูตรของ Yamane (1967 อา้งถึงใน วิภาวดี 

ปัจจัยโก, 2544, น. 46) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % (α = .05) เม่ือเทียบกับตารางขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างต้องใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 286 คน ผู้วิจัยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 
(Stratified random sampling) ได้ 3 ระดับคือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 จ านวน 9 ห้อง 
รวมจ านวนนกัเรียน 95 คน ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 จ านวน 9 หอ้ง รวมจ านวนนกัเรียน 95 คน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 จ านวน 9 หอ้ง รวมจ านวน 96 คน รวมจ านวนนกัเรยีนทัง้สิน้ 286 คน 

ระยะที ่2 การเสริมสร้างความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความต้องการ
ประกอบอาชีพ 

กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการเสริมสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความ
ตอ้งการประกอบอาชีพ คือนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษตอนปลาย จ านวน 12 คน ซึง่ไดม้าจากการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling Method) โดยเป็นนักเรียนที่ไม่มีความ
สอดคลอ้งระหว่างความสนใจและความตอ้งการประกอบอาชีพในระยที่ 1 มีความสมคัรใจและ  
ท าการสุม่เขา้กลุม่เพื่อเขา้รว่มการทดลอง 
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ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
ตวัแปรจดักระท า 

กิจกรรมแนะแนว 
ตวัแปรตาม  

ความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ 
ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจยั 

ระยะเวลาที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2563 โดยใชเ้วลาในการจดักิจกรรม จ านวน 8 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที รวมทัง้สิน้ 4 สปัดาห ์

นิยามศัพทเ์ฉพาะทีใ่ช้ในการวิจัย 
ความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความต้องการประกอบอาชีพ หมายถึง 

ความกลมกลืนของความมุ่งหวงัในการเลือกอาชีพในอนาคตของนักเรียนที่สมัพันธ์กับกิจกรรม 
ที่ชอบเก่ียวกบัอาชีพ ความสามารถที่เหมาะสมกบัอาชีพและความสนใจในการประกอบอาชีพของ
นกัเรยีนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี ้

1. ความมุ่งหวงัในการเลือกอาชีพ หมายถึง ความตัง้ใจในการเลือกประกอบอาชีพ 
ในอนาคต ซึง่ตรงกบัความมุ่งหวงั ค่านิยมและความตอ้งการของตนเอง  

2. กิจกรรมที่ชอบเก่ียวกับอาชีพ  หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคล 
ที่แสดงออกผ่านทางบุคลิกภาพ งานอดิเรก สิ่งที่ชอบท าซึ่งมีความเหมาะสมกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 

3. ความสามารถที่เหมาะสมกับอาชีพ หมายถึง ประสบการณก์ารเรียนรูท้ี่เกิดจาก
การฝึกฝนจนเกิดความถนัด ความช านาญและแสดงผ่านทกัษะดา้นต่าง ๆ ที่มีสมัพันธก์ับอาชีพ  
ที่ตอ้งการ 

4. ความสนใจในการประกอบอาชีพ หมายถึง ความรูส้กึชอบ พึงพอใจ และแนวโนม้ 
ในการเลือกอาชีพในอนาคต 

กิจกรรมแนะแนว หมายถึง กระบวนการที่ช่วยให้ผูเ้รียนรูจ้ักและเขา้ใจตนเอง รูจ้ัก
อาชีพคน้พบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง โดยใชว้ิธีการสอนประกอบไปดว้ย การใชก้ลุ่มสมัพันธ ์
การใช้กรณีตัวอย่าง การใช้เกมและการอภิปรายกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้มีส่ วนร่วมในการท า
กิจกรรมกระตุ้นความสนใจเปิดโอกาสให้แสดงทัศนคติต่อตนเองและผู้อื่น ให้นักเรียนไดรู้จ้ัก
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วิเคราะหต์นเอง วิเคราะหอ์าชีพและการใชว้ิจารณญาณในการเลือกอาชีพใหส้อดคลอ้งกบัความ
สนใจและความตอ้งการของตนเอง โดยมีขัน้ตอนในการจดักิจกรรมแนะแนว ดงัต่อไปนี ้

1. ขัน้น าเขา้สูบ่ทเรียน คือ สรา้งสมัพนัธภาพ ชีแ้จงขอ้ตกลงในการปฏิบตัิตน อธิบาย
จดุมุ่งหมายในการเขา้รว่มกิจกรรมใหก้บันักเรียนเก่ียวกบัการเสริมสรา้งความสอดคลอ้งระหว่าง
ความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ 

2. ขัน้ด าเนินกิจกรรม คือ จัดกิจกรรมใหก้ับนักเรียนตามวัตถุประสงคท์ี่ก  าหนดไว ้
กิจกรรมที่ผูเ้รียนจะปฏิบตัิมีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ไดแ้ก่ กิจกรรมกลุม่ การอภิปรายกลุม่  
กรณีตวัอย่าง การเลน่เกม แบบทดสอบ ใบงานและใบความรู ้

3. ขัน้สรุปบทเรียน คือ ผูว้ิจยัรว่มกบันกัเรียนในการสรุปเนือ้หาที่ไดร้บัจากการเรียนรู ้
ในแต่ละครัง้ เพื่อสรุปความคิดรวบยอดและเป็นแนวทางในการประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต 

นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชัน้ปีที่ 4, 5 
และ 6 โรงเรยีนรตันโกสินทรส์มโภชลาดกระบงั ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 

กรอบความคิด 
การวิจยันีผู้ว้ิจยัใชแ้นวคิดและหลกัการทางการแนะแนวอาชีพ โดยน าแนวคิดทฤษฎีการ

เลือกอาชีพของ John L. Holland (1985 อา้งถึงใน ปิยะนันท ์คงไพ่, 2561, น. 30) และแนวคิด
ทฤษฎีความต้องการของ Hoppock เป็นฐานในการใช้เป็นกรอบแนวคิดทางการวิจัยและใช้
หลักการ แนวคิด เทคนิคทางการแนะแนวเป็นกรอบแนวทางในการสรา้งกิจกรรมแนะแนว  
เพื่อเสรมิสรา้งความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพของนกัเรยีน 

 

ตัวแปรจัดกระท า                                             ตัวแปรตาม 
 

 

 

สมมตฐิานของการศึกษาค้นคว้า 
นกัเรยีนมีความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพมากขึน้หลงั

การใชก้ิจกรรมแนะแนว  
  

กิจกรรมแนะแนว 
ความสอดคล้องระหว่างความสนใจ 

กับความต้องการประกอบอาชีพ 
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บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการศกึษาผลการเสรมิสรา้งความสอดคลอ้ง
ระหว่างความสนใจกับความต้องการประกอบอาชีพโดยใช้กิจกรรมแนะแนวของนักเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายโดยใชก้ิจกรรมแนะแนว 

1. เอกสารแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัความสนใจกบัตอ้งการประกอบอาชีพ 
1.1 ความหมายของความสนใจ 
1.2 องคป์ระกอบของความสนใจ 
1.3 ความหมายของความสนใจในอาชีพ 
1.4 การวดัความสนใจในอาชีพ 
1.5 ทฤษฎีความสนใจในอาชีพ 
1.6 ความหมายความตอ้งการ 
1.7 องคป์ระกอบของความตอ้งการ 
1.8 ความหมายความตอ้งการประกอบอาชีพ 
1.9 ทฤษฎีความตอ้งการประกอบอาชีพ 
1.10 ความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการในการประกอบอาชีพ 

2. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัชดุกิจกรรมแนะแนวอาชีพ  
2.1 ความหมายของการแนะแนว 
2.2 จดุประสงคข์องการแนะแนว 
2.3 ขอบข่ายของการแนะแนว 
2.4 ความส าคญัของการแนะแนว 
2.5 ประโยชนข์องการแนะแนว 
2.6 ความหมายของกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
2.7 ความส าคญัของชดุกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
2.8 ประเภทของการจดักิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
2.9 เทคนิคและวิธีการที่ใชใ้นกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
2.10 การแนะแนวอาชีพในระดบัมธัยมศกึษา 
2.11 หลกัส าคญัในการจดับรกิารแนะแนวอาชีพในโรงเรียนมธัยมศกึษา 
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3. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
3.1 งานวิจยัในประเทศ 
3.2 งานวิจยัตา่งประเทศ  

1. เอกสารแนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวขอ้งกับความสนใจในอาชพี 
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับความสนใจในอาชีพ 

ผูว้ิจยัไดเ้รียบเรียงและน าเสนอประเด็นตา่ง ๆ ดงัรายละเอียดตามหวัขอ้ต่อไปนี ้
1.1 ความหมายของความสนใจ  

ความสนใจ เกิดจากแรงจูงใจส่งผลใหเ้รามีจิตใจที่จดจ่อกบัสิ่งใดสิ่งหนึ่ง บคุคลหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นความรูส้กึอยากรูอ้ยากเห็น ซึ่งเกิดขึน้ไดจ้ากการเรียนรูแ้ละผลกัดนัท าใหบ้คุคล
แสดงพฤติกรรมตามความสนใจ ดังนั้นความสนใจจึงเป็นสิ่งส  าคัญที่เกิดเป็นอับดับแรกของ
กระบวนการเรียนรูโ้ดยมีผูท้ี่ใหค้วามหมายของความสนใจตา่ง ๆ ดงันี ้

กู๊ด Good (1973, p. 311) กล่าวว่าความสนใจเป็นความรูส้ึกช่ืนชอบหรือการที่
คนเราแสดงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งความรูส้ึกนัน้อาจจะมีชั่วขณะหนึ่งหรืออาจจะมีความคงทนถาวร
ขึน้อยู่กบัความอยากรูอ้ยากเห็นของบคุคล โดยมีอิทธิพลจากประสบการณข์องเขาเอง 

จอหน์ ดิวอี ้Dewey John (1959, p. 66) กล่าวว่าความสนใจคือความรูส้ึกช่ืนชอบ
หรอืพงึพอใจต่อส่ิงต่าง ๆ หรอืกิจกรรมที่บคุคลท าเป็นประจ า 

แสงเทียน เฉลิมวฒัน ์(2560, น. 35) กลา่ววา่ความสนใจคือการแสดงความรูส้กึชอบ 
มีความอยากรูแ้ละอยากแสวงหาสิ่งของ กิจกรรมหรือแสวงหาค าตอบซึ่งแสดงออกโดยการศึกษา
คน้ควา้หาขอ้มลูเพิ่มเติมหรอืติดตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สนใจนัน้ ๆ  

ณัฐธยาน์ การุญ (2554 , น. 38) กล่าวว่าความสนใจหมายถึงสิ่งที่บุคคลเกิด
ความรูส้ึกชอบ พึงพอใจที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลว้กระท าดว้ยความพอใจก่อใหเ้กิดความอยากรู้
อยากเห็น อยากแสวงหาค าตอบของสิ่งเหลา่นัน้ ซึง่เป็นจดุเริม่ตน้ที่ส  าคญัของการเรียนรู ้

ฉตัรวดี ศิริอนนัต ์(2561, น. 46) กล่าวว่าความสนใจหมายถึง ความชอบ ความรูส้กึ
พอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ท าใหบุ้คคลมีความรูส้ึกตอ้งการมีส่วนร่วมกับ  
สิ่งที่ตนเองพงึพอใจหรือมีสว่นรว่มในกิจกรรมท่ีตนเองสนใจนัน้ ๆ  

จากการศึกษาความหมายของความสนใจ สรุปไดว้่า ความสนใจหมายถึง การที่บุคคล
แสดงออกถึงความรูส้กึชอบ พงึพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึง่หรือเป็นความรูส้กึที่จะแสวงหาค าตอบ ซึง่เกิด
จากความตอ้งการและผลกัดนัใหบ้คุคลแสดงพฤติกรรมตามความสนใจนัน้ ๆ 
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1.2 องคป์ระกอบของความสนใจ  
จากการทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง ซึ่งมีผู้น  าเสนอ

ความหมายองคป์ระกอบของความสนใจไวห้ลากหลาย มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
ฉัตรวดี ศิริอนันต ์(2561, น. 49) กล่าวว่าองคป์ระกอบที่เก่ียวความสนใจสรุป 

ได้ว่าผู้เรียนจะมีความสนใจในการเรียนมากน้อยแค่ไหนขึน้อยู่กับองคป์ระกอบหลัก  ๆ ได้แก่
อิทธิพลทางสิ่งแวดลอ้ม ความพรอ้มทางสุขภาพ ความสนใจเฉพาะตน เชาวปั์ญญาของแต่ละ
บคุคลและพืน้ฐานประสบการณด์า้นการเรยีนรูข้องผูเ้รียนเอง 

กิติยา จินดารตัน์ (2561, น. 37) กล่าวว่าความสนใจของบุคคลที่มีต่อสิ่งใด 
สิ่งหนึ่งเกิดจากความพรอ้ม ความตอ้งการ ประสบการณ ์สภาพรา่งกายและจิตใจและอิทธิพลของ
สิ่งแวดลอ้มแต่อาจจะเปลี่ยนแปลงไดต้ามวัยและกาลเวลาแต่ละบุคคล ความสนใจเป็นปัจจัย 
ที่ส  าคญัต่อการเรียนรูซ้ึ่งจะช่วยกระตุน้ผูเ้รียนใหเ้กิดความตัง้ใจมีความพยายามในการเรียนอนัจะ
สง่ผลท าใหป้ระสบความส าเรจ็ 

แสงเทียน เฉลิมวฒัน ์(2560, น. 37) กลา่ววา่องคป์ระกอบของความสนใจมีดงันี ้
1. ความสนใจเกิดได้จากความพร้อม ความต้องการและอิทธิพลของ

สิ่งแวดลอ้ม 
2. ความสนใจต่อสิ่งต่าง ๆ เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล โดยทุกคนไม่จ าเป็นตอ้งมี

ความสนใจในสิ่งเดียวกนัหรอืในช่วงระยะเวลาเดียวกนั 
3. ความสนใจส่งผลต่อความสัมพันธ์กับร่างกาย บุคคลจะเกิดความสนใจ 

สิ่งใดนัน้ย่อมขึน้อยู่กบัความสมบรูณข์องรา่งกาย 
4. ความสนใจเฉพาะอย่างของบุคคลนั้นอาจเปลี่ยนแปลงตามช่วงวัยหรือ

ระยะเวลาของแต่ละบุคคล แต่ความสนใจนั้นค่อนข้างสม ่าเสมอจึงท าให้สามารถคาดการณ ์
ความสนใจของบคุคลในอนาคตได ้

5. ความสนใจมีความสัมพันธ์กับสภาพจิตใจและเชาวปั์ญญา บุคคลที่มี
เชาวนปั์ญญาต ่าจะมีความสนใจต่อสิ่งที่ไม่มีความซบัซอ้นและบคุคลที่มีเชาวนปั์ญญาสงูมกัจะมี
ความสนใจหลายอย่างในเวลาเดียวกนัและเป็นเรื่องที่มีความซบัซอ้น 

6. ความสนใจส่งผลต่อความสัมพันธ์กับพืน้ฐานประสบการณ์ของบุคคล 
บุคคลจะสนใจเรื่องใดย่อมต้องมีความรู้ในเรื่องนั้น ๆ ถ้าบุคคลยังขาดประสบการณ์อาจไม่
ก่อใหเ้กิดความสนใจ อาจเป็นแต่เพียงแค่ความอยากรูช้ั่วครูเ่ท่านัน้ 
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จากการศึกษาองคป์ระกอบของความสนใจ สรุปไดว้่า ความสนใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ของบุคคลนั้น เกิดจากความพรอ้ม ความต้องการ ความถนัด ประสบการณ์และอิทธิพลของ
สิ่งแวดลอ้มต่าง ๆ โดยมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงวยัและกาลเวลาของแต่ละบคุคล องคป์ระกอบ
ของความสนใจจึงเป็นส่วนส าคญัต่อการเรียนรูซ้ึ่งจะช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความตอ้งการและ 
มีความพยายามในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอนัจะสง่ผลใหป้ระสบผลส าเรจ็ 

1.3 ความหมายของความสนใจในอาชพี 
ความสนใจมีความส าคัญอย่างมากต่อการวางแผนทางอาชีพ ความสนใจเป็น

แรงจูงใจในการกระตุน้ใหบุ้คคลกระท าการสิ่งใด ๆ ดังนั้นความสนใจจึงเป็นการสะทอ้นความ
ตอ้งการทางบุคลิกภาพ ซึ่งส่งผลถึงความสมัพนัธก์ับความส าเร็จในดา้นการประกอบอาชีพ และ
ความพงึพอใจในการท างาน รวมทัง้ยงัเป็นองคป์ระกอบส าคญัอนัหนึ่งในการพฒันาความตอ้งการ
ในการประกอบอาชีพ โดยมีผูท้ี่ใหค้วามหมายของความสนใจตา่ง ๆ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

วิภาวดี ปัจจัยโก (2544, น. 14) กล่าวว่าความสนใจในอาชีพคือความรูส้ึกพึง
พอใจของบุคคลที่มีต่ออาชีพใดอาชีพหนึ่งแลว้มีแนวโนม้ว่าจะเลือกประกอบอาชีพนัน้ในอนาคต  
การเลือกอาชีพขึน้อยู่กับพืน้ฐานของความเป็นจริง ความชอบ ความสนใจในอาชีพ และความ
ปรารถนาหรือความมุ่งหวังในอาชีพ ซึ่งการเลือกอาชีพจะมีความสัมพันธ์ วัฒนธรรม เชือ้ชาติ 
ภูมิศาสตร ์กลุ่มเพื่อน ครอบครวัและโรงเรียน นอกจากนีย้งัมีความสมัพนัธก์ับตวัแปรตอบสนอง
ไดแ้ก่ความถนดั ความสนใจและบคุลิกภาพ 

กนกวรรณ โกนาคม (2547, น. 37) กล่าวว่าความสนใจในอาชีพเป็นความรูส้ึก
ชอบของบุคคลที่มีต่ออาชีพใดอาชีพหนึ่ง อาจแสดงออกในกิจกรรมของอาชีพนัน้และมีแนวโนม้  
ที่จะเลือกกระท าในอาชีพที่ชอบ  

มนสั จนัสทุธิรางกรู (2548, น. 16) กลา่วว่าการเลือกอาชีพ เป็นสว่นหนึ่งภายใน
ตวับคุคลที่ทกุคนจะตอ้งค านึงและใหค้วามสนใจในดา้นความสามารถและบคุลิกภาพของตนเอง
นอกจากนั้นแลว้ยังเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องภายใตก้ระบวนการเลือกอาชีพของแต่ละบุคคล  
ตอ้งใชค้วามสนใจดา้นพฤติกรรม เป้าหมายของบุคคล ความมุ่งหวงั ความพึงพอใจในการเลือก
อาชีพ มีความเขา้ใจในดา้นพฤติกรรม การศกึษา ความถนดั ความสนใจและคา่นิยมของบคุคล 

ดิษยทุธ ์บวัจมู (2556, น. 53) กลา่วว่าความสนใจคือความรูส้กึช่ืนชอบกิจกรรม
หนึ่งมากกว่ากิจกรรมอื่น ๆ ดังนั้น ความรูส้ึกใด ๆ ที่มีเป้าหมายกิจกรรมถือว่าความสนใจเป็น
ความรูส้กึขัน้แรกที่จะน าไปสู่ขัน้อื่น ๆ เช่น ความซาบซึง้ เจตคติ ค่านิยม คณุธรรมและบุคลิกภาพ 
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ดงันัน้การรบัรูข้อ้มลูว่าใครมีความสนใจดา้นใดมากนอ้ยแค่ไหน จึงเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการ
จดัการเรียนการสอนและการแนะแนว 

ณฐันนัท ์ มั่นคง (2559, น. 26) กลา่วว่าเป็นกระบวนการที่บคุคลพิจารณาขอ้มลู
เก่ียวกบัตนเองซึ่งประกอบดว้ย ความตอ้งการ ความสนใจ ความถนดั บุคลิกภาพค่านิยมของตน
กบัตวัเลือกอาชีพและหาความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูจนเกิดการตดัสินใจเลือกอาชีพตามการรบัรู ้
ความสามารถของตนเองและเกิดความมุ่งมั่นตอ่การตดัสินใจนัน้ 

ปิยะนันท ์คงไพ่ (2561, น. 26) กล่าวว่าการเลือกอาชีพคือการแสวงหาอาชีพ 
ที่สอดคล้องกับความสนใจ ความสามารถ ความถนัดของตนเองได้และมีความสุขกับอาชีพ 
ที่ตนเองเลือกสามารถสรา้งความมั่นคงใหก้บัผูท้ี่สามารถเลือกอาชีพไดส้อดคลอ้งกับตนเองและ
การเลือกอาชีพตวัแปรที่มีผลต่อการเลือกอาชีพของนกัเรียนคือความสามารถทางการเรียน ความ
ตอ้งการ ความสนใจในอาชีพ ค่านิยม บุคลิกภาพ ระดับการศึกษาของผูป้กครองและรวมไปถึง
อาชีพของผูป้กครอง 

จากการศึกษาความหมายของความสนใจในอาชีพสรุปไดว้่า ความสนใจในอาชีพ 
คือความรูส้ึก ช่ืนชอบ พึงพอใจของบุคคลที่มีต่ออาชีพใดอาชีพหนึ่งและมีแนวโน้มว่าจะเลือก
ประกอบอาชีพนั้นในอนาคต การเลือกอาชีพขึน้อยู่กับพืน้ฐานของความเป็นจริง ความชอบ 
เจตคติ ค่านิยม ความสนใจในอาชีพ บุคลิกภาพ และความปรารถนาหรือความมุ่งหวงัในอาชีพ 
ซึ่งการเลือกอาชีพจะมีความสัมพันธ์ของความต้องการ ความสนใจ ความถนัด สิ่งแวดล้อม 
วฒันธรรม กลุ่มเพื่อน ครอบครวัและโรงเรียน ดงันัน้การศึกษาขอ้มลูความสนใจในอาชีพจึงเป็น
ประโยชนอ์ย่างยิ่งในการจดัการเรียนการสอนและการแนะแนว 

1.4 การวัดความสนใจในอาชีพ 
การวัดความสนใจถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส  าคัญต่อการเลือกประกอบอาชีพ ซึ่งมี  

ผูเ้สนอแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการวดัความสนใจในอาชีพไวด้งันี ้
จอหน์ แอล ฮอลแลนด ์Holland (1996) ไดส้รา้งแบบวดัความสนใจในอาชีพโดย

ยึดทฤษฎีบุคลิกภาพของตนเอง คือแบบส ารวจความสนใจในอาชีพ SDS โดย จอห์น แอล 
ฮอลแลนด์มีความคิดว่าการเลือกอาชีพเป็นการกระท าที่สะท้อนให้เห็นถึงแรงจูงใจ ความรู้ 
ความสามารถและบุคลิกภาพของบุคคลอาชีพเปรียบเสมือนชีวิต ส่วนสภาพแวดลอ้มเป็นสิ่งที่
แสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะงานและทกัษะ ดงันัน้บคุคลที่มีบคุลิกภาพในกลุ่มเดียวกนั อาจจะมีความ
สนใจหรอืชอบท าอะไรคลา้ย ๆ กนั และการเลือกอาชีพเป็นการแสดงออกซึง่บคุลิกภาพของบคุคล 

ซุปเปอร ์Super (1957, p. 218) ความสนใจของบคุคลสามารถวดัไดด้งันี ้ 
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1. ความสนใจแสดงถึงความรูส้ึก คือวิธีการศึกษาจากค าพูดของบุคคลที่ มี
ความเก่ียวขอ้งกบัความสนใจ 

2. ความสนใจเกิดจากการแสดงออก คือวิธีการศึกษาพฤติกรรมที่แสดงออก 
และสามารถสงัเกตได ้

3. ความสนใจจากการส ารวจ คือวิธีการศกึษาส ารวจจากผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของวชิาต่าง ๆ ที่บคุคลนัน้เกิดความสนใจ 

4. ความสนใจจากการส ารวจ คือวิธีการศึกษาโดยใชแ้บบส ารวจโดยการให้
บคุคลแสดงความรูส้กึวา่ชอบและไม่ชอบ 

อภิชญา ก าจรวิพุธ และ อาภาพรรณ ทัศนแสงสูรย ์(2554 , น. 106) กล่าวถึง
แบบทดสอบบุคลิกภาพ Self-Direct Search ตามทฤษฎีการเลือกอาชีพของ John L. Holland 
ซึ่งพบว่าแบบทดสอบการเลือกอาชีพมีการใชก้ันอย่างแพร่หลายในหมู่ ครูแนะแนวเพื่อท าการ 
แนะแนวนกัเรียน นกัศึกษาเพื่อการเขา้สูอ่าชีพต่าง ๆ อย่างไรก็ดีหากพิจารณาปัจจยัดา้นเวลาของ
การเขา้สู่อาชีพ เม่ือเวลาผ่านไปคุณลักษณะความสนใจและความสามารถของบุคคลในการ
ประกอบอาชีพอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามความรู ้ประสบการณท์ี่เพิ่มขึน้หรืออาจเปลี่ยนแปลงไป
ตามปัจจยัทางสงัคมอื่น ๆ เนื่องจากแบบทดสอบดงักล่าวจะช่วยท านายคณุลกัษณะ ความสนใจ 
และความสามารถของบุคคลว่ามีคณุสมบตัิที่เหมาะสมกบังานในต าแหน่งต่าง ๆ ซึ่งคณุลกัษณะ
หรือคณุสมบตัิต่าง ๆ นีเ้องจะสามารถบ่งบอกถึงแนวโนม้การประสบความส าเรจ็ในการประกอบ
อาชีพของบคุคลนัน้ ๆ ได ้

แสงเทียน เฉลิมวฒัน ์(2560, น. 39) กลา่ววา่ความสนใจของแต่ละคนจะมีความ
แตกตา่งกนัเนื่องจากสาเหตหุลายประการ เช่น ดา้นสติปัญญา อาย ุเพศ ความถนดัตามธรรมชาติ
สิ่งแวดลอ้มทางบา้น ทางโรงเรียน เพื่อน ชุมชน จึงสามารถวดัไดห้ลากหลายวิธีขึน้อยู่กับโอกาส
หรอืสถานการณท์ี่น  าไปปรบัใช ้

ฉัตรวดี ศิริอนันต ์(2561, น. 50) กล่าวถึงการวัดความสนใจสามารถวดัไดโ้ดย
การสงัเกต การสมัภาษณ ์และการใชแ้บบสอบถาม ทัง้นี ้อาจขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของการวดั
สนใจแต่ละกรณี 

จากการศึกษาความหมายของการวัดความสนใจในอาชีพสรุปไดว้่า การวัดความ
สนใจทางอาชีพเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรู ้ความสามารถ พฤติกรรม บุคลิกภาพรวมไปถึง
สิ่งแวดลอ้มต่าง ๆ ของบคุคลเพื่อน ามาพิจารณาในการเตรียมความพรอ้มเขา้สู่อาชีพ ซึ่งสามารถ
ท าไดห้ลากหลายวิธี เช่น การท าแบบส ารวจ การสงัเกต และการสมัภาษณ ์เป็นตน้ 
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1.5 ทฤษฎีความสนใจในอาชีพ 
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีความสนใจ

ในอาชีพ ซึง่มีผูเ้สนอใหค้วามหมายไวห้ลากหลาย มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
การเลือกอาชีพในทางจิตวิทยาและการแนะแนวมีแนวคิด ทฤษฎีที่ส  าคัญ

มากมาย ซึง่หนึ่งในแนวคิดทฤษฎีที่ไดร้บัความนิยมคือทฤษฎีการเลือกอาชีพของ John L. Holland 
(1985 อา้งถึงใน ปิยะนนัท ์คงไพ่, 2561, น. 30) เป็นนกัจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลยัจอหน์ฮอพคิน 
ไดส้รา้งทฤษฎีการเลือกอาชีพ แบบส ารวจความสนใจในอาชีพและแบบส ารวจบุคลิกภาพของ
ตนเองเพื่อช่วยในการตดัสินใจเลือกอาชีพ โดยไดต้ัง้ขอ้สมมติฐานไวด้งันี ้คือ 

1. การเลือกอาชีพของบุคคลนัน้เป็นการแสดงออกถึงบุคลิกภาพของบุคคล 
ความสนใจในอาชีพแสดงให้เห็นถึงบุคลิกภาพในการท างาน การใช้กิจกรรมยามว่างและงาน
อดิเรก 

2. การส ารวจความสนใจในอาชีพถือวา่เป็นการส ารวจบคุลิกภาพของมนษุย ์
3. ถา้บคุคลเลือกประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งอนันื่องมาจากบคุลิกภาพ

ของเขาแลว้ก็จะดงึดดูความสนใจของคนที่มีบคุลิกภาพคลา้ยกนัหรอืมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 
4. บุคคลจะมีความสนใจต่ออาชีพอยู่สองสามอาชีพซึ่งจะมีความส าคญัต่อ

การเลือกประกอบอาชีพมาก 
5. ความพึงพอใจ ความมั่นคงและความประสบส าเรจ็ในการประกอบอาชีพ

นัน้ขึน้กบัความสอดคลอ้งระหวา่งบคุลิกภาพของบคุคลและสภาพแวดลอ้มของงาน 
จอห์น แอล ฮอลแลนด์ Holland (1985) ได้เขียนทฤษฎีบุคลิกภาพในการ

ประกอบอาชีพซึง่สามารถจ าแนกไดต้ามความสนใจในการประกอบอาชีพโดยมีแนวคิดพืน้ฐานวา่ 
1. สามารถจ าแนกบุคคลออกตามบุคลิกภาพได ้6 ดา้น ตามความสนใจใน

การประกอบอาชีพคือ ชอบสิ่งที่ เป็นจริง (Realistic) ชอบสืบค้น (Investigative) ชอบศิลปะ 
(Artistic) ชอบเขา้สงัคม(Social) ชอบความทา้ทาย (Enterprising) และชอบความมีระเบียบแบบ
แผน (Conventional) บุคลิกภาพแต่ละแบบเกิดจากการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งแวดลอ้มทาง
สงัคม ไดแ้ก่ เพื่อน พ่อแม่ ผูป้กครอง วิถีการด าเนินชีวิตและสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพกบัแรงพลงั
ดันของแต่ละบุคคลซึ่งจะได้รับอิทธิพลจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมและจะส่งผลไปยัง
ความสามารถในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ประสบการณก์ารมีปฏิสมัพนัธเ์หลา่นีจ้ะเริ่มตน้ท าใหแ้ต่ละ
คนมีการเรยีนรูค้วามรูส้กึชอบหรอืไม่ชอบในกิจกรรมท่ีแตกตา่งกนั แลว้ต่อมาความรูส้กึชอบหรอืไม่
ชอบที่เกิดขึน้กบักิจกรรมเหลา่นีจ้ะกลายมาเป็นความสนใจและน าไปสูค่วามสามารถเฉพาะดา้นที่
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แตกต่างกนั ทา้ยที่สดุความสนใจและความสามารถที่แตกต่างกนันี ้ จะก่อตวัเป็นลกัษณะเฉพาะ
ของแต่ละบุคคลที่มีอุปนิสยั ความคิด การรบัรูแ้ละการกระท าที่ต่างกนัออกไปในแต่ละตวับุคคล 
ภาพประกอบ 1 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
2. สิ่งแวดลอ้มทางสงัคม สามารถแบง่ไดเ้ป็น 6 ดา้น เช่นเดียวกบัความสนใจ 

ในการประกอบอาชีพนั่นคือ ชอบสิ่งที่เป็นจรงิ (Realistic) ชอบสืบคน้ (Investigative) ชอบศิลปะ 
(Artistic) ชอบเขา้สังคม(Social) ชอบความท้าทาย (Enterprising) และชอบระเบียบแบบแผน 
(Conventional) สิ่งแวดลอ้มมีลกัษณะแตกตา่งกนัเนื่องจากไดร้บัอิทธิพลจากบคุคลที่มีบคุลิกภาพ
แตกต่างกันในแต่ละแบบดว้ยเหตุผลที่ว่าแต่ละบุคคลมีบุคลิกภาพแตกต่างกันจึงท าใหมี้ความ
สนใจ  ความสามารถและลกัษณะที่แตกต่างกนั เม่ือบคุคลมีบคุลิกภาพแบบเดียวกนัมาอยู่รว่มกนั
ก็จะจดัสภาพแวดลอ้มรอบตวัใหเ้หมาะสมกบัตนเองและแต่ละสิ่งแวดลอ้มนัน้จะแสดงถึงปัญหา
เฉพาะดา้นและความกดดันที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากแต่ละแบบจะแสดงถึงความสนใจ
ความสามารถและอุปนิสัยที่แตกต่างกันจึงท าให้แต่ละบุคคลมีแนวโน้มที่จะน าตัวเองเข้าหา
สิ่งแวดลอ้มมนุษย์หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ากับความสนใจ ความสามารถของตนเองและเม่ือมีการ
รวมกลุ่มของบุคคลในแต่ละบุคลิกภาพพวกเขาจะสรา้งสิ่งแวดลอ้มที่ตอบสนองต่อบุคลิกภาพ  
ของพวกเขา ดงันัน้จึงมีความเป็นไปไดว้่าเม่ือมีการประเมินสิ่งแวดลอ้มในวาระเดียวกนันีเ้ราก็จะ
สามารถประเมินความตา่งของแตล่ะบคุคลได ้

ภาพประกอบ 1 การพฒันาลกัษณะบคุลกิภาพ Holland (1985) 
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3. บุคคลแต่ละบุคคลจะคน้หาสิ่งแวดลอ้มที่เหมาะสมกับตนเอง ซึ่งแต่ละ
สิ่งแวดลอ้มย่อมมีลักษณะแตกต่างกันและในสิ่งแวดลอ้มที่แตกต่างกันนี ้จะฝึกฝนทักษะและ
ความสามารถแสดงออกถึงทศันคติและบทบาทต่าง ๆ ในสิ่งแวดลอ้มนัน้ ๆ 

4. พฤติกรรมของบุคคลถูกก าหนดโดยการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง
บคุลิกภาพและลกัษณะของสิ่งแวดลอ้ม ถา้หากเรารูว้า่รูปแบบบคุลิกภาพของแตล่ะคนเป็นอย่างไร 
ก็สามารถน าความรูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับุคลิกภาพและรูปแบบสิ่งแวดลอ้มมาพยากรณผ์ลต่าง ๆ ที่จะ
ตามมาเช่น การเลือกเลือกอาชีพ การเปลี่ยนงานความสามารถ ความส าเร็จในอาชีพ การศึกษา 
และพฤติกรรมทางสงัคม 

นอกจากสมมติฐานหลกั 4 ขอ้นีย้งัมีสมมิตฐานสนบัสนุนเพื่อช่วยสนบัสนุนและ
อธิบายสมมติฐานหลกัซึง่สามารถปรบัใชไ้ดก้บัทัง้รูปแบบบคุลิกภาพและสิ่งแวดลอ้มอีก 5 ขอ้ คือ 

การค านวณ (Calculus) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพหรือ
สิ่งแวดลอ้มนัน้สามารถจดัไดเ้ป็นรูป 6 เหลี่ยม โดยแต่ละมมุของรูป 6 เหลี่ยมจะแทนดว้ยลกัษณะ
บคุลิกภาพหรือสิ่งแวดลอ้มทัง้ 6 แบบ ระหว่างแบบบคุลิกภาพหรือสิ่งแวดลอ้มปรบัแต่งสดัสว่นให้
เหมาะสมตามทฤษฎี  การก าหนดช่องวา่งระหว่างรูปแบบเหลา่นีเ้พื่อที่จะแสดงถึงความสอดคลอ้ง 
(Congruence) ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม โดยความสัมพันธ์ของรูปแบบตามทฤษฎีนี ้
ถกูก าหนดเพื่อความชดัเจนและความสะดวกในการท าการศกึษา 

ความสอดคลอ้ง (Consistency) ลกัษณะบุคลิกภาพหรือสิ่งแวดลอ้มที่อยู่คู่
กบัรูป 6 เหลี่ยมจะมีความสมัพนัธใ์กลช้ิดกนัมากกวา่ที่อยู่ห่างกนั เช่น บคุคลที่มีบคุลิกภาพชอบสิ่ง
ที่ เป็นความจริง (Realistic) กับผู้ที่ มีบุคลิกภาพชอบสืบค้น (Investigative) จะมีบุคลิกภาพ
คล้ายคลึงกันระหว่างบุคลิกภาพชอบศิลปะ (Artistic) มากกว่าผู้ที่ มีบุคลิกภาพชอบระเบียบ 
แบบแผน (Conventional) 

ความแตกต่าง (Differentiation) บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบใดหรือมีความ
เหมาะสมกับสิ่งแวดลอ้มใดก็จะมีลักษณะเฉพาะเป็นของตัวเองจะแสดงออกซึ่งลักษณะของ
บุคลิกภาพของตนเป็นหลกั โดยอาจมีการแสดงลกัษณะของแบบอื่นบา้งเพียงเล็กนอ้ย แต่หากมี
บุคคลที่แสดงออกหมายถึงบุคลิกภาพจะไม่มีความแตกต่างเฉพาะตวัและยากที่จะก าหนดไดว้่า
เป็นลกัษณะแบบใด 

ความเป็นเอกลกัษณ ์(Identity) แนวความคิดนีใ้ชเ้พื่อประมาณความชดัเจน 
และคงที่ของเอกลกัษณ์ของบุคคลและสิ่งแวดลอ้ม เอกลกัษณ์ของบุคคลก าหนดโดยการมีภาพ  
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ที่ชัดเจนและคงที่ของเป้าหมาย ความสนใจและความสามารถพิเศษเอกลกัษณ์ของสิ่งแวดลอ้ม
แสดงออกมาเมื่อสิ่งแวดลอ้มมีการบรูณาการเปา้หมายงานและรางวลัซึง่คงที่ในระยะยาว 

ความกลมกลืน (Congruence) แต่ละบุคลิกลักษณะก็จะมีความตอ้งการ
อยากอยู่ในสิ่งแวดลอ้มที่เหมาะสมกบัตนเอง เช่น บคุคลผูมี้บคุลิกภาพชอบสงัคม (Social) ก็จะมี
ความพึงพอใจที่จะอยู่ในสิ่งแวดลอ้มดา้นชอบสังคม ไดร้บัโอกาสในการแสดงและไดร้บัรางวัล
ตามที่ตอ้งการและจะเกิดความไม่เหมาะสมขึน้หากไดไ้ปอยู่ในสิ่งแวดลอ้มที่มีลกัษณะแตกต่าง
ออกไป เช่น ไปอยู่ในสิ่งแวดลอ้มของผูท้ี่ชอบความเป็นจรงิ 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
ทฤษฎีการเลือกอาชีพของ John L. Holland เป็นผลจากการสงัเกตของบุคคลหรือ

ของคนอื่น ๆ ที่มีความเก่ียวกับความสนใจ ลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งไดว้ิเคราะห์
บุคลิกภาพและความสนใจของบุคคลออกเป็น 6 ประเภท คือดา้นจกัรกล ดา้นวิทยาศาสตร ์ดา้น
บรกิารสงัคม ดา้นสารบรรณ ดา้นธุรกิจและดา้นศิลปะ 

ทฤษฎีเก่ียวกับเรื่องความต้องการ (Needs) และความกดดัน (Pressures) ของ
Murray (1938 อ้างถึงใน ปิยะนันท์ คงไพ่, 2561, น. 31) กล่าวว่าเป็นแรงกระตุน้อีกอย่างหนึ่ง 
ที่ท  าให้ Holland สรา้งทฤษฎีของเขาขึน้สามารถกล่าวโดยสรุปคือ “ทฤษฎีการเลือกอาชีพ” 
ซึ่งมีแนวคิดพืน้ฐานดังนี  ้1. การเลือกอาชีพนั้นเป็นการแสดงออกถึงบุคลิกภาพของบุคคล และ 
2. แบบส ารวจความสนใจคือแบบส ารวจบคุลิกภาพ 

ภาพประกอบ 2 ความสอดคลอ้งของบคุลภิาพกบัความสนใจในการประกอบอาชีพ   
Holland (1985) 
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จอหน์ แอล ฮอลแลนด ์ไดก้ล่าวถึง “การเลือกอาชีพ” ไวว้่า “การเลือกอาชีพ คือการ
กระท าที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงแจงจูงใจ ความรู ้บุคลิกภาพ และความสามารถของบุคคล อาชีพเป็น  
วิถีชีวิตสว่นสิ่งแวดลอ้มเป็นสิ่งชีใ้หเ้ห็นงานและทกัษะ” 

จอหน์ แอล ฮอลแลนด ์ไดแ้บ่งบุคลิกภาพบุคคลสะทอ้นผ่านอาชีพเป็น 6 แบบโดย
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. บุคลิกภาพผู้มีความสนใจอาชีพประเภทงานช่างฝีมือและงานกลางแจ้ง  
The Realistic Type (R) 

บุคคลกลุ่มนีเ้ป็นพวกชอบกิจกรรมที่ตอ้งใชก้ าลงั ชอบท างานในที่กลางแจง้  
ชอบกิจกรรมที่ไม่มีความซบัซอ้น  เป็นกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัสิ่งของ เช่น เครื่องจกัรกล ขาดทกัษะ
ทางดา้นภาษาที่ใช่สรา้งสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ค่อนขา้งก้าวรา้ว มีค่านิยมทางเศรษฐกิจ 
และการเมืองในรูปแบบที่มีระบบ แบบแผน ยึดถือประเพณี นิยมลกัษณะภายนอกของบคุคล เช่น 
เงิน อ านาจ และเกียรติยศช่ือเสียง 

อาชีพที่บคุคลกลุ่มนีส้นใจมกัเป็นอาชีพที่เก่ียวกบังานฝีมือ การใชเ้ครื่องจกัร  
เครื่องมือ กิจกรรมทางเกษตร เช่น วิศวกรเครื่องยนต ์วิศวกรเครื่องจกัรกล วิศวกรโยธา ช่างเทคนิค
อุตสาหกรรม ช่างเครื่องบิน  ช่างยนต์ ช่างส ารวจ ช่างไฟฟ้า เป็นต้น โดย Realistic Type  
จะประกอบไปดว้ย ความสามารถ ความรบัรูต้นเอง และค่านิยมตา่ง ๆ ตามตาราง 1 ดงันี ้

ตาราง 1 แสดงความความสามารถ ความรบัรูต้นเอง และค่านิยมตา่ง ๆ ของ Realistic Type 

Asocial ขีอ้าย conforming ชอบเลียนแบบ 
Frank เปิดเผย Genuine ไวใ้จได ้
Hard - headed หวัแข็ง Materialistic วตัถนุิยม 
Natural เป็นธรรมชาติ Normal ธรรมดา 
Persistent เสมอตน้เสมอปลาย Practical พากเพียร 
Self-effacing เรยีบ ๆ Inflexible ไม่ยืดหยุ่น มั่นคง 
Thrifty 
Uninvolved 

มธัยสัถ ์
ไม่คิดมาก ไม่หมกมุ่น 

Uninsightful ไม่มีการหยั่งรู ้
ไม่มองการณ์ไกล 

ที่มา: John L. Holland (1985) 
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2. บคุลิกภาพของผูมี้ความสนใจอาชีพประเภทงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคนิค หรือ
The Investigative Type (I) 

บุคคลกลุ่มนี ้เป็นบุคคลที่ มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาที่ เป็น
นามธรรมไดด้ี ชอบคิด สงัเกต วิเคราะห ์สงัเคราะห ์วิจารณอ์ย่างมีเหตผุลชอบแกปั้ญหาชอบใฝ่หา
ความรู ้มีหลักการ สนใจการจัดระบบการทดลองด้านกายภาพชีวภาพ และปรากฎการณ์ 
ทางธรรมชาติ เพื่อจะได้เข้าใจและควบคุมปรากฎการณ์นั้น ชอบท างานที่ มีภาพซับซ้อน 
ชอบความคิดมากกว่าเป็นผู้ลงมือท า ไม่ยึดติดประเพณีนิยม หลีกเลี่ยงงานประเภทค้าขาย  
การชกัชวน การเขา้สงัคม และการเลียนแบบ 

อาชีพที่บุคคลกลุ่มนี ้สนใจได้แก่ นักอุตุนิยมวิทยา นักชีวภาพ  นักเคมี  
นักฟิสิกส ์นักคณิตศาสตร ์นักสถิติ นักเศรษศาสตร ์นักวิจัย นักวิเคราะห์ นักวิเคราะห์ระบบ
คอมพิวเตอร ์เป็นตน้ โดย Investigative Type จะประกอบไปดว้ย ความสามารถ ความรบัรูต้นเอง 
และค่านิยมตา่ง ๆ ตามตาราง 2 ดงันี ้

ตาราง 2 แสดงความความสามารถ ความรบัรูต้นเอง และค่านิยมตา่ง ๆ ของInvestigative Type 

Analytical ชอบวิเคราะห ์ Cautious ระมดัระวงั รอบคอบ 
Critical เป็นนกัวิจารณ ์ Complex ซบัซอ้น 
Curious ใฝ่รู ้ Independent รกัอิสระ 
Intellectual ฉลาด Introspective ทบทวนความคิดของตน 

พินิจพิจารณาตนเอง 
pessimistic มองโลกในแง่รา้ย precise เฉียบขาด 
Rational มีเหตผุล Reserved ไวต้วั 
Retiring เก็บตวั Unassuming ถ่อมตวั 
Unpopular ไม่เป็นที่สนใจ   

ที่มา: John L. Holland (1985) 

3. บคุลิกภาพของผูมี้ความสนใจอาชีพประเภทงานศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม หรือ
The Artistic Type (A) 

บุคคลกลุ่มนีเ้ป็นบุคคลที่มีความคิดเห็นทางดา้นศิลปะเป็นตัวของตัวเอง 
ชอบกิจกรรมที่เก่ียวกบันามธรรมชอบความมีอิสระ มีสนุทรียภาพ มีโลกส่วนตวัสงู มกัใชชี้วิตและ
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ชอบท ากิจกรรมโดยล าพงั ไม่ค่อยมีการควบคมุตนเอง มกัท าสิ่งต่าง ๆ ตามที่ใจปรารถณา มีความ
ตอ้งการแสดงออกถึงลกัษณะเฉพาะตัวของตนเอง ชอบเผชิญปัญหา ชอบแสดงออกทางศิลปะ 
ไม่ชอบเลียนแบบ มีความคิดรเิริม่สรา้งสรรคแ์ละหลีกเลี่ยงงานประเภทท่ีตอ้งใชร้ะเบียบแบบแผน 

อาชีพที่บุคคลกลุ่มนีส้นใจ ไดแ้ก่ สถาปนิก มัณฑนากร นักออกแบบแฟชั่น 
นกัถ่ายภาพศิลป์ ผูก้  ากบัละคร ครูสอนนาฏศิลป์ ครูสอนเตน้ร  า ครูสอนดนตรี นกัแต่งเพลง  ศิลปิน
นักรอ้ง นักแสดง ครูสอนวรรณคดี นักประพันธ์ นักเขียน นักเขียนบทภาพยนตร ์ผู้แปลภาษา
ต่างประเทศ ผูส้ื่อข่าว นักหนังสือพิม ์ผูช้่วยบรรณาธิการ นักวิจารณ์ นักประชาสมัพันธ์ ครูสอน
ภาษา นักปรัชญา ผู้จัดรายการวิทยุ ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย เป็นต้น โดย Artistic Type  
จะประกอบไปดว้ย ความสามารถ ความรบัรูต้นเองและค่านิยมต่าง ๆ ตามตาราง 3 ดงันี ้

ตาราง 3 แสดงความความสามารถ ความรบัรูต้นเอง และค่านิยมตา่ง ๆ  ของ Artistic Type 

Complicate จกุจิก Disorderly ไม่มีระเบียบ 
Emotional เจา้อารมณ ์ Expressive ชอบการแสดงออก 
Idealistic มีอดุมคติ Imaginative เพอ้ฝัน 
Impractical ไม่จรงิจงั Impulsive ใจรอ้น  

หนุหนัพลนัแลน่ 
Independent สามารถท างานโดยล าพงั

ได ้
Introspective ทบทวนความคิดของ

ตน พินิจพิจารณา
ตนเอง 

Intuitive มีความคิดรเิริ่มมี
จินตนาการ 

Nonconforming ไม่ชอบเลียนแบบ 

Original มีความคิดรเิริ่ม
สรา้งสรรค ์

Sensitive ออ่นไหว 

Open เปิดเผย   

ที่มา: John L. Holland (1985) 
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4. บคุลิกภาพของผูมี้ความสนใจอาชีพประเภทบริการการศึกษาและสงัคม หรือ
The Social Type (S)  

บคุคลกลุม่นีช้อบงานสงัคม งานเลีย้งสงัสรรค ์ชอบการสนทนาพดูคยุมีความ
เป็นมิตร ร่าเริง ชอบการมีปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่น เป็นคนชอบท างานร่วมกับผูอ้ื่น  ชอบให้ความรู ้
ชอบพบประสังสรรคเ์พื่อนใหม่  ชอบการเป็นสมาชิกองคก์ร สมาคม มีความสามารถในการพูด  
มีทกัษะทางภาษา มีทกัษะการติดต่อสื่อสาร ตอ้งการไดร้บัความสนใจ ความรบัผิดชอบ หลีกเลี่ยง
การใชค้วามคิดเชิงวิเคราะห ์มกัจะแกปั้ญหาโดยค านึงความรูส้กึและการใชส้มัพนัธภาพระหว่าง
บคุคล 

อาชีพที่บุคคลกลุ่มนีส้นใจ ไดแ้ก่ ครู อาจารย ์วิทยากร เจา้หนา้ที่ฝ่ายบุคคล
ล่าม มัคคุเทศก ์ผูส้มัภาษณ์ ผูว้ิเคราะหง์าน ผูป้ระสานงานดา้นสวสัดิการสงัคม ผูใ้หค้  าปรกึษา 
ผู้บริหารงานชุมชน ตัวแทนธุรกิจ ผู้อ  านวยการด้านบุคคล  เป็นต้น The Social Type โดยจะ
ประกอบไปดว้ย ความสามารถ ความรบัรูต้นเองและค่านิยมต่าง ๆ  ตามตาราง  4  ดงันี ้

ตาราง 4 แสดงความความสามารถ ความรบัรูต้นเอง และค่านิยมตา่ง ๆ  ของ Social Type 

Ascendant มีอ านาจ Cooperative ใหค้วามรว่มมือ 
Patient อดทน Friendly มีไมตรจีิต 
Generous ใจกวา้ง Helpful ชอบพ าเพ็ญประโยชน ์
Idealistic มีอดุมคต ิ Empathic มีความคิดลกึซึง้ 
Kind เมตตากรุณา Persuasive จงูใจคนเก่ง 
Responsible มีความรบัผิดชอบ Sociable ชอบเขา้สงัคม 
Tactful มีไหวพรบิดี Understanding เขา้ใจเพื่อนมนษุย ์
Warm อบอุน่   

ที่มา: John L. Holland (1985) 

5. บุคลิกภาพของผูมี้ความสนใจอาชีพประเภทงานการจัดการและงานคา้ขาย 
หรอื The Enterprising Type (E) 

บุคคลกลุ่มนี ้ ชอบมีอ านาจ ชอบแสดงตัว มีลักษณะของความเป็นผู้น  า 
มีความคิดริเริ่ม เช่ือมั่นในตนเองสงู กลา้โตแ้ยง้ กลา้ไดก้ลา้เสีย มีความพรอ้มที่จะเสี่ยงสนใจเรื่อง
อ านาจ มีความกา้วหนา้ทางการใชค้  าพดู มีทกัษะในการเจรจาซือ้ขายและลงทุนมีทกัษะทางการ
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พดูและการโนม้นา้วจิตใจผูอ้ื่น ชอบชกัชวนผูอ้ื่นใหค้ลอ้ยตาม ชอบด าเนินการใหบ้รรลเุป้าหมาย 
ชอบกิจกรรมท่ีเป็นกลุม่หรอืองคก์ร ชอบควบคมุคนอื่น เป็นผูน้  าในการท ากิจกรรมตา่ง  

อาชีพที่บุคคลกลุ่มนี ้สนใจ ได้แก่ นักธุรกิจ นายธนาคาร นักวิจัยตลาด
นายหนา้ ผูจ้ัดการฝ่ายขาย ผูข้ายประกัน ผูพ้ิพากษา อัยการ ทนายความ พนักงานการตลาด  
นักประชาสัมพันธ์ วิศวกรอุสาหการ พนักงานขายสินคา้ ผูช้่วยฝ่ายบริหาร ผูจ้ัดการฝ่ายสาขา  
เป็นตน้ โดย Enterprising Type จะประกอบไปดว้ย ความสามารถ ความรบัรูต้นเองและค่านิยม
ต่าง ๆ ตามตาราง 5 ดงันี ้

ตาราง 5 แสดงความความสามารถ ความรบัรูต้นเอง และค่านิยมตา่ง ๆ  ของ  Artistic Type 

Acquisitive โลภ Adventurous ชอบเสี่ยงภยั 
Agreeable กลา้โตแ้ยง้ Ambitious ทะเยอทะยาน 
Domineering มีอ านาจ เผด็จการ Energetic กระปรีก้ระเปรา่ 
Exhibitionistic ชอบอวด Excitement- seeking สนกุสนาน 
Extroverted ชอบเขา้สงัคม ชอบ

พบปะผูค้น 
Flirtatious เจา้ชู ้

Optimistic มองโลกในแง่ดี Self - confident เช่ือมั่นในตนเอง 
Sociable ชอบเขา้สงัคม Talkative ช่างพดู 

ที่มา: John L. Holland (1985) 

6. บุคลิกภาพของผูมี้ความสนใจอาชีพประเภทงานส านักงานและเสมียน หรือ 
The Conventional Type (C) 

บคุคลกลุ่มนีช้อบด าเนินงานหรือรบัสืบทอดงานที่มีระเบียบแบบแผนชดัเจน
ชอบท างานในบริษัทที่มีระบบระเบียบกฎเกณฑ ์เป็นบุคคลที่ชอบท างานเก่ียวกับตวัเลข การนับ
จ านวนชอบบทบาทการเป็นผู้ใตบ้ังคับบัญชา พอใจที่จะคลอ้ยตาม เลี่ยงการโตแ้ยง้ ชอบการ
จัดเก็บบันทึกเก็บรายงาน จัดขอ้มูล คัดลอกขอ้มูลจัดหมวดหมู่รายงาน ท างานไดเ้ป็นระเบียบ
เรียบรอ้ย 

อาชีพที่บุคคลกลุ่มนี ้สนใจ ได้แก่บัญ ชี สมุห์บัญ ชี ผู้ตรวจสอบบัญ ชี
ผูเ้ช่ียวชาญทางการเงิน เจา้หนา้ที่การเงินการธนาคาร เจา้หนา้ที่งบประมาณ ผูด้แูลสินคา้ในสต๊อก 
ผู้ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร ์เลขานุการ เจา้หน้าที่ธุรการ นายทะเบียน เจา้หน้าที่ฝ่ายบุคคล
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เลขานุการฝ่ายบุคคล เป็นตน้ โดย Enterprising Type จะประกอบไปดว้ยความสามารถการรบัรู ้
ตนเองและค่านิยมต่าง ๆ ตามตาราง 6 ดงันี ้

ตาราง 6 แสดงความความสามารถ ความรบัรูต้นเอง และค่านิยมตา่ง ๆ  ของ Conventional Type 

Careful เจา้ระเบียบ Conforming ชอบเลียนแบบ 
Conscientious ซื่อตรง Defensive วา่งท่า 
Efficient มีสมรรถภาพมี

ประสิทธิภาพ 
Inflexible ไม่ยืดหยุ่น 

Inhibited ยบัยัง้ช่างใจ Methodical มีระเบียบ 
Obedient ออ่นนอ้ม Orderly เจา้ระเบียบ 
Persistent เสมอตน้เสมอปลาย practical พากเพียร 
Prudish เครง่ครดั Thrifty มธัยสัถ ์
Unimaginative ไม่มีจินตนาการ   

ที่มา: John L. Holland (1985) 

จากขอ้ความขา้งตน้สรุปไดว้่า ทฤษฎีการเลือกอาชีพ จอหน์ แอล ฮอลแลนด ์คือการ
กระท าที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงแจงจูงใจ ความรู ้บุคลิกภาพและความสามารถของบุคคล บุคคลจะ
เลือกประกอบอาชีพที่ตรงความตอ้งการของตนเองซึ่งจะสอดคลอ้งกับบุคลิกภาพ ความสนใจ 
ความถนัด ซึ่งการวิเคราะหบ์ุคลิกภาพและความสนใจของบุคคลแบ่งออกเป็น  6  ประเภท คือ 
Realistic บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน  Investigative บุคลิกภาพแบบที่ตอ้งใชเ้ชาวปั์ญญา  
Artistic  บคุลิกภาพแบบมีศิลปะ  Social  บคุลิกภาพที่ชอบสงัคม  Enterprising  บคุลิกภาพกลา้
คิดกลา้ท าและ Conventional บคุลิกภาพที่ท  าตามระเบียบแบบแผน 

1.6 ความหมายของความต้องการ 
ความหมายของความตอ้งการแสดงใหเ้ห็นถึงการกระท า ความรูส้ึกหรือพฤติกรรม

ของบุคคลเพื่อตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกายและจิตซึ่งน าไปสู่ความส าเรจ็ของตนเอง
ซึง่มีผูใ้หค้วามหมายของความตอ้งการไวด้งันี ้

ประกาศิต รกัษศ์ิร ิ(2559, น. 16) กล่าวว่าความตอ้งการหมายถึง ความตอ้งการ
ทางด้านร่างกายและจิตใจ ความต้องการทางสังคมที่เป็นความรูส้ึกเฉพาะตัวของบุคคลที่มี
ลกัษณะเป็นความหวงัใหไ้ดม้าซึง่สิ่งที่ยงัขาดในการด ารงชีวิต 
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น า้ฝน บวัทอง (2552, น. 18) กล่าวถึงสภาพของบคุคลที่เกิดความรูส้ึกอยากได้ 
หรือประสงคไ์ดแ้ลว้รา่งกายเสียความสมดลุและแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองใหเ้กิดความสมดลุ
แก่ตนเอง ความตอ้งการประกอบดว้ย ความตอ้งการทางรา่งกายและทางจิตใจ บคุคลลว้นมีความ
ตอ้งการแต่จะมีระดบัความตอ้งการแตกต่างกนั 

บุญมั่น ธนาศุภวฒัน ์(2542, น. 178) กล่าวว่าความตอ้งการ (Need) เกิดจาก
สภาวะที่ร่างกายเสียสมดุลความตอ้งการประกอบดว้ยความตอ้งการทางดว้ยร่างกายและความ
ตอ้งการทางจิตใจ ความตอ้งการทางดา้นรา่งกาย ไดแ้ก่ ความตอ้งการน า้ อาหาร อากาศ เป็นตน้ 
ความตอ้งทางจิตใจ ไดแ้ก่ ความตอ้งการความรกั ความอบอุ่น การไดร้บัการยกย่องทางสงัคม  
เป็นตน้ บคุคลลว้นมีความตอ้งการทัง้สิน้แต่จะมีระดบัความตอ้งการแตกต่างกนัไป 

กู๊ด Good (1973, p. 676) กลา่วไวใ้นหนงัสือ Dictionary of Education วา่ความ
ตอ้งการของนักเรียนคือทุกสิ่งที่จ  าเป็นที่จะท าใหเ้ราเช่ือมั่นไดว้่าจะเกิดการพฒันาความสามารถ
ของเด็กที่ มีอยู่แล้ว ในด้านสติปัญญา กายภาพ ศีลธรรม อารมณ์ หรือสังคม และต้องมี
ความสัมพันธ์กับความสนใจ ความสามารถ และระดับสัมฤทธ์ิผลที่เด็กมีอยู่รวมทั้งสัมพันธ์กับ
ความตอ้งการของบคุคลและสงัคมที่อาจจะมีตอ่เด็กในภายภาคหนา้ดว้ย 

รุ่งอโณทัย บุญประเสริฐ (2559, น. 15) กล่าวว่าความตอ้งการคือการประสบ
ความส าเร็จในสิ่งที่ตอ้งการอนัเนื่องมากจากการเรียนรู ้มีอิทธิพลจูงใจใหค้นแสดงหรือประพฤติ
ปฎิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเขา ดังนั้นบุคคลที่มีความทะเยอทะยานเป็นแรงกระตุน้ช่วย
ผลกัดนัใหบ้คุคลไปสูจ่ดุมุ่งหมายที่ตอ้งการได ้

จากการศึกษาความหมายความตอ้งการสรุปไดว้่า ความตอ้งการเกิดจากการเรียนรู ้
และแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองให้เกิดความสมดุลของร่างกาย อันประกอบไปดว้ยความ
ต้องการทางด้านร่างกาย และความต้องการทางด้านจิตใจ ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลไป  
สูค่วามส าเรจ็ที่ตนเองตอ้งการ 

1.7 องคป์ระกอบของความต้องการ  
จากการทบทวนเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับองคป์ระกอบของความ

ตอ้งการ ซึง่มีนกัจิตวิทยาชาวอเมรกินั Abraham Maslow ( อา้งถึงใน ประกาศิต รกัษศ์ิร,ิ 2559, น. 
19) กล่าวถึงองคป์ระกอบของความตอ้งการของมุนษย์สามารถสรุปไดว้่า การแสดงพฤติกรรม
มนุษยน์ั้นเกิดจากความตอ้งการและความพึงพอใจ เม่ือไดร้บัการตอบสนองเขาไดเ้สนอทฤษฎี
เก่ียวกับการจูงใจ(A Theory of Human Motivation) และสรุปความตอ้งการตามธรรมชาติของ
มนษุยไ์ด ้3 ประการ คือ 
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1. มนษุยมี์ความตอ้งการอยู่ตลอดเวลาไมมี่ที่สิน้สดุ 
2. ความตอ้งการไดร้บัการตอบสนองแลว้ ก็จะไม่เป็นแรงจูงใจอีกความตอ้งการ 

ที่ยงัไม่ตอบสนองเท่านัน้ที่เป็นสิ่งจงูใจของพฤติกรรม 
3. ความต้องการของมนุษย์มีเป็นล าดับขั้นตามความส าคัญ (Hierarchy of 

Needs) กล่าวคือ เม่ือความตอ้งการระดบัต ่าไดร้บัการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการระดบัสูงขัน้
ต่อไปซึง่แบง่เป็น 5 ขัน้ดงันี ้

ขั้นที่ 1 ความตอ้งการทางสรีระ (Physiologial Needs) เป็นความตอ้งการ 
ขัน้พืน้ฐานที่จ  าเป็นต่อรา่งกายและชีวิตมนุษยท์ี่ชาวพทุธเรียกว่าปัจจยัสี่ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม 
ที่อยู่อาศยัรกัษาโรค และรวมสิ่งที่จ  าเป็นส าหรบัการด ารงชีวิต เช่นการออกก าลงักาย การพกัผ่อน  
การประกอบกิจกรรมนนัทนาการ เป็นตน้ แต่ทางตะวนัตกรวมความตอ้งการทางเพศดว้ย 

ขัน้ที่ 2 ความตอ้งการความมั่นคงปลอดภัย (Security and Safety Needs) 
มีความมั่นคงและปลอดภัยในทางกายภาพและจิตใจ เช่น ความมั่นคงและปลอดภัยต่อร่างกาย  
การประกอบอาชีพ การรกัษาชีวิต การปอ้งกนัอาชญากรรม 

ขั้นที่  3 ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เป็นความต้องการรูจ้ัก
คุน้เคยในสถานที่ท  างานและบา้นความตอ้งการที่ไดอ้ยู่ในหมู่หรือพวก (Belongingness) ตอ้งการ 
ความรกั (Love Need) เช่น รวมกลุ่มสมาชิกการติดต่อปฏิสัมพันธ์กันและรกัใคร่แสดงออกถึง
ความเป็นมิตร ใหบ้คุคลอื่นยอมรบัเป็นสมาชิกในสงัคม เช่น สโมสร คลบั หรอืกลุม่ไม่เป็นทางการ 

ขัน้ที่ 4 ความตอ้งการการยอมรบั (Esteem Needs) ความตอ้งการเกียรติยศ 
ช่ือเสียงการยกย่องนบัถือจากผูอ้ื่น ซึง่มาจากผลงานประกอบกบัคณุงามความดี 

ขัน้ท่ี 5 ความตอ้งการความส าเรจ็ในชีวิตหรอืความตอ้งการสมัฤทธ์ิผลในส่ิงท่ี
ตนปรารถนา (Self – Actualization Needs) เป็นความต้องการขั้นสุดยอดของมนุษย์ทุกคน 
มีความคาดหวงัไวเ้ป็นขัน้ที่มนษุยมี์พรอ้มบรบิรูณแ์ลว้ทกุสิ่งทกุอย่าง มีครอบครวัที่ดี มีรากฐานที่ดี 
ทัง้นีค้วามส าเรจ็ในชีวิตย่อมขึน้อยู่กบัการรูจ้กัใชค้วามสามารถของตนเอง 

จากการศึกษาองคป์ระกอบของความตอ้งการสรุปไดว้่า มนุษยมี์ความตอ้งการที่  
ไม่สิน้สุด เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกายและจิตใจของตนเอง ซึ่งตามทฤษฎีการ 
จงูใจของ อบัราฮมัเอช มาสโลว ์สามารถแบ่งได ้5 ขัน้ ประกอบดว้ย 1. ความตอ้งการทางรา่งกาย
2. ความตอ้งการความมั่นคงปลอดภยั 3. ความตอ้งการทางสงัคม 4. ความตอ้งการการยอมรบั 
และ 5. ความตอ้งการความส าเรจ็ในชีวิต 
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1.8 ความหมายความต้องการประกอบอาชีพ 
ความหมายของความตอ้งการประกอบอาชีพแสดงใหเ้ห็นถึงการประสบความส าเรจ็

และมีความสุขในการประกอบอาชีพ ซึ่งผูว้ิจัยไดศ้ึกษาและรวบรวมความหมายความตอ้งการ
ประกอบอาชีพไวด้งันี ้

Schaffer ( อ้างถึ งใน เอกรินทร์ ศุภรณ์พานิช , 2557, น. 30-31) กล่าวถึ ง
ผลการวิจัยจากบุคคลซึ่งประกอบอาชีพพบว่าบุคคลจะเลือกอาชีพเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของตนเองและถา้ประกอบอาชีพสอดคลอ้งกับความตอ้งย่อมส่งผลท าใหมี้โอกาสที่จะประสบ
ความส าเรจ็ในชีวิตการประกอบอาชีพโดยสามารถสรุปความตอ้งการของบคุคลดงัตอ่ไปนี ้

1. ความตอ้งการยอมรบัจากบคุคลรอบขา้ง สง่ผลใหเ้กิดความภมูิใจ 
2. ความตอ้งการเป็นตวัเอง มีอิสระในการท างาน 
3. ความตอ้งการความรกั ความสมัพนัธภาพกบั  
4. ความตอ้งการความส าเรจ็ในสิ่งที่ท  า 
5. ความตอ้งการท าตามผูอ้ื่น โดยไมมี่สว่นรบัผิดชอบ 
6. ความตอ้งการควบคมุผูอ้ื่น 
7. ความตอ้งการแสดงตนเองของตนเองออกมา 
8. ความตอ้งการความมั่งคงทางเศรษฐกิจและสงัคม 
9. ความตอ้งการที่จะท าตามค่านิยมความคาดหวงัหรือสิ่งที่ตนเองยดึถือ 
10. ความตอ้งการแสดงฐานะทางเศรษฐกิจ 
11. ความตอ้งการช่วยเหลือผูอ้ื่น 
12. ความตอ้งการความมั่นคงทางเศรษฐกิจ คือตอ้งการรายไดท้ี่สม ่าเสมอ 

Schaffer ยงัไดก้ล่าวถึงการที่บุคคลจะประสบความส าเรจ็และมีความสขุในการ
ประกอบอาชีพนัน้ คือการท่ีอาชีพนัน้สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 

ไพลิน บรรพโต (2561, น. 18) กล่าวว่าการประกอบอาชีพนัน้มีความส าคญัต่อ
การด ารงชีวิตของมนุษยเ์พราะอาชีพไม่ใช่จะมีเพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคลในดา้น
เศรษฐกิจเพียงเท่านัน้ แต่ยงัสนองความตอ้งการดา้นในอื่น ๆ การเลือกประกอบอาชีพจึงเป็นส่วน
ส าคญัของชีวิตอย่างมากเพราะถา้บคุคลเลือกอาชีพไดเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของตนเองย่อม
ส่งผลใหบุ้คคลนัน้มีแนวโนม้ที่จะประสบความส าเรจ็ในการประกอบอาชีพ แต่ในทางตรงกนัขา้ม
ถา้บคุคลเลือกอาชีพไม่เหมาะสมก็จะสง่ผลใหไ้ม่ประสบความส าเรจ็ในการประกอบอาชีพอีกดว้ย 
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กลุธิดา สีบวับาน (2553, น. 23) กล่าวว่าอาชีพเป็นเสมือนส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต
เพราะอาชีพเป็นสิ่งที่ท  าให้มนุษยไ์ดแ้สดงตน แสดงความสมหวัง ความใฝ่ฝันของตนเองและ
ตอบสนองความตอ้งการทางใจของบคุคล สามารถบ่งชีส้ภาพของแต่ละบคุคลซึ่งถา้มีการวางแผน
เลือกอาชีพที่ดีก็ย่อมเท่ากบัวา่ไดมี้การวางแผนชีวิตที่ดีดว้ยเช่นกนั 

กรมการจดัหางาน (2559b, น. 22) กล่าวว่าการเลือกอาชีพเป็นสิ่งส  าคญัในการ 
ด ารงชีพในปัจจุบนัเพราะอาชีพคือการไดม้าซึ่งรายไดเ้พื่อใชใ้นการเลีย้งชีพตวัเองและครอบครวั 
อาชีพก่อใหเ้กิดผลผลิตและบริการซึ่งตอบสนองกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคและอาชีพก็มีส่วน
ส าคญัตอ่เศรษฐกิจของประเทศชาติเนื่องจากอาชีพมีความส าคญัต่อมนษุยม์ากการเลือกประกอบ
อาชีพจึงมีความแตกต่างกัน อาชีพบางอย่างอาจเหมาะสมกับคนที่ มีบุคลิกภาพแบบหนึ่ง 
แต่ก็อาจจะไม่เหมาะสมกบับคุคลที่มีบคุลิกภาพอีกแบบ  การเลือกประกอบอาชีพใหเ้หมาะสมกบั
บุคลิกภาพ  ความสนใจ  ความถนดัของแต่ละบุคคลจึงเป็นความส าคญัมาก คนที่เลือกประกอบ
อาชีพที่เหมาะสมกบัตนเองย่อมก่อใหเ้กิดความสขุและยงัมีโอกาสที่จะประสบความส าเรจ็ในการ
ประกอบอาชีพมาก ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลประกอบอาชีพที่ไม่เหมาะสมกับตนเองแล้ว  
ก็จะเกิดความเบื่อหน่ายจึงสง่ผลใหชี้วิตของตนเองไม่มีความสขุและอาจมีโอกาสประสบผลส าเรจ็
ในการประกอบอาชีพนอ้ยอีกดว้ย 

จากการศกึษาความหมายความตอ้งการประกอบอาชีพสรุปไดว้า่ การประกอบอาชีพ
นั้นมีความส าคัญในชีวิต เพราะอาชีพเป็นการสรา้งรายได้เพื่อเลีย้งชีพตัวเองและครอบครัว  
การเลือกประกอบอาชีพใหเ้หมาะสมกับความตอ้งการ บุคลิกภาพ ความสนใจ ความถนัดของ 
แต่ละบคุคลจึงเป็นความส าคญัมาก เพราะถา้บคุคลเลือกอาชีพไดเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของ
ตนเอง ก็จะสง่ผลใหป้ระสบความส าเรจ็ในการประกอบอาชีพ แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้บคุคลเลือก
อาชีพไม่เหมาะสมก็จะท าใหเ้ขาไม่ประสบความส าเรจ็ในการประกอบอาชีพ  

1.9 ทฤษฎีความต้องการประกอบอาชพี 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งมีผูน้  าเสนอทฤษฎีความ

ตอ้งการไวห้ลากหลาย ดงันี ้
ทฤษฎีการเลือกอาชีพของ Anne Roe (1996 อา้งถึงใน กลุธิดา สีบวับาน, 2553, 

น. 29) ไดค้น้ควา้เรื่องพืน้ฐานของการพัฒนา (Developmental Background) และบุคลิกภาพ 
(Personalities) ซึง่ท  าใหไ้ดข้อ้สรุปเก่ียวกบัการเลือกอาชีพดงันี ้

1. บุคคลจะเลือกอาชีพใหเ้หมาะสมกับบุคลิภาพซึ่งแต่ละบุคคลจะมีความ
แตกตา่งกนัออกไปรวมทัง้ตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดด้ว้ย 
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2. จากประสบการณใ์นวยัเด็กการอบรมเลีย้งดูมีความสมัพนัธก์ับการเลือก
อาชีพกล่าวคือพ่อแม่ที่เลีย้งดูโดยการใหค้วามรกัอย่างเพียงพอ ใหอ้ิสระแก่เด็ก เด็กก็จะปรบัตัว  
ไดด้ีงานหรืออาชีพที่เขาชอบคืองานบริการสงัคมและการติดต่อ ในทางกลบักันถา้พ่อแม่เขม้งวด
เด็กมากเกินไปเด็กจะไม่ชอบความสมัพนัธก์บับุคคลอื่น ๆ เม่ือเติบโตก็จะเลือกงานดา้นช่างฝีมือ 
ซึง่ไม่ตอ้งติดต่อกบับคุคลอื่น ๆ เป็นตน้ สว่นสิ่งที่มีผลต่อการเลือกอาชีพของบคุคล ไดแ้ก่ 

1. พนัธุกรรมซึง่เป็นตวัก าหนดการพฒันาคณุลกัษณะตา่ง ๆ ของมนษุย ์
2. วฒันธรรมและสิ่งแวดลอ้มทางสงัคม ประกอบกบัประสบการณเ์ฉพาะ

ของบคุคลจะเป็นสิ่งที่ก  าหนดทิศทางพฒันาของคณุลกัษณะตา่ง ๆ ทางพนัธุกรรม 
3. ประสบการณ์ของความพึงพอใจ หรือความคับข้องใจ จะเป็นสิ่ง

ก าหนดทิศทางความสนใจของบคุคล 
4. แบบแผนความสนใจ ที่เด่นชดัจะถกูก าหนดโดยพลงัจิต 
5. แจงจูงใจท่ีจะสมัฤทธ์ิผลนัน้ ขึน้อยู่กบัระดบัความตอ้งการของบุคคล

และความสามารถที่จะตอบสนองความตอ้งการนัน้และแจงจงูใจที่จะบรรลเุปา้หมายของอาชีพนัน้ 
ขึน้อยู่กบัระดบัความตอ้งการท่ีจะไดร้บัผลตอบสนองและประสบการณว์ัยเด็กตอนตน้ ซึ่งหมายถึง
บรรยากาศการเลีย้งดวูยัเด็กจะมีผลต่อบคุลิกภาพและการเลือกอาชีพของบคุคล 

จากการศึกษาทฤษฎีการเลือกอาชีพของ Anne Roe สรุปไดว้่า การเลือกอาชีพของ
มนุษย์อาจมีความสัมพันธ์กับประสบการณ์การเลีย้งดูในวัยเด็กจากผู้ปกครอง ซึ่งส่งผลต่อ
บคุลิกภาพซึง่มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจเลือกอาชีพที่ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 

ทฤษฎีความต้องการ (Hoppock's Composite Theory) 
ทฤษฎีความตอ้งการ Hoppock  (1976 อา้งถึงใน รภทักร ทศันโชติเดชา, 2553, 

น. 7) กล่าวว่าบุคคลจะเลือกประกอบอาชีพที่สนองความต้องการของตนเองมากที่สุดทั้ง ใน
ปัจจบุนัและอนาคต โดยใหค้วามส าคญักบัการรูจ้กัตนเองอย่างแทจ้ริงในประกอบไปดว้ยในดา้น
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ลกัษณะนิสัย จุดเด่น จุดดอ้ย เพื่อน าไปเปรียบเทียบกับ
ขอ้มลูเก่ียวกบัอาชีพและสามารถช่วยใหเ้ลือกอาชีพไดถ้กูตอ้งและประสบความส าเรจ็ในอาชีพนัน้
นอกจากนี ้Hoppock ยงัไดน้  าเอาทฤษฎีและความคิดต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัอาชีพมาประกอบกนัเป็น
แนวคิดในการเลือกอาชีพ 10 ประการดงันี ้

1. การเลือกอาชีพเป็นการตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 
2. การที่บุคคลจะตัดสินใจในการเลือกอาชีพใด เพราะมีความเช่ือว่าอาชีพ

นัน้สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้
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3. ความตอ้งการของบคุคลยอมมีผลต่อการเลือกประกอบอาชีพ 
4. การพฒันาอาชีพจะเกิดขึน้ไดก้็ต่อเม่ือบคุคลเห็นความส าคญัว่าอาชีพนัน้

วา่สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้
5. ความเจรญิกา้วหนา้ในการประกอบอาชีพและตดัสินใจเลือกอาชีพใหด้ีขึน้

นั้นมากความคาดหวังถึงโอกาสที่อาชีพนั้นจะตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้ซึ่งความ
คาดหวงันัน้จะขึน้อยู่กบัการรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง มีความรูแ้ละทกัษะที่จ  าเป็นเก่ียวกบัอาชีพและ
ความสามารถที่จะน าความรูม้าพิจารณาเลือกอาชีพไดอ้ย่างเหมาะสม 

6. ขอ้มูลพืน้ฐานส่วนตัวมีผลต่อการเลือกอาชีพโดยช่วยใหบุ้คคลเขา้ใจว่า
ตนเองตอ้งการอะไรและตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขพฒันาตนเองไดอ้ย่างไรบา้ง 

7. ขอ้มูลเก่ียวกับอาชีพมีผลต่อการเลือกอาชีพ โดยช่วยใหบุ้คคลสามารถ
คน้พบอาชีพที่ตรงกบัความตอ้งการมากที่สดุ 

8. ระดบัความพงึพอใจของงานขึน้อยู่กบับทบาทหนา้ที่หรือภาระงานที่แตล่ะ
คนไดร้บัมอบหมาย 

9. ความพึงพอใจในงานเป็นผลมาจากงานที่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของมนษุยใ์นปัจจบุนั 

10. การเลือกอาชีพสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเม่ือบุคคล 
มีความคิดว่างานใหม่สามารถตอบสนองความตอ้งการไดด้ีกวา่งานเดิม 

จากการศึกษาทฤษฎีความต้องการ (Hoppock's Composite Theory) สรุปได้ว่า 
การเลือกอาชีพเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกอาชีพ และยงั
ตอ้งสอดคลอ้งกบัโอกาสทางความกา้วหนา้ทางอาชีพ ตอ้งรูจ้กัและเขา้ใจตนเองวิเคราะหข์่าวสาร
ขอ้มูลต่าง ๆ ถา้บุคคลไดป้ระกอบอาชีพตรงความตอ้งการ ก็จะเกิดความพึงพอใจและสามารถ
บรรลวุตัถปุระสงคใ์นการท างานที่คาดหวงัไวไ้ด ้แต่ถา้อาชีพนัน้ไม่ตรงกบัความตอ้งการ ก็สามารถ
เปลี่ยนแปลงอาชีพไดต้ลอดเวลาเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของตวัเอง  นอกจากนีย้งัตอ้งดปัูจจยั
ต่าง ๆ ประกอบด้วยในเรื่องของโอกาสในการได้เข้าท างาน ลักษณะของอาชีพ คุณสมบัติ  
ของผู้ประกอบอาชีพ การศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ความก้าวหน้าของงานอาชีพร่วมถึง
พิจารณาขอ้ดีและข้อบกพร่องของตนเองเพื่อที่จะไดป้ระกอบอาชีพตรงตามความตอ้งการของ
ตนเอง 
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ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพของ Ginzgerg 
Ginzgerg 1984 อา้งถึงใน บณุฑรกิา ลิ่วเฉลิมวงศ ์(2556, น. 12) ไดพ้ฒันาดา้น

อาชีพขึน้เป็นทฤษฎีแรกโดยการศกึษาจากลุม่ตวัอย่างในระดบัอายตุ่าง ๆ กนัโดยท าการสมัภาษณ์
กลุ่มตวัอย่างตัง้แต่ระดบัชัน้ประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษาเก่ียวกับการเลือกอาชีพและสรุปหลกั
ของกระบวนการเลือกอาชีพ 

1. การเลือกอาชีพคือกระบวนการพฒันาที่ต่อเน่ืองเป็นเวลานานกวา่ 10 ปี 
2. การเลือกอาชีพเป็นขัน้ตอนที่ไม่ยอ้นกลบัเม่ือพฒันาแลว้จะไม่ยอ้นกลบั 
3. การเลือกอาชีพคือการผสมผสานความตอ้งการของบคุคลที่จะเลือกอาชีพ

ใหส้นองความตอ้งการ ความสนใจและเหมาะสมกบัความสามารถของตนเอง พรอ้มทัง้ตระหนัก
ถึงโอกาสที่จะไดป้ระกอบอาชีพนัน้จรงิ ๆ และขอ้จ ากดัต่าง ๆ เช่น ต าแหน่งงานมีนอ้ย ไม่มีทนุเรยีน
เป็นพืน้ฐานในการประกอบอาชีพ สถาบนัการศกึษาที่จะฝึกอาชีพรบันกัปรกึษาไดจ้ านวนจ ากดั 

4. การเลือกอาชีพเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนที่เช่ือมโยงในแต่ละวยั ไม่ใช่
เป็นการตัดสินใจเพียงครัง้เดียวแต่เป็นการตัดสินใจที่เป็นกระบวนการต่อเนื่องในช่วงเวลานาน
หลายปี 

5. พฒันาการดา้นอาชีพไดร้บัอิทธิพลจากองคป์ระกอบดา้นสภาพความเป็น
จรงิดา้นการศกึษา ดา้นอารมณแ์ละค่านิยมของบคุคล  

เจษฎา คนสะอาด (2549, น. 24) พัฒนาการทางอาชีพของบุคคลหมายถึง
กระบวนการที่ต่อเนื่องกนัไปตลอดชีวิตเริ่มตัง้แต่อายุ 11 ปีขึน้ไป โดยพิจารณาตนเองเป็นส าคญั 
และเริ่มน าคุณสมบัติของอาชีพมาประกอบการพิจารณาเม่ืออายุ 17 ปี นอกจากนี ้Ginzgerg 
ยงัใหแ้ง่คิดอีกวา่เนื่องจากการเลือกอาชีพเป็นกระบวนการ ดงันัน้จงึไม่ควรบงัคบัใหเ้ด็กเลือกอาชีพ
เร็วเกินไป ควรจะพิจารณาล าดับขั้นของระยะของการเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก  
พรอ้มทัง้พิจารณาองคป์ระกอบนัน้ ๆ อย่างละเอียดถ่ีถว้น 

จากการศึกษาทฤษฎีอาชีพ (Ginzberg’s Theory) สรุปได้ว่า การตัดสินใจเลือก
อาชีพตามขั้นตอนกระบวนการโดยมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาการของแต่ละบุคคลเริ่มจาก  
การเลือกอาชีพเป็นกระบวนการ (Process) กระบวนการเลือกอาชีพจะย้อนกลับหลังไม่ได ้ 
(Irreversible) และการเลือกอาชีพจะมีการประนีประนอม  (Compromise) และจดัช่วงการเลือก
อาชีพเป็น 3 ระยะ คือ 1.ระยะคิดฝัน (Fantasy Period) 2.ระยะทดลองท างาน (Tentative Period) 
ประกอบด้วยระยะความสนใจของตนเอง ( Interest stage) ระยะค านึงถึงความสามารถ 
(Capacity Stage) ระยะหัวเลีย้วหัวต่อ (Transition) และระยะสุดทา้ยคือ 3.ระยะเลือกที่สมจริง
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(Realistic Period) ซึ่งเป็นการเช่ือมโยงในแต่ละวยัและไดร้บัอทธิพลจากองคป์ระกอบดา้นสภาพ
ความเป็นจรงิดา้นการศกึษา ดา้นอารมณแ์ละค่านิยมของบคุคลสิ่งต่าง ๆ เหลา่นีล้ว้นสง่ผลในการ
ตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพของมนษุย ์

1.10 ความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความตอ้งการในการประกอบอาชีพ 
จากการศกึษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัความสนใจทาง

อาชีพและความตอ้งการประกอบอาชีพผูว้ิจยัไดน้  าขอ้มลูมาท าการสงัเคราะห ์โดยสามารถอธิบาย 
ได้ว่าความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความต้องการในการประกอบอาชีพหมายถึง 
ความกลมกลืนของความมุ่งหวงัในการเลือกอาชีพในอนาคตของนักเรียนที่สมัพันธ์กับกิจกรรม 
ที่ชอบเก่ียวกบัอาชีพ ความสามารถที่เหมาะสมกบัอาชีพและความสนใจในการประกอบอาชีพของ
นกัเรยีนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี ้

1. ความมุ่งหวังในการเลือกอาชีพ  หมายถึง ความตั้งใจในการเลือกประกอบ
อาชีพในอนาคต ซึง่ตรงกบัความมุ่งหวงั ค่านิยมและความตอ้งการของตนเอง  

2. กิจกรรมที่ชอบเก่ียวกบัอาชีพ หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าของบคุคลที่
แสดงออกผ่านทางบคุลิกภาพ งานอดิเรก สิ่งที่ชอบท าซึง่มีความเหมาะสมกบัอาชีพที่ตนเองสนใจ 

3. ความสามารถที่เหมาะสมกับอาชีพ หมายถึง ประสบการณ์การเรียนรูท้ี่เกิด
จากการฝึกฝนจนเกิดความถนัด ความช านาญและแสดงผ่านทักษะดา้นต่าง ๆ ที่มีสัมพันธ์กับ
อาชีพที่ตอ้งการ 

4. ความสนใจในการประกอบอาชีพ หมายถึง ความรูส้ึกชอบ พึงพอใจและ
แนวโนม้ในการเลือกอาชีพในอนาคต 

ผูว้ิจัยไดน้  าเสนอผลการสังเคราะหข์อ้มูลจากการศึกษาความสอดคลอ้งระหว่าง
ความสนใจและความตอ้งการประกอบอาชีพในรูปแบบตารางไวด้งันี ้
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 ตาราง 7 การสังเคราะห์ความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความตอ้งการในการประกอบ
อาชีพ 

 
จากตาราง 7 พบว่า ผลจากการสังเคราะห์ข้อมูล เอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 

ที่เก่ียวขอ้งกบัความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการในการประกอบอาชีพประกอบ
อาชีพข้างต้นสามารถสรุปองค์ประกอบได้ดังนี ้  1. บุคลิกภาพ 2. พฤติกรรม 3. ความถนัด 

4. ความสามารถ 5. ค่านิยมและ 6. ความมุ่งหวัง ซึ่งความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบดงักล่าวเหลา่นี ้
มีส่วนในการส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจและความตอ้งการประกอบ
อาชีพและสามารถช่วยใหน้กัเรียนมองเห็นแนวทางในการวางแผนเลือกประกอบอาชีพในอนาคต
ไดด้ียิ่งขึน้ 

 
 

การสังเคราะหค์วามสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความต้องการในการประกอบอาชีพ 
 บุคลิกภาพ พฤตกิรรม ความถนัด ความสามารถ ค่านิยม ความมุ่งหวัง 

ความหมายของ 
ความสนใจในอาชีพ 

      

Holland (1985) ✓   ✓   
มนสั จนัสทุธิรางกรู (2548) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

ดิษยทุธ ์ บวัจมู (2556)  ✓ ✓  ✓ ✓ 

ณฐันนัท ์ มั่นคง (2559) ✓  ✓  ✓ ✓ 

ปิยะนนัท ์ คงไพ่ (2561) ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

ความหมายของ 
ความต้องการทางอาชีพ 

      

Hoppock (1976)   ✓ ✓   

Anne Roe (1996) ✓   ✓   

กลุธิดา  สีบวับาน (2553) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

กรมการจดัหางาน (2559)   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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2. เอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมแนะแนวอาชพี 
2.1 ความหมายของกิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมแนะแนวเป็นเครื่องมือที่ผูแ้นะแนวสามารถน ามาผสมผสานกับการเรียนรู ้
อื่น ๆ ในการจดักิจกรรม เพื่อช่วยเหลือ ปอ้งกนัและพฒันานกัเรยีนในการศกึษา อาชีพ สว่นตวัและ
สงัคม รวมไปถึงเทคนิคและวิธีการสอนที่กระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู ้ซึ่งมีผูเ้สนอความหมาย
ของการแนะแนวไวอ้ย่างหลากหลาย มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

กระทรวงศึกษาธิการ (2551) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กล่าวไวป้ระการหนึ่งคือเพื่อใหผู้เ้รียนรูจ้ักและเขา้ใจตนเอง สามารถคิดและ
ตัดสินใจในการแกไ้ขปัญหา ตัง้เป้าหมายในการวางแผนชีวิตทั้งดา้นการศึกษาและดา้นอาชีพ 
อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและใหค้ าปรกึษาแก่ผูป้กครองเพื่อใหมี้ส่วนร่วมในการพัฒนา
ส่งเสริมซึ่งแผนพฒันาการแนะแนวมีส่วนส าคญัที่จะช่วยในการพฒันาคน สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม
ใหบ้รรลตุามวตัถุประสงคใ์หเ้ป็นมนุษยท์ี่สมบูรณเ์ป็นคนดี คนเก่ง และมีความสขุสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ มีจิตส านึกในความเป็นไทยและมีวัฒนธรรมในวิถีชีวิต มีส่วนร่วมในการเสริมสรา้ง
ประชาคมไทยและประชาคมโลกให้มีความสุข ซึ่งแผนพัฒนาการแนะแนวจะเป็นส่วนหนึ่ง ใน
กระบวนการพฒันาใหค้นไทยเป็นมนษุยท์ี่สมบรูณเ์พราะการแนะแนวเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้
บคุคลรูจ้กัเขา้ใจและสามารถเลือกตดัสินใจไดอ้ย่างเหมาะสมมีทกัษะในการจดัการชีวิตตลอดจน
สามารถปรบัตวัและด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ 

จนัทรท์ิมา ขนุบ ารุง (2558, น. 10) กลา่วว่าการแนะแนวมีสว่นส าคญัเพื่อช่วยให้
นักเรียนรูจ้ักและเขา้ใจตนเอง ดว้ยกระบวนการที่ประกอบดว้ยศาสตรแ์ละศิลป์ กล่าวคือศาสตร์ 
เป็นการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในดา้นต่าง ๆ เช่น ทางดา้นจิตวิทยา ความสนใจ ค่านิยม ทักษะ
ความถนดั บคุลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ ์ศิลป์ เป็นการใชเ้ทคนิควิธีการรว่มกบัทกัษะต่าง ๆ ของ  
ผูแ้นะแนวในแต่ละคนที่จะน าไปใชเ้พื่อช่วยสง่เสรมิใหน้กัเรยีนรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง 

ไพลิน นิลอาญา (2558, น. 54) กล่าวว่าชุดกิจกรรมแนะแนวหมายถึงเครื่องมือ
ทางการแนะแนวที่สรา้งขึน้โดยมีการใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมโดยกิจกรรมแนะแนว  
ประกอบดว้ย กิจกรรมย่อยหลาย ๆ กิจกรรมเพื่อให้ผู้รบับริการบรรลุเป้าหมายในการพัฒนา
สง่เสรมิ ปอ้งกนั และแกไ้ข ปัญหาทัง้ดา้นการศกึษา อาชีพ สว่นตวัและสงัคม 

เก็จกาญจน์ กนกแก้ว (2558, น. 20) กล่าวว่าชุดกิจกรรมแนะแนวหมายถึง
เครื่องมือหรือสื่อต่าง ๆ ที่ผูแ้นะแนวสามารถผสมผสานกับการเรียนรูอ้ื่น ๆ ที่สรา้งขึน้เพื่อใชจ้ัด
กิจกรรมแนะแนวอาชีพ คือกิจกรรมศิลปะเพื่อช่วยให้นักเรียนรูจ้ักและเขา้ใจตนเอง รูจ้ักอาชีพ 
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คน้พบอาชีพที่เหมาะสมกบัความสามารถ บุคลิกภาพ ความถนัด จุดเด่น ความสนใจของตนเอง 
สามารถพิจารณาตดัสินใจเลือกอาชีพ ทัง้เป็นแนวทางในการเตรียมความพรอ้มในการประกอบ
อาชีพที่นกัเรยีนสนใจไดอ้ย่างเหมาะสมกบัตนเองมีทกัษะในการด ารงชีวิตและเป็นพืน้ฐานทางดา้น 
เจตคติสรา้งทกัษะที่ส  าคญัต่อการมีชีวิตครอบครวั 

จารุวรรณ แสงด้วง (2556 , น. 31) กล่าวว่าชุดกิจกรรมแนะแนวหมายถึง
เครื่องมือที่สรา้งขึน้อย่างเป็นระบบใหมี้ความสอดคลอ้งกบัเนือ้หาวิชา ประกอบไปดว้ย 3 ส่วนคือ
คู่มือผู้ให้บริการ คู่มือผู้รับบริการและสื่อหรืออุปกรณ์การจัดกิจกรรม เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิด
พฤติกรรมการเรียนรูต้ามวตัถปุระสงคท์ี่ก  าหนดไว ้

นภาพร หริมเจริญ (2563, น. 25) กล่าวว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึน้เพื่อช่วยเหลือ 
พฒันา สง่เสรมิใหผู้เ้รียนเติบโตเป็นมนษุยท์ี่สมบรูณต์ามศกัยภาพของตนเอง รูจ้กัและเขา้ใจตนเอง 
มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีความสามารถดา้นความคิด แก้ไขปัญหา ก าหนดเป้าหมายและ
วางแผนชีวิต สามารถตดัสินใจไดอ้ย่างเหมาะสมทัง้ในดา้นของการศึกษา ดา้นอาชีพ ส่วนตวัและ
สงัคม ตลอดจนการด าเนินชีวิตในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ 

จากการศึกษาความหมายของการแนะแนวสรุปไดว้่า กิจกรรมแนะแนว หมายถึง 
มวลประสบการณ์หรือเครื่องมือที่จัดให้ผู้รบับริการ เพื่อค้นพบศักยภาพของตนเองจนบรรลุ
เป้าหมายตามขอบข่ายของงานแนะแนวชดุกิจกรรมแนะแนวมีส่วนส าคญัเพื่อช่วยใหน้กัเรียนรูจ้กั
และเข้าใจตนเอง ด้วยกระบวนการที่ประกอบด้วยศาสตรแ์ละศิลป์โดยกิจกรรมแนะแนว  
จะประกอบดว้ยกิจกรรมย่อยหลาย ๆ กิจกรรมเพื่อใหผู้ร้บับริการบรรลุเป้าหมายในการพัฒนา
ส่งเสริม ป้องกันและแกไ้ขปัญหาในดา้นการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสงัคมใหน้ักเรียนรูจ้ักและ
เขา้ใจตนเอง รูจ้กัอาชีพ เพื่อใหผู้เ้รียนไดค้น้พบอาชีพที่เหมาะสมกบัตนเอง 

2.2 จุดประสงคข์องการแนะแนว 
จากการศกึษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัจดุประสงคข์องการแนะแนว 

ซึง่มีผูน้  าเสนอไวห้ลากหลาย มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) กล่าวว่าจดุประสงคข์องการแนะแนวตามหลกัสตูร

แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 คือ  
1. เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้รูจ้กั เขา้ใจและเห็นคณุค่าในตนเองและผูอ้ื่น 
2. เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถวางแผนการเรียน อาชีพรวมทัง้การด าเนินชีวิต 
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรบัตัวไดอ้ย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างมีความสขุ 
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เจษฎา บุญมาโฮม (2558 , น. 33) กล่าวถึงการจัดกิจกรรมแนะแนว โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พื่อใหน้กัเรียนไดส้  ารวจตนเอง คน้พบความสามารถ ความถนดั ความสนใจของตน  
รูจ้กัตนเอง เห็นคณุค่าในตนเองและผูอ้ื่น รูจ้กัวิธีการหาความรูจ้ากแหลง่การเรียนรูต้่าง ๆ สามารถ
จัดการขอ้มูลในเชิงสารสนเทศได ้พัฒนาบุคลิกภาพและปรบัตัวใหอ้ยู่ในสงัคมอย่างมีความสุข  
มีความรูค้วามสามารถ มีทักษะการคิดที่สรา้งสรรคใ์นการท างานและประกอบอาชีพ รวมถึง
ค่านิยมที่ดีงามตามคณุลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นการใชชี้วิต สามารถรบัผิดชอบตนเอง ครอบครวั 
สงัคมและประเทศชาติ  

จากการศกึษาจดุประสงคข์องการแนะแนว สรุปไดว้่า กิจกรรมแนะแนวจดัขึน้เพื่อให้
ผูเ้รียนไดว้ิเคราะหต์นเองในดา้นความสามารถ ความสนใจ การเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ื่น 
สามารถแสวงหาความรูต้่าง ๆ และน ามาประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนการศกึษาตลอดจนน าไปสูก่าร
เลือกประกอบอาชีพในอนาคต 

2.3 ขอบขา่ยของการแนะแนว  
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับขอบข่ายของการ

แนะแนว ซึง่มีผูน้  าเสนอความหมายไว ้มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
การจดักิจกรรมแนะแนวมีขอบข่าย 3 ดา้น (จินตนา เจตกาลบญุชู, 2554, น. 17) 

ดงันี ้ 
1. ด้านการศึกษาให้ผู้เรียนไดพ้ัฒนาตนเองในด้านการเรียนได้อย่างเต็ม

ศกัยภาพรูจ้กัแสวงหาและใชข้อ้มลูนัน้มาประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ สรา้งนิสยัใฝ่รูใ้ฝ่เรียน มีวิธีการเรียนรูแ้ละสามารถวางแผนการเรียนหรือการศกึษา
ต่อไดอ้ย่างเหมาะสม 

2. ดา้นการงานและอาชีพใหผู้เ้รียนไดรู้จ้กัตนเองในทุกดา้น รูแ้ละเขา้ใจโลก
ของอาชีพอย่างหลากหลาย มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสจุรติ มีการความพรอ้มเขา้สูอ่าชีพและสามารถ
วางแผนเพื่อประกอบอาชีพตามที่ตนเองมีความถนดัและสนใจ 

3. ดา้นสิ่งแวดลอ้มและสังคม ให้ผู้เรียนรูจ้ักและเขา้ใจตนเอง รกัและเห็น
คณุค่าในตนเองและผูอ้ื่น รกัษ์สิ่งแวดลอ้ม มีวฒุิภาวะทางอารมณ ์มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดีมี
คณุภาพมีทกัษะและสามารถปรบัตวัใหด้  ารงชีวิตอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ 

จากการศกึษาขอบข่ายของการแนะแนวสามารถสรุปไดว้า่ ขอบข่ายของการแนะแนว
ประกอบไปดว้ย 3 ดา้นคือ การศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม เพื่อใชเ้ป็นตัวก าหนดขอบเขต  
ในการใหบ้รกิารแก่นกัเรยีนอนัจะสง่ผลใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่นกัเรยีน 
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2.4 ความส าคัญของการแนะแนว  
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่ เก่ียวข้องกับความส าคัญของการ 

แนะแนวซึง่มีผูน้  าเสนอไวห้ลากหลาย มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
กัลยดา ถนอมถิ่น (2553, น. 22) การจัดกิจกรรมแนะแนว ควรจัดกิจกรรมให้

สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ ความสนใจ และธรรมชาติของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยผูเ้รียนมีอิสระในการคิดและตัดสินใจและครูทุกคนมีส่วนในการจัดกิจกรรมโดยครูแนะแนว  
ท าหนา้ที่เป็นพี่เลีย้งและผูป้ระสานงาน 

จินตนา เจตกาลบุญชู (2554, น. 41) กล่าวว่าการแนะแนวมีความส าคัญต่อ
บุคคลเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะตัวนักเรียน เนื่องมาจากสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จากปัจจัย
ภายในตนเอง คือความไม่รู ้ขาดความเช่ือมมั่น คิดไม่เป็นและความตอ้งการรวมทัง้ปัจจยัที่เกิดขึน้  
จากภายนอก เช่น การพฒันาในดา้นเศรษฐกิจและสงัคมตลอดจนความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศแต่ในดา้นศีลธรรมกลบัถดถอยส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผูค้นในสงัคมผูท้ี่ไม่สามารถ
ปรบัตัวได้อาจก่อให้เกิดปัญหาทั้งต่อตนเองครอบครวัและสังคมโดยรวมได้  การแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพจึงก่อใหเ้กิดผลดีทั้งต่อตนเองและผูร้บับริการซึ่ งสามารถป้องกันและแกไ้ขปัญหา 
ในด้านครอบครัวจะช่วยเสริมสรา้งและประสานความเข้าใจอันดีท าให้ทุกคนในครอบครัว  
มีความสุข ในส่วนของโรงเรียนก็จะเป็นประโยชนใ์นดา้นการลดปัญหาและความขัดแยง้ทั้งยัง
สามารถสง่เสริมพฒันาศกัยภาพของสมาชิกใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและการแนะแนวยงัเป็นการ
ท าใหบุ้คคลพฒันาตวัเองอย่างตรงที่สดุทัง้ทางดา้นรา่งกาย สติปัญญา อารมณ ์สงัคมจิตใจและ
ช่วยใหบ้คุคลช่วยเหลือตนเองไดใ้นทกุเรื่องเรยีนรูท้ี่จะด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสขุ 

กัญจน์ภัส เกตุโรจน์ (2559, น. 51) กล่าวว่าการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อให้
ผูร้บับรกิารรูจ้กัและเขา้ใจทัง้ตนเอง ผูอ้ื่น และสามารถอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมีความสขุทัง้การจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมหรือพัฒนาใหผู้้รบับริการไดค้น้พบความถนัด ความสามารถของตนเองและ 
ไดแ้สวงหาความรูต้่าง ๆ ในดา้นการศกึษา อาชีพ สว่นตวัและสงัคม เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถ ปรบัตวั 
แกไ้ขปัญหาของตนเองและสามารถพฒันาตนเองได ้

จากการศกึษาความส าคญัของการแนะแนวสรุปไดว้่า เป็นการช่วยใหน้กัเรียนไดรู้จ้กั
และเขา้ใจตนเองพัฒนาตนเองในการแกไ้ขปัญหาปรบัตัวกับสิ่งต่าง ๆ และส่งเสริมการวางแผน  
ในการพฒันาตนเองทัง้ทางดา้นรา่งกาย อารมณ ์สงัคม สติปัญญา สนบัสนนุใหผู้ป้กครองและครู
พัฒนาส่งเสริมนักเรียนตามตามความสามารถ ความสนใจและความถนัดของนักเรียน ทัง้ดา้น
การศึกษา อาชีพ ส่วนตวัและสงัคมเพื่อที่จะให้ผูเ้รียนสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นไดอ้ย่างมีความสขุ 
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ซึ่งจะส่งผลต่อการด าเนินชีวิต สามารถช่วยให้นักเรียนได้ปรบัตัวเองและพัฒนาเองได้อย่าง  
เต็มศกัยภาพ โดยอาศยัความรว่มมือจากครอบครวัและโรงเรียนในการเสริมสรา้งนกัเรียนใหเ้ป็น
ทรพัยากรที่ดีของสงัคมและประเทศชาติ 

2.5 ประโยชนข์องการแนะแนว 
การแนะแนวมีประโยชน์แก่ผู้เรียนมากโดยช่วยให้ผู้เรียนได้มีแนวทางในการ  

ด าเนินชีวิตช่วยใหผู้เ้รียนไดม้องเห็นปัญหา วางแผนหาแนวทางแกไ้ข สามารถจดัการกับปัญหา  
ที่เกิดขึน้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

จินตนา เจตกาลบญุช ู(2554, น. 42) กลา่วถึงประโยชนข์องการแนะแนวไวด้งันี ้
1. การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาที่ต้องการช่วยผู้ที่ มีพฤติกรรมไม่

เหมาะสมของสงัคมดว้ยการช่วยแกไ้ขหรือปรุงแต่งซ่อมเสรมิ หรือจดัสิ่งแวดลอ้มเสียใหม่  เพื่อจะ
ช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมของบคุคลใหเ้ป็นที่พงึประสงคข์องสงัคมและอยู่ในโลกอย่างมีความสขุ 

2. การช่วยปอ้งกนัหรอืช่วยในการปรบัตนเองและมุ่งใหก้ารช่วยปอ้งกนับคุคล
อื่นที่อาจมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการน าไปสู่พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคไ์ดห้รือมุ่งป้องกัน
ปัญหาตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้หรือก าลงัจะเกิดใหมี้ความเบาบางลดนอ้ยลงไป  

3. การช่วยพัฒนาสรา้งเสริมจะมุ่งในการสรา้งเสริมบุคคลใหรู้จ้ักตนเองใน 
ทุก ๆ ดา้นและความสามารถใชคุ้ณสมบัติต่าง ๆ ที่ตนมีอยู่ตลอดจนสิ่งแวดลอ้มต่าง ๆ ใหเ้กิด
ประโยชนต์่อตนเองและสงัคมโดยรวม  

2.6 ความหมายของการแนะแนวอาชีพ  
การแนะแนวอาชีพเป็นกระบวนการที่ช่วยใหน้ักเรียนไดรู้จ้ักตนเอง  รูจ้ักเตรียมตัว

และใหค้วามรูข้่าวสารเก่ียวกบัอาชีพ  เพื่อสามารถตดัสินใจเลือกอาชีพไดอ้ย่างเหมาะสมกบัตนเอง  
ตลอดจนการปรบัตวัเพื่อใหป้ระสบความส าเรจ็ในการประกอบอาชีพ 

หนึ่งฤทยั กรูะเสถียร (2548, น. 59) กล่าวว่าการแนะแนวอาชีพเป็นกระบวนการ 
ที่จะช่วยใหบุ้คคลแต่ละคนไดรู้จ้ักและเขา้ใจกับตนเองและรูจ้ักเขา้ใจโลกของอาชีพจะไดมี้การ
เตรียมตัวเพื่อการประกอบอาชีพ  การเขา้สู่โลกของงานอาชีพและสามารถประสบความส าเร็จ  
มีความกา้วหนา้ในอาชีพที่ตนเลือก 

เจษฎา คนสะอาด (2549, น. 33) กล่าวว่าการแนะแนวอาชีพเป็นกระบวนการ
ช่วยเหลือบุคคลแต่ละคนให้สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพโดยใชข้้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
ทัง้ขอ้มูลดา้นคุณลกัษณะของตนเองและขอ้มลูแวดลอ้มต่าง ๆ ท าใหส้ามารถเลือกและวางแผน
ทางอาชีพของตนไดอ้ย่างสอดคลอ้งกบัลกัษณะของตนเอง 
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กรมการจัดหางาน (2559b, น. 20-21) กล่าวว่าการแนะแนวอาชีพเป็น
กระบวนการที่ส  าคญัในการช่วยใหผู้ร้บัการแนะแนวไดรู้จ้กัโลกอาชีพเนื่องจากการแนะแนวอาชีพ
คือการใหข้อ้มูลการแนะแนวหรือการใหค้  าปรึกษาการแนะแนวเป็นการใหข้อ้มูลในเรื่องขอ้มูล
อาชีพสถิติและการคาดการณภ์าวะตลาดแรงงานขอ้มลูข่าวสารตลาดแรงงานและอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
ซึง่การแนะแนวอาชีพประกอบดว้ย 2 ลกัษณะไดแ้ก่ 

1. การนิเทศขอ้มูลอาชีพ (Vocation orientation) เป็นการใหข้อ้มูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน ขอ้มูลอาชีพและให้ค าแนะน าอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งในลักษณะของการสื่อสารแบบ  
“ทางเดียว” เป็นการใหข้อ้มลูอาชีพและการจา้งงานแก่กลุม่เปา้หมาย 

2. การให้ค าปรึกษาดา้นอาชีพ (Vocation counselling) เป็นการให้ขอ้มูล
ข่าวสารตลอดแรงงาน ข้อมูลอาชีพและให้ค าแนะอื่น  ๆ ที่ เก่ียวข้องผ่านกระบวนการสื่อสาร 
ในลกัษณะ “สองทาง” มีการถามค าถามปรกึษาหารือ ตอบค าถาม การแนะน าของผูใ้หค้  าปรกึษา
และผูร้บัค าปรกึษาผูท้ี่จะตดัสินใจเลือกอาชีพควรรูจ้กับคุลิกภาพตนเองโดยเฉพาะในดา้นอปุนิสยั
ความรู ้ความสามรถ ความถนดั ความสนใจ บคุลิกภาพสขุภาพ นิสยั ทศันคติเก่ียวกบัอาชีพนัน้ ๆ 
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครวัดงัที่ไดก้ล่าวไวใ้นคู่มือการแนะแนวในกระบวนการช่วยใหผู้ร้บั
การแนะแนว “รูจ้ักตนเอง” แล้วผู้ตัดสินเลือกอาชีพควรมีความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับอาชีพ
ประกอบการตดัสินใจดงันี ้

2.1 ลกัษณะงาน งานที่ท  าเป็นประจ ามีลกัษณะอย่างไร ผูท้  างานจะตอ้ง 
ท าอะไรบ้างเป็นงานที่ท  าให้เกิดความเพลิดเพลินหรือก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย ต้องมีความ
รบัผิดชอบที่ส  าคัญหรือไม่ ตอ้งเก่ียวขอ้งกับตัวเลข สิ่งของ หรือคน ตอ้งใช่อุปกรณ์หรือไม่ตอ้ง  
นั่งท างาน อาจจะยืนท างานหรือตอ้งเดินทาง นกัเรียนตอ้งศึกษาลกัษณะงานแต่ละอาชีพว่างาน  
แต่ละอย่างนัน้มีลกัษณะการปฏิบตัิงานแตกตา่งกนัอย่างไร 

2.2 คณุสมบตัิของผูป้ระกอบอาชีพ ศกึษาถึงคณุสมบตัิท่ีงานแต่ละอาชีพ 
ตอ้งมีความสามารถพิเศษดา้นใดบา้ง ตอ้งมีขอ้จ ากดัในการประกอบอาชีพหรือไม่ มีการก าหนด
ช่วงอายใุนการท างานและเกษียณไวอ้ย่างไร โดยทั่วไปเป็นอาชีพส าหรบัเพศหญิงหรือเพศชายหรือ
ใหโ้อกาสแก่ทัง้หญิงทัง้ชายหรอืใหโ้อกาสเพศใดเพศหนึ่งมากกวา่ 

2.3 โอกาสในความกา้วหนา้ทางอาชีพนัน้  ๆ มีความกา้วหนา้มากนอ้ย
เพียงใด จะตอ้งศกึษาขอ้มลูเพิ่มเติม วิเคราะหโ์อกาสการเลื่อนต ่าแหน่ง ว่าควรการประกอบอาชีพ
เดิมหรอืน าไปสูก่ารเลือกอาชีพใหม่ 



  
 

39 

2.4 ตลาดแรงงานเป็นขอ้มลูเก่ียวกบัความตอ้งการผูท้  างานในดา้นต่าง ๆ  
ในปัจจุบันและการพยากรณ์ที่จะมีความต้องการเพิ่มขึน้หรือลดลงในอนาคต ซึ่งอาจจะเป็น
ตวัก าหนดไดว้า่ ถา้นกัเรยีนเรยีนจบแลว้นกัเรยีนมีโอกาสในการมีงานท ามากนอ้ยเพียงใด 

จากการศึกษาความหมายของการแนะแนวอาชีพสรุปได้ว่า การแนะแนวอาชีพ  
มีความหมายที่มากมายการประกอบอาชีพคือการท างาน เพื่อหารายไดโ้ดยอาศยัแรงงาน ความรู้
และวิธีการต่าง ๆ เพราะฉะนัน้ครูแนะแนวในสถานศกึษาตอ้งมีขอ้มลูเก่ียวกบัอาชีพต่าง ๆ ส าหรบั
การแนะแนวอาชีพใหแ้ก่นกัเรียน ทัง้สารสนเทศในเรื่องของลกัษณะงาน คณุสมบตัิของผูป้ระกอบ
อาชีพ โอกาสกา้วหนา้และตลาดแรงงาน เพื่อใหน้ักเรียนทุกคนไดร้บัขอ้มลูเก่ียวกับการแนะแนว
อาชีพและสามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพได้เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ ความถนดัความสนใจ บุคลิกภาพและความตอ้งการของตนเองรวมทัง้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของครอบครวัและตลาดแรงงานเพื่อการด ารงชีวิตและสร้างมาตรฐานที่ดีใหแ้ก่
ตนเอง ครอบครวัและสงัคม  

2.7 ความส าคัญของการแนะแนวอาชพี 
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับความส าคัญของ

การแนะแนวอาชีพซึง่มีผูน้  าเสนอความหมายไวห้ลากหลาย มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
ปิยะนนัท ์คงไพ่ (2561, น. 9) กลา่วว่าการแนะแนวอาชีพคือการจดักิจกรรมดว้ย

รูปแบบที่หลากหลายที่ช่วยใหผู้ร้บับริการหรือผูเ้รียนไดรู้จ้ักและเขา้ใจตนเองทั้งดา้นความถนัด  
ความสนใจ ความสามารถ สอดคลอ้งกับบุคลิกภาพเก่ียวกับอาชีพอีกทัง้ยังเป็นการจัดกิจกรรม  
ที่ช่วยให้รูจ้ักและเขา้ใจโลกของอาชีพที่ มีความซับซอ้นหลากหลาย โดยการให้ขอ้มูลข่าวสาร
ลกัษณะความกา้วหนา้ดา้นอาชีพที่ถูกตอ้งชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ เตรียมการ
แสวงหาและการปรับตัวให้เข้ากับอาชีพหรือการแสวงหาความเจริญก้าวหน้าให้กับอาชีพ 
ที่ประกอบอยู่และมีความส าคญัต่อบคุคลที่เก่ียวขอ้งดงันี ้

1. ความส าคญัต่อผูเ้รียน 
1.1 ช่วยใหผู้เ้รียนไดรู้จ้กัและเขา้ใจตนเองเก่ียวกบัความถนดั ความสนใจ 

บุคลิกภาพในอาชีพ ซึ่งจะช่วยเป็นขอ้มูลพืน้ฐานในการตัดสินใจและวางแผนการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพที่เหมาะสมสอดคลอ้งกบัตนเองในอนาคต 

1.2 ช่วยใหผู้เ้รียนรูจ้ักลักษณะของอาชีพต่าง ๆ ที่ตนสนใจอย่างลึกซึง้ 
รอบดา้นทัง้ลกัษณะการท างานอาชีพ ความรูค้วามสามารถที่ใชใ้นการท างาน คณุคา่ของอาชีพต่อ
สงัคมประเทศชาติ โอกาสความกา้วหนา้ในอาชีพ ตลอดจนสิ่งแวดลอ้มของอาชีพ 
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1.3 ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถตดัสินใจเลือกแผนการศกึษาและการประกอบ
อาชีพไดส้อดคลอ้งกบัความสนใจในอาชีพของตนเอง 

2. ความส าคญัต่อครูแนะแนว โดยช่วยใหค้รูแนะแนววางแผนและด าเนินการ 
จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพไดอ้ย่างละเอียดรอบคอบ มีแผนกิจกรรม วัตถุประสงค ์สาระส าคัญ 
ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนการวัดและการประเมินผลที่ครบถว้น
สง่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการจดักิจกรรมแนะแนวอาชีพ 

3. ความส าคญัต่อสถานศกึษา การที่ผูเ้รียนไดร้บัการสง่เสรมิพฒันาการดา้น
อาชีพอย่างสมวยัย่อมเป็นผลดีต่อสถานศึกษาที่มีผูเ้รียนตัง้ใจศึกษาเล่าเรียนมีเป้าหมายทิศทาง  
ที่ชัดเจนซึ่งจะช่วยใหส้ถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง  ๆ ไดส้อดคลอ้งกับ
ความตอ้งการเพื่อสง่เสรมิ สนบัสนนุใหผู้เ้รียนไปสูเ่ปา้หมายทัง้ดา้นการศกึษาและอาชีพไดด้ียิ่งขึน้ 

4. ความส าคัญต่อครอบครัว พ่อแม่ผู้ปกครองช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครอง
สามารถใหก้ารสนบัสนนุและสง่เสรมิใหบ้ตุรหลานของตนไดร้บัการศกึษา พฒันาตน เตรียมตวัเขา้
สู่อาชีพไดต้รงกับสิ่งที่ตนชอบหรือสนใจ ท าใหมี้ความสุขทัง้ในชีวิตการเรียน และเตรียมตวัเขา้สู่
งานในอนาคตน ามาซึ่งคณุภาพชีวิตท่ีดีในการอยู่รว่มกนัของสมาชิกในครอบครวั 

5. ความส าคัญต่อชุมชนสังคมช่วยใหชุ้มชนสังคมไดร้บัประโยชนจ์ากการ 
มีบุคคลที่มีความรู ้ความสามรถ เป็นก าลงัส าคญัในการพฒันางาน พฒันาอาชีพใหป้ระเทศชาติ  
มีเศรษฐกิจและสงัคมที่มั่นคงและยงัยืนต่อไป 

super (1957 อ้างถึงใน ปิยะนันท์ คงไพ่, 2561, น. 12) ให้ทัศนะว่าผู้เรียนที่มี
อายุตัง้แต่แรกเกิดจนถึง 14 ปี ที่อยู่ในช่วงก่อนวัยเรียนจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน้มีความ
จ าเป็นตอ้งไดร้บัการแนะแนวเพื่อส่งเสริมใหเ้ป็นผูมี้ความคิดจินตนาการ มีความสนใจในอาชีพ 
ต่าง ๆ และพฒันาอตัมโนทศันต์นเองที่เก่ียวกบัอาชีพต่อจากนัน้ผูร้บับรกิารอายปุระมาณ 15-24 ปี
ที่อยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา ครูแนะแนวจะต้องจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรา้งและพัฒนาการดา้นอาชีพที่เช่ือมโยงอาชีพต่าง ๆ เขา้กับอัตมโนทัศน์ที่เป็นจริงของ
ตนเอง มีความชัดเจนและสามารถชี้เฉพาะได้ว่าตนเองมีความชอบ ความถนัดเหมาะสม  
กบัอาชีพอะไร พรอ้มทัง้สามารถวางแผนแสวงหาการฝึกฝนอบรมเพื่อพฒันาทกัษะดา้นอาชีพ 

เก็จกาญจน์ กนกแก้ว (2558 , น. 22) กล่าวว่าความส าคัญของชุดกิจกรรม 
แนะแนวคือกิจกรรมที่มุ่งพัฒนา ป้องกันปัญหาและแกปั้ญหาของผูร้บับริการทัง้เด็ก วยัรุ่นและ
ผูใ้หญ่ใหค้รอบคลมุทัง้ 3 ขอบข่ายคือการศกึษา อาชีพ สว่นตวัและสงัคม โดยมีรูปแบบและเทคนิค
หลากหลาย สามารถน าไปประยุกต์กับศาสตรแ์ขนงต่าง ๆ ได้โดยเน้นที่ผู้ร ับบริการ เพื่อให้
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ผูร้บับริการสามารถรูจ้กัและเขา้ใจตนเองตนเองในทุก ๆ ตดัสินใจเลือกวิธีการพฒันา หรือวิธีการ
แกปั้ญหาดว้ยตนเอง โดยผูใ้หบ้ริการเป็นแต่เพียงผูร้ะตุน้หรือโนม้น าใหบุ้คคลไดพ้บกับทางเลือก
และวิธีการเลือกที่มีประสิทธิภาพเพื่อสรา้งทรพัยากรมนุษยใ์ห้มีความพรอ้มทั้ งร่างกาย จิตใจ 
ในการพฒันาสงัคมและสง่ผลที่ดีต่อไปในสงัคมโลก 

รชันี เต็มแกว้ (2558, น. 38) กล่าวว่าความส าคัญของชุดกิจกรรมแนะแนวคือ
โปรแกรมในการพฒันาผูร้บับริการไดทุ้กระดบัวยัและมีขอบข่ายทั้งดา้นการศึกษาดา้นอาชีพและ
ดา้นส่วนตวัและสงัคม โดยสามารถส่งเสริมพฒันา ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของผูร้บับริการใหอ้ยู่
ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุตามอตัภาพของตนและประโยชนข์องชุดกิจกรรมแนะแนวถือไดว้่ามี
ส่วนส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนบนพืน้ฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล  ให้เป็นคนดี คนเก่ง  
และสามารถอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุตามอตัภาพของตนซึ่งมีขอบข่ายเนือ้หาในการพฒันา  
3 ดา้น คือ 1. ดา้นการศกึษา 2. ดา้นอาชีพ 3. ดา้นสว่นตวัและสงัคม 

จารุวรรณ แสงดว้ง (2556, น. 28-29) กล่าวว่าชดุกิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรม 
ที่มุ่งพัฒนาสรา้งเสริม ป้องกันและแก้ปัญหาให้กับทุกกลุ่มคนทั้งเด็ก วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่  
ในขอบข่ายดา้นการศกึษา อาชีพ สว่นตวัและสงัคมโดยมีรูปแบบและเทคนิคท่ีหลากหลายอาจเป็น
กิจกรรมแนะแนวโดยตรงหรือผสมผสานในการเรียน การสอน การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา  
ทัง้รายบคุคลและกลุ่ม ดงันัน้กิจกรรมแนะแนวจึงมีส่วนส าคญัทัง้ต่อผูใ้หแ้ละผูร้บับริการ กิจกรรม
แนะแนวเป็นการส่งเสริมใหผู้ร้บับริการและผูใ้หบ้ริการมีแนวทางในการด าเนินกิจกรรมไดอ้ย่าง
เหมาะสม สามารถพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเองในทุกดา้นทุกวยัทัง้วยัเด็กวยัรุ่นและวยัผูใ้หญ่  
โดยจดัใหค้รอบคลมุขอบข่ายของการแนะแนวทัง้ทางดา้นการศึกษา ดา้นอาชีพและดา้นส่วนตวั
และสงัคม ใหรู้จ้ักตนเองและสิ่งแวดลอ้มสามารถใชชี้วิตในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ แนวทางใน
การพฒันากิจกรรมแนะแนวเพ่ือสง่เสรมิใหผู้ร้บับรกิารมีสมัพนัธภาพกบับคุคลอื่น เกิดความศรทัธา
รูจ้กัยอมรบัผูอ้ื่น มองโลกในแง่ดี สามารถตดัสินใจและแกปั้ญหาใหก้บัตนเองได ้

Frank Parsons บิดาแห่งการแนะแนวอาชีพไดใ้หค้วามหมายการแนะแนวอาชีพ 
ไวว้่าเป็นกระบวนการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อใหป้ระชาชนมีงานท าโดยสอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการของตลอดแรงงาน  ทัง้นีโ้ดยมุ่งหวงัใหเ้กิดความเข้าใจในโลกของอาชีพและการท างานซึ่ง
จะท าใหเ้กิดความเขา้ใจและสามารถตดัสินใจเลือกอาชีพไดด้ว้ยตนเองอย่างสอดคลอ้งเหมาะสม
กับความรูค้วามสามารถ ความถนัด ความเข้าใจ รวมถึงค่านิยมของสังคมตลอดจนสภาวะ 
ทางเศรษฐกิจ (กรมการจดัหางาน, 2559a, น. 15-25) ไดเ้ขียนหลกัการที่ส  าคญั 3 ประการของการ
แนะแนวอาชีพไวใ้นหนงัสือการเลือกอาชีพ (Choosing a Vocation) ดงันี ้
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1. วิเคราะหต์นเอง ผูแ้นะแนวจะช่วยใหผู้ร้บัการแนะแนวไดเ้ขา้ถึงคณุสมบตัิ
ของตนเองอย่างแจ่มแจง้ ทัง้จดุเด่นและจดุอ่อนแอของตนเอง 

2. วิเคราะห์งาน ผู้แนะแนวจะช่วยให้ผู้รบัการแนะแนวได้มีความรูอ้ย่าง
กวา้งขวางเก่ียวกบัลกัษณะชีพประเภทต่าง ๆ โอกาสที่จะท างาน ตลอดจนคณุสมบตัิตา่ง ๆ ในการ
เตรียมความพรอ้มก่อนเขา้ท างาน รวมถึงปัจจยัที่สนบัสนนุท าใหเ้กิดความส าเรจ็ในชีวิตนัน้ ๆ 

3. การใชว้ิจารณญาณของตนเองเลือกอาชีพ ผูแ้นะแนวจะเป็นผูใ้หค้วาม
ช่วยเหลือโดยใชค้วามรูค้วามเขา้ใจทัง้สองประการนัน้ประกอบกนั 

ดังนั้นการช่วยให้ผู้รับการแนะแนวอาชีพสามารถรูจ้ักตนเองแลปฏิบัติตาม
กระบวนการแนะแนวเป็นการช่วยใหผู้ร้บัการแนะแนวเขา้ใจตนเองยอมรบัสภาพความเป็นจริง  
ที่เกิดขึน้  รวมไปถึงการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง รบัรูว้่าตนเองเป็นคนอย่างไร  ชอบหรือไม่
ชอบอะไร มีอารมณแ์ละความรูส้กึอย่างไร รูข้อบเขตของความสามารถและขอ้จ ากดัของตนเองว่า
มีอะไรที่ท  าไดแ้ละท าอะไรไม่ได ้

การส ารวจตวัเองเป็นการส ารวจเพื่อรบัรูส้ภาพการด ารงชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจบุนั
วา่อยู่ในสภาวะใด มีขอ้ดี ขอ้ดอ้ยในดา้นใด มีความพรอ้มหรอืไม่ ก าลงัเผชิญปัญหาอยู่หรือไม่ เช่น  
มีความล าบากกายล าบากใจหรือความจ าเป็นดา้นใดบา้งการพิจารณาสภาพปัญหาหรือความ
ตอ้งการของตนเอง  มีประโยชนต์่อการก าหนดพฤติกรรมเปา้หมาย การรบัรูส้ภาวะแห่งตนในดา้น
ต่าง ๆ ตอ้งมีความถกูตอ้งชดัเจนซึง่อาจท าไดจ้ากการประเมินตนเองดา้นต่าง ๆ ดงันี ้

1.ร่างกายและลกัษณะรูปรา่ง โดยสามารถพิจารณาว่ามีความสมบูรณ์ของ
อวยัวะในรา่งกาย ส่วนสงูและน า้หนกั มีอาการไม่ปกติหรือเป็นโรคประจ าตวัอะไรบา้ง การส ารวจ
รา่งกายบางอย่างท าไดด้ว้ยตนเองในบางเรื่อง ซึ่งสถานศึกษาหลายแห่งอาชีพหลายอาชีพมีการ
ก าหนดคุณสมบัติเก่ียวกับรูปร่าง และลักษณะของร่างกายไวด้้วย เช่น สถานศึกษาดา้นทหาร 
ต ารวจ จะตอ้งมีสขุภาพดี คือมีรา่งกานสมบูรณ์ แข็งแรง มีลกัษณะสมชายและตอ้งไม่พิการทาง
สายตา เป็นตน้ 

2. สติปัญหาและความสามารถ การส ารวจปัญญาหรือความสามารถดูได้
จากระดบัผลการเรียนที่ผ่านมาของนกัเรียนดวูา่ในแตล่ะวิชาที่สอบไปแลว้ไดร้ะดบัผลการเรียนเป็น
อย่างไร ส่วนหนึ่งที่เราควรรูค้ือรูว้่าตนเองมีความสามารถดา้นใดบา้ง เพราะสิ่งนีจ้ะช่วยท าใหเ้รา
เลือกแนวทางที่เหมาะสมกบัตนเองมากที่สดุ 

3. อารมณแ์ละจิตใจเก่ียวกบัสขุภาพจิตสามารถพิจารณาว่ามีความอดทนต่อ
ปัญหาหรือความผิดหวังได้หรือไม่  มีความคับข้องใจหรือเบิกบานใจเม่ือเกิดปัญหาในชีวิต  
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การแก้ปัญหาสามารถท าอย่างเชิงสรา้งสรรคห์รือไม่ แมก้ารประเมินสุขภาพจิตเป็นหนา้ที่ของ
นกัจิตวิทยาหรือจิตแทพยแ์ต่ทุกคนอาจสงัเกตและท าความเขา้ใจตวัเองไดใ้นระดบัหนึ่ง เก่ียวกบั
อุปนิสัยใจคอ คือการพฤติปฏิบัติที่กระท าซ า้  ๆ ติดต่อกันมาเป็นเวลานานทั้งที่เหมาะสมและ 
ไม่เหมาะสม 

4. ความสนใจในการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกบัตนเอง เราควรน าเอาผลการ
ส ารวจความชอบในดา้นต่าง ๆ มาประมวลเพื่อน าไปพิจารณาตนเอง เช่น มีบุคลิกภาพแบบใด 
ความสามารถดา้นใด ชอบท ากิจกรรมอะไรหรือไม่ชอบท ากิจกรรมอะไร สิ่งเหลา่นีส้ามารถช่วยให้
เราพิจารณาตนเองไดว้่าเราควรประกอบอาชีพอะไร ซึ่งหากเลือกอาชีพใดไดต้รงกบัคณุสมบตัิของ
ตวัเองแลว้จะท าใหป้ระกอบอาชีพอย่างมีความสขุมีผลงานที่มีประสิทธิภาพน่าพอใจ คนแต่ละคน 
มีความชอบและความสนใจที่แตกต่างกนั ความสนใจนีอ้าจสงัเกตไดจ้ากการชอบท ากิจกรรมใด
อยู่เสมอ ๆ หรอืบ่อย ๆ มากกวา่กิจกรรมอื่น 

5. ความถนดั บคุคลมีความถนดัในดา้นใดบา้ง เม่ือเราท าสิ่งใดไดด้ีก็ย่อมท า
ใหเ้รามีความสขุมีความภาคภมูิใจในตวัเอง การรูจ้กัขอ้บกพรอ่งของตวัเองจะช่วยใหเ้ราพฒันาได้
ถูกต้องและเรียนรูท้ี่จะปรบัปรุงด้านที่ไม่ถนัด ความถนัดและความสนใจมักเป็นสิ่งที่อยู่คู่กัน 
อาจสงัเกตไดจ้ากการท่ีบคุคลท ากิจกรรมใดแลว้คลอ่งแคลว่ท าแลว้ประสบความส าเรจ็ 

6. ค่านิยม การวางแผนอนาคตไดอ้ย่างถกูตอ้งและเหมาะสมกบัตนเอง ตอ้งรู ้
ถึงค่านิยมในการที่ตนเองยึดไวเ้ป็นหลักส าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเลือกแนวทางในการด าเนินชีวิต 
การส ารวจค่านิยมในการท างาน จะช่วยชีน้  าไปสู่อาชีพที่ตรงกับความตอ้งการของเรา มีโอกาส
ประสบความส าเร็จในหนา้ที่การงาน แต่ทั้งนีเ้ราควรน าคุณสมบัติในดา้นอื่น  ๆ มาประกอบกับ
ค่านิยมของตนเองดว้ย เพื่อช่วยใหก้ารเลือกอาชีพโดยสิ่งที่เราควรท าเม่ือจะไปประกอบอาชีพใน
อนาคต  

7. บุคลิกภาพ คือลกัษณะของบุคคลในดา้นต่าง ๆ ทัง้ส่วนภายนอกนอกคือ
สว่นหนึ่งที่มองเห็นชดั เช่น รูปรา่งหนา้ตา กิรยิามารยาท รูปแบบการแต่งกาย สว่นภายในหรือสว่น
ที่เราสมองเห็นยากแต่อาจทราบไดโ้ดยการอนุมาน เช่น สติปัญญา อารมณ์ ฯลฯ ลกัษณะต่าง ๆ 
ของบุคลิกภาพไม่สามารถแยกเป็นส่วน ๆ ได ้บุคลิกภาพของมนุษยถ์ูกหล่อหลอมดว้ยพนัธุกรรม
การเรียนรูว้ิธีพัฒนาตนเองและสิ่งแวดลอ้มต่าง ๆ รวมไปถึงอุปนิสัยใจคอของตนเอง โดยการ
ส ารวจตนเองนัน้จะตอ้งถ่ีถว้นจงึจะท าใหส้ามารถเลือกแนวทางชีวิตไดอ้ย่างถกูตอ้งและเหมาะสม 
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8. ทุนทรพัย ์ดูว่าฐานะความเป็นอยู่ทางบา้นว่าเป็นอย่างไร พอที่จะส่งให้
ศกึษาต่อไดเ้พียงใด เพราะถา้ศกึษาต่อในระดบัที่สงูขึน้นัน้ ก็มีความจ าเป็นตอ้งใชท้นุในการศกึษา
มาก ซึง่บางสาขาวิชาอาจใชเ้วลาในการศกึษาระยะสัน้ ๆ ใชท้นุการศกึษาไม่มาก  

9. เป้าหมายในอนาคต สามารถตั้งหมายในอนาคตของตนเองว่ามีความ
ตอ้งการประกอบอาชีพใด เพื่อที่จะไดศ้ึกษาต่อในคณะสาขาวิชาที่ตรงกับอาชีพที่นักเรียนสนใจ 
และมีความถนดัตรงกบับคุลิกภาพของตนเอง 

จากการศึกษาความส าคัญของการแนะแนวอาชีพสรุปไดว้่า การแนะแนวอาชีพ  
เป็นการจัดกิจกรรมดว้ยรูปแบบที่หลากหลายที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รูจ้ักและเขา้ใจตนเองทั้งดา้น  
ความถนดั ความสนใจ ความสามารถ สอดคลอ้งกบับคุลิกภาพเก่ียวกบัอาชีพ  ผูแ้นะแนวจะช่วย
ใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ถึงคณุสมบตัิของตนเองอย่างแจ่มแจง้  ทัง้จดุเด่นและจดุดอ้ยของตนเองและยงัเป็น
การจัดกิจกรรมที่ช่วยให้รูจ้ักและเข้าใจโลกของอาชีพที่มีความหลากหลาย โดยการให้ข้อมูล
ข่าวสารลักษณะความก้าวหน้าด้านอาชีพที่ถูกต้องชัดเจน  เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ  
การเตรียมตัว  การแสวงหาและการปรบัตัวเขา้กับอาชีพหรือการแสวงหาความเจริญก้าวหน้า
ใหก้บัอาชีพที่ประกอบโดยวิธีการวิเคราะหต์นเอง วิเคราะหง์านและการใชว้ิจารณญาณของตนเอง
เลือกอาชีพเพื่อพฒันาตนเอง เสรมิสรา้งอาชีพใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตนเองครอบครวั
และตลาดแรงงาน 

2.8 ประเภทของการจัดกจิกรรมแนะแนวอาชีพ 
กระทรวงศกึษาธิการ (2559) ไดแ้บ่งประเภทของการจดักิกจรรมแนะแนวไว ้2 วิธีคือ 

1. กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน 
เป็นกิจกรรมแนะแนวที่มีหลักสูตรเนือ้หาสาระครอบคลุมด้านการศึกษา 

อาชีพ ส่วนตวัและสงัคม โดยด าเนินการทุกภาคเรียนตัง้แต่ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1-6 อย่างต่อเนื่อง
และมีการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 

แนวทางการจดักิจกรรมมในชัน้เรยีนดงันี ้
1. ศกึษาวิเคราะหส์ภาพปัญหา ความตอ้งการ ความสนใจ ธรรมชาติของ

นกัเรยีน 
2. วิเคราะห์ทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื ้นฐาน คุณลักษณะที่  

พงึประสงค ์วิสยัทศันข์องโรงเรียน และวิเคราะหข์อ้มลูของนกัเรยีนแตล่ะชัน้ปี 
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3. ก าหนดสัดส่วนของกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมด้านการศึกษา  
ดา้นอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม โดยยึดสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ตลอดจน
ธรรมชาติของนกัเรยีน และเปา้หมายของโรงเรยีน โดยครู ผูป้กครองและนกัเรยีนที่มีสว่นรว่ม 

4. ก าหนดวตัถุประสงคก์ารจัดกิจกรรมแนะแนวของโรงเรียนเป็นระดับ
การศกึษาและชัน้ปี 

5. การออกแบบหน่วยการเรียนรู ้กิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย  
ช่ือกิจกรรม เวลา วัตถุประสงค ์พฤติกรรมนักเรียน หลกัฐานการท ากิจกรรม วิธีการจัดกิจกรรม 
วิธีการประเมินผลภาคเรียน และระยะเวลาที่จดักิจกรรมแนะแนว 

6. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวรายชั่ วโมง ซึ่งประกอบด้วย 
ช่ือกิจกรรม เวลา วัตถุประสงค ์สาระส าคัญ ชิน้งาน/ภาระงาน วิธีการจัดกิจกรรมแนะแนวและ
ประเมินผล 

7. จดักิจกรรมแนะแนวตามแผนการจดักิจกรรมแนะแนวและประเมินผล
การจดักิจกรรม  

8. ประเมินที่ตดัสินผลการเรียนและสรุปรายงาน 
2. กิจกรรมแนะแนวนอกชั้นเรียน 

เป็นการจัดกิจกรรมแนะแนวที่หลักสูตรมีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง  
เพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหานักเรียน ระยะเวลาในการจัดแต่ละหลักสูตรประมาณ 12 -15 ชั่วโมง 
มกัจะด าเนินการนอกเวลาเรียนปกติ เช่น โปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน 
โปรแกรมการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง โปรแกรมการก ากับตนเองเพื่อพัฒนาความ
รบัผิดชอบในการเรยีน 

แนวการจดักิจกรรมนอกชัน้เรียน มีดีงนี ้
1. ศกึษาสภาพปัญหา ความตอ้งการ ความสนใจของนกัเรยีน 
2. ส  ารวจความตอ้งการ ความสนใจเขา้รว่มกิจกรรม 
3. ออกแบบหลกัสตูร โดยมีหลกัการ ทฤษฎีรองรบั 
4. จดัโปรแกรมการจดักิจกรรม 
5. จดักิจกรรมตามโปรแกรมที่ก าหนด 
6. ประเมินผลสมัฤทธ์ิการจดักิจกรรม   

จากการศึกษาประเภทของการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ สรุปไดว้่า เป็นการจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน สอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการ
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กิจกรรมในหอ้งเรียนและนอกห้องเรียน  เพื่อใหผู้้เรียนไดเ้สริมสรา้งทักษะต่าง ๆ ค่านิยม และ
เพิ่มพูนประสบการณ์และเป็นไปตามเป้าหมายและจุดประสงคท์ี่ตัง้ไว ้โดยมีการก าหนดเนือ้หา 
สาระส าคัญ วัตถุประสงค์ ระยะเวลาในกานด าเนินการ เทคนิค วิธีการและวิธีการวัดและ
ประเมินผลเพื่อใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาในการจดักิจกรรมในครัง้ตอ่ไป 

2.9 แนวคิดและวธิีการในการออกแบบกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัเทคนิคที่ใชใ้นการออกแบบ

กิจกรรมแนะแนวอาชีพ ซึง่มีผูน้  าเสนอไวห้ลากหลาย มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
1. วิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ ์ 

คมเพชร ฉตัรศภุกลุ (2546, น. 25) กลา่วถึงพลวตัแห่งกลุม่ ว่าช่วยอธิบายถึงการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ปรากฏที่เกิดขึน้ภายในกลุม่ จะเก่ียวขอ้งกบัการศกึษาพลงัหรือเงื่อนไขตา่ง ๆ 
ที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มโดยส่วนร่วมโดยอาศัยประสบการณ์ของกลุ่ม การเสนอแนะและประเมินผล
วิธีด าเนินการ การตดัสินใจการวางแผน เพื่อการปฏิบตัิและการด าเนินการตามแผน ซึง่จะช่วยใหมี้
ความคุน้เคยกบับทบาทการเป็นผูน้  า บทบาทการเป็นสมาชิก ช่วยใหบ้คุคลมสามารถฝึกฝนตนเอง
และผูอ้ื่นเพื่อประโยชนต์่อกลุม่ใหส้ามารถประเมินความกา้วหนา้ของกลุม่ได ้

ณัฏฐวีร ์นงนุช (2552, น. 27) กล่าวว่ากลุ่มสัมพันธ์เป็นกระบวนการเรียนรู  ้
ที่สมาชิกกลุ่มเขา้ไปมีส่วนรว่มในการท ากิจกรรมรว่มกนั เพื่อใหไ้ดร้บัความรูอ้ย่างกวา้งขวางแลว้
น าความรูแ้ละประสบการณท์ี่ไดจ้ากกลุม่มาพฒันาตนเองหรือปรบัตวัต่อสมาชิกคนอื่น ๆ เป็นการ
ลดความตึงเครียด ขจัดความขัดแยง้และช่วยในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ที่ตนเองหรือสมาชิกก าลงั
ประสบอยู่ อันเป็นประโยชน์ในการสรา้งสัมพันธภาพในการอยู่และท างานร่วมกันกับผู้อื่นให้ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

2. วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง 
จินดารตัน ์ปีมณี (2545, น. 61) กลา่วถึงการใชก้รณีตวัอย่างหรือเรื่องราวต่าง ๆ  

ที่เกิดขึน้จรงิ ๆ น ามาดดัแปลงและใชใ้นการใหผู้เ้รียนไดศ้กึษาวิเคราะหแ์ละอภิปรายกเพื่อส่งเสรมิ
ความเขา้ใจและแนวทางแกปั้ญหา วิธีการนีส้ามารถช่วยใหผู้เ้รียนไดรู้จ้กัพิจารณาขอ้มลูที่ตนเอง
ได้รบัอย่างถ่ีถ้วน รวมทั้งการน าเอากรณีต่าง ๆ มาใช้ในการเรียนรู ้ซึ่งมีส่วนท าให้การเรียนรู  ้
มีความหมายส าหรบัผูเ้รียนมากขึน้ 

นวรตัน ์ สมนาม (2546, น. 105) ไดก้ลา่ววา่ถึงการใชก้รณีตวัอย่างไวว้า่สามารถ
น าไปใชไ้ดทุ้กวิชา โดยการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดค้ิดวิเคราะหแ์ละพยายามหาค าตอบที่ถูกตอ้ง 
มีเหตผุลการใชก้รณีศกึษามีประโยชนด์งันี ้
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1. ช่วยให้นักเรียนไดฝึ้กการวิเคราะห ์การอภิปรายและฝึกฝนหาแนวทาง 
ในการแกปั้ญหา 

2. ช่วยให้การเรียนการสอนมีลักษณะใกล้เคียงกับเป็นความจริงและมี
ความหมายสมัพนัธก์บัผูเ้รียน 

3. ช่วยให้นักเรียนเห็นการกระท าของตนเองและสามารถเช่ือมโยงกับ
สถานการณท์ี่ต่อเน่ืองกนัได ้

4. ช่วยใหน้กัเรยีนมองเห็นแนวทางในการปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาได ้
3. วิธีการสอนโดยใช้เกม 

ณัฏฐวีร ์นงนุช (2552, น. 53) กล่าวว่าเกมหมายถึง สื่อที่สรา้งความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ช่วยฝึกทกัษะต่าง ๆ ใหก้บันักเรียนเพราะเกมเป็นกิจกรรมที่นักเรียนไดล้งมือท าดว้ย
ตนเอง นักเรียนจะไดเ้รียนรูจ้ากประสบการณ์ตรง ในการน าเกมมาใชส้  าหรบัการเรียนการสอน  
ซึง่สามารถท าไดห้ลากหลายวิธี แต่ตอ้งมีกติกาการเลน่ก าหนดได ้โดยไม่ตอ้งมีกฎระเบียบที่ชดัเจน 
สามารถใชใ้นการจงูใจใหน้กัเรียนเกิดความรูส้กึผ่อนคลาย อีกทัง้ยงัสามารถพฒันาส่งเสริมทัง้ใน
ดา้นรา่งกาย อารมณ ์สงัคม สติปัญญา ในขณะเดียวกนัก็สามารถน าเอาแง่คิดต่าง ๆ ที่ไดจ้ากการ
เลน่เกมไปวิเคราะห ์วิจารณ ์เพื่อใหเ้กิดการเรยีนรูต้่อไป  

ทิศนา แขมมณี (2560, น. 365) กล่าวว่าเกม หมายถึงกระบวนการที่ผูส้อนใชใ้น
การช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูต้ามวตัถุประสงคท์ี่ก  าหนด โดยการใหผู้เ้รียนเล่นเกมตามกติกา 
และน าเนือ้หาขอ้มูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของผูเ้รียนมาใช้ 
ในการอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู ้โดยมีขัน้ตอนการสอนดงันี ้

1. ผูส้อนน าเสนอเกม ชีแ้จงวิธีการเลน่ และกติกาการเลน่ 
2. ผูเ้รียนเลน่เกมตามกติกา 
3. ผูส้อนและผูเ้รียนอภิปรายเก่ียวกบัผลการเลน่และวิธีการเลน่ 
4. ผูส้อนรว่มกบัผูเ้รียนประเมินผลที่ไดจ้ากการเรยีนรู ้

4. วิธีการสอนโดยใช้การอภปิรายกลุ่ม 
ทิศนา แขมมณี (2545, น. 365) กลา่ววา่การอภิปรายกลุม่ เป็นวิธีการเปิดโอกาส

ใหน้ักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิดเห็นและช่วยให้นักเรียนไดร้บัขอ้มูล
เพิ่มเติมมากขึน้ในการจดักลุ่มย่อยที่แตกต่างกนั ซึ่งขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงคข์องผูจ้ดั เช่น อภิปราย
กลุม่แบบระดมสมอง อภิปรายกลุม่แบบกลุม่ซอ้น 
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จินดารตัน ์ปีมณี (2545, น. 61) กล่าวว่าการอภิปรายกลุ่มหมายถึงการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือหวัขอ้ที่กลุ่มตดัสินใจรว่มกนั โดยสมาชิกจะไดมี้ส่วนรว่มในกิจกรรม
อย่างเป็นอิสระและเป็นประชาธิปไตย เพราะมีส่วนส่งเสริมใหส้มาชิกทุกคนไดฝึ้กตนเองใหเ้ป็นผู ้
ที่มีคณุสมบตัิที่ดี เหมาะสมกบัการเป็นสมาชิกในสงัคมประชาธิปไตย การอภิปรายกลุ่มจะช่วยให้
เกิดความคิดสรา้งสรรคใ์นสงัคมการมีสมัพนัธภาพกนัใหม่ บรูณาการความคิดและความตอ้งการ
ซึง่กนัและกนั 

จากการศึกษาเทคนิคและวิธีการในการออกแบบกิจกรรมแนะแนวอาชีพสรุปไดว้่า 
วิธีการสอนประกอบไปดว้ย การใชก้ลุ่มสมัพนัธ ์การใชก้รณีตวัอย่าง การใชเ้กมและการอภิปราย
กลุ่ม กิจกรรมกลุ่มสามารถช่วยใหส้มาชิกกลุ่มไดพ้ฒันาตนเองในดา้นต่าง ๆ มีส่วนรว่มในการท า
กิจกรรม กระตุน้ความสนใจเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงทัศนคติต่อตนเองและผู้อื่นเกิดการ
คน้พบตวัเอง มองเห็นคณุค่าและประโยชนข์องการเขา้รว่มกิจกรรมและน าไปพฒันาศกัยภาพของ
ตนเองในดา้นต่าง ๆ 

2.10 การแนะแนวอาชีพในระดับมัธยมศึกษา  
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการแนะแนวอาชีพในระดบั

มธัยมศกึษา ซึง่มีผูน้  าเสนอไว ้มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
หนึ่งฤทยั กรูะเสถียร (2548, น. 55) กล่าวว่ากิจกรรมแนะแนวอาชีพในระดบัชัน้

มธัยมศกึษาเป็นสิ่งที่ตอ้งใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูเ้พื่อใหเ้กิดการพฒันาตนเอง  มีความรูแ้ละเขา้ใจตนเอง
และโลกของงานและอาชีพไดอ้ย่างถูกตอ้ง เพื่อที่จะไดเ้ตรียมตวัศึกษาหาความรูเ้พื่อเป็นพืน้ฐาน
ของการเลือกประกอบอาชีพในอนาคตของตนเองได ้

สมชาย สุจิรพงศ์สิน (2543, น. 11) กล่าวว่าการแนะแนวอาชีพในระดับชั้น
มัธยมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินไปให้สอดคล้องกับการศึกษาปัจจุบัน  
ครูแนะแนวควรที่จะพยายามช่วยเหลือใหน้ักเรียนเขา้ใจตนเองอย่างแทจ้ริง ใหมี้ความรูใ้นเรื่อง
อาชีพแขนงต่าง ๆ ของอาชีพที่ก าลงัเป็นที่ตอ้งการของสงัคม เพื่อจะไดเ้ตรียมตวัศึกษาหาความรู้
ความช านาญ ประสบการณใ์นการประกอบอาชีพในอนาคตไดอ้ย่างถกูตอ้งและเหมาะสม 

จากการศึกษาการแนะแนวอาชีพในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายสามารถสรุป  
ไดว้่า นักเรียนในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายควรไดร้บัโอกาสในการเรียนรูเ้รื่องคุณลกัษณะ
ส่วนตวั ความสามารถ การวางแผนในอนาคต การเลือกศึกษาต่อในระดบัอดุมศึกษาและน าไปสู่
การวางแผนในการประกอบอาชีพใหเ้หมาะสมกบัตนเอง 
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2.11 หลักส าคัญในการจดับริการแนะแนวอาชีพในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
ในการจัดบริการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษาผูด้  าเนินการแนะแนวจ าเป็นตอ้งยึด

หลักการที่ส  าคัญที่สุดที่ควรยืดถือ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดบริการแนะแนวอาชีพ  
ใหมี้ประสิทธิภาพ ดงัที่ (ศิรลิกัษณ ์วฒันศิร,ิ 2545, น. 21) ไดก้ลา่วไวด้งัตอ่ไปนี ้

1. บริการแนะแนวอาชีพเป็นกระบวนการต่อเนื่องกับไปตัง้แต่เด็กก่อนเขา้เรียน 
ระหวา่งเรียน และภายหลงัเมื่อเด็กเรียนจบแลว้ 

2. ตอ้งจดัเพ่ือเด็กทกุคน ไม่ใช่เฉพาะเด็กที่มีปัญหาเรื่องอาชีพเท่านัน้ 
3. บรกิารแนะแนวอาชีพถือวา่เด็กเป็นศนูยก์ลางส าคญัในการจดับรกิารแนะแนว

อาชีพโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งมีสติปัญญา ความสามารถ ความถนัด ความ
สนใจและอปุนิสยัใจคอท่ีแตกตา่งกนั รวมทัง้มีศกัยภาพในตนเองซึง่อาจจะแตกตา่งกนั 

4. เด็กทกุคนมีสิทธิและเสรีภาพที่จะเลือกและตดัสินใจเลือกแนวทางชีวิตในดา้น
การงานของตนเองโดยไม่มีการบงัคบัและถือวา่เด็กจะตอ้งรบัผิดชอบในการกระท าของตนเอง 

5. จดับรกิารแนะแนวอาชีพใหค้รบทัง้ 5 บรกิาร ตอ่เนื่องกนัไป 
6. จะตอ้งไดร้บัความรว่มมือและมีการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานองคก์าร

ต่าง ๆ ทัง้รฐับาลและเอกชนหรือภายนอกสถาบนัการศึกษาเพื่อรบัและใหบ้ริการทัง้นีเ้พื่อส่งเสริม
สนบัสนนุใหง้านแนะแนวอาชีพด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. การจดับรกิารแนะแนวจะตอ้งค านงึถึงวยัและความพรอ้มของเด็กเป็นส าคญั 
8. ผูจ้ดับรกิารแนะแนวอาชีพจะตอ้งมีความรูก้วา้งขวางเก่ียวกบัโลกของอาชีพ 
9. ตอ้งมีเครื่องมือและอปุกรณต์่าง ๆ เช่น เพื่อช่วยใหเ้ด็กรูจ้กัตวัเองจะตอ้งมีแฟ้ม

ประวตัิ ระเบียนสะสมส าหรบัเก็บขอ้มลูเพื่อความสะดวกในการใหบ้รกิารไดถ้กูตอ้ง 
10. จะตอ้งจัดระบบการใหข้อ้มูลดา้นอาชีพอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

เพื่อช่วยในการตดัสินใจ 
11. จะตอ้งพยายามใหน้ักเรียน นิสิต นักศึกษา ผูป้กครองและทรพัยากรต่าง ๆ 

ในชมุชนเขา้มาสว่นรว่มมากที่สดุ 
12. การแนะแนวอาชีพแต่ละระดับ มีจุดเน้นไม่ เหมือนกัน ส าหรับระดับ

มัธยมศึกษาควรเนน้ในเรื่องการส ารวจและสัมผัสงานต่าง ๆ ซึ่งจะไดมี้ความเขา้ใจที่ชัดเจนขึน้  
หรือไดมี้การฝึกอาชีพเบือ้งตน้ เพื่อเป็นการเตรียมตัวในการศึกษา หรือถึงขั้นความพรอ้มที่จะ
ท างานอาชีพระดบักึ่งฝีมือ รวมทัง้การมีวินยัและจริยธรรมในการท างาน  เช่น ความขยนั  อดทน  
ซื่อสตัย ์ และมีวินยัในการท างาน 
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จากการศึกษาหลักส าคัญในการจัดบริการแนะแนวอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สามารถสรุปไดว้่า การจัดบริการแนะแนวอาชีพถือเป็นกระบวนการที่มีความส าคญัและต่อเนื่อง 
โดยการจดับริการจะตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูสารสนเทศใหเ้ป็นระบบเพื่อใหง้่ายต่อการใชง้านและ
ตอ้งจดับริการใหแ้ก่นกัเรียนโดยค านึงถึงความรู ้ความสามารถ ความสนใจ ศกัยภาพ และความ
ตอ้งการของนกัเรียนเป็นส าคญั เพื่อใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนและพฒันาตนเองในการเตรียมความพรอ้ม
ในดา้นการศกึษาตอ่ ดา้นอาชีพและการด าเนินชีวิตอย่างมีความสขุในสงัคม  

3. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
3.1 งานวิจัยในประเทศ  

กัลยดา ถนอมถิ่น (2553)ได้ศึกษาเก่ียวกับผลการใช้โปรแกรมการฝึกอบรมที่ มี 
ต่อกระบวนการตดัสินใจเพื่อเลือกอาชีพพบว่านกัเรียนมีกระบวนการตดัสินใจเพื่อเลือกประกอบ
อาชีพดีขึน้หลงัจากไดเ้ขา้รว่มโปรแกรมฝึกอบรมมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งสอดคลอ้งกบั
สมมตุิฐานแสดงใหเ้ห็นว่าการฝึกอบรมสามารถน ามาพฒันากระบวนการตดัสินใจเพื่อเลือกอาชีพ
ได ้ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่ารูปแบบการฝึกอบรมท าให้นักเรียนไดเ้ขา้ใจในกระบวนการตัดสินใจ  
การวิเคราะหต์นเองสามารถรวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัตนเองและที่เก่ียวขอ้งกบัอาชีพที่
ตนเองสนใจ  เพื่อเป็นประโยชนใ์นการตดัสินใจเพื่อเลือกอาชีพไดอ้ย่างเหมาะสมในการด าเนินการ
ฝึกอบรมครัง้นี ้ ผูว้ิจยัเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดรู้จ้กัตนเองมากขึน้  และวิเคราะหข์อ้มลูดา้นอาชีพ
เพื่อนกัเรยีนจะไดเ้ลือกอาชีพไดอ้ย่างถกูตอ้งและเหมาะสมกบัตนเอง 

อมรรัตน์ เหล่าบุญมา (2550) ซึ่งได้ศึกษาความสนใจอาชีพของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 2 และปัจจยัสมัพนัธก์บัความสนใจในอาชีพ กลุ่มตวัอย่าง เป็นนักเรียนโรงเรียน
สิรมิงัคลานสุรณ ์จ านวน 40 คนผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนสว่นใหญ่มีความสนใจดา้นศิลปะดนตรี
วรรณกรรมและดา้นการจดัการและการคา้ขายมากที่สดุคิดเป็นรอ้ยละ 27.50 รองลงมาคือมีความ
สนใจดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคนิคคิดเป็นรอ้ยละ 22.50 ส่วนงานที่นักเรียนสนใหน้อ้งที่ สุดคือ 
งานส านักงานและเสมียน  คิดเป็นรอ้ยละ 2.50 และพบว่า ปัจจัยดา้นเพศ  อายุ  ผลการเรียน 
จ านวนพี่นอ้งของนกัเรยีนเพื่อนสนิท  มีความสมัพนัธก์บัความสนใจอาชีพของนกัเรยีน  

วลีรตัน ์รกัแต่งาม (2542) จากศกึษาความสมัพนัธข์องแผนการเลือกประกอบอาชีพ
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 กบัภูมิหลงัของนกัเรียน ศึกษาความสนใจในอาชีพของนกัเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ศึกษาความสัมพันธ์ของความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่ออาชีพของ
นักเรียนกับภูมิหลังของผูป้กครองและผลการศึกษาความสัมพันธ์ของแผนการเลือกอาชีพของ
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นกัเรียนกบัความคาดหวงัของผูป้กครองที่มีต่ออาชีพของนกัเรียน โดยการใชก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 
608 คน เครื่องที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูคือ แบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เองและแบบส ารวจ
ความสนใจในอาชีพ วิเคราะหโ์ดยใชค้่ารอ้ยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบความสมัพนัธโ์ดยใชค้่าไคสแควร ์ซึ่งการวิเคราะหข์อ้มลูทัง้หมดใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส  าเร็จรูป SSPS  ผลการวิจัยพบว่า แผนการเลือกอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  
มีความสมัพันธก์ับภูมิหลงัของนักเรียนเพศ แนวทางการเรียนของนักเรียน ระดบัผลสมัฤทธ์ิทาง
การศึกษาและความส าคัญในการเลือกอาชีพดา้นเป็นอาชีพที่ไดช้่วยเหลือผูอ้ื่นและรบัใชส้งัคม 
พบว่าแผนการเลือกอาชีพของนกัเรียนนัน้มีความสมัพนัธก์ับความคาดหวงัของผูป้กครองที่มีต่อ
อาชีพของนกัเรียนและมีความสมัพนัธก์บัความสนใจในอาชีพของนกัเรียน จากแบบส ารวจความ
สนใจอาชีพของจอหน์ แอล ฮอลแลนด ์พบว่านักเรียนมีความสนใจในอาชีพการจัดการและการ
คา้ขายนอ้ยที่สดุ ในการวิจยัพบว่า ความคาดหวงัของผูป้กครองที่มีต่อการเลือกอาชีพของนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ไม่มีความสมัพนัธก์บัภมูิหลงัของผูป้กครองในดา้นใดเลย  

3.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
Abdulkadir B. & Tufan A. (2016) การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสนใจ 

ในอาชีพ การเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนมธัยมปลายชาวอเมริกนัและตุรกีที่มีความสามารถสงู 
นกัเรียนกลุ่มนีท้ี่เขา้เรียนในวิชา STEM ความตอ้งการของแรงงานมีการจดัล าดบัความส าคญัใน
เกือบทุกนโยบายของประเทศ  การศึกษาครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ
นกัเรียนอเมริกนัและตุรกีที่ศึกษาในระดบัปริญญาหรือสายอาชีพในสาขาที่เก่ียวขอ้งดา้น STEM 
ผูเ้ขา้รว่มการศึกษาคือนกัเรียนที่มีความสามารถสงู 86 คนซึ่งคดัเลือกจากโรงเรียนมธัยมสองแห่ง
ในสหรฐัอเมรกิา (n 39) และตรุกี (n = 47) ใชแ้บบส ารวจ 5 สว่นและใหใ้ชช้ดุเดียวกนักบัผูเ้ขา้รว่ม
ชาวอเมริกนัในขณะที่ถูกน าไปใชก้บันกัเรียนชาวตรุกี  ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในตนเองเป็น
ปัจจยัที่มีอิทธิพลมากที่สดุของความสนใจดา้น STEM ส าหรบันกัเรียนอเมรกินัในขณะที่ผูป้กครอง
เป็นสิ่งหนึ่งในการเลือกประกอบอาชีพ โดยการกระตุน้ความตอ้งการในดา้น  STEM  การศึกษานี ้
จะช่วยเพิ่มการรบัรูข้อง QAQ ระหว่างการพัฒนาในผูส้  าเร็จการศึกษาและต าแหน่งงานว่างที่
เก่ียวขอ้งกบัดา้น STEM สถาบนัการศกึษาอาจใชข้อ้คน้พบของการศกึษานีเ้พื่อแกไ้ขนโยบายการ
ลงทะเบียนโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อสง่เสรมิการลงทะเบียนส าหรบัพืน้ที่ STEM 

Rodica (2018) การเลือกความเช่ียวชาญด้านวิชาการและเสน้ทางอาชีพต้องใช้
ความรูส้ึกตวัและมีส่วนรว่มในการรบัผิดชอบต่อวยัรุน่โดยเฉพาะ  การท าใหแ้ต่ละบุคคลประเมิน
ตนเองจากคุณค่าส่วนบุคคลทักษะความสามารถและความสนใจในมุมมองเพื่อส ารวจโอกาส  



  
 

52 

ที่มีอยู่และเพ่ือท าการตดัสินใจที่ถกูตอ้งเพื่อที่เขาจะไดต้อบค าถามส าคญั  2 ขอ้  "คณุคือใคร"  และ 
"ฉันตอ้งการเป็นใคร" การศึกษาปัจจุบันส ารวจความตอ้งการการฝึกอบรมและการพัฒนาของ  
นักเรียนมัธยมทั้งจากมุมมองของมืออาชีพและส่วนบุคคล  การวิจัยครัง้นีด้  าเนินการโดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ เป็นเยาวชนจ านวน 134 คนอายุ 16 ปีถึ ง 18 ปี  การวิเคราะห์ค าตอบที่ได้รับจาก
ผู้เข้าร่วมเน้นความต้องการความรูด้้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่และความต้องการในการระบุ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพของตัวเองและลักษณะงานความจ าเป็นของการใชโ้ปรแกรม  
การฝึกอาชีพหลายมิติถกูกลา่วถึง  โปรแกรมการใหค้ าปรกึษาดา้นอาชีพควรรวมถึงการปฐมนิเทศ
ดา้นอาชีพและสว่นบคุคลเพื่อความรูค้วามเขา้ใจและอารมณข์องตนเอง 
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บทที ่3 
วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

การวิจัยครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความ
ตอ้งการประกอบอาชีพของนักเรียนและเพื่อเปรียบเทียบความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับ
ความต้องการประกอบอาชีพก่อนและหลังการใช้กิจกรรมแนะแนวของนักเรียนโรงเรียน
รตันโกสินทรส์มโภชลาดกระบงั ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. วิธีด าเนินการสรา้งเครื่องมือ 
4. แบบแผนการทดลอง 
5. ขัน้ตอนการทดลอง 
6. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
7. การวิเคราะหข์อ้มลูและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยั 

ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
รตันโกสินทรส์มโภชลาดกระบงั ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 จ านวนทัง้หมด 903 คน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้แบง่เป็น 2 ระยะ ดงันี ้
ระยะที่ 1 การศึกษาความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความต้องการ

ประกอบอาชีพ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความ

ตอ้งการประกอบอาชีพโดยครัง้นี ้คือนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 โดยมี
ขัน้ตอนการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างค านวณจากสูตรของ Yamane (1967 อา้งถึงใน วิภาวดี 

ปัจจัยโก, 2544, น. 46) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % (α = .05) เม่ือเทียบกับตารางขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างต้องใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 286 คน ผู้วิจัยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 
(Stratified random sampling) ได ้3 ระดับคือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 9 ห้อง รวม
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จ านวนนักเรียน 95 คนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 9 หอ้ง รวมจ านวนนักเรียน 95 คน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 จ านวน 9 หอ้ง รวมจ านวน 96 คน รวมจ านวนนกัเรยีนทัง้สิน้ 286 คน 

ระยะที ่2 การเสริมสร้างความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความต้องการ
ประกอบอาชีพ 

กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการเสริมสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความ
ตอ้งการประกอบอาชีพ คือนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษตอนปลาย จ านวน 12 คน ซึง่ไดม้าจากการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling Method) โดยเป็นนักเรียนที่ไม่มีความ
สอดคลอ้งระหว่างความสนใจและความตอ้งการประกอบอาชีพในระยที่ 1 มีความสมคัรใจและท า
การสุม่เขา้กลุม่เพื่อเขา้รว่มการทดลอง 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยัมีดังนี ้
2.1 ชดุที่ 1 แบบคดักรองความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจและความตอ้งการประกอบ

อาชีพ ใชใ้นการเก็บขอ้มูลในระยะที่ 1 การศึกษาความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจและความ
ตอ้งการประกอบอาชีพของนกัเรยีนมธัมศกึษาตอนปลาย 

2.2 ชุดที่  2 แบบส ารวจความสนใจทางอาชีพ S.D.S. ใช้ในการทดลองในระยะที่  2  
เพื่อเปรียบเทียบความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจและความตอ้งการประกอบอาชีพ ก่อนและ
หลงัการทดลอง 

2.3 กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสรมิสรา้งความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการ
ประกอบอาชีพของนกัเรยีน 

วิธีด าเนินการสร้างเคร่ืองมือ 
ผูว้ิจยัด าเนินการจัดท าเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัเพื่อเสริมสรา้งความสอดคลอ้งระหว่าง

ความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพของนกัเรยีนตามล าดบัดงันี ้
3.1 ชุดที่  1 แบบคัดกรองความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความ

ต้องการประกอบอาชีพ 
3.1.1 ศึกษาคน้ควา้แนวคิด/ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับความ

สนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ 
3.1.2 ก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะของแบบคดักรองความสอดคลอ้งระหว่างความ

สนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ 
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3.1.3 สรา้งแบบคัดกรองความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความตอ้งการ
ประกอบอาชีพ ให้สอดคล้องตามนิ ยามศัพท์ เฉพาะที่ ก าหนดไว้ โดยสร้างเป็นแบบ  
ใหเ้ลือกตอบ 2 ตวัเลือก คือ (1) หมายถึง ชอบ (0) หมายถึง ไม่ชอบ จ านวน 180 ขอ้  

3.1.4 น าแบบคัดกรองความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความตอ้งการ
ประกอบอาชีพที่สรา้งขึน้ น าเสนอให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรง 
เชิงเนือ้หา (Content Validity) คือมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index Of congruence: IOC) ตัง้แต่ 
0.5 ขึน้ไป ไดข้อ้ค าถามที่มีค่าความตรงเชิงเนือ้หา (IOC) อยู่ระหวา่ง 0.60 - 1.00 จ านวน 180 ขอ้ 

3.1.5 ผู้วิจัยน าแบบคัดกรองความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความ
ตอ้งการประกอบอาชีพไปปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

3.1.6 ผู้วิจัยน าแบบคัดกรองความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความ
ตอ้งการประกอบอาชีพที่ปรบัปรุงแลว้ไป (Try out) กับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 90 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของแบบวดัทัง้ฉบบัโดยใชว้ิธีการหาค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α – Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) โดยมีค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบบั
เท่ากบั 0.96 ไดค้  าถามจ านวน 180 ขอ้ และผูว้ิจยัน าแบบคดักรองความสอดคลอ้งระหว่างความ
สนใจกับความต้องการประกอบอาชีพที่ผ่านการหาคุณภาพแล้วไปใช้กับนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศกึษาตอนปลายที่เป็นกลุม่ตวัอย่าง  

ตัวอย่างแบบคัดกรองความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความตอ้งการประกอบ
อาชีพ 

ตอนที่ 1 ค าชีแ้จง ให้นักเรียนส ารวจความตอ้งการและความประสงคข์องตนเอง 
ที่จะประกอบอาชีพ ใหน้กัเรยีนเลือกอาชีพ 3 ล าดบั โดยล าดบัที่ 1 ใหเ้ลือกอาชีพที่นกัเรยีนตอ้งการ
เป็นมากที่สดุ และขอ้ 2 , 3 เป็นอาชีพที่ตอ้งการรองลงมา 

1. …………………………………………............................……… 
2. ……………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………… 

ตอนที่ 2 ค าชีแ้จง ใหน้ักเรียนอ่านขอ้ความดังต่อไปนี ้พิจารณาขอ้ความที่เป็นจริง 
และโปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง “ชอบ” ส าหรบักิจกรรมที่นักเรียนชอบหรือสนใจที่จะท า
และ “ไม่ชอบ” ในกิจกรรมท่ีนกัเรยีนไม่ชอบหรอืไม่สนใจ 
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ตาราง 8 ตัวอย่างแบบคัดกรองความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความตอ้งการประกอบ
อาชีพ 

ข้อ ข้อค าถามแบบคัดกรองความสอดคล้องระหว่างความสนใจ 
กับความต้องการประกอบอาชีพ 

ระดับความคิดเหน็ 
ชอบ ไม่ชอบ 

 หมวด R บลุิกภาพแบบนิยมความเป็นจรงิ (Realistic)   
0 แกไ้ข ซ่อมแซมอปุกรณไ์ฟฟ้า วิทย ุโทรทศัน ์และอปุกรณ ์   

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบเลือกตอบดงัตอ่ไปนี ้ 

ชอบ  ใหค้ะแนน   1  คะแนน 
ไม่ชอบ  ใหค้ะแนน   0 คะแนน 

เกณฑก์ารแปลความหมายแบบคัดกรองความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับ
ความต้องการประกอบอาชีพ 

ผูว้ิจัยไดก้ าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายแบบคัดกรองความสอดคลอ้งระหว่าง
ความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพโดยก าหนดตวัแปรย่อยรูปแบบ 4 ระดบั(ไซลนั สาและ, 
2548, น. 15) เพื่อแปลความหมายของคะแนนที่ไดจ้ากแบบวดัดงันี ้

รูปแบบ   ระดบั 4  มีรหสัตวัอกัษร 3 ล าดบัแรกตรงกบัรหสัอาชีพที่ตอ้งการทกุขอ้ 
   ระดบั 3 มีรหสัตวัอกัษร 3 ล าดบัแรกตรงกบัรหสัอาชีพที่ตอ้งการ 2 ขอ้ 
   ระดบั 2 มีรหสัตวัอกัษร 3 ล าดบัแรกตรงกบัรหสัอาชีพที่ตอ้งการ 1ขอ้ 
   ระดบั 1 มีรหสัตวัอกัษร 3 ล าดบัแรกไม่ตรงกบัรหสัอาชีพที่ตอ้งการ 

ตาราง 9 การแปลความหมายแบบคดักรองความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการ
ประกอบอาชีพ 

คะแนนรวมของรหสัตัวอักษร 3 ตัวแรก แปลความหมาย 
รหสัตวัอกัษร 3 ล าดบัแรกตรงกบัรหสัอาชีพที่ตอ้งการทกุขอ้ 
แสดงว่ามีความสอดคล้อง มาก 

 

รหสัตวัอกัษร 3 ล าดบัแรกตรงกบัรหสัอาชีพที่ตอ้งการ  2 ขอ้ 
แสดงว่ามีความสอดคล้อง ปานกลาง 

มีความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจและความ
ตอ้งการประกอบอาชีพ 

รหสัตวัอกัษร 3 ล าดบัแรกตรงกบัรหสัอาชีพที่ตอ้งการ  1 ขอ้ 
แสดงว่ามีความสอดคล้อง น้อย 

 

รหสัตวัอกัษร 3 ล าดบัแรกไม่ตรงกบัรหสัอาชีพทีต้่องการ  ไมมี่สอดคลอ้งระหวา่งความสนใจและความ
ตอ้งการประกอบอาชีพ 
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3.2 ชุดที ่2 ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แบบส ารวจความสนใจทางอาชีพ S.D.S. 
แบบส ารวจความสนใจทางอาชีพ S.D.S. ผูว้ิจยัไดน้  าแบบส ารวจความสนใจทาง

อาชีพ ที่ถูกสรา้งและพฒันาขึน้โดยสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย (นวลศิริ เปาโรหิตย,์ 2534) 
ซึง่เป็นการส ารวจที่ถามเก่ียวกบัความรูส้กึของบคุคลที่มีต่อกิจกรรมหรืออาชีพใดอาชีพหนึ่งรวมถึง
ทักษะและความสามารถในการท ากิจกรรมต่าง ๆ แบบส ารวจแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวด
กิจกรรม หมวดความสามารถ หมวดอาชีพ และอีก 2 หมวด  คือการประเมินผลความสามารถและ
การประเมินทกัษะของตนเอง โดยมีขอ้ค าถามเก่ียวกบัความสนใจในอาชีพหมวดกิจกรรม จ านวน 
66 ขอ้  หมวดความสามาถ จ านวน 66 ขอ้ และหมวดอาชีพ จ านวน 84 ขอ้ รวม 3 หมวดมีขอ้
ค าถาม 216 ขอ้ และในหมวดประเมินดา้นความสามารถและทักษะของตนเอง จ านวน 12 ขอ้ 
รวมขอ้ค าถามทัง้หมด 228 ขอ้ 

ตวัอย่างแบบส ารวจความสนใจอาชีพ 
หมวด  1  กิจกรรม 

ค าชี ้แจง ให้นักเรียนระบายสีในช่อง  “ชอบ”  ส  าหรับกิจกรรมที่ท่านชอบท า 
และช่อง  “ไม่ชอบ”  ในกิจกรรมที่นกัเรยีนไม่ชอบ หรอืรูส้กึเฉย ๆ ต่อไปนี ้

R         ชอบ ไม่ชอบ 
0.  แกเ้ครื่องไฟฟ้า      □      □ 

หมวด  2  ความสามารถ 
ค า ชี ้แจง ให้นัก เรียนอ่านกิจกรรมต่ าง ๆ  ต่อไปนี ้และส ารวจว่านัก เรียน มี

ความสามารถในกิจกรรมหรือไม่  ถา้มีใหร้ะบายช่อง “ใช่” ถา้ไม่มีใหร้ะบายช่อง  “ไม่ใช่”  ช่องไม่ใช่
หมายความทัง้ทกัษะที่ท่านไม่มี 

R         ใช ่ ไม่ใช ่
0.  ฉนัสามารถใชเ้ครื่องมือทางช่างไม ้เช่น เลื่อย หรือเครื่องกลงึ  □  □ 

หมวด  3  อาชีพ 
ค าชีแ้จง แบบทดสอบต่อไปนี ้ จะส ารวจความรูส้ึกและเจตคติของนักเรียนเก่ียวกับ

งานหลายชนิด หากอาชีพใดที่ท่านรูส้ึกชอบหรือน่าสนใจ ใหร้ะบายลงในช่อง สนใจและท านอง
เดียวกนัหากนกัเรยีนไม่ชอบอาชีพใด  ใหร้ะบายสีลงในช่อง  ไม่สนใจ  ของอาชีพนัน้ๆ 

R         สนใจ ไม่สนใจ 
0.  ช่างเทคนิคเครื่องบิน (Airplane  Machine)     □    □ 
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การประเมินผลตนเอง 
จงให้คะแนนตัวเองในความสามารถด้านต่าง ๆ ต่อไปนี ้ที่นักเรียนคิดว่ามีเม่ือ

เปรียบเทียบกบัผูท้ี่อายรุุน่ราวคราวเดียวกัน  พยายามตอบดว้ยความรูส้กึแทจ้รงิ เพื่อใหค้ะแนนที่
ออกมาถูกตอ้งกับความเป็นจริงใหม้ากที่สุดและขอให้นักเรียนพยายามหลีกเลี่ยงการใหค้ะแนน 
ซ า้ ๆ กนัในความสามารถดา้นต่าง ๆ 

หมวดประเมินความสามารถ 

ตาราง 10 หมวดประเมินความสามารถ 

 ความสามารถ 
ทาง

เคร่ืองจักรกล 

ความสามารถ 
ทาง

วิทยาศาสตร ์

ความสามารถ 
ทางศิลปะ 

ความสามารถ 
ทางการสอน 

ความสามารถ
ทางการขาย 

ความสามารถทาง
ทางส านักงาน 
(Clerical ability) 

สูง 7 7 7 7 7 7 
 6 6 6 6 6 6 

กลาง 5 5 5 5 5 5 
 4 4 4 4 4 4 
 3 3 3 3 3 3 

ต ่า 2 2 2 2 2 2 
 1 1 1 1 1 1 
 R I A S E C 

 
หมวดประเมินทกัษะ 

ตาราง 11 หมวดประเมินทกัษะ 

 ทักษะทางการ
เคล่ือนไหวของมือ 

ทักษะทางการ
ค านวณ 

ทักษะทาง
ดนตรี 

ทักษะทาง 
การผูกมิตร 

ทักษะทางการ
บริหารงาน 

ทักษะทาง
ส านักงาน 
(Office skill) 

สูง 7 7 7 7 7 7 
 6 6 6 6 6 6 
กลาง 5 5 5 5 5 5 

 4 4 4 4 4 4 
 3 3 3 3 3 3 

ต ่า 2 2 2 2 2 2 
 1 1 1 1 1 1 
 R I A S E C 
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การจัดการกับค าตอบ 
เริ่มจากหน้า 1 ให้ท่านนับจ านวนครัง้ที่ท่านตอบว่า  ชอบ  จากหมวด  กิจกรรม 

หมวดความสามารถและจ านวนครัง้ของความสนใจในหมวดอาชีพ  ลงในตารางดา้นลา่งนี ้
 
1. หมวดกิจกรรม 
 

2. หมวดความสามารถ 
 

3. หมวดอาชีพ 
 

การประเมินผลตนเอง 
ใหท้่านลงเครื่องหมายที่ท่านลงในแต่ละรหสั 

 *ประเมินความสามารถของตนเอง 
 

*ประเมินทกัษะ 
 

จ านวนคะแนนทัง้หมด 
(บวกคะแนนทัง้ 5 ช่องของแตล่ะรหสั) รวมกนั 

 
หาตวัอกัษรของคะแนนที่สงูอนัดบั  1 ,  2  และ  3  ใสล่งในช่องรหสัอาชีพของท่านดงันี ้

                                 ⃞                   ⃞                  ⃞ 
รหสัที่มีคะแนนสงูอนัดบั 1  สงูอนัดบั 2  และสงูอนัดบั 3 

เกณฑก์ารแปลความหมาย 
การแปลระดับความสอดคลอ้งในการเลือกอาชีพในการท าแบบส ารวจความสนใจ

ทางอาชีพ S.D.S ของ Holland (1987 อา้งถึงใน นวลศิร ิเปาโรหิตย,์ 2534) จากเป็นเทคนิคในการ
วดัความสอดคลอ้งระหวา่งบคุลิกภาพที่ไดจ้ากการท าแบบส ารวจตนเองในการเลือกอาชีพ  ซึง่เป็น
การวิเคราะหจ์ากรหสัอาชีพ 3 ตวั 

การค านวนหาระดับคะแนนความสอดคล้องท าได้โดยการหาความเหมือนกัน 
ระหว่างอกัษรตวัแรก อกัษรตวัที่ 2 และอกัษรตวัที่ 3 ของรหสัอาชีพที่ตอ้งการเลือกกบัรหสัอาชีพ  
ที่ไดจ้ากการท าแบบส ารวจความสนใจทางอาชีพ S.D.S. ตามตาราง ต่อไปนี ้ 

R I A S E C 

      
R I A S E C 

      

R I A S E C 

      

R I A S E C 

      

R I A S E C 

      

R I A S E C 
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ตาราง 12 ระดบัคะแนนความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพโดย
การหาความเหมือนกนัจากการท าแบบส ารวจความสนใจทางอาชีพ 

 

เกณฑใ์ห้แปลความหมายความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความต้องการ
ประกอบอาชีพโดยการหาความเหมือนกันจากการท าแบบส ารวจความสนใจทางอาชีพ 
S.D.S  
คะแนนอยู่ระหวา่ง 26 – 28 คะแนน แสดงวา่ มีความสอดคลอ้งในการเลือกอาชีพมาก 
คะแนนอยู่ระหวา่ง 20 – 25 คะแนน แสดงวา่ มีความสอดคลอ้งในการเลือกอาชีพปานกลาง 
คะแนนอยู่ระหวา่ง 14 – 19 คะแนน แสดงวา่ มีความสอดคลอ้งในการเลือกอาชีพนอ้ย 
คะแนนอยู่ระหวา่ง   0 – 13 คะแนน แสดงวา่ ไม่มีความสอดคลอ้งในการเลือกอาชีพ 

3.3 กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับ
ความต้องการประกอบอาชีพของนักเรียน 

3.3.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัยและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความสนใจกับความ
ตอ้งการประกอบอาชีพแลว้น ามาสรา้งกิจกรรมแนะแนว 

3.3.2 สรา้งกิจกรรมแนะแนวที่ช่วยเสริมสรา้งความสนใจกับความต้องการ
ประกอบอาชีพของนกัเรียน ซึ่งมีเนือ้หาสอดคลอ้งกบัจดุมุ่งหมายและนิยามศพัทเ์ฉพาะที่เก่ียวกบั
ความสนใจกับความต้องการประกอบอาชีพโดยมีขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี ้  
1. ช่ือกิจกรรม 2. วตัถปุระสงค ์3. สาระส าคญั 4. วิธีการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ ขัน้น าเขา้สูบ้ทเรียน 
โดยผูว้ิจยัสนทนาเพื่อน าเขา้สูบ่ทเรียน การใชส้ื่อ และขอ้ค าถามเพื่อกระตุ้นความสนใจ และพรอ้ม
เขา้ร่วมกิจกรรม ขัน้ปฏิบัติกิจกรรม จัดกิจกรรมตามวัตถุประสงคท์ี่ก  าหนดไวโ้ดยใหน้ักเรียนได้
โอกาสแสดงความคิดเห็นและพฒันาตนเองใหเ้ต็มศกัยภาพ ขัน้สรุป ผูว้ิจยัและนกัเรยีนรว่มกนัสรุป
กิจกรรมที่ผ่านมารว่มกนั 5. สื่อและอปุกรณ ์6. การประเมินผล 

 รหสัอาชพีทีไ่ด้จากแบบส ารวจ S.D.S 
รหสัของอาชีพที่

ตอ้งการ 
........................ 

อกัษรตวัที่ 1 
................ 

อกัษรตวัที่ 2 
................. 

อกัษรตวัที่ 3 
................. 

ไม่สอดคลอ้ง คะแนนที่ได ้

อกัษรตวัที่ 1...... 22 10 4 0  

อกัษรตวัที่ 2...... 10 5 2 0  

อกัษรตวัที่ 3...... 4 2 1 0  

รวม  
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3.3.3 น ากิจกรรมแนะแนวอาชีพที่ เสริมสรา้งความสนใจกับความต้องการ
ประกอบอาชีพของนักเรียน ที่สรา้งขึน้ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประเมินตรวจสอบข้อความ 
ใหส้อดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ วตัถปุระสงค ์วิธีการจดักิจกรรม สื่อการสอน และน าไปปรบัปรุง
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุิ  

3.3.4 น ากิจกรรมแนะแนวที่ช่วยเสรมิสรา้งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบ
อาชีพของนกัเรียนที่ปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชก้บันกัเรียนที่เป็นกลุ่มตวัอย่างในการทดลอง ผูว้ิจยัใช้
เวลาในการจัดกิจกรรมแนะแนวจ านวน 4 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที รวมทัง้สิน้ 
8 ครัง้ โดยใชเ้วลาหลงัเลิกเรยีนในการจดักิจกรรม 

ตาราง 13 กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความตอ้งการ
ประกอบอาชีพของนกัเรยีน 

ครัง้ที่ เรื่อง วตัถปุระสงค ์ เทคนิคที่ใช ้
1 ปฐมนิเทศ 1. เพื่อสรา้งสมัพนัธภาพและสรา้งบรรยากาศที่ดี

ระหว่างผูว้ิจยัและนกัเรยีนที่เขา้รว่มกิจกรรมแจง้
ขอ้ตกลงในการปฏิบตัิตน เพื่อประโยชนส์งูสดุของ
นกัเรยีนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมในการวิจยัครัง้นี ้
2. เพื่ออธิบายจดุมุ่งหมาย วิธีการ และแนวทาง
ในการเขา้รว่มโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ
ตามแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความสนใจกบัความ
ตอ้งการประกอบอาชีพ 
3. เพื่อใหน้กัเรยีนไดป้ระเมินตนเองในการวดั
ความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความ
ตอ้งการประกอบอาชีพของตนเอง 

1. กลุม่สมัพนัธ ์
- กิจกรรม “หวัใจน าทาง” 
- กิจกรรม “กิจกรรมกลุม่
สมัพนัธ”์ 
2. ใบงาน 
- กิจกรรมเปา้หมายทาง
อาชีพ  
(Career goals) 

2 ดา้นบคุลิกภาพ 
เรื่อง บคุลิกภาพกบั
อาชีพ 

1. เพื่อใหน้กัเรยีนส ารวจบคุลิกภาพดา้น 
ต่าง ๆ ของตนเอง 
2. เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถบอกลกัษณะ
บคุลิกภาพกบัอาชีพที่สอดคลอ้งระหวา่งความ
สนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพได ้

1. กิจกรรมเกมบคุลิกภาพ
สมัพนัธ ์
- กิจกรรม “กระดานเกม” 
2. แบบส ารวจ VIESA ฉบบั
แปลผลโดยใชร้หสัอาชีพของ 
Holland 
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ตาราง 13 (ต่อ) 

ครัง้ที่ เรื่อง วตัถปุระสงค ์ เทคนิคที่ใช ้
3 ดา้นพฤติกรรม 

เรื่อง ส ารวจ 
พฤติกรรมสูอ่าชีพ 

1. เพื่อใหน้กัเรยีนส ารวจพฤติกรรมของ
ตนเองที่สง่ผลตอ่การประกอบอาชีพ 
2. เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถบอกพฤติกรรม
ของตนเองที่สอดคลอ้งระหวา่งความสนใจ
กบัความตอ้งการประกอบอาชีพได ้

 

1. การอภิปรายกลุม่ (Small 
Group Discussion) 
2. ใบงาน 
- กิจกรรมเสน้ทางทกัษะอาชีพ
ของฉนั 
-กิจกรรมส ารวจพฤติกรรมสูอ่าชีพ 

4 ดา้นความถนดั 
เรื่อง วิเคราะห์ความ
ถนดัทางอาชีพ 

1. เพื่อใหน้กัเรยีนส ารวจความถนดัของ
ตนเองที่สง่ผลตอ่การประกอบอาชีพ 
2. เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถบอกความถนดั
ของตนเองที่สอดคลอ้งระหวา่งความสนใจ
กบัความตอ้งการประกอบอาชีพได ้

1. การศกึษากรณีตวัอย่าง 
(Case) 
2. แบบทดสอบความถนดัทาง
อาชีพ (Basic Vocational 
Orientation) 

5 ดา้นความสามารถ 
เรื่อง พฒันา 
ความสามารถสู ่
เปา้หมายทางอาชีพ 

1. เพื่อใหน้กัเรยีนส ารวจความสามารถของ
ตนเองที่สง่ผลตอ่การประกอบอาชีพ 
2. เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถบอก
ความสามารถของตนเองที่สอดคลอ้ง
ระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการ
ประกอบอาชีพได ้  

1. การอภิปรายกลุม่ (Small 
Group Discussion) 
2. ใบงาน 
- กิจกรรมการตรวจสอบ
ความสามารถของฉนั 

6 ดา้นคา่นิยม 
เรื่อง ส ารวจค่านิยม 
ทางอาชีพ 

1. เพื่อใหน้กัเรยีนส ารวจค่านิยมของตนเอง
ที่สง่ผลตอ่การประกอบอาชีพ 
2. เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถบอกค่านยิมของ
ตนเองที่สอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบั
ความตอ้งการประกอบอาชีพได ้

1. การใชรู้ปภาพหรือภาพถ่าย 
2. แบบส ารวจค่านิยมที่มีตอ่
ตนเอง 

7 ดา้นความมุ่งหวงั 
เรื่อง ความมุ่งหวงัสู ่
อาชีพ 

1. เพื่อใหน้กัเรยีนส ารวจความมุ่งหวงัของ
ตนเองที่สง่ผลตอ่การประกอบอาชีพ 
2. เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถบอกความมุ่งหวงั
ของตนเองที่สอดคลอ้งระหวา่งความสนใจ
กบัความตอ้งการประกอบอาชีพได ้

1. การอภิปรายกลุม่ (Small 
Group Discussion) 
2. ใบงาน 
- กิจกรรมความมุ่งหวงัสู่
เปา้หมายกบัอาชีพในฝัน 

8 ปัจฉิมนิเทศ 1. เพื่อใหน้กัเรยีนไดป้ระเมินตนเองในการ
ท าแบบวดัความสอดคลอ้งระหวา่งความ
สนใจแลว้ความตอ้งการประกอบอาชีพของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

1. กลุม่สมัพนัธ ์
- กิจกรรม”กิจกรรมลกูอมหลากสี” 
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แบบแผนการทดลอง 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง ซึ่งผูว้ิจัยเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตนเองโดยใช้ 

การวิจัยแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนและหลัง One Group Pretest – Posttest 
Design (พวงรตัน ์ทวีรตัน,์ 2543, น. 60) 

ตาราง 14 แบบกลุม่ทดลองกลุม่เดียวมีการทดสอบก่อนและหลงั 

ก่อนทดลอง ทดลอง หลงัทดลอง 

𝑂1 X 𝑂2 
 
ความหมายของสัญลักษณ ์

 𝑂1 แทน ก่อนการทดลอง 
 X แทน ทดลองการเสรมิสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความ

ตอ้งการประกอบอาชีพโดยใชก้ิจกรรมแนะแนว 

 𝑂2 แทน หลงัการทดลอง 

ขั้นตอนการทดลอง 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการทดลองตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

ระยะที่ 1 การศึกษาความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการประกอบ
อาชีพ ผูว้ิจยัน าแบบคดักรองความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ
ไปทดสอบกบันกัเรียนกลุม่ตวัอย่างและพิจารณาเลือกกลุม่ตวัอย่างที่ไม่มีความสอดคลอ้งระหว่าง
ความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพเขา้รว่มการทดลอง  

ระยะที่  2 การเสริมสรา้งความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความต้องการ
ประกอบอาชีพ ผูว้ิจัยน าแบบส ารวจที่ใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ แบบส ารวจความสนใจทางอาชีพ 
S.D.S. เพื่อเก็บคะแนนก่อนการทดลอง (Pre-test) เพื่อใชเ้ปรียบเทียบความสอดคลอ้งระหว่าง
ความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพก่อนการท ากิจกรรมแนะแนว จากนัน้ผูว้ิจยัด าเนินการ
จดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสรมิสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจและความตอ้งการประกอบ
อาชีพใหก้ับนักเรียนกลุ่มทดลอง และหลงัการทดลองผูว้ิจัยใชแ้บบส ารวจความสนใจทางอาชีพ 
S.D.S. เพื่อเก็บคะแนนหลงัการทดลอง (Post-test) เพื่อใชเ้ปรียบเทียบความสอดคลอ้งระหว่าง
ความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพหลงัการท ากิจกรรมแนะแนว 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจยัครัง้นี ้ ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างโดยด าเนินการตามขัน้ตอน

ต่อไปนี ้
1. ติดต่อกับบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ  ถึงผู้บริหาร

สถาบันการศึกษาที่ท  าการเก็บข้อมูล เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ  
กลุม่ตวัอย่าง 

2. ท าหนังสือขอความอนุเคราะหใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลพรอ้มทั้งนัดหมายและ 
วนัเวลาที่จะด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

3. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามวันเวลาที่ นัดหมาย  
ในสถาบนัที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยจดัเตรียมแบบคดักรองความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบั
ความตอ้งการประกอบอาชีพตามจ านวนนกัเรียนที่ใชเ้ป็นกลุม่ตวัอย่าง ในระยะที่ 1 และอธิบายให้
นักเรียนเขา้ใจวัตถุประสงคใ์นการตอบแบบคัดกรองและค าชีแ้จงของแบบคัดกรองทุกชุดอย่าง
ชัดเจน และในระยะที่  2 ผู้วิจัยจัดเตรียมแบบส ารวจความสนใจในอาชีพ S.D.S ตามจ านวน
นักเรียนที่ไม่มีความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจและความตอ้งการประกอบอาชีพในระยที่ 1 
และมีความสมคัรใจในการเขา้รว่มการทดลอง 

4. น าผลที่ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจใหค้ะแนนตาม
เกณฑท์ี่ก  าหนดไว ้เพื่อท าการวิเคราะหค์่าทางสถิติส  าหรบัการทดสอบสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

การวิเคราะหข์้อมูลและสถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข์อ้มูล 
การวิจยัครัง้นีป้ระมวลผลขอ้มลูดว้ยเครื่องคอมพิวเตอรด์ว้ยการวิเคราะหโ์ดยใชโ้ปรแกรม

สถิติ ส  า เร็จ รูป  (Statistical Package for the Social Sciences) หรือ  SPSS  เม่ื อได้รับแบบ 
คัดกรองกลับคืนมาตรวจสอบความถูกตอ้ง ความครบถว้นและความสอดคลอ้งของขอ้มูลแลว้  
โดยใชส้ถิติดงันี ้

1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานใช้สถิติพืน้ฐานได้แก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย
(Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (Standard Deviation) ผลต่างของค่าเฉลี่ย 
(Mean Difference)  

 
 
 



  
 

65 

2.สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหค์ณุภาพของเครื่องมือ  
2.1 หาค่าความตรงเชิงเนือ้หาโดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของกิจกรรม

แนะแนวที่ช่วยเสริมสรา้งความสนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพของนัก เรียน และแบบคัด
กรองความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ 

2.2 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบคดักรองความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบั

ความต้องการประกอบอาชีพโดยใช้วิ ธีการหาค่า สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α – Coefficient) 
ของครอนบคั (Cronbach) ของแบบวดัทัง้ฉบบั 

3. สติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
3.1 การเปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความต้องการ

ประกอบอาชีพของนักเรียนโดยใชก้ิจกรรมแนะแนว ผูว้ิจัยมีการตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ดว้ย
การวิเคราะหก์ารแจกแจงเป็นโคง้ปกติ (Normality Test) ดว้ยสถิติ Shapiro-Wilk 

3.2 การเปรยีบเทียบความแตกต่างของคา่เฉลี่ยในกลุม่ที่ไม่เป็นอิสระจากกนั โดย
การวิเคราะห ์(t-test for Dependent Samples) 
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บทที ่4 
ผลการด าเนินงานวิจัย 

การน าเสนอผลการด าเนินงานวิจัย เรื่องการเสริมสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความ
สนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้กิจกรรม 
แนะแนว มีรายละเอียดดงันี ้ 

สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะหข์อ้มลูและการแปลความหมายของผลการวิเคราะหข์อ้มลูจากการวิจยั

ในครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณท์ี่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ดงัตอ่ไปนี ้
n  แทน จ านวนคนในกลุม่ตวัอย่าง 

�̅�  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
S.D. แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
MD แทน ผลต่างของค่าเฉลี่ย (Mean Difference) 
t  แทน คา่สถิติที (t-value) 
p  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (p-value) 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ในการศกึษาคน้ควา้ไดน้  าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามเป็น 2 ระยะ ดงันี ้
ระยะที่ 1 การศึกษาความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความต้องการ

ประกอบอาชีพของนักเรียน 
ตอนที่ 1.1 ผลการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอย่าง 
ตอนที่ 1.2 ผลการศึกษาความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความตอ้งการ

ประกอบอาชีพของนกัเรยีน 
ระยะที ่2 การเสริมสร้างความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความต้องการ

ประกอบอาชีพของนักเรียน 
ตอนที่ 2.1 ผลการเปรียบเทียบความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความ

ตอ้งการประกอบอาชีพของนกัเรยีนก่อนและหลงัโดยใชก้ิจกรรมแนะแนว 
ตอนที่ 2.2 ผลการเปรียบเทียบความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความ

ตอ้งการประกอบอาชีพของนกัเรยีนก่อนและหลงัโดยใชก้ิจกรรมแนะแนวจ าแนกเป็นรายบคุคล 
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ระยะที ่1 ผลการศึกษาความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความต้องการประกอบ
อาชีพของนักเรียน 

ตอนที ่1.1 ผลการศกึษาขอ้มูลพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

ตาราง 15 แสดงขอ้มลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอย่าง (n = 286 คน) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 134 46.9 
 หญิง 152 53.1 
 รวม 286 100 
ระดบัชัน้ มธัยมศกึษาปีที่ 4 95 33.2 
 มธัยมศกึษาปีที่ 5 95 33.2 
 มธัยมศกึษาปีที่ 6 96 33.6 
 รวม 286 100 
แผนการเรียน วิทยาศาสตร ์- คณิตศาสตร ์ 84 29.4 
 คณิตศาสตร ์– ภาษาองักฤษ 37 12.9 
 ศิลป์ภาษาองักฤษ 29 10.1 
 ศิลป์ภาษาจีน 36 12.6 
 ศิลป์พลศกึษา 17 5.9 
 ศิลป์คอมทวิศกึษา 23 8.0 
 หอ้งเรยีนพิเศษ Gifted 27 9.4 
 ศิลป์ภาษาญ่ีปุ่ น,ภาษาเกาหลี 33 11.5 
 รวม 286 100 

 
จากตาราง 15 พบว่า ผูต้อบแบบคดักรองความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความ

ตอ้งการประกอบอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นเพศหญิง จ านวน 152 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 53.1 และเป็น  เพศชาย จ านวน 134 คน คิดเป็นรอ้ยละ 46.9 เม่ือพิจารณาจาก
ระดบัชัน้พบวา่เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 จ านวน 96 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.6 รองลงมาเป็น
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 จ านวน 95 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.2 และเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่  4 จ านวน 95 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.2 เม่ือพิจารณาจากแผนการเรียนพบว่าเป็นนักเรียน
แผนการเรยีนวิทยศาสตร ์- คณิตศาสตร ์จ านวน 84 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29.4 รองลงมาเป็นนกัเรยีน
แผนการเรียนคณิตศาสตร ์- อังกฤษ จ านวน 37 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.9 รองลงมาเป็นนักเรียน
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แผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน จ านวน 36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.6  รองลงมาเป็นนักเรียนแผนการ
เรียนศิลป์ภาษาญ่ีปุ่ น - เกาหลี  จ  านวน 33 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.5 รองลงมาเป็นนกัเรยีนแผนการ
เรียนศิลป์ภาษาองักฤษ จ านวน 29 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.1 รองลงมาเป็นนกัเรียนแผนการเรียน
ห้องเรียนพิเศษ จ านวน 27 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.4 รองลงมาเป็นนักเรียนแผนการเรียนคอม 
ทวิศึกษา จ านวน 23 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.0 และเป็นนักเรียนแผนการเรียนพลศึกษา จ านวน 17 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.9  

ตอนที ่1.2 ผลการศกึษาความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความต้องการ
ประกอบอาชพีของนักเรียน 

ตาราง 16 แสดงความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพของนกัเรียน 
(n = 286 คน ) 

แสดงสอดคล้องระหว่างความสนใจ 
กับความต้องการประกอบอาชีพของนักเรียน 

ระดับช้ัน จ านวน ร้อยละ อันดับ 

มีความสอดคล้อง ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 83 29.0 3 
 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 87 30.1 2 
 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 92 32.5 1 
 รวม 262 91.6  

ไม่มีความสอดคล้อง ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 12 4.2 1 
 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 8 2.8 2 
 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 4 1.4 3 
 รวม 24 8.4  

 
จากตาราง 16 พบว่านักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบวัดชุดที่ 1 แบบคัดกรอง

ความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพของนกัเรียน มีความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบั
ความต้องการประกอบอาชีพ จ านวน 262 คน คิดเป็นรอ้ยละ 91.6 และนักเรียนที่ไม่มีความ
สอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ จ านวน 24 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.4  
เม่ือพิจารณาจ าแนกตามระดบัชัน้ พบว่า นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 มีความสอดคลอ้งระหว่าง
ความสนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพมากที่สุด รองลงมา คือ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ
มธัยมศกึษาปีที่ 4 ตามล าดบั 
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จากภาพประกอบ 3 จากการศกึษาความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการ
ประกอบอาชีพ พบว่าความตอ้งการล าดับที่ 1 อาชีพที่ 1 ธุรกิจส่วนตัว (ESC) จ านวน 39 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 14.9 ซึ่งสอดคลอ้งกบัรหสัจากการแปลผล ล าดบัที่ 1 กลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจ จ านวน 
32 คน  คิด เป็นร้อยละ 12.2 อาชีพที่  2 แพทย์ (ISA) จ านวน 24 คน  คิด เป็นร้อยละ 9.2  
ซึ่งสอดคลอ้งกับรหสัจากการแปลผล ล าดบัที่ 2 กลุ่มแพทยท์ั่วไป จ านวน 24 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
9.2 อาชีพที่ 3 ครู (SAE) จ านวน 18 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.9 ซึ่งสอดคลอ้งกบัรหสัจากการแปลผล 
ล าดับที่ 5 กลุ่มครู จ านวน 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.4 อาชีพที่ 4 วิศวกร (IRE) จ านวน 17 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 6.5 ซึ่งสอดคลอ้งกับรหสัจากการแปลผล ล าดบัที่ 9 กลุ่มวิศวกรทั่วไป จ านวน 14 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 และอาชีพที่  5 นักบัญ ชี (CSI) จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2  
ซึง่สอดคลอ้งกบัรหสัจากการแปลผล ล าดบัที่ 8 กลุม่นกับญัชี จ านวน 15 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.7 

ความตอ้งการล าดับที่ 2 อาชีพที่ 1 ธุรกิจส่วนตวั (ESC) จ านวน 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
11.5 ซึ่งสอดคลอ้งกบัรหสัจากการแปลผล ล าดบัที่ 1 กลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจ จ านวน 32 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 12.2 อาชีพที่ 2 ครู (SAE) จ านวน 24 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.2  ซึ่งสอดคลอ้งกบัรหสัจากการ
แปลผล ล าดับที่ 5 กลุ่มครู จ านวน 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.4 อาชีพที่ 3 แพทย ์(ISA) จ านวน  
18 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.9 ซึ่งสอดคล้องกับรหัสจากการแปลผล ล าดับที่  2 กลุ่มแพทย์ทั่ วไป 
จ านวน 24 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.2 อาชีพที่ 4 วิศวกร (IRE) จ านวน 15 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.7  
ซึ่งสอดคลอ้งกับรหสัจากการแปลผล ล าดบัที่ 9 กลุ่มวิศวกรทั่วไป จ านวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
5.3 และอาชีพที่ 5 นกัดนตรี (ASI) จ านวน 10 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.8 ซึ่งสอดคลอ้งกบัรหสัจากการ
แปลผลล าดบัที่ 11 กลุม่ศิลปิน จ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.6 

ความตอ้งการล าดับที่ 3 อาชีพที่ 1 ธุรกิจส่วนตวั (ESC) จ านวน 35 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
13.4 ซึ่งสอดคลอ้งกบัรหสัจากการแปลผล ล าดบัที่ 1 กลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจ จ านวน 32 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 12.2 อาชีพที่ 2 ครู (SAE) จ านวน 28 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.7 ซึ่งสอดคลอ้งกับรหัสจาก
การแปลผล ล าดบัที่ 5 กลุ่มครู จ านวน 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.4 อาชีพที่ 3 นักจิตวิทยา จ านวน 
13 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.0 ซึ่งสอดคลอ้งกับรหัสจากการแปลผล ล าดับที่ 12 กลุ่มนักจิตวิทยา 
จ านวน 10 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.8 อาชีพที่ 4 นักแสดง (ASI) จ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.6  
ซึ่งสอดคลอ้งกับรหสัจากการแปลผล ล าดับที่ 11 กลุ่มศิลปิน จ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.6 
และอาชีพที่ 5 โปรแกรมเมอร ์(IRC) จ านวน 11 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.2 ซึ่งสอดคลอ้งกับรหสัจาก
การแปลผล ล าดบัที่ 16 กลุม่ผูจ้ดัคอมพิวเตอร ์จ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.3  
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จากตาราง 4 จากความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ 
พบว่าความตอ้งการล าดบัที่ 1 อาชีพที่ 1 ธุรกิจส่วนตวั (ESC) จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.7 
ซึ่งสอดคลอ้งกบัรหสัจากการแปลผล ล าดบัที่ 11 กลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจ จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 4.2  อาชีพที่ 2 โปรแกรมเมอร ์(IRC) จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.5 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ 
รหสัที่ไดจ้ากการแปลผล อาชีพที่ 3 ครู (SAE) จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.5 ซึ่งไม่สอดคลอ้ง
กับรหัสที่ ได้จากการแปลผล อาชีพที่  4 ทหาร (REI) จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.3 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกับรหัสที่ไดจ้ากการแปลผล  และอาชีพที่ 5 เชฟ (SCE) จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
8.3 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัรหสัที่ไดจ้ากการแปลผล 

ความตอ้งการล าดับที่ 2 อาชีพที่ 1 โปรแกรมเมอร ์(IRC) จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
12.5 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัรหสัที่ไดจ้ากการแปลผล อาชีพที่ 2 ช่างยนต ์(SAE) จ านวน 2 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 8.3 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับรหัสที่ไดจ้ากการแปลผล อาชีพที่ 3 นักกีฬา (ISA) จ านวน 2 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 8.3 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับรหัสที่ไดจ้ากการแปลผล อาชีพที่ 4 ต ารวจ (IRE) จ านวน  
2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.3 ซึ่งไม่สอดคล้องกับรหัสที่ได้จากการแปลผล  และอาชีพที่  5 คือ ครู 
(SAE)จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.3 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัรหสัที่ไดจ้ากการแปลผล 

ความตอ้งการล าดบัที่ 3 อาชีพที่ 1 โปรแกรมเมอร ์(IRC)  จ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
8.3 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัรหสัที่ไดจ้ากการแปลผล อาชีพที่ 2 นกัดนตรี (ASI)  จ านวน 2 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 8.3 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับรหัสที่ไดจ้ากการแปลผล อาชีพที่ 3 ธุรกิจส่วนตัว (ESC) จ านวน 
2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.2 ซึ่งสอดคลอ้งกับรหัสที่ไดจ้ากการแปลผล ล าดับที่ 11 กลุ่มผูป้ระกอบ
ธุรกิจ จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.2 อาชีพที่ 4 นกัสถิติ (IAS) จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.2 
ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับรหัสที่ไดจ้ากการแปลผล และอาชีพที่ 5 นักบิน (IRC) จ านวน 1 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 4.2 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัรหสัที่ไดจ้ากการแปลผล 
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ระยะที ่2 การเสริมสร้างความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความต้องการประกอบ
อาชีพของนักเรียน 

ตอนที ่2.1 ผลการเปรียบเทยีบความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความ
ต้องการประกอบอาชีพของนักเรียนกอ่นและหลังโดยใช้กิจกรรมแนะแนว 

จากการวัดคะแนนความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความตอ้งการประกอบ
อาชีพของนกัเรียนที่เป็นกลุ่มตวัอย่างในการทดลอง เม่ือไดน้กัเรียนที่ไม่มีคะแนนความสอดคลอ้ง
ระหว่างความสนใจกับความต้องการประกอบอาชีพในระยะที่  1 จ านวน 24 คน ผู้วิจัยได้
ด าเนินการเลือกนักเรียนเขา้กลุ่มเพื่อเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 12 คน จากนั้นใชแ้บบวัดชุดที่ 2 
แบบส ารวจความสนใจทางอาชีพ S.D.S. วดัความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการ
ประกอบอาชีพกับนัก เรียนที่ เป็นกลุ่มทดลองอีกครั้ง  เพื่ อน าคะแนนที่ ได้ใช้ในการวัด  
ความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพก่อนและหลังการทดลอง 
ดงัแสดงในตาราง 17 

ตาราง 17 แสดงผลความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพก่อนการ
ทดลองของนกัเรยีนที่เป็นกลุม่ทดลอง (n = 12 คน) 

 
นักเรียน

กลุ่มทดลอง
คนที ่

ความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความต้องการประกอบอาชีพก่อนทดลอง 
รหสัอาชีพ 
ทีนั่กเรียน
ต้องการ 

รหสัอาชีพทีไ่ด ้
จากการ 

แปลผลของ 
แบบวัด S.D.S 

คะแนน 
ความ

สอดคล้อง 

 
การแปลผล 

1 ISR CIS 12 ไม่มีความสอดคลอ้ง 
2 ISR AIS 2 ไม่มีความสอดคลอ้ง 
3 SAE ASE 13 ไม่มีความสอดคลอ้ง 
4 SAE AIE 11 ไม่มีความสอดคลอ้ง 
5 IES SIR 14 มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
6 ISA AIS 16 มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
7 SIA ECR 0 ไม่มีความสอดคลอ้ง 
8 SRE CSE 16 มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
9 IRC SIA 10 ไม่มีความสอดคลอ้ง 
10 ESC IES 12 ไม่มีความสอดคลอ้ง 
11 IRC ECS 2 ไม่มีความสอดคลอ้ง 
12 ESA ASE 13 ไม่มีความสอดคลอ้ง 
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จากตาราง 17 พบว่า นักเรียนที่ เป็นกลุ่มทดลองไม่มีความสอดคล้องและมีความ
สอดคล้องน้อยระหว่างความสนใจกับความต้องการประกอบอาชีพ จากนั้นผู้วิจัยตรวจสอบ
ข้อตกลงเบื ้องต้นโดยการวิ เคราะห์การแจกแจงเป็นโค้งปกติ  (Normality Test) ด้วยสถิติ  
Shapiro-Wilk มีค่า p อยู่ระหว่าง 0.14 - 0.23 แสดงใหเ้ห็นว่า ค่าเฉลี่ยความสอดคลอ้งระหว่าง
ความสนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพของนักเรียนมีการแจกแจงเป็นโคง้ปกติ สามารถใช้ 
ในการเปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความต้องการประกอบอาชีพ  
ของนักเรียนด้วยการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในกลุ่มที่ ไม่เป็นอิสระจากกัน  
(t-test for Dependent Samples) ดงัตาราง 18  

ตาราง 18 การเปรียบเทียบความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพ
ของนกัเรยีนโดยใชก้ิจกรรมแนะแนว (n=12 คน) 

ความสอดคล้องระหว่างความสนใจ ก่อนทดลอง หลังทดลอง MD t p 
กับความต้องการประกอบอาชีพ �̅� S.D. �̅� S.D.    

ความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจ
กบัความตอ้งการประกอบอาชีพ 

10.08 5.58 24.75 3.57 14.67 10.02** .00 

**p<.01 
จากตาราง 18 พบว่า พบว่า หลงัทดลองโดยการใชก้ิจกรรมแนะแนวนกัเรียนที่เป็นกลุ่ม

ตวัอย่างมีความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจและความตอ้งการประกอบอาชีพเพิ่มสงูขึน้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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ตอนที ่2.2 ผลการเปรียบเทยีบความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความ
ต้องการประกอบอาชีพของนักเรียนกอ่นและหลังโดยใช้กิจกรรมแนะแนวจ าแนก 
เป็นรายบุคคล 

ตาราง 19 เปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความต้องการประกอบอาชีพ  
ของนักเรียนที่ เป็นกลุ่มทดลองก่อนและหลังการใช้กิจกรรมแนะแนวจ าแนกเป็นรายบุคคล 
 (n=12 คน) 

 

จากตาราง 19 แสดงความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ
ของนกัเรียนจ าแนกเป็นรายบคุคลก่อนและหลงัการใชก้ิจกรรมแนะแนว ซึ่งแสดงใหเ้ห็นวา่กิจกรรม
แนะแนวสามารถเสรมิสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจและความตอ้งการประกอบอาชีพ
ใหก้บันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายได ้

 
 
 

คนที ่ ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

รหัส
อาชีพที่
ต้องการ 

รหัส
อาชีพ
SDS 

คะแนน ประเมินผล รหัส
อาชีพที่
ต้องการ 

รหัส
อาชีพ
SDS 

คะแนน ประเมินผล 

1 ISR CIS 12 ไม่มีความสอดคลอ้ง ISR IRC 22 มีความสอดคลอ้งปานกลาง 

2 ISR AIS 2 ไม่มีความสอดคลอ้ง ISR SIE 20 มีความสอดคลอ้งปานกลาง 

3 SAE ASE 13 ไม่มีความสอดคลอ้ง SAE SAE 28 มีความสอดคลอ้งมาก 

4 SAE AIE 11 ไม่มีความสอดคลอ้ง SAE ASE 21 มีความสอดคลอ้งปานกลาง 

5 IES SIR 14 มีความสอดคลอ้งนอ้ย IES EIC 20 มีความสอดคลอ้งปานกลาง 

6 ISA AIS 16 มีความสอดคลอ้งนอ้ย ISA ISA 28 มีความสอดคลอ้งมาก 

7 SIA ECR 0 ไม่มีความสอดคลอ้ง SIA ISA 21 มีความสอดคลอ้งปานกลาง 

8 SRE CSE 16 มีความสอดคลอ้งนอ้ย SRE SRE 28 มีความสอดคลอ้งมาก 

9 IRC SIA 10 ไม่มีความสอดคลอ้ง IRC IRC 28 มีความสอดคลอ้งมาก 

10 ESC IES 12 ไม่มีความสอดคลอ้ง ESC ESI 27 มีความสอดคลอ้งมาก 

11 IRC ECS 2 ไม่มีความสอดคลอ้ง IRC ICR 26 มีความสอดคลอ้งมาก 

12 ESA ASE 13 ไม่มีความสอดคลอ้ง ESA ESA 28 มีความสอดคลอ้งมาก 
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นักเรียนคนที ่1 ก่อนทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากภาพประกอบ 5 พบว่านักเรียนคนที่ 1 ก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื่อ

เสริมสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพ ได ้12 คะแนน 
แสดงวา่ไม่มีความสอดคลอ้งในการเลือกอาชีพ 

 
นักเรียนคนที ่1 หลังทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จากภาพประกอบ 6 พบว่านักเรียนคนที่ 1 หลังการเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื่อ

เสริมสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพได ้22 คะแนน 
แสดงวา่มีความสอดคลอ้งในการเลือกอาชีพปานกลาง 

ภาพประกอบ 5 แสดงความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ 
 ของนกัเรยีนคนที่ 1 ก่อนการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 

ภาพประกอบ 6  แสดงความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ 
ของนกัเรยีนคนที่ 1 หลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 



  
 

77 

นักเรียนคนที ่2 ก่อนทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพประกอบ 7 พบว่านักเรียนคนที่ 2 ก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริมสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพ ได ้2 คะแนน  
แสดงวา่ไม่มีความสอดคลอ้งในการเลือกอาชีพ 

 
นักเรียนคนที ่2 หลังทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากภาพประกอบ 8 พบว่านักเรียนคนที่ 2 หลังการเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริมสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพ ไดค้ 20 คะแนน 
แสดงวา่มีความสอดคลอ้งในการเลือกอาชีพปานกลาง 

ภาพประกอบ 7 แสดงความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ
ของนกัเรยีนคนที่ 2 ก่อนการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 

ภาพประกอบ 8 แสดงความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ 
ของนกัเรยีนคนที่ 2 หลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว  
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นักเรียนคนที ่3 ก่อนทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

จากภาพประกอบ 9 พบว่านักเรียนคนที่ 3 ก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริมสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพ ได ้13 คะแนน 
แสดงวา่ไม่มีความสอดคลอ้งในการเลือกอาชีพ 

 
นักเรียนคนที ่3 หลังทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพประกอบ 10 พบว่านักเรียนคนที่ 3 หลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริมสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพ ได ้28 คะแนน 
แสดงวา่มีความสอดคลอ้งในการเลือกอาชีพมาก 

ภาพประกอบ 9 แสดงความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ 
ของนกัเรยีนคนที่ 3 ก่อนการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 

ภาพประกอบ 10 แสดงความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ 
ของนกัเรยีนคนที่ 3 หลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 
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นักเรียนคนที ่4 ก่อนทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพประกอบ 11 พบว่านักเรียนคนที่ 4 ก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริมสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพ ได ้11 คะแนน 
แสดงวา่ไม่มีความสอดคลอ้งในการเลือกอาชีพ 

 
นักเรียนคนที ่4 หลังทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพประกอบ 12 พบว่านกัเรียนคนที่ 4 หลงัการเขา้โปรแกรมกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสรมิสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ  ได ้21 คะแนน 
แสดงวา่มีความสอดคลอ้งในการเลือกอาชีพปานกลาง 

ภาพประกอบ 11 แสดงความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ 
นกัเรยีนคนที่ 4 ก่อนการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 

ภาพประกอบ 12 แสดงความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ 
ของนกัเรยีนคนที่ 4 หลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 
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นักเรียนคนที ่5 ก่อนทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากภาพประกอบ 13 พบว่านักเรียนคนที่ 5 ก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื่อ

เสริมสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพ ได ้14 คะแนน 
แสดงวา่มีความสอดคลอ้งในการเลือกอาชีพนอ้ย 

 
นักเรียนคนที ่5 หลังทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพประกอบ 14 พบว่านักเรียนคนที่ 5 หลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริมสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพ ได ้20 คะแนน 
แสดงวา่มีความสอดคลอ้งในการเลือกอาชีพปานกลาง 

ภาพประกอบ 13 แสดงความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ 
ของนกัเรยีนคนที่ 5 ก่อนการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 

ภาพประกอบ 14 แสดงความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ 
ของนกัเรยีนคนที่ 5 หลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 
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นักเรียนคนที ่6 ก่อนทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพประกอบ 15 พบว่านักเรียนคนที่ 6 ก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริมสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพ ได ้16 คะแนน 
แสดงวา่มีความสอดคลอ้งในการเลือกอาชีพนอ้ย 

 
นักเรียนคนที ่6 หลังทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพประกอบ 16 พบว่านักเรียนคนที่ 6 หลงัการเขา้โปรแกรมกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสรมิสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ ได ้28 คะแนน 
แสดงวา่มีความสอดคลอ้งในการเลือกอาชีพมาก 

ภาพประกอบ 15 แสดงความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ 
ของนกัเรยีนคนที่ 6 ก่อนการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 

ภาพประกอบ 16 แสดงความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ 
ของนกัเรยีนคนที่ 6 หลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 
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นักเรียนคนที ่7 ก่อนทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากภาพประกอบ 17 พบว่านักเรียนคนที่ 7 ก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื่อ

เสริมสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพ ได ้0 คะแนน  
แสดงวา่ไม่มีความสอดคลอ้งในการเลือกอาชีพ 

 
นักเรียนคนที ่7 หลังทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพประกอบ 18 พบว่านักเรียนคนที่ 7 หลงัการเขา้โปรแกรมกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสรมิสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ ได ้21 คะแนน 
แสดงวา่มีความสอดคลอ้งในการเลือกอาชีพปานกลาง 

ภาพประกอบ 17 แสดงความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ 
ของนกัเรยีนคนที่ 7 ก่อนการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 

ภาพประกอบ 18 แสดงความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ 
ของนกัเรยีนคนที่ 7 หลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 
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นักเรียนคนที ่8 ก่อนทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพประกอบ 19 พบว่านักเรียนคนที่ 8 ก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริมสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพ ได ้16 คะแนน 
แสดงวา่มีความสอดคลอ้งในการเลือกอาชีพนอ้ย 

 
นักเรียนคนที ่8 หลังทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากภาพประกอบ 20 พบว่านักเรียนคนที่ 8 หลงัการเขา้โปรแกรมกิจกรรมแนะแนว

เพื่อเสรมิสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ ได ้28 คะแนน 
แสดงวา่มีความสอดคลอ้งในการเลือกอาชีพมาก 

ภาพประกอบ 19 แสดงความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ 
ของนกัเรยีนคนที่ 8 ก่อนการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 

ภาพประกอบ 20 แสดงความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ 
ของนกัเรยีนคนที่ 8 หลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 
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นักเรียนคนที ่9 ก่อนทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพประกอบ 21 พบว่านักเรียนคนที่ 9 ก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริมสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพได ้10 คะแนน 
แสดงวา่ไม่มีความสอดคลอ้งในการเลือกอาชีพ 

 
นักเรียนคนที ่9 หลังทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพประกอบ 22 พบว่านักเรียนคนที่ 9 หลงัการเขา้โปรแกรมกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสรมิสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพได ้28 คะแนน 
แสดงวา่มีความสอดคลอ้งในการเลือกอาชีพมาก 

ภาพประกอบ 21 แสดงความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ 
ของนกัเรยีนคนที่ 9 ก่อนการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 

ภาพประกอบ 22 แสดงความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ 
ของนกัเรยีนคนที่ 9 หลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 
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นักเรียนคนที ่10 ก่อนทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพประกอบ 23 พบว่านกัเรียนคนที่ 10 ก่อนการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริมสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพได ้12 คะแนน 
แสดงวา่ไม่มีความสอดคลอ้งในการเลือกอาชีพ 

 
นักเรียนคนที ่10 หลังทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพประกอบ 24 พบว่านกัเรียนคนที่ 10 หลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริมสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพได ้27 คะแนน 
แสดงวา่มีความสอดคลอ้งในการเลือกอาชีพมาก 

ภาพประกอบ 23 แสดงความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ 
ของนกัเรยีนคนที่ 10 ก่อนการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 

ภาพประกอบ 24 แสดงความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ 
ของนกัเรยีนคนที่ 10 หลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 
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นักเรียนคนที ่11 ก่อนทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพประกอบ 25 พบว่านกัเรียนคนที่ 11 ก่อนการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริมสรา้งความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพ ได้ 2 คะแนน  
แสดงวา่ไม่มีความสอดคลอ้งในการเลือกอาชีพ 

 
นักเรียนคนที ่11 หลังทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพประกอบ 26 พบว่านกัเรียนคนที่ 11 หลงัการเขา้โปรแกรมกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสรมิสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพได ้26 คะแนน 
แสดงวา่มีความสอดคลอ้งในการเลือกอาชีพมาก 

ภาพประกอบ 25 แสดงความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ 
ของนกัเรยีนคนที่ 11 ก่อนการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 

ภาพประกอบ 26 แสดงความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ 
ของนกัเรยีนคนที่ 11 หลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 
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นักเรียนคนที ่12 ก่อนทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพประกอบ 27 พบว่านกัเรียนคนที่ 12 ก่อนการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริมสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพได ้13 คะแนน 
แสดงวา่ไม่มีความสอดคลอ้งในการเลือกอาชีพ 

 
นักเรียนคนที ่12 หลังทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากภาพประกอบ 28 พบว่านกัเรียนคนที่ 12 หลงัการเขา้โปรแกรมกิจกรรมแนะแนว

เพื่อเสรมิสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพได ้28 คะแนน 
แสดงวา่มีความสอดคลอ้งในการเลือกอาชีพมาก  

ภาพประกอบ 27 แสดงความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ 
ของนกัเรยีนคนที่ 12 ก่อนการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 

ภาพประกอบ 28 แสดงความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ 
ของนกัเรยีนคนที่ 12 หลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยฉบับนีเ้ป็นการศึกษาความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจและความตอ้งการ
ประกอบอาชีพของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายโดยใชก้ิจกรรมแนะแนว ซึ่งผูว้ิจยัไดต้ัง้ความ
มุ่งหมายไว ้ดงันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1. ศึกษาความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความต้องการประกอบอาชีพของ

นกัเรยีน 
2. เปรียบเทียบความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพก่อน

และหลงัการใชก้ิจกรรมแนะแนว 

สมมตฐิานการวิจยั 
นกัเรยีนมีความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพมากขึน้หลงั

การใชก้ิจกรรมแนะแนว  

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยั 

ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
รตันโกสินทรส์มโภชลาดกระบงั ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 จ านวนทัง้หมด 903 คน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจิัย 
กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้แบง่เป็น 2 ระยะ ดงันี ้
ระยะที่ 1 การศึกษาความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความต้องการ

ประกอบอาชีพ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความ

ตอ้งการประกอบอาชีพโดยครัง้นี ้คือนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ปีการศกึษา 2563 โดยการ
ค านวณจากสูตรของ Yamane (1967 อ้างถึงในวิภาวดี ปัจจัยโก, 2544, น. 46) ที่ระดับความ

เช่ือมั่น 95 % (α = .05) เม่ือเทียบตารางขนาดกลุ่มตวัอย่างตอ้งใช้จ านวน 286 คน ซึ่งผูว้ิจัยใช้
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น  (Stratified random sampling) ได้ 3 ระดับชั้น รวมจ านวน
นกัเรยีนทัง้สิน้ 286 คน 
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ระยะที่ 2 การสริมสร้างความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความต้องการ
ประกอบอาชีพ 

กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการเสริมสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความ
ตอ้งการประกอบอาชีพ คือนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษตอนปลาย จ านวน 12 คน ซึง่ไดม้าจากการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling Method) โดยเป็นนักเรียนที่ไม่มีความ
สอดคลอ้งระหว่างความสนใจและความตอ้งการประกอบอาชีพในระยที่ 1 มีความสมคัรใจและ  
ท าการสุม่เขา้กลุม่เพื่อเขา้รว่มการทดลอง 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
ตวัแปรจดักระท า 

กิจกรรมแนะแนว 
ตวัแปรตาม  

ความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ 
ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจยั 

ระยะเวลาที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2563 โดยใชเ้วลาในการจดักิจกรรม จ านวน 8 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที รวมทัง้สิน้ 4 สปัดาห ์

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
เครื่องมือที่ใช่ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูงานวิจยัมีดงันี ้

2.1 ชุดที่ 1 แบบคัดกรองความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจและความตอ้งการ
ประกอบอาชีพ ใชใ้นการเก็บขอ้มลูในระยะที่ 1 การศกึษาความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจและ
ความตอ้งการประกอบอาชีพของนกัเรยีนมธัมศกึษาตอนปลาย 

2.2 ชุดที่ 2 แบบส ารวจความสนใจทางอาชีพ S.D.S. ใชใ้นการทดลองในระยะที่ 2 
เพื่อเปรียบเทียบความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจและความตอ้งการประกอบอาชีพ ก่อนและ
หลงัการทดลอง 

2.3 กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความ
ตอ้งการประกอบอาชีพของนกัเรยีน 

วิธีด าเนินการสร้างเคร่ืองมือ 
ผูว้ิจยัด าเนินการจัดท าเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัเพื่อเสริมสรา้งความสอดคลอ้งระหว่าง

ความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพเพื่อใหเ้หมาะสมกบันกัเรยีนตามล าดบัดงันี ้
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3.1 ชดุท่ี 1 ไดแ้ก่ แบบคดักรองความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการ
ประกอบอาชีพ โดยสรา้งเป็นแบบใหเ้ลือกตอบ 2 ตวัเลือก คือ (1) ชอบ (0) ไม่ชอบ จ านวน 180 ขอ้
การพิจารณาความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตัง้แต่ 0.5
ขึน้ไป ไดค้่าความเที่ยงของเนือ้หา (IOC) อยู่ระหว่าง 0.6 - 1.00 จ านวน 180 ขอ้การหาค่าความ

เช่ือมั่นของแบบวดัทัง้ฉบบัโดยใชว้ิธีการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α – Coefficient) ของครอนบคั
(Cronbach) โดยมีค่าความเชื่อมั่นทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.96  

3.2 ชดุที่ 2 ไดแ้ก่ แบบส ารวจความสนใจทางอาชีพ S.D.S. ที่ถกูสรา้งและพฒันาขึน้
จากสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย  (นวลศิริ เปาโรหิตย์, 2534) แบบส ารวจแบ่งออกเป็น 
5 หมวด คือ หมวดกิจกรรม หมวดความสามารถ หมวดอาชีพ การประเมินความสามารถและ
ประเมินทกัษะของตนเอง รวมขอ้ค าถามทัง้หมด 228 ขอ้  

3.3 กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความ
ตอ้งการประกอบอาชีพของนักเรียน ผูว้ิจัยใชเ้วลาในการจัดกิจกรรมแนะแนวจ านวน 4 สปัดาห ์
สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที รวมทัง้สิน้ 8 ครัง้ โดยใชเ้วลาหลงัเลิกเรยีนในการจดักิจกรรม 

สรุปผลการวจิัย 
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูจากการศกึษา สรุปไดด้งันี ้

การศึกษาความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพ
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายโดยใชก้ิจกรรมแนะแนว สรุปผลการวิจยัไดด้งันี ้

1. ศกึษาความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ
ของนักเรียน พบว่า นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบวัดชุดที่ 1 แบบคัดกรองความสนใจ  
กับความตอ้งการประกอบอาชีพของนักเรียน มีความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความ
ตอ้งการประกอบอาชีพ จ านวน 262 คน คิดเป็นรอ้ยละ 91.6 และนกัเรียนที่ไม่มีความสอดคลอ้ง
ระหว่างความสนใจกับความต้องการประกอบอาชีพ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4  
เม่ือพิจารณาจ าแนกตามระดบัชัน้ พบว่า นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 มีความสอดคลอ้งระหว่าง
ความสนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพมากที่สุด รองลงมา คือ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ
มธัยมศกึษาปีที่ 4 ตามล าดบั 

2. เปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความต้องการ
ประกอบอาชีพก่อนและหลังการใชก้ิจกรรมแนะแนว ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีค่าเฉลี่ยความ
สอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพเท่ากับ 10.08 มีส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานเท่ากับ 5.58 อยู่ในระดับไม่มีความสอดคลอ้งในการเลือกอาชีพ หลงัทดลองนักเรียน 
มีค่าเฉลี่ยความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพเท่ากับ 24.75  
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.57 อยู่ในระดบัมีความสอดคลอ้งในการเลือกอาชีพปานกลาง 
โดยหลังการทดลองใชก้ิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับ
ความต้องการประกอบอาชีพของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความสอดคล้องระหว่าง 
ความสนใจกับความต้องการประกอบอาชีพเพิ่มสูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
แสดงใหเ้ห็นว่ากิจกรรมแนะแนวสามารถเสริมสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความ
ตอ้งการประกอบอาชีพได ้

อภปิรายผลการวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัอภิปรายผลการวิจยัโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. การศึกษาความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพ
ของนกัเรียน พบว่านกัเรียนมีความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ 
จ านวน 262 คน คิดเป็นรอ้ยละ 91.6 และนักเรียนที่ไม่มีความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับ
ความตอ้งการประกอบอาชีพ จ านวน 24 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.4 จากผลการวิจัยแสดงใหเ้ห็นว่า
นกัเรียนที่เป็นกลุ่มตวัอย่างมีความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ
อยู่ในเกณฑม์าก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า นักเรียนในโรงเรียนไดร้บัความรู ้ขอ้มูล ข่าวสาร ต่าง ๆ 
เก่ียวกบัอาชีพ และไดมี้โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมจากทางโรงเรียน เช่น โครงการแนะศึกษาต่อและ
อาชีพและกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาแนะแนวมาใชป้ระกอบการพิจารณาในการก าหนดความ
สนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพของตนเอง ซึ่งในช่วงวยัของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาก าลงั
เป็นช่วงที่แสวงหาขอ้มลูและมีความสนใจกับกิจกรรมต่าง ๆ ทางสงัคม ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิด
ของ Super, 1980, & Ginzberg, 1952, (1952 อา้งถึงในกัญญาภทัร เสนีวงศ ์ณ อยุธยา, 2557, 
น. 12) กล่าวว่านักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย นับว่าเป็นวยัที่ก  าลงัสนใจและแสวงหา
อาชีพ เริ่มมีการพิจารณาความสามารถ ความถนดัและความสนใจของตนเอง นอกจากนีผ้ลจาก
การวิจัยยังพบว่า อาชีพที่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายมีความตอ้งการมากที่สุดคืออาชีพ
ธุรกิจสว่นตวั แพทย ์ครู วิศวกร และนกับญัชี ตามล าดบั จากขอ้มลูจะเห็นไดว้า่ แนวโนม้ของอาชีพ
ในอนาคตนักเรียนมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพอิสระ สอดคลอ้งกับการศึกษาของ อ านาจ 
สุวรรณสอาด (2549, น. 72) พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพอิสระ 
มากขึน้ โดยนกัเรียนรูส้ึกว่าอาชีพอิสระเป็นอาชีพที่ทนัสมยั น่าสนใจ ทา้ทายความสามารถ และ  
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ไม่ตอ้งมีนายจา้ง ซึ่งค่านิยมดงักลา่วอาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของยคุสมยัที่แตกต่างกนั
จึงส่งผลต่อความสนใจ ความตอ้งและค่านิยมในการเลือกประกอบอาชีพของนกัเรียนแตกต่างกนั 
ดงัที่ สกล วรเจริญศรี (2558, น. 12) ที่กล่าวว่าโลกมนุษยมี์วิวฒันาการในทุก ๆ ดา้นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความกา้วหนา้ในดา้นการประกอบอาชีพ ดงันั้นเม่ือสงัคมมีการเปลี่ยนแปลง ค่านิยมทาง
อาชีพของบคุคลย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตาม แต่อย่างไรก็ตามมีนกัเรียนจ านวนรอ้ยละ 8.4 ที่ไม่มี
ความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการในการประกอบอาชีพ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า
นักเรียนกลุ่มนีข้าดโอกาส หรือไม่ไดร้บัการช่วยเหลือให้เขา้ใจตนเอง ไดรู้จ้กัโลกอาชีพและไดค้ิด
พิจารณาเก่ียวกับความสนใจ ความชอบ และอาชีพต่าง ๆ ในสังคม ดังที่  เจียรนัย ทรงชัยกุล 
(2557, น. 16) ไดก้ล่าวว่านักเรียนระดบัมธัยมศึกษาหลายรายที่จ  าเป็นตอ้งเขา้สู่อาชีพและยงัไม่
สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพได้ ไม่สามารถแสวงหาอาชีพและเข้าสู่อาชีพได้อย่างเหมาะสม 
เขาตอ้งเผชิญกบัปัญหาอปุสรรคหลายประการ ขาดเปา้หมาย จึงก่อใหเ้กิดปัญหาการวา่งงานและ
การท างานที่ไม่ตรงกบัความสนใจ ความสามารถและความถนดัของตนเอง ดงันัน้การส่งเสริมให้
นกัเรียนมีความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพก็จะช่วยใหน้กัเรียน
มองเห็นแนวทางในการวางแผนเลือกประกอบอาชีพในอนาคตไดด้ียิ่งขึน้ และพฒันาตนเองดา้น
ทกัษะในการประกอบอาชีพไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ  

2. การเปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความต้องการ
ประกอบอาชีพก่อนและหลงัการใชก้ิจกรรมแนะแนว พบวา่จากการตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้โดย
การวิ เคราะห์การแจกแจงเป็นโค้งปกติ  (Normality Test) ด้วยสถิติ  Shapiro-Wilk มีค่า p  
อยู่ระหว่าง 0.14 - 0.23 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความ
ตอ้งการประกอบอาชีพของนักเรียนมีการแจกแจงเป็นโคง้ปกติ สามารถใชใ้นการเปรียบเทียบ
ความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความต้องการประกอบอาชีพของนักเรียนด้วยการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในกลุม่ที่ไม่เป็นอิสระจากกนั ซึง่หลงัการทดลองใชก้ิจกรรม
แนะแนวกบันกัเรียนที่เป็นกลุม่ตวัอย่างแลว้มีความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการ
ประกอบอาชีพเพิ่มสูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากผลการศึกษาขา้งตน้แสดง 
ใหเ้ห็นวา่กิจกรรมแนะแนวสามารถเสรมิสรา้งความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการ
ประกอบอาชีพใหก้บันกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายได ้สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ สมคิด กอมณี 
(2559 น. 115) พบว่าการแนะแนวอาชีพช่วยใหน้ักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต นักเรียน
สามารถมองเห็นความส าคัญของอาชีพ มีความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับอาชีพต่าง ๆ ก่อนการ
ตดัสินใจในการเลือกอาชีพเช่น ความถนดั ความสนใจ บคุลิกภาพ ระดบัสติปัญญา สภาพรา่งกาย
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ที่มีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกอาชีพเช่นกนัและนกัเรียนไดรู้จ้กัวิธีการแสวงหางาน วิธีการ
สมคัรงานและวิธีปรบัตวัใหเ้ขา้กบังานในอนาคต จากผลการศกึษาดงักลา่วแสดงใหเ้ห็นวา่กิจกรรม
แนะแนวที่ทางโรงเรียนและครูแนะแนวจัดขึน้สามารถเป็นแนวทางใหน้กัเรียนไดส้  ารวจตนเองและ
พฒันาตนเองเพื่อเตรียมพรอ้มในการเขา้สู่การเลือกอาชีพได ้ดงัที่ ณัฐนนัท ์ มั่นคง (2559, น. 52) 
กล่าวว่าการตัดสินใจเลือกอาชีพเป็นการพิจารณาข้อมูลเก่ียวกับตนเองซึ่งประกอบด้วย  
ความตอ้งการ ความสนใจ ความถนัด บุคลิกภาพค่านิยมของตนและหาความสมัพันธ์ระหว่าง
ขอ้มลูจนเกิดการตดัสินใจเลือกอาชีพตามการรบัรูค้วามสามารถของตนเองและเกิดความมุ่งมั่น  
ต่อการตดัสินใจเลือกอาชีพ ดงันัน้การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความสอดคลอ้งระหว่าง
ความสนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพ จึงสามารถช่วยให้นักเรียนไดรู้จ้ักวิธีการแสวงหา
ความรูเ้ก่ียวกบัอาชีพ พิจารณาคณุสมบตัิของตนเองเพื่อเตรียมความพรอ้มในการตดัสินใจเลือก
อาชีพที่เหมาะสมกบัตนเอง 

นอกจากนีผู้ว้ิจยัไดเ้ลือกใชเ้ทคนิคและวิธีการสอนต่าง ๆ ที่ช่วยสรา้งความสนใจ
และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู ้เช่น การสรา้งสัมพันธภาพ ท าให้นักเรียนเกิดความ
สนุกสนานและสรา้งบรรยากาศที่อบอุ่นในการเขา้ร่วมกิจกรรม การเลือกใชแ้บบทดสอบต่าง ๆ  
เช่น แบบส ารวจ VIESA แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ และแบบส ารวจค่านิยมทางอาชีพ 
ซึ่งแบบทดสอบเหล่านีส้ามารถสะทอ้นใหน้ักเรียนเห็นถึงแนวโนม้เก่ียวกับความสนใจกับความ
ตอ้งการประกอบอาชีพของนกัเรียนไดช้ดัเจนยิ่งขึน้ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของจตพุล บญุภิญโญ 
(2561, น. 92) พบวา่ผลของความสนใจที่ไดจ้ากแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมแนะแนวกบั
คะแนนความสนใจสภาพจริงที่ได้จากการประเมินตนเองมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง 
เนื่องจากนักเรียนมีความชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการประกอบอาชีพของตนเอง 
สอดคลอ้งกับการศึกษาของ อภิชญา ก าจรวิพุธ และ อาภาพรรณ ทัศนแสงสูรย ์(2554 , น. 90) 
ที่ไดน้  าเอาแบบทดสอบต่าง ๆ มาใชเ้พื่อวดัและประเมินความรู ้ทักษะ คุณลกัษณะ บุคลิกภาพ 
ลกัษณะนิสยัหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นต่อการท างานและสามารถท าใหก้ารท างาน  
มีประสิทธิภาพได ้นอกจากนัน้แลว้ผูว้ิจยัยงัไดเ้ลือกใชเ้ทคนิคและวิธีการในการออกแบบการสอน
กิจกรรมแนะแนวเพื่อช่วยใหน้ักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม กระตุน้ความสนใจเปิดโอกาส 
ให้แสดงทัศนคติต่อตนเองและผู้อื่น อันประกอบไปด้วยวิธีการสอนกลุ่มสัมพันธ์ ได้แก่ เกม  
กรณีตัวอย่าง การอภิปรายกลุ่ม เพื่อเสริมสรา้งใหน้ักเรียนไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู ้ข่าวสาร ขอ้มูล
สารสนเทศเก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ เกิดการคน้พบตวัเอง มองเห็นคุณค่าและประโยชนข์อง
การเขา้ร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นการเปิดโอกาสใหพ้ัฒนาตนเองในดา้นการประกอบอาชีพเพื่อเตรียม
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ความพรอ้มในการเลือกอาชีพในอนาคต ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ ณฏัฐวีร ์นงนชุ (2552, 
น. 27) พบว่ากลุ่มสัมพันธ์เป็นกลุ่มกระบวนการเรียนรูท้ี่สมาชิกเขา้กลุ่มไปมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมร่วมกัน เพื่อใหไ้ดร้บัความรูอ้ย่างกวา้งขวางและน าความรูแ้ละประสบการณท์ี่ไดร้บัจาก
กลุม่มาพฒันาตนเอง นอกจากนี ้ชลลดา พนัธุเ์นตร (2561, น. 50) พบวา่การน ากิจกรรมที่สง่เสรมิ
ทักษะทางดา้นการเรียนรูแ้ละการตัดสินใจ เช่น กิจกรรมกลุ่ม เกมต่าง ๆ มาปรบัใชซ้ึ่งเป็นการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการซักถามและพูดคุยแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็นจากเพื่อน ๆ โดยผู้วิจัยท าหน้าที่ในการให้ค าแนะน าและสรา้งบรรยากาศที่เป็น
กัลยาณมิตร จากผลการศึกษาพบว่าการน าเทคนิคและวิธีการสอนดงักล่าวมาปรบัใชใ้นการจัด
กิจกรรมแนะแนวแสดงใหเ้ห็นว่านกัเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู ้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูแ้ละแสดงความคิดเห็นจนสามารถน าขอ้มลูที่ไดจ้ากการเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวไปสู่การ
ปรบัใชใ้นการวางแผนเลือกประกอบอาชีพของตนเองในอนาคตไดอ้ย่างเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 
ผลการศกึษาครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดส้รุปขอ้เสนอแนะไวด้งันี ้

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลไปใช้ประโยชน ์
ผูท้ี่จะน ากิจกรรมแนะแนวไปใชเ้พื่อเสริมสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความ

สนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพควรค านงึถึงประเด็นส าคญัต่าง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้
1.1 สถานศึกษา ครูหรือบุคคลที่สนใจน าผลจากการศึกษานีไ้ปใช้ในการจดั

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียนในดา้นการประกอบอาชีพ ส่งเสริมใหน้ักเรียน 
ไดรู้จ้กัวิธีการแสวงหาขอ้มลู วิเคราะหข์อ้มลูและวางแผนการศกึษาตอ่จนน าไปสูก่ารเลือกประกอบ
อาชีพที่เหมาะสมกบัตนเองได ้

1.2 การน าแบบคัดกรองความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความ
ตอ้งการประกอบอาชีพและกิจกรรมแนะแนวที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ไปใช ้ก่อนเริม่กิจกรรมควรมีการสรา้ง
สมัพนัธภาพที่ดีก่อนเพื่อใหเ้กิดบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนรู ้สรา้งความสนใจ และควรอธิบายให้
นกัเรียนเขา้ใจวตัถุประสงคข์องการท าแบบคดักรองใหช้ดัเจน เนื่องจากแบบคดักรองแบ่งออกได ้ 
2 ดา้น และแต่ละดา้นประกอบไปดว้ยขอ้ค าถามจ านวนมาก ท าให้นักเรียนใชร้ะยะเวลานาน  
ในการท า ดงันัน้ผูท้ี่จะน าไปใช ้ควรพิจารณาถึงขอ้ค าถาม ระยะเวลาในการตอบค าถามและการ
ปรบัลดขอ้ค าถามใหเ้หมาะสมกบันกัเรียน และเพื่อใหเ้กิดการเสริมสรา้งความสอดคลอ้งระหว่าง
ความสนใจกับความต้องการประกอบอาชีพที่ มีประสิทธิภาพสูงสุด เทคนิคที่ควรน าไปใช้ 



  
 

95 

คือ วิธีการสอนกลุ่มสัมพันธ์ ไดแ้ก่ เกม กรณีตัวอย่าง การอภิปรายกลุ่ม เทคนิคเหล่านีช้่วยให้
นักเรียนไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรูข้อ้มูลสารสนเทศเก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ และท าใหน้ักเรียน
สามารถคน้พบอาชีพที่สอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการของตนเองได ้ 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
2.1 ควรมีการเสริมสรา้งความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความ

ตอ้งการประกอบอาชีพโดยใชก้ิจกรรมแนะแนวในกลุม่ตวัอย่างอื่น ๆ ดว้ย เช่น นกัเรียนที่ไม่ใชก้ลุม่
ทอดลอง หรือนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ เพื่อช่วยใหน้กัเรียนมีความสอดคลอ้งระหว่างความ
สนใจและความตอ้งการประกอบอาชีพสงูขึน้ 

2.2 ควรตระหนักถึงความต่อเนื่องของการศึกษา โดยท าแผนการประเมิน
ติดตามระยะยาวต่อไปวา่ เม่ือนกัเรียนมีความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งประกอบ
อาชีพที่สูงขึน้แลว้ นักเรียนสามารถน าไปวางแผนการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย สามารถ
วางแผนในการพฒันาศกัยภาพของตนเองเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการเขา้สูอ่าชีพได ้เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เชีย่วชาญทีต่รวจคุณภาพเคร่ืองมือ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจแบบคัดกรองความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความ
ต้องการประกอบอาชีพและกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความสนใจกับความต้องการ
ประกอบอาชีพ 
 

1. ผศ.ดร.ประภาส   ณ พิกลุ ขา้ราชการช านาญการ 
 
2. ผศ.ดร.สาธร   ใจตรง  อาจารยส์าขาวิชาจิตวิทยา 

      คณะศกึษาศาสตร ์
      มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
 

3. ผศ.ดร.มณฑิรา   จารุเพ็ง อาจารยภ์าควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา 
      คณะศกึษาศาสตร ์
      มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข 
คุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
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ตาราง 20 ตวัอย่างค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบคดักรองความสอดคลอ้งระหวา่งความ
สนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพของนกัเรยีน 

ผลการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ ค่าดัชนี IOC ผล 
ข้อ 1 2 3   

ดา้นกิจกรรม  หมวด R บลุิกภาพแบบนิยมความเป็นจรงิ (Realistic) 
1 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์
2 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์
3 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์
4 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์
5 0 1 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์
6 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์
7 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์
8 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์
9 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์
10 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์
11 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์
12 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์
13 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์
14 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์
15 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์
16 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

ดา้นอาชีพ หมวด R บลุิกภาพแบบนิยมความเป็นจรงิ (Realistic) 
1 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์
2 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์
4 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์
5 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์
6 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์
7 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์
8 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์
9 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์
10 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์
11 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์
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ตาราง 20 (ต่อ) 

ผลการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ ค่าดัชนี IOC ผล 
ข้อ 1 2 3   
12 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์
13 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์
14 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

ตาราง 21 ค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) ของกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความสอดคลอ้ง
ระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ 

ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนี IOC ผล 
ข้อ 1 2 3   
1 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์
2 0 1 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์
3 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์
4 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์
5 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์
6 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์
7 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์
8 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บข้อมูลเพือ่ท าการวิจัย 
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ภาคผนวก ง 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั 

- แบบคดักรองความสอดคลอ้งระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ 
- แบบส ารวจความสนใจทางอาชีพ S.D.S.  
- กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสรมิสรา้งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพของ 
  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
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ชุดที ่..................... 

แบบคัดกรองความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความต้องการประกอบอาชีพ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามนีมี้ความประสงคเ์พื่อศึกษาสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความ
ต้องการประกอบอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนั้นนักเรียนควรพิจารณา  
ขอ้ค าถามในแบบสอบถามต่อไปนีแ้ละตอบใหต้รงกับสภาพความเป็นจริง และเติมขอ้ความให้
ครบถว้น 

แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้
สว่นที่ 1 แบบสอบถามขอ้มลูทั่วไปของนกัเรยีน 
สว่นที่ 2 แบบสอบถามความตอ้งการประกอบอาชีพ 
สว่นที่ 3 แบบทดสอบความสนใจทางดา้นอาชีพ  

3.1 ดา้นกิจกรรม 
3.2 ดา้นอาชีพ 

สว่นที่ 1 แบบสอบถามขอ้มลูทั่วไปของนกัเรยีน 
ค าชีแ้จง แบบสอบถามนีเ้ป็นแบบสอบถามขอ้มลูทั่วไปของนกัเรียน เม่ือนกัเรียนอ่านขอ้ความแลว้
โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง [ ] หนา้ขอ้ความที่เป็นจรงิ และเติมขอ้ความใหค้รบถว้น 
1. เพศ     [ ] ชาย  [ ] หญิง  
2. อาย ุ [ ] 15ปี   [ ] 16 ปี  [ ] 17 ปี  [ ] 18 ปี 
3. ระดบัการศกึษา       [ ] ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 

   [ ] ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 
   [ ] ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 

4. แผนการเรยีน           [ ] วิทยาศาสตร ์ - คณิตศาสตร ์ [ ] คณิตศาสตร ์– ภาษาองักฤษ 
    [ ] ศิลป์ภาษาองักฤษ  [ ] ศิลป์ภาษาจีน  
    [ ] ศิลป์พละ   [ ] ศิลป์ทวิศกึษา  
    [ ] หอ้งเรยีนพิเศษ gifted   [ ] ศิลป์ภาษาญ่ีปุ่ น – ภาษาเกาหลี 
    [ ] อื่น ๆ โปรดระบ ุ
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สว่นที่ 2 แบบสอบถามความตอ้งการประกอบอาชีพ 
ค าชีแ้จง ให้นักเรียนส ารวจความต้องการและความประสงค์ของตนเองที่จะประกอบอาชีพ  
ให้นักเรียนเลือกอาชีพ 3 ล าดับ โดยล าดับที่ 1 ให้เลือกอาชีพที่นักเรียนตอ้งการเป็นมากที่สุด  
และขอ้ 2 , 3 เป็นอาชีพที่ตอ้งการรองลงมา 

1. ……………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………… 

 
สว่นที่ 3  แบบทดสอบความสนใจทางดา้นอาชีพ 

3.1 ด้านกิจกรรม แบบทดสอบความสนใจทางดา้นอาชีพ ลกัษณะของแบบทดสอบนี ้
เป็นค าถามเก่ียวกับอาชีพ จัดท าขึน้โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อใชว้ัดความสอดคลอ้งระหว่างความ
ตอ้งการกบัความสนใจประกอบอาชีพของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย แบบทดสอบสรา้งขึน้
โดยอา้งอิงจากทฤษฎีการเลือกอาชีพของ (Holland’s theory of vocational Choice) 
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ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านข้อความดังต่อไปนี ้ พิจารณาข้อความที่ เป็นจริง และโปรดท า
เครื่องหมาย  ✓ ลงในช่อง “ชอบ” ส าหรบักิจกรรมที่นกัเรียนชอบหรือสนใจที่จะท าและ “ไม่ชอบ” 
ในกิจกรรมที่นกัเรยีนไม่ชอบหรอืไม่สนใจลงในตารางดา้นลา่งนี ้

 

ข้อที ่ ข้อค าถาม ชอบ ไม่ชอบ 

 หมวด R บลุิกภาพแบบนิยมความเป็นจริง (Realistic)   

1 ติดตัง้ สรา้ง หรือซอ่มแซมเครื่องจกัรกล เครื่องยนต ์   

2 ติดตัง้ สรา้ง ประดิษฐ์อปุกรณอ์ิเลก็ทรอนิกส ์   

3 แกไ้ข ซ่อมแซมอปุกรณไ์ฟฟ้า วิทย ุโทรทศัน ์และอปุกรณต์า่ง ๆ ที่ช  ารุด   

4 สรา้ง หรอืซอ่มแซมอปุกรณต์กแตง่บา้นที่ท  าดว้ยไม ้   

5 ออกแบบ และตกแตง่สวน หรอืสถานที่พกัผ่อน   

6 รบัเหมาก่อสรา้งตกึ อาคาร หรอืที่อยู่อาศยั   

7 ตรวจสอบสายไฟฟ้า ท่อประปา และซอ่มแซมสว่นที่ช  ารุด   

8 ใชเ้ครื่องจกัร หรืออปุกรณใ์นการท างานอตุสาหกรรม   

9 ขบัรถบรรทกุ รถแทรกเตอร ์หรอืรถอื่น ๆ ที่ใช่ในอตุสาหกรรม   

10 ดแูลอนรุกัษส์ตัวป่์า พนัธุไ์ม ้และทรพัยากรธรรมชาติ   

11 ท ากิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัสตัว ์เช่น เลีย้งสตัว ์ขยายพนัธุส์ตัว ์   

12 ท ากิจกรรมที่เกียวกบัพืช เช่น ปลกูตน้ไม ้ขยายพนัธุ ์ ท าสวน   

13 ชอบศกึษาหลกัสตูรงานไม ้   

14 ชอบศกึษาหลกัสตูรดา้นเทคโนโลยี   

15 เขียนแบบเครื่องยนต ์หรอืเครื่องจกัรกล   

16 ใชว้สัด ุโลหะ หรือท างานเก่ียวกบัโลหะ    
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ข้อที ่ ข้อค าถาม ชอบ ไม่ชอบ 

 หมวด I บุคลกิภาพแบบนักวิชาการ (Investigative)   

1 อา่นหนงัสือหรอืวารสารทางวิทยาศาสตร ์   

2 ศกึษาทฤษฎีทางวิทยาศาสตร ์   

3 ชอบศกึษาเนือ้หาสาระเก่ียวกบัทางฟิสิกส ์   

4 ชอบศกึษาเนือ้หาสาระเก่ียวกบัเคมี    

5 ชอบศกึษาเนือ้หาสาระเก่ียวกบัคณิตศาสตร ์   

6 แกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร ์   

7 ศกึษาการเจรญิเติบโตของพืชและสตัว ์   

8 ศกึษาคน้ควา้เก่ียวกบัพฤติกรรมมนษุย ์   

9 ศกึษาคน้ควา้วิธีการแกปั้ญหาที่ซบัซอ้น   

10 ท างานในหอ้งวิจยัหรอืหอ้งปฏิบตัิการ   

11 ท าโครงการทางวิทยาศาสตร ์ทดลอง และท านายผล   

12 ตรวจสอบสาเหตขุองปัญหาและพฒันางานวิจยั    

13 เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์   

14 เรยีนรูว้ิธีการใชก้ลอ้งจลุทรรศนห์รอือปุกรณก์ารทดลองอื่น ๆ   

15 ศกึษาระบบสรุยิะและจกัรวาล   

16 ตรวจสอบสภาพอากาศเพื่อพยากรณอ์ากาศ   
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ข้อที ่ ข้อค าถาม ชอบ ไม่ชอบ 

 หมวด A บุคลิกภาพแบบศิลปิน (Artistic)   

1 อา่นบทความนวนิยาย วารสาร หรอืบทละคร   

2 ออกแบบ เขียนบทความนิตยสารหรอืหนงัสือพิมพ ์   

3 เขียนบทละคร นวนิยาย หรอืบทภาพยนต ์   

4 ประพนัธห์รอืแตง่เพลงทกุประเภท   

5 ชอบท างานรว่มกบัศิลปิน นกัเขียน หรือนกัแสดง   

6 เขียน วาดการต์นู หรือวาดภาพประกอบในหนงัสือ    

7 ถ่ายภาพ ตกแต่งภาพใหส้วยงาม   

8 ออกแบบเฟอรน์ิเจอร ์ เสือ้ผา้ หรือวสัดสุิ่งพิมพ ์   

9 ออกแบบภาพโฆษณา หรือเขียนบทค าพดูโฆษณาในโทรทศัน ์   

10 ออกแบบตกแตง่ภายในที่อยู่อาศยั และอาคาร   

11 สรา้ง ออกแบบภาพกราฟิก   

12 ศกึษาและแปลภาษาตา่งประเทศ   

13 เล่นเครื่องดนตรีในวงดรุยิางค ์   

14 ศกึษาหลกัสตูรศิลปะและการออกแบบ   

15 สรา้งสรรคแ์ละประดิษฐ์งานทางศิลปะ   

16 ชอบการแสดงออก (เช่นเตน้ร  า รอ้งเพลง แสดงภาพยนต)์   
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ข้อที ่ ข้อค าถาม ชอบ ไม่ชอบ 

 หมวด S บุคลิกภาพแบบบริการสังคม (Social)   

1 ท างานเป็นอาสาสมคัรใหก้บัองคก์รที่ไม่แสวงหาผลก าไร   

2 ท างานเพื่อการกศุล บ าเพ็ญประโยชนท์างสงัคม   

3 ช่วยเหลือ ใหค้ าปรกึษากบัผูอ้ื่นที่มีปัญหา   

4 ใหค้ าปรกึษาทางดา้นจิตใจกบัผูอ้ื่น   

5 ชอบสอน (เช่น ชอบสอนการบา้นเพื่อน)   

6 ดแูลช่วยเหลือหรอืพยาบาลผูป่้วย   

7 สอนทกัษะอาชีพตา่ง ๆ ใหก้บัผูอ้ื่น   

8 ศกึษา อา่นบทความหรอืหนงัสือเก่ียวกบัจิตวิทยา   

9 เขา้รว่มหลกัสตูรการพฒันาตนเองอยู่เสมอ   

10 ดแูลช่วยเหลือผูท้ี่มีความตอ้งการพิเศษ    

11 ใหค้ าปรกึษาช่วยเหลือแก่กลุม่เพื่อนหรอืสมาชิกในโรงเรยีน   

12 ดแูลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาทางดา้นรา่งกายและจิตใจ   

13 ชอบสอน ชอบใหค้วามรูใ้นดา้นตา่ง ๆ กบัเพื่อน   

14 เป็นจิตอาสาดา้นสขุภาพอนามยั   

15 ชอบกิจกรรมสนัทนาการ และงานเลีย้งสงัสรรค ์   

16 ชอบมีส่วนรว่มในการอภิปรายกลุม่   
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ข้อที ่ ข้อค าถาม ชอบ ไม่ชอบ 

 หมวด E บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าท า (Enterprising)   

1 วางแผน ออกแบบและสง่เสรมิดา้นสิ่งประดิษฐ์     

2 ศกึษาวิธีการเพื่อความส าเรจ็ทางธุรกิจ   

3 ชอบใหค้ าปรกึษากลุม่ในขณะท างาน   

4 หาความรู ้ศกึษานิตยสารหรอืบทความทางธุรกิจ   

5 เป็นผูน้  ากลุม่ ชมุนมุหรอืชมรม เพื่อวางแผนการท างานใหบ้รรลเุปา้หมาย   

6 ชอบศกึษาเรยีนรูบ้ทบาทความเป็นผูน้  า    

7 พดู เจรจาตอ่รองเพื่อผลประโยชนข์องกลุม่หรอืส่วนรว่ม   

8 เม่ือเกิดความสงสยัในการเรยีนหรอืการท างานจะพยายามหาขอ้มลูที่
แทจ้รงิ 

  

9 ประกอบธุรกิจส่วนตวั   

10 ชอบตดัสินใจเรื่องที่ส  าคญั   

11 เป็นผูด้แูลการคดัเลือกสมาชิกเขา้ท างานในต าแหน่งตา่ง ๆ   

12 ท าหนา้ที่บรหิารจดัการเงินและธนาคาร   

13 ใหค้ าปรกึษาแนะน าดา้นธุรกิจแก่ผูอ้ื่น   

14 หาวิธีการขายสินคา้ที่น่าสนใจ   

15 ซือ้และขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัย ์   

16 ชอบแสดงความคิดเห็นในเรื่องการเมืองการปกครอง   
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ข้อที ่ ข้อค าถาม ชอบ ไม่ชอบ 

 หมวด C บุคลิกภาพแบบมีระเบยีบแบบแผน (Conventional)   

1 ศกึษาดา้นการบญัชี   

2 ใชง้านอปุกรณส์ านกังาน (เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร)์   

3 จดัเก็บ บนัทกึเก่ียวกบังบประมาณรายจ่ายอย่างเป็นระบบ   

4 ปรบัปรุงและพฒันาในระบบองคก์ร   

5 ดแูลจดัระเบียบหนงัสือในหอ้งสมดุ   

6 ตรวจสอบความถกูตอ้งของงานก่อนส่ง    

7 จดบนัทกึรายละเอียดรายรบั-รายจ่าย   

8 ค านวณสิ่งของเครื่องใชใ้นการท างานแตล่ะครัง้   

9 วิเคราะหข์อ้มลูเพื่อก าหนดราคาสินคา้   

10 ดแูลจดัการระบบเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินในธนาคาร   

11 กรอกแบบฟอรม์หรอืเอกสารสารตา่ง ๆ อย่างเป็นระบบ   

12 ใหก้ารค านวณทางคณิตศาสตรใ์นท าการบญัชีหรอืท าธุรกิจ   

13 ตัง้คา่ระบบการจดัเก็บขอ้มลูอย่างเป็นระบบ   

14 จดัวางรูปแบบในการจดัท าหนงัสือ นิตยสาร และสิ่งพิมพต์า่ง ๆ   

15 ดแูลรกัษาโต๊ะท างานใหส้ะอาดเรยีบรอ้ยอยู่เสมอ   

16 เขียนจดหมายทางธุรกิจ   



  124 

3.2 ด้านอาชีพ แบบทดสอบนีจ้  าส ารวจความรูส้กึและความสนใจของนกัเรียน เก่ียวกบั
อาชีพที่หลากหลายชนิด 

ค าชีแ้จง ใหน้กัเรียนส าสรวจความสนใจของตนเอง ถา้ชอบหรือสนใจใหใ้ส่เครื่องหมาย 
✓ลงไปในช่อง “ใช่” และหากนกัเรียนไม่ชอบหรือไม่สนใจอาชีพใดใหใ้สเ่ครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง 
 “ไม่สนใจ” ของอาชีพนัน้ ๆ 

 
ข้อที ่ ข้อค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

 หมวด R บลุิกภาพแบบนิยมความเป็นจริง (Realistic)   

1 ช่างเครื่องยนต ์/ ช่างยนต ์   

2 ผูค้วบคมุเครื่องจกัร   
3 ผูต้รวจสอบงานก่อสรา้ง   
4 ช่างเทคนิคเครื่องบิน   
5 นกัส ารวจ   
6 ผูด้แูลควบคมุสตัวป่์า   
7 ช่างไฟฟ้า   
8 คนขบัรถประจ าทาง รถบรรทกุ   
9 ผูค้วบคมุการสง่วิทย ุ   

10 วิศวกรรถไฟ   
11 ช่างไม ้   
12 ช่างเช่ือม   
13 พนกังานป้ัมน า้มนั   
14 นกัอนรุกัษส์ตัวป่์า และพนัธุพ์ืช   
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ข้อที ่ ข้อค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

 หมวด I บุคลกิภาพแบบนักวิชาการ (Investigative)   
1 นกัฟิสิกส ์   
2 นกัดาราศาสตร ์   
3 ผูช้่วยหอ้งปฏิบตัิการทางการแพทย ์   
4 นกัพฤกษศาสตร ์   
5 นกัวิจยัทางวิทยาศาสตร ์   
6 นกัเทคนิคการแพทย ์   
7 นกัภมูิศาสตร ์   
8 สตัวแพทย ์   
9 แพทย ์   

10 ผูเ้ขียนบทความทางวิทยาศาสตร ์   
11 นกัอตุนุิยมวิทยา   
12 นกัชีววิทยา   
13 นกัอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม   
14 ศลัยแพทย ์   

ข้อที ่ ข้อค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

 หมวด A บุคลิกภาพแบบศิลปิน (Artistic)   
1 นกัแตง่เพลง   
2 ศิลปิน / จิตรกร   
3 ประติมากร ป้ัน แกะสลกั   
4 นกัวาดภาพ   
5 อาจารยส์อนศิลปะ   
6 นกัแตง่เพลง เนือ้รอ้ง ท านอง   
7 นกัตดัต่อภาพยนตร ์/ วิดีโอ   
8 นกัออกแบบกราฟิก    
9 ดารา นกัแสดง   

10 นกัดนตรี   
11 นกัเขียนข่าว / การต์นู   
12 นกัพฒันา / นกัออกแบบเว็บไซต ์   
13 นกัข่าว   
14 วาทยกร   
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ข้อที ่ ข้อค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

 หมวด S บุคลิกภาพแบบบริการสังคมและชอบสมาคม (Social)     
1 ผูบ้รหิารโรงเรียน   
2 นกัจิตวิทยา   
3 นกัสงัคมสงเคราะห ์   
4 ครู / อาจารย ์   
5 นกักายภาพบ าบดั   
6 ผูใ้หป้รกึษาปัญหาจากสารเสพติด   
7 ผูน้  าคา่ยเยาวชน   
8 ที่ปรกึษาดา้นวิชาการ   
9 ผูอ้  านวยการสถานพกัผ่อน / สวนสาธารณะ   

10 ผูใ้หค้  าปรกึษาปัญหาครอบครวัและคูส่มรส   
11 นกับ าบดัการและการใชภ้าษาใหผู้ท้ี่บกพรอ่งทางดา้นรา่งกาย   
12 พี่เลีย้งเด็ก   
13 จิตแพทย ์   
14 ผูใ้หค้  าปรกึษาดา้นอาชีพ   

ข้อที ่ ข้อค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

 หมวด E บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าท า (Enterprising)   
1 ผูจ้ดัรายการโทรทศัน ์/ พิธีกร    
2 นกัวางแผนอสงัหารมิทรพัย ์   
3 ผูอ้อกแบบโฆษณา   
4 ผูจ้ดัการดา้นธุรกิจ   
5 ผูจ้ดัการโรงแรม   
6 ผูอ้  านวยการฝ่ายประชาสมัพนัธ ์   
7 พนกังานขาย   
8 นกัธุรกิจ   
9 ผูบ้รหิารการตลาด   

10 พิธีกร   
11 ตวัแทนขายอสงัหารมิทรพัย ์บา้นจดัสรร  ที่ดิน   
12 นกัลงทนุ (ซือ้/ขายหุน้)   
13 ผูจ้ดัการรา้นอาหาร   
14 ผูแ้ทนจ าหน่ายสินคา้   
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ข้อที ่ ข้อค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

 หมวด C บุคลิกภาพแบบมีระเบยีบแบบแผน (Conventional)   

1 นกัวิเคราะหท์างการเงิน   
2 พนกังานตอ้นรบั   
3 ผูค้วบคมุเครื่องคอมพิวเตอร ์   
4 ครูสอนวิชาธุรกิจ   
5 นกับญัชี   
6 พนกังานธนาคาร   
7 ผูต้รวจสอบบญัชีธนาคาร   
8 ผูต้รวจสอบสินคา้   
9 พนกังานตรวจหลกัทรพัย ์   

10 ตวัแทนฝ่ายบรกิารลกูคา้   
11 เจา้หนา้ที่กรมสรรพากร   
12 ผูป้ระเมินราคาสินคา้   
13 พนกังานรบัจ่ายเงิน   
14 บคุลากรท างานในศาล   
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กระดาษค าตอบแบบคัดกรองความสอดคล้องระหวา่ง 

ความสนใจกบัความต้องการประกอบอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ช่ือ............................................................................ชัน้....................เลขที่................... 

ค าชีแ้จง ใหน้กัเรียนสรุปคะแนนท่ีไดร้บัจากการท าแบบคดักรองเพื่อหาทิศทางความสนใจในอาชีพ 

 R I A S E C 
Activities 

(ดา้นกิจกรรม) 
      

Occupations 
(ดา้นอาชีพ) 

      

ผลรวม       
 

คะแนนสูงสุด 3 ตัวอักษร 
 

ผลรวมคะแนนได้รหสั 
 

แปลผล จากรหสัทีไ่ด้ ..................... 

………………………………………………………………….................................……………

………………………………………………………….……………………………………………

…………………….................................…………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………................................. 

ส ารวจความต้องการและความประสงคข์องตนเองทีจ่ะประกอบอาชีพ (น ามาจากค าตอบสว่นที่ 2 )  
 

    ความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ ตรง / ไมต่รง 
 

    ความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ ตรง / ไมต่รง  
 

     ความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ ตรง / ไมต่รง 

 

1...... 

 

1. ................................. 

3...... 2...... 

 

2. ................................. 

  

3. ................................. 
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The Self-Directed Search 
คูมื่อส าหรบัวางแผนเพื่อการศกึษาและอาชีพ 

โดย  John L. Holland 
แบบทดสอบนีด้ดัแปลงมาจากแบบทดสอบ เอส ดี เอส (Self-Directed  Search) ซึ่งเป็น

แบบทดสอบในอาชีพของจอหน์  ฮอลแลนด ์ (John L. Holland) มีจุดประสงคเ์พื่อใหผู้ต้อบที่ยัง 
ไม่แน่ใจในการเลือกอาชีพ ไดเ้ขา้ใจแนวทางและเห็นทิศทางของการเลือกอาชีพ ที่ตนมีความสนใจ
และความถนดัไดช้ดัเจนยิ่งขึน้ 

แบบทดสอบนีมี้ลกัษณะง่าย ไม่สลบัซบัซอ้นแต่อย่างใด  ผูต้อบแบบทดสอบนีส้ามารถ
แปลความหมายและลงคะแนนไดด้ว้ยตนเอง  อย่างไรก็ดี  หากไม่แน่ใจอาจขอความช่วยเหลือจาก
นกัแนะแนวอาชีพที่มีความรูด้า้นนีก้็ได ้

ขอ้แนะน าในการท าแบบส ารวจนีก้็คือ  โปรดอย่ารีบท า  จงใชเ้วลาพิจารณาตามที่ท่าน
ตอ้งการแลว้ท่านจะไดผ้ลที่ใกลเ้คียงกบัความเป็นจรงิ  และถา้ท่านคิดว่าการส ารวจตนเองเป็นสิ่งที่
สนุกก็ช่วยใหท้่านท าแบบทดสอบนีด้ว้ยความรูส้ึกเพลิดเพลินโดยไม่รูส้ึกเบื่อหน่ายแต่ประการใด  
ผลท่ีไดย้่อมมีคณุค่าแก่ตวัท่านเป็นอนัมาก 

แบบทดสอบความสนใจทางอาชีพ  (Self-Directed  Search) นีมี้ 5 หมวดใหญ่ๆ คือ 
หมวดกิจกรรม หมวดความสามารถ และหมวดอาชีพ  อีก 2 หมวด  เก่ียวกับการประเมินผล
ความสามารถของตวัท่านเอง 

 
 

ชื่อ…………….....……………...ชื่อสกุล……………….......…… 
อายุ…………………………..เพศ……………………… 
วันที…่…………………………………………………… 

ครูแนะแนว………….................................……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
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อาชีพในความฝัน 
1. จงเขียนถึงอาชีพที่ท่านเคยใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็น  อาชีพดังกล่าวเป็นอาชีพที่ท่าน  

นึกชอบเองหรือจากการพดูคยุกบัผูอ้ื่นก็ได ้ พยายามนึกถึงความชอบของท่านตัง้แต่ในอดีตจนถึง
ปัจจุบนั  และใหเ้ขียนลงในบรรทัดสุดทา้ย  (ขอ้  8)  ถึงอาชีพในอดีตสมัยท่านยังเป็นเด็กว่าเคย
อยากเป็นอะไรบา้ง  บรรทัดที่เหนือขึน้มาเป็นอาชีพที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลงในการเลือกจนถึง
บรรทัดแรก  (ข้อ 1)  จะเป็นอาชีพที่ท่านตั้งใจจะเป็นในปัจจุบัน  สมมุติว่าสมัยเด็กอยากเป็น
พยาบาล  ก็ใหใ้สพ่ยาบาลเป็นอนัดบัที่ 8  ต่อมาโตขึน้ก็อยากเป็นครู  นกัสงัคมสงเคราะห ์ อาจารย ์ 
นักแนะแนว  ก็ใหใ้ส่ครูหมายเลข  7  นักสงัคมสงเคราะห ์ หมายเลข  6  อาจารย ์ หมายเลข  5  
นกัแนะแนว  หมายเลข  4  เป็นตน้  

อาชีพ      รหสั 
1.  .........................................................................................□ □ □ 

2. ..........................................................................................□ □ □ 

3. ..........................................................................................□ □ □ 

4. ..........................................................................................□ □ □ 

5. ..........................................................................................□ □ □ 

6. ..........................................................................................□ □ □ 

7. ..........................................................................................□ □ □ 

8. ..........................................................................................□ □ □ 

2. หลังจากท่านเขียนอาชีพในฝันลงไปแลว้ ขอใหใ้ชห้นังสือรหัสอาชีพของฮอลแลนด์
คน้หารหสั 3 ตวั ของอาชีพที่ท่านไดเ้ลือกเหล่านัน้ การคน้หารหสัอาชีพจะท าใหท้่านคน้พบอาชีพ
เพิ่มเติมอีกมากมาย การคน้หาไม่ควรนานเกิน 15 นาที 

ถ้าเผอิญท่านไม่สามารถพบรหัสของอาชีพในฝันของท่านจากสมุดรหัสให้ใช้อาชีพ  
ที่มีในสมดุรหสัที่คลา้ยกบัอาชีพในฝันที่ท่านเลือก 
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หมวด  1  กิจกรรม  ขอใหท้่านระบายสีในช่อง  “ชอบ”  ส าหรบักิจกรรมที่ท่านชอบท า  และช่อง  “ไม่ชอบ”  
ในกิจกรรมที่ท่านไม่ชอบ  หรอืรูส้กึเฉยๆ  ตอ่ไปนี ้
 
R         ชอบ ไม่ชอบ 

1.  แกเ้ครื่องไฟฟ้า       □      □ 
2. แกเ้ครื่องยนต ์       □      □ 
3. แกเ้ครื่องจกัรกลตา่งๆ      □      □ 
4. สรา้งสิ่งตา่งๆ ดว้ยไม ้      □      □ 
5. ขบัรถบรรทกุรถแทรกเตอร ์      □      □ 
6. ใชว้ตัถโุลหะหรอืท างานเก่ียวกบัโลหะ  ใชเ้ครื่องมือแกะสลกัโลหะ 

 หรอืเครื่องมือที่เป็นเครื่องจกัร     □      □ 
7. แกซ้อ่มรถจกัรยานยนต ์      □      □ 
8. เรยีนวิชาประเภทแกซ้อ่ม      □      □ 
9. เรยีนวิชาช่างไม ้       □      □ 
10. เรยีนช่างเขียนแบบเครื่องยนต ์     □      □ 
11. เรยีนวิชาเครื่องจกัรกล  ช่างเครื่องยนต ์    □      □ 

 
       จ านวน “ชอบ” ทัง้หมด     ⃞ 
 
I         ชอบ ไม่ชอบ 

1. อา่นหนงัสือวารสารทางวิทยาศาสตร ์     □      □ 
2. ท างานในหอ้งปฏิบตัิการ  หอ้งทดลอง     □      □ 
3. ท างานในโครงการดา้นวิทยาศาสตร ์     □      □ 
4. สรา้งจรวดทดลอง       □      □ 
5. ท างานกบัอปุกรณท์างเคมี      □      □ 
6. อา่นเรื่องความรูท้ี่น่าสนใจ      □      □ 
7. แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์ ปัญหาอกัษรไขว ้ ฯลฯ   □      □ 
8. เรยีนวิชาฟิสิกส ์       □      □ 
9. เรยีนวิชาเคมี       □      □ 
10. เรยีนวิชาเรขาคณิต       □      □ 
11. เรยีนวิชาทางชีววิทยา      □      □ 

 
       จ านวน “ชอบ” ทัง้หมด     ⃞ 
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A         ชอบ ไม่ชอบ 
1. รา่ง  วาด  ระบาย       □      □ 
2. ดลูะคร        □      □ 
3. ออกแบบเครื่องเฟอรน์ิเจอร ์ อาคาร     □      □ 
4. เล่นในวงดนตรีหรอืวงดรุยิางค ์     □      □ 
5. ซอ้มดนตรี       □      □ 
6. ไปฟังดนตรีหรือคอนเสิรต์      □      □ 
7. อา่นนวนิยายที่นิยมแพรห่ลาย     □      □ 
8. วาดรูปเหมือน       □      □ 
9. อา่นบทละคร       □      □ 
10. อา่นหรอืแตง่โคลง  กลอน      □      □ 
11. เรยีนวิชาศิลปะ       □      □ 

 
       จ านวน “ชอบ” ทัง้หมด     ⃞ 
 

S         ชอบ ไม่ชอบ 
1. เขียนจดหมายถึงเพื่อน      □      □ 
2. เขา้รว่มท าบญุและฟังเทศน ์ หรือพิธีทางศาสนา    □      □ 
3. เป็นสมาชิกขององคก์ารหรอืสโมสรทางสงัคม    □      □ 
4. ช่วยคนมีปัญหาทางจิตใจ      □      □ 
5. ดแูลเด็กๆ       □      □ 
6. ไปงานปารต์ีห้รืองานสงัคม  งานเลีย้งสงัสรรค ์    □      □ 
7. เตน้ร  า        □      □ 
8. ชอบอา่นหนงัสือจิตวิทยา      □      □ 
9. เขา้รว่มประชมุทางวิชาการ      □      □ 
10. ไปดกูารแข่งขนักีฬา      □      □ 
11. รูจ้กัเพื่อนใหม่       □      □ 

 
       จ านวน “ชอบ” ทัง้หมด     ⃞ 
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E         ชอบ ไม่ชอบ  
1. โนม้นา้วจิตใจผูอ้ื่น       □      □ 
2. ขายของ        □      □ 
3. อภิปรายเรื่องการเมือง      □      □ 
4. จดัการธุรกิจส่วนตวั      □      □ 
5. เขา้รว่มการประชมุ       □      □ 
6. แสดงปาฐกถา  การอภิปราย      □      □ 
7. ท างานมีต าแหน่งในหรอืกลุม่องคก์าร     □      □ 
8. ใหค้ าปรกึษาเรื่องงานแก่ผูอ้ื่น      □      □ 
9. พบบคุคลส าคญั       □      □ 
10. น ากลุม่ใหบ้รรลเุปา้หมาย      □      □ 
11. มีส่วนรว่มในการรณรงคท์างการเมือง      □      □ 

 
       จ านวน “ชอบ” ทัง้หมด     ⃞ 
 

C         ชอบ ไม่ชอบ 
1. เก็บรกัษาโต๊ะและหอ้งใหส้ะอาดมีระเบียบ    □      □ 
2. พิมพห์นงัสือหรือจดหมายส าหรบัตนเองและผูอ้ื่น   □      □ 
3. บวก  ลบ  คณู  หาร  ตวัเลขทางธุรกิจ  หรอืท าบญัชี   □      □ 
4. ควบคมุเครื่องกลทางธุรกิจชนิดตา่งๆ  (เช่น  คอมพิวเตอร)์   □      □ 
5. จดัเก็บบนัทกึอย่างละเอียดเก่ียวกบังบประมาณรายจ่าย   □      □ 
6. เรยีนวิชาชวเลข  พิมพด์ีด      □      □ 
7. เรยีนวิชาธุรกิจ       □      □ 
8. เรยีนการจดัท าบญัชีรายการตา่งๆ     □      □ 
9. เรยีนวิชาคณิตศาสตรท์างธุรกิจ     □      □ 
10. จดัเก็บรวบรวมรายงานเก่ียวกบัทะเบียนประวติั    □      □ 
11. เขียนจดหมายเก่ียวกบัธุรกิจ      □      □ 

 
       จ านวน “ชอบ” ทัง้หมด     ⃞ 
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หมวด  2  ความสามารถ  จงอา่นกิจกรรมต่างๆ ตอ่ไปนี ้ และส ารวจว่าท่านมีความสามารถใน
กิจกรรมเหลา่นีห้รอืไม่  ถา้มีใหร้ะบายช่อง  “ใช”่  ถา้ไม่มีใหร้ะบายช่อง  “ไม่ใช”่  ช่องไม่ใช่
หมายความทัง้ทกัษะท่ีท่านไม่มี  หรอืถา้มีก็ท าไดไ้ม่ช านาญ 
 

R         ใช่ ไม่ใช ่
1. ฉนัสามารถใชเ้ครื่องมือทางช่างไม ้ เช่น  เลื่อย  หรอืเครื่องกลงึ  □   □ 
2. ฉนัใชเ้ครื่องมือวดัไฟฟ้า  (Voltmeter)  ได ้    □   □ 
3. ฉนัปรบัคารบ์เูรเตอรไ์ด ้      □   □ 
4. ฉนัสามารถใชเ้ครื่องมือไฟฟ้าในการเจาะ  บด  ป่ัน   

 และจกัรเย็บผา้ได ้       □   □ 
5. ฉนัสามารถขดั  ถ ู ทาน า้มนัขดัเงา  หรือซ่อมแซมเครื่องเรอืนได ้  □   □ 
6. ฉนัอา่นพิมพเ์ขียว  (Blue  Print)  ได ้     □   □ 
7. ฉนัแก ้ ซอ่มเครื่องไฟฟ้าเลก็ๆ  นอ้ยๆ  ในบา้นได ้   □   □ 
8. ฉนัซอ่มเครื่องเรือนที่ช  ารุดได ้     □   □ 
9. ฉนัแก ้ ซอ่มทีวี  เลก็ๆ นอ้ยๆ  ได ้     □   □ 
10. ฉนัสามารถซ่อมท่อน า้ง่ายๆ ได ้     □   □ 
11. ฉนัสามารถเขียนภาพเครื่องจกัรกลได ้     □   □ 

       จ านวน “ใช่” ทัง้หมด     ⃞ 

I         ใช ่ ไม่ใช ่
1. ฉนัเขา้ใจการท างานของทอดสญุญากาศ  (Vacuum  tube)  □   □ 
2. ฉนับอกช่ืออาหาร  3  ชนิดที่มีโปรตีนสงูได ้    □   □ 
3. ฉนัเขา้ใจ  “เวลาครึง่ชีวิต”  ของสารกมัมนัตภาพรงัสี   □   □ 
4. ฉนัรูจ้กัใชต้ารางเลขก าลงัที่ใชใ้นการค านวณ  (ตาราง  logarithm)  □   □ 
5. ฉนัรูจ้กัใชเ้ครื่องมือทางคณิตศาสตรส์  าหรบัคณูหรอืหาร   

 เช่น  เครื่องคิดเลข       □   □ 
6. ฉนัรูจ้กัวิธีใชก้ลอ้งจลุทรรศน ์      □   □ 
7. ฉนัสามารถชีบ้อกหมู่ดาว  3  หมู่ได ้     □   □ 
8. ฉนัสามารถบรรยายเก่ียวกบัหนา้ที่ของเม็ดเลือดขาวได ้   □   □ 
9. ฉนัสามารถแปลความหมายของสตูรโครงสรา้งทางเคมีง่ายๆ  □   □ 
10. ฉนัเขา้ใจเหตผุลวา่ท าไมดาวเทียมไม่ตกมายงัโลก   □   □ 
11. ฉนัเคยรว่มงานแสดงประกวดสิ่งของทางวิทยาศาสตร ์   □   □ 

       จ านวน “ใช่” ทัง้หมด     ⃞ 
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A         ใช ่ ไม่ใช ่

1. ฉันเล่นดนตรีบางชนิดได้      □   □ 

2. ฉันสามารถขับร้องเสียงประสานได้  ร่วมในการร้องเพลงหมู่ได้  □   □ 

3. ฉันเดี่ยวดนตรีบางชนิดได้      □   □ 

4. ฉันเล่นละครได้       □   □ 

5. ฉันอ่านบทละครได้ตามบทบาทของผู้แสดง    □   □ 

6. ฉันร้องรำทำเพลงได้อย่างสนุกสนาน     □   □ 

7. ฉันเขียนรูปเหมือนได้      □   □ 

8. ฉันระบายสี  ตกแต่ง  ปั้นรูปได้     □   □ 

9. ฉันทำเครื่องปั้นดินเผาได้      □   □ 
10. ฉันออกแบบเครื่องแต่งกาย  เครื่องเรือน  ภาพโปสเตอร์   

 แบบประกาศโฆษณาได้      □   □ 

11. ฉันแต่งเรื่องหรือโครงกลอนได้ดี     □   □ 

      จำนวน “ใช”่ ทัง้หมด     ⃞ 
 

S         ใช ่ ไม่ใช ่

1. ฉันสามารถอธบิายสิ่งต่างๆ ให้คนอื่นเข้าใจได้ดี   □   □ 
2. ฉันเคยมีส่วนรว่มในกิจกรรมการกุศล  การบริจาค   

 (เช่น ขับรถแข่งเพื่อหาเงินช่วยกันกุศล)    □  □ 

3. ฉันทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี      □   □ 

4. ฉันสามารถทำความสนุกสนานให้คนสูงอายุกว่าได้   □   □ 

5. ฉันเป็นเจ้าของบ้านที่ดีกับแขกของฉัน    □   □ 

6. ฉันชอบและรักที่จะสอนเด็กๆ     □   □ 

7. ฉันชอบจัดและวางแผนสำหรับงานปาร์ตี ้ งานเลี้ยงสังสรรค์  □   □ 

8. ฉันชอบช่วยคนที่ไม่สบายใจให้คลายทุกข์ได ้   □   □ 

9. ฉันทำงานเป็นอาสาสมัครตามโรงพยาบาล  ชุมชน  หรือบา้นได้ □   □ 

10. ฉันสามารถจัดงานโรงเรียนหรืองานกุศลให้สังคม   □   □ 

11. ฉันมองลักษณะของคนออก     □   □ 
      จำนวน “ใช”่ ทั้งหมด     ⃞ 
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E         ใช่ ไม่ใช ่
1. ฉนัไดร้บัเลือกใหช้่วยเหลืองานในโรงเรยีนหรอืวิทยาลยั   □   □ 
2. ฉนัสามารถใหค้ าแนะน าการท างานแก่ผูอ้ื่นได ้    □   □ 
3. ฉนัมีพลงังานเหลือหลาย  และมีความกระตือรอืรน้มากมาย  □   □ 
4. ฉนัเก่งในการที่จะใหผู้ค้นท างานตามแบบวิธีของฉนั   □   □ 
5. ฉนัเป็นคนขายของที่สามารถ      □   □ 
6. ฉนัไดแ้สดงตนเป็นหวัหนา้ของกลุม่คนในการใหข้อ้เสนอแนะ   

 หรอืขอ้เรยีกรอ้งแก่ผูมี้อ  านาจได ้     □   □ 
7. ฉนัไดร้บัรางวลัในการท างานในฐานะผูจ้  าหน่ายของหรอืหวัหนา้งาน  □   □ 
8. ฉนัไดเ้ริ่มด าเนินธุรกิจการคา้  หรือบรหิารการของตนเอง   □   □ 
9. ฉนัรูว้ิธีที่จะเป็นผูน้  าที่ประสบความส าเรจ็    □   □ 
10. ฉนัเป็นนกัถกเถียงนกัโตว้าทีที่ดี     □   □ 
11. ฉนัเป็นผูจ้ดัตัง้ชมุชนรวมกลุม่หรือแก๊งค ์    □   □ 

      จ านวน “ใช่” ทัง้หมด     ⃞ 
 

C         ใช่ ไม่ใช ่

1. ฉนัสามารถพิมพด์ีด  40  ค าตอ่นาที    □   □ 
2. ฉนัสามารถใชเ้ครื่องคิดเลข  เครื่องถ่ายเอกสารได ้   □   □ 
3. ฉนัสามารถจดชวเลขได ้      □   □ 
4. ฉนัสามารถจดัระเบียบเอกสาร  และโตต้อบจดหมายได ้  □   □ 
5. ฉนัสามารถท างานในส านกังานได ้    □   □ 
6. ฉนัสามารถใชเ้ครื่องท าบญัชีรายการตา่งๆได ้   □   □ 
7. ฉนัสามารถจดัรวบรวมเอกสารเขา้ที่ในเวลาอนัรวดเรว็  □   □ 
8. ฉนัสามารถใชเ้ครื่องค านวณไดด้ี     □   □ 
9. ฉนัสามารถใชเ้ครื่องมือ  และวิธีจดัการกบัขอ้มลูง่ายๆ  □   □ 
10. ฉนัจดัระบบรายรบัรายจ่ายได ้     □   □ 
11. ฉนัสามารถท าบนัทกึการจ่ายและการขายได ้   □   □ 

      จ านวน “ใช่” ทัง้หมด       ⃞ 
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หมวด 3   อาชีพ  แบบทดสอบตอ่ไปนี ้ จะส ารวจความรูส้กึและเจตคติของท่านเก่ียวกบังานหลายหลาก
ชนิด  หากอาชีพใดที่ท่านรูส้กึชอบ  หรอืน่าสนใจ  ใหร้ะบายสีด าลงในช่อง  สนใจ  และท านองเดียวกนัหากท่าน
ไม่ชอบอาชีพใด  ใหร้ะบายสีด าลงในช่อง  ไม่สนใจ  ของอาชีพนัน้ๆ 
R         สนใจ ไม่สนใจ 

1. ช่างเทคนิคเครือ่งบิน  (Airplane  Machine)    □     □ 
2.  ผูช้  านาญเรื่องสตัวน์ า้หรอืสตัวป่์า     □     □ 
3. ช่างเครื่องยนต ์       □     □ 
4. ช่างไม ้        □     □ 
5. ผูค้มุเครื่องตกัดินที่ใชเ้ครื่องจกัร     □     □ 
6. นกัส ารวจ       □     □ 
7. ผูต้รวจงานก่อสรา้ง       □     □ 
8. ผูค้วบคมุการส่งวิทย ุ      □     □ 
9. ผูท้  างานป๊ัมน า้มนั       □     □ 
10. ผูด้แูลสวนป่า  ส านกังานเพาะช า     □     □ 
11. ผูข้บัรถประจ าทาง       □     □ 
12. วิศวกรรถไฟ       □     □ 
13. ช่างเครื่องกล       □     □ 
14. ช่างไฟฟ้า       □     □ 

      จ านวน “สนใจ” ทัง้หมด         ⃞ 
I         สนใจ ไม่สนใจ 

1. นกัอตุนุิยมวิทยา       □     □ 
2. นกัชีววิทยา       □     □ 
3. นกัดาราศาสตร ์       □     □ 
4. นกัเทคนิคการแพทย ์      □     □ 
5. นกัมานษุยวิทยา       □     □ 
6. นกัสตัวศาสตร ์       □     □ 
7. นกัเคมี        □     □ 
8. นกัวิจยัทางวิทยาศาสตรซ์ึง่ท างานอย่างอิสระ    □     □ 
9. ผูเ้ขียนเรื่อง  บทความทางวิทยาศาสตร ์    □     □ 
10. บรรณาธิการ  วารสารทางวิทยาศาสตร ์    □     □ 
11. นกัภมูิศาสตร ์       □     □ 
12. นกัพืชศาสตร ์       □     □ 
13. ผูท้  างาน  วิจยัทางดา้นวิทยาศาสตร ์     □     □ 
14. นกัฟิสิกส ์       □     □ 

       จ านวน “สนใจ” ทัง้หมด         ⃞ 
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A         สนใจ ไม่สนใจ 
1. นกักวี        □     □ 
2. วาทยากร  (Conductor)      □     □ 
3. นกัดนตรี        □     □ 
4. นกัประพนัธน์วนิยาย      □     □ 
5. นกัธุรกิจโฆษณา  พาณิชยศิลป์     □     □ 
6. นกัเขียน        □     □ 
7. นกัเรียบเรียงเสียงประสาน      □     □ 
8. นกัข่าว        □     □ 
9. นกัเขียนรูป       □     □ 
10. นกัรอ้ง        □     □ 
11. นกัแตง่เพลง  เนือ้รอ้ง  ท านอง     □     □ 
12. นกัประติมากรรม  ป้ันแกะสลกั     □     □ 
13. นกัแตง่ละคร       □     □ 
14. นกัเขียนการต์นู       □     □ 

      จ านวน “สนใจ” ทัง้หมด          ⃞ 
 

S         สนใจ ไม่สนใจ 
1. นกัสงัคมวิทยา       □     □ 
2. ครูโรงเรยีนมธัยม       □     □ 
3. ผูเ้ช่ียวชาญทางเยาวชนเหลือขอ     □     □ 
4. นกับ าบดัทางการพดูที่บกพรอ่ง     □     □ 
5. ผูใ้หค้  าปรกึษากบัคูส่มรสที่มีปัญหา     □     □ 
6. ผูบ้รหิารโรงเรียน       □     □ 
7. ผูอ้  านวยการสถานพกัผ่อน/สวนสาธารณะ/สนามเด็กเลน่   □     □ 
8. นกัจิตวิทยาคลินิก       □     □ 
9. ครูสอนวิชาสงัคมศาสตร ์      □     □ 
10. ผูอ้  านวยการดา้นสวสัดิภาพประชาชน     □     □ 
11. ผูใ้หค้  าปรกึษาปัญหาสว่นตวั      □     □ 
12. ผูท้  างานทางจิตเวช       □     □ 
13. ผูใ้หค้  าปรกึษาดา้นอาชีพ      □     □ 
14. ผูอ้  านวยการคา่ยเยาวชน      □     □ 

      จ านวน “สนใจ” ทัง้หมด          ⃞                 
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E         สนใจ ไม่สนใจ  
1. ผูซ้ือ้ขายหุน้  นกัคาดการณ ์ นกัพยากรณ ์    □     □ 
2. ผูซ้ือ้        □     □ 
3. ผูอ้  านวยการฝ่ายโฆษณา      □     □ 
4. ตวัแทนจ าหน่ายจากโรงงาน  ผูแ้ทนฝ่ายโรงงานผูผ้ลิต   □     □ 
5. ผูจ้ดัรายการโทรทศัน ์      □     □ 
6. ผูจ้ดัการโรงแรม       □     □ 
7. ผูจ้ดัการดา้นธุรกิจ       □     □ 
8. ผูจ้ดัการภตัตาคาร       □     □ 
9. ผูด้  าเนินงานพิธีตา่งๆ  พิธีกร      □     □ 
10. คนขายของ  พนกังานเดินตลาด     □     □ 
11. ผูด้  าเนินธุรกิจทางซือ้ขายที่ดิน  บา้นจดัสรร    □     □ 
12. ผูอ้  านวยการฝ่ายประชาสมัพนัธ ์     □     □ 
13. ผูจ้ดัการสง่เสรมิดา้นกีฬา  (Sport  promoter)    □     □ 
14.  ผูจ้ดัการฝ่ายขาย       □     □ 

      จ านวน “สนใจ” ทัง้หมด          ⃞⃞ 
 

C         สนใจ ไม่สนใจ  
1. ผูท้  าบญัชีรายการตา่งๆ      □     □ 
2. ครูสอนวิชาบรหิารธุรกิจ      □     □ 
3. ผูค้  านวณรายรบัรายจ่าย  ผูพ้ิจารณางบประมาณ   □     □ 
4. ผูต้รวจสอบบญัชีที่มีใบอนญุาต     □     □ 
5. พนกังานตรวจหลกัทรพัย ์      □     □ 
6. ผูบ้นัทกึในศาล       □     □ 
7. พนกังานธนาคาร  (รบัจ่ายเงินธนาคาร)    □     □ 
8. ผูช้  านาญทางภาษี       □     □ 
9. ผูต้รวจรายการสินคา้ผูค้มุ Stock  ของ     □     □ 
10. ผูค้วบคมุเครื่องคอมพิวเตอร ์ IBM     □     □ 
11. นกัวิจยัการเงิน  ผูว้ิเคราะหส์ถานภาพทางการเงิน   □     □ 
12. ผูป้ระเมินราคาสินคา้      □     □ 
13. พนกังานจ่ายเงิน       □     □ 
14. ผูต้รวจสอบบญัชีธนาคาร      □     □ 

      จ านวน “สนใจ” ทัง้หมด          ⃞⃞ 
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การจัดการกับค าตอบ 
เริ่มจากหนา้  1  ใหท้่านนบัจ านวนครัง้ที่ท่านตอบว่า  ชอบ  จากหมวด  กิจกรรม  หมวด

ความสามารถ  และจ านวนครัง้ของความสนใจ  ในหมวดอาชีพ  ลงในตารางดา้นลา่งนี ้
 

1. หมวดกิจกรรม 

 
2. หมวดความสามารถ 

 
3. หมวดอาชีพ 
 

การประเมินผลตนเอง 
ใหท้่านลงเครื่องหมายที่ท่านลงในแต่ละรหสั 
  ** ความสามารถของตนเอง 
 
  ** ทกัษะทาง 
 

จ านวนคะแนนทัง้หมด 
(บวกคะแนนทัง้ 5 ช่องของแต่ละรหสั) รวมกนั 
 

หาตวัอกัษรของคะแนนที่สงูอนัดบั  1 ,  2  และ  3  ใสล่งในช่องรหสัอาชีพของทา่นดงันี ้
 

⃞            ⃞        ⃞    
 
 

รหสัทีมี่คะแนนสูงอันดับ 1  สูงอันดับ 2  และสูงอันดับ 3 
 
 

 
 

 
 
  

R I A S E C 

      
R I A S E C 

      

R I A S E C 

      

R I A S E C 

      

R I A S E C 

      

R I A S E C 
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กิจกรรมแนะแนวเพือ่เสริมสร้างความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความต้องการ
ประกอบอาชพี คร้ังที ่1 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย 

ปฐมนิเทศ                                                                                    เวลา 1 ช่ัวโมง 
***************************************************************************************************** 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสรา้งสัมพันธภาพและสรา้งบรรยากาศที่ดีระหว่างผูว้ิจัยและนักเรียนที่เขา้ร่วม

กิจกรรมแจง้ขอ้ตกลงในการปฏิบตัิตน เพื่อประโยชนส์ูงสุดของนักเรียนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในการ
วิจยัครัง้นี ้

2. เพื่ออธิบายจดุมุ่งหมาย วิธีการ และแนวทางในการเขา้รว่มโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว
อาชีพตามแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ  

3. เพื่อใหน้ักเรียนไดป้ระเมินตนเองในการวัดความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับ
ความตอ้งการประกอบอาชีพของตนเอง 

สาระส าคัญ 
การปฐมนิเทศ เป็นการสรา้งความเขา้ใจและสรา้งขอ้ตกลงระหว่างผูว้ิจัย และนักเรียน 

เก่ียวกับแนวทางการเขา้ร่วมโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ  เพื่อใหก้ารด าเนินกิจกรรมส าเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว ้และเป็นการให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทราบถึงวัตถุประสงค ์
ขอ้ตกลง และแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งประเมินระดับพืน้ฐานของนักเรียนก่อนที่จะไดร้บัการจัด
โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามแนวคิดทฤษฎีความสนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพ 
เพื่อสามารถเปรียบเทียบระดับพัฒนาการของนักเรียนหลงัไดร้บัการจัดโปรแกรม (ชลลดา พันธุ์
เนตร, 2561)  

สื่อ/อุปกรณ ์ 
1. กระดาษรูปหวัใจคละสี จ านวน 4 สี สีละ 4 ดวง รวมทัง้สิน้ 12 ดวง 
2. ใบกิจกรรมส ารวจอาชีพ 
3. กระดาษปรูฟ๊ จ านวน 4 แผ่น 
4. ปากกาเมจิก จ านวน 4 กลอ่ง 
5. สีไม ้ จ านวน 4 กลอ่ง 
6. QR code หอ้งเรียนออนไลน ์Google Sites เพื่อใชด้าวนโ์หลดใบกิจกรรม ใบความรู ้

แบบทดสอบต่าง ๆ ในการท ากิจกรรม 
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วิธีด าเนินการจัดกิจกรรม 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ผูว้ิจยักลา่วทกัทายนกัเรยีน และแนะน าตนเองใหน้กัเรยีนรูจ้กั  
2. ผู้วิจัยให้นักเรียนท ากิจกรรม “กลุ่มสัมพันธ์” เป็นกระบวนการกลุ่มการเรียนรู ้

ที่สมาชิกกลุ่มเขา้ไปมีส่วนรว่มในการท ากิจกรรมรว่มกนั เพื่อใหไ้ดร้บัความรูอ้ย่างกวา้งขวางแลว้
น าความรูแ้ละประสบการณ์ที่ไดร้บัจากกลุ่มมาพัฒนาตนเองหรือปรบัตัวต่อสมาชิกคนอื่น  ๆ  
เป็นการลดความตงึเครียด ขจดัความขดัแยง้ และช่วยในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ที่ตนเองหรือสมาชิก
ก าลังประสบอยู่ใหห้มดสิน้ไป อันเป็นประโยชนใ์นการสรา้งสัมพันธภาพในการอยู่และท างาน
รว่มกนักบัผูอ้ื่นใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ (ณฏัฐวีร ์นงนชุ, 2552) ช่ือกิจกรรมว่า “หวัใจน าทาง” 
โดยมีวิธีการดงันี ้ 

อุปกรณ ์
1) กระดาษรูปหวัใจคละสีตามจ านวนนกัเรยีน 

วิธีด าเนินการ 
1) ผูว้ิจยัแจกกระดาษรูปหวัใจคละสีใหน้กัเรยีนคนละ 1 ชิน้  
2) ผู้วิจัยอธิบายวิธีการท ากิจกรรม โดยให้นักเรียนเขียนช่ือ ช่ือเล่น อาย ุ

บคุลิกภาพ งานอดิเรก ความถนดัและอาชีพที่ตนเองสนใจ  
3) ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนเดินไปหาเพื่อนที่มีกระดาษรูปหวัใจสีเดียวกนั เมื่อเจอแลว้ให้

นั่งเป็นกลุ่ม จากนั้นให้ผลัดกันแนะน าตัวเองใหเ้พื่อนรูจ้ัก และเม่ือครบเวลาให้ทั้งกลุ่มออกมา
รายงานชื่อเพื่อนในกลุม่โดยสลบักนัพดูจนกวา่จะครบทกุคน 

3. ผูว้ิจัยร่วมกับนักเรียนสรุปกิจกรรม ขอ้คิด และสิ่งที่ไดจ้ากท ากิจกรรม “หัวใจน า
ทาง”  

4. ผูว้ิจยัน านกัเรียนเขา้สูก่ารชีแ้จงจดุประสงคข์องการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนวครัง้นี ้
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เพื่อช่วยเสริมสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความ
ตอ้งการประกอบอาชีพของนกัเรียน และสรา้งขอ้ตกลงรว่มกนักบันกัเรียนในเรื่องของการเขา้กลุ่ม  
ระยะเวลา และประโยชนก์ารเขา้รว่มโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพในแต่ละครัง้ 

ขั้นปฏบัิตกิิจกรรม 
1. ผูว้ิจยัเริ่มกิจกรรม “ทีมเดียวกนั” กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ ์(ณฏัฐวีร ์นงนชุ, 2552)  

โดยใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มอาชีพตามสีของกระดาษรูปหวัใจขา้งตน้ โดยใหป้ระเด็นในการพดูคยุคือ 
ความสนใจในการประกอบอาชีพ และเหตุผลต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ 
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บคุลิกภาพ พฤติกรรม ความสามารถ ความถนดั ค่านิยมและความมุ่งหวงัสงูสดุของการประกอบ
อาชีพนัน้ 

2. ผูว้ิจัยใหก้ระดาษกระดาษปรู๊ฟ กลุ่มละ 1 แผ่น เพื่อใหส้รุปเป็นผังความคิด 
และน าเสนอหนา้ชัน้เรียนถึงอาชีพต่าง ๆ ที่แต่ละกลุ่มสนใจ  โดยใหน้ักเรียนในกลุ่มตกลงกันว่า
กลุม่ตนเองจะเลือกอาชีพอะไร ซึง่ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นถึงอาชีพนัน้ ๆ กิจกรรมนีจ้ะช่วยให้
นกัเรยีนไดรู้จ้กัอาชีพตา่ง ๆ จากเพื่อนในกลุม่เพิ่มมากขึน้ 

3. ผู้วิจัยแจก “ใบกิจกรรมเป้าหมายทางอาชีพ  Career goals” (Karp, Butler 
and Bergstrom. 1998, อา้งถึงใน สกล วรเจรญิศรี, 2560, น. 141)โดยใหน้กัเรียนท าเพื่อเป็นการ
สรุปประเด็นในสิ่งที่ไดเ้รียนรูจ้ากกิจกรรมขา้งตน้เพื่อเป็นการสรุปกิจกรรมที่ท  าอีกครัง้ และส่งใน
ครัง้ถดัไป 

ขั้นสรุป 
1. ผูว้ิจยัใหน้กัเรยีนสอบถามขอ้สงสยัตา่ง ๆ และใหน้กัเรยีนรว่มกนัสรุปขอ้ตกลงและแนว

ทางการเขา้ร่วมโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว สรุปประเด็นการเรียนรู ้และเริ่มส ารวจถึงความสนใจ
และความตอ้งการประกอบอาชีพของตนเอง 

2. ผูว้ิจยันดัหมายวนัเวลา และสถานที่ในการเขา้รว่มโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพใน
ครัง้ตอ่ไป 

การประเมินผล 
1. สงัเกตจากความสนใจในการเขา้รว่มกิจกรรมเก่ียวกบัการเสนอความคิดเห็น การตอบ

ค าถาม และการเขา้รว่มกิจกรรมกลุม่ 
2. นกัเรียนสามารถบอกถึงจดุมุ่งหมายและแนวทางในการปฏิบตัิในการเขา้รว่มกิจกรรม

ได ้
3. นักเรียนมาสามารถท าใบกิจกรรมเป้าหมายทางอาชีพ  (Career goals) ไดค้รบถว้น 

ถกูตอ้งและสง่ทนัเวลา 
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ปฐมนิเทศ                                            กิจกรรมเป้าหมายทางอาชีพ (Career goals) 

ชื่อ-สกุลนักเรียน...............................................................ชัน้ ม. ........./.........เลขที.่............ 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกอาชีพที่สัมพันธ์กับความต้องการความสนใจของตนเอง  
และตอบค าถามต่อไปนี ้  
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กิจกรรมแนะแนวเพือ่เสริมสร้างความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความต้องการ
ประกอบอาชพี คร้ังที ่2 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย 

(ด้านบุคลิกภาพ) 
ชื่อกิจกรรม บุคลิกภาพกบัอาชีพ                                                       เวลา 1 ช่ัวโมง 
***************************************************************************************************** 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อใหน้กัเรยีนส ารวจบคุลิกภาพดา้นต่าง ๆ ของตนเอง 
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถบอกลกัษณะบุคลิกภาพกับอาชีพที่สอดคลอ้งระหว่างความ

สนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพได ้
สาระส าคัญ 
การเลือกอาชีพของบคุคลเป็นการแสดงออกถึงบคุลิกภาพ ความสนใจในอาชีพ ตามหลกั

ทฤษฎีการเลือกอาชีพของ (Holland’s theory of vocational Choice (Holland, 1985, อา้งถึงใน 
ปิยะนันท ์คงไพ่, 2561) ไดจ้  าแนกบุคคลออกตามบุคลิกภาพได ้6 ดา้น ตามความสนใจในการ
ประกอบอาชีพคือ 1. ชอบสิ่งที่เป็นจริง (Realistic) 2. ชอบสืบคน้ (Investigative) 3. ชอบศิลปะ 
(Artistic) 4. ชอบเขา้สังคม (Social) 5. ชอบความทา้ทาย (Enterprising) และ 6. ชอบระเบียบ
แบบแผน (Conventional) การที่บุคคลรูจ้ักบุคลิกภาพของตนเองและมีความรูเ้ก่ียวกับอาชีพนัน้  
สามารถน าไปประกอบการตดัสินใจในเลือกอาชีพของตนเองได ้ 

สื่อ/อุปกรณ ์
1. เกมบคุลิกภาพสมัพนัธ ์(กระดานเกม) ตามหลกัทฤษฎีการเลือกอาชีพของ (Holland’s 

theory of vocational Choice) จ านวน 3 ชดุ 
2. แบบส ารวจ VIESA ฉบบัแปลผลโดยใชร้หสัอาชีพของ (ส านกัวิชาการและมาตรฐาน

การศกึษา, 2561)  
3. กระดาษค าตอบแบบส ารวจ  VIESA ฉบบัแปลผลโดยใชร้หสัอาชีพของ Holland 
4. ใบกิจกรรมมองบคุลิกภาพใหต้รงกบัอาชีพ 
5. QR code หอ้งเรียนออนไลน ์Google Sites เพื่อใชด้าวนโ์หลดใบกิจกรรม ใบความรู ้

แบบทดสอบต่าง ๆ ในการท ากิจกรรม 
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วิธีด าเนินการจัดกิจกรรม 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ผูว้ิจยักลา่วทกัทายนกัเรยีน และกลา่วถึงกิจกรรมครัง้ที่แลว้เพื่อเป็นการทบทวน 
2. ผู้วิจัยให้นักเรียนนับเลขเรียงล าดับไปเรื่อย ๆ จนครบ โดยแบ่งกลุ่มนักเรียน

ออกเป็น 2 กลุม่ คือกลุม่เลขคี่ และกลุม่เลขคู่ 
3. ผู้วิจัยแจกอธิบาย “กิจกรรมเกมบุคลิกภาพสัมพันธ์” (กระดานเกม) (Cheung, 

2006, cited Beth Tauber, อา้งถึงใน สกล วรเจรญิศร,ี 2560, น. 162)  
อุปกรณ ์

1) กระดานเกม (Game board)  
2) ตวัเดินที่ใชเ้ลน่ 6 ตวั โดยแบง่ตามบคุลิกภาพ 6 ดา้นตามหลกัทฤษฎีการเลือก

อาชีพของ (Holland’s theory of vocational Choice) 
3) การด์เกมจ าแนกตามบุคลิกภาพ 6 ดา้นตามหลกัทฤษฎีการเลือกอาชีพของ 

(Holland’s theory of vocational Choice) 
วิธีด าเนินการ 

1) ผูว้ิจยัอธิบายกฏ กติกาการเล่นโดยใหส้มาชิกเลือกตวัเดินไปตัง้ไวท้ี่จดุเริ่มตน้ 
ก าหนดวา่ใครจะเริม่เลน่ก่อนและใครจะเลน่เป็นล าดบัถดัไป 

2) ผูว้ิจัยใหน้ักเรียนเริ่มเดินตามที่ก าหนดพอตกที่ตัวอักษรอะไรก็ใหเ้ปิดการด์
และตอบค าถาม 

4. ผูว้ิจยัชวนใหน้กัเรยีนอภิปรายลกัษณะของแต่ละกลุม่อาชีพว่าเหมือนหรอืแตกตา่ง
กันอย่างไร และเช่ือมโยงกับความหมายของบุคลิกภาพ 6 ด้าน โดยจ าแนกบุคคลออกตาม
บุคลิกภาพตามความสนใจในการประกอบอาชีพคือ  ชอบสิ่งที่เป็นจริง (Realistic) ชอบสืบคน้ 
(Investigative) ชอบศิลปะ (Artistic) ชอบเขา้สังคม (Social) ชอบความทา้ทาย (Enterprising) 
และชอบระเบียบแบบแผน (Conventional) บุคลิกภาพแต่ละแบบเกิดจากการปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่าง สิ่งแวดลอ้มทัง้สิ่งแวดลอ้มทางสงัคม ไดแ้ก่ เพื่อน พ่อแม่ ผูป้กครอง วิถีการด าเนินชีวิต  
และสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ  กบัแรงพลงัดนัของแต่ละบคุคลซึง่จะไดร้บัอิทธิพลจากการถ่ายทอด
ทางพันธุกรรมและจะส่งผลไปยังความสามารถในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ประสบการณ์การ  
มีปฏิสัมพันธ์เหล่านีจ้ะเริ่มตน้ท าใหแ้ต่ละคนมีการเรียนรูค้วามรูส้ึกชอบหรือไม่ชอบในกิจกรรม  
ที่แตกต่างกันแลว้ต่อมาความรูส้ึกชอบหรือไม่ชอบที่เกิดขึน้กับกิจกรรมเหล่านีจ้ะกลายมาเป็น
ความสนใจ  และความสนใจจะน าไปสู่ความสามารถเฉพาะด้านที่แตกต่างกัน  ท้ายที่สุด 
ความสนใจและความสามารถที่แตกต่างกันนีจ้ะก่อตัวเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลที่มี



  147 

อปุนิสยั  ความคิด  การรบัรู ้และการกระท าที่ต่างกนัออกไปในแต่ละตวั (Holland, 1985, อา้งถึง
ในปิยะนนัท ์คงไพ่, 2561) 

ขั้นปฏบัิตกิิจกรรม 
1. ผู้วิจัยอธิบายแบบส ารวจ VIESA ฉบับแปลผลโดยใช้รหัสอาชีพของ Holland  

ใหน้กัเรยีนฟังโดยอธิบายบคุลิกภาพทัง้ 6 ดา้น ประกอบดว้ย 
1) Realistic หมายถึง บุคลิกภาพแบบจริงจงั ไม่คิดฝัน นิยมความจริง และสิ่งที่

เป็นรูปธรรม 
2) Investigative หมายถึง บุคลิกภาพที่ต้องใช้เชาวน์ปัญญาและความคิด

นกัวิชาการ หรือผูใ้ชก้ิจกรรมทางปัญญาในการแกปั้ญหาและแสวงหาความรู ้
3) Artistic หมายถึงบคุลิกภาพแบบมีศิลปะ 
4) Social หมายถึงบคุลิกภาพแบบชอบสงัคมกบับคุคลอื่น  มีความสนใจสงัคม 
5) Enterprising หมายถึงบุคลิกภาพแบบกลา้คิดกลา้ท า มีธรรมชาติที่ชอบท า

กิจกรรมเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนหรือผลประโยชนท์างดา้นเศรษฐกิจ 
6) Conventional หมายถึงบคุลิกภาพที่ท  าตามระเบียบแบบแผน 

2. ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนลงมือท า แบบส ารวจ ฉบบัแปลผลโดยใชร้หสัอาชีพของ Holland 
อา้งอิงจาก ศนูยพ์ฒันาคณุภาพงานแนะแนวโรงเรียนสงักดักรมสามญัศกึษา คู่มือการวางแผนเขา้
สูอ่าชีพ ส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย ตามเวลาที่ก าหนด 

3. นักเรียนอ่านแปลผลโดยเลือกรหัสคะแนนมากที่สุด 3 ล าดับว่าอาชีพที่ ได้
สอดคลอ้งกบัความสนใจและการประกอบอาชีพของนกัเรยีนหรือไม่ 

4. ใหน้กัเรียนบนัทึกผลการแปล และท าใบกิจกรรมมองบุคลิกภาพใหต้รงกบัอาชีพ
ใหเ้รียบรอ้ยและสง่ในครัง้ถดัไป 

5. ผู้วิจัยสอบถามนักเรียนเก่ียวกับการแปลผล ด้วยค าถามที่ว่าอาชีพที่ ได้มี
สอดคลอ้งกบัความสนใจของนกัเรยีนหรือไม่ อย่างไร 

ขั้นสรุป  
1. ผูว้ิจัยและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องบุคลิกภาพของตนเองที่สอดความกับความ

สนใจและความตอ้งการประกอบอาชีพ เม่ือนักเรียนรูจ้ักและเขา้ใจบุคลิกภาพแลว้จะสามารถ
น ามาพิจารณาอาชีพที่เหมาะสมกบัตนเองได ้

2. ผูว้ิจัยนัดหมายวันเวลา และสถานที่ในการเขา้ร่วมโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว
อาชีพในครัง้ตอ่ไป 
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การประเมินผล 
1. สังเกตจากการใหค้วามร่วมมือในการจัดกิจกรรมการส ารวจบุคลิกภาพดา้นต่าง ๆ 

ของตนเอง การท างานเป็นกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น ของนักเรียนว่าใหค้วามร่วมมือมากนอ้ย
เพียงใด 

2. การท าแบบส ารวจ VIESA ฉบับแปลผลโดยใช้รหัสอาชีพของ Holland นักเรียน
สามารถบอกอาชีพที่ตนเองสนใจสอดคลอ้งกบับคุลิกภาพได ้ 

3. นกัเรียนสามารถสรุปการแปลผลการท าแบบส ารวจและวิเคราะหอ์าชีพที่ไดว้่าตรงกบั
บคุลิกภาพของนกัเรยีนหรือไม่  
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ชื่อกิจกรรม บุคลิกภาพกบัอาชีพ                        เกมบุคลิกภาพสัมพันธ ์(กระดานเกม) 

เกมบุคลิกภาพสัมพันธ ์(กระดานเกม)  
ตามหลักทฤษฎีการเลือกอาชีพของ (Holland’s theory of vocational Choice) 

ค าชีแ้จง ใหน้กัเรียนเลือกตวัเดินและไปตัง้ไวท้ี่จดุเริ่มตน้ จากนัน้สลบักนัเดินตามล าดบัที่ก  าหนด 

พอตกในช่วงรหัสอะไรให้เปิดการด์และตอบค าถามตามที่ก าหนดว่าอาชีพเหล่านั้น ควรมี

บคุลิกภาพแบบใด 

R  

จุดเร่ิมต้น 

I S C A 

C E A E R 
I C R  S I 
S A S E C 
A R I E A 
E S R C I  

จุดสิน้สุด 
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ค าถามในการด์รหสัต่างๆ   

การด์ รหสั R ชอบสิ่งที่เป็นจรงิ (Realistic)   การด์ รหสั I ชอบสืบคน้ (Investigative)  

 - วิศวกร       - แพทย ์    

 - ช่างไฟฟ้า      - นกัดาราศาสตร ์

 - นกัส ารวจ      - นกัเทคนิคการแพทย ์

 - ช่างไม ้       - นกัภมูิศาสตร ์

 - ผูต้รวจสอบงานก่อสรา้ง     - นกัอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 

 - ช่างเทคนิคเครื่องบิน     - ศลัยแพทย ์

 - ช่างเครื่องยนต ์/ ช่างยนต ์     - นกัวิจยัทางวิทยาศาสตร ์

 - ถอยหลงั 2 ชอ่ง      - เปลี่ยนที่กบัผูเ้ลน่ขา้งหนา้ 

 - เลน่ไดอ้ีก 1 ครัง้      - เดินไปขา้งหนา้ 2 ช่อง 

การด์ รหสั A ชอบศิลปะ (Artistic)    การด์ รหสั S ชอบเขา้สงัคม (Social)  

 - ศิลปิน / จิตรกร      - ผูบ้รหิารโรงเรยีน 

 - นกัข่าว       - นกัจิตวิทยา 

 - ประติมากร ป้ัน แกะสลกั     - นกัสงัคมสงเคราะห ์

 - นกัตดัตอ่ภาพยนตร ์/ วิดีโอ     - ผูน้  าคา่ยเยาวชน 

 - นกัออกแบบกราฟิก     - ผูใ้หค้  าปรกึษาดา้นอาชีพ 

 - นกัดนตร ี      - พี่เลีย้งเด็ก 

 - อาจารยส์อนศิลปะ      - ครู / อาจารย ์

 - เดินไปขา้งหนา้ 3 ช่อง     - เปลี่ยนที่กบัผูเ้ลน่ขา้งหลงั 

 - เลน่ไดอ้ีก 1 ครัง้      - หยิบการด์รหสั C  1  ใบ 

การด์ รหสั E ชอบความทา้ทาย (Enterprising)   การด์ รหสั C ชอบระเบียบ (Conventional) 

 - ผูจ้ดัรายการโทรทศัน ์/ พิธีกร     - พนกังานตอ้นรบั 

 - ผูอ้อกแบบโฆษณา      - นกับญัชี 

 - ผูจ้ดัการโรงแรม      - พนกังานธนาคาร 

 - พนกังานขาย      - เจา้หนา้ที่กรมสรรพากร 

 - นกัธุรกิจ       - บคุลากรท างานในศาล 

 - นกัลงทนุ (ซือ้/ขายหุน้)     - ตวัแทนฝ่ายบรกิารลกูคา้ 

 - พิธีกร       - ผูค้วบคมุเครื่องคอมพิวเตอร ์

 - เดินไปขา้งหนา้ 1 ช่อง      - หยิบการด์รหสั S  1  ใบ 

 - เลน่ไดอ้ีก 1 ครัง้      - ถอยหลงั 1 ชอ่ง 
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กิจกรรมแนะแนวเพือ่เสริมสร้างความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความต้องการ
ประกอบอาชพี คร้ังที ่3 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย 

(ด้านพฤติกรรม) 

  ชื่อกิจกรรม ส ารวจพฤตกิรรมสู่อาชพี                                               เวลา 1 ช่ัวโมง 

***************************************************************************************************** 
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือใหน้กัเรยีนส ารวจพฤติกรรมหรือการกระท าที่เก่ียวกบังานที่ท  าเป็นประจ า  ชอบท า  

และอยากท าวา่เหมาะสมกบัอาชีพใด  
2. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถบอกพฤติกรรมของตนเองที่สอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบั

ความตอ้งการประกอบอาชีพได ้
สาระส าคัญ 
พฤติกรรมเป็นการกระท าที่ส่งผลต่อการกระท าที่เก่ียวกับงานที่ท  าเป็นประจ า  ชอบท า

และอยากท าว่าเหมาะสมกบัอาชีพใดใหป้ระสบความส าเรจ็  และยงัรวมไปถึงการแสดงออกของ
บุคคลต่อสิ่งแวดลอ้มต่าง ๆ ในที่ท  างานดว้ย ดงันัน้การส ารวจพฤติกรรมของตนเองว่าสอดคลอ้ง
ระหวา่งความสนใจและความตอ้งการประกอบอาชีพหรือไม่  จงึเป็นสว่นช่วยในการวางแผนในการ
เลือกอาชีพในอนาคต (ปทิตตา สณัหภกัดี, 2550)  

สื่อ/อุปกรณ ์
1. แบบฟอรม์เสน้ทางทกัษะอาชีพของฉนั 
2. ใบกิจกรรมส ารวจพฤติกรรมสูอ่าชีพ 
3. ใบความรูเ้รื่อง พฤติกรรมต่อการท างาน 
4. ดินสอหรอืสีไม ้จ านวน 3 กลอ่ง 
5. QR code หอ้งเรียนออนไลน ์Google Sites เพื่อใชด้าวนโ์หลดใบกิจกรรม ใบความรู ้

แบบทดสอบต่าง ๆ ในการท ากิจกรรม 
วิธีด าเนินการจัดกิจกรรม 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ผูว้ิจยักลา่วทกัทายนกัเรยีน และกลา่วถึงกิจกรรมครัง้ที่แลว้เพื่อเป็นการทบทวน 
2. ผูว้ิจัยน าเขา้สู่บทเรียนเก่ียวกับ พฤติกรรม สิ่งที่นักเรียนแสดงออก หรือกิจกรรม

ยามวา่งที่นกัเรยีนชอบท าที่เก่ียวขอ้งกบัอาชีพที่ตนเองสนใจ 
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3. ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนท าการอภิปรายกลุม่ (Small Group Discussion) เป็นวิธีการเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนทกุคนไดมี้สว่นรว่มในการแสดงออก และช่วยใหผู้เ้รียนไดร้บัขอ้มลูเพิ่มเติมมากขึน้ 
(ทิศนา แขมมณี, 2545) โดยใหน้กัเรียนจบักลุม่ 4-5 คน และเขียนกิจกรรมยามวา่ง ที่นกัเรียนชอบ
ท าที่เก่ียวขอ้งกับอาชีพที่ตนเองสนใจ จากนัน้ใหต้ัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอกิจกรรมที่นักเรียน  
ช่ืนชอบว่าพฤติกรรมเหล่านั้นนักเรียนแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปแบบใด และปัจจัยใดบา้งที่
ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมเหลา่นัน้ 

4. ผูว้ิจัยและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับพฤติกรรมในการท างานของมนุษย์
ประกอบด้วยปัจจัยใดบ้าง ผู้วิจัยให้ความหมาย (ความแตกต่างของบุคคล ย่อมมีผลต่องาน  
ที่ต่างกันการสรรหาคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้าท างานในหน้าที่แตกต่างกันให้สอดคล้องกับ
ความสามารถของบุคคล ความสนใจ ความถนัดของบุคคคนนัน้ ปัจจัยที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรม
การท างานของบุคคลดงันี ้1. ปัจจยัที่บุคคล บุคคลมีลกัษณะเฉพาะตวัแตกต่างกนัไปซึ่งมีผลต่อ
การแสดงออกของพฤติกรรมแตกต่างกันออกไปไดแ้ก่ 1.1 ความถนัด 1.2 ลักษณะบุคลิกภาพ  
1.3 ลกัษณะทางกายภาพ 1.4 ความสนใจและจูงใจ 1.5 อายุ เพศ และวยัต่าง ๆ 1.6 การศึกษา  
1.7 ประสบการณ ์และ 2. ปัจจยัที่สภาพแวดลอ้ม เป็นสถานการณภ์ายนอกที่มีผลต่อการท างาน 
2.1 ปัจจยัที่เก่ียวกบังาน 2.2 ปัจจยัที่เก่ียวกบัองคก์ร (ปทิตตา สณัหภกัดี, 2550)  

5. ผู้วิจัยน าเข้าสู่ “กิจกรรมเส้นทางทักษะอาชีพของฉัน(Geldard and Geldard, 
1999, อา้งถึงในสกล วรเจรญิศร,ี 2560, น. 154) 

อุปกรณ ์
1) แบบฟอรม์ใบกิจกรรมเสน้ทางทกัษะอาชีพของฉนั และดินสอหรือสีไม ้

วิธีด าเนินการ 
1) ผูว้ิจยัใหน้กัเรยีนประเมินตนเองจากทกัษะที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการท างาน

ของบคุคล 
2) ผูว้ิจยัแจกแบบฟอรม์เสน้ทางทกัษะอาชีพของฉัน และใหน้กัเรียนเขียนกราฟ

เสน้ทางอาชีพของตนเองตามหวัขอ้ที่ก  าหนดว่าแต่ละหวัขอ้นกัเรียนประเมินทกัษะทางอาชีพของ
ตนเองว่ามีความพรอ้มอยู่ในระดบัใด ซึ่งกราฟคะแนนมีทัง้หมด 9 คะแนน แบ่งเป็น 3 ช่วงไดแ้ก่  
1. แก้ไขและปรบัปรุง 2. เหมาะสม 3. ส่งเสริมและพัฒนา (โดยผู้วิจัยน าตัวอย่างการเขียนให้
นกัเรยีนด)ู 

3) ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนแต่ละคนน าเสนอเรื่องราวเสน้ทางอาชีพของฉัน ดว้ยวิธีการ
เลา่ใหเ้พื่อนฟังวา่แต่ละจดุวา่ในใบงานเสน้ทางอาชีพของฉนัอยู่ในระดบัใด เพราะเหตใุด  
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ขั้นปฏบิัติกิจกรรม 
1. ผูว้ิจยัแจกใบกิจกรรมส ารวจพฤติกรรมสูอ่าชีพ 
2. ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มแล้วให้นักเรียนเขียนการส ารวจพฤติกรรมและกิจกรรมลงใน

กระดาษ  โดยวาดรูปตวัเองในขณะประกอบอาชีพนัน้ไวต้รงกลางหนา้กระดาษและโยงขอ้ความ
ออกมาในลกัษณะแผนผงัความคิดตามหวัขอ้ที่ก  าหนด   

3. ผูว้ิจัยใหน้ักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเก่ียวกับกิจกรรมและพฤติกรรมที่ตนเอง
แสดงออกว่าสอดคลอ้งกันหรือไม่ และช่วยกันน าเสนอในสิ่งที่ควรท าเพื่อให้พัฒนาพฤติกรรม
ตนเองสูอ่าชีพที่ตนเองตอ้งการ และน าสง่ในครัง้ถดัไป 

ขั้นสรุป 
1. ผูว้ิจัยและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องพฤติกรรมของตนเองที่สอดความกับความ

สนใจและความตอ้งการประกอบอาชีพ เม่ือนกัเรียนรูจ้กัและเขา้ใจพฤติกรรมที่แสดงออกผ่านทาง
กิจกรรมต่าง ๆ แลว้สามารถน ามาพิจารณาอาชีพที่เหมาะสมกบัตนเองได ้

2. ผูว้ิจัยนัดหมายวันเวลา และสถานที่ในการเขา้ร่วมโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว
อาชีพในครัง้ตอ่ไป 

การประเมินผล 
1. สงัเกตจากการใหค้วามร่วมมือในการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการส ารวจพฤติกรรมของ

ตนเองที่สง่ผลตอ่การประกอบอาชีพ การท างานเป็นกลุม่ การแสดงความคิดเห็น ของนกัเรยีนวา่ให้
ความรว่มมือมากนอ้ยเพียงใด 

2. การท าใบกิจกรรมพฤติกรรมสู่อาชีพ นักเรียนสามารถบอกพฤติกรรมต่ าง ๆ 
ที่แสดงออกทางอาชีพที่สอดคลอ้งกนัระหวา่งความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพได ้ 
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ส ารวจพฤตกิรรมสู่อาชีพ                      ใบกิจกรรมส ารวจทกัษะทีแ่สดงออกทางอาชพี 
 

ชื่อ-สกุลนักเรียน................................................................ชั้น ม. ........./........เลขที.่........... 
ค าชีแ้จง  ใหน้กัเรียนศกึษาส ารวจทกัษะที่แสดงออกทางอาชีพผ่านทางพฤติกรรมในกิจกรรมต่าง 
ๆ ตามแนวคิดทฤษฎีทางอาชีพของ (Holland’s theory of vocational Choice) ว่าทกัษะดงักล่าว
ของนกัเรยีนอยู่ในช่วงใด ไดแ้ก่ 1. แกไ้ขและปรบัปรุง  2. เหมาะสม  3. สง่เสรมิและพฒันา จากนัน้
ใหน้กัเรยีนท าจดุ  (•)  ในระดบัที่ตนเองเลือกจนครบ 

 
 
 
 
 
 

 ทกัษะทางการ
เคลื่อนไหวทาง

มือ 

(R) 

ทกัษะ
ทางการ
ค านวน 

 

(I) 

ทกัษะ
ทาง
ดนตร ี

 

(A) 

ทกัษะ
ทางการผูก

มิตร 
 

(S) 

ทกัษะ
ทางการ

บริหารงาน 
 

(E) 

ทกัษะทาง
ส านักงาน 

 
 

(C) 

 

9 - - - - - - 

ส่ง
เส
ริม

แล
ะพ

ัฒ
นา

 

8 - - - - - - 

7 - - - - - - 

6 - - - - - - 

เห
มา

ะส
ม 5 - - - - - - 

4 - - - - - - 

3 - - - - - - 

แก
้ไข
แล

ะป
รับ

ปรุ
ง 

2 - - - - - - 

1 - - - - - - 
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ส ารวจพฤตกิรรมสู่อาชีพ                                  ใบกิจกรรมส ารวจพฤตกิรรมสู่อาชพี 
 

ชื่อ-สกุลนักเรียน................................................................ชั้น ม. ........./........เลขที.่........... 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพอาชีพที่นักเรียนต้องการและส ารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิด
พฤติกรรมในการท างานของตนเองและตอบค าถามในสิ่งที่ควรท าเพื่อใหพ้ฒันาพฤติกรรมตนเอง 
สูอ่าชีพที่ตนเองตอ้งการดงัตอ่ไปนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1.1 ความถนดัของตนเองตอ่อาชีพ 

..................................................... 

1.2 ลกัษณะทางบคุลิกภาพของตนเอง

ตอ่อาชีพ 

..................................................... 

1.3 ลกัษณะทางกายภาพตอ่อาชีพ  

..................................................... 

1.4 ระดบัความสนใจตอ่อาชีพ 

..................................................... 

1.5 ความเหมาะสมของ อาย ุเพศ           

ตอ่อาชีพ 

..................................................... 

1.6 ประสบการณเ์ก่ียวกบังานที่สนใจ 

..................................................... 

1.7 ประสบการณเ์ก่ียวกบังานที่สนใจ 

..................................................... 

 

 

 

 

 

1. ปัจจยัทีบุ่คคล 
 

2.1 ความรูเ้รื่องปัจจยัเก่ียวกบั

สถานที่ท  างาน 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

………………… 

2.2 ความรูเ้รื่องปัจจยัเก่ียวกบั

สถานที่ท  างาน 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

……………................................

..................................................

.................… 

2. ปัจจยัทีส่ภาพแวดล้อม 

ภาพตัวฉันกับ
อาชีพทีต้่องการ 
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กิจกรรมแนะแนวเพือ่เสริมสร้างความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความต้องการ
ประกอบอาชพี คร้ังที ่4 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย 

(ด้านความถนัด) 
ชื่อกิจกรรม วิเคราะหค์วามถนัดทางอาชีพ                                           เวลา 1 ช่ัวโมง 

*************************************************************************** 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อใหน้กัเรยีนส ารวจความถนดัของตนเองที่สง่ผลตอ่การประกอบอาชีพ 
2. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถบอกความถนดัของตนเองที่สอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบั

ความตอ้งการประกอบอาชีพได ้
สาระส าคัญ 
ความถนดัเป็นความสามารถของบคุคลที่ไดร้บัการเรียนรูแ้ละฝึกฝนจนเกิดความช านาญ 

ทกัษะที่เกิดขึน้เหล่านีมี้ผลต่อการวางแผนในการประกอบอาชีพ เพื่อใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัความสนใจและความตอ้งการประกอบอาชีพของตนเอง (จไุรพร ตรงัปราการ, 2548)  

สื่อ/อุปกรณ ์
1. ประวตัิชีวิตบคุคลตน้แบบ พรอ้มรูปประกอบ จ านวน 2 ภาพ 
2. แบบทดสอบความถนดัทางอาชีพ (Basic Vocational Orientation) 
3. กระดาษค าตอบแบบทดสอบความถนดัทางอาชีพ (Basic Vocational Orientation) 
4. ดินสอหรอืสีไม ้จ านวน 5 กลอ่ง 
5. QR code หอ้งเรียนออนไลน ์Google Sites เพื่อใชด้าวนโ์หลดใบกิจกรรม ใบความรู ้

แบบทดสอบต่าง ๆ ในการท ากิจกรรม 
วิธีด าเนินการจัดกิจกรรม 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ผูว้ิจยักลา่วทกัทายนกัเรยีน และกลา่วถึงกิจกรรมครัง้ที่แลว้เพื่อเป็นการทบทวน 
2. ผูว้ิจัยเล่าเรื่องบุคคลผูท้ี่ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ  โดยใชก้รณี

ตวัอย่าง (Case) เป็นวิธีการใชต้วัอย่างหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จริง ๆ น ามาดดัแปลงและใช้
เป็นตวัอย่างในการใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษา วิเคราะหแ์ละอภิปรายกนั เพื่อสรา้งความเขา้ใจ และฝึกฝน
หาทางแกปั้ญหานัน้ วิธีการนีจ้ะช่วยใหผู้เ้รียนไดรู้จ้กัคิดและพิจารณาขอ้มลูที่ตนไดร้บัอย่างถ่ีถว้น
ซึง่มีสว่นท าใหก้ารเรยีนรูมี้ความหมายส าหรบัผูเ้รียนรูม้ากขึน้ (จินดารตัน ์ปีมณี, 2545)   

3. ผูว้ิจยักล่าวถึงบุคลที่เป็นกรณีตวัอย่างที่คบ้พบความถนดัของตนเอง และพฒันา
ความถนดัของตนเองจนส าเรจ็ในการประกอบอาชีพ เช่น ประวตัิของ “เณอปราง” เฌอปราง อารีย์
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กลุ ศิลปินวง BNK48  เป็นนกัรอ้งที่ประกอบความส าเรจ็ในเรื่องของการเรียนและการรอ้งเพลงเป็น
แบบอย่างที่ดีของแฟนคลบั และ “ตนู” อาทิวราห ์คงมาลยั ศิลปินวงบอดีแ้สลม ที่ใชค้วามถนดัใน
การเลน่ดนตร ีและรอ้งเพลงจนเป็นนกัรอ้งแนวหนา้ของประเทศไทยที่มีคนติดตามเป็นจ านวนมาก 
ขอ้มูลขา้งตน้นีก้ล่าวใหน้ักเรียนเห็นความส าคัญของการรูจ้ักความถนัดของตนเองและสามารถ
น ามาพฒันาตนเองใหก้า้วสูก่ารประกอบอาชีพอย่างประสบความส าเรจ็ 

4. ผูว้ิจัยใหน้ักเรียนหาบุคคลตน้แบบที่มีความถนัดคลา้ยกบัตนเอง แลว้ใหเ้ขียนลง
บนกระดาษจากนัน้ใหจ้  าแนกวา่ บคุคลนัน้มีความถนดัในเรื่องใดบา้ง 

ขั้นปฏบัิตกิิจกรรม 
1. ผูว้ิจยัอธิบายเก่ียวกบัความหมายของความถนดั ซ฿งเป็นความสามารถของแตล่ะ

ละบุคคลในดา้นใดดา้นหนึ่งที่ไดจ้ากการเรียนรู ้ฝึกฝนจนเกิดความช านาญในดา้นนัน้เป็นพิเศษ
และสามารถปฏิบตัิกิจกรรมหรือท างานในดา้นนัน้ไดอ้ย่างดีและมีประสิทธิภาพ 

2. ผูว้ิจัยตัง้ค าถาม ว่านักเรียนมีความถนัดดา้นอะไรบา้งเพื่อใหน้ักเรียนได้ส  ารวจ
ตวัเอง จากนัน้อธิบายแบบวดัความถนดัเป็นแบบทดสอบที่ใชว้ดัประสบการณ ์การเรียนรู ้และยงั
สามารถใชท้  านายผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดจากการฝึกฝน โดยอา้งอิงจากทฤษฏีการจ าแนกอาชีพตาม
บุคลิกภาพของ จอห์น ฮอลแลนค์ แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ (Basic Vocational 
Orientation) ลักษณะของแบบทดสอบนี ้ เป็นค าถามเก่ียวกับอาชีพต่าง ๆ มีทั้งหมด 18 ข้อ 
สามารถแปลผลออกมาเป็นความถนดัดา้นอาชีพ 3 ดา้นคือ ความถนดัดา้นขอ้มลู, ความถนดัดา้น
บุคคลและความถนัดดา้นเครื่องมือ (ฤชุชยั โปธา, 2558) ซึ่งจะช่วยใหน้ักเรียนสามารถตดัสินใจ
เลือกแนวทางการด าเนินชีวิตในการเลือกอาชีพหรือการท างาน 

3. ผูว้ิจยัอธิบายการแปลผลคะแนนแบบทดสอบ และใหน้กัเรียนเขียนความถนดัที่ได้
จากแบบทดสอบ พรอ้มเขียนความถนดัที่สอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการประกอบ
อาชีพ และสง่ในครัง้ถดัไป 

ขั้นสรุป 
1. ผูว้ิจัยและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องความถนัดของตนเองที่สอดความกับความ

สนใจและความตอ้งการประกอบอาชีพ เม่ือนกัเรยีนรูจ้กัและเขา้ใจความถนดัแลว้จะสามารถน ามา
พิจารณาอาชีพที่เหมาะสมกบัตนเองได ้

2. ผูว้ิจัยนัดหมายวันเวลา และสถานที่ในการเขา้ร่วมโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว
อาชีพในครัง้ตอ่ไป 
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การประเมินผล 
1. สงัเกตจากการใหค้วามร่วมมือในการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการส ารวจพฤติกรรมของ

ตนเองที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพ การแสดงความคิดเห็น ของนักเรียนว่าใหค้วามร่วมมือมาก
นอ้ยเพียงใด 

2. การท าแบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ (Basic Vocational Orientation) นักเรียน
สามารถบอกอาชีพที่ตนเองสนใจสอดคลอ้งกบับคุลิกภาพได ้ 

3. นักเรียนสามารถสรุปการแปลผลการท าความถนัดทางอาชีพ (Basic Vocational 
Orientation) และวิเคราะหอ์าชีพที่ไดว้า่ตรงกบัความถนดัของนกัเรยีนหรือไม่ 
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กิจกรรมแนะแนวเพือ่เสริมสร้างความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความต้องการ
ประกอบอาชพี คร้ังที ่5 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย 

(ด้านความสามารถ) 
ชื่อกิจกรรม พัฒนาความสามารถสู่เป้าหมายทางอาชีพ                          เวลา 1 ช่ัวโมง 

***************************************************************************************************** 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อใหน้กัเรยีนส ารวจความสามารถของตนเองที่สง่ผลตอ่การประกอบอาชีพ 
2. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถบอกความสามารถของตนเองที่สอดคลอ้งระหว่างความสนใจ

กบัความตอ้งการประกอบอาชีพได ้
สาระส าคัญ 
ความสามารถในการประกอบอาชีพเป็นการที่บุคคลพิจารณความสามารถของตนเอง

โดยผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับอาชีพ จนบุคคลเกิดความมั่นใจว่าสามารถประกอบ
อาชีพใหบ้รรลตุามเปา้หมายได ้(เจตจรสั ศรีรตันพร, 2542) 

สื่อ/อุปกรณ ์
1. แบบฟอรม์กิจกรรมการตรวจสอบความสามารถของฉนั 
2. ใบกิจกรรม วางเปา้หมายสูอ่าชีพ 
3. ดินสอหรอืสีไม ้จ านวน 5 กลอ่ง 
4. QR code หอ้งเรียนออนไลน ์Google Sites เพื่อใชด้าวนโ์หลดใบกิจกรรม ใบความรู ้

แบบทดสอบต่าง ๆ ในการท ากิจกรรม 
วิธีด าเนินการจัดกิจกรรม 

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ผูว้ิจยักลา่วทกัทายนกัเรยีน และกลา่วถึงกิจกรรมครัง้ที่แลว้เพื่อเป็นการทบทวน 
2. ผู้วิจัยชวนให้นักเรียนวิเคราะห์ความสามารถของตนเองที่สัมพันธ์กับอาชีพที่

ตนเองตอ้งการ 
3. ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนท าการอภิปรายกลุม่ (Small Group Discussion) เป็นวิธีการเปิด

โอกาสใหผู้เ้รียนทกุคนไดมี้สว่นรว่มในการแสดงออก และช่วยใหผู้เ้รียนไดร้บัขอ้มลูเพิ่มเติมมากขึน้ 
อา้งอิงจาก (ทิศนา แขมมณี, 2545) โดยผูว้ิจยัอภิปรายความหมายของการรบัรูค้วามสามารถทาง
อาชีพ คือสิ่งส  าคญัในการที่จะใหน้กัเรียนประสบความส าเรจ็ตามล าดบัขัน้พฒันาการทางอาชีพ 
และน าไปสู่การเลือกอาชีพได้นั้นจะต้องเกิดจากส่งเสริมการรับรูค้วามสามารถของตนเอง  
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ใหน้ักเรียนเกิดการคน้หาอาชีพที่เหมาะสมซึ่งจะส่งผลใหน้ักเรียนมีแนวทางการศึกษาที่ชัดเจน  
และเรียนรูอ้ย่าสอดคลอ้งกับแนวคิดเก่ียวกับการรบัรู ้ความสามารถของตนเองในอาชีพ ทฤษฏี
ปัญญทางสงัคมของแบนดรูา (Bandura, 1997, อา้งถึงใน มนาปี คงรกัชา้ง, 2558) 

4. ผู้วิจัยน าเข้าสู่ “กิจกรรมการตรวจสอบความสามารถของฉัน” (Bowman and 
Bowman, 2005, อา้งถึงใน สกล วรเจรญิศร,ี 2560, น. 150) 

อุปกรณ ์
1) แบบฟอรม์กิจกรรมการตรวจสอบความสามารถของฉัน ตามแนวคิดทฤษฎี

การเลือกอาชีพของ (Holland’s theory of vocational Choice) 
วิธีด าเนินการ 

1) ผู้วิจัยแจกแบบฟอรม์กิจกรรมการตรวจสอบความสามารถของฉัน ตาม
แนวคิดทฤษฎีการเลือกอาชีพของ (Holland’s theory of vocational Choice) และออกค าสั่งว่าให้
นักเรียนอ่านขอ้ความที่เป็นคุณลักษณะความสามารถต่าง ๆ ตาม 6 กลุ่มอาชีพ จากนั้นใหท้ า
เครื่องหมายหนา้ขอ้ความที่ตรงกบัความสามารถของตนเอง โดยขอ้ความดงักลา่วสามารถเลือกได้
มากกวา่ 1 ขอ้ 

2) ผู้วิจัยให้นักเรียนน าความสามารถที่ตนเองตอบมาสรุปลงในใบกิจกรรมและ
เช่ือมโยงวา่สอดคลอ้งกบัอาชีพใด และใหน้กัเรยีนเขียนลงไปในช่องอาชีพนัน้ 

ขั้นปฏบัิตกิิจกรรม 
1. ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนส ารวจความสามารถของตนเองว่าความสามารถใดบา้งที่ส่งผล

ต่อความสนใจกบัความตอ้งการประกอบอาชีพของตนเองผ่านดา้นการประเมินตนเองตามขัน้ตอน
ดงันี ้

1.1 การปะเมินตนเอง 
1.2 การเขา้ถึงขอ้มลู 
1.3 การเลือกเปา้หมาย 
1.4 การวางแผน 
1.5 การแกปั้ญหา 

2. ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนวิเคราะหค์วามสารถของตนเอง ตามหวัขอ้ที่ก  าหนดและเขียนลง
ในใบกิจกรรมวางเปา้หมายสูอ่าชีพ และสง่ในครัง้ถดัไป 
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ขั้นสรุป 
1. ผูว้ิจยัและนักเรียนรว่มกนัสรุปเรื่องการรบัรูค้วามสามารถของตนเองที่สอดความ

กับความสนใจและความตอ้งการประกอบอาชีพ เม่ือนักเรียนรูจ้ักและเขา้ใจความสามารถของ
ตวัเองและวางแผนการไปสูเ่ปา้หมายเพื่อใชใ้นการประกอบอาชีพในอนาคต 

2. ผูว้ิจัยนัดหมายวันเวลา และสถานที่ในการเขา้ร่วมโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว
อาชีพในครัง้ตอ่ไป 

การประเมินผล 
1. สงัเกตจากการใหค้วามร่วมมือในการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการส ารวจความสามารถ

ของตนเองที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพ การแสดงความคิดเห็น ของนักเรียนว่าใหค้วามร่วมมือ
มากนอ้ยเพียงใด 

2. การท าใบกิจกรรม วางเป้าหมายสู่อาชีพนักเรียนสามารถวางแผนสู่เป้าหมายทาง
อาชีพที่ตนเองสนใจสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของตนเองได ้ 

3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์การรับรูค้วามสามารถของตนเอง 5 ขั้นตอนและวาง
แผนการไปสูเ่ปา้หมายทางอาชีพเพื่อกา้วสูก่ารประกอบอาชีพได ้
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พัฒนาความสามารถสู่เป้าหมายทางอาชีพใบกิจกรรมการตรวจสอบความสามารถของฉัน 
 

ชื่อ-สกุลนักเรียน..................................................................ชั้น ม. ........./.......เลขที.่........... 
ค าชีแ้จง ใหน้กัเรยีนอา่นขอ้ความท่ีเป็นคณุลกัษณะความสามารถต่าง ๆ จากนัน้ใหท้  า

เครื่องหมาย √ หนา้ขอ้ความที่ตรงกบัความสามารถของตนเอง โดยขอ้ความดงักลา่วสามารถ

เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้   

∆ ฉนัสามารถใชเ้ครื่องมือทางช่างไม ้ ∆ ฉนัเล่นดนตรีบางชนิดได ้ ∆ ฉนัสามารถใหค้ าแนะนาการทางาน
แก่ผูอ้ื่นได ้

∆ ฉนัแกซ้อ่มเครื่องไฟฟ้า 
เล็ก ๆ นอ้ย ๆ ในบา้นได ้

∆ ฉนัสามารถขบัรอ้งเสียงประสาน
ได ้

∆ ฉนัมีความสามารถในการขายของ 

∆ ฉนัสามารถเขียนภาพ
เครื่องจกัรกลได ้

∆ ฉนัเขียนรูปเหมือนได ้ ∆ ฉนัรูว้ิธีที่จะเป็นผูน้  าที่ประสบ
ความส าเรจ็ 

∆ ฉนัซอ่มแซมเครื่องเรอืนได ้ ∆ ฉนัออกแบบเครื่องแตง่กายได ้ ∆ ฉนัไดร้เิริ่มด าเนินธุรกิจการคา้หรอื
บรกิารของตนเอง 

∆ ฉนัสามารถซ่อมท่อน า้ง่ายๆได ้ ∆ ฉนัแตง่เรื่องหรอืโคลงกลอนได ้ ∆ ฉนัเป็นผูจ้ดัตัง้ชมรม 

∆ ฉนับอกช่ืออาหาร 3 ชนิด ที่มี
โปรตีนสงูได ้

∆ ฉนัสามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ ให้
คนอื่นเขา้ใจไดด้ี 

∆ ฉนัสามารถใชเ้ครื่องคิดเลข เครื่อง
ถ่ายเอกสารได ้

∆ ฉนัรูจ้กัใชเ้ครื่องมือทาง
คณิตศาสตร ์

∆ ฉนัท างานรว่มกบัผูอ้ื่นไดด้ี ∆ ฉนัสามารถจดัระเบียบเอกสารและ
โตต้อบจดหมายได ้

∆ ฉนัรูจ้กัวิธีใชก้ลอ้งจลุทรรศน ์ ∆ ฉนัช่วยคนที่ไม่สบายใจใหค้ลาย
ทกุขไ์ด ้

∆ ฉนัสามารถจดัรวบรวมเอกสารเขา้ที่
ในเวลาอนัรวดเรว็ 

∆ ฉนัสามารถแปลความหมายของ
สตูรโครงสรา้งทางเคมีง่ายๆ 

∆ ฉนัเคยท างานเป็นอาสาสมคัร ∆ ฉนัสามารถใชเ้ครื่องค านวณไดด้ี 

∆ ฉนัเคยรว่มแสดงและประกวด
สิ่งของทางวิทยาศาสตร ์

∆ ฉนัมองลกัษณะของคนออก ∆ ฉนัสามารถท าบนัทกึการจ่ายและ
การขายได ้

 

ผลรวม  1. ∆_________  2. ∆_________   3. ∆_________ 

  4. ∆_________   5. ∆ _________  6. ∆_________ 

สีทีไ่ด้จ านวนมากทีสุ่ดคือสี ________________ ตรงกับกลุ่มอาชพี ___________________ 
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พัฒนาความสามารถสู่เป้าหมายทางอาชีพ                  ใบกจิกรรมวางเป้าหมายสู่อาชีพ 
 

ชื่อ-สกุลนักเรียน..................................................................ชั้น ม. ........./.......เลขที.่........... 
ค าชีแ้จง ใหน้กัเรยีนเขียนแผนการวางเปา้หมายสูอ่าชีพโดยอธิบายวธีิการและแนวทางการปฏิบตัิ
ในการไปสูอ่าชีพที่ตนเองตอ้งการตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้

 

          
        
    
       
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.1 การประเมินความสามารถของตนเอง

.................................................................

.................................................................

.................................................................

...............................................................

  

1.2 การเขา้ถึงขอ้มลูเก่ียวกบัอาชีพ

....................................................................

....................................................................

....................................................................

......................................................  

1.3 การเลือกเป้าหมายอาชีพที่เหมาะสมกบัตนเอง

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

...........................  

1.4 การวางแผนเพื่อเขา้สูอ่าชีพ

.................................................................

.................................................................

.................................................................

...............................................................
  

1.5 การแกปั้ญหาเมื่อไม่เป็นไปตาม

เปา้หมายท่ีตัง้ไว้

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................  

อาชีพทีต่นเองสนใจ 
และต้องการประกอบอาชีพนีใ้นอนคต 

................................................ 
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กิจกรรมแนะแนวเพือ่เสริมสร้างความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความต้องการ
ประกอบอาชพี คร้ังที ่6 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย 

(ด้านค่านิยม) 

ชื่อกิจกรรม ส ารวจค่านิยมทางอาชีพ                                                เวลา 1 ช่ัวโมง 
***************************************************************************************************** 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อใหน้กัเรยีนส ารวจคา่นิยมของตนเองที่สง่ผลตอ่การประกอบอาชีพ 
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถบอกค่านิยมของตนเองที่สอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับ

ความตอ้งการประกอบอาชีพได ้
สาระส าคัญ 
ค่านิยมมีส่วนส าคญัในการเลือกอาชีพ เป็นความรูส้ึกพึงพอใจอนัเป็นผลลพัธท์ี่ไดจ้าก

การประกอบอาชีพ การส ารวจค่านิยมในการประกอบอาชีพจึงช่วยใหน้ักเรียนไดรู้จ้ักและเขา้ใจ
ตนเอง และสามารถวางแผนการประกอบอาชีพในอนาคตใหค้่านิยมสอดคลอ้งระหว่างความสนใจ
กบัความตอ้งการประกอบอาชีพของตนเอง (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา, 2561)  

สื่อ/อุปกรณ ์
1. บตัรภาพสิ่งของต่าง ๆ  
2. ใบกิจกรรมส ารวจคา่นิยม 
3. กระดาษปรูฟ๊ จ านวน 3 แผ่น 
4. ดินสอหรอืสีไม ้จ านวน 3 กลอ่ง 
5. QR code หอ้งเรียนออนไลน ์Google Sites เพื่อใชด้าวนโ์หลดใบกิจกรรม ใบความรู ้

แบบทดสอบต่าง ๆ ในการท ากิจกรรม 
วิธีด าเนินการจัดกิจกรรม 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ผู้วิจัยกล่าวทักทายนักเรียนและกล่าวถึงกิจกรรมครั้งที่แล้วเพื่อเป็นการ

ทบทวน 
2. ผูว้ิจยัตัง้ค าถามชวนคิดใหน้กัเรียนเลือกบตัรภาพสิ่งของต่าง ๆ “เทคนิคการใช้

รูปภาพหรอืภาพถ่าย” (Slyter, 2021, อา้งถึงในสกล วรเจรญิศรี, 2560, น. 179) 
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อุปกรณ ์
1) บตัรภาพสิ่งของต่าง ๆ เช่น บา้น เงิน ทองค า รถยนต ์ที่เป็นค่านิยมที่บุคคลมี

ความตอ้งการในปัจจบุนั 
วิธีด าเนินการ  

1) ใหเ้ลือกบตัรภาพสิ่งของที่นกัเรียนตอ้งการ โดยใหเ้ลือกคนละ 1 อย่างนกัเรียน
จะเลือกอะไร เพราะเหตผุลอะไร 

2) ผูว้ิจยัชวนใหค้ิดว่าสิ่งของเหลา่นีส้  าคญักบัชีวิตเราอย่างไร 
3. ผู้วิจัยบอกความหมายของ ค่านิยมในการท างานหรืออาชีพว่า หมายถึง สิ่งที่

บคุคลเช่ือวา่มีคา่และมีความส าคญัต่อการ ท างานของเขา สิ่งต่าง ๆ เหลา่นีเ้ป็นความรูส้กึพงึพอใจ 
ที่คนเรามกัจะแสวงหาจากงานท่ีเขาท า หรอืเป็นความรูส้กึพงึพอใจอนัเป็นผลลพัธท์ี่ไดจ้ากงานของ
เขา สิ่งที่คนเรายึดถือแต่ละอย่างนีมี้ความส าคัญไม่เท่าเทียมกันเสมอไป บางอย่างอาจจะ มี
ความส าคัญอย่างใหญ่หลวงต่อคนบางคน แต่บางอย่างก็อาจจะมีความส าคัญน้อยมากต่อ  
คนอื่น ๆ ก็ได ้ซูเปอร ์(Super, 1970, อา้งถึงใน ทศันา ทองภกัดี, 2551)  

ขั้นปฏบัิตกิิจกรรม 
1. ผู้วิจัยให้นักเรียนเลือก การท างาน 3 อย่าง นักเรียนจะเลือกท างานใด เพราะ

เหตผุลใด 
งานที่ 1 งานที่มีรายไดส้งู แต่มีความมั่นคงนอ้ย 
งานที่ 2 งานที่มีรายไดป้านกลาง มีความมั่นคงพอสมควร 
งานที่ 3 งานที่มีรายไดน้อ้ย แต่มีความมั่นคงมาก 

2. ผูว้ิจยัแบ่งกลุม่นกัเรียนออกเป็น 3 กลุม่ตามลษัณะงานที่เลือก โดยนกัเรียนที่เลือก
เหมือนกันจะไดอ้ยู่กลุ่มเดียวกัน จากนัน้ใหน้ักเรียนร่วมกันสรุปเหตุผลของการเลือกและออกมา
น าเสนอหนา้ชัน้เรยีน 

3. ผูว้ิจยัชวนใหน้กัเรียนคิคถึงเหตผุลในการเลือก สะทอ้นอะไรบา้ง และอาชีพที่เลือก 
มีค่านิยมที่สอดคลอ้งระหวา่งความสนใจและความตอ้งการประกอบอาชีพของตนเองหรือไม่ 

4. ผูว้ิจยัใหน้กัเรยีนท าแบบส ารวจคา่นิยมที่มีต่อ  
5. ใหน้ักเรียนเขียนอาชีพที่ตนเองตอ้งการลงบนใบกิจกรรมส ารวจค่านิยมของฉัน 

แลว้ใหน้กัเรียนเขียนค่านิยมจากอาชีพที่ตนเองตอ้งการประกอบอาชีพนัน้ในอนาคต และสง่ในครัง้
ถดัไป 
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ขั้นสรุป 
1. ผูว้ิจัยให้นักเรียนออกมาน าเสนอแนวคิดเก่ียวกับค่านิยมทางอาชีพของตนเอง  

หนา้ชัน้เรยีน 
2. ผูว้ิจัยและนักเรียนช่วยกันสรุปแนวคิดเก่ียวกับ ค่านิยมทางอาชีพ คนเราจะให้

ความส าคญัหรือยึดถือค่านิยมต่างกนั บางคนคิดว่าความอิสระส าคญักว่าความมั่นคงหรือการท า
ประโยชนใ์หก้บัสงัคมมีคณุค่ามากกวา่การมีอ านาจ ค่านิยมหนึ่งอาจส าคญัมากส าหรบัคน ๆ หนึ่ง
แต่ไม่มีความส าคัญกับอีกคน ค่านิยมของคนเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าจุดมุ่งหมาย 
ความคิด หรือความตอ้งการในชีวิตเปลี่ยนไป ดงันัน้ในการวางแผนเรื่องอาชีพในอนาคต การรูจ้กั
ค่านิยมของตน จะช่วยใหน้ักเรียนรูถ้ึงระดับความพึงพอใจในการทางานของนักเรียนไดด้ียิ่งขึน้ 
ค่านิยมในการทางานจึงมีความจ าเป็นที่นักเรียนจะตอ้งค้นหา (ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศกึษา, 2561)  

3. ผูว้ิจัยนัดหมายวันเวลา และสถานที่ในการเขา้ร่วมโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว
อาชีพในครัง้ตอ่ไป 

การประเมินผล 
1. สงัเกตจากการใหค้วามรว่มมือในการจดักิจกรรมกลุม่เก่ียวกบัการส ารวจค่านิยมของ

ตนเองที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพ  การแสดงความคิดเห็น ของนกัเรียนว่าใหค้วามรว่มมือมาก
นอ้ยเพียงใด 

2. การท ากิจกรรมวิเคราะหง์าน 3 แบบ นักเรียนสามารถบอกค่านิยมของงานที่ตนเอง
เลือกได ้ 

3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์อาชีพที่ตนเองเลือกว่าตรงกับค่านิยมที่ตนเองต้องการ
หรอืไม่  
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ส ารวจค่านิยมทางอาชีพ                         ใบกิจกรรมสรุปแบบส ารวจค่านิยมทางอาชีพ 

ชื่อ-สกุลนักเรียน.................................................................ชั้น ม. ........./........เลขที.่.......... 

ใบกิจกรรมสรุปแบบส ารวจค่านิยมทางอาชีพ 

ค าชีแ้จง ใหน้กัเรยีนพิจารณาคา่นิยมที่นกัเรยีนท าเครื่องหมายในช่องส าคญัมากท่ีสดุ จ านวน 5 
รายการ 
แลว้เขียนลงในช่องวา่งขา้งลา่งนีต้ามลาดบัที่นกัเรยีนใหค้วามส าคญั 
คา่นิยมล าดบัที่ 1 .......................................................................................................................

 ความหมายคา่นิยม...................................................................................................... 

คา่นิยมล าดบัที่ 2 .......................................................................................................................

 ความหมายคา่นิยม...................................................................................................... 

คา่นิยมล าดบัที่ 3 .......................................................................................................................

 ความหมายคา่นิยม...................................................................................................... 

คา่นิยมล าดบัที่ 4 .......................................................................................................................

 ความหมายคา่นิยม...................................................................................................... 

คา่นิยมล าดบัที่ 5 .......................................................................................................................

 ความหมายคา่นิยม...................................................................................................... 

ใหนั้กเรียนเขียนอาชีพทีนั่กเรยีนสนใจและต้องการประกอบอาชีพทีส่อดคล้องกับแบบส ารวจค่านิยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. อาชีพ ........................ 

.................................................

.......................................................

.......................................................

........... 

2. อาชีพ ........................ 

.................................................

.......................................................

........................................................

.......... 

3. อาชีพ ........................ 

.................................................

.................................................

.................................................

....................... 
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กิจกรรมแนะแนวเพือ่เสริมสร้างความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความต้องการ
ประกอบอาชพี คร้ังที ่7 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย 

(ด้านความมุ่งหวัง) 

ชื่อกิจกรรม ความมุ่งหวังสู่อาชีพ                                                       เวลา 1 ช่ัวโมง 
***************************************************************************************************** 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อใหน้กัเรยีนส ารวจความมุ่งหวงัของตนเองที่สง่ผลตอ่การประกอบอาชีพ 
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถบอกความมุ่งหวงัของตนเองที่สอดคลอ้งระหว่างความสนใจ

กบัความตอ้งการประกอบอาชีพได ้
สาระส าคัญ 
การท างานเป็นสิ่งส  าคญัส าหรบัมนษุย ์เพราะวา่ความมุ่งหวงัการท างานนัน้จะตอบสนอง

ความตอ้งการของมนุษยท์ัง้ในดา้นปัจจยัพืน้ฐานในการด ารงชีวิต และทางดา้นจิตใจซึ่งจะท าให้
บุคคลเกิดความเห็นคณุค่าในตนเอง เกิดความภาคภูมิใจ และเป็นที่ยอมรบัของในสงัคมอีกดว้ย 
(ศศิกาญจน ์สามคัคีนนท,์ 2556)   

สื่อ/อุปกรณ ์
1. ใบกิจกรรมความมุ่งหวงัสูเ่ปา้หมายกบัอาชีพในฝัน 
2. QR code หอ้งเรียนออนไลน ์Google Sites เพื่อใชด้าวนโ์หลดใบกิจกรรม ใบความรู ้

แบบทดสอบต่าง ๆ ในการท ากิจกรรม 
วิธีด าเนินการจัดกิจกรรม 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ผูว้ิจยักลา่วทกัทายนกัเรยีน และกลา่วถึงกิจกรรมครัง้ที่แลว้เพื่อเป็นการทบทวน 
2. ผูว้ิจยัน าเขา้สู่บทเรียนโดยการใหน้กัเรียนคิดว่าเป้าหมายสงูสดุของการประกอบ

อาชีพของตนเองคืออะไร 
3. ผูว้ิจยัใหน้กัเรยีนหลบัตาแลว้ใหค้วามคิดประมาณ 1-2 นาที แลว้ใหต้อบสิ่งท่ีคิดได้

ทีละ 1 คน 
4. ผู้วิจัยน าเข้าสู่  “กิจกรรมความมุ่งหวังสู่เป้าหมายกับอาชีพในฝัน” (Thomas, 

2014, อา้งถึงในสกล วรเจรญิศร,ี 2560, น. 156) 
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อุปกรณ ์
1) แบบฟอรม์การเขียนความมุ่งหวงัสูเ่ปา้หมายกบัอาชีพในฝัน 

วิธีด าเนินการ 
1) ผูว้ิจยัแจกแบบฟอรม์การเขียนความมุ่งหวงัสูเ่ปา้หมายกบัอาชีพในฝัน โดยให้

นกัเรยีนเขียน 7 สิ่งที่ตอ้งการที่จะไปสูเ่ปา้หมายของตนเองทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 
2) เม่ือนกัเรยีนเขียนเสรจ็ ผูว้ิจยัใหน้กัเรยีนแตล่ะคนน าเสนอ 
3) ผู้วิจัยกระตุน้สมาชิกใหส้ามารถก าหนดความมุ่งหวังสู่เป้าหมายกับอาชีพ  

ในฝันที่ตอ้งการมากที่สดุโดยใหเ้ป็นรูปธรรมหรือมีแนวทางน าไปสูส่ิ่งที่มุ่งหวงัได ้
5. ผู้วิจัยร่วมกับนักเรียนอภิปรายถึงความมุ่งหวังหรือความคาดหวังสู่สุดในการ

ท างานของนกัเรียนว่าคืออะไร และใหค้วามหมาย (ความมุ่งหวงัคือพฤติกรรมในรูปของเป้าหมาย
ของบุคคล การเลือกและความคาดหวงัเก่ียวกบัความประสอบความส าเรจ็ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว ้
แต่ทั้งนี ้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบุคคลต้องรูว้่าตนเองได้รับสิ่งใดจากการปฏิบัติงาน  ซึ่ง
องคป์ระกอบของแรงจูงใจในการท างานของบุคคล มี 3 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 1. การรบัรูคุ้ณค่า 
(Valence) 2. ความสมัพนัธร์ะหว่างการกระท าของผลลพัพธ ์(Instrumentality) 3. ความคาดหวงั 
(Expectancy) ทฤษฎีความคาดหวงัของ (Vroom, 1982, อา้งถึงใน พชัรีวรรณ ภาสบตุร, 2553, น. 
26-27) 

ขั้นปฏบัิตกิิจกรรม 
1. ผูว้ิจัยใหน้ักเรียนส ารวจความมุ่งหวงัหรือความคาดหวงัสงูสดุในการท างานของ

ตนเอง หรือสิ่งที่นกัเรียนจะไดร้บัจากการท างานจากแบบฟอรม์การเขียนความมุ่งหวงัสู่เป้าหมาย
กบัอาชีพในฝัน 

2. ผูว้ิจยัรว่มกบันกัเรียนอภิปรายถึงความมุ่งหวงัหรือความคาดหวงัของบคุคลต่าง ๆ 
ที่ไดจ้ากการท างานและใหน้กัเรียนส ารวจความสนใจและความตอ้งการประกอบอาชีพของตนเอง
วา่สอดคลอ้งกบัความมุ่งหวงัหรือไม่ 

3. ผูว้ิจัยใหผู้เ้รียนออกมาน าเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายของ
ความมุ่งหวงัสงูสดุของตนเองและใหน้กัเรยีนแบง่ปันเปา้หมายใหส้มาชิกทกุคนฟัง 

4. ผูว้ิจยัชวนใหส้มาชิกรว่มใหก้ าลงัใจและเสริมแรงใหน้กัเรียนมีก าลงัใจในการไปสู่
เปา้หมายของตนเอง 

ขั้นสรุป 
1. ผู้วิจัยและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องความมุ่ งหวังของตนเองที่สอดคล้องกับ

เป้าหมายสงูสดุของความตอ้งการประกอบอาชีพ  และใหน้ักเรียนสามารถพัฒนาตนเองสู่ความ
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มุ่งหวงัสงูสดุของตนเองไดอ้ย่างไร รูจ้กัและเขา้ใจพฤติกรรมแลว้จะสามารถน ามาพฒันาฝึกฝนเพื่อ
ใชใ้นการประกอบอาชีพในอนาคต 

2. ผูว้ิจัยนัดหมายวันเวลา และสถานที่ในการเขา้ร่วมโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว
อาชีพในครัง้ตอ่ไป 

การประเมินผล 
1. สังเกตจากการใหค้วามร่วมมือในการจัดกิจกรรมกลุ่มการส ารวจความมุ่งหวังของ

ตนเองที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพ การแสดงความคิดเห็น ของนักเรียนว่าใหค้วามร่วมมือมาก
นอ้ยเพียงใด 

2. การท ากิจกรรมวิเคราะห์ ใบกิจกรรมความมุ่งหวังสู่เป้าหมายกับอาชีพในฝันและ
นักเรียนสามารถบอกความมุ่งหวงัของตนเองที่สอดคลอ้งกับเป้าหมายสูงสุดของความตอ้งการ
ประกอบอาชีพ 
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กิจกรรม ความมุ่งหวังสู่อาชีพ                 ใบกิจกรรมความมุ่งหวังสูเ่ป้าหมายกับอาชีพในฝัน 

ชื่อ-สกุลนักเรียน.................................................................ชั้น ม. ........./........เลขที.่.......... 

ค าชีแ้จง  ใหน้กัเรยีนเขียน 7 สิ่งที่ตอ้งการท่ีจะไปสูเ่ปา้หมายทางอาชีพของตนเองทัง้ในปัจจบุนั

และอนาคต จากนัน้เลือกขอ้ที่ส  าคญัท่ีสดุ 3 ขอ้โดยใสต่วัเลข1-3 ในช่องและน าความมุ่งหวงัท่ี

เลือกไปเขียนแนวทางและวิธีการน าไปสูค่วามมุง่หวงัที่ตัง้ไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความมุง่หวงัของฉนั ล าดบัที่ 1 ______________________________________ 

ความมุง่หวงัของฉนั ล าดบัที่ 2 ______________________________________ 

ความมุง่หวงัของฉนั ล าดบัที่ 4 _______________________________________ 

ความมุง่หวงัของฉนั ล าดบัที่ 3 ______________________________________ 

ความมุง่หวงัของฉนั ล าดบัที่ 7 _______________________________________ 

ความมุง่หวงัของฉนั ล าดบัที่ 5 _______________________________________ 

ความมุง่หวงัของฉนั ล าดบัที่ 6 _______________________________________ 

แนวทางและวิธีการน าไปสู่ความมุ่งหวังทีต่ัง้ไว้ ฉันจะ..... 

1. __________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

4. ___________________________________________________ 

5. ___________________________________________________ 

 

 

อาชีพในฝัน.......................... 
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กิจกรรมแนะแนวเพือ่เสริมสร้างความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความต้องการ
ประกอบอาชพี คร้ังที ่8 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย 

ชื่อกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ                                                                 เวลา 1 ช่ัวโมง 
***************************************************************************************************** 

วัตถุประสงค ์
เพื่อใหน้ักเรียนไดป้ระเมินตนเองในการท าแบบวดัความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจ

แลว้ความตอ้งการประกอบอาชีพของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
สาระส าคัญ 
ปัจฉิมนิเทศ เป็นการประเมินดพูฒันาการของนกัเรียนหลงัที่ไดร้บัโปรแกรมกิจกรรมแนะ

แนวเพื่อพฒันาความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการอาชีพ เพื่อเปรียบเทียบระดบั
พัฒนาการของนักเรียนก่อนหลังไดร้บัการจัดโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว (ชลลดา พันธุ์เนตร, 
2561)  

สื่อ/อุปกรณ ์
1. แบบวัดความสอดคล้องระหว่างความสนใจกับความต้องการประกอบอาชีพของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
2. ลกูอมหลากสีตามจ านวนนกัเรยีน 
3. QR code หอ้งเรียนออนไลน ์Google Sites เพื่อใชด้าวนโ์หลดใบกิจกรรม ใบความรู ้

แบบทดสอบต่าง ๆ ในการท ากิจกรรม 
วิธีด าเนินการจัดกิจกรรม 

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ผูว้ิจยักลา่วทกัทาย และกลา่วถึงกิจกรรมครัง้ที่แลว้เพื่อเป็นการทบทวน 
2. ผูว้ิจยัอธิบายขัน้ตอนการท าแบบวดัความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความ

ตอ้งการประกอบอาชีพของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
ขั้นปฏบัิตกิิจกรรม 
1. ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนท าแบบวดัความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการ

ประกอบอาชีพของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (เวลา 40 นาที) 
2. ผู้วิจัยและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมการ

เสริมสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความตอ้งการประกอบอาชีพของนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาตอนปลาย โดยนกัเรียนไดส้  ารวจตวัเองในดา้นต่าง ๆ ที่มีผลต่อการวางแผนการเลือก
ประกอบอาชีพของตนเอง ประกอบดว้ย บุคลิกภาพ พฤติกรรม ความสามรถ ความถนดั ค่านิยม 
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และความมุ่งหวงั นกัเรียนตอ้งรูจ้กัและเขา้ใจบคุลิกภาพของตนเอง พฒันาพฤติกรรมหรือกิจกรรม  
ที่สอดคลอ้งกับอาชีพ และพิจารณาความสามารถและความถนัดที่ตนเองมี รวมถึงค่านิยมและ
ความมุ่งหวังต่าง ๆ ที่เป็นตัวก าหนดเป้าหมายสู่ความส าเร็จในการเลือกอาชีพของตนเองและ
นกัเรยีนสามารถเลือกอาชีพที่ตรงกบัความสนใจและความตอ้งการของตนเอง  ซึง่นกัเรียนสามารถ
น ากระบวนการต่าง ๆ เหลา่นีไ้ปใชใ้นการวางแผนการศึกษาต่อและวางแผนในการประกอบอาชีพ
ที่เหมาะสมกบัตนเองไดใ้นอนาคต 

ขั้นสรุป  
1. ผูว้ิจัยน าเขา้สู่ “กิจกรรมลูกอมหลากสี” (Lowenstein, 2010, อา้งถึงใน สกล วร

เจรญิศร,ี 2560, น. 181) 
อุปกรณ ์

1) ลกูอมหลากสี ตามจ านวนนกัเรยีนในกลุม่ 
วิธีด าเนินการ 

1) ผูว้ิจยัน าลกูอมใสภ่าชนะและใหน้กัเรียนหยิบลกูอมคนละ 1 เม็ด และสง่ต่อให้
สมาชิกทกุคนจนครบ 

2) ผูว้ิจัยสุ่มนักเรียนที่มีลูกอมสีเดียวกัน พูดสิ่งที่ไดจ้ากกิจกรรมแนะแนวครัง้นี ้
และสลับกันให้ก าลังใจเพื่อนเก่ียวกับการวางแผนการเลือกอาชีพที่ตนเองสนใจและต้องการ
ประกอบอาชีพนัน้ในอนาคต  

2. ผูว้ิจยัและนกัเรยีนรว่มกบัอภิปรายสรุปกิจกรรมท่ีท ารว่มกนัอีกครัง้ 
3. ผู้วิจัยสอบถามนักเรียนว่าได้เรียนรูอ้ะไรจากการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดบ้าง  

และจะน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นการเลือกประกอบอาชีพตามความความสนใจกบัความ
ตอ้งการไดอ้ย่างไร 

4. ผูว้ิจัยกล่าวปิดการท ากิจกรรมแนะแนวและขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความ
รว่มมือเป็นอย่างดีในการท ากิจกรรมแนะแนวเพื่อการวิจยัในครัง้นี ้

การประเมินผล 
1. สงัเกตจากการใหค้วามรว่มมือในการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการประเมินดพูฒันาการของ

ตนเองหลังไดร้บัโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับ
ความตอ้งการอาชีพ การแสดงความคิดเห็น ของนกัเรยีนว่าใหค้วามรว่มมือมากนอ้ยเพียงใด 

2. นักเรียนตอบแบบวดัความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกับความตอ้งการประกอบ
อาชีพของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายครบตามตามที่ก าหนด 



  174 

3. นกัเรียนมีคะแนนเฉลี่ยแบบวดัความสอดคลอ้งระหว่างความสนใจกบัความตอ้งการ
ประกอบอาชีพของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายไดส้งูกวา่โปรแกรมครัง้ที่ 1  

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล วารุณี  เมืองชา้ง 
วัน เดอืน ปี เกิด 12 พฤษภาคม 2536 
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