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การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อ ศึกษาความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย 2) เพื่อเปรียบเทียบความพรอ้มทางอาชีพของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย
ก่อนและหลงัการใชก้ิจกรรมแนะแนว การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาความพรอ้ม
ทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  กลุ่มตัวอย่างไดม้าโดยการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 372 
คน ระยะที่ 2 การเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย  กลุ่มตัวอย่าง 
เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายจ านวน 17 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากกลุ่มตัวอย่าง
ระยะที่ 1  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ 1) แบบวัดความพรอ้มทางอาชีพ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากบั .95 และ 2) กิจกรรมแนะแนว เพื่อเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพ สถิติที่ใชว้ิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ 
ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และ  การทดสอบค่าทีแบบไม่ เป็นอิสระต่อกัน  ผลการวิจัย
พบว่า 1) ความพรอ้มทางอาชีพโดยรวมและรายดา้นทุกดา้นของนักเรียน อยู่ในระดับปานกลาง  2) หลัง
การเขา้ร่วมกิจกรรมนักเรียนมีความพรอ้มทางอาชีพสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมแนะแนวสามารถเสริมสรา้งความ
พรอ้มทางอาชีพของนกัเรียนได ้
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The purposes of this study are as follows: (1) to study the career readiness of 

high school students; and (2) to compare career readiness of high school students before and 
after participating guidance activities. The study was divided into two phases. The first phase 
studied the career readiness of high school students. The sample was selected by simple 
random sampling and consisted of 372 students. The second was enhancing career 
readiness among high school students through guidance activities. The sample consisted of 
17 high school students by using purposive sampling. The instruments used in this study were 
as follows: (1) a career readiness inventory with a reliability of .95; and (2) guidance activities 
to enhance the career readiness of high school students. The statistics were used to analyze 
the data were mean, standard deviation, and a dependent t-test. The research results were as 
follows: (1) the career readiness of students in total and for each component were at a 
moderate level; and (2) there were statistically significant differences at a level of .01 in total 
and for each component of career readiness in the experimental group were found to exist 
before and after participation in guidance activities. The results indicated that guidance 
activities were the key factors in increasing positive change in terms of the career readiness of 
students. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
จากนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปี งบประมาณ  พ.ศ .2563                            

กระทรวงศึกษาธิการ (2563) โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปด้านการศึกษาของประเทศ 
และนโยบายเรง่ด่วนของรฐับาล เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21 โดยอาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 8 และ มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ              
พ.ศ.2561 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบายและจุดเนน้ในระดับมัธยมศึกษา 
กล่าวถึง การไดจ้ัดการเรียนรูท่ี้มีความหลากหลาย เพื่อสรา้งทักษะพืน้ฐานท่ีเชื่อมโยงสู่การสรา้ง
อาชีพและการมีงานท า เช่น ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก ์ทักษะดา้นกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไป           
สู่นกักีฬาอาชีพ  

จากนโยบายของรฐับาลชีใ้หเ้ห็นถึง นโยบายเรง่ด่วนดา้นอาชีพ เพื่อใหป้ระชาชนในสงัคม
มีอาชีพท่ีมั่นคง และสามารถสรา้งรายได้ท่ีมั่นคง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ 
เยาวชนหรือผู้เรียนทุกคนย่อมได้รบัการศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ โดนสถานศึกษาเป็นแหล่ง
สรา้งความรูด้้านวิชาการ ความรูด้้านวิชาชีวิตหรือทักษะชีวิต สรา้งประสบการณ์ให้แก่ผู้เ รียน               
โดย กรมการจัดหางาน (2561a, น. 10-11 ) ก าหนดกระบวนการช่วยให้ผู้รบัการแนะแนวรูจ้ัก
อาชีพ  ว่าข้อมูลอาชีพมีความส าคัญและประโยชน์ต่อนักแนะแนวอาชีพ นักเรียน นักศึกษา 
ผูป้กครอง ครูแนะแนว และประชาชนทั่วไป ท่ีจะใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีศึกษาเกี่ยวกบัโอกาสการมีงานท า 
ลักษณะการท างาน ความกา้วหน้าของแต่ละอาชีพ ตลอดจนการเตรียมความพรอ้มของตนเอง
ก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน หากเรายิ่งรูจ้ักอาชีพ ก็ยิ่งเป็นผลดีต่อการเลือกอาชีพของเรามากเช่นกัน 
ในทางตรงขา้มหากเรารูจ้ักอาชีพไม่หลากหลาย โอกาสในการเลือกอาชีพก็มีนอ้ยและอาจมีผลท า
ใหบุ้คคลเลือกอาชีพไม่สอดคลอ้งกบัความถนัด ความชอบของตนเอง เมื่อประชาชนในชาติมีการ
ประกอบอาชีพ  สามารถมีรายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ส่งผลท าให้อัตราการว่างงาน               
ลดน้อยลง เป็นการแกไ้ขปัญหาทางสังคมใหแ้ก่รัฐบาล สภาพสังคมมีความเป็นอยู่ท่ีดี โดยการ            
ใชท้รพัยากรภายในชุมชน รายไดเ้กิดการหมุนเวียน ท าใหเ้ศรษฐกิจโดยรวมของประเทศกา้วหนา้ 
เป็นผลจากการท่ีประชาชนได้ประกอบอาชีพ มีงานท า มีรายได้ ชุมชนมีความเข้มแข็งและ
ประชาชนช าระภาษีให้แก่รฐั ภาครฐัจะได้น าไปพัฒนาประเทศ การช่วยให้ผู้ไดร้ับการแนะแนว
อาชีพได้รูจ้ักอาชีพ เป็นกระบวนการท่ีคอยสนับสนุนและส่งเสริม ให้ผูไ้ด้รบัการแนะแนวอาชีพ
สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพไดด้ว้ยตนเองอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกับ ความรู ้ความเขา้ใจ 
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ความถนัด ความสามารถ ค่านิยม ตลอดจน สภาวะทางเศรษฐกิจ สามารถเลีย้งดูตนเองและ
ครอบครวัอย่างยั่งยืนไป  

ข้อมูลจาก กรมการจัดหางาน (2561a) ท่ีว่า การแนะแนวและการให้ข้อมูลเพื่ อ                      
เตรียมความพรอ้มทางอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน จะช่วยนักเรียนให้
สามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ เลือกประกอบอาชีพไดอ้ย่างเหมาะสมกับตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดการมีงานท าอย่างยั่ งยืน ลดปัญหาการว่างงาน และการเป ล่ียนงานในระยะยาวได ้                  
การแนะแนวเพื่อเตรียมความพรอ้มใหก้บันักเรียน นักศึกษา จ าเป็นตอ้งใชเ้ครื่องมือประกอบการ
แนะแนวเพื่ออ านวยให้การแนะแนวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ การใช้แบบทดสอบต่าง ๆ ก็เป็น
เครื่องมือหน่ึง ท่ีสามารถช่วยใหน้กัเรียน นักศึกษา มีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ อีกทัง้
ประกอบอาชีพไดอ้ย่างเหมาะสมสอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน การแนะแนวและ
การให้ข้อมูลเพื่อเตรียมความพรอ้มแก่นักเรียน นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน จะช่วยให้
นักเรียนมีความพรอ้มทางอาชีพ ถือไดว้่าการไดร้บัการแนะแนวดา้นอาชีพจึงมีความส าคัญ ดังท่ี 
Cronbach (1970 อ้างถึงใน วราภรณ์  ศรีเหน่ียง , 2557) ได้ให้ความหมายความพรอ้มไว้ว่า       
เป็นการมีความพรอ้มทางวฒุิภาวะ (Maturity) หรือ เป็นสมรรถวิสัย (Capacity) ในดา้นต่างๆ ท่ีมี
อยู่รอบตวั ซึ่งเป็นส่ิงท่ีท าใหส้ามารถแสดงการกระท า หรือปฏิกิริยาตอบสนอง (Response) เพื่อให้
เกิดความประสงค์ หรือความมุ่ งหมายท่ีก าหนดไว้  ความพร้อมแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ           
ความพร้อมวุฒิภาวะทางร่างกาย (Physical Maturity) และความพร้อมวุฒิภาวะทางด้าน
สติปัญญา (Intellectual Maturity) สอดคล้องกับ พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา (2544, น.73 ) กล่าวว่า 
ความพรอ้มเป็นสภาพของบุคคลในการเรียนรู ้ซึ่งความพรอ้มนีจ้ะขึน้อยู่กับวุฒิภาวะทางร่างกาย 
อารมณ ์สงัคม และสติปัญญา อีกทัง้ยงัขึน้อยู่กบัการฝึกฝน การเตรียมตัว ตลอดจนความสนใจท่ี
จะเรียนรูส่ิ้งนั้นๆ และ วราภรณ์  ศรีเหน่ียง (2557, น. 21) ให้ความหมายของความพรอ้ม ว่า  
ความพรอ้มเป็นสภาวะของบุคคลท่ีมีความพยายามในการกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหส้ าเร็จเกิดจาก
วฒุิภาวะ ความสมบูรณข์องรา่งกายจิตใจและประสบการณ ์ ดงันัน้ ความพรอ้มเกิดจากการสั่งสม
ส่ิงท่ีได้เรียนรู้และแสดงออกหรือตอบสนองทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์  ตามสภาวะ
ความสามารถของบุคคล ซึ่งความพรอ้มมีความสอดคล้องกับทฤษฎีกฎแห่งความพรอ้ม ของ 
Thorndike.n.d  (อ้างถึงใน วราภรณ์  ศรีเหน่ียง, 2557, น.123-124 ) ว่า ความมีวุฒิภาวะของ
ผูเ้รียนทางดา้นรา่งกาย จิตใจ และสติปัญญา รวมทัง้ประสบการณเ์ดิมท่ีจะเชื่อมโยงกบัส่ิงใหม่  

Crites (1981 อ้างถึงใน นิรุติ   ทองสอดแสง , 2545, น.16 ) ได้ให้ความหมายของ                
ความพร้อมทางอาชีพ หมายถึง การมีวุฒิภาวะทางด้านทัศนคติต่ออาชีพ  และการประเมิน
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ความสามารถทางอาชีพในการตัดสินใจเลือกอาชีพ หากบุคคลมีวุฒิภาวะทางอาชีพแล้วนั้น                  
ย่อมท าให้การเลือกอาชีพ และ การตัดสินใจในเรื่องอาชีพของบุคคลเป็นจริงมากขึน้เท่านั้น                 
ถา้บุคคลมีวุฒิภาวะทางอาชีพเพียงพอ จะส่งผลท าให้เกิดการเลือกอาชีพท่ีอยู่บนพืน้ฐานของ
ความสามารถ ความสนใจ และ บุคลิกภาพของบุคคลซึ่งเกิดจากการได้รับข้อมูลทางอาชีพ           
และการไดร้บัการฝึกฝน ใหม้ีประสบการณใ์นการท างาน  

จากการสัมภาษณ์ครูแนะแนวและผู้วิจัยท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอนวิชาแนะแนว ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังขาดความพรอ้ม              
ทางอาชีพ นกัเรียนใหค้วามสนใจเรื่องอาชีพนอ้ย ขาดความกระตือรืนรน้ในการหาขอ้มลูเร่ืองอาชีพ                 
อีกทั้งยังขาดการตั้งเป้าหมายของการประกอบอาชีพในอนาคต และให้ความส าคัญเรื่อง                   
การวางแผนเขา้สู่อาชีพนอ้ย ส่งผลท าใหเ้มื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาแนะแนว นักเรียน            
ไม่สามารถตอบค าถาม หรือไม่สามารถบอกเส้นทางไปสู่อาชีพในอนาคตได ้นักเรียนส่วนใหญ่
เพียงแต่ทราบความชอบของตนเองเท่านัน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับ Ginzberg (1971 อา้งถึงใน หน่ึงฤทัย 
กูระเสถียร, 2548, น.46-47) กล่าวถึง ระยะพิจารณาตัดสินใจเลือกอาชีพท่ีไม่แน่นอน (Tentative 
period) อยู่ในช่วงอายุ 11 ปี 17 ปี เด็กในระยะนี้จะพิจารณาการเลือกอาชีพจากความชอบ               
ของตนเอง เช่น ความสามารถ ความสนใจ รวมถึงค่านิยมของตนเพื่อน ามาประกอบการตดัสินใจ
เลือกอาชีพ โดยพิจารณาจากลกัษณะอาชีพตามท่ีพบจากบุคคลตน้แบบ โดยการท่ีจะพัฒนาหรือ
เสริมสรา้งความพรอ้มทางอาขีพให้แก่นักเรียนได้นั้น ตั้งอาศัยกิจกรรมหรือส่ือต่างๆเพื่อเป็น
เครื่องมือในการช่วยพัฒนานกัเรียน ดังท่ี กรมวิชาการ (2544) ไดร้ะบุขอบข่ายในการจัดกิจกรรม
แนะแนว ในดา้นการศึกษาและดา้นอาชีพ ว่า การจดักิจกรรมแนะแนวดา้นการศึกษา จะมุ่งเนน้ให้
ผูเ้รียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มความสามารถและเต็มตามศักยภาพ  โดยรูจ้ัก
แสวงหาและใชข้อ้มลูในการประกอบการวางแผนทางดา้นการเรียน การศึกษาต่อในระดับท่ีสงูขึน้ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีวิธีการเทคนิค และทักษะการเรียน สนใจใฝ่เรียนรู ้ สามารถ               
วางแผนการเรียน การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึน้ได้อย่างเหมาะสม การจัดกิจกรรมแนะแนว               
ดา้นอาชีพ ยังจะมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดรู้จ้ักตนเอง ในทุกดา้นท่ีเกี่ยวกับอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้
โลกของการท างาน การส ารวจอาชีพอย่างหลากหลาย การมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ การเขา้ใจทกัษะ
พืน้ฐานท่ีจ าเป็นในการประกอบอาชีพ โดยมีการเตรียมตวัเขา้สู่อาชีพ ตลอดจนจะตอ้งมีการพฒันา
ตนเองดา้นอาชีพตามความถนดัและความสนใจของตนเอง  

ไพศาล อั๋นประเสริฐ (2551) กล่าวว่า กิจกรรมท่ีครูจะท าใหน้ักเรียนไดรู้จ้ัก เขา้ใจตนเอง 
และผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา รูว้ิธีการแสวงหาและ               
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ใชข้อ้มลู ข่าวสารในขอบข่ายของการแนะแนวทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นการศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้น
ส่วนตวัและสงัคม สามารถปรบัตวัและด ารงชีวิตไดอ้ย่างเหมาะสม โดยใชก้ระบวนการในการสอน
แบบบูรณาการ น าเอาเนื้อหาต่างๆมาประยุกต์ใช้ หรือ ใช้กระบวนการกลุ่ม ให้เหมาะสมกับ            
ตัวผู้เรียน ซึ่งการสอนในลักษณะนี้ครูมีบทบาท เป็นผู้เอื ้ออ านวย (Facilitator) มีหน้าท่ีเป็นผู้
จัดเตรียมประสบการณ์ในการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหน่ึงให้แก่ผู้เรียน และให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดง
กิจกรรม เพื่อเอื ้อให้เกิดประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ ด้วยตนเองให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ จากหลักการดังกล่าว  อาจเรียกการสอนกิจกรรมแนะแนวด้วยด้วย
กระบวนการกลุ่มว่า  เป็นการสอนกิจกรรมแนะแนวแบบ “ จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน  ” 
(Structured Experience) โดย หน่ึงฤทยั กูระเสถียร (2548) ไดส้รา้งชดุการสอนกิจกรรมแนะแนว
เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาและอาชีพกับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โดยนักเรียนกลุ่มทดลองมี                 
การพฒันาในดา้นการศึกษาและอาชีพ เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ดว้ยเหตุนีผู้ว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพของนักเรียน โดยใช้
กิจกรรมแนะแนว โดยประยุกต์แนวคิดทฤษฎีพัฒนาการแนะแนวอาชีพของ Super  และเนือ้หา
เกี่ ยวกับพร้อมทางอาชีพจาก  The Career Development Inventory – Australian version               
ของ Wendy P. Peter C. & Rebecca S. (2005) ประกอบในการศึกษาครั้งนี ้ โดยแบ่งการวิจัย     
เป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ศึกษาการความพรอ้มทางอาชีพของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 
ระยะท่ี 2 เสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสรา้งกิจกรรม
แนะแนวและท าการทดลองเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้ง
ความพรอ้มทางอาชีพ โดยผู้วิจัยมุ่งหวังว่าการวิจัยครั้งนี ้ จะเป็นประโยชน์สามารถเพิ่มระดับ              
ความพรอ้มทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและเป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีต้องการ
ศึกษาต่อไป 

ค าถามการวิจัย 
1.ความพรอ้มทางอาชีพของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายมีมากนอ้ยเพียงใด 
2.กิจกรรมแนะแนวสามารถเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพของนกัเรียนไดห้รือไม่ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความพรอ้มทางอาชีพของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 
2. เพื่อเปรียบเทียบความพรอ้มทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย               

ก่อนและหลงัเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 
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ความส าคัญของการวิจัย 
1. กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความพร้อมทางอาชีพและแบบวัดความพร้อม              

ทางอาชีพ เป็นเครื่องมือท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับครูแนะแนว และครูผู้สอนกิจกรรมแนะแนว               
ในการน าไปจดักิจกรรมแนะแนวอาชีพใหแ้ก่นกัเรียน 

2. ได้เสริมสร้างความพร้อมทางอาชีพให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรูแ้ละ                 
ความพรอ้มทางอาชีพ สามารถน าไปต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตได้  

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงาน
เขตพื ้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุ่ม 3  ซึ่งมีจ  านวน 11 โรงเรียน                 
จ านวนทัง้สิน้ 5,280 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ระยะที่ 1 การศึกษาความพร้อมทางอาชีพ 
กลุ่มตัวอย่างในระยะท่ี 1 เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนท่ี 2                

ปีการศึกษา 2563 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุ่ม 3  
โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  จากการใช้สูตรของ  Yamane (1973 อ้างถึงใน ประคอง 
กรรณสูต, 2542, น.10 )ท่ีระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 ส าหรบัความคลาดเคล่ือน +5% ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวนทั้งสิน้จ านวน 372 คน ผู้วิจัยสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling)                
โดยใช้โรงเรียนเป็ นหน่วยการสุ่ ม   ได้จ  านวน  3 โรงเรียน  คือ  โรงเรียนชิ โนรสวิทยาลัย                        
โรงเรียนทวีธาภิเศก และ โรงเรียนสตรีวดัระฆงั จากนัน้ท าการสุ่มหอ้งเรียนในระดับชัน้มธัยมศึกษา               
ตอนปลาย ได้จ  านวน 18 ห้องเรียน คือ  โรงเรียนชิ โนรสวิทยาลัย  จ านวน 6 ห้องเรียน                        
จ านวน 107 คน โรงเรียนทวีธาภิ เศก จ านวน 6 ห้องเรียน จ านวน 163 คน และ โรงเรียน                     
สตรีวดัระฆงั จ านวน 6 หอ้งเรียน จ านวน 102 คน  

ระยะที่ 2 การเสริมสร้างความพร้อมทางอาชีพโดยกิจกรรมแนะแนว  
กลุ่มตัวอย่างระยะท่ี  2 เป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Random 

Sampling) โดยใช้เกณฑ์จากนักเรียนท่ีมีคะแนนการท าวัด แบบวัดความพร้อมทางอาชีพ                     
ตัง้แต่เปอเซนไทลท่ี์ 25 ลงมา และมีความสมัครใจของนักเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนว 
จ านวน 17 คน 
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัแบ่งตวัแปรท่ีศึกษา ดงันี ้

 1. ตวัแปรจดักระท า  ไดแ้ก่  กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพ 

  2. ตวัแปรตาม         ไดแ้ก่  ความพรอ้มทางอาชีพ 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1.ความพร้อมทางอาชีพ หมายถึง นักเรียนสามารถวางแผนในการเลือกอาชีพ                     

มีการส ารวจอาชีพท่ีตนเองสนใจ ศึกษาขอ้มูลเกี่ยวกบัโลกของอาชีพ  สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพ
ในอนาคต มีการวางแผนทางการเรียนเพื่อเขา้สู่อาชีพท่ีตนเองเลือกได ้ มีองคป์ระกอบดงันี ้

1.1 การวางแผนทางอาชีพ  (Career planning.) หมายถึง นักเรียนสามารถวาง
แนวทางและแผนการในการเลือกอาชีพของตนเอง มีการเตรียมความพรอ้มในการเข้าสู่อาชีพ 
ไดแ้ก่ การวางแผนทางการเรียน เลือกแผนการเรียน การเลือกอาชีพท่ีตนเองสนใจ รูถ้ึงความสนใจ
และความถนัดของตนเองในการประกอบอาชีพและมีเป้าหมายทางด้านอาชีพของตนเอง           
ในอนาคต  

1.2  การส ารวจอาชีพ  (Career exploration.) หมายถึ ง นัก เรียนสามารถ                     
หาแหล่งขอ้มลูท่ีเป็นบุคคลหรือขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ ไดแ้ก่ การขอค าปรกึษา
จากครูแนะแนว  ผูท่ี้ประกอบอาชีพท่ีตนเองสนใจ ข่าวสารทางหนงัสือและส่ือสงัคมออนไลน ์ 

1.3 การส ารวจโลกของการท างาน (World of work information.) หมายถึง 
นกัเรียนมีการศึกษาขอ้มลูความเป็นไปไดใ้นการประกอบอาชีพในอนาคต ไดแ้ก่ อาชีพในปัจจุบัน 
ค่าตอบแทน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออาชีพ ลักษณะอาชีพท่ีเป็นความต้องการ                   
ของตลาดแรงงานในปัจจบุนั 

1.4 การตัดสินใจเลือกอาชีพ (Career decision making self-efficacy.) หมายถึง 
นักเรียนเข้าใจความแตกต่างของแต่ละอาชีพ ค้นหาทางเลือก หาข้อมูลมาสนับสนุนทางเลือก      
มีการประเมินทางเลือก ท่ีเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกอาชีพของตนเองได ้สามารถวางแผน
ทางการเรียนเพื่อเขา้สู่อาชีพท่ีตนเองสนใจได ้

2.กิจกรรมแนะแนว หมายถึง แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความพรอ้ม
ทางอาชีพ โดยเป็นการจัดกิจกรรมแนะแนวทัง้ในและนอกหอ้งเรียน จ านวน 10 กิจกรรม ท่ีเกี่ยวกับ
ขอ้มูลทางอาชีพ และมีเทคนิคการสอนต่างๆ เช่น เทคนิคการอภิปรายกลุ่ม เทคนิคการวาดภาพ 
เทคนิคการเล่าเร่ือง เพื่อให้นักเรียนมีความรูแ้ละมีความพรอ้มทางอาชีพ ในแต่ละครัง้มีวิธีการ
ด าเนินกิจกรรม ประกอบดว้ย ขัน้น า ขัน้ด าเนินกิจกรรม และขัน้สรุป  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษา  

ตอนปลาย ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดความพรอ้มทางอาชีพของ  Wendy P. Peter C. & Rebecca S. 
(2005) มีกรอบแนวคิดดงัต่อไปนี ้
 
ตัวแปรจัดกระท า (Manipulate variable)                    ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั   (Conceptual  Framework) 

สมมุติฐานของการวจิัย 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายมีความพรอ้มทางอาชีพเพิ่มขึน้ หลังเขา้รว่มกิจกรรม

แนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพ 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

ความพร้อมทางอาชีพ 

 

  

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมแนะแนว  

เพื่อเสริมสร้างความพร้อมทางอาชีพ                                              
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งในการท ากรอบแนวคิดในการศึกษา ไวด้งันี ้
1. เอกสารเกี่ยวกบัความพรอ้ม 

1.1 ความหมายของความพรอ้ม 
1.2 ทฤษฎีความพรอ้ม 
1.3 ความหมายความพรอ้มทางอาชีพ 
1.4 การประเมินความพรอ้มทางอาชีพ 

2. เอกสารเกี่ยวกบัอาชีพ 
2.1 ความหมายของอาชีพ 
2.2 ความหมายของการแนะแนวอาชีพ 
2.3 ความส าคญัของการแนะแนวอาชีพ  
2.4 ทฤษฎีอาชีพ   

3.กิจกรรมแนะแนว 
3.1 ความหมายของกิจกรรมแนะแนว 
3.2 ความส าคญัของกิจกรรมแนะแนว  
3.3 ขอบข่ายของการจดักิจกรรมแนะแนว 
3.4 กระบวนการจดักิจกรรมแนะแนว 
3.5 เทคนิคท่ีใชใ้นกิจกรรมแนะแนว 
3.6 ประโยชนข์องกิจกรรมแนะแนว 

4.งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 
4.1 งานวิจยัในประเทศ 
4.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
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1. เอกสารเก่ียวกับความพร้อม 
1.1 ความหมายของความพร้อม 

ราชบณัฑิตยสถาน (2539 )ใหค้วามหมายว่า ความพรอ้มเป็นค าแสดงกิริยา หรือ ท า
ในท านองเดียวกัน เช่น ไปพร้อมกันหรือถึ งพร้อมกัน เตรียมพร้อม ดีพร้อม งานพร้อม                         
มีความสมบูรณ ์ไม่ขาดไม่เหลือ  

วราภ รณ์   ศ รี เห น่ี ย ง  (2557 , น . 21 )ให้ความหมายของความพ ร้อมว่ า                        
ความพรอ้มเป็นสภาพของบุคคลท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้ส าเร็จด้วยความตั้งใจ เกิดจาก               
ความสมบูรณข์องรา่งกายจิตใจ วฒุิภาวะ และประสบการณข์องบุคคล   

Good (1973 อา้งถึงใน  ขนิษฐา จนัทรแ์ต่งผล, 2559 ) ใหค้วามหมายความพรอ้มว่า 
ความพรอ้มนั้นคือ ความสามารถ ท่ีตนเองปรารถนา และ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้ ซึ่ง
ความพรอ้มเกิดจากวฒุิภาวะและประสบการณ ์การท่ีจะพฒันาบุคคลใหส้ามารถท ากิจกรรมต่างๆ
ได ้จึงตอ้งเกิดความพรอ้ม หรือ มีความพรอ้ม   

ฉัตราภรณ์ สุวรรณ์หิรัญพร (2548) กล่าวว่า ความพรอ้ม หมายถึง สภาวะท่ีมี              
วฒุิภาวะ ประสบการณเ์ดิม แรงจงูใจในการท าส่ิงต่างๆ สงูพอท่ีจะใหเ้กิดการเรียนรูไ้ดอ้ย่างเต็มท่ี  

Cronbach (1970 อ้างถึงใน วราภรณ์   ศรีเหน่ียง , 2557, น. 20 )ได้ให้ความ
หมายความพรอ้มไวว้่า ความพรอ้ม หมายถึง วุฒิภาวะ (Maturity) ในด้านต่างๆ ท่ีมีอยู่รอดตัว            
ซึ่งจะเป็นส่ิงท่ีท าให้สามารถแสดงการกระท า หรือปฏิกิริยาตอบสนอง (Response) เพื่อให้เกิด
ความต้องการหรือความมุ่งหมาย ซึ่งความพรอ้มแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย วุฒิภาวะ           
ทางรา่งกาย (Physical Maturity) และวฒุิภาวะทางดา้นสติปัญญา (Intellectual Maturity)  

พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา (2544 , น.73 ) ความพร้อม หมายถึง สภาพของบุคคล                   
ท่ีจะเรียนรูส่ิ้งใดส่ิงหน่ึงให้ส าเร็จ โดยความพรอ้มนีจ้ะขึน้อยู่กับความสนใจท่ีจะเรียนรูใ้นส่ิงนั้น              
หรือการฝึกฝนเตรียมตวั ท าใหเ้กิดวฒุิภาวะทางรา่งกาย สติปัญญา สงัคม และอารมณ ์ 

ความพรอ้มท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า ความพรอ้มเกิดจากการสั่งสมส่ิงท่ีไดเ้รียนรู ้
และแสดงออกหรือตอบสนองทางดา้น รา่งกาย อารมณ ์ตามสภาวะความสามารถของบุคคล เพื่อ
จะท าใหส้ามารถกระท าส่ิงต่างๆไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
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  1.2 ทฤษฎีความพร้อม 
กฎแห่งความพรอ้ม (Low of Readiness)  

Tnorndike.n.d. (อา้งถึงใน วราภรณ ์ ศรีเหน่ียง, 2557, น.21-22 ) หมายถึง ความมี
วฒุิภาวะของบุคคลทางดา้นรา่งกาย จิตใจ และ การเรียนรูพ้ืน้ฐาน ประสบการณเ์ดิมท่ีจะสามารถ
เชื่อมโยงกับความรูสึ้กใหม่ อีกทัง้ความเขา้ใจ ความสนใจ ต่อส่ิงท่ีจะเรียนรู ้ซึ่งมีองคป์ระกอบท่ีจะ
ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูค้วามพรอ้ม 3 สภาพ ดงันี ้ 

1) เมื่อบุคคลพรอ้มและได้กระท า ส่งผลต่อความพึงพอใจ และท าให้เกิดการ
เรียนรู ้

2) เมื่อบุคคลพรอ้มท่ีจะไม่ท าแต่ไม่ไดก้ระท า จึงท าใหไ้ม่เกิดความพรอ้ม และไม่
ท าใหเ้กิดการเรียนรู ้

3) เมื่อบุคคลไม่พรอ้มแต่ไดก้ระท า ท าใหเ้กิดความไม่พอใจ และไม่ท าใหเ้กิดการ
เรียนรู ้

 
ทฤษฎีความพรอ้มของเฮอรเ์ซย์ และ บรนัชารด์ Hersey & Blanchard  (อ้างถึงใน 

ฉัตราภรณ ์สวุรรณหิ์รญัพร, 2548)กล่าวว่า ความพรอ้มมีองคป์ระกอบอยู่ 2 องคป์ระกอบ             
1) ความสามารถ (Ability) คือ ความรู ้ความเขา้ ทกัษะต่างๆรวมถึงประสบการณ ์ 
2) ความเต็มใจ (Willingness) คือ ความผูกพัน ค ามั่นสัญญา ความมั่นคง           

และ แรงจงูใจในการท างาน  
สรุปทฤษฎีความพรอ้ม คือ หากบุคคลเกิดความชอบความสนใจในส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

บุคคลก็จะเกิดความพรอ้มในการท าส่ิงนั้นๆ แต่หากบุคคลไม่มีความสนใจ ความชอบในส่ิงใด        
ก็จะไม่เกิดความพรอ้มในส่ิงนัน้ๆ  

 
 1.3 ความหมายความพร้อมทางอาชีพ 

นิรุติ  ทองสอดแสง (2545, น.17 ) ใหค้วามหมายความพรอ้มทางอาชีพ หมายถึง 
สภาวะหรือเงื่อนไขของบุคคลท่ีจะช่วยให้บุคคลได้รับผลประโยชน์ จากการเรียนรู้กิจกรรม
บางอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับอาชีพ โดยขึน้อยู่กับวุฒิภาวะทางอาชีพ การได้รับการฝึกฝนกิจกรรม             
เป็นผลท าใหบุ้คคลเกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพใดอาชีพหน่ึง โดยการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกอาชีพ การมีอิสระในการเลือกอาชีพ เขา้ใจกระบวนการเลือกอาชีพ 
รูจ้กัตนเอง มีการตัง้เป้าหมาย วางแผนและแกไ้ขปัญหาทางอาชีพ และควรไดร้บัการปลกูฝังก่อนท่ี
จะท างานหรือประกอบอาชีพนัน้ๆ  
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Crites (1981 อ้างถึงใน นิรุติ  ทองสอดแสง , 2545, น.16 )ให้ความหมายของ             
ความพร้อมทางอาชีพ หมายถึง การมีวุฒิภาวะทางด้านทัศนคติต่ออาชีพ  และการประเมิน
ความสามารถทางอาชีพในการตัดสินใจเลือกอาชีพ เพราะถา้มีมากเท่าใด ย่อมท าให้การเลือก
อาชีพและการตัดสินใจของบุคคลเป็นจริงมากขึน้เท่านั้น ถา้บุคคลมีวุฒิภาวะทางอาชีพเพียงพอ 
จะท าให้เกิดการเลือกอาชีพอยู่บนพืน้ฐานของความสามารถ ความสนใจ และบุคลิกภาพของ
บุคคล ซึ่งเกิดจากการได้รับข้อมูลทางอาชีพ และการได้รับการฝึกฝนให้มีประสบการณ์ใน          
การท างาน 

ความพรอ้มทางอาชีพขา้งตน้ กล่าวไดว้่า ความพรอ้มทางอาชีพ คือ ความพรอ้มของ
บุคคลในด้านการประกอบอาชีพ ให้มีความเหมาสมกับตนเองจนสามารถประสบความส าเร็จ   
และเกิดเป็นประสบการณใ์นการกระท าส่ิงนัน้ๆ 

 
  1.4 การประเมินความสามารถทางอาชพี  

Crites (1981 อ้างถึงใน ลออ  สมใจ , 2556, น.9 )กล่าวถึง วุฒิภาวะด้านอาชีพ               
และองค์ประกอบในด้านทัศนคติในการเลือกอาชีพ และองค์ประกอบในด้านความสามารถใน             
การเลือกอาชีพ ดงันี ้

1) องคป์ระกอบดา้นทศันคติในการเลือกอาชีพ (Career choice attitudes) มีดงันี ้
1.1 แนวโน้มในการตัดสินใจเลือกอาชีพ (Orientation to career decision)             

คือ มีความรูเ้กี่ยวกบัตนเองและอาชีพ และมีความเขา้ใจในกระบวนการวางแผนการเลือกอาชีพ  
1.2 ส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกอาชีพ  (Involvement in career decision 

making) คือ การท่ีสามารถตดัสินใจเลือกอาชีพดว้ยตนเอง 
1.3 การมีอิสระในการตดัสินใจเลือกอาชีพ (Independence in career decision 

making) คือ การตดัสินใจเลือกอาชีพท่ีไม่คลอ้ยตามผูอ้ื่น โดยสามารถเลือกอาชีพไดด้ว้ยตนเอง 
1.4 การตัดสินใจเลือกอาชีพ (Decisiveness in career decision Taking) คือ 

การรูจ้กัตนเอง รูจ้กัความถนดั เกี่ยวกบัโลกของงานและอาชีพเป็นอย่างดี 
1.5 ความยืดหยุ่นในการตัดสินใจเลือกอาชีพ  (Compromise in decision 

making) คือ สามารถปรบัเปลี่ยนการเลือกอาชีพใหเ้หมาะสมกบัสภาพความเป็นจริง 
2) อ งค์ป ระกอบด้ านความสาม ารถ ใน กา รเลือ กอ าชี พ  (Career choice 

Competencies) มีดงันี ้
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2.1 การประเมินตนเอง (Self - appraisal) คือ รูถ้ึงจดุเด่น ความถนดั ความสนใจ 
ความสามารถ และรูเ้ท่าทนัสถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม 

2.2 การมีจุดมุ่งหมายด้านอาชีพ (Goal selection) คือ สามารถน าความถนัด
ของตนเอง และขอ้มลูทางดา้นอาชีพ มาวางแผนในการเขา้สู่อาชีพ  

2.3 การวางแผนอาชีพ (Planning) คือ บุคคลสามารถวางแผน ระยะสั้น และ
ระยะยาวเกี่ยวกบัอาชีพ และด าเนินการตามแผนท่ีวางไวเ้พื่อใหบ้รรลตุามเป้าหมาย 

2.4 การรับรูข้้อมูลด้านอาชีพ (Occupational information) คือ มีข้อมูลอาชีพ 
เช่น รายได ้ลกัษณะงาน ความกา้วหนา้ทางอาชีพ ความตอ้งการอาชีพของตลาดแรงงาน เป็นตน้  

2.5 การแก้ปัญหาทางอาชีพ (Problem Solving) คือ บุคคลสามารถน าข้อมูล
ดา้นต่างๆ ของตนเอง และขอ้มลูทางอาชีพ มาใชใ้นการแกปั้ญหาทางดา้นอาชีพ 

2. เอกสารเก่ียวกับอาชีพ 
  2.1 ความหมายของอาชพี 

กรมการจัดหางาน (2561a, น.15 ) ได้ใหค้วามหมายอาชีพว่า เป็นการท ากิจกรรม 
การท างาน ท่ีไม่เป็นโทษแก่ตนเองและสังคม โดยมีความรู ้ทักษะ อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการ 
แตกต่างกนัไป และมีรายไดต้อบแทน  

กุลธิดา  สีบวับาน (2553, น. 23) ใหค้วามหมายอาชีพว่า เป็นเสมือนส่วนหน่ึงของวิถี
ชีวิตไม่อาจแยกออกจากพัฒนาการด้านอื่นๆ ของชีวิตได้ เพราะอาชีพเป็นส่ิงท่ีมนุษย์ได้แสดง
ตัวตน แสดงความหวัง ความใฝ่ฝันของตนเองและตอบสนอนความต้องการทางใจของบุคคล 
สามารถบ่งชีส้ภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งถ้ามีการวาแผนเลือกอาชีพท่ีดีก็ย่อมเท่ากับว่า ได้มีการ
วางแผนท่ีดีเช่นกนั 

สุสรรณา  จงประเสริฐพร (2540) ให้ความหมายอาชีพว่า เป็นวิถีทางท่ีได้มาซึ่ง
ค่าตอบแทนเพื่อน าไปซือ้ปัจจัยต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของร่างกายและยังสนองความ
ตอ้งการทางจิตใจและสงัคม 

จากท่ีกล่าวมา อาชีพ หมายถึง การท ากิจกรรมการประกอบอาชีพตามความรู ้ 
ทักษะ หรือตามความถนัดของตนเอง ในการการตอบสนองความต้องการ ในดา้นการมีรายได ้  
หรือมีงานท า 
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  2.2 ความหมายของการแนะแนวอาชีพ 
Frank Parsons (อ้างถึ งใน กรมการจัดหางาน , 2561b, น.7 ) บิดาแห่งการ               

แนะแนวอาชีพ กล่าวว่า การแนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance) คือ กระบวนการส่งเสริม                 
สนับสนุนพ่ือให้บุคคลมีงานท า โดยเป็นท่ีต้องการในตลาดแรงงาน โดยมุ่งหวังพัฒนาการรับรู ้              
โลกอาชีพ ซึ่งท าใหส้ามารถเลีย้งดตูนเองและครอบครวัได ้การแนะแนวอาชีพจะช่วยใหเ้กิดความรู้
ความเข้าใจ ส่งผลท าให้สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพ ได้อย่างเหมาะสมกับความถนัด ความรู ้
ความสามารถ สภาวะทางเศรษฐกิจ ตลอดจนค่านิยมของสงัคม  

กรมการจัดหางาน (2561a, น.21 ) กล่าวว่า การแนะแนวอาชีพเป็นกระบวนการท่ี
ส าคัญในการช่วยให้ผูร้ ับการแนะแนวได้รูจ้ักโลกอาชีพ เน่ืองจากการแนะแนวอาชีพคือ การให้
ข้อมูลการแนะแนว แนะน า หรือการให้ค าปรึกษา การแนะแนวเป็นการให้ข้อมูลในเรื่อง                  
ข้อมูลด้านอาชีพ สถิติและการคาดการณ์ภาวะตลาดแรงงาน มักเรียกว่า ข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ซึ่งการแนะแนวอาชีพประกอบดว้ย 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่  

1) การนิเทศข้อมูลอาชีพ (VOCATION ORIENTATION) เป็นการให้ข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงาน ขอ้มูลอาชีพ และใหค้ าแนะน าอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งในลักษณะของการส่ือสาร
แบบ “ทางเดียว” เป็นการใหข้อ้มลูอาชีพและการจา้งงานแก่กลุ่มเป้าหมาย  

2) การให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ (VOCATIONAL COUNSELLING) เป็นการให้
ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลอาชีพ และให้ค าแนะน าอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องผ่านกระบวนการ
ส่ือสารในลักษณะ “สองทาง” มีการถามค าถามปรึกษาหารือ ตอบค าถาม การแนะน าของ                
ผูใ้หป้รกึษาและผูร้บัค าปรกึษา  

สมคิด กอมณี (2559, น.107 ) กล่าวว่า การแนะแนวอาชีพคือ กระบวนการท่ีเอือ้ต่อ
การใหค้วามช่วยเหลือบุคคล ใหรู้จ้ักตนเองรูจ้ักโลกของงาน รูจ้กัตัดสินใจเลือกอาชีพใหเ้กิดความ
พึงพอใจในการประกอบอาชีพ เตรียมตัวประกอบอาชีพ การเรียนรูค้วามก้าวหน้าในอาชีพ               
ซึ่งจะช่วยให้แต่ละบุคคลสามารถเลือกอาชีพส าหรับตนเองได้ และการปรับตัวในการประกอบ
อาชีพในอนาคตได ้           

Super (1973 อา้งถึงใน สมคิด กอมณี, 2559, น.107 ) ใหค้วามหมายการแนะแนว
อาชีพ หมายถึง กระบวนการใหค้วามช่วยเหลือบุคคลใหรู้จ้ักตนเอง รูจ้ักโลกของงาน รูจ้กัตดัสินใจ
เลือกอาชีพไดอ้ย่างเหมาะสม รวมทัง้มีความส าเร็จและมีความพึงพอใจในการประกอบอาชีพ  
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จากท่ีกล่าวมา ความหมายของการแนะแนวอาชีพ หมายถึง กิจกรรมหรือการ               
แนะแนวขอ้มูลใหค้วามรูด้า้นอาชีพ ส่งผลใหน้ักเรียนเกิดพัฒนาการทางอาชีพ จากการให้บริการ
หรือกิจกรรมความรูท้ัง้ในและนอกหอ้งเรียน  

 
  2.3 ความส าคัญของการแนะแนวอาชีพ  

Gibson and Mitchell (1986 อ้างถึ งใน สมคิด กอมณี , 2559 , น.107 )ได้ให้
ความส าคัญของการแนะแนวอาชีพว่าการแนะแนวอาชีพว่า มีความส าคัญเพราะการแนะแนว 
อาชีพช่วยใหก้ารตัดสินใจในการเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง และส่งผลต่อส่วนรวม 
ดงันี ้  

1) มีความส าคญัต่อพฒันาการดา้นอาชีพอย่างสมวยัของนกัเรียน   
2) มีความส าคญัต่อการเตรียมตวัเพื่อประกอบอาชีพของนกัเรียน  
3) มีความส าคัญทต่อประเทศเพราะ การท่ีนักเรียนส่วนใหญ่ท่ีจะเติมโตเป็น

ประชากรของประเทศ ถ้านักเรียนหรือประชากรโดยส่วนใหญ่ของประเทศ ได้เข้าสู่อาชีพและ
ประกอบอาชีพตามท่ีแต่ละบุคคลไดต้ัดสินใจเลือกอย่างเหมาะสมกับผลท่ีไดร้บัจากการประกอบ
อาชีพ ไม่เพียงแต่จะตอบสนองให้ประชากรมีรายได้ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ                 
ท่ีจะน าไปแสวงหาปัจจยั 4 และ การศึกษาท่ีเป็นปัจจยัพืน้ฐานในการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ
ของประชากรยงัตอบสนองความตอ้งการในดา้นการไดร้บัความมั่นคง ความปลอดภัย การไดร้บั
การยกย่องและเป็นความความส าเร็จ นอกจากนี้การประกอบอาชีพไม่ใช่แค่จะสนองตอบ              
ความต้องการด้านร่างกายจิตใจ และสังคม ผู้ท่ีประกอบอาชีพท่ีมั่นคงจะส่งผลให้สมาชิก                   
ในครอบครวัมีคุณภาพ และยังน าประเทศไปสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนความสงบสุข 
และความมั่นคงของประเทศชาติ 

ความส าคัญของการแนะแนวอาชีพ คือ การท่ีจะช่วยให้บุคคลนั้นๆ มีแนวทาง               
ท่ีสามารถตดัสินใจเลือกอาชีพ และ เกิดความพรอ้มในการเขา้สู่อาชีพได้ 

 
2.4 ทฤษฎีอาชพี  

2.4.1 ทฤษฎีพฒันาการทางอาชีพ ของ กินซเ์บิรก ์
Ginzberg (1971 อ้างถึงใน หน่ึงฤทัย กูระเสถียร, 2548, น.46-47) แบ่งพัฒนาการ

ทางอาชีพของบุคคล 3 เป็นระยะ คือ  
1) ระยะเพ้อฝัน (Fantasy Period) อยู่ในช่วงอายุก่อน 11 ปี ในระยะนี้เป็น              

การเลือกตามท่ีตนเองต้องการเพียงด้านเดียว จะมีความคิดเกี่ยวกับอาชีพออกมาในรูปของ                
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ความตอ้งการ ระยะนีเ้ด็กยังไม่มีความสามารถในการประเมินขีดความสามารถของตนเอง ยงัไม่
ทราบถึงโอกาสท่ีเป็นไปได้ และขอบเขตของความจริงและข้อจ ากัดต่างๆ เป็นการเลือกท่ีได้รับ
อิทธิพลมาจาส่ิงแวดล้อมและ ประสบการณ์ เป็นช่วงท่ีเด็กเริ่มท่ีจะพัฒนาเจตคติและค่านิยม
เกี่ยวกบังาน 

2) ระยะท่ีไม่ตกลงเลือกอาชีพ ท่ีแน่นอน (Tentative Period) อายุระหว่าง               
11-17 ปี เด็กจะเรียนรูก้ว้างมากขึน้ เด็กเริ่มรูสึ้กและยอมรับว่า  เขาชอบท่ีจะท ากิจกรรมบาง
ประเภทได้ดี ให้ความส าคัญในการตัดสินใจเลือกอาชีพ โดยการเลือกพิจารณาอาชีพในระยะนี้   
เป็นการเลือกท่ีพิจารณาองค์ประกอบเกี่ยวกับตนเองในด้านความสนใจ ความสามารถ                    
และ ค่านิยมของตน แบ่งออกเป็น 4 ขัน้ คือ 

ขั้นท่ี 1 การเลือกอาชีพโดยค านึงความสนใจ (Interest Stage) อายุระหว่าง 
11-12 ปี เริ่มคิดเกี่ยวกับการเลือกอาชีพจากความชอบของตนเอง โดยไม่ค านึงถึงความสามารถ 
และส่วนมากจะสมัพนัธก์บัความตอ้งการหรือจินตนาการในความคิดเพอ้ฝัน (Fantasy Period) 

ขั้นท่ี 2 การเลือกอาชีพโดยค านึงถึงความสามารถของตนเอง (Capacity 
Stage) ในช่วงอายุระหว่าง 13-14 ปี เด็กจะเริ่มประเมินความสามารถของตนเอง และพิจารณา
เลือกอาชีพโดยใชค้วามสามารถของตน 

ขั้นท่ี 3 การเลือกอาชีพโดยค านึงถึงค่านิยม (Value Stage) ในช่วงระหว่าง 
15-16 ปี เด็กระยะนีจ้ะพิจารณาจากค่านิยมของตนเอง โดยเริ่มสังเกตว่าอะไรส าคญั และตอ้งการ
อะไรในชีวิต 

ขัน้ท่ี 4 ระยะของการเปล่ียนแปลง (Transition Stage) เด็กทุกคนจะสุขุมขึน้ 
พิจารณาส่ิงต่างๆ จากขอ้เท็จจริง ตดัสินใจไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสมยิ่งขึน้ โดยค านึงถึงความสนใจ 
ความสามารถ และค่านิยมของตนเอง ตระหนักได้ว่าการตัดสินใจของเขาจะเป็นผลต่อเน่ือง              
ไปในอนาคตและสามารถเลือกอาชีพท่ีเหมาะกบัตนเองได ้ 

3) ระยะของความเป็นจริง (Realistic Period) ช่วงอายุ 17 ปี จนถึงวัยผู้ใหญ่ 
ระยะนีบุ้คคลจะพิจารณาเลือกอาชีพโดยพิจารณาอาชีพประกอบกับสภาพความเป็นจริง 

2.4.2 ทฤษฎพีฒันาการอาชีพของ Super 
 นันทา สู้รกัษา (2548, น.12-15 ) สรุปว่าการแนะแนวอาชีพ จัดเป็นล าดับขั้นตอน 

ดงันีคื้อ  
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1)ขั้นการเจริญเติบโต คือขั้นในการเจริญเติบโต ทางร่างกายและจิตใจ โดยอยู่
ในช่วงอายตุัง้แต่แรกเกิดจนถึง อาย ุ14-15 ปี มนษุยไ์ดพ้ัฒนาทศันคติ ความสนใจ ความสามารถ 
และความตอ้งการ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการมองส่ิงต่างๆ มีการแบ่งออกเป็นย่อยๆ 4 ขอ้ ดงันี ้

1.1 ขัน้ก่อตวัอาชีพ อยู่ในช่วง 3 ปี มีพฒันาการอย่างรวดเร็วในดา้นรา่งกาย 
1.2 ขัน้เพอ้ฝัน อยู่ในช่วงระหว่างอาย ุ4 ถึง 10 ปี เด็กจะมีการพฒันาเกี่ยวกับ

จินตนาการดา้นอาชีพตามความชอบของตนเอง  
1.3 ขัน้สนใจ อยู่ในช่วงระหว่าง 11 ถึง 20 ปี เด็กเร่ิมสนใจเรื่องอาชีพ และจะ

น าความถนดั ความสนใจของตนเองเขา้มาเกี่ยวขอ้งในการตดัสินใจ  
1.4 ขั้นพิ จารณาความสามารถ อยู่ ในช่วงระหว่าง  อายุ  13 ถึง 14 ปี               

จะให้ความส าคัญและทราบถึงความถนัดความสามารถของตนเอง เพื่อจะน ามาประกอบ                    
การพิจารณาในดา้นอาชีพ  

2)ขั้นการส ารวจ อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 15 ถึง 24 ปี จะมีการส ารวจตนเองและ
ส ารวจอาชีพ ใหค้วามส าคัญกับการหาประสบการณ์และหาข้อมูลผ่านกิจกรรมทั้งในและนอก
โรงเรียน มาเพื่อพฒันาตนเอง ในขัน้นีแ้บ่งออกเป็นขัน้ย่อยๆ 3 ขัน้  

2.1 ขั้นพิจารณา อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 15 ถึง 17 ปี มีการพิจารณาความ
สนใจ ความสามารถ ความถนดั ความตอ้งการ ของตนเอง โดยยงัไม่สามารถตดัสินใจเลือกอาชีพ 

2.2 ขั้นการเปล่ียนแปลง อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 18 ถึง 21 ปี มีการพิจารณา
ในการเลือกอาชีพ จากความเป็นจริง เช่น ความถนัดของตนเอง พิจารณาโอกาสดา้นการศึกษา 
โอกาสในดา้นการประกอบอาชีพ จะเร่ิมมีการฝึกทกัษะต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับอาชีพ หรือ การศึกษาต่อ
เฉพาะดา้น 

2.3 ขั้นทดลอง อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 22 ถึง 24 ปี จะเริ่มมีการทดลองใน   
การประกอบอาชีพ หรือปฏิบติังานจริง  

3) ขั้นอาชีพ อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 25 ถึง 44 ปี จะเร่ิมประกอบอาชีพท่ีมั่นคง 
เมื่อได้พบกับงานหรืออาชีพท่ีเหมาะสมและอาจจะมีการพิจารณาเปล่ียนงานหรืออาชีพ                    
ในช่วงแรกๆ ท่ีพบว่าไม่เหมาะกบัตนเอง สามารถแบ่งเป็น 2 ขัน้  

3.1 ขั้นทดลองปฏิบัติงาน (Trial Substage) อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 25                 
ถึง 44 ปี มนุษยเ์ริ่มท างานและประกอบอาชีพท่ีมั่นคง และได้พบกับงานหรืออาชีพท่ีเหมาะสม              
กบัตนเอง  
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3.2 ขัน้ประกอบอาชีพถาวร อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 31 ปี ถึง 44 ปี เมื่อมนษุย์
จะประกอบอาชีพท่ีมั่นคงแลว้จะหาความกา้วหนา้ในอาชีพ และเป็นช่วงของการสรา้งความมั่นคง
ของอาชีพ 

4) ขั้นรักษาความมั่นคงในอาชีพ อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 45 ถึง 65 ปี มนุษย ์              
มีความมั่นคงในอาชีพ สามารถพฒันาตนเองและพฒันาอาชีพของตนเอง  

5) ขั้นเส่ือมถอย อยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึน้ไป ความสามารถในการประกอบ
อาชีพลดลง ซึ่งอยู่ในวยัชรารา่งกายและความสามารถในการท างานเส่ือมคณุภาพลง สามารถแบ่ง
ออกเป็นขัน้ย่อยๆ ได ้2 ขัน้  

5.1 ขั้นเริ่มลดประสิทธิภาพ ในช่วงอายุ  60 ปี  ถึง 70 ปี  ความสามารถ                
ด้านต่างๆ จะลดประสิทธิภาพ รวมไปถึงความสามารถในการประกอบอาชีพและการท างาน                
ซึ่งเขา้สู่ช่วงปลดเกษียณ  

5.2 ขัน้เลิกประกอบอาชีพอยู่ในช่วงอายุ 70 ปี ขึน้ไป มนษุยใ์ชช้ีวิตขั้นปลาย 
จะตอ้งการการพกัผ่อน และไม่ประกอบอาชีพ  

2.4.3 ทฤษฎีการเลือกอาชีพของ Holland 
Holland (1973 อา้งถึงใน กุลธิดา  สีบัวบาน, 2553, น.30)กล่าวว่า การเลือกอาชีพ

ของบุคคล คือ การแสดงออกทางบุคลิกภาพของบุคคล โดยเครื่องมือท่ีใชใ้นการส ารวจความสนใจ
ของบุคคล คือ การส ารวจบุคลิกภาพ และบุคคลท่ีท างานในอาชีพหน่ึง ๆ จะมีบุคคลิกภาพท่ี
คลา้ยคลึงกัน มีความมั่นคง และการประสบคงามส าเร็จ ซึ่งขึน้อยู่กับความสอดคล้องระหว่าง
บุคลิกภาพของบุคคลและสภาพแวดลอ้มท่ีบุคคท างาน ซึ่งไดก้ าหนดลกัษณะบุคลิกภาพตามความ
สนใจในอาชีพต่างๆ ออกเป็น 6 ประเภท ดงัต่อไปนี ้

1) บุคลิกภาพอาชีพประเภทช่างฝีมือ  (Realistic) บุคคลกลุ่มนี้ชอบอาชีพ
ประเภทช่างฝีมือและท างานกลางแจ้ง  มีลักษณะขี ้อาย หัวอ่อน เปิดเผย จริงจัง แข็งแรง                    
เป็นธรรมชาติ พากเพียร เสมอตน้เสมอปลาย ไดแ้ก่ ช่างไฟฟ้า ช่างประปา เป็นตน้ 

2) บุคลิกภาพอาชีพประเภทวิทยาศาสตร(์Investigative) บุคคลกลุ่มนีจ้ะมีความ
เชื่อมั่นในความคิดของตนเอง มีความสามารถด้านค านวณ และ วิทยาศาสตร ์มีลักษณะชอบ
วิเคราะห์ รอบรู ้ใฝ่รู ้รกัอิสระ ฉลาด มีเหตุผล แต่ขาดความสามารถดา้นการเป็นผู้น า ไดแ้ก่ นัก
ชีววิทยา นกัอตุนิุยมวิทยา นกัฟิสิกส ์นกัเคมี  เป็นตน้ 

3) บุคลิกภาพอาชีพประเภทงานบริการการศึกษาและสังคม (Social)  บุคคล
กลุ่มนีม้ีความสามารถทางมนษุยสมัพนัธ ์ชอบช่วยเหลือผูอ้ื่น มีความสามารถดา้นการสอนมีความ
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รบัผิดชอบต่อสังคม รูก้าลเทศะ จูงใจคนเก่ง ไดแ้ก่ ครู นักสังคมสงเคราะห ์นักจิตวิทยา จิตแพทย ์
เป็นตน้ 

4) บุคลิกภาพอาชีพประเภทงานส านักงานและเสมียน (Conventional) บุคคล
กลุ่มนีม้ีความสามารถทางด้านงานสารบัญ การค านวน งานธุรกิจ มีความยุติธรรม ไม่ยืดหยุ่น  
อ่อนนอ้ม คล่องแคล่ว เจา้ระเบียบ ไม่มีจินตนาการ ไดแ้ก่ นกับญัชี เลขานกุาร เป็นตน้ 

5) บุคลิกภาพอาชีพประเภทคา้ขาย(Enterprising) บุคคลกลุ่มนีม้ีความสามารถ
ดา้นการเป็นผูน้  าการโตแ้ยง้ น่าเชื่อถือ เปิดใจ มองโลกในแง่ดี สนกุสนาน มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
เข้าสังคมง่าย ได้แก่ พ่อค้า นักธุรกิจ พนักงานตอ้นรบับนเครื่องบิน นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน ์
เป็นตน้ 

6) บุคลิกภาพอาชีพประเภทศิลปะดนตรีและวรรณกรรม(Artistic) บุคคนกลุ่มนีม้ี
ความสามารถด้านดนตรี ศิลปะ การละคร ภาษา เจ้าอารมณ์มีความคิดดิเริ่มเพ้อฝัน รกัอิสระ           
ไม่ชอบเลียนแบบ ไดแ้ก่ นกัดนตรีนกัประพนัธน์กัโฆษณานกัรอ้ง เป็นตน้ 

2.4.4 ทฤษฎีการเลือกอาชีพของไครท ์ 
ผ่องพรรณ เกิดพิทกัษ์ (2531) กล่าวถึง ทฤษฎีการเลือกอาชีพของไครท ์ ไวด้งัต่อไปนี ้

1) การเลือกอาชีพตอ้งมีเงื่อนไขจ าเป็น 3 ประการ 
a. การมีอาชีพใหเ้ลือก บุคคลควรมีอาชีพใหเ้พื่อเป็นตัวเลือกสองอาชีพหรือ

หลากหลาย หากไม่มีทางเลือกก็จะไม่สามารถเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกบัตนเองได ้
b. การมีแรงกระตุน้ในการเลือกอาชีพ บุคคลต้องมีแรงกระตุ้นในการเลือก

อาชีพแรงกระตุน้ในการเลือกอาชีพ  
c. การมีอิสระต่อการเลือกอาชีพ บุคคลควรมีอิสระในการเลือกประกอบ

อาชีพท่ีหากถกูก าหนดใหป้ระกอบอาชีพท่ีไม่สนใจ ก็จะไม่สามารถเลิกอาชีพท่ีเหมาะกบัตนเองได้ 
2) แนวคิดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเลือกอาชีพ  

a. การเลือกอาชีพขึน้อยู่กับความเป็นจริงมากท่ีสุด และแสดงให้เห็นว่า 
อาชีพใดเหมาะสมกบัตนเอง 

b. ความชอบต่ออาชีพ ไดแ้ก่ ความประสงค์ หรืออยากหรือชอบท่ีประกอบ
อาชีพนัน้ ๆ  

c. ความปรารถนาหรือความมุ่งหวังในอาชีพ ได้แก่ การท่ีบุคคลมุ่งหวังว่า
ตนเองจะประกอบอาชีพอะไร โดยสอดคลอ้งกบัความตัง้ใจของตนเอง 
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d. ความสนใจอาชีพ จะขึน้อยู่กบัความเป็นจริงของบุคคล เพราะ ความสนใจ 
ความถนดั ความสามารถ มีความสมัพนัธก์บัการประกอบอาชีพนัน้ๆ  

3) พฒันาการของการเลือกอาชีพ 
a. การเลือกอาชีพเป็นการแบ่งออกเป็นขั้นย่อยๆ แต่อาจจะไม่ต่อเน่ืองกัน

ทัง้หมด เพราะ มีความไม่ต่อเน่ืองเกิดขึน้ในอายุระหว่าง 4-16 ปี ซึ่งเด็กจะตัดสินใจไม่ได ้และไม่
สามารถมองเห็นความแตกต่างของทางเลือกในการเลือกอาชีพได ้ 

b. หลั งอ ายุ  16  ปี  จะมี การเลื อกอาชีพ จะ เฉพาะ เจาะจงม ากขึ ้น                         
โดยความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกอาชีพนั้นจะ สอดคล้องกับ  ความชอบ ความมุ่งหวัง                      
และความสนใจ 

c. มีล าดับขั้นในกระบวนการเลือกอาชีพ เริ่มเมื่ออายุ 9 ขวบ ถึงอายุ 13 ปี 
อยู่ในช่วงเพ้อฝัน และจะเกิดความคิดในการเลือกอาชีพ และมีการเลือกอาชีพท่ีเจาะจงมาก                     
ในช่วง 18-21 ปี  

3.กิจกรรมแนะแนว 
  3.1 ความหมายของกิจกรรมแนะแนว 

กระทรวงศึกษาธิการ (2560) ให้ความหมายว่า เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียน              
รูจ้ักตนเอง รูจ้ักส่ิงต่างๆรอบตัว มีความสามารถในการคิดตัดสินใจและสามารถแก้ปัญหาใน               
เรื่องต่างๆได้ มีการการวางแผนในด้านการศึกษาและอาชีพ สามารถปรบัตัวให้อยู่ในสังคมได ้     
อย่างมีความสุข และเป็นเครื่องมือช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้สอนได้รูจ้ักและเข้าใจนักเรียน               
อีกทัง้ช่วยใหค้ าปรกึษาแก่ผูป้กครองในการดแูลและส่งเสริมนกัเรียน 

ไพศาล อั๋นประเสริฐ (2551) กล่าวว่า กิจกรรมท่ีครูจะท าให้นักเรียนได้รูจ้ัก เข้าใจ
ตนเอง และผูอ้ื่นไดอ้ย่างถูกตอ้ง มีความสามารถในการตัดสินใจและแกปั้ญหา รูว้ิธีการแสวงหา
และใชข้อ้มูล ข่าวสารทัง้ 3 ขอบข่ายของแนะแนว คือ ดา้นการศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้นส่วนตัว
สงัคม ใหส้ามารถปรบัตวัและด ารงชีวิตไดอ้ย่างเหมาะสม โดยใชก้ระบวนการสอนแบบบูรณาการ             
น าเอาเนือ้หาต่างๆ มาประยุกต์ใช้การใช้ หรือ ใช้กระบวนการกลุ่ม ให้เหมาะสมกับตัวผู้เรียน              
ซึ่งการสอนในลักษณะนีค้รูมีบทบาท เอือ้อ  านวย (Facilitator) มีหน้าท่ีจัดเตรียมประสบการณ ์             
ในการเรียนรูเ้รื่องใดเรื่องหน่ึงให้แก่ผู้เรียน และให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงกิจกรรม เพื่อเอื ้อให้เกิด
ประสบการณ์ตรงจากการเรียนรูเ้รื่องนั้นๆ ดว้ยตนเองตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว ้จากหลักการ
ดังกล่าว อาจเรียกการสอนกิจกรรมแนะแนวด้วย กระบวนการกลุ่มว่าเป็นการสอนกิจกรรม                
แนะแนวแบบ “จดัประสบการณใ์หผู้เ้รียน ” (Structured Experience) 



  20 

เรียม ศรีทอง (2557) กล่าวถึง กิจกรรมแนะแนวว่า เป็นการประมวลการเรียนรู ้                  
ในรูปแบบต่างๆ ตามหลักวิธีการและเทคนิคทางจิตวิทยาและการแนะแนว โดยเนน้ให้ผูเ้รียนไดม้ี
ส่วนรว่มในการปรบัปรุงพฒันาตน ส่งเสริมพัฒนาป้องกนักบัความเส่ียงต่างๆรวมทัง้การแกปั้ญหา
ท่ีตนเผชิญอยู่ในขอบข่ายดา้นส่วนตวัและสงัคมและต่อยอดทางการศึกษาและอาชีพ 

จากท่ีกล่าวมา กิจกรรมแนะแนว หมายถึง การเสริมสรา้งองค์ความรูใ้ห้นักเรียนมี
ทักษะ ความรูด้า้นการศึกษา ส่วนตัวสังคม และอาชีพ รวมไปถึงการมีทีความสามารถในการคิด                
แกไ้ชปัญหา และตดัสินใจอย่างเหมาะสม  

 
  3.2 ความส าคัญของกิจกรรมแนะแนว  

กระทรวงศึกษาธิการ (2560) สรุปว่า ความส าคัญของกิจกรรมแนะแนวส่งผลกับ
ผูเ้รียนในระบบการเรียนรูต้ามท่ีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 
2551 ระบุใหก้ิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนไวเ้ป็นกิจกรรมส าคัญในหลักสูตรโดยใหก้ิจกรรมแนะแนวเป็น
กิจกรรมมีความจ าเป็นในทุกระดับชั้น โดยได้ก าหนดให้จัดกิจกรรมระดับประถมศึกษา 60                     
ชั่วโมง/ปี ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 45 ชั่วโมง/ปี และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ใหม้ีระยะเวลา                  
จดักิจกรรมแนะแนวปีละ 60 ชั่วโมง โดยมุ่งใหจ้ัดกิจกรรมแนะแนวเสริมสรา้งกระบวนการคิดและ
ทักษะในการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ เอื ้ออ านวยให้ผู้ เรียนเกิด แรงจูงใจใน                    
การเปล่ียนแปลงและพฒันาตนเอง ทัง้ดา้นรา่งกาย สติปัญญา สังคมและจิตใจ โดยเนน้ใหผู้เ้รียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อเสริมสรา้งความเขา้ใจชีวิต ความสนใจใฝ่ รูต้ลอดจน การวางแผนชีวิต
และอาชีพในอนาคต รวมถึงกิจกรรมแนะแนวมีความส าคัญ ต่อผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ                       
และกระบวนการใหบ้ริการแนะแนว ซึ่งอยู่ในขอบข่ายดา้นการศึกษา อาชีพ ส่วนตวัและสงัคม  

สนิุสา วงศอ์ารีย ์(2559) กล่าวว่า กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมในการเปล่ียนแปลง               
ในด้านการศึกษา เน่ืองจากการในปัจจุบันมีการแข่งขันด้านวิชาการสูง ส่งผลท าให้ผู้เรียน                 
และผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการศึกษา รวมถึงการเรียนท่ีมุ่ งเน้นในทางสาขาท่ีมี                     
ความต้องการในตลาดแรงงาน ดังนั้น  การเลือกคณะและสาขาการเรียน ท่ีเหมาะสมกับตนเอง               
จึงเป็นส่ิงส าคัญ กิจกรรมแนะแนวจึงเป็นกิจกรรมท่ีพัฒนาเยาวชนใหส้ามารถมีทักษะทางด้าน             
การคิด และทักษะในดา้นการท างาน มุ่งเนน้ใหผู้้เรียนไดร้บัการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้
สอดคลอ้งผูเ้รียนไดอ้ย่างเหมาะสมกบัอาชีพในอนาคต 

ชลลดา พันธุ์เนตร (2561, น.22 )กล่าวว่า ความส าคญัของการจัดกิจกรรมแนะแนว   
เมื่ อพิจารณาจากเหตุการณ์ ท่ี เกิดขึ ้นกับนักเรียน ทั้งทางด้านส่วนตัวสังคม  การศึกษา                         
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และพัฒนาการทางอาชีพ ท าใหก้ารจดักิจกรรมแนะแนวมีส่วนช่วยในการส่งเสริม ใหม้ีการพฒันา
ในดา้นต่างๆ เพิ่มมากขึน้ เช่น การจดับริการแนะแนว การใชเ้ครื่องมือทางจิตวิทยาในการแนะแนว 
การใหค้ าปรึกษา การเสริมสรา้งทกัษะชีวิต ต่างๆ เพื่อให ้นกัเรียนสามารถเข ้าใจตนเองในหลายๆ 
ดา้น สามารถวางเป้าหมายในชีวิต การวางแผนศึกษาต่อและการเตรียมตวัในการประกอบอาชีพ
ไดใ้นอนาตคได ้

จากการศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญของกิจกรรมแนะแนวท่ีกล่าวมานัน้ กิจกรรมแนะ
แนวมีความส าคัญต่อผูเ้รียนและผู้ปกครอง เป็นการช่วยพัฒนา ส่งเสริม ผู้เรียนให้เหมาะสมกับ               
ความถนดั ความสามารถ เพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 
  3.3 ขอบข่ายการจัดกิจกรรมแนะแนว 

 สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย (2557) กล่าวถึง ขอบข่ายของการจัดกิจกรรม  
แนะแนว 3 ขอบข่าย คือ  

1) ด้านการศึกษา มีการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพในด้านการศึกษา 
สามารถแสวงหาข้อมูลเพื่อน าข้อมูลมาวางแผนทางด้านการเรียน หรือการศึกษาต่ออย่าง
เหมาะสม                    โดยใฝ่รูใ้ฝ่เรียน มีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์  

2) ด้านอาชีพ ได้รูแ้ละเข้าใจโลกของการท างาน มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพท่ีสุจริต 
สามารถวางแผน และมีการเตรียมความพรอ้มในการเขา้สู่อาชีพ 

3) ดา้นส่วนตวัและสงัคม มีทกัษะชีวิต มีวฒุิภาวะ มีเจตคติท่ีดี รูจ้กัและเขา้ใจรกั    
และเห็นคณุค่าของตนเองและผูอ้ื่น  

กรมวิชาการ (2544) ไดร้ะบุขอบข่ายในการจดักิจกรรมแนะแนว ดงัต่อไปนี ้
1) กิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษา ให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็ม                      

ตามศักยภาพในด้านการศึกษา สามารถน าเอาข้องมูลต่างๆมามาเพื่อวางแผนการศึกษา                  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับตนเอง ผ่าน เทคนิค วิ ธีการและทักษะต่างๆ                        
ในดา้นการศึกษา 

2) กิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพ ใหน้ักเรียนได้รูจ้ักตนเอง ในทุกด้าน รูจ้ักความ
ถนดัและสนใจของตนเอง รูโ้ลกของงานอาชีพอย่างหลากหลาย พืน้ฐาน มีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกบัอาชีพ 

3) กิจกรรมแนะแนวดา้นส่วนตัวและสังคม ใหน้ักเรียนไดรู้จ้ักและเขา้ใจ รกัและ
เห็นคณุค่าในตนเองและผูอ้ื่น มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถปรบัตัวใหด้ ารงชีวิตอยู่ในสังคม                 
ไดอ้ย่างเหมาะสม 
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  3.4 ลักษณะของการจัดกิจกรรมแนะแนว  
ชลลดา พันธุ์เนตร (2561, น.30 ) กล่าวว่า กิจกรรมแนะแนวอาชีพมีหลายลักษณะ                 

ทั้งกิจกรรมในและนอกห้องเรียน ในลักษณะของโครงการพิ เศษหรือกิจกรรมเสริมพิ เศษ                    
โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่างๆกัน กิจกรรมบางลักษณะเป็นการจัดท่ีมุ่งให้ผูร้บับริการท่ี    
เป็นกลุ่มเป้าหมายจ านวนหน่ึงมาร่วมท ากิจกรรมเพื่อให้เกิดผลหลายประการ กิจกรรมบาง
ลักษณะ  อาจจะจัดเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ซึ่งผู้แนะแนวควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ                  
ความพรอ้มของผูใ้หบ้ริการ เหมาะสมกบัการลงทุนลงแรง เหมาะสมกบัการมุ่งใหเ้กิดประสบการณ์
สงูสดุแก่ผูร้บับริการที่พฒันาทัง้ทกัษะทางกายและการคิด 

กระทรวงศึกษาธิการ (2553) ก าหนดแนวทางการด าเนินการจัดกิจกรรม แนะแนว 
ดงันี ้

 1) การศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหา ความสนใจ ความต้องการ รวมถึง
ลกัษณะของผูเ้รียน 

 2) การวิเคราะห์สมรรถนะส าคัญ ประกอบด้วย ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์และ วิสยัทศันข์องสถานศึกษา  

3) การก าหนดสัดส่วนของกิจกรรมแนะแนวทั้ง  3 ด้าน  ประกอบด้วย                      
ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม โดยให้ความส าคัญโดยความร่วมมือของครู
ผูป้กครองและผูเ้รียน ในเรื่องความตอ้งการ ความสนใจ ลกัษณะของผูเ้รียน และเป้าประสงคข์อง
สถานศึกษา  

4) การก าหนดวัตถุประสงคข์องการจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา โดยแบ่ง              
เป็นชัน้ปีและระดบัการศึกษา  

5) การออกแบบจัดกิจกรรมแนะแนว มีการก าหนดวัตถุประสงคก์ารจัดกิจกรรม        
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม กระบวนการด าเนินกิจกรรม ร่องรอยหลักฐาน การท ากิจกรรมและ
การประเมินผล  

6) การจัดท าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเป็นรายชั่วโมง ซึ่งประกอบด้วย                       
ชื่อ กิจกรรมจุดประสงค ์เวลา ส่ืออุปกรณ์ เนือ้หาสาระ วิธีด าเนินกิจกรรม และการประเมินผล               
การเรียนรู ้ 

7) การด าเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวใหส้อดคลอ้งกับแผนการจัดกิจกรรมและ               
การประเมินผล 
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 8) การประเมินและสรุปผล ตามเนือ้หาข้างตน้แนวการจัดกิจกรรมแนะแนวท่ี
ก าหนดไวก้็เพื่อประโยชนส์ูงสุดแก่ ตัวผูเ้รียน ซึ่งจะไดร้บัการแนะแนวอย่างมีระบบมีประสิทธิภาพ 
ผูเ้รียน    มีส่วนรว่มและมีใจรกัท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนว ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเต็มไปดว้ยขอ้มูลท่ี
เป็นประโยชนส์ าหรบัการใชช้ีวิตประจ าวนั กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนคน้พบตนเอง           
โดยใชเ้ทคนิคและวิธีการท่ีหลากหลายเน้นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ไม่เนน้เนือ้หาดา้นวิชาการและเป็นกิจกรรมที่สามารถวดั และประเมินผลไดจ้ริง 

เรียม ศรีทอง (2557) ไดก้ล่าวเกี่ยวกบัหลกัการจดักิจกรรมแนะแนวว่า เป็นกิจกรรมท่ี
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมใหผู้ร้บับริการได้มีส่วนร่วมในการจัดประสบการเพื่อพัฒนาตนเองใน              
การพัฒนาตนเองเพื่อการพัฒนาท่ีดีขึน้  ได้แก่ ความรู้ พฤติกรรมในด้านเจตคติ หรือจิตใจ 
ความรูสึ้ก ความเข้าใจ หรือสารสนเทศท่ีส าคัญ ได้อาศัยหลักการท่ีเกี่ยวข้อง 2 ประการ ในการ
พฒันาความสามารถ ไดแ้ก่  

1) จิตวิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับการแนะแนว กิจกรรมแนะแนวเป็นการเสริมสรา้ง                
ทกัษะชีวิต เพื่อมุ่งเนน้ใหต้อบสนองต่อส่ืงท่ีตอ้งการตามธรรมชาติ ตามหลักพฒันาการ ของผูเ้รียน 
โดยเฉพาะการพฒันาทกัษะชีวิต  

 2) หลกัสตูรสถานศึกษา ในการจดักิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนในการตอบสนอง
จดุมุ่งหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 โดยก าหนดใหก้ิจกรรม
แนะแนวเป็นพัฒนาผู้เรียน เพื่อผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง เอือ้ต่อการเรียนรู ้เพื่อเป็นของเยาวชน                  
ท่ีดีต่อไป 

 
  3.5 เทคนิคที่ใช้ในจัดกิจกรรมแนะแนว 

ทิศนา แขมมณี (2551) กล่าวถึง เทคนิคทางจิตวิทยาในการจัดกิจกรรมแนะแนว             
ไวด้งันี ้

3.5.1. การอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) คือ การจัดกลุ่มเอือ้              
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรูไ้ด้เป็นอย่างดี โดยให้นักเรียนในกลุ่มพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ ์
ขอ้มูลความคิดเห็น และ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ และแสดงความคิด                
ในเร่ืองท่ีเหมาะสม 

3.5.2. การบรรยาย (Lecture) คือ ครูบรรยาย บอกเล่า เร่ืองราวต่างๆใหน้กัเรียน             
ได้เกิดการเรียนรูใ้นเรื่องนั้นๆ โดยมีส่ือหรือกิจกรรมประกอบการบรรยายอธิบายเนื้อหาสาระ              
เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความรูค้วามเขา้ใจอย่างชดัเจน 
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3.5.3. การใช้กรณี ตั วอย่ าง  (Case) คือ  ให้นัก เรียน เกิ ดการเรียน รู้ตาม
วตัถุประสงคข์องเร่ืองนั้นๆ โดยการใหน้ักเรียนศึกษาเรื่องท่ีสมมติขึน้ จากความเป็นจริงและตอบ
ประเด็นค าถามเกี่ยวกบัเร่ืองนัน้ และรว่มกับอภิปราย โดยขอ้มูลอภิปรายจะท า เป็นวิธีการช่วยให้
นักเรียนได้เรียนรูก้ารเผชิญและแก้ปัญหา เป็นเทคนิคท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และ
เรียนรูค้วามคิดของผูอ้ื่น  

3.5.4. การทดลอง (Experimental)  คือ การมีส่วนร่วมของระหว่าผู้สอนและ
ผูเ้รียน โดยครูใหเ้ป็นผู้ใหค้ าแนะน าและอ านวยการเรียนรูใ้หแ้ก่นักเรียนตามขั้นตอน โดยการใช้
วัสดุอุปกรณ์ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะหข์้อมูล การสรุปผลจากความสามารถหรือการ
ทดลองของนกัเรียนเกี่ยวกบัส่ิงท่ีไดจ้ากการทดลอง  

3.5.5. การสาธิต (Demonstration) คือ การให้นักเรียนได้ซักถามอภิปรายและ
สรุปการเรียนรูท่ี้ไดจ้ากการสังเกต การสาธิต แสดงตัวอย่างใหน้ักเรียนได้เห็นในการปฏิบัติอย่าง
ชดัเจน เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ห็นการปฏิบติัจริงดว้ยตนเองส่งผลท าใหเ้กิดการเรียนรู ้

3.5.6. การใช้เกม (Game) คือ การเล่นเกมท่ีมีกติกา ท าให้นักเรียนเกิดความ
สนกุสนาน ไดร้บัประสบการณต์รงและมีส่วนรว่มในชัน้เรียน โดยการอธิบายวิธีการเล่นและผลสรุป
การเล่นเกม พรอ้มทัง้สอดแทรกเนือ้หานัน้ๆเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู ้ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน (2559) กล่าวถึง การออกแบบ
กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ว่าต้องค านึงถึงการตอบสนองความต้องการตามวัยและลักษณะ                      
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนโดยเลือกเทคนิคต่าง ๆ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู ้                     
อย่างเหมาะสม เทคนิคการเรียนรูท่ี้ดีมักมีความน่าสนใจจูงใจให้เข้าร่วมปฏิบัติการง่ายต่อ                   
ความเข้าใจ เอือ้ต่อ  การค้นพบข้อมูลใหม่ ส่งเสริมความกระตือรือรน้ ช่วยฝึกความสามารถ 
เสริมสรา้ง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเสริมสร้างอารมณ์พัฒนาความคิดและสติปัญญา                  
เทคนิคการเรียนรู ้ท่ีเหมาะสมอาจช่วยเอือ้ประโยชน์ต่อการเรียนรูอ้ย่างใดอย่างหน่ึง หรืออาจใช้
เทคนิคบางอย่างร่วมกัน ดังตัวอย่างเทคนิคการเรียนรูต่้าง ๆ ทางการศึกษาและจิตวิทยาท่ีอาจ              
ใชใ้นการจดักิจกรรมแนะแนว เช่น  

1) การอภิปราย เพื่อใหน้ักเรียนแสดงความคิดเห็นต่อส่ิงท่ีเรียนรูห้รือส่ิงท่ีเผชิญ               
อยู่ในประเด็นต่าง ๆอย่างอิสระ ส่งผลใหน้ักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์การถ่ายทอด 
ความคิดและการน าเสนความคิดท่ีหลากหลาย  

2) การอภิปรายกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในกลุ่มท่ีรว่มอภิปรายในแง่มมุท่ีแตกต่างกันอย่างอิสระ ส่งผลใหน้กัเรียนมีความสามารถใน                



  25 

การคิดวิเคราะห ์การรบัฟังความคิดเห็นผูอ้ื่น การถ่ายทอดความคิด การเปรียบเทียบหรือเชื่อมโยง
ความคิด  

3) การเล่นเกม เพื่อใหน้กัเรียนร่วมปฏิบัติกิจกรรมท่ีมีกติกาทา้ทายความอยากรู้ 
อยากลอง ส่งผลใหน้กัเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์การตดัสินใจ การกลา้ลอง การผ่อน 
คลายอารมณ ์ 

4) การสืบค้นด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนสืบค้น แสวงหาข้อมูลเพื่อประกอบ                    
การตัดสินใจหรือสรา้งองค์ความรู ้ส่งผลให้นักเรียนฝึกทักษะสังเกตการรวบรวมข้อมูลการสรุป              
ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู ้

5) การแสดงบทบาท เพื่อใหน้ักเรียนทดลองรวมบทบาทต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งในชีวิต
แล้วสะท้อนความรูสึ้กนึกคิดท่ีแท้จริงของตน ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้
ความคิด ความรูสึ้กของตนและคนอื่นการเขา้ใจและยอมรบัผูอ้ื่น  

6) บทสนทนา เพื่อให้นักเรียนได้ก าหนดบทสนทนาของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน                  
ซึ่ งมี เป้าหมายท่ีชัดเจน ส่งผลให้นัก เรียนมีความสามารถในการส่ือสารเชิ งสร้างสรรค์                          
การคิดวิเคราะห ์และการสรุปความคิด  

7) การฝึกหดั เพื่อใหน้กัเรียนไดใ้ชแ้บบฝึกท่ีก าหนดเป้าหมายไดอ้ย่างชดัเจน เช่น 
การฝึกทกัษะ การส่ือสารสรา้งสรรค ์ส่งผลใหน้กัเรียนมีความสามารถตามเป้าประสงค ์ 

8) การใช้เครื่อ งมื อ  เพื่ อ ให้นั ก เรียนได้ใช้แบบสอบถาม  แบบประ เมิ น                               
หรือ แบบทดสอบท่ีไดจ้ัดท าอย่างมีเป้าหมายและอา้งอิงแนวคิดท่ีน่าเชื่อถือได้ สามารถประเมิน
ตนเองดา้นต่าง ๆ ประกอบความเขา้ใจตนเอง  

9) การวาดภาพ เพื่อให้นักเรียนสรา้งบรรยากาศการจัดการเรียนรูใ้หถ้่ายทอด 
จินตนาการในเร่ืองท่ีเกี่ยวขอ้งกับตน ส่งผลใหน้ักเรียนมีการบ าบัดด้วยศิลปะ สามารถถ่ายทอด 
ความคิด หรือจินตนาการออกมาการผ่อนคลาย  

10) การเล่าเรื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถ่ายทอดความคิดหรือประสบการณ์                 
ท่ีมีประโยชนต่์อตนและผูอ้ื่น ใชโ้อกาสเอือ้ประโยชนท์างความคิดหรือตวัอย่างอนัดีแก่ผูอ้ื่น  

11) การเรียนรูจ้ากการสังเกตตัวแบบ เพื่อใหน้ักเรียนเลือกตัวแบบท่ีดีในเร่ืองใด               
เรื่องหน่ึงตามวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนได้สังเกต สามารถสังเกตและเลียนแบบพฤติกร รม                    
อนัพึงประสงคไ์ด ้ 

12) การเรียนรูช้ีวิต เพื่อให้นักเรียนเรียนรูด้้วยการร่วมในวิถีชีวิต จัดให้ผู้เรียน                    
มีโอกาสเรียนรูต้ามวัตถุประสงค์ในสถานการณ์จริงโดยมีเวลาต่อเน่ืองกันใช้ชีวิตร่วมด้วยกับ                  
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แหล่งเรียนนั้น  สามารถสังเกตมีความเข้าใจอย่างแท้จริงมี เจตคติ ท่ี ดี ต่อ เรื่องท่ี เรียน รู้                            
การทดลองงาน จัดหาโอกาส สถานปฏิบัติงานหรือสถานประกอบการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้                   
จากผูช้  านาญการโดยจะสามารถพฒันาทกัษะการท างานและเรียนรูล้กัษณะของงานได ้ 

13) การแสดงผล โดยการเรียนรูท้างอาชีพดว้ย Portfolios จัดใหม้ีการแสดงผล                    
การเรียนรูด้้านอาชีพท่ีสนใจโดยในระยะใดระยะหน่ึง โดยถ่ายทอดลง Portfolios ซึ่งสามารถ 
รายงานผลงานพัฒนาทางด้านอาชีพท่ีตนสนใจผ่านการเรียนรูเ้พิ่มความช านาญ แสดงว่าตนมี
ศกัยภาพระดบัหน่ึง  

14) การใชส้ถานการณ์จ าลอง โดยการจัดสถานการณจ์ าลองเพื่อเรียนรูด้า้นใด                
ด้านหน่ึงในห้องเรียน เพื่ อฝึกความกล้าแสดงออก ฝึกความเชื่อมั่ นในตนน า ไปสู่การเห็น                   
คณุค่าแห่งตน  

15) ท่องโลกอาชีพ โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานในสถานท่ีท่ีมีบุคคลผู้ท างาน 
หลากหลายอาชีพเพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าท่ีและคุณลักษณะของบุคคลผู้มีอาชีพ  
หลากหลายมีเจตคติท่ีดีทางอาชีพเปิดตลาดความคิด โดยจัดโอกาสใหผู้เ้รียนใชพ้ืน้ท่ีในโรงเรียน
แสดงความคิดตามจุดประสงคเ์ป็นกลุ่มแลว้ให้แต่ละกลุ่มเดินชมผลงานท่ีมีเจา้ของแนะน าแลว้ให้
ขอ้มูลยอ้นกลับซึ่งกันและกัน เพื่อใหน้ักเรียนกลา้แสดงออกวางแผนจดัการรบัและให ้Feedback 
อย่างสรา้งสรรค ์ 

16) นิทานสอนใจ โดยเลือกนิทานท่ีตวัละครมีพฤติกรรมท่ีเป็นตวัแบบท่ีดี เพื่อฝึก
คิดวิเคราะหแ์ละไดแ้รงบนัดาลใจในการฝึกหดัพฒันาพฤติกรรมของตน  

17) การใช้ส่ือในรูปแบบต่าง ๆ โดยอา้งอิงคลิปเรื่องราวต่าง ๆ หรือใช้ข่าวสาร                   
ท่ีเผยแพรใ่นท่ีสาธารณะ เพื่อใหน้กัเรียนมีความสามารถคิดวิเคราะหส์ามารถสืบคน้หาสาเหตุ 

18) การเขา้ค่ายเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตดา้นต่าง ๆ โดยการจัดกิจกรรมการฝึกหัด 
ความสามารถด้านพัฒนาบุคลิกภาพ หรือฝึกทักษะการเรียนหรือทักษะอาชีพในระยะเวลาหน่ึง  
เพื่อสามารถพฒันาทกัษะตามวตัถปุระสงคข์องกิจกรรม  

19) การจัดศูนย์การเรียนรูท้างอาชีพต่าง ๆ โดยมีการจัดจ าลองสถานการณ ์                    
ให้ผูเ้รียนมีโอกาสเขา้เรียนรูล้ักษณะทางอาชีพต่าง ๆ สามารถเขา้ใจขอบข่ายบทบาททางอาชีพ  
เปลี่ยนแปลงเจตคติทางอาชีพมีแรงจงูใจใหแ้สวงหาความรูท้างอาชีพในสถานการณจ์ริง  

20) การวิเคราะหก์ารติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคล โดยจดัสถานการณก์ารส่ือสาร 
แบบต่าง ๆ ให้มีโอกาสเผชิญด้วยตัวเอง สามารถแยกแยะเหตุ - ผล คุณ - โทษ ของการส่ือสาร  
ดว้ยวิธีการต่าง ๆ ไดเ้ลือกวิธีการส่ือสารเชิงสรา้งสรรคไ์ด ้ 
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สุนันทา พลับแดง (2554) ได้กล่าวถึง เทคนิคและวิธีการสอนกิจกรรมแนะแนว                     
ในคาบเรียนว่า เน่ืองจากลักษณะธรรมชาติของวิชาแนะแนวแตกต่างจากวิชาสามญัอื่นๆกล่าวคือ
เป็นวิชาท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดพ้ัฒนาตนเองในดา้นต่างๆ นอกจากนีย้ังช่วยใหผู้เ้รียนเป็นผูท่ี้เขา้ใจ
ผู้อื่นเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลและเน้นให้ผู้เรียนรูจ้ักแสวงหาข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองจากการมุ่งหมายดังกล่าว  การเรียนการสอนในคาบกิจกรรมแนะแนว                     
จึงจ าเป็นตอ้งมีรูปแบบและวิธีการท่ีเอือ้อ  านวยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูร้ว่มกันดว้ยการใช้เทคนิค
และกระบวนการกลุ่มและยึดรูปแบบการเรียนการสอนผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง เช่น 

1) การสอนแบบบรรยาย เป็นวิธีการสอนท่ีครูเป็นผู้เตรียมการค้นคว้าในเรื่อง                 
ท่ีจะสอนมาเป็นอย่างดี ครูเป็นผู้พูดบอกเล่าหรืออธิบายเนื้อหาแก่ผู้เรียน  ผู้เรียนเป็นผู้รับ                  
การถ่ายทอดโดยการจดบันทึก ครูเป็นผู้พูดตลอดผู้เรียนไม่ได้มี ส่วนร่วม จากนั้นได้มีการ
ประยุกตใ์ชว้ิธีการสอนแบบอื่นๆเขา้มาร่วมเพื่อน่าสนใจมากขึน้ เช่น สอนการท าให้ผูเ้รียนมีส่วน
รว่มมากขึน้ ขอ้ดีของการสอนแบบบรรยาย คือ สามารถสอนไดจ้ านวนมากโดยไม่จ ากัดจ านวน
ผูเ้รียนสามารถปลูกฝังแนวคิดและเจตคติท่ีดี เช่น ครูไม่สามารถประเมินไดอ้ย่างทั่วถึงว่า ผูเ้รียน
เข้าใจหรือไม่ ท าให้ผู้เรียนขาดการให้ความสนใจวิธีการสอนแบบนี้ตลอดเวลา การสอนแบบ
บรรยายเป็นวิธีการสอนท่ีครูทั่วไปนิยม โดยท่ีครูมีความสามารถในการพูดการอธิบายมีทักษะ              
การพูดรูจ้ักปรบัปรุงวิธีการบรรยายใหน่้าสนใจแลว้วิธีการสอนแบบบรรยายจะเป็นวิธีท่ีท าใหเ้กิด
การเรียนรูเ้ป็นอย่างมากในตวัผูเ้รียน 

2) การสอนแบบตัง้ค าถาม  เป็นวิธีการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรมการเรียน                  
แบบมีส่วนร่วมเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดการตีความการไตร่ตรอง  การถ่ายทอด
ความคิดความเข้าใจ เป็นการส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นและอยากสามารถน าไปสู่                       
การเปล่ียนแปลงและปรับปรุงการเรียนรูไ้ด้ การสอนโดยให้ผู้เรียนมีบทบาทในการคิดเพื่อ
เสริมสรา้งความเขา้ใจกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนเช่นนี้ มักใช้ควบคู่กับการบรรยาย    
ช่วยให้เกิดการส่ือสารแบบสองทางและจะช่วยให้เกิดบรรยากาศท่ีดี ต่อการเรียนท าให้ผู้เรียน
เปลี่ยนสภาพจากการเรียนรูแ้บบไม่มีส่วนรว่มมาเรียนรูโ้ดยผูเ้รียนมีส่วนรว่มได้ 

3) การสอนโดยใชก้รณีตัวอย่าง  โดยผูเ้รียนไดศึ้กษาเรื่องท่ีสมมุติขึน้จากความ
เป็นจริงและสามารถตอบประเด็นค าถามเกี่ยวกับเรื่องนั้น จากการแสดงบทบาทหรือยกตัวอย่าง
ของครู จากนั้นร่วมกันการอภิปรายผลของค าตอบหรือข้อมูลนั้นๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู ้                        
ตามวัตถุประสงคก์ารสอนโดยการใชต้ัวอย่างนั้น ครูอาจจะใชส่ื้อ เช่น กรณีเรื่องราวปัญหาต่างๆ               
ท่ีเกิดขึน้จริงน ามาดัดแปลงกับเรื่องท่ีตนสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายกัน                
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เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและฝึกฝนหาทางแกปั้ญหาส่งเสริมผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะดา้นการคิด
วิเคราะหใ์ชเ้หตผุลและตดัสินใจ 

4) การสอนแบบระดมสมอง  เป็นวิธีการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดง                    
ความคิดเห็นในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงอย่างกวา้งขวาง เป็นอิสระเต็มท่ีทกุคนเป็นการระดมความคิดเห็น
ของผูเ้รียนใหม้ากท่ีสดุ เพื่อใหเ้กิดแนวคิดท่ีหลากหลายน ามาแลกเปล่ียนซึ่งกนัและกัน เป็นเทคนิค
ท่ีใหท้กุคนน าความคิดของแต่ละคนออกมาใหผู้อ้ื่นรบัรูแ้ละมกัจะใชใ้นช่วงเร่ิมตน้กิจกรรมการเรียน
การสอน โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อสรา้งความคิดจ านวนมากๆ ไม่ตอ้งการค าตอบท่ีถูกตอ้งทันที
วิธีสอนแบบนีจ้ะช่วยลดความกดดันของนักเรียนส่งเสริมการแสดงออกท่ีอิสระการแสดงศักยภาพ
ของนกัเรียนดว้ยบรรยากาศในการเรียนท่ีเป็นมิตร 

สรุปเทคนิคท่ีใชใ้นการสอนกิจกรรมแนะแนว เป็นเทคนิคท่ีมีความหลากหลายโดย               
การเลือกใชน้ั้นให้มีความเหมาะสมกับเนือ้หาในการสอนและกลุ่มผู้เรียน เช่น เทคนิคการสอน    
แบบระดมสมอง เทคนิคการเล่นเกม เทคนิคการแสดงบทบาท เทคนิคการวาดภาพ จากท่ีกล่าวมา 
เห็นได้ว่า เทคนิคมีหลากหลาย ดังนั้น ควรเลือกใช้เทคนิคให้สอดคล้องและเหมาะสม เพื่อให้
บรรลผุลในการสอน หรือการจดักิจกรรมนะเนๆ  

 
  3.6 ประโยชนข์องกิจกรรมแนะแนว 

เจษฎา บุญมาโฮม (2558) กล่าวถึง ประโยชนข์องการจดักิจกรรมแนะแนว ดงันี ้ 
1) ประโยชนต่์อผูป้กครอง 

1.1 เป็นการช่วยให้ปกครองได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสการเรียนต่อหรือ      
การประกอบอาชีพของนกัเรียน  

1.2 เป็นการช่วยใหป้กครองไดร้บัรูแ้ละเขา้ใจสภาพของวยัรุน่ เพื่อเป็นแนวทางใน
การดแูลในการปรบัเปลี่ยนและพฒันาพฤติกรรมของนกัเรียน  

1.3 เป็นการช่วยให้ปกครองได้ทราบถึงบรรยากาศในการเรียนของนักเรียน               
เมื่อผูป้กครองไดม้ีโอกาสปรกึษากบัประจ าชัน้หรือครูแนะแนว 

2) ประโยชนต่์อนกัเรียน  
2.1 เป็นการช่วยใหน้กัเรียนสามารถตัดสินใจไดด้ว้ยตนเองอย่างมีเหตผุล และมี

วิจารณญาณ  
2.2 เป็นการช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจสภาพสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหา เพื่อให้

สามารถด าเนินชีวิตไดอ้ย่างเหมาะสม 
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2.3 เป็นการช่วยใหน้ักเรียนรูจ้ักตนเองมากขึน้ โดยสามารถพฒันาตนเองในดา้น
การเรียน สงัคม อารมณ ์และสติปัญญา ไดอ้ย่างมีความสขุ  

3) ประโยชนต่์อผูส้อน  
3.1 เป็นการช่วยผูส้อนใหไ้ดรู้จ้กัตวัผูเ้รียนมากขึน้ผ่านกิจกรรมแนะแนว  
3.2 เป็นการช่วยผูส้อนในการการดูแลนักเรียน เพื่อใหเ้ขา้ใจผูเ้รียนในดา้นต่างๆ 

มีวิธีการพฒันาผูเ้รียนและแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้กบัตวัผูเ้รียนได ้
3.3 เป็นการช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้สอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน              

ใหเ้หมาะสมกบัความสนใจความตอ้งการของผูเ้รียน  
4) ประโยชนต่์อสถานศึกษา  

4.1 เป็นการช่วยลดปัญหาต่างๆ ในสถานศึกษา เช่น ปัญหาผลการเรียนต ่า 
ผูเ้รียนไม่จบการศึกษาตามหลกัสตูร เป็นตน้  

4.2 เป็นการช่วยโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการสอนตามความต้องการ                 
ความสนใจใหเ้หมาะสมกบันักเรียน และสอดคลอ้งกับแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน 

5) ประโยชนต่์อสงัคม 
5.1 เป็นการช่วยลดเหตุการณ์ ท่ี ไม่พึ งประสงค์ในสังคมให้น้อยลงและ                     

เพิ่มความสขุในสงัคมใหม้ากขึน้ 
5.2 เป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีความพรอ้มในการดูแลตนเองมีคุณภาพชีวิตท่ีดี               

และใหก้ารช่วยเหลือสงัคม   
5.3 ประชากรไดด้ าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมตามความชอบความถนัด และความ

สนใจของตนเองมีอาชีพมั่นคง เป็นการส่งผลใหส้งัคมน่าอยู่และเกิดความสงบสขุ 
กลัยดา ถนอมถิ่น (2553) กล่าวว่า ประโยชนข์องชดุกิจกรรมแนะแนวคือ กิจกรรมท่ีช่วย

ให้นักเรียนได้รับข้อมูลท่ีมีคุณค่าจากครูแนะแนวมีสัมพันธภาพท่ีดีกับครู สามารถปรับปรุง
พฤติกรรมของตนเอง มีความเข้าใจในตนเองอย่างแท้จริง โดยเอือ้ให้ครูแนะแนวได้รูจ้ักผู้เรียน               
ท่ีท าให้เกิดสัมพันธภาพระหว่างครูแนะแนว ผู้เรียน ผู้ปกครองในการพัฒนาและช่วยเหลือ                  
บุตรหลาน 
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4. งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
  4.1 งานวิจัยในประเทศ 

กัลยดา ถนอมถิ่น (2553) ศึกษาและพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมการ
ควบคุมตนเองด้านการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า 1) นักเรียน
ประถมศึกษา ปีท่ี 6 มีการควบคุมตนเองด้านการเรียนภาษาอังกฤษโดยรวมและรายด้านของ             
การยบัยั้งการกระท าท่ีไม่เหมาะสมในการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสูง   ดา้นความอดทนเมื่อ
เผชิญความยากล าบากในการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง  2) นกัเรียนประถมศึกษา    
ปีท่ี 6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และ
สมัพันธภาพระหว่างนกัเรียนและครูแตกต่างกนั มีการควบคมุตนเองดา้นการเรียนภาษาอังกฤษมี                     
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อส่งเสริมการควบคุมตนเองด้านการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                
มีค่า E1 / E2 เท่ากับ 69.92/ 93.75 4) หลังการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวด้านการควบคุมตนเอง
ดา้นการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า การควบคมุตนเองดา้นการเรียน
ภาษาองักฤษสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01  

จิราภรณ์ ประเสริฐหล้า (2557) ได้ศึกษาปัจจัยทางจิตลักษณะสถานการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องของพฤติกรรมเตรียมความพรอ้มเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียน                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า 1) ท านายพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อใน
สถาบนัอดุมศึกษาดา้นรวมอยู่ระหว่างรอ้ยละ 45.1 ถึง รอ้ยละ 66  2) ท านายพฤติกรรมการเตรียม
ความพรอ้มเขา้ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพร่างกายอยู่ระหว่างรอ้ยละ 70.8 ถึง     
รอ้ยละ 95 4) ท านายพฤติกรรมการเตรียมความพรอ้มเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้าน              
การเตรียมตัวสอบไดร้ะหว่างรอ้ยละ 22.3 ถึง รอ้ยละ 50.5 5) ท านายพฤติกรรมการเตรียมความ
พร้อมเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้านสภาพทางจิตใจอยู่ระหว่าง ร้อยละ 22.7 ถึง                  
รอ้ยละ 71.9 

กุลธิดา  สีบวับาน (2553, น.33-34 ) ท าการศึกษาผลการใชโ้ปรแกรมการฝึกอบรมท่ี
มีต่อกระบวนการตัดสินใจเพื่อเลือกอาชีพ โดยใช้แบบสอบถามกระบวนการตัดสินใจเพื่อเลือก
อาชีพตามทฤษฎีของเกอแลตโดยมีค่าอ านาจจ าแนกมากกว่า 0.20 และมีค่าความเชื่อมั่นในแต่ละ
ดา้น ดงันี ้1.ขัน้ระบุปัญญาไดค่้าความเชื่อมั่น 0.591 2.ขัน้รวบรวมขอ้มูลไดค่้าความเชื่อมั่น 0.652                
3.ขั้นรูท้างเลือกไดค่้าความเชื่อมั่น 0.812 4.ขั้นพิจารณาขอ้ดี – ขอ้เสียได้ค่าความเชื่อมั่น 0.838     
5.ขัน้ตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมไดค่้าความเชื่อมั่น 0.742  
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หน่ึงฤทัย กูระเสถียร (2548) สรา้งชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาด้าน
การศึกษาและอาชีพของนักเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โดยสรา้งชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษา
และอาชีพ ของนักเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ขึน้มาจ านวน 16 ชุด นักเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม    
แนะแนว โดยการใช้ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษาและอาชีพ มีความก้าวหน้า
เกี่ยวกบัการศึกษาและอาชีพสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ชลลดา พันธุเ์นตร (2561) ไดท้ าการเพื่อเปรียบเทียบผลของการใชโ้ปรแกรมกิจกรรม    
แนะแนวอาชีพตามทฤษฎีของแฟรงค์พาสันส์กับทฤษฎีของเกอแลตท่ีมีต่อความสามารถใน               
การตัดสินใจเลือกอาชีพ ท าการวิจัยกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ท่ีมีระดับวุฒิภาวะ     
ทางอาชีพด้านเจตคติแตกต่างกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 28 คน         
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ แบบวัดความสามารถใน                 
การตัดสินใจเลือกอาชีพ และแบบวัดวุฒิภาวะทางอาชีพดา้นเจตคติ พบว่า 1) นักเรียนท่ีมีระดับ
วฒุิภาวะทางอาชีพดา้นเจตคติแตกต่างกัน มีความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพแตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  2) นกัเรียนท่ีไดร้บัการจัดโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ
ตามทฤษฎีของแฟรงคพ์าสันสก์ับทฤษฎีของเกอแลตมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกอาชีพ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิ ติ  3) ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการจัดโปรแกรม                
กิจกรรมแนะแนวอาชีพกับระดับวุฒิภาวะทางอาชีพดา้นเจตคติท่ีมีผลต่อความสามารถในการ
ตดัสินใจเลือกอาชีพ 

 
  4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

แพททอน ครีด และรีเบ็คก้า (Wendy P. Peter C. & Rebecca S., 2005) ท่ีศึกษา
งานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ขององคป์ระกอบ ในการพัฒนาอาชีพ ซึ่งหน่ึงในท่ีมีความสัมพันธ์
กัน คือ ด้านการส ารวจโลกของการท างาน และด้านการตัดสินใจเลือกอาชีพ อย่างมีนัยส าคัญ              
ท่ีระดบั .05   

ลอเร้น ซู  แคท แคทลิน และพาคลาซ์ (Lauren B. Sue P. Kat K. Caitlin D. & 
Prakash G., 2018) ได้ศึกษาปัจจัย ท่ีส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพ               
ในโครงการเตรียมความพรอ้มดา้นอาชีพส าหรบัเยาวชน ไดศึ้กษากับประชากรจ านวน 384 คน 
โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่าง อายุระหว่าง 14 และ 21 ปี จ านวน 180 คน โดยได้พัฒนาความมุ่งมั่นใน
ตนเอง ทักษะและความรูส้ าหรบัส ารวจทางเลือกอาชีพการเตรียมตวัหางาน พบว่า ความพรอ้มใน
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อาชีพและการท างาน ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมโครงการเตรียมความพรอ้มด้านอาชีพส าหรับ
เยาวชน มีความพรอ้มดา้นอาชีพเพ่ิมสงูขึน้มากกว่าผูท่ี้ไม่ไดเ้ขา้รว่มโครงการ  

ริซ และเบธ (Rich A. & Beth B., 2013) ไดศึ้กษาแนวโนม้ทางดา้นอาชีพและความ
พรอ้มของวิทยาลัยจากการประเมินความกา้วหนา้ทางการศึกษาแห่งชาติ (NAEP) ท าการศึกษา
ความพร้อมในด้านการเรียนและด้านอาชีพของนักเรียน พบว่า นัก เรียนกลุ่มทดลองมี                       
การพฒันาการรบัรู ้ความเชื่อ และวิชาการ ส่งผลท าใหน้กัเรียนมีเป้าหมายในดา้นอาชีพ และความ
พยายามในการจะส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมปลาย มากกว่ากลุ่มควบคมุ เพราะพบว่า นกัเรียนท่ี
ยงัไม่ส าเร็จการศึกษา ยงัขาดเป้ากมายดา้นอาชีพ  

โทนิ อีวาน และมีตา้(Toni B. Ivan D. & Mirta B., 2020 ) ท าการศึกษาผลของการ                 
จัดกิจกรรมทางอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จัดกิจกรรมจ านวน 8 ครัง้ ครัง้ละ 45 นาที 
โดยการวัดก่อนและหลังการทดลอง กับกลุ่มทดลองจ านวน 120 คน และกลุ่มควบคุม                   
จ านวน 156 คน พบว่า กลุ่มทดลองมีอิสระในการตดัสินใจดา้นอาชีพเพิ่มสงูขึน้กว่ากลุ่มควบคมุ 

โอลูโยมิ และโซโลม่อน (Oluyomi S. & Sulaiman O., 2017) ท าการศึกษาอิทธิพล
ของกิจกรรมแนะแนวอาชีพท่ีส่งผลต่อการเลือกประกอบอาชีพนักศึกษามหาวิทยาลัยในไนจีเรีย 
รวบรวมขอ้มลูจากนกัศึกษาจ านวน 600 คน จากมหาวิทยาลยั 4 แห่งในเขตภมูิรฐัศาสตรต์ะวนัตก
เฉียงใต ้ โดยใชแ้บบสอบถามเชิงส ารวจ ท่ีสอบถามเกี่ยวกบั ผลของกิจกรรมแนะแนวอาชีพต่อการ
เลือกประกอบอาชีพ พบว่า  ในดา้นการตระหนักรูใ้นตนเองและการรบัรูโ้อกาสของการประกอบ
อาชีพ มีอิทธิพลสงูสดุต่อความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ รองลงมา คือ ดา้นทกัษะในการ
ตัดสินใจ และด้านทักษะการเรียนรู ้โดยกิจกรรมแนะแนวอาชีพได้ส่งเสริมความสามารถในการ
เลือกประกอบอาชีพนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีเมื่อส าเร็จการศึกษา  
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

การวิจัย เรื่อง การเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยกิจกรรมแนะแนว มีการด าเนินการ ดงัต่อนี ้

1.การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
2.การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.การด าเนินการวิจยั 
4.การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5.การจดักระท าขอ้มลูและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงาน
เขตพื ้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุ่ม 3  ซึ่งมีจ  านวน 11 โรงเรียน                
จ านวนทัง้สิน้ 5,280 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ระยะที่ 1 การศึกษาความพร้อมทางอาชีพ 
กลุ่มตัวอย่างในระยะท่ี 1 เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนท่ี 2                

ปีการศึกษา 2563 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุ่ม 3  
โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  จากการใช้สูตรของ  Yamane (1973 อ้างถึงใน ประคอง 
กรรณสูต, 2542, น.10)ท่ีระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 ส าหรบัความคลาดเคล่ือน +5% ไดก้ลุ่ม
ตัวอย่างจ านวนทั้งสิน้จ านวน 372 คน ผู้วิจัยสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling)                
โดยใช้โรง เรียน เป็นหน่วยการสุ่ ม ได้จ  านวน  3 โรงเรียน  คือ  โรงเรียนชิ โนรสวิทยาลัย                        
โรงเรียนทวีธาภิเศก และ โรงเรียนสตรีวดัระฆงั จากนัน้ท าการสุ่มหอ้งเรียนในระดับชัน้มธัยมศึกษา               
ตอนปลาย ได้จ  านวน 18 ห้องเรียน คือ  โรงเรียนชิ โนรสวิทยาลัย  จ านวน 6 ห้องเรียน                        
จ านวน 107 คน โรงเรียนทวีธาภิ เศก จ านวน 6 ห้องเรียน จ านวน 163 คน และ โรงเรียน                     
สตรีวดัระฆงั จ านวน 6 หอ้งเรียน จ านวน 102 คน 



  34 

ตาราง 1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย                
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร  เขต 1 
กลุ่ม 3 

โรงเรียน หอ้งเรียน 
(หอ้ง) 

กลุ่มตวัอย่าง 
(หอ้ง) 

นกัเรียน 
(คน) 

กลุ่มตวัอย่าง 
(คน) 

ชิโนรสวิทยาลยั 34 6 828 107 
ทวีธาภิเศก 36 6 1260 163 

สตรีวงัระฆงั 24 6 790 102 
รวม 95 18 2,878 372 

 

ท่ีมา : ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 พ.ศ. 2563 

ระยะที่ 2 การเสริมสร้างความพร้อมทางอาชีพโดยกิจกรรมแนะแนว  
กลุ่มตัวอย่างระยะท่ี  2 เป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Random 

Sampling) โดยใชเ้กณฑ์จากนักเรียนท่ีมีคะแนนการท าวัด แบบวัดความพรอ้มทางอาชีพ ตัง้แต่
เปอเซนไทล์ท่ี  25 ลงมา และมีความสมัครใจของนักเรียนในการเข้า ร่วมกิจกรรมแนะแนว                
จ านวน 17 คน 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือในการวิจยั ประกอบดว้ย  

1.แบบวดัความพรอ้มทางอาชีพ 
2.กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพ 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.แบบส ารวจความพร้อมทางอาชีพ 
มีขั้นตอน ดังนี ้

1.1 ท าการศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับความพรอ้มทางอาชีพ
เพื่อน ามาสรา้งแบบวดัความพรอ้มทางอาชีพ  
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1.2 ท าการรวบรวมนิยามศัพท ์ความหมายของความพรอ้มทางอาชีพ จากนัน้ผู้วิจัย
เขียนนิยามศัพท์เฉพาะของความพร้อมทางอาชีพ  โดยได้ส รุป เนื้อหาจากความหมาย                
นิยาม และแนวคิดพืน้ฐานท่ีเกี่ยวกบัความพรอ้มทางอาชีพ  

1.3 ท าการสร้างข้อค าถามโดยให้เนื ้อหามีความสอดคล้องสอดคล้องกับนิยาม                
ศัพท์เฉพาะ นิยามของความพรอ้มทางอาชีพ ซึ่งความพรอ้มทางอาชีพ มี 4 องค์ประกอบ คือ               
การวางแผนทางอาชีพ การส ารวจอาชีพ การส ารวจโลกของการท างาน และการตัดสินใจเลือก
อาชีพ จ านวน 60 ขอ้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 5 ระดับ ประกอบดว้ย จริงมากท่ีสุด จริงมาก 
จริงปานกลาง จริงน้อย และจริงน้อยท่ีสุด มีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 2 ลักษณะ คือ 
ขอ้ความในทางบวกและขอ้ความในทางทางลบ 

1.4 ท าการตรวจสอบคณุภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดย
ผูว้ิจยัน าแบบวดัความพรอ้มทางอาชีพ ไปตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา โดยใหผู้เ้ชี่ยวชาญท่ี
มีความเชี่ยวชาญและมีคุณวุฒิด้านจิตวิทยาและการแนะแนว จ านวน 3 ท่าน โดยแสดงใน 
(รายละเอียด ดงัภาคผนวก ก) เป็นผูพ้ิจารณาขอ้ค าถามในแบบวดัความพรอ้มทางอาชีพ ว่าแบบ
วดัสามารถวดัไดส้อดคลอ้งตรงตามเนือ้หานิยามศพัทห์รือไม่ โดยไดม้ีการก าหนด   ค่าระดบัความ
คิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ ดงันี ้ 

+1 คือ เห็นดว้ยว่าขอ้ค าถามมีความเหมาะสม 
  0 คือ ไม่แน่ใจว่าขอ้มค าถามมีความเหมาะสมหรือไม่  
 -1 คือ เห็นดว้ยว่าขอ้ค าถามไม่มีความเหมาะ 

เมื่อผูเ้ชี่ยวชาญตรวจให้คะแนน  ได้น าแบบวัดความพรอ้มทางอาชีพ มาวิเคราะห ์              
ความเท่ียงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) ได้พิจารณาความสอดคล้องระหว่างเนื้อหา               
นิยามศัพทแ์ละเนือ้หาของข้อค าถาม (Index of Consistency: IOC) และท าการคัดเลือกเฉพาะ    
ในข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึน้ไป ท่ีมีผลการพิจารณาของ
ผูเ้ชี่ยวชาญและมีขอ้ค าถามท่ีวัดไดส้อดคลอ้งตรงตามนิยามศัพท์ โดยมีค่าดัชนีความสอดคลอ้ง 
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 จ านวน 54 ขอ้  

1.5 ท าการเลือกข้อค าถามของแบบวัดความพร้อมทางอาชีพ ท่ีผ่านเกณฑ ์                 
ค่าดัชนีท่ีมีความสอดคล้อง (IOC) โดยน าไปเก็บข้อมูล ทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย โดยเลือกนกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน  
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1.6 ท าการวิ เคราะห์เพื่ อหาค่าอ านาจ จ าแนกรายข้อ ( Item Discrimination)              
ของแบบวัดความพรอ้มทางสู่อาชีพ โดยได้ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ  อยู่ระหว่าง 0.21-0.75                    
มีจ  านวน 51 ขอ้ 

1.7 ท าการหาค่าอ านาจจ าแนก โดยน าแบบวัดความพรอ้มทางอาชีพท่ีผ่านเกณฑ ์
มาวิเคราะห์เพื่อค่าความเชื่อมั่น (Reliability) รวมทั้งฉบับโดยการใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบัค  (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยแบบวัดความพร้อมทางอาชีพ มี ค่ า                 
ความเชื่อมั่นทัง้ฉบบัเท่ากบั .95 

1.8 น าแบบวัดความพร้อมทางอาชีพ  มาปรับปรุงและจัดพิมพ์ ให้ได้แบบวัด               
ความพรอ้มทางอาชีพฉบบัสมบูรณ ์ 

แบบสอบถามความพรอ้มทางอาชีพ แบ่งเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นการวางแผนทางอาชีพ 
ด้านการส ารวจอาชีพ  ด้านการส ารวจโลกของการท างาน และ ด้านการตัดสินใจเลือกอาชีพ 
ลกัษณะเครื่องมือ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

 
ตัวอย่าง แบบวัดความพร้อมทางอาชีพ 

ค าชีแ้จง    1. แบบสอบถามนี้ใช้สอบถามนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย               
ของโรงเรียนในเขต สพม.กท.1 กลุ่ม 3  

2.ให้นักเรียนเติมค าตอบลงในช่อง และใส่เครื่องหมาย / ในช่องว่างท่ีมี
ค าตอบตรงกบันกัเรียนมากท่ีสดุ  

จริงมากท่ีสดุ  หมายถึง  ขอ้ความดงักล่าวตรงกบันกัเรียนมากท่ีสดุ 

จริงมาก  หมายถึง  ขอ้ความดงักล่าวตรงกบันกัเรียนมาก 

จริงปานกลาง  หมายถึง  ขอ้ความดงักล่าวตรงกบันกัเรียนปานกลาง 

จริงนอ้ย  หมายถึง  ขอ้ความดงักล่าวตรงกบันกัเรียนนอ้ย 

จริงนอ้ยท่ีสดุ หมายถึง  ขอ้ความดงักล่าวตรงกบันกัเรียนนอ้ยท่ีสดุ 
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ตาราง 2 ตวัอย่างแบบวดัความพรอ้มทางอาชีพ 

              ข้อความ จริงมาก
ที่สุด 

จริงมาก จริง            
ปาน
กลาง 

จริง
น้อย 

จริง
น้อย
ที่สุด 

ด้านการวางแผนทางอาชีพ 

1.ขา้พเจา้เลือกเรียนแผนการเรียน              
ที่ตรงกบัอาชีพที่ตนเองสนใจ 

 

 

    

ด้านการส ารวจอาชีพ 

16.ขา้พเจา้ลงมือคน้หาขอ้มลูอาชีพที่
ตนเองสนใจ 

 

 

    

ด้านการส ารวจโลกของการท างาน 

31.ขา้พเจา้มีการศึกษาขอ้มลูเกี่ยวกบั
อาชีพในศตวรรษที่ 21 อยู่เสมอ 

 

 

    

ด้านการตัดสินใจเลือกอาชีพ 

46.ขา้พเจา้ตัง้ใจเลือกเรียนให้
สอดคลอ้งกบัการประกอบอาชีพ                  
ในอนาคต   

 

 

 

    

 

เกณฑ์การตรวจใหค้ะแนน ของแบบวัดความพรอ้มทางอาชีพ ไดก้ าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนไว ้2 ลกัษณะ คือ เป็นขอ้คามในทางบวกและเป็นขอ้ความในทางลบดงัต่อไปนี ้

 

ข้อความ จริงมากทีสุ่ด จริงมาก จริงปานกลาง จริงน้อย จริงน้อยทสีุด 

ขอ้ความทางบวก 5 4 3 2 1 

ขอ้ความทางลบ 1 2 3 4 5 
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เกณฑก์ารแปลผล เกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนความพรอ้มทางอาชีพ อา้งอิงจาก  
บุญชม ศรีสะอาด (2560)  มีดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย     การแปลความหมาย  
4.51-5.00  หมายถึง  มีความพรอ้มทางอาชีพอยู่ในระดบัดีมาก  

3.51-4.50  หมายถึง  มีความพรอ้มทางอาชีพอยู่ในระดบัดี 

2.51-3.50  หมายถึง  มีความพรอ้มทางอาชีพอยู่ในระดบัปานกลาง  

1.51-2.50  หมายถึง มีความพรอ้มทางอาชีพอยู่ในระดบันอ้ย  

1.00-1.50  หมายถึง  มีความพรอ้มทางอาชีพอยู่ในระดบันอ้ยมาก 

 

2.กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความพร้อมทางอาชีพ  
มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี ้

2.1 ท าการศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเนือ้หากิจกรรมแนะแนว             
เพื่อก าหนดเนือ้หาใหเ้หมาะสม และน ามาสรา้งกิจกรรมแนะแนวในการสรา้งเสริมความพรอ้มทาง
อาชีพ 

2.2 ท าการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะของกิจกรรมแนะแนว มีการสรุปเนื้อหาจาก
ความหมายและนิยามเกี่ยวกับแนวคิดพืน้ฐานและเทคนิควิธีทางจิตวิทยาท่ีศึกษาคน้ควา้เอกสาร
แนวคิด ทฤษฎ ีท่ีเกี่ยวขอ้ง 

2.3 ท าการสรา้งกิจกรรมแนะแนว โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม วิธี
ด าเนินกิจกรรม และได้ก าหนดระยะเวลา ให้มีความสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการวิจัย 
นิยามศัพท์ของความพร้อมทางอาชีพ และ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งกิจกรรมแนะแนว 
ประกอบดว้ย แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว จ านวน 10 กิจกรรม ซึ่งแต่ละกิจกรรมมีเวลา 50 นาที 
ท่ีจะสอดคล้องกับ ความพรอ้มทางอาชีพใน  4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนทางอาชีพ ด้านการ
ส ารวจอาชีพ ดา้นการส ารวจโลกของการท างาน และดา้นการตดัสินใจเลือกอาชีพ 

2.4 ไดน้ ากิจกรรมแนะแนวท่ีสรา้งขึน้ น าไปเสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญท่ีมีความเชี่ยวชาญ               
โดยมีคุณวุฒิทางด้านจิตวิทยาและการแนะแนว จ านวน 3 ท่าน โดยแสดงใน (รายละเอียดดัง
ภาคผนวก ก) เพื่อการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และ ให้ความสอดคลอ้งระหว่างเนือ้หา 
เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรบัปรุงและพัฒนา โดยผลการ
พิจารณาจากผูเ้ชี่ยวชาญมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1.00 
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2.5 ได้น ากิจกรรมแนะแนวท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ท่ีผ่านเกณฑ์มา
ปรบัปรุงและพฒันา จากนั้นน าไปทดลอง (Try out) กับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน                    
ทวีธาภิเศกในห้องเรียนท่ีไม่ใช่ห้องเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อน ามาปรบัปรุงแก้ไขให้เหมาะสม             
กบัเนือ้หาก่อนน าไปใชจ้ริง  

2.6 จากนัน้น ากิจกรรมแนะแนวท่ีไดท้ดลองใช ้มาปรบัปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ ์

การด าเนินการวิจัย 
ผูว้ิจัยได้ด าเนินการขอรบัและไดร้บัการอนุมัติรบัรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์เลขท่ี 

SWUEC-G-103/2564 จากนัน้ด าเนินการทดลอง ดงัต่อไปนี ้ 
1.1 แบบแผนการทดลอง  
ในการวิจยัเป็นแบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง ไดด้ าเนินการวิจยัแบบวดัผลก่อนการทดลอง

และหลงัการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design)  ดงัตาราง 3  

ตาราง 3 แบบแผนการวิจยักึ่งทดลอง One-Group Pretest-Posttest Design แบบวดัผลก่อนและ
หลงัการทดลอง  

กลุ่มตัวอย่าง สอบก่อน ทดสอบ สอบหลงั 

กลุ่มทดลอง O1 X O2 

 
ความหมายของสัญลักษณ ์
O1  =  การทดสอบก่อนใชก้ิจกรรมแนะแนวเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพ 
X   =  ชดุกิจกรรมแนะแนวเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพ 
O2  =  การทดสอบหลงัการใชก้ิจกรรมแนะแนวเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพ 
 
1.2 การด าเนินการทดลอง  
ผูว้ิจยัด าเนินการทดลอง ดงัต่อไปนี ้  

1.2.1 ผู้วิจัยได้ท าการปฐมนิเทศกับกลุ่มตัวอย่าง พรอ้มทั้งชี ้แจงรายละเอียดให ้            
กลุ่มตัวอย่างทราบ ทั้งนี ้มีนักเรียนสมัครใจเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 17 คน เพื่อท่ีจะเข้าร่วม
กิจกรรมแนะแนว  
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1.2.2 ในขั้นก่อนการทดลอง น าแบบวัดความพรอ้มทางอาชีพ ไปเก็บข้อมูลกับ
นกัเรียน (Pretest) จากนัน้น าแบบวดัความพรอ้มทางอาชีพ มาท าการตรวจสอบความสมบูรณข์อง
ขอ้มลู โดยใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้และ น ามาวิเคราะหข์อ้มลูตามวิธีการทางสถิติ 

1.2.3 ในขัน้ด าเนินการทดลอง ไดด้ าเนินการทดลองตามก าหนดจดักิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพ โดยท าการทดลองกับนักเรียน โดยใช้ระยะเวลาทดลอง
จ านวน 10 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที จ านวน 2 ครัง้ต่อสปัดาห ์รวมทัง้สิน้ 5 สปัดาห ์โดยท าการทดลอง
ระหว่างเดือนมีนาคม และ เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ในวนัจนัทร ์และวนัศกุร ์ดงัตาราง 4  

ตาราง 4 ตารางตวัอย่างกจิกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพ 

คร้ังท่ี ด้าน กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เทคนิคท่ีใช ้

1 
 

ปฐมนิเทศ 1.เพื่อสรา้งสมัพนัธภาพที่ดี
ของผูว้ิจยัและนกัเรียนท่ีเขา้
รว่มกิจกรรม                       
2.เพื่อใหน้กัเรียนทราบถึง
วตัถปุระสงคข์องการท า
กิจกรรม                             
3.เพื่อก าหนดบทบาทและ
ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ในการท า
กิจกรรม  

-เทคนิคกลุ่มสมัพนัธ ์                

-เทคนิคการ                 

วาดภาพ                           

-เทคนิคการเล่าเรื่อง 

2 การวางแผน

อาชีพ 

ส ารวจตนเองดา้น

อาชีพ 

1.เพื่อใหน้กัเรียนบอกถึง
ความถนดัและความสนใจ
ของตนเองดา้นอาชีพ                      
2.เพื่อใหน้กัเรียนสามารถวาง
แนวทางและแผนในการเลือก
อาชีพที่ตนเองสนใจ 

-ทฤษฎีการเลือกอาชีพ
ของฮอนแลนด ์                                  
-การสอนโดยการใชก้รณี
ตวัอย่าง                                 
-การสอนแบบตัง้ค าถาม                 
-การใชเ้ครื่องมือ
แบบทดสอบ 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

คร้ังท่ี ด้าน กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เทคนิคท่ีใช ้

4 การส ารวจอาชีพ แหล่งขอ้มลูอาชีพ 1.เพื่อใหน้กัเรียนสามารถหา

แหล่งขอ้มลูที่เป็นบุคคลหรือ

ขอ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัอาชีพ

ที่ตนเองสนใจ                            

2.เพื่อใหน้กัเรียนสามารถ

คน้หาขอ้มลูอาชีพจากจาก

แหล่งขอ้มลูหนังสือและส่ือ

สงัคมออนไลน ์

-ทฤษฎีการแนะแนว
อาชีพของ Frank 
Parsons                           
-การสอนแบบตัง้ค าถาม              
-การสอนแบบบรรยาย               
-การสอนแบบระดมสมอง 

6 การส ารวจโลก

ของการท างาน 

อาชีพ                        

ในตลาดแรงงาน 

1.เพื่อใหน้กัเรียนสามารถ

บอกขอ้มลูอาชีพ

ตลาดแรงงานในปัจจุบนั                  

2.เพื่อใหน้กัเรียนรูแ้ละบอก

ลกัษณะอาชพีที่เป็นความ

ตอ้งการของตลาดแรงงานใน

ปัจจุบนั 

-ทฤษฎีการแนะแนว

อาชีพของ Frank 

Parsons                                         

-การสอนแบบตัง้ค าถาม              

-การสอนแบบบรรยาย  

8 การตดัสินใจ

เลือกอาชีพ 

ปัจจยัและ                 

การตดัสินใจ              

เลือกอาชีพ 

1.เพื่อใหน้กัเรียนทราบปัจจยั

ในการตดัสินใจเลือกอาชีพ  

2.เพื่อใหน้กัเรียนหาขอ้มลูมา

สนบัสนนุทางเลือกในการ

ตดัสินใจอาชีพที่ตนเองสนใจ 

-ทฤษฎีการเลือกอาชีพ

ของกินสเ์บอรก์และคณะ      

-การเล่าเรื่อง                     

-การอภิปราย 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

คร้ังท่ี ด้าน กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เทคนิคท่ีใช ้

10  ปัจฉิมนิเทศ 1.เพื่อใหน้กัเรียนสรุปส่ิงที่ได้

จากกิจกรรมแนะแนว เรื่อง                  

การเสริมสรา้งความพรอ้ม

อาชีพ                                 

2.เพื่อใหน้กัเรียนประเมิน

ตนเองความพรอ้มทางอาชพี

ของตนเอง  

-กลุ่มสมัพนัธ ์                

-การสอนแบบตัง้ค าถาม 

-การเล่าเรื่อง                  

-การอภิปรายกลุ่ม 

 

ตาราง 5 ระยะเวลาในการด าเนินการทดลอง 

คร้ังท่ี วัน/เดือน/ปี เวลา ท าการพัฒนา 

1 1 มี.ค.64 15.10-16.00 ปฐมนิเทศ เรื่อง การเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชพีโดยกิจกรรม                  
แนะแนว 

2 5 มี.ค.64 15.10-16.00 ดา้นการวางแผนอาชีพ เรื่อง ส ารวจตนเองดา้นอาชพี 

3 8 มี.ค.64 15.10-16.00 ดา้นการวางแผนอาชีพ เรื่อง เป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ 

4 12 มี.ค.64 15.10-16.00 ดา้นการส ารวจอาชีพ เรื่อง แหล่งขอ้มลูอาชีพ 

5 15 มี.ค.64 15.10-16.00 ดา้นการส ารวจอาชีพ เรื่อง แนวทางการส ารวจอาชพี 

6 19 มี.ค.64 15.10-16.00 ดา้นการส ารวจโลกของการท างาน เรื่อง อาชีพในตลาดแรงงาน 

7 22 มี.ค.64 15.10-16.00 ดา้นการส ารวจโลกของการท างาน เรื่อง แลกเปล่ียนโลกอาชีพ 

8 26 มี.ค.64 15.10-16.00 ดา้นการตดัสินใจเลือกอาชีพ เรื่อง ปัจจยัและการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

คร้ังที ่ วัน/เดือน/ปี เวลา ท าการพัฒนา 

9 29 มี.ค.64 15.10-16.00 ดา้นการตดัสินใจเลือกอาชีพ เรื่อง ศึกษาต่อสู่อาชีพ 

10 2 เม.ย.64 15.10-16.00 ปัจฉิมนิเทศ 

 

1.2.4 เมื่อถึงเวลาเสร็จสิน้การทดลอง ผู้วิจัยได้น าแบบวัดความพรอ้มทางอาชีพ             
ให้นักเรียนกลุ่มทดลองท า และท าการเก็บคะแนนท่ีได้จากแบบวัด เพื่อน ามาเป็นคะแนน                  
หลงัการทดลอง (Posttest) 

1.2.5 จากนั้นน าคะแนนก่อนทดลองและหลังทดลอง มาวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธี              
การทางสถิติต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ ดงัต่อไปนี ้
ระยะที่ 1 ศึกษาความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  

1.ผูว้ิจยัประสานงานกบับัณฑิตวิทยาลยั เพื่อด าเนินการขอหนงัสือในการขออนญุาต
เก็บขอ้มูลถึงผูอ้  านวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย และ โรงเรียนสตรีวดัระฆัง 
เพื่อประกอบการขออนญุาตเก็บขอ้มลูการวิจยักบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 
2563 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง  

2. แบบวัดความพรอ้มทางอาชีพ จ านวนทั้งสิน้ 51 ข้อ ผู้วิจัยได้น าไปเก็บข้อมูล               
กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สพม.1 กลุ่ม 3 การศึกษา 2563 ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ประกอบด้วย โรงเรียนทวีธาภิ เศก โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  และ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง                        
จ านวน 430 ชดุ ไดก้ลบัคืนมา 405 ชดุ 

3. ผู้วิจัยน าแบบวัดความพร้อมทางอาชีพ  ท่ี ได้มาท าการตรวจสอบ เกี่ ยวกับ                     
ความสมบูรณ์ของแบบวัดความพรอ้มทางอาชีพ จ านวน 372 ฉบับ จากกลุ่มตัวอย่างไปตรวจ                
ใหค้ะแนน 

ระยะที่ 2 เสริมสร้างความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1.ท าการปฐมนิเทศกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มทดลอง อีกทัง้ชีแ้จงรายละเอียดใน       

การเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนวกบักลุ่มทดลอง จ านวน17 คน  
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2.ผู้วิจัยเก็บขอ้มูลกับนักเรียนกลุ่มทดลอง (Pretest) โดยใหท้ าแบบวัดความพรอ้ม
ทางอาชีพ น าแบบสอบถามท่ีได้กลับมา มาท าการตรวจสอบเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของข้อมูล 
จากนัน้น ามาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวแ้ละวิเคราะหข์อ้มลูตามวิธีการทางสถิติ  

3. ด าเนินการทดลองตามก าหนดของกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความพรอ้ม
ทางอาชีพกับกลุ่มทดลอง ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาทดลอง จ านวน 10 ครั้ง  ครั้งละ 50 นาที                    
จ านวน 2 ครัง้ต่อสปัดาห ์รวมทัง้สิน้ 5 สปัดาห ์

4. ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนกลุ่มทดลองท าแบบวดัความพรอ้มทางอาชีพและเก็บคะแนนท่ีได้
จากแบบวดัเพื่อเป็นคะแนนหลงัการทดลอง (Posttest) 

5. ผู้วิจัยน าคะแนนของกลุ่มทดลองก่อนทดลองและหลังทดลอง น ามาวิเคราะห์
ขอ้มลูตามวิธีการทางสถิติ 

การจัดท าข้อมลูและวิเคราะหข์้อมูล 
จากการท าแบบสอบถามความพรอ้มทางอาชีพ ผูว้ิจัยน าคะแนนท่ีได ้มาวิเคราะหข์อ้มูล

ก่อนและหลงัเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว โดยวิเคราะหข์อ้มลูตาม วิธีการทางสถิติ ดงันี ้
1.การวิเคราะหข์้อมูล 
การศึกษาความพรอ้มทางอาขีพของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ก่อนและหลงัการ

เขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
  1.1 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหแ์ละตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ ดงันี ้ 

1.1.1 ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) โดยมีการพิจารณา
เกี่ยวกบัความสอดคลอ้งระหว่างเนือ้หาขอ้ค าถามและเนือ้หานิยามศัพท ์(Index of Consistency: 
IOC) แบบวดัความพรอ้มทางอาชีพ  

1.1.2 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดความพรอ้มทางอาชีพ ใช้สูตร
สมัประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  

1.1.3 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Item Discrimination) แบบวัดความพร้อม             
ทางอาชีพมีค่าตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป 

1.1.4 วิเคราะห์คุณภาพของกิจกรรมแนะแนวเพื่อ เสริมสร้างความพร้อม                     
ทางอาชีพ โดยใช้การวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยพิจารณาจาก
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ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ รว่มกบั ความสอดคลอ้งระหว่างเนือ้หาและเทคนิคในการจดักิจกรรม      
แนะแนว  

2. วิเคราะหส์ถิติพืน้ฐานของแบบสอบถามความพร้อมทางอาชีพ ดังนี ้
2.1 ค่าเฉล่ีย (Mean)  
2.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน  
3.1 วิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของความพรอ้มทางอาชีพ ในกลุ่มทดลอง

ก่อนและหลงัเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนว โดยการใชส้ถิติการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน (t-test 
for dependent samples)  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  46 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความพรอ้มทางอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษา               
ตอนปลายและเพื่อเปรียบเทียบความพรอ้มทางอาชีพของนักเรียนก่อนและหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมแนะแนว ทั้งนี ้  ได้ก าหนดสัญลักษณ์ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผล                    
การวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

สัญลักษณใ์นการวิเคราะหข์้อมลู  
 n  แทน  จ านวนนกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง  

 x̅ แทน  ค่าเฉล่ีย (Mean)  

 S.D. แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 t  แทน  ค่าสถิติ t ท่ีใชพ้ิจารณาใน Distribution 

 **  แทน  นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมลู  
ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี ้ 
 
ระยะ 1 การศึกษาความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
จากข้อมูลการท าแบบวัดความพรอ้มทางอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผูว้ิจยัน ามาวิเคราะหส์ถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ค่าเฉล่ียขอ้มลูพืน้ฐาน เพศ และ ระดบัชัน้ ดงันี้ 
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ตาราง 6 แสดงจ านวนของกลุ่มตวัอย่างและค่ารอ้ยละ จากการตอบแบบวดัความพรอ้มทางอาชพี
ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย (n = 372) 

ขอ้มลูทั่วไป  จ านวน (คน) รอ้ยละ 

1. เพศ ชาย 184 49.46 

 หญิง 188 50.54 

 รวม 372 100.00 

2. ระดบัชัน้    

 ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 136 36.55 

 ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 135 36.30 

 ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 101 27.15 

 รวม            372 100.00 

 

จากตาราง 6 พบว่า นักเรียนท่ีตอบแบบตอบแบบวดัความพรอ้มทางอาชีพของนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีเป็นเพศชาย คิดเป็นรอ้ยละ 49.46 ท่ีเป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 50.54 
ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธมศึกษาปีท่ี 4 คิดเป็นรอ้ยละ 36.55 ระดับชั้นมัธมศึกษาปีท่ี 5             
คิดเป็นรอ้ยละ 36.30 และระดบัชัน้มธัมศึกษาปีท่ี 6 คิดเป็นรอ้ยละ 27.15 

ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากแบบสอบถามความพรอ้มทางอาชีพของนักเรียน โดยท าการ
วิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพร้อมทางอาชีพ เพื่อท าการศึกษา                  
ความพรอ้มทางอาชีพโดยรวมและรายดา้นของนกัเรียน  
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ตาราง 7 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพรอ้มทางอาชีพของนกัเรียนมธัยมศึกษา
ตอนปลาย จ าแนกเป็นโดยรวมและรายดา้น (n = 372) 

 
จากตาราง 7 พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความพรอ้มทางอาชีพ โดยรวม               

อยู่ในระดบัปานกลาง (x̅=3.31,S.D.= .40) และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีคะแนน

เฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ ดา้นการวางแผนทางอาชีพ (x̅=3.45,S.D.= .56) รองลงมา คือ ดา้นการตดัสินใจ

เลือกอาชีพ (x̅=3.44,S.D.= .46) ดา้นการส ารวจอาชีพ (x̅=3.19,S.D.= .53) และ ดา้นการส ารวจ

โลกของการท างาน (x̅=3.17,S.D.= .44) ตามล าดบั 
 

ระยะที่ 2 การเสริมสร้างความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนก่อนและหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมแนะแนว  

2.1 การวิเคราะหค่์าเฉลี่ยความพร้อมทางอาชีพจ าแนกโดยรวมและรายด้าน 
ผู้วิจัยได้น าแบบวัดพรอ้มทางอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายให้นักเรียน

จ านวน 17 คน ในกลุ่มทดลองโดยได้ทดสอบก่อน และ หลังการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวและ                 
น าคะแนนแบบวัดพร้อมทางอาชีพ  จ าแนกโดยรวมและรายด้าน  น ามาหาค่าเฉล่ียและ                           
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 

ความพร้อมทางอาชีพ 

1.การวางแผนทางอาชีพ 

�̅� S.D. แปลผล 

3.45 .56 ปานกลาง 

2.การสำรวจอาชีพ 3.19 .53 ปานกลาง 

3.การสำรวจโลกของการทำงาน 3.17 .44 ปานกลาง 

4.การตัดสินใจเลือกอาชีพ 3.44 .46 ปานกลาง 

รวม 3.31 .40 ปานกลาง 
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ตาราง 8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากคะแนนความพรอ้มทางอาชีพกอ่นและหลงัการ
เขา้รว่มกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพ จ าแนกโดยรวมและรายดา้น (n=17) 

ความพร้อมทางอาชีพของ
นักเรียนมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 

ก่อนการทดลอง แปลผล หลังการทดลอง แปลผล 

x̅ S.D.  x̅ S.D.  

1.การวางแผนทางอาชีพ 2.84 .59 ปานกลาง 4.16 .37 มาก 

2.การส ารวจอาชีพ 2.44 .60 นอ้ย 3.99 .50 มาก 

3.การส ารวจโลกของการท างาน 2.69 .37 ปานกลาง 3.83 .39 มาก 

4.การตดัสินใจเลือกอาชีพ 2.66 .26 ปานกลาง 3.39 .31 มาก 

รวม 2.66 .34 ปานกลาง 3.85 .30 มาก 

 

จากตาราง 8 พบว่า คะแนนเฉล่ียความพรอ้มทางอาชีพของนักเรียน ก่อนเข้าร่วม

กิจกรรมแนะแนวโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง (x̅=2.66 , S.D.= .34)  และหลงัเขา้รว่มกิจกรรม

แนะแนวโดยรวม อยู่ในระดบัมาก (x̅=3.85, S.D.= .30)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น ก่อนเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนว พบว่า ดา้นการวางแผนทาง

อาชีพ (x̅=2.84, S.D.= .59) ดา้นการส ารวจอาชีพ (x̅=2.44, S.D.= .60) ดา้นการส ารวจโลกของ

การท างาน (x̅=2.69, S.D.= .37) และ ด้านการตัดสินใจเลือกอาชีพ (x̅=2.66, S.D.= .26)               
โดยหลังเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านการวางแผนทางอาชีพ   

(x̅=4.16 , S.D.= .37)  ด้านการส ารวจอาชีพ (x̅=3.99 , S.D.= .50) ด้านการส ารวจโลกของ              

การท างาน (x̅=3.83 , S.D.= .39) และ ด้านการตัดสินใจเลือกอาชีพ (x̅=3.39 , S.D.= .31) 
ตามล าดบั  
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2.2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษา              
ตอนปลาย ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความพร้อม             
ทางอาชีพ  

การตรวจสอบข้อตกลงเบื ้องต้น ด้วยวิธีการแจกแจงแบบปกติ (Test of Normality)                
โดยไดใ้ชส้ถิติ Shapiro-Wilk test พบว่า คะแนนนเฉล่ียความพรอ้มทางอาชีพของนกัเรียน ก่อนเขา้
รว่มกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพ ไดค่้า Sig. เท่ากบั .10 และหลงัเขา้รว่ม
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพ ได้ค่า Sig. เท่ากับ .57 จากขอ้มูลแสดง              
ใหเ้ห็นว่ามีค่ามากกว่า .05 แสดงถึง  คะแนนความพรอ้มทางอาชีพของนักเรียน เป็นการแจกแจง 
แบบโคง้ปกติ ท่ีไม่ฝ่าฝืนขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของสถิติ t-test จึงไดน้ าสถิติ  t-test แบบไม่อิสระต่อกัน 
(t-test for dependent samples) มาใชใ้นการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนความพรอ้มทางอาชีพ
ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย  

ตาราง 9 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบันยัส าคญัทางสถิติในการทดสอบ
เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพ 

การทดสอบ x̅ S.D. t p 

ก่อนเขา้รว่ม

กิจกรรมแนะแนว 
2.66 .34 

-9.005 .000** 
หลงัเขา้รว่ม

กิจกรรมแนะแนว 
3.84 .29 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากตาราง 9  พบว่า การทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉล่ียความพร้อม                 

ทางอาชีพ มีคะแนนก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนว (x̅= 2.66 ) และ คะแนนหลังการเขา้ร่วม

กิจกรรมแนะแนว (x̅= 3.84) เมื่อเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนและหลังการเขา้ร่วมกิจกรรม
แนะแนว พบว่า คะแนนเฉล่ียความพรอ้มทางอาชีพ ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว
แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความพรอ้มทางอาชีพสูงขึน้หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม                 
แนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาความพรอ้มทางอาชีพของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 
2. เพื่อเปรียบเทียบความพรอ้มทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อน

และหลงัเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 

สมมุติฐานของการวจิัย 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายมีความพรอ้มทางอาชีพเพิ่มขึน้ หลังเขา้รว่มกิจกรรม

แนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพ 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงาน
เขตพื ้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุ่ม 3 ซึ่งมีจ  านวน 11 โรงเรียน                   
จ านวนทัง้สิน้ 5,280 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ระยะที่ 1 การศึกษาความพร้อมทางอาชีพ 
กลุ่มตัวอย่างในระยะท่ี 1 เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนท่ี 2                

ปีการศึกษา 2563 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุ่ม 3  
โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  จากการใช้สูตรของ  Yamane (1973 อ้างถึงใน ประคอง 
กรรณสูต, 2542, น.10)ท่ีระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 ส าหรบัความคลาดเคล่ือน +5% ไดก้ลุ่ม
ตัวอย่างจ านวนทั้งสิ ้นจ านวน 372 คนผู้วิจัยสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling)                
โดยใช้โรง เรียน เป็นหน่วยการสุ่ ม ได้จ  านวน  3 โรงเรียน  คือ  โรงเรียนชิ โนรสวิทยาลัย                        
โรงเรียนทวีธาภิเศก และ โรงเรียนสตรีวดัระฆงั จากนัน้ท าการสุ่มหอ้งเรียนในระดับชัน้มธัยมศึกษา               
ตอนปลาย ได้จ  านวน 18 ห้องเรียน คือ  โรงเรียนชิ โนรสวิทยาลัย  จ านวน 6 ห้องเรียน                        
จ านวน 107 คน โรงเรียนทวีธาภิ เศก จ านวน 6 ห้องเรียน จ านวน 163 คน และ โรงเรียน                     
สตรีวดัระฆงั จ านวน 6 หอ้งเรียน จ านวน 102 คน 
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ระยะที่ 2 การเสริมสร้างความพร้อมทางอาชีพโดยกิจกรรมแนะแนว  
กลุ่มตัวอย่างระยะท่ี  2 เป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Random 

Sampling) โดยใชเ้กณฑ์จากนักเรียนท่ีมีคะแนนการท าวัด แบบวัดความพรอ้มทางอาชีพ ตัง้แต่
เปอเซนไทล์ท่ี  25 ลงมา และมีความสมัครใจของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว                   
จ านวน 17 คน 

 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยั 
แบ่งตวัแปรท่ีศึกษา ดงันี ้

 1. ตวัแปรจดักระท า ไดแ้ก่ กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพ 

  2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ ความพรอ้มทางอาชีพ 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย  
1.แบบวดัความพรอ้มทางอาชีพ เป็นแบบวัดท่ีสรา้งขึน้เพื่อวดัความพรอ้มทางอาชีพ

ของนกัเรียนโดยผูว้ิจยัพฒันามาจาก The Career Development Inventory – Australian version 
ของ Wendy P. Peter C. & Rebecca S. (2005) มีทั้งหมด 4 องค์ประกอบ 1.ด้านการวางแผน
ทางอาชีพ 2.ดา้นการส ารวจอาชีพ 3.ดา้นการส ารวจโลกของการท างาน  4.ดา้นการตดัสินใจเลือก
อาชีพ ลักษณะแบบวัดเป็นแบบปรนัยเลือกตอบ (Multiple Choice) จ านวน 5 ตัวเลือก                
มีจ  านวนทั้งสิ ้น  51 ข้อ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการหาความเท่ียงตรงเชิงเนื ้อหา                   
(Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาและการแนะแนว จ านวน 3 ท่านได้ท าการ
พิจารณา ผลพบว่า แบบวดัมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00  ขณะเดียวกัน
ผูว้ิจัยหาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด พบว่า แบบวัดความพรอ้ม
ทางอาชีพมีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ ตั้งแต่ 0.21-0.75 และ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
ทัง้ฉบบัเท่ากบั .95  

2. กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพ ผูว้ิจยัหาคุณภาพเครื่องมือ
โดยการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคลอ้งระหว่าง เนือ้หา กับวัตถุประสงค ์             
ของการวิจยั จากผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน จากนัน้น าขอ้มลูมาท าการปรบัปรุงพฒันา และผูว้ิจัย             
น ากิจกรรมแนะแนวท่ีไดไ้ปด าเนินการตามแบบแผนการวิจยั จ านวน 10 ครัง้ ๆ ละ 50 นาที 
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การด าเนินการวิจัย 
1. ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยัระยะท่ี 1 โดยการน าแบบวดัความพรอ้มทางอาชีพ

ไปเก็บข้อมูลกับเป็นนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 372 คน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา                  
ตอนปลาย จากโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
กลุ่ม 3  

2. ในการด าเนินการวิจัยระยะท่ี 2 ก่อนการทดลอง ผู้วิจัยน าแบบวัดความพรอ้มทาง
อาชีพ โดยใหน้กัเรียนจ านวน 17 คน ท า (Pretest) จากนั้นผูว้ิจยัด าเนินการทดลองเพื่อเสริมสรา้ง
ความพรอ้มทางอาชีพตามแผนกิจกรรมแนะแนวท่ีวางไว ้เมื่อการทดลองเสร็จสิน้ ผูว้ิจยัน าแบบวัด
ความพรอ้มทางอาชีพไปเก็บ (Posttest) กับนักเรียน จากนั้นน าคะแนนก่อนและหลังการทดลอง     
มาท าการวิเคราะหข์อ้มลูตามวิธีการทางสถิติต่อไป  

การวิเคราะหข์้อมูล  
1.ในการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผูว้ิจัยหาค่าความเท่ียงตรงเชิง

เนือ้หา (Content Validity) โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างเนือ้หาข้อค าถามและเนื้อหา
นิยามศัพท์ (Index of Consistency: IOC) แบบวัดความพรอ้มทางอาชีพ จากนั้นหาค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ (Item Discrimination) ของแบบวดัความพรอ้มทางอาชีพ โดยพิจารณาขอ้ค าถาม  
ท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึน้ไป ท าการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) แบบวัดความพรอ้มทางอาชีพ                 
โดยการใชสู้ตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) และท าการ
วิเคราะห์หาคุณภาพของกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพ โดยใช้การ
วิ เค ราะห์ความ เท่ี ย งตรงเชิ ง เนื ้อ หา  (Content Validity) ท่ี พิ จารณ าจากความ คิดเห็ น                          
ของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) ร่วมกับความสอดคล้อง ระหว่างเนือ้หาวัตถุประสงค์ เทคนิค และท่ีใช ้               
ในการจดักิจกรรมแนะแนว  

2.สถิติพื ้นฐานของแบบสอบถามความพร้อมทางอาชีพ ผู้วิจัยใช้สถิ ติวิเคราะห์                         
ท่ีประกอบดว้ยค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3.สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความพรอ้ม                
ทางอาชีพ ของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ใช้สถิติการทดสอบค่าทีแบบ                    
ไม่อิสระต่อกนั (t-test for dependent samples) 
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สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โดยกิจกรรมแนะแนว สรุปผลไดด้งันี ้
1.การศึกษาความพรอ้มทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า 

นกัเรียนมีความพรอ้มทางอาชีพโดยรวมและรายดา้น อยู่ในระดับปานกลาง (x̅=2.66 ,S.D.= .34)  

และหลังเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวโดยรวม อยู่ในระดับมาก (x̅=3.85, S.D.= .30) เมื่อพิจารณา
ตามรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ ดา้นการวางแผนทางอาชีพ ดา้นการตดัสินใจ
เลือกอาชีพ ดา้นการส ารวจอาชีพ และ ดา้นการส ารวจโลกของการท างาน ตามล าดบั 

2.นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายมีความพรอ้มทางอาชีพสงูขึน้ หลังจากเขา้ร่วม
กิจกรรมแนะแนว จ านวน 10 ครัง้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เมื่อพิจารณาตามรายดา้น 
พบว่า นักเรียนมีความพรอ้มทางอาชีพ ได้แก่ด้าน ด้านการวางแผนทางอาชีพ ด้านการส ารวจ
อาชีพ ดา้นการส ารวจโลกของการท างาน และ ดา้นการตดัสินใจเลือกอาชีพสงูขึน้ หลงัจากเขา้รว่ม
กิจกรรมแนะแนวจ านวน 10 ครัง้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

การอภิปรายผล 
จากสรุปผลการวิจัย เร่ือง การเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายโดยกิจกรรมแนะแนว สามารถอภิปรายผล ไดด้งันี ้
1.การศึกษาความพรอ้มทางอาชีพ  

การศึกษาความพรอ้มทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า 

นักเรียนมีความพรอ้มทางอาชีพโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง  (x̅=3.31,S.D.= .40) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ด้านการวางแผนทางอาชีพ  

(x̅=3.45,S.D.= .56) รองลงมา คือ ดา้นการตัดสินใจเลือกอาชีพ  (x̅=3.44,S.D.= .46) ดา้นการ

ส ารวจอาชีพ (x̅=3.19,S.D.= .53) และ ดา้นการส ารวจโลกของการท างาน (x̅=3.17,S.D.= .44) 
ตามล าดบั จากผลการวิจัยดังกล่าว อาจจะกล่าวไดว้่า นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นวัย          
ท่ีมีความต้องการ ในการส ารวจข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลดา้นการศึกษา ข้อมูลด้านอาชีพ            
และขอ้มลูดา้นส่วนตวัสังคม จากการด าเนินชีวิตประจ าวันหรือการติดตามจากส่ือต่างๆ ท่ีนักเรียน
สามารถเข้าถึงได้  ซึ่งในช่วงวัยนี ้เป็นวัยท่ีต้องการขอ้มูลเพื่อท่ีจะน ามาประเมินความสามารถ              
ของตนเอง เพื่อท่ีจะน าไปต่อยอดหรือเป็นการวางแนวทางสู่อาชีพในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ 
ทฤษฎีพัฒนาการแนะแนวอาชีพของ Super (1957 อ้างถึงใน สมคิด กอมณี, 2559) ท่ีกล่าวว่า 
การแนะแนวอาชีพจะมีการจัดเป็นล าดับขั้นตอน ซึ่งในช่วงอายุ 15 ถึง 24 ปี ขั้นนี้จะเป็นขั้น                
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การส ารวจ โดยท่ีบุคคลจะส ารวจตนเอง และส ารวจขอ้มลูอาชีพ และประสบการณใ์นการเขา้รว่ม
กิจกรรมของโรงเรียน ท ากิจกรรมยามว่าง ซึ่งในขั้นแรก คือขั้นพิจารณา ในช่วงอายุ 15 ถึง 17 ปี 
บุคคลพิจารณาจะความความสนใจความตอ้งการ ความสามารถ แต่ยงัไม่สามารถตดัสินใจเลือก
อาชีพท่ีแน่นอน จากทฤษฎีพัฒนาการแนะแนวอาชีพของ Super จะเห็นไดว้่า ช่วงอาย ุ15 ถึง 17 
ปี ท่ีอยู่ในช่วงการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย นกัเรียนจะอยู่ในช่วงท่ีตอ้งการส ารวจหรือ
พิจารณาความความสนใจ ความตอ้งการ ความสามารถ แต่ยงัไม่สามารถตดัสินใจอาชีพท่ีแน่นอน 
อีกทั้ง Skinner (1965 อ้างถึงใน คนึงนิจ  เนติประวัติ, 2535) ท่ีกล่าวถึง ความพรอ้มทางอาชีพ 
(Career Readiness) คือ ความพรอ้มท่ีเป็นเสมือนพลังโดยท าหนา้ท่ีกระตุน้ใหบุ้คคลมีความรูสึ้ก 
ถึงสภาพท่ีเหมาะกับการท างานโดยสอดคล้องกับทักษะและประสบการณ์ของบุคคลตามวัย                 
ท่ีเกิดจากการไดฝึ้กฝน ซึ่งเป็นผลท าใหบุ้คคลเกิดเกิดแรงจงูใจ หรือ ความสนใจที่จะประกอบอาชีพ
ใดอาชีพหน่ึง  

 2.การเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพของนักเรียนก่อนและหลังการเขา้ร่วมกิจกรรม
แนะแนว 

จากการเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพของนักเรียนโดยกิจกรรมแนะแนว พบว่า 
ความพรอ้มทางอาชีพโดยรวมและรายด้านทุนด้าน มีคะแนนเฉล่ียหลังการเข้าร่วมกิจกรรม             
แนะแนวสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่ง ได้เป็น          
ไปตามสมมติฐานท่ีผู้วิจัยได้ตั้งไว้ จากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า กิจกรรมแนะแนวช่วย
เสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพของนักเรียนใหดี้ขึน้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ การสอนโดยใชก้ิจกรรม
แนะแนว มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และการใชเ้ครื่องมือแบบทดสอบ
ท่ีจะช่วยในการเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพของตนเอง ท่ีสอดคล้องกับท่ี  กัลยดา ถนอมถิ่น 
(2553) ท่ีไดส้รุปความหมายของกิจกรรมแนะแนวว่า เป็นคู่มือกิจกรรมแนะแนวเพื่อมุ่งเนน้ส่งเสริม 
พฒันาผูเ้รียนใหม้ีการพฒันาอย่างเต็มตามศักยภาพ อีกทัง้ กรมวิชาการ (2544) ไดร้ะบุขอบข่าย
ในการจัดกิจกรรมแนะแนว ในด้านการศึกษาและด้านอาชีพ ว่า การจัดกิจกรรมแนะแนวด้าน
การศึกษา จะมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองดา้นการศึกษาอย่างเต็มความสามารถและเต็มตาม
ศกัยภาพ  โดยรูจ้กัแสวงหาและใชข้อ้มูลในการประกอบการวางแผนทางดา้นการเรียน การศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึน้  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีวิธีการเทคนิค และทักษะการการศึกษา            
สนใจใฝ่เรียนรู้  สามารถวางแผนการเรียน การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึน้ได้อย่างเหมาะสม              
การจัดกิจกรรมแนะแนวดา้นอาชีพ ยงัจะมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดรู้จ้ักตนเอง ในทุกดา้นท่ีเกี่ยวกบัอาชีพ 
ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรูโ้ลกของการท างาน การส ารวจอาชีพอย่างหลากหลาย  การมีเจตคติท่ีดี          
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ต่ออาชีพ การเขา้ใจทกัษะพืน้ฐานท่ีจ าเป็นในการประกอบอาชีพ โดยใหม้ีการเตรียมตัวเขา้สู่อาชีพ 
ตลอดจนจะตอ้งมีการพฒันาตนเองดา้นอาชีพตามความถนดัและความสนใจของตนเอง จะเห็นได้
ว่ากิจกรรมแนะแนวมี ส่วนส าคัญ ท่ีสามารถพัฒนาผู้ เรียน  อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะ                
ทางการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคมให้กับนักเรียน ซึ่งเปรียบเสมือนการ เพิ่มทักษะชีวิตให ้             
กบันกัเรียนใหเ้ป็นไปตามช่วงวยั และพัฒนาศกัยภาพของตนเองอย่างเหมาะสม และเมื่ออภิปราย
ละเอียดของกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพ ในแต่ละดา้น ไดด้งันี ้

2.1 ดา้นการวางแผนทางอาชีพ เป็นการเสริมสรา้งเพื่อใหน้กัเรียนไดส้ ารวจและทราบ
ถึงความถนัดของตนเอง เป็นการประเมินตนเองถึงความพรอ้มทางอาชีพ โดยผ่านกิจกรรม     
“ส ารวจตนเองด้านอาชีพ ” ใช้ส่ือการสอนเป็น แบบวัดความพร้อมทางอาชีพ (Vocational 
Readiness Test) ตามทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอนแลนด์ และ การสอนโดยใช้คลิปวีดีโอ
ตวัอย่าง เพื่อส่งเสริมความถนัดทางอาชีพ โดยประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการสอนโดยการใชก้รณีตวัอย่าง 
เพื่อใหน้ักเรียนไดเ้ห็นภาพชดัเจนยิ่งขึน้ เทคนิคการฝึกหดั เพื่อใหน้ักเรียนไดท้ าแบบฝึกหัดท่ีส่งผล
ถึงเป้าหมายของกิจกรรม เมื่อนกัเรียนไดป้ระเมินความถนัดทางอาชีพของตนเองแลว้นั้น จากนั้น
ไดเ้สริมสรา้งใหน้กัเรียนเห็นความส าคัญของการตัง้เป้าหมายตัง้เป้าหมายระยะสัน้ และ ระยะยาว
ทางการดา้นการศึกษาและอาชีพ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดแบบแผนในการด าเนินการศึกษาต่อไป 
ผ่านกิจกรรม “เป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ” ผ่านการใชเ้ทคนิคการสอนแบบกรณีตัวอย่าง
และการท าใบกิจกรรมเพื่อสรุปแนวทางการศึกษาและอาชีพของตนเอง จากการศึกษาในการ             
ท ากิจกรรมดา้นการวางแผนทางอาชีพ โดยนกัเรียนมีการวางแผนทางอาชีพเพ่ิมสงูขึน้กว่าก่อนการ
เขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว เพราะ นกัเรียนไดส้ ารวจตนเองรูถ้ึงความถนัดของตนเอง สามารถรบัรูถ้ึง
บุค ลิกภาพอาชีพของตนเองชัด เจนขึ ้น  จึ งท าให้นัก เรียนส ามารถวางแผนทางอาชีพ                              
ได ้ ซึ่งสอดคลอ้งกับ แนวคิดของทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอนแลนด์ Holland (อา้งถึงใน นันทา 
สู้รักษา , 2548, น.15) ท่ีระบุว่า การเลือกอาชีพมักขึ ้นอยู่กับบุคลิกภาพ รวมถึงแวดล้อม             
และ Holland เชื่อว่า บุคคลจะเลือกอาชีพโดสอดคล้องกับบุคลิกภาพของตนเอง ดังนั้น การท่ี
บุคคลมองถึงความถนัดของตนเองและมองโลกของอาชีพ  จึงเป็นสาเหตุท าใหบุ้คคลเลือกอาชีพ
นัน้ดว้ย จากทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอนแลนด ์ ซึ่งเชื่อว่าบุคลิกภาพของบุคคล จะสอดคลอ้งกบั
การเลือกอาชีพของตนเอง ท่ีจะเกิดความเหมาะสมของบุคลิกภาพกับอาชีพ  เมื่อบุคคลนัน้มีความ
พรอ้มในด้านต่างๆ และฝึกฝนให้เกิดความพรอ้ม จะเห็นได้ว่า จากกิจกรรมแนะแนวสามารถ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความถนัด การวางแผนทางการศึกษาและอาชีพของตนเอง                   
โดยนกัเรียนสามารถทราบถึงบุคลิกภาพอาชีพมีเหมาะสมกบัตนเอง และนกัเรียนสามารถวางแผน
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ทางการศึกษาเพื่อต่อยอดสู่อาชีพนั้นๆ เป็นประโยชนต่์อนักเรียนเป็นอย่างมาก และส่งผลท าให ้            
มีแนวทางในการวางแผนทางอาชีพและส่งผลท าให้เกิดความพรอ้ม สอดคล้องกับงานวิจัยของ     
Rich A. & Beth B. (2013) ท่ีได้ศึกษาแนวโนม้ทางด้านอาชีพและความพรอ้มของวิทยาลัยจาก
การประเมินความก้าวหน้าทางการศึกษาแห่งชาติ(NAEP) ได้ท าการศึกษาความพรอ้มในด้าน
การศึกษาและดา้นอาชีพของนักเรียน พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง มีการพฒันาการรบัรู ้ความเชื่อ 
และ วิชาการ ส่งผลท าใหน้ักเรียนมีเป้าหมายด้านการศึกษาและอาชีพ มีความพยายามในการ
ส าเร็จการศึกษา มากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม ซึ่งคน้พบว่า ในกลุ่มควบคุมมีนักเรียนท่ีไม่ส าเร็จ
การศึกษา เพราะ ยงัขาดเป้าหมายในดา้นการศึกษาและอาชีพ  จากผลวิจัยดังกล่าวจะเห็นไดว้่า 
หากนกัเรียนขาดเป้าหมายทางดา้นการศึกษาและอาชีพ หรือ การยงัไม่ทราบความถนดัของตนเอง
นัน้ ก็จะท าใหข้าดเป้าหมายในการต่อยอดสู่การศึกษาและอาชีพในอนาคต ซึ่งผูว้ิจยัไดส้รุปผลจาก
การท าแบบทดสอบทางอาชีพของนกัเรียน โดยนกัเรียนสามารถวิเคราะหค์วามถนดัทางอาชีพของ
ตนเองได ้นักเรียนสามารถแสดงความ คิดเห็นในเร่ืองอาชีพหลังจากการเรียนรูจ้ากกรณีตัวอย่าง 
นักเรียนยังสามารถแลกเปล่ียนเรียนรูก้ับพื่อนในชั้นเรียนถึงเรื่องการศึกษาและอาชีพได้ ดังท่ี 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2559) ท่ีว่าดว้ย การออกแบบกิจกรรมแนะแนวใน
ชั้นเรียนตอ้งค านึงถึงการตอบสนองความตอ้งการตามวัยและลักษณะความแตกต่างของผู้เรียน 
โดยควรเลือกเทคนิคต่างๆ ท่ีช่วยในการส่งเสริมการเรียนรูท่ี้เหมาะสม เช่น เทคนิคการฝึกหัด 
เพื่อใหน้ักเรียนไดท้ าแบบฝึกหัดท่ีส่งผลถึงเป้าหมายของกิจกรรม เทคนิคการใชเ้ครื่องมือ ใชแ้บบ
วดั แบบสอบถาม แบบส ารวจ หรือ แบบประเมินท่ีจัดท าอย่างมีเป้าหมายและเชื่อถือได ้เพื่อท่ีจะ
ประเมินตนเองในด้านต่างๆ เป็นการประกอบความเข้าใจของตนเอง จากท่ีกล่าวมานี้แสดงให ้            
เห็นถึงนกัเรียนมีการวางแผนและมีแนวทางส าหรบัการศึกษาต่อและอาชีพในอนาคต 

2.2 ดา้นการส ารวจอาชีพ เป็นการส่งเสริมใหน้ักเรียนไดท้ราบแหล่งขอ้มูลอาชีพและให้
นกัเรียนสามารถคน้หาขอ้มลูอาชีพไดด้ว้ยตนเอง ผ่านกิจกรรม “แหล่งขอ้มลูอาชีพ” เพื่อใหน้กัเรียน
สามารถค้นหาขอ้มูลอาชีพและทราบแหล่งข้อมูลทางอาชีพได ้อีกทั้งยังมีกิจกรรม “แนวทางการ
ส ารวจอาชีพ” เพื่อใหน้กัเรียนทราบแนวทางในการส ารวจอาชีพ จากส่ือต่างๆหรือบุคคลท่ีประกอบ
อาชีพนั้นๆ ใช้เทคนิคใชค้ าถาม เทคนิคการสอนแบบระดมสมอง เทคนิคการสอนแบบอภิปราย          
ให้นักเรียนเกิดผลตามวัตถุประสงค์ จากการศึกษาในการท ากิจกรรมด้านการส ารวจอาชีพ 
นักเรียนมีความสามารถในการส ารวจอาชีพเพิ่มสูงขึ ้นกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว              
โดยนักเรียนสามารถบอกแหล่งขอ้มูลอาชีพ สามารถหาข้อมูลอาชีพท่ีสอดคล้องกับความถนัด               
ของตนเอง ต่อยอดจากการท าแบบวัดบุคลิกภาพอาชีพ และไดส้มัภาษณบ์ุคคลท่ีประกอบอาชีพท่ี
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ตนเองสนใจ และน าขอ้มูลท่ีไดม้าถ่ายทอดใหก้บัเพื่อนในชั้นเรียนได ้ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
สมคิด กอมณี (2559, น.119-120 ) ไดศึ้กษาผลการเปรียบเทียบความเห็นของนกัเรียนท่ีมีเกี่ยวกับ
รูปแบบกิจกรรมแนะแนวอาชีพของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝ่ายมัธยม) หลงัการทดลองรวมทกุกิจกรรมนักเรียนมีความพึงพอใจในรูปแบบกิจกรรมแนะแนว
อาชีพ อยู่ในระดับมากกว่าก่อนการทดลอง จากผลการศึกษา แสดงใหเ้ห็นว่านักเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจในดา้นการศึกษาและอาชีพมากขึน้ ทัง้นี ้เน่ืองมาจากรูปแบบกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
เป็นรูปแบบท่ีดีโดยผูเ้รียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น เอือ้ใหม้ีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน 
โดยใชเ้ทคนิคท่ีหลากหลายท่ีน ามาใชใ้นการจัดการเรียนการสอน  ดังท่ี สุนันทา พลับแดง (2554) 
ได้กล่าวถึง เทคนิคท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน เพื่อให้เหมาะกับนักเรียนและ             
เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู ้เช่น การสอนแบบระดมสมอง  เป็นวิธีการสอนท่ีเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นอย่าเหมาะสมและเป็นอิสระ โดยเป็นการระดมความคิดเห็นของผูเ้รียน
เพื่อใหเ้กิดแนวคิดท่ีหลากหลาย โดยผูว้ิจยัจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดท้ราบถึงแหล่งขอ้มลูทางอาชีพ
ท่ีตนเองสนใจ จากการสอนแบบอภิปราย การระดมสมองเกี่ยวกับขอ้มูลแหล่งอาชีพ ซึ่งนักเรียน
สามารถร่วมกันหาค าตอบ และ บอกถึงแหล่งข้อมูลทางอาชีพได้ รวมไปถึงการท่ีนักเรียนได ้                  
มีโอกาสไปสัมภาษณบ์ุคคลท่ีประกอบอาชีพนัน้ๆ ท าใหน้ักเรียนเกิดความรูค้วามเขา้ใจในอาชีพท่ี
ตนเองสนใจมากขึน้ ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึน้ และน าส่ิงท่ีได้ในด้านการส ารวจ
อาชีพ เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงตนเองในด้านทักษะทางอาชีพเพื่อท่ีจะได้น าไปเป็น
แนวทางดา้นอาชีพในอนาคต  

2.3 ดา้นการส ารวจโลกของการท างาน เป็นการส่งเสริมใหน้ักเรียนทราบขอ้มูลอาชีพใน
ปัจจุบัน ศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพในอนาคต  อาชีพในชุมชนและ
ตลาดแรงงาน ทักษะจ าเป็นของต าแหน่งงานในปัจจุบัน ผ่านกิจกรรม “อาชีพในตลาดแรงงาน” 
และ กิจกรรม “แลกเปลี่ยนโลกอาชีพ” เพื่อใหน้กัเรียนไดถ้่ายทอดความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัขอ้มูล
เร่ืองอาชีพ ค่าตอบแทน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออาชีพ  ลักษณะอาชีพท่ีเป็นความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานในปัจจบุนัโดยประยกุตใ์ชท้ฤษฎีการแนะแนวอาชีพของ Frank Parsons 
และเทคนิคการสอน โดยใช้ค าถาม เทคนิคการสอนแบบอภิปราย  ให้นักเรียนเกิดผลตาม
วตัถุประสงค์ จากการศึกษาจากการท ากิจกรรมในดา้นการส ารวจโลกของการท างาน นักเรียนมี
ความสามารถด้านการส ารวจโลกของการท างานเพิ่มสูงขึน้กว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว               
ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของทฤษฎีการแนะแนวอาชีพของแฟรงพารส์นั Frank Parsons (อา้งถึงใน 
กรมการจัดหางาน, 2561b, น.17) ใหค้วามหมายว่า การแนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance) 
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เป็นกระบวนการส่งเสริมเพื่อใหบุ้คคลมีงานท า และสอดคลอ้งกบัตลาดแรงงาน ทัง้นีมุ้่งเนน้ใหเ้กิด
ความเข้าใจในอาชีพและการท างาน โดยสามารถเลีย้งดูตนเองและครอบครัวอย่างยั่ งยืนไป        
และ คมเพชร ฉัตรศภุกุล (2521, น.31 ) ไดก้ล่าวถึง จดุมุ่งหมายของรูปแบบการแนะแนวอาชีพใน
ระดบัชัน้มัธยมศึกษาไวว้่าควรจะใหน้ักเรียนไดร้บัโอกาสท่ีจะรบัรู ้ในเรื่องคุณลกัษณะส่วนตัวและ
ความสามารถนอกจากนี้ แล้วควรช่วยให้ นักเรียนได้ ทบทวนดูว่าเขามีความรู้ เกี่ยวกับโลก            
ของอาชีพอย่างไรบา้งและอาจท าความรูจ้ัก ความคุน้เคยกับอาชีพท่ีอยู่ในทอ้งถิ่นของตนเองบา้ง
ความสนใจ อีกประการหน่ึงคือความสมัพันธ์ระหว่าง โอกาสทางการศึกษาและอาชีพท่ีจะออกไป
ปฏิบัติ ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัย  Oluyomi S. & Sulaiman O. ( 2017) ท่ีไดท้ าการศึกษาอิทธิพล
ของกิจกรรมแนะแนวอาชีพท่ีส่งผลต่อการเลือกประกอบอาชีพนักศึกษามหาวิทยาลัยในไนจีเรีย 
โดยใช้แบบสอบถามเชิงส ารวจท่ีสอบถามเกี่ยวกับ ผลของกิจกรรมแนะแนวอาชีพต่อการเลือก
ประกอบอาชีพ พบว่า  ในดา้นการตระหนักรูใ้นตนเองและการรบัรูโ้อกาสโลกของการท างานและ
อาชีพ มีอิทธิพลสูงสุดต่อความสามารถในการตัดสินใจเลือกอาชีพแสดงใหเ้ห็นว่า หากนักเรียน
ทราบความถนัดของตนเอง และการไดร้บัรูเ้กี่ยวกับโลกของการท างานและอาชีพ จะส่งผลท าให้
นกัเรียนมีแนวทางในการต่อยอดเพื่อใหเ้กิดความพรอ้มทางอาชีพ ดงันัน้การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ใหน้ักเรียนไดส้ ารวจโลกการท างาน จึงแสดงใหเ้ห็นถึงว่ามีความส าคัญต่อความพรอ้มทางอาชีพ
ของนกัเรียน 

2.4 ด้านตัดสินใจเลือกอาชีพ  เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทราบปัจจัยในการตัดสินใจ
เลือกอาชีพและตัดสินใจเลือกอาชีพท่ีตนเองสนใจ ผ่านกิจกรรม “ปัจจัยและการตัดสินใจเลือก
อาชีพ ” และกิจกรรม “ศึกษาต่อสู่อาชีพ ” เพื่ อให้นักเรียนทราบแนวทางในการศึกษาต่อ            
ทราบคณะ สาขาวิชามหาวิทยาลัยท่ีจะศึกษาต่อและเป็นการประเมินความพรอ้มของตนเองใน
ด้านการศึกษาต่อ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเลือกอาชีพของกินสเ์บอรก์ และเทคนิคการสอน            
โดยใช้ค าถาม  เทค นิคการสอนแบบอภิป ราย  ให้นั ก เรียน เกิ ดผลตาม วัตถุป ระสงค ์                      
จากการศึกษา จากการท ากิจกรรมในด้านตัดสินใจเลือกอาชีพ นักเรียนมีความสามารถในการ
ตดัสินใจเลือกอาชีพ เพิ่มสงูขึน้กว่าก่อนเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนวโดยท่ี Ginzberg (1971 อา้งถึงใน 
หน่ึงฤทยั กูระเสถียร, 2548) ท่ีกล่าวว่า ช่วงอายรุะหว่าง 11-17 ปี เป็นระยะการเปลี่ยนแปลงท่ีเด็ก
จะไม่ตกลงเลือกอาชีพท่ีแน่นอน (Tentative Period) โดยในระยะนี้เด็กจะเริ่มเรียนรูไ้ด้มากขึน้                
ซึ่งเด็กจะเริ่มรู ้สึกยอมรับว่าตนเองท ากิจกรรมบางประเภทใดได้ดี และ เห็นความส าคัญใน                  
การตัดสินใจเลือกอาชีพในอนาคต  ในระยะนีจ้ะเลือกพิจารณาองค์ประกอบเกี่ยวกับตนเองใน       
ดา้นความสามารถ ด้านความสนใจ และ ดา้นค่านิยมของตน จากการพิจารณาเลือกอาชีพจาก
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สภาพความเป็นจริงและจะมากยิ่งขึน้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจะต่อยอดไปสู่การศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพ ท่ีสอดคล้องกับ Wendy P. Peter C. & Rebecca S. 
(2005) ท่ีศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ขององคป์ระกอบในการพัฒนาอาชีพ การศึกษา
พบว่า องค์ประกอบดา้นการส ารวจโลกของการท างาน และองคป์ระกอบดา้นการตัดสินใจเลือก
อาชีพมีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05  ท่ีจะเห็นได้ว่า การท่ีนักเรียนรูจ้ักตนเอง                
ทราบความถนัดของตนเอง ไดส้ ารวจและทราบถึงขอ้มูลอาชีพ ไดส้ ารวจและทราบถึงโอกาสของ
โลกการท างาน จะท าใหน้ักเรียนตัดสินใจเลือกอาชีพไดอ้ย่างเหมาะสม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมี
ความพรอ้มท่ีจะเขา้สู่อาชีพ อีกทัง้ สรุจิต วรรณลักษณ ์(2540) ท าการศึกษาผลของการใชก้ิจกรรม
แนะแนวต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี ท่ี 3 ผลจากการศึกษา
พบว่า นักเรียนท่ีได้รบัการใชก้ิจกรรมแนะแนวมีกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพดีกว่า  นักเรียน            
ท่ีไม่ไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพ 
ทัง้ 10 กิจกรรม สามารถเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได ้   
ซึ่งเป็นประโยชนแ์ก่นักเรียนในด้านการศึกษาต่อ ด้านการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตใน
อนาคตใหม้ีความสขุในอาชีพท่ีเหมาะสมกบัตนเอง   

ข้อเสนอแนะ 
จากผลวิจยัดงักล่าว ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงันี ้
1.ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

ในการเลือกใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพ อาจจะต้อง               
มีการปรบัเปลี่ยนขอ้มลูในดา้นการส ารวจอาชีพและดา้นการส ารวจโลกของการท างานใหท้นัสมยั  

2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1ควรมีการใช้เทคนิคในการจัดกิจกรรมแนะแนวท่ีหลากหลาย เช่น เทคนิค                  

เชิงสรา้งสรรค์ เทคนิคแบบบูรณาการ ฯลฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู ้โดยเป็น
แนวทางในการพฒันากิจกรรมแนะแนวส าหรบัการพฒันาอาชีพของนกัเรียนต่อไป  

2.2 ควรมีการเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพ หรือ การเตรียมความพรอ้มทาง               
ด้านอาชีพในกับนักเรียนช่วงชั้นอื่นๆ เช่น ประถมศึกษาตอนปลาย และ มัธยมศึกษาตอนต้น 
เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู ้และความพรอ้มเกี่ยวกบัอาชีพ 

2.3 จากการศึกษาความพรอ้มทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พบว่า ดา้นท่ีนกัเรียนยงัขาดความพรอ้มทางอาชีพโดยมีความพรอ้มนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการส ารวจ
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โลกการท างาน ควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนไดม้ีการส ารวจตลาดแรงงาน ขอ้มูลอาชีพเพื่อเพิ่ม
ความพรอ้มทางดา้นอาชีพของนกัเรียนต่อไป  
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                                     1.หนังสือเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
                                     2.รายนามผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
ในการตรวจสอบแบบวัดความพร้อมทางอาชีพ  

และกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความพร้อมทางอาชีพ 
 

1.รศ.ดร.สกล วรเจริญศรี   อาจารยภ์าควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
2.อ.ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน  รองผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
     มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
 
 
3.อาจารยก์มล ประทีปธีรานนัท ์  ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนวดัไรข่ิงวิทยา 
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ภาคผนวก ข 

   1.เอกสารรับรองท าจริยธรรมในมนุษย ์
   2.หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บข้อมูลวิจัย 
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ภาคผนวก ค  

      1.ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดความพร้อมทางอาชีพ  
      2.ค่าอ านวจจ าแนกรายข้อและค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความพร้อมทางอาชีพ 
      3.ดัชนีความสอดคล้อง(IOC)ของกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความพร้อม                      
        ทางอาชีพ 
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 ตาราง 10 ค่าดชันี IOC ของแบบวดัความพรอ้มทางอาชีพของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย

ขอ้ ผลการประเมินโดยผูเ้ชี่ยวชาญ ค่าดชันี IOC ผล 

1 2 3 

ด้านการวางแผนทางอาชพี 

1 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

2 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

3 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

4 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

5 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

6 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

7 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

8 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

9 0 1 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

10 0 1 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

11 0 1 0 0.33 คดัออก 

12 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

13 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

14 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ขอ้ ผลการประเมินโดยผูเ้ชี่ยวชาญ ค่าดชันี IOC ผล 

1 2 3 

15 0 0 0 0 คดัออก 

ด้านการส ารวจอาชพี 

16 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

17 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

18 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

19 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

20 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

21 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

22 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

23 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

24 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

25 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

26 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

27 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

28 0 0 0 0 คดัออก 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ขอ้ ผลการประเมินโดยผูเ้ชี่ยวชาญ ค่าดชันี IOC ผล 

1 2 3 

29 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

30 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

ด้านการส าวจโลกของการท างาน 

31 0 1 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

33 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

34 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

35 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

36 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

37 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

38 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

39 0 1 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

40 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

41 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

42 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

43 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ขอ้ ผลการประเมินโดยผูเ้ชี่ยวชาญ ค่าดชันี IOC ผล 

1 2 3 

44 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

45 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

ด้านการตัดสนิใจเลือกอาชีพ 

46 0 0 0 0 คดัออก 

47 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

48 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

49 1 0 0 0.33 คดัออก 

50 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

51 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

52 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

53 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

54 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

55 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

56 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ขอ้ ผลการประเมินโดยผูเ้ชี่ยวชาญ ค่าดชันี IOC ผล 

1 2 3 

57 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

58 0 0 0 0 คดัออก 

59 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

60 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

 
หมายเหต ุ: เกณฑก์ารพิจารณาค่าดชันี IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป  
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ตาราง 11 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ของแบบวดัความพรอ้มทางอาชีพของนกัเรียนมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก(r) ผลการคัดเลือก 

ด้านการวางแผนทางอาชพี 

1 .116 คดัออก 

2 .325 คดัเลือกไว ้

3 .731 คดัเลือกไว ้

4 .386 คดัเลือกไว ้

5 .440 คดัเลือกไว ้

6 .777 คดัเลือกไว ้

7 .206 คดัเลือกไว ้

8 .327 คดัเลือกไว ้

9 .767 คดัเลือกไว ้

10 .744 คดัเลือกไว ้

11 .118 คดัออก 

12 .406 คดัเลือกไว ้

13 .438 คดัเลือกไว ้
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ตาราง 11 (ต่อ) 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก(r) ผลการคัดเลือก 

ด้านการส ารวจอาชพี 

14 .455 คดัเลือกไว ้

15 .455 คดัเลือกไว ้

16 .691 คดัเลือกไว ้

17 .643 คดัเลือกไว ้

18 .449 คดัเลือกไว ้

19 .431 คดัเลือกไว ้

20 .749 คดัเลือกไว ้

21 .562 คดัเลือกไว ้

22 .725 คดัเลือกไว ้

23 .602 คดัเลือกไว ้

24 .655 คดัเลือกไว ้

25 .457 คดัเลือกไว ้

26 .533 คดัเลือกไว ้

27 .589 คดัเลือกไว ้
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ตาราง 11 (ต่อ) 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก(r) ผลการคัดเลือก 

ด้านการส ารวจโลกของการท างาน 

28 .494 คดัเลือกไว ้

29 .568 คดัเลือกไว ้

30 .497 คดัเลือกไว ้

31 .353 คดัเลือกไว ้

32 .523 คดัเลือกไว ้

33 .618 คดัเลือกไว ้

34 .717 คดัเลือกไว ้

35 .627 คดัเลือกไว ้

36 .674 คดัเลือกไว ้

37 .753 คดัเลือกไว ้

38 .213 คดัเลือกไว ้

39 .430 คดัเลือกไว ้
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ตาราง 11 (ต่อ) 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก(r) ผลการคัดเลือก 

ด้านการตัดสนิใจเลือกอาชีพ 

43 .259 คดัเลือกไว ้

44 .447 คดัเลือกไว ้

45 .357 คดัเลือกไว ้

46 .511 คดัเลือกไว ้

47 .470 คดัเลือกไว ้

48 .277 คดัเลือกไว ้

49 .334 คดัเลือกไว ้

50 .167 คดัออก 

51 .625 คดัเลือกไว ้

52 .551 คดัเลือกไว ้

53 .374 คดัเลือกไว ้

54 .337 คดัเลือกไว ้

 
ค่าความเชื่อมั่นสมัประสิทธิ์แอลฟาของแบบวดัความพรอ้มทางอาชีพของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอน

ปลาย ทัง้ฉบบั = 0.952  
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ตาราง 12 ค่าดชันี IOC ของกจิกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพ ของนกัเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลาย 

ครัง้ท่ี ดา้นการประเมิน ผลการประเมินโดย
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ดชันี 
IOC 

ผล 

1 2 3 

ปฐมนิเทศ 

1 วตัถปุระสงค ์ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

ทฤษฎีและเทคนิค 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

ขัน้ตอน 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

ดา้นการวางแผนทางอาชีพ 

2 วตัถปุระสงค ์ 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

ทฤษฎีและเทคนิค 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

ขัน้ตอน 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

3 วตัถปุระสงค ์ 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

ทฤษฎีและเทคนิค 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

ขัน้ตอน 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

ดา้นการส ารวจอาชีพ 

4 วตัถปุระสงค ์ 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

ทฤษฎีและเทคนิค 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

ขัน้ตอน 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ครัง้ท่ี ดา้นการประเมิน ผลการประเมินโดย
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ดชันี 
IOC 

ผล 

1 2 3 

5 วตัถปุระสงค ์ 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

ทฤษฎีและเทคนิค 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

ขัน้ตอน 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

ดา้นการส ารวจโลกการท างาน 

6 วตัถปุระสงค ์ 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

ทฤษฎีและเทคนิค 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

ขัน้ตอน 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

7 วตัถปุระสงค ์ 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

ทฤษฎีและเทคนิค 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

ขัน้ตอน 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

ดา้นการตดัสินใจเลือกอาชีพ 

8 วตัถปุระสงค ์ 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

ทฤษฎีและเทคนิค 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

ขัน้ตอน 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์
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ตาราง 12 (ต่อ) 

หมายเหต ุ: เกณฑก์ารพิจารณาค่าดชันี IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป 

 

 

 

 

 

 
 

ครัง้ท่ี ดา้นการประเมิน ผลการประเมินโดย
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ดชันี 
IOC 

ผล 

1 2 3 

9 วตัถปุระสงค ์ 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

ทฤษฎีและเทคนิค 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

ขัน้ตอน 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

ปัจฉิมนิเทศ 

10 วตัถปุระสงค ์ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

ทฤษฎีและเทคนิค 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์

ขัน้ตอน 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ ์
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ภาคผนวก ง  

                แบบวัดความพร้อมทางอาชีพ 
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แบบวัดความพร้อมทางอาชีพของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าชีแ้จง 1.แบบวดันีใ้ชว้ดัความพรอ้มทางอาชีพนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษา    
                 ตอนปลายของโรงเรียนในเขต สพม.กท.1 กลุ่ม 3 
        2.ใหน้กัเรียนเติมขอ้ความลงในช่องท่ีเวน้ไว ้และท าเครื่องหมาย / ลงใน 
         ช่องว่างท่ีตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียนมากท่ีสดุ  
 
 จริงมากท่ีสดุ  หมายถึง  ขอ้ความนัน้ตรงกบัตวันกัเรียนมากท่ีสดุ 

 จริงมาก              หมายถึง  ขอ้ความนัน้ตรงกบัตวันกัเรียนมาก 

 จริงปานกลาง  หมายถึง  ขอ้ความนัน้ตรงกบัตวันกัเรียนปานกลาง 
 จริงนอ้ย              หมายถึง  ขอ้ความนัน้ตรงกบัตวันกัเรียนนอ้ย 

 จริงนอ้ยท่ีสดุ หมายถึง  ขอ้ความนัน้ตรงกบัตวันกัเรียนนอ้ยท่ีสดุ 

 
                 3.แบบวดัความพรอ้มทางอาชีพมีทัง้หมด 2 ตอนดงันี ้

  ตอนท่ี 1 สอบถามขอ้มลูทั่วไป 

  ตอนท่ี 2 แบบวดัความพรอ้มทางอาชีพ จ านวน 51 ขอ้ 

             แบบวัดความพร้อมทางอาชีพ นี้มี วัตถุป ระสงค์  เพื่ อน าไปประกอบการวิจัย                          
เรื่อง “การเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยกิจกรรม               
แนะแนว”  ผูว้ิจัยจึงขอความร่วมมือจากนักเรียน ช่วยท าแบบวัดความพรอ้มทางอาชีพโดยอ่าน
ขอ้ความทีละขอ้อย่างละเอียดและพิจารณาค าตอบตามความเป็นจริง และขอความกรุณาตอบทุก
ขอ้ โดยแต่ละขอ้ตอบเพียงค าตอบเดียว ในการตอบแบบวดัความพรอ้มทางอาชีพนี ้ไม่มีผลกระทบ
ต่อการเรียนแต่อย่างใด  

 
                     ขอขอบคณุท่ีใหค้วามรว่มมือ 
       จิราภา บุตรสีตะราช 

                                             นิสิตปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการแนะแนว         
             มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไป 
 
ค าชีแ้จง  ตอนท่ี 1 สอบถามขอ้มูลทั่วไป เมื่ออ่านข้อความแล้วท าเครื่องหมาย / ลงใน

ช่องว่างหรือเติมค าในช่องว่างใหต้รงกบัความเป็นจริง 
1.เพศ .......             ชาย......    หญิง...... 
2.โรงเรียน........................................................................................................... 
3.ชื่อ………………………………..…………นามสกุล.......................................... 
4.ระดบัชัน้....................................................เลขท่ี............................................. 

 

 

  



  93 

ตอนที่ 2 แบบวัดความพร้อมทางอาชีพ จ านวน 51 ข้อ 
 
ค าชีแ้จง ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความแต่ละขอ้แลว้ ตอบโดยท าเครื่องหมาย / ลงในช่องท่ีตรง

กบัความรูสึ้กหรือพฤติกรรมที่นกัเรียนปฏิบติัเพียงช่องเดียว และโปรดตอบทกุขอ้ 

 จริงมากท่ีสดุ  หมายถึง  ขอ้ความนัน้ตรงกบัตวันกัเรียนมากท่ีสดุ 

 จริงมาก              หมายถึง  ขอ้ความนัน้ตรงกบัตวันกัเรียนมาก 

 จริงปานกลาง  หมายถึง  ขอ้ความนัน้ตรงกบัตวันกัเรียนปานกลาง 
 จริงนอ้ย              หมายถึง  ขอ้ความนัน้ตรงกบัตวันกัเรียนนอ้ย 

 จริงนอ้ยท่ีสดุ หมายถึง  ขอ้ความนัน้ตรงกบัตวันกัเรียนนอ้ยท่ีสดุ 
 

 
 

ข้อ ข้อค าถาม จริง
มาก
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริงปาน
กลาง 

จริง
น้อย 

จริง
น้อย
ที่สุด 

1 ขา้พเจา้หมั่นศึกษาหาขอ้มลูเกี่ยวกบัคณะ สาขาวิชาท่ีตนเอง
สนใจ  

     

2 ขา้พเจา้เลือกอาชีพตามความถนดัของตนเอง      

3 ขา้พเจา้มุ่งหวงัท่ีจะศึกษาต่อในระดบัท่ีสงูขึน้เพื่อน าไปต่อยอด
ดา้นอาชีพ  

     

4 ขา้พเจา้ปรกึษาบุคคลรอบขา้งในการวางแผนดา้นอาชีพ       

5 ขา้พเจา้มีเป้าหมายดา้นอาชีพท่ีชดัเจน       

6 ขา้พเจา้คิดว่าเร่ืองอาชีพเป็นเร่ืองของอนาคต       

7 ขา้พเจา้เขา้ใจถึงความส าคญัของการประกอบอาชีพ        

8 ขา้พเจา้ตดัสินใจเลือกอาชีพจากขอ้มลูการทดสอบวดัความ
ถนดัทางอาชีพ  

     

9 ขา้พเจา้ทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมตวัสอบคดัเลือก       

10 วิชาท่ีขา้พเจา้ชอบเหมาะกบัอาชีพท่ีขา้พเจา้อยากเป็น       
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ข้อ ข้อค าถาม จริง
มาก
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริงปาน
กลาง 

จริง
น้อย 

จริง
น้อย
ที่สุด 

11 ขา้พเจา้เลือกเขา้รว่มชมุนมุท่ีสอดคลอ้งกบัอาชพีท่ีขา้พเจา้
สนใจ  

     

12 ขา้พเจา้ลงมือคน้หาขอ้มลูอาชีพท่ีตนเองสนใจ       

13 ขา้พเจา้หาขอ้มลูเกี่ยวกบัอาชีพจากแหล่งขอ้มลูท่ีหลากหลาย       

14 ขา้พเจา้มีบุคคลตน้แบบในการประกอบอาชีพ       

15 ขา้พเจา้ทราบคณุสมบติัของอาชีพท่ีตนเองสนใจโดยสอบถาม
จากผูท่ี้ประกอบอาชีพนัน้  

     

16 ขา้พเจา้คิดว่าการท่ีไดป้ระกอบอาชีพท่ีตนเองสนใจ จะท าให้
เรามีความสขุ   

     

17 ขา้พเจา้คน้หาขอ้มลูอาชีพทางอินเทอรเ์น็ตอยู่เสมอ       

18 เมื่อมีเวลาว่างขา้พเจา้พดูคยุและสอบถามเร่ืองการศึกษากบั
ครูแนะแนวเป็นประจ า  

     

19 ขา้พเจา้รูว้่าจะตอ้งหาแหล่งขอ้มลูอาชีพจากท่ีใด        

20 ขา้พเจา้ติดตามข่าวสารของโลกอาชีพเป็นประจ า       

21 ขา้พเจา้มกัถามเร่ืองราวการท างานในแต่ละวนัของบุคคลใน
ครอบครวั  

     

22 ขา้พเจา้ฝึกใชท้กัษะเฉพาะดา้นของอาชีพรว่มกบับุคคลใน
ชมุชน   

     

23 ขา้พเจา้มกัจะไปพดูคยุกบับุคคลท่ีประกอบอาชพีท่ีขา้พเจา้
สนใจ เพื่อสอบถามขอ้มลูเร่ืองอาชีพ  

     

24 ขา้พเจา้คิดว่าการศึกษาขอ้มลูเร่ืองอาชีพไม่จ าเป็น       

25 ขา้พเจา้มกัเขา้ไปศึกษาเอกสารของกรมการจดัหางานในหอ้ง
แนะแนวเป็นประจ า   
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ข้อ ข้อค าถาม จริง
มาก
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริงปาน
กลาง 

จริง
น้อย 

จริง
น้อย
ที่สุด 

26 ขา้พเจา้มีการศึกษาขอ้มลูเกี่ยวกบัอาชีพในศตวรรษท่ี 21 อยู่
เสมอ 

     

27 ขา้พเจา้สนใจศึกษาขอ้มลูเกี่ยวกบัความพตอ้งการของ
ตลาดแรงงานในปัจจบุนั 

     

28 ขา้พเจา้ทราบอาชีพท่ีมีความตอ้งการของตลาดแรงงานใน
ปัจจบุนั 

     

29 ขา้พเจา้สนใจอาชีพท่ีไดค่้าตอบแทนสงู      

30  ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสดุของการประกอบอาชีพ คือ ความพึงพอใจใน
งานนัน้ๆ 

     

31 ขา้พเจา้ไดท้ราบขอ้มลูเกี่ยวกบัการสมคัรงานตามความสนใจ
ของตนเอง 

     

32 ขา้พเจา้จดขอ้มลูเร่ืองอาชีพอยู่เสมอ      

33 ขา้พเจา้คิดว่าเร่ืองของอาชีพเป็นเร่ืองของผูใ้หญ่      

34 ขา้พเจา้ไปทศันศึกษาตามสถาบนัการศึกษาสถาน
ประกอบการและแหล่งเรียนรูเ้พื่อประกอบการตดัสินใจเรื่อง
อาชีพ  

     

35 ขา้พเจา้ทราบแหล่งขอ้มลูอาชีพของชมุชน      

36 ขา้พเจา้คิดว่าสถานการณท์างเศรษฐกิจมีผลต่อความมั่นคง
ของอาชีพ 

     

37 ขา้พเจา้ทราบว่ามีอาชีพแปลกใหม่เกิดขึน้ในสงัคม       

38 ขา้พเจา้มีทกัษะท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการตลาดแรงงาน      
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ข้อ ข้อค าถาม จริง
มาก
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริงปาน
กลาง 

จริง
น้อย 

จริง
น้อย
ที่สุด 

39 ขา้พเจา้คิดว่าการเปล่ียนแปลงของตลาดแรงงานไม่เกี่ยวขอ้ง
กบัขา้พเจา้ 

     

40 ขา้พเจา้คิดว่าการท างานเป้นเร่ืองไกลตวั      

41 ขา้พเจา้มีอาชีพท่ีสนใจหลายอาชีพ      

42 ขา้พเจา้ยงัไม่มีขอ้มลูเพียงพอในการเลือกศึกษาต่อ      

43 ขา้พเจา้มีการประเมินทางเลือกในการศึกษาต่อ      

44 ขา้พเจา้คิดว่าจะตดัสินใจเลือกอาชีพตามค าแนะน าของผูอ้ื่น      

45 อาชีพท่ีขา้พเจา้เลือกคืออาชีพท่ีขา้พเจา้ชอบ      

46 ขา้พเจา้ไม่มั่นใจว่าจะศึกษาต่อสาขาใด      

47 เมื่อขา้พเจา้ตดัสินใจเลือกอาชีพและจะไม่สามารถเลือกอาชีพ
อื่นไดอ้ีก 

     

48 ขา้พเจา้มั่นใจว่าจะประกอบอาชีพท่ีตนเองใฝ่ฝัน      

49 บุคคลรอบขา้งคาดหวงัเกี่ยวกบัเร่ืองอาชีพของขา้พเจา้      

50 ขา้พเจา้มั่นใจในการตดัสินใจเลือกอาชีพท่ีชอบดว้ยตวั
ขา้พเจา้เอง 

     

51 ขา้พเจา้น าขอ้มลูดา้นอาชีพจากแหล่งต่างๆมาประกอบการ
ตดัสินใจเลือกอาชีพ 
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ภาคผนวก จ 

                   กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความพร้อมอาชีพ 
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กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความพร้อมทางอาชีพ 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 

คร้ังที ่

 

ด้าน ชื่อกิจกกรม วัตถุประสงค ์ ทฤษฎีเทคนิคที่ใช ้

1  ปฐมนิเทศ 1.เพื่อสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างผูว้ิจยั
และนกัเรียนท่ีเขา้รว่มกิจกรรม 

2.เพื่อใหน้กัเรียนทราบถึงวตัถปุระสงค์
ของการท ากิจกรรม 

3.เพื่อก าหนดบทบาทและขอ้ตกลง
เบือ้งตน้ในการท ากิจกรรม  

-เทคนิคกลุ่มสมัพันธ ์

-เทคนิคการวาดภาพ 

-เทคนิคการเล่าเร่ือง 

2 การวางแผน
อาชีพ 

ส ารวจตนเอง 

ดา้นอาชีพ 

1.เพื่อใหน้กัเรียนบอกถึงความถนดัและ
ความสนใจของตนเองดา้นอาชีพ 

2.เพื่อใหน้กัเรียนสามารถวางแนวทางและ
แผนในการเลือกอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

-ทฤษฎีการเลือกอาชีพของ
ฮอนแลนด ์

-การสอนโดยการใชก้รณี
ตวัอย่าง 

-การสอนแบบตัง้ค าถาม 

-การใชเ้ครื่องมือแบบทดสอบ 

3 การวางแผน
อาชีพ 

เป้าหมาย
ทางการศึกษา
และอาชีพ 

1.เพื่อใหน้กัเรียนมีเป้าหมายทางดา้น
อาชีพของตนเองในอนาคต 

2.เพื่อใหน้กัเรียนสามารถวางแผนทางการ
เรียนใหส้อดคลอ้งกบัการเลือกอาชีพของ
ตนเอง 

 

-ทฤษฎีการแนะแนวอาชีพ
ของ Frank Parsons 

-การสอนโดยการใชก้รณี
ตวัอย่าง 

-การสอนแบบตัง้ค าถาม  

-การฝึกหดั 
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ครัง้ท่ี ดา้น ชื่อกิจกกรม วตัถปุระสงค ์ ทฤษฎีเทคนิคท่ีใช ้

4 ดา้นการส ารวจ
อาชีพ 

แหล่งขอ้มลู
อาชีพ 

1.เพื่อใหน้กัเรียนสามารถหาแหล่งขอ้มลูท่ี
เป็นบุคคลหรือขอ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบั
อาชีพท่ีตนเองสนใจ 

2.เพื่อใหน้กัเรียนสามารถคน้หาขอ้มลู
อาชีพจากจากแหล่งขอ้มลูหนงัสือและส่ือ
สงัคมออนไลน ์

-ทฤษฎีการแนะแนวอาชีพ
ของ Frank Parsons  

-การสอนแบบตัง้ค าถาม 

-การสอนแบบบรรยาย 

-การสอนแบบระดมสมอง 

5 ดา้นการส ารวจ
อาชีพ 

แนวทางการ
ส ารวจอาชีพ 

1.เพื่อใหน้กัเรียนหาแหล่งขอ้มลูอาชีพท่ี
เป็นบุคคลเกี่ยวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

2.เพื่อใหน้กัเรียนขอค าปรกึษาเร่ืองอาชีพ 
จากผูท่ี้ประกอบอาชีพ ท่ีตนเองสนใจ 

-ทฤษฎีการแนะแนวอาชีพ
ของ Frank Parsons 

-การสอนแบบตัง้ค าถาม 

-การสอนแบบบรรยาย  

-การใชส้ถานการณจ์ าลอง 

6 การส ารวจโลก
ของการท างาน 

อาชีพใน
ตลาดแรงงาน 

1.เพื่อใหน้กัเรียนสามารถบอกขอ้มลู
อาชีพตลาดแรงงานในปัจจบุนั 

2.เพื่อใหน้กัเรียนรูแ้ละบอกลกัษณะอาชีพ
ท่ีเป็นความตอ้งการของตลาดแรงงานใน
ปัจจบุนั 

-ทฤษฎีการแนะแนวอาชีพ
ของ Frank Parsons  

-การสอนแบบตัง้ค าถาม 

-การสอนแบบบรรยาย  

7 การส ารวจโลก
ของการท างาน 

แลกเปลี่ยน         
โลกอาชีพ 

1.เพื่อใหน้กัเรียนรูถ้ึงค่าตอบแทนของ
อาชีพท่ีเป็นความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานในปัจจบุนั 

2.เพื่อใหน้กัเรียนรูถ้ึงลกัษณะอาชีพท่ีเป็น
ความตอ้งการของตลาดแรงงานใน
ปัจจบุนั 

-ทฤษฎีการแนะแนวอาชีพ
ของ Frank Parsons  

-การสอนแบบตัง้ค าถาม 

-การอภิปรายกลุ่ม 
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คร้ังที ่ ด้าน ชื่อกิจกกรม วัตถุประสงค ์ ทฤษฎีเทคนิคที่ใช ้

8 การตดัสินใจ
เลือกอาชีพ 

ปัจจยัและการ
ตดัสินใจเลือก

อาชีพ 

1.เพื่อใหน้กัเรียนทราบปัจจยัในการ
ตดัสินใจเลือกอาชีพ 

2.เพื่อใหน้กัเรียนหาขอ้มลูมาสนบัสนุน
ทางเลือกในการตดัสินใจอาชีพท่ีตนเอง
สนใจ 

-ทฤษฎีการเลือกอาชีพของ
กินสเ์บอรก์และคณะ  

-การเล่าเร่ือง 

-การอภิปราย 

 

9 การตดัสินใจ
เลือกอาชีพ 

ศึกษาต่อ               
สู่อาชีพ 

1.เพื่อใหน้กัเรียนบอกแนวทางการศึกษา
เพื่อเขา้สู่อาชีพท่ีตนเองสนใจ 

2.เพื่อใหน้กัเรียนเขียนค าตอบเกี่ยวกบั
ประเมินทางเลือกในการศึกษาต่อเพื่อเขา้
สู่อาชีพท่ีตนเองสนใจ 

-ทฤษฎีการเลือกอาชีพของ
กินสเ์บอรก์และคณะ  

-การสอนแบบตัง้ค าถาม 

-การสอนโดยการใชก้รณี
ตวัอย่าง 

 

10  ปัจฉิมนิเทศ 1.เพื่อใหน้กัเรียนสรุปส่ิงท่ีไดจ้ากการ
เรียนรูจ้ากกิจกรรมแนะแนว เร่ือง              
การเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพ 

2.เพื่อใหน้กัเรียนประเมินตนเอง เกี่ยวกบั
ความพรอ้มทางอาชีพของตนเอง  

 

-กลุ่มสมัพนัธ ์

-การสอนแบบตัง้ค าถาม 

-การเล่าเร่ือง 

-การอภิปรายกลุ่ม 
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กิจกรรมแนะแนว  

เพื่อเสริมสร้างความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คร้ังที่ 1  เร่ือง การปฐมนิเทศ     ระยะเวลา  50 นาท ี

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

วัตถุประสงค ์ 

  1.เพื่อสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างผูว้ิจยัและนกัเรียนท่ีเขา้รว่มกิจกรรม 

  2.เพื่อใหน้กัเรียนทราบถึงวตัถปุระสงคข์องการท ากิจกรรม 

  3.เพื่อก าหนดบทบาทและขอ้ตกลงเบือ้งตน้ในการท ากิจกรรม  

สาระส าคัญ 

การปฐมนิเทศเป็นการสรา้งความรูจ้ักคุ้นเคยกันระหว่างผู้วิจัยและนักเรียน  เพื่อสรา้ง

สัมพันธภาพ  พรอ้มให้นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจ  ทราบบทบาทหน้าท่ีในการเข้าร่วม

กิจกรรม ทราบความมุ่งหมายของการเขา้ร่วมกิจกรรม ถือเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะใหบุ้คคลสามารถท า

กิจกรรม ติดต่อส่ือสารกนัไดอ้ย่างประสิทธิภาพ เพื่อใหบ้รรลผุลนัน้ๆ   

ทฤษฎีและเทคนิคที่ใช้  

- กลุ่มสมัพนัธ ์

- การวาดภาพ 

- การเล่าเร่ือง 

สื่อและอุปกรณ ์

  1.หนา้ปกสมดุเตรียมพรอ้มอาชีพ 

  2.ใบงานความหมายและความส าคญัของอาชีพ 
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  2.เครื่องเขียน (ดินสอ ปากกา สี) 

 

 

 

วิธีการก าเนินกิจกรรม  

 ขั้นน า 

1.ผูว้ิจยักล่าวทกัทายนกัเรียน พรอ้มทัง้แนะน าตนเอง และใหน้กัเรียนแนะน า
ตนเอง 

2.ผูว้ิจยัอธิบายวตัถปุระสงคข์องการเขา้รว่มกจิกรรมแนะเร่ือง การเสริมสรา้ง

ความพรอ้มทางอาชีพ  

 ขั้นด าเนินกิจกรรม 

1.ผูว้ิจัยใชเ้ทคนิคกลุ่มสมัพนัธ์ อา้งอิงจาก ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน (2559, น.48)ในการด าเนินกิจกรรมกลุ่มซึ่งแต่ละคนมีบทบาทท่ีแตกต่างกัน             

โดยครูเป็นผูน้  ากิจกรรมและนักเรียนเป็นผูร้ว่มกิจกรรม โดยใหน้ักเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 

เสนอขอ้ตกลงรว่มกนั ในการท ากิจกรรมแนะแนวในการเสริมสรา้งความพรอ้มทางอาชีพ

อาชีพ เพื่อใหเ้กิดผลส าเร็จ  

2. ผูว้ิจัยแจกกระดาษให้นักเรียน พรอ้มทั้งบอกค าชีแ้จง  “ใหน้ักเรียนวาดภาพ

อาชีพท่ีตนเองอยากจะเป็นลงในหน้าปกของสมุดอาชีพ” เพื่อถ่ายทอดเรื่องอาชีพท่ี

เกี่ยวข้องกับตนเอง โดยใช้เทคนิคการวาดภาพ อ้างอิงจาก ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื ้นฐาน (2559 , น.45) และเมื่อนักเรียนวาดภาพอาชีพเสร็จเรียบรอ้ย                    

ให้นักเรียนเขียนความหมายของ ค าว่า “อาชีพ” และ ความส าคัญของอาชีพ ตามความ

เข้าใจของนักเรียน ลงในกระดาษท่ีครูแจกให้ เขียนทั้ง 3 ข้อนี้ ให้ระยะเวลาในการ                  

ท า 30 นาที   
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3. ผู้วิจัยให้นักเรียนเล่าถึงรูปภาพอาชีพท่ีตนเองได้วาด โดยสุ่มนักเรียนจ านวน  

2-3 คน ในการเล่าเรื่องอาชีพ โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง อ้างอิงจาก ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน (2559, น.45)จากภาพท่ีตนเองวาดเป็นการเปิด

โอกาสใหน้กัเรียนไดถ้่ายทอดเร่ืองราวเกี่ยวกบัอาชีพของตนเองใหผู้อ้ื่นไดร้บัประสบการณ์

รว่มกนั 

 ขั้นสรุป 

  1. ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนรว่มกนัสรุปส่ิงท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรมแนะแนวในครัง้นี ้ 

2. ผูว้ิจยัพดูสรุปในส่วนของเนือ้หาท่ีนกัเรียนอาจจะไม่ไดส้รุป เพือ่ใหเ้กิดความ
ครบถว้นตามวตัถปุระสงคข์องกิจกรรม 

3.ผูว้ิจยันดัวนัเวลาและสถานท่ีกบันกัเรียน เพื่อท ากิจกรรมแนะแนวครัง้ต่อไป 

การประเมินผล 

  1. สงัเกตจากความสนใจและการมีส่วนรว่มในการท ากิจกรรม 

  2. การท าสมดุอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  104 

 
 



  105 

                                              กิจกรรมแนะแนว  
เพื่อเสริมสร้างความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คร้ังที่ 2 ด้านการวางแผนอาชพี  เร่ือง ส ารวจตนเองด้านอาชพี 

ระยะเวลา  50 นาท ี

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

วัตถุประสงค ์ 

  1.เพื่อใหน้กัเรียนบอกถึงความถนดัและความสนใจของตนเองดา้นอาชีพ 

  2.เพื่อใหน้กัเรียนสามารถวางแนวทางและแผนในการเลือกอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

สาระส าคัญ 

  การท่ีบุคคลสามารถทราบความชอบ ความสนใจ หรือความถนดัของตนเองไดน้ั้น               

เกิดจากการใหค้วามสนใจกบัส่ิงหน่ึงๆ ซึ่งเมื่อมีความถนดัเกิดจากความชอบ ทกัษะ ความช านาญ                        

ซึ่งเป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรบับุคคลท่ีจะสามารถต่อยอดไปสู่อาชีพ หรือ การด าเนินชีวิต บุคคลแต่ละ

บุคคลควรทราบความชอบ ความสนใจ หรือความถนัดของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการเลือก

ประกอบอาชีพต่อไป 

ทฤษฎีและเทคนิคที่ใช ้  
 
  -ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอนแลนด ์
  -การสอนโดยการใชก้รณีตวัอย่าง 
  -การสอนแบบตัง้ค าถาม 
  -การใชเ้ครื่องมือแบบทดสอบ 
สื่อและอุปกรณ ์

1.แบบทดสอบความพรอ้มทางอาชีพ (Vocational Readiness Test) 

ประกอบดว้ย 
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  -แบบทดสอบความสนใจดา้นอาชีพ (Vocational Interest Test) 

  -แบบทดสอบความถนดัทางอาชีพ (Basic Vocational Orientation Test) 

  -แบบทดสอบความมั่นใจในตนเอง (Self-Confidence Test) 

 

 

 

2.คลิปวีดีโอ เร่ือง ค่ายเยาวชน คน้หาตวัตน ส่งเสริมความถนดั-สรา้งอาชีพ  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=J0XRXWllsnY 

 

 

 

วิธีการก าเนินกิจกรรม  

 ขั้นน า 

1.ผู้วิจัยกล่าวทักทายนักเรียน พรอ้มทัง้ชีแ้จงเกี่ยวกับการท ากิจกรรมในวันนีว้่า 
จะใหน้กัเรียนไดส้ ารวจตนเอง เกี่ยวกบัความถนดัทางอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

2.ผูว้ิจัยใชเ้ทคนิคการสอนโดยการใชก้รณีตัวอย่าง สนุันทา พลับแดง (2554, น.

114) โดยเปิด คลิปวีดีโอ เรื่อง ค่ายเยาวชน คน้หาตัวตน ส่งเสริมความถนัด-สรา้งอาชีพ              

ท่ีเกี่ยวกับการใชเ้วลาในการฝึกฝนท ากิจกรรมหรือส่ิงท่ีตนเองชอบ จนเกิดเป็นทักษะและ

ความช านาญ จนสามารถต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้ พร้อมทั้งใช้การสอนแบบ                

ตั้งค าถาม สุนันทา พลับแดง (2554 , น.104)เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด                   

การตีความเสริมสรา้งความเขา้ใจโดยสอบถามนกัเรียนเกี่ยวกบัเนือ้หาในคลิปวีดีโอ  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=J0XRXWllsnY
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 ขั้นด าเนินกิจกรรม 

1. ผูว้ิจยัอธิบายถึงความหมายของความถนดั ความสามารถของตนเอง ว่ามี

ความส าคญัและเกี่ยวขอ้งอย่างไรกบัการประกอบอาชีพ 

2. ผู้วิจัยใช้การใชเ้ครื่องมือแบบทดสอบ อา้งอิงจาก (ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 2559, น.44)แจกแบบทดสอบความพรอ้มทางอาชีพ (Vocational 

Readiness Test) อ้างอิงจาก  ฤชุชัย โปธา (2558, 14 พฤศจิกายน ) ท าขึน้โดยอ้างอิง

ทฤษฎีการจ าแนกอาชีพตามบุคลิกภาพของ จอหน์ ฮอลแลนด ์(John L. Holland ) ผูว้ิจัย

อธิบายถึงเนื้อหาของแบบทดสอบและวิธีการท าแบบทดสอบ โดยมีทั้งหมด 3 แบบ 

ประกอบด้วย แบบท่ี 1 แบบทดสอบความสนใจด้านอาชีพ (Vocational Interest Test) 

จ านวน 54 ขอ้  ซึ่งสามารถแปลผลออกมาเป็นบุคลิกภาพ 6 แบบ ช่วยใหส้ามารถตดัสินใจ

เลือกแนวทางในด าเนินชีวิตการประกอบอาชีพและการท างาน แบบท่ี 2 แบบทดสอบ

ความถนัดทางอาชีพ  (Basic Vocational Orientation Test) จ านวน 18 ข้อ แปลผล

ออกมาเป็นความถนัดอาชีพ 3 ดา้น คือ ดา้นความถนัดดา้นขอ้มูล , ดา้นความถนัดดา้น

บุคคล และความถนัดด้านเครื่องมือ และ แบบท่ี 3 แบบทดสอบความมั่นใจในตนเอง   

(Self-Confidence Test) จ านวน 54 ขอ้ โดยใชแ้บบวดัเดียวกับแบบวัดแรก เพื่อใหท้ราบ

ว่าการท าแบบทดสอบครั้งแรกกับครัง้ท่ีสองเหมือนหรือต่างกันหรือไม่  โดยให้เวลาท า

แบบทดสอบทัง้ 3 ชดุ 30 นาที  

3. ผู้วิจัยอธิบายการแปลผล พรอ้มให้ค าแนะน า และช่วยเหลือนักเรียนในการ

แปลผลจากแบบทดสอบ เมื่อได้ผลจากแบบทดสอบจากนั้นให้นักเรียนเขียนสรุปอาชีพ             

ท่ีไดล้งในเล่มสมดุอาชีพของตนเอง 

 ขั้นสรุป 

  1. ผูว้ิจยัและนกัเรียนรว่มกนัสรุปส่ิงท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรมแนะแนวในครัง้นี ้ 

2. ผูว้ิจยันดัวนัเวลาและสถานท่ีกบันกัเรียน เพื่อท ากิจกรรมแนะแนวครัง้ต่อไป 
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การประเมินผล 

  1. สงัเกตจากความสนใจและการมีส่วนรว่มในกิจกรรม 

  2. สงัเกตจากการท าแบบทดสอบความพรอ้มทางอาชีพ 

3. แบบแปลผลแบบทดสอบความพรอ้มทางอาชพี 

4. สมดุอาชีพ 
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กิจกรรมแนะแนว  

เพื่อเสริมสร้างความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คร้ังที่ 4  ด้านการส ารวจอาชีพ  เร่ือง แหล่งข้อมูลอาชพี 

ระยะเวลา  50 นาท ี

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

วัตถุประสงค ์ 

1.เพื่อใหน้กัเรียนสามารถหาแหล่งขอ้มลูท่ีเป็นบุคคลหรือขอ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบั 

อาชีพท่ีตนเองสนใจ 

2.เพื่อใหน้กัเรียนสามารถคน้หาขอ้มลูอาชีพจากจากแหล่งขอ้มลูหนงัสือและส่ือ

สงัคมออนไลน ์

สาระส าคัญ 

การศึกษาหาข้อมูลถือเป็นพื ้นฐานของการต่อยอดในส่ิงต่างๆ การท่ีจะค้นหาข้อมูล

เกี่ยวกบัอาชีพก็ถือเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะท าใหบุ้คคลนั้นๆ มีขอ้มลูเพื่อจะน าไปใชป้ระโยชนก์ับตนเอง

และบุคคอื่นได ้การจะไดม้าซึ่งขอ้มลูเกี่ยวกบัอาชีพนั้นจะตอ้งเรียนรู ้และ คน้หาจากแหล่งขอ้มลูท่ี

เป็นบุคคลหรือขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ เช่น การขอค าปรึกษาจากครูแนะแนว   

ผูท่ี้ประกอบอาชีพท่ีตนเองสนใจ  ข่าวสารทางหนงัสือและส่ือสงัคมออนไลน ์เป็นตน้  

เทคนิคที่ใช ้  

  -ทฤษฎีการแนะแนวอาชีพของ Frank Parsons  

  -การสอนแบบตัง้ค าถาม 

  -การสอนแบบบรรยาย 

  -การสอนแบบระดมสมอง 
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สื่อและอุปกรณ ์

  1.Power Point เร่ือง ช่องทางคน้หาแหล่งขอ้มลูอาชีพ  

 

 

2.จดบนัทึก 

3.ใบงาน เร่ือง แหล่งขอ้มลูทางอาชีพ  

 

 

 

วิธีการก าเนินกิจกรรม  

 ขั้นน า 

1.ผูว้ิจยักล่าวทกัทายนกัเรียน พรอ้มพดูคยุถึงเร่ืองท่ีเรียนไปครัง้ท่ีแลว้เกี่ยวกบัการ
เรียนรูเ้ร่ืองการตัง้เป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ รวมถึงการตัง้เป้าเหมายในระยะสัน้ 
ระยะยาว เกี่ยวกบัการศึกษาและอาชีพของตนเอง 

2.ผู้วิจัยเกริ่นถึงการค้นหาข้อมูลอาชีพท่ีตนเองสนใจว่า การค้นหาหรือทราบ

ขอ้มูลอาชีพท่ีตนเองสนใจถือเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะท าให้เราสามารถน าข้อมูลท่ีได้มาเพื่อ

เตรียมความพรอ้มใหก้บัตนเอง 

 ขั้นด าเนินกิจกรรม 

1. ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนจบัคู่ เพื่อท ากิจกรรม “คน้หาแหล่งขอ้มลูทางอาชีพ” 

2. ผู้วิจัยแจกใบงาน แหล่งข้อมูลทางอาชีพ ให้กับนักเรียน พร้อมชี ้แจงว่า                  

“ให้นักเรียนคิดแหล่งข้อมูลทางอาชีพ มาคู่ละ 5 แหล่ง พร้อมอธิบายยกตัวอย่าง ” 
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แหล่งข้อมูลทางอาชีพ คือ แหล่งท่ีนักเรียนจะสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพจาก

แหล่งขอ้มูลนั้นๆ เช่น หาขอ้มลูทางส่ือสังคมออนไลน ์ บุคคลท่ีประกอบอาชีพนั้น  เป็นตน้ 

ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที  

3. ผู้วิจัยสุ่มนักเรียนจ านวน 2-3 คู่  และใช้เทคนิคการสอนแบบตั้งค าถาม              

สุนันทา พลับแดง (2554, น.104 )ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และเพื่อสอบถาม

เกี่ ยวกับค าตอบในใบงาน เรื่อง แหล่งข้อมูลทางอาชีพ  เทคนิคการระดมสมอง                        

สนุนัทา พลับแดง (2554, น.112 ) เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นในเร่ือง 

แหล่งข้อมูลทางอาชีพ อย่างเป็นอิสระ พรอ้มในนักเรียนในชั้นเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู ้           

ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที 

4. ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการสอนแบบบรรยาย สนุนัทา พลบัแดง (2554, น.102 ) ผูว้ิจัย

เป็นผู้ เล่าเนื้อหาให้แก่นักเรียน โดยผู้วิจัย เปิด Power Point  เรื่อง ช่องทางค้นหา

แหล่งขอ้มูลอาชีพ เพื่อบรรยายขอ้มูลเกี่ยวกับช่องทางการหาข้อมูลท่ีนักเรียนสามารถ

คน้หาดว้ยตนเองได ้พรอ้มใหน้ักเรียนจดสรุปส่ิงท่ีไดล้งในกระดาษท่ีผูว้ิจยัแจกให ้ใชเ้วลา

ประมาณ 15-20 นาที  

5. ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนส่งกระดาษท่ีจดสรุปขอ้มลูเกี่ยวกบั ช่องทางคน้หาแหล่งขอ้มูล

อาชีพ เพื่อเป็นการประเมินส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู ้

 ขั้นสรุป 

  1. ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนรว่มกนัสรุปส่ิงท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรมแนะแนวในครัง้นี ้

2. ผู้วิจัยพูดสรุปในส่วนของเนือ้หาท่ีนักเรียนอาจจะไม่ได้สรุป เพื่อให้เกิดความ

ครบถว้นตามวตัถปุระสงคข์องกิจกรรม  

3. ผูว้ิจยันดัวนัเวลาและสถานท่ีกบันกัเรียน เพื่อท ากิจกรรมแนะแนวครัง้ต่อไป 
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การประเมินผล 

1. ผูว้ิจยัสงัเกตจากความสนใจและการมีส่วนรว่มในกิจกรรม 

2. ผูว้ิจยัสงัเกตจากการส่ง ใบงานสรุปเร่ือง  ชอ่งทางคน้หาแหล่งขอ้มลูอาชีพ  

3. ผูว้ิจยัสงัเกตจากการส่ง ใบงาน เร่ือง แหล่งขอ้มลูทางอาชีพ  
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กิจกรรมแนะแนว  

เพื่อเสริมสร้างความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คร้ังที่ 6   ด้านการส ารวจโลกของการท างาน  เร่ือง อาชพีในตลาดแรงงาน 

ระยะเวลา  50 นาท ี

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

วัตถุประสงค ์ 

  1.เพื่อใหน้กัเรียนสามารถบอกขอ้มลูอาชีพตลาดแรงงานในปัจจบุนั 

2.เพื่อใหน้กัเรียนรูแ้ละบอกลกัษณะอาชีพท่ีเป็นความตอ้งการของตลาดแรงงาน

ในปัจจบุนั 

สาระส าคัญ 

อาชีพท่ีจ าเป็นในตลาดแรงงานมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย เศรษฐกิจ หรือ
สถานการณข์องสังคมในช่วงนั้นๆ อีกทัง้ทักษะต่างๆท่ีเกี่ยวขอ้งกับอาชีพ ก็ตอ้งมีการพัฒนาและ   
มีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งหาขอ้มูลส ารวจตลาดแรงงานท่ีเป็น
ปัจจุบัน มีการศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพในอนาคต  เพื่อเป็นประโยชน์
ส าหรบัการเตรียมความพรอ้มของตนเองในการเขา้สู่อาชีพนั้นๆ ไดโ้ดยมีขอ้มูลเกี่ยวกับอาชีพท่ี
เพียงพอ และ เป็นทางเลือกในการตดัสินใจเขา้สู่อาชีพ    

เทคนิคที่ใช ้  

  -ทฤษฎีการแนะแนวอาชีพของ Frank Parsons  

  -การสอนแบบตัง้ค าถาม 

  -การสอนแบบบรรยาย  

สื่อและอุปกรณ ์

1.Power Point เร่ือง อาชีพท่ีตลาดแรงงานตอ้งการสงูท่ีสดุ ในปี 2021 
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2.ใบงาน เร่ือง 10 อาชีพท่ีตลาดแรงงานตอ้งการมากท่ีสดุ หลงัช่วง โควิด 19 

   3.แบบจดบนัทึก 

 

 

วิธีการก าเนินกิจกรรม  

 ขั้นน า 

1.ผูว้ิจยักล่าวทักทายนักเรียน พรอ้มพูดคุยถึงเรื่องท่ีเรียนไปครัง้ท่ีแลว้เกี่ยวกับการเรียนรู ้
เร่ือง  การสมัภาษณอ์าชีพ เกี่ยวกบัใบงานการสมัภาษณอ์าชีพของนกัเรียน ว่ามีเนือ้หาเป็นอย่างไร 
พรอ้มค าแนะน าเพิ่มเติม 

2.ผู้วิจัยกล่าวว่า ในการค้นหาอาชีพหรือศึกษาขอ้มูลอาชีพ ไม่เพียงแต่จะศึกษาข้อมูล

อาชีพท่ีตนเองสนใจเท่านัน้ แต่จะตอ้งศึกษาขอ้มลูอาชีพ หรือ โลกของอาชีพในปัจจบุนั เพื่อท่ีจะน า

ขอ้มลูท่ีไดม้าเพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มในดา้นอาชีพ  

 ขั้นด าเนินกิจกรรม 

1. ผูว้ิจัยเปิด Power Point  เร่ือง อาชีพท่ีตลาดแรงงานตอ้งการสูงท่ีสุด ในปี 2021พรอ้ม

บรรยาย และอธิบายยกตวัอย่างใหน้กัเรียนทราบอย่างชดัเจน โดยใช้เทคนิคการสอนแบบบรรยาย                

สนุันทา พลับแดง (2554, น. 102)ใหน้ักเรียนจดบันทึก เมื่อครบเนือ้หาผูว้ิจัยเทคนิคการสอนแบบ

ตัง้ค าถาม สุนันทา พลับแดง (2554, น.104 )สอบถามนักเรียนเกี่ยวกับเนือ้หาใน Power Point  

โดยสุ่มนกัเรียน 2-3 คน ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที  

2. ผูว้ิจยัแจกใบความรู ้เร่ือง  10 อาชีพท่ีตลาดแรงงานตอ้งการมากท่ีสดุ หลงัช่วงโควิด 19               

โดยอ้างอิง ข้อมูลจากกรมประชาสัมพันธ์ จากนั้นผู้วิจัยอธิบายว่า เนื ้อหาจาก  Power Point      

เร่ือง อาชีพท่ีตลาดแรงงานต้องการสูงท่ีสุด ในปี 2021 เป็นเนือ้หาท่ี อา้งอิงมาจาก การจา้งงาน

ของบริษัทอเด็คโก ้โดยขอ้มลูอาชีพทัง้ 2 ชดุนีจ้ะมีความคลา้ยคลึงกนั ไม่ว่าจะเป็นอาชีพท่ีเกี่ยวกับ 

IT อาชีพท่ีเกี่ยวกับ วิศวกรรม และ ภาษา เป็นต้น โดยขอ้มูลท่ียกตัวอย่างมาเพื่อใชใ้นการศึกษา             

2 ชดุนี ้ถือเป็นขอ้มลูอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัยคุปัจจบุนัและตลาดแรงงาน 
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3. ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 10 กลุ่ม ตามความสมัครใจ และใหต้วัแทนกลุ่มออกมา
จบัล าดบัหมายเลขในการแบ่งกลุ่ม เพื่อศึกษาขอ้มลูอาชีพดงัต่อไปนี ้ 

กลุ่มท่ี 1. อาชีพดา้นงานขาย  

กลุ่มท่ี 2. ขนส่งและคลงัสินคา้  
กลุ่มท่ี 3. อาชีพดา้นไอที  
กลุ่มท่ี 4. วิศวกร  
กลุ่มท่ี 5. ช่างเทคนิค  
กลุ่มท่ี 6.เจา้หนา้ท่ีบญัชี  
กลุ่มท่ี 7.เจา้หนา้ท่ีการเงิน  
กลุ่มท่ี 8.เจา้หนา้ท่ีธุรการและงานจดัซือ้  
กลุ่มท่ี 9. อาชีพบริการลกูคา้/งานตอ้นรบั  
กลุ่มท่ี 10. อาชีพการตลาดและประชาสมัพนัธ ์ 

 

4.ผู้วิจัยให้นักเรียนนั่งตามกลุ่ม พรอ้มทั้งให้แต่ละกลุ่มอ่านใบความรูเ้รื่อง  10 อาชีพท่ี

ตลาดแรงงานตอ้งการมากท่ีสดุ หลงัช่วง โควิด 19 พรอ้มทัง้ชีแ้จงว่า ใหแ้ต่ละกลุ่มกลบัไปหาขอ้มูล

กลุ่มอาชีพตามหมายเลขท่ีตนเองไดร้บั โดยให้มีเนือ้หาขอ้มูลอาชีพ ประกอบดว้ย ลักษณะงาน 

คณุสมบัติของผูป้ระกอบอาชีพ ค่าตอบแทน ความกา้วหนา้ในอาชีพ ความตอ้งการตลาดแรงงาน 

และอื่นๆ ตามท่ีสมาชิกในกลุ่มจะออกแบบเนือ้หา พรอ้มทัง้น าเสนอหนา้ชัน้เรียนในครัง้ต่อไป 

5.ให้นักเรียนส่งกระดาษท่ีจดสรุปข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล  Power Point  เรื่อง อาชีพท่ี
ตลาดแรงงานตอ้งการสงูท่ีสดุ ในปี 2021เพื่อเป็นการประเมินส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู ้

6.ผู้วิจัยอธิบายข้อมูลโดยสรุปท่ีได้จากการบรรยายผ่าน  Power Point  เรื่อง อาชีพท่ี
ตลาดแรงงานตอ้งการสงูท่ีสดุ ในปี 2021 ใหน้กัเรียนฟะงอีกครัง้หน่ึงเพื่อเป็นการสรุป  
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 ขั้นสรุป 

  1. ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนรว่มกนัสรุปส่ิงท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรมแนะแนวในครัง้นี ้

2. ผูว้ิจยัพดูสรุปในส่วนของเนือ้หาท่ีนกัเรียนอาจจะไม่ไดส้รุป เพือ่ใหเ้กิดความ

ครบถว้นตามวตัถปุระสงคข์องกิจกรรม พรอ้มทัง้เนน้ย า้ว่า ใหเ้ตรียมขอ้มลูอาชีพตามท่ี

ไดร้บัมอบหมายมาส่งและน าเสนอในครัง้ถัดไป 

3. ผูว้ิจยันดัวนัเวลาและสถานท่ีกบันกัเรียน เพื่อท ากิจกรรมแนะแนวครัง้ต่อไป 

การประเมินผล 

1. ผูว้ิจยัสงัเกตจากความสนใจและการมีส่วนรว่มในกิจกรรม 

2. ผูว้ิจยัสงัเกตจากการจดบนัทึกส่ิงท่ีไดเ้รียนรูใ้นกิจจกรรมครัง้นี ้
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กิจกรรมแนะแนว  

เพื่อเสริมสร้างความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คร้ังที่ 8  ด้านการตดัสินใจเลือกอาชีพ เร่ือง ปัจจัยและการตดัสนิใจเลือกอาชีพ 

ระยะเวลา  50 นาท ี

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

วัตถุประสงค ์ 

  1.เพื่อใหน้กัเรียนทราบปัจจยัในการตดัสินใจเลือกอาชีพ 

2.เพื่อใหน้กัเรียนหาขอ้มลูมาสนบัสนุนทางเลือกในการตดัสินใจอาชีพท่ีตนเอง

สนใจ 

สาระส าคัญ 

การศึกษาหาข้อมูลด้านอาชีพ น ามาซึ่งการตัดสินใจเลือกอาชีพ นับว่าเป็นเรื่องส าคัญ

อย่างยิ่งในชีวิตมนุษย์ เพราะการประกอบอาชีพจะอยู่ในช่วงวัยของบุคคลไปอีกยาวนาน ดังนั้น 

การตดัสินใจเลือกอาชีพจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนดา้นการศึกษาและอาชีพ ตัง้แต่วัยเรียน ซึ่งเป็น

กระบวนการวางแผนระยะยาวท่ีต้องใช้เวลานาน ให้สอดคล้องกับความ รู้ ความถนัด 

ความสามารถและใชค้วามพยายามอย่างมาก แต่ผลตอบแทนท่ีไดร้บัคุม้ค่า   

เทคนิคที่ใช ้  

  -ทฤษฎีการเลือกอาชีพของกินสเ์บอรก์และคณะ  

  -การเล่าเร่ือง 

  -การอภิปราย 

สื่อและอุปกรณ ์

1.ใบงานเร่ือง ตดัสินใจเลือกอาชีพ 
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2.Power Point เร่ือง ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกอาชีพ 

 

 

วิธีการก าเนินกิจกรรม  

 ขั้นน า 

1.ผูว้ิจยักล่าวทักทายนักเรียน พรอ้มพูดคุยถึงเรื่องท่ีเรียนไปครัง้ท่ีแลว้เกี่ยวกับการเรียนรู้
เรื่อง แลกเปล่ียนโลกอาชีพ โดยเป็นข้อมูลท่ีนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ตลาดแรงงาน อาชีพ ลกัษะณะอาชีพ ท่ีเป็นความตอ้งการในยคุปัจจบุนั   

2.ผูว้ิจัยกล่าวกับนกัเรียนว่า นักเรียนทุกคนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวท่ีเสริมสรา้งความ

พรอ้มในการเขา้สู่อาชีพมาเป็นระยะเวลาหน่ึง โดยต่อเน่ืองกนัมาหลายสัปดาห ์จนด าเนินกิจกรรม

มาใกลค้รบเป้าหมาย กิจกรรมในวันนีค้รูจะชวนนักเรียนคิด ทบทวนอีกครัง้งว่านักเรียน อยากจะ

เลือกประกอบอาชีพใด แต่การท่ีเราจะเลือกประกอบอาชีพใดนั้น ก็อาจจะต้องอาศัยการศึกษา

ปัจจยัต่างๆดงัท่ีจะไดเ้รียนรูใ้นกิจกรรมนี ้ 

 ขั้นด าเนินกิจกรรม 

1. ผูว้ิจัยเปิด Power Point เร่ือง ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกอาชีพ ใชเ้ทคนิคการสอนแบบ
อภิปราย สนุันทา พลับแดง (2554, น.123)โดยบรรยายตามเนือ้หา ส่ิงส าคญัในการตัดสินใจเลือก
อาชีพ ประการท่ี 1  ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ แนวโนม้ของตลาดแรงงาน  ลกัษณะงานสภาพแวดลอ้ม
ของงาน คณุสมบติัของผูป้ระกอบอาชีพ การเขา้ประกอบอาชีพ รายได ้ความกา้วหนา้ การกระจาย
ของผูป้ระกอบอาชีพ ขอ้ดีและขอ้เสีย  ประการท่ี 2  ปัจจัยภายใน ไดแ้ก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัย
เกี่ยวกับโครงสรา้งของค่านิยม โดยบรรยาย อธิบายตามเนื้อหา พรอ้มทั้งยกตัวอย่างประกอบ
เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจ ใชเ้วลาประมาณ 10-15 นาที 
 

 2. ผู้วิจัยแจกใบงานเรื่อง ตัดสินใจเลือกอาชีพ โดยผู้วิจัยกล่าวว่า  จากท่ีนักเรียน             

ฟังบรรยายเรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกอาชีพ อีกทั้งการท ากิจกรรมแนะน าในเรื่อง                      

การเสริมสรา้งความพรอ้มในการเข้าสู่อาชีพท่ีผ่านๆ อยากให้นักเรียนทบทวนข้อมูลและตอบ

ค าถามตามใบงานท่ีไดร้บั ใชเ้วลาประมาณ 10-15 นาที 
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 3. เมื่อนกัเรียนตอบค าถามในใบงาน ตดัสินใจเลือกอาชีพ เสร็จเรียบรอ้ย ผูว้ิจยัใช้

เทคนิคการเล่าเร่ือง ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2559, น.46) เพื่อเปิดโอกาสให้

ผูเ้รียนถ่ายทอดความคิดหรือประสบการณท่ี์ มปีระโยชนต่์อตนและผูอ้ื่น โดยขออาสาสมคัรท่ีจะมา

เล่าถึงขอ้มลูการตดัสินใจเลือกอาชีพของตนเองใหเ้พื่อนๆในชัน้เรียนฟัง 2-3 คนพรอ้มแลกเปลี่ยน

เรียนรูก้นั 

4. ผูว้ิจัยสรุปในกิจกรรมครัง้นีว้่า จากการท่ีเราทกุคนไดเ้รียนรูเ้กี่ยวกับเรื่องความถนดัของ

ตนเอง เป้าหมาย การส ารวจอาชีพ อาชีพท่ีตอ้งการในตลาดแรงงาน จนมาถึงในกิจกรรมนีท่ี้ตอ้ง

ตดัสินใจเลือกอาชีพ บางคนเลือกอาชีพตามท่ีตนเองอยากจะเป็นเหมือนครัง้แรกท่ีเราไดว้าดลงไป

ในสมุด หรือบางคนอาจจะเปล่ียนอาชีพจากการท่ีได้เรียนรูข้อ้มูลอาชีพท่ีมากขึน้ แต่ถึงอย่างไร    

การจะเลือกประกอบอาชีพใดก็ขึน้อยู่กับบุคคลนั้นๆแต่นักเรียนจะต้องมีการเตรียมความพรอ้ม

ให้กับตนเองอยู่เสมอ  และเมื่อเราเลือกอาชีพได้แล้ว ครั้งต่อไปเราจะมาดูแนวทางการศึกษา               

สู่อาชีพนัน้ 

 ขั้นสรุป 

  1. ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปส่ิงท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรมแนะแนวในครัง้นี ้

2. ผู้วิจัยพูดสรุปในส่วนของเนือ้หาท่ีนักเรียนอาจจะไม่ได้สรุป เพื่อให้เกิดความ

ครบถว้นตามวตัถปุระสงคข์องกิจกรรม  

3. ผูว้ิจยันดัวนัเวลาและสถานท่ีกบันกัเรียน เพื่อท ากิจกรรมแนะแนวครัง้ต่อไป 

การประเมินผล 

1. ผูว้ิจยัสงัเกตจากความสนใจและการมีส่วนรว่มในกิจกรรม 

2. ผูว้ิจยัสงัเกตจากใบงานเร่ือง ตดัสินใจเลือกอาชีพ 
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กิจกรรมแนะแนว  

เพื่อเสริมสร้างความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คร้ังที่ 10 

เร่ือง ปัจฉมินิเทศ     ระยะเวลา  50 นาท ี

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

วัตถุประสงค ์ 

1.เพื่อใหน้กัเรียนสรุปส่ิงท่ีไดจ้ากการเรียนรูจ้ากกิจกรรมแนะแนว เร่ือง การเสริมสรา้ง
ความพรอ้มทางอาชีพ 

 2.เพื่อใหน้กัเรียนประเมินตนเอง เกี่ยวกบัความพรอ้มทางอาชีพของตนเอง  

สาระส าคัญ 

การปัจฉิมนิเทศเป็นทบทวนส่ิงท่ีไดท้ ากิจกรรมรว่มกันมา ตัง้แต่ครัง้แรกจนถึงครัง้สดุทา้ย 

ทบทวนความรู ้ประสบการณ์ ส่ิงท่ีไดร้บัในเรื่องต่างๆ  อีกทัง้ยังเป็นการสรุป การท าใหก้ระจ่างใน

กิจกรรมที่ไดด้ าเนินมา เพื่อท่ีผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมจะไดเ้ขา้ใจรว่มกนั 

เทคนิคที่ใช ้   

-กลุ่มสมัพนัธ ์

-การสอนแบบตัง้ค าถาม 

-การเล่าเร่ือง 

-การอภิปรายกลุ่ม 

สื่อและอุปกรณ ์

  1.สมดุอาชีพ 

2.เครื่องเขียน (ดินสอ ปากกา) 
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วิธีการก าเนินกิจกรรม  

 ขั้นน า 

1.ผูว้ิจยักล่าวทกัทายนกัเรียน พรอ้มพดูคยุถึงเร่ืองท่ีเรียนไปครัง้ท่ีแลว้เกี่ยวกบัขอ้มลู
การศึกษาต่อท่ีจะต่อยอดไปสู่อาชีพท่ีนกัเรียนเลือก 

2.ผูว้ิจยักล่าว่า นกัเรียนทกุคนไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความพรอ้มทาง

อาชีพ มาถึงครัง้สดุทา้ยส าหรบัการพฒันาตนเองดา้นอาชีพ  

 ขั้นด าเนินกิจกรรม 

1. ผู้วิจัยแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น โดยใช้เทคนิคการวาดภาพ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2559, น.45)เพื่อใหน้ักเรียนถ่ายทอด จินตนาการในเรื่องท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัตน สามารถถ่ายทอดความคิด หรือจินตนาการออกมาได ้และชีแ้จงว่า ใหน้กัเรียนวาด

ภาพอาชีพท่ีนกัเรียนเลือกว่าอยากจะประกอบอาชีพนีใ้นอนาคตมา 1 ภาพ ใหเ้วลาวาด 7-10 นาที  

2. ผู้วิจัยใช้เทคนิคการสอนแบบตั้งค าถาม สุนันทา พลับแดง (2554, น.104) ถามว่า 

“นักเรียนคนใดท่ีวาดภาพครั้งแรกท่ีเริ่มกิจกรรมและครั้งนี ้เหมือนกัน ”  ครูอยากจะทราบถึง

ความคิด และ ความรูสึ้กของนักเรียนว่านกัเรียนมีความคิดและความรูสึ้กอย่างไรต่อภาพอาชีพท่ี

ตนเองวาดทัง้ 2 ครัง้ พรอ้มทัง้แลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็นภายในชัน้เรียน ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที  

3. ผู้วิจัย ใช้ค าถามว่า “นักเรียนคนใดท่ีวาดภาพครั้งแรกท่ีเริ่มกิจกรรมและครั้งนี ้                     

ไม่เหมือนกนั”  ครูอยากจะทราบถึงความคิด และ ความรูสึ้กของนกัเรียนว่านกัเรียนมีความคิดและ

ความรูสึ้กอย่างไรต่อภาพอาชีพท่ีตนเองวาดทั้ง 2 ครั้ง ใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่มส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน (2559 , น.44) เพื่อให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นในกลุ่มท่ีร่วมอภิปรายในแง่มุมท่ีแตกต่างกันอย่างอิสระ  พร้อมทั้ง

แลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็นเกี่ยวกบัเร่ืองอาชีพภายในชัน้เรียน ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที  

4. ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคกลุ่มสมัพันธ์  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2559, น.

48) โดยการแจกใบงานในการท ากิจกรรมแนะแนวตั้งแต่ครั้งแรก จนถึงครั้งนี ้ให้กับนักเรียน                  

และกล่าวว่า ในเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสรา้งสรา้งความพรอ้มทางอาชีพตัง้แต่ครัง้แรกจนถึง

ครัง้นี ้ ครูเห็นถึงความตัง้ใจในการศึกษา เรียนรู ้หาขอ้มูลของนักเรียนทุกคน ในการท ากิจกรรมนี้
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ครูเชื่อว่าจะเป็นประโยชนใ์นการจะต่อยอด วางแผนดา้นการศึกษาและอาชีพใหแ้ก่นกัเรียนทุกคน 

ขอชื่นชมทกุคนท่ีใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมทุกๆครัง้และพยายามท่ีจะพัฒนาตนเองอย่าง

เต็มความสามารถ  ขอเป็นก าลงัใจในการด าเนินตามเป้าหมายในอาชีพท่ีใฝ่ฝัน 

5.ผูว้ิจัยแจกแบบวัด ความพรอ้มทางอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดยใหเ้วลาในการท าแบบวดั 10 นาที และส่งแบบวดัท่ีตอบครบถว้นสมบูรณใ์หก้บัผูว้ิจยั 

 ขั้นสรุป 

  1. ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนรว่มกนัสรุปส่ิงท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรมแนะแนวในครัง้นี ้

2. ผู้วิจัยพูดสรุปในส่วนของเนือ้หาท่ีนักเรียนอาจจะไม่ได้สรุป เพื่อให้เกิดความ

ครบถว้นตามวตัถปุระสงคข์องกิจกรรม  

การประเมินผล 

  1. สงัเกตจากความสนใจและการมีส่วนรว่มในกิจกรรม 

  2. สมดุอาชีพ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล จิราภา  บุตรสีตะราช 
วัน เดือน ปี เกิด 10 เมษายน 2535 
สถานที่เกิด นครราชสีมา 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2557 การศึกษาบณัฑิต (กศ.บ.)   

สาขาจิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ.2563 การศึกษามหาบณัฑิต (ศษ.ม.)   
สาขาจิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 105 หมู่ 4 ต าบล บึงส าโรง อ าเภอ แกง้สนามนาง จงัหวดั นครราชสีมา 
30440   
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