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การวิจยัในครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือ (1) เพ่ือเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกอาชีพของ

นักเรียนก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง  (2) เพ่ือเปรียบเทียบการ
ตดัสินใจเลือกอาชีพระหว่างนกัเรียนกลุ่มท่ีไดเ้ขา้รว่มโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองกับกลุ่มท่ี
ไม่ไดเ้ขา้รว่มโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา ปีท่ี 4 
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เปอรเ์ซ็นไทลท่ี์ 50 จากนัน้สุ่มอย่างง่ายโดยการจบัฉลากเพ่ือเป็นกลุ่มทดลองจ านวน  30 คน และ
กลุ่มควบคมุ 30 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ (1) แบบวดัการตดัสินใจเลือกอาชีพ ท่ีมีคา่ความ
เช่ือมั่นของแบบวดัทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.902 (2) โปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง ท่ีมีค่าดชันีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67–1.00 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบคา่ทีแบบเป็นอิสระตอ่กนัและแบบไม่เป็นอิสระตอ่กนั ผลการวิจยัพบว่า (1) 
หลงัการทดลองนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองมีการตดัสินใจเลือกอาชีพสูง
กว่าก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (2) 
นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองมีการตดัสินใจเลือกอาชีพสูงกว่านักเรียนท่ี
ไมไ่ดเ้ขา้รว่มโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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The purpose of this research were (1) to compare the differences 

between scores with regard to career decision-making in the experimental group before 
and after participation in the self-directed learning program; (2) to compare the 
differences in scores with regard to career decision-making in the experimental and 
control group. The samples included sixty Matayomsuksa Four students at Patumwan 
Demonstration School at Srinakharinwirot University with career decision-making scores 
were below the fiftieth percentile. The samples, selected by simple random sampling, 
were classified into experimental and a control groups and each group consisted of 
thirty students. The research instruments included the following (1) career decision 
scales with a combination of 0.902; (2) self-directed learning program with an IOC (Item 
Objective Congruence) which ranged from 0.67 to1.00. The data were analyzed using 
mean, standard deviation, a t-test for the dependent sample and a t-test for the 
independent samples. The findings revealed that: (1) After participating the program, 
the students in the experimental group had career decision-making scores at a .05 level 
of significance; (2) After participating the program, the students in the experimental 
group students had higher career dicision-making scores than the students in the 
control group at a .05 level of significance. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ประเทศไทยก าลงักา้วเขา้สูโ่ลกยคุดจิิทลัตามกระแสการเปล่ียนแปลงของสงัคมเศรษฐกิจ
โลก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งการท างานของก าลังแรงงานท่ีมีการน า
เทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทมากขึน้ ท าใหต้ลาดแรงงานได้รบัผลกระทบจากการเปล่ียนผ่านของ
ดิจิทลั (Digital Transformation) รูปแบบการจา้งงานท่ีเปล่ียนไป คนรุ่นใหม่มีความสนใจรูปแบบ
การท างานท่ีเป็นแบบระยะสั้น (Gig Worker) และการเกิดอาชีพใหม่ๆ เพิ่มมากขึน้ เน่ืองจาก
เทคโนโลยีได้ถูกน ามาใช้ และเข้ามามีบทบาทต่อภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นระบบ 
แมคคาทรอนิกส ์หุ่นยนต ์อุตสาหกรรมระบบออโตเมชั่น คอมพิวเตอรอ์ัจฉริยะ (AI) ท่ีเริ่มถูก
น ามาใชท้ดแทน “แรงงานคน” อย่างแพรห่ลายมากขึน้ ทัง้ในภาคการผลิต ภาคบริการหรือแมแ้ต่
ภาคการเกษตร ดังนั้นทิศทางของตลาดแรงงานในยุค 4.0 ต้องการคนท่ีมีทักษะหลายด้าน 
(Multitasking) ทัง้ในส่วนของทกัษะดา้นความรูค้วามเช่ียวชาญในอาชีพ (Hard Skills) และทกัษะ
ดา้นอารมณ ์(Soft Skills) ไดแ้ก่ การคิดเชิงวิเคราะห ์การแกไ้ขปัญหา การมีมนุษยสมัพนัธท่ี์ดี ซึ่ง
ถือว่าส าคญัมากต่อชีวิตการท างานและเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคมในการขับเคล่ือน
เขา้สู่ความเป็นดิจิทลัท่ีมีความส าคญัตอ่การพฒันาประเทศในทกุๆ ดา้น โดยเฉพาะการเสริมสรา้ง
และพฒันาศกัยภาพทนุมนษุยใ์หมี้คณุภาพเป็นการสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัอยา่ง
หนึ่ง (กระทรวงแรงงาน, 2561, น. 6-7)  

แรงงานเป็นทุนมนุษย์ซึ่งถือเป็นปัจจัยการผลิตท่ีส าคัญและมีคุณค่าต่อการพัฒนา
ประเทศในทุกระดบั ถา้แรงงานของประเทศมีความรูค้วามสามารถ มีทักษะและศกัยภาพสูงจะ
ส่งผลใหผ้ลิตผลการผลิต (Productivity) สูงขึน้ ซึ่งจะส่งผลสืบเน่ืองต่อไปยงัการพฒันาเศรษฐกิจ
ในภาพรวมของประเทศ การพัฒนาทรพัยากรมนุษยข์องประเทศจึงนบัว่ามีความส าคญัยิ่ง เป็น  
กลยทุธท่ี์มีผลต่อความส าเร็จอย่างยั่งยืนของประเทศ ยทุธศาสตรก์ารพฒันากลไลการสรา้งความ
สมดุลของตลาดแรงงานเพ่ือสรา้งความยั่งยืนในภาคแรงงานนัน้ การสรา้งค่านิยมใหป้ระชากร
กลุ่มเป้าหมายในช่วงวัยศึกษาท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตให้สนใจศึกษาในสาขาท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานถือเป็นเรื่องส าคัญ อย่างไรก็ตามการพัฒนา
ทรพัยากรมนุษยข์องประเทศใหเ้ป็นทรพัยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่าสูงมิใช่การเริ่มตน้เม่ือ “คน” เป็น
ประชากรวัยท างาน หรือเริ่มตน้เม่ือเขา้สู่ตลาดแรงงานแลว้จึงพัฒนาตามภารกิจของกระทรวง
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แรงงานเท่านัน้ ควรตอ้งเริ่มสรา้งตัง้แตว่ยัเด็กใหมี้สขุภาพกายและสขุภาพใจท่ีสมบรูณ ์วยั 5 – 20 ปี 
เป็นวยัท่ีระบบการศกึษาตอ้งสามารถดงึศกัยภาพท่ีฝังอยู่ในตวัตนออกมาสรา้งพืน้ฐานท่ีเหมาะสม
ก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน (กระทรวงแรงงาน, 2559, น. 1-9) สอดคลอ้งกับท่ีคณะรฐัมนตรี (ครม.)  
มีมติเห็นชอบใหก้ระทรวงแรงงานรว่มกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(อปท.) และหน่วยงานตา่งๆ ท่ีจดัใหมี้การศกึษาในระดบัมธัยมศกึษารว่มมือกนัแกปั้ญหาการผลิต
ก าลงัคนไม่ตรงตลาดแรงงาน ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งจะกระทบต่อรายไดแ้ละคุณภาพ
ชีวิตของตวัแรงงานและขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขัน  โดยด าเนินการใหน้ักเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และมธัยมศึกษาตอนปลายทุกคนตอ้งไดร้บัการแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพก่อนส าเร็จการศึกษาตามกระบวนการแนะแนวครบถ้วนทุกขัน้ตอน (คิดโซนของวัยทีน, 
2559) จะเห็นได้ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น “ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่าสูง” ส่วน
ราชการเก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นดา้นสขุภาพอนามยั ดา้นการศกึษา ดา้นความมั่นคงของมนษุย ์และ
ดา้นการพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์ตอ้งบูรณาการด าเนินงานอย่างประสานสอดคลอ้งเป็นทิศทาง
เดียวกนั ประเทศชาตจิงึจะบรรลเุปา้หมายการพฒันาอยา่งยั่งยืน 

การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันมุ่งเน้นในการเตรียมผู้เรียนให้พรอ้มรบัมือกับวิถีชีวิต  
ในศตวรรษท่ี 21 เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 7 ประการ คือ ทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
สรา้งสรรค ์ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทกัษะการท างานอย่างรวมพลงั ทกัษะการส่ือสาร 
ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร ์ทกัษะอาชีพและการใชชี้วิต และทกัษะการใชชี้วิตในวฒันธรรมขา้มชาต ิ
จากปัญหาแรงงานท่ีประเทศไทยก าลงัประสบทัง้การขาดแคลนแรงงาน การผลิตก าลงัคนไม่ตรง
กับตลาดแรงงาน ทักษะอาชีพและการใช้ชีวิตนั้นจึงกลายมาเป็นทักษะท่ีมีความส าคัญในยุค
ปัจจุบนั เป็นทกัษะท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีความช านาญในอาชีพท่ีตนสนใจและมีความถนัด โดยมี
พืน้ฐานมาจากการเรียนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน การมีอาชีพท าใหชี้วิตมีความสขุ จึงน าไปสู่
ความเช่ียวชาญในการใชชี้วิตอย่างมีคณุภาพ (พิมพนัธ ์เดชะคปุต ์และ พเยาว ์ยินดีสขุ, 2558, น. 
3) สอดคลอ้งกบัวิจารณ ์พานิช (2555, น. 48) ไดก้ล่าวไวว้า่ ทกัษะอาชีพและทกัษะชีวิตนัน้ตอ้งได้
เรียนรูม้าตัง้แตช่ัน้อนบุาลไปจนถึงชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โดยผูเ้รียนเรียนตามพฒันาการของสมอง 
ผูส้อนมีหนา้ท่ีเรียนรูท่ี้จะออกแบบการเรียนรูใ้หก้ับผูเ้รียนแต่ละกลุ่มอายุและตามพัฒนาการของ
สมองของผูเ้รียนแตล่ะคนเพราะทกัษะนีเ้ป็นทกัษะท่ีสอนกนัไม่ได ้ผูเ้รียนตอ้งเรียนรูด้ว้ยตนเอง ใน
ฐานะผูส้อนจึงตอ้งมีความต่ืนตวัและเตรียมพรอ้มในการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเตรียมความพรอ้มให้
นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกท่ีเปล่ียนไปจากอดีต โดยซูเปอร ์ (Super, 
1960, อ้างถึงใน วัชรี ทรพัยมี์, 2523, น. 31) กล่าวถึงพัฒนาการดา้นอาชีพว่า ความสนใจของ
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นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษานัน้อยู่ในขัน้ของการก่อตวัของความสนใจในอาชีพและนกัเรียนในวยันี ้
ยงัไม่สามารถคิดหรือตดัสินใจไดอ้ย่างรอบคอบเพียงพอ ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้ง
ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัการตดัสินใจในอาชีพไดร้บัขอ้มลูท่ีถกูตอ้งและการแนะแนวทางอาชีพ
ท่ีเหมาะสมเพ่ือจะช่วยให้นักเรียนไดส้  ารวจและรูจ้ักตนเอง ตลอดจนไดเ้รี ยนรูถ้ึงโลกของอาชีพ 
สอดคลอ้งกับกินซเ์บิรก์และคณะ (Ginzberg; et al , 1951 อา้งถึงใน ประดินันท ์อุปรมัย, 2534, 
น. 18) ไดร้่วมกันพัฒนาทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพมาจากทฤษฎีการเลือกอาชีพ โดยไดแ้บ่ง
กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพออกเป็น 3 ระยะ ซึ่งระบุว่าระยะท่ี 2 ช่วงอายุระหว่าง 11-17 ปี 
เป็นการพิจารณาเลือกอาชีพอย่างครา่วๆ ระยะนีน้กัเรียนประจกัษ์แลว้ว่าชอบหรือสนใจกิจกรรม
อะไรและเริ่มคน้พบว่าตนเองมีความสามารถในการท ากิจกรรมอย่างไรไดดี้และการเลือกอาชีพจะ
ค านึงถึงความสนใจ ความสามารถ ค่านิยมท่ีมีต่ออาชีพมาใชป้ระกอบการพิจารณาเลือกอาชีพ
อย่างครา่วๆ และเม่ือเริ่มอายุ 17 ปีถึงวยัผูใ้หญ่ตอนตน้จะอยู่ในระยะท่ี 3 เป็นระยะการพิจารณา
เลือกอาชีพตามความเป็นจริง ระยะนีบ้คุคลจะพิจารณาเลือกอาชีพจากการวิเคราะหต์นเองอย่าง
รอบดา้นตามความเป็นจริง รวมไปถึงวิเคราะหข์อ้มูลทางดน้อาชีพตามสภาพความเป็นจริงดว้ย
เช่นกัน ฉะนัน้ช่วงวยัท่ีเหมาะสมท่ีจะพฒันาการตดัสินใจอาชีพมากท่ีสดุคือ ชัน้มธัยมศกึษาตอน
ปลาย 

ในการศึกษาครัง้นี  ้ผูว้ิจัยในฐานะอาจารยผ์ูส้อนแนะแนว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน จากประสบการณ์การสอนท่ีผ่านมาผู้วิจัยเห็นว่า นักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ประสบปัญหาในการคน้หาอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเอง ไม่สามารถเลือกคณะ
เพ่ือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ โรงเรียนควรมีการเตรียมความพรอ้มทางดา้นอาชีพให้กับ
นกัเรียนนัน้ตัง้แต่ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 เพ่ือนกัเรียนจะไดมี้เวลาในการเตรียมตวั วางแผน เพ่ือเขา้
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในการพัฒนาการตัดสินใจเลือกอาชีพ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร 
งานวิจยั และบทความวิชาการตา่งๆ ในการช่วยเหลือใหผู้เ้รียนสามารถตดัสินใจในอาชีพได ้ซึ่งมี
หลากหลายเทคนิคและวิธีการท่ีจะพฒันาการตดัสินใจเลือกอาชีพ อาทิเชน่ การใชโ้ปรแกรมการให้
ค  าปรกึษาทางอาชีพเป็นการใหค้  าปรึกษาแบบกลุ่มมุ่งเนน้ในเรื่องของอาชีพ (Rose, 1993, 42) ชดุ
การสอนแนะแนวอาชีพเป็นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาแนะแนวเก่ียวกับอาชีพ เป็นตน้ 
(ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2540, น. 135) นอกจากนี ้ สคุนธ ์สินธพานนท ์(2545, น. 205) ไดก้ล่าวไวว้่า 
ในการช่วยเหลือนกัเรียนใหมี้ความสามารถในการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งนัน้ จ  าเป็นตอ้งใชบ้ริการแนะ
แนวเพ่ือช่วยใหน้ักเรียนไดรู้จ้กัและเขา้ใจตนเองอย่างแทจ้ริง มีการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นในการ
ตดัสินใจศกึษาหรือเลือกอาชีพ โดยผูส้อนตอ้งเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดใ้ชค้วามคิดอยู่เสมอ ฝึกฝน
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การคิด การตัดสินใจและผู้สอนไม่ควรบอกวิ ธีแก้ปัญหาให้กับนักเรียนโดยตรง ตอ้งกระตุน้ให้
นกัเรียนใชค้วามคิด เม่ือนักเรียนเรียนรูก็้จะสามารถปรบัตวัเขา้กับสถานการณแ์ละด ารงชีวิตได้
อย่างมีความสุข ส าหรบัในต่างประเทศ เดอเบียน และคอรน์ิเลียส (Bruin & Cornelius, 2011, 
214) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรูแ้บบน าตนเองกับการตัดสินใจดา้นอาชีพของ
นกัศกึษาปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัเซาทแ์อฟรกิา ผลปรากฎว่า การเรียนรูแ้บบน าตนเองมีความสมัพนัธ์
อย่างมีนยัส าคญักบัการตดัสินใจอาชีพดา้นการรบัรูส้มรรถนะตนเอง ดา้นความเช่ือมั่นและความ
ไม่แน่ใจ กล่าวคือ นกัเรียนท่ีมีลกัษณะของการเรียนรูแ้บบน าตนเองท่ีสงูจะสามารถตดัสินใจเลือก
อาชีพไดดี้กว่านกัเรียนทั่วไป เพราะการเรียนรูแ้บบน าตนเองเนน้ใหผู้เ้รียนออกแบบการเรียนรูด้ว้ย
ตนเองจึงส่งผลใหน้กัเรียนมีความเช่ือมั่นในความสามารถท่ีจะตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง เหตนีุผู้ว้ิจยั
จึงน าทฤษฎีการเรียนรูแ้บบน าตนเองมาปรบัใชใ้นการพัฒนาการตดัสินใจดา้นอาชีพของผูเ้รียน 
โนลส ์(Knowles, 1975, 18) ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนรูแ้บบน าตนเองวา่ เป็นกระบวนการคิด
ริเริ่มการเรียนเอง โดยอาจจะอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนหรือไม่ก็ได้ โดยผู้เรียนจะท าการ
วิเคราะหค์วามตอ้งการในการเรียนของตนเอง ก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู ้แหล่งขอ้มูลในการ
เรียนรู ้ส่ือการเรียน ซึ่งอาจจะเป็นไดท้ั้งตวับุคคลและเป็นแหล่งความรู ้คัดเลือกวิธีการเรียนรูท่ี้
เหมาะสมและประเมินผลการเรียนรูน้ัน้ จากแนวคิดของโนลส ์การเรียนรูแ้บบน าตนเอง จึงเป็น
ความสมัครใจและความรับผิดชอบการเรียนรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง ในการเลือกวิธีเรียนและ
ประเมินผลการเรียนรูท่ี้เหมาะสมกับตนเอง การเรียนรูแ้บบน าตนเองจะท าใหผู้้เรียนไดพ้ัฒนา
ความสามารถใหส้อดคลอ้งกับระบบการศึกษาใหม่ หลักสูตรใหม่ หอ้งเรียนแบบเปิด การศึกษา
อยา่งอิสระ 

การเรียนรูด้้วยการน าตนเองจึงเป็นการเรียนรูท่ี้เกิดจากแรงจูงใจภายในของผู้เรียน 
ผู้เรียนมีความตอ้งการเรียนรูด้้วยความสมัครใจ และมีความรบัผิดชอบการเรียนรูด้ว้ยการน า
ตนเองจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเริ่มจากการวินิจฉัยความตอ้งการของตนเองว่าตอ้งการท่ีจะ
เรียนรูใ้นเรื่องใด มีการก าหนดเปา้หมายการเรียนรูท่ี้สามารถน าไปปฏิบตัไิดจ้ริง วางแผนการเรียนรู ้
เรียนรูต้ามแผนท่ีวางไว ้และประเมินผลการเรียนรูข้องตนเองอย่างต่อเน่ือง ผู้เรียนอาจเรียนรู้
ร่วมกันกับเพ่ือนหรือครูผู้สอนก็ได ้โดยมีครูผูส้อนเป็นผู้อ  านวยความสะดวกในการเรียนรู ้การ
จัดการเรียนรูมุ้่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมรบัผิดชอบในการเรียนรูแ้ละลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  
(เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม , 2552, น. 7) สอดคล้องกับท่ี วัฒนาพร ระงับทุกข ์(2545, น. 50-51) ได้
กล่าว การจัดการเรียนรูเ้พ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูด้ว้ยตนเองนัน้เป็นการเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดมี้ประสบการณ์ในการตดัสินใจ แก้ปัญหาก าหนดแนวทางการเรียนรู ้และเลือกวิธีการ
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เรียนรูท่ี้เหมาะสมกบัตนเองและจากท่ี ทิพยวรรณ กิตตพิร (2531, น. 8-9) ไดก้ล่าววา่ กระบวนการ
ตดัสินใจเลือกอาชีพเป็นกระบวนท่ีบุคคลตอ้งการเรียนรูเ้ก่ียวกับขอ้มูลมากขึน้ดว้ยตนเอง รวมทัง้
ความเขา้ใจในตนเอง น ามาพิจารณาเปรียบเทียบอนัจะน าไปสู่การเลือกอาชีพทีใกลเ้คียงกบัความ
เป็นจริงมากท่ีสุด บุคคลจึงจ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลท่ีละเอียดเก่ียวกับอาชีพนัน้ รวมถึงรายละเอียด
เก่ียวกับทกัษะ ความสนใจ และค่านิยมในระดบัเชิงลึกจนกระทั่งสามารถเลือกอาชีพท่ีเหมาะสม
กบัตวัเองมากท่ีสดุได ้ 

ดว้ยเหตนีุผู้ว้ิจยัจึงมีความสนใจศกึษาผลของการใชโ้ปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองท่ี
มีต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครนิทรวิโรฒ ปทมุวนั 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งันี ้
1. เพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนก่อนและหลังการใช้

โปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกอาชีพระหว่างนักเรียนกลุ่มท่ีได้เข้าร่วม

โปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองกบักลุม่ท่ีไมไ่ดเ้ขา้รว่มโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง 
 

ความส าคัญของวิจัย 
ผลการของวิจยัครัง้นี ้จะช่วยใหท้ราบถึงผลการใช้โปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองท่ีมี

ต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และจะเป็นแนวทางแก่อาจารย ์รวมทัง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับนักเรี ยน อาทิ 
อาจารยท่ี์ปรกึษา ผูป้กครอง เพ่ือเป็นประโยชนใ์นการตดัสินใจเลือกอาชีพในอนาคตตอ่ไป  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร จ านวน 300 คน 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดม้าจากนกัเรียนท่ีมีคะแนน
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การตดัสินใจเลือกอาชีพต ่ากวา่เปอรเ์ซ็นไทลท่ี์ 50 จ  านวน 122 คน จากนัน้สุ่มอย่างง่ายโดยการจบั
ฉลากมาจ านวน 60 คน และสุ่มอย่างง่ายอีกครัง้เพ่ือเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 30 คน  และกลุ่ม
ควบคมุ 30 คน 

ตวัแปรท่ีศกึษา 
1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การใชโ้ปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง 
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจเลือกอาชีพ 
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. การตดัสินใจเลือกอาชีพ หมายถึง  กระบวนการท่ีเป็นล าดบัขัน้ตอนของบคุคลในการ

ตัดสินใจทางด้านอาชีพท่ีเหมาะสมท่ีสุด  โดยพิจารณาข้อมูลทางอาชีพ เช่น  ตลาดแรงงาน 
คณุสมบตัิในการประกอบอาชีพ  รายได ้ เป็นตน้ วิเคราะหค์วามตอ้งการ  ความถนดั  ความสนใจ
ของตนเองและวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกับอาชีพ เพ่ือเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดใหเ้กิดความพึงพอใจกับ
ตนเอง  ซึ่งวดัไดจ้ากแบบวดัการตดัสินใจเลือกอาชีพ ท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้จากแบบวดัการตดัสินใจ
เลือกอาชีพ (Career Decision Scale) ของออซิโพว ์(Osipaw, 1976, as cited in Meyer, 1987, 
99-102) 

2. โปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง หมายถึง โปรแกรมท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้จากทฤษฎีการ
เรียนรูแ้บบน าตนเองของโนลส ์(Knowles) เพ่ือพัฒนาการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใหผู้เ้รียนมีอิสระในการวางแผนด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนใหบ้รรลุ
เป้าหมาย  ก าหนดวิธีในการเรียนรูแ้ละประเมินผลตนเอง  รวมทัง้ควบคุมตนเองใหป้ฏิบตัิตามท่ี
วิธีการท่ีตัง้ไว ้ ซึ่งใชเ้วลาในการจัดกิจกรรมครัง้ละ 50 นาที  จ  านวน 10 ครัง้  โดยแบ่งกิจกรรม
ออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

2.1  ขัน้การสรา้งบรรยากาศการเรียนรู ้ หมายถึง ผูว้ิจยัสรา้งความคุน้เคยใหน้กัเรียน
มีความรูส้ึกท่ีดี  เช่ือถือ  และสรา้งทัง้บรรยายกาศเกือ้หนนุ ผูว้ิจยัสนทนากับนกัเรียนเก่ียวกับการ
ตดัสินใจและอาชีพ  เตรียมความพรอ้มนกัเรียนในการเขา้รว่มกิจกรรมแตล่ะครัง้ 

2.2  ขัน้วิเคราะหค์วามตอ้งการในการเรียนรู ้หมายถึง การท่ีนกัเรียนริเริ่มการเรียนรู้
ดว้ย การวินิจฉัยและก าหนดเรื่องท่ีจะเรียน ส ารวจความตอ้งการและเลือกสิ่งท่ีตนเองตอ้งการ
เรียนรู ้โดยผูว้ิจยัน าเสนอวิธีการสอนใหก้บันกัเรียน  น าผูเ้รียนไปสู่กระบวนการตดัสินใจโดยอาศยั
มตกิลุม่ 
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2.3 ขั้นตั้งเป้าหมาย หมายถึง นักเรียนก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน วางแผน
ด าเนินการเรียน เนน้พฤติกรรมท่ีคาดหวงั วดัได ้และวิธีการประเมินผล  โดยใหน้กัเรียนน าเสนอ
สว่นของตนเองและน าเสนอกบัเพ่ือน  เพ่ือเลือกวิธีการเรียนรูโ้ดยอาศยัมตกิลุม่  

2.4 ขัน้การวางแผนการเรียนรู ้หมายถึง นักเรียนระบุแหล่งทรพัยากรทัง้ท่ีเป็นวัสดุ
และบุคคล (Designing a Learning Plan)  เช่น  หอ้งสมุด  การสมัภาษณ ์ การอ่าน  การศึกษาดู
งาน  เป็นตน้  เพ่ือหาขา่วสารขอ้มลูท่ีครอบคลมุเก่ียวกบัสิ่งท่ีนกัเรียนอยากจะเรียนรูอ้ยา่งรอบดา้น  
โดยผูส้อนรบับทบาทเป็นท่ีปรกึษา ช่วยใหน้กัเรียนออกแบบการเรียนรูข้องตนเอง  รูจ้กัแหล่งเรียนรู ้
และวิธีการในการใชแ้หลง่เรียนรูน้ัน้   เพ่ือใหน้กัเรียนปฏิบตัติามกิจกรรมการเรียนรูไ้ด ้

2.5 ขัน้การประเมินผลการเรียนรู ้หมายถึง นกัเรียนประเมินผลการเรียนรูข้องตนเอง  
ว่าบรรลเุป้าหมายหรือไม่  ควรปรบัปรุงอย่างไร  โดยผูส้อนเสนอแนะการน าตนเองของผูเ้รียนตาม
สภาพจรงิ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผูว้ิจยัไดส้รา้งโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองขึน้จากทฤษฎีการเรียนรูแ้บบน าตนเอง
ของโนลส ์(Knowles. 1990, อา้งถึงใน อภิภา ปรชัญพฤทธ์ิ, 2555, น.398) ประกอบดว้ยขัน้ตอน 5 
ขัน้ตอน คือ 1) ขัน้สรา้งบรรยากาศการเรียนรู ้(Climate Setting) 2) ขัน้วิเคราะหค์วามตอ้งการใน
การเรียนรู้ (Diagnosis Needs for Learning) 3) ขั้นก าหนดเป้าหมาย (Setting Goals) 4) ขั้น
วางแผนการเรียนรู ้(Designing a Learning Plan) 5) ขัน้การประเมินผลการเรียนรู ้(Evaluation 
Learning Outcome) รว่มกบัทฤษฎีทางจิตวิทยา ประกอบดว้ย ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอรน์ไดค ์
ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระท าของสกินเนอร ์ทฤษฎีการเรียนรูข้องโรเจอรส์ แนวคดิเก่ียวกบั
การเรียนรูข้องโนลส ์แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูข้องแฟร์ ทฤษฎีการเรียนรูข้องกลุ่มเกสตลัท์และ
ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา มาใชอ้อกแบบกิจกรรมเพ่ือพฒันาการตดัสินใจเลือกอาชีพของ
นกัเรียน จงึสามารถสรุปกรอบแนวคดิทางการวิจยัไดด้งันี ้
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ตวัแปรตน้  ตวัแปรตาม 
โปรแกรมการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

1. การสรา้งบรรยากาศการเรียนรู ้
2. การวิเคราะหค์วามตอ้งการในการเรียนรู ้
3. การตัง้เปา้หมาย 
4. การวางแผนการเรียนรู ้
5. การประเมินผลการเรียนรู ้

 การตัดสินใจเลือกอาชีพ 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
สมมตฐิานการวิจัย 

1. หลงัการทดลองนกัเรียนท่ีไดเ้ขา้รว่มโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองมีการตดัสินใจ
เลือกอาชีพสงูขึน้กวา่ก่อนการทดลอง 

2. นกัเรียนท่ีไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองมีการตดัสินใจเลือกอาชีพสูง
กวา่นกัเรียนท่ีไมไ่ดเ้ขา้รว่มโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ ผู้วิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และไดเ้สนอตาม

หวัขอ้ตอ่ไปนี ้
1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกอาชีพ 

1.1 ความหมายของการตดัสินใจ การตดัสินใจเลือกอาชีพ 
1.2 ทฤษฎีการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
1.3 พฒันาการของการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
1.4 ประเภทของการตดัสินใจ 
1.5 ขัน้ตอนของการตดัสินใจ 
1.6 การวดัการตดัสินใจเลือกอาชีพ 

2. แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการพฒันาโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง 
2.1 ความหมายของการเรียนรูแ้บบน าตนเอง 
2.2 ทฤษฎีและแนวคดิส าหรบัการพฒันาโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง 
2.3 องคป์ระกอบของการเรียนรูแ้บบน าตนเอง 
2.4 กระบวนการเรียนรูแ้บบน าตนเอง บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียนในการเรียนรู้

แบบน าตนเอง 
3. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกอาชีพ 

ความสามารถอย่างหนึ่งท่ีท าใหม้นุษยแ์ตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ คือ ความสามารถใน
การคิดท่ีซบัซอ้นเป็นนามธรรม หลงัจากการคิดอย่างไตรต่รองรอบคอบอยางมีเหตผุลแลว้ มนุษย์
จงึตดัสินใจท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีถกูตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ ตัง้แตก่ารตดัสินใจเก่ียวกบัเรื่องง่าย
ไปจนกระทั่งการตดัสินใจท่ียาก การตดัสินใจนัน้จะเกิดขึน้เม่ือเราตอ้งคาดการณเ์ก่ียวกับอนาคต
หรือระหว่างทางเลือกตัง้แตส่องทางขึน้ไปหรือเราตอ้งคาดการณจ์ากขอ้มลูท่ีไม่เพียงพอ ในแตล่ะ
วนัเราไดแ้กปั้ญหาและน าขอ้มลูตา่งๆ มาใชใ้นการตดัสินใจ บางเรื่องตอ้งใชเ้วลาเพียงครูเ่ดียว บาง
เรื่องก็ใชเ้วลานาน การท่ีเรามีความตัง้ใจเพียงอย่างเดียวไม่ไดท้  าใหเ้ราแกปั้ญหาไดส้  าเร็จทกุครัง้
ไปเพราะมีปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นคน  สถานการณ์  ข้อสมมติฐานต่างๆ สามารถ
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เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตามมนุษยต์อ้งมีทางเลือกสุดทา้ยซึ่งคือ การตดัสินใจ
นั่นเอง (คคันางค ์มณีศรี, 2559, น. 138; ทิพยว์ลัย ์สีจนัทร,์ 2548, น. 99)  

1.1 ความหมายของการตดัสินใจ การตดัสินใจเลือกอาชีพ 
นักวิชาการทั้งไทยและชาวต่างประเทศไดใ้ห้ความหมายของค าว่า การตัดสินใจ 

(decision making) ไวห้ลายรูปแบบ ดงันี ้
ในทัศนะของ บารน์ารด์ (Barnard, 1938, p. 185) บรอสส์ (Bross, 1953, p. 10) 

เกอแลตต ์(Gelatt, 1989, p. 252) เห็นว่า กระบวนการตดัสินใจเป็นเทคนิควิธีลดทางเลือก การ
เลือกนัน้จะใชเ้ทคนิควิธีใดก็ตาม ท่ีผ่านการวิเคราะหค์ดัเลือกจนใหเ้หลือทางเลือกเพียงทางเดียว 
โดยประเมินทางเลือกท่ีเป็นไปได้ ชั่งน า้หนกัทางเลือกเหล่านัน้ พิจารณาความแตกต่างของผลท่ี
เกิดจากทางเลือกเหล่านัน้ รวมถึงการพิจารณาถึงคณุคา่ตามความตอ้งการของตนตอ่ผลท่ีเกิดขึน้ 
เพ่ือใหส้ามารถตดัสินใจได ้

สมคิด บางโม (2538, น. 180) และ จนัทรานี สงวนนาม (2553, น. 162) มีความเห็น
ตรงกันว่าการตดัสินใจ หมายถึง การท่ีบุคคลเขา้ไปสู่การเลือก ซึ่งมีหลายทางเป็นแนวปฏิบตัิไปสู่
เป้าหมายท่ีวางไว ้โดยมีการรวบรวม ประเมินขอ้มูล ใชเ้หตผุลในการพิจารณา  วิเคราะหห์าทาง
เลือก รวมทัง้พิจารณาสิ่งประกอบอ่ืนๆ เพ่ือน าไปสู่ขัน้ตอนการปฏิบตัิ การตดัสินใจจึงตอ้งเป็นไป
ตามขัน้ตอนของกระบวนการอย่างรอบคอบ อนัน าไปสู่การตดัสินใจเลือกท่ีจะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
หรือหลายสิ่งเพ่ือความส าเรจ็ตรงตามท่ีตัง้เปา้หมายท่ีวางไว ้ 

ในทัศนะของ กัลณพัฒน ์รศัมีเมฆินทร ์(2551, น. 18-19)เห็นว่าการตัดสินในเป็น 
กระบวนการ หมายความว่าเป็นกระบวนการต่างๆ ทัง้การ การพิจารณาไตรต่รอง การวิเคราะห ์
และการประเมิน จากนัน้จึงคอ่ยท าการตดัสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสดุเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในปฏิบตัิ  
การตดัสินใจเก่ียวขอ้งกบัทางเลือก หมายความวา่ การตดัสินใจนัน้เป็นการด าเนินการท่ีผูต้ดัสินใจ
ตอ้งท าการคิด และพฒันาทางเลือกตา่งๆ ท่ีจะน ามาใชแ้กไ้ขปัญหานัน้ๆ ออกมาใหม้ากท่ีสดุเท่าท่ี
จะท าได ้ทัง้นีก็้เพราะว่าทาางเลือกท่ีมีนอ้ยนัน้ อาจปิดกัน้โอกาสในการสรา้งสรรคท์างความคิด 
หรือการพฒันาทางเลือกท่ีดีกว่าท่ีมีอยู่ได้ การตดัสินใจเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมของบุคคล นั่นคือ 
การตดัสินใจเป็นสิ่งท่ีเก่ียวขอ้งกับบคุคลเดียว กลุ่ม หรือทัง้องคก์ร พฤติกรรมของแตล่ะบคุคลก็จะ
มีความแตกตา่งกนัออกไป สง่ผลใหก้ารตดัสินใจมีความแตกตา่งกนัออกไปดว้ยนั่นเอง  

แสวง รตันมงคลมาศ (2537, น. 73) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า การตัดสินใจ คือ 
การเลือกบนทางเลือก (Choice of alternative) ซึ่งทางเลือกนัน้จะตอ้งมี 
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1. เปา้หมายหรือจดุประสงค ์(goals) ความมุ่งหมายเพ่ือใหบ้รรลผุลนัน้ ผูก้ระท า
ตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายไว้ก่อนล่วงหน้า และพยายามท่ีจะกระท าทุกวิถีทางเพ่ือให้บรรลุ
เปา้ประสงคน์ัน้ 

2. ความเช่ือ (belief orientation) เกิดจากความคิด ความรู้ในเรื่องนั้นท่ีจะมี
อิทธิพลตอ่การตดัสินใจและการเลือกการกระท าทางสงัคม 

3. คา่นิยม (value standard) คือ สิ่งท่ีบคุคลยดึถือเป็นเครื่องชว่ยในการตดัสินใจ 
และก าหนดการกระท าของตนเอง คา่นิยมนัน้เป็นลกัษณะความเช่ืออย่างหนึ่ง แตมี่ลกัษณะถาวร
โดยถือว่าวิธีปฏิบตัิบางอย่างเป็นสิ่งท่ีตวัเองหรือสงัคมเห็นดีเห็นชอบ สมควรท่ีจะยึดถือและปฏิบตัิ
มากกวา่วิธีปฏิบตัอิยา่งอ่ืน 

4. นิสยัและธรรมเนียม (habits and customs) คือ แบบอย่างพฤติกรรมท่ีสงัคม
ก าหนดไวแ้ลว้สืบตอ่กนัมาดว้ยประเพณี 

5. การคาดหวัง (expectation) คือ ท่าทีของบุคคลอ่ืนท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของ
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวั โดยคาดหวงัหรือตอ้งการใหบ้คุคลนัน้ประพฤตปิฏิบตัใินสิ่งท่ีตนตอ้งการ 

สรุปได้ว่า การตัดสินใจคือการประเมินทางเลือกจากทางเลือกหลายๆ แนวทาง 
ส าหรบัสิ่งท่ีตอ้งตดัสินใจจะมีความเก่ียวขอ้งกับความเป็นไปไดข้องสิ่งท่ีเกิดขึน้ของเหตกุารณแ์ละ
คุณค่าของสิ่งท่ีคาดหวังไว้ การตัดสินใจจะมีความแตกต่างจากการแก้ไขปัญหาตรงท่ีว่า  เรา
สามารถจะล่วงรูต้วัเลือกหรือความเป็นไปไดใ้นการแกไ้ขปัญหาทัง้หมด ความเส่ียงจึงอยู่ท่ีการจะ
เลือกตวัเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยการจ าแนกแยกแยะถึงเกณฑห์รือขอ้ดีขอ้เสียพรอ้มทั้งประเมินคุณค่า
ของสิ่งต่างๆ ร่วมกัน แลว้ค่อยตดัสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป การค านึงถึงคุณประโยชนแ์ละ
น า้หนักของตัวเลือกหลายอย่างประกอบกันจะเป็นแนวทางท่ีท าให้เกิดความมั่นใจท่ีไดเ้ลือก
ตดัสินใจจากสิ่งท่ีมีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุดระหว่างตัวเลือกหลายตวัซึ่งสามารถช่ วยให้บุคคล
ตดัสินใจไดง้่ายขึน้ 

นักวิชาการทั้งไทยและชาวต่างประเทศ ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า การตัดสินใจ
เลือกอาชีพ ไวด้งันี ้

ทิพยวรรณ  กิตติพร (2531, น. 8-9) กล่าวว่า  การตัดสินใจเลือกอาชีพ เป็น
กระบวนการท่ีบุคคลตอ้งการเรียนรูเ้ก่ียวกับขอ้มูลทางอาชีพมากขึน้  รวมทัง้ความเขา้ใจในตนเอง
จะถูกน ามาพิจารณาเปรียบเทียบกับการเรียนรูเ้ก่ียวกับตนเอง  อันน าไปสู่การเลือกอาชีพท่ี
ใกลเ้คียงกบัความเป็นจรงิมากยิ่งขึน้ บคุคลจงึจ าเป็นจะตอ้งมีขอ้มลูท่ีละเอียดมากขึน้ในดา้นอาชีพ 
เช่น แนวโนม้ของตลาดแรงงาน ความกา้วหนา้ของงาน อตัราการจา้งงานและอ่ืนๆ นอกจากนีย้งั
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ตอ้งมีข้อมูลในรายละเอียดท่ีเก่ียวกับตนเองทั้งในดา้นความตอ้งการ ทักษะ ความสนใจ และ
ค่านิยมในระดบัลึกซึง้จนกระทั่งบุคคลสามารถน ามาพิจารณาเปรียบเทียบเพ่ือช่วยในการวาง
โครงงานเลือกอาชีพใหเ้หมาะสมกบัความเป็นจรงิมากท่ีสดุ 

เกอแลต (Gelatt, 1991, p. 2) ไดใ้หค้วามหมายของการตดัสินใจไวว้่า คือ การใชส้ิ่ง
ท่ีบุคคลรู ้สิ่งท่ีบคุคลเช่ือดงันัน้บคุคลจึงสามารถเลือกไดว้่า จะท าอะไรเพ่ือใหไ้ดส้ิ่งท่ีตอ้งการ การ
ตัดสินใจนั้น จึงเก่ียวข้องกับอนาคต การวางแผนอาชีพท่ีเก่ียวกับอนาคต การตั้งเป้าหมาย  
ก็เก่ียวกบัอนาคต ทกุสิ่งทกุอย่างลว้นเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบกับอนาคต และการตดัสินใจเลือก
อาชีพจะเกิดจากการท่ีบุคคลมีการประเมินทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ความแตกต่างของผลท่ีเกิดจาก
ทางเลือกเหลา่นัน้ และการพิจารณาถึงคณุคา่ตามความตอ้งการของตนตอ่ผลท่ีเกิดขึน้ 

เดวิส (Davis, 1996, as cited in Isaacson & Brown, 2000, p. 27) กล่าวไวว้่า การ
ตดัสินใจเลือกอาชีพนั้นเริ่มตน้จากการวิเคราะหถ์ึงคุณค่าและความ สามารถซึ่งจะเป็นไปตาม
ลกัษณะของความสามารถและคณุค่าในแต่ละอาชีพ บุคคลจะมีการตดัสินใจในอาชีพจากการ
เปรียบเทียบถึงความพงึพอใจในงานและตอบสนอง ความตอ้งการของตน 

ส าหรบัการตดัสินใจเลือกอาชีพ หมายถึง กระบวนการท่ีเป็นล าดบัขัน้ตอนของบคุคล
ในการตัดสินใจทางดา้นอาชีพท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยพิจารณาข้อมูลทางอาชีพ วิเคราะห์ความ
ตอ้งการ ความถนดั ความสนใจของตนเองและวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัอาชีพ เพ่ือเลือกทางเลือกท่ี
ดีท่ีสดุใหเ้กิดความพงึพอใจกบัตนเอง 

1.2 ทฤษฎีการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
กินซเ์บิรก์ และคณะ (Ginzberg, 1951, อา้งถึงใน ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์, 2529, น. 

97-99) ไดศ้กึษาเรื่องการตดัสินใจเลือกอาชีพ และสรุปเป็นทฤษฎีไวด้งันี ้
1. การตดัสินใจเลือกอาชีพเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้ เม่ืออายนุอ้ยท่ีสดุประมาณ 

6 - 7 ปี และการตดัสินใจเลือกอาชีพจะมีมากขึน้เม่ืออาย ุ10 ปีหรือมากกวา่ 
2. การตัดสินใจเลือกอาชีพแต่ละครั้งในระยะวัยรุ่นจะมีความสัมพันธ์กับ

ประสบการณข์องบคุคลนัน้ตัง้แตร่ะยะแรกๆ ของชีวิตเป็นตน้มาและมีอิทธิพลตอ่ไปในอนาคตดว้ย
การตดัสินใจเลือกอาชีพในระยะวยัรุน่นัน้ โดยทั่วไปเม่ือเกิดขึน้มกัจะไมเ่ปล่ียนแปลงอีก 

3. การตดัสินใจเลือกอาชีพตอ้งการความสมดลุขององคป์ระกอบส่วน บคุคลกับ
โอกาสและขีดจ ากดัของความเป็นจรงิ 

นวลศิริ เปาโรหิตย ์ (2541, น. 76) ไดอ้ธิบายว่า การตดัสินใจท่ีถูกตอ้งนัน้ หมายถึง
การตดัสินใจเขา้สู่อาชีพท่ีตรงกับความตอ้งการ ความถนดัความสนใจของเขา เม่ือบุคคลสามารถ
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ตัดสินใจได้ถูกต้อง เขาย่อมจะมีความสุขในการท างานมากกว่า และโอกาสท่ีจะประสบ
ความส าเรจ็ในอาชีพยอ่มมีสงูขึน้ตามไปดว้ย 

แกทติ (Gati) ทฤษฎีความหลากหลายในการตดัสินใจเลือกอาชีพของแกทติ (Gati's 
Multiple Career Decision-Making Theory) (Gati; & Tikothki, 1989, ac cited in Nystul, 
1999, p. 329) ได้กล่าวไว้ว่า ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจในการเลือกอาชีพนั้นสามารถ
อธิบายได ้3 รูปแบบ ซึ่งมีลกัษณะท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ มีความเป็นตรรกะและมีเหตผุลเพียงพอ
เพ่ือคน้หาทางเลือกท่ีดีท่ีสดุในการตดัสินใจเลือกอาชีพทัง้ 3 รูปแบบนัน้ประกอบดว้ย  

1. รูปแบบท่ีมุ่งถึงประโยชน  ์(Expected Utility Model) การตดัสินใจเลือกอาชีพ
ตามรูปแบบนี ้จะเป็นการประเมินถึงขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละอาชีพ และเปรียบเทียบกับอาชีพ
อ่ืนๆ ซึ่งบคุคลสามารถเลือกอาชีพโดยพิจารณาจากสิ่งท่ีใหค้ณุคา่ตอ่ตนเองมากท่ีสดุ  

2. รูปแบบท่ีมีการคดัออกอย่างเป็นระบบ (Sequential Elimination Model) การ
ตดัสินใจเลือกอาชีพตามรูปแบบนี ้จะพิจารณาถึงคณุสมบตัิของอาชีพตามอุดมคติ  เช่น อาชีพท่ี
ท างานกลางแจ้ง บุคคลจะมีการเรียงล าดับคุณสมบัติต่างๆ ตามความส าคัญ ซึ่งจะมีเกณฑ์
แตกตา่งกนัไปในแตล่ะบคุคล และจะไม่เกิดการตดัสินใจในการเลือกอาชีพนัน้ๆ หากสิ่งท่ีไดไ้ม่ตรง
กบัท่ีก าหนดไว ้ 

3. รูปแบบท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนั (Conjunctive Model) การตดัสินใจเลือกอาชีพ
ตามรูปแบบนี ้จะพิจารณาเลือกอาชีพท่ีตรงตามมาตรฐานทางอาชีพขั้นต ่าสุด เช่น ระดับของ
เงินเดือนขัน้ต  ่าสดุท่ีเป็นไปได ้ 

ซึ่งแกทติไดก้ล่าวไวว้่า ไม่มีรูปแบบใดดีไปกว่ารูปแบบใด หากแต่รูปแบบ เหล่านี ้
จะเกิดโดยการเรียนรูจ้ากประสบการณท่ี์จะเป็นตวัก าหนดถึงความเหมาะสมของแตล่ะบคุคล 

ฮอลแลนด ์(Holland) ทฤษฎีการเลือกอาชีพใหส้อดคลอ้งกับบุคลิกภาพ (A Theory 
of Vocational Behavior) (Holand, 1973, อ้างถึงใน นวลศิริ เปาโรหิตย์, 2541, น. 52-53)เขา
กลา่ววา่ 

1. มนษุยใ์ชอ้าชีพเป็นเครื่องแสดงออกซึ่งบคุลิกภาพของตน 
2. บุคคลต่างมีความคิดเก่ียวกับอาชีพ ซึ่งไม่ว่าจะถูกหรือผิดก็ตาม ความคิด

เหลา่นัน้ลว้นมีผลตอ่การเลือกอาชีพของบคุคล 
3. บุคคลท่ีเลือกประกอบอาชีพคล้ายคลึงกันย่อมมีลักษณะทางบุคลิกภาพ

คลา้ยคลงึกนั 
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4. บคุคลท่ีเลือกอาชีพไดต้รงกับลกัษณะของบุคลิกภาพของตนเอง บคุคลนัน้จะ
มีความพงึพอใจในงานอาชีพนัน้ 

1.3 พฒันาการของการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
ท ฤษ ฎี พั ฒ น าก า รท า งอ า ชี พ ข อ งซู เป อ ร์  (Super's Theory of Vocational 

Development) (นวลศิริ เปาโรหิตย,์ 2541, น. 68) ไดน้  าความรูท้างดา้นจิตวิทยาพัฒนาการและ
ทฤษฎีความคิดรวบยอดเก่ียวกับตนเองมารวมกัน โดยกล่าวว่ามนุษยมี์ความแตกต่างกันดา้น
ความสามารถ ความสนใจและบุคลิกภาพท าใหแ้ตล่ะบุคคลมีความเหมาะสมในอาชีพท่ีแตกตา่ง
กันออกไป นอกจากนีไ้ด้ท าการศึกษารูปแบบของอาชีพคนท างานในช่วงชีวิตของแต่ละบุคคล 
ประกอบดว้ยล าดบัขัน้ 5 ขัน้ ดงันี ้(มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2551, น. 529-531) 

1. ขัน้เจริญเติบโต (Growth Stage) เป็นขัน้การเจริญเติบโตทัง้ทางร่างกายและ
จิตใจตัง้แต่แรกเกิดจนถึงอายุ 14 ปี เป็นช่วงพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับตนเอง โดยอาศยัการเรียนรู้
จากความสมัพนัธก์บัครอบครวั เพ่ือน ครู และบุคคลอ่ืน จากประสบการณเ์หล่านีท้  าใหเ้ริ่มมีการ
เรียนรูเ้ก่ียวกบัอาชีพท่ีจะประกอบตอ่ไปในอนาคตท่ีเหมาะสมกบัความสนใจและความชอบ 

2. ขัน้คน้หา (Exploration Stage) อยู่ระหว่างช่วงอายุ 15-24 ปี เป็นช่วงท่ีบุคคล
คน้หาว่าอาชีพใดชอบหรือเหมาะสมกบัความสามารถท่ีสุด เป็นระยะท่ีบุคคลคิดเปรียบเทียบงาน
อาชีพต่างๆ คน้หาและพัฒนาค่านิยม แรงกระตุน้ ความกระตือรือรน้เก่ียวกับงานและรวบรวม
ขอ้มลูเพื่อการตดัสินใจเลือกแนวทาง การศกึษาท่ีมุง่ไปสูอ่าชีพท่ีคดิวา่เหมาะสม 

3. ขัน้วางรากฐาน (Establishment Stage) อยู่ในช่วงอาย ุ25-44 ปี เป็นขัน้ท่ีเป็น
หวัใจของชีวิตการท างาน ช่วงนีจ้ะเป็นการเริ่มตน้ของการเขา้ไปมีประสบการณใ์นการท างาน และ
บคุคลจะคน้พบว่าอาชีพใดเหมาะสมกับตนมากท่ีสุด ในขัน้วางรากฐานสามารถแบ่งย่อยไดอี้ก 3 
ขัน้ตอน คือ 

3.1 ขัน้ทดลอง อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 25-30 ปี เป็นช่วงท่ีบุคคลตดัสินใจว่า
งานท่ีเลือกนัน้เหมาะสมหรือไม่ ถา้ยงั ไม่พอใจหรือคิดว่าไม่เหมาะสมก็จะทดลองใหม่โดยเปล่ียน
งานไปเรื่อยๆ  

3.2 ขั้นสรา้งตัว อยู่ในช่วงอายุ 30-40 ปี เป็นช่วงท่ีบุคคลก าหนดอาชีพท่ี
แน่นอน ส าหรับตัวเอง วางแผนอาชีพโดยก าหนดล าดับขึน้การพัฒนาไว้ อาจเป็นการเล่ือน
ต าแหน่ง เล่ือนขัน้ การเปล่ียนงานเพ่ือเพิ่มประสบการณ ์และการศกึษาเพ่ือเสรมิงานอาชีพท่ีเลือก
ไว ้
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3.3 ขัน้วิกฤตการณอ์าชีพขัน้กลาง เป็นช่วงท่ีบคุคลประเมินความกา้วหนา้ใน
งาน เปรียบเทียบกบัเปา้หมายท่ีตัง้ไวเ้ดิม บคุคลจะเริ่มคิดถึงระดบัความส าคญัของงานหรืออาชีพ
ตอ่ ชีวิต เริ่มแสวงหาความมั่นคงหรืออาชีพท่ียดึเหน่ียว 

4. ขัน้รกัษาสภาพ (Maintenance Stage) อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 45-54 ปี เป็น
ช่วงสรา้งฐานการงานใหต้นเอง และมุ่งรกัษาสภาพงานหรือด ารงต าแหน่งนัน้ไว ้โดยแทบจะไม่มี
การรเิริ่มงานใหมอี่ก 

5. ขัน้ถดถอยเป็นช่วงก่อนเกษียณอายุ บุคคลตอ้งเผชิญกับภาวะการลดระดบั
อ านาจหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบท่ีเคยมีอยู่ตอ้งเรียนรูแ้ละยอมรบัและพฒันาบทบาทใหม่ในการท า
หนา้ท่ีเป็นผูใ้ห ้ค  าแนะน าปรกึษาแก่คนท างานรุน่ใหม่ 

ทฤษ ฎีพัฒ นาการทางอาชีพ ของ กินซ์เบิ ร ์ก  (Ginzberg’s Theory of Career 
Development) นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สาขาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีความสนใจ
เก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างวิชาการทางดา้นสงัคมวิทยากบัจิตวิทยา ท าให ้กินซเ์บิรก์ และคณะ
ท าการวิจัยทางดา้นพฤติกรรมพัฒนาการดา้นอาชีพขึน้  และไดแ้บ่งกระบวนการตดัสินใจเลือก
อาชีพออกเป็น 3 ระยะ ตามล าดบัดงันี ้(Howell, 1977, pp. 333-334) 

ระยะท่ี 1 ระยะเพ้อฝัน (Fantasy Period) อายุประมาณ 6 – 10 ปี ในระยะนี ้
บคุคลจะมีความรูส้กึนกึคดิวา่ ตนเองสามารถจะเลือกประกอบอาชีพอะไรก็ไดต้ามความปรารถนา 
โดยไม่ไดค้  านึงถึงเหตุผลขอ้เท็จจริงว่าเป็นไปไดห้รือไม่ แต่จะคิดฝันเอาเองว่าโตขึน้จะประกอบ
อาชีพอะไร ซึ่งส่วนใหญ่ไดร้บัอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวของบุคคลนั้นๆ เช่น โทรทัศน ์
ผูป้กครอง เป็นตน้ 

ระยะท่ี 2 ระยะการเปล่ียนแปลง (Tentative Period) เป็นระยะท่ีครอบคลุมช่วง
อายรุะหว่าง 11 – 17 ปี เป็นระยะการเลือกอาชีพแต่ยงัไม่ตกลงใจแน่นอน ระยะนีบุ้คคลจะทราบ
แลว้วา่ตนเองมีความชอบหรือสนใจกิจกรรมใดบา้ง และเริ่มคน้พบวา่ตนเองมีความสามารถในการ
ท ากิจกรรมใดได้ดีกว่ากิจกรรมชนิดอ่ืน การเลือกอาชีพในระยะนี ้จะค านึงถึงความสนใจ 
ความสามารถ คา่นิยมท่ีตนมีต่ออาชีพมาใชป้ระกอบการพิจารณาเลือกอาชีพ ช่วงนีส้ามารถแบ่ง
เปล่ียนแปลงออกเป็น 4 ขัน้ยอ่ยๆ ดงันี ้

- ขัน้ความความสนใจ (interest stage) เป็นช่วงอายรุะหว่าง 11-12 ปี บคุคล
จะเลือกอาชีพตามความสนใจ ซึ่งส่วนมากจะสมัพนัธก์ับความปรารถนาในระยะเพอ้ฝัน อาจตัง้
ค  าถามวา่สนใจอาชีพอะไรหรืออยากท างานอะไร 
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- ขัน้ค  านึงถึงความสามารถ (capacity stage) เป็นช่วงอายรุะหวา่ง 13-14 ปี 
จะเลือกอาชีพโดยค านงึถึงความสามารถ โดยการประเมินความสามารถตนเองว่าสามารถท าอะไร
ได้ดีกว่าผู้อ่ืนบ้างเพราะเริ่มเรียนรูว้่าการเลือกอาชีพท่ีอาศัยเพียงความสนใจอย่างเดียวอาจ
ผิดพลาดได ้

- ขัน้ค  านึงถึงคา่นิยม (value stage) เป็นช่วงอายรุะหว่าง 15-16 ปี ซึ่งจะเริ่ม
รูถ้ึงคา่นิยม และสงัเกตวา่อะไรเป็นสิ่งส  าคญัส าหรบัตนเอง สิ่งท่ีตนเองตอ้งการคืออะไร เชน่ รายได ้
เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือโอกาสในการแสดงความคิด คา่นิยมเหลา่นีจ้ะมีความสมัพนัธก์บัการเลือก
อาชีพของบคุคล 

- ขั้นหัวเลีย้วหัวต่อ (transition stage) ช่วงอายุ 17 ปี จะเริ่มรูจ้ักพิจารณา
จากขอ้เท็จจริง มีการน าเอาความสนใจ ความสามารถและค่านิยมของตนเองมาพิจารณาเลือก
อาชีพ มีการวางแผนบา้ง แตย่งัไมเ่ป็นการตดัสินใจท่ีแนน่อน 

ระยะท่ี 3 ระยะพิจารณาเลือกอาชีพตามความเป็นจริง (Realistic Period) เป็น
ระยะท่ีครอบคลมุช่วงอายรุะหวา่ง 17-20 ปี ระยะนีบ้คุคลจะพิจารณาเลือกอาชีพตามสภาพความ
เป็นจริง ทั้งนีพ้ิจารณาตนเองและอาชีพประกอบกันเพ่ือใชใ้นการตัดสินใจเลือกอาชีพ ระยะนี ้
บุคคลจะแสวงหาขอ้เท็จจริงจากอาชีพต่างๆ โดยค านึงถึงโอกาสและขอ้จ ากัด โดยจะตดัสินใจ
เลือกอาชีพแบบเฉพาะเจาะจงยิ่งขึน้ 

ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพของไทดแ์มนและโอฮารา (Tiedman and O’ Hara’s 
Theory of Career Development) (สมคิด พรมจุ้ย ; และคณะ, 2540, น. 10-12) มองเรื่องของ
พัฒนาการอาชีพว่าเป็นกระบวนการท่ีบุคคลใช้การท างานเป็นวิธีการแสดงออกทางบุคลิกภาพ 
และเป็นการปรบัตวัทางสงัคมการแสดงออกทางบุคลิกภาพนี ้หมายถึง การท่ีบุคคลแต่ละคนได้
แสดงออกซึ่งความเป็นเอกลกัษณข์องตนเอง ไทดแ์มนและโอฮาราไดแ้บง่รูปแบบของพฒันาอาชีพ
ของบคุคลออกเป็น 2 ระยะ ดงันี ้

1. ระยะคาดการณ์ล่วงหน้า (period of anticipation) แบ่งเป็นขั้นย่อยๆ 4 ขั้น 
คือ 

1.1 ขัน้การส ารวจ (exploration) เกิดเม่ือบุคคลเกิดทางเลือกหลายทางจะ
เริ่มพิจารณาส ารวจทางเลือกเหลา่นัน้ 

1.2 ขัน้เห็นรูปแบบทางเลือกเดน่ชดัขึน้ (crystallization) บคุคลจะเริ่มเล็งเห็น
ทางเลือกท่ีมีความเป็นไปไดแ้ละตดัทางเลือกท่ีเป็นไปไมไ่ดท้ิง้ไป 
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1.3 ขัน้การเลือก (Choice) บคุคลตดัสินใจเลือกอาชีพท่ีสนใจและเริ่มการจดั
อนัดบัอาชีพท่ีตอ้งการ 

1.4 ขั้นเจาะจงตัวเลือก (specification) เม่ือบุคคลตัดสินใจเลือกอาชีพท่ี
สนใจแลว้ จะเริ่มการคน้ควา้หาขอ้มูลรายละเอียดของอาชีพนัน้ๆ เช่น ลกัษณะงาน การฝึกอบรม 
การหาแหลง่งาน เป็นตน้ 

2. ระยะการด าเนินงานตามแผนการปรบัตัว (period of implementation and 
adjustment) มี 3 ขัน้ยอ่ย คือ 

2.1 ขั้น อุป ม าน  ( induction stage) บุ ค คล ก้ า ว เข้าสู่ ง าน อ า ชี พ ท่ี ได้
วางเปา้หมาย เลือกไว ้และอาจตอ้งปรบัตวัโดยปฏิบตัติามกลุม่อาชีพท่ีเขาปฏิบตักินั 

2.2 ขั้นหัวเลี ้ยวหัวต่อ ( transition) เป็นขั้น ท่ีบุคคลพยายามปรับ หรือ
ผสมผสาน เปา้หมายของกลุ่มเขา้กับเป้าหมายของตนเอง อาจเป็นการประนีประนอม หรือคลอ้ย
ตามเพ่ือกลายเป็นสมาชิกของกลุม่ไปในท่ีสดุ 

2.3 ขั้นการอนุรักษ์ (maintenance) เป็นขั้นท่ีบุคคลหาความสมดุล ความ
มั่นคงในงานและเกิดความพงึพอใจวา่งานนัน้เหมาะกบัตน 

จะเห็นไดว้่าพัฒนาการทางอาชีพนัน้ เป็นกระบวนการตดัสินใจท่ีสลับซบัซอ้น เกิด
ในช่วงเวลายาวนานตลอดชีวิตของบคุคล การเลือกอาชีพของบคุคลนัน้จะไม่ใช่การตดัสินใจเพียง
ครัง้เดียว แตจ่ะเป็นการตดัสินใจหลายครัง้ในแตล่ะชว่งเวลา ประสบการณใ์นแตล่ะวยัมีอิทธิพลตอ่
การเลือกอาชีพเป็นอย่างมาก ในบางครัง้การตดัสินใจก็อาจจะไม่ไดเ้กิดตามขัน้ตอน และบอ่ยครัง้
จะพบว่ามีหลายสิ่งท่ีบุคคลจ าเป็นตอ้งเลือกตดัสินใจในเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจท าให้ยากส าหรบั
นกัเรียนการแนะแนวจึงเขา้มามีบทบาทในการช่วยเหลือเพ่ือใหน้กัเรียนสามารถเลือกตดัสินใจใน
ตัวเลือกท่ีดีท่ีสุดในช่วงเวลานั้น เพ่ือผลประโยชน์และความพึงพอใจและเพ่ือชีวิตในอนาคตท่ี
สมบรูณข์องนกัเรียน 

1.4 ประเภทของการตดัสินใจ 
นวลศริ ิเปาโรหิตย ์(2541, น. 51) ไดแ้บง่ประเภทของการตดัสินใจไวด้งันี ้

1. การตดัสินใจท่ีผลลพัธเ์ป็นรูปท่ีเดน่ชดั (Decisions with Certainty) 
2. การตดัสินใจท่ีมีการเส่ียงท่ีพอค านวณได ้(Decision with Measured Risks) 

ผลลัพธ์ในกรณีนีจ้ะไม่แน่นอนเหมือนในขอ้แรก แต่พอจะคาดคะเนไดโ้ดยใช้หลักความน่าจะ
เป็นไปไดม้าพิจารณาประกอบ 
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3. การตัดสินใจท่ีผลลัพธ์ไม่แน่นอน (Decision with Uncertainty) ในทางเลือก
แต่ละทางนัน้ไม่สามารถคาดเดาผลลพัทอ์อกมาว่าจะเป็นอย่างไร นอกจากนี ้วิธีการตดัสินใจยงั
สามารถจดัออกเป็นกลยทุธต์า่งๆ กนัไดห้ลายรูปแบบ 

วรพจน ์บุษราคมัวดี (2550, น. 112) ไดแ้บ่งประเภทของการตดัสินใจไว ้3 ประเภท 
ไดแ้ก่ 

1. การตัดสินใจแบบโครงสร้าง (Structure) บางครั้งเรียกว่าแบบก าหนดไว้
ล่วงหนา้แลว้ (programmed) เป็นการตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้เป็นประจ า จึงมีมาตรฐาน
ในการตดัสินใจตามวถัตปุระสงคท่ี์วางไว ้

2. การตดัสินใจแบบไม่เป็นโครงสรา้ง (Unstructured) บางครัง้เรียกว่า แบบไม่
เคยก าหนดล่วงหนา้มาก่อน (Nonprogrammer) เป็นการตดัสินใจเก่ียวกับปัญหาซึ่งมีรูปแบบไม่
ชดัเจนหรือมีความซบัซอ้น จึงไม่มีแนวทางในการแกปั้ญหาท่ีแน่นอน เป็นปัญหาท่ีไม่มีการระบุวิธี
แกไ้วอ้ย่างชดัเจนว่าตอ้งท าอะไรบา้ง การตดัสินใจกับปัญหาลกัษณะนี ้จะไม่มีเครื่องมืออะไรมา
ช่วย มักเป็นปัญหาของผู้บริหารระดับสูง ตอ้งใช้สันชาตญาณ ประสบการณ์ และความรูข้อง
ผูบ้รหิารในการตดัสินใจ 

3. การตดัสินใจแบบกึ่งโครงสรา้ง (Semi structure) เป็นการตดัสินใจแบบผสม
ระหว่างโครงสรา้งและไม่เป็นโครงสร้าง  ปัญหาแบบกึ่งโครงสร้างนี ้จะใช้วิธีแก้ปัญหาแบบ
มาตรฐานและการพิจารณาโดยมนษุยร์วมเขา้ไวด้ว้ยกนั คือ มีลกัษณะเป็นกึ่งโครงสรา้ง แตมี่ความ
ซบัซอ้นมากขึน้ ขัน้ตอนจึงไม่ชดัเจนว่าจะมีขัน้ตอนอย่างไร ปัญหาบางส่วนเขียนเป็นแบบจ าลง
ทางคณิตศาสตรไ์ด ้แตปั่ญหาบางสว่นไมส่ามารถเขียนออกมาในรูปแบบของแบบจ าลองได ้

ศรีสุรางค์ ทีนะกุล ; และคนอ่ืนๆ (2542, น. 197-199) ได้แบ่งประเภทของการ
ตดัสินใจออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. การท าการตดัสินใจภายใตส้ถานการณท่ี์แน่นอน (Decision Making Under 
Certainly) เป็นการตดัสินใจท่ีผูท่ี้ท  าการตดัสินใจทราบแน่ชดัว่า สภาวการณใ์ดจะเกิดขึน้และผูท้  า
การตดัสินใจจะเลือกทางท่ีดีท่ีสดุ หรือเหมาะสมท่ีสดุภายใตส้ภาวการณท่ี์ทราบแนช่ดันัน้ 

2. การท าการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน (Decision Making 
Under Uncertainly) เป็นการตัดสินใจท่ีผู้ท  าการตัดสินใจทราบแต่เพียงว่ามีสภาวการณ์ใดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีก าลงัตดัสินใจท่ีอาจเกิดขึน้ไดบ้า้ง โดยไม่ทราบโอกาสหรือความน่าจะเป็นท่ี
จะเกิดขึน้ของแต่ละสภาวการณ ์แต่พอท่ีจะก าหนดความน่าจะเป็นของแต่ละสภาวการณไ์ดโ้ดย
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พิจารณาในเชิงจิตพิสัย หรืออาศัยขอ้มูลจากการทดลองท่ีท ามาแลว้ หรืออาศัยขอ้สนเทศจาก
ตวัอยา่ง โดยแบง่ออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงันี ้

2.1 การท าการตดัสินใจโดยไมใ่ชข้อ้สารสนเทศท่ีมีอยูก่่อนแลว้ 
2.2 การท าการตดัสินใจโดยใชข้อ้สารสนเทศท่ีมีอยู่ก่อนแลว้ 
2.3 การท าการตัดสินใจโดยใช้ข้อสารสนเทศท่ี มีอยู่ก่อนแล้วและข้อ

สารสนเทศจากตวัอยา่ง 
3. การท าการตดัสินใจภายใตค้วามเส่ียง ((Decision Making Under Risk) เป็น

การท าการตดัสินใจท่ีนอกจากผูท้  าการตดัสินใจจะทราบว่ามีสภาวการณใ์ดท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ี
ก าลงัตดัสินใจเกิดขึน้บา้งแลว้ยงัทราบถึงความนา่จะเป็นท่ีจะเกิดขึน้ของแตล่ะสภาวการณด์ว้ย 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่าการแบ่งประเภทของการตัดสินใจนั้นขึน้อยู่กับ
เกณฑท่ี์น ามาใชใ้นการแบ่ง นักวิชาการบางท่านใชผ้ลท่ีไดจ้ากการตดัสินใจมาเป็นตวัแบ่ง บาง
ทา่นใชส้ถานการณท่ี์บคุคลตดัสินใจมาเป็นตวัแบง่ ซึ่งแลว้แตบ่รบิทท่ีจะน าไปใช ้

1.5 ขัน้ตอนของการตดัสินใจ  
การตัดสินใจเกิดขึน้ในสถานการณ์ท่ีมีทางเลือกหลายๆ ทาง จากนั้นจึงมีการน า

ทางเลือกเหล่านัน้มาพิจารณาเปรียบเทียบกัน จนไดท้างเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด ไซมอน (Simon, 
1997, as cited in Lunenburg & Ornstein, 2000, p. 156) นกัทฤษฎีการตดัสินใจและเป็นผูไ้ดร้บั
รางวลัโนเบล อธิบายกระบวนการตดัสินใจออกเป็น 3 ขัน้ คือ  

1. ขั้นกิจกรรมข่าวกรอง (Intelligence Activity) ผู้ตัดสินใจค้นสภาพแวดล้อม
เพ่ือหาเง่ือนไขท่ีตอ้งมีการตดัสินใจ 

2. ขัน้กิจกรรมการออกแบบ (Design Activity) ผูต้ดัสินใจประดิษฐ์ พิจารณาและ
วิเคราะหแ์นวทางปฏิบตัติา่งๆ ท่ีเป็นไปได ้

3. ขัน้กิจกรรมการเลือก (Choice Activity) ผูต้ดัสินใจเลือกหนึ่งแนวทางปฏิบตัิ
หนึ่งแนวทางตา่งๆ ท่ีมีอยู่ 

รอบบินส ์(Robbin. 1989, อา้งถึงใน ประพนธ์ ลิม้ธรรมมหิศร, 2544, น. 17-18) ได้
อธิบายถึงกระบวนการตดัสินใจไว ้6 ขัน้ตอน คือ 

1. การก าหนดปัญหาโดยทั่วไปปัญหา หมายถึง สภาพท่ีไม่พอใจ และความไม่
พอใจจะเกิดจากความแตกต่างระหว่าง สิ่งท่ีเป็นอยู่กับสิ่งท่ีควรจะเป็น หรือท่ีตอ้งการของผูท่ี้มี
หนา้ท่ีตดัสินใจ 
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2. ก าหนดมาตรการส าหรบัใชใ้นการตดัสินใจ อนัเป็นการระบุถึงลักษณะ หรือ
ปัจจยัต่างๆ ท่ีจะตอ้งใชก้ารพิจารณาในการตดัสินใจ เช่น ในการสอบเขา้มหาวิทยาลยันัน้ควรจะ
เรียนสาขาวิชาอะไรผูต้ดัสินใจจะตอ้งพิจารณาถึง ความท่ีจะเป็นไปไดท่ี้จะเรียนวิชานัน้เม่ือเรียนจบ
แลว้สามารถหางานท าไดเ้พียงใด ความชอบในสาขาวิชานัน้ รายได ้และโอกาสก้าวหนา้ในการ
ประกอบอาชีพนัน้ เป็นตน้ 

3. ล าดบัความส าคญัของมาตรการ หรือปัจจยัท่ีก าหนดไวว้า่ อะไรมีความส าคญั
มากท่ีสดุและเรียงล าดบักนัไว ้และถา้เป็นไปไดจ้ะใหค้ะแนนกบัแตล่ะปัจจยั 

4. ก าหนดทางเลือกท่ีพอจะมีความเป็นไปไดจ้  านวนหนึ่ง และก าหนดคณุคา่ของ
ทางเลือกตามมาตรการแตล่ะอย่าง เช่น ทางเลือกแรก คือ บญัชีซึ่งมีโอกาสกา้วหนา้สงูจึงใหค้่า 8 
รายไดก็้สงูจึงใหค้า่ 8 ความชอบมีพอสมควรจึงใหค้า่ 6 และก าหนดคา่ดงักล่าวใหก้บัทางเลือกอ่ืน
ดว้ย 

5. เม่ือมีทางเลือกแลว้ ขัน้ต่อไปเป็นการประเมิน แตล่ะทางเลือกว่ามีจดุอ่อนจุด
แข็งอย่างไร โดยอาศัย มาตรการหรือปัจจัยท่ีก าหนดไวแ้ละหาค่าของแต่ละทางเลือก โดยเอา
น า้หนกัของแตล่ะมาตรการ คณูกบั คณุคา่ของทางเลือก 

6. ขั้นสุดท้าย คือ การเลือกเอาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ซึ่งน่าจะเป็นทางเลือกท่ีมี
คะแนนมากท่ีสดุ 

วฒุิชยั จ  านงค ์(2523, น. 4-7) ไดแ้บง่ขัน้ตอนการตดัสินใจโดยอาศยัขัน้ตอนเบือ้งตน้
ของ Simon ท่ีไดเ้สนอไว ้3 ขัน้ตอนนัน้ มาแยกยอ่ยเป็น 6 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. การแยกแยะตัวปัญหา (Problem Identification) ในขั้นตอนแรกของการ
ตดัสินใจนัน้ เป็นเรื่องของการสรา้งความแน่ใจมั่นใจโดยการคน้หา ท าความเขา้ใจกบัตวัปัญหาท่ี
แท้จริง เป็นการระบุว่า ปัญหาคืออะไร โดยแยกแยะตัวปัญหาออกมาอย่างแน่ชัด เพ่ือจะได้
สามารถตั้งเป้าหมายของการตัดสินใจได้ชัดเจนว่าจะกระท าในเรื่องใด  สิ่งนีเ้ป็นกระบวนการ
ตดัสินใจจะเริ่มตน้ตามขัน้ตอนแรก เม่ือผูท้  าการตดัสินใจหรือผูจ้ดัการโดยทั่วไปมีความรูส้ึกว่าได้
เกิดปัญหาขึน้มา   

2. การหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับตวัปัญหานัน้ (Information Search) การท่ีจะเกิด
ปัญหาใดๆ ขึน้มาจ าเป็นตอ้งมีสาเหตุ เพราะฉะนั้นการรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับตัว
ปัญหาก็คือการคน้หาสิ่งท่ีก่อใหเ้กิดตวัปัญหานัน้ โดยหนึ่งปัญหาอาจประกอบดว้ยหลายสาเหตซุึ่ง
อาจจะไม่ใชส่าเหตโุดยตรงก็เป็นได ้ความสามารถท่ีจะหาขา่วสารขอ้มลูท่ีครอบคลมุมากท่ีสดุหรือ
สมบูรณ์ท่ีสุด (complete information) นั้น อาจจะเป็นไปไดย้าก ทั้งนีก้ารรวบรวมขอ้มูลควรจะ



  21 

เป็นไปตามแนวความคิดท่ีว่า ข้อมูลท่ีคน้คว้ามานั้นจะตอ้งมีความเก่ียวข้องและจ าเป็นกับตัว
ปัญหานัน้ (relevant, necessary and sufficient information) 

3. การประเมินค่าข่าวสาร (Evaluation of Information) ในบรรดาข้อมูล ท่ี
คน้ควา้มานัน้ เราตอ้งยอมรบัความจรงิประการหนึ่งวา่ มิไดห้มายความวา่ขอ้มลูทกุชนิดท่ีหามานัน้
เก่ียวขอ้งกับตัวปัญหาและมีคุณค่ากับตวัปัญหานั้นอย่างแท้จริงเสมอไป ทัง้ๆ ท่ีขณะท าการท่ี
รวบรวมขอ้มลูนัน้เรามีความตัง้ใจแลว้ก็ตาม ดว้ยเหตนีุจ้ึงควรมีการประเมินคณุคา่เพ่ือดวูา่ขอ้มลูท่ี
ไดม้านัน้ถูกตอ้ง เหมาะสมเพียงพอตรงกบัเวลาและสามารถน าไปวิเคราะหปั์ญหาไดห้รือไม่  หาก
หลงัจากประเมินคณุคา่ของขอ้มูลแลว้ ขอ้มลูไม่เพียงพอหรือไม่เก่ียวขอ้งเท่าท่ีควร อาจจะตอ้งตดั
บางขอ้มลูออกไป  

4. การก าหนดทางเลือก (Listing of Alternatives) ขัน้ตอนท่ีส าคญัมากของการ
ตดัสินใจ คือการพยายามคิดหาแนวทางในการตดัสินใจหลายๆ ทาง ก าหนดทางเลือกมากท่ีสุด
เท่าท่ีจะมากได ้ โดยพิจารณาจากความเป็นไปไดต้ามเหตผุล ความรูห้รือประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัเรื่องก าลงัพิจารณามาประกอบการประเมินเพ่ือใหค้รอบคลมุหนทางท่ีจะแกปั้ญหาไดใ้นหลายๆ 
วิธี จรงิอยูท่ี่เรามีขอ้มลูท่ีสมบรูณส์ าหรบัปัญหาแตล่ะเรื่อง เราอาจจะก าหนดทางเลือกไดเ้หมาะสม
และครอบคลุมอย่างแทจ้ริงได้ แต่ตอ้งยอมรบัว่าในบรรดาทางเลือกท่ีก าหนดออกมานัน้จะยงัไม่
สมบูรณ ์เพราะขอ้มูลท่ีมีนัน้ยังไม่สมบูรณ์นั่นเอง การเลือกหนทางแกปั้ญหานัน้จะเหมาะสมใน
ระดบัท่ีแตกตา่งกนั เราจงึจ  าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดทางเลือกท่ีมีล าดบัความส าคญัของการแกปั้ญหา 
เพ่ือท่ีจะสรุปในการท่ีจะเลือกในขัน้ตอ่ไป  

5. การเลือกทางเลือก (Selection of Alternative) หลงัจากประเมินตวัเลือกและ
ก าหนดทางเลือกต่างๆ ออกมาเรียบรอ้ย พรอ้มทัง้ก าหนดล าดบัความส าคญัและความเหมาะสม
ในการแกปั้ญหาแลว้ ล าดบัถดัไปคือการพยายามตดัตวัเลือกท่ีไม่ตอ้งการออกไป จนสามารถบอก
ผลของการตดัสินใจในเรื่องนัน้ไดว้า่ ตกลงจะเลือกแนวทางใดในการแกปั้ญหาหรือท่ีเรียกว่า เลือก
ทางเลือกท่ีจะปฏิบตัิต่อไป (selection of a course of action) ซึ่งโดยทั่วไปแลว้จะถือว่าขัน้นีคื้อ
การตดัสินใจอยา่งแทจ้รงิ แตใ่นความจรงิแลว้ขัน้นีเ้ป็นเพียงอีกขัน้หนึ่งท่ีอยู่ในขัน้ตอนการตดัสินใจ
เทา่นัน้ ยงัไมส่ามารถท่ีจะกลา่วไดอ้ยา่งสมบรูณว์า่ตดัสินใจแลว้ 

6. การปฏิบัติตามการตัดสินใจ (Implement of Decision) เม่ือทางเลือกไดถู้ก
เลือกขึน้มาแลว้ ก็เป็นการปฏิบตัิตามผลของการตดัสินใจหรือทางเลือกนัน้ เราจะไดท้ราบว่าการ
ตัดสินใจนั้นถูกต้องเหมาะสมเพียงใดก็ขึน้อยู่กับผลของการตัดสินใจนั้น  หมายถึงการเลือก
ทางเลือกสามารถแกปั้ญหาไดต้ามท่ีระบไุวใ้นขัน้ตอนแรกหรือไม่ 
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ณฐัภร อินทยุศ (2556, น. 269-270) กลา่วว่าโดยทั่วไปการตดัสินใจนัน้ประกอบดว้ย 
5 ขัน้ตอน คือ  

1. ก าหนดปัญหา เป็นการระบวุ่า ปัญหาคืออะไรเพ่ือจะไดส้ามารถตัง้เป้าหมาย
ของการตดัสินใจไดช้ดัเจนวา่จะกระท าในเรื่องใด 

2. น าเสนอตวัเลือก เป็นการพยายามคิดหาแนวทางในการตดัสินใจหลายๆ ทาง
โดยพิจารณาจากความเป็นไปไดต้ามเหตผุลหรือประสบการณ ์

3. ประเมินตวัเลือก โดยพิจารณาตวัเลือกแต่ละตวัท่ีน าเสนอไวว้่าจะก่อใหเ้กิด
ผลเสียมากนอ้ยแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งขัน้ตอนนีจ้ะมีการน าความรู้ ประสบการณ ์ขอ้มูลต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเรื่องท่ีก าลงัพิจารณามาประกอบการประเมินดว้ย 

4. เลือกตัวเลือกท่ีดีท่ีสุด เป็นการตัดตัวเลือกท่ีไม่ตอ้งการออกไป จนสามารถ
บอกผลของการตดัสินใจไดว้า่ตกลงจะเลือกแนวทางใด 

5. ประเมินผลการตดัสินใจ เป็นขัน้ตอนท่ีตรวจสอบว่าการตดัสินใจนัน้กระท าได้
อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยการเปรียบเทียบผลกับเป้าหมายท่ีก าหนดไวว้่าสอดคลอ้งกัน
หรือไม ่ไดผ้ลตามท่ีตอ้งการหรือไม่ อยา่งไร เพ่ือจะไดเ้ป็นประโยชนต์อ่การตดัสินใจในครัง้ตอ่ๆ ไป 

วีระพล สวุรรณนนัต ์(2534, น. 1-8) ไดแ้บง่ขัน้ตอนการตดัสินใจเป็น 5 ขัน้ตอน คือ  
1. ก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย เป็นการก าหนดปัญหา หาสาเหตุแห่ง

ปัญหา ก าหนดจุดมุ่งหมายในการแก้ไขปัญหา และก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา ซึ่งไดแ้บ่ง
ปัญหาออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1.1 ปัญหาประเภทขดัขอ้ง หมายถึง สภาพท่ีตอ้งการกบัสภาพท่ีเกิดขึน้ เริ่มมี
ความแตกต่างตั้งแต่อดีตอันใกล้ ถ้าในปัจจุบัน ยังไม่มีมาตรการใดแก้ไขอนาคตก็จะมีความ
แตกตา่งตอ่ไป 

1.2 ปัญหาป้องกัน หมายถึง ในอดีตยังไม่มีความแตกต่างระหว่างสภาพท่ี
ตอ้งการกบัสภาพท่ีเกิดขึน้ แตปั่จจบุนัมีเครื่องแสดงชีเ้หตใุหท้ราบว่า ถา้ไม่ด  าเนินการแกไ้ขอย่าง
ใดอยา่งหนึ่งในอนาคตจะเกิดความแตกตา่งระหวา่งสภาพทัง้สอง 

1.3 ปัญหาเชิงพฒันา หมายถึง ความแตกตา่งของสภาพท่ีตอ้งการกบัสภาพ
ท่ีเกิดขึน้ เริ่มแตกต่างในอดีตมาชา้นาน ไม่สามารถหาเวลาท่ีเริ่มตน้แน่นอนได้ จนคนในสังคม
ยอมรับว่าเป็นเหตุการณ์สามัญทั่วๆ ไป แต่ถ้าไม่มีการแก้ไขในอนาคตอย่างใดอย่างหนึ่ง  ใน
อนาคตเหตกุารณก็์จะเหมือนเดมิ จงึตอ้งมีการปรบัปรุงสภาพแหง่ความตอ้งการใหดี้ขึน้ 
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2. การก าหนดทางเลือก การเลือกทางหางแกไ้ขท่ีจะแกส้าเหตท่ีุมีพลงัท่ีก่อใหเ้กิด
ปัญหามากท่ีสุด ถ้ามีทางเลือกหลายๆ ทางเลือก ผู้ตัดสินใจจะต้องหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ซึ่ง
หมายถึง แก้ไขสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหามากท่ีสุด มีประโยชน์สุดสุด ประหยัดท่ีสุด และมี
ประสิทธิภาพสงูสดุ 

3. ข้อจ ากัด หมายถึง  ความขาดแคลน ด้วยทรัพยากรมีอย่างจ ากัดและไม่
เพียงพอกับความตอ้งการ เช่น การใชเ้วลาเพ่ือท าอย่างหนึ่ง ก็จะตอ้งสูญเสียเวลานัน้เพ่ือไปท า
อยา่งอ่ืน เป็นตน้ 

4. การวิเคราะห์ การน าเอาทางเลือกและข้อจ ากัดนั้นมาวิเคราะห์หาข้อดี – 
ขอ้เสีย จดุเดน่ – จดุดอ้ย 

5. การตดัสินใจโดยยึดวตัถปุระสงค ์คือการตดัสินใจโดยการน าผลการวิเคราะห์
ท่ีไดแ้ละผลนัน้สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายของปัญหาในขอ้ 1 มาใชใ้นการตดัสินใจ 

เกอแลต (Gelatt, 1962, pp. 240-245) ไดก้ลา่วถึง การตดัสินใจเลือกอาชีพท่ีดีและมี
คณุภาพนัน้ จะตอ้งไดร้บัขอ้มูลท่ีถกูตอ้งชดัเจนและสมบรูณท์ าใหมี้การตดัสินใจท่ีดี  รวมทัง้ระบบ
ค่านิยมในแต่ละสถานการณ์ นอกจากนีม้องว่ากระบวนการตดัสินใจมีลักษณะเป็นวฏัจักรตาม
ธรรมชาตแิบง่ ออกเป็น 5 กระบวนการ ดงันี ้
  



  24 

 
 

ภาพประกอบ 2 กระบวนการตดัสินใจเลือกอาชีพของ เกอแลต (Gelatt) 
 

ท่ีมา: ศภุวดี บญุญวงศ ์(2528).  เอกสารค าสอนอาชีพศกึษาเบือ้งตน้. น. 138-139 
 

1. ก าหนดเป้าหมายในการเลือก โดยก าหนดทางเลือกตามความตอ้งการเลือก
อาชีพ อาจ จะมีทางเลือกหลายๆ ทางได ้

2. การเก็บรวมรวบข้อมูลเก่ียวกับทางเลือกต่างๆ เหล่านั้น เช่น ทางเลือก
การศึกษา ไดแ้ก่ คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตรทางการเรียน และค่าใช้จ่าย เป็นต้น ข้อมูล
เก่ียวกับการเลือกอาชีพ ได้แก่ ข้อมูลเก่ียวกับตลาดแรงงาน คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ 
สวสัดิการท่ีไดร้บั รายได ้และ การฝึกอบรมเพ่ือเขา้สู่อาชีพ เป็นตน้ นอกจากนีบุ้คคลตอ้งรวบรวม
ขอ้มลูเก่ียวกบัตนเองใหม้ากท่ีสดุ เป็นตน้ว่า ความสนใจ ความถนดั คา่นิยม ความสามารถ ทกัษะ 
และทศันคต ิ

3. การน าข้อมูลเก่ียวกับอาชีพหรือการศึกษาท่ีได้รวบรวมไว้แล้วนั้นมา
เปรียบเทียบกับข้อ มูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือส ารวจถึงความเป็นไปได ้และผลท่ีเกิดขึน้หลังจาก
ตดัสินใจเลือกแลว้ 

เปา้หมายหรือจดุมุง่หมาย 

ขอ้มลู 

การท านาย 

ผลท่ีพงึปรารถนา 

เกณฑ ์การประเมินผลและการตดัสินใจเลือก 

ตวัเลือกท่ีเป็นไปได ้/ ผลท่ีอาจจะ

เกิดขึน้ คา่นิยม 

 

ผลท่ี

เกิดขึน้ 

 

วิธีการ

คน้หา

ขอ้มลู 

การตดัสินใจแบบเดด็ขาด การตดัสินใจแบบคน้หาขอ้มลู

เพิ่มเตมิ 
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4. ศึกษาใหช้ดัเจนถึงค่านิยมของตน แลว้น ามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจ
เลือกตวัเลือกทีเหมาะสมกบัตนเอง 

5. ประเมินทางเลือกทัง้หมดแลว้ตดัสินใจแบบเด็ดขาด หรือคน้หาขอ้มลูเพิ่มเติม 
เพ่ือ ความมั่นใจและถา้หากเป็นการตดัสินใจแบบคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติม บคุคลก็จะกลบัเขา้ขัน้ท่ี 2 
ใหม ่ด าเนินการจนครบทกุขัน้จนสามารถตดัสินใจได ้

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ขัน้ตอนการตดัสินใจของนักวิชาการ นักทฤษฎีแต่ละท่านมี
ความแตกต่างกันในจ านวนขัน้ตอน มีตัง้แต่ 3 – 6 ขัน้ตอน แต่หากพิจารณารายละเอียดแต่ละ
ขัน้ตอนท่ีไดอ้ธิบายไวแ้ล้วจะพบว่ามีความคล้ายคลึงสอดคลอ้งกัน กล่าวคือ เป็นกระบวนการ
พิจารณาเพ่ือตัดสินใจเลือกสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยเริ่มจากการระบุเป้าหมายท่ีจะท าการตัดสินใจ 
จากนั้นจะเก็บรวบรวมข้อมูลท่ี เก่ียวข้องกับสิ่ งท่ีจะตัดสินใจ พิจารณาก าหนดทางเลือก 
เปรียบเทียบขอ้มลูวิเคราะหข์อ้ดี-ขอ้เสีย และขัน้สดุทา้ยคือท าการตดัสินใจ  

1.6 การวดัการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
นันทา สู้รกัษา (2561, น. 67) ในการเลือกใช้แบบทดสอบเพ่ือวัดการตัดสินใจนั้น 

กญุแจส าคญัในการเลือกตดัสินหรือตดัสินใจ คือ การตัง้ค  าถามท่ีถกูตอ้ง โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของ
ค าถามตอ่ไปนี ้

1. ตอ้งใชก้ารตดัสินใจในเรื่องใด 
2. เลือกศกึษาขอ้มลูท่ีชว่ยใหก้ารตดัสินใจมีประสิทธิภาพสงูสดุ 
3. ขอ้มลูชนิดใดท่ีมีอยูแ่ลว้ 
4. เม่ือใดจะตอ้งการขอ้มลูเพิ่มเตมิและจะท าอยา่งไรเม่ือตอ้งการขอ้มลูนัน้ 
5. วิธีการและเครื่องมือใดท่ีจ าเป็นในการหาขอ้มลูและเครื่องมือหรือขอ้มลูนัน้จะ

มีการจดัหาไดอ้ยา่งไร 
6. เหตใุดแบบทดสอบหรือเครื่องมือวดัจึงตอ้งถกูประเมินและอะไรคือเกณฑก์าร

ประเมินนัน้ 
แคมป์เบลล์ และลาสคีย์  (Campbell; & Laskey, 1991, pp. 252-253) กล่าวว่า 

การประเมินความสามารถในการตดัสินใจสามารถท าได ้2 วิธี คือ 
1. ประเมินผลเป็นทางการ (Formal Evaluation) ไดแ้ก่ การทดสอบก่อนเรียน

และหลงัเรียน แลว้เปรียบเทียบผลการทดสอบทางสถิติ เพ่ือศกึษาถึงพฒันาการของนกัเรียนและ
ประสิทธิผลของหลกัสูตรท่ีน ามาสอน ซึ่งสามารถท าไดโ้ดยใชข้อ้สอบแบบปลายเปิดหรือขอ้สอบ
อตันยั (Performance Test) โดยตรวจใหค้ะแนนโดยผูเ้ช่ียวชาญหลายคน 
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2. ประเมินผลไม่เป็นทางการ (Informal Evaluation) ไดแ้ก่ การสงัเกตพฤติกรรม
ของนกัเรียน นอกจากนัน้ครูอาจใชแ้บบสอบถามใหน้ักเรียนประเมินความรูส้ึกเก่ียวกับการเรียน
การสอนและหลักสูตร ซึ่งจะท าให้ทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชนต์่อการ
ปรบัปรุงหลกัสตูรและการเรียนการสอนตอ่ไป 

จากการศกึษางานวิจยัในประเทศพบว่า ในการวดัการตดัสินใจเลือกอาชีพนัน้มีการ
สรา้งแบบวดัการตดัสินใจเลือกอาชีพหลากหลายรูปแบบ ยกตวัอยา่งเชน่  

กุลธิดา สีบัวบาน (2553, น.33-34) ท าการศึกษาผลการใช้โปรแกรมการ
ฝึกอบรมท่ีมีต่อกระบวนการตดัสินใจเพ่ือเลือกอาชีพ โดยใชแ้บบสอบถามกระบวนการตดัสินใจ
เพ่ือเลือกอาชีพตามทฤษฎีของเกอแลต (Gelatt) มีค่าอ านาจจ าแนกสูงกว่า .02 และมีค่าความ
เช่ือมั่นในแต่ละดา้นดงันี ้ขัน้ระบุปัญญา ไดค้่าความเช่ือมั่น 0.591 ขัน้รวบรวมขอ้มูลไดค้่าความ
เช่ือมั่น 0.652 ขั้นรูท้างเลือกได้ค่าความเช่ือมั่น 0.812 ขั้นพิจารณาข้อดี – ข้อเสียได้ค่าความ
เช่ือมั่ น 0.838 ขั้นตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม  ได้ค่าความเช่ือมั่ น 0.742 ตัวอย่าง
แบบสอบถามเรื่องกระบวนการตดัสินใจเพ่ือเลือกอาชีพ 

สถานการณ ์: สุนีจ้บการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชัน้ปีท่ี 3 สาขา
คอมพิวเตอรมี์ผลการเรียน ปานกลาง สุนีเป็นคนท่ีชอบพูดคุยและมีมนุษยส์ัมพันธท่ี์ดี สุนีไดไ้ป
สมคัรงานท่ีเก่ียวกับงาน คอมพิวเตอรต์ามบริษัทต่างๆ แต่ไม่มีใครรบัสุนีเลย สุนีจึงมาปรกึษากับ
เพ่ือนๆ โดยเพ่ือนๆ ให ้ขอ้มูลว่า ใหส้นีุไ้ปลองสมคัรงานเก่ียวกบัการขายดเูน่ืองจากสุนีเ้ป็นคนท่ีมี
มนุษยส์มัพนัธท่ี์ดีและ ชอบพูดคยุกับคนอ่ืน ซึ่งน่าจะเหมาะสมกับงานการขาย ส่วนเรื่องความรู้
ดา้นงานการขายนัน้ก็พอมี บา้งเน่ืองจากสุนีเรียนมาเม่ือตอนชัน้ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 1 
จากสถานการณด์งักลา่วถา้ นกัเรียนเป็นสนีุจะตดัสินใจอยา่งไร 

1. ปัญหาท่ีตอ้งตดัสินใจ คือ      
2. ขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน ์คือ      
3. ทางเลือกมีก่ีทาง ไดแ้ก่ทางเลือกใดบา้ง     
4. ขอ้ดีและขอ้เสียของแตล่ะทางเลือก คือ     
5. ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสดุท่ีจะตดัสินใจ     

โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้
- ค  าตอบท่ีถกูตอ้งตามเฉลยใหข้อ้ละ 2 คะแนน  
- ค  าตอบถกูตอ้งแตไ่มค่รบตามเฉลย 1 คะแนน 
- ค  าตอบท่ีไมถ่กูตอ้งใหค้ะแนน 0 คะแนน  
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สอดคลอ้งกับ มานี ผลอนันต ์(2541, น. 46-48) ท่ีไดศ้ึกษาผลของการแนะแนว
กลุ่มดา้นอาชีพท่ีมีตอ่กระบวนการตดัสินใจเลือกอาชีพของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
แหลมสิงหว์ิทยาคม อ าเภอแหลมสิงห ์จงัหวดัจนัทบุรี โดยใชแ้บบสอบถามกระบวนการตดัสินใจ
เพ่ือเลือกอาชีพ โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมในแต่ละ
สถานการณ์ได้ค่า r อยู่ ระหว่าง 0.43 – 0.68 และมีค่าความเช่ือมั่ น โดยใช้สูตร Kuder – 
Richardson 20 ไดค้่าความเช่ือมั่น 0.7555 ตวัอย่างแบบสอบถามเรื่องกระบวนการตดัสินใจเพ่ือ
เลือกอาชีพ 

สถานการณ ์: สมชายเป็นนกัเรียนชัน้ ม.3 มีผลการเรียนค่อนขา้งดี สามารถ
เรียนต่อในชั้น ม.4 ได ้เขาตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเรียนต่อสายสามัญหรือสายอาชีพดี เขาเคยไป
ท างานหารายได ้ท่ีอู่ซ่อมรถยนตใ์นช่วงปิดเทอม และคดิว่าเขาจะเรียนไปท างานท่ีอู่ซ่อมรถไปดว้ย 
และน่าจะ เรียนสายอาชีพ เพราะไม่แน่ใจว่า ถา้เลือกเรียนต่อ ม.4 ก็อาจจะไม่ไดเ้รียน เพราะไม่มี
ใคร ส่งใหเ้รียน จึงท าใหเ้ขาตดัสินใจไม่ถูก ไม่ทราบว่าจะท าอย่างไร แต่บิดามารดาก็ไม่อยากให ้
เรียน อยากใหเ้ขาหางานท า จากสถานการณด์งักลา่วขา้งตน้ ใหน้กัเรียนตอบค าถามตอ่ไปนี ้

1. ปัญหาท่ีตอ้งตดัสินใจ คืออะไร 
2. ขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน ์เม่ือพิจารณาประกอบการตดัสินใจเลือกในขอ้ 1

ท่ีสมชายเลือกไดแ้ก่อะไรบา้ง 
3. จากสถานการณ์นี ้ สมชายมีทางเลือกท่ีจะตัดสินใจเลือกได้ก่ีทาง 

อะไรบา้ง 
4. ขอ้ดีและขอ้เสียของแตล่ะทางเลือกท่ีสมชายเลือกในขอ้ 3 คืออะไร 
 5. ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสดุท่ีสมชายจะตดัสินเลือกคือทางเลือกใด 

โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้
- ค  าตอบท่ีมีใจความถกูตอ้งและครบตรงตามท่ีเฉลย ให ้1 คะแนน  
- ค  าตอบท่ีไมถ่กูตอ้ง ให ้0 คะแนน 
- ถา้ขอ้ 1 ค  าตอบไม่ถกูตอ้งมีใจความไม่ครบตรงตามท่ีเฉลย จะไม่ตรวจ

ขอ้ค าถาม อ่ืนในสถานการณน์ัน้  
ซึ่งต่างจาก รตันกรณ ์ชนะข า (2541, น. 40-41) พนัทิพา หิงสุวรรณ (2540: 21-

22) และ ปวีณา ยอดสิน (2551, น. 56-59) ไดศ้ึกษาเก่ียวกับการตดัสินใจเลือกอาชีพ ไดน้  ามาตร
วดัการรบัรูค้วามสามารถของ เทเลอร ์และเบทซ ์(Taylor and Betz) มาใชใ้นการวิจยั ซึ่งเป็นมาตร
วัดการรับรูค้วามสามารถของตนในการตัดสินใจเลือกอาชีพ (Career Decision-Making Self-
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Efficacy Scale หรือ CDMSES) ใช้ในการศึกษาเก่ียวกับการรบัรูค้วามสามารถของตนเก่ียวกับ
อาชีพ ประกอบดว้ยขอ้ความ 50 ขอ้ และมีมาตรวดัประเมินคา่ 10 ระดบั เรียงจากมีความมั่นใจสงู 
จนถึงไม่มีความมั่นใจเลย โดยข้อความในมาตรวัดจะเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงการตัดสินใจเลือก
อาชีพ ใน 5 ด้าน  คือ  (1) การประเมิ นตนเอง (Self-Appraisal) (2) ข้อมูล เก่ียวกับอาชีพ 
(Occupational Information) (3) การตัง้เป้าหมาย (Goal Selection) (4) การวางแผน (Planning) 
(5) การแก้ปัญหา (Problem Solving) โดยมาตรวัด CDMSES มีค่าความเท่ียงตรง (reliability) 
0.97 เม่ือวิเคราะห์ดว้ยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค พบว่า ข้อค าถามแต่ละข้อมี
ความสมัพนัธก์ันสูง ค่า r อยู่ระหว่าง 0.50 - 0.80 ตวัอย่างมาตรวดัการรบัรูค้วามสามารถของตน
ในการตดัสินใจเลือกอาชีพ (ปวีณา ยอดสิน, 2551, น. 209) 

ขอ้ความ ระดบัความมั่นใจ 
0. ฉนัไดก้ าหนดแผนการเรียนท่ีจะศกึษาตอ่หลงัจาก
จบชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ไวแ้ลว้ 

9    8    7    6    5    4    3    2    1    0 

00. ฉนับอกไดว้า่ฉนัมีเปา้หมายทางดา้นการศกึษาตอ่
และอาชีพท่ีชดัเจน 

9    8    7    6    5    4    3    2    1    0 

000. ฉันรูว้า่ฉนัจะตอ้งท าอะไรบา้งเพื่อใหต้นเองบรรลุ
เปา้หมายท่ีตัง้เอาไว ้

9    8    7    6    5    4    3    2    1    0 

0000. ฉนัไดว้างแผนในการศกึาษตอ่เพ่ือน าไปสู่อาชีพ
ท่ีเป็นเปา้หมายของฉนั 

9    8    7    6    5    4    3    2    1    0 

โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้
0 คะแนน หมายถึง ไมมี่ความมั่นใจในขอ้ความนัน้เลย 
1-3 คะแนน หมายถึง มีความมั่นใจเล็กนอ้ย ในขอ้ความนัน้ 
4-5 คะแนน  หมายถึง มีความมั่นใจบา้ง ในขอ้ความนัน้ 
6-7 คะแนน  หมายถึง มีความมั่นใจมาก ในขอ้ความนัน้ 
8-9 คะแนน หมายถึง มีความมั่นใจมากท่ีสดุ ในขอ้ความนัน้ 

นอกจากนี  ้กาญจนา ณ ล าพูน (2539, น. 50-53) มนาปี คงรกัช้าง (2558, น. 
50-53) สตรินเกอร ์เคอเปิลแมนและคอริคอฟ (Stringer, Kerpelman, & Skorikov, 2011) แพ
ททอนและครีท (Patton & Creed, 2001, pp. 336-351)ไดศ้กึษาเก่ียวกับการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
ได้น าแบบวัดการตัดสินใจเลือกอาชีพ  (Career Decision Scale หรือ CDS) ของออซิ โพว ์
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(Osipow) มาใชใ้นงานวิจัย โดย CDS สรา้งจากองคป์ระกอบของการตดัสินใจเลือกอาชีพไม่ได ้
ของบคุคล 5 องคป์ระกอบ ดงันี ้

1. ความแน่ใจในการตดัสินใจเลือกอาชีพ เป็นความแน่ใจในการเลือกอาชีพ 
และมีความพอใจในอาชีพนัน้อย่างชดัเจน โดยไม่ตอ้งการการสนับสนุนในการตดัสินใจเพิ่มเติม 
และไมมี่อปุสรรคในการเลือกอาชีพ 

2. ความเลือนลางในการตดัสินใจเลือกอาชีพ เป็นความไม่แน่ใจเก่ียวกบัการ
เลือกอาชีพในอนาคต มีความไม่กลา้เลือกและการขาดประสบการณ ์ขาดความเช่ือมั่น หรือขาด
ขอ้มลู 

3. การสนับสนุนการตัดสินใจเลือกอาชีพ มีความแน่ใจเก่ียวกับการเลือก
อาชีพในอนาคต แตต่อ้งการการสนบัสนนุ การสง่เสรมิส าหรบัการตดัสินใจ 

4. ดา้นกระบวนการการตดัสินใจเลือกอาชีพ เป็นความขดัแยง้ในการเลือก 
เน่ืองจากมีความสนใจในหลายอาชีพ และมีความรูส้ึกทางบวกตอ่หลายอาชีพ ซึ่งท าใหเ้กิดความ
สบัสนและตดัสินใจไดย้าก 

5. ดา้นอปุสรรคในการตดัสินใจเลือกอาชีพ คือการมีอุปสรรคหลายประการ
ในการตดัสินใจเลือก ทัง้อุปสรรคจากภายนอก เช่น ความไม่เห็นดว้ยของผูป้กครอง และอปุสรรค
ภายในตนเอง เชน่ ความไมพ่รอ้ม หรือการไมรู่จ้กัตนเองอยา่งเพียงพอ 

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ตามแบบมาตรประมาณค่าของลิเคิรท์  4 
ระดบั ดงันี ้

4 หมายถึง ขอ้ความนัน้มีลกัษณะตรงกบัผูต้อบมากท่ีสดุ 
3 หมายถึง ขอ้ความนัน้มีลกัษณะตรงกบัผูต้อบมาก 
2 หมายถึง ขอ้ความนัน้มีลกัษณะตรงกบัผูต้อบนอ้ย 
1 หมายถึง ขอ้ความนัน้มีลกัษณะไมต่รงกบัผูต้อบเลย 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้โดยสรุปแลว้การตดัสินใจสามารถวดัจากการสงัเกต การสอบถาม 
การใชแ้บบสอบถามปลายเปิด (Open Form) โดยตรวจให้คะแนนดว้ยโมเดลค าตอบหรือจาก
ผูเ้ช่ียวชาญหลายคน รวมไปถึงการใชแ้บบวดัจากนกัวิชาการทัง้ วดัการรบัรูค้วามสามารถของตน
ในการตดัสินใจเลือกอาชีพ (Career Decision-Making Self-Efficacy Scale หรือ CDMSES) และ
แบบวดัการตดัสินใจเลือกอาชีพ (Career Decision Scale หรือ CDS) ซึ่งเป็นท่ีนิยมท่ีสดุ ดว้ยเหตุ
นีผู้ว้ิจยัใชเ้ลือกใชแ้บบวดัการตดัสินใจเลือกอาชีพ (Career Decision Scale หรือ CDS)  
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2. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
2.1 ความหมายของการเรียนรูแ้บบน าตนเอง 

โนลส ์(Knowles, 1975, p. 18) ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนรูแ้บบน าตนเองว่า 
เป็นกระบวนการคิดริเริ่มการเรียนเอง โดยอาจจะอาศยัความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือไม่ก็ได ้โดย
ผูเ้รียนจะท าการวิเคราะหค์วามตอ้งการในการเรียนของตนเอง ก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู ้
แหล่งขอ้มลูในการเรียนรู ้ส่ือการเรียน ซึ่งอาจจะเป็นไดท้ัง้ตวับคุคลและเป็นแหล่งความรู ้คดัเลือก
วิธีการเรียนรูท่ี้เหมาะสมและประเมินผลการเรียนรูน้ัน้ จากแนวคิดของโนลส ์การเรียนรูแ้บบน า
ตนเอง จึงเป็นความสมคัรใจและความรบัผิดชอบการเรียนรูด้ว้ยตวัผูเ้รียนเอง ในการเลือกวิธีเรียน
และประเมินผลการเรียนรูท่ี้เหมาะสมกบัตนเอง การเรียนรูแ้บบน าตนเองจะท าใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันา
ความสามารถใหส้อดคลอ้งกับระบบการศึกษาใหม่ หลักสูตรใหม่ หอ้งเรียนแบบเปิด การศึกษา
อยา่งอิสระ 

กริฟฟิน (Giffin, 1983, p. 153) ให้นิยามว่า การเรียนรูแ้บบน าตนเองคือ วิธีการ
เรียนรูแ้ละวิธีการสอนท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรูด้ว้ยตนเอง โดยแสดง
พฤตกิรรมท่ีหลากหลาย ท าใหผู้เ้รียนตอ้งควบคมุการเรียน และท าความเขา้ใจเนือ้หาดว้ยตนเอง 

สเคเจอร ์(Skager, 1978, pp. 13-14) ใหค้วามหมายของการเรียนรูแ้บบน าตนเองว่า
เป็นการพฒันาการเรียนรู ้ประสบการณท์างการเรียนรู ้โดยมีความสามารถทางการเรียนรูจ้ากการ
วางแผน การปฏิบตัิและการประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู ้ทัง้ในลกัษณะท่ีเป็นเฉพาะบุคคลและ
กลุม่การเรียนรูร้ว่มกนั 

ทิศนา แขมมณี  (2556, น. 125-126) การจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนน าตนเอง 
หมายถึง การให้โอกาสผู้เรียนวางแผนการเรียนรูด้้วยตนเอง ซึ่งครอบคลุมการวินิจฉัยความ
ตอ้งการในการเรียนรูข้องตน (learning needs) การตัง้เป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องการเรียนรู  ้
(learning goals) การเลือกวิธีเรียนรู ้(learning strategies) การแสวงหาแหล่งความรู ้การรวบรวม
ขอ้มูล การวิเคราะหข์อ้มูล รวมทัง้การประเมินตนเอง (learning evaluation) โดยผูส้อนท าหนา้ท่ี
ในการสนบัสนนุ ส่งเสริมและใหค้  าปรกึษาผูเ้รียนในการวินิจฉยัความตอ้งการ ก าหนดวตัถปุระสงค ์
ออกแบบแผนการเรียนรู ้และจัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์ แหล่งขอ้มูล รวมทัง้ร่วมเรียนรูไ้ปกับผูเ้รียน
และตดิตามประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียนดว้ย  

การเรียนรูแ้บบน าตนเอง คือ การเรียนรูท่ี้ใหค้วามส าคญัของความเป็นอิสระส่วน
บคุคล ท่ีพึ่งพาตนเองการรบัผิดชอบในการเรียนรู ้การเรียนรูแ้บบน าตนเองเป็นพฤตกิรรมท่ีเกิดจาก
การน าความสามารถจากภายในตัวผู้เรียนออกมาใช้และเป็นการ เรียนรูแ้บบน าตนเองเป็น
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พฤติกรรมท่ีเกิดจากการน าความสามารถจากภายในตัวผู้เรียนออกมาใช้และเป็นการเรียนรู้
แสวงหา ความรูร้ว่มกนัระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน และระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียนดว้ยกนั เป็นการเลือก
หรือปรบัเนือ้หาสาระส่ือการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ด  า เนินการและด าเนินการและ
ควบคุมตนเอง โดยมีกระบวนการให้ผู้เรียนได้ริเริ่มวิ เคราะห์ความต้องการในการเรียน 
ตัง้เป้ามหมายและหาวิธีไปสู่ความส าเร็จท่ีตัง้ไว้ พรอ้มสะท้อนความคิดในความส าเร็จช่วยให้
ผูเ้รียนพฒันาและเพิ่มศกัยภาพของตนเอง โดยคน้พบความสามารถและสิ่งท่ีมีคณุค่าในตนเองท่ี
เคยมองขา้มไป ลักษณะของการเรียนรูแ้บบน าตนเองอาจจ าแนกได้ 2 ประการ คือ ลกัษณะทาง
บคุลิกภาพของผูเ้รียน ท่ีมีคา่นิยม เจตคติ และความสามารถท่ีจะรบัผิดชอบควบคมุจดัการตนเอง
ไดแ้ละลักษณะสภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีมีศูนยก์ลางอยู่ท่ีตัวผูเ้รียน  มีความพรอ้มดา้น
แหล่งขอ้มบูส าหรบัการศกึษาคน้ควา้ ผูเ้รียนมีความรูค้วามเขา้ใจกระบวนการคดิ การวางแผนการ
เรียน การลงมือปฏิบตัดิ  าเนินไปตามแผน และการประเมินผล 

2.2 ทฤษฎีและแนวคดิส าหรบัการพฒันาโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง 
หลกัการส าคญัในทางจิตวิทยาการศกึษาคือผูส้อนไม่สามารถใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้รียนได้

โดยตรง แตต่วัผูเ้รียนนัน้จะตอ้งสรา้งความรูข้ึน้ภายในจิตใจของตนเอง ผูส้อนสามารถช่วยใหเ้กิด
ความรูไ้ดโ้ดยการสอนในรูปแบบท่ีช่วยให้ขอ้มูลมีความหมายและมีความส าคัญต่อผู้เรียน  ให้
โอกาสผูเ้รียนไดค้น้หาและประยกุตแ์นวคิดดว้ยตนเอง และโดยการสอนใหผู้เ้รียนตระหนกัและใช้
ยุทธวิธีของตนเองในการเรียน หลกัการส าคญัคือ ผูเ้รียนตอ้งคน้หาและแปรรูปขอ้มูลอนัซับซอ้น
ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนมีบทบาท่ีกระตือรือรน้ (active) ต่อการเรียนรูข้องตน และผูส้อนจะเป็นผูแ้นะ
แนวทางอยู่ดา้นขา้ง (guide on the side) ช่วยใหผู้เ้รียนคน้พบความหมายของตนเอง (วีรพล แสง
ปัญญา, 2561, น. 42) ส  าหรบัในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาทฤษฎีและแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกับ
การเรียนรูแ้บบน าตนเองเพ่ือน ามาพัฒนาโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองใหมี้ความสมบูรณ์
ยิ่งขึน้ โดยโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองเป็นโปรแกรมท่ีสรา้งขึน้เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนไดมี้
โอกาสในการเลือกรูปแบบการเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง โดยเริ่มจากวิเคราะหค์วามตอ้งการของตนเอง 
วางเป้าหมาย ก าหนดแหล่งขอ้มลู จนกระทั่งประเมินสิ่งท่ีไดเ้รียนรูต้ลอดโปรแกรมการเรียนรูแ้บบ
น าตนเอง ทั้งนีผู้้วิจัยไดศ้ึกษาทฤษฎีทางและแนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรูก้ลุ่มพฤติกรรมนิยม 
ทฤษฎีการเรียนรูก้ลุ่มมนุษยนิยม และทฤษฎีการเรียนรูข้องกลุ่มพุทธินิยม มีสาระส าคญัสรุปได ้
ดงันี ้

2.2.1 ทฤษฎีการเรียนรูก้ลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) นักคิดกลุ่มนีม้อง
ธรรมชาติของมนุษยใ์นลักษณะท่ีเป็นกลาง การกระท าต่างๆ เกิดจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
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ภายนอกตอบสนองกบัสิ่งเรา้ (stimulus-response) การเรียนรูเ้กิดจากการเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเรา้
กบัการตอบสนอง และการตอบสนองนัน้มกัเป็นพฤติกรรมภายนอกท่ีเห็นไดช้ดัสามารถวดัไดแ้ละ
ทดสอบได ้นักจิตวิทยาคนส าคญัในกลุ่มนีมี้หลายท่าน ผูว้ิจยัของยกมาบางส่วนท่ีสอดคลอ้งกับ
การเรียนรูแ้บบน าตนเอง คือ ธอรน์ไดค ์(Thorndike) และสกินเนอร ์(Skinner)ทฤษฎีนีไ้ดก้ล่าวถึง
ทฤษฎีการเรียนรูแ้ละหลกัการสอนแตล่ะคน ดงันี ้

2.2.1.1 ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอรน์ไดค ์ความพรอ้มหมายถึงสภาพความ
สมบรูณท์ัง้ทางรา่งกายและจิตใจท่ีพรอ้มจะตอบสนองตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทางดา้นรา่งกายไดแ้ก่ วฒุิ
ภาวะ (Matunity) หมายถึงการเจริญเติบโตของรา่งกายอย่างเต็มท่ี ดา้นจิตใจคือความพอใจท่ีจะ
ตอบสนองกับสิ่งเรา้หรือพอใจท่ีจะกระท าสิ่งตา่งๆ ความพรอ้มจึงเป็นปัจจยัส าคญัประการหนึ่งท่ี
ผูส้อนตอ้งค านึงถึงในการจัดการเรียนการสอน (พาสนา จุลรตัน ,์ 2548, น. 176) สอดคลอ้งกับ
ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอรน์ไดค ์(Thorndike) ซึ่งได้กล่าวว่าการเรียนรู้นั้นเกิดจากการสรา้ง
ความสมัพนัธเ์ช่ือมโยง (Bond) ระหว่างสิ่งเรา้ และการตอบสนอง โดยการตอบสนองมกัจะออกมา
เป็นรูปแบบต่างๆ หรือเรียกว่าการลองผิดลองถูก(Trial and Error) โดยธอรน์ไดค ์(Thorndike)ได้
ท าการทดลองน าแมวหิวใส่ในกรงขา้งนอกกรงมีอาหารทิง้ไวใ้หแ้มวเห็นในกรงมีเชือกซึ่งปลายขา้ง
หนึ่งผกูกบับานประตไูว ้สว่นปลายอีกขา้งหนึ่งเม่ือถกูดงึจะท าใหป้ระตเูปิด ธอรน์ไดค ์ไดส้งัเกตเห็น
ว่า ในระยะแรกๆ แมวจะวิ่งไปวิ่งมาข่วนโน่นกัดน่ีเผอิญไปถกูเชือกท าใหป้ระตเูปิดแมวออกไปกิน
อาหารได ้เม่ือจบัแมวใส่กรงครัง้ตอ่ไปแมวจะดึงเชือกไดเ้ร็วขึน้ จนกระทั่งในท่ีสดุแมวสามารถดึง
เชือกไดใ้นทนัที จากการทดลองนีท้  าใหไ้ดค้น้พบ กฎการเรียนรูท่ี้ส  าคญั 3 กฎดว้ยกันคือ กฎแห่ง
ความพรอ้ม (Low of Readiness) กฎแห่งการฝึกหัด (Low of Exercise) และกฎแห่งผลพอใจ 
(Low of Effect) โดยมีรายละเอียดดงันี ้(พาสนา จลุรตัน,์ 2548, น. 138-142) 

1. กฎแห่งความพรอ้ม (Low of Readiness) การเรียนรูจ้ะเกิดขึน้เม่ือ
บคุคลมีความพรอ้มทัง้ทางดา้นรา่งกายและจิตใจท่ีพรอ้มจะเรียน ความพรอ้มในตวัของบุคคลจะ
เกิดขึน้เม่ือบคุคลมีวฒุิภาวะ มีความสนใจ และมีแรงจูงใจ ความพรอ้มทางดา้นร่างกายคือความ
พรอ้มทางอวัยวะต่างๆ ของร่างกายเช่น หู ตา เป็นตน้ และความพรอ้มทางดา้นจิตใจคือความ
พรอ้มท่ีเกิดจากความพึงพอใจเป็นส าคญั เพราะถา้บุคคลเกิดความพึงพอใจย่อมจะน าไปสู่การ
เรียนรู ้หรือหากไม่เกิดความพึงพอใจการเรียนรูก็้จะไม่เกิดหรือการเรียนรูอ้าจจะหยุดชะงักไป 
โดยธอรน์ไดดค์ได้อธิบายเก่ียวกับกฎแห่งความพรอ้มไว้ดังนี ้ (Hergenhahn. 1988 อ้างถึงใน
พาสนา จลุรตัน,์ 2548, น. 140) 
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1.1 เม่ือบุคคลพรอ้มท่ีจะกระท าแลว้ไดก้ระท า บุคคลย่อมเกิดความ
พอใจซึ่งน าไปสูก่ารเรียนรูไ้ด ้

1.2 เม่ือบคุคลพรอ้มท่ีจะกระท าแตถ่กูยบัยัง้ไม่ใหก้ระท า บคุคลย่อม
เกิดความไมพ่อใจ และไมน่ าไปสูก่ารเรียนรู ้

1.3 เม่ือบุคคลไม่พรอ้มท่ีจะกระท าแตถ่กูบงัคบัใหก้ระท า บคุคลย่อม
เกิดความไมพ่อใจและไมน่ าไปสูก่ารเรียนรู ้

2. กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) เม่ือบุคคลเกิดการเรียนรูแ้ล้ว
ควรไดร้บัการฝึกฝนหรือการกระท าซ า้ๆ เพ่ือความมั่นคงของความสมัพันธร์ะหว่างสิ่งเรา้กับการ
ตอบสนอง โดยแบง่เป็น 2 กฎยอ่ย คือ 

2.1 กฎแห่งการไดใ้ช้ (Law of Use) เม่ือบุคคลเกิดความเขา้ใจหรือ
เกิดการเรียนรูแ้ลว้ มีการกระท าซ า้หรือน าสิ่งท่ีไดเ้รียนรูน้ัน้ไปใชบ้อ่ยๆ การเรียนรูก็้จะมีความคงทน
ถาวร 

2.2 กฎแห่งการไม่ไดใ้ช ้(Law of Disuse) เม่ือบุคคลไม่ไดก้ระท าซ า้
อยา่งตอ่เนือ้งหรือไมไ่ดก้ระท าบอ่ยๆ การเรียนรูน้ัน้จะคอ่ยๆ เลือนหายไปในท่ีสดุ 

2.3 กฎแห่งความพอใจ (Low of Effect) กฎข้อนี ้นับว่าเป็นกฎท่ี
ส าคญัและไดร้บัความสนใจจากธอรน์ไดดม์ากท่ีสดุ เม่ือบคุคลแสดงพฤติกรรมการเรียนรูแ้ลว้ไดร้บั
ผลท่ีพึงพอใจ บุคคลก็อยากจะเรียนรูต้่อไปอีก แตห่ากไดร้บัผลท่ีไม่พึงพอใจบุคคลก็จะไม่อยากท่ี
จะเรียนรู ้เกิดความเบื่อหน่าย หากจะท าใหก้ารเรียนรูอ้ยู่คงทนถาวรจึงควรใหบ้คุคลไดร้บัผลท่ีพึง
พอใจ ซึ่งกฎขอ้นีส้อดคลอ้งกบัทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระท าของสกินเนอร ์นั่นเอง (พาสนา 
จลุรตัน,์ 2548, น. 141)  

จากทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอรน์ไดคส์ามารถน ามาประยุกต่ในการจดัการ
เรียนการสอนไดด้งันี ้(พาสนา จลุรตัน,์ 2548, น. 141-142) 

1. ก่อนด าเนินการสอนผูส้อนควรเตรียมตวัใหพ้รอ้มและกระตุน้ใหผู้เ้รียน
พรอ้มท่ีจะเรียนโดยมีการน าเขา้สูบ่ทเรียนทกุครัง้ 

2. หลงัจากจบบทเรียน ผูส้อนควรมอบหมายงาน การบา้นใหก้ับผูเ้รียน
ไดฝึ้กหดั เพ่ือเป็นการทบทวนอนัจะช่วยใหก้ารเรียนรูน้ัน้เกิดอย่างตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ 

3. ผูส้อนควรใชก้ารเสริมแรง โดยน าสิ่งท่ีผูเ้รียนตอ้งการมาเป็นเครื่องมือ
ในการตอ่รองสง่ผลใหผู้เ้รียนเกิดการอยากเรียนรูเ้พิ่มมากขึน้ 
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4. ผูส้อนควรหลีกเล่ียงสิ่งท่ีท าใหผู้เ้รียนเกิดความกดดนั ความเครียด เช่น 
การท าโทษ การย า้ปมดอ้ยของผูเ้รียน เป็นตน้ 

5. ผู้สอนควรสรา้งบรรยากาศในการเรียนรูใ้หเ้กิดขึน้  เอือ้ใหผู้เ้รียนเกิด
การเรียนรูแ้ละจดักิจกรรมตา่งๆ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและความถนดัของผูเ้รียน อนัจะท า
ใหผู้เ้รียนเกิดความพงึพอใจและอยากเรียนรูต้อ่ไป 

2.2.1.2 ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระท า สกินเนอร ์(Skinner) เป็น
นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนัเช่ือว่าการท่ีจะเขา้ใจและสามารถควบคมุพฤติกรรมมนษุยไ์ดดี้หรือไม่นัน้
ขึน้อยู่กับการรูเ้ง่ือนไขของการเสริมแรง (reinforcement contingency) เพราะบุคคลจะแสดง
พฤติกรรมเช่นใดขึน้อยู่กับว่าบุคคลไดร้บัผลมาอย่างไรในอดีต เช่น นักเรียนไดร้บัคดัเลือกใหไ้ด้
รางวลัประพฤติดี เพราะปฏิบตัิตวัอยู่ในระเบียบวินยั ต่อไปนกัเรียนคนนัน้ก็จะมีพฤติกรรมอยู่ใน
ระเบียบวินัยของโรงเรียนอีก จึงสรุปได้ว่าหาก รูเ้ง่ือนไขของการเสริมแรงของบุคคลแล้วก็จะ
สามารถจูงใจได้ โดยสกินเนอรไ์ด้ท าการทดลอง สามารถสรุปเป็นกฏแห่งการเรียนรูไ้ด้ดังนี ้
(Hergenhahn, 1993 อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2556, น. 57-58) 

1. การกระท าใดๆ ถา้ไดร้บัการเสรมิแรง จะมีแนวโนม้่ท่ีจะเกิดขึน้อีก สว่น
การกระท าท่ีไมมี่การเสรมิแรง การกระท านัน้จะลดลงและหายไปในท่ีสดุ 

2. การเสริมแรงท่ีเปล่ียนแปลงจะท าให้การตอบสนองคงทนกว่าการ
เสรมิแรงท่ีตายตวั 

3. การลงโทษท าใหก้ารเรียนรูไ้ดเ้รว็แตจ่ะลืมเรว็ดว้ย 
4. การให้การเสริมแรงหรือการให้รางวัลเม่ือบุคคลกระท าพฤติกรรมท่ี

ตอ้งการ สามารถชว่ยปรบัหรือปลกูฝังนิสยัท่ีตอ้งการได ้
ในการจัดการเรียนการสอนจึงควรให้การเสริมแรงหลังการตอบสนองท่ี

เหมาะสมของนกัเรียนจะช่วยเพิ่มอตัราการตอบสนอทีเหมาะสมนัน้ได ้ ซึ่งควรมีการเวน้ระยะใน
การเสริมแรงอย่างไม่เป็นระบบหรือปรบัเปล่ียนรูปแบบการเสริมแรงจะช่วยใหก้ารตอบสนองของ
ผูเ้รียนคงทนถาวรยิ่งขึน้ ส  าหรบัการลงโทษท่ีรุนแรงเกินไปจะส่งผลเสียมากกว่าผลดี ควรใชว้ิธีงด
การเสรมิแรงเม่ือนกัเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงคจ์ะช่วยใหน้กัเรียนหยดุพฤติกรรมนัน้ไปในท่ีสดุ  
หากตอ้งการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมหรือปลกูฝังนิสยัใหก้บัผูเ้รียนควรมีการแยกแยะขัน้ตอนของการ
ปฏิกิริยาตอบสนองออกเป็นล าดบัขัน้ โดยพิจารณาใหเ้หมาะสมกับความสามารถของผูเ้รียนและ
เม่ือนักเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีตอ้งการควรใหก้ารเสริมแรงท่ีเหมาะสมในทันที (ทิศนา แขมมณี, 
2556, น. 58) 
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จะเห็นไดว้่าทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เน้นท่ีการกระท าเป็นหลัก 
โดยการเรียนรูจ้ะเกิดขึน้เม่ือบุคคลมีการตอบสนองกับสิ่งเรา้ดว้ยความพรอ้ม การท าซ า้และความ
พึงพอใจท่ีจะเรียนรู ้โดยผู้เรียนจะเรียนรูจ้ากการตอบสนองกับสิ่งเรา้ต่างๆ รอบตัว และการ
เสรมิแรงจะชว่ยใหก้ารเรียนรูไ้ดดี้ขึน้ 

2.2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) ทฤษฎีมนุษย์นิยมมี
วิวฒันาการมาจากทฤษฎีกลุ่มท่ีเนน้การพฒันาตามธรรมชาติ แตจ่ะมีความเป็นวิทยาศาสตรม์าก
ยิ่งขึน้ คือเป็นกระบวนการมากย่ิงขึน้ มนษุยมี์ศกัยภาพ และเป็นอิสระในการพฒันาตนเองอยา่งไม่
มีขีดจ ากัด มีมโนทัศนข์องการเรียนรูแ้บบน าตนเอง นักจิตวิทยาคนส าคญัในกลุ่มนีมี้หลายท่าน 
ผูว้ิจัยของยกมาบางส่วนท่ีสอดคลอ้งกับการเรียนรูแ้บบน าตนเอง คือ โรเจอรส์ (Rogers) โนลส ์
(Knowles) และแฟร ์(Faire) ทฤษฎีนีไ้ดก้ลา่วถึงทฤษฎีการเรียนรูแ้ละหลกัการสอนแตล่ะคน ดงันี ้

2.2.2.1 ทฤษฎีการเรียนรูข้องโรเจอรส์ (Rogers, 1969 อา้งถึงในทิศนา แขม
มณี, 2556, น. 70) ไดก้ลา่วไวว้า่ มนษุยจ์ะสามารถพฒันาตนเองไดดี้หากอยู่ในสภาพการณท่ี์ผอ่น
คลายและเป็นอิสระ เนน้ใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ผูส้อนท าหนา้ท่ีชีแ้นะและอ านายความสะดวก
ใหก้ับผูเ้รียน ดว้ยเหตุนีก้ารจดัการเรียนการสอนจึงควรมุ่งเนน้ท่ีกระบวนการเ ป็นส าคญั การจัด
บรรยากาศใหผู้เ้รียนรูส้ึกไวว้างใจ ปลอดภยัจะช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้ รวมทัง้การให้
ผูเ้รียนเป็นผู้น  าในเรียนรูข้องตน และผูส้อนอ านวยความสะดวก คอยช่วยเหลือจะท าใหผู้้เรียน
บรรลผุล 

2.2.2.2 แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูข้องโนลส ์(Knowles อา้งถึงในทิศนา แขม
มณี, 2556, น. 70) ท่ีกลา่วไวว้า่ มนษุยจ์ะเรียนรูไ้ดดี้ถา้มีอิสระท่ีจะเรียนในสิ่งท่ีตอ้งการดว้ยวิธีการ
ท่ีพอใจ ฉะนัน้มนุษยค์วรไดร้บัการส่งเสริมในการพฒันาความเป็นเอกัตบุคคล เพราะการเรียนรู้
เป็นกระบวนการภายใน ท่ีผูเ้รียนจะน าประสบการณ ์ความรู ้ทกัษะและคา่นิยมมาสูก่ารเรียนรูข้อง
ตน ฉะนัน้ผูเ้รียนจะเรียนรูไ้ดม้ากหากมีส่วนรว่มในการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่มในการ
เรียนจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ดดี้ ในการจดัการเรียนการสอนจึงควรเปิดโอกาสและส่งเสริม
ใหผู้เ้รียน น าประสบการณ์ ความรู ้ทักษะ เจตคติและค่านิยมต่างๆ ของตน เขา้มาใชใ้นการท า
ความเขา้ใจสิ่งใหม่ ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกสิ่งท่ีเรียนและวิธีเรียนดว้ยตนเอง ผูส้อนควร
เขา้ใจและส่งเสริมความแตกต่างระหว่างบุคคล ควรเปิดโอกาสและส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ัฒนา
คณุสมบตัิเฉพาะตน รวมทัง้ควรเปิดโอกาสและสง่เสรมิใหผู้เ้รียน ตดัสินใจดว้ยตวัเอง ลงมือกระท า 
และยอมรบัผลของการตดัสินใจหรือการกระท านัน้ 
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2.2.2.3 แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูข้องแฟร ์(Faire อา้งถึงในทิศนา แขมมณี, 
2556, น. 71) ไดก้ล่าวไวว้่า ผู้เรียนนั้นมีศักยภาพและมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรคท่ี์จะกระท าสิ่ง
ตา่งๆ ดว้ยตนเอง จึงควรถกูปลดปลอ่ยจากการกดข่ีของครูท่ีสอนแบบเก่า การจดัการศกึษาจงึควร
เป็นระบบท่ีใหอิ้สรภาพและเสรีภาพ ในการเรียนรูแ้ก่ผูเ้รียน 

จะเห็นไดว้่านกัทฤษฎีในกลุ่มมนษุยนิยม (Humanism) นัน้เห็นว่ามนษุยมี์คณุคา่ 
มีความคิด มีสมอง มีอารมณแ์ละอิสรภาพในการกระท า การเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีนีเ้ช่ือว่า
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางของการเรียน การจดัการเรียนการสอนจึงมุ่งใหเ้กิดการเรียนรูท้ัง้ดา้นความ
เข้าใจ ทักษะและเจตคติไปพรอ้มๆ กันโดยให้ความส าคัญกับความรูส้ึกนึกคิด ค่านิยม การ
แสดงออกตลอดจนการเลือกเรียนตามความสนใจของผูเ้รียนเป็นหลกั ใชว้ิธีการเรียนรูข้องตนเอง 
สอดคล้องกับความเป็นธรรมชาติและความเป็นเอกัตบุคคล ผู้สอนท าหน้าท่ีช่วยเหลือ สรา้ง
บรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู ้ใหก้ าลงัใจและอ านวยความสะดวกในการเรียนรูข้องผูเ้รียน 

2.2.3 ทฤษฎีการเรียนรูข้องกลุ่มพทุธินิยม (Cognitivism) นกัคิดกลุ่มนีเ้ช่ือวา่การ
เรียนรูข้องมนุษยไ์ม่ใช่เรื่องของพฤติกรรมท่ีเกิดจากกระบวนการตอบสนองต่อสิ่งเรา้เพียงเท่านัน้ 
การเรียนรูข้องมนษุยมี์ความซบัซอ้น เป็นกระบวนการ ทางความคดิท่ีเกิดจากการสะสมขอ้มลู การ
สรา้งความหมาย และความสมัพนัธข์องขอ้มูล และการดึงขอ้มูลออกมาใชใ้นการกระท าและการ
แก้ปัญหาต่างๆ ทฤษฎีในกลุ่มนี ้ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างท่ีสอดคล้องกับการเรียนรูแ้บบน าตนเอง
ทัง้หมด 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีการเรียนรูข้องกลุ่มเกสตลัท์ (Gestalt Theory) และทฤษฎีพฒันาการ
ท า งส ติ ปั ญ ญ า  ( Intellectual Development) (ทิ ศ น า  แ ขม ม ณี , 2556, น . 59-68)  โด ย มี
รายละเอียดดงันี ้

2.2.3.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt Theory) เช่ือว่าการ
เรียนรูเ้ป็นกระบวนการทางความคิดภายในตวัมนษุย์ โดยบคุคลเรียนรูจ้ากสิ่งเรา้ท่ีเป็นส่วนรวมได้
ดีกว่าส่วนย่อย ซึ่งการเรียนรูน้ัน้จะเกิดจากการรบัรูโ้ดยใชป้ระสาทสมัผสัแลว้ถ่ายโยงสู่สมองเพ่ือ
เขา้สู่กระบวนการคิดและแสดงปฏิกิริยาโตต้อบ ส าหรบัการเรียนรูเ้กิดจากการหยั่งเห็นจะเป็นการ
คน้พบช่องทางการแกปั้ญหาอย่างเฉียบพลนั เน่ืองมาประสบการณ ์สติปัญญาของบุคคลนัน้  ใน
การจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีนีจ้ึงมุ่งเนน้การสอนโดยการเสนอภาพรวมใหผู้เ้รียนเห็นและ
เขา้ใจก่อน ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรูไ้ดดี้ การท่ีผูเ้รียนไดร้บัประสบการณท่ี์หลากหลายจะส่งผลให้
ผูเ้รียนสามารถคิดแกปั้ญหาไดแ้ละเกิดการเรียนรูแ้บบหยั่งเห็น โดยผูส้อนสามารถน าเสนอเนือ้หา
บางสว่นเพ่ือใหผู้เ้รียนใชป้ระสบการณเ์ดมิมาเตมิใหส้มบรูณไ์ด ้
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2.2.3.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Intellectual Development) เช่ือ
วา่ แรงจงูใจภายในจะชว่ยใหผู้เ้รียนประสบความส าเรจ็ในการเรียนรู ้ในการจดัการเรียนรูจ้ึงควรจดั
ให้เหมาะสมกับความพรอ้มของผู้เรียน และสอดคล้องกับสติปัญญา โดยทฤษฎีพัฒนาทาง
สติปัญญาไดแ้บง่การเรียนรูอ้อกเป็น 3 ขัน้คือ การเรียนรูจ้ากการกระท า จากความคิด และเรียนรู้
สัญลักษณ์และนามธรรม โดยเช่ือว่าการเรียนรูท่ี้ดีท่ีสุดคือการให้ผู้เรียนคน้พบการเรียนรูด้ว้ย
ตนเอง ในการจดัการเรียนการสอนจงึควรมีการวิเคราะหแ์ละจดัโครงสรา้งเนือ้หาใหเ้หมาะสมก่อน
สอนผูเ้รียนควรมีการส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดค้ิดอย่างอิสระ สรา้งแรงจูงใจใหเ้กิดกบัผูเ้รียน รวมทัง้จดั
ประสบการณ์ใหผู้เ้รียนไดค้น้พบการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ดว้ยการจัดหลักสูตรแบบเกลียว โดยจัด
เนือ้หาความคดิรวบยอดและวิธีสอนใหเ้หมาะกบัพฒันาการของผูเ้รียน 

จะเห็นไดว้า่ทฤษฎีกลุม่พทุธินิยม (Cognitivism) เนน้ท่ีการสรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจใหเ้หมาะสมกบักระบวนการทางสตปัิญญาของผูเ้รียน ผูเ้รียนจะเรียนรูด้ว้ยการเช่ือมโยงจาก
ประสบการณเ์ดมิกบัประสบการณใ์หมเ่ขา้ดว้ยกนั และการสรา้งแรงจงูใจจากภายในของตวัผูเ้รียน
จะสง่เสรมิใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรูไ้ดดี้ขัน้ 

2.3 องคป์ระกอบของการเรียนรูแ้บบน าตนเอง 
การเรียนรูด้ว้ยการน าตนเองเป็นการเรียนรูท่ี้เกิดจากแรงจูงใจภายในของผู้เรียน 

ผูเ้รียนมีความตอ้งการเรียนรูด้ว้ยความสมัครใจ และมีความรบัผิดชอบทัง้นีทุ้กคนจึงมีศกัยภาพ
และความสามารถในการเรียนรูก้ารเรียนรูด้ว้ยการน าตนเองจึงเป็นกระบวนการเรียนรูท่ี้เริ่มจาก
การวินิจฉัยความตอ้งการของตนเองว่าตอ้งการท่ีจะเรียนรูใ้นเรื่องใด มีการก าหนดเป้าหมายการ
เรียนรูท่ี้สามารถน าไปปฏิบตัิไดจ้รงิ วางแผนการเรียนรู ้เรียนรูต้ามแผนท่ีวางไว้ และประเมินผลการ
เรียนรูข้องตนเองอย่างตอ่เน่ือง ผูเ้รียนอาจเรียนรูร้ว่มกนักบัเพ่ือนหรือครูผูส้อนก็ได ้โดยมีครูผูส้อน
เป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู ้การจดัการเรียนรูมุ้่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่มรบัผิดชอบใน
การเรียนรูแ้ละลงมือปฏิบตัดิว้ยตนเอง (เขมณฏัฐ์ มิ่งศริธิรรม, 2552, น. 7) 

ผูส้อนสามารถจดัประสบการณก์ารเรียนรูท่ี้ครอบคลุมองคป์ระกอบในการจะเป็นผู้
เรียนรูแ้บบน าตนเอง 5 ประการ ดงันี ้(Knowles, 1975, 40-48; สมบตั ิสวุรรณพิทกัษ,์ 2543, น. 7) 

1. การวิเคราะหค์วามตอ้งการของตนเองจะเริ่มจากใหผู้เ้รียนแตล่ะคนบอกความ
ตอ้งการและความสนใจของตนในการเรียนกับเพ่ือนอีกคน ท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา แนะน า และ
เพ่ือนอีกคนท าหนา้ท่ีจดบนัทกึ และใหก้ระท าเช่นนีห้มนุเวียนทัง้ 3 คน แสดงบทบาทครบทัง้ 3 ดา้น 
คือ ผูเ้สนอความตอ้งการ ผูใ้หค้  าปรกึษา และผูค้อยจดบนัทึก การสงัเกตการณ์ เพ่ือประโยชนใ์น
การเรียนรว่มกนัและชว่ยเหลือซึ่งกนัและกนัในทกุๆ ดา้น 
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2. การก าหนดจดุมุ่งหมายในการเรียน โดยเริ่มจากบทบาทของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ผูเ้รียนควรศึกษาจุดมุ่งหมายของวิชา แล้วเขียนจุดมุ่งหมายในการเรียนของตนให้ชัดเจน เน้น
พฤตกิรรมท่ีคาดหวงั วดัได ้มีความแตกตา่งของจดุมุง่หมายในแตล่ะระดบั 

3. การวางแผนการเรียน ใหผู้เ้รียนก าหนดแนวทางการเรียนตามวตัถุประสงคท่ี์
ระบุไว ้จดัเนือ้หาใหเ้หมาะสมกับสภาพความตอ้งการและความสนใจของตน ระบุการเรียนการ
สอนใหเ้หมาะสมกบัตนเองมากท่ีสดุ 

4. การแสวงหาแหลง่วิทยาการทัง้ท่ีเป็นวสัดแุละบคุคล 
4.1 แหล่งวิทยาการท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า  เช่น ห้องสมุด 

พิพิธภณัฑ ์เป็นตน้ 
4.2 ทกัษะต่างๆ ท่ีมีส่วนช่วยในการแสวงหาแหล่งวิทยาการไดอ้ย่างสะดวก

รวดเรว็ เชน่ ทกัษะการตัง้ค  าถาม ทกัษะการอา่น เป็นตน้ 
5. การประเมินผล ควรประเมินผลการเรียนดว้ยตนเองตามท่ีก าหนดจดุมุง่หมาย

ของเรียนไว ้และใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบัความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ ทศันคต ิคา่นิยม 
มีขัน้ตอนในการประเมิน คือ 

5.1 ก าหนดเปา้หมาย วตัถปุระสงคใ์หช้ดัเจน 
5.2 ด  าเนินการใหบ้รรลวุตัถปุระสงคซ์ึ่งเป็นสิ่งส  าคญั 
5.3 รวบรวมหลักฐานจากผลการประเมินเพ่ือตัดสินใจซึ่งต้องตั้งอยู่บน

พืน้ฐานของขอ้มลูท่ีสมบรูณแ์ละเช่ือถือได ้
5.4 เปรียบเทียบขอ้มลูก่อนเรียนกบัหลงัเรียนเพ่ือดวู่าผูเ้รียนมีความกา้วหนา้

เพียงใด 
5.5 ใชแ้หลง่ขอ้มลูจากครูและผูเ้รียนเป็นหลกัในการประเมิน 

ทิศนา แขมมณี (2556, น. 125-126) การเรียนรูแ้บบน าตนเองสามารถช่วยฝึกฝนให้
ผู้เรียนพึ่งพาตนเองและพัฒนาตนเองได ้การน าตนเองและพึ่งพาตนเองจะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
แรงจูงใจภายใน ซึ่งสามารถกระตุน้ความตอ้งการท่ีจะเรียนรูแ้/ละช่วยใหก้ารเรียนรูเ้ป็นไปอย่างมี
จุดหมายอันจะส่งผลใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรูไ้ดดี้ ไดม้าก และจดจ าไดน้านขึน้ รวมทั้งน าไปใช้
ประโยชนไ์ดม้ากขึน้ดว้ย โดยมีตวับง่ชีก้ารเรียนรูแ้บบน าตนเองดงันี ้

1. ผูเ้รียนมีการวางแผนการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
2. ผูเ้รียนมีการวินิจฉยัความตอ้งการในการเรียนรูข้องตน (learning needs) 
3. ผูเ้รียนมีการตัง้เปา้หมายในการเรียนรูด้ว้ยตนเอง (learning goals) 
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4. ผูเ้รียนมีการเลือกวิธีเรียนดว้ยตนเอง (learning strategies) 
5. ผูเ้รียนมีการแสวงหาแหล่งความรู ้(learning resources) รวบรวม ขอ้มลู และ

วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยตนเอง 
6. ผูเ้รียนมีการประเมินผลการเรียนรูด้ว้ยตนเอง (learning evaluation) 
7. ผูส้อนมีการสนบัสนนุ ส่งเสริม ใหค้  าแนะน า และความช่วยเหลือ แก่ผูเ้รียนใน

ขัน้ตอนตา่งๆ ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 
8. ผู้สอนมีการวัดและประเมินผลโดยใช้ผลการประเมินของตนเอง และของ

ผูเ้รียนประกอบกนั 
กกูลิเอลมิโน (Guglielmino) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของลกัษณะการเรียนรูแ้บบน า

ตนเอง หรือ SDLR (Self Directed Learning Readiness) ท่ีได้จากการใช้เทคนิคเดลฟาย ไว้ 8 
ดา้น ดงันี ้(สรวงพร กศุลสง่, 2557, น. 101-102) 

1. การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู ้(Openness to Learning Opportunities) ไดแ้ก่
ความ สนใจ ในการเรียน ความพอใจในความริเริ่มของตน ความรกัการเรียน และความคาดหวงัว่า
จะเรียน อย่างต่อเน่ือง ความสนใจหาแหล่งความรู้ การมีความอดทนต่อข้อสงสัย การมี
ความสามารถในการ ยอมรบัค าวิจารณ ์และการมีความรบัผิดชอบ ในการเรียนรู ้

2. การมีมโนทศันข์องตนเองในการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ (Self Concept 
as an Effective Learner) ไดแ้ก่ ความมั่นใจท่ีจะเรียนรูด้ว้ยตนเอง ความสามารถในการจัดแบ่ง
เวลาใหก้าร เรียน การมีวินัย การมีความรูเ้ก่ียวกับความตอ้งการการเรียนรู ้และแหล่งทรพัยากร
ทางความรู ้และ การมีทศันะตอ่ตนเอง วา่เป็นผูก้ระตือรือรน้ในการเรียนรู ้

3. การมีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียนรู ้(Initiative and Independence 
in Learning) ไดแ้ก่ การแสวงหาค าตอบจากค าถามต่างๆ ชอบแสวงหาความรู ้ชอบมีส่วนรว่มใน
การ ก าหนดประสบการณก์ารเรียนรู ้มีความมั่นใจในความสามารถท่ีจะท างานดว้ยตนเองไดดี้ รกั
การ เรียนรู ้พอใจในทกัษะการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ รูแ้หล่งทรพัยากรทางความรู ้มีความสามารถ
ในการ พฒันาแผนการท างานของตนเอง และมีความรเิริ่มในการเริ่มโครงการใหม่ๆ  

4. การยอมรับในสิ่ ง ท่ี เกิดขึ ้นจากการเรียน รู้ของตนเอง (Acceptance of 
Responsibility for One's Own Learning) ได้แก่  การยอมรับจากผลการเรียนว่าตน เองมี
สติปัญญา ปานกลาง หรือเหนือกว่าปานกลาง ความเต็มใจเรียนในสิ่งท่ียากหากเป็นเรื่องท่ีสนใจ 
และมีความ เช่ือมั่นในวิธีการเรียนและสืบสวนสอบสวนทางการศกึษา 
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5. ความรกัในการเรียน (Love of Learning) ไดแ้ก่ การช่ืนชมบุคคลท่ีคน้ควา้อยู ่
เสมอ การมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะเรียน และสนกุกบัการสืบสอบคน้ควา้ 

6. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ได้แก่ การมีความกล้าเส่ียงกล้าลอง มี 
ความสามารถคดิปัญหา และความสามารถคดิวิธีการเรียนในเรื่องหนึ่งๆ ไดห้ลายวิธี 

7. การมองอนาคตในแง่ดี (Positive Orientation to the Future) ไดแ้ก่การมอง
ตนเอง ว่าเป็นผู้เรียนรูต้ลอดชีวิต ชอบคิดถึงอนาคต เห็นปัญหาว่าเป็นสิ่งท้าทาย และไม่ใช่
เครื่องหมายจะให ้หยดุท า 

8. ความสามารถในการใช้ทักษะทางการศึกษาขั้นพื ้นฐานและทักษะการ
แ ก้ ปั ญ ห า  (Ability to Use Basic Study Skills and Problem-Solving Skills) ได้ แ ก่  ก า ร มี
ความสามารถในการใชท้กัษะการเรียนรูใ้นการแกปั้ญหา คดิวา่การแกปั้ญหาเป็นสิ่งท่ีทา้ทาย 

จากองคป์ระกอบข้างตน้ กูกลิเอลมิโน (Guglielmino) ได้พัฒนาเครื่องมือวัด 
ลักษณะการเรียนรูด้้วยการน าตนเองตามองคป์ระกอบทั้ง 8 ด้าน เป็นเครื่องมือท่ีได้รับการ
ตรวจสอบโครงสรา้งความตรงและความเช่ือมั่นหลายครัง้ไดร้บัการยอมรบักันอย่างแพร่หลายว่า
เป็นเครื่องมือวดัลกัษณะการเรียนรูด้ว้ยการน าตนเองท่ีมีคณุภาพสามารถตีความขอ้มูลเพ่ือสรุป
ลกัษณะท่ีศกึษาไดอ้ยา่งครอบคลมุมีเหตผุลมีความเช่ือมั่นและความตรงมากท่ีสดุ 

2.4 กระบวนการเรียนรูแ้บบน าตนเอง บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียนในการเรียนรูแ้บบน า
ตนเอง 

การเรียนรูแ้บบน าตนเองมีความหมายครอบคลุมถึงกระบวนการเรียนรูแ้ละวิธีการ
จัดการเรียนรูท่ี้ผู้เรียนเป็นผู้ก าหนดหรือตัดสินสิ่งท่ีต้องการเรียนรู้ และมีบทบาทและความ
รบัผิดชอบหลกัในการวางแผน ด าเนินการ ควบคมุติดตาม และการประเมินผลการเรียนรู ้โดยการ
เรียนรูแ้บบน าตนเองนัน้อาจด าเนินไปอย่างเป็นล าดบัขัน้ตอนในบริบทของการศึกษาอย่างเป็น
ทางการ (formal education) และไม่เป็นทางการ (non-formal education) หรืออาจเป็นการเรียนรู้
ตามอัธยาศัย (informal learning) โดยโนลส ์(Knowles. 1990, อ้างถึงใน อภิภา ปรชัญพฤทธ์ิ, 
2555, น. 398) ไดอ้ธิบายกระบวนการเรียนรูแ้บบน าตนเองว่าประกอบดว้ยขัน้ตอน 5 ขัน้ตอนท่ี
ด าเนินการตามล าดบัดงันี ้

1. ขัน้สรา้งบรรยากาศการเรียนรู ้(Climate Setting) 
2. ขัน้วิเคราะหค์วามตอ้งการในการเรียนรู ้(Diagnosis Needs for Learning) 
3. ขัน้ก าหนดเปา้หมาย (Setting Goals) 
4. ขัน้วางแผนการเรียนรู ้(Designing a Learning Plan)  
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5. ขัน้การประเมินผลการเรียนรู ้(Evaluation Learning Outcome) 
การเรียนรูแ้บบน าตนเองนัน้เป็นการเรียนรูท่ี้ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูร้ิเริ่มและมีรบัผิดชอบ

ดว้ยตนเอง โดยจะอาศยัความชว่ยเหลือจากผูอ่ื้นหรือไมก็่ได ้ซึ่งโนลส ์(Knowles, 1975, pp. 9-13) 
ไดก้ลา่วถึงกิจกรรมท่ีเป็นบทบาทของผูส้อนและผูเ้รียนแบบน าตนเองไว ้ดงันี ้
 
ตาราง 1 บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียนในการเรียนรูแ้บบน าตนเอง 
 

บทบาทในการเรียนรู้
แบบน าตนเอง 

ผูส้อน ผูเ้รียน 

1. การสรา้ง
บรรยากาศการเรียนรู ้
(Climate Setting) 

สรา้งความคุน้เคย ใหผู้เ้รียนมี
ความรูส้กึท่ีดี เช่ือถือ และสรา้งทัง้
บรรยายกาศเกือ้หนนุและเขม้งวด
ในเวลาเดียวกนั  

ใหเ้กียรตผิูส้อนและยอมรบัในตวั
ผูส้อน มีปฏิสมัพนัธท่ี์ดี เขา้ใจ
บทบาทของผูส้อนวา่เป็นเพียงผู้
ชีแ้นะเทา่นัน้ 

2. การวิเคราะหค์วาม
ตอ้งการในการเรียนรู ้
(Diagnosis Needs 
for Learning) 

น าเสนอวิธีการสอนใหก้บัผูเ้รียน 
น าผูเ้รียนไปสู่กระบวนการ
ตดัสินใจโดยอาศยัมตกิลุม่ มีการ
ก าหนดโครงสรา้งครา่วๆ ของ
หลกัสตูร ขอบเขตเนือ้หากวา้งๆ 
สรา้งทางเลือกท่ีหลากหลายให้
ผูเ้รียน รวมทัง้วิเคราะหค์วาม
พรอ้มในการเรียนรูข้องผูเ้รียนดว้ย 

ส ารวจความตอ้งการ ก าหนด
จดุมุง่หมายในการเรียนและเลือก
สิ่งท่ีตนเองตอ้งการเรียนรูจ้าก
ทางเลือกตา่งๆ ท่ีก าหนด 

3. การตัง้เปา้หมาย 
(Setting Goals) 

ชว่ยใหผู้เ้รียนเกิดการถ่ายทอด
ความตอ้งการในการเรียนรู ้เป็น
วตัถปุระสงคก์ารเรียนท่ีชดัเจน มี
ความเป็นไปไดแ้ละสามารถ
ประเมินผลได ้

ระบคุวามจ าเป็น วตัถปุระสงค ์
และประโยชนท่ี์ไดร้บัการจาก
เรียนรู ้
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

บทบาทในการเรียนรู้
แบบน าตนเอง 

ผูส้อน ผูเ้รียน 

4. การวางแผนการ
เรียนรู ้(Designing a 
Learning Plan)  

ชว่ยใหผู้เ้รียนออกแบบการเรียนรู้
ของตนเอง รูจ้กัแหลง่เรียนรู ้และ
วิธีการในการใชแ้หลง่เรียนรูน้ัน้ 
รบับทบาทเป็นท่ีปรกึษา เพ่ือให้
ผูเ้รียนปฏิบตัติามกิจกรรมการ
เรียนรูไ้ด ้มีการเตรียมควรมพรอ้ม
ในการจดัประสบการณก์ารเรียนรู ้
เสรมิทกัษะท่ีจ าเป็นในการเรียนรู้
ใหก้บัผูเ้รียน 

สามารถระบแุหลง่ทรพัยากร 
กิจกรรมท่ีใชเ้รียนรูแ้ละเกณฑ์
ประเมินความส าเรจ็ สามารถ
ปฏิบตัิตามกิจกรรมการเรียนรู ้
วิเคราะหแ์ละบนัทกึความกา้วหนา้
ของการเรียนรูไ้ด ้มีความ
รบัผิดชอบในการด าเนินงานตาม
แผน รวมทัง้ควบคมุกิจกรรมการ
เรียนรูข้องตนเองตามแผนการ
เรียนรูท่ี้ก าหนด 

5. การประเมินผล
การเรียนรู ้
(Evaluation 
Learning Outcome) 

ปอ้นขอ้มลูยอ้นกลบัใหแ้ก่ผูเ้รียน
เก่ียวกบัการเรียนรู ้ความส าเรจ็
ตามวตัถปุระสงคห์รือไม่ ให้
ความรูแ้ละฝึกผูเ้รียนในการ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย รวมทัง้
เสนอแนะการน าตนเองของผูเ้รียน 

ประเมินผลสมัฤทธ์ิและผลการ
เรียนรูด้ว้ยตนเอง ประเมิน
จดุมุง่หมายการเรียนรูว้า่บรรลผุล
หรือไม ่ตอ้งปรบัปรุงอยา่งไร 

 
จากตารางขา้งตน้สรุปไดว้่า ตามแนวคิดของโนลสน์ัน้ บทบาทของผูส้อนเป็นเพียงผู้

แนะน า อ านวยความสะดวกในการเรียนรูใ้หก้ับผูเ้รียน สามารถเป็นแหล่งการเรียนรูแ้ละแนะน า
แหล่งการเรียนรูใ้ห้กับผูเ้รียนได้ เป็นผูก้ระตุน้และผลักดนัผูเ้รียนใหส้ามารถวางแผนการเรียนรู้ 
จัดการเรียนรูไ้ดเ้อง ผูส้อนจึงควรมีความรู ้ทักษะ ประสบการณ์และความสามารถในการสรา้ง
บรรยากาศในการเรียนรูใ้หก้บัผูเ้รียน ซึ่งตอ้งมีความสามารถในการน าตนเองในการเรียนรูไ้ด ้
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3. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ปวีณา ยอดสิน (2551, น. 93-96) ได้ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการแนะแนว

การศกึษาและอาชีพตามทฤษฎีการตดัสินใจของเกแลตต์ ตอ่การพฒันาการตดัสินใจเลือกศกึษา
ต่อและอาชีพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม 
ผลการวิจยัพบวา่ (1) ภายหลงัการทดลองนกัเรียนกลุ่มทดลอง มีคะแนนจากมาตรวดัการตดัสินใจ
เลือก ศึกษาต่อและอาชีพสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (2) 
ภายหลงัการทดลองนกัเรียน กลุ่มทดลอง มีคะแนนจากมาตรวดัการตดัสินใจเลือกศึกษาตอ่และ
อาชีพ สงูกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคมุ อย่างมี นยัส าคญัท่ีระดบั .05 (3) นกัเรียนกลุ่มทดลอง มีความ
คิดเห็นว่าการเขา้รว่มโปรแกรมการแนะแนวการศึกษา และอาชีพตามทฤษฎีการตดัสินใจของเก
แลตต ์ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจตนเองในดา้นต่างๆ คือ ความสนใจ ความสามารถ ทกัษะ ความเช่ือ 
และบุคลิกภาพ ท าใหน้ักเรียนก าหนดเป้าหมายทางการศึกษาต่อและอาชีพท่ีเหมาะสม รวมทัง้
พฒันาทกัษะในการคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาและอาชีพ ซึ่งส่งผลใหน้กัเรียนมีแนวทาง ใน
การตดัสินใจและมีความมั่นใจในการตดัสินใจเลือกศกึษาตอ่และประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม 

มนาปี คงรกัชา้ง (2558, น. 72-73) การศึกษาผลของโปรแกรมการรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองในอาชีพต่อการตดัสินใจเลือกอาชีพของนกัเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยัพบว่า
หลงัการทดลองนกัเรียนท่ีไดร้บัโปรแกรมการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในอาชีพมีค่าเฉล่ียการ
ตดัสินใจเลือกอาชีพสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 และหลังการ
ทดลองนกัเรียนท่ีไดร้บัโปรแกรมการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในอาชีพมีค่าเฉล่ียคะแนนการ
ตดัสินใจเลือกอาชีพสงูกว่านกัเรียนท่ีไดร้บัการแนะแนวทางอาชีพดว้ยวิธีการปกตอิยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 

อิศรยิา ทองงาม (2545, น. 233-246) ศกึษาการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบน า
ตนเองวิชาวิทยาศาสตรร์ะดบัปรญิญาตรี เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถสรรคส์รา้งความรูท้างวิทยาศาสตร ์
ผลการเปรียบเทียบความสามารถของนกัศึกษา พบว่านกัศึกษากลุ่มทดลองมีลกัษณะการเรียน
แบบน าตนเองความสามารถสรรคส์รา้งความรูท้างวิทยาศาสตร์ ในดา้นการศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง การท างานอย่างเป็นระบบ การปฏิบตัิการ ทดลองทางวิทยาศาสตร ์การประมวลความรู้
และการประยกุตค์วามรูท้างวิทยาศาสตร ์และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สงูกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และผลการประเมินตามสภาพจริง พบว่า นกัศกึษากลุ่มทดลองมี
การประเมินตนเองท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถดา้นการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การท างาน
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อย่างเป็นระบบ และการปฏิบตัิการทดลองทางวิทยาศาสตร ์เพิ่มมากขึน้จากการประเมินตนเอง 3 
ครัง้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัการประเมินโดยผูส้อนในการประเมินผลงานการเรียนรูใ้นแฟ้มสะสมผลงาน 

นดัดา องัสโุวทยั (2550, น. 132-138) ไดศ้กึษาการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนวิชา
เคมีท่ีเน้นกระบวนการเรียนรูแ้บบน าตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยพบว่า 
รูปแบบการเรียนการสอนวิชาเคมีท่ี เน้นกระบวนการ เรียนรู้แบบน าตนเองท่ีพัฒนาขึน้ มี
ประสิทธิภาพท าใหผู้เ้รียนกลุม่ทดลองท่ีมีทกัษะพืน้ฐานการเรียนรูร้ะดบัสงูไดพ้ฒันาตนเองใหเ้ป็นผู้
มีลกัษณะการเรียนรูแ้บบน า ตนเอง โดยเปรียบเทียบกับก่อนการทดลองและกลุ่มควบคมุอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และผลการประเมินประสิทธิภาพเม่ือเทียบกับกลุ่มควบคมุไดค้่า
ขนาดอิทธิพลไมน่อ้ยกวา่ 50 เป็นไป ตามเกณฑ ์สว่นกลุม่ทดลองท่ีมีทกัษะพืน้ฐานการเรียนรูร้ะดบั
ต ่าพบว่า ในภาพรวมมีลกัษณะการ เรียนรูแ้บบน าตนเองลดลง นอกจากนีด้า้นจิตวิทยาศาสตร์
ใหผ้ลท านองเดียวกบัดา้นลกัษณะการ เรียนรูแ้บบน าตนเอง ส่วนดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
เคมีพบว่า ผูเ้รียนกลุ่มทดลองทัง้ภาพรวม และกลุ่มท่ีมีทกัษะพืน้ฐานตา่งกนัไดผ้ลการเรียนสงูกว่า
ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติและไดค้า่ขนาดอิทธิพลเป็นไปตามเกณฑ ์ผูเ้รียนมีความ
พึงพอใจต่อรูปแบบนีใ้นระดบัปานกลาง นอกจากนีย้งัพบว่าทกัษะพืน้ฐานการเรียนรูข้องผูเ้รียน
สง่ผลตอ่ลกัษณะการเรียนรูแ้บบน าตนเองแตไ่มเ่กิดปฏิสมัพนัธก์บักระบวนการเรียนรู ้

เดอเบียนและคอรน์ิ เลียส (Bruin & Cornelius, 2011, 214) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการเรียนรูแ้บบน าตนเองกบัการตดัสินใจดา้นอาชีพของนกัศกึษาปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัเซาท์
แอฟริกา ผลปรากฎว่า การเรียนรูแ้บบน าตนเองมีความสมัพนัธอ์ย่างมีนยัส าคญักับการตดัสินใจ
อาชีพดา้นการรบัรูส้มรรถนะตนเอง ดา้นความเช่ือมั่นและความไม่แน่ใจ ผลจากการวิเคราะหก์าร
ถดถอยแบบหลายตวัแปรชีใ้หว้่าการเรียนรูแ้บบน าตนเองอธิบายความแปรปรวนในการตดัสินใจ
เลือกอาชีพอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 4 นอกเหนือจากความเช่ือมั่นในการรบัรูส้มรรถนะตนเอง 

จากการศึกษางานวิจัยพบว่า มีผูส้นใจในศึกษาเรื่องของการพฒันาการตดัสินใจเลือก
อาชีพเป็นจ านวนมาก ซึ่งสว่นใหญ่จะเป็นการน ากิจกรรมแนะแนว การใหค้  าปรกึษา โปรแกรมการ
แนะแนวมาเพ่ือพฒันาการตดัสินใจเลือกอาชีพ และทฤษฎีการเรียนรูแ้บบน าตนเองมีผูส้นใจศกึษา
เพ่ือพฒันาทกัษะการเรียนรูข้องผูเ้รียน แตย่งัไม่มีใครน าทฤษฎีการเรียนรูแ้บบน าตนเองมาปรบัใช้
เพ่ือพฒันาการตดัสินใจเลือกอาชีพ มีเพียงผูศ้กึษาความสมัพนัธว์า่การเรียนรูแ้บบน าตนเองส่งผล
ตอ่การตดัสินใจเลือกอาชีพเทา่นัน้ 



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 

 
การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรท่ีน ามาศึกษาวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร จ านวน 300 คน 
การเลือกกลุม่ตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดม้าจากนักเรียนท่ีมีคะแนนการ
ตดัสินใจเลือกอาชีพต ่ากว่าเปอรเ์ซ็นไทลท่ี์ 50 จ  านวน 122 คน จากนัน้สุ่มอย่างง่ายโดยการจับ
ฉลากมาจ านวน 60 คน แล้วสุ่มอย่างง่ายอีกครัง้เพ่ือเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 30 คน  และกลุ่ม
ควบคมุ 30 คน  
 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยครัง้นี  ้เครื่องมือท่ีใช้ประกอบดว้ย (1) แบบวัดการตดัสินใจเลือกอาชีพ (2) 
โปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง ดงัมีรายละเอียดวิธีการพฒันาเครื่องมือและแนวทางในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู ดงันี ้

1. ขัน้ตอนการสรา้งแบบวดัการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
1.1 ศกึษาต ารา เอกสาร และงานวิจยัท่ีมีโครงสรา้ง และเนือ้หาสอดคลอ้งกบัการวดั

การตดัสินใจ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสรา้งแบบวดัการตดัสินใจเลือกอาชีพ  
1.2 สรา้งแบบวัดการตัดสินใจเลือกอาชีพ ซึ่งผู้วิจัยไดพ้ัฒนาขึน้จากแบบวัดการ

ตดัสินใจเลือกอาชีพ (Career Decision Scale หรือ CDS) ของออซิโพว ์(Osipow, 1976, as cited 
in Meyer, 1987, 99-102) ประกอบด้วยข้อค าถาม 2 ตอน ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบ
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แบบสอบถาม และตอนท่ี 2 ประกอบดว้ยขอ้ค าถามท่ีมีมาตรประมาณค่าแบบลิเคิรท์ 4 ระดับ
ทัง้หมด 30 ขอ้  

1.3 เกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบวดัการตดัสินใจเลือกอาชีพ มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน
ตามแบบมาตรประมาณคา่ของลิเคริท์ 4 ระดบั ดงันี ้

4 หมายถึง ขอ้ความนัน้ตรงกบัผูต้อบมากท่ีสดุ 
3 หมายถึง ขอ้ความนัน้ตรงกบัผูต้อบมาก 
2 หมายถึง ขอ้ความนัน้ตรงกบัผูต้อบนอ้ย 
1 หมายถึง ขอ้ความนัน้ไมต่รงกบัผูต้อบเลย 
และการแปลความหมายคะแนนขอ้ความเชิงบวกใหค้ะแนนแบบ 4 3 2 และ 1 

ในกรณีท่ีผูต้อบเห็นดว้ยมากท่ีสุด จนถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุดและในกรณีท่ีเป็นขอ้ความเชิงลบให้
คะแนนแบบกลบัทิศ 1 2 3 และ4 ในกรณีท่ีผูต้อบเห็นดว้ยมากท่ีสดุ จนถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ  

1.4 น าแบบวัดการตัดสินใจท่ีได้เสนอต่อ และวิเคราะห์หาค่าความเท่ียงตรงของ
เครื่องมือโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน ดว้ยวิธีหาคา่ดชันีความสอดคลอ้งของเนือ้หาในขอ้ค าถาม
กับวัตถุประสงค์ ( index of item objective congruence IOC) เป็นรายข้อ โดยมี เกณฑ์การ
พิจารณา ดงันี ้

ใหค้ะแนน +1 เม่ือแนใ่จวา่ขอ้ค าถามนัน้ตรงตามนิยามศพัทห์รือขอบขา่ยเนือ้หา 
ให้คะแนน  0 เม่ือไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นตรงตามนิยามศัพท์หรือขอบข่าย

เนือ้หา 
ใหค้ะแนน -1 เม่ือแน่ใจว่าขอ้ค าถามนัน้ไม่ไดว้ดัตรงตามนิยามศพัทห์รือขอบข่าย

เนือ้หา 
พิจารณาคดัเลือกขอ้ท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป ในขัน้นีไ้ดค้ดัเลือกขอ้ค าถาม

ไวจ้  านวน 27 ขอ้ โดยมีคา่ IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 น าแบบวดัการตดัสินใจท่ีไดป้รบัปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือใหแ้บบวดัการตดัสินใจมีความสมบรูณแ์ละเหมาะสมยิ่งขึน้ 

1.5 น าแบบวัดการตดัสินใจเลือกอาชีพไปทดลองใชก้ับกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 100 คน โดยเลือกนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  เพ่ือ
วิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total 
Correlation) ท่ีมากกว่า 0.20 โดยในขัน้ตอนนีเ้หลือขอ้ค าถามจ านวน 25 ขอ้ โดยมีคา่สหสมัพนัธ์
ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม อยูร่ะหวา่ง 0.24 – 0.81 
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1.6 น าแบบวดัการตดัสินใจเลือกอาชีพท่ีผ่านวิเคราะหค์า่สหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนน
รายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) มาท าการหาค่าความเช่ือมั่ น

(Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach, ∝-Coefficient) 
ปรากฎผลวา่คา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.902 

1.7 ด  าเนินการจัดพิมพ์แบบวัดการตัดสินใจเลือกอาชีพ ท่ีผ่านการตรวจสอบและ
ทดลองใชแ้ลว้ เพ่ือน าไปเก็บรวบรวมขอ้มลูจากลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 
 
ตาราง 2 ตวัอยา่งขอ้ค าถามในแบบวดัการตดัสินใจเลือกอาชีพ  
 

ขอ้ ขอ้ความ 4 3 2 1 
0. เม่ือตดัสินใจเลือกอาชีพไดแ้ลว้ นกัเรียนรูส้กึพงึพอใจใน

อาชีพนัน้ 
    

00. นกัเรียนทราบว่าบคุลิกภาพของตนเองวา่เหมาะสมจะ
ประกอบอาชีพใดได ้

    

000. นกัเรียนมีความสนใจในอาชีพหลากหลาย และตอ้งการ
ขอ้มลูเพิ่มเตมิในการตดัสินใจเลือกอาชีพ 

    

0000. นกัเรียนมีความสนใจและช่ืนชอบในอาชีพท่ีมีความแตกตา่ง
กนั นกัเรียนจงึยงัไมส่ามารถตดัสินใจเลือกได ้

    

 
2. ขัน้ตอนการสรา้งโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง 

2.1 ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
2.2 ผูว้ิจยัไดก้ าหนดโครงสรา้งโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองในรูปแบบกิจกรรม 

โดยมีล าดบัขัน้ตอนตามแบบทฤษฎีการเรียนรูแ้บบน าตนเอง (Knowles. 1975: 9-13) คือ 
2.2.1 ขั้นการสรา้งบรรยากาศการเรียนรู้ (Climate Setting) ผู้วิจัยสนทนากับ

นกัเรียนเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกอาชีพ น าเขา้สูกิ่จกรรมเพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนคิดเพ่ือตดัสินใจ 
2.2.2 การวิ เค ราะห์ความต้องการในการเรียน รู้ (Diagnosis Needs for 

Learning) นักเรียนวิเคราะห์ความต้องการและเลือกสิ่งท่ีตนเองต้องการเรียนรู้เก่ียวกับการ
ตดัสินใจเลือกอาชีพ โดยใหน้ักเรียนแต่ละคนบอกความตอ้งการและความสนใจของตนเองกับ
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เพ่ือนและผูส้อนน าเสนอวิธีการเรียนรูใ้หก้บันกัเรียน น านกัเรียนไปสูก่ระบวนการตดัสินใจเพื่อเลือก
วิธีการเรียนรูโ้ดยอาศยัมตกิลุม่ 

2.2.3 การตัง้เปา้หมาย (Setting Goals) หลงัจากท่ีก าหนดความตอ้งการเรียนใน
การเรียนรูแ้ลว้ นกัเรียนตอ้งก าหนดวตัถปุระสงคท่ี์ชดัเจนในการเรียนรูเ้ก่ียวกับการตดัสินใจเลือก
อาชีพ ว่าตอ้งการเรียนรูเ้ก่ียวกบัอาชีพดา้นใดบา้ง อาทิ ทางเลือกการศกึษา ไดแ้ก่ คณุสมบตัิของ
ผูส้มคัร หลกัสูตรทางการเรียน และค่าใช้จ่าย เป็นตน้ ขอ้มูลเก่ียวกบัการเลือกอาชีพ ไดแ้ก่ ขอ้มูล
เก่ียวกบัตลาดแรงงาน คณุสมบตัิของผูป้ระกอบอาชีพ สวสัดิการท่ีไดร้บั รายได ้และ การฝึกอบรม
เพ่ือเข้าสู่อาชีพ เป็นตน้ นอกจากนีน้ักเรียนตอ้งรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับตนเองให้มากท่ีสุด เช่น 
ความสนใจ ความถนดั คา่นิยม ความสามารถ ทกัษะ และทศันคติ 

2.2.4 การวางแผนการเรียนรู ้(Designing a Learning Plan) ผู้เรียนออกแบบ
การเรียนรูข้องตนเอง โดยใหน้ักเรียนระบุแหล่งทรพัยากรทัง้ท่ีเป็นวสัดุและบุคคล (Designing a 
Learning Plan) เช่น ห้องสมุด การสัมภาษณ์ การอ่าน การศึกษาดูงาน เป็นตน้ โดยผู้สอนรับ
บทบาทเป็นท่ีปรกึษา ชว่ยใหน้กัเรียนออกแบบการเรียนรูข้องตนเอง รูจ้กัแหล่งเรียนรู ้และวิธีการใน
การใชแ้หลง่เรียนรูน้ัน้  เพ่ือใหน้กัเรียนปฏิบตัติามกิจกรรมการเรียนรูไ้ด ้จากนัน้ใหน้กัเรียนน าขอ้มลู
เก่ียวกับอาชีพหรือการศึกษาท่ีไดร้วบรวมไวแ้ลว้นัน้มาเปรียบเทียบกับขอ้มูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือ
ส ารวจถึงความเป็นไปได้ ศึกษาให้ชัดเจนถึงค่านิยมของตน แล้วน ามาประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจเลือกตัวเลือกทีเหมาะสมกับตนเอง แล้วประเมินทางเลือกทั้งหมดแล้วตัดสินใจแบบ
เดด็ขาด 

2.2.5 การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation Learning Outcome) นักเรียน
ประเมินผลการเรียนดว้ยตนเองตามท่ีก าหนดจุดมุ่งหมายของเรียนไว้ ว่าบรรลุผลหรือไม่ ตอ้ง
ปรบัปรุงอยา่งไร โดยผูส้อนเสนอแนะการน าตนเองของผูเ้รียน 

2.3 น าเสนอโปรแกรมการเรียนรู้แบบน าตนเองให้กับคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์พิจารณา ปรับปรุงโปรแกรมตามค าแนะน า จากนั้นน าเสนอเพ่ือให้ผู้เช่ียวชาญ
พิจารณา โดยการใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมเป็นรายกิจกรรม 

2.4 ปรบัปรุงโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญดัง
ขอ้มลูในภาคผนวก 

2.5 น าโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองท่ีปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) 
กบันกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 30 คน  
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2.6 น าโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองท่ีมาปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม เพ่ือน าไป
เก็บรวบรวมขอ้มลูจากลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 

 
แบบแผนการทดลอง 

การวิจัยครัง้นี ้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Designs) โดยใช้แบบ
แผน Non-Randomized Control – Group Pretest Posttest Design (อรพินทร ์ชชูม, 2552) 
 
ตาราง 3 แบบแผนการทดลอง 
 

การก าหนดการเข้า
กลุ่ม 

วัดก่อน ตัวแปรอิสระ วัดหลัง 

E 
C 

T1 
T1 

X 
- 

T2 

T2 

 
ความหมายของสญัลกัษณ ์

E  แทน กลุม่ทดลอง 
C  แทน กลุม่ควบคมุ 
T  แทน การวดัท่ีสงัเกตได ้อาจเป็นวดัก่อนหรือหลงัจดักระท า 
X  แทน การเขา้รว่มโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงันี ้
1. ผูว้ิจัยติดต่อประสานกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน 

และติดต่อกับบณัฑิตวิทยาลัยเพ่ือขอหนงัสือรบัรองการเก็บขอ้มูลไปใหก้ับผูอ้  านวยการโรงเรียน 
เพ่ือขอความอนเุคราะหใ์นเก็บรวบรวมขอ้มลูจากนกัเรียน 

2. ผูว้ิจยัใหน้ักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ท าแบบวดัการตดัสินใจ และน าคะแนนท่ีได้
จากการตอบแบบวดัดงักลา่วเป็นคะแนนก่อนการทดลอง จากนัน้ด  าเนินการใชโ้ปรแกรมการเรียนรู้
แบบน าตนเอง ทดลองทัง้หมด 10 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที โดยแบง่ออกเป็น 4 ระยะ คือ ปฐมนิเทศ 1 
ครัง้ เรียนรูเ้ก่ียวกับตนเอง 3 ครัง้ เรียนรูเ้ก่ียวกับอาชีพ 3 ครัง้ เรียนรูเ้ก่ียวกับคณะ 2 ครัง้ และ
ปัจฉิมบท 1 ครัง้ ใชเ้วลา 2 สปัดาหใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
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3. หลงัจากเสร็จสิน้การทดลอง ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ท าแบบวดัการ
ตดัสินใจอีกครัง้ เพ่ือน าคะแนนท่ีไดม้าเป็นคะแนนหลงัการทดลอง 

4. น าคะแนนท่ีไดก้่อน – หลงัการทดลองมาวิเคราะหต์ามวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบ
สมมตฐิานตอ่ไป 

 
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข้์อมูล 

สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
1. สถิตพืิน้ฐาน 

1.1 คา่เฉล่ีย (Mean)  
1.2 คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (Standard Deviation)  

2. สถิตท่ีิใชต้รวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
2.1 ค่าความเท่ียงตรงของแบบวัดการตัดสินใจเลือกอาชีพ โดยใช้ดัชนีความ

สอดคลอ้ง IOC: Index of Item – Object Congruence  
2.2 หาค่าสหสมัพันธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กับคะแนนรวม (r) ของแบบวดัการ

ตัดสินใจ จากค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total 
Correlation) 

2.3 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบวดัการตดัสินใจ โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบคั (Cronbach, ∝-Coefficient)  
3. สถิตท่ีิใชใ้นการทดสอบสมมิตฐิาน 

3.1 เปรียบเทียบผลการตดัสินใจเลือกอาชีพก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม
การเรียนรูแ้บบน าตนเองของนักเรียน โดยการวิเคราะหค์ะแนนเฉล่ีย t-test for the dependent 
Sample  

3.2 เปรียบเทียบผลการตดัสินใจเลือกอาชีพ ระหว่างกลุ่มท่ีเขา้รว่มโปรแกรมการ
เรียนรูก้ารน าตนเองกับกลุ่มท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง โดยการวิเคราะห์
คะแนนเฉล่ีย t-test for the independent Sample  

 



 

บทที ่4 
ผลการด าเนินงานวิจัย 

 
การวิจยัฉบบันีเ้ป็นการศกึษาผลของการใชโ้ปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองท่ีมีตอ่การ

ตดัสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ ปทมุวนั โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกอาชีพของนกัเรียนก่อน
และหลงัการใชโ้ปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือก
อาชีพ ระหว่างนกัเรียนกลุ่มท่ีไดเ้ขา้รว่มโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองกับกลุ่มท่ีไม่ไดเ้ขา้รว่ม
โปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง ทัง้นีเ้พ่ือความเขา้ใจท่ีตรงกัน ผูว้ิจยัก าหนดสญัลกัษณท่ี์ใชใ้น
การวิเคราะหข์อ้มลู และน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้
 
สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 

n แทน จ านวนคน 

�̅� แทน คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
S.D. แทน คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t แทน คา่สถิตท่ีิใชใ้นการพิจารณา t-distribution 
df แทน ระดบัชัน้แหง่ความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) 
P แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
* แทน มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ในการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดเ้สนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามล าดบั ดงันี ้

1. ผลเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกอาชีพก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้
ระหวา่งนกัเรียนกลุม่ท่ีไดเ้ขา้รว่มและกลุม่ท่ีไมไ่ดเ้ขา้รว่มโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง 
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ตาราง 4 ผลการตดัสินใจเลือกอาชีพก่อนเขา้รว่มโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองระหวา่งกลุม่ท่ี
ไดเ้ขา้รว่มและกลุม่ท่ีไมไ่ดเ้ขา้รว่มโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง 
 

กลุ่ม n �̅� S.D. t df P 
กลุม่ท่ีเขา้รว่มโปรแกรม 30 60.37 8.503 

1.971 45.308 .055 
กลุม่ท่ีไมไ่ดเ้ขา้รว่มโปรแกรม 30 63.87 4.718 

 
จากตาราง 4 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนการตัดสินใจ

เลือกอาชีพก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองระหว่างนักเรียนท่ีเข้าร่วมและ
นกัเรียนท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง พบว่า ก่อนการทดลองกลุ่มท่ีเขา้ร่วม

โปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองมีคะแนนการตดัสินใจเลือกอาชีพ (�̅� = 60.37, S.D. = 8.503) 

ไมแ่ตกตา่งกบักลุม่ท่ีไมเ่ขา้รว่มโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง (�̅� = 63.87, S.D. = 4.718)  
 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนก่อนและหลังการใช้
โปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง 
 
ตาราง 5 ผลการวิเคราะหค์วามแตกตา่งของการตดัสินใจเลือกอาชีพของนกัเรียนก่อนและหลงัเขา้
รว่มโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง 
 

ระยะ n �̅� S.D. t df P 
ก่อนการทดลอง 30 60.37 8.503 

13.535 29 .000* 
หลงัการทดลอง 30 71.93 10.409 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตาราง 5 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนการตัดสินใจ
เลือกอาชีพของนักเรียนท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองระหว่างก่อนและหลังการ
ทดลอง พบวา่ คา่เฉล่ียคะแนนการตดัสินใจเลือกอาชีพหลงัการทดลอง (�̅� = 71.93, S.D. = 10.409) 

สงูกว่าคา่เฉล่ียคะแนนการตดัสินใจเลือกอาชีพก่อนการทดลอง (�̅� = 60.37, S.D. = 8.503) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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3. เพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกอาชีพ ระหว่างนักเรียนกลุ่มท่ีได้เข้าร่วม
โปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองกบักลุม่ท่ีไมไ่ดเ้ขา้รว่มโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง 

 
ตาราง 6 ผลการตดัสินใจเลือกอาชีพของนกัเรียนหลงัเขา้รว่มโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง
ระหวา่งกลุม่ท่ีไดเ้ขา้รว่มและกลุม่ท่ีไมไ่ดเ้ขา้รว่มโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง 
 

กลุ่ม N �̅� S.D. t df P 
กลุม่ท่ีเขา้รว่มโปรแกรม 30 71.93 10.409 

2.022 52.665 .024* 
กลุม่ท่ีไมไ่ดเ้ขา้รว่มโปรแกรม 30 67.20 7.485 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตาราง 6 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนการตัดสินใจ
เลือกอาชีพหลงัการเขา้รว่มโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองระหว่างกลุ่มท่ีเขา้รว่มโปรแกรมการ
เรียนรูแ้บบน าตนเองและกลุ่มท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง พบว่า ค่าเฉล่ีย
คะแนนการตัดสินใจเลือกอาชีพของกลุ่มท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองหลังการ

ทดลอง (�̅� = 71.93, S.D. = 10.409) สูงกว่าค่าเฉล่ียคะแนนการตดัสินใจเลือกอาชีพกลุ่มท่ีเขา้

รว่มโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง (�̅� = 67.20, S.D. = 7.485) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 



 

บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัฉบบันีเ้ป็นการศกึษาผลของการใชโ้ปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองท่ีมีตอ่การ

ตดัสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ ปทมุวนั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย  

1. เพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนก่อนและหลังการใช้
โปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกอาชีพ ระหว่างนักเรียนกลุ่มท่ีได้เข้าร่วม
โปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองกบักลุม่ท่ีไมไ่ดเ้ขา้รว่มโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง 
 
สมมตฐิานการวิจัย 

1. หลงัการทดลองนกัเรียนท่ีไดเ้ขา้รว่มโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองมีการตดัสินใจ
เลือกอาชีพสงูขึน้กวา่ก่อนการทดลอง 

2. นกัเรียนท่ีไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองมีการตดัสินใจเลือกอาชีพสูง
กวา่นกัเรียนกลุม่ท่ีไมไ่ดเ้ขา้รว่มโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากร 
ประชากรท่ีน ามาศึกษาวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร จ านวน 300 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดม้าจากนักเรียนท่ีมีคะแนนการ
ตดัสินใจเลือกอาชีพต ่ากว่าเปอรเ์ซ็นไทลท่ี์ 50 จ  านวน 122 คน จากนัน้สุ่มอย่างง่ายโดยการจับ
ฉลากมาจ านวน 60 คน แล้วสุ่มอย่างง่ายอีกครัง้เพ่ือเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 30 คน  และกลุ่ม
ควบคมุ 30 คน 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครัง้นี ้ เครื่องมือท่ีใช้ประกอบด้วยแบบวัดการตัดสินใจเลือกอาชีพและ

โปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1. แบบวัดการตดัสินใจเลือกอาชีพ ซึ่งผูว้ิจยัไดพ้ัฒนาขึน้จากแบบวดัการตดัสินใจ

เลือกอาชีพ ออซิโพว ์(Osipow, 1976, as cited in Meyer, 1987, pp. 99-102) ประกอบดว้ยข้อ
ค าถาม 2 ตอน ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม และตอนท่ี 2 ประกอบดว้ยขอ้
ค าถามท่ีมีมาตรประมาณคา่แบบลิเคิรท์ 4 ระดบัทัง้หมด 25 ขอ้ ท่ีมีคา่สหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนน
รายขอ้กับคะแนนรวม อยู่ระหว่าง 0.24 – 0.81 และค่าความเช่ือมั่นของแบบวดัทั้งฉบับเท่ากับ 
0.902 

2. โปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง ผู้วิจัยได้สรา้งโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน า
ตนเองขึน้จากทฤษฎีการเรียนรูแ้บบน าตนเองของโนลส ์(Knowles. 1990, อา้งถึงใน อภิภา ปรชัญ
พฤทธ์ิ, 2555, น. 398) ประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสรา้งบรรยากาศการเรียนรู ้
(Climate Setting) 2) ขัน้วิเคราะหค์วามตอ้งการในการเรียนรู ้(Diagnosis Needs for Learning) 
3) ขัน้ก าหนดเป้าหมาย (Setting Goals) 4) ขัน้วางแผนการเรียนรู ้(Designing a Learning Plan) 
5) ขั้นการประเมินผลการเรียนรู ้(Evaluation Learning Outcome) ร่วมกับทฤษฎีทางจิตวิทยา 
ประกอบดว้ย ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอรน์ไดค ์ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระท าของสกิน
เนอร ์ทฤษฎีการเรียนรูข้องโรเจอรส์ แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรูข้องโนลส ์แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้
ของแฟร ์ทฤษฎีการเรียนรูข้องกลุ่มเกสตลัทแ์ละทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา มาใชอ้อกแบบ
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมตามล าดับขั้น
ดงักลา่วทัง้หมด 10 กิจกรรม ใชร้ะยะเวลากิจกรรมละ 50 นาที   
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงันี ้

1. ผูว้ิจัยติดต่อประสานกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
และติดต่อกับบณัฑิตวิทยาลัยเพ่ือขอหนงัสือรบัรองการเก็บขอ้มูลไปใหก้ับผูอ้  านวยการโรงเรียน 
เพ่ือขอความอนเุคราะหใ์นเก็บรวบรวมขอ้มลูจากนกัเรียน 

2. ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ท าแบบวดัการตดัสินใจเลือกอาชีพ และน า
คะแนนท่ีไดจ้ากการตอบแบบประเมินดงักล่าวเป็นคะแนนก่อนการทดลอง จากนัน้ด  าเนินการใช้
โปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง ทดลองทัง้หมด 10 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที  
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3. หลงัจากเสร็จสิน้การทดลอง ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ท าแบบวดัการ
ตดัสินใจเลือกอาชีพอีกครัง้ เพ่ือน าคะแนนท่ีไดม้าเป็นคะแนนหลงัการทดลอง 

4. น าคะแนนท่ีไดก้่อน – หลงัการทดลองมาวิเคราะหต์ามวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบ
สมมตฐิานตอ่ไป 
 

การวิเคราะหข้์อมูล 
ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะหข์อ้มลูตามวิธีการทางสถิติ ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าเร็จรูป

เพ่ือเปรียบเทียบผลการตดัสินใจเลือกอาชีพก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ดงันี ้
1. สถิตพืิน้ฐาน 

1.1 คา่เฉล่ีย (Mean) 
1.2 คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (Standard Deviation) 

2. สถิตท่ีิใชต้รวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
2.1 ค่าความเท่ียงตรงของแบบวัดการตัดสินใจเลือกอาชีพ โดยใช้ดัชนีความ

สอดคลอ้ง IOC: Index of Item – Object Congruence 
2.2 หาค่าสหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กับคะแนนรวม (r) ของแบบวดัการ

ตดัสินใจเลือกอาชีพ จากค่าสหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กับคะแนนรวม (Corrected Item-
Total Correlation) 

2.3 หาค่าความเช่ือมั่ นของแบบวัดการตัดสินใจ เลือกอาชีพ  โดยใช้สูตร

สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั (Cronbach, ∝-Coefficient) 
3. สถิตท่ีิใชใ้นการทดสอบสมมิตฐิาน 

3.1 เปรียบเทียบผลการตดัสินใจเลือกอาชีพก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม
การเรียนรูแ้บบน าตนเองของนักเรียน โดยการวิเคราะหค์ะแนนเฉล่ีย t-test for the dependent 
Sample 

3.2 เปรียบเทียบผลการตดัสินใจเลือกอาชีพระหว่างกลุ่มท่ีเขา้รว่มโปรแกรมการ
เรียนรูก้ารน าตนเองกับกลุ่มท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง โดยการวิเคราะห์
คะแนนเฉล่ีย t-test for the independent Sample 
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจยัพบวา่ 

 1. หลังการทดลองนักเรียนท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองมีการ
ตดัสินใจเลือกอาชีพสูงกว่าก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05  

2. นกัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองมีการตดัสินใจเลือกอาชีพ
สงูกวา่นกัเรียนท่ีไม่ไดเ้ขา้รว่มโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  
 
อภปิรายผลการวิจัย 

ผูว้ิจยัแบ่งการอภิปรายผลจากการวิจยัเป็น 2 ประเด็น คือ (1) การตดัสินใจเลือกอาชีพ
ของนักเรียนก่อนและหลังการใชโ้ปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง  และ (2) การตัดสินใจเลือก
อาชีพระหว่างนกัเรียนกลุ่มท่ีไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองกับกลุ่มท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วม
โปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

1. การตดัสินใจเลือกอาชีพของนกัเรียนก่อนและหลงัการใชโ้ปรแกรมการเรียนรูแ้บบ
น าตนเอง 

ผลของการใชโ้ปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกอาชีพ
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 จากการวิเคราะหท์างสถิตพิบวา่ นกัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมการ
เรียนรูแ้บบน าตนเองมีคะแนนการตดัสินใจเลือกอาชีพหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ทั้งนี ้เป็นผลเน่ืองมาจาก 
โปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึน้มานั้นมุ่งเน้นให้นักเรียนวิเคราะห์ความ
ตอ้งการในการเรียนรูข้องตนเองอย่างรอบด้านเก่ียวกับอาชีพ เริ่มต้นดว้ยการวิเคราะห์ความ
ตอ้งการท่ีจะเรียนรูด้้วยตนเองเป็นการให้อิสระกับผู้เรียนท่ีจะก าหนดหัวข้อท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ตดัสินใจเลือกอาชีพ ว่าอยากเรียนรูใ้หเ้รื่องใดบา้ง จากนัน้นักไดฝึ้กการก าหนดเป้าหมายซึ่งเป็น
การให้ผูเ้รียนตัง้วตัถุประสงคว์่าตอ้งการศึกษาแต่ละหัวขอ้เพ่ือสิ่งใด มีเป้าหมายอย่างไรในการ
เรียนรูพ้รอ้มทัง้วางแผนการเรียนรูข้องตนเองว่าจะรวบรวบขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลใดทัง้ท่ีเป็นวสัดุ
และบคุคลโดยไม่ไดจ้  ากดัแตเ่พียงในหอ้งเรียนเท่านัน้ นอกจากนีผู้เ้รียนสามารถเรียนรูด้ว้ยตนเอง
จากแหล่งทรพัยากรภายนอกได ้ผูเ้รียนยงัตอ้งก าหนดระยะเวลาและวิธีการประเมินผล ก าหนด
ชิน้งานท่ีไดแ้ละหลงัจากจบกิจกรรมในแตล่ะครัง้จะมีการประเมินผลการเรียนรูเ้พ่ือเป็นการทบทวน
และใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียน โดยนกัเรียนจะแลกเปล่ียนสิ่งท่ีไดเ้รียนรูใ้นแตค่รัง้ อภิปรายถึง
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กระบวนการเรียนรู ้อุปสรรคท่ีพบและแนวทางการแกไ้ข รวมทัง้การเตรียมตวัในกิจกรรมต่อๆ ไป 
โดยตลอดโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองผูว้ิจัยจะท าหนา้ท่ีในการอ านวยความสะดวกและ
แนะน า ให้ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนเพ่ือใช้ในการเรียนในครัง้ถัดไป  
สอดคล้องกับ โนลส์ (Knowles, 1975, p. 18) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้แบบน าตนเองเป็น
กระบวนการคิดริเริ่มการเรียนเอง โดยอาจจะอาศยัความชว่ยเหลือจากผูอ่ื้นหรือไม่ก็ได ้โดยผูเ้รียน
จะท าการวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนของตนเอง ก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู ้
แหล่งขอ้มลูในการเรียนรู ้ส่ือการเรียน คดัเลือกวิธีการเรียนรูท่ี้เหมาะสมและประเมินผลการเรียนรู้
นัน้ ซึ่งในโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองนักเรียนไดร้บัการปฐมนิเทศเพ่ือท าความเขา้ใจการ
ด าเนินกิจกรรมของโปรแกรมโดยการสรา้งแผนผงัความคิด (Mind Map) เพ่ือใหน้กัเรียนมองเห็น
ภาพรวมและสามารถด าเนินการตามแผนท่ีไดว้างไว ้สอดคล้องกับ ทฤษฎีการเรียนรูข้องกลุ่ม
เกสตลัท ์(Gestalt Theory) (ทิศนา แขมมณี, 2556, น. 59-68) ท่ีกล่าวไวว้่า ในการจัดการเรียน
การสอนควรเสนอภาพรวมใหผู้เ้รียนเห็นและเขา้ใจก่อน ซึ่งจะชว่ยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ดดี้ โดย
ผูส้อนสามารถน าเสนอเนือ้หาบางสว่นเพ่ือใหผู้เ้รียนใชป้ระสบการณเ์ดมิมาเตมิใหส้มบรูณไ์ด ้ 

เม่ือผู้เรียนมีความเข้าใจในโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองและมีแผนการ
เรียนรูท่ี้ชดัเจนแลว้ ผูเ้รียนจะสามารถด าเนินการเรียนรูท่ี้ใดก็ไดแ้ลว้แต่ความตอ้งการ ดว้ยเหตุนี ้
การเรียนรูแ้บบน าตนเองจึงสามารถท าได้ทั้งในห้องเรียนแบบเปิดและการศึกษาอย่างอิสระ 
สอดคลอ้งกับ ทิพยวรรณ กิตติพร (2531, น. 8-9) ท่ีไดก้ล่าวว่า กระบวนการตดัสินใจเลือกอาชีพ
เป็นกระบวนท่ีบคุคลตอ้งการเรียนรูเ้ก่ียวกบัขอ้มูลมากขึน้ดว้ยตนเอง รวมทัง้ความเขา้ใจในตนเอง
แลว้น ามาพิจารณาเปรียบเทียบอนัจะน าไปสู่การเลือกอาชีพท่ีใกลเ้คียงกบัความเป็นจรงิมากท่ีสดุ 
บคุคลจึงจ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลท่ีละเอียดเก่ียวกับอาชีพนัน้ รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกบัทกัษะ ความ
สนใจ และค่านิยมในระดบัเชิงลึกจนกระทั่งสามารถเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกบัตวัเองมากท่ีสุดได ้
สอดคล้องกับ เดวิส (Davis, 1996, as cited in Isaacson & Brown, 2000, p. 27) กล่าวไว้ว่า 
การตดัสินใจเลือกอาชีพนัน้เริ่มตน้จากการวิเคราะหถ์ึงคณุค่าและความสามารถซึ่งจะเป็นไปตาม
ลกัษณะของความสามารถและคณุค่าในแต่ละอาชีพ บุคคลจะมีการตดัสินใจในอาชีพจากการ
เปรียบเทียบถึงความพึงพอใจในงานและตอบสนอง ความตอ้งการของตน และสอดคลอ้งกับ เกอ
แลต (Gelatt, 1962, pp. 240-245) ไดก้ล่าวถึง การตัดสินใจเลือกอาชีพท่ีดีและมีคุณภาพนั้น 
จะตอ้งไดร้บัขอ้มลูท่ีถกูตอ้งชดัเจนและสมบรูณท์ าใหมี้การตดัสินใจท่ีดี รวมทัง้ระบบคา่นิยมในแต่
ละสถานการณ ์  
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นอกจากนี้ในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ เกิดขึน้กับผู้เรียน ผู้วิจัยน า
กิจกรรมท่ีส่งเสรมิทกัษะทางดา้นการเรียนรูแ้ละการตดัสินใจ เช่น กิจกรรมกลุ่ม เกมต่างๆ มาปรบั
ใช ้ซึ่งเป็นการกระตุน้ให้ผู้เรียนไดใ้ชค้วามคิดและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการซักถามและพูดคุย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นจากเพ่ือนๆ โดยผู้วิจัยท าหน้าท่ีในการให้ค  าแนะน า ชีแ้นะและสรา้ง
บรรยากาศท่ีเป็นกัลยาณมิตร จากการสงัเกตพบว่านักเรียนมีความเช่ือมั่นในความสามารถของ
ตนเองมากขึน้ มีแรงขบัท่ีจะท าใหต้นเองประกอบอาชีพท่ีเลือกไวม้ากขึน้  สอดคลอ้งกับ โรเจอรส์ 
(Rogers, 1969, อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2556, น. 70) ท่ีกล่าวไวว้่า มนุษยจ์ะสามารถพฒันา
ตนเองไดดี้หากอยู่ในสภาพการณท่ี์ผอ่นคลายและเป็นอิสระ เนน้ใหผู้เ้รียนเป็นศนูยก์ลาง ผูส้อนท า
หนา้ท่ีชีแ้นะ อ านวยความสะดวกใหก้บัผูเ้รียน จดับรรยากาศใหผู้เ้รียนรูส้ึกไวว้างใจ ปลอดภยั ให้
ผูเ้รียนเป็นผูน้  าในเรียนรูข้องตน และผูส้อนคอยช่วยเหลือผูเ้รียนใหบ้รรลผุล และสอดคลอ้งกบักฏ
แห่งการเรียนรูข้องธอรน์ไดค ์(Thorndike) (Hergenhahn. 1988 อา้งถึงในพาสนา จุลรตัน,์ 2548, 
น. 140) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า การเรียนรูจ้ะเกิดขึน้เม่ือบคุคลมีความพรอ้มทัง้ทางดา้นรา่งกายและจิตใจ
ท่ีพรอ้มจะเรียน ดงันัน้ก่อนด าเนินการสอนผูส้อนควรเตรียมตวัใหพ้รอ้มและกระตุน้ใหผู้เ้รียนพรอ้ม
ท่ีจะเรียนโดยมีการน าเขา้สูบ่ทเรียนทกุครัง้ และเมื่อบคุคลแสดงพฤติกรรมการเรียนรูแ้ลว้ไดร้บัผลท่ี
พึงพอใจ บุคคลก็อยากจะเรียนรูต้่อไปอีก ดงันัน้หากจะท าใหก้ารเรียนรูอ้ยู่คงทนถาวรจึงควรให้
บคุคลไดร้บัผลท่ีพึงพอใจ ซึ่งกฎดงักล่าวสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระท าของส
กินเนอร ์ (Skinner อา้งถึงในทิศนา แขมมณี, 2556, น. 58) ท่ีกล่าวไวว้่า การกระท าใดๆ ถ้าไดร้บั
การเสริมแรง จะมีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้อีก ส่วนการกระท าท่ีไม่มีการเสริมแรง การกระท านัน้จะ
ลดลงและหายไปในท่ีสุด ในการจดัการเรียนการสอนจึงควรใหก้ารเสริมแรงหลงัการตอบสนองท่ี
เหมาะสมของนกัเรียนจะชว่ยเพิ่มอตัราการตอบสนองของนกัเรียน  

จากท่ีกล่าวมาผูเ้รียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองจึงมีคะแนนการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพท่ีสูงขึน้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เดอเบียนและคอรน์ิเลียส (Bruin & 
Cornelius, 2011, p. 214) ท่ีได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรูแ้บบน าตนเองกับการ
ตดัสินใจดา้นอาชีพของนกัศึกษาปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัเซาทแ์อฟริกา ผลปรากฎว่า การเรียนรูแ้บบ
น าตนเองมีความสมัพนัธอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติกับการตดัสินใจอาชีพดา้นการรบัรูส้มรรถนะ
ตนเอง ดา้นความเช่ือมั่นและความไม่แน่ใจ โดยนกัเรียนท่ีไดร้บัการส่งเสริมใหมี้การเรียนรูแ้บบน า
ตนเองจะมีความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพไดดี้กวา่นกัเรียนทั่วไป  

2. การตดัสินใจเลือกอาชีพระหวา่งนกัเรียนกลุ่มท่ีไดเ้ขา้รว่มโปรแกรมการเรียนรูแ้บบ
น าตนเองกบักลุม่ท่ีไมไ่ดเ้ขา้รว่มโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง 
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ผลของการใชโ้ปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกอาชีพ
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 จากการวิเคราะหท์างสถิตพิบวา่ นกัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมการ
เรียนรูแ้บบน าตนเองมีคะแนนการตดัสินใจเลือกอาชีพหลงัการทดลองสูงกว่านกัเรียนท่ีไม่ไดเ้ข้า
ร่วมโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยท่ีก าหนดไว ้ทัง้นีเ้พราะนักเรียนท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง
ไดร้บัการสนบัสนนุดา้นการตดัสินใจเลือกอาชีพอย่างรอบดา้น นกัเรียนไดว้างแผนการเรียนรูแ้ละ
ลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเองจึงส่งผลใหมี้การตดัสินใจเลือกอาชีพท่ีชดัเจนกว่านกัเรียนท่ีไม่ไดเ้ขา้รว่ม
โปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองท่ีอยู่ในการเรียนการสอนตามปกติท่ีมีผู้สอนให้ความรู ้ โดย
นกัเรียนเรียนรูจ้ากผูส้อนและส่ือการสอน โดยไม่ไดว้ิเคราะหค์วามตอ้งการของตนเอง เ ป็นเพียง
การรบัทราบขอ้มูลเก่ียวกับอาชีพเท่านัน้ สอดคลอ้งกับ โนลส ์(Knowles, n.d., อา้งถึงใน ทิศนา 
แขมมณี, 2556, น. 70-71) กล่าวไวว้่า การเรียนรูเ้ป็นกระบวนการภายใน ผูเ้รียนจะน าประสบการณ ์
ความรู ้ทกัษะและคา่นิยมมาสู่การเรียนรูข้องตน การใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่มในการเรียนจะชว่ยใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรูไ้ดดี้ จึงควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกสิ่งท่ีเรียน วิธีเรียนดว้ยตนเอง ตดัสินใจดว้ย
ตวัเอง ลงมือกระท า และยอมรบัผลของการตดัสินใจหรือการกระท านัน้  โดยโปรแกรมการเรียนรู้
แบบน าตนเองช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้กิดกระบวนการเรียนรูเ้ก่ียวกบัอาชีพ เริ่มตัง้แต่การวิเคราะหค์วาม
ตอ้งการในการเรียนรู ้การก าหนดเปา้หมายการเรียนรู ้การออกแบบการเรียนรู ้แสวงหาขอ้มลูจาก
แหล่งวิทยาการ และการประเมินและสรุปผลการเรียนรู ้เนน้การยอมรบัในความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ผู้เรียนทุกคนมีสิทธิในการเรียนรูใ้นเรื่องท่ีตนเองตอ้งการ ดว้ยวิธีการท่ีผู้เรียนพึงพอใจ 
สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Intellectual Development) (ทิศนา แขมมณี , 
2556, น. 59-68) ท่ีกล่าวไวว้่าการเรียนรูท่ี้ดีท่ีสุดคือการใหผู้เ้รียนคน้พบการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ใน
การจัดการเรียนการสอนจึงควรมีการวิเคราะหแ์ละจัดโครงสรา้งเนือ้หาให้เหมาะสมกับผูเ้รียน 
ผู้สอนควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนไดค้ิดอย่างอิสระ สรา้งแรงจูงใจให้เกิดกับผู้เรียน รวมทั้งจัด
ประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสอดคล้องกับกฏแห่งการเรียนรู้
ของธอรน์ไดค ์(Thorndike) (Hergenhahn. 1988 อา้งถึงในพาสนา จุลรตัน ,์ 2548, น. 140) ท่ีได้
กล่าวไวว้่า กฎแหง่การฝึกหดั (Law of Exercise) เม่ือบคุคลเกิดความเขา้ใจหรือเกิดการเรียนรูแ้ลว้ 
ถ้ามีการกระท าซ ้าหรือน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้นั้นไปใช้บ่อยๆ การเรียนรู้ก็จะมีความคงทนถาวร 
เช่นเดียวกับการตดัสินใจ เม่ือนกัเรียนไดฝึ้กฝนการตดัสินใจในการวางแผนการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
รวมถึงกิจกรรมในขั้นสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีกระตุ้นให้นักเรียนตัดสินใจเพ่ือเลือกใน
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สถานการณ์ท่ีก าหนด นักเรียนก็จะมีความมั่นใจและสามารถตัดสินใจดีขึน้เม่ือฝึกฝนอย่าง
สม ่าเสมอ 

นอกจากนี้โปรแกรมการเรียนรู้แบบน าตนเองมุ่งเน้นให้นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โปรแกรมมีอิสระในการคดัสรรหวัขอ้และรูปแบบในการเรียนรูด้ว้ยตนเอง และไมจ่  ากดัว่าการเรียนรู้
นัน้จะเกิดขึน้ภายในหรือภายนอกหอ้งเรียน หรือจ ากัดช่วงเวลาในการเรียนรู ้ นักเรียนสามารถ
เรียนรูไ้ด้ตามความต้องการและน าผลมารายงานในห้องเรียนเพ่ือให้ผู้วิจัยช่วยให้ค  าแนะน า 
สอดคลอ้งกับ แฟร ์(Faire, n.d., อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2556, น. 70-71) กล่าวว่า ผู้เรียนมี
ศกัยภาพและมีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรคท่ี์จะกระท าสิ่งตา่งๆ ดว้ยตนเอง ควรถกูปลดปล่อยจากการ
กดข่ีของครูท่ีสอนแบบเก่า ในทางกลบักนันกัเรียนท่ีไมไ่ดเ้ขา้รว่มโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง
ท่ีใชก้ารเรียนรูภ้ายในหอ้งเรียนเพียงอย่างเดียวโดยเรียนรูใ้นเรื่องท่ีผูส้อนเป็นผูก้  าหนด  นอกจากนี้
โปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองยงัมีการจดักิจกรรมเสริมทกัษะการตดัสินใจท่ีกระตุน้ในนกัเรียน
ไดต้ดัสินใจ การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัและค าแนะน าแก่นกัเรียนอยา่งใกลช้ิด ท าใหน้กัเรียนไดมี้โอกาส
รบัผิดชอบการเรียนรูข้องตนเอง เลือกวิธีการเรียนรูเ้อง แสวงหาแหล่งความรูใ้นการรวบรวมขอ้มูล
และวิเคราะหข์อ้มูลตนเอง ส่งผลใหน้กัเรียนสามารถตดัสินใจเลือกอาชีพไดดี้กว่านกัเรียนท่ีไม่เขา้
โปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง  สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เดอเบียนและคอรน์ิเลียส (Bruin 
& Cornelius, 2011, p. 214) ท่ีไดศ้ึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรูแ้บบน าตนเองกับการ
ตดัสินใจดา้นอาชีพของนกัศึกษาปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัเซาทแ์อฟริกา ผลปรากฎว่า การเรียนรูแ้บบ
น าตนเองมีความสมัพนัธอ์ย่างมีนยัส าคญักบัการตดัสินใจอาชีพดา้นการรบัรูส้มรรถนะตนเอง ดา้น
ความเช่ือมั่นและความไม่แน่ใจ นักเรียนท่ีไดร้บัการส่งเสริมให้มีการเรียนรูแ้บบน าตนเองจะมี
ความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพไดดี้กวา่นกัเรียนทั่วไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะทั่วไป 
1. การน าโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองไปใชน้ัน้ ขัน้ตอนท่ีส าคัญท่ีสุดคือการ

เตรียมความพรอ้มใหก้บัผูเ้รียน ผูส้อนควรส ารวจและท าความเขา้ใจธรรมชาตขิองผูเ้รียน โดยสรา้ง
บรรยากาศท่ีมีความเป็นกลัยาณมิตร เพราะการเรียนรูแ้บบน าตนเองนัน้ตอ้งอาศยัสมัพนัธภาพท่ีดี
ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนจงึจะสามารถสรา้งบรรยากาศในการเรียนรูใ้หเ้กิดขึน้ได ้

2. โปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองนัน้มีความต่อเน่ืองกันในหลายๆ กิจกรรม จึง
ควรพฒันาการบนัทกึผลเพ่ือติดตามขอ้มลูไดส้ะดวกและทนัตอ่สถานการณ ์เชน่ การสรา้ง google 
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classroom เป็นตน้ จะช่วยให้ติดตามและน าขอ้มูลมาใชไ้ดส้ะดวกยิ่งขึน้ในการท ากิจกรรมครัง้
ตอ่ๆ ไป 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
1. ควรมีการศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกอาชีพ เพ่ือน าผลท่ีไดม้าปรบัใช้

ในการพฒันาการตดัสินใจเลือกอาชีพตอ่ไป 
2. หากตอ้งการศึกษาเพิ่มเติม สามารถน าแบบวัดการตัดสินใจเลือกอาชีพอ่ืนๆ ท่ี

สามารถน ามาปรบัใชไ้ด ้เช่น แบบสอบถามกระบวนการตดัสินใจเพ่ือเลือกอาชีพแบบสถานการณ ์ 
มาตรวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนในการตดัสินใจเลือกอาชีพ (CDMSES) เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญประเมินความสอดคลอ้งของเครื่องมือ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องของเคร่ืองมือ 

 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยว์รรณิศา ปลอดโปรง่ หวัหนา้กลุม่งานแนะแนว 
     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ปทมุวนั 
 
อาจารย ์ดร.ธรรมโชต ิเอ่ียมทศันะ  อาจารยป์ระจ า 
     ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา 
     คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 
อาจารย ์ดร.ภารดี ก าภ ูณ อยธุยา อาจารยป์ระจ า 
     ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา 
     คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนงัสือรบัรองจรยิธรรมการวิจยั 
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ภาคผนวก ค 
คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 
ตาราง 7 การวิเคราะหค์า่ดชันีคความสอดคลอ้งของแบบวดัการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
 

ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC การพจิารณา 
1 2 3 

1.  +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์
2.  +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์
3.  +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์
4.  +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์
5.  +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์
6.  +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์
7.  0 +1 +1 0.67 ผา่นเกณฑ ์
8.  +1 +1 0 0.67 ผา่นเกณฑ ์
9.  0 -1 0 -0.33 ไมผ่า่นเกณฑ ์
10.  +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์
11.  -1 0 0 -0.33 ไมผ่า่นเกณฑ ์
12.  +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์
13.  +1 +1 0 0.67 ผา่นเกณฑ ์
14.  +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์
15.  +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์
16.  +1 +1 0 0.67 ผา่นเกณฑ ์
17.  0 +1 +1 0.67 ผา่นเกณฑ ์
18.  +1 0 +1 0.67 ผา่นเกณฑ ์
19.  +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์
20.  0 +1 +1 0.67 ผา่นเกณฑ ์
21.  +1 +1 0 0.67 ผา่นเกณฑ ์
22.  +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์
23.  +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์
24.  0 0 0 0.00 ไมผ่า่นเกณฑ ์
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ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC การพจิารณา 
1 2 3 

25.  +1 0 +1 0.67 ผา่นเกณฑ ์
26.  0 +1 +1 0.67 ผา่นเกณฑ ์
27.  +1 +1 0 0.67 ผา่นเกณฑ ์
28.  -1 0 0 -0.33 ไมผ่า่นเกณฑ ์
29.  -1 -1 -1 -1.00 ไมผ่า่นเกณฑ ์
30.  +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์

*ขอ้ 1 แยกออกเป็น 2 ค าถาม 
*ขอ้ 2 แยกออกเป็น 2 ค าถาม 
 
ตาราง 8 การวิเคราะหค์า่ดชันีคความสอดคลอ้งของโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง 
 

คร้ังที่ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
การ

พจิารณา 
ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 
1 ปฐมนิเทศ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์ - ขอใหเ้พิ่มหวัขอ้สาระการเรียนรู ้

- ขอใหเ้ขียนอธิบายแตล่ะขัน้ตอนของ
การเรียนรูแ้บบน าตนเองพรอ้มระบุ
บทบาทของนกัเรียนและบทบาทของ
ผูว้ิจยัแตล่ะขัน้อย่างชดัเจน 
- เพิ่มการอา้งอิงส่ือการสอนอ่ืนๆ ท่ี
น ามาใช ้เชน่ แบบวดั แฟ้มอาชีพ เป็นตน้ 

2 รูจ้กัตนเอง (1) 0 +1 +1 0.67 ผา่นเกณฑ ์
3 รูจ้กัตนเอง (2) +1 +1 0 0.67 ผา่นเกณฑ ์
4 รูจ้กัตนเอง (3) +1 0 +1 0.67 ผา่นเกณฑ ์
5 รูจ้กัอาชีพ (1) +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์
6 รูจ้กัอาชีพ (2) 0 +1 +1 0.67 ผา่นเกณฑ ์
7 รูจ้กัอาชีพ (3) +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์
8 รูจ้กัคณะ (1) +1 0 +1 0.67 ผา่นเกณฑ ์
9 รูจ้กัคณะ (2) +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์
10 ปัจฉิมบท +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์
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ภาคผนวก ง 
คา่สหสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (r) 

และคา่ความเช่ือมั่น (Reliability) ของเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
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ค่าสหสัมพันธร์ะหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม และค่าความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือที่
ใช้ในการวิจัย 
 
ตาราง 9 คา่สหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (r) ของแบบวดัการตดัสินใจเลือก
อาชีพ 
 

รายการการประเมิน ค่า r การพจิารณา 

1.  เมื่อตดัสนิใจเลอืกอาชีพไดแ้ลว้ นกัเรยีนรูส้กึพงึพอใจในอาชีพนัน้ 0.442 ผา่นเกณฑ ์
2.  เมื่อนกัเรยีนตดัสนิใจเลอืกอาชีพไดแ้ลว้ นกัเรยีนทราบวา่จะตอ้ง

ด าเนินการอยา่งไรบา้งเพื่อใหไ้ดป้ระกอบอาชีพนัน้ 
0.410 ผา่นเกณฑ ์

3.  นกัเรยีนตดัสนิใจเลอืกสาขาวชิาหรอืคณะที่จะศกึษาตอ่ไดแ้ลว้ และ
นกัเรยีนรูส้กึพอใจในสาขาวิชาหรอืคณะนัน้ 

0.412 ผา่นเกณฑ ์

4.  เมื่อตดัสนิใจเลอืกสาขาวชิาหรอืคณะที่จะศกึษาตอ่ นกัเรยีนทราบวา่
จะด าเนินการอยา่งไรเพื่อใหไ้ดเ้รยีนในสาขาวชิาหรอืคณะนัน้ 

0.241 ผา่นเกณฑ ์

5.  นกัเรยีนมกีารเตรยีมความพรอ้มทัง้ดา้นเอกสารและทกัษะเพื่อเขา้ตอ่
ในสาขาวิชาหรอืคณะทีต่ดัสนิใจเลอืก 

0.392 ผา่นเกณฑ ์

6.  นกัเรยีนตดัสนิใจเลอืกอาชีพท่ีเหมาะสมกบัตนเอง และไดร้บัความ
เห็นชอบจากผูป้กครองแลว้ 

0.438 ผา่นเกณฑ ์

7.  นกัเรยีนคน้ควา้หาขอ้มลูเก่ียวกบัอาชีพไดม้ากพอทีจ่ะตดัสนิใจเลอืก
อาชีพได ้

0.425 ผา่นเกณฑ ์

8.  นกัเรยีนรูส้กึสบัสนในการเลอืกอาชีพ เพราะไมม่ีขอ้มลูอาชีพท่ี
เพียงพอส าหรบัการตดัสนิใจเลอืก 

0.813 ผา่นเกณฑ ์

9.  นกัเรยีนไมก่ลา้เลอืกอาชีพดว้ยตนเองเพราะขาดประสบการณใ์นการ
ตดัสนิใจเลอืกดว้ยตนเอง 

0.544 ผา่นเกณฑ ์

10.  นกัเรยีนทราบวา่บคุลกิภาพของตนเองวา่เหมาะสมจะประกอบอาชีพ
ใดได ้

0.337 ผา่นเกณฑ ์

11.  นกัเรยีนรูส้กึทอ้แท ้เพราะการเลอืกอาชีพยงัไมม่ีความแนน่อนชดัเจน 
นกัเรยีนจงึอยากจะเลือ่นเวลาตดัสนิใจเลอืกอาชีพออกไปอีก 

0.771 ผา่นเกณฑ ์

12.  นกัเรยีนยงัไมส่ามารถตดัสนิใจเลอืกอาชีพได ้เพราะยงัไมรู่ ้
ความสามารถ ความถนดั และความสนใจที่แทจ้รงิของตวัเอง 

0.714 ผา่นเกณฑ ์

13.  การตดัสนิใจเลอืกอาชีพเป็นเรือ่งที่ไกลตวักบันกัเรยีนในตอนนี ้ 
นกัเรยีนจงึยงัไมพ่รอ้มที่จะตดัสนิใจเลอืก 

0.630 ผา่นเกณฑ ์
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14.  นกัเรยีนรูส้กึไมม่ั่นใจในการตดัสนิใจเลอืกอาชีพ  เพราะกลวัวา่หาก
เลอืกไปแลว้จะไมต่รงกบัความตอ้งการของตนเองในอนาคต 

0.696 ผา่นเกณฑ ์

15.  นกัเรยีนไมท่ราบวา่สาขาหรอืคณะที่นกัเรยีนเลอืกเมื่อจบการศกึษา
แลว้จะสามารถประกอบอาชีพใดได ้

0.313 ผา่นเกณฑ ์

16.  นกัเรยีนตดัสนิใจเลอืกอาชีพแลว้ แตย่งัไมท่ราบวา่ควรจะด าเนินการ
อยา่งไร เพื่อใหไ้ดป้ระกอบอาชีพที่ตอ้งการ 

0.238 ผา่นเกณฑ ์

17.  นกัเรยีนรูว้า่ตอ้งการจะเลอืกสาขาวิชาหรอืคณะใด แตย่งัตอ้งการ
ขอ้มลูเพิ่มเติมเพื่อสนบัสนนุในการตดัสนิใจเลอืก 

0.084 ไมผ่า่นเกณฑ ์

18.  นกัเรยีนตอ้งการแรงสนบัสนนุจากครอบครวัและคนรอบขา้ง เพื่อใหไ้ด้
ประกอบอาชีพท่ีนกัเรยีนตดัสนิใจเลอืก 

0.044 ไมผ่า่นเกณฑ ์

19.  นกัเรยีนยงัตดัสนิใจเลอืกไมไ่ด ้ เพราะมีอาชีพท่ีหลากหลายที่นกัเรยีน
สนใจ 

0.681 ผา่นเกณฑ ์

20.  นกัเรยีนไมแ่นใ่จวา่สิง่ทีต่นเองสนใจเก่ียวขอ้งกบัอาชีพท่ีตอ้งเลอืก
หรอืไม ่

0.627 ผา่นเกณฑ ์

21.  นกัเรยีนมคีวามสนใจในอาชีพหลากหลาย และตอ้งการขอ้มลูเพิม่เติม
ในการตดัสนิใจเลอืกอาชีพ 

0.367 ผา่นเกณฑ ์

22.  นกัเรยีนมีทกัษะและความสามารถที่จะประกอบอาชีพไดห้ลากหลาย  
นกัเรยีนจงึยงัไมส่ามารถตดัสนิใจเลอืกอาชีพได ้

0.505 ผา่นเกณฑ ์

23.  แถวนกัเรยีนมคีวามสนใจและช่ืนชอบในอาชีพท่ีมคีวามแตกตา่งกนั 
นกัเรยีนจงึยงัไมส่ามารถตดัสนิใจเลอืกได ้

0.436 ผา่นเกณฑ ์

24.  อาชีพท่ีนกัเรยีนรูจ้กัในขณะนีย้งัไมน่า่สนใจส าหรบันกัเรยีน จึงยงั
ตดัสนิใจเลอืกอาชีพไมไ่ด ้

0.663 ผา่นเกณฑ ์

25.  นกัเรยีนมคีวามตอ้งการประกอบอาชีพซึง่ขดัแยง้กบัความตอ้งการของ
ผูป้กครอง จึงท าใหน้กัเรยีนยงัตดัสนิใจเลอืกอาชีพไมไ่ด ้

0.358 ผา่นเกณฑ ์

26.  นกัเรยีนยงัไมส่ามารถตดัสนิใจอาชีพได ้เพราะยงัไมม่ีอาชีพใดที่ตอบ
โจทยข์องนกัเรยีนไดค้รบ 

0.667 ผา่นเกณฑ ์

27.  นกัเรยีนมีอาชีพท่ีอยากเลอืก แตพ่บวา่ตนเองขาดคณุสมบตัิที่จะ
ประกอบอาชีพนัน้ได ้ท าใหต้อ้งตดัสนิใจเลอืกอาชีพอื่น 

0.577 ผา่นเกณฑ ์

 
ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 

คา่ความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบวดัการตดัสินใจเลือกอาชีพมีคา่เท่ากบั 0.902 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

  



 

แบบวัดการตัดสินใจเลอืกอาชีพ 
 
ค าชีแ้จง  แบบวดัเพ่ือการวิจยัเรื่องการศกึษาผลของการใชโ้ปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองท่ีมี
ตอ่การตดัสินใจเลือกอาชีพของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 แบง่ออกเป็น 2 ตอน  ดงันี ้
ตอนที ่1 ข้อมูลท่ัวไป 
 ช่ือ – สกลุ            
 หอ้ง   เลขท่ี  แผนการเรียน      
 อาย ุ     ปี 
ตอนที ่2 แบบวัดการตัดสินใจเลือกอาชีพ 
 ใหน้กัเรียนอา่นขอ้ค าถามและใสเ่ครื่องหมาย  ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความเป็นจรงิของ
นกัเรียนมากท่ีสดุเพียงช่องเดียว  โดยมีเกณฑด์งันี ้
    4 หมายถึง  ขอ้ความนัน้มีลกัษณะตรงกบัผูต้อบมากท่ีสดุ 
    3 หมายถึง  ขอ้ความนัน้มีลกัษณะตรงกบัผูต้อบมาก 
    2 หมายถึง  ขอ้ความนัน้มีลกัษณะตรงกบัผูต้อบนอ้ย 
    1 หมายถึง  ขอ้ความนัน้มีลกัษณะไมต่รงกบัผูต้อบเลย 
 

ข้อ ข้อความ 4 3 2 1 

1.  เม่ือตดัสินใจเลือกอาชีพไดแ้ลว้ นกัเรียนรูส้กึพงึพอใจในอาชีพนัน้     
2.  เม่ือนกัเรียนตดัสินใจเลือกอาชีพไดแ้ลว้ นกัเรียนทราบวา่จะตอ้ง

ด าเนินการอยา่งไรบา้งเพื่อใหไ้ดป้ระกอบอาชีพนัน้ 
    

3.  นกัเรียนตดัสินใจเลือกสาขาวิชาหรือคณะท่ีจะศกึษาตอ่ไดแ้ลว้ และ
นกัเรียนรูส้ึกพอใจในสาขาวิชาหรือคณะนัน้  

    

4.  เม่ือตดัสินใจเลือกสาขาวิชาหรือคณะท่ีจะศกึษาตอ่ นกัเรียนทราบวา่
จะด าเนินการอยา่งไรเพ่ือใหไ้ดเ้รียนในสาขาวิชาหรือคณะนัน้ 

    

5.  นกัเรียนมีการเตรียมความพรอ้มทัง้ดา้นเอกสารและทกัษะเพื่อเขา้ตอ่
ในสาขาวิชาหรือคณะท่ีตดัสินใจเลือก 

    

6.  นกัเรียนตดัสินใจเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกบัตนเอง และไดร้บัความ
เห็นชอบจากผูป้กครองแลว้ 
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ข้อ ข้อความ 4 3 2 1 

7.  นกัเรียนคน้ควา้หาขอ้มลูเก่ียวกบัอาชีพไดม้ากพอท่ีจะตดัสินใจเลือก
อาชีพได ้

    

8.  นกัเรียนรูส้ึกสบัสนในการเลือกอาชีพ เพราะไมมี่ขอ้มลูอาชีพท่ี
เพียงพอส าหรบัการตดัสินใจเลือก 

    

9.  นกัเรียนไมก่ลา้เลือกอาชีพดว้ยตนเองเพราะขาดประสบการณใ์นการ
ตดัสินใจเลือกดว้ยตนเอง 

    

10.  นกัเรียนทราบว่าบคุลิกภาพของตนเองวา่เหมาะสมจะประกอบอาชีพ
ใดได ้

    

11.  นกัเรียนรูส้ึกทอ้แท ้เพราะการเลือกอาชีพยงัไมมี่ความแน่นอนชดัเจน 
นกัเรียนจงึอยากจะเล่ือนเวลาตดัสินใจเลือกอาชีพออกไปอีก 
 

    

12.  นกัเรียนยงัไมส่ามารถตดัสินใจเลือกอาชีพได ้เพราะยงัไมรู่ ้
ความสามารถ ความถนดั และความสนใจท่ีแทจ้รงิของตวัเอง 

    

13.  การตดัสินใจเลือกอาชีพเป็นเรื่องท่ีไกลตวักบันกัเรียนในตอนนี ้ 
นกัเรียนจงึยงัไมพ่รอ้มท่ีจะตดัสินใจเลือก 

    

14.  นกัเรียนรูส้ึกไมม่ั่นใจในการตดัสินใจเลือกอาชีพ  เพราะกลวัวา่หาก
เลือกไปแลว้จะไมต่รงกบัความตอ้งการของตนเองในอนาคต 

    

15.  นกัเรียนไมท่ราบวา่สาขาหรือคณะท่ีนกัเรียนเลือกเม่ือจบการศกึษา
แลว้จะสามารถประกอบอาชีพใดได ้

    

16.  นกัเรียนตดัสินใจเลือกอาชีพแลว้ แตย่งัไมท่ราบว่าควรจะด าเนินการ
อยา่งไร เพ่ือใหไ้ดป้ระกอบอาชีพท่ีตอ้งการ 

    

17.  นกัเรียนยงัตดัสินใจเลือกไมไ่ด ้ เพราะมีอาชีพท่ีหลากหลายท่ีนกัเรียน
สนใจ  

    

18.  นกัเรียนไมแ่นใ่จว่าสิ่งท่ีตนเองสนใจเก่ียวขอ้งกบัอาชีพท่ีตอ้งเลือก
หรือไม ่

    

19.  นกัเรียนมีความสนใจในอาชีพหลากหลาย และตอ้งการขอ้มลู
เพิ่มเตมิในการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
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20.  นกัเรียนมีทกัษะและความสามารถท่ีจะประกอบอาชีพไดห้ลากหลาย  
นกัเรียนจงึยงัไมส่ามารถตดัสินใจเลือกอาชีพได ้

    

21.  นกัเรียนมีความสนใจและช่ืนชอบในอาชีพท่ีมีความแตกตา่งกนั 
นกัเรียนจงึยงัไมส่ามารถตดัสินใจเลือกได ้

    

22.  อาชีพท่ีนกัเรียนรูจ้กัในขณะนีย้งัไมน่า่สนใจส าหรบันกัเรียน จงึยงั
ตดัสินใจเลือกอาชีพไมไ่ด ้

    

23.  นกัเรียนมีความตอ้งการประกอบอาชีพซึ่งขดัแยง้กบัความตอ้งการ
ของผูป้กครอง จงึท าใหน้กัเรียนยงัตดัสินใจเลือกอาชีพไมไ่ด ้

    

24.  นกัเรียนยงัไมส่ามารถตดัสินใจอาชีพได ้เพราะยงัไมมี่อาชีพใดท่ีตอบ
โจทยข์องนกัเรียนไดค้รบ 

    

25.  นกัเรียนมีอาชีพท่ีอยากเลือก แตพ่บว่าตนเองขาดคณุสมบตัท่ีิจะ
ประกอบอาชีพนัน้ได ้ท าใหต้อ้งตดัสินใจเลือกอาชีพอ่ืน  
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โปรแกรมการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวัน 
 

หลักการและเหตุผล 
 การจดัการเรียนการสอนในปัจจบุนั มุง่เนน้ใหผู้เ้รียนมีทกัษะในศตวรรษ 21 ซึ่งหนึ่งใน
ทกัษะส าคญัคือ ทกัษะอาชีพและการใชชี้วิต โดยเฉพาะนกัเรียนในชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายควร
ไดร้บัสง่เสรมิทกัษะทางดา้นอาชีพอย่างรอบดา้นเพ่ือปพืูน้ฐานในการประกอบอาชีพและเป็นการ
เตรียมความพรอ้มในการศกึษาตอ่ โปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองจงึถกูพฒันาขึน้เพ่ือชว่ยให้
นกัเรียนคน้พบตนเองและสามารถตดัสินใจเลือกอาชีพได ้
 
จุดมุ่งหมายของโปรแกรม 

1. เพ่ือใหน้กัเรียนตัง้เปา้หมายการเรียนรูเ้ก่ียวกบัอาชีพได ้
2. เพ่ือใหน้กัเรียนวางแผนการเรียนรูเ้ก่ียวกบัอาชีพได ้
3. เพ่ือใหน้กัเรียนตดัสินใจเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกบัตนเองได ้

 
ลักษณะโปรแกรม 
 เป็นโปรแกรมท่ีใชจ้ดัสอนนอกตารางเรียน มีหวัขอ้ในการเรียนรูท้ัง้หมด 3 หวัขอ้ใหญ่ คือ 
เรียนรูต้นเอง เรียนรูอ้าชีพ และเรียนรูก้ารศกึษาตอ่ แตล่ะหวัขอ้มีการด าเนินการสอนทัง้หมด 5 
ขัน้ตอน ประกอบดว้ย ขัน้ตอนการจดักิจกรรมทัง้หมด 5 ขัน้ ประกอบดว้ย ขัน้สรา้งบรรยากาศการ
เรียนรู ้ขัน้วิเคราะหค์วามตอ้งการในการเรียนรู ้ขัน้ตัง้เปา้หมายการเรียนรู ้ขัน้การวางแผนการ
เรียนรู ้และขัน้การประเมินผลการเรียนรู ้โปรแกรมมีจ านวน 10 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที 
 
  



  83 

โครงสร้างโปรแกรมการเรียนรู้แบบน าตนเอง  

คร้ัง
ที ่

หัวข้อ ข้ันตอนการจัดกิจกรรม จุดมุ่งหมาย 

1 ปฐมนิเทศ ขัน้สรา้งบรรยากาศการเรียนรู ้
ขัน้วิเคราะหค์วามตอ้งการใน
การเรียนรู ้

- เพ่ือสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งผูว้ิจยั
และนกัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรม 

- เพ่ือใหน้กัเรียนทราบวถัตปุระสงค ์และ
รายละเอียดในการเขา้รว่มโปรแกรม 

- เพ่ือใหผู้ว้ิจยัทราบถึงขอ้มลูเบือ้งตน้
เก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกอาชีพของ
นกัเรียน 

2 รูจ้กัตนเอง 
(1) 

ขัน้สรา้งบรรยากาศการเรียนรู ้
ขัน้วิเคราะหค์วามตอ้งการใน
การเรียนรู ้
ขัน้ตัง้เปา้หมายการเรียนรู ้

- เพ่ือใหน้กัเรียนก าหนดจดุมุง่หมายใน
การเรียนรูเ้ก่ียวกบัตนเองได ้

- เพ่ือใหน้กัเรียนวางแผนการเรียนรู ้และ
ก าหนดแหลง่ขอ้มลูในการเรียนรู้
เก่ียวกบัตนเองได ้

- เพ่ือใหน้กัเรียนระบวุิธีการในการเรียนรู ้
และการการประเมินผลการเรียนรูไ้ด ้

3 รูจ้กัตนเอง 
(2) 

ขัน้สรา้งบรรยากาศการเรียนรู ้
ขัน้การวางแผนการเรียนรู ้ 

- เพ่ือใหน้กัเรียนด าเนินการรวบรวม
ขอ้มลูเก่ียวกบัตนเอง ดา้นบคุลิกภาพ 
ความสนใจและความถนดัตามท่ี
นกัเรียนก าหนดไว ้

- เพ่ือใหน้กัเรียนรูแ้ละเขา้ใจในตนเอง 
4 รูจ้กัตนเอง 

(3) 
ขัน้สรา้งบรรยากาศการเรียนรู ้
ขัน้การวางแผนการเรียนรู ้ 
ขัน้การประเมินผลการเรียนรู ้

- เพ่ือใหน้กัเรียนด าเนินการรวบรวม
ขอ้มลูเก่ียวกบัตนเอง ทัง้บคุลิกภาพ 
ความสนใจและความถนดัตามท่ี
นกัเรียนก าหนดไว ้

- เพ่ือใหน้กัเรียนรูแ้ละเขา้ใจในตนเอง 
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คร้ัง
ที ่

หัวข้อ ข้ันตอนการจัดกิจกรรม จุดมุ่งหมาย 

5 รูจ้กัอาชีพ 
(1) 

ขัน้สรา้งบรรยากาศการเรียนรู ้
ขัน้วิเคราะหค์วามตอ้งการใน
การเรียนรู ้
ขัน้ตัง้เปา้หมายการเรียนรู ้

- เพ่ือใหน้กัเรียนก าหนดจดุมุง่หมายใน
การเรียนรูเ้ก่ียวกบัอาชีพได ้

- เพ่ือใหน้กัเรียนวางแผนการเรียนรู ้และ
ก าหนดแหลง่ขอ้มลูในการเรียนรู้
เก่ียวกบัอาชีพได ้

- เพ่ือใหน้กัเรียนระบวุิธีการในการเรียนรู ้
และการการประเมินผลการเรียนรูไ้ด ้

6 รูจ้กัอาชีพ 
(2) 

ขัน้สรา้งบรรยากาศการเรียนรู ้
ขัน้การวางแผนการเรียนรู ้ (ครัง้ 
1) 

- เพ่ือใหน้กัเรียนด าเนินการรวบรวม
ขอ้มลูเก่ียวกบัอาชีพ ทัง้ขอ้มลูเก่ียวกบั
ลกัษณะงาน คณุสมบตัขิองผูป้ระกอบ
อาชีพนัน้ แนวโนม้ในอนาคต รายได้
หรือผลตอบแทน ขอ้จ ากดัและความ
เส่ียง โอกาสความกา้วหนา้ของงาน 
ฯลฯ  

- เพ่ือใหน้กัเรียนรูแ้ละเขา้ใจในอาชีพท่ี
นกัเรียนสนใจ 

7 รูจ้กัอาชีพ 
(3) 

ขัน้สรา้งบรรยากาศการเรียนรู ้
ขัน้การวางแผนการเรียนรู ้ (ครัง้ 
2) 
ขัน้การประเมินผลการเรียนรู ้

- เพ่ือใหน้กัเรียนด าเนินการรวบรวม
ขอ้มลูเก่ียวกบัอาชีพ ทัง้ขอ้มลูเก่ียวกบั
ลกัษณะงาน คณุสมบตัขิองผูป้ระกอบ
อาชีพนัน้ แนวโนม้ในอนาคต รายได้
หรือผลตอบแทน ขอ้จ ากดัและความ
เส่ียง โอกาสความกา้วหนา้ของงาน 
ฯลฯ  

- เพ่ือใหน้กัเรียนรูแ้ละเขา้ใจในอาชีพท่ี
นกัเรียนสนใจ 

 

 



  85 

คร้ัง
ที ่

หัวข้อ ข้ันตอนการจัดกิจกรรม จุดมุ่งหมาย 

8 รูจ้กัคณะ 
(1) 

ขัน้สรา้งบรรยากาศการเรียนรู ้
ขัน้วิเคราะหค์วามตอ้งการใน
การเรียนรู ้
ขัน้ตัง้เปา้หมายการเรียนรู ้

- เพ่ือใหน้กัเรียนก าหนดจดุมุง่หมายใน
การเรียนรูเ้ก่ียวกบัคณะ/สาขาได ้

- เพ่ือใหน้กัเรียนวางแผนการเรียนรู ้และ
ก าหนดแหลง่ขอ้มลูในการเรียนรู้
เก่ียวกบัคณะ/สาขาได ้

- เพ่ือใหน้กัเรียนระบวุิธีการในการเรียนรู ้
และการการประเมินผลการเรียนรูไ้ด ้

9 รูจ้กัคณะ 
(2) 

ขัน้สรา้งบรรยากาศการเรียนรู ้
ขัน้การวางแผนการเรียนรู ้ 
ขัน้การประเมินผลการเรียนรู ้

- เพ่ือใหน้กัเรียนทราบถึงรายละเอียดของ
แตล่ะคณะ เชน่ หลกัสตูรท่ีเปิดสอน 
การเตรียมตวัในการเขา้ศกึษาตอ่ 
คณุสมบตัใินการศกึษาตอ่ บรรยากาศ
ในการเรียน เป็นตน้ 

- เพ่ือใหน้กัเรียนมีความรู ้ความเขา้ใจ 
และเตรียมตวัในการศกึษาตอ่ได ้

10 ปัจฉิมบท ขัน้การประเมินผลการเรียนรู ้ - เพ่ือนกัเรียนสามารถตดัสินใจเลือก
อาชีพท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนได ้

- เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถประเมินผลการ
เรียนรูข้องตนเองว่าบรรลเุปา้หมาย
หรือไมแ่ละควรปรบัปรุงอยา่งไร 
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โปรแกรมการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
คร้ังที ่1 

 
หัวข้อ  ปฐมนิเทศ       เวลา 50 นาที 

 
สาระส าคัญ 
 การปฐมนิเทศเป็นการท าความเขา้ใจกับนกัเรียนในการเขา้รว่มโปรแกรมการเรียนรูแ้บบ
น าตนเอง โดยโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองมุ่งเนน้ท่ีผูเ้รียนเป็นส าคญัเริ่มตัง้แต่การก าหนด
หวัขอ้ท่ีจะเรียนรู ้การก าหนดวตัถปุระสงคท่ี์จะเรียนรู ้การออกแบบการเรียนรู ้และการประเมินผล
การเรียนรู ้ทุกขัน้ตอนผูเ้รียนเป็นผู้ออกแบบการเรียนรูด้ว้ยตนเอง การปฐมนิเทศเป็นการชีแ้จง
รายละเอียดและรบัทราบวตัถปุระสงคใ์นการเขา้รว่มโปรแกรม รวมทัง้สรา้งบรรยากาศการเรียนรู้
และสมัพนัธภาพอนัดีใหเ้กิดระหว่างผูว้ิจยัและผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมอนัจะน าไปสู่การเรียนรูท่ี้บรรลุ
ตามท่ีคาดหวงัไว ้
 
จุดมุ่งหมาย  

1. เพ่ือสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งผูว้ิจยัและนกัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรม 
2. เพ่ือใหน้กัเรียนทราบวตัถปุระสงค ์และรายละเอียดในการเขา้รว่มโปรแกรม 
3. เพ่ือใหผู้ว้ิจยัทราบถึงขอ้มลูเบือ้งตน้เก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกอาชีพของนกัเรียน 

 
ส่ือและอุปกรณ ์  

1. Chayen “อาชีพ”  
2. แบบวดัการตดัสินใจเลือกอาชีพ 

 
ข้ันด าเนินกิจกรรม 
 ข้ันน ากิจกรรม 

1. ผูว้ิจยักล่าวทกัทายและสนทนากับนกัเรียนเก่ียวกับผลการติดตามผลของโรงเรียน
ในปีการศกึษาท่ีผ่านมา ว่ารุน่พ่ีไปศึกษาตอ่ท่ีใดและมีใครจบการศกึษาไปประกอบอาชีพอะไรกัน
บา้ง 

2. ผูว้ิจยัแบ่งนกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม  เพ่ือเล่นเกม Chayen “อาชีพ” โดยแต่ละกลุ่ม
จะผลดัออกมาแข่งขนัทายช่ืออาชีพคนละ 1 รอบ วิธีการเล่นคือ แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมายืน
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หนา้ชัน้เพ่ือเป็นผูท้ายอาชีพ ส่วนสมาชิกท่ีเหลือจะเป็นผูใ้บค้  าท่ีผูว้ิจยัเปิดบตัรค าอาชีพโดยไม่ให้
ผูท้ายเห็น กติกาคือ หา้มเอ่ยช่ืออาชีพท่ีอยู่ในบตัรค า จ  ากัดกลุ่มละ 3 นาที กลุ่มใดไดอ้าชีพมาก
ท่ีสดุ กลุม่นัน้เป็นผูช้นะ 

3. ผูว้ิจยัและนกัเรียนรว่มกันสรุปกิจกรรมว่าในชีวิตจริงนัน้ การอยู่รว่มกนัการส่ือสาร
เป็นสิ่งส าคญัทัง้กับตนเองและผูอ่ื้น ในการรว่มโปรแกรมในครั้งนีก็้เช่นกัน จะบรรลุผลไดน้กัเรียน
ตอ้งเปิดใจและส่ือสารกนัอยา่งตรงไปตรงมา 

ข้ันด าเนินกิจกรรม 
1. ผู้วิจัยอธิบายวัตถุประสงค ์รายละเอียดของโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง 

ขัน้ตอนและระยะเวลาในการท ากิจกรรม รวมถึงประโยชนท่ี์นกัเรียนจะไดใ้นการเขา้รว่มโปรแกรม 
2. ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนวิเคราะหค์วามตอ้งการและเลือกสิ่งท่ีตนเองตอ้งการเรียนรูเ้ก่ียวกบั

การตดัสินใจเลือกอาชีพ โดยใหน้กัเรียนแตล่ะคนบอกความตอ้งการและความสนใจของตนเองกบั
เพ่ือน  และผูว้ิจยัเขียนหวัขอ้เหลา่นัน้บนกระดาน 

3. หลังจากได้หัวข้อความต้องการท่ีจะเรียนรูจ้ากข้างตน้แล้ว  ผู้วิจัยและนักเรียน
ร่วมกันก าหนดวัตถุประสงคท่ี์ชัดเจนในการเรียนรูเ้ก่ียวกับการตัดสินใจเลือกอาชีพ ว่าตอ้งการ
เรียนรูเ้ก่ียวกับอาชีพดา้นใดบา้ง อาทิ ทางเลือกการศึกษา ขอ้มูลเก่ียวกับการเลือกอาชีพ ขอ้มูล
เก่ียวกบัตนเอง เป็นตน้ ผูว้ิจยัน านกัเรียนไปสู่กระบวนการตดัสินใจเพ่ือเลือกหวัขอ้ท่ีส าคญัในการ
เรียนรูโ้ดยอาศยัมตกิลุม่ 

4. ผูว้ิจยัแจกแบบวดัการตดัสินใจเลือกอาชีพใหน้กัเรียนท า 
ข้ันสรุป 

1. ผูว้ิจยัและนกัเรียนอภิปรายรว่มกนัในเรื่องโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง ความ
เขา้ใจเบือ้งตน้ และขัน้ตอนในการเขา้รว่มโปรแกรม 

2. ผูว้ิจยัและนกัเรียนช่วยกนัสรุปหวัขอ้ท่ีนกัเรียนอยากจะเรียนรูแ้ละวตัถปุระสงคก์าร
เรียนรูอ้อกเป็นขอ้ๆ ลงในกระดาษเพ่ือใชใ้นกิจกรรมถดัไป 

3. ผูว้ิจยัเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดซ้กัถามเก่ียวกบัโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง 
 
การประเมินผล 

1. แบบวดัการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
2. แผนท่ีความคิด (Mind map)หวัขอ้ท่ีนกัเรียนอยากจะเรียนรู ้
3. การสงัเกตการเขา้รว่มกิจกรรม 
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ตัวอย่างบัตรค าอาชีพ 

ต ารวจ สถาปนิก วิศวกร 

แพทย์ นักบิน ชาวประมง 

หมอผี ค้าขาย นักฟุตบอล 

นักจิตวิทยา 
พนักงานต้อนรับ

บนเครื่องบิน 
ช่างถ่ายภาพ 

แดนเซอร์ เกษตรกร นักการเมือง 

นักข่าว ช่างตัดผม สัตวแพทย์ 
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โปรแกรมการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
คร้ังที ่2 

 
หัวข้อ  รูจ้กัตนเอง (1)       เวลา 50 นาที 
 
สาระส าคัญ 

ในการท่ีผูเ้รียนจะวางแผนการประกอบอาชีพในอนาคตไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสมกบั
ตวัเองไดน้ัน้ ปัจจัยท่ีส าคญัอย่างหนึ่ง คือ ผูเ้รียนตอ้งรูจ้กัตนเองอย่างถ่องแท ้ทัง้ความถนดัและ
ความสนใจ  การจะไดม้าซึ่งความรูแ้ละความเขา้ใจในตนเองนัน้ผูเ้รียนจงึตอ้งท าการรวบรวมขอ้มลู
ตนเองอย่างรอบดา้น โดยผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผู้ก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน วางแผนการเรียน 
ก าหนดแหลง่ขอ้มลู  วิธีการ และระยะเวลาท่ีใช ้รวมถึงก าหนดวิธีการประเมินผลดว้ยตนเอง 
 
จุดมุ่งหมาย  

1. เพ่ือใหน้กัเรียนก าหนดจดุมุง่หมายในการเรียนรูเ้ก่ียวกบัตนเองได ้
2. เพ่ือใหน้กัเรียนวางแผนการเรียนรู ้และก าหนดแหล่งขอ้มลูในการเรียนรูเ้ก่ียวกบัตนเอง

ได ้
3. เพ่ือใหน้กัเรียนระบวุิธีการในการเรียนรู ้และการการประเมินผลการเรียนรูไ้ด ้

 
ส่ือและอุปกรณ ์  

1. กระดาษ A4 
2. แผนท่ีความคิด (Mind map) 
 

ข้ันด าเนินกิจกรรม 
 ข้ันน ากิจกรรม 
  ขัน้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

1. ผูว้ิจยักลา่วทกัทายนกัเรียน จากนัน้แจกกระดาษใหก้บันกัเรียนคนละ 1 ใบ ให้
นกัเรียนวาดภาพตนเอง โดยไมต่อ้งเขียนช่ือ จากนัน้น ากระดาษแผน่นัน้มารวมกนัไวท่ี้หนา้หอ้ง 

2. ผู้วิจัยสุ่มหยิบแผ่นกระดาษขึน้มาทีละ 1 แผ่น แสดงรูปภาพท่ีวาด และให้
เพ่ือนๆ ช่วยกนัทายว่ากระดาษใบนีเ้ป็นของใคร ในขัน้ตอนนีผู้ว้ิจยักระตุน้ใหน้กัเรียนรว่มกนัแสดง
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ความคิดเห็นในเชิงท่ีสรา้งสรรคเ์ก่ียวกบัความโดดเดน่วา่ท าไมถึงทายวา่เป็นเพ่ือนคนใด จากนัน้ให้
เจา้ของกระดาษท่ีสุม่หยิบขึน้มาเฉลยวา่ถกูหรือไม ่ท าแบบนีว้นไป 3-4 คน  

3. ผูว้ิจัยและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งท่ีไดจ้ากกิจกรรมนี ้คือนักเรียนแต่ละคนมี
ความแตกตา่ง ทกุคนมีบคุลิกท่ีโดดเดน่ของตนเอง มีทัง้มมุท่ีสามารถมองเห็นไดแ้ละมมุท่ีหลบซอ่น
อยู ่เราจงึตอ้งเรียนรูแ้ละท าความรูจ้กัตวัเองใหม้ากขึน้ 
 ข้ันด าเนินกิจกรรม 
  ขัน้วิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ 

1. ผูว้ิจยักลา่วถึงหวัขอ้ท่ีรว่มกนัสรุปจากกิจกรรมปฐมนิเทศครัง้ท่ีแลว้ และในครัง้
นีจ้ะเริ่มดว้ยหวัขอ้ส่วนท่ีเป็นขอ้มลูเก่ียวกบัตนเอง โดยผูว้ิจยัเสนอรายละเอียดจากแผนท่ีความคิด 
(Mind map) 

2. ผูว้ิจยัและนกัเรียนรว่มกนัอภิปรายในสิ่งท่ีจะเรียนรูเ้ก่ียวกบัการ “รูจ้กัตนเอง”
ในประเด็นต่างๆ เช่น ความสนใจ ความถนดั ค่านิยม ความสามารถ ทกัษะ และทศันคติ เป็นตน้ 
ในระหว่างนีผู้้วิจัยกระตุ้นให้นักเรียนเสนอความคิด หัวข้อท่ีอยากจะเรียนรู ้รวมทั้ง เสนอแนะ
เพิ่มเตมิในประเดน็ท่ีตกหลน่ไป 
  ขัน้ตัง้เป้าหมาย 

1. หลังจากท่ีได้ประเด็นท่ีอยากจากเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยและนักเรียนร่วมกัน
อภิปรายจุดมุ่งหมายในการเรียนรูข้องแต่ละประเด็นท่ีได ้เพ่ือวางแผนการเรียน ท าการก าหนด
แหล่งขอ้มูลทัง้ท่ีเป็นวสัดแุละบุคคล ร่วมกันก าหนดวิธีการท่ีจะไดม้าซึ่งขอ้มูลท่ีตอ้งการ เช่น การ
ท าแบบทดสอบ/แบบวดั การท าประวตัสิ่วนตวั เป็นตน้ รวมทัง้ก าหนดระยะเวลาท่ีใชใ้นการคน้ควา้
หาขอ้มลูว่าในแตล่ะวิธีท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูนัน้จะใชเ้วลามากนอ้ยเพียงใดและสามารถท าใน
หอ้งเรียนหรือนกัเรียนตอ้งกลับไปท าท่ีบา้น โดยนกัเรียนตอ้งก าหนดชิน้งานท่ีได ้ทัง้นีใ้นระหว่าง
การอภิปรายผูว้ิจยัมีหนา้ท่ีในการกระตุน้ให้นกัเรียนน าเสนอแผนการเรียนของตนเอง และกระตุน้
ใหเ้กิดการอภิปรายเพ่ือหาขอ้สรุป โดยควบคุมบรรยากาศใหเ้ป็นไปในแบบกัลยาณมิตร เอือ้ต่อ
ความตอ้งการในการเรียนรูข้องนกัเรียนทกุคน และเคารพในความแตกตา่งของบคุคล 

2. ผูว้ิจยัและนกัเรียนรว่มกันสรุปแผนการเรียนรูท่ี้จะใชใ้นหวัขอ้ “รูจ้กัตนเอง” ท่ี
ประกอบดว้ย วตัถปุระสงค ์แหล่งคน้ควา้ วิธีการเรียนรู ้ระยะเวลา และชิน้งาน โดยอาศยัมติกลุ่ม
 ข้ันสรุปกิจกรรม 

1. หลังจากท่ีได้แผนการเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยและนักเรียนร่วมกันจากนั้นเรียบ
เรียงล าดบัประเด็นท่ีตอ้งการเรียนรู ้เพ่ือคดัแยกสิ่งท่ีท าในหอ้งเรียนและสิ่งท่ีนกัเรียนตอ้งกลบัไปท า
ท่ีบา้น พรอ้มทัง้เตรียมความพรอ้มส าหรบัการเขา้รว่มโปรแกรมในครัง้หนา้ ทัง้การเตรียมขอ้มลูและ
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อุปกรณ์ท่ีตอ้งใช ้โดยผูว้ิจยัเป็นผูเ้ตรียมส่ือการสอนและอุปกรณท่ี์นักเรียนตอ้งการ เช่น แบบวัด
บคุลิกภาพ แบบวดัความถนดั เป็นตน้ ส าหรบันกัเรียนเตรียมขอ้มลูสว่นตวัมา 

2. ผู้วิจัยกล่าวสะท้อนถึงบรรยากาศในการเรียนรูใ้นวันนี ้และเปิดโอกาสให้
นกัเรียนซกัถามในประเดน็ท่ียงัสงสยั 
 
การประเมินผล 

1. แผนท่ีความคิด (Mind map) ของแผนการเรียนรูใ้นหวัขอ้ “รูจ้กัตนเอง”  
2. การสงัเกตการเขา้รว่มกิจกรรม 
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โปรแกรมการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
คร้ังที ่3 

 
หัวข้อ  รูจ้กัตนเอง (2)       เวลา 50 นาที 
 
สาระส าคัญ 

การรูจ้กัตนเอง หมายถึง การพิจารณาเขา้ใจตนเอง การรบัรูแ้ละรูจ้กัความสามารถของ
ตวัเราเอง จะตอ้งรูว้่าตนนั้นเป็นคนอย่างไร มีความชอบ ความสนใจ ความถนัดแบบไหน รู ้ขีด
ความสามารถและรูข้อ้จ  ากัดของตนเอง ผูเ้รียนจึงตอ้งด าเนินการคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลและท า
ความเขา้ใจตนเอง ทัง้จากการส ารวจขอ้มูลส่วนบุคคล การทบทวนตนเองและส ารวจตนเองโดย
การใชเ้ครื่องมือทางจิตวิทยา  ซึ่งไดแ้ก่ การสัมภาษณ์  แบบสอบถาม แบบส ารวจ แบบทดสอบ 
เป็นตน้ เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถวางแผนการประกอบอาชีพในอนาคตไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 
                 
จุดมุ่งหมาย 
 1. เพ่ือใหน้กัเรียนด าเนินการรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัตนเอง ดา้นบคุลิกภาพ ความสนใจ
และความถนดัตามท่ีนกัเรียนก าหนดไว ้

2. เพ่ือใหน้กัเรียนรูแ้ละเขา้ใจในตนเอง 
 
ส่ือและอุปกรณ ์  

1. แผนท่ีความคิด (Mind map) ของแผนการเรียนรูใ้นหวัขอ้ “รูจ้กัตนเอง”  
2. แบบบนัทกึประวตัสิว่นตวั 
3. แบบวดั แบบประเมิน แบบทดสอบทางจิตวิทยา ฯลฯ ตามความตอ้งการของนกัเรียน  

 
ข้ันด าเนินกิจกรรม 
 ข้ันน ากิจกรรม 
  ขัน้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

1. ผูว้ิจัยกล่าวทักทายนักเรียน และกล่าวถึงแผนท่ีความคิด (Mind map) ของ
แผนการเรียนรูใ้นหวัขอ้ “รูจ้กัตนเอง” ในกิจกรรมท่ีผา่นมา วา่เป็นอยา่งไร นกัเรียนอยากใหเ้พิ่มเติม
หรือตดัทอนอะไรหรือไม ่
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2. ผูว้ิจยัแบง่นกัเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยตามความสมคัรใจของนกัเรียน จ านวน 5 
– 6 กลุ่ม จากนัน้ใหน้ักเรียนแต่ละคนนิยามความเป็นตวัเองด้วยประโยคสัน้ๆ คนละ 3 ประโยค 
เช่น ฉันเป็นคนไม่ชอบอยู่เฉย เป็นตน้ น าเสนอกันในกลุ่มของตวัเอง จากนั้นใหเ้พ่ือนๆ ในกลุ่ม
ช่วยกนัสะทอ้นว่าเห็นเช่นนัน้หรือไม่ อย่างไร เสนอแนะไดใ้นเชิงสรา้งสรรค ์โดยผูว้ิจยัคอยดแูลให้
ค  าแนะน าเพ่ือใหกิ้จกรรมอยูใ่นขอบเขตท่ีตอ้งการ 

3. ผูว้ิจัยและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงสิ่งท่ีไดจ้ากกิจกรรม ว่านักเรียนแต่ละคนมี
บุคลิกภาพทัง้ภายในและภายนอกแตกต่างกัน บางครัง้นักเรียนสามารถรบัรูค้วามเป็นตนเองได้
ไมใ่ชท่ัง้หมด กิจกรรมนีเ้พียงสะทอ้นใหเ้ห็นในแง่มมุอ่ืนท่ีบคุคลทั่วไปรบัรูเ้ก่ียวกบัตวันกัเรียน  
 ข้ันด าเนินกิจกรรม 
  ขัน้การวางแผนการเรียนรู้ 

1. ผูว้ิจยัชีแ้จงขัน้ตอนในการเรียนรูใ้นครัง้นี ้ตามแผนการเรียนรูท่ี้นกัเรียนท่ีวางไว้
ในการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งทรพัยากรทัง้ท่ีเป็นวสัดแุละบุคคล เช่น อินเตอรเ์น็ต แบบวดั แบบ
ประเมิน แบบทดสอบ เป็นต้น ซึ่งในขั้นตอนนีผู้้เรียนต้องใช้เวลาในท าแบบวัด แบบประเมิน 
แบบทดสอบ รวมไปถึงการอภิปรายผลท่ีไดจ้ากแบบวัด แบบประเมินและแบบทดสอบ ผูว้ิจัยมี
หนา้ท่ีแบ่งเนือ้หาใหก้ับผูเ้รียนและก าหนดระยะเวลาท่ีแน่ชดั เช่น ใหเ้วลาในการท าแบบวดัความ
ถนัดทางอาชีพ 15 นาที เป็นต้น เพ่ือให้การด าเนินการเรียนรูบ้รรลุผลและเป็นไปตามแผนท่ี
นกัเรียนไดว้างไว ้ 

2. นักเรียนลงมือรวบรวมข้อมลจากแหล่งทรัพยากร โดยผู้วิจัยมีหน้าท่ีเป็นผู้
จดัหาแหล่งทรพัยากรใหก้ับนกัเรียน เช่น แบบทดสอบออนไลน ์การจดัอภิปรายกลุ่ม เป็นตน้ ใน
ระหวา่งท่ีนกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมอยู่นัน้ ผูว้ิจยัท าหนา้ท่ีในการดแูลและใหค้  าชีแ้นะหากผูเ้รียนมีขอ้
สงสยั รวมทัง้ชว่ยอภิปรายผลท่ีไดจ้ากแบบวดั แบบประเมินและแบบทดสอบ 

3. หลงัจากท่ีนกัเรียนรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลแลว้ ผูว้ิจยัแจกแบบบนัทึก
ประวตัิส่วนตวัใหก้ับนกัเรียนเป็นรายบุคคล  เพ่ือใหน้กัเรียนบนัทึกผลการเรียนรูท่ี้ได ้ เช่น ผลท่ีได้
จากแบบวดั เป็นตน้ ลงในประวตัสิว่นตวั ส าหรบัใชใ้นกิจกรรมครัง้ถดัไป 
 ข้ันสรุปกิจกรรม 

1. ผูว้ิจัยและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสิ่งท่ีไดเ้รียนรูจ้ากกิจกรรมในวันนี ้ว่าเป็น
อย่างไร พบปัญหาหรืออุปสรรคใดบา้ง รวมทัง้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านัน้ และการ
เตรียมความพรอ้มส าหรบัการเขา้รว่มโปรแกรมในครัง้หนา้ ทัง้การเตรียมขอ้มลูและอปุกรณท่ี์ตอ้ง
ใช ้โดยผูว้ิจยัเป็นผูเ้ตรียมส่ือการสอนและอปุกรณท่ี์นกัเรียนตอ้งการ เช่น แบบวดับคุลิกภาพ แบบ
วดัความถนดั เป็นตน้ ส าหรบันกัเรียนเตรียมขอ้มลูสว่นตวัมา เชน่ แฟ้มสะสมผลงาน เป็นตน้ 
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2. ผู้วิจัยกล่าวสะท้อนถึงบรรยากาศในการเรียนรูใ้นวันนี ้และเปิดโอกาสให้
นกัเรียนซกัถามในประเดน็ท่ียงัสงสยั 
 
การประเมินผล 

1. แบบบนัทกึประวตัสิว่นตวั  
2. การสงัเกตการเขา้รว่มกิจกรรม 
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โปรแกรมการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
คร้ังที ่4 

 
หัวข้อ  รูจ้กัตนเอง (3)       เวลา 50 นาที 
 
สาระส าคัญ 

การรูจ้กัตนเอง หมายถึง การพิจารณาเขา้ใจตนเอง การรบัรูแ้ละรูจ้กัความสามารถของ
ตวัเราเอง จะตอ้งรูว้่าตนนั้นเป็นคนอย่างไร มีความชอบ ความสนใจ ความถนัดแบบไหน รู ้ขีด
ความสามารถและรูข้อ้จ  ากัดของตนเอง ผูเ้รียนจึงตอ้งด าเนินการคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลและท า
ความเขา้ใจตนเอง ทัง้จากการส ารวจขอ้มูลส่วนบุคคล การทบทวนตนเองและส ารวจตนเองโดย
การใชเ้ครื่องมือทางจิตวิทยา  ซึ่งไดแ้ก่ การสัมภาษณ์  แบบสอบถาม แบบส ารวจ แบบทดสอบ 
เป็นตน้ เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถวางแผนการประกอบอาชีพในอนาคตไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 

 
 
จุดมุ่งหมาย  
 1. เพ่ือใหน้กัเรียนด าเนินการรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัตนเอง ทัง้บคุลิกภาพ ความสนใจและ
ความถนดัตามท่ีนกัเรียนก าหนดไว ้

2. เพ่ือใหน้กัเรียนรูแ้ละเขา้ใจในตนเอง 
 
ส่ือและอุปกรณ ์  

1. แผนท่ีความคิด (Mind map) ของแผนการเรียนรูใ้นหวัขอ้ “รูจ้กัตนเอง”  
2. แบบบนัทกึประวตัสิว่นตวั 
3. แบบวดั แบบประเมิน แบบทดสอบทางจิตวิทยา ฯลฯ ตามความตอ้งการของนกัเรียน  

 
ข้ันด าเนินกิจกรรม 
 ข้ันน ากิจกรรม 
  ขัน้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

1. ผูว้ิจยักลา่วทกัทายนกัเรียน พรอ้มแจกแบบบนัทึกประวตัสิว่นตวัใหก้บันกัเรียน
เป็นรายบุคคล และกล่าวถึงกิจกรรมท่ีผ่านมาว่ารวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับตนเองส่วนใดไปแลว้บา้ง 
และสอบถามถึงแฟ้มสะสมผลงานท่ีนกัเรียนเตรียมมา 
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2. ผูว้ิจยัสุม่ตวัอยา่งแฟ้มสะสมผลงานของนกัเรียน เพ่ือยกตวัอยา่งประกอบในสิ่ง
ท่ีนักเรียนตอ้งส ารวจตนเอง เช่น ผลงานท่ีผ่านมานักเรียนชอบท ากิจกรรมประเภทใด ถนัดทาง
วิชาการหรือไม่ งานอดิเรกคืออะไร เป็นตน้  จากนัน้เวลานกัเรียนในการส ารวจตนเองประมาณ 5 
นาที 
 ข้ันด าเนินกิจกรรม 
  ขัน้การวางแผนการเรียนรู้ 

1. ผูว้ิจยัชีแ้จงขัน้ตอนในการเรียนรูใ้นครัง้นี ้ซึ่งจะต่อเน่ืองมากิจกรรมครัง้ท่ีแลว้
ตามแผนการเรียนรูท่ี้นกัเรียนท่ีวางไวใ้นการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งทรพัยากรทัง้ท่ีเป็นวสัดแุละ
บคุคล เช่น อินเตอรเ์น็ต แบบวดั แบบประเมิน แบบทดสอบ เป็นตน้ รวมถึงก าหนดระยะเวลาท่ีแน่
ชดั เช่น ใหเ้วลาในการท าแบบวดัความสนใจในอาชีพ 15 นาที เป็นตน้  ตน้ เพ่ือใหก้ารด าเนินการ
เรียนรูบ้รรลผุลและเป็นไปตามแผนท่ีนกัเรียนไดว้างไว ้

2. นักเรียนลงมือรวบรวมข้อมลจากแหล่งทรพัยากร โดยผู้วิจัยมีหน้าท่ีเป็นผู้
จดัหาแหล่งทรพัยากรใหก้ับนกัเรียน เช่น แบบทดสอบออนไลน ์การจดัอภิปรายกลุ่ม เป็นตน้ ใน
ระหวา่งท่ีนกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมอยู่นัน้ ผูว้ิจยัท าหนา้ท่ีในการดแูลและใหค้  าชีแ้นะหากผูเ้รียนมีขอ้
สงสยั รวมทัง้ชว่ยอภิปรายผลท่ีไดจ้ากแบบวดั แบบประเมินและแบบทดสอบ   

3. หลงัจากท่ีนกัเรียนรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูครบถว้นตามแผนการเรียนรู้
ท่ีนักเรียนวางไวแ้ลว้ ใหน้ักเรียนบนัทึกผลการเรียนรูท่ี้ได ้เช่น ผลท่ีไดจ้ากแบบวดัความสนใจใน
อาชีพ เป็นตน้ ลงในใบประวตัสิว่นตวั 
 ข้ันสรุปกิจกรรม 
  ขัน้การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ผูว้ิจยัและนกัเรียนร่วมกันอภิปรายสิ่งท่ีไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัการ “รูจ้กัตนเอง” ใน
ประเดน็ตา่งๆ เชน่ ความสนใจ ความถนดั คา่นิยม ความสามารถ ทกัษะ และทศันคต ิเป็นตน้ และ
รว่มกนัวิเคราะหว์่าผลการเรียนรูท่ี้ไดม้านัน้ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตัง้ไวใ้นครัง้แรกหรือไม่ อย่างไร 
ซึ่งในขัน้ตอนนีผู้ว้ิจยัมีหนา้ท่ีใหค้  าแนะน ากบันกัเรียน ทัง้แบบกลุ่มและแบบส่วนตวัเพ่ือใหน้กัเรียน
กระจา่งชดักบัผลท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มลูท่ีผา่นมา 

2. ผู้วิจัยสะท้อนบรรยากาศในการเรียนรูใ้ห้กับผู้เรียนทราบ พรอ้มเสนอแนะ
เพิ่มเตมิ 

 
การประเมินผล 

1. แบบบนัทกึประวตัสิว่นตวั 
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2. แฟ้มสะสมผลงาน 
3. การสงัเกตการเขา้รว่มกิจกรรม 
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โปรแกรมการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
คร้ังที ่5 

 
หัวข้อ  รูจ้กัอาชีพ (1)       เวลา 50 นาที 
 
สาระส าคัญ 

การคน้หาอาชีพท่ีสนใจจะช่วยใหผู้เ้รียนคน้พบและรูจ้กัตวัเองมากยิ่งขึน้ ซึ่งขอ้มูลท่ีได้
จากการค้นพบตัวเองจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและวางแผนการเตรียมตัวเข้าสู่การ
ประกอบอาชีพของผูเ้รียนในอนาคต ในการตดัสินใจเลือกอาชีพผูเ้รียนจงึตอ้งศกึษาขอ้มลูทางดา้น
อาชีพอย่างรอบดา้น การจะไดม้าซึ่งความรูแ้ละความเข้าใจในอาชีพนั้นผู้เรียนจึงตอ้งท าการ
รวบรวมขอ้มูลตนเองอย่างรอบดา้น ซึ่งในโปรแกรมการเรียนรูแ้บบน าตนเองผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผู้
ก าหนดจดุมุ่งหมายในการเรียน วางแผนการเรียน ก าหนดแหล่งขอ้มลู  วิธีการ และระยะเวลาท่ีใช ้
รวมถึงก าหนดวิธีการประเมินผลดว้ยตนเอง 
 
จุดมุ่งหมาย  

1. เพ่ือใหน้กัเรียนก าหนดจดุมุง่หมายในการเรียนรูเ้ก่ียวกบัอาชีพได ้
2. เพ่ือใหน้กัเรียนวางแผนการเรียนรู ้และก าหนดแหล่งขอ้มลูในการเรียนรูเ้ก่ียวกบัอาชีพ

ได ้
3. เพ่ือใหน้กัเรียนระบวุิธีการในการเรียนรู ้และการการประเมินผลการเรียนรูไ้ด ้

 
ส่ือและอุปกรณ ์  

1. แผนท่ีความคิด (Mind map) 
 
ข้ันด าเนินกิจกรรม 
 ข้ันน ากิจกรรม 
  ขัน้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

1. ผู้วิจัยกล่าวทักทายน าเรียน และเล่าถึงสถานการณ์สมมติจากหนังเรื่อง
เก่ียวกบัวนัสิน้โลก ผูว้ิจยัสมมตสิถานการณข์ึน้ วา่ “หากเราไดเ้ดินทางมาถึงช่วงวิกฤตของโลก น า้
ก าลงัจะทว่มในอีกไม่ก่ีวนัขา้งหนา้ มีเรือล าใหญ่ท่ีมีความแข็งแรงทนตอ่แรงกระแทก ปลอดภยัและ
มีอาหารจ านวนเพียงพอท่ีจะอาศยัอยู่ในเรื่องล านีถ้ึง  3  เดือน นกัเรียนไดร้บัหนา้ท่ีในการคดัสรร
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บุคคลขึน้เรือไปไดอี้กเพียง 5 คนเท่านั้น แต่ในขณะนั้นซึ่งมีบุคคลท่ีก าลังรอการช่วยเหลือจาก
นกัเรียนอยู่จ  านวน 10 คน ซึ่งประกอบไปดว้ย นกัเศรษฐศาสตร ์เชฟ ทนายความ พนกังานตอ้นรบั
บนเครื่องบิน นกัมวย ครูสอนศิลปะ นายแพทย ์ดาราหญิง เภสชักร และคนขบัรถเมล์ นกัเรียนจะ
เลือกใคร พรอ้มระบเุหตผุลท่ีเลือกและไมเ่ลือกบคุคลนัน้ 

2. ผูว้ิจยัสุ่มถามนกัเรียนในการเลือกผูร้ว่มเดินทาง จากนัน้สอบถามแตล่ะอาชีพ
ว่ามีใครเลือกบา้ง พรอ้มเหตุผลท่ีเลือก ผู้วิจัยและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงแต่ละอาชีพและ
เหตผุลท่ีแตล่ะคนมี โดยกิจกรรมนีไ้มมี่ค าตอบท่ีตายตวั 

3. ผูว้ิจยักบันกัเรียนรว่มกนัสรุปสิ่งทีไดจ้ากกิจกรรมนี ้แตล่ะอาชีพมีเอกลกัษณท่ี์
แตกตา่งกนั รบัหนา้ท่ีในสงัคมท่ีแตกตา่งกนั แต่ทกุๆ อาชีพก็มีความส าคญัไม่แพก้ัน ฉะนัน้ในการ
จะรวบรวมขอ้มลูนัน้นกัเรียนตอ้งตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัทกุๆ อาชีพเทา่ๆ กนั 
 ข้ันด าเนินกิจกรรม 
  ขัน้วิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ 

1. ผูว้ิจยักล่าวถึงหวัขอ้ท่ีรว่มกนัสรุปจากกิจกรรมปฐมนิเทศ และในครัง้นีจ้ะเขา้สู่
หวัขอ้สว่นท่ีเป็นขอ้มลูเก่ียวกบัอาชีพ โดยผูว้ิจยัเสนอรายละเอียดจากแผนท่ีความคิด (Mind map)  

2. ผูว้ิจยัและนกัเรียนรว่มกันอภิปรายในสิ่งท่ีจะเรียนรูเ้ก่ียวกับการ “รูจ้กัอาชีพ” 
ในประเด็นต่างๆ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกับตลาดแรงงาน คุณสมบตัิของผูป้ระกอบอาชีพ สวัสดิการท่ี
ไดร้บั รายได ้และ การฝึกอบรมเพ่ือเขา้สู่อาชีพ เป็นตน้ ในระหว่างนีผู้ว้ิจยักระตุน้ใหน้กัเรียนเสนอ
ความคดิ หวัขอ้ท่ีอยากจะเรียนรู ้รวมทัง้เสนอแนะเพิ่มเตมิในประเดน็ท่ีตกหลน่ไป 
  ขัน้ตัง้เป้าหมายการเรียนรู้ 

1. หลังจากท่ีได้ประเด็นท่ีอยากจากเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยและนักเรียนร่วมกัน
อภิปรายจุดมุ่งหมายในการเรียนรูข้องแต่ละประเด็นท่ีได ้เพ่ือวางแผนการเรียน ท าการก าหนด
แหล่งข้อมูลทั้งท่ีเป็นวัสดุและบุคคล ร่วมกันก าหนดวิธีการท่ีจะได้มาซึ่งข้อมูลท่ีต้องการ เช่น 
อินเตอรเ์น็ต แฟ้มอาชีพ คลิปสัมภาษณ์ เป็นตน้ รวมทัง้ก าหนดระยะเวลาท่ีใช้ในการคน้ควา้หา
ขอ้มูลว่าในแต่ละวิธีท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลนัน้จะใชเ้วลามากนอ้ยเพียงใดและสามารถท าใน
หอ้งเรียนหรือนกัเรียนตอ้งกลับไปท าท่ีบา้น โดยนกัเรียนตอ้งก าหนดชิน้งานท่ีได ้ทัง้นีใ้นระหว่าง
การอภิปรายผูว้ิจยัมีหนา้ท่ีในการกระตุน้ให้นกัเรียนน าเสนอแผนการเรียนของตนเอง และกระตุน้
ใหเ้กิดการอภิปรายเพ่ือหาขอ้สรุป โดยควบคุมบรรยากาศใหเ้ป็นไปในแบบกัลยาณมิตร เอือ้ต่อ
ความตอ้งการในการเรียนรูข้องนกัเรียนทกุคน และเคารพในความแตกตา่งของบคุคล 

2. ผูว้ิจยัและนักเรียนร่วมกันสรุปแผนการเรียนรูท่ี้จะใชใ้นหวัขอ้ “รูจ้กัอาชีพ” ท่ี
ประกอบดว้ย วตัถปุระสงค ์แหลง่คน้ควา้ วิธีการเรียนรู ้ระยะเวลา และชิน้งาน โดยอาศยัมตกิลุม่ 
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 ข้ันสรุปกิจกรรม 
1. หลังจากท่ีได้แผนการเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยและนักเรียนร่วมกันจากนั้นเรียบ

เรียงล าดบัประเด็นท่ีตอ้งการเรียนรู ้เพ่ือคดัแยกสิ่งท่ีท าในหอ้งเรียนและสิ่งท่ีนกัเรียนต้องกลบัไปท า
ท่ีบา้น พรอ้มทัง้เตรียมความพรอ้มส าหรบัการเขา้รว่มโปรแกรมในครัง้หนา้ ทัง้การเตรียมขอ้มลูและ
อุปกรณ์ ท่ีต้องใช้ โดยผู้วิจัยเป็นผู้เตรียมส่ือการสอนและอุปกรณ์ ท่ีนักเรียนต้องการ เช่น 
คอมพิวเตอร ์แฟ้มอาชีพ คลิปสมัภาษณ ์เป็นตน้  

2. ผู้วิจัยกล่าวสะท้อนถึงบรรยากาศในการเรียนรูใ้นวันนี ้และเปิดโอกาสให้
นกัเรียนซกัถามในประเดน็ท่ียงัสงสยั 
 
การประเมินผล 

1. แผนท่ีความคิด (Mind map) ของแผนการเรียนรูใ้นหวัขอ้ “รูจ้กัอาชีพ”  
2. การสงัเกตการเขา้รว่มกิจกรรม 
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โปรแกรมการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
คร้ังที ่6 

 
หัวข้อ  รูจ้กัอาชีพ (2)       เวลา 50 นาที 
 
สาระส าคัญ 

การรูจ้ักอาชีพนั้นผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาถึงลักษณะการท างานของอาชีพนั้นๆ ศึกษาถึง
รายละเอียดของคณุสมบตัิของผูป้ระกอบอาชีพนัน้ แนวโนม้ในอนาคต รายไดห้รือผลตอบแทน 
ข้อจ ากัดและความเส่ียง โอกาสความก้าวหน้าของงาน มีข้อจ ากัดในการประกอบอาชีพ
อย่างไร  ซึ่งผู้เรียนสามารถรวบรวมข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย และน าข้อมูลมา
ประกอบการตดัสินใจและวางแผนการเตรียมตวัเขา้สู่การประกอบอาชีพของผูเ้รียนในอนาคต  
 
จุดมุ่งหมาย  

1. เพ่ือใหน้กัเรียนด าเนินการรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัอาชีพ ทัง้ขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะงาน 
คณุสมบตัิของผูป้ระกอบอาชีพนัน้ แนวโนม้ในอนาคต รายไดห้รือผลตอบแทน ขอ้จ ากดัและความ
เส่ียง โอกาสความกา้วหนา้ของงาน ฯลฯ  

2. เพ่ือใหน้กัเรียนรูแ้ละเขา้ใจในอาชีพท่ีนกัเรียนสนใจ 
 
ส่ือและอุปกรณ ์  

1. แผนท่ีความคิด (Mind map) 
2. แบบบนัทกึประวตัสิว่นตวั 
3. บตัรค า 8 ชีวิตขา้มฟาก 
4. อินเตอรเ์น็ต แฟ้มอาชีพ บนัทกึการสมัภาษณอ์าชีพ ฯลฯ ตามความตอ้งการของ

นกัเรียน 
 
ข้ันด าเนินกิจกรรม 
 ข้ันน ากิจกรรม 
  ขัน้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

1. ผูว้ิจยักล่าวทกัทายนกัเรียน จากนัน้แบง่นกัเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย 5 – 6 กลุ่ม 
ตามความสมคัรใจของนกัเรียน จากนัน้ผูว้ิจยัอธิบายสถานการณ ์ใหน้กัเรียนฟังพรอ้มแจกบตัรค า 
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8 ชีวิตขา้มฟากเพ่ือใหน้กัเรียนรว่มกนัวางแผนน าพาทัง้ 8 ชีวิตขา้มฟากไปไดอ้ยา่งปลอดภยัโดยให้
เวลา 10 นาที 

2. ผูว้ิจยัและนกัเรียนรว่มกนัเฉลยผลการขา้มฟาก และสรุปสิ่งท่ีไดจ้ากกิจกรรมนี้
ว่า ไม่ว่านกัเรียนจะตกอยู่ในสถานการณ์ใด การวางแผนถือเป็นสิ่งส าคญั ทัง้ระยะสัน้และระยะ
ยาว นกัเรียนตอ้งตระหนกัและคดิอย่างรอบคอบเพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายในชีวิต 
 ข้ันด าเนินกิจกรรม 
  ขัน้การวางแผนการเรียนรู้ 

1. ผูว้ิจยัชีแ้จงขัน้ตอนในการเรียนรูใ้นครัง้นี ้ตามแผนการเรียนรูท่ี้นกัเรียนท่ีวางไว้
ในการรวบรวมขอ้มลูในหวัขอ้ “รูจ้กัอาชีพ” จากแหลง่ทรพัยากรทัง้ท่ีเป็นวสัดแุละบคุคล เช่น ขอ้มลู
จากอินเตอรเ์น็ต จากบนัทกึการสมัภาษณอ์าชีพ เป็นตน้  

2. ผูว้ิจยัแบง่นกัเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ตามลกัษณะอาชีพท่ีใกลเ้คียงกัน เช่น กลุ่ม
วิทยาศาสตรส์ขุภาพ กลุ่มมนษุยศาสตรแ์ละสงัคม กลุม่ศิลปกรรมและส่ือ เป็นเตน้ โดยมอบหมาย
นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันรวบรวมขอ้มูลอาชีพจากแหล่งทรพัยากรท่ีนกัเรียนก าหนดไวใ้นแผนท่ี
ความคิด (Mind map) หวัขอ้ “รูจ้กัอาชีพ” ทัง้นีผู้ว้ิจยัควรเป็นผูแ้บ่งหวัขอ้ท่ีนักเรียนตอ้งรวบรวม
ขอ้มลูตามความเหมาะสมเพ่ือใหพ้อดีกบัเวลาท่ีมี  เน่ืองจากขัน้ตอนนีใ้ชเ้วลาในการรวบรวมขอ้มลู
คอ่นขา้งมากจงึควรมีการจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม  

3. นักเรียนลงมือปฏิบัติตามแผนการเรียน รูท่ี้วางไว้ เช่น ค้นคว้าข้อมูลจาก
อินเตอรเ์น็ต ดูสัมภาษณ์จากผู้ท่ีประกอบอาชีพนั้น เป็นต้น โดยผู้วิจัยมีหน้าท่ีในการจัดหา
เครื่องมือและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น อินเตอรเ์น็ต คอมพิวเตอร ์แฟ้มอาชีพ คลิปสมัภาษณ ์
บคุคลท่ีประกอบอาชีพนัน้ หรือทรพัยากรอ่ืนๆ ท่ีนกัเรียนตอ้งการ  เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถปฏิบตัิ
กิจกรรมไดบ้รรลตุามวตัถปุระสงคท่ี์วางเอาไว ้ระหว่างท่ีนกัเรียนปฏิบตัิตามแผนการเรียนรู้ผูว้ิจยัมี
หนา้ท่ีสังเกตพฤติกรรม  ใหค้  าปรึกษา  แนะน า และอ านวยความสะดวก รวมถึงใหก้ าลังใจและ
สรา้งแรงจงูใจใหน้กัเรียนมีลดความพยายามในการปฏิบตักิิจกรรม 

4. หลงัจากท่ีนกัเรียนรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูแลว้ ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนแตล่ะ
กลุ่มรายงานขอ้มูลหนา้ชัน้เรียนเพ่ือแลกเปล่ียนกับกลุ่มอ่ืนๆ และแจกแบบบนัทึกประวตัิส่วนตวั
เพ่ือใหน้กัเรียนไดบ้นัทกึขอ้มลูท่ีคน้ควา้มาไดจ้ากแหลง่ทรพัยากร 
 ข้ันสรุปกิจกรรม 

1. ผูว้ิจัยและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสิ่งท่ีไดเ้รียนรูจ้ากกิจกรรมในวันนี ้ว่าเป็น
อย่างไร พบปัญหาหรืออุปสรรคใดบา้ง รวมทัง้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านัน้ และการ
เตรียมความพรอ้มส าหรบัการเขา้รว่มโปรแกรมในครัง้หนา้ ทัง้การเตรียมขอ้มลูและอปุกรณท่ี์ตอ้ง
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ใช ้โดยผูว้ิจยัเป็นผูเ้ตรียมส่ือการสอนและอปุกรณท่ี์นกัเรียนตอ้งการ เช่น คอมพิวเตอร ์แฟ้มขอ้มูล
อาชีพ เป็นตน้ 

2. ผู้วิจัยกล่าวสะท้อนถึงบรรยากาศในการเรียนรูใ้นวันนี ้และเปิดโอกาสให้
นกัเรียนซกัถามในประเดน็ท่ียงัสงสยั 
 
การประเมินผล 

1. แบบบนัทกึประวตัสิว่นตวั  
2. การสงัเกตการเขา้รว่มกิจกรรม 

 
แหล่งอ้างอิง 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ปทมุวนั. (2560). แผนการสอน8ชีวิตขา้มฟาก. 

กรุงเทพฯ: กลุม่งานแนะแนว. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ปทมุวนั. (2560). แฟม้ขอ้มูลอาชีพ. กรุงเทพฯ: กลุม่

งานแนะแนว. 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ปทมุวนั. (2561). สมัภาษณ์อาชีพ ซีดี. กรุงเทพฯ: 
กลุม่งานแนะแนว. 
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สถานการณ ์

 

มีแม่น ้าสายหน่ึงมีจระเข้ชุกชุมมาก การจะข้ามแม่น ้า ต้องใช้เรือข้าม

ฟาก ซ่ึงมีเพียง 1 ล า  และมีส่ิงมีชีวิต 8 ชีวิต ท่ีต้องการข้ามฟาก 

ก็คือ 

กลุ่มแรก นายพราน และเสือ         รวม 2  ชีวิต 

กลุ่มสอง พ่อมด ลูกพ่อมดคนโต ลูกพ่อมดคนเล็ก  รวม 3  ชีวิต 

กลุ่มที่สาม แม่มด ลูกแม่มดคนโต ลูกแม่มดคนเล็ก  รวม 3  ชีวิต 

 

มีข้อแม้ว่า.. 

 ถ้านายพรานไม่อยู่ เสือจะกินส่ิงมีชีวิตอ่ืน  

 ถ้าพ่อมดไม่อยู่ แม่มด จะกิน ลูกพ่อมด 

 ถ้าแม่มดไม่อยู่ พ่อมด จะกิน ลูกแม่มด 

 

**เรือข้ามฟาก น่ังได้ทีละ 2 ชีวิต แต่ว่ามีแค่นายพราน พ่อมด และ

แม่มดเท่านั้นท่ีพายเรือได้ 

 

จะท ำอย่ำงไร 

ถึงจะพำทุกชีวิตข้ำมฟำกไปได้ 

โดยท่ีไม่มีใครตำย 
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โปรแกรมการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
คร้ังที ่7 

 
หัวข้อ  รูจ้กัอาชีพ (3)       เวลา 50 นาที 
 
สาระส าคัญ 

การคน้หาอาชีพท่ีสนใจจะช่วยใหผู้เ้รียนคน้พบและรูจ้กัตวัเองมากยิ่งขึน้ ซึ่งขอ้มูลท่ีได้
จากการค้นพบตัวเองจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและวางแผนการเตรียมตัวเข้าสู่การ
ประกอบอาชีพของผูเ้รียนในอนาคต ในการตดัสินใจเลือกอาชีพผูเ้รียนจงึตอ้งศกึษาขอ้มลูทางดา้น
อาชีพอย่างรอบดา้น ทัง้ขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะงาน คณุสมบตัิของผูป้ระกอบอาชีพนัน้ แนวโนม้ใน
อนาคต รายไดห้รือผลตอบแทน ขอ้จ ากดัและความเส่ียง โอกาสความกา้วหนา้ของงาน จะตอ้งน า
ขอ้มลูหลายๆ อยา่งมาเปรียบเทียบแลว้จงึตดัสินใจ 
 
จุดมุ่งหมาย  

1. เพ่ือใหน้กัเรียนด าเนินการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพ ทัง้ขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะงาน 
คณุสมบตัิของผูป้ระกอบอาชีพนัน้ แนวโนม้ในอนาคต รายไดห้รือผลตอบแทน ขอ้จ ากดัและความ
เส่ียง โอกาสความกา้วหนา้ของงาน ฯลฯ  

2. เพ่ือใหน้กัเรียนรูแ้ละเขา้ใจในอาชีพท่ีนกัเรียนสนใจ 
 
ส่ือและอุปกรณ ์  

1. แผนท่ีความคิด (Mind map) 
2. แบบบนัทกึประวตัสิว่นตวั 
3. อินเตอรเ์น็ต แฟ้มอาชีพ บนัทกึการสมัภาษณอ์าชีพ ตามความตอ้งการของนกัเรียน 

 
ข้ันด าเนินกิจกรรม 
 ข้ันน ากิจกรรม 
  ขัน้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

1. ผูว้ิจยักลา่วทกัทายนกัเรียน พรอ้มแจกแบบบนัทึกประวตัสิว่นตวัใหก้บันกัเรียน
เป็นรายบุคคล และกล่าวถึงกิจกรรมท่ีผ่านมาว่ารวบรวมขอ้มูลในหัวขอ้รูจ้กัอาชีพส่วนใดไปแลว้
บา้ง 
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2. ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างข้อมูลอาชีพท่ีได้จากแต่ละกลุ่มขึน้มา เพ่ือยกตัวอย่าง
ประกอบในสิ่งท่ีนกัเรียนจะตอ้งรวบรวมขอ้มลูตอ่จากครัง้ท่ีแลว้ เช่น คณุสมบตัิท่ีจะประกอบอาชีพ 
เป็นตน้ จากนัน้ใหน้กัเรียนแตล่ะกลุม่ส  ารวจวา่ยงัขาดหวัขอ้ใดบา้ง และแจง้ตอ่ผูว้ิจยั  
 ข้ันด าเนินกิจกรรม 
  ขัน้การวางแผนการเรียนรู้ 

1. ผูว้ิจยัชีแ้จงขัน้ตอนในการเรียนรูใ้นครัง้นี ้ซึ่งจะต่อเน่ืองมากิจกรรมครัง้ท่ีแลว้
ตามแผนการเรียนรูท่ี้นกัเรียนท่ีวางไวใ้นการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งทรพัยากรทัง้ท่ีเป็นวสัดแุละ
บุคคล เพ่ือให้การด าเนินการเรียนรูบ้รรลุผลและเป็นไปตามแผนท่ีนักเรียนไดว้างไว้ผู้วิจัยควร
ก าหนดเวลาในการรวบรวมขอ้มใูหแ้น่ชดั เช่น ใหเ้วลาในการรวบรวมขอ้มลูท่ียงัขาดอยูอี่ก 20 นาที 
เป็นตน้  

2. นักเรียนลงมือรวบรวมข้อมลจากแหล่งทรพัยากร โดยผู้วิจัยมีหน้าท่ีเป็นผู้
จดัหาแหล่งทรพัยากรใหก้บันกัเรียน เช่น แฟ้มอาชีพ วิดีโอสมัภาษณอ์าชีพ เป็นตน้  ซึ่งในระหว่าง
นีผู้้วิจัยดูแลนักเรียน ช่วยอ านวยความสะดวกในการค้นคว้าข้อมูล คอยให้ค  าแนะน าเพ่ือให้
นกัเรียนรวบรวมขอ้มลูไดอ้ยา่งสมบรูณท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได ้

3. หลงัจากท่ีนกัเรียนรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูครบถว้นตามแผนการเรียนรู้
ท่ีนกัเรียนวางไวแ้ลว้ ใหน้กัเรียนบนัทกึผลการเรียนรูท่ี้ไดล้งในแบบบนัทึกประวตัสิว่นตวั  
 
 ข้ันสรุปกิจกรรม 
  ขัน้การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ผูว้ิจยัและนกัเรียนร่วมกันอภิปรายสิ่งท่ีไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกับการ “รูจ้กัอาชีพ” ใน
ประเด็นตา่งๆ เช่น จุดเด่น – จดุดอ้ยของอาชีพ คณุสมบตัิ และร่วมกันวิเคราะหว์่าผลการเรียนรูท่ี้
ไดม้านัน้ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตัง้ไวใ้นครัง้แรกหรือไม่ อย่างไร ซึ่งในขัน้ตอนนีผู้ว้ิจัยมีหนา้ท่ีให้
ค  าแนะน ากับนกัเรียน ทัง้แบบกลุ่มและแบบส่วนตวัเพ่ือใหน้กัเรียนกระจ่างชดักับผลท่ีไดจ้ากการ
รวบรวมขอ้มลูท่ีผา่นมา 

2. ผู้วิจัยสะท้อนบรรยากาศในการเรียนรูใ้ห้กับผู้เรียนทราบ พรอ้มเสนอแนะ
เพิ่มเตมิ 
 
การประเมินผล 

1. แบบบนัทกึประวตัสิว่นตวั 
2. การสงัเกตการเขา้รว่มกิจกรรม 
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แหล่งอ้างอิง 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ปทมุวนั. (2560). แผนการสอน8ชีวิตขา้มฟาก. 

กรุงเทพฯ: กลุม่งานแนะแนว. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ปทมุวนั. (2560). แฟม้ขอ้มูลอาชีพ. กรุงเทพฯ: กลุม่

งานแนะแนว. 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ปทมุวนั. (2561). สมัภาษณ์อาชีพ ซีดี. กรุงเทพฯ: 
กลุม่งานแนะแนว. 
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โปรแกรมการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
คร้ังที ่8 

 
หัวข้อ  รูจ้กัคณะ (1)       เวลา 50 นาที 
 
สาระส าคัญ 

ในปัจจุบนันีก้ารศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาทัง้ในมหาวิทยาลยัรฐับาลและมหาวิทยาลยั
เอกชนมีหลักสูตร การเรียนการสอนท่ีน่าสนใจและมีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองกับความ
เปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบนั การท่ีนักเรียนไดมี้โอกาสทราบถึงรายละเอียดและขอ้มูลของแต่ละ
คณะ แตล่ะสถาบนัก็จะเป็นสว่นหนึ่งท่ีชว่ยในการตดัสินใจส าหรบัการวางแผนในอนาคตใหต้รงกบั
ความตอ้งการและความถนดัของนกัเรียน การจะไดม้าซึ่งความรูแ้ละความเขา้ใจในคณะ /สาขานัน้
ผูเ้รียนจึงตอ้งท าการรวบรวมขอ้มลูทางดา้นการศกึษาตอ่อย่างรอบดา้น ซึ่งในโปรแกรมการเรียนรู้
แบบน าตนเองผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน วางแผนการเรียน ก าหนด
แหลง่ขอ้มลู  วิธีการ และระยะเวลาท่ีใช ้รวมถึงก าหนดวิธีการประเมินผลดว้ยตนเอง 
 
จุดมุ่งหมาย  

1. เพ่ือใหน้กัเรียนก าหนดจดุมุง่หมายในการเรียนรูเ้ก่ียวกบัคณะ/สาขาได ้
2. เพ่ือใหน้กัเรียนวางแผนการเรียนรู ้และก าหนดแหล่งขอ้มลูในการเรียนรูเ้ก่ียวกบัคณะ/

สาขาได ้
3. เพ่ือใหน้กัเรียนระบวุิธีการในการเรียนรู ้และการการประเมินผลการเรียนรูไ้ด ้

 
ส่ือและอุปกรณ ์  

1. แผนท่ีความคิด (Mind map) 
2. แบบประวตัสิ่วนตวั 
3. เหรียญคนละ 10 เหรียญ 
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ข้ันด าเนินกิจกรรม 
 ข้ันน ากิจกรรม 
  ขัน้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

1. ผูว้ิจยัสนทนากับนกัเรียนถึงกิจกรรมท่ีผ่านๆ มา ทัง้หวัขอ้รูจ้กัตนเองและรูจ้กั
อาชีพ จากนัน้น านกัเรียนเขา้สูกิ่จกรรมเพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนตดัสินใจ 

2. ผูว้ิจยัแจกเหรียญใหก้บันกัเรียน  โดยนกัเรียนแตล่ะคนจะไดเ้หรียญจ านวน 10 
เหรียญเท่าๆ กัน  เพ่ือจับจ่ายในสิ่งท่ีผูว้ิจยัก าหนดไว ้โดยจะมีเวลาในการเลือกซือ้เฉพาะเวลาท่ี
ผูว้ิจยัเสนอขายใหเ้ท่านัน้  ไม่สามารถยอ้นกลบัมาซือ้ได ้ จากนัน้ผูว้ิจยัเสนอขายสิ่งต่างๆ ใหก้ับ
นกัเรียน  โนม้นาวทกุวิถีทาง  หากนกัเรียนตอ้งการซือ้จะตอ้งหยอดเหรียญลงในตะกรา้เพ่ือซือ้ของ
ชิน้นัน้  

3. ผูว้ิจยัเสนอขายจนครบ สอบถามนกัเรียนว่าใครยงัมีเหรียญเหลืออยู่บา้ง และ
เพราะเหตุใดจึงยังใช้ไม่หมด รวมถึงคนท่ีใช้เหรียญจนหมดว่าเหรียญท่ีให้ไปเพียงพอหรือไม ่ 
จากนัน้ผูว้ิจัยและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงการตดัสินใจเลือกซือ้สิ่งต่างๆ ว่านักเรียนตดัสินใจดว้ย
เหตผุลอะไร  และหากมีโอกาสจะกลบัไปเปล่ียนแปลงสิ่งท่ีซือ้ไปหรือไมเ่พราะเหตใุด 
 ข้ันด าเนินกิจกรรม 
  ขัน้วิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ 

1. ผูว้ิจยักล่าวถึงหวัขอ้ท่ีรว่มกนัสรุปจากกิจกรรมปฐมนิเทศ และในครัง้นีจ้ะเขา้สู่
หวัขอ้ส่วนท่ีเป็นขอ้มลูเก่ียวกบัคณะ/สาขา โดยผูว้ิจยัเสนอรายละเอียดจากแผนท่ีความคิด (Mind 
map) 

2. ผูว้ิจยัและนกัเรียนรว่มกนัอภิปรายในสิ่งท่ีจะเรียนรูเ้ก่ียวกบัการ “รูจ้กัคณะ” ใน
ประเดน็ตา่งๆ เช่น คณุสมบตัิของผูส้มคัร หลกัสตูรทางการเรียน และคา่ใชจ้า่ย เป็นตน้ ในระหว่าง
นีผู้้วิจัยกระตุ้นให้นักเรียนเสนอความคิด หลังจากท่ีรวบรวมข้อมูลทางดา้นส่วนตัวและอาชีพ
มาแลว้ นกัเรียนอยากจะเพิ่มเติมหวัขอ้ใดบา้ง  ผูว้ิจยัรวมทัง้เสนอแนะเพิ่มเติมในประเดน็ท่ีตกหล่น
ไป 
  ขัน้ตัง้เป้าหมายการเรียนรู้ 

1. ผูว้ิจัยใหน้ักเรียนก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน วางแผนการเรียน ก าหนด
แหล่งขอ้มลู  วิธีการ และระยะเวลาท่ีใช ้รวมถึงก าหนดวิธีการประเมินผล ก าหนดชิน้งานท่ีได ้โดย
ใหน้กัเรียนน าเสนอสว่นของตนเองและน าเสนอกบัเพ่ือน 

2. หลังจากท่ีได้ประเด็นท่ีอยากจากเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยและนักเรียนร่วมกัน
อภิปรายจุดมุ่งหมายในการเรียนรูข้องแต่ละประเด็นท่ีได ้เพ่ือวางแผนการเรียน ท าการก าหนด
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แหล่งข้อมูลทั้งท่ีเป็นวัสดุและบุคคล ร่วมกันก าหนดวิธีการท่ีจะได้มาซึ่งข้อมูลท่ีต้องการ เช่น 
เอกสารขอ้มูลของแต่ละคณะ เว๊ปไซตม์หาวิทยาลยั เป็นตน้ รวมทัง้ก าหนดระยะเวลาท่ีใชใ้นการ
ค้นคว้าหาข้อมูลว่าในแต่ละวิธีท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลนั้นจะใช้เวลามากน้อยเพียงใดและ
สามารถท าในหอ้งเรียนหรือนกัเรียนตอ้งกลบัไปท าท่ีบา้น โดยนกัเรียนตอ้งก าหนดชิน้งานท่ีได ้ทัง้นี ้
ในระหว่างการอภิปรายผูว้ิจยัมีหนา้ท่ีในการกระตุน้ให้นักเรียนน าเสนอแผนการเรียนของตนเอง 
และกระตุน้ใหเ้กิดการอภิปรายเพ่ือหาขอ้สรุป โดยควบคมุบรรยากาศใหเ้ป็นไปในแบบกลัยาณมิตร 
เอือ้ตอ่ความตอ้งการในการเรียนรูข้องนกัเรียนทกุคน และเคารพในความแตกตา่งของบคุคล 

3. ผูว้ิจัยและนักเรียนร่วมกันสรุปแผนการเรียนรูท่ี้จะใชใ้นหัวขอ้ “รูจ้ักคณะ” ท่ี
ประกอบดว้ย วตัถปุระสงค ์แหลง่คน้ควา้ วิธีการเรียนรู ้ระยะเวลา และชิน้งาน โดยอาศยัมตกิลุม่  
 ข้ันสรุปกิจกรรม 

1. หลังจากท่ีได้แผนการเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยและนักเรียนร่วมกันจากนั้นเรียบ
เรียงล าดบัประเดน็ท่ีตอ้งการเรียนรู ้พรอ้มทัง้เตรียมความพรอ้มส าหรบัการเขา้รว่มโปรแกรมในครัง้
หนา้ ทัง้การเตรียมขอ้มูลและอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช ้โดยผูว้ิจัยเป็นผูเ้ตรียมส่ือการสอนและอุปกรณ์ท่ี
นกัเรียนตอ้งการ เชน่ คลิปสมัภาษณรุ์น่พ่ี อินเตอรเ์น็ต คอมพิวเตอร ์เป็นตน้ 

2. ผู้วิจัยกล่าวสะท้อนถึงบรรยากาศในการเรียนรูใ้นวันนี ้และเปิดโอกาสให้
นกัเรียนซกัถามในประเดน็ท่ียงัสงสยั 
 
การประเมินผล 

1. แผนท่ีความคิด (Mind map) ของแผนการเรียนรูใ้นหวัขอ้ “รูจ้กัคณะ”  
2. การสงัเกตการเขา้รว่มกิจกรรม 

 
แหล่งอ้างอิง 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ปทมุวนั. (2561). แผนการสอนเหรียญวเิศษ. 

กรุงเทพฯ: กลุม่งานแนะแนว. 
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โปรแกรมการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
คร้ังที ่9 

 
หัวข้อ  รูจ้กัคณะ (2)       เวลา 50 นาที 
 
สาระส าคัญ 

ในปัจจุบนันีก้ารศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาทัง้ในมหาวิทยาลยัรฐับาลและมหาวิทยาลยั
เอกชนมีหลักสูตร การเรียนการสอนท่ีน่าสนใจและมีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองกับความ
เปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบนั การท่ีนักเรียนไดมี้โอกาสทราบถึงรายละเอียดและขอ้มูลของแต่ละ
คณะ แตล่ะสถาบนัก็จะเป็นสว่นหนึ่งท่ีชว่ยในการตดัสินใจส าหรบัการวางแผนในอนาคตใหต้รงกบั
ความตอ้งการและความถนดัของนกัเรียน การจะไดม้าซึ่งความรูแ้ละความเขา้ใจในคณะ/สาขานัน้
ผูเ้รียนจงึตอ้งท าการรวบรวมขอ้มลูทางดา้นการศกึษาตอ่อย่างรอบดา้น  

 
จุดมุ่งหมาย  

1. เพ่ือให้นักเรียนทราบถึงรายละเอียดของแต่ละคณะ เช่น หลักสูตรท่ีเปิดสอน การ
เตรียมตวัในการเขา้ศกึษาตอ่ คณุสมบตัใินการศกึษาตอ่ บรรยากาศในการเรียน เป็นตน้ 

2. เพ่ือใหน้กัเรียนมีความรู ้ความเขา้ใจ และเตรียมตวัในการศกึษาตอ่ได ้
 
ส่ือและอุปกรณ ์  

1. แผนท่ีความคิด (Mind map) ของแผนการเรียนรูใ้นหวัขอ้ “รูจ้กัคณะ” 
2. แบบประวตัสิ่วนตวั 
3. เอกสารแนะน าคณะ อินเตอรเ์น็ต ฯลฯ ตามความตอ้งการของนกัเรียน 

 
ข้ันด าเนินกิจกรรม 
 ข้ันน ากิจกรรม 
  ขัน้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

1. ผูว้ิจัยกล่าวทักทายนักเรียน และกล่าวถึงแผนท่ีความคิด (Mind map) ของ
แผนการเรียนรูใ้นหวัขอ้ “รูจ้กัคณะ” ในกิจกรรมท่ีผ่านมา ว่าเป็นอย่างไร นกัเรียนอยากใหเ้พิ่มเติม
หรือตดัทอนอะไรหรือไม ่จากนัน้แจกแบบบนัทกึประวตัสิว่นตวัใหก้บันกัเรียนเป็นรายบคุคล 
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2. ผูว้ิจยัยกตวัอยา่งคลิปสมัภาษณรุ์น่พ่ี เพ่ือใหน้กัเรียนเขา้ใจวิธีการและลกัษณะ
ของรวบรวมขอ้มูล โดยนักเรียนสามารถรวบรวมขอ้มูลคณะ/สาขา ตามท่ีนักเรียนสนใจก่ีคณะ/
สาขาก็ได ้และให้เวลานักเรียน 3-5 นาที เพ่ือระบุคณะ/สาขาท่ีนักเรียนตอ้งการรวบรวมขอ้มูล
จากนัน้บนัทกึลงในแบบบนัทกึประวตัิ 
 ข้ันด าเนินกิจกรรม 
  ขัน้การวางแผนการเรียนรู้ 

1. ผูว้ิจยัชีแ้จงขัน้ตอนในการเรียนรูใ้นครัง้นี ้ตามแผนการเรียนรูท่ี้นกัเรียนท่ีวางไว้
ในการรวบรวมขอ้มลูในหวัขอ้ “รูจ้กัอาชีพ” จากแหลง่ทรพัยากรทัง้ท่ีเป็นวสัดแุละบคุคล เช่น ขอ้มลู
จากอินเตอรเ์น็ต จากบนัทกึการสมัภาษณรุ์น่พ่ี เป็นตน้  

2. ผูว้ิจยัแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ตามลกัษณะสาขา/คณะท่ีใกลเ้คียงกนั เช่น 
กลุ่มมนุษยศาสตรแ์ละสงัคม กลุ่มศิลปกรรมและส่ือ เป็นเตน้ เตน้ โดยมอบหมายนกัเรียนแต่ละ
กลุ่มช่วยกนัรวบรวมขอ้มูลคณะ/สาขาจากแหล่งทรพัยากรท่ีนกัเรียนก าหนดไวใ้นแผนท่ีความคิด 
(Mind map) หัวขอ้ “รูจ้กัคณะ” ทัง้นีผู้ว้ิจยัควรเป็นผูแ้บ่งหัวขอ้ท่ีนักเรียนตอ้งรวบรวมขอ้มูลตาม
ความเหมาะสมเพ่ือใหพ้อดีกับเวลาท่ี โดยผูว้ิจยัเป็นผูจ้ดัหาเครื่องมือและสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น อินเตอรเ์น็ต คอมพิวเตอร ์คลิปสมัภาษณ์รุน่พ่ี หรือทรพัยากรอ่ืนๆ ท่ีนกัเรียนตอ้งการ  เพ่ือให้
นกัเรียนสามารถปฏิบตักิิจกรรมไดบ้รรลตุามวตัถปุระสงคท่ี์วางเอาไว ้  

3. นักเรียนลงมือปฏิบัติตามแผนการเรียน รูท่ี้วางไว้ เช่น ค้นคว้าข้อมูลจาก
อินเตอรเ์น็ต ดสูมัภาษณจ์ากรุ่นพ่ี เป็นตน้ โดยผูว้ิจยัมีหนา้ท่ีในการจดัหาเครื่องมือและสิ่งอ านวย
ความสะดวก เช่น อินเตอรเ์น็ต คอมพิวเตอร์ หรือทรพัยากรอ่ืนๆ ท่ีนักเรียนต้องการ  เพ่ือให้
นกัเรียนสามารถปฏิบตัิกิจกรรมไดบ้รรลตุามวตัถปุระสงคท่ี์วางเอาไว ้ระหว่างท่ีนกัเรียนปฏิบตัติาม
แผนการเรียนรูผู้ว้ิจัยมีหนา้ท่ีสังเกตพฤติกรรม  ใหค้  าปรึกษา  แนะน า และอ านวยความสะดวก 
รวมถึงใหก้ าลงัใจและสรา้งแรงจงูใจใหน้กัเรียนมีลดความพยายามในการปฏิบตักิิจกรรม  

4. ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนแตล่ะกลุ่มรายงานขอ้มลูหนา้ชัน้เรียนเพ่ือแลกเปล่ียนกบักลุ่ม
อ่ืนๆ และใหน้กัเรียนบนัทกึขอ้มลูท่ีไดล้งในแบบบนัทกึประวตัสิ่วนตวั 
 ข้ันสรุปกิจกรรม 
  ขัน้การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ผูว้ิจยัและนกัเรียนรว่มกันอภิปรายสิ่งท่ีไดเ้รียนรูห้ลงัจากจบกิจกรรมในหวัขอ้
รูจ้กัคณะ/สาขา ว่าแตล่ะคณะ/สาขานัน้ มีความน่าสนใจอย่างไร และควรเตรียมตวัอย่างไรเพ่ือให้
ไดศ้ึกษาต่อในคณะนัน้ๆ  และร่วมกันวิเคราะหว์่าผลการเรียนรูท่ี้ไดม้านัน้ตรงตามวตัถุประสงค์
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ท่ีตัง้ไวใ้นครัง้แรกหรือไม่ อย่างไร ซึ่งในขัน้ตอนนีผู้ว้ิจยัมีหนา้ท่ีใหค้  าแนะน ากับนักเรียน ทัง้แบบ
กลุม่และแบบสว่นตวัเพ่ือใหน้กัเรียนกระจา่งชดักบัผลท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มลูท่ีผ่านมา 

2. ผู้วิจัยสะท้อนบรรยากาศในการเรียนรูใ้ห้กับผู้เรียนทราบ พรอ้มเสนอแนะ
เพิ่มเตมิ 
 
การประเมินผล 

1. แบบบนัทกึประวตัสิว่นตวั 
2. การสงัเกตการเขา้รว่มกิจกรรม 

 
แหล่งอ้างอิง 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ปทมุวนั. (2560). แฟม้ขอ้มูลคณะ. กรุงเทพฯ: กลุม่

งานแนะแนว. 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ปทมุวนั. (2561). สมัภาษณ์รุ่นพี ่ซีดี. กรุงเทพฯ: 
กลุม่งานแนะแนว. 
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โปรแกรมการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
คร้ังที ่10 

 
หัวข้อ  ปัจฉิมบท       เวลา 50 นาที 
 
สาระส าคัญ 

การตดัสินใจเลือกอาชีพเป็นกระบวนการท่ีบคุคลตอ้งการเรียนรูเ้ก่ียวกบัขอ้มลูทางอาชีพ 
ท าความเขา้ใจในตนเอง และวางแผนเพ่ือท่ีจะไดป้ระกอบอาชีพนัน้ ขอ้มลูดา้นตา่งๆ อาทิ รูปแบบ
การท างาน ความก้าวหน้าของงาน อัตราการจ้างงาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องมีข้อมูลใน
รายละเอียดท่ีเก่ียวกับตนเองทั้งในดา้นความสนใจ ทักษะ ความถนัดและค่านิยมจึงถูกน ามา
พิจารณาเปรียบเทียบวิเคราะหข์อ้ดี-ขอ้เสีย และประเมินความเหมาะสม อนัน าไปสู่การตดัสินใจ
เลือกอาชีพผูเ้รียนท่ีใกลเ้คียงกบัความเป็นจรงิมากท่ีสดุ  

 
จุดมุ่งหมาย  

1. เพ่ือนกัเรียนสามารถตดัสินใจเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนได ้
2. เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถประเมินผลการเรียนรูข้องตนเองว่าบรรลเุปา้หมายหรือไม่และ

ควรปรบัปรุงอยา่งไร 
 
ส่ือและอุปกรณ ์  

1. ชดุแผน่ไม ้
2. แบบประวตัสิ่วนตวั 
3. แผนท่ีความคิด (Mind map)  

 
ข้ันด าเนินกิจกรรม 
 ข้ันน ากิจกรรม 

1. ผูว้ิจัยสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับการตดัสินใจเลือกอาชีพ น าเขา้สู่กิจกรรม
เพ่ือกระตุน้ใหน้กัเรียนคดิเพ่ือตดัสินใจ   

2. ผูว้ิจยัแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  โดยการนับเลข 1 – 5 และใหแ้ยกตามกลุ่ม
ตามเลขท่ีนับ จากนัน้ใหแ้ต่ละกลุ่มแยกออกเป็นทีมย่อย 2 ทีม คือ A และ B เพ่ือเล่นเกม “หยิบ
ออก” 
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3. ผูว้ิจยัอธิบายกติการของเกม “หยิบออก” โดยใหแ้ต่ละทีมผลดักันหยิบแผ่นไม้
ทีละครัง้  การหยิบ สามารถจะหยิบก่ีแผ่นก็ได ้เพียงแต่ตอ้งอยู่ในแถวเดียวกันโดยท่ีทีมไหนหยิบ
แผน่ไมส้ดุทา้ย  ทีมนัน้แพ ้จากนัน้ผูว้ิจยัและนกัเรียนชว่ยกนัสรุปสิ่งท่ีไดจ้ากการเลน่เกมหยิบออก 
 ข้ันด าเนินกิจกรรม 

1. ผู้วิจัยกล่าวถึงแผนท่ีความคิด (Mind map) ทั้ง 3 หัวข้อ ประกอบดว้ย รูจ้ัก
ตนเอง รูจ้กัอาชีพ และรูจ้กัคณะ ท่ีนกัเรียนไดป้ฏิบตัิกิจกรรมในการรวบรวมขอ้มูลดา้นต่างๆ มา
อย่างครบถ้วน ตามแผนการเรียนรูท่ี้นักเรียนไดว้างแผนเอาไว้  จากนั้นผู้วิจัยแจกแบบบันทึก
ประวตัสิว่นตวัใหก้บันกัเรียนแตล่ะคน 

2. ผูว้ิจยัยกตวัอย่างบุคคลท่ีมีการตดัสินใจเลือกอาชีพท่ีประสบผลส าเร็จและไม่
ส  าเร็จใหน้กัเรียนฟัง เพ่ือใหน้กัเรียนวิเคราะหข์อ้มูลท่ีมีอยู่แบบบนัทึกประวตัิส่วนตวัของนกัเรียน
อยา่งรอบคอบมากท่ีสดุ 

3. จากนัน้ผูว้ิจยัน านักเรียนทบทวนขอ้มูลเก่ียวกับขอ้มูลของตนเอง อาชีพและ
คณะ/สาขาท่ีไดศ้กึษารวบรวมมาไวแ้ลว้นัน้มาเปรียบเทียบกบัขอ้มลูเก่ียวกบัตนเอง เพ่ือส ารวจถึง
ความเป็นไปได ้ศกึษาใหช้ดัเจนถึงคา่นิยมของตน แลว้น ามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจเลือก
ตวัเลือกท่ีเหมาะสมกบัตนเอง โดยใหน้กัเรียนวิเคราะหถ์ึงความเป็นไปไดใ้นการประกอบอาชีพ 

4. นกัเรียนประเมินทางเลือกทัง้หมดแลว้ตดัสินใจแบบเด็ดขาด พรอ้มบนัทึกลง
ในแบบบนัทกึกิจกรรม  
 ข้ันสรุปกิจกรรม 

1. ผู้วิจัยและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสิ่งท่ีไดเ้รียนรูห้ลังจากจบโปรแกรมการ
เรียนรูแ้บบน าตนเอง รว่มกันวิเคราะหว์่าผลการเรียนรูท่ี้ไดม้านัน้ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตัง้ไวใ้น
ครัง้แรกหรือไม ่อยา่งไร และมีขอ้เสนอแนะอยา่งไรบา้ง 

2. ผู้วิจัยสะท้อนบรรยากาศในการเรียนรูใ้ห้กับผู้เรียนทราบ พรอ้มเสนอแนะ
เพิ่มเตมิ และเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามในประเดน็ท่ียงัสงสยั 

3. ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนท าแบบวดัการตดัสินใจเลือกอาชีพเพ่ือใชเ้ป็นคะแนนหลงัเขา้
รว่มกิจกรรม 
 
การประเมินผล 

1. แบบบนัทกึประวตัสิว่นตวั 
2. การสงัเกตการเขา้รว่มกิจกรรม 
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ชุดแผ่นไม้ 

 

แถวที่ 1 แถวที ่2 แถวที ่3 

   

   

   

  

 

  

 

 

  

 

  



 

ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวสธุาสินี สตัยเ์จรญิ 
วัน เดอืน ปี เกิด 2 สิงหาคม 2527 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2550  

การศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.)  
เอกการแนะแนว คณะศกึษาศาสตร ์   
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  
พ.ศ.2562   
การศกึษามหาบณัฑิต (ศษ.ม.)   
สาขาวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย ์(จิตวิทยาการศกึษา)  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 53/1 หมู ่2 แขวงสายไหม  
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220   
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