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The research objectives were a comparison of using a career guidance activity 

program by applying the theories of Parson and Gelatt on the career decision making abilities 

of Mattayomsuksa Three students with different career and maturity attitudes.The subjects 

consisted of twenty eight Mattayomsuksa Three students at Pathumwilai School. The research 

instrument was a career guidance activity program with a career decision making ability scale 

and a career maturity attitude scale. The obtained data were then analyzed using a two-way 

analysis of variance. The findings of this research revealed the following : (1) there were no 

significant differences in terms of career decision making ability between students who used 

the career guidance activity program by applying the theories of Parson and Gelatt ; (2) there 

was a significant difference in the career decision making ability of students with different 

career and maturity attitudes at a level of .05 ; (3) there were no interaction effects between 

career guidance activity program methods and career maturity attitude on career decision 

making abilities. 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภมิูหลัง  

ในสภาพสังคมปัจจุบัน ภาวะทางเศรษฐกิจท่ีรัดตัวมีผลผลักดันให้บุคคลต่อสู้ ดิน้รน           
เพื่อความอยู่รอดในลกัษณะต่างๆ ความจ าเป็นท่ีจะต้องประกอบอาชีพ หรือได้งานท าจึงแทบจะ
เรียกเป็นปัจจัยท่ี 5 ของมุษย์ (นวลศิริ เปาโรหิตย์, 2552) ซึ่งปัญหาการขาดแคลนแรงงานใน
ประเทศไทย มีสาเหตุจากการผลิตก าลังแรงงานไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
สงัคมไทยเร่ิมเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุและขาดการเตรียมความพร้อมให้กับก าลงัแรงงานก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงานในแต่ละช่วงวัยและช่วงการศึกษาท าให้ก าลังแรงงานเลือกศึกษาต่อและเลือก
ประกอบอาชีพอย่างไร้ทิศทางส่งผลให้เกิดความไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และ เกิดปัญหา    
การว่างงาน (กรมการจัดหางาน, 2559a) จากข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร      
โดยส านกังานสถิติแห่งชาติในช่วง 5 ปี ท่ีผ่านมา (2555-2560) พบว่า อตัราการว่างงานในเดือน
มกราคม 2561 อยูท่ี่ ร้อยละ 1.3 เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีอตัราการวา่งงานอยูร้่อยละ 
1.2 หรือมีผู้วา่งงานเพิม่ขึน้ 2.6 หมื่นคน (กรมการจดัหางาน, 2561)การได้งานท่ีมีคา่ตอบแทนน้อย
หรือมีปัญหาการว่างงาน ตกงาน ก็จะน าไปสู่ปัญหาความยากจนและน าไปสู่ปัญหาอ่ืนๆ             
อีกมากมาย ทัง้ปัญหาสว่นตวั ปัญหาครอบครัว และปัญหาสงัคม ซึง่สุดท้ายก็จะกลายเป็นปัญหา
ของประเทศในเร่ืองของความเหลื่อมล า้ทางสงัคม และเร่ืองขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ เป็นต้น (กรมการจดัหางาน, 2559b) 

โลกมนุษย์มีวิวัฒนาการในทุกๆ ด้าน ยิ่งวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปยิ่งก่อให้เกิด             
การเปลี่ยนแปลงมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าในด้านการประกอบอาชีพท่ีสามารถ
มองเห็นได้อย่างชดัเจนในเร่ืองความแตกต่างของอดีตและปัจจุบนั ในยุคเร่ิมต้นของทุกๆ สงัคม 
ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพในด้านเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพท่ีไม่มีความสลบัซบัซ้อน      
จึงท าให้บุคคลทัง้หลายสามารถเข้าไปประกอบอาชีพได้โดยง่าย ดงัค ากล่าวท่ีกล่าวว่า “ในน า้         
มีปลา ในนามีข้าว” ซึ่งหมายถึง การด าเนินชีวิตของคนในสังคมของคนสมัยอดีตนัน้ไม่ได้มี       
ความซับซ้อน หรือการด าเนินชีวิตท่ีอุดมสมบูรณ์ แต่ในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงในด้าน
วิทยาการสูงขึน้ ความเป็นอยู่ของมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ก่อให้เกิดอาชีพต่างๆ ใหม่ๆ      
ท่ีสนอง ความต้องการของบคุคลกลุม่อาชีพในสงัคมปัจจบุนัมีมากมาย ดงัตวัอย่างต่อไปนี ้อาชีพ
ด้านบริการ อาชีพด้านสื่อสารมวลชน อาชีพนกัแสดง อาชีพนกัธุรกิจ อาชีพอิสระ ซึง่ในอาชีพทกุๆ 
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อาชีพจะมีลักษณะของงานท่ีไม่เหมือนกัน มีผลกระทบต่อการสรรหาบุคคลเข้าไปท างานให้     
ประสบความส าเร็จ ดงันัน้ ความซบัซ้อนในการประกอบอาชีพจึงเกิดขึน้ ท าให้ผู้คนมีความยุ่งยาก
ท่ีจะเลือกอาชีพท่ีเหมาะส าหรับตนเอง (สกล วรเจริญศรี, 2559) 

การประกอบอาชีพเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์ เพราะการประกอบอาชีพ
สามารถตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานของมนษุย์ในด้านต่างๆ ได้ อาทิ เม่ือผู้ประกอบอาชีพ
มีรายได้ เขาสามารถน ารายได้ท่ีได้รับไปแสวงหาอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั และยารักษาโรค 
เพื่อตอบสนองความต้องการทางร่างกาย นอกจากนี ้การประกอบอาชีพยงัตอบสนองความต้องการ
ของมนุษย์ในด้านอ่ืนๆ อีกด้วย เช่น ความมั่นคงปลอดภัย การได้รับการยอมรับ การได้รับการ        
ยกย่องนับถือ การมีความส าเร็จเจริญก้าวหน้า และมีความสุขกายและใจ ดงันัน้ จึงกล่าวได้ว่า    
การประกอบอาชีพเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญส่วนหนึ่ งของชีวิต เราจึงพบเห็นบุคคลโดยทั่วไป
จ านวนมาก ได้ใช้เวลาไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของชีวิตในการประกอบอาชีพ และบุคคลอีกหลายคน
ได้ใช้เวลาในการประกอบอาชีพจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต บุคคลใดจะพบกับความส าเร็จจาก      
การประกอบอาชีพและมีความสุขในการด ารงชีวิตนัน้ รากฐานส าคัญส่วนหนึ่งเกิดจากการท่ี     
บคุคลนัน้ ตระหนกัรู้เก่ียวกบัตนเอง รู้จกัอาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสจุริตและการประกอบอาชีพ 
และมีความรู้เก่ียวกบัโลกกว้างทางอาชีพ ซึง่รากฐานส าคญัส่วนนี ้หากบคุคลใดได้รับการส่งเสริม
ให้มีพฒันาการด้านอาชีพอยา่งสมวยัตอ่เน่ืองเร่ือยมา โดยเร่ิมต้นตัง้แตใ่นวยัเดก็แล้ว ยอ่มจะสง่ผล
ในเชิงบวกต่อพัฒนาการด้านอาชีพและการด าเนินชีวิตของบุคคลนัน้ต่อไปเม่ือเขาอยู่ในวัยรุ่นวยั  
หนุ่มสาว วยัผู้ใหญ่ วยัผู้สงูอาย ุและวยัชรา (เจียรนยั ทรงชยักลุ, 2557)  

ดงัท่ีกล่าวมาข้างต้นว่าอาชีพมีความส าคญัต่อมนุษย์มาก การเลือกประกอบอาชีพจึง        
มีความส าคัญไม่แพ้กัน ในสังคมของเรามีอาชีพมากมายหลายชนิด  อาชีพแต่ละอาชีพก็มี             
ความแตกต่างกัน อาชีพบางอย่างอาจเหมาะสมกับคนท่ีมีบุคลิกภาพแบบหนึ่ง  แต่ก็อาจจะไม่
เหมาะสมกับคนท่ีมีบุคลิกภาพอีกแบบ การเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพ ความสนใจ 
ความถนดั ของแตล่ะบคุคล จงึมีความส าคญัมาก คนท่ีเลือกประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกบัตนยอ่ม
ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินและก่อให้เกิดความสุขในการท างาน และยังมีโอกาสท่ีจะประสบ
ความส าเร็จในการประกอบอาชีพมาก ในทางตรงกนัข้าม ถ้าบคุคลประกอบอาชีพท่ีไม่เหมาะสมกบั
ตนเองแล้ว ก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในการท างานและเน่ืองจากคนเราต้องใช้เวลาในการประกอบ
อาชีพภายหลงัจากการศกึษาเป็นเวลาช้านานถึง 1 ใน 3 ของชีวิตประมาณ 100,000 ชัว่โมง การท่ี
จะต้องอดทนต่อกิจกรรมท่ีน่าเบื่อหน่ายเป็นระยะเวลาอันแสนนานนี  ้จึงท าให้ชีวิตของตนไม่มี
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ความสขุและอาจมีโอกาสประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพน้อยอีกด้วย (กรมการจดัหางาน, 
2559c) 

เจียรนยั ทรงชยักุล (2557) กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา ยงัคงได้    
พบเห็นอยู่เสมอว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษาในระดบัประถมศึกษา หรือระดบัมธัยมศึกษาหลายรายท่ี
จ าเป็นต้องเข้าสู่อาชีพ ยงัไม่สามารถตดัสินใจเลือกอาชีพได้อย่างชาญฉลาด ไม่สามารถแสวงหา
อาชีพและเข้าสู่อาชีพได้อย่างเหมาะสม เขาต้องเผชิญกบัปัญหาอปุสรรคหลายประการโดยล าพงั 
เยาวชนกลุ่มนีม้ักปล่อยให้วิถีชีวิตเป็นไปตามพรหมลิขิต ขาดเป้าหมาย ไร้ทิศทาง จึงก่อให้เกิด
ปัญหาการวา่งงาน การรองาน และการท างานท่ีไม่ตรงกบัความสนใจ ความสามารถและความถนดั 
เป็นต้น ปัญหาเหล่านี  ้ยงัส่งผลในเชิงลบต่อเน่ืองไปอีกส าหรับเยาวชนกลุ่มนี ้รวมทัง้ชุมชน และ
สังคมท่ีเขาอาศัยอยู่  เช่น เม่ือเยาวชนพบกับความผิดหวังเก่ียวกับการเข้าสู่อาชีพท่ีชอบ              
หรือปรารถนา เขาอาจเครียด ท้อแท้ ท้อถอย สิน้หวงั และหากเยาวชนไม่ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างเหมาะสมและทันกาล อาจเป็นสาเหตุให้เยาวชนเหล่านีห้าสิ่งยึดเหน่ียวหรือหาทางออก
ในทางท่ีผิด เช่น เล่นการพนัน ติดสารเสพติด มั่วสุมในอบายมุข ลักขโมย ท างานทุจริต                 
มีพฤติกรรมก้าวร้าว ท าร้ายหรือท าลายตนเอง เป็นต้น ในทางตรงกนัข้าม ถ้าเด็กและวยัรุ่นได้รับ
การส่งเสริมให้มีพฒันาการด้านอาชีพอย่างสมวยั ปัญหาต่างๆ ดงัตวัอย่างท่ียกมากล่าวข้างต้น
อาจไมเ่กิดขึน้ หรือเกิดขึน้น้อย เพราะมีพฒันาการด้านอาชีพอยา่งสมวยั  

ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพของซูเปอร์อธิบายได้ว่า รูปแบบพัฒนาการทางอาชีพของ
บุคคลมีความต่อเน่ืองตลอดชีวิต สามารถจ าแนกออกเป็น 5 ขัน้ คือ 1) ขัน้การเจริญเติบโต        
อายุตัง้แต่แรกเกิด-14 ปี 2) ขัน้การส ารวจ อายุ 15-24 ปี 3) ขัน้การสร้างหลกัฐาน อายุ 25-44 ปี  
4) ขัน้การธ ารงรักษาไว้ อายุ 45-64 ปี และ 5) ขัน้การเสื่อมถอย อายุ 65 ปี ขึน้ไป นอกจากนี ้
ซเูปอร์ ได้เสนอแนวคิดท่ีมีประโยชน์เก่ียวกบัพฒันาการทางอาชีพ เร่ืองวฒุิภาวะทางอาชีพ ซึง่เป็น
ความพร้อมหรือความสามารถของบุคคลในการส ารวจแยกแยะทางเลือกของอาชีพ โดยท่ี           
การเสริมสร้างวฒุิภาวะทางอาชีพ จะประกอบด้วยความสามารถในการตดัสนิใจ การส ารวจอาชีพ 
การวางแผนอาชีพ ความเข้าใจในโลกของงานและลกัษณะเฉพาะตวัของแต่ละอาชีพ ซึ่งการท่ี
บุคคลจะประสบความส าเร็จในพฒันาการทางอาชีพ 5 ขัน้ตอน หรือการเปลี่ยนผ่านจากขัน้หนึ่ง     
สู่อีกขัน้หนึ่งอย่างประสบความส าเร็จนัน้ ขึน้อยู่กับวฒุิภาวะทางอาชีพของแต่ละบุคคล ซูเปอร์ได้
อธิบายอีกว่าวุฒิภาวะทางอาชีพมีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพ ดังนัน้ การพัฒนา      
วุฒิภาวะทางอาชีพจึงมีความสมัพันธ์กับการตดัสินใจเลือกอาชีพของบุคคล (นิรนาท แสนสา, 
2557)  
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กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางาน ตระหนักและเห็นความส าคัญต่อการเตรียม
ก าลงัแรงงานของประเทศให้มีความพร้อม จึงได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้กระทรวงแรงงานร่วมกบักระทรวงศกึษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานตา่งๆ 
ท่ีจดัให้มีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา ร่วมมือกนัแก้ปัญหาผลิตก าลงัคนไม่ตรงตลาดแรงงาน 
ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และการท างานต ่าระดบั ซึ่งจะกระทบต่อรายได้และคุณภาพชีวิต
ของตวัแรงงานและขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขนั โดยให้ด าเนินการให้นกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 ม.5 และ ม.6) ทุกคนต้องได้รับการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพก่อนส าเร็จการศึกษาตามกระบวนการแนะแนวครบถ้วนทุกขัน้ตอน       
(กรมการจัดหางาน, 2559b) ซึ่งสอดคล้องกับการจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551 มุ่งเน้นพฒันาผู้ เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลงัของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุล    
ทัง้ด้านร่างกาย ความรู้ คณุธรรมมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมัน่ใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีความรู้และทกัษะ
พืน้ฐาน รวมทัง้เจตคติท่ีจ าเป็นตอ่การศกึษา การประกอบอาชีพและการศกึษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคัญบนพืน้ฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศกัยภาพ จดุหมายของหลกัสตูรในการพฒันาผู้ เรียนมีจดุเน้นท่ีส าคญัในการพฒันาผู้ เรียนให้เป็น
คนดี มีปัญญา มีความสขุมีศกัยภาพในการศกึษาตอ่และประกอบอาชีพ โดยก าหนดเป็นจดุหมาย
เพื่อให้เกิดกบัผู้ เรียนเมื่อจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (กระทรวงศกึษาธิการ, 2553) 

 การมุ่งเน้นท่ีส าคญัในการส่งเสริมพฒันาการด้านอาชีพของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา 
ได้แก่ การส่งเสริมให้มีความเข้าใจในกระบวนการตัดสินใจและการวางแผนเก่ียวกับอาชีพ           
และการส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นเพื่อเข้าสู่อาชีพ เป็นต้น  (เจียรนัย ทรงชยักุล, 
2557) 

กระทรวงแรงงานได้ท าการศึกษาวิจยัพบว่า นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นซึ่งเป็น
ช่วงหวัเลีย้วหวัต่อที่จะต้องตดัสินใจเลือกว่าจะต่อในสายอาชีวศกึษาหรือสายสามญัศกึษากว่า
ร้อยละ 50 ไม่ได้ผ่านกระบวนการแนะแนวการศึกษาและอาชีพอย่างเป็นระบบซึ่งจะส่งผลต่อ      
ขีดความสามารถในการตดัสินใจเลือกสาขาวิชาท่ีจะศึกษาต่ออย่างมาก นอกจากนี ้ผลการวิจยั       
ยงัพบอีกว่า กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 31 ยงัไม่ได้ก าหนดเปา้หมายในชีวิต และมีจ านวนถึงร้อยละ 36 
ท่ีมีเป้าหมายท่ีจะรับราชการหรืองานในรัฐวิสาหกิจ ซึง่ไม่สอดคล้องกบัทิศทางของตลาดแรงงาน
เน่ืองจากในแตล่ะปี มีการเปิดรับสมคัรงานในระบบราชการหรือรัฐวิสาหกิจน้อยมาก เม่ือเทียบกบั
นกัศกึษาท่ีส าเร็จการศกึษาออกมาแตล่ะปี ดงันัน้ หากปลอ่ยให้สถานการณ์เช่นนีย้งัด ารงอยู่ตอ่ไป 
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ก็จะส่งผลเสียหายต่อประเทศชาติในระยะยาว จึงต้องมีการปรับปรุงกระบวนการแนะแนว
การศกึษาและอาชีพให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปอยา่งทัว่ถึง (กรมการจดัหางาน, 2559b) 

การแนะแนวอาชีพและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เป็นกระบวนการส าคัญท่ีจะ
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาดงักล่าวได้โดยการเตรียมคนในด้านความรู้ความสามารถ  ความสนใจ 
ความถนัด และบุคลิกภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานหากนักเรียน 
นักศึกษา ผู้ ว่างงานได้เลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพตรงกับความรู้ ความสนใจ ความถนัด    
และบุคลิกภาพของตนเองก็จะท าให้ท างานได้อย่างมีความสุขลดปัญหาการเปลี่ยนงานหรือออก   
จากงาน ท าให้ประสบผลส าเร็จมีความก้าวหน้าในอาชีพและมีรายได้ท่ีเหมาะสม (กรมการจดัหางาน, 
2559d) 

จากการสมัภาษณ์นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปทุมวิไล อ าเภอเมือง 
จงัหวดัปทมุธานี พบว่า นกัเรียนมีปัญหาเก่ียวกบัการวางแผนการศกึษาต่อและการตดัสินใจเลือก
อาชีพมากท่ีสดุ เน่ืองจากยงัไม่ทราบว่าจะพิจารณาวางแผนการตดัสนิใจเลือกเส้นทางการศกึษาตอ่
และการประกอบอาชีพอย่างไรจึงจะเหมาะสมกบัตนเอง ไม่สามารถบอกได้ว่าตนมีความสามารถ 
ความถนดั ความสนใจท่ีเหมาะสมกบัอาชีพใดบ้าง และยงัขาดข้อมลูความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั
อาชีพต่างๆ สถานการณ์ตลาดแรงงานในปัจจบุนั ผู้วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะน าโปรแกรมกิจกรรม
แนะแนวมาใช้ในการพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจเลือกอาชีพให้กับนักเรียนเพื่อเป็น
แนวทางให้นกัเรียนได้มีความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพได้อยา่งเหมาะสมตอ่ไป 

ในการศึกษาวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัมีความประสงค์ท่ีจะน าทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการตดัสินใจ
เลือกอาชีพท่ีได้รับการยอมรับมาใช้ในการสร้างโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพท่ีช่วยเสริมสร้าง
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ได้แก่ ทฤษฎีของแฟรงค์ พาร์สัน (สกล วรเจริญศรี, 
2559; อ้างอิงจาก Zunker, 1997) ท่ีได้รับฉายาวา่ เป็นบิดาแห่งการแนะแนวอาชีพ เป็นผู้ ริเร่ิมงาน
ด้านการแนะแนว โดยเฉพาะแนะแนวอาชีพ ซึ่งหนึ่งในแนวคิดท่ีส าคญัส าหรับการเลือกประกอบ
อาชีพของบคุคลต้องอยู่บนพืน้ฐานหลกัการ 3 ประการ ดงันี ้1. ความเข้าใจอย่างชดัเจนในตนเอง 
2. การมีความรู้เก่ียวกบัอาชีพ และ 3. เหตผุลท่ีแท้จริงต่อความสมัพนัธ์ระหว่างคณุลกัษณะส่วน
บคุคลกบัอาชีพท่ีต้องการท่ีได้พิจารณาและวิเคราะห์ 

ส่วนอีกหนึ่งทฤษฎีท่ีผู้วิจยัน ามาศึกษาครัง้นีค้ือ ทฤษฎีการตดัสินใจของเกอแลต ซึง่เป็น
ผู้น าคนแรกท่ีน าเอาทฤษฎีการตดัสินใจอย่างมีรูปแบบมาใช้ในการให้ค าปรึกษา ปี ค.ศ. 1962      
ได้น าไปใช้กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา มีการพัฒนาวิจัยสาขานีม้ากขึน้ ทฤษฎีของเกอแลต
เหมาะส าหรับการตดัสินใจในการเลือกอาชีพ จากผลของประสบการณ์ การให้น า้หนกัเป้าหมาย 
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แต่ละตวัเลือก ค่านิยม ประมาณค่าความเป็นไปได้ของผลท่ีจะตามมาแต่ละด้าน การประ เมิน
ค่านิยมและเป้าหมายสูงสุดเพื่อการตดัสินใจในระยะใกล้ ระยะกลาง ระยะไกล จุดส าคญัของ
กระบวนการนีค้ือใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยุทธวิธีท่ีใช้คือการท านายความเป็นไปได้ของ     
แต่ละตวัเลือก ประเมินผลท่ีน่าพอใจว่าสิ่งใดให้ความพอใจท่ีตรงกับความต้องการ ขัน้สุดท้ายคือ
เลือกแนวทางเฉพาะ (พรรณี เกษกมล, 2530) 

จากการศึกษาทฤษฎีท่ีใช้ในการประยุกต์ในการสร้างโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ
ดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะเปรียบเทียบทัง้สองทฤษฎีกับกลุ่มนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปทุมวิไล ท่ีมีระดับวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติท่ีแตกต่างกันว่า
โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพท่ีใช้ทฤษฎีใดจะมีความเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละกลุ่ม
อย่างไร และสามารถเสริมสร้างให้นกัเรียนมีความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพแตกต่างกนั
หรือไม่  

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ ดงันี ้
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนระดบัชัน้

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีวิเคราะห์ลกัษณะ   
และองค์ประกอบของแฟรงค์ พาสนัส์ กบันกัเรียนท่ีได้รับการจดัโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ
ตามทฤษฎีการตดัสินใจของเกอแลต  

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีระดบัวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคตแิตกตา่งกนั 

3. เพื่อศกึษาปฏิสมัพนัธ์ระหว่างวิธีการจดัโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพกบัระดบั
วุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติท่ีมีผลต่อความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพของนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  
 
ความส าคัญของการวิจัย 

ผลจากการวิจยัครัง้นีมี้ความส าคญั ดงันี ้
1. เป็นแนวทางให้กับอาจารย์ อาจารย์แนะแนว นักจิตวิทยาและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

สามารถน าโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาความสามารถในการ
ตดัสินใจเลือกอาชีพส าหรับนกัเรียนได้ 
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2. นักเรียนท่ีเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีวิเคราะห์ลกัษณะ
และองค์ประกอบของแฟรงค์ พาสนัส์ และโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีการตดัสินใจ
ของเกอแลต ได้พฒันาความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ 

3. ประยุกต์ใช้รูปแบบการกิจกรรมเป็นแนวทางในการพฒันาความสามารถในการ
ตดัสินใจเลือกอาชีพให้กบันกัเรียนในแตล่ะช่วงวยัอ่ืนๆ ตอ่ไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 

2561 โรงเรียนปทมุวิไล จงัหวดัปทมุธานี จ านวน 13 ห้องเรียน รวมจ านวน 609 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี จ านวน 28 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
(cluster random sampling) จ านวน 1 ห้องเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม จากนัน้ให้
นกัเรียนท าแบบวดัวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติ เพื่อน าไปใช้ในการจดัระดบัวฒุิภาวะทางอาชีพ
ด้านเจตคติสูงและวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติต ่า แบ่งด้วยต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ จดักลุ่มให้
นกัเรียนในกลุม่ทดลอง โดยนกัเรียนท่ีได้คะแนนในต าแหน่งเปอร์เซน็ไทล์ท่ี 50 ขึน้ไป เป็นนกัเรียนท่ี
มีระดบัวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคตสิงู นกัเรียนท่ีได้คะแนนในต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 50 ลงมา 
เป็นนักเรียนท่ีมีระดับวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติต ่า โดยท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) ด้วยวิธีการจบัสลากอีกครัง้ เพื่อให้ได้กลุ่มทดลองทัง้ 2 กลุ่ม กลุ่มละ 14 คน 
แบง่เป็นนกัเรียนท่ีมีระดบัวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติสงู จ านวนกลุม่ละ 7 คน และนกัเรียนท่ีมี
ระดบัวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคตติ ่า จ านวนกลุม่ละ 7 คน 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ ได้แก่  

1.1 วิธีการจดัโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ แบง่เป็น 2 วิธี คือ  
1.1.1 การจดัโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีวิเคราะห์ลกัษณะ

และองค์ประกอบของแฟรงค์ พาสนัส์ 
1.1.2 การจัดโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีการตัดสินใจของ 

เกอแลต 
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1.2 วฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคต ิแบง่เป็น 2 ระดบั คือ 
1.2.1 ระดบัสงู 
1.2.2 ระดบัต ่า 

2. ตวัแปรตาม คือ ความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 
โดยใช้ระยะเวลาในการทดลองจ านวน 12 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทัง้สิน้ 3 สปัดาห์  

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบ
ของแฟรงค์ พาสันส์ หมายถึง ชดุกิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอาชีพเพื่อมุง่เน้น
พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้โดยประยุกต์ใช้
ทฤษฎีวิเคราะห์ลกัษณะและองค์ประกอบของแฟรงค์ พาสนัส์ โดยมีรายละเอียดเนือ้หาของการจดั
โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ ประกอบด้วย 3 ด้าน ดงันี ้

1.1 ด้านการรู้จกัและเข้าใจในคณุลกัษณะของตนเองอย่างแจ่มแจ้ง โดยให้นกัเรียน  
มีการส ารวจตรวจสอบเพื่อท าความเข้าใจเก่ียวกบัลกัษณะของตนเอง ทัง้ด้านทศันคติ ความสามารถ 
คา่นิยม บคุลิกภาพ และความสนใจท่ีมีตอ่อาชีพ 

1.2 ด้านความรอบรู้ และรู้ลึกในโลกของอาชีพ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ข้อมูลอาชีพท่ี
กว้างขวางหลากหลายรอบด้าน และรู้รายละเอียดอย่างลกึซึง้ในแต่ละอาชีพ ค าอธิบายลกัษณะงาน 
คณุสมบตัิของผู้ท างาน คา่จ้าง เงินเดือน โอกาสความก้าวหน้าในงาน และแหลง่หรือสถานท่ีท างาน  

1.3 ด้านการพิจารณาตดัสินใจเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกบัคณุลกัษณะของตน เป็นการ
ใช้วิจารณญาณจากความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับคุณลักษณะของตนเอง ประกอบกับความรู้            
ความเข้าใจในโลกของอาชีพท่ีสอดคล้องกนั ตดัสินใจเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกบัตนเอง โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งในด้านความสนใจท่ีตนมีตอ่อาชีพนัน้ๆ 

ผู้ วิจัยใช้ระยะเวลาในการจัดโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ จ านวน 12 ครัง้ 
ครัง้ละ 50 นาที สว่นประกอบของโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ ประกอบด้วย 

1) ช่ือกิจกรรม  
2) วตัถปุระสงค์  
3) สาระส าคญั  
4) วิธีด าเนินการ ได้แก่ 
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 - ขัน้น า ผู้วิจยัสนทนาเพื่อน าเข้าสูบ่ทเรียน 
 - ขัน้ปฎิบตัิกิจกรรม จัดกิจกรรมตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้และเปิด

โอกาสให้นกัเรียนซกัถามและแสดงความคดิเห็น 
 - ขัน้สรุป ผู้วิจยัให้นกัเรียนสรุป หรือผู้วิจยักบันกัเรียนร่วมกนัสรุป 

5) ส่ือ/อปุกรณ์  
6) การประเมินผล 

2. โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีการตัดสินใจของเกอแลต 
หมายถึง ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอาชีพเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาให้นักเรียนมี
ความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้โดยประยกุต์ใช้ทฤษฎีการตดัสินใจของ
เกอแลต โดยมีรายละเอียดเนือ้หาของการจัดโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ  ประกอบด้วย           
4 ด้าน ดงันี ้

2.1 ด้านการก าหนดเป้าหมายทางอาชีพโดยการมุ่งประเด็นและการยืดหยุ่น คือ     
การท่ีนกัเรียนตัง้เปา้หมายท่ีชดัเจนและพิจารณาความเหมาะสมของเปา้หมายท่ีตัง้ไว้  จากความรู้ 
ความสามารถ ความถนดั ความสนใจและบุคลิกภาพของตนเอง พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ตนเองได้
เรียนรู้ทางเลือกอ่ืนๆ นอกเหนือจากเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ท่ีอาจมีความเหมาะสมมากกวา่ 

2.2 ด้านการรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัอาชีพโดยการตระหนกัและระวงัในการรวบรวม
ข้อมลู คือ การรวบรวมข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การตดัสินใจเลือกอาชีพ โดยมีการตรวจสอบข้อมลู
ว่าเป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องและทันสมยั หรือเป็นข้อมูลท่ีมีความคาดเคลื่อนล้าสมยั พร้อมทัง้   
เปิดโอกาสในการเรียนรู้ข้อมลูท่ีตนเองยงัไมรู้่เพิ่มเตมิท่ีจะช่วยในการตดัสินใจ 

2.3 ด้านการเข้าใจความเช่ือของตนเองและการมีความเช่ือในแง่ดีทางอาชีพ คือ 
นักเรียนมีการเข้าใจความเช่ือความต้องการของตนเองท่ีแท้จริง พร้อมทัง้มีความเช่ือในแง่ดีต่อ
ตนเองและสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต แล้วน ามาเปรียบเทียบประกอบการตดัสินใจเก่ียวกบัอาชีพ 

2.4 ด้านการตัดสินใจโดยการใช้เหตุผลและการหยั่งรู้ คือ การตัดสินใจโดยการประเมิน
ทางเลือกต่างๆ ซึ่งบุคคลจะวิเคราะห์ถึงผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ตามมา กับความพึงพอใจในผลลพัธ์นัน้
และความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึน้  

ผู้ วิจัยใช้ระยะเวลาในการจัดโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ จ านวน 12 ครัง้ 
ครัง้ละ 50 นาที สว่นประกอบของโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ ประกอบด้วย 

1) ช่ือกิจกรรม  
2) วตัถปุระสงค์  
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3) สาระส าคญั  
4) วิธีด าเนินการ ได้แก่ 

- ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  โดยใช้สื่อประกอบหรือค าถามน าเพื่อกระตุ้ น      
ความสนใจและเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม  

- ขัน้ปฏิบัติ กิจกรรม  จัด กิจกรรมให้นัก เรียน เกิดการเรียน รู้ตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ กิจกรรมท่ีผู้ เรียนจะปฏิบตัิในขัน้นีมี้หลายอย่าง ได้แก่ การค้นคว้า กิจกรรมกลุม่ 
การอภิปรายกลุม่ การแสดงบทบาทสมมตุิ การพดูแสดงความคดิเห็น การเลา่เร่ือง และการเลน่เกม  

- ขัน้สรุป เป็นการสรุปเนือ้หาท่ีเรียนผ่านมาแล้วทัง้หมด ในการสรุปนี ้
ผู้สอนอาจให้นกัเรียนเป็นผู้สรุป หรือผู้สอนกบันกัเรียนร่วมกนัสรุป 

5) ส่ือ/อปุกรณ์  
6) การประเมินผล  

3. ความสามารถในการตัดสินใจเลือกอาชีพ หมายถึง กระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมลู
จากทางเลือกอาชีพท่ีหลากหลายอย่างมีหลักการ โดยการพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านทัง้
การศึกษาเก่ียวกับตนเอง การวิเคราะห์คุณลักษณะของตนเองด้านความสามารถ ความถนัด 
บคุลิกภาพ คา่นิยม และความสนใจ พร้อมทัง้ศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัอาชีพตา่งๆ ท่ีมีอยู่ในสงัคมเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจในการเลือกอาชีพนัน้ๆ จากลกัษณะการท างาน คุณสมบตัิของผู้ประกอบ
อาชีพ ความก้าวหน้าทางอาชีพ รายได้ และความต้องการของตลาดแรงงาน น าไปสู่กระบวนการ
ตรวจสอบการเลือก ซึ่งผู้ เลือกจะต้องค านึงถึงวตัถุประสงค์ เป้าหมาย พร้อมทัง้ประเมินความเป็น     
ไปได้ของตวัเลือกอาชีพจากการวิเคราะห์ผลท่ีคาดว่าจะได้รับเม่ือตดัสินใจเลือกทัง้ข้อดีและข้อเสีย 
จดัล าดบัความส าคญัในแต่ละทางเลือก และวางแผนการศึกษาต่อหรือก าหนดเส้นทางเพื่อเข้าสู่
อาชีพท่ีเลือกได้  

4. วุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติ หมายถึง ความรู้สึกและความคิดเห็นของนกัเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ซึง่เป็นความพร้อมด้านความคิดในการวางแผนเลือกแผนการเรียนและ
การประกอบอาชีพ โดยมีความอิสระในการตดัสินใจได้ด้วยตนเองจากการวิเคราะห์ตนเองด้าน
ความสามารถ ความถนดั บคุลิกภาพ ค่านิยม และความสนใจ โดยไม่ถกูบงัคบัหรือขึน้กบับุคคลอ่ืน 
มีความรู้สึกท่ีดีต่อการท างาน เห็นคุณค่าของการท างานสุจริต พร้อมทัง้มีความรู้ข้อมูลเก่ียวกับ
อาชีพและลกัษณะของอาชีพต่างๆ น าไปสู่การวางแผนเลือกอาชีพอย่างมีหลกัการ ซึง่สามารถวดั
ได้จากแบบวดัวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติ 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย  
จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับวุฒิภาวะทางอาชีพและการตดัสินใจเลือกอาชีพ 

จากทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพตามแนวคิดของ ซูปเปอร์ กินสเบอร์ก ไทด์แมน  และโอฮารา 
(นวลศิริ เปาโรหิตย์, 2552) ได้กล่าวถึงขัน้พฒันาการทางอาชีพของบคุคลไว้เป็นระยะต่างๆ ซึง่ใน
ทกุระยะพฒันาการของบคุคลแต่ละช่วงวยัจะมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัพฒันาการทางความคิด
และกิจกรรมท่ีเก่ียวกับอาชีพ ได้แก่ การส ารวจความสนใจ ค่านิยม ความสามารถ ความถนัด 
บุคลิกภาพ โดยมีการประเมินตนเองและลกัษณะอาชีพต่างๆ ควบคู่กันไป  ซึ่งซูเปอร์ได้อธิบาย      
อีกว่า วุฒิภาวะทางอาชีพมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกอาชีพของบุคคล ดงันัน้  วฒุิภาวะ
ทางอาชีพจงึมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกอาชีพของบคุคล  

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัจึงมีความสนใจพฒันาความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพของ
นกัเรียน โดยน าโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพมาประยกุต์กบัทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือก
อาชีพของบุคคล โดยมีแนวคิดทฤษฎีท่ีมีความส าคญัเป็นพืน้ฐานส าหรับการตดัสินใจเลือกอาชีพ
ของบุคคลท่ีผู้ วิจัยได้น ามาศึกษาในครัง้นี ้ได้แก่ ทฤษฎีวิเคราะห์ลกัษณะและองค์ประกอบของ 
แฟรงค์ พาสนัส์ โดยมีหลกัการในการตดัสินใจเลือกอาชีพ ดงันี ้1. การรู้จกัและเข้าใจในคณุลกัษณะ
ของตนเองอย่างแจ่มแจ้ง 2. การมีความรอบรู้และรู้ลึกในโลกของอาชีพและ 3. การพิจารณา
ตดัสินใจเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกับคุณลกัษณะของตน ส่วนทฤษฎีการตัดสินใจของเกอแลตเป็น
รูปแบบการตดัสนิใจท่ีแสดงถึงการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาหรือการตดัสนิใจ ช่วยให้นกัเรียนตดัสนิใจ
ได้อย่างมีระบบโดยมีหลกัการในการตดัสินใจเลือกอาชีพประกอบด้วย 1. การก าหนดเป้าหมายทาง
อาชีพโดยการมุ่งประเด็นและการยืดหยุ่น 2. การรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับอาชีพโดยการตระหนัก
และระวงัในการรวบรวมข้อมูล 3. การเข้าใจความเช่ือของตนเองและการมีความเช่ือในแง่ดีทาง
อาชีพ และ 4.การตดัสินใจ โดยการใช้เหตผุลและการหยัง่รู้  

จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพท่ีประยกุต์ใช้ทฤษฎี 
ของ แฟรงค์ พาสนัส์ มานี ผลอนนัต์ (2541) พบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมแนะแนวอาชีพมี
การตัดสินใจเลือกอาชีพได้เพิ่มขึน้หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ และงานวิจัยท่ี
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีของเกอแลต ปวีณา ยอดสิน (2551) พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดโปรแกรม
กิจกรรมแนะแนวอาชีพมีการตดัสินเลือกอาชีพได้ดีกว่านักเรียนท่ีไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรม   
แนะแนวอาชีพ จากผลการศึกษาโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพทัง้ 2 ทฤษฎีจะเห็นได้ว่ามี
ประสทิธิภาพในการพฒันาความสามารถในการตดัสนิใจเลือกอาชีพของนกัเรียนได้เพิ่มขึน้เช่นกนั  
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จากแนวคิดทฤษฎีดงักล่าว ผู้ วิจัยได้น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมกิจกรรม
แนะแนวอาชีพท่ีมีต่อความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา   
ปีท่ี 3 ท่ีมีระดบัวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติแตกตา่งกนั เพื่อศกึษาวา่ทฤษฎีใดมีความเหมาะสม
กับนักเรียนท่ีมีระดับวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติสูงหรือวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติต ่า
แตกตา่งกนัอยา่งไร แสดงเป็นภาพกรอบแนวคิด ในการวิจยัได้ ดงัภาพประกอบ 1 

 
 ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 
 
 

วิธีการจดัโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
แบง่เป็น 2 วิธี คือ  
1. การจดัโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ
ตามทฤษฎีวิเคราะห์ลกัษณะ 
และองค์ประกอบของแฟรงค์ พาสนัส์ 
2. การจดัโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ
ตามทฤษฎีการตดัสินใจของเกอแลต 

ความสามารถ 

ในการตดัสินใจเลือกอาชีพ 

วฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติ  
แบง่เป็น 2 ระดบั คือ    
1. ระดบัสงู 
2. ระดบัต ่า 
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สมมุตฐิานการวิจยั 
1. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีวิเคราะห์ลกัษณะ

และองค์ประกอบของแฟรงค์ พาสนัส์ กบันกัเรียนท่ีได้รับการจดัโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ
ตามทฤษฎีการตดัสินใจของเกอแลตมีความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพแตกตา่งกนั 

2. นักเรียนท่ีมีระดบัวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติแตกต่างกันมีความสามารถในการ
ตดัสินใจเลือกอาชีพแตกตา่งกนั 

3. มีปฏิสมัพันธ์ระหว่างวิธีการจัดโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพกับระดบัวุฒิภาวะ     
ทางอาชีพด้านเจตคตท่ีิมีผลตอ่ความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตาม

หวัข้อตอ่ไปนี ้
1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 

1.1 ความหมายของโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
1.2 ความส าคญัของกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
1.3 วตัถปุระสงค์ของการจดักิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
1.4 ประเภทของการจดักิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
1.5 ลกัษณะของกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
1.6 กระบวนการจดักิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
1.7 แนวคดิ ทฤษฎีท่ีประยกุต์ใช้ในการสร้างโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 

1.7.1 ทฤษฎีวิเคราะห์ลกัษณะและองค์ประกอบของแฟรงค์ พาสนัส์ 
1.7.2 ทฤษฎีการตดัสินใจของเกอแลต   

1.8 ขัน้ตอนด าเนินการพฒันาโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
1.9 แนวคดิและวิธีการในการออกแบบโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 

1.9.1 เทคนิคท่ีใช้ในการออกแบบโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
1.9.2 แนวคิดจิตวิทยาการเรียนรู้ท่ีประยุกต์ใช้ในการจัดโปรแกรกิจกรรม   

แนะแนวอาชีพ 
1.10 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 

2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
2.1 ความหมายของความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
2.2 องค์ประกอบของการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
2.3 กระบวนการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
2.4 ขัน้ตอนการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
2.5 รูปแบบและกลยทุธ์การตดัสินใจ 
2.6 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกอาชีพ 
2.7 ทฤษฎีการเลือกอาชีพ 
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2.8 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัวฒุิภาวะทางอาชีพ 

3.1 ความหมายของวฒุิภาวะทางอาชีพ 
3.2 แนวคดิทฤษฎีเก่ียวกบัวฒุิภาวะทางอาชีพ 
3.3 องค์ประกอบของวฒุิภาวะทางอาชีพ 
3.4 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฒันาการด้านอาชีพ 
3.5 วฒุิภาวะทางอาชีพและความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
3.6 แบบทดสอบท่ีใช้วดัวฒุิภาวะทางอาชีพ 
3.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัวฒุิภาวะทางอาชีพ 
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1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
1.1 ความหมายของโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 

1.1.1 ความหมายของการแนะแนวอาชีพ 

ราชบัณฑิตยสถาน (2555) ให้ความหมายของการแนะแนวอาชีพ หมายถึง 
กระบวนการท่ีช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจตนเอง เช่น เข้าใจความสามารถ ความถนดั บคุลกิภาพ ความสนใจ
ของตนเอง และได้พิจารณาสิ่งแวดล้อมด้านอาชีพ เช่น ลกัษณะงาน คุณสมบตัิของผู้ประกอบ
อาชีพ ความต้องการของตลาดแรงงาน วิธีสมคัรงาน วิธีปรับตวักบัอาชีพท่ีท า รวมทัง้สารสนเทศท่ี
ช่วยให้ผู้ เรียนตดัสินใจเลือกแนวทางในอาชีพนัน้ 

เรียม ศรีทอง (2557) ได้กล่าวถึงความหมายของกิจกรรมแนะแนวอาชีพไว้ว่า          
เป็นประมวลประสบการณ์ท่ีพัฒนาขึน้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาผู้ รับบริการ โดยใช้หลักการ
เทคนิคและวิธีทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้องกบัการแนะแนว บนพืน้ฐานของทฤษฎีพฒันาการทางอาชีพ 
และทฤษฎีการเลือกอาชีพเพื่อให้ผู้ รับบริการเข้าใจ ยอมรับบุคลิกภาพตนและสามารถพิจารณา
ลกัษณะของตนกบัอาชีพท่ีสนใจ พฒันาวฒุิภาวะทางอาชีพ สามารถเลือกและตดัสินใจทางอาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม รวมทัง้สามารถก าหนดเป้าหมายทางอาชีพ วางแผนและพัฒนาจนบรรลุ       
แผนชีวิตทางอาชีพได้ การแนะแนวอาชีพ เป็นกระบวนการช่วยเหลือและสนบัสนุนเพื่อให้บุคคล
เข้าใจในโลกของอาชีพและการท างาน สามารถท าให้ผู้ ท่ีได้รับการแนะแนวรู้จกัคิดและตดัสินใจใน
การท างานตามความเหมาะสมของบคุลิกภาพแตล่ะบคุคลและตามความถนดัของตนเอง  

กรมการจัดหางาน (2559d) ได้ให้ความหมายของการแนะแนวอาชีพไว้ว่าเป็น
กระบวนการช่วยเหลือและสนบัสนนุเพื่อให้บคุคลเข้าใจในโลกของอาชีพและการท างาน สามารถ
ท าให้ผู้ ท่ีได้รับการแนะแนวรู้จกัคิดและตดัสินใจในการท างานตามความเหมาะสมของบคุลิกภาพ
แตล่ะบคุคลและตามความถนดัของตนเอง 

1.1.2 ความหมายของโปรแกรมการสอน 

ประสาท เนืองเฉลมิ (2556) ได้ให้ความหมายของโปรแกรมการสอน คือ รายละเอียด
ของแนวทางการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อมุ่งเน้นพฒันาการเรียนรู้โดยทัว่ไป หรือผู้ เรียนท่ี มี
คณุลกัษณะพิเศษ เช่น โปรแกรมการศกึษาส าหรับเด็กพิเศษ โปรแกรมการพฒันาและส่งเสริมผู้ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เพื่อให้ผู้ เรียนนัน้ได้รับการพฒันาไป
ตามจดุมุง่หมายหรือลกัษณะของโปรแกรมท่ีวางไว้  

โปรแกรมการสอน สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้(ประสาท เนืองเฉลมิ, 2556) 
1. โปรแกรมการสอน ต้องมีทฤษฎีรองรับ เช่น ทฤษฎีด้านจิตวิทยา ทฤษฎีการเรียนรู้  
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2. โปรแกรมการสอนต้องมีการวิจยัเพื่อทดสอบทฤษฎีและตรวจสอบคุณภาพในเชิง
การใช้ในสถานการณ์จริงและน าข้อค้นพบมาปรับปรุงแก้ไข 

3. โปรแกรมการสอนอาจออกแบบให้ใช้ได้กว้างขวางหรือเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะเจาะจงอยา่งใดอยา่งหนึง่ก็ได้ 

4. โปรแกรมการสอนจะมีจุดมุ่งหมายหลักท่ีถือเป็นตัวตัง้ในการพิจารณาเลือก
รูปแบบไปใช้ กล่าวคือ ถ้าผู้ ใช้น ารูปแบบการสอนไปใช้ตรงกบัจุดมุ่งหมายหลกัจะท าให้เกิดผลสงู
สดุแตก็่สามารถน ารูปแบบนัน้ไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนได้ถ้าเห็นวา่เหมาะสม 

โปรแกรมการสอนต้องศึกษารายละเอียดของแนวทางการจัดประสบการณ์
จดุมุ่งหมาย องค์ประกอบ วิเคราะห์ปัญหาท่ีมีผลกระทบ ศกึษาแหลง่ข้อมลู มีการวางแผนขัน้ตอน
ด าเนินการและการประเมินโปรแกรม เพื่อตรวจสอบจุดมุ่งหมายท่ีตัง้ไว้ และเป็นแนวทางในการ
ช่วยพฒันาโปรแกรมตอ่ไป 

ราชบณัฑิตยสถาน (2555) ได้ให้ความหมายของการสอนแบบโปรแกรม หมายถึง           
การสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรมท่ีเป็นชุดแบบเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วย วตัถุประสงค์ เนือ้หา 
สาระสื่อการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผล ซึ่งผู้ สอนอาจพัฒนาขึน้เอ งหรือมี  
ผู้พฒันาขึน้ โดยได้รับการทดสอบแล้ววา่มีประสทิธิภาพ 

บญุเกือ้ ควรหาเวช (2543) ได้สรุปหลกัการของการสอนแบบโปรแกรมได้ 4 ประการ     
อนัเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัยิ่งท่ีจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ดงันี ้ 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมอย่างกระฉับกระเฉง (Active Participation) เช่น
นกัเรียนได้อ่าน ได้ตอบค าถาม ได้ทดลองหรือท ากิจกรรมต่างๆ ตามท่ีโปรแกรมจะก าหนดให้การ
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยตนเองมากเท่าไหร่ ก็จะช่วยให้นักเรียนเกิด
ความสนใจและเรียนรู้ได้มากขึน้เท่านัน้ โอกาสท่ีนกัเรียนจะได้ร่วมกิจกรรมได้มากน้อยเท่าไรนัน้ก็
ขึน้อยู่กบัครูท่ีจะต้องจดัวางแผนให้มีกิจกรรมหรือน าสื่อการสอนมาใช้ให้มากตามความเหมาะสม
ด้วย 

2. ให้ทราบผลการเรียนของตนเองอย่างทนัทีทนัใด (Immediated Feed Back) หรือ
เป็นการให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่ผู้ เรียนให้ทราบทนัทีว่า สิ่งท่ีตนท าไปนัน้ ถูกหรือผิดอย่างไร เพราะ
เหตุใด ซึ่งอาจจะจัดในลักษณะของค าเฉลยหรือการบอกของครู ข้อส าคัญในการให้ข้อมูล
ย้อนกลับนี ้ควรให้ตรงจุดเป็นรายๆ ไป ไม่ควรจะให้แบบรวมๆ กัน เพราะปัญหาของนักเรียน       
แตล่ะคนยอ่มจะแตกตา่งกนัไป 
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3. ประสบการณ์แห่งความส าเร็จ (Success Experience) เม่ือผู้ เรียนเรียนจบใน    
แต่ละขัน้ตอนท่ีส าคัญๆ ครูควรจะให้การเสริมแรง (Reinforcement) แก่ผู้ เรียนด้วย เพราะการ
เสริมแรงจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สกึภมูิใจและต้องการจะเรียนตอ่ไป การเสริมแรงนัน้
อาจจะ ท าได้ในลกัษณะต่างๆ เช่น ค าชม การให้รางวลั หรือการรู้ว่าสิ่งท่ีตนเองท าไปนัน้ถูกต้อง   
ซึ่งเป็นการได้รับข้อมูลย้อนกลับในทางบวกนั่นเอง การให้การเสริมแรงควรจะพิจารณาให้
เหมาะสมกบัความสามารถของผู้ เรียนแตล่ะคนเป็นส าคญัด้วย 

4. การประมาณทีละน้อย (Gradual Approximation) เป็นการจดัล าดบัขัน้ตอนของ
เนือ้หาให้เหมาะสมกบัความสามารถของผู้ เรียน แตล่ะขัน้ตอนจะต้องมีความตอ่เน่ืองกนัอยา่งสนิท
สนมไม่ถ่ีหรือห่างจนเกินไป เพราะถ้าถ่ีมากเกินไปจะท าให้บทเรียนนัน้น่าเบื่อหน่าย แต่ถ้าห่างกนั
เกินไปก็จะท าให้ยากแก่การเรียน ผู้ เรียนอาจจะรู้สึกท้อถอยที่จะเรียนต่อไปได้ การจะรู้ได้ว่า 
การจดัล าดบัเนือ้หาเหมาะสมกับผู้ เรียนหรือไม่นัน้จะได้จากการทดลองและปรับปรุงแก่ไข หรือ 
การใช้วิธีระบบ (System Approach) เข้ามาช่วยในการจดั 

หลกัการทัง้ 4 ประการข้างต้นนี ้สามารถจะน าไปใช้เป็นหลกัในการสอนวิธีตา่งๆ หรือ
ผลิตสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี จะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ การสอนแบบ
โปรแกรม แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. การสอนแบบโปรแกรมในฐานะวิธีการ เป็นการสอนท่ีใช้วิธีการอย่างเดียวและ
ใช้สื่อเพียง 1-2 อย่าง เช่น บทเรียนแบบโปรแกรม ต าราแบบโปรแกรม โปรแกรมภาพ โปรแกรม
สไลด์ ฯลฯ เป็นต้น 

2. การสอนโปรแกรมในฐานะกระบวนการ เป็นการสอนท่ีใช้วิธีการหลายอย่าง
และใช้สื่อประสม คือ ใช้สื่อตัง้แต่ 3 อย่างขึน้ไปร่วมกนั สื่อแต่ละอย่างจะเสริมซึ่งกันและกัน เช่น 
การสอนแบบศนูย์การเรียน การสอนทางไกลของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช เป็นต้น 

สรุปได้ว่า การสอนแบบโปรแกรม เป็นวิธีการสอนท่ีมีหลกัการเพื่อเอือ้ให้เกิดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะน าไปใช้เป็นหลกัการในการสอนวิธีต่างๆ ได้ เช่น การสอนแบบ
บรรยาย การสอนแบบสาธิต หรือการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น ส าหรับบทเรียนโปรแกรมนัน้ 
เป็นบทเรียนท่ีจดัน าเสนอผู้ เรียน โดยอาศยัหลกัการสอนแบบโปรแกรมเป็นหลกัในการจดั อาจสร้าง
ออกมาในลกัษณะแตกตา่งกนัไปตามวตัถปุระสงค์ เช่น หน่วยการเรียนรู้โมดลู แบบเรียนโปรแกรม
เคร่ืองช่วยสอน เป็นต้น 

จากความหมายข้างต้นสรุปได้วา่ โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ เป็นกิจกรรมท่ีจดั
ขึน้เพื่อช่วยให้นกัเรียนเข้าใจตนเอง เช่น ความสามารถ ความถนดั บุคลิกภาพ ความสนใจ และ
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สามารถตดัสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม โดยครูน าพืน้ฐานของเทคนิควิธีการ
ทางจิตวิทยามาช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้พฒันาตนเองด้านพฒันาการทางอาชีพ ประกอบด้วย   
ช่ือกิจกรรม วตัถปุระสงค์ สาระส าคญั กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/อปุกรณ์ และการประเมินผล  

 
1.2 ความส าคัญของกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
กิจกรรมแนะแนวเป็นมวลประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีพฒันาขึน้ในรูปแบบต่างๆ ท่ีจดัไว้

ให้บริการ โดยสนองต่อบริการจดัวางตวับุคคล มุ่งเน้นให้ผู้ รับบริการมีส่วนร่วมในการพฒันาตน
ด้านต่างๆ กิจกรรมแนะแนวจึงมีความส าคัญต่อกระบวนการให้บริการแนะแนวหลายประการ 
ได้แก่ ผู้ รับบริการ ผู้ ให้บริการ และกระบวนการการให้บริการแนะแนว มีรายละเอียด ดังนี ้         
(เรียม ศรีทอง, 2557) 

1. ความส าคัญต่อผู้ รับบริการ กิจกรรมแนะแนวเป็นมวลประสบการณ์ในรูปแบบ
ต่างๆ ท่ีมุ่งส่งเสริมให้ผู้ รับบริการายบุคคล และกลุ่มบุคคลได้มีส่วนร่วมเรียนรู้การพัฒนาตน        
ด้านต่างๆ อย่างเต็มศกัยภาพ ผู้ รับบริการจะได้รับโอกาสการพฒันาอย่างกว้างขวาง ครอบคลมุ
การพฒันาทัง้ 3 ด้าน ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ความส าคญัของกิจกรรมแนะแนวท่ีเน้นการพฒันาส่วนตวัสงัคม จากสภาพ
ปัญหาและความต้องการ ตวัอยา่งเช่น  

1.1.1 ขาดการฝึกหดั-ขาดตวัแบบของการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมจนด าเนิน
ชีวิตท่ีสร้างความทกุข์ 

1.1.2 มีพฤติกรรมท่ีขาดการควบคุมก่อความก้าวร้าวรุนแรง เป็นเหตุให้
กระท าความผิดเสมอ ต้องการให้ควบคมุตนได้ 

1.1.3 ไม่สามารถวิเคราะห์สาเหตุและไม่สามารถจัดการความทุกข์จาก      
การกระท าผิดซ า้ซากต้องการพ้นไปจากสภาพนี ้

1.1.4 ติดต่อสื่อสารแบบสร้างปัญหาระหว่างบุคคลเสมอจึงท างานกันด้วย
ความยากล าบาก 

1.1.5 แสดงพฤติกรรมท่ีไม่เป็นมิตรก่อศัตรู จึงเกิดความขัดแย้งบ่อยๆ         
โดยไม่รู้ตวั 

1.1.6 จัดการความเครียดด้วยความคิดและความเช่ือใดๆ จนเกิดปัญหา      
ติดสารเสพตดิ จงึต้องเปลี่ยนแปลงตน 



  20 

1.2 ความส าคญัของกิจกรรมแนะแนวท่ีเน้นการพฒันาทางการศกึษาจากสภาพ
ปัญหาและความต้องการ ตวัอยา่งเช่น  

1.2.1 ไม่เช่ือและไม่เห็นคุณค่าของการแสวงหาความรู้ ท าให้ผลการเรียน
ตกต ่า 

1.2.2 มีนิสยัการเรียนท่ีไม่เอือ้ตอ่การเรียนรู้ จงึไมบ่รรลผุลการเรียนท่ีคาดหวงั 
1.2.3 ขาดทักษะการเรียนทัง้การคิด การถาม และขาดระบบการท างานท่ี      

มีคณุภาพ 
1.2.4 ขาดการใสใ่จการเรียนจนเป็นผลให้ประสบความล้มเหลว 
1.2.5 ขาดแรงจูงใจในการเรียน ขาดความกระตือรือร้น เบื่อหน่ายต่อ         

การเรียน 
1.2.6 ขาดความมุง่มัน่และความพากเพียรในการเรียน 

1.3 ความส าคัญของกิจกรรมแนะแนวท่ีเน้นการพัฒนาทางอาชีพ จากสภาพ
ปัญหาและความต้องการ ตวัอยา่งเช่น  

1.3.1 ขาดความสนใจใฝ่รู้ทางอาชีพ 
1.3.2 ไม่สนใจชีวิต ขาดการตระหนกัรู้การเป็นเจ้าของชีวิต 
1.3.3 ขาดวฒุิภาวะทางอาชีพไมส่ามารถวางแผนทางอาชีพ 
1.3.4 ขาดทกัษะพืน้ฐานทางอาชีพ ขาดความรับผิดชอบ 
1.3.5 มีพฤตกิรรมไมเ่อือ้ตอ่การท างานท่ีมีคณุภาพ 

จากการเสนอตวัอย่างสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ รับบริการ เพื่อพฒันาตนใน  
3 ด้านดงักล่าว กิจกรรมแนะแนวทัง้ 3 ขอบข่าย มีความส าคญัต่อการพฒันาผู้ รับบริการ โดยช่วย
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม พัฒนาทักษะการเรียนและพัฒนาทักษะทางอาชีพ         
บนพืน้ฐานของการส่งเสริมเจตคติท่ีดีต่อการด าเนินชีวิตท่ีมีคณุภาพ ท่ีเจตคติท่ีดีต่อการวางแผน
ของการศกึษาและอาชีพ รวมทัง้การสง่เสริมให้แสวงหาแนวทางด าเนินชีวิตท่ีมัน่คง 

2. ความส าคญัตอ่ผู้ ให้บริการ กิจกรรมแนะแนวท่ีจดัเตรียมไว้อย่างเป็นระบบ ภายใต้
หลกัการเทคนิค และวิธีการท่ีถูกต้องเหมาะสมในการสนองตอบความต้องการของผู้ รับบริการมี
ความส าคญัตอ่ผู้ให้บริการ ดงันี ้

2.1 เป็นสื่อการเรียนรู้ท่ีส าคญัในการให้บริการ เน่ืองจากได้รับการออกแบบมา
อยา่งเหมาะสมท าให้มีความสะดวกท่ีจะให้บริการ 
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2.2 กิจกรรมแนะแนวเป็นสื่อส าคญัท่ีช่วยให้เกิดความสมัพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
ระหวา่งผู้ เรียนและผู้สอน ในกรณีท่ีจดักิจกรรมแนะแนวในสถานศกึษา 

2.3 ผู้ ให้บริการท่ีน ากิจกรรมไปใช้ในกระบวนการบริการแนะแนว มีโอกาสเก็บ
ข้อมลูจากการประเมินหลงัการใช้และท าการศกึษาและพฒันาเพื่อได้องค์ความรู้เพิ่มขึน้ ช่วยให้ผู้
บริการมีความสามารถประยกุต์ใช้ในการให้บริการท่ีทนักาลตอ่ไป 

3. ความส าคญัต่อกระบวนการให้บริการแนะแนว กิจกรรมแนะแนวท่ีได้รับการพฒันา
อยูเ่สมอจะช่วยเพิ่มโอกาสการพฒันาวิชาชีพทางจิตวิทยาการแนะแนวดงันี ้

3.1 กิจกรรมแนะแนวท่ีได้รับการพัฒนาเป็นการเพิ่มแนวทางการให้บริการ       
แนะแนวด้านตา่งๆ ได้กว้างขวางมากขึน้ 

3.2 กิจกรรมแนะแนวท่ีได้รับการพฒันาเป็นการเพิ่มสื่อในการให้บริการแนะแนว
มากขึน้ 

3.3 กิจกรรมแนะแนวท่ีได้รับการพฒันา โดยศึกษาหรือกระบวนการวิจยั จะเปิด
โอกาสให้หน่วยงานหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องประยกุต์ใช้ในการให้บริการหรือฝึกอบรมในการพฒันา    
ผู้ท างานได้ตอ่ไป 

กระทรวงศึกษาธิการ (2559a) อธิบายถึงความส าคัญของกิจกรรมแนะแนวว่า มี
ความส าคญัตอ่ผู้ เรียนในระบบการเรียนรู้ตามท่ีการพฒันาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
พทุธศกัราช 2551 ได้ก าหนดให้มีกิจกรรมพฒันาผู้ เรียนไว้เป็นกิจกรรมส าคญัในหลกัสตูรโดยระบุ
ให้กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมส าคัญในทุกระดับชัน้ โดยก าหนดให้มีเวลาจัดกิจกรรมระดับ
ประถมศึกษา 60 ชั่วโมง/ปี ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 45 ชั่วโมง/ปี และระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ให้มีระยะเวลาจดักิจกรรมแนะแนวปีละ 60 ชัว่โมง โดยมุ่งให้จดักิจกรรมแนะแนวเสริมสร้าง
กระบวนการคิดและทกัษะในการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสม และมีคณุภาพ เอือ้อ านวยให้ผู้ เรียนเกิด
แรงจงูใจในการเปลี่ยนแปลงและพฒันาตนเอง ทัง้ด้านร่างกาย สติปัญญา สังคมและจิตใจ โดย
เน้นให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจชีวิต ความสนใจใฝ่รู้  ตลอดจน
การวางแผนชีวิตและอาชีพในอนาคต  รวมถึงกิจกรรมแนะแนวมีความส าคัญต่อผู้ รับบริการ            
ผู้ ให้บริการ และกระบวนการให้บริการแนะแนว ซึ่งอยู่ในขอบข่ายของการพัฒนาส่วนตวัและสงัคม    
การพฒันาทางการศกึษาและการพฒันาทางอาชีพ ดงัตวัอยา่งความส าคญัของกิจกรรมแนะแนว
ท่ีเน้นการพัฒนาทางอาชีพไว้ ดังนี  ้
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ตาราง 1 สภาพปัญหาและความต้องการและผลท่ีจะได้รับจากกิจกรรมแนะแนว 

 

สภาพปัญหาและความต้องการ ผลท่ีจะได้รับจากกิจกรรมแนะแนว 

1. ขาดความสนใจใฝ่รู้ทางอาชีพ ได้รับการเรียนรู้โลกกว้างทางอาชีพ  
และตระหนกัรู้ภารกิจชีวิต  

2. ไม่สนใจชีวิต ขาดการตระหนกัรู้ 
การเป็นเจ้าของชีวิต 

ได้รับการสง่เสริมพฒันาคณุคา่ชีวิตจากการพึง่ตน 
สทิธิหน้าท่ีในการน าตน 

3. ขาดวฒุิภาวะทางอาชีพ  
ไม่สามารถตดัสนิใจทางอาชีพ 

ได้รับการสง่เสริมพฒันาวฒุภิาวะทางอาชีพ 

4. ขาดข้อมลูโลกกว้างทางอาชีพ  
ไม่สามารถวางแผนทางอาชีพ 

ได้รับข้อมลูข่าวสารโลกกว้างทางอาชีพ และได้รับ
การส ารวจความต้องการและเปา้หมายชีวิต 

5. ขาดทกัษะพืน้ฐานทางอาชีพ  
ขาดความรับผดิชอบ 

ได้รับการสง่เสริมให้ตระหนกัรู้ถึง 
ความรับผิดชอบชีวิต และฝึกหดัการด าเนินชีวิตท่ี
มีคณุคา่ 

6. มีพฤติกรรมไม่เอือ้ตอ่การท างาน 
ท่ีมีคณุภาพ 

ได้รับการฝึกหดัด าเนินงานท่ีเป็นระบบคณุภาพ 

  

จากการศึกษาเอกสารข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ความส าคญัของการจดักิจกรรมแนะแนว
อาชีพนัน้ เม่ือพิจารณาจากสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้กับนักเรียน ทัง้ทางด้านส่วนตัวและสังคม 
การศึกษา และพัฒนาการทางอาชีพ ท าให้การจัดกิจกรรมแนะแนวมีความส าคัญในการช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนหรือผู้ รับบริการมีการพัฒนาในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึน้ เช่น การจัดบริการ       
แนะแนว การใช้เคร่ืองมือทางจิตวิทยาในการแนะแนว การให้ค าปรึกษา การเสริมสร้างทกัษะชีวิต
ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจตนเองในหลายๆ ด้าน สามารถวางเป้าหมายในชีวิต             
การวางแผนศึกษาต่อและการเตรียมตวัในการประกอบอาชีพได้ในอนาตค ให้นักเรียนสามารถ
ด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ  
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1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
ปรีชา วิหตโต (2557) ได้อธิบายถึงกิจกรรมแนะแนวไว้วา่ เป็นกิจกรรมท่ีมีวตัถปุระสงค์ 

3 ประการ ดงันี ้
1. เพื่อให้ผู้ เรียนรู้จกั เข้าใจ รัก และเห็นคณุคา่ในตนเองและผู้ อ่ืน  
2. เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถวางแผนการศกึษา อาชีพ รวมทัง้สว่นตวัและสงัคม 
3. เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถปรับตวัได้อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมี

ความสขุ 
การจดักิจกรรมแนะแนวมีวตัถปุระสงค์ท่ีส าคญัดงันี ้(กรมวิชาการ, 2546) 

1. เพื่อให้ผู้ เรียนค้นพบความถนดั ความสามารถ ความสนใจของตนเอง รักและ
เห็นคณุคา่ในตนเองและผู้ อ่ืน 

2. เพื่อให้ผู้ เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้จากข้อมูล ข่าวสาร แหล่งเรียนรู้ทัง้      
ด้านการศกึษา อาชีพ สว่นตวั สงัคม เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนเลือกแนวทางการศกึษา อาชีพได้
เหมาะสมสอดคล้องกบัศกัยภาพของตนเอง 

3. เพื่อให้ผู้ เรียนได้พฒันาบคุลิกภาพและปรับตวัอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 
4. เพื่อให้ผู้ เรียน มีความรู้ มีทกัษะ มีความคิดสร้างสรรค์ในงานอาชีพและมีเจต

คติท่ีดีตอ่อาชีพสจุริต 
5. เพื่อให้ผู้ เรียนมีคา่นิยมท่ีดีงามในการด าเนินชีวิต เสริมสร้างวินยั คณุธรรมและ

จริยธรรมแก่ผู้ เรียน 
6. เพื่อให้ผู้ เรียนมีจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและ

ประเทศชาต ิ
จากการศกึษาเอกสารข้างต้นสามารถสรุปได้วา่ วตัปุระสงค์ของการจดักิจกรรมแนะแนว

สามารถแบง่ออกเป็น 3 ประการ ดงันี ้
1. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง ทัง้ทางด้านความถนัด ความสามารถ ความ

สนใจของตนเอง รักและเห็นคณุคา่ในตนเองและผู้ อ่ืน  
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถวางแผนการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพให้

เหมาะสมกบัตนเอง 
3. เพื่อให้นกัเรียนมีทกัษะในการด าเนินชีวิต พฒันาตนเอง เสริมสร้างคณุธรรม 

จริยธรรม และสามารถปรับตวัอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 
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1.4 ประเภทของการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
กระทรวงศกึษาธิการ (2559a) ได้แบง่ประเภทของการจดักิจกรรมแนะแนวท่ีสามารถ

ด าเนินการได้ 2 วิธีคือ 
1. กิจกรรมแนะแนวในชัน้เรียน  

เป็นกิจกรรมแนะแนวท่ีมีหลักสูตรเนือ้หาสาระครอบคลุมด้านการศึกษา 
อาชีพ ส่วนตัวและสังคม ด าเนินการทุกภาคเรียนตัง้แต่ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 อย่างต่อเน่ือง       
และมีการประเมินผล ผา่น ไม่ผ่าน 

แนวการจดักิจกรรมในชัน้เรียนมี ดงันี ้
 1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติ

ของนกัเรียน 
 2) วิเคราะห์ทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน คุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงค์ วิสยัทศัน์ของโรงเรียน และวิเคราะห์ข้อมลูของนกัเรียนแตล่ะชัน้ปี 
 3) ก าหนดสัดส่วนของกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมด้านการศึกษา           

ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม โดยยึดสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ตลอดจน
ธรรมชาติของนกัเรียน และเปา้หมายของโรงเรียน โดยครู ผู้ปกครอง และนกัเรียนมีสว่นร่วม 

 4) ก าหนดวตัถุประสงค์การจดักิจกรรมแนะแนวของโรงเรียนเป็นระดบั
การศกึษาและชัน้ปี 

 5) ออกแบบหน่วยการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย ช่ือกิจกรรม 
วตัถุประสงค์ พฤติกรรมนักเรียน หลกัฐานการท ากิจกรรม วิธีการจดักิจกรรม วิธีการประเมินผล
ภาคเรียน และระยะเวลาท่ีจดักิจกรรมแนะแนว 

 6) จดัท าแผนการจดักิจกรรมแนะแนวรายชัว่โมง ประกอบด้วย ช่ือกิจกรรม 
เวลา วตัถปุระสงค์ สาระส าคญั ชิน้งาน/ภาระงาน วิธีการจดักิจกรรม สื่อ/อปุกรณ์ และการประเมินผล 

7) จดักิจกรรมแนะแนวตามแผนการจดักิจกรรมแนะแนว และประเมินผล
การจดักิจกรรม 

 8) ประเมินท่ีตดัสินผลการเรียน และสรุปรายงาน 
2. กิจกรรมแนะแนวนอกชัน้เรียน 

เป็นการจัดกิจกรรมแนะแนวท่ีหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงเพื่อ
พฒันาหรือแก้ปัญหานกัเรียน ระยะเวลาในการจดัแต่ละหลกัสตูรประมาณ 12-15 ชัว่โมง มกัจะ
ด าเนินการนอกเวลาเรียนปกต ิเช่น โปรแกรมการพฒันาแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน โปรแกรม
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การพฒันาการเห็นคณุค่าในตนเอง โปรแกรมการก ากบัตนเองเพื่อพฒันา ความรับผิดชอบใน
การเรียน ฯลฯ 

แนวการจดักิจกรรมนอกชัน้เรียน มีดงันี ้
1) ศกึษาสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจของนกัเรียน 
2) ส ารวจความต้องการ ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
3) ออกแบบหลกัสตูร โดยมีหลกัการทฤษฎีรองรับ 
4) จดัท าโปรแกรมการจดักิจกรรม 
5) จดักิจกรรมตามโปรแกรมท่ีก าหนด 
6) ประเมินผลสมัฤทธ์ิการจดักิจกรรม 

กระทรวงศึกษาธิการ (2559b)ได้แบ่งประเภทของการจัดกิจกรรมแนะแนวไว้ 3 
ประเภท ดงันี ้

1. กิจกรรมแนะแนวรายบคุคล (Individual Guidance Activities) 
กิจกรรมแนะแนวรายบุคคล เป็นกิจกรรมแนะแนวประเภทหนึ่งที่สนอง

ความต้องการหรือ ความจ าเป็นเฉพาะผู้ รับบริการรายบุคคลท่ีมีความต้องการแตกต่างจากผู้ อ่ืน 
โดยจะกลา่วถึง ความหมาย และลกัษณะกิจกรรมแนะแนวรายบคุคล มีรายละเอียด ดงันี ้

ความหมายของกิจกรรมแนะแนวรายบคุคล  
ความส าคัญของปรัชญาการแนะแนวท่ี เห็นว่าบุคคลทุกคนพึงได้รับ

บริการแนะแนวอย่างเหมาะสมตามความแตกตา่งกนั แต่ละบคุคลมีสิทธิและเสรีภาพในการเลือก
ตดัสินใจด้วยตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นท่ียอมรับกันว่าแต่ละบุคคลมีความเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัทัง้ลกัษณะทางกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา ความสนใจ ความสามารถ ความถนดั 
ตลอดจน ค่านิยม ฉะนัน้ การจัดบริการแนะแนวรายบุคคลจึงอาศัยหลักการส าคัญท่ีต้องยึด
ผู้ รับบริการเป็นส าคญั ในขอบขา่ยการบริการทางด้านการพฒันาสว่นตวัและสงัคม การพฒันาทาง
การศกึษา และการพฒันาทางอาชีพ 

ลกัษณะกิจกรรมแนะแนวรายบคุคล 
กิจกรรมแนะแนวรายบุคคลควรมีล ักษณะการส่งเสริมพัฒนาการ 

มุ่งป้องกนัความเสี่ยงต่างๆ และการแก้ไขปัญหาท่ีผู้ รับบริการรายบุคคลเผชิญอยู่ทัง้ 3 ขอบข่าย 
ด้วยวิธีการหลากหลายตามลักษณะธรรมชาติ ความต้องการสภาพปัญหาท่ีเผชิญอยู่ และ
สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อม จึงขอเสนอลกัษณะกิจกรรมแนะแนวรายบุคคลท่ีสนองตอบ
ความต้องการหรือความจ าเป็นของผู้ รับบริการรายบคุคล ดงันี ้ 



  26 

1) การพฒันาความงอกงามรายบคุคลตามศกัยภาพ 
2) การส่งเสริมพัฒนาความบกพร่องทางกาย อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญาของผู้ รับบริการท่ีมีความต้องการพิเศษ 
3) การพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามศกัยภาพ 
4) การพฒันาทกัษะการเรียนท่ีบกพร่องเฉพาะราย 
5) การพัฒนาความงอกงามภายในของบุคคลมุ่งสู่การเป็นมนุษย์ท่ี

สมบรูณ์ 
6) การพฒันาทางอาชีพตามศกัยภาพของผู้ รับบริการ เป็นต้น 

2. กิจกรรมแนะแนวกลุม่ (Group Guidance Activities) 
ความหมายของกิจกรรมแนะแนวกลุม่ 

กาซดา กระทรวงศกึษาธิการ (2559b, อ้างถึงใน Gazda, 1984) กลา่วว่า 
กิจกรรมแนะแนวกลุ่มเป็นกิจกรรมท่ีเน้นการจดัการสารสนเทศหรือประสบการณ์เพื่อเอือ้ต่อการ
วางแผนและจดัการกิจกรรมในกลุม่ เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมเลน่เพื่อส ารวจทางอาชีพ เป็น
ต้น เขาเน้นว่าโดยทั่วไปกิจกรรมแนะแนวกลุ่มก าหนดขึน้เพื่อการป้องกนัปัญหาเป็นส าคญั โดยมี
ขอบข่ายครอบคลุมการพฒันาส่วนตวัและสงัคม การพฒันาทางการศึกษา และการพฒันาทาง
อาชีพ กิจกรรมแนะแนวกลุม่ได้รับการออกแบบขึน้เพื่อให้ประสบการณ์แก่ผู้ รับบริการกลุม่ได้เรียนรู้
ร่วมกนัในชัน้เรียน เพื่อประยกุต์ใช้ข้อมลูพฒันาทกัษะ โอกาสในการพฒันาความงอกงามและช่วย
ให้กลุ่มผู้ รับบริการการสามารถตดัสินใจในชีวิต ความส าคญัของกิจกรรมแนะแนวกลุ่ม ได้แก่ เป็น
วิธีให้บริการแนะแนวท่ีประหยดัเวลาในการให้บริการและประหยดัผู้ให้บริการด้วย 

ลกัษณะกิจกรรมแนะแนวกลุม่ 
กิจกรรมแนะแนวกลุ่มอาจมีทัง้ผู้ รับบริการกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ 

ลักษณะกิจกรรมแนะแนวกลุ่มควรมีลักษณะน่าสนใจหรือมีคุณค่าและสนองความต้องการ         
ของกลุม่ พอสรุปได้วา่กิจกรรมแนะแนวกลุม่ควรก าหนดลกัษณะกิจกรรม ดงันี ้

1) การสนองความต้องการผู้ รับบริการกลุ่มย่อย ได้แก่ กิจกรรมพัฒนา
เทคนิคการเรียน กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารระหว่างบุคคล วิธีการเผชิญกับความเครียด             
การแก้ปัญหาความขัดแย้งการตัดสินใจ การหางานทักษะการสัมภาษณ์งาน กิจกรรมโฮมรูม 
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน 
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2) การสนองความต้องการของผู้ รับบริการกลุม่ใหญ่ ได้แก่ กิจกรรมท่ีเอือ้
ประโยชน์ต่อผู้ รับบริการกลุ่มใหญ่ เช่น การจัดการความเครียดของผู้ ท างาน การเสริมสร้าง
สมัพนัธภาพระหวา่งผู้ ร่วมงาน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมงานวนัอาชีพ เป็นต้น 

3. กิจกรรมแนะแนวท่ีเป็นโครงการพิเศษ 
ความหมายของกิจกรรมแนะแนวท่ีเป็นโครงการพิเศษ 

เป็นมวลประสบการณ์ตา่งๆ ที่ก าหนดขึน้ในรูปแบบตา่งๆ อยา่งเป็นระบบ
เพื่อให้บริการแก่ผู้ รับบริการท่ีมีความจ าเป็นหรือมีความต้องการแตกตา่งจากผู้ รับบริการรายบคุคล
หรือผู้ รับบริการกลุ่มดงักล่าวมาแล้ว กิจกรรมแนะแนวแบบนีอ้าจต้องการเวลา โอกาส หรือแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเหมาะสม เช่น โครงการเข้าค่ายทางอาชีพ หรือการให้บริการแนะแนวส าหรับผู้ปกครอง
นกัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ โครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะในสถานพยาบาล เป็นต้น 

ลกัษณะกิจกรรมแนะแนวท่ีเป็นโครงการพิเศษ 
กิจกรรมแนะแนวท่ีเป็นโครงการพิเศษเพื่อสนองตอบความต้องการของ

ผู้ รับบริการเป็นพิเศษ โดยต้องจดัท าเป็นแผนงานหรือโครงการพิเศษ และมีการบริหารจดัการท่ีมี
คณุภาพ เช่น การเตรียมงาน เตรียมสถานท่ี จดัหาวิทยากร หรือก าหนดกิจกรรมเป็นพิเศษ เตรียม
บุคลากรผู้ รับบริการ วางแผนเร่ืองการเดินทาง ความปลอดภยั และงบประมาณการจดักิจกรรม
แนะแนวในลกัษณะนีม้ีประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อผู้ รับบริการให้มีโอกาสฝึกทกัษะหรือเรียนรู้
ในเวลา โอกาส สถานท่ีเรียนรู้ท่ีมีคณุคา่ในสภาพจริง ตวัอย่างของกิจกรรมแนะแนวท่ีเป็นโครงการ
พิเศษ เช่น โครงการเข้าค่ายพฒันาอาชีพ ค่ายพฒันาทกัษะการเรียน หรือค่ายจิตสาธารณะ เป็น
ต้น นอกจากนัน้ อาจจดัโครงการฝึกประสบการณ์ทางอาชีพ การสมัมนาการประชุมเชิง
ปฏิบตัิการ การฝึกอบรมในงาน รวมทัง้โครงการแนะแนวนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ เช่น 
โครงการแนะแนวอาชีพส าหรับนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษหรือโดยการแนะแนวบุคลากรท่ี
ช่วยเหลือผู้ เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ เป็นต้น  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ประเภทของการจดักิจกรรมแนะแนว สามารถแบ่ง
ออกได้ 2 ประเภทใหญ่ คือ กิจกรรมแนะแนวรายบคุคล และกิจกรรมแนะแนวกลุ่ม ซึ่งสามารถจดั
ได้ทัง้ การแนะแนวในชัน้เรียนและกิจกรรมแนะแนวนอกชัน้เรียน ซึง่การวิจยัในครัง้นีผู้้ วิจยัใช้การ
แนะแนวเป็นกลุม่และเป็นกิจกรรมแนะแนวนอกชัน้เรียนในรูปแบบโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว  
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1.5 ลักษณะของกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมท่ีมีลกัษณะส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้(กรมวิชาการ, 2546) 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ค้นพบความถนัด ความสามารถและความสนใจของ
ผู้ เรียน 

2. สนบัสนุนส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้รับข้อมลูข่าวสารด้านการศึกษา การงานอาชีพ 
ชีวิตและสงัคม เพื่อใช้ในการวางแผนการเรียน การศกึษาตอ่ อาชีพ ที่เหมาะกบัตน 

3. เสริมสร้างทกัษะต่างๆ ให้ผู้ เรียนพฒันาบคุลิกภาพและปรับตวักบัสิ่งแวดล้อม
สามารถ ด าเนินชีวิตได้อยา่งมีความสขุ 

4. เสริมสร้างคา่นิยมท่ีดี วินยั คณุธรรม และจริยธรรม 
5. เพิ่มพูนประสบการณ์เพื่อเสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้ และทกัษะในวิชาการต่างๆ 

มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีนิสยัรักการท างานและสามารถเลือกอาชีพได้
เหมาะสมกบัตนเอง 

6. จัดกลุ่มผู้ เรียนเพื่อท ากิจกรรมหรือครูเป็นผู้ ริเร่ิม เป็นท่ีปรึกษา โดยอยู่บน
พืน้ฐานความต้องการของผู้ เรียน เพื่อท ากิจกรรมท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนา        
ด้านตา่งๆ และแก้ปัญหาผู้ เรียนได้ 

7. จดักิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา สง่เสริม พฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
8. เป็นกิจกรรมท่ีไม่เน้นเนือ้หาวิชาการแตเ่น้นการสร้างคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์

และบรูณาการให้สอดคล้องกบัชีวิตจริง 
9. วดัและประเมินผลในแตล่ะกิจกรรม โดยมีการประเมินผลจากเวลาการเข้าร่วม

กิจกรรม การผ่านจดุประสงค์ของกิจกรรมท่ีแสดงถึงการพฒันาของผู้ เรียนเพื่อน าไปใช้ในการผ่าน
ช่วงชัน้ 

10. สรุปการประเมินผลพฒันาการของผู้ เรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด
และน าเสนอผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

สมร ทองดี (2545) ได้อธิบายลักษณะของกิจกรรมแนะแนวเป็น 2 รูปแบบ คือ 
กิจกรรมแนะแนวรายบุคคลและกิจกรรมแนะแนวเป็นกลุ่มสามารถจัดท าได้หลายลักษณะ  
ซึ่งกิจกรรมบางลักษณะจัดท าได้ทัง้  2 รูปแบบ คือรายบุคคลก็ได้ เป็นกลุ่มก็ได้ บางลกัษณะ
จดัเป็นกลุม่อาจมีความเหมาะสมมากกวา่ การเลือกรูปแบบกิจกรรมตามสถานการณ์โดยค านึงถึง
ผู้ รับบริการเป็นส าคัญ ทัง้ด้านความพร้อม ความเต็มใจ และความจ าเป็นของการพัฒนาว่า
มุ่งทักษะสังคมมากน้อยเพียงใด  แต่การเลือกใช้รูปแบบของกิจกรรมแนะแนวนัน้มิใช่พิจารณา
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เฉพาะตวัของผู้ รับบริการเท่านัน้ แต่ยงัมีปัจจัยอ่ืนท่ีต้องพิจารณาร่วมด้วย  เช่น ความสิน้เปลือง
ด้านงบประมาณ แรงงาน เวลา และความพร้อมของผู้แนะแนวหรือจดักิจกรรม ซึง่จะเป็นปัจจยั
บง่บอกความเหมาะสมในการเลือกลกัษณะของกิจกรรมได้อีกสว่นหนึง่ 
 

ตาราง 2 แสดงลกัษณะของกิจกรรมแนะแนวท่ีอาจพิจารณาเลือกใช้กิจกรรมแนะแนวรายบุคคล
และกิจกรรมแนะแนวเป็นกลุม่ตามความเหมาะสม 

 

ลกัษณะของกิจกรรมแนะแนว 
รูปแบบของกิจกรรมท่ีอาจเลือกใช้ 

กลุม่ รายบคุคลและ/หรือกลุม่ 
1. กิจกรรมแนะแนวในชัน้เรียนลกัษณะตา่งๆ   
2. การแบง่กลุม่ท างาน   
3. กระบวนการกลุม่   

4. การจดันิทรรศการ   
5. การเข้าคา่ยพกัแรม   
6. รับฟังวิทยากรพิเศษ   
7. การอบรมพฒันาในรูปโครงการพิเศษ เชน่ 
โครงการสง่เสริมอาชีพ โครงการสง่เสริม
จริยธรรม โครงการประกวดมารยาท  

  

8. กิจกรรมเพ่ือให้บริการปรึกษา   
9. บทบาทสมมต ิ   
10. สถานการณ์จ าลอง   

11. ปฐมนิเทศผู้ เข้าศกึษาใหม่   

12. ศกึษานอกสถานท่ี   

13. การสาธิต ทดลอง ฝึกปฏิบตัิ   

14. สืบค้นตรวจสอบ ฝึกปฏิบตัิด้วยตนเองโดย
ใช้บทเรียน โปรแกรม เคร่ืองช่วยจดักิจกรรอ่ืนๆ 
และคอมพิวเตอร์ 
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จากการศึกษาเอกสารสามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมแนะแนวอาชีพมีหลาย
ลักษณะ ทัง้กิจกรรมในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียน ทัง้กิจกรรมท่ีให้บริการเป็นปกติในหน่วยงาน
แนะแนวและกิจกรรมท่ีจัดท าในลักษณะของโครงการพิเศษหรือกิจกรรมเสริมพิเศษ โดยมี
เป้าหมายและวตัถุประสงค์ต่างๆ กัน กิจกรรมบางลกัษณะเป็นการจัดท่ีมุ่งให้ผู้ รับบริการท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายจ านวนหนึ่งมาร่วมท ากิจกรรมเพื่อให้เกิดผลหลายประการ กิจกรรมบางลกัษณะ
อาจจะจดัเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ ซึ่งผู้แนะแนวควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความพร้อมของ     
ผู้ ให้บริการ เหมาะสมกับการลงทุนลงแรง เหมาะสมกับการมุ่งให้เกิดประสบการณ์สูงสุด             
แก่ผู้ รับบริการท่ีพฒันาทัง้ทกัษะทางกายและการคดิ 
 

1.6 กระบวนการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
กระบวนการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ รายละเอียดมีดังต่อไปนี ้(กรมวิชาการ, 

2544) 
1. ส ารวจสภาพปัญหา ความต้องการและความสนใจของผู้ เรียน เพื่อใช้เป็น

ข้อมลูในการก าหนดแนวทางและแผนการจดักิจกรรมแนะแนว 
2. ศกึษาวิสยัทศัน์ของสถานศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูของผู้ ท่ีได้จากการส ารวจ

เพื่อทราบปัญหา ความต้องการและความสนใจ จ าไปก าหนดสาระและรายละเอียดของกิจกรรม
แนะแนว 

3. ก าหนดสัดส่วนสาระของกิจกรรมในแต่ละด้าน ครอบคลุมด้านการศึกษา      
การงานและอาชีพ ชีวิตและสังคม ให้ได้สัดส่วนท่ีเหมาะสม โดยยึดสภาพปัญหา ความต้องการ             
และความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติและผู้ เรียนเป็นหลกั ทัง้นี ้ครูและผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการจัด
สาระของกิจกรรม 

4. ก าหนดแผนการจดักิจกรรมแนะแนว เม่ือก าหนดสดัสว่นสาระของกิจกรรมใน
แตล่ะด้านแล้ววา่แตล่ะภาคเรียนจะต้องจดักิจกรรมแนะแนวในสาระด้านใด จ านวนก่ีชัว่โมง ตอ่มา
จะต้องก าหนดรายละเอียดของแต่ละด้านไว้ให้ชดัเจนว่าควรมีเร่ืองอะไรบ้าง เพื่อจะได้จดัท าเป็น
รายละเอียดของแตล่ะกิจกรรมย่อยตอ่ไป 

5. การจัดท ารายละเอียดของแต่ละกิจกรรม เร่ิมตั ง้แต่ก าหนดช่ือกิจกรรม 
จดุประสงค์ เวลา เนือ้หา/สาระ วิธีด าเนินกิจกรรม สื่อ/อปุกรณ์ และการประเมินผล 

6. ปฏิบตัิตามแผน วดัประเมินผล สรุปรายงาน 
กระทรวงศกึษาธิการ (2559a) ได้อธิบายกระบวนการจดัการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว

ไว้ดงันี ้
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1. ศกึษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติของผู้ เรียน 
2. วิเคราะห์สมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  วิสัยทัศน์     

ของสถานศกึษา และข้อมลูของผู้ เรียนเป็นรายบคุคล 
3. ก าหนดสัดส่วนของการจัดการเรียน รู้กิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุม              

ด้านการศกึษา ด้านอาชีพ ด้านสว่นตวัและสงัคม โดยยึดสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ 
ตลอดจนธรรมชาตขิองผู้ เรียน และเปา้หมายของสถานศกึษา โดยครูผู้ปกครองและผู้ มีสว่นร่วม 

4. ก าหนดวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา      
เป็นระดบัการศกึษาและชัน้ปี 

5. ออกแบบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย ช่ือกิจกรรม 
วตัถุประสงค์ พฤติกรรมผู้ เรียน หลกัฐานการท ากิจกรรม วิธีการจัดกิจกรรม วิธีการประเมินผล      
ภาคเรียน และจ านวนเวลาท่ีจดักิจกรรมแนะแนว 

6. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวรายคาบ ประกอบด้วย               
ช่ือกิจกรรม เวลา วัตถุประสงค์ สาระส าคญั ชิน้งาน/ภาระงาน วิธีการจัดกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์     
และการประเมินผล 

7. จัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวตามแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว        
และประเมินผลการจดักิจกรรม 

8. ประเมินเพื่อตดัสินผล และสรุปรายงาน 
จากการศกึษาเอกสารสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการจดักิจกรรมแนะแนวอาชีพนัน้

เป็นการจดักิจกรรมท่ีพิจารณาจากสภาพปัญหา และความต้องการของผู้ เรียน โดยให้สอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายและขอบข่ายของกิจกรรมแนะแนวอาชีพ ซึ่งการด าเนินการจดักิจกรรมเร่ิมตัง้แต ่
การก าหนดเนือ้หา ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ระยะเวลาในการท ากิจกรรม วิธีการ
ด าเนินกิจกรรม การใช้เคร่ืองมือหรือวสัดอุปุกรณ์และการประเมินผลท่ีได้จากการจดักิจกรรมเพื่อ
สรุปผลการด าเนินกิจกรรมและน าผลท่ีได้ไปปรับปรุงและพฒันาในการจดักิจกรรมตอ่ไป 

 
1.7 แนวคดิ ทฤษฎีที่ประยุกต์ใช้ในการสร้างโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 

1.7.1 ทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบของแฟรงค์ พาสันส์ (Trait 
and Factor Theory) 

ผู้สร้างทฤษฎีวิเคราะห์ลกัษณะและองค์ประกอบ (Trait and Factor Theory) คือ 
แฟรงค์ พาสันส์ (Frank Parsons) เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการแนะแนวอาชีพของ
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สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ ริเร่ิมจดัตัง้ส านกังานให้บริการแนะแนวอาชีพแห่งเมืองบอสตนัในมลรัฐแมสซา
ซูเซตส์(The Vocational Bureau of the Civic Service House in Boston, Massachusetts) 
(นิรนาท แสนสา, 2557) 

พาสนัส์ ได้ด าเนินการเก่ียวกบัการแนะแนวอาชีพเพ่ือสนองตอบตอ่ความต้องการ
ก าลังคนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่างๆ โดยมุ่งเน้นท่ี       
การเตรียมก าลงัคนท่ีเป็นนกัเรียนในสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่การท างาน โดยมีการฝึกอบรมบุคลากร
เพื่อไปท าการแนะแนวตามโรงเรียน วิทยาลยั มหาวิทยาลยั องค์การ สมาคม และสถาบนัธุรกิจ
อย่างกว้างขวาง ทัว่ประเทศสหรัฐอเมริกา (กระทรวงศกึษาธิการ, 2559c, อ้างถึงใน Shen-Miller, 
McWritter & Bartone. 2013) การด าเนินการดังกล่าวท าให้ทฤษฎีวิ เคราะห์ลักษณะและ
องค์ประกอบของ พาสันส์ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และเป็นทฤษฎีพืน้ฐานท่ีทุกทฤษฎีท่ี
เก่ียวข้องกบัการแนะแนวอาชีพได้น าไปใช้เป็นแนวทางการศกึษาและพฒันาทฤษฎีของตน  

ทฤษฎีของพาร์สนัได้กลา่วถงึขัน้ตอนส าคญัในการตดัสินใจเลือกอาชีพของบคุคล           
ซึ่งสามารถน ามาเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมและสร้างเคร่ืองมือเพื่อการส ารวจความสนใจใน
อาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยขัน้ตอนส าคญั 3 ประการท่ีมีความเช่ือมโยงสมัพนัธ์กัน 
ดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 ทฤษฎีวิเคราะห์ลกัษณะและองค์ประกอบของแฟรงค์ พาสนัส์ 
(นิรนาท แสนสา, 2557, อ้างถึงใน Creager & Deaco, 2012)  

การรู้จกัและเข้าใจ

คณุลกัษณะของตนเอง

อยา่งแจ่มแจ้ง 

การมีความรอบรู้และรู้

ลกึในโลกของอาชีพ 

การพิจารณาตดัสินใจ

เลือกอาชีพท่ี

เหมาะสมกบั

คณุลกัษณะของตน 
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จากภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นขัน้ตอนการช่วยเหลือให้ผู้ รับบริการสามารถเลือก
อาชีพได้เหมาะสมกบัตนเองตามทฤษฎีของ พาสนัส์ ดงันี ้

1. การรู้จักและเข้าใจในคุณลกัษณะของตนเองอย่างแจ่มแจ้ง เป็นการส ารวจ
ตรวจสอบเพื่อท าความเข้าใจเก่ียวกับลักษณะของตนเองท่ีไม่เพียงแต่จะเป็นเร่ื องทัศนคติ 
(Attitude) ความสามารถ (Ability) ค่านิยม (Values) และบุคลิกภาพ (Personality) เท่านัน้           
แตเ่ร่ืองความสนใจ (Interest) ท่ีมีตอ่อาชีพถือวา่เป็นปัจจยัส าคญัตอ่การเลือกอาชีพและการประสบ
ความส าเร็จในอาชีพของบคุคลเป็นอยา่งมาก 

2. การมีความรอบรู้ และรู้ลึกในโลกของอาชีพ เป็นการเรียนรู้ข้อมูลอาชีพท่ี
กว้างขวางหลากหลายรอบด้าน และรู้รายละเอียดอย่างลึกซึง้ในแต่ละอาชีพ อาทิ ค าอธิบาย
ลกัษณะงาน (Job Description) คณุสมบตัิของผู้ท างาน ค่าจ้าง เงินเดือน โอกาสความก้าวหน้า   
ในงาน แหลง่หรือสถานท่ีท างาน เป็นต้น 

3. การพิจารณาตดัสินใจเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกบัคณุลกัษณะของตน เป็นการ
ใช้วิจารณญาณจากความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัคณุลกัษณะของตนเอง ประกอบกบัความรู้  ความ
เข้าใจในโลกของอาชีพท่ีสอดคล้องกนั ตดัสินใจเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกบัตนเอง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในด้านความสนใจท่ีตนมีตอ่อาชีพนัน้ๆ 

สรุปได้ว่าทฤษฎีวิเคราะห์ลกัษณะและองค์ประกอบให้แนวคิดว่าบคุคลประกอบด้วย 
ลกัษณะหลายประการ ซึง่ความสนใจในอาชีพ ความถนดั และบคุลิกภาพเป็นองค์ประกอบส าคญั
ท่ีครูแนะแนวจะต้องให้ความส าคัญเพื่อสร้างกิจกรรมและเคร่ืองมือแนะแนวให้ผู้ รับบริการได้รู้จัก        
ความสนใจในอาชีพท่ีแท้จริงของตนเอง น าไปสู่การตดัสินใจวางแผนการศกึษาและประกอบอาชีพ
ในอนาคตได้อยา่งเหมาะสมยิ่งขึน้ 
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1.7.2 ทฤษฎีการตดัสินใจของเกอแลต (Decision Making Theory)  

เอช บี เกอแลต (H.B.  Gelatt) เป็นผู้น าคนแรกท่ีน าเอาทฤษฎีการตดัสินใจอย่าง
มีรูปแบบมาใช้ในการให้ค าปรึกษา ปี ค.ศ. 1962 ได้น าไปใช้กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา              
มีการพัฒนาวิจัยสาขานีม้ากขึน้ เกอแลตเช่ือว่าทฤษฎีการตดัสินใจช่วยให้ค าปรึกษามีรูปแบบ    
มากยิ่งขึน้ ทฤษฎีของเกอแลต เหมาะส าหรับการตดัสินใจในการเลือกอาชีพ จากผลของประสบการณ์ 
การให้น า้หนักเป้าหมายแต่ละตวัเลือก ค่านิยม ประมาณค่าความเป็นไปได้ของผลท่ีจะตามมา     
แต่ละด้านการประเมินค่านิยมและเป้าหมายสูงสุดเพื่อการตัดสินใจในระยะใกล้ ระยะกลาง 
ระยะไกล จุดส าคัญของกระบวนการนีค้ือใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยุทธวิธี ท่ีใช้คือ               
การท านายความเป็นไปได้ของแต่ละตวัเลือก ประเมินผลท่ีน่าพอใจว่าสิ่งใดให้ความพอใจ ท่ีตรง
กบัความต้องการ ขัน้สดุท้ายคือเลือกแนวทางเฉพาะ (พรรณี เกษกมล, 2530) 

วงจรกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพเร่ิมท่ีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์          
เม่ือบคุคลต้องการตดัสินใจ เขาจะต้องการข้อสนเทศ มีการรวบรวมข้อมลู เพื่อใช้เป็นวตัถปุระสงค์
ของการตัดสินใจ ตัวอย่างเช่น ถ้าเขาพยายามท่ีจะตัดสินใจเข้าเรียนในโปรแกรมช่างกล               
เขาต้องการข้อสนเทศเก่ียวกบัความถนดัเชิงช่าง ความสนใจ ความสามารถของเขา และค าอธิบาย
เก่ียวกบัโปรแกรมช่าง ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ เป็นศนูย์กลางของกระบวนการ เม่ือมีข้อสนเทศแล้ว
บุคคลจะพิจารณาข้อมูลท่ีได้และน ามาใช้ประยุกต์กับการเลือก ตัวอย่างเช่น สมศักดิ์ ก าลัง
พิจารณาว่าจะเลือกเรียนวิทยาศาสตร์หรือวิศวะ เขาต้องการทราบความต้องการของ 2 โปรแกรมนี ้
โดยใช้ข้อมูลท่ีได้จากมหาวิทยาลัย เปรียบเทียบความเป็นไปได้ของทางเลือก ความเป็นไปได้       
และความน่าจะเป็นของผลท่ีจะได้รับ ด้วยการพิจารณาคะแนนจากโรงเรียน คะแนนจาก
แบบทดสอบ และองค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น เงินทุน และเกณฑ์ท่ีจะรับเข้ามหาวิทยาลัย ในช่วงนี  ้      
จะเกิดความล าบากแก่บุคคลได้ ถ้าเขามีความรู้เก่ียวกับอาชีพหรือโอกาสในการศึกษาน้อย          
การท านายผลอาจจะท านายในทางดีมาก หรือ เสียมาก หรือแม่นย า ขึน้อยู่กับความส าเร็จของ
ประสบการณ์ในอดีตท่ีเคยท า ความเข้าใจตนเองและระดับของความปรารถนา การท านาย            
จะมีประสิทธิภาพหรือไม่ขึน้อยู่กบั 2 ประการคือ ข้อมลูท่ีรวบรวมได้ และน า้หนกัในการคาดคะเน
อยา่งเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม 

ขัน้ต่อไปเป็นระบบค่านิยม บุคคลจะพิจารณาถึงผลท่ีพึงปรารถนา เขาจะ
เปรียบเทียบผลท่ีได้รับกับล าดบัขัน้ของค่านิยม ตวัอย่างเช่น เขาเลือกเรียนวิชานี เ้พราะต้องการ
เงินเดือนมาก หรือคาดได้วา่เขาสามารถเรียนจบได้ระดบัปริญญาในสาขานีไ้ด้หรืออาจได้มีโอกาส
ศกึษาตอ่ เขาจะต้องตัง้ค าถามวา่อะไรเป็นคา่นิยมสงูสดุส าหรับเขาเพื่อการตดัสินใจเลือก 
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ขัน้สดุท้ายเป็นการประเมินผลและการเลือกตดัสินใจ ซึง่อาจเป็นการตดัสินใจได้
ในครัง้นัน้โดยได้ผลลพัธ์ท่ีเหมาะสมกบัจดุมุ่งหมายและข้อมลู หรือการตดัสินใจท่ีจะส ารวจต่อไป 
โดยวางแผนส ารวจเพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่เพื่อการตดัสินใจครัง้ต่อไป กระบวนการในการตดัสินใจ
เลือกอาชีพ สรุปเป็นขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1. บคุคลต้องการตดัสินใจ (Purpose) เม่ือมีทางเลือกอยา่งน้อย 2 ทาง 
2. รวบรวมข้อมลูในแตล่ะทางเลือก (Information) 
3. ค้นหาความเป็นไปได้ทัง้หมดของกิจกรรม (Possibilities) 
4. ตรวจสอบล าดบัความเป็นไปได้ในแตล่ะทางเลือก (Results Possible) 
5. ท านายความน่าจะเป็นของแตล่ะล าดบั (Result Probable) 
6. ประเมินความต้องการของบคุคลในแตล่ะล าดบั (Values) 
7. ประเมินความเหมาะสมและเลือกตดัสินใจ (Evaluation) 
8. มีการตดัสินใจ (Decision) ซึง่อาจเป็น 

8.1 การตดัสินใจสิน้สดุลง (Terminal) 
8.2 มีการค้นหาข้อสนเทศใหม ่(Investigatory) 

ในระบบการท านายผู้ ตัดสินใจต้องประเมินผลท่ีจะเกิดขึน้ของแต่ละตัวเลือก          
และความน่าจะเป็น ดงันัน้ จึงต้องใช้ผลจากแบบทดสอบ แบบส ารวจ ผลการเรียน ความสนใจ 
ข้อมูลทุกอย่างท่ีสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจในอนาคต ส่วนระบบค่านิยมผู้ ตัดสินใจก าหนดผล              
ท่ีจะเกิดจากความต้องการแต่ละแบบ โดยต้องระมัดระวังท่ีจะแบ่งแยกความแตกต่างระหว่าง
ความต้องการในปัจจบุนักบัในอดีต 

นักเรียนต้องให้น า้หนักข้อมูลท่ีได้รับจากการท านายและระบบค่านิยมก่อน         
จงึจะท าการตดัสินใจเลือกเป็นครัง้สดุท้าย หรือต้องอาศยัข้อมลูเพิ่มเตมิ 

การตัดสินใจเป็นกระบวนการท่ีมีเหตุผลท่ีเกิดขึน้ตลอดชีวิต ให้สังเกตว่า
กระบวนการตดัสินใจได้รับอิทธิพลจากพฒันาการทางอาชีพตามขัน้ตอนต่างๆ การตดัสินใจเลือก
เขาเป็นเด็กและเป็นผู้ ใหญ่จะแตกต่างกัน การตัดสินใจจะมีเหตุผลกับคนท่ีเข้าใจกระบวนการ
ตดัสินใจและเขาได้ตดัสินใจบนพืน้ฐานของการรู้จกัตนเอง รู้จกัอาชีพท่ีเก่ียวข้อง และน าเอาความรู้
ทัง้หมดมาสมัพนัธ์กบัผลท่ีอาจเกิดขึน้ (พรรณี เกษกมล, 2530) 
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ภาพแสดงวงจรกระบวนการตดัสินใจเลือกอาชีพ ทฤษฎีการตดัสินใจของเกอแลต 
(Gelatt) (อรอนงค์ ธญัญะวนั, 2539) 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบัขัน้ตา่งๆ 

1. ความเป็นไปได้ของทางเลือก 

ความเป็นไปได้ของผลลพัธ์ 

ความน่าจะเป็นของผลลพัธ์ 

ระบบการท านาย 

2. ผลท่ีพงึปรารถนา ระบบคา่นิยม 

3. การประเมนิผลและเลือกตดัสินใจ เกณฑ์ 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 แสดงวงจรกระบวนการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
(อรอนงค์ ธญัญะวนั, 2539, อ้างถึงใน Gelatt as cited in Tolbert, 1974) 

 
เกอแลต สงัเกตว่าการตดัสินใจทุกอย่างมีลกัษณะเหมือนกนั คือเร่ิมจากมีสิ่งให้

เลือกอยา่งน้อย 2-3 อยา่งเพื่อตดัสินใจ สดุท้ายการตดัสินใจน่าจะขึน้อยูก่บัข้อมลูท่ีได้รับ  

จดุมุง่หมายหรือวตัถปุระสงค์ 

ข้อสนเทศ 

วิธีการค้นหา ผลลพัธ์ 

การตดัสินใจค้นหาใหม ่การตดัสินใจสิน้สดุลง 



  37 

การตดัสินใจมี 2 อย่าง คือการตดัสินใจท่ีจบสิน้เป็นขัน้สดุท้าย และการตดัสินใจ
ท่ีต้องส ารวจข้อมูลต่อไปน าไปสู่ระบบการตัดสินใจเร่ือยๆ จนกว่าผลของมันไม่ ต้องการ               
การตดัสินใจอีกตอ่ไป 

รูปแบบการตัดสินใจของเกอแลตแสดงถึงการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาหรือ          
การตดัสินใจ เปา้หมายส าคญัของนกัเรียนคือการเลือกแผนการเรียน ครูแนะแนวต้องช่วยนกัเรียน
ตดัสินใจ มีการกระท าอยา่งเป็นระบบ 

องค์ประกอบของหลกัการในการตดัสินใจของเกอแลต อธิบายหลกัการในการ
ตดัสินใจวา่ประกอบด้วยเจตคติ 2 ประการ และปัจจยัในการตดัสินใจ 4 ประการ ดงันี ้ 

(ปวีณา ยอดสิน, 2551, อ้างถึงใน Gelatt H.B. 1991) 
เจตคต ิ2 ประการ คือ 

1.การยอมรับวา่อดีต ปัจจบุนั และอนาคตนัน้มีความไมแ่น่นอน 
2. การมองในแง่บวกเก่ียวกบัความไมแ่น่นอนเหลา่นัน้ 

ปัจจยัในการตดัสินใจ 4 ประการ คือ 
 1. สิง่ท่ีบคุคลต้องการ 
 2. สิง่ท่ีบคุคลรู้  
 3. สิง่ท่ีบคุคลเช่ือ 
 4. สิง่ท่ีบคุคลท า 

เกอแลตได้น าองค์ประกอบท่ีกล่าวมาข้างต้นมาสร้างเป็น 4 หลักการในการ
ตดัสินใจท่ีมีความยืดหยุน่และสมดลุ ดงันี ้

1. การเพง่ประเดน็และการยืดหยุน่ในการตัง้เปา้หมาย 
2. การตระหนกัและการระวงัในการรวบรวมข้อมลู 
3. การเข้าใจความเช่ือของตนเองและการมีความเช่ือในแง่ดี 
4. การใช้เหตผุลและการหยัง่รู้ในการตดัสินใจ 
 

หลกัการในการตดัสินใจของเกอแลต ได้อธิบายรายละเอียดของแต่ละหลกัการใน 
การตดัสินใจดงันี ้(ปวีณา ยอดสิน, 2551, อ้างถึงใน Gelatt H.B. 1991) 

หลักการที่ 1 การเพ่งประเดน็และการยดืหยุ่นในการตัง้เป้าหมาย 

การเพ่งประเด็นและการยืดหยุ่นในการตัง้เป้าหมาย หมายถึง การท่ีบุคคล
ตัง้เป้าหมายท่ีชดัเจนและหมัน่ตรวจสอบความเหมาะสมของเป้าหมายท่ีตัง้ไว้โดยพิจารณาจาก
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ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และบุคลิกภาพของตนเอง และเปิดโอกาสให้ตนเองเรียนรู้
เปา้หมายอื่นนอกเหนือจากท่ีตัง้ไว้ ถึงมีการวางแผนเพื่อให้ตนเองบรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว้ด้วย 

ข้อดีของการมีเป้าหมายท่ีชัดเจนคือ จะท าให้บุคคลเพ่งประเด็นไปท่ีเป้าหมาย
โดยจะไม่เขวออกจากเป้าหมายโดยง่าย แต่ในการยึดมัน่ในเป้าหมายหนึ่งโดยไม่มีการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ก็อาจเป็นอนัตรายได้ เพราะบุคคลอาจจะมองข้ามทางเลือก
อ่ืนท่ีมีความเป็นไปได้ โดยจะเห็นได้จากการท่ีบุคคลหลายคนพยายามอย่าง ท่ีสุดเพื่อท่ีจะ
กลายเป็นในสิ่งท่ีพวกเขาเป็นอยู่ แต่พวกเขากลบัพบว่าสิ่งท่ีเป็นอยู่นัน้ไม่ใช่สิ่งท่ีตนเองต้องการ
อยา่งแท้จริง 

การมีความสมดลุในการตัง้เป้าหมาย หมายความว่า บุคคลควรมีความยืดหยุ่น
ในสิ่งท่ีตนเองตัง้เป้าหมายไว้หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ บุคคลสามารถวางแผนในการน าไปสู่
เป้าหมายได้แต่ก็ควรท่ีจะเปิดทางส าหรับการปรับเปลี่ยนแผนของตนเองด้วย ดงันัน้ในค าถาม
พืน้ฐานท่ีบุคคลควรใช้ในการถามตนเองเก่ียวกบัอาชีพคือ “อะไรคือสิ่งท่ีฉนัต้องการอย่างแท้จริง” 
ซึ่งการตดัสินใจเพื่อไปถึงเป้าหมายนัน้บุคคลควรจะต้องผ่านกระบวนการในการตัง้เป้าหมายท่ีมี
ประสิทธิภาพด้วย คือควรจะเป็นกระบวนการท่ีบุคคลได้เปิดโอกาสให้ตนเองได้ตรวจสอบ         
ความเหมาะสมของเป้าหมายท่ีตนเองตัง้ และเรียนรู้ทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีอาจเหมาะสมกับตนเอง
มากกวา่เปา้หมายท่ีตัง้ไว้ด้วย 

นอกเหนือจากการมีเป้าหมายท่ีชัดเจนและมีความเหมาะสมแล้ว สิ่งส าคัญท่ี
บคุคลควรกระท าตอ่จากการมีเปา้หมายก็คือ การวางแผนเพื่อให้ตนเองบรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว้โดย
บุคคลจะตอบค าถามว่า ตนเองจะสามารถบรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้หรือไม่ และจะต้องท าอะไรบ้าง
เพื่อให้ตนเองได้เป็นอย่างท่ีตัง้เป้าหมายไว้ซึ่งถ้าบุคคลมีการวางแผนท่ีดีโอกาสท่ีจะเป็นอย่างท่ี
ตนเองตัง้เป้าหมายไว้ก็จะเพิ่มมากขึน้ ดงันัน้การวางแผนท่ีดีจึงเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัต่อการ
ประสบความส าเร็จในเปา้หมายท่ีต้องการ  

การมีความสมดุลในการตัง้เป้าหมายไม่ได้หมายความว่าให้ยกเลิกการเพ่ง
ประเด็นในเปา้หมายแตห่มายถึงความสมดลุระหวา่งสองทางซึง่เหมือนกบัการปรับเลนส์ให้เข้าใกล้
และกว้างขึน้คือจะต้องมีเปา้หมายและจะต้องปรับเป้าหมายของตนเองให้ชดัเจน  ค าถามท่ีบุคคล
ควรถามตนเองในการเพง่ประเดน็และการยืดหยุน่ในสิง่ท่ีต้องการมีดงันี ้

1. เปา้หมายท่ีตัง้ไว้เหมาะสมกบัฉนัหรือไม่ 
2. ฉนัสามารถท าอะไรอีกได้บ้าง 
3. ทางเลือกหรือเปา้หมายอื่นใดอีกบ้างที่สามารถเป็นไปได้ 
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4. จากเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ ฉนัควรจะท าอะไรตอ่ไปเพ่ือให้ตนเองบรรล ุ
เปา้หมายนัน้ 

ข้อดีของการเพง่ประเดน็และการยืดหยุน่เก่ียวกบัสิ่งท่ีต้องการมีดงันี ้
1. การไมพ่ลาดการเรียนรู้ระหวา่งการเดินทางไปสูเ่ปา้หมายท่ีตัง้ไว้ 
2. การปอ้งกนัตนเองจากการแสร้งท าในสิง่ท่ีคิดว่าเป็นเปา้หมาย 
3. การใช้เปา้หมายเป็นแนวทางในการตดัสินใจไม่ใช่ควบคมุตนเอง 
 

หลักการที่ 2 การตระหนักและการระวังในการรวบรวมข้อมูล 

การตระหนกัและการระวงัในการรวบรวมข้อมลู หมายถึง การรวบรวมข้อมลูท่ีมี
ประโยชน์เกี่ยวกบัเร่ืองที่ตดัสินใจ ซึ่งบุคคลจะต้องพิจารณาถึงข้อมลูที่ตนเองมีอยู่ ตรวจสอบ
ข้อมลูให้มีความครบถ้วน ถูกต้องและทันสมยั พร้อมทัง้ตระหนักถึงความส าคญัของการเรียนรู้
ข้อมลูอ่ืนๆ เพิ่มเตมิจากแหลง่ข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือเพื่อน ามาใช้ในการตดัสินใจ 

ในสังคมแห่งข้อมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาข้อมูลท่ีบุคคลรู้และมั่นใจ      
ในวนันีอ้าจจะไม่ใช่ความจริงในอนาคตดงันัน้สิ่งท่ีมีความส าคญัคือการระวงัในข้อมลูท่ีตนเองมีอยู่
และตระหนักถึงการเรียนรู้ข้อมูลอ่ืนๆ เพิ่มเติม เน่ืองจากข้อมูลนัน้มีส่วนส าคญัในการสนับสนุน    
การด าเนินชีวิต และการท างานของบุคคล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลบุคคลไม่ควรหยุดแค่การมี
ข้อมลูเท่านัน้ เพราะว่าข้อมลูในทกุวนันีอ้าจจะไม่ได้เป็นมิตรกบัผู้ ใช้ข้อมลูเรานัน้เสมอไป ข้อมลูท่ี
บุคคลมีอาจจะยงัไม่ครบถ้วนหรือการท่ีบุคคลยงัขาดข้อมลูในบางส่วน การมีข้อมลูท่ีไม่สมบูรณ์     
มีอคติ เช่ือถือไม่ได้ ได้รับอิทธิพลจากความรู้สึกส่วนตวั หรือเป็นข้อมลูที่ขึน้อยู่กบัค่านิยม        
ของตนเองหรือใครบางคนซึ ่งในทุกวนันีบ้ ุคคลได้น าข้อมลูเหล่านัน้มาใช้ในการตดัสินใจ          
โดยท่ีไม่รู้ตวั  

กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมลูในการตดัสนิใจ คือ กระบวนในการตรวจสอบและ
เรียนรู้ข้อมลูเพื่อไปสู่ทางเลือกในการปฏิบตัิ บคุคลควรจ าไว้ว่าข้อมลูสามารถเปลี่ยนจิตใจของตน
และจิตใจของตนสามารถเปลี่ยนข้อมลูได้ เน่ืองจากในจิตใจของบุคคลนัน้จะท าการเลือก ปฏิเสธ
และกลัน่กรองข้อมลูโดยการตรวจสอบข้อมลู ด้วยเหตนีุบ้คุคลจึงต้องใช้ข้อมลูในการตดัสินเพื่อให้
ได้รับในสิง่ท่ีตนต้องการ  

การท่ีบุคคลจะสามารถตระหนักถึงสิ่งท่ีตนเองยังไม่รู้นัน้เป็นสิ่งท่ียาก แต่ว่า
บคุคลสามารถท่ีจะระวงัในสิง่ท่ีตนเองรู้ได้ การมีความรู้ท่ีมากนัน้เป็นสิ่งมีประโยชน์แตใ่นยคุสมยัท่ี
ความรู้นัน้เพิ่มทวีคณูขึน้อย่างสม ่าเสมอและในขณะเดียวกนัข้อมลูก็ล้าสมยัอย่างรวดเร็ว การเปิด
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ใจในการเรียนรู้ข้อมลูใหม่ๆ เพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์มากกว่าการปิดกัน้ตนเองและการไม่ยอมรับ
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ ซึ่งการเปิดใจก็คือ การเปิดรับความคิดและข้อมูลใหม่ๆ เม่ือบุคคล
สามารถยอมรับได้ว่าตนเองยังไม่รู้ในเร่ืองต่างๆบุคคลนัน้ก็จะมีค าถามท่ีจะช่วยให้ตนเองเกิด      
การเรียนรู้เพิ่มมากขึน้ 

บุคคลท่ีตัดสินใจจะต้องมีข้อมูลเก่ียวกับทางเลือก ผลท่ีตามมาจากทางเลือกและ      
ความเป็นไปได้ของทางเลือก ผลท่ีตามมานัน้หมายรวมถึงเหตกุารณ์ และความรู้สึกซึ่งการคิดถึง
ผลลพัธ์จากทางเลือกจะท าให้บคุคลมีความมัน่ใจในผลลพัธ์ท่ีสามารถเกิดขึน้ได้ ดงันัน้ในหลกัการ
เก่ียวกบัการรวบรวมข้อมลูนีส้ิง่ท่ีบคุคลควรท า คือ 

1. การพิจารณาถึงข้อมลูท่ีมีประโยชน์ตอ่การตดัสินใจ 
2. การตรวจสอบข้อมลูวา่ข้อมลูใดเป็นข้อมลูท่ีคลาดเคล่ือนและล้าสมยั 
3. การเปิดใจในการเรียนรู้ข้อมลูท่ีตนเองยงัไมรู้่เพิ่มเตมิ 

ขอ้ดขีองการตระหนกัและระวงัเกีย่วกบัสิง่ทีรู่ม้ดีงัน้ี  
1. การปอ้งกนัตนเองจากการยดึติดข้อมลูท่ีไม่สมบรูณ์ 
2. การเรียนรู้เก่ียวกบัการเปิดใจในการรับรู้ข้อมลูเพิ่มเตมิ 
3. การตระหนกัในสิง่ท่ีตนเองยงัไมรู้่ 
 

หลักการที่ 3 การเข้าใจความเช่ือของตนเองและการมีความเช่ือในแง่ดี 

การเข้าใจความเช่ือของตนเองและการมีความเช่ือในแง่ดี หมายถึง การเข้าใจ   
ความเช่ือท่ีแท้จริงของตนเองท่ีมีตอ่สิ่งท่ีตดัสินใจเลือก และการมีความเช่ือในแง่ดีของตนเองและสิ่ง
ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต  

สิ่งท่ีบุคคลเพื่อเป็นพลงัท่ีส าคญัมากท่ีสดุอย่างหนึ่ง ความเช่ือนัน้ไม่ใช่เป็นเพียง
แคส่ว่นหนึ่งของการตดัสินการกระท า แต่ความเช่ือยงัเป็นสว่นหนึ่งท่ีสะท้อนถึงสิ่งท่ีบคุคลต้องการ    
และสิ่งท่ีบคุคลรู้ การมีความเช่ือท่ีชดัเจนจะมีสว่นท าให้บคุคลมีการตดัสินใจท่ีชดัเจนเช่นกนั ดงันัน้     
เม่ือบุคคลเปลี่ยนความเช่ือของตนเองก็จะส่งผลให้เปลี่ยนมุมมองของตนเองคือ เป้าหมาย         
และความต้องการของตน สิ่งท่ีรู้ สิ่งท่ีมองเห็นและสิ่งท่ีกระท า การเข้าใจความเช่ือท่ีแท้จริงของ
ตนเอง การปรับปรุงแก้ไขความเช่ือเก่ียวกบัอนาคตจงึเป็นทกัษะท่ีมีประโยชน์ในการตดัสินใจ 

ความเช่ือเปรียบเสมือนการมองเห็น คือ เป็นสิ่งท่ีท าให้บุคคลมองเห็นสิ่งต่างๆ     
และแสดงความเป็นจริงของบุคคล ความเช่ือนัน้มีความหมายกับอนาคตและการตดัสินใจของ
บุคคลในขณะเดียวกันการตัดสินใจก็เป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนให้เห็นความเช่ือของบุคคล          
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ถ้าบคุคลนัน้คิดว่าตนสามารถท าได้เขาก็อาจจะท าได้ แตถ้่าบคุคลนัน้คดิวา่ไมส่ามารถท าได้เขาจะ
เป็นอย่างนัน้จริงๆ เน่ืองจากทุกสิ่งทุกอย่างเร่ิมต้นด้วยความเช่ือ และสิ่งท่ีบุคคลเลือกท่ีจะเช่ือนัน้
ขึน้อยูก่บัแตล่ะบคุคล ซึง่เป็นพลงัของการเลือกท่ีเป็นจริง 

บุคคลต่างๆ มกัจะมีความรู้ว่าตนเองมีความเช่ืออย่างไร ซึ่งการเข้าใจความเช่ือ
ของตนเองเป็นสิ่งท่ีมีความจ าเป็นแต่ว่ายงัไม่เพียงพอ เพราะความเช่ือมีทัง้ด้านความเช่ือในแง่ดี     
และแง่ร้าย การมีความเช่ือในแง่ดีจึงเป็นสิง่มีประโยชน์ซึง่สามารถน าพาบคุคลไปสูก่ารมองอนาคต
ในทางบวกสว่นหนึ่งของสขุภาพจิตท่ีดีบคุคลมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีความเช่ือในแง่ดีเพื่อน าไปสู่
การประสบความส าเร็จทกุคนจงึควรพฒันาให้รู้จกัการมองโลกในแง่ดี 

ข้อดีของการเข้าใจความเช่ือของตนเองและการมีความเช่ือในแง่ดี มีดงันี ้
1. การค้นพบวา่ความเช่ือนัน้เป็นปัจจยัในการตดัสินใจท่ีมีความส าคญัและ 

อยูใ่นการควบคมุของตน 
2. การเข้าใจวา่การเปลี่ยนแปลงความเช่ือสง่ผลตอ่การเปลี่ยนแปลงตนเอง 

ได้อยา่งไร 
 

หลักการที่ 4 การใช้เหตุผลและการหยั่งรู้ในการตดัสินใจ 

การใช้เหตผุลและการหยัง่รู้ในการตดัสินใจ หมายถึง การตดัสินใจโดยพิจารณา
ถึงทางเลือกต่างๆ ของตนเองและวิเคราะห์ถึงผลลพัธ์ท่ีตามมา ความน่าปรารถนาในผลลพัธ์นัน้ 
และความเป็นไปได้ของผลลพัธ์ท่ีจะเกิดขึน้ 

ในหลักการนี ้การบรรลุถึงกระบวนการตัดสินใจนัน้ถูกเช่ือมโยงถึงกันด้วยอีก        
3 ปัจจัยพืน้ฐานของหลักการในการตัดสินใจ ซึ่งทัง้ 4 ปัจจัยไม่สามารถท่ีจะแยกออกจากกัน          
ในการปฏิบตัิดงันี ้
 
     เปา้หมาย      

       ข้อมลู         การตดัสินใจ 

ความเช่ือ 

ภาพประกอบ 4 การเช่ือมโยงของปัจจยัในการตดัสินใจ 
(ปวีณา ยอดสิน, 2551, อ้างถึงใน Gelatt, 1991) 
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การเช่ือมโยงกันของ 4 ปัจจยัในการตดัสินใจนีแ้สดงเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ท่ีจะใช้
เพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งในแต่ละครัง้ของการตดัสินใจ หลกัการนีถู้กเช่ือมโยงถึงกันโดยการใช้
สมองทัง้ซีกซ้ายและซีกขวา บุคคลจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ที่จะใช้สมองทัง้ 2 ด้านในการตดัสินใจ 
คือใช้เหตผุลและการหยัง่รู้ในการตดัสินใจ  

หลักการและการตัดสินใจท่ีใช้ทัง้เหตุผลและการหยั่งรู้ในการตัดสินใจผู้ ท่ี
ตดัสินใจควรค านงึถึงองค์ประกอบดงันี ้ 

1. ทางเลือกตา่งๆ: การกระท าท่ีบคุคลสามารถท าได้ 
2. ผลลัพธ์ท่ีตามมา: ผลลพัธ์ท่ีเป็นไปได้จากการกระท าของบุคคล อะไรท่ี

สามารถเกิดขึน้ตามมา 
3. ความน่าปรารถนาในผลลัพธ์: ความช่ืนชอบของบุคคลในสิ่งท่ีเกิดขึน้ 

บคุคลให้คณุคา่กบัสิ่งท่ีเกิดขึน้มากแคไ่หน 
4. ผลลพัธ์ที่เป็นไปได้: โอกาสของการเกิดเหตกุารณ์ต่างๆ ความเป็นไปได้

ของการเกิดผลลพัธ์นัน้ 
จากการศึกษาเอกสารสามารถสรุปได้ว่า ทฤษฎีการตดัสินใจของเกอแลต (Gelatt) 

เป็นการแสดงถึงกระบวนการตัดสินใจของบุคคล กล่าวได้ว่า การตัดสินใจจะต้องรู้ก่อนว่า
จดุประสงค์ของการตดัสินใจเก่ียวกบัเร่ืองใด และเข้าสู่การรวบรวมข้อมลูต่างๆ เก่ียวกบัเ ร่ืองท่ีจะ
ตดัสินใจ น าไปสู่การเปรียบเทียบข้อมลูของทางเลือกแตล่ะทางโดยพิจารณาทางเลือกจากคา่นิยม
ของแต่ละบคุคล และประเมินว่าผลลพัธ์ของทางเลือกนัน้มีความเหมาะสมหรือไม่ ถ้ายงัไม่เป็นไป
ตามจดุประสงค์ก็จะกลบัไปสูก่ารค้นหาข้อมลูใหมเ่พื่อเข้าสูก่ารตดัสินใจในขัน้ตอ่ไป  
 

1.8 ขัน้ตอนด าเนินการพัฒนาโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
การก าหนดขัน้ตอนของกิจกรรมในท่ีนี ้เป็นการระบลุ าดบัขัน้ของการด าเนินกิจกรรม

นบัตัง้แต่เร่ิมกิจกรรมจนสิน้สดุกิจกรรม ขัน้ตอนของกิจกรรมจะมีลกัษณะท านองเดียวกบัขัน้ตอน
ของกระบวนการสอนจะกล่าวกว้างๆ ส าหรับกระบวนการสอนได้ว่าประกอบไปด้วย ขัน้น าเข้าสู่
บทเรียน ขัน้สอน ขัน้สรุป และขัน้ประเมินผล ซึง่เม่ือน ามาใช้ในกระบวนการของกิจกรรมแนะแนว
เพื่อกล่าวได้ว่าขัน้ตอนของกิจกรรมแนะแนวประกอบด้วย ขัน้น าเข้าสู่กิจกรรม ขัน้ด าเนินกิจกรรม 
ขัน้สรุปกิจกรรม และขัน้ประเมินผล ขัน้ตอนตามท่ีกลา่วมานี ้มกันิยมใช้ในรูปของกิจกรรมแนะแนว
ในชัน้เรียน ซึง่การแนะแนวของประเทศไทยนิยมใช้เป็นสว่นใหญ่ (สมร ทองดี, 2545) 
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การพฒันากิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพอาจจะมีความแตกต่างกนัไปตามรูปแบบของ
กิจกรรมส าหรับขัน้ตอนของการด าเนินการก็อาจจะมีความแตกตา่งกนัได้เช่นกนั ซึง่จะขอน าเสนอ
ขัน้ตอนของการด าเนินการไว้ ดงันี ้(มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2545) 

1. การก าหนดช่ือเร่ืองหรือช่ือกิจกรรม เพื่อให้รู้ว่าจะท าอะไร โดยทั่วไปนิยม
ก าหนดช่ือเร่ืองให้ดงึดดูความสนใจ โดยใช้ข้อความไมต้่องมาก 

2. จุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค์ เพื่อก าหนดว่าจะท ากิจกรรมเพื่ออะไร มักจะ
ก าหนดเป็นวตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรมท่ีวดัหรือประเมินได้โดยไม่ยุง่ยาก 

3. กลุม่เปา้หมาย หมายถึง กลุม่ของผู้ รับบริการ 
4. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม อาจก าหนดเป็นช่วงเวลาสัน้ๆ เช่น เป็นชั่วโมง 

หรือก าหนดระยะยาวตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนถึงระยะสิน้สดุของกิจกรรม อาจจะเป็นจ านวนวนัหรือสปัดาห์
ก็ได้ เช่นการจดักิจกรรมในรูปแบบของโครงการ เป็นต้น 

5. วิธีด าเนินการจัดกิจกรรม ในการด าเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวทุกครัง้            
ผู้ให้บริการจะต้องยดึผู้ รับบริการเป็นหลกั เพื่อให้เป็นแนวในการจดัล าดบัขัน้ของกิจกรรม ดงันี ้ 

5.1 ขัน้น า อาจใช้สื่อประกอบหรือค าถามน าเพื่อกระตุ้ นความสนใจ และ
เตรียมความพร้อมในการร่วมกิจกรรมให้กบัผู้ รับบริการ 

5.2 ขัน้กิจกรรม กิจกรรมท่ีจดัขึน้จะบรรลวุตัถปุระสงค์ควรมีลกัษณะ ดงันี ้ 
 1) ผู้ รับบริการเป็นผู้ สร้างความรู้ หรือค้นพบความรู้สึกด้วยตนเอง          

เช่น การกระตุ้นให้ผู้ รับบริการแสดงความรู้สกึตอ่ภาพท่ีปรากฏ หรือให้เลา่ประสบการณ์ 
 2) ผู้ รับบ ริการมีปฏิสัมพัน ธ์ต่อกัน  ช่วยกัน เรียน รู้ เช่น  อภิปราย             

การระดมสมอง 
 3) ผู้ รับบริการเป็นผู้ มีบทบาท มีส่วนในการสร้างความรู้ หรือแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง เช่น การวิจารณ์ การค้นหาสาเหตุ การเปรียบเทียบ การซักถาม การสรุป      
ความคดิเห็น และการน าเสนอผล 

 4) ผู้ รับบริการได้รู้กระบวนการควบคูไ่ปกบัผลงานท่ีได้จากกิจกรรม 
5.3 ขัน้วิเคราะห์ เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายความรู้ และกระบวนการเรียนรู้

ท่ีได้จากการร่วมกระท ากิจกรรม 
5.4 ขัน้สรุปและประยกุต์ใช้ ผู้ให้บริการมอบหมายให้ผู้ รับบริการรวบรวมความคิด 

และสรุปเก่ียวกบัสาระท่ีเกิดจากการเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะในการประยกุต์ใช้ในชีวิตตอ่ไป 
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5.5 ขัน้ประเมินผล ผู้ รับบริการให้ความร่วมมือในการประเมินผลจากแบบ
ประเมิน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนากิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพให้มีประสิทธิผล          
และประสทิธิภาพมากขึน้ 

อาภรณ์ ใจเท่ียง (2553) ได้อธิบายว่า ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะมี
ขัน้ตอนท่ีแตกต่างกนัไปตามเทคนิควิธีการสอนท่ีผู้สอนใช้ เช่น ขัน้ตอนการสอนของวิธีสอนแบบ
สาธิตย่อมแตกตา่งจากขัน้ตอนการสอนของวิธีสอนแบบทดลอง อย่างไรก็ตาม โดยทัว่ไปแล้วไม่ว่า
จะใช้วิธีสอนแบบใดก็จะมีขัน้ตอนหลกัเหมือนกนั 3 ขัน้ตอน ได้แก่  

1. ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน 
2. ขัน้ปฏิบตัิกิจกรรม (ขัน้สอน) 
3. ขัน้สรุปและวดัผล 
แตล่ะขัน้ตอนมีหลกัการจดั ดงันี ้
1. ขั ้นน าเข้าสู่บทเรียน เป็นขัน้ เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ เรียน แล้วเร้า           

ความสนใจให้ผู้ เรียนอยากรู้ อยากเห็น อยากคิด อยากท า เพื่อเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่
เข้าด้วยกนั 

หลกัการน าเข้าสูบ่ทเรียน 
1.1 น่าสนใจ หมายถึง น าให้น่าสนใจ โดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆ เช่นใช้

ปริศนาค าทาย เลา่นิทาน ใช้เพลง ใช้เกม ใช้การแสดงท่าทาง ฯลฯ 
1.2 ให้ตรงเร่ือง หมายถึง น าให้ตรงกบัเร่ืองท่ีสอน  
1.3 ไม่เปลืองเวลา หมายถึง ควรใช้เวลาไม่มากในการน าเข้าสู่บทเรียน เช่น 

ถ้าสอนในเวลา 1 ชัว่โมง ไมค่วรใช้เวลาเกิน 10 นาที 
2. ขัน้ปฏิบัติกิจกรรม (ขัน้สอน) เป็นขัน้ท่ีต่อจากขัน้น าเข้าสู่บทเรียน ถือว่า

เป็นขัน้ส าคัญท่ีจะท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ กิจกรรมท่ีผู้ เรียนจะ
ปฏิบตัิในขัน้นีมี้หลายอย่าง เช่น การค้นคว้า การอภิปรายกลุ่ม การรายงาน การแสดงบทบาท
สมมตุิ การพดูแสดงความคิดเห็น การสาธิต การเล่าเร่ือง การสมัภาษณ์ ฯลฯ ผู้สอนต้องค านึงถึง
หลกัการจดักิจกรรม ดงันี ้

2.1 เป็นกิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัจดุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
2.2 เป็นกิจกรรมท่ีสง่เสริมความคดิแก้ปัญหาและความคดิสร้างสรรค์ 
2.3 เป็นกิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัวยั วฒุิภาวะ และความพร้อมของผู้ เรียน 
2.4 เป็นกิจกรรมท่ีสนองความต้องการ ความสนใจ และความถนดัของผู้ เรียน 
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2.5 เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการของผู้ เรียนทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สงัคมและสติปัญญา 

2.6 เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัเวลาและสภาพแวดล้อม 
2.7 เป็นกิจกรรมท่ีผู้ เรียนได้ลงมือกระท า หรือปฏิบตัิกิจกรรมด้วยตนเอง 
2.8 เป็นกิจกรรมท่ีมีขัน้ตอนเป็นไปตามล าดับความง่ายยาก รูปธรรมไป

นามธรรมและความเรียบง่ายไปสูค่วามสลบัซบัซ้อน 
2.9 เป็นกิจกรรมท่ีใช้สื่อการสอนได้สอดคล้องเหมาะสม 

3. ขัน้สรุปและวัดผล เป็นขัน้การสรุปเนือ้หาท่ีเรียนผ่านมาแล้วทัง้หมด สรุปทัง้
ด้านความรู้ ความคิด เจตคติ และทกัษะท่ีผู้ เรียนได้รับ ตลอดจนการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ในการ
สรุปนีผู้้สอนอาจให้ผู้ เรียนเป็นผู้สรุป หรือผู้สอนกบัผู้ เรียนร่วมกนัสรุปก็ได้ หลงัจากนัน้ ผู้สอนควรได้
วดัผลการเรียนรู้ว่า ผู้ เรียนบรรลตุามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ โดยอาจใช้วิธีให้ตอบค าถาม    
ให้ท าแบบทดสอบ หรือท ารายงานตามท่ีผู้สอนวางแผนไว้ 

จากการศึกษาเอกสารสามารถสรุปได้ว่า ขัน้ตอนด าเนินการพัฒนาโปรแกรมกิจกรรม
แนะแนว ประกอบด้วย ช่ือกิจกรรม ระยะเวลาการจดั กลุ่มเป้าหมาย วตัถุประสงค์  สาระส าคญั 
วิธีด าเนินการจดักิจกรรมแนะแนว สื่อ/อปุกรณ์ และการประเมินผล โดยขัน้ตอนในการด าเนินการ
จดักิจกรรมสามารถแบง่เป็น 3 ขัน้ตอนยอ่ย ได้แก่ 

1. ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  เป็นการใช้สื่อประกอบหรือค าถามน าเพื่อกระตุ้ น         
ความสนใจ และเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม  

2. ขัน้ปฏิบัติ กิจกรรม เป็นการจัดกิจกรรม ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

3. ขัน้สรุป เป็นการสรุปเนือ้หาท่ีเรียนผ่านมาแล้วทัง้หมด ในการสรุปนีผู้้ สอน    
อาจให้นกัเรียนเป็นผู้สรุป หรือผู้สอนกบันกัเรียนร่วมกนัสรุป 

 
1.9 แนวคดิและวิธีการในการออกแบบโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 

1.9.1 เทคนิคที่ใช้ในการออกแบบโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 

1) วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม 

วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม หมายถึง วิธีสอนท่ีผู้สอนมอบหมายให้ผู้ เรียน
ท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ช่วยกนัค้นคว้าหรือท ากิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ เพื่อช่วยให้เกิด
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ความรู้ความเข้าใจในบทเรียนยิ่งขึน้ ผู้ เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดี เพราะได้ลงมือปฏิบตัิงานด้วย
ตนเอง (อาภรณ์ ใจเท่ียง, 2553) 

ขัน้ตอนการสอนแบบแบง่กลุม่ท ากิจกรรม มี 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. ขัน้เตรียม เป็นขัน้ท่ีผู้สอนจดัเตรียมวางแผนการสอน โดยเตรียมหวัข้องาน

ท่ีจะมอบหมายให้ท าเป็นกลุ่ม ก าหนดจุดมุ่งหมาย เวลา วิธีการ ตลอดจนเตรียมสื่อการสอนและ
เอกสารท่ีต้องใช้ในการสอน 

2. ขัน้ด าเนินการสอน ประกอบด้วย 
 2.1 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน เป็นขัน้จูงความสนใจของผู้ เรียนเข้าสู่บทเรียน 

ให้ผู้ เรียนเกิดความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ อาจใช้วิธีทบทวนความรู้เดิม สนทนา ซกัถาม อธิบายน าเร่ือง 
ฯลฯ นอกจากนีผู้้สอนควรได้แจ้งจดุประสงค์การสอน แจ้งขัน้ตอนการท ากิจกรรม ก าหนดเวลาและ
ข้อตกลงอ่ืนๆ ให้ผู้ เรียนเข้าใจตรงกนัก่อนเข้ากลุม่ท ากิจกรรม 

 2.2 ขัน้สอน มีล าดบัขัน้ดงันี ้
1) แบ่งผู้ เรียนออกเป็นกลุ่มตามจ านวนท่ีเหมาะสม ใช้วิ ธีการ

แบง่กลุม่ท่ีน่าสนใจ 
2) ให้แตล่ะกลุม่เลือกประธาน เลขานกุาร 
3) แจกเอกสาร บัตรค าถาม หรือสื่อการเรียนท่ีกลุ่มจ าเป็นต้องใช้      

ในการท ากิจกรรมกลุม่ 
4) ให้กลุม่ท ากิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายภายในเวลาท่ีก าหนด 
5) ให้แตล่ะกลุม่รายงานผลงานของกลุม่ตามท่ีผู้สอนก าหนด 

 2.3 ขัน้สรุป  
1) ให้ผู้ เรียนอธิบายร่วมกนัเพื่อสรุปความส าคญัจากการรายงานของ

แตล่ะกลุม่ และผู้สอนให้ข้อเสนอแนะพร้อมแนวคดิในการประยกุต์ใช้ 
2) สนทนาและซักถามผู้ เรียนถึงประเด็นปัญหาส าคัญเพื่อเป็น        

การวดัผล 
3. ขัน้ประเมินผล เป็นขัน้ท่ีผู้ สอนประเมินผลการท างานกลุ่มของผู้ เรียนว่า 

ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียน เกิดเจตคติและทกัษะในการท างานกลุม่มากน้อยเพียงใด 
บรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่ ผู้ สอนควรได้ประเมินพฤติกรรมของผู้ เรียนในด้านต่างๆ ด้วย เช่น       
ความกระตือรือร้น ในการแบ่งกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน           
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ความร่วมมือ ความรับผิดชอบ ความสนใจ ความกล้าแสดงออก ลกัษณะการเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี    
เป็นต้น 

 

2) วิธีสอนโดยใช้บทบาทสมมต ิ

วิธีสอนโดยใช้บทบาทสมมติ หมายถึง วิธีสอนท่ีผู้ สอนสร้างสถานการณ์และ
บทบาทสมมตุิขึน้จากความเป็นจริง มาให้ผู้ เรียนได้แสดงออกตามท่ีผู้ เรียนคิดว่าควรจะเป็น ผู้สอน
จะใช้การแสดงออกทัง้ทางด้านความรู้ความคิด และพฤติกรรมของผู้ แสดงมาเป็นพืน้ฐานในการให้
ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ เรียน อนัจะท าให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาสาระของบทเรียนอย่างลกึซึง้ 
และรู้จกัปรับหรือเปลี่ยนพฤติกรรม และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม (อาภรณ์ ใจเท่ียง, 
2553) 

ขัน้ตอนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ 
การสอนโดยใช้บทบาทสมมติมี 5 ขัน้ตอนในแตล่ะขัน้ตอนมีวิธีการสอน ดงันี ้

1. ขัน้เตรียมการสอน เป็นการเตรียมใน 2 หวัข้อใหญ่ได้แก่ 
1.1 เตรียมจุดประสงค์ โครงการแสดงบทบาทสมมุติให้แน่ชัดและ

เฉพาะเจาะจงวา่ต้องการให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจอะไรบ้างจากการแสดง 
 1.2 เตรียมสถานการณ์สมมติ เพื่อนเล่าให้ผู้ เรียนฟังโดยให้สอดคล้อง     

กับจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ การเตรียมสถานการณ์และบทบาทสมมุตินีอ้าจเตรียมเขียนไว้               
อยา่งละเอียดเพื่อมอบให้แก่ผู้ เรียน เตรียมเฉพาะสถานการณ์เพื่อเลา่ให้ผู้ เรียนฟัง สว่นรายละเอียด
ผู้ เรียนต้องคดิเอง 

การเตรียมสถานการณ์และบทบาทสมมุตินี  ้ควรให้มีความชัดเจน                    
มีความยากง่ายให้เหมาะสมกับระดับผู้ เรียน มีเนือ้หาท่ีใกล้เคียงกับความเป็นจริง และควรให้         
มีความขดัแย้งหรือปัญหาท่ีจะต้องแก้ไข เพื่อให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสฝึกคดิและแก้ปัญหา 

2. ขัน้ด าเนินการสอน จดัแบง่ยอ่ยได้ 7 ขัน้ตอน ดงันี ้
 2.1 ขัน้น าเข้าสู่การแสดงบทบาทสมมุติ เป็นการกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิด

ความสนใจและกระตือรือร้นท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้สอนอาจใช้วิธีโยงประสบการณ์ใกล้ตวั
ผู้ เรียน เล่าเร่ืองราวหรือสถานการณ์สมมุติ  ชี แ้จงประโยชน์ของการแสดงบทบาทสมมุติ                
และการร่วมกนัช่วยกนัแก้ปัญหา 

 2.2 เลือกผู้แสดง เม่ือผู้ เรียนเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม
แล้ว ผู้สอนจะจบัตวัผู้แสดงในบทบาทตา่งๆ ในการเลือกตวัผู้แสดงนัน้อาจใช้วิธี ดงันี ้ 
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1) เลือกอย่างเจาะจง เช่น เลือกผู้ ท่ีมีปัญหาออกมาแสดง เขาจะได้
รู้สกึในปัญหาและเห็นวิธีแก้ปัญหา 

2) เลือกผู้ ท่ีมีบคุลิกลกัษณะคณุสมบตัิ มีความสามารถเหมาะสมกบั
บทบาทท่ีก าหนดให้ 

3) เลือกผู้แสดงโดยอาสาสมคัรเพื่อให้เสรีภาพแก่ผู้ เรียนในการเรียน        
และการตดัสินใจ 

 2.3 การเตรียมความพร้อมของผู้ แสดง เม่ือเลือกผู้ แสดงได้แล้ว ผู้ สอน
ควรให้เวลาผู้แสดงได้เตรียมตวัและตกลงกันก่อนการแสดง ผู้สอนควรช่วยให้ก าลงัใจ ช่วยขจัด
ความตื่นเต้นประหมา่ และความวิตกกงัวลตา่งๆ เพื่อผู้แสดงได้แสดงอยา่งเป็นธรรมชาติ 

 2.4 การจัดฉากการแสดง การจัดฉากการแสดงอาจจะจัดแบบง่ายๆ 
ค านึงถึงความประหยดัทัง้เวลาและทรัพยากร เช่น อ่านสมมตุิโดยการเลื่อนโต๊ะเพียงตวัเดียวเพราะ
การจดัฉากนีเ้ป็นเพียงสว่นประกอบยอ่ยของการแสดง 

 2.5 การเตรียมผู้สงัเกตการณ์ ในขณะท่ีผู้แสดงเตรียมตวัผู้สอนควรได้ใช้
เวลานัน้เตรียมผู้ ชมด้วยโดยควรท าความเข้าใจกับผู้ ชมว่าควรสังเกตอะไรจึงจะเป็นประโยชน์         
ตอ่การวิเคราะห์และอภิปรายในภายหลงั ผู้สอนอาจเตรียมหวัข้อการสงัเกต หรือจดัท าแบบสงัเกต
เตรียมไว้ให้พร้อม แล้วเลือกผู้สงัเกตการณ์ช่วยกนัด ูและบนัทึกพฤติกรรมและเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้
เป็นเร่ืองๆ ไป 

 2.6 การแสดง เม่ือทุกฝ่ายพร้อมแล้วจึงเร่ิมแสดง การแสดงนีค้วรปล่อยให้
เป็นไปตามธรรมชาติ ผู้ สอนและผู้ ชมไม่ควรเข้าขัดกลางคัน นอกจากในกรณีท่ีผู้ แสดงต้องการ    
ความช่วยเหลือ ในขณะท่ีแสดงผู้สอนควรสงัเกตพฤติกรรมของผู้แสดงและผู้ชมอยา่งใกล้ชิด 

 2.7 การตัดบท ผู้ สอนหรือผู้ ก ากับควรตัดบทหรือหยุดการแสดงเม่ือ       
การแสดงผ่านไปเป็นเวลาพอสมควร ไม่ควรปลอ่ยให้การแสดงเยิ่นเย้อเกินไปจะท าให้เสียเวลาผู้ชม
เกิดความเบื่อหน่าย  

3. ขัน้วิเคราะห์และอภิปรายผลการแสดง (ขัน้ประเมินผล) ขัน้นีถื้อเป็นขัน้ท่ี
ส าคัญยิ่งในการสอน เพราะเป็นขัน้ท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ท่ีได้สังเกตเห็น         
และน ามาวิเคราะห์อภิปรายจนเกิดเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมายส าหรับตนเอง ในขัน้นีค้รูควร
จัดเรียงค าถามต่างๆ ไว้เป็นแนวทางส าหรับตนเอง ท่ีจะใช้กระตุ้ นให้ผู้ เรียนคิดวิเคราะห์                
และอภิปรายร่วมกนั โดยทัว่ไปวิธีการท่ีใช้ในการด าเนินการในขัน้นีมี้ ดงันี ้



  49 

3.1 ชีแ้จงให้ทัง้ผู้ แสดงและผู้ ชมเข้าใจว่า การอภิปรายจะเน้นท่ีเหตุผล
และพฤตกิรรมท่ีผู้แสดงได้แสดงออกมาไมใ่ช่เน้นท่ีใครแสดงดีไม่ดีอย่างไร 

3.2 สมัภาษณ์ความรู้สกึและความคดิของผู้แสดง 
3.3 สมัภาษณ์ความรู้สกึและความคดิของผู้สงัเกตการณ์หรือผู้ชม 
3.4 ให้กลุ่มผู้ แสดงและผู้ ชมวิเคราะห์เหตุการณ์ เสนอความคิดเห็น       

และอภิปรายร่วมกนั โดยครูอาจใช้ค าถามตา่งๆ กระตุ้นให้ผู้ เรียนคดิ 
ข้อส าคัญข้อหนึ่งท่ีครูพึงระวังในการด าเนินการอภิปรายก็คือ ครูควรแสดง

ความเป็นประชาธิปไตย ให้เสรีภาพแก่ผู้ เรียนอย่างเต็มท่ีในการคิด ตดัสินใจ ไม่ประเมินค่าตดัสิน
ความคิดของผู้ เรียน อนัอาจท าให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย ไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกท่ี
แท้จริง 

4. ขัน้แสดงเพิ่มเติม หลังจากการวิเคราะห์และอภิปรายผลการแสดงแล้ว 
กลุม่อาจจะเสนอแนวทางใหม่ๆ  ในการแก้ปัญหาหรือการตดัสินใจ ครูอาจจะให้มีการแสดงเพิ่มเติม
ก็ได้แตถ้่าการแสดงเพิ่มเตมินีไ้ม่จ าเป็น ครูสามารถเพิ่มขึน้ไปถึงขัน้ท่ี 5 เลยก็ได้ 

5. ขัน้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุป หลงัจากจบการอภิปรายเก่ียวกับ
การแสดงแล้วครูควรกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ีมีสว่นสมัพนัธ์หรือเก่ียวข้องกบั
เร่ืองท่ีได้ศึกษาแก่กันและกัน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์นีจ้ะช่วยให้ผู้ เรียนได้แนวความคิด
กว้างขวางขึน้และส่งเสริมให้ผู้ เรียนเห็นว่าสิ่งท่ีเรียนนัน้เก่ียวข้องกับความจริง จะท าให้ผู้ เรียน
สามารถท่ีจะหาข้อสรุป หรือได้แนวความคิดรวบยอดท่ีตนสามารถเข้าใจได้อยา่งดี 
  

3) วิธีสอนโดยใช้เกม 

วิธีสอนโดยใช้เกม หมายถึง กระบวนการท่ีผู้ สอนใช้ในการช่วยให้ผู้ เรียนเกิด      
การเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด โดยการให้ผู้ เรียนเล่นเกมตามกติกา และน าเนือ้หาข้อมูล      
ของเกม พฤตกิรรมการเลน่ วิธีการเลน่ และผลการเลน่เกมของผู้ เรียนมาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุป   
การเรียนรู้ (ทิศนา แขมมณี, 2547) 

ขัน้ตอนส าคญัของการสอน 
1. ผู้สอนน าเสนอเกม ชีแ้จงวิธีการเลน่ และกติกาการเลน่ 
2. ผู้ เรียนเลน่เกมตามกตกิา 
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3. ผู้สอนและผู้ เรียนอภิปรายเก่ียวกบัผลการเลน่และวิธีการหรือพฤติกรรมการเล่น
ของผู้ เลน่ 

4. ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
  

4) วิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง  

วิธีสอนโดยใช้กรณีตวัอยา่ง หมายถึง กระบวนการท่ีผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด โดยให้ผู้ เรียนศึกษาเร่ืองท่ีสมมตุิขึน้จากความเป็นจริง 
และตอบประเด็นค าถามเก่ียวกบัเร่ืองนัน้ แล้วน าค าตอบและเหตผุลท่ีมาของค าตอบนัน้มาใช้เป็น
ข้อมลูในการอภิปราย เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ (ทิศนา แขมมณี, 2547)  

ขัน้ตอนส าคญัของการสอน 
1. ผู้สอน/ผู้ เรียนน าเสนอกรณีตวัอยา่ง 
2. ผู้ เรียนศกึษากรณีตวัอยา่ง 
3. ผู้ เรียนอธิบายประเดน็ค าถามเพื่อหาค าตอบ 
4. ผู้สอนและผู้ เรียนอธิบายค าตอบ 
5. ผู้ สอนและผู้ เรียนอภิปรายเก่ียวกับปัญหาและวิธีแก้ปัญหาของผู้ เรียน    

และสรุปการเรียนรู้ท่ีได้รับ 
6. ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

จากการศึกษาเอกสารสามารถสรุปได้ว่า เทคนิคท่ีใช้ในการออกแบบกิจกรรมแนะแนว 
ประกอบด้วย วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม วิธีสอนโดยใช้บทบาทสมมติ วิธีสอนโดยใช้เกม 
และวิธีสอนโดยใช้กรณีตวัอย่าง ซึ่งจะน าไปใช้ในการด าเนินการจดักิจกรรมในขัน้ตอนต่างๆ เช่น 
การใช้กิจกรรมเกมเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนในขัน้น าเข้าสู่บทเรียน การใช้วิธีการสอน
โดยบทบาทสมมติ การใช้กรณีตวัอย่าง ในขัน้การปฏิบตัิกิจกรรมให้นกัเรียนได้เข้าใจเนือ้หาสาระ
ในการท ากิจกรรมมากยิ่งขึน้ เป็นต้น 
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1.9.2 แนวคดิจติวิทยาการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้ในการจัดโปรแกรมกิจกรรม
แนะแนวอาชีพ 

1) ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค์ ( Thorndike’s Classical Connectionism) 

1.1) ทฤษฎีการเรียนรู้ 

ธอร์นไดค์เช่ือว่าการเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเร้ากบัการตอบสนอง 
ซึ่งมีหลายรูปแบบบุคคลจะมีการลองผิดลองถูก (trial and error) ปรับเปลี่ยนไปเร่ือยๆ จนกว่า     
จะพบรูปแบบการตอบสนองท่ีสามารถให้ผลท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือเกิดการเรียนรู้แล้ว บุคคล     
จะใช้รูปแบบการตอบสนองท่ีเหมาะสมเพียงรูปแบบเดียว และจะพยายามใช้รูปแบบนัน้เช่ือมโยง
กบัสิง่เร้าในการเรียนรู้ตอ่ไปเร่ือยๆ (ทิศนา แขมมณี, 2547) 

กฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์สรุปได้ ดงันี ้
1. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) การเรียนรู้จะเกิดขึน้ได้ดีถ้า

ผู้ เรียนมีความพร้อมทัง้ทางร่างกายและจิตใจ 
2. กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) การฝึกหัดหรือกระท าบ่อยๆ ด้วย

ความเข้าใจจะท าให้การเรียนรู้นัน้คงทนถาวร ถ้าไม่ได้กระท าซ า้บ่อยๆ การเรียนรู้นัน้จะไม่คงทน
ถาวรและในท่ีสดุอาจลืมได้ 

3. กฎแห่งการใช้ (Law of Use and Disuse) การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยง
ระหว่างสิ่งเร้ากบัการตอบสนอง ความมัน่คงของการเรียนรู้จะเกิดขึน้ หากได้มีการน าไปใช้บ่อยๆ 
หากไมมี่การน าไปใช้อาจมีการลืมเกิดขึน้ได้ 

4. กฎแห่งผลท่ีพึงพอใจ (Law of Effect) เม่ือบุคคลได้รับผลท่ีพึงพอใจย่อม
อยากจะเรียนรู้ต่อไป แต่ถ้าได้รับผลท่ีไม่พึงพอใจ จะไม่อยากเรียนรู้ ดงันัน้การได้รับผลท่ีพึงพอใจ 
จงึเป็นปัจจยัส าคญัในการเรียนรู้ 
  

1.2) หลักการจัดการศึกษา/การสอน 

1. การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนแบบลองผิดลองถกูบ้าง (เม่ือพิจารณาแล้วว่า
ไม่ถึงกับเสียเวลามากเกินไป และไม่เป็นอันตราย) จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ในวิธีการ
แก้ปัญหา จดจ าการเรียนรู้ได้ดี และเกิดความภาคภมูิใจในการท าสิง่ตา่งๆ ด้วยตนเอง 

2. การส ารวจความพร้อมหรือการสร้างความพร้อมของผู้ เรียนเป็นสิ่งจ าเป็นท่ี
ต้องกระท าก่อนการสอนบทเรียน เช่น การสร้างบรรยากาศให้ผู้ เรียนเกิดความอยากรู้อยากเรียน 
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การเช่ือมโยงความรู้เดิมมาสูค่วามรู้ใหม่ การส ารวจความรู้ใหม่ การส ารวจความรู้พืน้ฐาน เพื่อดวู่า
ผู้ เรียนมีความพร้อมท่ีจะเรียนบทเรียนตอ่ไปหรือไม่ 

3. หากต้องการให้ผู้ เรียนมีทักษะในเร่ืองใดจะต้องช่วยให้เขาเกิดความเข้าใจ      
ในเร่ืองนัน้อย่างแท้จริงแล้วให้ฝึกฝนโดยกระท าสิ่งนัน้บ่อยๆ แต่ต้องระหว่างอย่าให้ถึงกับซ า้ซาก       
จะท าให้ผู้ เรียนเกิดความเบื่อหน่าย 

4. เม่ือผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้แล้วควรให้ผู้ เรียนฝึกน าการเรียนรู้นัน้ไปใช้บอ่ยๆ 
5. การให้ผู้ เรียนได้รับผลท่ีตนพึงพอใจ จะช่วยให้การเรียนการสอนประสบ

ผลส าเร็จการศึกษาว่าสิ่งใดเป็นสิ่งเร้าหรือรางวลัท่ีผู้ เรียนพึงพอใจจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 
 

2) ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบโอเปอร์แรนต์ (Operant Conditioning)           
ของสกินเนอร์ (Skinner) 

สกินเนอร์ ได้ท าการทดลอง ซึ่งสามารถสรุปเป็นกฎการเรียนรู้ได้ ดังนี ้ (ทิศนา 
แขมมณี, 2547) 

2.1) ทฤษฎีการเรียนรู้  

1. อันกระท าใดๆ ถ้าได้รับการเสริมแรง จะมีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้อีก ส่วนการ
กระท าท่ีไม่มีการเสริมแรง แนวโน้มท่ีความถ่ีของการกระท านัน้จะลดลงและหายไปในท่ีสุด         
จากการทดลองโดยน าหนูท่ีหิวจัดใส่กล่องภายในมีการบังคับให้อาหารตกลงไปในกล่องได้        
ตอนแรกหนูจะวิ่งชนโน่นชนน่ี เม่ือชนคานจะมีอาหารตกมาให้กิน ท าหลายๆ ครัง้ พบว่าหนู             
จะกดคาน ท าให้อาหารตกลงไปได้เร็วขึน้ 

2. การเสริมแรงท่ีแปรเปลี่ยนท าให้การตอบสนองคงทนกวา่การเสริมแรงท่ีตายตวั        
(การทดลองโดยเปรียบเทียบหนูท่ีหิวจดั 2 ตวั ตวัหนึ่งกดคานจะได้อาหารทุกครัง้ อีกตวัหนึ่งเม่ือ    
กดคาน บางทีก็ได้อาหาร บางทีก็ไม่ได้อาหาร แล้วหยดุให้อาหาร ตวัแรกจะเลกิกดการทนัที ตวัท่ี 2 
จะยงักดตอ่ไปอีกนานกวา่ตวัแรก) 

3. การลงโทษท าให้เรียนรู้ได้เร็วและลืมเร็ว (จากการทดลองโดยน าหนูท่ีหิวจัด    
ใสก่รงและช็อกด้วยไฟฟ้า หนจูะวิ่งพลา่นจนออกมาได้ เพื่อจบัหนใูส่เข้าไปใหม่ มนัจะวิ่งพล่านอีก 
จ าไมไ่ด้วา่ทางไหนคือทางออก) 

4. การให้แรงเสริมหรือให้รางวลัเม่ืออินทรีย์กระท าพฤติกรรมท่ีต้องการ สามารถ
ช่วยปรับหรือปลกูฝังนิสยัท่ีต้องการได้ (จากการทดลองโดยสอนให้หนูเล่นบาสเกตบอล เร่ิมจาก
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การให้อาหารเม่ือหนูจากลกูบาสเกตบอล จากนัน้เม่ือมนัโยนจึงให้อาหาร ต่อมาเม่ือโยนสงูขึน้จึง
ให้อาหาร ในท่ีสดุต้องโยนเข้าห่วงจึงให้อาหาร การทดลองนีเ้ป็นการก าหนดให้หนแูสดงพฤติกรรม
ตามท่ีต้องการก่อนจงึให้แรงเสริมวิธีนีส้ามารถดดันิสยัหรือปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมได้) 
 

2.2) หลักการจัดการศึกษา/การสอน 

1. ในการสอน การให้การเสริมแรงหลงัการตอบสนองท่ีเหมาะสมของเด็กจะช่วย
เพิ่มอตัราการตอบสนองท่ีเหมาะสมนัน้  

2. การเว้นระยะการเสริมแรงอย่างไม่เป็นระบบ หรือเปลี่ยนรูปแบบการเสริมแรง
จะช่วยให้การตอบสนองของผู้ เรียนคงทนถาวร เช่นถ้าครูชมว่า “ดี” ทุกครัง้ท่ีนักเรียนตอบถูก     
อย่างสม ่าเสมอ นกัเรียนจะเห็นความส าคญัของแรงเสริมน้อยลง คู่ควรเปลี่ยนเป็นแรงเสริมแบบ 
อ่ืนบ้าง เช่น ยิม้ พยกัหน้า หรือบางครัง้อาจไมใ่ห้แรงเสริม 

3. การลงโทษท่ีรุนแรงเกินไปมีผลเสียมาก ผู้ เรียนอาจไม่ได้เรียนรู้หรือจ าสิ่งท่ี
เรียนได้เลย ควรใช้วิธีการงดการเสริมแรงเม่ือนกัเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น เม่ือนกัเรียน
ใช้ถ้อยค าไม่สภุาพ แม้ได้บอกและตกัเตือนแล้วก็ยงัใช้อีก ครูควรงดการตอบสนองตอ่พฤติกรรมนัน้ 
เม่ือไม่มีใครตอบสนอง ผู้ เรียนจะหยดุพฤตกิรรมนัน้ไปในท่ีสดุ 

4. หากต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือปลกูฝังนิสยัให้แก่ผู้ เรียนการแยกแยะ
ขัน้ตอนของปฏิกิริยาตอบสนองออกเป็นล าดบัขัน้ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกบัความสามารถของ
ผู้ เรียน เช่น หากต้องการปลูกฝังนิสัยในการรักษาความสะอาดห้องปฏิบัติการ และเคร่ืองมือ          
สิ่งส าคัญประการแรก คือ ต้องน าพฤติกรรมท่ีต้องการมาจ าแนกเป็นพฤติกรรมย่อยให้ชัดเจน     
เช่น การเก็บ การกวาด การเช็ดถู การล้าง การจัดเรียง เป็นต้น ต่อไปจึงพิจารณาแรงเสริมท่ีจะ
ให้แก่ผู้ เรียน เช่น คะแนน ค าชมเชย การให้เกียรติ การให้โอกาสแสดงตัว เป็นต้น เม่ือนักเรียน
แสดงพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์การให้ก็เสริมแรงท่ีเหมาะสมในทนัที 

 

3) ทฤษฎีเคร่ืองหมาย (Sign Theory)  

ไวเทน (ลักขณา สริวัฒน์, 2557, อ้างถึงใน Weiten, 2000) ได้อธิบายแนวคิด
เก่ียวกบัทฤษฎีเคร่ืองหมายว่า นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนัท่ีช่ือโทลแมน (Edward C. Tolman) เป็นผู้
เสนอทฤษฎีเคร่ืองหมายหรือทฤษฎีความคาดหมาย (Expectancy Theory) ซึ่งได้ปรับมาจาก
ทฤษฎีแสดงพฤติกรรมจุดมุ่งหมาย (Purposive Behavior) โทลแมนได้ให้แนวคิดว่า “การเรียนรู้
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เกิดจากการใช้เคร่ืองหมายเป็นตวัชีท้างให้แสดงพฤติกรรมไปสู่จดุหมายปลายทาง” สรุปหลกัการ
ของทฤษฎีการเรียนรู้เคร่ืองหมายได้ ดงันี ้ 
  

3.1) ทฤษฎีการเรียนรู้  

1. ในการเรียนรู้ต่างๆ ผู้ เรียนมีความคาดหมายรางวลั (Reward Expectancy) 
หากรางวลัท่ีคาดวา่จะได้รับไม่ตรงกนักบัความพอใจและความต้องการ ผู้ เรียนจะพยายามแสวงหา
รางวลัหรือสิ่งท่ีต้องการตอ่ไป 

2. ในขณะท่ีผู้ เรียนพยายามไปให้ถึงจดุหมายท่ีต้องการ ผู้ เรียนก็จะเกิดการเรียนรู้
เคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ สถานท่ี และสิง่อื่นๆ ท่ีเป็นเคร่ืองชีท้างตามไปด้วย 

3. ผู้ เรียนมีความสามารถท่ีจะปรับการเรียนรู้ของตนไปตามสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนไป โดยไมก่ระท าซ า้ๆ ในทางที่ไม่สามารถสนองความต้องการหรือวตัถปุระสงค์ของตน  

4. การเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ในบุคคลใดบุคคลหนึ่งนัน้ บางครัง้อาจจะไม่แสดงออก
ในทนัที แต่อาจจะแฝงอยู่ในตวัผู้ เรียนก่อนและเม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสมหรือจ าเป็นก็จะแสดงออก 
(Latent Learning) 

 
3.2) หลักการจัดการศึกษา/การสอน 

การประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนรู้ด าเนินการได้ ดงันี ้
1. ผู้สอนควรสร้างแรงขบัหรือแรงจงูใจให้เกิดขึน้ในตัวผู้ เรียน โดยมีการกระตุ้นให้

ผู้ เรียนพยายามไปให้ถึงจดุหมายที่ต้องการ 
2. ผู้สอนควรให้เคร่ืองหมายสญัลกัษณ์หรือสิ่งอ่ืนๆ ท่ีเป็นเคร่ืองชีท้างควบคู่ไป

ด้วยเพื่อให้ผู้ เรียนบรรลจุดุมุง่หมายท่ีก าหนดไว้ 
3. ผู้สอนควรมีการปรับเปลี่ยนสถานการณ์การเรียนรู้ซึง่จะเป็นสว่นช่วยให้ผู้ เรียน

ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมของตนได้ 
4. ผู้สอนควรมีการใช้วิธีการทดสอบในหลายวิธีมีการทดสอบบ่อยๆ หรือติดตาม

ผลระยะยาว ซึง่จะช่วยให้ผู้ เรียนได้แสดงสิง่ท่ีเรียนรู้ออกมาได้ 
จากการศึกษาเอกสารสามารถสรุปได้ว่า ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ท่ีประยกุต์ใช้ใน

การออกแบบโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ ผู้วิจยัประยกุต์ใช้ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค์ 
(Thorndike’s Classical Connectionism) โดยการเตรียมความพร้อมให้นกัเรียนก่อนเร่ิมกิจกรรม
เพื่อให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศกัยภาพ การให้นกัเรียนได้ท าการฝึกหดัเพ่ือให้เกิดความ
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คงทนของการเรียนรู้ ควบคู่กับทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบโอเปอร์แรนต์ (Operant Conditioning) 
ของสกินเนอร์ (Skinner) โดยการให้การเสริมแรงหลงัการตอบสนองท่ีเหมาะสมของนักเรียน เช่น    
ในการจดักิจกรรมเม่ือนกัเรียนสามารถท าพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เช่น การตอบค าถาม การแสดง
ความคิดเห็นตา่งๆ ได้อย่างเหมาะสม ผู้วิจยัจะให้ค าชมเชย พยกัหน้า ยิม้ตอบรับนกัเรียนเพื่อเป็น
แรงเสริมให้นักเรียนกระท าพฤติกรรมนัน้ต่อไป และทฤษฎีเคร่ืองหมาย (Sign Theory) ในการ
กระตุ้นให้นกัเรียนพยายามไปให้ถึงจดุหมายที่ต้องการ เป็นต้น 

 
1.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 

งานวจิัยในประเทศ 

สุรจิต วรรณลกัษณ์ (2540) ได้ท าการศึกษาผลของการใช้ชุดการสอนกิจกรรม
แนะแนวท่ีมีต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน           
วดัพุทธบูชา เขตราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการใช้ชุดการสอน
กิจกรรมแนะแนวท่ีมีต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกอาชีพของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ปีการศกึษา 2539 ท่ีมีกระบวนการตดัสินใจเลือกอาชีพ
ต ่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา จ านวน 30 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ       
15 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั แบบสอบถามกระบวนการตดัสินใจเลือกอาชีพ ผลจากการศกึษา
พบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการใช้ชดุการสอนกิจกรรมแนะแนวมีกระบวนการตดัสินใจเลือกอาชีพดีกว่า
นกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

วรดา โภโค (2545) ได้ท าการศกึษาผลของการใช้โปรแกรมแนะแนวอาชีพท่ีมีต่อ
ความสอดคล้องในการเลือกอาชีพของนักเรียน กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนศรีราชา ปีการศกึษา 2544 ท่ีมีคะแนนความสอดคล้องในการเลือกอาชีพต ่ากว่าเปอร์เซน
ไทล์ท่ี 50 ลงมา จ านวน 20 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 เป็น
กลุ่มท่ีได้รับโปรแกรมแนะแนวอาชีพ กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มควบคุม ด าเนินการทดลองโดยมีการวดั
ความสอดคล้องในการเลือกอาชีพระยะก่อนการทดลอง ท าการวดัซ า้ในระยะหลงัการทดลอง และ
ในระยะติดตามผล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบมีสองตวั
ประกอบ แบบวดัต่างกลุ่มหนึ่งตวัแปรและวดัซ า้หนึ่งตวัแปร และการใช้พิจารณาความสอดคล้อง
ในการอาชีพจากดชันีความสอดคล้องในการเลือกอาชีพของไอชาน ผลการวิจยัพบว่ามีปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างวิธีการทดลองกบัระยะเวลาของการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นกัเรียน
ท่ีได้รับโปรแกรมแนะแนวอาชีพมีความสอดคล้องในการเลือกอาชีพในระยะหลงัการทดลองและ
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ระยะติดตามผลสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 และนักเรียนท่ีได้รับ
โปรแกรมแนะแนวอาชีพมีความสอดคล้องในการเลือกอาชีพในระยะหลงัการทดลองและระยะ
ติดตามผลสงูกวา่ระยะก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 กงศรี จุนละมานี (2545) ได้ท าการศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการแนะแนว
อาชีพท่ีมีต่อการเลือกอาชีพของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สาธิต 
มหาวิทยาลยับรูพาแห่งชาติลาว กลุ่มตวัอย่างจ านวน 50 คน และแบง่เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 25 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองคือ โปรแกรมการแนะแนวอาชีพ การเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 3 ระยะคือ 
ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลงัการทดลอง และระยะติดตามผล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู
คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ า้ประเภท 1 ตวัแปรระหว่างกลุ่ม และ 1 ตวัแปรภายใน
กลุ่ม (Repeate- Measure analysis of variance : One Between Subjects variable and one 
within Subjects variable) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีนอวแมน -คูลส์ (Newman-
Keuls procedure) ผลการวิจัยพบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาของ       
การทดลองอย่างมีน ัยส าค ัญทางสถิติที่ระดับ .05 การเลือกอาชีพของนักเรียนที่เข้าร่วม     
การแนะแนวอาชีพตามโปรแกรมแนะแนวอาชีพมีคะแนนการเลือกอาชีพสูงกว่ากลุ่มควบคุม
ในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลอย่างมีนัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียนท่ี
ได้ร่วมการแนะแนวอาชีพตามโปรแกรมการแนะแนวอาชีพมีคะแนนการเลือกอาชีพในระยะ
หลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 นักเรียนท่ีเข้าร่วมการแนะแนวอาชีพตามโปรแกรมการแนะแนวอาชีพมีคะแนนการเลือก
อาชีพไม่แตกต่างกัน 

ปวีณา ยอดสิน (2551) ได้ท าการศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการแนะแนว
การศกึษาและอาชีพ ตามทฤษฎีการตดัสินใจของเกอแลต ตอ่การพฒันาการตดัสินใจเลือกศกึษา
ต่อและอาชีพ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม              
เพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกศกึษาตอ่และอาชีพของนกัเรียนกลุม่ท่ีได้เข้าร่วมกบักลุม่ท่ีไม่ได้
เข้าร่วมโปรแกรมการแนะแนวการศกึษาและอาชีพตามทฤษฏีการตดัสินใจของเกอแลต โดยมีกลุม่
ตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองครัง้นี ้เป็นนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 2 ห้องเรียน 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคมุ ผลการวิจยัพบว่า ภายหลงัการทดลองนกัเรียนกลุ่มทดลอง 
มีคะแนนจากมาตรวดัการตดัสินใจเลือกศกึษาต่อและอาชีพสงูกว่าก่อนการทดลอง และมีคะแนน
มาตรวดัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อและอาชีพสงูกว่านกัเรียนกลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
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จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า โปรแกรมกิจกรรม       
แนะแนวอาชีพสามารถน ามาประยกุต์ใช้ในการสง่เสริมพฒันาการตดัสนิใจเลือกอาชีพของนกัเรียนท่ี
เข้าร่วมได้ดีกวา่นกัเรียนท่ีไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 

 
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ 

2.1 ความหมายของความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
2.1.1 ความหมายของการตัดสินใจ 

ราชบณัฑิตยสถาน (2555) ให้ความหมายของการตดัสินใจ หมายถึง การพิจารณา
ข้อมลูและแสวงหาทางเลือกหลายๆ ทางแล้วเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสดุ ท่ีจะช่วยท าให้บรรลเุปา้หมาย 
หรือแก้ปัญหาได้ส าเร็จ 

สุนทร โคตรบรรเทา (2547) ได้อธิบายการตัดสินใจตามหลกัสากลความหมายว่า 
เป็น “กระบวนการเลือกจากทางเลือกทัง้หลาย”  

กินสเบอร์ก และบารอน (นิตยา เรืองแป้น, 2553, อ้างถึงใน Greenberg & Baron. 
2003) ได้กลา่วถึงการตดัสินใจว่า เป็นขัน้ตอนของการตดัสินใจเลือกจากทางเลือกหลายทางเลือก 
โดยมีความคาดหวงัว่าจะน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีพึงพอใจ หรือเป็นกระบวนการเลือกรูปแบบของการ
ปฏิบตัิ เพื่อจดัการกบัปัญหาและโอกาสท่ีเกิดขึน้ 

2.1.2 ความหมายของการตัดสินใจเลือกอาชีพ 

ณรงค์ อักขิโสภา และ วรรณา พรหมบุรมย์ (2540) ได้อธิบายความหมายของ       
การตดัสินใจเลือกอาชีพว่า การเลือกอาชีพเป็นกระบวนการท่ีต้องใช้การตดัสินใจ ซึ่งจะต้องเสี่ยง
แต่การเสี่ยงดงักล่าวนีจ้ะต้องเสี่ยงอย่างมีหลกัการ คือ มีการศึกษาตนเอง ตัง้แต่การรับรู้เร่ืองของ
ตนเอง (Self-Perceptions) มีการหาทางเลือก และมีการส ารวจอาชีพ 

อรอนงค์ ธญัญะวนั (2539) ได้อธิบายความหมายของการตดัสินใจเลือกอาชีพไว้ว่า             
การเลือกอาชีพขึน้อยู่กับความเป็นจริงมากท่ีสุดและแสดงให้เห็นว่าบุคคลคิดว่าเขาจะประกอบ
อาชีพอะไร 

ซัค เกอร์ (จตุรพร ลิ ม้มั่นจริง , 2555 , อ้างถึ งใน  Zunker. 1994) ได้กล่าวถึ ง               
การตดัสนิใจเลือกอาชีพไว้วา่ เป็นกระบวนการซบัซ้อน อาจมีการพิจารณาย้อนกลบัได้ส าหรับบาง
คน หรือการเปลี่ยนแปลงการเลือกขึน้อยู่กับวุฒิภาวะทางอาชีพของแต่ละบุคคล และได้สรุปว่า 
กระบวนการตดัสินใจเก่ียวกบัการเลือกอาชีพเป็นสิ่งท่ีซบัซ้อนเป็นเอกลกัษณ์ส าหรับแต่ละบุคคล 
ขึน้อยู่กบัองค์ประกอบทางการรู้คิด โครงสร้างทางสงัคมเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล 
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ในจุดส าคญัคือแต่ละบุคคลประเมินการเลือกภายในจิตใจด้วยการพิจารณาค่านิยม ความสนใจ 
สมัฤทธ์ิผลและประสบการณ์ตา่งๆ ภายนอก โดยการค้นหาวา่มีการยอมรับและความเห็นพ้องด้วย
ภายในสิง่แวดล้อมของการท างาน 

จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การตดัสินใจเลือกอาชีพ เป็นกระบวนการในการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากทางเลือกอาชีพท่ีหลากหลายอย่างมีหลกัการ โดยการพิจารณาข้อมูลอย่าง    
รอบด้านทัง้การศึกษาเก่ียวกับตนเอง การวิเคราะห์คุณลักษณะของตนเองด้านความสามารถ 
ความถนดั บุคลิกภาพ ค่านิยม และความสนใจ พร้อมทัง้ศึกษาข้อมลูเก่ียวกบัอาชีพต่างๆ ท่ีมีอยู่
ในสงัคมเพื่อประกอบการตดัสินใจในการเลือกอาชีพนัน้ๆ จากลกัษณะการท างาน คณุสมบตัิของ   
ผู้ประกอบอาชีพ ความก้าวหน้าทางอาชีพ รายได้ และความต้องการของตลาดแรงงาน น าไปสู่
กระบวนการตรวจสอบการเลือก ซึ่งผู้ เลือกจะต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย พร้อมทัง้
ประเมินความเป็นไปได้ของตวัเลือกอาชีพจากการวิเคราะห์ผลท่ีคาดว่าจะได้รับเม่ือตดัสินใจเลือก
ทัง้ข้อดีและข้อเสีย จดัล าดบัความส าคญัในแตล่ะทางเลือก และวางแผนการศกึษาตอ่หรือก าหนด
เส้นทางเพื่อเข้าสูอ่าชีพท่ีเลือกได้ 

 
2.2 องค์ประกอบของการตดัสินใจเลือกอาชีพ 

ณรงค์ อักขิโสภา และ วรรณา พรหมบุรมย์ (2540) ได้กล่าวว่า การพัฒนาอาชีพ    
เป็นกระบวนการของชีวิต และการตดัสินใจก็เป็นกระบวนการหนึง่ท่ีจ าเป็นในการพฒันาอาชีพและ
เป็นการพัฒนาตน การพัฒนาตน คือ การตระหนักในเร่ืองของตน หรือการรู้จักตน ซึ่งหมายถึง   
การค้นพบตนเองในเร่ืองทศันคติ คา่นิยม ความสนใจ ความสามารถ รวมถึงทกัษะท่ีท าให้ตนได้รับ
ความส าเร็จ นอกจากนัน้ยังหมายถึง กระบวนการในการศึกษาตนเองในเร่ืองการมีเหตุผล          
การค้นหาทางเลือก การเลือก การมองตนเองและผู้ อ่ืนในทางท่ีดีการยอมรับและมองเห็นความมีค่า
ในตนรักและมองเห็นคุณค่าผู้ อ่ืนด้วย ซึ่งองค์ประกอบของการตดัสินใจท่ีจะเกิดขึน้ได้ จะต้องมี
ขัน้ตอนดงันี ้คือ 

1. การเข้าใจกระบวนการตัดสินใจ (Understanding the decision making 
Process) หลกัการเลือกท่ีจะต้องมีการศึกษาเก่ียวกับตนเอง มีการหาทางเลือก และการส ารวจ
อาชีพ 

2. การรู้จกัตนเอง (Self-Knowledge)  
การรู้จักตนเอง เป็นการรู้จกัและเข้าใจความคิด ความรู้สึก และการกระท า

ของตน รู้เหตรูุ้ผล รู้จกัเลือกสิ่งต่างๆ รู้จกัท่ีจะน าความคิดกับการกระท ามาสมัพนัธ์กันท าให้เกิด 
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การตดัสินใจและการตดัสินใจท่ีถูกท่ีควรคือ การศึกษามองตนในแง่ดี มองผู้ อ่ืนในแง่ดี รักตนเอง
และผู้ อ่ืน มองเห็นความมีคา่ในตนและมองเห็นคณุคา่ในตวัผู้ อ่ืนด้วย 

ควรจะมุง่ไปในเร่ืองของบคุคล 3 ด้านด้วยกนั คือ 
 1) ด้าน Self-Awareness นกัเรียนควรจะค้นพบตวัเองในเร่ือง 

1.1) ทศันคติ คา่นิยม ความสนใจ ความสามารถ 
1.2) อธิบายถึงทกัษะท่ีท าให้ตนได้รับความส าเร็จ 
1.3) ได้ทักษะในการเรียนการจัดการเร่ืองการใช้เวลา การวางแผน        

การท างาน การวิจยั การแสวงหาแหลง่ข้อมลู และการตัง้เปา้หมาย 
1.4) รู้วิธีท างานท่ีได้ผล การท างานกลุม่ 

 2) Opportunity Awareness นกัเรียนสามารถท่ีจะ 
2.1) อธิบายภาพรวมเก่ียวกบัเศรษฐกิจและงาน เช่น ความต้องการ

ของตลาดแรงงาน การจดัการธุรกิจของตนเอง  
2.2) ความรับผิดชอบท่ีจะท าตามข้อตกลงของผู้สร้างและผู้ รับจ้าง 
2.3) รู้เร่ืองเทคโนโลยีสมยัใหม่ 

 3) Decision and Transition Learning 
3.1) หลอมรวมความรู้และทักษะท่ีได้รับจากการเรียนในชัน้เรียน 

น าไปปฏิบตัิในชีวิต การท างาน ชมุชน ครอบครัว และการท ากิจกรรมยามวา่ง 
3.2) ปรับปรุงทกัษะในการท่ีจะจดัการตนเองเม่ือถึงตอนท่ีจะต้องพบ

สถานะการณ์ท่ีไม่คาดคดิมาก่อน 
3. การมีความรู้เร่ืองการพฒันาตนเพื่ออาชีพ (Career Knowledge) 

มีความรู้เร่ืองการพฒันาตนเพื่ออาชีพคือมีความรู้ในเร่ืองการพฒันาตนไปสู่
ความส าเร็จในชีวิต ซึง่หมายถึงความส าเร็จในอาชีพ การท่ีจะท าให้คนประสบความส าเร็จในอาชีพ
ควรค านึง 5 ข้อ คือ 1) มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  2) ถามใจตนเองดูก่อน  3) มุ่งสู่เส้นทาง               
4) ศกึษาค้นคว้าอยา่งตอ่เน่ือง 5) ขอความร่วมมือจากทกุฝ่าย มีรายละเอียด ดงันี ้

 1) มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คือ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้       
ทุกอย่างในโลกจะต้องไม่เหมือนเดิม อาชีพใหม่จะต้องมีอีกมากมาย ฉะนัน้ทุกชีวิตจะต้องตื่นตวั 
และมองหาทกัษะใหม่ๆ  อยูเ่สมอ 
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 2) ถามใจตนเองดกู่อน คือ ศกึษาตนเองศกึษาความสนใจ ความต้องการ 
ค่านิยมความสามารถ ความถนัด ฯลฯ ของตน รวมทัง้ความคิดฝันของตน ท าความฝันให้เป็น     
ความจริง 

 3) มุ่งสู่เส้นทาง คือ ช่วยให้เขาได้มองเห็นทางเลือกท่ีเหมาะสมกับตน 
มองหาสิง่ท่ีเป็นไปได้ ซึง่ตรงกบัศกัยภาพท่ีแท้จริงของตน 

 4) ศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเน่ือง  คือ มุ่งค้นคว้าศึกษาสิ่งท่ีเหมาะกับ        
ชีวิตตน ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนรู้นอกห้องเรียน ศึกษาทักษะท่ีจ าเป็นเพื่ออาชีพท่ี      
ตนถนดั 

 5) ร่วมมือจากทุกฝ่าย คือ เธอจะหาสิ่งท่ีตนถนัด และสนใจในหมู่บ้าน
ของตนก่อนสงัเกตอาชีพใกล้ตวั สอบถามผู้ รู้ ขอความช่วยเหลือจากบคุคลในหมูบ้่าน 

4. ตรวจสอบการเลือก (Preview of alternative) 
การเลือกตดัสินใจอย่างใดไป ควรมีการตรวจสอบ ค้นหาข้อดีข้อเสียอีกครัง้

หนึ่ง เพื่อได้ผลท่ีแน่นอน อาจจะหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยการสอบถามจากผู้ รู้  ค้นหาจากสื่อต่างๆ       
หาประสบการณ์ด้วยตนเอง ฯลฯ การหาประสบการณ์อาจจะได้จากการระดมความคิด  เช่น        
การเลือกเป็นนกัดนตรี 

 เปา้หมาย   คือ การตัง้วงดนตรีเลก็ๆ 
 ขัน้การด าเนินงาน  คือ  

        1. จดัตัง้วงดนตรี  
        2. จดัพาหนะ  
        3. อดัเสียง  
        4. ออกเดินทางเพื่อแสดง 

เบือ้งหลังการปฏิบัติงานจะต้องมีความคิดฝันอยู่ในใจว่าจะมีชีวิตเป็น          
นักดนตรีประกอบอาชีพนักดนตรี ฉะนัน้ เม่ือเลือกแล้วจะต้องตรวจสอบสิ่งท่ีเลือกอีกครัง้หนึ่ง           
เพื่อท าให้เปา้หมายแคบลง 

ในการพฒันาทางเลือกนัน้ เน่ืองจากทางเลือกจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย 
จึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตดัสินใจ ทางเลือกท่ีมีหลายทางเลือกควรจดัล าดบัความส าคญั
ของทางเลือกโดยตดัทางเลือกท่ีไม่สนองเปา้หมายออกทีละทางเลือก จนเหลือทางเลือกสดุท้ายท่ี
ควรปฏิบตัิ 
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นิตยา เรืองแป้น (2553) ได้อธิบายว่า ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเร่ืองใดก็ตาม 
บคุคลผู้ตดัสินใจควรค านงึถึงองค์ประกอบ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การเลือก เป็นโอกาสของบุคคลท่ีจะเลือกทางเลือกหลากหลายทางเลือก 
หากไม่มีการเลือกก็หมายถึง การไม่มีการตัดสินใจ ในการเลือกนีผู้้ ตัดสินใจต้องค านึงถึง
วตัถปุระสงค์ เปา้หมายและผลท่ีคาดวา่จะได้รับจากการตดัสินใจเลือกทางเลือกนัน้ด้วยนัน้ด้วย 

2. ทางเลือก เป็นแนวทางหรือวิถีของการปฏิบัติ ควรจะมีทางเลือกในการ
กระท าอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่า 1 ทางเลือก ถ้าไม่มีทางเลือกก็ไม่มีการตดัสินใจ ในการเลือก
ทางเลือกนัน้ บุคคลผู้ เลือกจะต้องค านึงถึงวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และผลท่ีคาดว่าจะได้รับจาก
การตดัสินใจเลือกนัน้ 

3. จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ ผู้ ท่ีจะท าการตัดสินใจจะต้องก าหนด
จุดมุ่งหมายให้ชดัเจนก่อนท าการตดัสินใจ เพราะการตดัสินใจเป็นเร่ืองท่ีมีผลต่อเน่ืองถึงอนาคต 
จดุมุง่หมายจงึเป็นภาวะสดุท้ายท่ีผู้ตดัสินใจต้องให้เกิดขึน้ 

4. สภาพแวดล้อม ได้แก่  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  กฎหมาย นโยบาย 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม เป็นต้น ซึ่งสภาพแวดล้อมต่างๆ เหล่านีจ้ะเป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคญัอีกประการหนึง่ของการตดัสินใจ 

5. กระบวนการของความคิด ความเข้าใจ การตัดสินใจต้องมีเกณฑ์ใน        
การประเมินทางเลือก ต้องอาศัยกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล มีหลักเกณฑ์ มีเคร่ืองมือ               
ในการประเมินทางเลือกเพื่อตอบสนองวตัถปุระสงค์ 

6. ผลท่ีเกิดขึน้ เป็นผลท่ีตามมาหลังจากการตัดสินใจ เป็นท่ีทราบแล้วว่า 
ปัญหาแต่ละเร่ืองนัน้มีสาเหตหุลากหลาย เม่ือมีการวิเคราะห์ปัญหาและได้เลือกวิธีการตดัสินใจ
เพื่อแก้ปัญหานัน้แล้ว ผลท่ีได้อาจจะเกิดผลท่ีพอใจและไมพ่อใจ 

จากการศึกษาเอกสารสามารถสรุปได้ว่า  องค์ประกอบของการตัดสินใจ 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) การเข้าใจกระบวนการของการตดัสินใจ ซึง่จะมีการตดัสินใจได้นัน้
หมายความว่า จะต้องมีทางเลือกให้สามารถตดัสินใจได้ มีจดุมุ่งหมายของการตดัสินใจ และผลท่ี
เกิดขึน้หลงัจากการตดัสินใจ 2) การรู้จกัและเข้าใจตนเอง เป็นการส ารวจตนเองว่ามีความสนใจ 
ความถนดั ทศันคติ ความสามารถ และทกัษะด้านใด เป็นต้น เพื่อสามารถตดัสินใจได้สอดคล้อง
กบัตนเอง และ 3) การศกึษาข้อมลูความรู้เก่ียวกบัอาชีพและการพฒันาอาชีพ การรู้จกัข้อมลูอาชีพ 
ลกัษณะของการประกอบอาชีพ เส้นทางเพื่อไปสู่อาชีพ ความก้าวหน้าในอาชีพ สภาพแวดล้อมใน
การประกอบอาชีพ ความพึงพอใจในการประกอบอาชีพ เป็นต้น โดยองค์ประกอบของ              
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การตดัสินใจทัง้ 3 ส่วน นัน้มี ความเก่ียวข้องควบคู่กันไป โดยมีการศึกษาข้อมูลทางเลือกต่างๆ 
การส ารวจตนเองและศึกษาข้อมลูอาชีพ เพื่อใช้ในการตดัสินใจได้อย่างเหมาะสมตามความเป็น
จริงของแตล่ะบคุคล 
  

2.3 กระบวนการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
อรอนงค์ ธญัญะวนั (2539) อธิบายว่าการตดัสินใจมีความส าคญัตอ่ชีวิตมนษุย์มาก 

ไม่ว่าจะเป็นการตดัสินใจเลือกโปรแกรมการเรียน เร่ืองอาชีพ เลือกคบเพื่อน ในการเลือกคู่ครอง    
การตัดสินใจของบุคคลอาจท าได้หลายวิธี เช่น ตัดสินใจด้วยการถามเพื่อน ให้พ่อแม่ตัดสินใจ 
ตดัสินใจตามค าท านาย หรือตดัสินใจด้วยตนเองจากการคิดอย่างรอบคอบ แตไ่ม่วา่จะใช้วิธีการใด
ในการตัดสินใจก็ตาม การตัดสินใจทุกครัง้จะมีผลต่อชีวิตของบุคคลเสมอเม่ือการตัดสินใจมี
ความส าคญัต่อชีวิตมนุษย์เช่นนี ้บุคคลจึงควรมีการตดัสินใจท่ีดีท่ีสุดส าหรับตวัเขา และเพื่อให้
ได้ผลดีท่ีสุดกับชีวิตบุคคลจึงควรมีการตัดสินใจท่ีรอบคอบเป็นกระบวนการและมีระบบ โดย
ค านึงถึงผลดี ผลเสีย มีการชัง่น า้หนกัและพิจารณาอย่างรัดกุม ในการสอนวิชาแนะแนวอาชีพใน
โรงเรียน การสอนทักษะการตดัสินใจให้นักเรียนจะเป็นส่วนหนึ่งท่ีส าคญัมากในการเลือกอาชีพ
หรือการศึกษาของเขา นอกจากนัน้ การเรียนรู้กระบวนการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพจะสามารถ
ช่วยบคุคลในการตดัสินใจเก่ียวกบัเร่ืองอ่ืนๆ ของเขาในชีวิตอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รู้จกัตนเอง 

2. สอนทกัษะการตดัสินใจ 

ความสามารถ 

ความสนใจ 

คา่นิยม 

ทกัษะ 

ขัน้ตอนการตดัสินใจ 
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ภาพประกอบ 5 แสดงโครงสร้างการสอนแนะแนวอาชีพในโรงเรียน 
นวลศิริ เปาโรหิตย์ (อรอนงค์ ธญัญะวนั, 2539, อ้างถงึใน นวลศิริ เปาโรหิตย์, 2528) 

 
จากภาพประกอบนีจ้ะเห็นได้ว่า การสอนทกัษะการตดัสินใจให้นกัเรียนจะเป็นส่วน

หนึง่ท่ีส าคญัมากในการเลือกอาชีพหรือการศกึษา 
จากการศกึษาเอกสารสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการตดัสินใจนัน้ ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง

ปกติท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั หรือเป็นการตดัสินใจท่ีส าคญัในชีวิต ทกัษะการตดัสินใจเป็นสิ่งท่ี
บุคคลจ าเป็นจะต้องเรียนรู้โดยเฉพาะการตดัสินใจในเส้นทางการประกอบอาชีพของตนเอง โดย
กระบวนการตดัสินใจเลือกอาชีพจะประกอบไปด้วย การท่ีบุคคลรู้จักตนเองในด้านต่างๆ และ
เรียนรู้ข้อมลูอาชีพ พร้อมทัง้มีทกัษะในการตดัสินใจตามขัน้ตอนอย่างเป็นระบบ และรู้จกัทกัษะท่ี
ใช้ในการหางาน ซึง่การแนะแนวอาชีพให้กบันกัเรียนในโรงเรียนจงึเป็นสิ่งท่ีสามารถช่วยสง่เสริมให้
นกัเรียนมีการตดัสนิใจเลือกอาชีพได้อยา่งเหมาะสม เป็นไปตามกระบวนการตดัสนิใจอยา่งเป็นระบบ 
 

2.4 ขัน้ตอนการตัดสินใจเลือกอาชีพ 
กญุชรี ค้าขาย (2542) ได้อธิบายแนวคดิของครัมโบว์และซอเรนสนั (Krumboltz and 

Sorenson) เก่ียวกบัรูปแบบของการตดัสินใจ (A decision-making approach)ท่ีเหมาะสมส าหรับ
วยัรุ่น โดยได้เสนอขัน้ตอนของการตดัสินใจไว้ ดงันี ้ 

3. ข้อมลูทางอาชีพ 

4. สอนวิธีการได้งาน 

รู้จกัแหลง่ข้อมลู 

หาข้อมลูในอาชีพท่ีสนใจ 

วิธีเขียนสมคัรงาน 

วิธีการสมัภาษณ์ 

การเขียนเอกสารประวตัิสว่นตวั 
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ขัน้ตอนท่ี 1 การก าหนดเป้าหมายของตนเอง โดยเป้าหมายนัน้ต้องเขียนในเชิง
พฤตกิรรม เพื่อท่ีสามารถจะน ามาใช้ประเมินความก้าวหน้าได้ในภายหลงั 

ขัน้ตอนท่ี 2 การใช้เวลาเพื่อท างานให้ถึงเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ โดยนกัเรียนกบัครู
จะต้องตกลงกนัถึงเร่ืองเวลาท่ีนกัเรียนจะต้องอทุิศให้ในการด าเนินการเพื่อให้บรรลเุปา้หมายของ
ตนเอง ครูกบันกัเรียนต้องมาพบปะกนั ดสูิง่ท่ีนกัเรียนไปค้นคว้ามาและน ามาอภิปรายร่วมกนั 

ขัน้ตอนท่ี 3 การก าหนดกิจกรรมท่ีต้องท า เพื่อการค้นคว้าหาทางเลือกการศกึษา
และอาชีพในวงท่ีแคบ นกัเรียนจะต้องท าโครงงานเพื่อค้นหาสิง่ท่ีตนเองสนใจ จะศกึษาจากหนงัสือ 
เอกสารวารสาร  วีดีทศัน์ หรือสารสนเทศตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ขัน้ตอนท่ี 4 การรวบรวมข้อมูล หลังจากท่ีนักเรียนท าไปถึงขัน้ท่ีสามแล้วต้อง
กลบัมาพบปะกันเป็นกลุ่มแล้วแบ่งปันข้อมูลท่ีไปหามาได้ การได้ปฏิสมัพันธ์กันในกลุ่มจะท าให้
นักเรียนมองเห็นว่าจะต้องส ารวจข้อมูลใดต่อไป ซึ่งนักเรียนอาจจะต้องออกเก็บข้อมูลเพิ่มโดย    
การสอบถาม สมัภาษณ์ หรือเย่ียมแหลง่งานหรือแหลง่ศกึษานัน้ๆ 

ขัน้ตอนท่ี 5 การประเมินผลท่ีตามมา ซึ่งตรงนีจ้ะเป็นการช่วยให้นักเรียนตอบ
ตนเองได้ว่าสิ่งท่ีค้นหามาได้นัน้เป็นสารสนเทศท่ีพอหรือไม่ส าหรับการตดัสินใจว่าจะเลือกเรียน
โปรแกรมใดในสถาบนัการศกึษาใด และจะออกไปสูง่านใด 

ขัน้ตอนท่ี 6 การประเมินซ า้ ซึ่งท าได้โดยเอาข้อมลูจากขัน้ท่ีห้า มาอธิบายกนัใน
กลุม่เพื่อหาความมัน่ใจในสิ่งท่ีตนตัดสินใจเลือก แตห่ากยงัมีข้อสงสยัหรือต้องการข้อมลูเพิ่มเติมก็
ต้องกลบัไปทบทวนกิจกรรมในขัน้ท่ีผา่นมาอีกครัง้หนึง่ 

ขัน้ตอนท่ี 7 การตดัสินใจเลือกชัว่คราว ซึง่ขัน้นีมุ้่งท่ีจะให้นกัเรียนจ ากดัการเลือก
ตนเองอยูใ่นตวัเลือกท่ีแคบลง และขจดัสิ่งท่ีไม่คาดว่าจะเป็นไปได้ออกไป กระบวนการนีจ้ะท าให้ได้
สิ่งท่ีเหลือซึ่งเป็นสิ่งท่ีนกัเรียนสนใจ และประมาณแล้วว่าเหมาะกบัความถนดั ความสามารถและ
ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีตนมีอยู ่

ขัน้ตอนท่ี 8 การย้อนกลบั หมายถึงว่าเม่ือนกัเรียนได้เรียนรู้การกระท าตัง้แต่ขัน้
แรกถึงขัน้ท่ีเจ็ด แล้วนกัเรียนสามารถใช้ความรู้นีก้ระท ากบัทางเลือกตา่งๆ ท่ีมีอยู่เพื่อการตดัสินใจ      
ขัน้สดุท้าย 

รูปแบบดงักลา่วนอกจากจะใช้กบัการเลือกศกึษาและอาชีพแล้ว ยงัสามารถน าไปใช้
กบัสถานการณ์ท่ีต้องตดัสินใจหลายๆ สถานการณ์ในชีวิต เพราะรูปแบบดงักลา่วเป็นกระบวนการ
ท่ีช่วยให้นกัเรียนคดิและตดัสินใจอย่างมีระบบ 
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นวลศิริ เปาโรหิตย์ (2555) ได้กล่าวว่า การตัดสินใจจะต้องเป็นขัน้ตอนท่ีมีระบบ      
และด้วยเหตุผลจากข้อมูลท่ีเรามีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองการเลือกอาชีพ  ซึ่งโดยทัว่ๆ ไป 
ขัน้ตอนการตดัสนิใจมดีงัน้ี คอื 

1. ระลกึวา่มีทางเลือกให้ชีวิตเสมอ 
2. แสวงหาทางเลือก 
3. ประเมินผลดี ผลเสียจากทางเลือกแตล่ะทาง 
4. ตดัสินใจเลือก 
5. ท าตามท่ีตดัสินใจ 
6. ทบทวนหรือปรับแผนการตดัสินใจ 

1. ระลกึวา่มีทางเลือกให้ชีวิตเสมอ  
โปรดระลกึไว้ว่า ชีวิตมีทางเลือกเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเลือกเก่ียวกบังาน

อาชีพ ก่อนท่ีเราจะเลือกประกอบอาชีพใด เราอาจจะต้องถามตวัเองหลายค าถามเก่ียวกบัอาชีพท่ี
จะท าในอนาคต เช่น ท าไมเราจึงอยากเข้าสูอ่าชีพนี ้เรามีอะไรท่ีจะท าให้เราประสบความส าเร็จใน
อาชีพนีห้รือไม่ ค่านิยม ความสามารถ ความถนัด ความสนใจของเราตรงกับความต้องการของ
อาชีพนีห้รือเปล่า เรามีเป้าหมายทางอาชีพของเราอย่างไร และงานท่ีอยากท าจะท าให้เราไปสู่
เปา้หมายท่ีตัง้ไว้ให้กบัตนเองหรือไม่ การตดัสินใจครัง้นีเ้ราท าด้วยตนเองหรือตามผู้ อ่ืน ค าตอบกบั 
ค าถามเหลา่นี ้จะช่วยท าให้เรากระจ่างในตนเองยิ่งขึน้ 

2. แสวงหาทางเลือก 
การท่ีจะรู้ว่าเรามีทางเลือกใดในการเข้าสู่อาชีพบ้างนัน้ บุคคลจะต้องท าการ

แสวงหาข้อมลูให้มากท่ีสดุเก่ียวกบัอาชีพท่ีเขาสนใจ ส่วนใหญ่แล้วเรามกัจะไม่ท าการบ้านเร่ืองนี ้
และคิดวา่เรียนอะไรมาก็ต้องประกอบอาชีพนัน้ ซึง่ไมเ่ป็นความจริง 

แม้ว่านกัศกึษาจะเรียนจบมาทางสาขาหนึ่งก็ตาม แต่หากพบว่าความสนใจของ
เราไม่ได้อยู่ในอาชีพท่ีเราเรียน เช่น จบพยาบาล แต่อาจจะไม่อยากท างานพยาบาล ให้นกัศึกษา
ลองหาอาชีพอ่ืนท่ีสนใจ และส ารวจดูว่าอาชีพอ่ืนท่ีสนใจนัน้มีทางเป็นไปได้หรือไม่ ตรงกับ
บคุลิกภาพและความถนดัเพียงใด  

การหาข้อมลูอาชีพหลายอาชีพจะท าให้เรามีแนวทางว่า อาชีพใดเหมาะกับเรา
จริงๆ บุคคลหลายคนเข้าสู่อาชีพโดยไม่รู้มากก่อนเลยว่า คนท่ีประกอบอาชีพนี ้ต้องท าอะไรบ้าง
และเม่ือเข้าไปแล้วไม่ช้าก็พบว่าตวัเองไม่ถนดัในงานดงักล่าว ท าให้ต้องออกจากงานมาหาอาชีพ
ใหมท่ี่ถนดัแทน เสียเวลาของชีวิตไปโดยใช่เหต ุ
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3. ประเมินผลดี ผลเสียจากทางเลือกแตล่ะทาง 
ในตัวเลือกแต่ละตัว จะตอบสนองความต้องการท่ีต่างกันของเรา เช่น บังอร          

มีคา่นิยมสามชนิดในตวัเอง คือ การช่วยเหลือสงัคม การท่องเท่ียว ไม่ชอบท างานท่ีเป็นโครงสร้าง 
และค่อนข้างจะอิสระ ในกรณีดงักล่าว ถ้าบงัอรเลือกอาชีพครูในโรงเรียนรัฐบาลแม้เธอจะชอบใน
การช่วยเหลือสงัคมก็ตาม แต่การเป็นครูไม่สามารถ ท าให้เธอท่องเท่ียวไปได้อย่างท่ีต้องการ และ
การท่ีเธอชอบความอิสระนัน้ก็เช่นกนั เธอคงไมใ่คร่มีความสขุกบัการท่ีต้องท างานประจ าเช้าถึงเย็น 
ดงันัน้ การเลือกอาชีพครูก็อาจจะไมใ่ช่ทางท่ีดีท่ีสดุส าหรับเธอ 

การตัดสินใจในขัน้นี  ้จ าเป็นท่ีผู้ ตัดสินใจจะต้องดูให้ชัดเจนถึงผลดีผลเสียใน       
ทกุทางท่ีเลือก เช่น สมมตุินกัศกึษาเลือกท่ีจะท างานและไม่เรียนตอ่ ผลดีท่ีได้อาจจะเป็นการหาเงิน
เลีย้งตวัเองได้ แตผ่ลเสียเน่ืองจากจะท าให้การเข้าสูอ่าชีพท่ีดีมีเกียรติต้องหมดไป และอาจจะท าให้
บิดามารดาเสียใจในการตัดสินใจครัง้นีด้้วย การท่ีนักศึกษาจะตัดสินใจอย่างใดลงไปจะต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบว่าเราจะอยู่กับผลลพัธ์นัน้ได้หรือไม่  ผู้ตดัสินใจเท่านัน้ท่ีจะตอบค าถาม
เหลา่นีไ้ด้ 

โดยทัว่ไป ในเร่ืองอ่ืนๆ เราอาจจะมีตวัเลือกเพียงตวัเดียวท่ีดีท่ีสดุ เช่น การเลือก
คูค่รอง หรือการตดัสินใจว่าจะท างานหรือเรียนตอ่ แตเ่ม่ือมาถึงการตดัสินใจเลือกอาชีพ เราควรจะ
มีตวัเลือกท่ีมากกว่าหนึ่ง หรือทางออกมากว่าทางเดียวท่ีเปิดให้เลือกเช่น วิทยาตัง้เป้าเอาไว้ว่า      
เขาอยากจะเป็นวิศวกรในอนาคต แต่ปรากฎว่า เขาสอบคัดเลือกไม่ติด การเป็นวิศวกรจึงต้อง
เปลี่ยนเข็มไปสูอ่าชีพทางธุรกิจอ่ืนซึง่เป็นอนัดบัรองของตวัเลือกท่ีตัง้ไว้ 

ดงันัน้จะเห็นได้วา่ การเลือกแตล่ะครัง้ถ้าเราสามารถจดัอนัดบัตวัเลือกได้ ก็จะท า
ให้เราไม่ผิดหวงัง่ายกบัชีวิต เพราะหากพลาดตวัหนึง่ไป ก็ยงัสามารถมีตวัเลือกรองลงไปได้เสมอ 

4. ท าตามท่ีตดัสินใจ 
หากเราได้ท าตามขัน้ตอนของกระบวนการตัดสินใจหมดแล้ว แต่ไม่มี

การตัดสินใจจริง การคิดวิเคราะห์ของเราก็จะไม่เกิดผลเลย ขัน้ตอนการตดัสินใจจริง เป็นเร่ืองท่ี
ต้องกระท า เพราะมันหมายถึงการท่ีเราได้ท าสิ่งท่ีมีผลต่อชีวิตในอนาคตของเราอย่างแท้จริง 
อย่างไรก็ตามโปรดระลึกไว้เสมอว่า แม้ว่าเราจะเตรียมการมาอย่างดีแล้วเท่าใดก็ตาม เหตกุารณ์
อาจผลนัแปรไปท าให้ดเูหมือนว่า เราได้ตดัสินใจผิดพลาดไป ซึ่งถ้าสิ่งนัน้เกิดขึน้ ก็ถือว่าเป็นเร่ือง
ปกติการตัดสินใจอาจผิดพลาดได้ แต่เราก็สามารถตัดสินใจใหม่ได้เสมอ ดังนัน้ กระบวนการ
ตดัสินใจของบุคคลจึงไม่ใช่สิ่งท่ีเกิดครัง้เดียวในชีวิต แต่กลบัเป็นเร่ืองท่ีเกิดขึน้และเปลี่ยงแปรได้
ตลอดเวลา ทัง้นีเ้พราะข้อมลูและตวับคุคลมีการเปลี่ยนแปรอยู่เสมอ สิ่งหนึ่งท่ีเคยสนใจในวยัหนึ่ง 
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แต่เม่ือถึงวันหนึ่งก็อาจจะหมดความสนใจไปได้ ท าให้อาชีพท่ีเคยเลือก จ าต้องมีการทบทวน
เปลี่ยนแปรตามไปด้วย 

5. ทบทวนและปรับแผน  
เม่ือการตัดสินใจได้สิน้สุดลง มิได้หมายถึงการจบสิน้ของกระบวนการแต่ละ

บุคคลจะต้องมีการทบทวนการตดัสินใจท่ีท าลงไปแล้วเสมอว่า ยังสนองความต้องการของเขา
เพียงใดหากความต้องการของเขาเปลี่ยนไป หรือเขาเร่ิมรู้จกัตวัเองมากขึน้ เขาอาจจะรู้วา่ สิง่ท่ีเขา
ท าอยูไ่ม่ใช่สิ่งท่ีเขาอยากท าตลอดชีวิตก็ได้ เขาจงึต้องมีการทบทวนการตดัสินใจท่ีท าแล้วเนืองๆ  

ดงัเช่น สวุิทย์ เขามีอาชีพเป็นช่างท่ีได้เงินดีของบริษัทแห่งหนึ่ง เม่ือถกูเชิญให้ไป
พดูเก่ียวกบังานของเขาบอ่ยครัง้ท าให้เขาพบวา่ การพดูให้ความรู้ผู้ อ่ืน เป็นสิง่ท่ีเขาชอบ เขาจงึเปลี่ยน
เข็มจากการเป็นวิศวกรมาเป็นอาจารย์สอนในสถาบนัการศึกษาแทน และเขาก็พบว่า การเป็นครู
เป็นสิง่ท่ีท าให้เขามีความสขุมากกวา่การเป็นวิศวกร 

สรุปก็คือ ในการตดัสินใจท่ีส าคญัของชีวิต จ าเป็นต้องมีการวางแผนท่ีรอบคอบ        
หาข้อมูลรายละเอียกทัง้ในส่วนของตนเองและงานอาชีพ การตดัสินใจท่ีเป็นระบบท่ีดี แม้จะไม่
สามารถท านายได้ถึงความส าเร็จในอนาคตก็ตาม แต่ก็เป็นสิ่งท่ีช่วยท าให้บุคคลก้าวเข้าสู่อาชีพ    
อยา่งมัน่ใจท่ีสดุได้ 

ณรงค์ อกัขิโสภา และ วรรณา พรหมบรุมย์ (2540) ได้เสนอขัน้ตอนของการตดัสินใจ
เลือกอาชีพไว้ ดงันี ้

1. เปา้หมายสดุท้ายในการตดัสนิใจ ต้องรู้เปา้หมายสดุท้ายวา่ตนจะท าอะไรและท าเม่ือไหร่ 
2. การรวบรวมข้อมลูของตนเอง ต้องรวบรวมความต้องการความสนใจ ค่านิยม 

ความสามารถ บคุลิกภาพ ฯลฯ  
3. ส ารวจโลกอาชีพ การตัง้ค าถามในเร่ืองสิ่งท่ีตนต้องการ และงานอะไรท่ีตนจะ

สามารถท าได้ มีโอกาสก้าวหน้าหรือไม่ 
4. การวิเคราะห์ข้อมลู ในขัน้นีจ้ะรู้จกัตนเองและโลกภายนอกมากพอท่ีฉันเลือก 

จงึต้องวิเคราะห์ผลของทางเลือกแตล่ะทาง เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจ 
5. ตดัสินใจ ท่านนีเ้ป็นขัน้ท่ีต้องใช้ทกัษะตัง้แตก่ารหาเหตผุล การเลือก การตดัข้อ

ไม่ต้องการทิง้ เพื่อให้เหลือข้อท่ีต้องการ 
6. การวางแผน วางแผนปฏิบตัิ 
7. การปฏิบตัิ ปฏิบตัิตามแผน  
8. การตดิตามผล ติดตามดผูลของการปฏิบตัิ 
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ภาพประกอบ 6 ขัน้ตอนของการตดัสนิใจเลือกอาชีพ 
ณรงค์ อกัขิโสภา และ วรรณา พรหมบรุมย์ (2540) 

 
จากการศึกษาเอกสารสามารถสรุปได้ว่า การตดัสินใจจะต้องเป็นขัน้ตอนท่ีมีระบบ 

แบง่เป็น 5 ขัน้ตอนได้ดงันี ้ 
1. ก าหนดเป้าหมาย เป็นการก าหนดเป้าหมายว่านกัเรียนต้องการท่ีจะตดัสินใจ

เร่ืองอะไร  
2. การรวบรวมข้อมลู เป็นการรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัตนเอง เช่น ความสนใจ ค่านิยม 

ความสามารถ ความถนัด บุคลิกภาพ ฯลฯ และข้อมูลเก่ียวกับอาชีพต่างๆ ในการพิจารณาว่ามี
อาชีพใดท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล เม่ือรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับตนเองและอาชีพได้แล้วน า
ข้อมลูมาศกึษาทางเลือกอาชีพแตล่ะทางเลือกวา่มีอาชีพใดท่ีเหมาะสมกบัตนเอง  

4. ประเมินผลดี ผลเสียจากทางเลือกแต่ละทาง เป็นการประเมินจากการ
วิเคราะห์ทางเลือกอาชีพนัน้ มีผลดีและผลเสียตอ่นกัเรียนอยา่งไร 

5. การตดัสินใจเลือก เม่ือประเมินผลดีและผลเสียของทางเลือกแต่ละทางแล้ว 
น ามาพิจารณาวา่มีทางเลือกอาชีพใดท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 

เปา้หมายสดุท้าย 

การตดัสินใจ 

 

 

รวบรวมข้อมลู 

เก่ียวกบัตนเอง 

ส ารวจโลกอาชีพ 

วิเคราะห์ผล 
ตดัสินใจ 

วางแผน 

ปฏิบตั ิ

ติดตามผล 
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2.5 รูปแบบและกลยุทธ์การตดัสินใจ 
นักจิตวิทยา ลิเลียน ดิงค์ เลค (อรอนงค์ ธัญญะวัน , 2539, อ้างถึงใน Lillian 

Dinklage, n.d.) ได้รวบรวมรูปแบบตา่งๆ ที่บคุคลใช้ในการตดัสินใจออกเป็น 8 ชนิด ดงันี ้คือ 
1. วางแผนอยา่งรอบคอบ (Planful) 
2. ยากเย็นแสนเข็ญ (Agonizing) 
3. หนุหนัพลนัแลน่ (Impulsive) 
4. ใช้ความรู้สกึบอก (Intuitive) 
5. ผดัผ่อน (Delaying) 
6. ตามดวง (Fatalistic) 
7. ตามเพื่อนหรือเสียงสว่นใหญ่ (Compliant) 
8. ขาดพลงัเพียงพอ (Paralytic) 

1. การวางแผนอย่างรอบคอบ (Planful) จัดได้ว่าเป็นวิธีการท่ีดี ท่ีสุด ท าให้บุคคลมี       
ความมัน่ใจ ในการตดัสนิใจ ถึงแม้จะไมส่ามารถรับรองได้วา่ผลลพัธ์จะออกมาสมบรูณ์ 100% แตก็่
นบัได้วา่เสี่ยงน้อยกวา่วิธีอ่ืน 

ขัน้ตอนในการใช้รูปแบบวางแผนอยา่งรอบคอบมีทัง้หมด 7 ขัน้ตอนด้วยกนัคือ 
1) ขัน้ท่ีหนึ่ง รู้ว่าสิ่งท่ีต้องตดัสินใจคืออะไร ในขัน้นีบุ้คคลต้องทราบเสียก่อนว่า

เขาจะต้องตัดสินใจเ ขาจะต้องตระหนักว่าเขามีสิ่งท่ี ต้องตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นการเข้า
มหาวิทยาลัย หรือการออกท างาน จะเข้าท างานท่ีไหน ถ้าเลือกมหาวิทยาลยัควรจะเลือกคณะ
อะไร อนัดบัท่ีเท่าไหร่ เป็นต้น 

ขัน้ท่ีหนึ่งนีเ้ป็นขัน้ท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะถ้าเราไม่ตระหนกัว่าเขาจะต้องตดัสินใจ
แล้วกระบวนการคิดหาลูท่างจะไมมี่ตามมา 

2) ขัน้ ท่ีสอง การรวบรวมข้อมูลท่ีมีประโยชน์ การตัดสินใจทุกเร่ืองจะต้อง
เก่ียวข้องกบัการรวบรวมข้อมลูเพื่อใช้ในการตดัสินใจ ข้อมลูท่ีพดูถึงไมใ่ช่ข้อมลูทัว่ๆ ไป แตต้่องเป็น
ข้อมลูท่ีจะช่วยในการตดัสินใจ บคุคลจะต้องรู้วา่ 

- ข้อมลูอะไรท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจเร่ืองนี ้
- แหลง่ข้อมลูจะได้มาจากไหน 
- จะได้ข้อมลูนัน้มาอยา่งไร  
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ข้อมลูบางชนิด เช่น เช่นข้อมลูเก่ียวกบัตนเองในด้านทกัษะ ความสนใจ เป็นสิ่งท่ี
บุคคลจะต้องแสวงหาเองจากภายในตวัเขา ข้อมลูบางชนิด เช่น แหล่งงานจะได้มาจากภายนอก 
ดงันัน้ในขัน้ท่ีสองนีจ้งึเก่ียวพนักนัทัง้ข้อมลูจากภายในและภายนอกของบคุคล  

3) ขัน้ท่ีสาม รู้จกักบัทางเลือกท่ีมีอยู่ จากการรวบรวมข้อมลูในขัน้ท่ีสอง อาจท า
ให้บุคคลเร่ิมมองเห็นลู่ทางเลือกของเขาขึน้มาได้บ้าง ถ้าทางเลือกมีไม่มากจะลองใช้ความคิด      
นกึถึงทางเลือกอ่ืนท่ีน่าจะเป็นไปได้มาพิจารณาประกอบ 

4) ขัน้ท่ีสี่ การชั่งน า้หนักตัวเลือกแต่ละตัว ในขัน้นีบุ้คคลจะต้องพิจารณาดูว่า      
ในแต่ละทางเลือกมีผลดี ผลเสียอย่างไรต่อชีวิตของเขา และให้บุคคลน าผลดีผลเสียในแต่ละ
ตวัเลือกมาชัง่น า้หนกัดวู่าตวัเลือกใดจะมีน า้หนกัดีกว่าตวัเลือกอ่ืน เม่ือใช้ความสามารถวิเคราะห์
ออกมาได้ละเอียดดีแล้ว ก็ให้จัดอันดับตัวเลือกเหล่านีใ้หม่โดยให้อันดับท่ี 1 เป็นตัวเลือกท่ีมี
น า้หนกัในการเลือกสงูสดุ 

5) ขัน้ท่ีห้า ตดัสินใจเลือก ในขัน้นีจ้ะเป็นการเลือกจากอนัดบัต้นของตวัเลือกท่ีได้
เขียนไว้ในขัน้ท่ีสี่ 

6) ขัน้ท่ีหก เป็นการด าเนินการ เม่ือได้ตัดสินใจว่าจะท าอย่างไรเรียบร้อยแล้ว 
บคุคลก็พร้อมท่ีจะลงมือด าเนินการตามท่ีได้ตดัสินใจไว้ในขัน้ท่ีห้า 

7) ขัน้ท่ีเจ็ด เป็นการทบทวนการตดัสินใจและผลท่ีได้รับ เม่ือท าตามท่ีได้ตดัสินใจ
ไปแล้ว บุคคลจะพบว่า การตดัสินใจเลือกของเขาสามารถช่วยได้หรือไม่ได้ในการแก้ปัญหาจาก     
ขัน้ท่ีหนึ่ง ถ้าพบว่าผลการตดัสินใจได้ช่วยในการแก้ปัญหา บุคคลก็จะยึดอยู่กับการตดัสินใจนัน้ 
แตถ้่าไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ก็จะต้องเร่ิมกระบวนการนีใ้หม่อีกครัง้หนึ่งโดยเร่ิมจากขัน้ท่ีสอง 
หรือขัน้ท่ีสามแล้วแตค่วามจ าเป็น 
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ภาพประกอบ 7 แสดงกลยทุธ์การตดัสินใจ โดยการวางแผนอยา่งรอบคอบ 
ลเิลียน ดิงค์ เลค (อรอนงค์ ธญัญะวนั, 2539, อ้างถึงใน Lillian Dinklage, n.d.) 

 
ตวัอยา่งของการใช้กลยทุธ์การวางแผนอยา่งรอบคอบ 

ขัน้ท่ี 1 ปัญหาคือ “ไม่ทราบวา่จะเรียนคณะอะไรดี” 
ขัน้ท่ี 2 แสวงหาข้อมลูจากภายในและภายนอก 
ข้อมูลจากภายใน  ได้แก่  การส ารวจความถนัด  ความสนใจ ค่ านิ ยม 

ความสามารถ ส ารวจพบวา่มีความถนดัและสนใจทางศลิปะ เช่น เขียนรูป และการแสดง 
ข้อมลูภายนอก ได้แก่ การไปส ารวจวา่มีมหาวิทยาลยัหรือวิทยาลยัใดท่ีมีการสอน        

ทางศลิปะอยูบ้่างและอยูใ่นคณะใด 
ขัน้ ท่ี  3 จากการหาข้อมูลในขัน้ ท่ี  2 บุคคลอาจได้ รายช่ือคณะต่างๆ จาก

มหาวิทยาลยัหรือวิทยาลยัมา 3 แห่งท่ีเปิดสอนวิชาทางศลิปะ 
ขัน้ท่ี 4 ให้ลองสมมตุิว่าถ้าเลือกมหาวิทยาลยัท่ี 1 ของตวัเลือกแรกจะเป็นอยา่งไร 

เช่น มหาวิทยาลยั ก. มีการแข่งขนักนัมาก โอกาสถกูเลือกเข้าไปในน้อยมาก ถ้าคะแนนไม่ดีจริงๆ 
นอกจากนีค้่าใช้จ่ายยังสูง เพราะมหาวิทยาลัยตัง้อยู่นอกเมือง อาจต้องไปเช่าหอพักใกล้ๆ 
มหาวิทยาลยั ต้องสิน้เปลืองค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ให้ท าเช่นนีก้ลับตวัเลือกทัง้หมดท่ีมีอยู่ดูทัง้ผลดี
ผลเสียของตวัเลือกแตล่ะตวั 

1. รู้วา่สิง่ท่ีต้องการตดัสินใจคืออะไร 

2. รวบรวมข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ 

3. รู้จกัทางเลือกท่ีมีอยู ่

4. ชัง่น า้หนกัตวัเลือก 5. ตดัสินใจเลอืกจากอนัดบัท่ีจดัไว้ 

6. ด าเนินการ 

7. ทบทวนการตดัสินใจและผลท่ีได้รับ 
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ขัน้ท่ี 5 เม่ือได้ชัง่น า้หนกัทกุตวัเลือก แล้วก็สามารถรู้ได้วา่ตวัเลือกใดคือตวัเลือกท่ี
ควรเลือกมากท่ีสดุเป็นอนัดบัแรก ตวัเลือกใดเป็นตวัเลือกอนัดบัรอง 

ขัน้ท่ี 6 ในขัน้มีบุคคลพร้อมท่ีจะด าเนินการตามตัวเลือกท่ีได้ตัง้ใจไว้  เช่น ไป
สมคัรสอบเข้ามหาวิทยาลยันัน้ เป็นต้น 

ขัน้ท่ี 7 เป็นขัน้ท่ีต้องรอดูผล ถ้าตวัเลือกแรกเข้าไม่ได้หรือมีอุปสรรคก็สามารถ    
หนัไปสูต่วัเลือกอนัดบัตอ่ไปได้ 

2. รูปแบบยากเย็นแสนเข็ญ (Agonizing)  
วิธีการนีผู้้ ใช้จะพยายามรวบรวมข้อมลูมากมาย น ามาวิเคราะห์ชัง่น า้หนกั แตม่กั

เกิดความสบัสนวนเวียนอยู่ในขัน้หาข้อมลูมาชัง่น า้หนกัเท่านัน้ อยูเ่พียงขัน้ตอนท่ี 2-4 ไม่ไปถึงช่วง
ท่ีต้องตดัสินใจมกัจะกลา่ววา่ “ไม่รู้จะตดัสินใจอย่างไรด”ี 

3. รูปแบบหนุหนัพลนัแลน่ (Impulsive) 
ผู้ ใช้วิธีการนีม้ักได้แก่ บุคคลท่ีเจออะไรก็มักจะรับไว้ก่อน ยังไม่ทันได้ตรวจดู

ทางเลือกอ่ืนใดเลย เม่ือเจอทางเลือกแรกก็รีบตกลงใจ บุคคลเหล่านีม้ักใช้อารมณ์เป็นเคร่ือง
ตดัสินใจ วิธีตดัสินใจโดยเร่ิมจากขัน้ท่ี 1 และข้ามไปขัน้ท่ี 6 โดยไม่มีขัน้ท่ี 2-5 

4. รูปแบบท่ีใช้ความรู้สกึบอก (Intuitive) 
ให้การตดัสินใจขึน้อยู่กับความรู้สึกหรือลางสงัหรณ์ท่ีเกิดขึน้เฉพาะตวั โดยไม่มี

ข้อมลูจากสิง่แวดล้อมมาประกอบ 
5. รูปแบบผดัผ่อน (Delaying) 

เป็นลกัษณะท่ีไม่อยากเสี่ยงตดัสินใจ ท าให้ไม่อยากนกึถึงมกัจะผดัผ่อนกบัตนเอง
ไปเร่ือยๆ ไม่มีแม้กระทัง่ขัน้ตอนท่ี 1 วา่จะต้องตดัสินใจ 

6. รูปแบบตามดวง (Fatalistic) 
ให้การตดัสินใจขึน้อยูก่บั “ดวง” หรือ “กรรม” 

7. รูปแบบตามเพื่อนหรือเสียงสว่นใหญ่ (Compliant) 
มกัจะท าตามท่ีผู้ อ่ืนคดิมากกวา่ท่ีจะตดัสินใจด้วยตนเอง 

8. รูปแบบขาดพลงัเพียงพอ (Paralytic) 
บุคคลประเภทนีรู้้ดีว่าเขาควรต้องตัดสินใจแล้ว แต่ขาดพลังท่ีจะท าให้เกิด        

การตดัสินใจขึน้ มกัจะกลา่ววา่ “ฉนัรู้วา่ฉนัควรท า แตก็่ท าไมไ่ด้สกัที” 
อย่างไรก็ตาม โดยทั่วๆ ไป กลยุทธ์ต่างๆ นอกเหนือจากกลยุทธ์การวางแผนอย่าง

รอบคอบก็มีใช้บ้างอยู่เหมือนกัน ขึน้อยู่กับสถานการณ์และความส าคญัของเร่ืองท่ีต้องตดัสินใจ      
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แต่กลยุทธ์การวางแผนอย่างรอบคอบก็จัดว่าเป็นกลยุทธ์ท่ีดีท่ีสุด เพราะทางเลือกทุกตัวได้รับ       
การพิจารณาอย่างละเอียด จงึเหมาะกบักลยทุธ์ท่ีใช้ตดัสินใจกบัเร่ืองส าคญัของชีวิต 

สรุางค์ โค้วตระกลู (2552) ได้อธิบายการสอนยทุธศาสตร์ท่ีช่วยในการตดัสินใจทัว่ไป 
มี 2 วิธี คือ 

1. การคิดเปรียบเทียบ “ส่วนดี” “ส่วนเสีย” “คุณ” หรือ “โทษ” และมีประโยชน์ 
หรือ ไมมี่ประโยชน์ ในเร่ืองท่ีจะต้องตดัสินใจ  

2. ใช้เทคนิคท่ีเรียกว่า PMI ของ CoRT (Cognitive Research Trust) ซึ่งเป็น
โปรแกรมการคดิ โดย de Bono (1985) มีวิธีใช้ดงันี ้ 

2.1 ขัน้ แรก  de Bono อธิบายความหมายของค าว่า  PMI พ ร้อมกับ
ยกตวัอยา่งให้นกัเรียนเข้าใจ (4 นาที)  

 P = Plus    บวกหรือสว่นดี 
 M = Minus   ลบหรือสว่นเสีย 
  I = Things wort nothing สิง่ท่ีสมควรจะจดจ าไว้ 

2.2 แบ่งนักเรียน ออกเป็น กลุ่มย่อย กลุ่มละ 5 คน และให้ใช้ PMI เป็น
เคร่ืองมือช่วยในการตัดสินใจ โดยเขียนบัญชีสิ่งท่ีบวกและลบ พร้อมทัง้จดเหตุผลท่ีสมาชิก         
ของกลุม่ 

2.3 เม่ือทุกกลุ่มได้ค าตอบ หรือตัดสินใจได้ ให้แต่ละกลุ่มรายงานเสนอให้
นกัเรียนทัง้ชัน้ทราบ และอธิบายค าตอบ 

De Bono พบว่า การใช้ PMI จะช่วยให้นกัเรียนได้ตดัสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากครู 

จากการศกึษาเอกสารสามารถสรุปได้ว่า กลยทุธ์การตดัสินใจเป็นการเลือกวิธีท่ีใช้ใน
การตดัสินใจของแต่ละบุคคล ซึ่งนกัจิตวิทยาได้แบ่งกลยุทธ์การตดัสินใจของบุคคลไว้ 8 รูปแบบ 
คือ 1) วางแผนอย่างรอบคอบ (Planful) 2) ยากเย็นแสนเข็ญ (Agonizing) 3) หุนหันพลันแล่น 
(Impulsive) 4) ใช้ความรู้สึกบอก (Intuitive) 5) ผัดผ่อน (Delaying) 6) ตามดวง (Fatalistic)          
7) ตามเพื่อนหรือเสียงส่วนใหญ่ (Compliant) และ 8) ขาดพลงัเพียงพอ (Paralytic) โดยกลยทุธ์ท่ี
เป็นวิธีการตดัสินใจได้อย่างเป็นระบบมากท่ีสดุ คือ กลยทุธ์ท่ี 1 วางแผนอย่างรอบคอบมีทัง้หมด     
7 ขัน้ตอน ประกอบด้วย 1) รู้ว่าสิ่งท่ีต้องตดัสินใจคืออะไร 2) การรวบรวมข้อมูลท่ีมีประโยชน์ 3) 
รู้จกักบัทางเลือกท่ีมีอยู่ 4) การชัง่น า้หนกัตวัเลือกแตล่ะตวั 5) ตดัสินใจเลือก 6) เป็นการด าเนินการ 
และ 7) เป็นการทบทวนการตดัสินใจและผลท่ีได้รับ นอกจากกลยทุธ์ทัง้ 8 รูปแบบนัน้ ยงัมีกลยุทธ์
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การตัดสินใจแบบทั่วไป คือ การเปรียบเทียบส่วนดี หรือส่วนเสียของเร่ืองท่ีบุคคลจะตัดสินใจ            
ซึง่การเปรียบเทียบดงักล่าวจะท าให้เห็นชดัมากยิ่งขึน้ว่า เม่ือตดัสินใจไปแล้วจะมีผลอย่างไรตามมา 
ทางเลือกไหนเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมมากกวา่  

 
2.6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกอาชีพ 

มีปัจจัยอยู่หลายประการท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการตัดสินใจของบุคคล     
ดบูริน (นิตยา เรืองแป้น, 2553, อ้างถึงใน Dubrin, n.d.) ได้เสนอปัจจยัท่ีผู้ตดัสินใจควรตระหนกัถึง 
ดงันี ้

1. ความพอเพียงและการเข้าถึงของข้อมลูข่าวสาร ผู้ ท่ีมีข้อมลูข่าวสารมากและ
เข้าถึงข้อมลูข่าวสารได้ไวและสะดวกยอ่มอยูใ่นสถานะท่ีดีกวา่ในการคิดและตดัสินใจ 

2. เชาว์ปัญญา การศกึษาและประสบการณ์ของผู้ตดัสินใจ โดยทัว่ไปพบวา่ ผู้ ท่ีมี
เชาว์ปัญญาสงู มีการศึกษาระดบัสงูและมีประสบการณ์มากกว่ามีแนวโน้มท่ีจะตดัสินใจได้ดีกว่า   
ผู้ ท่ีมีคณุลกัษณะเหลา่นีต้ ่ากวา่ 

3. บุคลิกภาพ บุคลิกภาพเป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีจะช่วยเอือ้หรือถ่วงความสามารถ
ในการตดัสินใจของบคุคล ผู้ ท่ีมีบคุลิกภาพแบบเข้มงวดมีแนวโน้มท่ีจะเห็นปัญหาได้ยากกว่าผู้ ท่ีมี
บคุลิกภาพแบบยดึหยุน่ เป็นต้น 

4. สังหรณ์ การตัดสินใจท่ี มีประสิทธิภาพอาจไม่ได้ขึน้อยู่กับเทคนิคของการ
วิเคราะห์และการให้เหตผุลเท่านัน้ แต่ยงัใช้สงัหรณ์ อีกด้วย สงัหรณ์เป็นการเข้าถึงข้อสรุปในการ
แก้ปัญหาโดยไม่ได้ด าเนินการทีละขัน้ตอน ในวงการธุรกิจซึ่งต้องอาศัยการตัดสินใจอย่างมี
คณุภาพนัน้ ผู้บริหารจ านวนมากให้ความเห็นวา่ สงัหรณ์เป็นสิง่ท่ีไม่อาจมองข้ามได้ 

5. อารมณ์ กระบวนการตดัสนิใจนัน้มิได้ขึน้อยูก่บัเหตผุลอยา่งเดียว แตมี่อารมณ์
เข้ามาเก่ียวข้องด้วย อาจกล่าวได้ว่าอารมณ์เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องอยู่กบัทุกขัน้ของการตดัสินใจ
แม้จะปรากฏว่าการตดัสินใจนัน้ขึน้อยู่กบัข้อมลู แต่การตดัสินใจว่าจะน าเอาข้อมลูใดมาใช้ในการ
ตดัสินใจมกัได้รับอิทธิพลมาจากอารมณ์และความรู้สกึ 

6. โอกาสและโชค บางครัง้การตดัสินใจก็ขึน้อยู่กบัองค์ประกอบท่ีพยากรณ์ไม่ได้
ซึง่รียกวา่ โอกาสหรือโชค ด้วยเช่นกนั 

7. ความส าคัญ ยิ่งปัญหาท่ีจะต้องตัดสินใจนัน้ส าคัญมากเท่าไห ร่ โอกาสท่ี        
ผู้ตดัสินใจจะวางขัน้ตอนในการตดัสินใจอย่างรอบคอบก็มีมากขึน้เท่านัน้ มีลกัษณะส าคญัอยู่ 3 
ประการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ลกัษณะแรก คือ จ านวนของบคุคลท่ีได้รับผลกระทบจากการ
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ตดัสินใจ ลักษณะท่ีสอง คือ ผลกระทบเชิงสัมพันธ์ต่อค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องอาจคิดออกมาเป็น
จ านวนเงิน การตดัสินใจจะมีความส าคญัมากหากคนท่ีเก่ียวข้องและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องมีจ านวน
สงูและลกัษณะท่ีสาม ปริมาณเวลาที่ต้องการใช้ในการหาข้อมลูข่าวสารเพื่อการตดัสินใจ 

8. เง่ือนไขวิกฤต หากต้องตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ท่ีกดดนัผู้ตัดสินใจส่วน
ใหญ่จะตื่นกลวั ส่วนใหญ่จะมีเหตผุลน้อยลงและใช้อารมณ์มากกว่าการตดัสินใจในสถานการณ์
ปกติ ยิ่งไปกวา่นัน้ยงัพบวา่เป็นการตดัสินใจท่ีมีคณุภาพต ่ากวา่ท่ีเคยเป็นด้วย 

9. เง่ือนไขเร่ืองเวลา หากต้องรีบตดัสินใจ พบว่า คุณภาพของการตดัสินใจจะลดลง 
นอกเสียจากบางคนซึ่งจะตัดสินใจได้ดีหากต้องพบกับเส้นตาย จากการศึกษาในสถานการณ์         
การทดลอง พบว่า หากมีการกดดนัอย่างหนกัเร่ืองเวลา ผู้ เข้ารับการทดลองจะตดัสินใจในทางลบ
มากกวา่ทางบวก 

10. ปัจจยัทางการเมือง ปัจจยัประการสดุท้ายนี ้ได้แก่ เร่ืองของอ านาจ การยอม
ตามผลประโยชน์ และความพึงพอใจส่วนตวั ซึ่งมีอยู่ในทุกวงงาน และเป็นสิ่งท่ีจะเพิกเฉยไม่ได้ 
เน่ืองจากมีอิทธิพลอยา่งสงูตอ่การตดัสินใจของคนในวงงานนัน้ 

จากการศกึษาเอกสารสามารถสรุปได้ว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจของบคุคล
สามารถแบ่งได้เป็น ปัจจยัภายในตวับุคคล และปัจจยัภายนอก ซึ่งปัจจยัภายในนัน้ เป็นในเร่ือง
ของสติปัญญา ความสามารถ อารมณ์ บคุลิกภาพ เป็นต้น แตล่ะคนจะมีความแตกตา่งกนั บคุคล
ท่ีมีสติปัญญาดี มีประสบการณ์ และมีการเรียนรู้ท่ีดีอาจจะมีแนวโน้ม   ท่ีสามารถตดัสินใจได้ดีกว่า 
สว่นปัจจยัภายนอก ทัง้ด้านสถานการณ์ ระยะเวลา สภาพแวดล้อมทางสงัคม ล้วนเป็นสิ่งท่ีมีสว่น
ในการตดัสินใจของบคุคล 
 

2.7 ทฤษฎีการเลือกอาชีพ 
ทฤษฎีเก่ียวกบัการเลือกอาชีพท่ีมีความส าคญัต่อการเป็นพืน้ฐานส าหรับการตดัสินใจ

เลือกอาชีพของบุคคล ประกอบด้วย  1) ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลล์แลนด์ (Holland’s Theory 
Vocational) และ 2) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมของ ครัมโบว์ มิทเชล และเกอแลทท์ ดงันี ้

ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลล์แลนด์ (Holland’s Theory Vocational) 

ผู้ น าขอ งทฤษ ฎี  คื อ  ฮอล ล์ แลน ด์  (John L.Holland) นั ก จิ ต วิ ท ย าแห่ ง
มหาวิทยาลยัจอห์นฮอพคิน ผู้ ท่ีท าช่ือเสียงและสร้างประโยชน์คณุปูการให้แก่วงการแนะแนวอาชีพ
ท่านหนึ่ง และเป็นผู้ สร้าง “แบบส ารวจความพึงพอใจในอาชีพ” (The Vocational Preferrence 
Inventory) (พศัรินท์ ก่อเลศิวรพงศ์, 2557)  
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ภูมิหลังของทฤษฎี ฮอลล์แลนด์ ได้สร้าง “ทฤษฎีการเลือกอาชีพ” เพื่อช่วยใน    
การตดัสินใจเลือกอาชีพของบุคคล แต่ทฤษฎีการเลือกอาชีพของเขามีส่วนสมัพนัธ์กบัทฤษฎีของ        
กิลฟอร์ด (Guilford) ซึ่งได้วิเคราะห์บุคลิกภาพและความสนใจของบุคคลออกเป็น 6 ประเภท คือ 
ด้านจกัรกล ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านบริการสงัคม ด้านสารบรรณ ด้านธุรกิจ และด้านศิลปะ 

แนวคดิพืน้ฐาน “ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลล์แลนด์” ดงันี ้
1) การเลือกอาชีพเป็นการแสดงออกซึง่บคุลิกภาพ 
2) แบบส ารวจความสนใจคือแบบส ารวจบคุลิกภาพ 

ฮอลล์แลนด์ได้กล่าวถึง การเลือกอาชีพ ไว้ว่า “การเลือกอาชีพคือ การกระท าท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงแรงจูงใจ ความรู้ บุคลิกภาพ และความสามารถของบุคคล อาชีพเป็นวิถี ชีวิต    
สว่นสิง่แวดล้อมเป็นสิง่ท่ีชีใ้ห้เห็นงานและทกัษะ” 

หลกัการส าคญัทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลล์แลนด์ คือ บคุคลจะเลือกอาชีพท่ี
เหมาะกบัความถนดัของตน และได้แบง่บคุลิกภาพของบคุคลซึง่สอดคล้องกบัอาชีพตา่งๆ และเป็น
แนวทางการเลือกอาชีพของบคุคล  

อรอนงค์ ธัญญะวนั (2539) ได้สรุปทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลล์แลนด์ไว้ 4 
ประการ คือ 

1. ในสงัคมของวฒันธรรมตะวนัตก สามารถแบง่บคุคลออกตามลกัษณะของ
บุคลิกภาพได้ 6 ประเภท คือ พวกท่ีชอบเก่ียวข้องกับสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม (Realistic) พวกท่ีชอบ
เก่ียวข้องกับกิจกรรมท่ีใช้ความคิดแก้ปัญหา (Intellectual) พวกชอบเข้าสังคม (Social) พวกชอบ
ระเบียบแบบแผน (Conventional) พวกท่ีมีความทะเยอทะยานชอบมีอ านาจ (Enterprising) และ
พวกชอบศิลปะ (Artistic) 

2. บรรดาอาชีพต่างๆนัน้ สามารถแบ่งตามลกัษณะและสภาพแวดล้อมได้      
6 ชนิดซึง่สอดคล้องกบับคุลิกภาพของคนทัง้ 6 ประเภท ดงัตอ่ไปนี ้

 1) Realistic type หมายถึง บุคคลท่ีชอบเก่ียวข้องกับสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม     
มีความสนใจอาชีพประเภทงานช่างฝีมือแรงงานกลางแจ้ง 

 2) Intellectual type หมายถึง บุคคลท่ีชอบใช้ความคิดแก้ปัญหา  มี
ความสนใจอาชีพประเภทงานวิทยาศาสตร์ และเทคนิค 

 3) Social type หมายถึง บุคคลท่ีชอบสงัคมกับบุคคลอ่ืน มีความสนใจ
อาชีพประเภท งานบริการ การศกึษา และสงัคม 
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 4) Convention type หมายถึง บุคคลท่ีชอบท าตามระเบียบแบบแผน      
มีความสนใจอาชีพ ประเภทงานส านกังานและเสมียน 

 5) Enterprising type หมายถึง บุคคลท่ีมีความทะเยอทะยาน ชอบมี
อ านาจมีความสนใจอาชีพประเภทงานจดัการและค้าขาย 

 6) Artistic type หมายถึง บุคคลท่ีชอบศิลปะความงาม มีความสนใจ
อาชีพประเภท งานศิลปะ ดนตรี และวรรณกรรม 

3. บุคคลย่อมแสวงหาสภาพแวดล้อมและอาชีพซึ่งเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้
ความสามารถและทกัษะเพื่อแสดงออกถึงคา่นิยมและทศันคติ ตลอดจนมีบทบาทท่ีเหมาะสมและ
หลีกเลี่ยงบทบาทท่ีไม่เหมาะสมกบัตนเอง 

4. พฤติกรรมของบุคคล สามารถอธิบายจากปฏิกิริยาระหว่างแบบฉบบัแห่ง
พฤตกิรรมของเขากบัสภาพแวดล้อมของเขา 

ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลล์แลนด์กบัความถนดัในอาชีพ 
1) การท่ีบุคคลรู้จักบุคลิกภาพของตนเองและมีความรู้เก่ียวกับอาชีพมี

ความส าคญัมากในกระบวนการเลือกอาชีพนัน้พบว่ามีความเก่ียวข้องกบัความถนดัในอาชีพ คือ 
การท่ีบุคคลใดใช้วิธีในการประเมินตนเองอย่างเป็นระบบมาประเมินตน เอง เช่น การใช้
แบบสอบถาม แบบวดัจนได้ข้อมลูท่ีแท้จริงว่าตนเองมีความถนดัเป็นอย่างไรซึง่ข้อมลูดงักล่าวจะ
น าไปประกอบการวิเคราะห์วา่มีความเหมาะสมและตรงกบับคุลิกภาพของตนเองมากน้อยเพียงใด 

2) ฮอลล์แลนด์ ได้กล่าวถึง “การเลือกอาชีพ” ไว้ว่า “การเลือกอาชีพ คือ     
การกระท าท่ีสะท้อนให้เห็นถึงแรงจูงใจ ความรู้ บุคลิกภาพ และความสามารถของบุคคล อาชีพ
เป็นวิถีชีวิต ส่วนสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งท่ีชีใ้ห้เห็นงานและทกัษะ” พบว่า การท่ีบคุคลได้ตดัสินใจเลือก
อาชีพนัน้มกัมีเหตปัุจจยัหลายๆประการ ซึง่ความถนดัในอาชีพก็เป็นอีกหนึง่ปัจจยัหลกัท่ีสง่เสริมให้
บุคคลตดัสินใจได้อย่างไม่ลงัเลและบุคคลท่ีเลือกอาชีพใดจะแสดงถึงคณุลกัษณะของความถนดั  
ในอาชีพของบุคคลนัน้ เช่น บุคคลท่ีมีความถนัดด้านข้อมูล (Data) คือ มีทักษะด้านการพูดและ
ตวัเลข การค านวณ การคิดวิเคราะห์ อาชีพท่ีสอดคล้องกบัความถนดั คือ แพทย์ นกัวิทยาศาสตร์ 
นกัวิจยั นกัเคมี เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
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ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของ ครัมโบว์ มิทเชล และเกอแลต 

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมของ ครัมโบว์ มิทเชล และเกอแลต (นวลศิริ เปาโรหิตย์, 
2555, อ้างถึงใน Krumbolz; Mitchell & Gelatt, 1975)  

ทฤษฎีนีพ้ยายามท่ีจะท าให้กระบวนการเลือกอาชีพดไูม่ยุ่งยากซบัซ้อน โดยเน้น
ให้เห็นถึงความส าคัญของเหตุการณ์ในชีวิตมนุษย์  ท่ีมากระทบต่อการเลือกอาชีพ ทฤษฎีนีมี้     
ความเช่ือวา่กระบวนการเลือกอาชีพ ประกอบขึน้ด้วยตวัแปร 4 ชนิด ได้แก่ 

1. สายพนัธุกรรมของบคุคลและความสามารถพิเศษท่ีเขามี 
2. เง่ือนไขทางสิง่แวดล้อม ตลอดจนเหตกุารณ์ท่ีเกิดกบัชีวิต 
3. ประสบการณ์การเรียนรู้ของบคุคล 
4. ความสามารถหรือทกัษะท่ีจะใช้ในการประกอบอาชีพ 

ในแง่ของสายพนัธุกรรมและความสามารถพิเศษท่ีเขามี  หมายถึง คณุลกัษณะ
ทางพนัธุกรรมท่ีเขาได้รับจากบิดามารดา เช่น สติปัญญา ความฉลาด เป็นต้น พนัธุกรรมนีจ้ะเป็น
ตวัก าหนดโอกาสการเรียนรู้ของเขา แม้ว่าครัมโบว์จะไม่ได้ให้รายละเอียดในเร่ืองของพนัธุกรรมว่า
มีการสมัพนัธ์กบัการเรียนรู้อย่างไร แต่ก็เป็นท่ีเข้าใจว่า พนัธุกรรมมีอิทธิพลต่อกระบวนการเลือก
อาชีพของบุคคล แต่เง่ือนไขทางสิ่งแวดล้อม และเหตุการณ์ท่ีเกิดกับชีวิต จัดเป็นเร่ืองท่ีบุคคล        
ไม่สามารถท าอะไรได้ และจะมีอิทธิพลกบัชีวิตและการเลือกอาชีพของเขาอยา่งแน่นอน 

สมมุติว่านักเรียนท่ีอยากเข้าเรียนแพทย์แต่ขาดการสนับสนุนทางการเงิน หรือ
ขาดโอกาสทางการศกึษา รวมทัง้การเกิดอบุตัิเหตบุางประการในชีวิต อาจท าให้เขาไม่สามารถท าตาม
ความใฝ่ฝันของเขาได้ หรือในขณะเรียนอยู่ปรากฏว่าบิดามารดาเกิดเสียชีวิตลงไม่มีใครสนบัสนุน
สง่เสียเขาอาจจะต้องออกมาท างานเลีย้งตนเอง และไม่สามารถเรียนตอ่ได้ เป็นต้น เราจะเห็นได้วา่
มีเหตุการณ์มากมายท่ีเกิดกับบุคคลในชีวิตของเขา เป็นเหตุการณ์ท่ีเขาไม่สามารถควบคุมได้        
แต่ผลของเหตุการณ์นัน้  ก็มีอิทธิพลต่อแผนการเข้าสู่อาชีพของเขา และถ้าเป็นในระดับชาติ             
ก็เช่นกนั เหตกุารณ์สิง่แวดล้อมทางการเมืองก็อาจจะสง่ผลได้ไม่แพ้เร่ืองสว่นตวั เช่น เด็กยากจนใน
ชนบทท่ีขาดการสนบัสนุนทางการเงินอาจจะได้รับอานิสงส์ของนโยบายรัฐบาล ท่ีให้เขาสามารถ
ขอกู้ยืมเงินทนุการศกึษา ท าให้เขาเรียนในระดบัสงูได้ ซึง่ในสมยัอดีต เรามิได้มีการจดัตัง้กองทุนเพื่อ
การศกึษานี ้เป็นต้น 

ตวัแปรท่ีสาม ก็คือประสบการณ์ทางการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้โดยอ้อม 
หรือเป็นการเรียนรู้โดยผา่นการเช่ือมโยงก็ได้ 
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ประสบการณ์ เรียน รู้โดยผ่านมาถึงบุคคลเรียกว่า Instrumental learning 
experiences  เป็นการเรียนรู้ท่ีบุคคนอาจจะเรียน โดยการสงัเกตปฏิกริยาจากผู้ อ่ืนหรือเป็นการ
สงัเกตจากผลท่ีเกิดขึน้ได้รับการเสริมแรงทัง้ทางบวกและทางลบ  โดยผู้ ท่ีสงัเกตอาจจะไม่ได้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง แตก็่จดัเป็นการเรียนรู้และมีผลต่อการตดัสินใจทางอาชีพได้ เช่น เราสงัเกตเห็น
เพื่อนท่ีเรียนวิชาทางวิทยาศาสตร์ ต้องเคร่งเครียดกบัการเรียนมาก เราก็อาจจะสรุปเอาวา่ วิชาทาง
วิทยาศาสตร์ยากและเราคงไม่อยากเรียนหรือเข้าสู่อาชีพท่ีต้องใช้การค านวณหรือท่ีต้องจบทาง
สายวิทยาศาสตร์ 

โดยกระบวนการเช่ือมโยง Associative learning experiences เป็นปฏิกิริยา
ตอบโต้ของบุคคลทัง้ทางบวกและทางลบ  ต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีบุคคนเคยรู้สึกเป็น
กลางๆ ในช่วงแรกอาจจะเป็นความรู้สกึท่ีมีตอ่คนหรืออาชีพใดอาชีพหนึง่ ท่ีเขาได้เห็นการเช่ือมโยง
ในทางบวกหรือลบเกิดขึน้บ่อยๆ ท าให้เขาเร่ิมรู้สึกบวกหรือลบตามการเช่ือมโยงนัน้ เช่น หากเรา
อ่านหนงัสือพิมพ์บ่อยๆ ในเร่ืองทางการเมืองและหนงัสือพิมพ์ให้ข้อมลูข่าวสารท่ีท าให้เรารู้สึกว่า
นกัการเมืองมกัเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ทางธุรกิจให้แก่ตนเองมากกว่าท างานเสียสละเพื่อชาติ
บ้านเมือง เราอาจจะมีการเรียนรู้โดยการเช่ือมโยงว่านักการเมืองมกัเป็นผู้ ไม่สจุริต และเม่ือเห็น
อ่านหรือรับรู้จากสื่อต่างๆ บ่อยขึน้ในท่ีสดุเจตคติของเราก็จะไม่ดีกบัอาชีพนกัการเมืองได้ในท่ีสดุ 
ทัง้ๆ ท่ีเราเองก็ไม่เคยได้รู้จกันกัการเมืองเป็นการส่วนตวัเลย แต่เราก็สามารถมีความรู้สึกเก่ียวกบั
อาชีพนีไ้ด้ โดยผา่นการเรียนรู้ในรูปแบบการเช่ือมโยงท่ีวา่นี ้

ตัวแปรสุดท้าย คือ ทักษะจ าเป็นท่ีทุกคนต้องมีในการท างาน หมายถึง การท่ี
บคุคลมีทกัษะบางประการท่ีเขาได้พฒันาให้เกิดขึน้แก่ตวัเขา เช่น ทกัษะทางการแก้ปัญหาอปุนิสยั
ในการท างานท่ีดี ความพร้อมทางจิตใจ การตอบสนองทางอารมณ์ และเหตผุลทกัษะท่ีกลา่วมานี ้
ทัง้หมด จะเป็นสิ่งส าคญัท่ีบุคคลต้องใช้ในการท างานรวมทัง้ยงัช่วยแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้จาก   
การท างานอีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม ทักษะเหล่านีม้ักจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้เข้าได้กับ
สถานการณ์ปัจจบุนัอยู่เสมอ สมมตุิว่า สถาพรเป็นนกัเรียนท่ีมีความฉลาดพอสมควรในช่วงมธัยม
นัน้เขาอาจจะไม่ต้องท่องหนงัสือมาก ก็สามารถท าคะแนนได้ดี แต่เม่ือเขาก้าวเข้ามาสู่การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เขาอาจพบว่า อุปนิสัยในการไม่ต้องท่องหนังสือมาก ก็สอบผ่านนัน้ ไม่เป็น     
ความจริงอีกต่อไป เขาก็คงจะต้องปรับวิธีการเรียนของเขาบางประการ เพื่อให้ได้คะแนนดี
อย่างเช่นในช่วงมธัยมก็ได้ หรือในกรณีท่ีอุบลวรรณมกัจะเป็นคนท่ีไม่เคยเปิดเผยนัก เพื่อนถาม
อะไรเธอก็มักจะปิดๆ บังๆ ไม่ได้ให้ความกระจ่างในการเรียนกับผู้ อ่ืน  เธออาจจะเรียนได้อย่าง
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ประสบความส าเร็จดี แต่เม่ือเธอออกไปท างานวิธีการท างานท่ีไม่ค่อยให้ความกระจ่างแก่ผู้ อ่ืน 
อาจจะเป็นเคร่ืองปิดกัน้การเป็นหัวหน้างานของเธอก็ได้ เพราะหัวหน้างานจ าเป็นต้องให้ข้อมูล   
และสอนงานลกูน้องเป็น เธออาจจะต้องเรียนรู้หรือปรับทกัษะในการท างานกบัผู้ อ่ืนให้ได้ดีมากขึน้
ถ้าเธออยากเป็นผู้บริหาร เป็นต้น 

ครัมโบว์และเพื่อนๆ เห็นว่าประสบการณ์ เรียนรู้ของบุคคลในทุกช่วงของ
พฒันาการเขาจะมีอิทธิพลน าไปสูก่ารเลือกอาชีพในท่ีสดุ และแม้ว่าเขาจะเน้นในเร่ืองของการเรียนรู้
มากก็จริง แตเ่ขาก็เห็นวา่ พนัธุกรรมจะเป็นตวัก าหนดความสามารถในการเรียนรู้ของมนษุย์ รวมทัง้
การเลือกอาชีพของบคุคลด้วย 

นอกจากนี ้ครัมโบว์อย่างเห็นวา่การเลือกอาชีพเป็นกระบวนการท่ีเกิดตอ่เน่ืองไป
ทัง้ชีวิต และบคุคลก็ควรจะได้รับการสอนให้มีทกัษะในการตดัสนิใจที่ดีและเหมาะสมในช่วงเวลาท่ี
เขาอยู่ในโรงเรียนมัธยม โดยผ่านการให้ค าปรึกษาทางอาชีพหรือชั่วโมงแนะแนว คัรมโบว์เน้น
พิเศษว่าเนือ้เร่ืองการฝึกทกัษะในการตดัสนิใจนัน้ บคุคลต้องสามารถน าตวัแปรท่ีมีผลตอ่การเลือก
อาชีพเข้ามาเพื่อการพิจารณาอยา่งละเอียด 

ทฤษฎีการเลือกอาชีพของครัมโบว์นี ้เขาได้กล่าวอย่างชัดเจนถึงกระบวนการ
เลือกอาชีพรวมทัง้ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพด้วย และแม้ว่าครัมโบว์จะพยายามท าให้
เร่ืองของการเลือกอาชีพเป็นเร่ืองท่ีง่ายๆ แต่เน่ืองจากตัวแปรท่ีเขาได้กล่าวถึงจ านวนมากมาย       
ท าให้การพิสจูน์ทฤษฎีเป็นไปด้วยความยากและสลบัซบัซ้อน 

สรุปในแง่ของทฤษฎีนีค้ือ 1) การตดัสินใจเลือกอาชีพเป็นทักษะของการเรียนรู้     
2) คนท่ีพูดว่าเขาเลือกอาชีพได้แล้ว จ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้วยเพราะเขาอาจจะ            
เลือกอาชีพจากความเข้าใจท่ีผิดพลาดบางประการ 3) ความส าเร็จในการเลือกอาชีพจะได้รับ       
การประเมินจากทักษะการตัดสินใจท่ีดีของบุคคล  4) คนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อมีความเหมาะสม       
ในอาชีพเดียว (บคุคลอาจเหมาะสมกบัอาชีพได้มากกวา่หนึง่อาชีพ) 

จากการศกึษาเอกสารสามารถสรุปได้ว่า การเลือกอาชีพของบคุคลนัน้มีนกัจิตวิทยา
และนักสงัคมวิทยาหลายท่านได้ให้แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกอาชีพ  ซึ่งถือได้ว่าเป็น
ทฤษฎีท่ีส าคญัหลายทฤษฎี ของฮอลล์แลนด์ ได้เสนอแนวคิดทฤษฎีท่ีเน้นเก่ียวกับบุคลิกภาพกับ     
การเลือกอาชีพ ซึ่งสามารถแบ่งบุคคลออกตามลกัษณะของบุคลิกภาพได้ 6 ประเภท คือ 1) บุคคลท่ี
ชอบเก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม 2) บคุคลท่ีชอบใช้ความคิดแก้ปัญหา 3) บคุคลท่ีชอบสงัคมกบั
บคุคลอ่ืน 4) บคุคลท่ีชอบท าตามระเบียบแบบแผน 5) บคุคลท่ีมีความทะเยอทะยาน และ 6) บคุคลท่ี
ชอบศิลปะ ความงาม เป็นต้น และทฤษฎีท่ีอธิบายถึงการเรียนรู้ของบุคคลมีอิทธิพลกับการเลือก
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อาชีพ ของครัมโบว์ มิทเชล และเกอแลตซึ่งเขาอธิบายว่าการเลือกอาชีพเป็นทกัษะของการเรียนรู้ 
ประสบการณ์การเรียนรู้ของบคุคลในทกุพฒันาการแต่ละช่วงวยั จะมีอิทธิพลไปสู่การเลือกอาชีพ 
และบุคคลไม่ได้เกิดมาเหมาะสมกับอาชีพเดียวเท่านัน้ แต่อาจจะเหมาะสมกบัอาชีพได้มากกว่า
หนึง่อาชีพ เป็นต้น 
 

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
งานวจิัยในประเทศ 

มานี ผลอนนัต์ (2541) ได้ท าการศกึษาผลของการแนะแนวกลุม่ด้านอาชีพท่ีมีตอ่
กระบวนการตดัสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 
อ าเภอแหลมสิงห์ จงัหวดัจันทบุรี มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการแนะแนวกกลุ่มด้านอาชีพ       
ท่ีมีต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนแหลมสิงห์
วิทยาคม อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวดัจนัทบุรี ปีการศึกษา 2540 ท่ีมีคะแนนกระบวนการตดัสินใจ
เลือกอาชีพต ่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 จ านวน 24 คน กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 12 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้วดักระบวนการตดัสินใจเลือกอาชีพ คือ แบบสอบถามกระบวนการตดัสินใจเลือก
อาชีพ ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีกระบวนการตดัสินใจเลือกอาชีพดีขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 หลงัจากได้รับการแนะแนวกลุ่มด้านอาชีพ และนกัเรียนท่ีได้รับการแนะแนวกลุ่มด้าน
อาชีพมีกระบวนการตดัสินใจเลือกอาชีพดีกว่านกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01  

ภสัรา คมข า (2547) ได้ศกึษาเร่ืองผลการใช้โปรแกรมข้อสนเทศด้านอาชีพอิสระ 
ท่ีมีต่อความเหมาะสมในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพอิสระของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาผลการใช้โปรแกรมข้อสนเทศด้านอาชีพอิสระ
ท่ีมีต่อความเหมาะสมในการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพอิสระของนกัเรียน กลุ่มตวัอย่างท่ีศกึษา
เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความสนใจในการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 12 คน         
ผลการศึกษาพบว่า มีปฎิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาของการทดลองอย่าง              
มีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี ระดับ .05 นักเรียนท่ีได้ รับโปรแกรมข้อสนเทศด้านอาชีพอิสระมี                    
ความเหมาะสมในการตัดสินใจเลือกอาชีพอสระในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล        
สงูกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรียนท่ีได้รับโปรแกรมข้อสนเทศ
ด้านอาชีพอิสระมีความเหมาะสมในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพอิสระในระยะหลัง               
การทดลองและระยะตดิตามผลสงูกวา่ระยะก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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สถิตย์ สีสวาท (2543) ได้ท าการวิจยัเร่ืองผลของการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มท่ีมี
ต่อการตดัสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จังหวดั
หนองคาย มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกอาชีพ ของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 19 คน ก่อนและหลงัการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มด้านอาชีพ ตามทฤษฎี
วิเคราะห์องค์ประกอบของวิลเลียมสนั  เคร่ืองมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามการตัดสินใจ
เลือกอาชีพ และโปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ด้านอาชีพ ผลการวิจยัพบวา่ หลงัให้โปรแกรม     
การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มด้านอาชีพ นักเรียนมีการตัดสินใจเลือกอาชีพแตกต่างจากก่อนให้
โปรแกรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยนกัเรียนมีการตดัสินใจเลือกอาชีพดีกวา่เดมิ 

อ าไพพรรณ์ สุกุลธนาศร (2538) ได้ท าการศึกษาผลของการให้ค าปรึกษาด้าน
อาชีพเป็นรายบุคคลท่ีมีต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
ศกึษาสงเคราะห์พนมทวน จงัหวดักาญจนบรีุ มีความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือก
อาชีพของนักเรียนก่อนและหลงัการให้ค าปรึกษาด้านอาชีพเป็นรายบุคคลและเพื่อเปรียบเทียบ             
การตดัสินใจเลือกอาชีพของนกัเรียน ท่ีได้รับการให้ค าปรึกษาด้านอาชีพเป็นรายบคุคลกบันกัเรียน
ท่ีได้รับการสอนแบบปกติ กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์
พนมทวนอ าเภอพนมทวนจงัหวดักาญจนบรีุปีการศกึษา 2537 ท่ีมีการตดัสินใจเลือกอาชีพต ่ากว่า
เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมาจ านวน 16 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 8 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแบบสอบถามการตดัสินใจเลือกอาชีพ โปรแกรมการให้
ค าปรึกษาด้านอาชีพเป็นรายบคุคล และโปรแกรมการสอนแบบปกติเร่ืองการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
ผลการศกึษาพบว่า นกัเรียนมีการตดัสินใจเลือกอาชีพดีขึน้หลงัจากได้รับค าปรึกษาด้านอาชีพเป็น
รายบุคคลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 และนักเรียนท่ีได้รับค าปรึกษาด้านอาชีพเป็น
รายบุคคลกับนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติมีการตดัสินใจเลือกอาชีพแตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ  

 
งานวจิัยต่างประเทศ 

มิคกนั (Migunde, Othuon, & Mbagaya, 2015, Apri) ได้ท าการศกึษาวฒุิภาวะ
ทางอาชีพและการตดัสินใจเลือกอาชีพของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้าง
วฒุิภาวะทางอาชีพและการตดัสินใจเลือกอาชีพ และเพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างวฒุิภาวะทาง
อาชีพและความลงัเลในการเลือกอาชีพของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย กลุม่ตวัอย่าง
ท่ีใช้ในการวิจยัเป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 370 คน ได้มาจากการส ารวจ
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วฒุิภาวะทางอาชีพและความลงัเลในการเลือกอาชีพ จากการศกึษาพบวา่ นกัเรียนโรงเรียนรัฐบาล
มีวุฒิภาวะทางอาชีพต ่ากว่านกัเรียนโรงเรียนเอกชน หลงัจากท่ีได้รับการให้ค าปรึกษาทางอาชีพ
นักเรียนมีวุฒิภาวะทางอาชีพเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .01 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
นกัเรียนท่ีได้รับการให้ค าปรึกษาทางอาชีพสามารถเพิ่มวฒุิภาวะทางอาชีพและการตดัสินใจเลือก
อาชีพของนกัเรียนได้ 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยข้างต้นสรุปได้ว่า การพัฒนาความสามารถใน    
การตดัสินใจเลือกอาชีพของนกัเรียน มีผู้วิจยัท่ีใช้โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพและเทคนิคการ
ให้ค าปรึกษา เปรียบเทียบกับการสอนแนะแนวแบบปกติ ซึ่งผลการวิจยัสรุปได้ว่านกัเรียนกลุ่มท่ี
ได้รับการจัดโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพและเทคนิคการให้ค าปรึกษา มีความสามารถใน     
การตดัสินใจเลือกอาชีพ ได้ดีกว่านกัเรียนท่ีไม่ได้รับการจดัโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพและ
เทคนิคการให้ค าปรึกษา 

 
3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับวุฒภิาวะทางอาชีพ 

3.1 ความหมายของวุฒภิาวะทางอาชีพ  
ราชบณัฑิตยสภา (2558) กลา่วถึงความหมายของ วฒุิภาวะทางอาชีพคือ ความพร้อม

ในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ซึ่งประกอบด้วยความพร้อมด้านเจตคติและความคิด ท่ีมีผลต่อ         
การวางโครงการเลือกอาชีพ โดยการส ารวจตนเอง ส ารวจอาชีพ และใช้ทกัษะการคิดในการวางแผน 
ตัง้เปา้หมาย และด าเนินการไปสูเ่ปา้หมาย 

ณฐัภร อินทยุศ (2556) ได้ให้ความหมายของวฒุิภาวะไว้วา่ หมายถึง การบรรลถุึงขัน้
การเจริญเต็มท่ี มีศักยภาพหรือความพร้อมท่ีจะกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ซึ่งจะเกิดขึน้เป็น
ระยะๆ แตกตา่งกนัไปในแตล่ะช่วงวยัของมนษุย์ 

ชชีูพ อ่อนโคกสงู (2550) ให้ความหมายของวฒุิภาวะคือ ความสามารถสงูสดุในแต่
ละวยั หรืออาจกล่าวได้ว่า คือความสามารถประจ าวยั ใครอยู่ในวยัใดก็จะมีความสามารถท่ีเป็น
ความสามารถเฉพาะของคนในวยันัน้ 

ซเูปอร์ (เจียรนยั ทรงชยักลุ, 2557, อ้างถึงใน Super, 1972) กลา่วไว้ว่าวฒุิภาวะทาง
อาชีพ คือ ความพร้อมและความสามารถของบุคคลในการจดัการและ/หรือรับมือกบังานตามขัน้
พฒันาการแต่ละขัน้ได้ เช่น บุคคลท่ีมีวุฒิภาวะทางอาชีพไม่เพียงพอกับงานตามขัน้พัฒนาการ    
เม่ือมีปัญหาเกิดขึน้ เขามกัจะรับมือกบัปัญหาท่ีเผชิญอยู่อยา่งไม่เหมาะสม หรือผิดพลาดล้มเหลวได้ 
สว่นบคุคลท่ีมีวฒุิภาวะทางอาชีพอยา่งเหมาะสมก็จะสามารถจดัการกบัปัญหาได้โดยไมยุ่ง่ยากนกั 
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จตรุพร ลิม้มัน่จริง (2555) อธิบายว่า วฒุิภาวะทางอาชีพ หมายถึง ความพร้อมของ
บคุคลท่ีจะกระท าภารกิจทางอาชีพ ในขัน้ท่ีบคุคลนัน้ก าลงัเผชิญอยู่ 

นวลศิริ เปาโรหิตย์ (2552) กล่าวว่า วฒุิภาวะทางอาชีพ มกัจะหมายถึงความเข้าใจ
ด้านตา่งๆ เก่ียวกบัอาชีพของบคุคลท่ีมีกลุม่อายท่ีุตา่งกนั 

กุญชรี ค้าขาย (2544) กล่าวว่า วุฒิภาวะทางอาชีพ หมายถึง สภาพท่ีบุคคลมีความ
พร้อมท่ีจะสามารถเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกบัวยั 

จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า วุฒิภาวะทางอาชีพ หมายถึง ความรู้สึกและ     
ความคิดเห็นของนักเรียน ซึ่งเป็นความพร้อมด้านความคิดในการวางแผนเลือกแผนการเรียน      
และการประกอบอาชีพ โดยมีความอิสระในการตดัสินใจได้ด้วยตนเองจากการวิเคราะห์ตนเอง
ด้านความสามารถ ความถนัด บุคลิกภาพ ค่านิยม และความสนใจ โดยไม่ถูกบงัคบัหรือขึน้กับ
บุคคลอ่ืน มีความรู้สึกท่ีดีต่อการท างาน เห็นคณุค่าของการท างานสจุริต พร้อมทัง้มีความรู้ข้อมลู
เก่ียวกบัอาชีพและลกัษณะของอาชีพตา่งๆ น าไปสูก่ารวางแผนเลือกอาชีพอยา่งมีหลกัการ 

  
3.2 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับวุฒภิาวะทางอาชีพ 

ทฤษฎพีัฒนาการอาชีพของ กินสเบอร์ก (Ginsberg and Associates’ Theory) 

กินสเบอร์ก ได้สรุปข้อมลูพืน้ฐานไว้ว่า การเลือกอาชีพของบคุคลมกัจะขึน้อยู่กบั
ตวัแปร 4 ประการ ดงันี ้(นวลศิริ เปาโรหิตย์, 2552) 

1. องค์ประกอบด้านความเป็นจริง (Reality Factor) หมายถึง การตอบสนอง
ท่ีบุคคลมีต่อความกดดนัจากสภาพความเป็นจริงของสิ่งแวดล้อม ในการพิจารณาตดัสินใจเลือก
อาชีพ 

2. กระบวนการทางการศึกษา (Educational Process) หมายถึง ระดับ
การศกึษาสงูต ่า 

ของแต่ละบุคคลแต่ละคน จะเป็นตัวก าหนดหรือจ ากัดขอบข่ายการเลือก
อาชีพของเขาไปโดยปริยาย 

3. องค์ประกอบทางด้านอารมณ์ (Emotional Factor) หมายถึง ลกัษณะทาง
บุคลิกภาพ สัญชาตญาณ ท่ีท าให้บุคคลตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร ก็มีผลต่อการเลือก
อาชีพเช่นกนั 
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4. ค่านิยมของแต่ละบคุคล (Personal Values) ค่านิยมส่วนบคุคลมีอิทธิพล
ท าให้บุคคลชอบอาชีพต่างๆ ไม่เหมือนกัน เช่น ผู้ ท่ีมีค่านิยมชอบเสี่ยง อาจเลือกอาชีพธุรกิจ       
เป็นต้น 

ในช่วงแรกของการคิดค้นทฤษฎี กินสเบร์ก มีความเห็นว่าการเลือกอาชีพของ
บุคคลเป็นกระบวนการท่ีย้อนกลบัไม่ได้ (Irreversible) หมายถึงการเลือกอาชีพขึน้อยู่กับวยัของ     
ผู้นัน้ เขาได้แบ่งความคิดทางอาชีพของบุคคลออกเป็น 3 ระยะ เม่ือบุคคลผ่านจากระยะแรกไปสู่
ระยะท่ีสองแล้ว จะย้อนกลับมาคิดเช่นเดียวกับระยะแรกๆ ไม่ได้ (แต่ในภายหลัง กินสเบร์กได้
เปลี่ยนแปลงความคิดเร่ืองนีข้องเขา ไมเ่น้นในเร่ืองการย้อนกลบัไม่ได้อีกตอ่ไป) 

กินสเบอร์ก ได้แบง่การเลือกอาชีพของบคุคลออกเป็น 3 ช่วง คือ 
1. ระยะเพ้อฝัน (Fantasy Period) ระยะอาย ุ0 – 11 ปี 

 เป็นช่วงวยัเด็กตอนต้น ถึงราวอาย ุ11 ปี เป็นระยะท่ีเด็กคิดฝันเอาเองว่า 
โตขึน้จะประกอบอาชีพอะไร โดยความคิดนีอ้าจได้รับอิทธิพลมาจากภาพยนตร์ โทรทัศน์ 
ผู้ปกครอง เช่น เด็กอาจเพ้อฝันจะเป็นแพทย์ พยาบาล ต ารวจ โดยท่ีไม่ค านึงถึงข้อเท็จจริงว่าจะ
เป็นไปได้หรือไม่ แต่เป็นสิ่งฝันๆ ท่ีเด็กได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขา ไม่ รับรู้ถึง
ความสามารถหรือศกัยภาพของตนเอง 

2. ระยะการเปลี่ยนแปลง (Tentative Period) ระหวา่งอาย ุ11 – 17 ปี 
เป็นระยะเวลาการเลือกอาชีพโดยท่ียงัไม่ตกลงใจแน่นอน เร่ิมจากการท่ี

เด็กสงัเกตออกว่ามีกิจกรรมบางชนิดท่ีเขาสนใจและชอบมากกว่ากิจกรรมอ่ืน ต่อมาเขาก็เร่ิมรู้สึก
ว่าเขาท ากิจกรรมท่ีสนใจได้ดีกว่ากิจกรรมชนิดอ่ืน เม่ือเปรียบเทียบกบัเพื่อนๆ ด้วยกนั ท าให้เกิด
ความภูมิใจ และมองเห็นคณุค่าในกิจกรรมนัน้ๆ มากกว่ากิจกรรมอ่ืน ต่อมาก็เกิดการผสมผสาน
ร่วมกนัระหว่าง ความสนใจ ความถนดั และคณุค่าของกิจกรรมชนิดนัน้ขึน้มา กลายเป็นการมอง
ทางเลือกคร่าวๆ ในอาชีพให้กบัตนเองแตอ่ยา่งไรก็ตามความคิดค านึงของเด็กในการช่ืนชอบอาชีพ
บางประเภทนัน้ ยงัขาด  การพิจารณาองค์ประกอบอ่ืนๆ ของอาชีพด้วย เช่น อยากเป็นพยาบาล 
แตไ่ม่ได้พิจารณาวา่สขุภาพของตนจะอ านวยหรือไม่ 

กินสเบอร์ก ได้แบง่ระยะการเปลี่ยนแปลงนีอ้อกเป็น 4 ขัน้ยอ่ย คือ 
 2.1 ขัน้ความสนใจ (Interest Stage) ระหว่างอายุ 11 – 12 ปี การเลือก

จะอยู่ในรูปของความสนใจและจะสมัพนัธ์กบัความปรารถนาในระยะ Fantasy อาจตัง้ค าถามว่า 
สนใจอาชีพอะไร หรืออยากท างานอะไร 
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 2.2 ขัน้ค านึงความสามารถ (Capacity Stage) ระหว่างอายุ 12 – 14 ปี 
เด็กจะเร่ิมค านงึถึงความสามารถ โดยการประเมินตนเองวา่สามารถท าอะไรได้ดีกวา่ผู้ อ่ืนบ้าง 

 2.3 ขัน้ค านึงถึงค่านิยม (Value Stage) ระหว่างอายุ 15 – 16 ปี เร่ิม
เรียนรู้วา่ คา่นิยมของเขามีสว่นสมัพนัธ์กบัการเลือกอาชีพ 

 2.4 ขัน้หัวเลีย้วหัวต่อ (Transition Stage) ระหว่างอายุ 17 ปี เป็นช่วง
วัยรุ่น มีการน าเอาความสนใจ ความสามารถและค่านิยมของตนมาพิจารณาเลือกอาชีพมี           
การวางแผนบ้าง แตย่งัไมเ่ป็นการตดัสินใจท่ีแน่นอน 

3.  ระยะพิจารณาตามสภาพความเป็นจริง (Realistic Period) ระหว่างอาย ุ
17-20 ปี 

 เป็นระยะท่ีเด็กมีการพิจาณาตนเองและอาชีพประกอบกนั เพื่อใช้ในการ
ตดัสินใจเลือกอาชีพ จะเป็นขัน้ท่ีพิจารณาตามสภาพความเป็นจริง ไม่เป็นการเพ้อฝันอีกต่อไป 
แบง่ออกเป็น ขัน้ยอ่ย 3 ขัน้ คือ 

3.1 ขัน้ส ารวจอาชีพ (Exploration) เป็นขัน้ท่ีบคุคลส ารวจว่า อาชีพใดจะ
เหมาะกับเขาบ้าง เด็กจะมีการประเมินตนเองในพฤติกรรมทางอาชีพของเขาอย่างใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริงมากขึน้ 

 3.2 ขัน้รวมตวัของความคิดท่ีจะเลือกอาชีพ (Crystallization) เป็นขัน้ท่ี
เด็กก้าวเข้ามาสู่แบบแผนการเลือกอาชีพท่ีชดัเจนยิ่งขึน้ การเลือกของเขาในระยะนี ้จะขึน้อยู่กับ
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวท่ีเขาประสบในขัน้ส ารวจอาชีพด้วย 

 3.3 ขัน้เลือกอาชีพท่ีเฉพาะเจาะจง (Specification) เด็กจะตดัสินใจเลือก
อาชีพท่ีเฉพาะเจาะจงยิ่งขึน้ ไม่ใช่เป็นการคิดกว้างๆ ลอยๆ เท่านัน้ว่าจะประกอบอาชีพใด เช่น 
ไม่ใช่บอกเพียงแค่จะเรียนวิชาทางการศึกษา แต่จะเน้นชัดไปว่าเป็นสาขาอะไร เช่น สาขา
พลานามยั เป็นต้น 

กินสเบอร์ก กลา่วย า้ว่าแม้เขาจะก าหนดระยะอายขุองบคุคลในการก้าวเข้าสู่
ขัน้การเลือกอาชีพไว้แล้วก็ตาม แตเ่ด็กทกุคนมีความแตกตา่งกนัในการเข้าสูข่ัน้ตา่งๆ กนั  

ดังนัน้ เราจึงไม่สามารถก าหนดอายุอย่างตายตัวในขัน้การพัฒนาการได้ 
นอกจากนีส้ถานภาพทางสงัคมและการศึกษายงัมีอิทธิพลต่อการเข้าสู่ขัน้พฒันาต่างกนัด้วย เช่น 
เด็กยากจนอาจต้องเข้าสู่ขัน้การหางาน และรู้จกัโลกของงานอาชีพได้เร็วกว่าเด็กท่ีมีฐานะร ่ารวย 
อยา่งไรก็ตาม ในการแนะแนวด้านอาชีพนัน้ กินเบอร์ก เสนอวา่ ครูแนะแนวควรตระหนกัถึงขัน้ตอน
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พัฒนาการเหล่านี ้และไม่ควรกระตุ้นให้เด็กเลือกอาชีพเร็วเกินไป แต่ให้เลือกอาชีพท่ีเหมาะกับ    
ตวัเดก็เองให้มากท่ีสดุ 

จากการศึกษาจากกลุ่มวิจยั กินสเบอร์ก สรุปว่า เด็กชายท่ีมาจากครอบครัว
ฐานะทางเศรษฐกิจต่างกนั จะมีแบบแผนการเลือกอาชีพท่ีไม่ต่างกนั จะต่างกนัตรงท่ีเด็กยากจน 
แม้จะมีการเลือกอาชีพเร็วกว่าเด็กฐานะดี แต่ก็มกัจะไม่ใคร่กล้าออกไปท าตามความคิดความฝัน
ของตนนกั 

อยา่งไรก็ตาม กินสเบอร์ก ได้พบความแตกตา่งในการเลือกอาชีพระหวา่งเพศ
ชายและเพศหญิง เขาพบว่าในกลุ่มเด็กหญิงเราสามารถแบ่งเด็กหญิงออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 
กลุม่ท่ีสนใจประกอบอาชีพ กลุม่ท่ีสนใจการเป็นแมบ้่าน และกลุม่ท่ีสนใจทัง้การประกอบอาชีพและ
การแต่งงาน เขาให้แง่คิดว่า บางทีการแต่งงานจะมีความส าคญัต่อเด็กหญิงและการเลือกอาชีพ
ของเธอมากกวา่เดก็ชาย 

ในระยะต่อมา ทฤษฎีของ กินสเบอร์ก ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มาก ท าให้เขา
ต้องเปลี่ยนแปลงความเช่ือเดิมใหม ่โดยเฉพาะเร่ืองตอ่ไปนีค้ือ 

1. การตัดสินใจเลือกอาชีพ เกิดเป็นระยะเวลายาวต่อเน่ืองไปตลอดชีวิต 
(Lifespan Phenomenon) มิใช่เกิดเฉพาะช่วงเดก็ถึงวยัรุ่นเท่านัน้ 

2. ความคิดเดิมท่ีว่าเลือกแล้วย้อนกลบัไม่ได้นัน้ ถูกเปลี่ยนแปลงไป เขาเน้น
ในจดุวา่เราอาจมีการย้อนกลบัได้ แตก่ารกระท าเช่นนัน้จะท าให้เสียเวลาและทรัพยากร 

3. การเลือกอาชีพมักจบลงด้วยการประนีประนอม (Compromise) ในการ
เลือกส าหรับบุคคลบางคนการค้นหาอาชีพยังด าเนินต่อไปเพื่อความเหมาะสมระหว่างอาชีพท่ี
เลือกและโอกาสท่ีเปิดให้เขา 

กินสเบอร์ก เช่ือว่ากระบวนการตดัสินใจเลือกอาชีพนัน้ จะเกิดควบคู่ไปกับชีวิต
ทางการท างานของบุคคล และถ้าการเลือกอาชีพในช่วงต้นของชีวิตไม่น าไปสู่ความพึงพอใจใน   
การท างาน บคุคลอาจเลือกอาชีพใหม่ได้ สว่นจะไปสู่อาชีพใหม่ได้มากน้อยแคไ่หนนัน้ขึน้อยู่กบัตวั
แปรหลายด้าน เช่น ทางด้านความรับผิดชอบต่อครอบครัว โอกาสก้าวหน้าหรือความกดดนัอ่ืนๆ       
จากสิง่แวดล้อม 

นอกจากนี ้ปัจจุบนับุคคลยงัมีทางเลือกใหม่ๆ ให้กับชีวิตได้หลายประการ เช่น 
โอกาสเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติม ท าให้เขาสามารถก้าวไปสู่อาชีพใหม่ ท่ีไม่ใช่ตวัเลือกเดิมได้ เน่ืองจากมี
ความรู้ ความช านาญท่ีสูงขึน้ ยิ่งไปกว่านัน้ กินเบอร์ก ก็ยังเช่ืออีกด้วยว่า ในชีวิตการท างานนัน้ 
บุคคลต้องมี การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตวัอยู่เสมอตามพัฒนาการของชีวิต หากความต้องการ
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เปลี่ยนไป สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป อาจมีผลต่อการปรับตวัของบุคคลให้ตรงกบัความต้องการของตนเอง
มากท่ีสดุด้วย 

ความเข้าใจท่ีส าคญัอีกประการหนึง่ท่ี กินเบอร์ก ได้ให้ไว้ในทฤษฎีอาชีพของเขาก็
คือ สงักปัเก่ียวกบัคนและงาน 

กินสเบอร์ก แยกบคุลิกภาพของบคุคลออกเป็น 2 รูปแบบคือ  
1. มุ่งงาน (Work-oriented) เป็นบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพท่ีสนใจแต่การท างาน   

มีความสขุและพงึพอใจท่ีได้ท างาน 
2. มุ่งสมัพนัธ์และความสนุกสนาน (Pleasure-oriented) เป็นบุคลลท่ีไม่ถือ

ว่าการท างานเป็น สิ่งส าคญัของชีวิต พวกนีถ้กูชกัจงูให้เปลี่ยนใจจากการท างานง่ายมาก ไม่ยอม
ให้การท างานเข้าไปยุ่งเก่ียวกบัความสนกุสนานในชีวิต และเม่ือท างานก็มกัจะเป็นเพราะพอใจใน
สิง่อื่น มากกวา่จะอยากท างานจริงๆ 

ผลงานของ กินสเบอร์ก นัน้ นบัเป็นการวางรากฐานส าคญัส าหรับทฤษฎีทาง
พฒันาการอ่ืนๆ ท่ีตามมา ได้แก่ ผลงานของซเูปอร์ และของไทด์แมน และไอฮารา ในเวลาตอ่มา 
  

ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพของ ซูเปอร์ 

เม่ือกล่าวถึงทฤษฎีพฒันาการทางอาชีพ ซูเปอร์ ได้น าความรู้ทางด้านจิตวิทยา
พฒันาการ (Developmental Psychology) และทฤษฎีความคิดรวบยอดเก่ียวกบั (Self-Concept 
Theory) มาร่วมกนัโดยตวัเขาเองได้รับอิทธิพลจากนกัจิตวิทยาและนกัปรัชญาหลายท่าน (นวลศิริ 
เปาโรหิตย์, 2552) 

ในเร่ืองของทฤษฎีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัตนเองนัน้ ซูเปอร์ ได้รับอิทธิพลจาก
แนวคิดของคาร์ลโรเจอร์ ซึ่งมีหลกัใหญ่ใจความว่า พฤติกรรมเป็นผลสะท้อนของความพยายาม
ของบคุคล ในการเสริมสร้างความคิดในการประเมินคา่ตนเองกลา่วง่ายๆ คือ คนเราจะท าพฤติกรรมใด
ก็ตาม มักจะเป็นไปตามแนวคิดท่ีเราเช่ือเก่ียวกับตนเอง ถ้าเราประเมินว่าตัวเราเองเป็นคนกล้า       
มีความเช่ือมัน่ เราก็จะสามารถท าพฤติกรรมท่ีกล้าออกมาได้ 

ดงันัน้ ในการเลือกอาชีพ เราก็มักจะเลือกอาชีพท่ีตรงกับความเช่ือท่ีตวัเราเอง
ประเมินตนไว้ เช่น ถ้าตวัเราเองคิดว่าตวัเองมีนิสยัชอบเสี่ยง เราอาจเลือกอาชีพท่ีเปิดโอกาสให้เรา
ได้มีการแสดงออกเร่ืองความเสี่ยงของเราได้ 

อิทธิพลอีกประการหนึ่งท่ีมีผลตอ่ทฤษฎีของ ซูเปอร์ ก็คือ ข้อเขียนของ ชาร์ลอทท์ 
บวัเลอร์ ในเร่ืองของจิตวิทยาพฒันาการ เขาเสนอว่า ชีวิตของบคุคลสามารถแบ่งออกได้เป็นระยะ
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ท่ีเด่นชัดได้ เช่น ระยะของการเจริญเติบโต ระยะการส ารวจ ระยะความมั่นคง และระยะของ       
ความเสื่อมถอย  

ตามทฤษฎีของ บัวเลอร์ บุคคลจะมีสภาวะชีวิตท่ีผันแปรไปตามระยะเหล่านี ้
ซูเปอร์ ได้น าแนวคิดทัง้ 4 ขัน้ เข้ามาอยู่ในทฤษฎีของเขา พร้อมกับได้เสริมให้เห็นว่า ทุกระยะจะมีการ
พฒันาทางความคิด และกิจกรรมทางความคิดด้านอาชีพ (Vocational Task) เป็นขัน้ตอน ควบคูก่บั
ระยะของพฒันาการทางการเจริญเติบโตอ่ืนๆ ด้วย 

ซเูปอร์ได้เสนอพืน้ฐานทางทฤษฎีไว้ 10 ข้อ คือ 
1. มนุษย์จะมีความแตกต่างกันในด้านความสามารถ ความสนใจและ

บคุลิกภาพ 
2. ความแตกตา่งของบคุคลแตล่ะคน ท าให้เขาเหมาะสมกบัอาชีพตา่งกนัออกไป

หรือกลา่วอีกนยัหนึง่ก็คือ บคุคลทกุคนมีคณุสมบตัิท่ีจะท างานในอาชีพใดอาชีพหนึง่เสมอ บางคนท่ี
มีนิสยัชอบพูด อาจเหมาะกับอาชีพขาย ส่วนคนท่ีพูดน้อยอาจเหมาะกับอาชีพท่ีไม่ต้องการใช้ทกัษะ
ทางด้านนี ้เช่น ควบคมุเคร่ืองจกัร เป็นต้น 

3. ในงานแต่ละอาชีพ แม้จะต้องการบุคคลท่ีมีคณุลกัษณะบางอย่างเข้าไป
ท าก็ตาม แต่ก็ได้มีความกว้างมากพอท่ีจะให้บุคคลมีบุคลิกภาพใกล้เคียงอ่ืนๆ สามารถประกอบ
งานอาชีพนัน้ได้เช่นกัน ดังนัน้ งานบางชนิดท่ีมีการก าหนดไว้ว่า บุคคลควรมีลกัษณะใดท าจึงจะ
เหมาะสม และถ้าได้บคุคลเช่นว่าท า เขาก็ย่อมจะมีความพงึพอใจในการท างาน แตถ้่าบคุคลอ่ืนท่ีมี
คณุสมบตัิน้อยกวา่หรือมากกวา่ตามท่ีได้ก าหนด ก็อาจท างานชนิดเดียวกนันีไ้ด้ และได้รับความพงึ
พอใจด้วยเช่นกนั 

4. ความพึงพอใจของบุคคล ความสามารถ สถานการณ์ท่ีเขาด ารงชีวิตอยู ่
ตลอดจนกระทั่งความคิดรวบยอดเก่ียวกับตัวเขาเอง จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและ
ประสบการณ์ ท าให้การตดัสินใจเลือกอาชีพของบุคคลอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เสมอ 
เช่น บุคคลซึ่งครัง้หนึ่งไม่เคยมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ แต่ต่อมาได้ไปแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
ทางด้านนี ้อาจเปลี่ยนจากงานเดิมไปสูง่านใหมห่รืออาชีพใหมไ่ด้ 

5. ชีวิตเป็นกระบวนการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไม่หยดุนิ่ง ซึง่อาจเรียกเป็นระยะ
ตา่งๆ ได้ดงันีค้ือ 

 5.1 ระยะการเจริญเติบโต (Growth Stage) 
เป็นขัน้การเจริญเติบโตทัง้ทางร่างกายและจิตใจ ตามปกติแล้วจะไปยตุิ

เม่ือบคุคลย่างเข้าสูว่ยัรุ่นประมาณอาย ุแรกเกิด-14 ปี ในขัน้ของการเจริญเตบิโตนี ้เป็นช่วงท่ีบคุคล
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สร้างสม ทศันคติและองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีส าคญัต่อการพฒันาความคิดรวบยอด (Self-concept) 
ของตนเอง ในขณะเดียวกันประสบการณ์ในชีวิตก็จะท าให้เขาค่อยๆ เรียนรู้เก่ียวกับโลกของงาน
อาชีพ ซึง่เขาก็จะได้น าความรู้นีม้าใช้ในการตดัสินใจเลือกอาชีพในระยะหลงั 

 5.2 ระยะการส ารวจ (Exploratory Stage) 
อยูใ่นราวอาย ุ15-24 ปี จดัเป็นขัน้ส ารวจเก่ียวกบังานโดยทัว่ๆ ไปผสมกบั

การแสวงหาข้อมลูจากประสบการณ์ท างาน เด็กจะเกิดความส านึกในเร่ืองของอาชีพว่า เป็นส่วน
หนึ่งของชีวิตเขา ในช่วงต้นๆ ของระยะนี ้การมองอาชีพยังอยู่ในลักษณะเพ้อฝันอยู่มาก เช่น 
เด็กชายอยากเป็นนกับิน  ซึ่งความคิดเพ้อฝันเช่นนีมี้อยู่ในเด็กๆ ทุกคน และส่วนมากอาชีพท่ีเด็ก
อยากเป็นในวยัต้นนี ้จะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปในวยัต่อมา เพราะชีวิตเร่ิมสมัผสักบัความเป็นจริง
ของสิ่งแวดล้อมมากขึน้ อย่างไรก็ตาม ส าหรับบุคคลบางคนท่ียังไม่ใคร่พัฒนาเร่ืองการเข้าใจ
ตนเองมากนกั อาจจะคงตวัเลือกอาชีพในลกัษณะเพ้อฝันนีต้อ่ไปก็ได้ แม้จะโตขึน้เท่าใดก็ตาม ก็ยงั
มีความคดิเพ้อฝันอยูต่อ่ไปนัน่เอง 

ในช่วงหลงัของระยะการส ารวจนี ้บุคคลจะตดัตวัเลือกทางออาชีพท่ี
ไม่มีทางเป็นไปได้ออกไป เหลือเพียงไม่ก่ีอาชีพท่ีเขาสนใจ และคิดว่าน่าจะเหมาะส าหรับตวัเขาได้ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เม่ือมีความเข้าใจตนเองมากขึน้ เช่น รู้ถึงความสามารถของตนเอง โอกาสท่ีจะได้งาน
ในอาชีพนัน้  ๆเป็นอย่างไร ก็ยิ่งท าให้ตวัเลือกของอาชีพแคบลงยิ่งขึน้และใกล้เคียงกบัความเป็นจริง
มากขึน้ทกุขณะ 

5.3 ระยะการวางรากฐาน (Establishment Stage) 
อยู่ ในระหว่างอายุ 25-44 ปี  เป็นระยะเร่ิมต้นของการเข้าไปมี

ประสบการณ์อยู่ในโลกของการท างาน ซึ่งบุคคลจะมีโอกาสทดลองว่า อาชีพท่ีเขาเลือกนัน้เป็น
เหมือนเช่น ความคาดหมายของเขาหรือไม่ ถ้าเผอิญเป็นไปดัง่ท่ีเขาคาดหวงัก็จะอยู่ในอาชีพนัน้
ต่อไป แต่ถ้าไม่เป็นไปดังคาดเขาอาจจะต้องปรับตัวหรือปรับไม่ได้ ก็อาจจะต้องเปลี่ยนอาชีพก็
เป็นได้ หากได้งานท่ีถูกใจ เขาจะเร่ิมปักหลกัในการท างาน ทุ่มเทตวัเองลงในหน้าท่ี การงานมาก
ขึน้ ยอมรับในอาชีพท่ีเลือกและแสวงหาความพงึพอใจจากการท างานอาชีพนัน้ 

 5.4 ระยะการสร้างความมัน่คง (Maintenance Stage) 
จะอยู่ในราวอาย ุ45-60 ปี เป็นช่วงของการวางความมัน่คงในอาชีพ 

และวิธีการด าเนินการท างานของตนเองต่อไป ความคิดเก่ียวกบัตวัเองและอาชีพ จะมีการปรับตวั
ผสมผสานต่อเน่ืองกนัไปเร่ือยๆ แสวงหาความพึงพอใจในการท างาน และพยายามหลีกเลี่ยงในสว่นท่ี
ไมน่่าพงึพอใจ ของงานท่ีท า 
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 5.5 ระยะเสื่อมถอย (Decline Stage) 
บุคคลอาจอยู่ในอายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป เป็นช่วงเกษียณหรือก่อน

เกษียณเล็กน้อย จดัเป็นช่วงสดุท้ายของชีวิตการท างานท่ีได้รับเงินเดือน ในด้านการท างาน บุคคลก็
มกัจะท าไปตามหน้าท่ี เพียงเพื่อรักษาต าแหน่งงานไว้มากกว่าท่ีจะทุ่มเทสร้างสรรค์เหมือนในช่วง
ต้นๆ ระยะนีอ้าจมีการเตรียมตวัเกษียณ หรือเป็นช่วงท่ีบุคคลจะถอนตวัเองออกจากโลกของงาน
อาชีพอยา่งจริงจงั 

6. องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อแบบแผนทางอาชีพของบุคคล คือ ระดับ
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของพ่อแม่ ความสามารถทางด้านสติปัญญา ลักษณะ
บคุลิกภาพและโอกาสท่ีเขาจะได้มีประสบการณ์ทางอาชีพตา่งๆ ตวัอย่างเช่น เด็กท่ีมีพ่อแม่พดูคยุ
ให้ฟังถึงเร่ืองประสบการณ์ท างาน การได้ท่องเท่ียวไปในสถานท่ีต่างๆ เห็นผู้คนประกอบอาชีพ
หลากหลาย ประกอบกับการมีสติปัญญาดี อาจท าให้เด็กผู้ นัน้มีแบบแผนทางอาชีพท่ีใกล้        
ความเป็นจริงมากกวา่เดก็ท่ีไม่มีโอกาสเช่นเขาก็ได้ 

7. ครูแนะแนวอาจมีอิทธิพลอย่างมาก ในกระบวนการท่ีช่วยเด็กได้ก้าวผ่าน
ขัน้ตา่งๆ ของพฒันาการด้านอาชีพ เช่น ให้เด็กรู้จกัตนเอง เข้าใจความสามารถ ความสนใจ รวมทัง้
การพฒันาการของความคิดรวบยอดของเด็กเอง เด็กจะได้รู้ถึงจดุอ่อน จดุเดน่ อนัเป็นผลท าให้เกิด
การเข้าใจตนเอง และเลือกอาชีพได้ตามความต้องการ 

8. พฒันาการทางอาชีพนัน้ แท้ท่ีจริงก็คือ พฒันาการทางจิตใจและร่างกาย
ผสมไปกบักระบวนการแสดงออกของความคิดรวบยอดของบคุคล กลา่วอีกนยัหนึง่ก็คือ เม่ือบคุคล
เติบโตเป็นผู้ ใหญ่ขึน้  เขาจะมีภาพพจน์เก่ียวกับตนเอง หรือท่ีเรียกว่า ความคิดรวบยอด              
(Self-concept) และความคิดรวบยอดนีเ้องจะมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลือกงานของเขา เลือก
การศกึษา และความหมายของบทบาทในหน้าท่ีท่ีเขาอยากท า เช่น ถ้าเขามีภาพพจน์วา่เขาเป็นคน
ซื่อสตัย์สจุริต เขาก็จะพยายามรักษาความคิดเก่ียวกบัตนเองนีไ้ว้ โดยการเลือกเข้าสูอ่าชีพท่ีจะเปิด
โอกาสให้เขาได้แสดงบทบาทตามภาพพจน์ท่ีเขามีเก่ียวกับตวัเอง เขาอาจจะอยากเป็นผู้พิพากษา     
และตดัสินใจเรียนวิชาทางด้านกฎหมาย เพราะเขาคาดว่าอาชีพท่ีจะเข้าสูน่ัน้จะต้องมีบทบาทรักษาไว้
ซึง่ความยตุิธรรม ซึง่เป็นสิง่ท่ีตวัเขาเองยดึถือ 

9. การเข้าสู่อาชีพของบุคคล มกัจะถูกก าหนดโดยกระบวนการประนีประนอม
ระหวา่งตวับคุคลกบัตวัแปรทางสงัคม เช่น ระหวา่งภาพพจน์ท่ีตนมีอยูก่บัสภาพความเป็นจริง 

10. ความพงึพอใจในการท างานในชีวิตขึน้อยูก่บัปัจจยัตา่งๆ ดงันี ้



  92 

10.1 ความสามารถ ความสนใจ บคุลกิภาพและคา่นิยมของเขา มีโอกาส
ได้แสดงออกมากน้อยเพียงใดในงานท่ีท า 

10.2 ประสบการณ์ท่ีเขาได้รับจากการท างาน สอดคล้องกบัภาพพจน์ของตวัเขา
เอง ท่ีตัง้ขึน้มากน้อยเพียงใด หรืออีกนยัหนึ่งก็คืองานท่ีท าเปิดโอกาสให้เขาเป็นบคุคลในลกัษณะท่ี
วาดภาพเอาไว้เพียงใดหรือไม่ 

นอกจากพืน้ฐานทางทฤษฎีทัง้ 10 ข้อ และเร่ืองความคิดรวบยอดแล้ว ซูเปอร์ยงั
เน้นมากในเร่ืองของวฒุิภาวะทางอาชีพ (Vocational Maturity)  

การท่ีจะเรียกบคุคลใดมีวฒุิภาวะทางอาชีพสงูหรือต ่านัน้ เรามกัจะต้องเทียบกบั
กลุ่มอายุของเขาด้วยเสมอ ดังนัน้ วุฒิภาวะทางอาชีพจึงมีส่วนสัมพันธ์กับอายุของเด็กอย่าง       
แนบแน่น 

องค์ประกอบที่ใช้ในการวดัวฒุิภาวะทางอาชีพของบุคคล มกัจะเป็นข้อมลู
ทางด้านความรู้ความเข้าใจตนเอง และความรู้ความเข้าใจในโลกของงานอาชีพ ซูเปอร์เช่ือว่า     
วฒุิภาวะทางอาชีพมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกอาชีพของบุคคลมาก ซูเปอร์ร่วมกบั ไคร์ท 
(Crites) จงึผลติแบบทดสอบเพ่ือวดัวฒุิภาวะทางอาชีพของบคุคลออกมาหลายชนิด 

ภารกิจทางด้านอาชีพ (Vocational Tasks) 
ดังได้กล่าวไว้แล้วในช่วงต้นว่า ซูเปอร์ มีความเช่ือว่าในทุกระยะของ

พฒันาการบคุคลจะต้องมีภารกิจทางด้านอาชีพเกิดควบคูไ่ปด้วย เขาได้เสนอขัน้ตอนไว้ดงันีค้ือ 
 1. ตวัเลือกทางอาชีพมีความเดน่ชดัมากขึน้ (Crystallization of Vocational 

Preference) อายุ 14-18 ปี บุคคลเร่ิมมีความคิดว่างานบางชนิดเหมาะกับเขามากกว่าอย่างอ่ืน 
พฒันาความคิดรวบยอดของตนเอง และเร่ิมเสาะแสวงหาการศกึษาท่ีเหมาะสม ตระหนกัในเร่ือง
องค์ประกอบต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัการไปสู่จดุหมายปลายทางอาชีพของเขา และเร่ิมการวาง
แผนการทางอาชีพของตนเอง 

 2. ตวัเลือกทางอาชีพจะมีความเฉพาะเจาะจงมากขึน้ (Specification) 
ระหว่างอาย ุ18-20 ปี มีความสนใจในอาชีพท่ีเฉพาะเจาะจงไปได้ไม่กว้างและคลมุเครือเหมือน
สมยัก่อน เช่น แตเ่ดิมอาจชอบเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ แตใ่นช่วงนีส้ามารถบอกได้ว่าจะสนใจไปในทาง
จกัษุแพทย์ เป็นต้น มีการตดัสินใจและตระหนักในความสามารถของตนเองว่า จะไปในทิศทาง
อาชีพท่ีสนใจได้หรือไม่ มั่นใจมากขึน้ในทางเลือกของตน  

 3. ด าเนินตามแผนท่ีวางไว้  (Implementation) อายุ  21-24 ปี  มีความ
ต้องการท่ีจะด าเนินตามแผนทางอาชีพท่ีได้เลือกแล้ว รู้ความต้องการ วางแผนท่ีจะก้าวสูอ่าชีพนัน้ๆ  
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 4. สร้างความมั่นคงถาวรของตัวเลือก (Stabilization) อายุ 23-35 ปี 
ปักหลกัมัน่คงในอาชีพท่ีได้เลือกแล้ว ใช้ความรู้ความสามารถเต็มท่ีในงานท่ีท า สร้างความมัน่คง
และปึกแผ่นในการท างาน 

 5. สร้างความแข็งแกร่งและก้าวหน้า (Consolidation) อายุตัง้แต่ 35      
ขึน้ไป มีความต้องการความแข็งแกร่งและก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน มีการวางแผนเพื่อ
ความก้าวหน้า และไปสูเ่ปา้หมายท่ีก าหนด 

ตามความเช่ือของซูเปอร์นัน้ บคุคลทกุคนเม่ือผ่านขัน้ตา่งๆ ของชีวิต จะต้องมีภารกิจ
ทางด้านอาชีพท่ีต้องท า ในเช่นเดียวกับภารกิจของชีวิตด้านอ่ืนๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นเด็กใน
วยัรุ่นก็มักจะมีภารกิจท่ียังต้องแสวงหา ค้นคว้าอาชีพต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุด และเม่ือ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึน้ ภารกิจทางอาชีพก็เปลี่ยนไป จากการแสวงหากลายเป็นการสร้างความมัน่คง             
และความก้าวหน้าให้กบัชีวิตการท างานของตนเองในท่ีสดุ 
 

ทฤษฎีของ ไทด์แมน และ โอฮารา (Tiedmam and O’Hara’s Theory of 
Career Development) 

ทฤษฎีของ ไทด์แมน และ โอฮารา เป็นทฤษฎีท่ีได้รับอิทธิพลโดยตรงมาจาก
ทฤษฎีของซูเปอร์ และกินสเบอร์ก เขาได้แบ่งขัน้ตอนต่างๆ เช่นเดียวกบั 2 ทฤษฎีแรก เพียงแต่
ไทด์แมน ได้มาเพิ่มเติมให้ละเอียด ชดัเจน และเน้นเร่ืองของการตดัสินใจ ว่าเป็นสิ่งส าคัญส าหรับ
พัฒนาการด้านอาชีพ ท าให้บางครัง้ทฤษฎีของเขามีช่ือเรียกว่า A Decision Making and 
Adjustment Theory of Vocational Development (นวลศิริ เปาโรหิตย์, 2552)  

ไทด์แมน และ โอฮารา มองเร่ืองของพฒันาการอาชีพวา่เป็นกระบวนการท่ีบคุคล
ใช้การท างานเป็นวิธีการแสดงออกทางบคุลิกภาพ และเป็นการปรับตวัทางสงัคม 

การแสดงออกทางบุคลิกภาพนี ้มีความหมายถึงการท่ีบุคคลแต่ละคนได้
แสดงออกซึ่งความเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง (ท่ีท าให้เขาแตกต่างไปจากผู้ อ่ืน) ส่วนการปรับตวั
ทางสงัคม เป็นการท่ีบคุคลพยายามปรับตวัเข้ากบัผู้ อ่ืน เพื่อเข้าจะได้เป็นท่ียอมรับในสงัคม 

ไทด์แมน ได้ย า้ถึงความสมัพนัธ์ระหว่างบคุลิกภาพและอาชีพ ท่ีจะเห็นได้ชดัเจน
จากการท่ีบุคคลต้องผ่านกระบวนการตดัสินใจ เขาได้ย า้เร่ืองของการตดัสินใจไว้ว่าเป็นหวัใจของ
พัฒนาการทางอาชีพ การตดัสินใจไม่ว่าจะเป็นในด้านของการเรียน การท างาน หรือกิจกรรม
ประจ าวนั ล้วนมีส่วนเสริมสร้างท่ีจะท าให้เป็นรูปแบบของพฒันาการอาชีพของบคุคลผู้นัน้ เขาได้แบ่ง
ขัน้ตอนการตดัสนิใจออกเป็น 2 ระยะ คือ 
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1. ระยะคาดการณ์ลว่งหน้า (Period of Anticipation) แบง่เป็นขัน้ยอ่ยๆ 4 ขัน้ คือ 
 1.1 ขัน้การส ารวจ (Exploration) เกิดเม่ือบุคคลพิจารณามองเห็น

ทางเลือกหลายทางจงึเร่ิมส ารวจทางเลือกเหลา่นัน้ 
 1.2 ขัน้เห็นรูปแบบทางเลือกเด่นชัดขึน้ (Crystallization) บุคคลเร่ิม

มองเห็นวา่ทางเลือกใดท่ีเป็นไปได้ และตดัทางเลือกท่ีเป็นไปไม่ได้ทิง้ไป 
 1.3 ขัน้การเลือก (Choice) เลือกอาชีพท่ีชอบมากกว่าอาชีพอ่ืน และจดั

อนัดบัอาชีพท่ีต้องการ 
 1.4 ขัน้เจาะจงตวัเลือก (Specification) เม่ือเลือกอาชีพท่ีสนใจแล้ว ก็จะ

ไปหาข้อมลูรายละเอียดของอาชีพนัน้ๆ เช่น ลกัษณะงาน การฝึกอบรม การหาแหลง่งาน เป็นต้น 
2. ระยะการด าเนินงานตามแผนและการปรับตวั (Period of Implementation 

and Adjustment) มี 3 ขัน้ยอ่ย คือ 
 2.1 ขัน้อุปมาน (Induction Stage) บุคคลก้าวเข้าสู่งานอาชีพ ท่ีได้

วางเปา้หมายเลือกไว้ และอาจต้องปรับตวัโดยปฏิบตัิตามกลุม่อาชีพท่ีเขาปฏิบตัิกนั 
 2.2 ขัน้หวัเลีย้วหวัต่อ (Transition Stage) เป็นขัน้ท่ีบุคคลพยายามปรับ 

หรือผสมผสานเป้าหมายของกลุ่มเข้ากับเป้าหมายของตนเอง อาจเป็นการประนีประนอม หรือ
คล้อยตาม เพื่อกลายเป็นสมาชิกของกลุม่ไปในท่ีสดุ 

 2.3 ขัน้การอนุรักษ์ (Maintenance Stage) เป็นขัน้ท่ีบคุคลหาความสมดลุ
มัน่คงในงานเกิดความพงึพอใจวา่งานนัน้เหมาะกบัเขา 

ในกรณีท่ีบคุคลไม่สามารถผสมผสานเปา้หมายของกลุม่ เข้ากบัเปา้หมายสว่นตวั
หรือเขาอาจไมพ่อใจกบัการเลือกอาชีพของเขา เขาอาจแสวงหาอาชีพใหม ่และเร่ิมกระบวนการคิด
ตดัสินใจใหม่อีกครัง้ก็ได้ แตก่ารตดัสินใจครัง้ท่ีสองก็อาจน าข้อมลูท่ีได้เคยวิเคราะห์แล้วในครัง้แรก
มาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เช่นกนั 

ไทด์แมน และโอฮารา เช่ือว่ากระบวนการพฒันาในแต่ละขัน้ เป็นสิ่งท่ีย้อนกลบั
ใหม่ได้ เช่น บุคคลซึ่งอยู่ในท่ีเป็นขัน้เจาะจงตัวเลือก (Specification) อาจย้อนกลับไปอยู่ใน           
ขัน้การเลือกใหม่ (Choice) ก็ได้ เท่า  ๆกบัท่ีจะไปอยู่ในขัน้อนมุาน (Induction) ได้เช่นกนั ทัง้นี ้เพราะเขา
เช่ือว่าในเร่ืองของการตดัสินใจนัน้ คนเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ สิ่งเดิมท่ีเคยตดัสินใจไปแล้วอาจ
น ามาพิจารณาใหม่ ถ้ามีตวัแปรใหม่เกิดขึน้แต่โดยทัว่ๆ ไปแล้วบคุคลมกัจะด าเนินตามขัน้ตอน ตัง้แต่
เร่ิมตดัสินใจไม่ถกูไปจนถึงตดัสินใจได้ และด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ในท่ีสดุ 
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จากทฤษฎีของไทด์แมน และโอฮารา คงพอจะท าให้เรามองเห็นแล้ววา่ พฒันาการทาง
อาชีพนัน้ เป็นกระบวนการตดัสินใจท่ีสลบัซบัซ้อน เกิดในช่วงเวลายาวนานตลอดชีวิตของบคุคลก็
ว่าได้ และการตัดสินใจแต่ละครัง้ก็มีผลต่อเน่ืองไปถึงการตัดสินใจอ่ืนๆ ท่ีตามมาด้วยเสมอใน
บางครัง้ การตดัสินใจก็อาจจะไม่เกิดตามขัน้ตอนลงมาทีละเร่ือง ในชีวิตจริงของเราบ่อยครัง้จะ
พบว่ามีหลายสิ่งท่ีเราจ าเป็นต้องเลือกตดัสินใจในเวลาเดียวกันซึ่งอาจท าให้ยากส าหรับบุคคล
หลายคนท่ีจะต้องเลือกตดัสินใจในตวัเลือกท่ีดีท่ีสดุส าหรับเขา เพราะการเลือกแต่ละครัง้นัน้ ผลท่ี
ตามมาจะมีอิทธิพลต่ออนาคตของบุคคลเสมอ หน้าท่ีของผู้ ให้บริการแนะแนวจึงควรตระหนกัใน
ความส าคญัของการตดัสินใจ โดยเฉพาะเม่ือเก่ียวกบัอาชีพท่ีเด็กต้องการประกอบในอนาคต และ
พยายามช่วยบคุคลให้มีอิสรภาพในการตดัสินใจให้มากท่ีสดุ เพื่อผลประโยชน์และความพึงพอใจ
และเพ่ือชีวิตในอนาคตท่ีสมบรูณ์ของบคุคลผู้นัน้เอง 

จากการศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับวุฒิภาวะทางอาชีพ จะเห็นได้ว่าวุฒิภาวะทาง
อาชีพมีความเก่ียวพนักบัพฒันาการทางอาชีพของบคุคลท่ีมีผลท าให้บคุคลเลือกอาชีพแตกตา่งกนั 
โดยมีนกัจิตวิทยาหลายท่านท่ีได้น าเสนอทฤษฎีเก่ียวกบัพฒันาการทางอาชีพ ซึง่ผู้วิจยัสรุปทฤษฎี
ท่ีมีความส าคญักบั วฒุิภาวะทางอาชีพไว้ ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 3 สรุปทฤษฎีท่ีมีความส าคญักบั วฒุิภาวะทางอาชีพ 

ทฤษฎีของซูเปอร์ ทฤษฎีกินสเบอร์ก 
ทฤษฎีของ ไทด์แมน  

และ โอฮารา 
ซเูปอร์ได้แบง่ขัน้พฒันาการด้าน
อาชีพของบคุคลไว้เป็นระยะ
ตา่งๆ 5 ระยะ ดงันี ้
1. ขัน้การเจริญเตบิโต 
0-14 ปี 
2. ขัน้การส ารวจ 
15-24 ปี 
  2.1 ขัน้ยอ่ยเก่ียวกบั 
การทดลอง15-17 ปี  
  2.2 ขัน้ยอ่ยเก่ียวกบัหวัเลีย้ว
หวัตอ่ 18-21 ปี 
  2.3 ขัน้ยอ่ยเก่ียวกบั 

กินสเบอร์กได้แบง่การเลือก
อาชีพของบคุคลออกเป็น 3 
ระยะ ดงันี ้
1. ระยะเพ้อฝัน 0–11 ปี 
2. ระยะการเปล่ียนแปลง 
11–17 ปี 
  2.1 ขัน้ความสนใจ11– 12 ปี 
  2.2 ขัน้ค านงึความสามารถ 
12 – 14 ปี 
2.3 ขัน้ค านงึถงึคา่นิยม 
15 –16 ปี 
  2.4 ขัน้หวัเลีย้วหวัตอ่ 17 ปี 

ไทด์แมน และ โอฮารา         
ได้แบง่ขัน้ตอนการตดัสนิใจ
ออกเป็น 2 ระยะ คือ 
1. ระยะคาดการณ์
ล่วงหน้า  
  1.1 ขัน้การส ารวจ 
  1.2 ขัน้เห็นรูปแบบ
ทางเลือกเดน่ชดัขึน้ 
1.3 ขัน้การเลอืก 
  1.4 ขัน้เจาะจงตวัเลือก 
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ตาราง 3 (ตอ่)  

ทฤษฎีของซูเปอร์ ทฤษฎีกินสเบอร์ก 
ทฤษฎีของ ไทด์แมน  

และ โอฮารา 
การทดลองฝึกปฏิบตัิโดย
ปราศจากข้อผกูมดั 22 - 24 ปี 
3. ขัน้การวางรากฐาน  
25-30 ปี 
  3.1 ขัน้ยอ่ยเก่ียวกบั 
การทดลองปฏิบตัิงานโดยมี 
ข้อผกูมดั 25-30 ปี 
  3.2 ขัน้ยอ่ยเก่ียวกบั 
ความก้าวหน้า 31-44 ปี 
4. ขัน้การสร้างความม่ันคง 
45-60 ปี 
5. ขัน้เส่ือมถอย 60 ปีขึน้ไป 
    จากทฤษฎีของซเูปอร์       
เขาเช่ือวา่บคุคลจะเลือกอาชีพท่ี
ตรงตามความเช่ือท่ีตวัเอง
ประเมินตนไว้ หรือเรียก         
อีกอยา่งวา่ ความคิดรวบยอด
เก่ียวกบัตนเอง (Self-Concept) 
ซึง่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
เวลาและประสบการณ์ ซึง่ท าให้ 
การตดัสินใจเลือกอาชีพสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้เสมอ 
และซูเปอร์ยงัเน้นในเร่ืองของ   
วฒุิภาวะทางอาชีพว่ามี
ความส าคญั ตอ่การตดัสินใจ
เลือกอาชีพของบคุคล  

3. ระยะพจิารณาตาม
สภาพความเป็นจริง 17-20 
  3.1  ขัน้ส ารวจอาชีพ 
  3.2  ขัน้รวมตวัของความคิด
ท่ีจะเลือกอาชีพ 
3.3  ขัน้เลือกอาชีพท่ี
เฉพาะเจาะจง 
จากทฤษฎีของกินสเบอร์ก ได้
สรุปพืน้ฐานของทฤษฎีวา่     
     การเลือกอาชีพของบคุคล
มกัขึน้อยูก่บัตวัแปร 4 ประการ  
1) การพิจารณาความเป็นจริง 
เช่น สิง่แวดล้อม สภาพ 
ความเป็นจริงท่ีบคุคลเผชิญ  
2) กระบวนการทางการศกึษา 
เช่น ระดบัการศกึษาสงูต ่าท่ีเป็น
ชอบข่ายการเลือกอาชีพของ
บคุคล 
3) ด้านอารมณ์ เช่นลกัษณะ 
ทางบคุลิกภาพท่ีท าห้บคุคล
เลือกตอบสนองตอ่สิ่งแวดล้อม
ตา่งๆ  
4) คา่นิยมของบคุคล ท่ีมีอิทธิพล
ท าให้บคุคลชอบอาชีพ 
แตกตา่งกนั  
 

2. ระยะการด าเนินงาน
ตามแผนและการปรับตัว 
  2.1 ขัน้อปุมาน 
  2.2 ขัน้หวัเลีย้วหวัตอ่ 
  2.3 ขัน้การอนรัุกษ์ 
     จากทฤษฎีของ ไทด์แมน 
และ โอฮารา เน้นเร่ือง 
การตดัสินใจไว้วา่เป็นหวัใจ
ของพฒันาการทางอาชีพ 
โดยเขาแสดงให้เห็นวา่ 
กระบวนการตดัสินใจของ
บคุคลเป็นกระบวนการท่ี
ซบัซ้อนและเกิดขึน้ตลอดช่วง
ชีวิตของบคุคล ซึง่การ
ตดัสินใจอย่างนงึสามารถ
เช่ือมโยงไปสูก่ารตดัสินใจอีก
อยา่งหนึง่ได้ เช่น  
การตดัสินใจเร่ืองการเรียน 
การใช้ชีวิตประจ าวนั การท า
กิจกรรม ก็มีสว่นเสริมสร้าง
รูปแบบของพฒันาการ 
ทางอาชีพได้ และเขาได้ย า้ถึง
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บคุลิกภาพกบัอาชีพมองเร่ือง
ของพฒันาการทางอาชีพว่า
เป็นกระบวนการท่ีบคุคลใช้ 
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ตาราง 3 (ตอ่)  

ทฤษฎีของซูเปอร์ ทฤษฎีกินสเบอร์ก 
ทฤษฎีของ ไทด์แมน  

และ โอฮารา 
การวดัวฒุิภาวะทางอาชีพมกัจะ
เป็นข้อมลูด้านความรู้ ความ
เข้าใจตนเอง ความรู้ ความ
เข้าใจในโลกของงาน เป็นต้น 
 

     ซึง่ระยะแรกกินสเบอร์ก  
มีความเห็นวา่กระบวนการ
เลือกอาชีพไมส่ามารถ
ย้อนกลบัได้ เม่ือผ่านระยะใด
ระยะหนึง่ไปแล้ว แตภ่ายหลงั
เขาได้เปลี่ยนแปลงความคดิวา่ 
การเลือกอาชีพของบคุคล
สามารถย้อนกลบัมาคดิ
เช่นเดียวกบัระยะแรกๆ ได้ 

การท างานเป็นวิธีการ
แสดงออกทางบคุลิกภาพ    
และการปรับตวัทางสงัคม 
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3.3 องค์ประกอบของวุฒภิาวะทางอาชีพ 
ซูเปอร์ (Sharf, 2013, as cited in Super, 1955) ได้อธิบายเก่ียวกับวุฒิภาวะทาง

อาชีพว่ามีสว่นประกอบส าคญั 5 สว่น ดงัตอ่ไปนี ้
1. การเตรียมตวัในการเลือกอาชีพ (Orientation to vocational choice) ท่ีเก่ียวกบั

การเลือกอาชีพและการใช้ข้อมลูในการเลือกประกอบอาชีพ 
2. ข้อมลูและการวางแผนเก่ียวกบัการเลือกอาชีพ (Information and planning) 

ซึง่เป็นข้อมลูเฉพาะของแตล่ะบคุคลเก่ียวกบัอาชีพท่ีเลือก 
3. ความคงท่ีในการเลือกอาชีพ (Consistency of vocational preference) ไม่ใช่

เพียงเฉพาะเป็นความคงท่ีในการเลือกอาชีพท่ีต้องการเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงความคงท่ีในส่วนของ
ระดบัอาชีพและสายงานนัน้ๆ อีกด้วย 

4. การเกิดความสนใจในอาชีพกับลักษณะนิสยัของตนเอง (Crystallization of 
traits) และการมีทศันคติเก่ียวกบังาน 

5. ความรอบรู้เก่ียวกับการเลือกอาชีพ (The wisdom of vocational preference) 
ซึง่กลา่วถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งการเลือกและความสามารถ กิจกรรมและความสนใจ 

ไคร์ท (นวลศิริ เปาโรหิตย์, 2555; อ้างถึงใน Crites, 1973) ได้ท าการวิจยัเร่ืองของวฒุิ
ภาวะทางอาชีพไว้มากมายกบักลุม่วยัรุ่น เขาได้มองวฒุิภาวะทางอาชีพไว้ 4 ด้านด้วยกนัคือ 

1. ความคงท่ีของตัวเลือกทางอาชีพ (Consistency) ได้แก่ ระยะเวลา อาชีพ    
และระดบั เป็นต้น 

2. การเป็นไปได้ของตัวเลือกท่ีบุคคลเลือก (Reality) ในแง่ของ ความสามารถ 
ความสนใจ บคุลิกภาพ สถานะภาพทางสงัคม 

3. ความสามารถของบุคคลในอาชีพ ท่ี เขาเลือก (Competencies) ได้แก่ 
ความสามารถ การวางแผน การตัง้จุดมุ่งหมาย การประเมินตนเอง การแก้ปัญหา และการรู้จัก
ข้อสนเทศทางอาชีพ 

4. เจตคติของการเลือกมีความเป็นผู้ ใหญ่พอหรือไม่ (Maturity of choice) ได้แก่ 
เจตคติในการท างาน ความเป็นอิสระในการเลือก การทุ่มเทในการค้นหา ความเข้าใจในเร่ืองอาชีพ
ท่ีถกูต้อง เป็นต้น 
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ไคร์ท (Spokane, 1991, as cited in Crites, 1961) อธิบายล าดับขัน้ของโมเดล    
วุฒิภาวะทางอาชีพ (ภาพประกอบ 8) และกล่าวว่าวุฒิภาวะทางอาชีพ เป็นความซับซ้อนท่ี
ผสมผสานกนัของทศันคติและความสามารถ  

ระดบัพฒันาการทางอาชีพ 
(Degree of Vocational Development) 

    
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8 โมเดลวฒุิภาวะทางอาชีพของเดก็วยัรุ่น 
(A Model of Career Maturity in Adolescence) 

(Spokane. Arnold R.  1991, as cited in J. D. Crites, Vocational Psychology 1969) 
 

วฒุิภาวะทางอาชีพประกอบด้วยหลกัการดงัตอ่ไปนี ้(ราชบณัฑิตยสภา, 2558) 
1. ตระหนกัวา่การเลือกอาชีพเป็นสิง่จ าเป็นท่ีบคุคลต้องกระท า 
2. มีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน เน้นคุณค่าของการท างาน ไม่รังเกียจอาชีพสุจริต

ทัง้หลาย 
3. เห็นภาพของตนเองอย่างเด่นชัดในเร่ืองต่างๆ เช่น ความสามารถ ความถนัด   

ความสนใจ บคุลิกภาพ คา่นิยม สถานะเศรษฐกิจสงัคม 
4. รู้ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะของอาชีพ คุณสมบัติของผู้ ประกอบอาชีพ ข้อดีและ

ข้อบกพร่องของอาชีพตา่งๆ  
5. มีทกัษะการคิดในการวางแผนเพื่อน าไปใช้ในการวางแผนชีวิตและวางแผนอาชีพ 

ความคงทีใ่นการเลอืกอาชพี 
(Consistency of  

Vocational Choice) 

ความฉลาดในการเลอืกอาชพี   
  (Wisdom of Vocational Choice) 

 

ความสามารถในการเลอืกอาชพี 
(Vocational Choice 

Competencies) 
 

ทศันคตใินการเลอืกอาชพี 
(Vocational Choice Attitudes) 

 

เวลา 
(Time) 

สายงาน 
(Field) 

ครอบครวั 
(Family) 

ระดบั 
(Level) 

กจิกรรม 
(Activities) 

ความสามารถ
(Abilities) 

ความสนใจ 
(Interests) 

ระดบัทางสงัคม 
(Social Class) 

การแกปั้ญหา 
(Problem 
Solving) 

วางแผน 
(Planning) 

ขอ้มลูทางอาชพี 
(Occupational 
Information) 

การรูจ้กัตนเอง        
(Self-Knowledge) 

การเลอืก
เป้าหมาย 

(Goal 
Selection) 

ความรู้
เบือ้งตน้ 

(Orientation) 

ความชอบ 
(Preference) 

การมสีว่นรว่ม 
(Involvement) 

มโนทศัน์ 
(Conception) 

ความมอีสิระ  

(Independence) 
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6. วางแผนเลือกอาชีพอย่างมีหลกัการ คือมีความสอดคล้องระหว่างลกัษณะของ
ตนเองกบัลกัษณะของอาชีพ 

7. เลือกอาชีพท่ีจะเป็นไปได้จริง คือการท่ีบุคคลเลือกอาชีพท่ีมีโอกาสได้ประกอบ
อาชีพนัน้จริง 

8. มีความยืดหยุ่นในการเลือกอาชีพ คือการคิดว่าคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่ออาชีพใด
อาชีพหนึ่งเท่านัน้ คณุสมบตัิของแต่ละคนเหมาะแก่อาชีพได้หลายอาชีพ เช่น ผู้ ท่ีชอบช่วยเหลือ
ผู้ อ่ืนเหมาะกบัการประกอบอาชีพรักษาพยาบาลหรือนกัสงัคมสงเคราะห์ คนท่ีถนดัด้านค านวณ
เหมาะแก่การประกอบอาชีพเป็นนักบัญชีหรือวิศวกร คนท่ีมีความริเร่ิมสร้างสรรค์เหมาะกับ        
การประกอบอาชีพนกัแสดงหรือสถาปนิก 

9. มีอิสระในการตดัสินใจ คือการท่ีบุคคลสามารถตดัสินใจด้วยตนเองโดยไม่ขึน้กับ
บคุคลอ่ืนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

จากการศึกษาเอกสารดงักล่าวสรุปได้ว่า องค์ประกอบของวฒุิภาวะทางอาชีพเป็น
การผสมผสานกันของส่วนท่ีเก่ียวข้องกับทัศนคติและความสามารถ ซึ่งซูเปอร์ ได้อธิบายว่า         
วุฒิภาวะทางอาชีพประกอบด้วย 5 ส่วนคือ 1. การเตรียมตัวในการเลือกอาชีพ 2. ข้อมูลและ      
การวางแผนเก่ียวกบัการเลือกอาชีพ 3. ความคงท่ีในการเลือกอาชีพ 4. การเกิดความสนใจในอาชีพ
กับลกัษณะนิสยัของตนเองและ 5. ความรอบรู้เก่ียวกับการเลือกอาชีพ โดยมีความคล้ายคลึงกับ    
การแบ่งองค์ประกอบของไคร์ทท่ีอธิบายว่าวุฒิภาวะทางอาชีพแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 1. ความคงท่ีของ
ตวัเลือกทาง 2. การเป็นไปได้ของตวัเลือกท่ีบุคคลเลือก 3. ความสามารถของบุคคลในอาชีพท่ีเขา
เลือก และ 4. เจตคติของการเลือกมีความเป็นผู้ ใหญ่พอหรือไม่  โดยผู้ วิจัยได้สรุปและจัด
องค์ประกอบท่ีมีความสอดคล้องกนั สามารถแบง่ได้เป็น 2 ด้านใหญ่ ดงันี ้

1. ด้านทศันคติท่ีเก่ียวข้องกบัอาชีพ ประกอบด้วย เจตคติท่ีดีในการท างานอาชีพ
สจุริต ความเป็นไปได้ของตวัเลือกท่ีบคุคลเลือกให้สอดคล้องกบัการประเมินตนเอง 

2. ด้านทักษะความสามารถท่ีใช้ในการเลือกอาชีพ ประกอบด้วย 1) การรู้จัก
ตนเองในด้านต่างๆ ทัง้ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ สถานะภาพทางสังคม เป็นต้น         
2) มีความรู้เก่ียวกับอาชีพต่างๆ 3) มีความสามารถการวางแผน 4) การเลือกเป้าหมาย และ          
5) การแก้ปัญหา 
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3.4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวุฒภิาวะทางอาชีพ 
นิตยา เรืองแป้น (2553) ได้สรุปว่าในการตดัสินใจเลือกอาชีพของเด็ก นอกจากจะ

ค านงึถึง การรู้จกัตนเอง การเลือกอาชีพ การเตรียมความพร้อมและการประกอบอาชีพแล้ว ยงัต้อง
ค านึงถึงอิทธิพลท่ีมีผลต่อการพัฒนาอาชีพของเด็ก คือ สิ่งแวดล้อม 4 แหล่งท่ีมีอิทธิพลต่อ         
การพฒันาอาชีพของเดก็ ได้แก่ 

1. โรงเรียน เป็นสถานท่ีท่ีเด็กทุกคนมีโอกาสท่ีจะศึกษาหาความรู้ตลอดจนปรับ
พฤตกิรรมของตน 

2. บ้าน เป็นสถานท่ีท่ีเด็กมีโอกาสจะได้ศึกษาความรัก  ความสัมพันธ์ต่อกัน
ตลอดจนการด าเนินชีวิต 

3. งาน/เวลาว่าง เป็นเวลาท่ีเด็กจะได้ใช้ชีวิตของตน จะรู้ความสามารถความต้องการ 
ความถนดั ของตนในการท างาน และในการใช้เวลาวา่ง 

4. ชุมชน เป็นแหล่งท่ีเด็กจะได้มีโอกาสเข้าสงัคมกับผู้ อ่ืน  เพื่อเด็กจะได้ศึกษา
กฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผน วฒันธรรม ข้อห้ามตา่งๆ 
 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการด้านอาชีพของเด็กและวัยรุ่น โดยแบ่งออกเป็น         
2 ประเภท คือ ปัจจยัด้านสว่นตวั และปัจจยัด้านสิง่แวดล้อม ซึง่จะกลา่วถึงรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
(เจียรนยั ทรงชยักลุ, 2557)  

1. ปัจจยัด้านสว่นตวัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฒันาการด้านอาชีพ 
ปัจจยัด้านส่วนตวัท่ีมีอิทธิพลต่อพฒันาการด้านอาชีพมีหลายด้าน ในท่ีนีจ้ะ

กล่าวถึงเฉพาะปัจจัยด้านส่วนตวัท่ีมีอิทธิพลอย่างเด่นชัดต่อพัฒนาการด้านอาชีพของเด็กและ
วยัรุ่น 6 ประการ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1.1 ปัจจัยด้านความต้องการและความสนใจในอาชีพ ฮอพพอค         
(เจียรนัย ทรงชยักุล, 2557, อ้างถึงใน Hoppock, 1935) ผู้ เช่ียวชาญด้านอาชีพได้อธิบายไว้สรุป
ความได้ว่า บคุคลจะเลือกอาชีพท่ีตอบสนองความต้องการของเขาได้มากท่ีสดุทัง้ในขณะปัจจบุนั
และในอนาคต ดงันัน้ ถ้าผู้ ใดประจกัษ์ถึงความต้องการท่ีแท้จริงในอาชีพของตนแล้วว่าคืออะไร    
เขาย่อมให้ความสนใจในอาชีพนัน้มากเป็นพิเศษด้วย เพื่อการเข้าสู้อาชีพได้ตามความต้องการ 
และเพ่ือการประกอบอาชีพตามท่ีต้องการอย่างมีความสขุและพบความส าเร็จ 

เม่ือบคุคลมีความสนใจในอาชีพอย่างกว้างขวางและลุม่ลกึ ย่อมมีผลต่อ
พฒันาการด้านอาชีพของเขาในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อไป เพราะความสนใจในอาชีพส่งเสริมให้
บคุคลเอาใจใสต่อ่ข้อมลูและกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอาชีพท่ีตนสนใจ เช่น ข่าวสารข้อเท็จจริง
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เก่ียวกบัโลกกว้างทางอาชีพ ความต้องการก าลงัคนของตลาดแรงงาน แหลง่ฝึกฝนอาชีพในชมุชน 
และกิจกรรมเก่ียวกบัการศึกษาค้นคว้าแนวทางการด าเนินชีวิตของผู้ประสบความส าเร็จในอาชีพ 
การส ารวจความพงึพอใจในอาชีพของบคุคลผู้ประกอบอาชีพ เป็นต้น 

ความเอาใจใส่ต่อข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอาชีพท่ีสนใจ 
ยงัสง่ผลดีตอ่ไปอีกในการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพ และความส าเร็จในการประกอบอาชีพของ
บคุคล 

 1.2 ปัจจยัด้านความสามารถและความถนดัในอาชีพ ความสามารถและ
ความถนดัในอาชีพเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฒันาการด้านอาชีพ เพราะบคุคลใดท่ีตดัสินใจเลือก
อาชีพได้อย่างสอดคล้องกับความสามารถและความถนัดของตน จะมีโอกาสสูงท่ีจะพบ
ความส าเร็จในการประกอบอาชีพ ในทางตรงกนัข้าม ถ้าบคุคลใดตดัสินใจเลือกอาชีพท่ีต ่ากวา่หรือ
สูงกว่าระดับความสามารถหรือไม่สอดคล้องกับความถนัดของตน ย่อมมีผลให้บุคคลนัน้           
เบื่อหน่าย ท้อถอย ประสบปัญหาอุปสรรคในการท างาน ฯลฯ และไม่ประสบความส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพตามท่ีควรจะเป็น 

นอกจากนี ้การท่ีบางคนมีความสามารถและความถนัดในอาชีพอย่าง
หลากหลายย่อมได้เปรียบและเป็นผลดีต่อพัฒนาการด้านอาชีพของเขามากกว่าบุคคลท่ีมี
ความสามารถและความถนดัในอาชีพเพียงเฉพาะในบางด้านเท่านัน้ 

1.3 ปัจจัยด้านผลสัมฤทธ์ิ ความส าเร็จและก้าวหน้าในการเรียนการมี
ทกัษะทางสงัคม และการมีทกัษะท่ีจ าเป็นในอาชีพ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฒันาการด้านอาชีพ 
เพราะบุคคลใดท่ีมีผลสมัฤทธ์ิในด้านต่างๆ ค่อนข้างต ่าแนวโน้มของพฒันาการด้านอาชีพของเขา
มกัจะไม่เป็นไปอย่างสมวยั และวิถีอาชีพของพวกเขาก็คอ่นข้างจะไม่ราบร่ืนและรุ่งโรจน์นกั เพราะ
เม่ือมีข้อจ ากดัหรือเสียเปรียบผู้ ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิในด้านตา่งๆ ที่สงูกวา่  

การมีผลสมัฤทธ์ิสูงในด้านทักษะทางสงัคม และในด้านทักษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับการประกอบอาชีพก็เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลส าคญัต่อพฒันาการด้านอาชีพไม่น้อยไปกว่า   
การมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูง ดังท่ีเราได้พบเห็นตัวอย่างท่ีเกิดขึน้อยู่เสมอในชีวิตประจ าวัน 
บุคคลท่ีเรียนหนังสือเก่งเพียงอย่างเดียว แต่ขาดทักษะทางสังคมและไร้ทักษะท่ีจ าแป็นในการ
ประกอบอาชีพ ยอ่มยากท่ีจะพบความสขุความส าเร็จในการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตได้ 

1.4 ปัจจยัด้านคา่นิยมในงาน คา่นิยมในงานของแตล่ะบคุคลเป็นปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลตอ่พฒันาการด้านอาชีพของเขา เมื่อนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายซึง่อยูใ่นช่วงวยัท่ีเร่ิม
ตดัสินใจเก่ียวกบัทางเลือกท่ีส าคญัต่างๆ ของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตดัสินใจเก่ียวกบัอาชีพ 
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นักเรียนเหล่านีจ้ึงควรมีความชัดเจนในค่านิยมในงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีมี
อิทธิพลต่อพัฒนาการอาชีพของ แต่ละคน เช่น ผู้ ท่ีให้ความส าคญักับ “ความปลอดภัยในงาน”    
หากตดัสินใจเลือกท างานราชการ หรือหน่วยงานท่ีมีความมัน่คงปลอดภยัสงู น่าจะมีความพึงพอใจ
มากกว่าการตดัสินใจเลือกท างานซึ่งไม่สอดคล้องกับค่านิยมในงานของตน เช่น งานเสี่ยง หรือ
สถานท่ีท างานไมป่ลอดภยั เป็นต้น 

1.5 ปัจจัยด้านสุขภาพ บุคคลใดท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงในด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม ย่อมมีแนวโน้มท่ีจะมีพัฒนาการด้านอาชีพอย่างสมวัย
มากกว่าบุคคลท่ีมีสขุภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรง เช่น บุคคลท่ีมีร่างกายแคระแกร็น มีแขนขาพิการ 
หรืออ่อนแรง ไม่ทนแดดทนฝน อาจเป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการด้านอาชีพของเขา เพราะเขาถูก
ริดรอนโอกาสท่ีจะได้รับข้อมลูและประสบการณ์ในอาชีพบางประเภท หรืออาจถกูสกดักัน้โอกาสใน
การเข้าสู้อาชีพในบางลกัษณะ บุคคลท่ีมีจิตใจอ่อนไหว มีอารมณ์แปรปรวนง่าย หรือมีความวิตก
กังวลสูง อาจไม่เหมาะกับการประกอบอาชีพท่ีต้องเก่ียวข้องกับบุคคลอ่ืนมากนัก จึงท าให้เกิด
ข้อจ ากดัมากขึน้ในการเลือกอาชีพ บคุคลท่ีมีระดบัสติปัญญาต ่ากวา่ปกติ อาจไม่เหมาะกบัอาชีพท่ี
ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์สงู จะเห็นได้วา่บคุคลท่ีไม่สามารถปรับตวัเพื่อการอยู่ร่วมกนัในสงัคมได้
อย่างเหมาะสมนัน้ ย่อมเป็นอปุสรรคตอ่การประกอบอาชีพท่ีต้องสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนทางเลือกใน
การประกอบอาชีพของพวกเขาจึงแคบลง เช่น อาจต้องท างานเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับวตัถุสิ่งของ 
นอกจากนีแ้นวโน้มด้านความส าเร็จในอาชีพก็คงไม่สงูนกั 

 1.6 ปัจจยัด้านเพศ เชือ้ชาติ และศาสนา เพศ เชือ้ชาติ และศาสนา ล้วน
เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฒันาการด้านอาชีพ สว่นอิทธิพลของปัจจยัเหลา่นี ้จะมีความรุนแรงมาก
หรือน้อยขึน้อยู่กบัแตล่ะสงัคม และกาลเทศะ อาทิ การเป็นเพศหญิง หรือการเป็นชนกลุม่น้อยของ
สังคม หรือการนับถือศาสนาบางนิกายหรือบางลัทธิ กลายเป็นลักษณะส่วนตัวซึ่งอ าจเป็น           
ข้อเสียเปรียบของบคุคลนัน้ในบางสงัคม หรือในช่วงเวลาและสถานท่ีบางแห่ง 

2. ปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมท่ีมีอิทธิพลตอ่พฒันาการด้านอาชีพ 
ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลอย่างเด่นชดัต่อพฒันาการด้านอาชีพของ

เด็กและวยัรุ่น อาจแบง่ออกอย่างกว้างๆ ได้ 3 ด้าน คือ ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อมทางครอบครัว ปัจจยั
ด้านสิ่งแวดล้อมทางโรงเรียน และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคม ซึ่งมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้
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 2.1 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางครอบครัว ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทาง
ครอบครัวท่ีมีอิทธิพลส าคัญต่อพัฒนาการด้านอาชีพ แบ่งออกได้เป็น 3 ปัจจัยท่ีส าคัญดัง
รายละเอียดตอ่ไปนี ้

2.1.1 ปัจจัยด้านพ่อแม่  พ่อแม่ เป็นปัจจัยด้านสิ่ งแวด ล้อมทาง
ครอบครัวท่ีมีอิทธิพลสงูมากตอ่พฒันาการด้านอาชีพของลกู ดงัตวัอยา่งที่เดน่ชดั เช่น  

โรว์ (เจียรนัย ทรงชัยกุล, 2557, อ้างถึงใน Roe, 1956) ผู้ มีช่ือเสียง
เก่ียวกบัทฤษฎีการเลือกอาชีพได้อธิบายวา่ วิธีการอบรมเลีย้งดแูละสมัพนัธภาพระหวา่งพอ่แม่และ
ลกู เป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหนึง่ในการสร้างหรือหลอ่หลอมบคุลิกภาพเฉพาะตวัของเด็ก ซึง่จะมี
อิทธิพลต่อการเลือกอาชีพต่อไปเม่ือลูกเติบโตขึน้ เช่น ลูกท่ีได้รับการอบรมเลีย้งดูจากพ่อแม่ใน
บรรยายกาศท่ีแวดล้อมไปด้วยความรัก ความอบอุ่น จะเป็นบุคคลท่ีชอบสงัคมกบัผู้ อ่ืน มีใจกว้าง
เม่ือเขาเลือกอาชีพจึงมีแนวโน้มสงูท่ีจะเลือกอาชีพท่ีต้องสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน อาทิ อาชีพบริการ 
อาชีพศิลปิน อาชีพค้าขาย เป็นต้น ส าหรับลกูท่ีได้รับการอบรมเลีย้งดแูบบละเลย จะมีผลท าให้เขา
ไม่ชอบท่ีจะสงัคมกบับคุคลอ่ืนมากนกั แตพ่อใจท่ีจะท างานกบัวตัถุสิ่งของมากกว่า อาชีพลกัษณะ
นีมี้ดังตัวอย่างเช่น อาชีพเกษตรกรรม อาชีพศิลปหัตถกรรม อาชีพช่างจักรกล อาชีพนักบัญชี    
เป็นต้น 

การเป็นต้นแบบและความคาดหวงัของพ่อแม่ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฒันาการด้านอาชีพของลกู เจตคติและค่านิยมด้านอาชีพของพ่อแม่ เป็นปัจจยัท่ีส าคญัอีก
ประการหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อพฒันาการด้านอาชีพของลกู เช่น การท่ีพ่อแม่มเัจตคติและค่านิยมใน
เชิงบวกต่ออาชีพสุจริต เช่น อาชีพพนกังานโรงแรม พ่อแม่ก็จะสนับสนุนและส่งเสริมลกูให้ได้รับ
ข้อมลูข่าวสารท่ีกว้างขวางเก่ียวกบัอาชีพพนกังานโรงแรม หาโอกาสและแหล่งฝึกฝนอาชีพเพื่อให้
ลูกได้รับประสบการณ์ในงานด้านโรงแรม ให้ค าแนะน าและให้ความช่วยเหลือแก่ลูกทัง้ในด้าน
ความรู้ ประสบการณ์ ก าลงัใจ และทนุทรัพทย์ ฯลฯ เพื่อให้ลกูมีความพร้อมในการก้าวเข้าสูอ่าชีพ
พนกังานโรงแรม เป็นต้น แตใ่นทางตรงกนัข้าม หากพ่อแม่มีเจตคติและค่านิยมในเชิงลบต่ออาชีพ
บางลกัษณะยอ่มมีอิทธิพลเชิงลบตอ่พฒันาการด้านอาชีพของลกูไปด้วย เช่น พอ่แม่บางคูมี่เจตคติ
และคา่นิยมในเชิงลบตอ่อาชีพทหาร หรือครู เพราะมีความคิดเห็นว่า อาชีพทหารเป็นอาชีพท่ีเสี่ยง
ตอ่อนัตรายสงู สว่นอาชีพครูเป็นอาชีพท่ีต้องท างานหนกั รับผิดชอบสงู และได้สิง่ตอบแทนต ่า ทัง้ท่ี
ลกูๆ อาจมีความต้องการ มีความสนใจ มีความสามารถ มีความถนดั และมีบคุลกิภาพท่ีเหมาะสม
กบัอาชีพ ดงักล่าว แต่เน่ืองจากลกูๆ ไม่ได้รับการสนบัสนนุและส่งเสริมจากพ่อแม่ในอาชีพเหล่านี ้
เท่าท่ีควรจะพงึได้รับจงึอาจก่อให้เกิดปัญหาอปุสรรคตอ่พฒันาการด้านอาชีพของลกูได้ 
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2.1.2 ปัจจยัด้านพ่ีน้อง ญาติ และบุคคลท่ีมีความส าคญัต่อครอบครัว 
ล้วนเป็นปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อมทางครอบครัวท่ีมีอิทธิพลไมน้่อยตอ่พฒันาการด้านอาชีพของแตล่ะ
บคุคลดงัจะขอยกตวัอย่างเช่น เด็กท่ีมีพี่น้องหลายคนและอาศยัอยู่ภายในครอบครัวเดียวกนั ย่อม
มีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับอาชีพได้อย่างกว้างขวางมากกว่า และจากหลายแหล่ง
มากกว่าเด็กท่ีเป็นลูกคนเดียวของครอบครัว นอกจากนีพ้ี่ๆ ยังเป็นตัวแบบให้น้องได้เห็นและ       
เอาอยา่งพฤตกิรรมการท างาน เป็นต้น 

2.1.3 ปัจจัยด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมของครอบครัว     
ก็มีอิทธิพลส าคัญต่อพัฒนาการด้านอาชีพของเด็กและวัยรุ่น ส าหรับในสังคมไทยโดยทั่วไป         
เด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมสูง ย่อมมีโอกาสท่ีดีกว่าทัง้ในด้าน
การศึกษาและประสบการณ์ท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านอาชีพ เม่ือเปรียบเทียบกับเด็กท่ีมาจาก
ครอบครัวท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมต ่ากว่า เช่น เด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมต ่า โดยทั่วไปแล้วมักจะไม่ค่อยได้ รับเวลาอย่างเพียงพอนักท่ีจะได้อยู่
ใกล้ชิดพ่อกับแม่ เพราะพ่อแม่ต่างก็มีภารกิจจ าเป็นรัดตวัท่ีจะต้องขวนขวายหารายได้มาเลีย้งดู
สมาชิกของครอบครัว ดงันัน้ เวลาในการอบรมเลีย้งดลูกูในการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบั
อาชีพท่ีเป็นประโยชน์ต่อลกู ในการให้ความรู้และประสบการณ์ด้านอาชีพแก่ลกู ฯลฯ สิ่งต่างๆ ท่ี
พอ่แม่ควรปฏิบตัิเพ่ือสง่เสริมพฒันาการด้านอาชีพของลกู จงึเกิดขึน้ได้ยากในปริมาณและคณุภาพ
ท่ีพงึประสงค์ 

อย่างไรก็ตามเด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สงัคมสูง ก็อาจจะไม่ได้รับเวลาท่ีพ่อแม่ควรให้แก่ลูกตามท่ีพึงประสงค์เช่นกัน เพราะพ่อแม่ก็มี
ภารกิจท่ีต้องรับผิดชอบอยู่รอบด้าน แต่เด็กกลุ่มนีโ้ดยทัว่ไปแล้ว ก็ยงัได้เปรียบมากกว่าเด็กท่ีมา
จากครอบครัวท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมต ่า เพราะข้อจ ากัดในด้านเศรษฐกิจของ
ครอบครัวมีน้อยกว่า จงึมีผลให้เด็กสามารถได้รับสิ่งชดเชย และได้รับการตอบสนองความต้องการ
อยา่งกว้างขวางมากกวา่ เป็นต้น 

 2.2 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับกันอย่าง
กว้างขวางวา่ สถานศกึษามีอิทธิพลตอ่พฒันาการด้านอาชีพของนกัเรียนในหลายด้าน  

ในหวัข้อนีจ้ะขอกล่าวถึงเฉพาะรายละเอียดเก่ียวกับปัจจยัแวดล้อม
ทางสถานศึกษาท่ีมีอิทธิพลอย่างเด่นชดัต่อพฒันาการด้านอาชีพของนกัเรียนประถมศึกษา และ
มธัยมศกึษาเพียง 3 ปัจจยั ดงันี ้
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2.2.1 ปัจจัยด้านผู้ บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ น าของสถานศึกษา       
ซึ่งท าหน้าท่ีส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับการบริหารงานและการบริหารคนของสถานศึกษา และ
รับผิดชอบในการด าเนินงานจดับริการการศึกษาให้แก่ผู้ เรียนตามวตัถุปรสงค์ และนโยบายท่ีรัฐ
ก าหนดไว้ บทบาทหน้าท่ีของผู้ บริหารสถานศึกษาจึงมีอิทธิพลต่อพัฒนาการด้านอาชีพของ
ผู้ รับบริการเป็นอย่างมาก ดังจะขอยกตัวอย่างท่ีเด่นชัด เช่น สถานศึกษาใดท่ีมีผู้ บริหาร
สถานศึกษาท่ีเห็นความส าคญัของงานแนะแนว เข้าใจหลกัการและแนวทางการจดังานแนะแนว
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอาชีพ และให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทัง้ขวัญและ
ก าลงัใจในการจดักิจกรรมเพ่ือสง่เสริมพฒันาการด้านอาชีพของผู้ รับบริการแล้ว ยอ่มคาดหวงัได้ว่า 
ผู้ รับบริการของสถานศกึษานีมี้โอกาสสงูท่ีจะมีพฒันาการด้านอาชีพอยา่งสมวยั 

2.2.2 ปัจจัยด้านครู บุคลากรส าคัญกลุ่มหนึ่งของสถานศึกษา
โดยทัว่ไปประกอบไปด้วยครูผู้สอน ซึง่ท าหน้าท่ีหลกัในด้านปฏิบตัิการสอน เช่น ครูวิชาการ และครู
ผู้ ให้บริการซึ่งท าหน้าท่ีหลกัในด้านสนับสนุนการสอน เช่น ครูแนะแนว หรือนักแนะแนวและให้    
การปรึกษาครูบรรณารักษ์ ครูพยาบาล ครูโสตทศันศกึษา เป็นต้น ครูมีบทบาทหน้าท่ีในการเตรียม
ตวัผู้ รับบริการให้มีความพร้อมท่ีเหมาะสมทัง้ในด้านการศกึษา การประกอบอาชีพ และการครอง
ตนในสังคม และเน่ืองจากครูเป็นผู้ ท่ี มี เวลาใกล้ชิดกับผู้ รับบริการมากท่ีสุดในสังคมของ
สถานศกึษา ดงันัน้ เจตคติ คา่นิยม และพฤติกรรมตา่งๆ ของครูจึงมีอิทธิพลตอ่ผู้ รับบริการมาก ทัง้
โดยทางตรงและทางอ้อม เพราะผู้ รับบริการเรียนรู้จากการสงัเกตครูเป็นตวัแบบ (Model) ดงัจะเห็น
ได้จากท่ีมีความประทับใจในตัวครู เม่ือถูกถามว่า “อยากจะประกอบอาชีพอะไรเม่ือหนูโตขึน้” 
ค าตอบท่ีได้มกัจะเป็น “หนอูยากเป็นครู” เป็นต้น 

2.2.3 ปัจจัยด้านเพื่อน เพื่อนเร่ิมมีอิทธิพลเด่นชัดเม่ือเด็กอยู่ในวัย
ประถมศึกษาและมาใช้เวลาอยู่ในสังคมของสถานศึกษา เรามักจะพบเห็นเสมอว่า เด็กในวัย      
ประถมศกึษาชอบเกาะกลุม่ร่วมท ากิจกรรมกบัเพื่อนร่วมวยัเพศเดียวกนั รวมทัง้ยงัชอบการแข่งขนั
กบัเพื่อนหรือระหว่างกลุ่มเพื่อนอีกด้วย เด็กหลายคนมีโอกาสได้ค้นพบความสนใจและความถนดั
ในอาชีพท่ีแท้จริงของตนจากการได้ร่วมท ากิจกรรมกบัเพื่อน นอกจากนี ้การเกาะกลุม่กบัเพื่อนท่ีมี
ภมูิหลงัอย่างหลากหลาย ยงัท าให้เด็กได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในอาชีพอย่างกว้างขวางไปด้วย 
เช่น เพื่อร่วมกลุ่มเดียวกัน บางคนมีประสบการณ์ในการเลีย้งเป็ดไก่ บางคนมีความสามารถ           
ในการเพาะเลีย้งปลาเป็นอาหาร บางคนเก่งในการเพาะเลีย้งไม้ ดอกไม้ประดับ บางคนมี
ความสามารถในการค้าขายสินค้าปลีก และบางคนมีความช านาญในการปลูกพืชผักสวนครัว     
เป็นต้น 
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เน่ืองจากธรรมชาติของเด็กในวยันีช้อบท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนัและ
ชอบการแข่งขนั ดงันัน้ ความสนใจและความถนดัในอาชีพอย่างหลากหลายของเพื่อนๆ ร่วมกลุ่ม
จึงมีอิทธิพลต่อความสนใจและความถนัดในอาชีพของเด็กซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มไปด้วย              
ในขณะเดียวกัน การแข่งขันกันระหว่างกลุ่มเพื่อนร่วมวัยก็มีอิทธิพลต่อพัฒนาการด้านอาชีพ      
ของเด็กเพราะเป็นแรงผลกัดนัให้เด็กเพิ่มความสนใจและความสามารถในอาชีพให้ทดัเทียมเพื่อน 

เม่ือผู้ รับบริการอยู่ในระดบัมัธยมศึกษา หรือท่ีเรียกกันโดยทั่วไปว่า 
“นกัเรียนวยัรุ่น” เพื่อนยิ่งมีอิทธิพลต่อนกัเรียนวยัรุ่นเพิ่มมากขึน้อีก เราจึงมกัได้ยินและได้พบเห็น
อยู่บ่อยครัง้ว่า นักเรียนวัยรุ่นมีพฤติกรรมซึ่งเป็นลักษณะเด่นเฉพาะวัย คือ “ขาดเพื่อนไม่ได้” 
“คล้อยตามกลุม่เพื่อน” และ “ต้องเสมอหน้ากบัเพื่อนในกลุม่” เป็นต้น 

นอกจากนี ้กลุ่มเพื่อนยงัมีอิทธิพลต่อเจตคติและค่านิยมด้านอาชีพ 
การตดัสินใจเลือกอาชีพ ประสบการณ์ทางอาชีพ ความสขุความส าเร็จในการประกอบอาชีพ และ
การด าเนินชีวิตของวยัรุ่นอีกด้วย 

 2.3 ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสงัคม นอกจากสิ่งแวดล้อมทาง
ครอบครัวและสิ่งแวดล้อมทางสถานศกึษาแล้ว สิ่งแวดล้อมในชมุชนและสงัคมท่ีบคุคลอาศยัอยู่ก็
เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฒันาการด้านอาชีพด้วยเช่นกนั 4 ปัจจยัดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

2.3.1 ปัจจยัด้านบคุคลหรือคณะบคุคล ในชมุชนและสงัคมประกอบ
ไปด้วยบุคคลในอีกหลายสาขาอาชีพ และหลายประสบการณ์ ซึ่งความหลากหลายของบุคคลใน
ชุมชนหรือสงัคมนัน้ สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมพฒันาการด้านอาชีพของเด็กและ
วยัรุ่นได้เป็นอยา่งดี 

2.3.2 ปัจจยัด้านหน่วยงาน หน่วยงานในชุมชนและสงัคมภายนอก 
แบง่ออกอยา่งกว้างๆ ได้เป็นหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน  

1) หน่วยงานภาครัฐ มีสว่นรับผิดชอบโดยตรงตอ่การก าหนดนโยบาย
และแผน ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการด้านอาชีพของเด็กและวยัรุ่นไทย เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ    
(สกศ.) และส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) เป็นต้น 

2) หน่วยงานภาคเอกชน มีส่วนร่วมรับผิดชอบและให้การสนบัสนุน
หน่วยงานภาครัฐในการจดักิจกรรมตา่งๆ เพื่อสง่เสริมพฒันาการด้านอาชีพของเด็กและวยั รุ่นไทย 
เช่น สถานประกอบอาชีพอิสระ โรงแรม โรงงาน ธนาคาร ส านกัพิมพ์ ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ท่ีเปิด
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โอกาสให้เด็กและวยัรุ่นไปฝึกงาน หรืออบรมความรู้และสร้างเสริมทกัษะทางอาชีพ ให้โอกาสได้ไป
เยี่ยมชมสถานประกอบการ เป็นต้น 

2.3.3 ปัจจัยด้านสื่อมวลชน สื่อมวลชนเป็นปัจจัยท่ี มีอิทธิพลต่อ
พัฒนาการด้านอาชีพของเด็กและวัยรุ่น ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปัจจัยด้านอ่ืนๆ เพราะสื่อมวลชน
สามารถเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น และความบันเทิงไปสู่ผู้ รับสารเป็นจ านวนมาก       
ซึ่งอยู่ต่างถ่ินต่างท่ีกันในเวลารวดเร็ว สื่อมวลชนมีความส าคัญในยุคข้อมูลข่ าวสารมีดัง
ตวัอย่างเช่น หนงัสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพบั แผ่นปลิว วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ VCD DVD 
อินเทอร์เน็ต และภาพยนตร์ เป็นต้น 

 2.2.4 ปัจจยัด้านความต้องการก าลงัคนของสงัคม ในแต่ละยคุสมยั
มีทิศทางแตกตา่งกนัไป เช่น สงัคมไทยในยคุปัจจบุนัซึง่ก้าวไปสู่การเป็นประเทศอตุสาหกรรมใหม ่
และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ “AEC”) ย่อมต้องการ
ก าลังคนด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการจัดการ มากกว่าเม่ือครัง้อดีตท่ี
ประเทศไทยยงัเป็นสงัคมเกษตรกรรมแบบเก่า เป็นต้น ปัจจยัด้านความต้องการก าลงัคนของสังคม 
ยอ่มมีสว่นก าหนดทิศทางด้านอาชีพของบคุคล  

จากการศึกษาเอกสารสามารถสรุปได้ว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฒันาการด้านอาชีพ
ซึ่งผู้ ท่ีเก่ียวข้องทัง้ครูและผู้ปกครองจะต้องช่วยกันส่งเสริมให้นักเรียนได้มีพฒันาการด้านอาชีพ
อย่างเหมาะสมกับตนเอง โดยค านึงถึงปัจจัยท่ีมีอิท ธิพลต่อพัฒนาการด้านอาชีพของนักเรียน
สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ปัจจยัด้านสว่นตวั และปัจจยัด้านสิง่แวดล้อม ดงันี ้

1. ปัจจัยด้านส่วนตัว ประกอบด้วย 6 ประการ คือ 1) ความต้องการและ ความ
สนใจของนักเรียน 2) ความสามารถและความถนัดเฉพาะบุคคลของนักเรียน 3) การมีทักษะท่ี
จ าเป็นในการประกอบอาชีพต่างๆ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการท างาน 4) ค่านิยมในงาน
ของนกัเรียน 5) ความพร้อมของร่างกายและสขุภาพ 6) ความแตกต่างระหว่างเพศ เช่ือชาติ และ
ศาสนาตา่งๆ  

2. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3 ประการ คือ 1) สิ่งแวดล้อมทาง
ครอบครัว เช่น การอบรมเลีย้งดขูองพ่อแม่ และความคาดหวงัของครอบครัวท่ีมีตอ่การเลือกอาชีพ
ของลกู เจตคติและค่านิยมทางอาชีพของครอบครัว ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านีล้้วนมีส่วนสนบัสนนุให้ลกู
ได้รับข้อมลูทางอาชีพท่ีครอบครัวเห็นชอบและสง่เสริมให้ได้เตรียมตวัเพื่อไปสูอ่าชีพนัน้ๆ ตลอดจน
สภาพเศรษฐกิจและสงัคมท่ีครอบครัวเป็นอยูก็่มีสว่นส าคญัในการให้ลกูได้รับโอกาสทางการศกึษา
ท่ีแตกต่างกัน 2) สิ่งแวดล้อมทางสถาบันการศึกษา ผู้ บริหาร ครู และเพื่อน ล้วนมีอิทธิพลต่อ
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พฒันาการด้านอาชีพโดยเฉพาะในช่วงวยัรุ่น กลุม่เพื่อนจะมีอิทธิพลอยา่งเดน่ชดั ในการเข้ากลุม่ท่ี
ชอบท ากิจกรรมคล้ายคลงึกนั ความสนใจตา่งๆ ซึง่มีผลด้านเจตคติและคา่นิยมทางด้านอาชีพของ
แต่ละบุคคล 3) สิ่งแวดล้อมในชุมชนและสงัคม สภาพแวดล้อมท่ีบุคคลอาศยัอยู่ และสื่อมวลชน  
ในการเผยแพร่ข่าวสารตา่งๆ เช่น โทรทศัน์ ส่ือสิง่พิมพิ์ ภาพยนตร์ ข้อมลูทางอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมลู
ท่ีนกัเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถกระตุ้นให้เกิดความสนใจ เจตคตแิละคา่นิยมตา่งๆ ได้รวม
ไปถึงสภาพสงัคมท่ีมีแนวโน้มความต้องการตลาดแรงงานในปัจจบุนัและอนาคต ย่อมมีสว่นในการ
ก าหนดทิศทางการเลือกประกอบอาชีพตา่งๆ ของบคุคลเช่นกนั 

 
3.5 วุฒภิาวะทางอาชีพและความสามารถในการตัดสินใจเลือกอาชีพ 

ซูเปอร์ (นวลศิ ริ เปาโรหิตย์ , 2552) เน้นมากในเร่ืองของวุฒิ ภาวะทางอาชีพ 
(Vocational Maturity) การท่ีจะเรียกบุคคลใดมีวุฒิภาวะทางอาชีพสูงหรือต ่านัน้ เรามักจะต้อง
เทียบกับกลุ่มอายุของเขาด้วยเสมอ ดงันัน้ วฒุิภาวะทางอาชีพจึงมีส่วนสมัพนัธ์กับอายุของเด็ก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการวดัวฒุิภาวะทางอาชีพของบุคคล มกัจะเป็นข้อมลูทางด้านความรู้   
ความเข้าใจตนเอง และความรู้ความเข้าใจในโลกของงานอาชีพ ซูเปอร์เช่ือว่า วฒุิภาวะทางอาชีพ
มีความส าคญัตอ่การตดัสินใจเลือกอาชีพของบคุคลมาก 

วฒุิภาวะมีความส าคญัอย่างมากต่อการเรียนรู้ ถ้าเด็กได้เรียนรู้ตามวฒุิภาวะ (สอดคล้อง
กบัวฒุิภาวะ) เขาจะเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็ว หากยงัไม่มีวฒุิภาวะการเรียนรู้จะเป็นไปด้วย
ความยากล าบาก ไม่ประสบผลส าเร็จตามท่ีมุ่งหวงั ในการท างานหรือกิจการอ่ืนใดก็ตาม หากผู้ท า
ขาดวุฒิภาวะคงหวงัความส าเร็จได้ยาก (ชูชีพ อ่อนโคกสงู, 2550) ดงันัน้ คนปกติจะมีวุฒิภาวะ  
สมกบัวยัของตนถ้าอยู่ในวยัหนึ่งแต่ยงัไม่มีความสามารถประจ าวยันัน้ ถือว่าบุคคลขาดวฒุิภาวะ
หากยงัไม่ถึงวยันัน้ แตมี่ความสามารถประจ าวยันัน้แล้ว บคุคลนัน้ก็มีวฒุิภาวะเร็วกว่าปกติ (ยรุาวดี 
เน่ืองโนราช, 2558) 

บริการแนะแนวในโรงเรียนสง่เสริมให้นกัเรียนมีวฒุิภาวะทางอาชีพ คือ มีความพร้อม
ในการตดัสินใจเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสมเม่ือถึงวยัอนัควร โดยครูแนะแนวจดักิจกรรมอย่าง
ต่อเน่ืองตัง้แต่ระดบัประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา มีการเตรียมนักเรียนในหลายเร่ือง เช่น ให้
นกัเรียนรู้จกัตนเอง อาทิ รู้ความสามารถ ความถนดั ความสนใจ บคุลิกภาพของตน ให้นกัเรียนได้รู้
ลกัษณะของอาชีพ รู้ข้อดีและข้อบกพร่องของอาชีพต่างๆ มีเจตคติท่ีดีต่อการท างานคือ ตระหนกั
วา่อาชีพสจุริตทัง้ปวงล้วนแตมี่ประโยชน์ตอ่ตนเองและสงัคม ไม่รังเกียจอาชีพหรือผู้ประกอบอาชีพ
ใดว่าไร้เกียรติ รายได้น้อย แตง่กายไมส่วยงาม ท างานกลางดนิกลางทราย อบรมเด็กไม่ให้รู้สกึอาย
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ในการท างานสจุริตระหว่างเรียน ครูแนะแนวและครูควรฝึกให้นกัเรียนมีความรับผิดชอบมีเหตผุล 
ฝึกคดิให้รอบคอบก่อนตดัสินใจ ให้เด็กมีการวางแผนในการกระท าสิง่ตา่งๆ  

ผู้ ปกครองมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกอาชีพของบุตรหลาน 
ผู้ปกครองบางคนต้องการให้บตุรหลานสืบต่ออาชีพของพ่อ แม่ ปู่  ย่า ตา ยาย โดยไม่ได้พิจารณา
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจของบุตรหลาน ผู้ ปกครองจ านวนมากมอบค่านิยมท่ีไม่
ถกูต้องให้เด็กในความปกครอง เช่น สนบัสนุนให้เรียนสาขาวิชาท่ีมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสงู 
ผู้ปกครองควรให้เด็กพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ในการเลือกอาชีพ และควรแนะน าให้เด็กเห็น
ข้อดีและข้อบกพร่องของอาชีพตา่งๆ ตามท่ีเป็นจริง นอกจากนัน้ผู้ปกครองยงัช่วยฝึกให้เด็กมีความ
เป็นตวัของตวัเอง สามารถตดัสินใจเลือกสิง่ตา่งๆ ได้ด้วยตนเอง 

การท่ีบ้านและโรงเรียนร่วมมือกนัเตรียมนกัเรียนให้มีวฒุิภาวะทางอาชีพเป็นการช่วย
ให้นกัเรียนสามารถเลือกอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความเป็นตวัของตวัเอง ไม่ได้เลือก
อาชีพตามเพื่อนหรือตามคา่นิยมของสงัคม ให้เลือกอาชีพตามพืน้ฐานของความถนดัและความสนใจ
ของตน เลือกอาชีพท่ีเป็นไปได้จริง ไม่ใช่เพ้อฝัน การเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตนเองเป็น
รากฐานส าคญัในการประกอบอาชีพได้อยา่งก้าวหน้าในอนาคต (ราชบณัฑิตยสภา, 2558) 

จากการศึกษาเอกสารกล่าวโดยสรุปว่า ความส าคัญของวุฒิภาวะทางอาชีพมี
ความส าคญัอย่างยิ่งกับการเลือกอาชีพของนกัเรียนในอนาคต โดยวฒุิภาวะทางอาชีพเป็นส่วน
ช่วยให้นกัเรียนมีความพร้อมในการเตรียมตวัตดัสินใจเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสม โดยครูแนะ
แนว และผู้ปกครองมีส่วนช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนมีวฒุิภาวะทางอาชีพอย่างสมวยัให้นกัเรียนได้
รู้จกัตนเอง ความสามารถ ความสนใจ ความถนดั บคุลิกภาพของตนเอง และรู้จกัอาชีพต่างๆ มี
เจตคติท่ีดีตอ่การประกอบอาชีพสจุริต เป็นต้น 
 

3.6 แบบทดสอบที่ใช้วัดวุฒภิาวะทางอาชีพ 
แบบทดสอบท่ีใช้วดัวฒุิภาวะทางอาชีพ (Career Maturity Inventory) 

 (นวลศิริ เปาโรหิตย์, 2552) 
เม่ือความคิดทางพฒันาการอาชีพแพร่หลายมากขึน้ ก็ได้มีผู้คิดแบบวดัวฒุิภาวะทาง

อาชีพขึน้ แบบทดสอบประเภทนีใ้ช้ได้ผลดีกับวัยรุ่นหรือนักเรียนมัธยม โดยเฉพาะกับเด็กตาม
สถานพินิจ หรือท่ีอยู่ในโครงการพิเศษท่ีครูแนะแนวต้องหาวิธีการช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือโรงเรียน
ท่ีก าลังจัดท าโครงการวางแผนอาชีพให้กับเด็ก เพราะลักษณะของแบบทดสอบจะวัดความรู้      
ความเข้าใจ (Cognitive knowledge) ของบคุคลทางอาชีพท่ีเก่ียวโยงไปถึงโครงการอาชีพทัง้หมด 



  111 

แบบทดสอบวฒุิภาวะทางอาชีพนี ้มีรากฐานมาจากทฤษฎีพฒันาการของ กินเบอร์ก 
แฮวิกเฮร์ส ซเูปอร์ และไคร์ท  

นกัพฒันาการทางอาชีพเหลา่นี ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ซเูปอร์ มีความเช่ือวา่ พฒันาการ
ทางอาชีพจะต้องเกิดขึน้ตามล าดับขัน้ตอนตามวุฒิภาวะ และจะต้องเป็นพัฒนาการท่ีเกิด
ตอ่เน่ืองกนัไปตลอดชีวิต  

ซูเปอร์กล่าวว่าในแต่ละช่วงของชีวิต บุคคลจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ภารกิจทางอาชีพบางอย่างท่ีกลุม่บคุคลในอายเุดียวกนักบัเขาควรจะรู้ ซูเปอร์ เรียกสิ่งนีว้่าวฒุิภาวะทาง
อาชีพเขากล่าวว่าการท่ีบุคคลจะมีวุฒิภาวะทางอาชีพในระดบัใดนัน้จะขึน้อยู่กับการพฒันาการ
ของเขา 

ซเูปอร์ ได้จดัแบง่ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองวฒุิภาวะทางอาชีพ ออกเป็น 6 ด้าน และ
ก็ปรากฎว่า การจัดแบ่งของซูเปอร์ได้กลายเป็นรากฐานท่ีใช้สร้างแบบทดสอบในเร่ืองวุฒิภาวะ    
ทางอาชีพในเวลาตอ่มา 

การจดัแบง่ของซเูปอร์ มีดงันี ้คือ 
1. ทัศนคติของบุคคลในความคิดเก่ียวกับอาชีพ (Orientation to Vocational 

Choice) 
2. ข้อมลูและความรู้เก่ียวกับอาชีพท่ีบุคคลมีอยู่ ตลอดจนการวางแผนท่ีจะ

ด าเนินไปตามท่ีได้ตัง้ไว้ (Information and Planning)  
3. ความถาวรของตวัเลือกทางอาชีพ (Consistency of Vocational Preference)  
4. ความเด่นชัดในส่วนต่างๆ ของบุคลิกภาพ ตลอดจนความก้าวหน้าของ         

บุุคคลในการสร้างภาพพจน์หรือความคิดรวบยอดของตนเอง (Crystallization of Traits and 
Development of Self-concept) 

5. ความเป็นอิสระในการเลือกตดัสนิใจด้านอาชีพ (Vocational Independent) 
6. ความฉลาดในการเลือกอาชีพ เลือกได้อย่างตามความเป็นจริง และ     

ความต้องการเพื่อไปสูจ่ดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ (Wisdom of Vocational Preference) 
ซูเปอร์ ได้ให้ข้อคิดว่า ถ้าบุคคลผู้ ใดท าแบบทดสอบ และได้คะแนนสูงทัง้ 6 ด้านท่ี

กล่าวมา อาจจัดได้ว่ามีวุฒิภาวะทางอาชีพสูงกว่าผู้ ท่ีอยู่ในอายุระดับเดียวกับเขา บุคคลท่ีมี       
วฒุิภาวะทางอาชีพสงูมกัสงัเกตได้จากพฤติกรรมการเลือกอาชีพของเขา มกัจะเลือกเรียน ตดัสิน
ปัญหาทางอาชีพ แสวงหาประสบการณ์ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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สว่นใหญ่แล้ว ครูแนะแนวจะใช้แบบทดสอบเก่ียวกบัวฒุิภาวะทางอาชีพ เพื่อเป็นการ
ส ารวจดวู่าบคุคลมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองอาชีพระดบัใด มีด้านท่ีเขายงัขาดความพร้อมอยูบ้่าง 
กลา่วง่ายๆ ก็คือ เป็นแบบทดสอบประเภทวดัด้านตา่งๆ ดงันี ้คือ  

1. ระดบัพฒันาการทางอาชีพ (Degree of Vocational Development) 
2. ทศันคติท่ีมีตอ่งาน (Attitude toward Work) 
3. ความสามารถท่ีจัดกิจกรรมได้ตามขัน้พัฒนาการ (Ability to cope with 

Vocational Tasks)  
4. ช่วยวัดความพร้อมของบุคคลในการเข้าสู่กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเลือก

อาชีพและเพื่อเพิ่มพนูประสิทธิภาพของโปรแกรมการสอนเร่ืองงานอาชีพ (Assess Outcomes of 
Career Education Programs) 

แบบทดสอบวฒุิภาวะทางอาชีพของ ไคร์ท (Career Maturity Inventory หรือช่ือ
ยอ่วา่ CMI) 

แบบทดสอบ CMI ของไคร์ทนี ้แต่เดิมเรียกช่ือว่า Vocational Development 
Inventory (VDI) เป็นแบบทดสอบท่ีดเูหมือนจะมีท่ีใช้แพร่หลายมากท่ีสดุในกลุ่มแบบทดสอบวดั
วฒุิภาวะทางอาชีพทัง้หมด 

วตัถุประสงค์ของแบบทดสอบนี ้ไคร์ท กล่าวว่า “เพื่อใช้ในการวดัวุฒิภาวะของ
ทศันคติ และวดัความสามารถของบคุคล ซึง่จ าเป็นอย่างยิ่งในการตดัสินใจเลือกอาชีพท่ีเป็นไปได้
ของเขา” 

แบบทดสอบ CMI นัน้ มีสว่นประกอบอยูด้่วยกนั 2 มาตรา คือ 
1. มาตราวดัทศันคติ (Attitude Scale) 
2. มาตราวดัความสามารถ (Competencies Test) 

ในการใช้แบบทดสอบนัน้ อาจใช้มาตรารวมหรือแยกกนัก็ได้ นอกจากนี ้การแปลผล
ก็เช่นเดียวกนั จะแปลรวมกนัไปทัง้ 2 มาตราหรือแปลแยกก็ได้ จะขอแยกกลา่วในแตล่ะมาตรา 

มาตราวัดทัศนคติ (AS) เป็นการวัดความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อกระบวนการเลือก
อาชีพ มีค าถามทัง้สิน้ 50 ข้อ ให้ตอบ ใช่/ไม่ใช่ ในเร่ืองต่อไปนีค้ือ ความถาวรของตวัเลือกอาชีพ/
ความเป็นไปได้แค่ไหนของอาชีพท่ีเลือก โดยค านึงถึงความสามารถส่วนบุคคล และโอกาสการได้
งานท า/ทศันคติท่ีมีตอ่ตวัเลือกทางอาชีพ/ความสามารถในการเลือกทางอาชีพ 

คะแนนท่ีได้จะเป็นคะแนนรวมของทัง้ 5 เร่ือง การท าใช้เวลาประมาณ 30 นาที และ
สามารถนบัคะแนนได้เอง ใช้ได้กบัเด็กมธัยมทกุระดบั รวมทัง้กลุม่ประชากรอ่ืนๆ อีกหลายประเภท 
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ครูแนะแนวอาจใช้แบบทดสอบชนิดนีเ้พื่อเป็นประโยชน์ในการดูว่า เด็กคนใดมี      
ความต้องการช่วยเหลือทางให้บริการปรึกษาทางอาชีพ มากกวา่เดก็อ่ืน (Screening Device) 

มาตราวัดความสามารถ (CT) นัน้ ไคร์ท กล่าวว่า ใช้วัดในการดูความเข้าใจของ
บุคคลในการมองอาชีพของเขา และวางแผนสร้างทักษะท่ีจ าเป็นในการตดัสินใจ ประกอบด้วย
ข้อมูลท่ีเป็นลกัษณะค าถามปรนัย มีข้อค าถามให้เลือกตอบในเร่ืองต่อไปนีค้ือ การรู้จักตนเอง/     
รู้จกัโลก/งานอาชีพ/การเลือกงาน/การวางแผน/ขัน้ตอนการแก้ปัญหา 

ส าหรับมาตราวดัความสามารถนัน้ ใช้เวลาท าประมาณ 2 ชัว่โมง ไคร์ท ได้กล่าวว่า 
มาตราส่วนวดัความสามารถของเขานี ้สามารถใช้ศึกษาพฒันาการทางอาชีพ/ประเมินหลกัสตูร
และความต้องการแนะแนว/ประเมินผลโครงการอาชีพศึกษา/และประเมินผลในเร่ืองการทดสอบ
ทางการให้บริการปรึกษาทางอาชีพ 

ส่วนใหญ่แล้วผู้ ท่ีใช้แบบทดสอบนีม้กัใช้กบัวตัถปุระสงค์ 3 ข้อต้น ส่วนในข้อสดุท้าย
คือท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการปรึกษาทางอาชีพนัน้มีท่ีใช้น้อย และผู้สร้างก็ไม่ได้เน้นจุดนีเ้ป็น
พิเศษนกั 

จากเอกสารข้างต้นกลา่วโดยสรุปได้วา่ แบบทดสอบ CMI นัน้ มกัใช้วดัระดบัวฒุิภาวะ
ทางอาชีพของบุคคลในส่วนท่ีใช้ส าหรับแนะแนวอาชีพนัน้ ครูแนะแนวอาจใช้เป็นเคร่ืองมือ
ช่วยเหลือเด็กท่ีมีวฒุิภาวะทางอาชีพต ่า หาทางช่วยเหลือโดยใช้การสมัภาษณ์และการให้บริการ
ปรึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเร่ืองอาชีพ และช่วยให้เขามีความพร้อมมากขึน้ในการ
ตดัสินใจเลือกอาชีพท่ีดีท่ีสดุ กบัความสามารถของตวัเขาเอง 

  
3.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวุฒภิาวะทางอาชีพ 

งานวจิัยในประเทศ 

ลออ สมใจ (2556) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อวฒุิภาวะทางอาชีพ
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ในเขตเทศบาลนครสมทุรปราการ กลุม่ตวัอย่างในการศกึษาครัง้
นี ้เป็นนกัเรียนในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 310 คน เคร่ืองมือในการวิจยั ประกอบด้วย    
4 ขัน้ตอน ดังนี  ้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักเรียนประกอบด้วย เพศ เกรดเฉลี่ย อาชีพ
ผู้ปกครอง แบบสอบถามค่านิยมในการท างาน  แบบสอบถามการบริการแนะแนวอาชีพ  และ
แบบสอบถามวฒุิภาวะทางอาชีพ ผลท่ีได้จากการศกึษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีสมัพนัธ์กบัวฒุิภาวะทาง
อาชีพของทัง้สององค์ประกอบนัน้แตกต่างกัน ดงันี ้องค์ประกอบด้านทัศนคติทางอาชีพพบว่า 
คา่นิยมทางอาชีพนัน้มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัทศันคติด้านอาชีพ แตเ่พศ ผลการเรียน อาชีพของ
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ผู้ปกครอง และการบริการแนะแนวอาชีพ ไม่มีความสมัพนัธ์กับทัศนคติทางอาชีพ องค์ประกอบ
ด้านความสามารถในการตัดสินใจเลือกอาชีพ พบว่า ระดับผลการเรียนมีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ แต่เพศ อาชีพของผู้ปกครอง การบริการแนะแนวอาชีพ 
และค่านิยมทางอาชีพ ไม่มีความสมัพันธ์กับความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ ปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อวุฒิภาวะทางอาชีพของทัง้สององค์ประกอบนัน้แตกต่างกัน ซึ่งได้แก่ เพศ ระดับผล        
การเรียน อาชีพของผู้ปกครอง การบริการแนะแนวอาชีพ และค่านิยมทางอาชีพ ท่ีมีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติทางอาชีพของผู้ เรียน องค์ประกอบด้านทัศนคติทางอาชีพไม่พบว่ามีตัวแปรท่ีศึกษา          
ในการวิจยัครัง้นีซ้ึ่งได้แก่ เพศ ระดบัผลการเรียน อาชีพของผู้ปกครอง การบริการแนะแนวอาชีพ 
และค่านิยมทางอาชีพ  ท่ี มีอิท ธิพลต่อทัศนคติทางอาชีพของผู้ เรียน องค์ประกอบด้าน
ความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ พบว่าระดบัผลการเรียนมีอิทธิพลกบัความสามารถใน
การตัดสินใจเลือกอาชีพ แต่เพศ อาชีพของผู้ปกครอง การบริการแนะแนวอาชีพ และค่านิยม       
ทางอาชีพ ไมมี่อิทธิพลกบัความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ 

นฤมล ตัง้ประพฤติดี (2553) ได้ท าการศึกษาผลของโปรแกรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองท่ีมีตอ่วฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคต ิมีจดุมุง่หมายเพื่อศกึษาระดบัวฒุิภาวะทางอาชีพของ
นกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 จ าแนกตามเพศ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และเพ่ือเปรียบเทียบวฒุิภาวะ
ทางอาชีพของนกัเรียนกลุ่มทดลองระหว่างก่อนและหลงัการได้รับโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และกลุม่ควบคมุท่ีไม่ได้รับโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัเป็นนกัเรียน
ชัน้มธัยมศึกษาช่วงชัน้ท่ี 4 ท่ีมีวฒุิภาวะทางอาชีพตัง้แต่เปอร์เซนไทล์ท่ี 25 ลงมา จ านวน 30 คน 
แบ่งเป็น กลุ่มทดลองจ านวน 15 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 15 คน โดยใช้วิธีการสุ่มเข้ากลุ่ม 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบส ารวจวุฒิภาวะทางอาชีพ และโปรแกรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ผลการศกึษาพบว่า นกัเรียนเพศชายกับนักเรียนเพศหญิงมีวุฒิภาวะทางอาชีพภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน น ักเรียนที่มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางมีวุฒิภาวะทางอาชีพสูงกว่า
นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า และนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ี
ได้รับโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองมีวฒุิภาวะทางอาชีพสงูกว่าก่อนเข้าร่วมและสงูกว่านกัเรียน
กลุม่ควบคมุ   

วิกานดา ชยัรัตน์ (2551) ได้ศกึษาวิจยัเร่ืองการศกึษาและพฒันาวฒุิภาวะทางอาชีพ
ด้วยคู่มือการค้นพบอาชีพของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี  4 โรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียน จ าแนกตามเพศ และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และเปรียบเทียบวฒุิภาวะทางอาชีพของนกัเรียนก่อนและหลงัการใช้คูมื่อการค้นพบ
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อาชีพ กับกลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้ใช้คู่มือ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีค้ือ นักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาช่วงชัน้ท่ี 4 ท่ีมีคะแนนวฒุิภาวะทางอาชีพตัง้แต่เปอร์เซนไทล์ท่ี 25 ลงมาจ านวน 30 
คน แบง่เป็นกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุ จ านวน กลุม่ละ 12 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีค้ือ     
แบบส ารวจวฒุิภาวะทางอาชีพ และคูมื่อการค้นพบอาชีพ ผลศกึษาพบวา่ นกัเรียนหญิงมีวฒุิภาวะ
ทางอาชีพสงูกว่านกัเรียนชาย นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูมีวฒุิภาวะทางอาชีพสงูกว่า
นกัเรียนท่ีมีวฒุิภาวะทางอาชีพระดบัปานกลาง และระดบัต ่าตามล าดบั และนกัเรียนกลุม่ทดลองมี
วฒุิภาวะทางอาชีพสงูกวา่กลุม่ควบคมุ 

พัชรภา วรแสง (2546) ได้ท าการศึกษาวุฒิภาวะด้านอาชีพของนักเรียนและ      
การพฒันาวุฒิภาวะด้านอาชีพของนักเรียนโดยการให้ค าปรึกษาด้านอาชีพแบบกลุ่มตามแบบ
ของจอห์น โอ ไคร้ท์ ในนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี      
มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวุฒิภาวะด้านอาชีพของนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาชัน้ปีท่ี 5 โรงเรียน    
นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี จ าแนกตามเพศ ระดบัการศึกษาของผู้ปกครอง และรูปแบบของ
การอบรมเลีย้งดู และเพื่อเปรียบเทียบวุฒิภาวะด้านอาชีพของนักเรียนก่อนและหลังการให้
ค าปรึกษาแบบกลุม่ด้านอาชีพตามแบบของจอห์น โอ ไคร้ท์ และกลุม่ท่ีใช้ค าปรึกษาแบบปกต ิกลุม่
ตวัอย่างท่ีใช้คือนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีมีคะแนนวฒุิภาวะด้านอาชีพตัง้แต่เปอร์เศ็นไทล์ท่ี 
25 ลงมา จ านวน 20 คน แบ่งเป็น กลุ่มทดลองจ านวน 10 คน กลุ่มควบคุมจ านวน 10 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ได้แก่ แบบส ารวจวฒุิภาวะด้านอาชีพ และโปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มด้าน
อาชีพตามแบบของจอห์น โอ ไคร้ท์ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนท่ีมีเพศ ระดับการศึกษาของ
ผู้ปกครอง และรูปแบบการอบรมเลีย้งดตู่างกนัมีวฒุิภาวะทางอาชีพไม่แตกต่างกนั นกัเรียนมีวฒุิ
ภาวะด้านอาชีพสงูขึน้หลงัการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ด้านอาชีพตามแบบของจอห์น โอ 
ไคร้ท์ และนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มด้านอาชีพตามแบบของจอห์น 
โอ ไคร้ท์ มีวฒุิภาวะด้านอาชีพสงูกวา่นกัเรียนกลุม่ควบคมุ 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัข้างต้นสรุปได้ว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อวุฒิภาวะทาง
อาชีพ คือ การรู้จกัตนเอง และค่านิยมทางอาชีพ ส่วนการพฒันาวฒุิภาวะทางอาชีพของนกัเรียน
สามารถพัฒนาได้โดยการจัดแนะแนวอาชีพ การให้ค าปรึกษาอทางาชีพ และการสร้างคู่มือ         
การค้นพบตนเอง  
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งานวจิัยต่างประเทศ 

บาบาทูน และโอซาคิน (Babatunde & Osakinle, 2013, October) ได้ศึกษา    
ผลของการจดักิจกรรมแนะแนวกลุ่มและเทคนิคการให้ค าปรึกษาท่ีมีต่อวฒุิภาวะทางอาชีพของ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐเอคีตี ประเทศไน จีเรีย มีความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบ          
วฒุิภาวะทาอาชีพของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศกึษา ระหว่างการจดักิจกรรมแนะแนวกลุม่และการใช้
เทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่ม โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกึ่งทดลองเปรียบเทียบก่อนและหลงั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัเป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายจาก 170 โรงเรียนในรัฐเอคีตี 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัจ านวน 120 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง หลงัจากนัน้ท าการสุ่ม
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มกับนักเรียนท่ีได้รับเทคนิคให้
ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า วุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรม   
แนะแนวกลุม่และการใช้เทคนิคการให้ค าปรึกษากลุม่มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
โดยทัง้สองวิธีคือการใช้กิจกรรมแนะแนวกลุม่และการใช้เทคนิคการให้ค าปรึกษากลุม่มีประสทิธิภาพ
ในการพฒันาวฒุิภาวะทางอาชีพ 

จากการศกึษางานวิจยัดงักล่าวสามารถสรุปได้ว่า ในการพฒันาวฒุิภาวะทางอาชีพ
ของนกัเรียนเม่ือเปรียบเทียบการใช้กิจกรรมแนะแนวกลุ่มกบัการใช้เทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
พบว่า นักเรียนมีวฒุิภาวะทางอาชีพแตกต่างกัน แต่ทัง้ 2 วิธีสามารถพฒันาวฒุิภาวะทางอาชีพ
ของนกัเรียนให้เพิ่มขึน้ได้เช่นกนั 
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บทที่ 3  
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental research) ผู้วิจยัได้

ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

2.1 โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
2.1.1 โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและ

องค์ประกอบของ แฟรงค์ พาสันส์ 
2.1.2 โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีการตดัสนิใจของเกอแลต  

2.2 แบบวดัความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
2.3 แบบวดัวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติ 

3. แบบแผนการทดลอง 
4. ขัน้ตอนการทดลอง 
5. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
6. สถิติท่ีช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  

 
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 

2561 โรงเรียนปทมุวิไล จงัหวดัปทมุธานี จ านวน 13 ห้องเรียน รวมจ านวน 609 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนปทุมวิไล จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 28 คน แบ่งเป็นนกัเรียนกลุ่มทดลองทัง้ 2 กลุ่ม      
กลุ่มละ 14 คน โดยแต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนท่ีมีระดบัวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติสูง
จ านวนกลุ่มละ 7 คน และนักเรียนท่ีมีระดับวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติต ่า จ านวนกลุ่มละ       
7 คน ซึง่มีขัน้ตอนในการสุม่กลุม่ตวัอยา่งดงันี ้

1. ส ารวจข้อมูลนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
ปทมุวิไล จงัหวดัปทมุธานี โดยเป็นนกัเรียนห้องเรียนปกติ จ านวน 13 ห้องเรียน จ านวน 609 คน 
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2. สุ่มกลุ่มตวัอย่างมา 1 ห้องเรียน เป็นนักเรียนจ านวน 44 คน ด้วยวิธีการสุ่ม
แบบแบง่กลุม่ (cluster random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุม่ 

3. จากนัน้ให้นักเรียนท าแบบวัดวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติ เพื่อน าไปใช้      
ในการจดัระดบัวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติสงูและวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติต ่า แบ่งด้วย
ต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ จัดกลุ่มให้นักเรียนในกลุ่มทดลอง โดยนักเรียนท่ีได้คะแนนในต าแหน่ง
เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 50 ขึน้ไป เป็นนกัเรียนท่ีมีระดบัวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติสงู และนกัเรียนท่ีได้
คะแนนในต าแหน่งเปอร์เซน็ไทล์ท่ี 50 ลงมา เป็นนกัเรียนท่ีมีระดบัวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติต ่า  
ดงัแสดงในตาราง ดงันี ้

 

ตาราง 4 แสดงจ านวนนกัเรียนท่ีได้คะแนนวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติ จ าแนกตามต าแหน่ง

เปอร์เซน็ไทล์ ดงันี ้
 

ต าแหน่งเปอร์เซน็ไทล์ ระดบัวฒุิภาวะทางอาชีพ 
ด้านเจตคต ิ

จ านวนนกัเรียน/คน 

50 ขึน้ไป สงู 22 
50 ลงมา ต ่า 22 

                                                                                       รวม 44 

 
4. ท าการสุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจบัสลากอีกครัง้ 

เพื่อให้ได้กลุม่ทดลองทัง้ 2 กลุม่ กลุม่ละ 14 คน แบง่เป็นนกัเรียนท่ีมีระดบัวฒุิภาวะทางอาชีพด้าน
เจตคติสูงจ านวนกลุ่มละ 7 คน และนักเรียนท่ีมีระดบัวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติต ่า จ านวน
กลุม่ละ 7 คน ดงัแสดงในตาราง ดงันี ้
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ตาราง 5 จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติกับวิธีการจัด

โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ  
 

ระดบัวฒุิภาวะทางอาชีพ 
ด้านเจตคต ิ

วิธีการจดัโปรแกรมกิจกรรม 
แนะแนวอาชีพ รวม 

แฟรงค์ พาร์สนัส์ เกอแลต 

สงู 7 7 14 
ต ่า 7 7 14 
รวม 14 14 28 

 
5. เปรียบเทียบความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพของนกัเรียนกลุม่ทดลอง

ทัง้ 2 กลุ่ม ก่อนได้รับการจดัโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ โดยการทดสอบด้วยสถิติทดสอบที 
(Independent-Sample t-test) ผลการทดสอบ พบว่า ความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ
ของนักเรียนท่ีจัดเข้ากลุ่มโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและ
องค์ประกอบของแฟรงค์ พาสนัส์ และทฤษฎีการตดัสินใจของเกอแลต มีค่าเฉลี่ยความสามารถ   
ในการตัดสินใจเลือกอาชีพ เท่ากับ 2.636 และ 2.702 ตามล าดับ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน        
มีค่าเท่ากับ 0.529 และ 0.324 ตามล าดับ มีค่าเฉลี่ยความสามารถในการตัดสินใจเลือกอาชีพ 
แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (t = 0.396, p = .696) แสดงว่า ก่อนการทดลองนกัเรียน
ทัง้ 2 กลุ่มมีความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพไม่แตกต่างกัน ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างท่ีได้รับ     
การสุม่เข้ากลุม่ทดลองมีคณุสมบตัิเท่าเทียมเหมาะสมท่ีจะด าเนินการวิจยัในครัง้นี ้

 
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูงานวิจยัมีดงันี ้
1. โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 

1.1 โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีวิ เคราะห์ลักษณะและ
องค์ประกอบของแฟรงค์ พาสันส์ 

1.2 โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีการตดัสินใจของเกอแลต 
2. แบบวดัความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
3. แบบวดัวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติ 
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วิธีการด าเนินการสร้างเคร่ืองมือ 

1. โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
1.1 โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีวิเคราะห์ลกัษณะและองค์ประกอบ

ของแฟรงค์ พาสันส์ 
1.1.1 ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ

ตามทฤษฎีวิเคราะห์ลกัษณะและองค์ประกอบของแฟรงค์ พาสนัส์ แล้วน ามาสร้างโปรแกรม 
1.1.2 สร้างโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและ

องค์ประกอบของแฟรงค์ พาสนัส์ ซึ่งมีเนือ้หาสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและนิยามศพัท์เฉพาะท่ี
เก่ียวกบัความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ โดยมีขัน้ตอนในการด าเนินกิจกรรม ดงันี ้

1) ขัน้น า ผู้วิจยัสนทนาเพื่อน าเข้าสูบ่ทเรียน 
2) ขัน้ปฎิบัติกิจกรรม จัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้และเปิด

โอกาสให้นกัเรียนซกัถามและแสดงความคดิเห็น 
3) ขัน้สรุป ผู้วิจยัให้นกัเรียนสรุป หรือผู้วิจยักบันกัเรียนร่วมกนัสรุป 

1.1.3 น าโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและ
องค์ประกอบของ แฟรงค์ พาสนัส์ ท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 5 ท่าน ประเมินความเหมาะสม 
ตรวจสอบข้อความให้สอดคล้องกบันิยามศพัท์เฉพาะ วตัถปุระสงค์ วิธีการจดักิจกรรม สื่อการสอน 
แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิ โดยมีประเด็นข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้
 

ตาราง 6 ข้อเสนอแนะและปรับปรุงโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีวิเคราะห์ลกัษณะ
และองค์ประกอบของ แฟรงค์ พาสนัส์  

 

ผู้ เช่ียวชาญ ประด็นพิจารณา ข้อเสนอแนะ 
ท่านท่ี 1 ความเหมาะสมของ 

การวดัและการประเมินผล 
ปรับการวดัและการประเมินผล
กิจกรรม ระบใุห้ชดัเจน  
เป็นเชิงปริมาณ/เชิงคณุภาพ 
 

ท่านท่ี 2 ความเหมาะสมของขัน้ตอน
วิธีด าเนินการจดักิจกรรม 
 

ปรับขัน้ตอนของการท ากิจกรรม
ให้มีความเช่ือมโยงกนั 
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ตาราง 6 (ตอ่)  

ผู้ เช่ียวชาญ ประด็นพิจารณา ข้อเสนอแนะ 

ท่านท่ี 3 ความสอดคล้องของทฤษฎี
วตัถปุระสงค์ และสาระ 
การเรียนรู้ 

ปรับเนือ้หาการจดักิจกรรมให้มี
ความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
ของแตล่ะกิจกรรรม 

ท่านท่ี 4 ความเหมาะสมของวสัดุ
อปุกรณ์ และสื่อการเรียนรู้ 

ปรับการใช้สื่ออปุกรณ์ให้มี 
ความทนัสมยัมากขึน้  
การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น 

ท่านท่ี 5 ความถกูต้องของ 
การใช้ภาษา  
ความเหมาะสมของการจดั
กิจกรรมกบันกัเรียน 

แก้ไขการสะกดค าผิด 
และปรับข้อมลูเนือ้หา 
ให้เป็นปัจจบุนั 

 
1.1.4 น าโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและ

องค์ประกอบของ แฟรงค์ พาสนัส์ ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กบันกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ทดลอง 1 กลุม่ 
โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีวิเคราะห์ลกัษณะและองค์ประกอบของ 

แฟรงค์ พาสนัส์ ผู้วิจยัใช้เวลาทดลอง 3 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 4 ครัง้ รวมทัง้สิน้ 12 คาบ คาบละ 50 นาที 
เวลาท่ีใช้ในการด าเนินการทดลอง ใช้เวลาเรียนปกติ 
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ตาราง 7 โครงสร้างโดยรวมของโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีวิเคราะห์ลกัษณะ   

และองค์ประกอบของ แฟรงค์ พาสนัส์ 
 

องค์ประกอบ ครัง้ที่ ช่ือกิจกรรม จ านวนคาบ 
1. การรู้จกัและเข้าใจ
ในคณุลกัษณะของ
ตนเองอยา่งแจ่มแจ้ง 

1 ปฐมนิเทศ 1 
2 รู้จกัตน  1 
3 การส ารวจบคุลิกภาพกบัอาชีพ 1 
4 การส ารวจคา่นิยมในการท างาน 1 

 5 การส ารวจความถนดั  1 
 6 ความสนใจในอาชีพ  

(อาชีพท่ีใช่ อาชีพท่ีชอบ) 
1 

2. ความรอบรู้ และ    
รู้ลกึในโลกของอาชีพ 

7 เส้นทางการศกึษาสูอ่าชีพ 1 
8-9 การศกึษาโลกกว้างทางอาชีพ  2 

3. การพิจารณา
ตดัสินใจเลือกอาชีพ 
ท่ีเหมาะสมกบั
คณุลกัษณะของตน 

10 กลยทุธ์การตดัสินใจเลือกอาชีพ 1 
11 เส้นทางชีวิตสูเ่ปา้หมายทางอาชีพ 1 
12 ปัจฉิมนิเทศ 1 
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ตัวอย่างโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบ
ของ แฟรงค์ พาสันส์ 

กิจกรรมแนะแนว 
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ช่ือกิจกรรม  การส ารวจบุคลิกภาพกับอาชีพ    เวลา 50 นาท ี

 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้นกัเรียนได้ส ารวจบคุลิกภาพของตนเอง 
2. เพื่อให้นกัเรียนสามารถบอกลกัษณะบคุลิกภาพกบัอาชีพท่ีสอดคล้องกบัตนเองได้ 

สาระส าคัญ  

การท่ีบุคคลรู้จกับุคลิกภาพของตนเองและมีความรู้เก่ียวกบัอาชีพนัน้ มีความส าคญัใน
กระบวนการเลือกอาชีพ ซึง่การส ารวจบุคลิกภาพของตนเองสามารถน าไปประกอบการวิเคราะห์
ลกัษณะการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกบัตนเองได้ 
วิธีด าเนินการจัดกิจกรรม 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ให้นักเรียนดูบัตรภาพของบุคคลท่ีประกอบอาชีพต่างๆ แล้วให้นักเรียนตอบ

ค าถามว่าแตล่ะคนมีลกัษณะท่ีเดน่ชดัอย่างไรบ้าง และเขียนลกัษณะท่ีนกัเรียนตอบไว้บนกระดาน 
พร้อมทัง้ให้นกัเรียนพิจารณาวา่แตล่ะอาชีพมีอะไรท่ีแตกตา่งกนัอยา่งไร 

2. เม่ือนักเรียนสามารถบอกลักษณะของแต่ละอาชีพได้แล้ว ให้เช่ือมโยงอธิบาย
ความหมายของบคุลิกภาพวา่หมายถึง ลกัษณะเฉพาะตวัของบคุคลในด้านตา่งๆ ทัง้สว่นภายนอก 
และส่วนภายใน ส่วนภายนอก คือ ท่ีมองเห็นชดั เช่น รูปร่าง หน้าตา กิริยา มารยาท การแต่งกาย 
ส่วนภายใน คือ ส่วนท่ีมองเห็นยาก แต่อาจทราบได้โดยการอนุมาน สติปัญญา ลกัษณะอารมณ์
ประจ าตวั ฯลฯ ลักษณะต่างๆ ของบุคลิกไม่สามารถแยกเป็นส่วนๆ ออกจากกันได้ มีผลต่อกัน
ประดจุลกูโซ่ บุคลิกภาพของมนุษย์ถกูหล่อหลอมด้วยพนัธุกรรม การเรียนรู้วิธีปรับตวัของบุคคล 
และสิ่งแวดล้อมต้องพิจารณาว่าอุปนิสัยใจคอของตนเองป็นเช่นไร ควรได้รับการพัฒนาจน
กลายเป็นความสามารถและลกัษณะเฉพาะตวั ท าให้คนเรามีคณุภาพ ลกัษณะบางอย่างเราอาจ
นึกไม่ถึงเพราะเป็นจุดเล็กๆ แต่อาจเป็นจุดท่ีดีและเด่นของเราการส ารวจตนเองให้ถ่ีถ้วนจะท าให้
เราเลือกแนวทางชีวิตได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม (กรมการจดัหางาน, 2559b)  

 



  124 

 ขัน้ปฏิบัตกิิจกรรม 
1. อธิบายนกัเรียนเก่ียวกับการท าแบบส ารวจบุคลิกภาพ ซึ่งแบ่งเป็น 6 บุคลิกภาพ

ตามทฤษฎีของจอห์น ฮอลแลนด์ คือ  
1) Realistic type หมายถึง บุคคลท่ีชอบเก่ียวข้องกับสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมมีความ

สนใจอาชีพประเภทงานช่างฝีมือแรงงานกลางแจ้ง 
2) Intellectual type หมายถึง บุคคลท่ีชอบใช้ความคิดแก้ปัญหา มีความสนใจ

อาชีพประเภทงานวิทยาศาสตร์ และเทคนิค 
3) Social type หมายถึง บุคคลท่ีชอบสังคมกับบุคคลอ่ืน มีความสนใจอาชีพ

ประเภท งานบริการ การศกึษา และสงัคม 
4) Convention type หมายถึง บุคคลท่ีชอบท าตามระเบียบแบบแผน มีความ

สนใจอาชีพ ประเภทงานส านกังานและเสมียน 
5) Enterprising type หมายถึง บุคคลท่ีมีความทะเยอทะยาน ชอบมีอ านาจ       

มีความสนใจอาชีพประเภทงานจดัการและค้าขาย 
6) Artistic type หมายถึง บุคคลท่ีชอบศิลปะความงาม มีความสนใจอาชีพ

ประเภท งานศลิปะ ดนตรี และวรรณกรรม เป็นต้น 
2. นกัเรียนแปลผลแบบส ารวจบคุลิกภาพและแสดงความคิดเห็นว่ามีความใกล้เคียง

หรือตรงกบัลกัษณะของนกัเรียนหรือไม่อย่างไร 
3. นักเรียนวิเคราะห์ลักษณะบุคลิกภาพท่ีตนเองได้จากการแปลผลแบบส ารวจ

บุคลิกภาพว่ามีความสอดคล้องกับอาชีพอะไรบ้าง ท าลงในใบกิจกรรมวิเคราะห์บุคลิกภาพกับ
อาชีพ โดยให้เลือกอาชีพท่ีนักเรียนสนใจท่ีสุดมา 3 อาชีพ พร้อมทัง้บอกลักษณะของอาชีพท่ี
นกัเรียนสนใจวา่มีความสอดคล้องกบันกัเรียนหรือไม่ เพราะอะไร 

 ขัน้สรุป 
นักเรียนและผู้ วิจัยร่วมกันสรุปสิ่งท่ีได้จากการท าแบบส ารวจบุคลิกภาพ คือ ในการ

ส ารวจบคุลิกภาพนัน้ นกัเรียนจะได้รู้จกัและเข้าใจบคุลิกภาพของตนเองและหากสามารถวิเคราะห์      
มองตนได้ตามสภาพความเป็นจริงย่อมช่วยให้นกัเรียนตดัสินใจเลือกแนวทางชีวิต การศกึษา และ
อาชีพได้อยา่งสอดคล้องกบัตวัเองมากท่ีสดุ 
ส่ือ/อุปกรณ์  

1. บตัรรูปภาพ บคุคลอาชีพตา่งๆ  
2. แบบส ารวจบคุลกิภาพกบัอาชีพ 
3. ใบกิจกรรมวิเคราะห์บคุลิกภาพกบัอาชีพ 
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การประเมินผล 
1. สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม จากการแสดงความรู้สึก การเสนอ   

ความคดิเห็น และพฤตกิรรมของนกัเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. การท าแบบส ารวจบุคลิกภาพกับอาชีพ นักเรียนสามารถระบุอาชีพท่ีสอดคล้องกับ

บคุลิกภาพของตนเองได้มา 3 อาชีพ 
3. นกัเรียนสามารถอธิบายได้วา่การแปลผลจากการท าแบบส ารวจบคุลิกภาพกบัอาชีพมี

ความสอดคล้องกบัอาชีพท่ีนกัเรียนสนใจหรือไม่ 
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1.2 โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีการตดัสินใจของเกอแลต 
1.2.1 ศึกษาแนวคิด/ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างโปรแกรมกิจกรรม   

แนะแนวอาชีพตามทฤษฎีการตัดสินใจของเกอแลต  จากหนังสือ Creative decision making: 
using positive uncertainty (1991) และศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถในการ
ตดัสนิใจเลือกอาชีพ อาทิ งานวิจยัของ สรุจิต วรรณลกัษณ์ (2540) เร่ือง ผลของการใช้ชดุการสอน
กิจกรรมแนะแนวท่ีมีต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนวดัพุทธบูชา และงานวิจยัของ มานี ผลอนนัต์ (2541) เร่ืองผลของการแนะแนวกลุ่มด้าน
อาชีพท่ีมีตอ่กระบวนการตดัสินใจเลือกอาชีพของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนแหลมสงิห์
วิทยาคม 

1.2.2 น าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยมาสร้าง
โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีการตัดสินใจของเกอแลต ประกอบด้วย                        
4 องค์ประกอบ ดังนี ้1. การก าหนดเป้าหมายทางอาชีพ 2. การรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับอาชีพ             
3. การประเมินตนเองและ 4. การตดัสินใจเลือกอาชีพ จ านวน 12 ครัง้ โดยมีรายละเอียดของการ
จดักิจกรรมในแตล่ะครัง้ประกอบด้วย 

1) ช่ือกิจกรรม  
2) วตัถปุระสงค์  
3) สาระส าคญั  
4) วิธีด าเนินการจดักิจกรรม ได้แก่ 

 - ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  ใช้สื่ อประกอบหรือค าถามน าเพื่ อกระตุ้ น           
ความสนใจ และเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม  

 - ขัน้ปฏิบัติ กิจกรรม  จัด กิจกรรมให้นัก เรียน เกิดการเรียน รู้ตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ กิจกรรมท่ีผู้ เรียนจะปฏิบตัิในขัน้นีมี้หลายอย่าง เช่น การค้นคว้า กิจกรรมกลุ่ม 
การอภิปรายกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมุติ การพูดแสดงความคิดเห็น การเล่าเร่ือง การเล่นเกม    
เป็นต้น 

 - ขัน้สรุป เป็นการสรุปเนือ้หาท่ีเรียนผ่านมาแล้วทัง้หมด ในการสรุปนี ้
ผู้สอนอาจให้นกัเรียนเป็นผู้สรุป หรือผู้สอนกบันกัเรียนร่วมกนัสรุป 

5) ส่ือ/อปุกรณ์  
6) การประเมินผล 
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1.2.3 น าโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีการตดัสินใจของเกอแลต      
ท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิ 5 ท่าน ประเมินความเหมาะสม จากนัน้จึงน ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ โดยมีประเด็นข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้
 

ตาราง 8 ข้อเสนอแนะและปรับปรุงโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีการตดัสินใจของ    
เกอแลต 
 

ผู้ เช่ียวชาญ ประด็นพิจารณา ข้อเสนอแนะ 
ท่านท่ี 1 ความเหมาะสมของ 

การวดัและการประเมินผล 
ปรับการวดัและการประเมินผล
กิจกรรม ระบใุห้ชดัเจน  
เป็นเชิงปริมาณ/เชิงคณุภาพ 

ท่านท่ี 2 ความเหมาะสมของขัน้ตอน
วิธีด าเนินการจดักิจกรรม 

ปรับขัน้ตอนของการท ากิจกรรม
ให้มีความเช่ือมโยงกนั 

ท่านท่ี 3 ความสอดคล้องของทฤษฎี
วตัถปุระสงค์ และสาระ 
การเรียนรู้ 

ปรับเนือ้หาการจดักิจกรรมให้มี
ความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
ของแตล่ะกิจกรรรม 

ท่านท่ี 4 ความเหมาะสมของวสัดุ
อปุกรณ์ และสื่อการเรียนรู้ 

ปรับการใช้สื่ออปุกรณ์ให้มี 
ความทนัสมยัมากขึน้  
การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น 

ท่านท่ี 5 ความถกูต้องของ 
การใช้ภาษา  
ความเหมาะสมของ 
การจดักิจกรรมกบันกัเรียน 

แก้ไขการสะกดค าผิด 
และปรับข้อมลูเนือ้หา 
ให้เป็นปัจจบุนั 

 
1.2.4 น าโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีการตดัสินใจของเกอแลต      

ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กบันกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ทดลองอีก 1 กลุม่ 
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ตาราง 9 โครงสร้างโดยรวมของโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีการตัดสินใจของ      

เกอแลต 
 

องค์ประกอบ ครัง้ที่ ช่ือกิจกรรม จ านวนคาบ 

1. การก าหนด
เปา้หมายทาง

อาชีพ 

1 ปฐมนิเทศ 1 

2 อนาคตของฉนั.... ฉนัอยากจะเป็น? 1 

3-4 รู้จกัตนเอง…แล้วค้นหาอาชีพท่ีใช่ 
- ความสนใจและความถนดัของฉนั 
- บคุลิกภาพของฉนักบัอาชีพ 

2 

5 วางแผนเส้นทางถนนอาชีพ 1 

2. การรวบรวม
ข้อมลูเก่ียวกบั

อาชีพ 

6 รู้จกัข้อมลูทางอาชีพ 1 

7 เรียนรู้โลกกว้างและการเปลีย่นแปลงทางอาชีพ 1 

3. การประเมนิ
ตนเอง 

8 คา่นิยมทางอาชีพของฉนั 1 
9 การประเมินตนเองด้านอาชีพ 1 

4. การตดัสินใจ
เลือกอาชีพ 

10 กระบวนการตดัสินใจเลือกอาชีพ 1 
11 การตดัสินใจอย่างมีเหตผุลและการหยัง่รู้ 1 
12 ปัจฉิมนิเทศ 1 
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ตัวอย่างโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีการตดัสินใจของเกอแลต 
โปรแกรมกิจกรรมแนะแนว 

ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  
ช่ือกิจกรรม กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ    เวลา 50 นาท ี
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้นกัเรียนรู้องค์ประกอบตา่งๆ ในการตดัสินใจ 
2. เพื่อให้นกัเรียนรู้หลกัการกระบวนการตดัสินใจ 

สาระส าคัญ  
ทกัษะกระบวนการในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเลือกอาชีพ โดยการพิจารณาข้อมลูจาก

ทางเลือกอาชีพท่ีหลากหลายอย่างมีหลกัการ มีองค์ประกอบในการตดัสินใจเลือกอาชีพท่ีจะต้อง
ค านงึถึงมีดงันี ้ 

1. การก าหนดเปา้หมายทางอาชีพโดยการมุง่ประเดน็และการยืดหยุน่ 
2.  การรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัอาชีพโดยการตระหนกัและระวงัในการรวบรวมข้อมลู 
3. การเข้าใจความเช่ือของตนเองและการมีความเช่ือในแง่ดีทางอาชีพ 
4. การตดัสินใจโดยการใช้เหตผุลและการหยัง่รู้  

กระบวนการในการตดัสินใจเลือกอาชีพ สรุปเป็นขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
1. บคุคลต้องการตดัสินใจ (Purpose) เม่ือมีทางเลือกอยา่งน้อย 2 ทาง 
2. รวบรวมข้อมลูในแตล่ะทางเลือก (Information) 
3. ค้นหาความเป็นไปได้ทัง้หมดของกิจกรรม (Possibilities) 
4. ตรวจสอบล าดบัความเป็นไปได้ในแตล่ะทางเลือก (Results Possible) 
5. ท านายความน่าจะเป็นของแตล่ะล าดบั (Result Probable) 
6. ประเมินความต้องการของบคุคลในแตล่ะล าดบั (Values) 
7. ประเมินความเหมาะสมและเลือกตดัสินใจ (Evaluation) 
8. มีการตดัสินใจ (Decision) ซึง่อาจเป็น 

 8.1 การตดัสินใจสิน้สดุลง (Terminal) 
 8.2 มีการค้นหาข้อสนเทศใหม ่(Investigatory) 

วิธีด าเนินการจัดกิจกรรม 
 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  

1. กล่าวทักทายนักเรียนและสุ่มถามนักเรียนว่า ตัง้แต่ตื่ นนอนจนมาถึงโรงเรียน
นกัเรียนใช้การตดัสินใจเร่ืองอะไรบ้าง และบอกเหตผุลในการเลือกตดัสินใจดงักลา่ว เช่น  
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การตดัสินใจเลือกเส้นทางมาโรงเรียน การตดัสินใจเลือกทานข้าวร้านใด เป็นต้น 
ดงันัน้ การตดัสินใจเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญักบัการด าเนินชีวิตของทกุคนทัง้ในเร่ือง

ชีวิตประจ าวนัและการตดัสินใจเพื่อวางแผนไปสูอ่นาคต 
 ขัน้ปฏิบัตกิิจกรรม  

1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มจบัสลากเลือกเร่ืองสถานการณ์สมมติเก่ียวกับการตดัสินใจ 
จ านวน 3 สถานการณ์ และแบง่กลุม่ท าใบกิจกรรม “ทางเลือกของฉนั” โดยให้นกัเรียนช่วยกนัระดม
ความคิดวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีได้รับจากการศกึษาใบความรู้เร่ือง กระบวนการตดัสนิใจเลือก 

2. ผู้วิจยัแจกใบความรู้เร่ือง กระบวนการตดัสินใจเลือก ให้นักเรียนศึกษาพร้อมทัง้ 
อธิบายขัน้ตอนการตดัสินใจให้นกัเรียน  
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบัขัน้ตา่งๆ 

1. ความเป็นไปได้ของทางเลือก 

ความเป็นไปได้ของผลลพัธ์ 

ความน่าจะเป็นของผลลพัธ์ 

ระบบการท านาย 

2. ผลท่ีพงึปรารถนา ระบบคา่นิยม 

3. การประเมนิผลและเลือกตดัสินใจ เกณฑ์ 

 
  

 
3. ให้นักเรียนท าใบกิจกรรมและออกมาน าเสนอใบกิจกรรมท่ีได้จากการวิเคราะห์

สถานการณ์สมมติท่ีได้รับวา่มีเหตผุลและองค์ประกอบใดบ้างในการเลือกตดัสินใจดงักลา่ว 

ข้อสนเทศ 

วิธีการค้นหา ผลลพัธ์ 

การตดัสินใจค้นหาใหม ่การตดัสินใจสิน้สดุลง 

จดุมุง่หมายหรือวตัถปุระสงค์ 
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 ขัน้สรุป 
นักเรียนและผู้ วิจัยร่วมกันสรุปสิ่งท่ีได้จากการท าใบกิจกรรม “ทางเลือกของฉัน”      

โดยผู้วิจยัอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบั การตดัสินใจเลือกอาชีพของบคุคล จะต้องรู้ก่อนว่าจดุประสงค์
ของการตัดสินใจนัน้คืออะไร และมีการศึกษาข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับสิ่งท่ีตัดสินใจเลือก น าไปสู ่           
การเปรียบเทียบข้อมูลของทางเลือกแต่ละทางโดยพิจารณาทางเลือกจาก ข้อดี ข้อเสีย และ           
ความเป็นไปได้ของทางเลือกนัน้ และประเมินว่าผลลพัธ์ของทางเลือกนัน้มีความเหมาะสมหรือไม ่
ถ้ายงัไมเ่ป็นไปตามจดุประสงค์ก็จะกลบัไปสูก่ารค้นหาข้อมลูใหมเ่พื่อเข้าสูก่ารตดัสินใจในขัน้ตอ่ไป 
ส่ือ/อุปกรณ์  

1. ใบความรู้ กระบวนการตดัสินใจเลือก 
2. ใบกิจกรรม ทางเลือกของฉนั 
3. สลากสถานการณ์สมมติจ านวน 3 เร่ือง 

การประเมินผล 
1. สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม จากการแสดงความรู้สึก การเสนอ   

ความคดิเห็น และพฤตกิรรมของนกัเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. จากการท าใบกิจกรรม “ทางเลือกของฉัน” นักเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์

สมมติและสามารถอธิบายหลกัการกระบวนการตดัสินใจได้ครบทกุขัน้ตอน 
3. จากสถานการณ์สมมติท่ีนักเรียนวิเคราะห์ นักเรียนสามารถอธิบายเหตุผลของ         

การเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสดุในสถานการณ์สมมตินัน้ได้สอดคล้องตามหลกัการกระบวนการ
ตดัสินใจ 
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2. แบบวัดความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
2.1 ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด/ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแบบวัด

ความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
2.2 ก าหนดนิยามศพัท์เฉพาะของแบบวดัความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
2.3 ศึกษาแนวทางการสร้างแบบวดัความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ โดย

ผู้วิจยัปรับปรุงมาจากแบบวดัการตดัสินใจเลือกอาชีพของ ผกา บญุเรือง (2520) สรุจิต วรรณลกัษณ์ 
(2540) พนัธุ์ทิพย์ พชัรพงศ์พรรณ (2556) และปวีณา ยอดสิน (2551) 

2.4 สร้างแบบวดัความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพให้สอดคล้องตามนิยาม
ศพัท์เฉพาะท่ีก าหนดไว้ โดยสร้างเป็นแบบวดัชนิดมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั 
ได้แก่ ไม่จริงเลย (0) ไม่จริง (1) ค่อนข้างจริง (2) จริง (3) และจริงท่ีสุด (4) โดยแบ่งช่วงคะแนน
เฉลี่ย 0-4 จ านวน 50 ข้อ 

2.5 น าแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ท่ีสร้างขึน้น าเสนอให้
ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (IOC) และคดัเลือกข้อค าถามท่ีมี
ค่าตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป ได้ข้อค าถามท่ีสามารถวดัความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ โดยมีค่า
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.6-1.00 จ านวน 43 ข้อ 

2.6 ผู้วิจยัน าแบบวดัความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ ไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 

2.7 ผู้วิจยัน าแบบวดัความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว
ไปทดลองใช้ (Try Out) กบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนปทมุวิไล จงัหวดัปทมุธานี 
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เพื่อหาค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อ (Discrimination) โดยใช้สหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 
(Item-total Correlation) และหาความเช่ือมัน่ของแบบวดัทัง้ฉบบัโดยใช้วิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิ

แอลฟา (α – Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) โดยมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (r) อยู่ระหว่าง 
0.209 – 0.781 และมีค่าความเช่ือมั่นทั ง้ฉบับ เท่ ากับ  0.921 ได้ ข้อค าถาม ท่ีสามารถวัด
ความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ จ านวน 40 ข้อ 

2.8 ผู้วิจยัน าแบบวดัความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ ท่ีผา่นการหาคณุภาพ
แล้วไปใช้กบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนปทมุวิไล ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 
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ตัวอย่างแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจเลือกอาชีพ 
ค าชีแ้จง ให้นักเรียนพิจารณาข้อความดังกล่าวอย่างละเอียด แล้วตอบโดยท า

เคร่ืองหมาย / ลงในช่องที่ตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียนและตอบให้ครบทกุข้อ 
 

ข้อท่ี ข้อความ 
ไมจ่ริง
เลย 

ไมจ่ริง 
คอ่นข้าง
จริง 

จริง 
จริง
ท่ีสดุ 

(0) นกัเรียนตดัสินใจเลือก 
แผนการเรียนท่ีจะศกึษาตอ่ 
โดยค านงึถึงโอกาสท่ีจะ 
ประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

     

(00) นกัเรียนสามารถตดัสินใจ
หาทางเลือกในการศกึษาตอ่
หรือประกอบอาชีพท่ี
เหมาะสมกบัตนเองได้ 

     

 
เกณฑ์การตรวจให้คะแนน 

ผู้ วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจเลือก
อาชีพแตล่ะข้อดงันี ้

 ข้อความ     คะแนน 
 จริงท่ีสดุ     4 

    จริง      3 
คอ่นข้างจริง     2 
ไม่จริง     1 
ไม่จริงเลย     0 
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เกณฑ์การแปลความหมาย 
เกณฑ์การแปลความหมายความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ ผู้วิจยัก าหนด

เกณฑ์เพื่อแปลความหมายของคะแนนท่ีได้จากแบบวดั ดงันี ้
คะแนนเฉลี่ย    แปลความหมาย 
3.51 – 4.00 หมายถึง มีความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพในระดบัสงูท่ีสดุ 
2.51 – 3.50 หมายถึง มีความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพในระดบัสงู 
1.51 – 2.50 หมายถึง มีความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพในระดบัปานกลาง 
0.51 – 1.50 หมายถึง มีความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพในระดบัต ่า 
0.00 – 0.50 หมายถึง มีความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพในระดบัต ่าท่ีสุด

  
3. แบบวัดวุฒภิาวะทางอาชีพด้านเจตคต ิ 

มีล าดบัขัน้ตอนในการสร้างดงันี ้
3.1 ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด/ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัวฒุิภาวะ

ทางอาชีพด้านเจตคติ 
3.2 ก าหนดนิยามศพัท์เฉพาะของวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติ 
3.3 ผู้ วิจัยใช้แบบวัดวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติ ท่ีได้ดัดแปลงมาจาก         

The Career Maturity Inventory ของจอห์น โอ ไครท์ส (John O. Crites) (บณัฑิตแนะแนว, 2556) 
แปลและเรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณราย ทรัพยะประภา แห่งภาควิชาจิตวิทยา
คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นแบบวดัท่ีสร้างขึน้เพื่อวดัเจตคติเก่ียวกบัอาชีพแบบ 
เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย จ านวน 50 ข้อ โดยการก าหนดคะแนนถ้าตอบตรงตามแบบเฉลยให้ 1 คะแนน 
และตอบไมต่รงตามแบบเฉลยหรือไมต่อบให้ 0 คะแนน  

3.4 ผู้ วิจัยน าแบบวัดวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติ ไปใช้ในการแบ่งระดับ       
วฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติสงูและต ่ากบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนปทมุวิไล 
ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งเพื่อจดักลุม่นกัเรียนเข้ากลุม่ทดลอง 
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ตัวอย่างแบบวัดวุฒภิาวะทางอาชีพด้านเจตคต ิ
ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนอา่นข้อความและพิจารณาตอบตามความรู้สกึท่ีแท้จริง ดงัตอ่ไปนี ้

• ถ้าเห็นด้วยกบัข้อความนัน้ ๆ ให้ท าเคร่ืองหมาย  /  ลงในช่อง “เห็นด้วย”  

• แตถ้่านกัเรียนไมเ่ห็นด้วย ให้ท าเคร่ืองหมาย  /  ลงในช่อง  “ไม่เห็นด้วย”  
 

ข้อ ข้อความ เหน็ด้วย 
ไม่เหน็
ด้วย 

0 ฉนัยงัไมว่ิตกกงัวลเร่ืองการเลือกอาชีพ จนกวา่จะเรียนจบ
เสียก่อน 

  

00 ฉนัคดิวา่การเลือกอาชีพตามสายงานท่ีบดิามารดาแนะน าให้  
เป็นสิง่ท่ีเหมาะสมกบัฉนั 

  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผู้วิจยัได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบวดัวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคตแิตล่ะข้อ 
ดงันี ้

การให้คะแนน 1   คะแนน ส าหรับข้อท่ีตอบตรงตามแบบเฉลย 
การให้คะแนน 0   คะแนน ส าหรับข้อท่ีตอบไมต่รงตามแบบเฉลย/ไม่ตอบ 

 
เกณฑ์การแปลความหมาย 

ผู้วิจยัได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนนส าหรับแบบวดัวฒุิภาวะทาง
อาชีพด้านเจตคต ิดงันี ้

ช่วงคะแนน    แปลความหมาย 
คะแนนสงูกวา่เปอร์เซนไทล์ท่ี 50 ขึน้ไป มีวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคตริะดบัสงู 
คะแนนต ่ากวา่เปอร์เซนไทล์ท่ี 50 ลงมา มีวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคตริะดบัต ่า 
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3. แบบแผนการทดลอง 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental research)  โดยใช้แบบ

แผนเป็น Factorial design แบบ 2x2 (ชศูรี วงศ์รัตนะ และ องอาจ นยัพฒัน์, 2551; ผอ่งพรรณ  
ตรัยมงคลกลู, 2543) ดงัปรากฏในตารางตอ่ไปนี ้

 

ตาราง 10 แบบแผนการทดลองแบบ Factorial design แบบ 2x2  

 

ระดบัวฒุิภาวะทางอาชีพ 
ด้านเจตคต ิ

วิธีการจดัโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 

โปรแกรมกิจกรรมแนะแนว
อาชีพตามทฤษฎีวิเคราะห์
ลกัษณะและองค์ประกอบ 
ของ แฟรงค์ พาสนัส์  

(b1) 

โปรแกรมกิจกรรมแนะแนว 
อาชีพตามทฤษฎี 
การตดัสินใจ 
ของเกอแลต 

 (b2) 
สงู (a1) a1 b1 a1 b2 
ต ่า (a2) a2 b1 a2 b2 

 
ความหมายของสญัลกัษณ์  
a1  แทน ระดบัวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติสงู 
a2 แทน ระดบัวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติต ่า 
b1 แทน โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีวิเคราะห์ลกัษณะและ 

องค์ประกอบของ แฟรงค์ พาสนัส์ 
b2 แทน โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีการตดัสินใจของเกอแลต 

 
4. ขัน้ตอนการทดลอง 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการทดลองตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
1. ขัน้เตรียมการก่อนทดลอง  

ผู้ วิจัยน าแบบวัดวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติไปทดสอบกับนักเรียน       
เพื่อน าคะแนนมาจัดระดับวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติเข้ากลุ่มทดลองทัง้ 2 กลุ่ม และให้
นักเรียนกลุ่มทดลองทัง้ 2 กลุ่ม ท าแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจเลือกอาชีพ แล้วเก็บ
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คะแนนไว้เป็นคะแนนก่อนการทดลอง (Pre-test) เพื่อน าไปใช้ในการทดสอบคุณสมบัติและ      
ความเท่าเทียมของการจดักระท าของกลุม่ทดลอง 

2. ขัน้ด าเนินการทดลอง 
ผู้ วิจัยด าเนินการจัดโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีวิเคราะห์

ลกัษณะและองค์ประกอบของแฟรงค์ พาสนัส์ และโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎี
การตัดสินใจของเกอแลตให้กับนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเป็นกลุ่มทดลอง สปัดาห์ละ       
4 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที จ านวน 12 คาบเรียน 

3. ขัน้หลงัการทดลอง 
ผู้วิจยัให้นกัเรียนกลุม่ทดลองทัง้ 2 กลุม่ ท าแบบวดัความสามารถในการตดัสินใจ

เลือกอาชีพ แล้วเก็บคะแนนไว้เป็นคะแนนหลงัการทดลอง (Post-test) 
 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงัตอ่ไปนี ้
1. ปฐมนิเทศให้นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มทดลองทัง้ 2 กลุ่มเข้าใจวัตถุประสงค์และ

ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการจดัโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
2. ชี แ้จงวิ ธีการท าแบบวัดวุฒิ ภาวะทางอาชีพ ด้านเจตคติและแบบวัด

ความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
3. เก็บข้อมูลก่อนการทดลองด้วยแบบวัดวุฒิภาะทางอาชีพด้านเจตคติและ    

แบบวดัความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
4. เก็บข้อมูลระหว่างทดลอง จากการด าเนินโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ

และใบงานในแตล่ะกิจกรรม 
5. เก็บข้อมูลหลังการทดลองด้วยแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจเลือก

อาชีพซึง่เป็นแบบฉบบัเดียวกนักบัการเก็บข้อมลูก่อนการทดลอง 
 
6. สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติท่ีใช้หาคณุภาพเคร่ืองมือ 
1.1 หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ของ

โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบของ แฟรงค์         
พาสันส์ โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีการตัดสินใจของเกอแลต แบบวัด
ความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ  
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1.2 หาคา่อ านาจจ าแนกรายข้อ ของแบบวดัความสามารถในการตดัสนิใจเลือกอาชีพ 
1.3 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจเลือกอาชีพ      

โดยใช้วิธีการหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา (α – Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) 
2. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

2.1 สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  

2.2 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 
2.2.1 ทดสอบสมมติฐาน ข้อ 1-3 โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ

สองทาง (Two – way Analysis of Variance)   
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บทที่ 4  
ผลการด าเนินงานวจิัย 

 
การน าเสนอผลการด าเนินงานวจิยั เร่ือง การเปรียบเทียบผลของการใช้โปรแกรมกิจกรรม

แนะแนวอาชีพตามทฤษฎีของแฟรงค์ พาสันส์ กับทฤษฎีของเกอแลตท่ีมีต่อความสามารถ            
ในการตดัสินใจเลือกอาชีพของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ี มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

 
สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ ผู้ วิจัยได้ก าหนด
สญัลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

N แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 

�̅� แทน คา่เฉลี่ยของคะแนน (Mean) 
S.D. แทน คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
SS แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Square) 
MS แทน คา่เฉลี่ยของผลบวกยกก าลงัสอง (Mean Square) 
df แทน ระดบัชัน้แห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
F แทน คา่สถิติทดสอบแอฟ 
P แทน คา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ผู้วิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามล าดบั ดงันี ้
ส่วนที่  1 การตรวจสอบข้อตกลงเบื อ้งต้น  (Assumption) ของการวิ เคราะห์          

ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two – way Analysis of Variance) 
ส่วนที่ 2 ค่าสถิติพืน้ฐานของค่าเฉลี่ยความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพของ

นกัเรียน  
ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพระหว่างกลุม่ทดลอง

ทัง้ 2 กลุ่ม ท่ีมีระดบัวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติแตกต่างกนั โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบสองทาง (Two – way Analysis of Variance) 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่  1 การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น (Assumption) การวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบสองทาง (Two – way Analysis of Variance) 
 
ตาราง 11 การทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน (Homogeneity of variance) ของ
คา่เฉลี่ยความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
 

แหลง่ความแปรปรวน df1 df2 F p 

ความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ 3 24 .992 .413 

 
จากตาราง 11  พบว่า ความแปรปรวน (Homogeneity of variance) ของค่าเฉลี่ย

ความสามารถในการตดัสนิใจเลือกอาชีพของนกัเรียนกลุม่ทดลองแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนัอยา่งไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ (F = 0.992, p = .413 ) จึงสรุปได้ว่าความแปรปรวนเท่ากันซึ่งตรงตาม
ข้อตกลงเบื อ้งต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two – way Analysis of 
Variance) 
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ส่วนที่  2 ค่าสถิติพืน้ฐานของค่าเฉลี่ยความสามารถในการตัดสินใจเลือกอาชีพของ
นกัเรียน  

 

ตาราง 12 ค่าสถิติพืน้ฐานของความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพของนกัเรียนกลุ่มทดลอง    

ทัง้ 2 กลุม่ ท่ีมีระดบัวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคตแิตกตา่งกนั  
 

ระดบัวฒุิภาวะ 
ทางอาชีพด้านเจตคต ิ

วิธีการจดัโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
รวม แฟรงค์ พาสนัส์ 

(n = 14) 
เกอแลต 
(n = 14) 

�̅� S.D �̅� S.D �̅� S.D 

ต ่า 2.780 0.535 2.955 0.392 2.867 0.459 

สงู 3.167 0.373 3.291 0.330 3.229 0.344 

รวม 2.973 0.486 3.123 0.389 3.048 0.439 

 
จากตาราง 12 พบว่า ความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพของนกัเรียนท่ีได้รับการ

จัดโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีวิเคราะห์ลกัษณะและองค์ประกอบของแฟรงค์          
พาสันส์ และทฤษฎีการตัดสินใจของเกอแลต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.973 และ 3.123 ตามล าดับ              
และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพของนกัเรียนท่ีได้รับการจดั
โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบของแฟรงค์         
พาสนัส์ และทฤษฎีการตดัสินใจของเกอแลต มีคา่เท่ากบั 0.486 และ 0.389 ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาตามระดับวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติ พบว่า ความสามารถในการ
ตดัสินใจเลือกอาชีพของนกัเรียนท่ีมีระดบัวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติต ่า และ สูง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 2.867 และ 3.229 ตามล าดบั และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการตดัสินใจ
เลือกอาชีพของนักเรียนท่ีมีระดบัวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติ ต ่า และ สูง มีค่าเท่ากับ 0.459 
และ 0.344 ตามล าดบั 
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ส่วนที่  4 เปรียบเทียบความสามารถในการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนระหว่าง      
กลุ่มทดลองทัง้ 2 กลุ่ม ท่ีมีระดับวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติแตกต่างกัน โดยการวิเคราะห์  
ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two – way Analysis of Variance) ผลปรากฏดงัตาราง 13 
 

ตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการตัดสินใจเลือกอาชีพระหว่างกลุ่มทดลอง           

ทัง้ 2 กลุม่ ท่ีมีระดบัวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคตแิตกตา่งกนั 
 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F p 
วิธีการจดัโปรแกรมกิจกรรม 
แนะแนวอาชีพ (Program) 

.157 1 .157 .915 .348 

วฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติ 
(Maturity) 

.914 1 .914 5.311* .030 

Program X Maturity .005 1 .005 .027 .871 
ความคลาดเคลื่อน 4.132 24 .172   

รวม 5.209 27    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตาราง 13 พบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการจดัโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎี
วิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบของแฟรงค์  พาสันส์ กับนักเรียนท่ีได้รับการจัดโปรแกรม
กิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีการตัดสินใจของเกอแลต มีความสามารถในการตัดสินใจ    
เลือกอาชีพ แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ  (F = 0.915, df = 1, p = .348) 

นกัเรียนท่ีมีระดบัวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติตา่งกนั มีความสามารถในการตดัสินใจ
เลือกอาชีพ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F = 5.311, df = 1, p = .030)  

ไม่มีปฏิสมัพันธ์ระหว่างวิธีการจัดโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพกับระดบัวุฒิภาวะ     
ทางอาชีพด้านเจตคต ิ(F = 0.27, df = 1, p = .871) 

แสดงว่า วิธีการจัดโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพกับระดับวุฒิภาวะทางอาชีพ          
ด้านเจตคต ิไม่มีผลร่วมกนัตอ่ความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพของนกัเรียน 
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เม่ือน าคะแนนในตาราง 13 มาท ากราฟ ปรากฏผลดงัภาพประกอบ 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 9 กราฟแสดงปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งวีธีการจดัโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตาม
ทฤษฎีวิเคราะห์ลกัษณะและองค์ประกอบของแฟรงค์ พาสนัส์ และโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว

อาชีพตามทฤษฎีการตดัสินใจของเกอแลต กบัระดบัวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติ 
 

จากภาพประกอบ 9 แสดงให้เห็นว่า วิธีการจดัโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพกบัระดบั
วฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติ ไม่มีผลร่วมกันต่อความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพของ
นกัเรียน 
 

คา่
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วิธีการจดัโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 

วฒิุภาวะทางอาชีพ

ด้านเจตคติ 

 



 

บทที่ 5  
สรุปผลการวจิัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สังเขปความมุ่งหมายและวิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครัง้นีมี้ความประสงค์ท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้โปรแกรมกิจกรรม
แนะแนวอาชีพตามทฤษฎีของแฟรงค์ พาสันส์ กับทฤษฎีของเกอแลตท่ีมีต่อความสามารถ            
ในการตดัสินใจเลือกอาชีพของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  3 ท่ีมีระดบัวุฒิภาวะทางอาชีพ
ด้านเจตคติแตกต่างกัน และปฏิสมัพันธ์ระหว่างวิธีการจัดโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพกับ
ระดับวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติท่ีมีผลต่อความสามารถในการตัดสินใจเลือกอาชีพของ
นกัเรียน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเป็นนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนปทุมวิไล จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 1 ห้องเรียน ซึง่ได้มาจากวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม จากนัน้ให้นักเรียนท าแบบวดัวุฒิภาวะ    
ทางอาชีพด้านเจตคติ เพื่อน าไปใช้ในการจดัระดบัวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติสงูและวฒุิภาวะ
ทางอาชีพด้านเจตคติต ่า แบ่งด้วยต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์  จัดกลุ่มให้นักเรียนในกลุ่มทดลอง         
โดยนกัเรียนท่ีได้คะแนนในต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 50 ขึน้ไป เป็นนกัเรียนท่ีมีระดบัวฒุิภาวะทาง
อาชีพด้านเจตคติสูง นักเรียนท่ีได้คะแนนในต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 50 ลงมา เป็นนักเรียนท่ีมี
ระดับวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติต ่า โดยท าการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลากอีกครัง้       
เพื่อให้ได้กลุ่มทดลองทัง้ 2 กลุ่ม กลุ่มละ 14 คน แบ่งเป็นนักเรียนท่ีมีระดับวุฒิภาวะทางอาชีพ                
ด้านเจตคติสูงจ านวนกลุ่มละ 7 คน และนักเรียนท่ีมีระดับวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติต ่า 
จ านวนกลุม่ละ 7 คน กลุม่ตวัอยา่งรวมทัง้สิน้ 28 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองครัง้นี ้ประกอบด้วย โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพท่ีผู้วิจยั
สร้างขึน้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียน  โดยแบ่งเป็น 2 
โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีวิเคราะห์ลกัษณะและองค์ประกอบ
ของ แฟรงค์ พาสนัส์ กบัโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีการตดัสินใจของเกอแลต และ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ประกอบด้วย แบบวดัความสามารถในการตดัสินใจเลือก
อาชีพ เป็นแบบวดัชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ได้แก่ ไม่จริงเลย ไม่จริง
ค่อนข้างจริง จริง และจริงท่ีสุด จ านวน 40 ข้อ โดยแบ่งช่วงคะแนน 0 – 4 มีค่าอ านาจจ าแนก
ระหว่าง 0.209 - 0.781 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.921 และแบบวดัวุฒิภาวะทางอาชีพด้าน    
เจตคตเิป็นแบบทดสอบ เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย จ านวน 50 ข้อ โดยการก าหนดให้คะแนนถ้าตอบตรง
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ตามเฉลยให้ 1 คะแนน และตอบไม่ตรงตามเฉลยหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน ซึง่เป็นแบบวดัวฒุิภาวะ
ทางอาชีพด้านเจตคติท่ีแปลและเรียบเรียงมาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณราย ทรัพยะประภา 
แห่งภาควิชาจิตวิทยาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้ดดัแปลงมาจาก The Career 
Maturity Inventory ของจอห์น โอ ไครท์ส (John O. Crites) (บณัฑิตแนะแนว, 2556) 

การด าเนินการเก็บข้อมลู โดยผู้วิจยัด าเนินการจดัโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตาม
ทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบของ แฟรงค์ พาสันส์  ให้กับกลุ่มทดลอง 1 กลุ่มและ    
กลุ่มทดลองอีก 1 กลุ่ม เป็นการจดัโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีการตดัสินใจของ
เกอแลต จ านวน 12 คาบเรียน เม่ือจบโปรแกรมน าแบบวดัความสามารถในการตดัสินใจเลือก
อาชีพ ไปวัดกับนักเรียนหลังได้รับการจัดโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพกับกลุ่มทดลอง              
ทัง้ 2 กลุ่ม จากนัน้น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าสถิติพืน้ฐานจากคะแนนค่าเฉลี่ยแบบวัด
ความสามารถในการจัดสินใจเลือกอาชีพ  และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิ เคราะห์               
ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two – way Analysis of Variance)  

 
สรุปผลการวจิัย 

จากการศกึษาการเปรียบเทียบผลของการใช้โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎี
ของแฟรงค์ พาสันส์ กับทฤษฎีของเกอแลตท่ีมีต่อความสามารถในการตัดสินใจเลือกอาชีพ          
ของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีระดับวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติแตกต่างกัน              
สรุปผลการวิจยัได้ ดงันี ้

1. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีวิเคราะห์ลกัษณะ
และองค์ประกอบของแฟรงค์ พาสนัส์ กบันกัเรียนท่ีได้รับการจดัโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ
ตามทฤษฎีการตดัสนิใจของเกอแลต มีความสามารถในการตดัสนิใจเลือกอาชีพ แตกตา่งกนัอยา่ง
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

2. นกัเรียนท่ีมีระดบัวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติแตกต่างกนั มีความสามารถในการ
ตดัสินใจเลือกอาชีพ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. ไม่มีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างวิธีการจดัโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพกบัระดบัวฒุิภาวะ
ทางอาชีพด้านเจตคตท่ีิมีผลต่อความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
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อภปิรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลในประเดน็ท่ีส าคญั ดงันี ้
1. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีวิเคราะห์ลกัษณะ

และองค์ประกอบของแฟรงค์ พาสนัส์ กบันกัเรียนท่ีได้รับการจดัโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ
ตามทฤษฎีการตดัสนิใจของเกอแลต มีความสามารถในการตดัสนิใจเลือกอาชีพ แตกตา่งกนัอยา่ง
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีตัง้ไว้ เม่ือพิจารณาคะแนนค่าเฉลี่ย
ความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนท่ีได้รับการจัดโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว
อาชีพตามทฤษฎีวิเคราะห์ลกัษณะและองค์ประกอบของแฟรงค์ พาสนัส์ และทฤษฎีการตดัสินใจ
ของเกอแลต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.973 และ 3.129 ตามล าดบั จากค่าเฉลี่ยดงักล่าวของนักเรียน
กลุม่ทดลองทัง้ 2 กลุม่ เห็นได้วา่นกัเรียนท่ีได้รับการจดัโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎี
การตดัสินใจของเกอแลต มีค่าเฉลี่ยความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพสูงกว่า นักเรียนท่ี
ได้รับการจัดโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบ
ของแฟรงค์ พาสนัส์ อยูเ่พียงเลก็น้อยเท่านัน้  

จากผลการวิเคระห์ข้อมคู่าเฉลี่ยความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพของนกัเรียน 
แสดงว่า วิธีการจดัโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพทัง้ 2 โปรแกรม สามารถพฒันาความสามารถ
ในการตดัสินใจเลือกอาชีพของนกัเรียนได้คล้ายกนั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว
อาชีพท่ีใช้ทฤษฎีของ แฟรงค์ พาสันส์ กับทฤษฎีของเกอแลต มีกิจกรรมและแบบทดสอบทาง
จิตวิทยาในการช่วยให้นักเรียนได้รู้จกัและเข้าใจตนเอง จากการส ารวจข้อมูลและรวบรวมข้อมูล 
ด้านความสามารถ ความถนดั ความสนใจและบุคลิกภาพของตนเอง ซึง่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบ
ของการตดัสินใจเลือกอาชีพ สอดคล้องกบัแนวคิดของณรงค์ อกัขิโสภา; และ วรรณา พรหมบรุมย์  
(2540) ได้กล่าวว่า การตดัสินใจเลือกอาชีพเป็นกระบวนการท่ีต้องใช้การตดัสินใจอย่างมีหลกัการ 
คือ มีการศึกษาตนเอง ตัง้แต่การรับรู้เร่ืองของตนเอง มีการหาทางเลือก และมีการส ารวจอาชีพ 
ถึงแม้โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพทัง้ 2 ทฤษฎีจะมีกิจกรรมท่ีต่างกัน โดยโปรแกรมกิจกรรม
แนะแนวอาชีพท่ีใช้ทฤษฎีของแฟรงค์ พาสนัส์ กระบวนการแรกจะเน้นให้นกัเรียนรู้จกัและเข้าใจใน
คุณลักษณะของตนเองอย่างแจ่มแจ้ง หลังจากนัน้ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักข้อมูลอาชีพ และ
กระบวนการสดุท้ายคือการพิจารณาตดัสินใจเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกบัคณุลกัษณะของตน  

สว่นโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพท่ีใช้ทฤษฎีของเกอแลต กระบวนการแรกคือการให้
นักเรียนตัง้เป้าหมายท่ีชัดเจนและมีความเหมาะสม ต่อมาให้นักเรียนมีการตรวจสอบพิจารณา
ความเหมาะสมของเปา้หมายท่ีตัง้ไว้จากการส ารวจตนเองในด้านตา่งๆ การรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบั
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อาชีพ การเข้าใจความเช่ือความต้องการของตนเองท่ีแท้จริง และกระบวนการสุดท้ายคือการ
ตดัสินใจโดยการประเมินทางเลือกตา่งๆ วิเคราะห์ถึงผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ตามมา กบัความพงึพอใจใน
ผลลพัธ์นัน้และความเป็นไปได้ของผลลพัธ์ท่ีจะเกิดขึน้ ทัง้นีจ้ะเห็นได้ว่าโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว
อาชีพทัง้ 2 โปรแกรมถึงแม้จะมีกระบวนการเร่ิมต้นท่ีแตกต่างกันแต่กระบวนการอ่ืนๆ ท่ีเป็น
องค์ประกอบร่วมของทฤษฎีท าให้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการพัฒนาความสามารถในการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพ  ซึ่ง ปวีณา ยอดสิน (2551)ได้วิจัยพบว่า การใช้โปรแกรมการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพตามทฤษฎีการตัดสินใจของเกอแลตของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี
คะแนนจากมาตรวดัการตดัสินใจเลือกศกึษาตอ่และอาชีพสงูกวา่ก่อนได้รับโปรแกรม และการวิจยั
ของวรดา โภโค  (2545) พบว่า การใช้โปรแกรมแนะแนวอาชีพท่ีมีต่อความสอดคล้องในการเลือก
อาชีพของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 นกัเรียนท่ีได้รับโปรแกรมแนะแนวอาชีพมีความสอดคล้อง
ในการเลือกอาชีพในระยะหลงัการทดลองและระยะตดิตามผลสงูขึน้กวา่ก่อนได้รับโปรแกรม ดงันัน้ 
ในการพฒันาความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพของนกัเรียนสามารถใช้โปรแกรมกิจกรรม
แนะแนวอาชีพตามทฤษฎีวิเคราะห์ลกัษณะและองค์ประกอบของแฟรงค์ พาสนัส์ หรือโปรแกรม
กิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีการตดัสินใจของเกอแลตได้เช่นกนั  

2. นกัเรียนท่ีมีระดบัวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติแตกต่างกนั มีความสามารถในการ
ตดัสินใจเลือกอาชีพ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจยัท่ีตัง้ไว้ เม่ือพิจารณาจากคะแนนค่าเฉลี่ยความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพตาม
ระดบัวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติ พบวา่ ความสามารถในการตดัสนิใจเลือกอาชีพของนกัเรียน
ท่ีมีระดบัวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติต ่าและสงู มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 2.867 และ 3.229 ตามล าดบั 
แสดงว่านกัเรียนท่ีมีระดบัวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติสงูมีความสามารถในการตดัสินใจเลือก
อาชีพสงูกว่านกัเรียนท่ีมีระดบัวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคต ่า ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากนกัเรียนท่ีมี
ระดับวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติสูงจากการแสดงความคิดเห็นในระหว่างร่วมกิจกรรม          
เป็นนกัเรียนท่ีได้รับประสบการณ์ในด้านอาชีพ มีประสบการณ์การหารายได้เสริมพิเศษระหว่าง
เรียนและเคยเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขนัทกัษะความสามารถต่างๆ ของโรงเรียน ส่วนนกัเรียนท่ีมี
วุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติต ่า ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนท่ียังขาดประสบการณ์ในด้านอาชีพ       
ยงัไมเ่คยท างานพิเศษระหวา่งเรียน และไม่คอ่ยได้เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการแสดงความสามารถ
ต่างๆ ของโรงเรียน ซึ่งมีความสอดคล้องกบัทฤษฎีพฒันาการทางอาชีพของซูเปอร์ท่ีได้อธิบายว่า 
ชีวิตของบุคคลสามารถแบ่งออกเป็นระยะท่ีเด่นชดั ได้แก่ ระยะของการเจริญเติบโต (แรก-14 ปี)                 
ระยะการส ารวจ (15-24 ปี) ระยะการวางรากฐาน (25-44 ปี)  ระยะความมัน่คง (44-60 ปี) และ
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ระยะของความเสื่อมถอย ( 60 ปีขึน้ไป) ทัง้นีน้กัเรียนท่ีอยู่ในช่วงมธัยมศกึษาปีท่ี 3 มีอายปุระมาณ
15 ปี เม่ือเทียบกบัขัน้พฒันาการทางอาชีพจะอยู่ในระยะการส ารวจ จดัเป็นขัน้ส ารวจเก่ียวกบังาน
โดยทั่วๆ ไป ผสมกับการแสวงหาข้อมูลจากประสบการณ์ท างาน นักเรียนจะเกิดความส านึกใน
เร่ืองของอาชีพว่า เป็นสว่นหนึ่งของชีวิตเขา (นวลศิริ เปาโรหิตย์,  2552) ดงันัน้บคุคลท่ีมีวฒุิภาวะ
ทางอาชีพสูงมกัสงัเกตได้จากพฤติกรรมการเลือกอาชีพของเขา มักจะเลือกเรียน ตดัสินปัญหา   
ทางอาชีพ แสวงหาประสบการณ์ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ (นวลศิริ เปาโรหิตย์,  2552) ท าให้
นักเรียนท่ีมีระดบัวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติสูงมีการพัฒนาความสามารถในการตดัสินใจ
เลือกอาชีพได้สงูกวา่นกัเรียนท่ีมีระดบัวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติต ่า  

3. ไม่มีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างวิธีการจดัโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพกบัระดบัวฒุิภาวะ
ทางอาชีพด้านเจตคติท่ีมีผลต่อความสามารถในการตัดสินใจเลือกอาชีพ  ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจยัท่ีตัง้ไว้ นัน่คือ วิธีการจดัโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพกบัระดบัวฒุิภาวะทาง
อาชีพด้านเจตคติ ไม่มีผลร่วมกันต่อความสามารถในการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียน           
ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ลออ สมใจ (2556) ได้ท าการศกึษาเร่ืองการศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่วฒุิภาวะ
ทางอาชีพของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัด้านการบริการแนะแนวอาชีพ
ไม่มีความสมัพนัธ์กบัวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติและความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ
ของนกัเรียน จากการพิจารณาโครงสร้างของโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพของทัง้ 2 โปรแกรม   
มีความคล้ายคลงึกนั วตัถปุระสงค์ของการจดักิจกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ท าให้ผลการวิจยั
ของการเปรียบเทียบนักเรียนท่ีมีระดบัวุฒิภาวะทางอาชีพสูงและต ่า เม่ือได้รับการจัดโปรแกรม
กิจกรรมแนะแนวอาชีพทัง้ 2 โปรแกรมมีการพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจเลือกอาชีพ       
ไม่แตกตา่งกนัจนสามารถเห็นความชดัเจนมากนกั โดยคา่เฉลี่ยความสามารถในการตดัสินใจเลือก
อาชีพของนกัเรียนท่ีมีระดบัวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจคตคิสงูและต ่า หลงัได้รับการจดัโปรแกรม
กิจกรรมแนะแนวอาชีพทัง้ 2 โปรแกรมเพิ่มขึน้กว่าก่อนได้รับการจัดโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว
อาชีพ จากค่าเฉลี่ยท่ีเพิ่มขึแ้สดงว่าสามารถน าโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎี
วิเคราะห์ลกัษณะและองค์ประกอบของแฟรงค์ พาสนัส์ และโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตาม
ทฤษฎีการตดัสินใจของเกอแลตไปใช้พฒันาความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพกบันกัเรียนท่ี
มีระดบัวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติสงูหรือต ่าก็ได้ ทัง้นีเ้พราะโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพมี
หลกัการในการพฒันาความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพได้ทัง้กบันกัเรียนท่ียงัไม่มีข้อมูล
เก่ียวกับตนเองและรู้จักคุณลักษณะของตนเองแล้วบางส่วน จนสามารถท่ีจะส ารวจและท า       
ความเข้าใจตนเองได้อย่างชัดเจน น าไปสู่การส ารวจอาชีพ และมีหลกัการในการตดัสินใจเลือก
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อาชีพอย่างเหมาะสม ท าให้นกัเรียนท่ีมีระดบัวฒุิภาวะทางอาชีพสงูหรือต ่าก็สามารถท่ีจะพฒันา
ความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพได้เหมือนกนั 

 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัได้สรุปข้อเสนอแนะไว้ดงันี ้
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 

1.1 ในการเลือกใช้โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีวิเคราะห์ลกัษณะและ
องค์ประกอบของแฟรงค์ พาสนัส์ หรือโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีการตดัสินใจ
ของเกอแลต เน่ืองจากโปรแกรมจะมีกิจกรรมและขัน้ตอนท่ีแตกต่างกัน อาจจะต้องค านึงถึง
ธรรมชาติของนักเรียนโดยนักเรียนแต่ละคนอาจมีสมาธิในการเข้าร่วมกิจกรรมและความสนใจ     
ในการเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกัน โดยนักเรียนท่ีขาดสมาธิในการเข้าร่วมกิจกรรมอาจจะต้อง
ออกแบบกิจกรรมเสริมท่ีกระตุ้นให้นกัเรียนมีความสนใจในการท ากิจกรรมมากยิ่งขึน้ เช่น การให้
นกัเรียนได้ท ากิจกรรมท่ีเคลื่อนไหวร่างกาย หรือกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ให้นักเรียนร่วมกันกับกลุ่ม
เพื่อนไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการนั่งท ากิจกรรมจากใบงานเพียงอย่างเดียว  และการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อ านวยในการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสม โดยบางกิจกรรมท่ีต้องใช้    
การร่วมกันระดมความคิดเห็น อาจจะต้องจัดสถานท่ีให้เหมาะกับการท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น     
การจดักลุม่เป็นวงกลมให้นกัเรียนในแตล่ะกลุม่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนัได้สะดวกมากขึน้  

1.2 ถึงแม้การจดัโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพทัง้ 2 โปรแกรมจะสามารถพฒันา
ความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพได้ไม่แตกต่างกัน แต่ก็ควรค านึงถึงระดบัวฒุิภาวะทาง
อาชีพด้านเจตคติของนักเรียนด้วย นักเรียนท่ีมีวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติต ่า อาจจะต้อง
สง่เสริมให้นกัเรียนได้รับประสบการณ์ด้านอาชีพ หรือเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกและภายในโรงเรียน 
เพื่อให้นกัเรียนได้มีโอกาสในการค้นพบ ความรู้ ความสามารถ และความถนดัของตนเองได้มาก
ยิ่งขึน้  

1.3 ในการใช้โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพจะต้องศึกษาวิธีการใช้เคร่ืองมือ       
ทางจิตวิทยาและการแปลผลแบบทดสอบอย่างถูกต้อง โดยการแปลผลจากการท าแบบทดสอบ
ทางจิตวิทยานัน้ จะมีการรวมคะแนนในแต่ละแบบทดสอบแตกต่างกนั ซึ่งจะต้องให้นกัเรียนเป็น   
ผู้ ค านวณคะแนนแปลผลด้วยตนเองในแต่ละแบบทดสอบ ดังนัน้ผู้ ท่ีจะน าไปใช้จะต้องศึกษา      
การแปลผลของแตล่ะแบบทดสอบให้เป็นไปตามเกฑณ์อย่างถกูต้อง เน่ืองจากเป็นข้อมลูส าคญัใน
การให้นกัเรียนได้ส ารวจข้อมลูของตนเอง เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ตนเองของนกัเรียน 
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
2.1 เน่ืองจากความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพของนกัเรียนเป็นส่วนหนึ่งใน

การช่วยให้นกัเรียนมีพฒันาการทางอาชีพท่ีเหมาะสมกบัช่วงวยั ซึ่งบุคคลโดยทัว่ไปมีพฒันาการ
ทางอาชีพได้อย่างต่อเน่ืองไปจนถึงระยะการเสื่อมถอยของอาชีพ ดังนัน้นักเรียนในช่วงวัย
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นช่วงวัยเร่ิมต้นของการให้นักเรียนได้ค้นพบตนเองในด้านต่างๆ และเม่ือ
นกัเรียนก้าวเข้าสู่ช่วงวยัมธัยมศึกษาตอนปลาย จะเป็นช่วงของการตดัสินใจเลือกเรียนต่อสาขา /
คณะ หรือเลือกประกอบอาชีพ ดังนัน้สามารถน าโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพมาพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมขยายผลกบันกัเรียนในช่วงชัน้มธัยมศกึษาป่ีท่ี 6 เพื่อให้นกัเรียนได้มีความสามารถ
ในการตดัสินใจเลือกอาชีพได้เหมาะสมกบัวฒุิภาวะทางอาชีพของนกัเรียนในช่วงวยัตอ่ไปได้ 

2.2 การจัดโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพในครัง้นี ้เป็นช่วงระยะเวลาท่ีจ ากัด      
ท าให้ไม่สามารถติดตามผลหรือวดัซ า้ถึงความคงทนของความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ
ของนกัเรียนหลงัจากท่ีได้เข้าร่วมโปรแกรมทัง้ 2 โปรแกรมได้ ในการวิจยัครัง้ตอ่ไปควรท าการวดัซ า้
เพื่อตรวจสอบวา่นกัเรียนมีความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพเป็นอยา่งไร 
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รายนามผู้เช่ียวชาญที่ตรวจแบบวัดความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพและโปรแกรม
กิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบของ แฟรงค์ พาสันส์ 
กับโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีการตัดสินใจของเกอแลต 

 

1. ผศ.ดร.อิทธิพทัธ์ สวุทนัพรกลู  อาจารย์ภาควิชาการวดัผลและวิจยัการศกึษา 
     คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
2. ผศ.ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง  อาจารย์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา 
     คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
3. ดร.ธรรมโชติ เอ่ียมทศันะ  อาจารย์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา 
     คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
4. นางสรีุวรรณ กองสวุรรณ์  ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

     หวัหน้างานแนะแนว โรงเรียนปทมุวิไล 

 
5. นางสาวพิมพ์ชนก กลิน่สทุโธ  ครูวิทยฐานะช านาญการ 

     หวัหน้างานแนะแนว 

     โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี 
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คุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ตาราง 14 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวดัความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ  

 

ข้อท่ี คา่ IOC การพิจารณา 
1 0.8 คดัเลือกไว้ 
2 1 คดัเลือกไว้ 
3 1 คดัเลือกไว้ 

4 1 คดัเลือกไว้ 
5 1 คดัเลือกไว้ 
6 0.4 ตดัทิง้ 
7 1 คดัเลือกไว้ 
8 1 คดัเลือกไว้ 
9 1 คดัเลือกไว้ 

10 1 คดัเลือกไว้ 
11 0.4 ตดัทิง้ 
12 1 คดัเลือกไว้ 
13 1 คดัเลือกไว้ 
14 0.6 คดัเลือกไว้ 
15 0.6 คดัเลือกไว้ 

16 0.6 คดัเลือกไว้ 
17 0.8 คดัเลือกไว้ 
18 0.6 คดัเลือกไว้ 
19 0.6 คดัเลือกไว้ 
20 1 คดัเลือกไว้ 
21 0.6 คดัเลือกไว้ 

22 0.8 คดัเลือกไว้ 
23 0.8 คดัเลือกไว้ 
24 0.8 คดัเลือกไว้ 
25 0.8 คดัเลือกไว้ 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

ข้อท่ี คา่ IOC การพิจารณา 

26 1 คดัเลือกไว้ 

27 1 คดัเลือกไว้ 

28 1 คดัเลือกไว้ 

29 0.8 คดัเลือกไว้ 

30 0.8 คดัเลือกไว้ 

31 1 คดัเลือกไว้ 

32 0.8 คดัเลือกไว้ 

33 0 ตดัทิง้ 

34 1 คดัเลือกไว้ 

35 0.8 คดัเลือกไว้ 

36 0.8 คดัเลือกไว้ 

37 1 คดัเลือกไว้ 

38 0.8 คดัเลือกไว้ 

39 1 คดัเลือกไว้ 

40 0.4 ตดัทิง้ 

41 1 คดัเลือกไว้ 

42 0.4 ตดัทิง้ 

43 0.8 คดัเลือกไว้ 

44 0.8 คดัเลือกไว้ 

45 0.4 ตดัทิง้ 

46 0.8 คดัเลือกไว้ 

47 1 คดัเลือกไว้ 

48 0.4 ตดัทิง้ 

49 0.6 คดัเลือกไว้ 

50 1 คดัเลือกไว้ 
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ตาราง 15 คา่อ านาจจ าแรก (r) ของแบบวดัความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ 

 

ข้อท่ี คา่ (r) การพิจารณา 
1 0.381 คดัเลือกไว้ 
2 0.304 คดัเลือกไว้ 
3 0.287 คดัเลือกไว้ 

4 0.461 คดัเลือกไว้ 
5 0.513 คดัเลือกไว้ 
6 0.594 คดัเลือกไว้ 
7 0.232 คดัเลือกไว้ 
8 0.529 คดัเลือกไว้ 
9 0.350 คดัเลือกไว้ 

10 0.476 คดัเลือกไว้ 
11 0.550 คดัเลือกไว้ 
12 0.600 คดัเลือกไว้ 
13 0.551 คดัเลือกไว้ 
14 0.474 คดัเลือกไว้ 
15 0.585 คดัเลือกไว้ 

16 0.564 คดัเลือกไว้ 
17 0.244 คดัเลือกไว้ 
18 0.371 คดัเลือกไว้ 
19 0.503 คดัเลือกไว้ 
20 0.569 คดัเลือกไว้ 
21 0.305 คดัเลือกไว้ 

22 0.397 คดัเลือกไว้ 
23 0.209 คดัเลือกไว้ 

 

 



  162 

ตาราง 15 (ตอ่)  

ข้อท่ี คา่ (r) การพิจารณา 

24 0.406 คดัเลือกไว้ 
25 0.253 คดัเลือกไว้ 
26 0.407 คดัเลือกไว้ 
27 0.393 คดัเลือกไว้ 
28 0.532 คดัเลือกไว้ 
29 0.781 คดัเลือกไว้ 

30 0.506 คดัเลือกไว้ 
31 0.518 คดัเลือกไว้ 
32 0.342 คดัเลือกไว้ 
33 0.247 คดัเลือกไว้ 
34 0.655 คดัเลือกไว้ 
35 0.663 คดัเลือกไว้ 

36 0.519 คดัเลือกไว้ 
37 0.514 คดัเลือกไว้ 
38 0.539 คดัเลือกไว้ 
39 0.532 คดัเลือกไว้ 
40 0.622 คดัเลือกไว้ 

 

คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั 0.921 
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ภาคผนวก ค 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
- แบบวัดความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
- แบบวัดวุฒภิาวะทางอาชีพด้านเจตคต ิ

- โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบ
ของแฟรงค์ พาสันส์  

- โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีการตัดสินใจของเกอแลต 
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ชุดที่ ............ 

แบบวัดความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ 

ค าชีแ้จง 

แบบวดัฉบบันีเ้ป็นเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการวิจยัเก่ียวกบัความสามารถในการตดัสินใจเลือก
อาชีพของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ค าตอบของนักเรียนจะมีประโยชน์ในการวางแผน    
การจัดโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนในด้านการตดัสินใจเลือก
อาชีพต่อไป ค าตอบเหลา่นีจ้ะเก็บเป็นความลบัและน าผลท่ีได้ไปใช้ในการวิจยัทางวิชาการเท่านัน้ 
ขอให้นักเรียนพิจารณาค าตอบอย่างรอบคอบและตรงตามสภาพความเป็นจริงของนักเรียนให้    
มากท่ีสดุ 
วิธีการตอบ 

ให้นกัเรียนพิจารณาข้อความดงักลา่วอยา่งละเอียด แล้วตอบโดยท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องท่ี
ตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียนและตอบให้ครบทกุข้อ 

ข้อ ข้อความ 
ไม่จริง
เลย 

ไม่จริง 
ค่อนข้าง
จริง 

จริง 
จริง
ที่สุด 

1 นกัเรียนสามารถบอกได้วา่เม่ือจบชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 จะเลือกศกึษาตอ่ 
หรือประกอบอาชีพ  

     

2 จากการประเมินความสามารถของ 
ตนเองนกัเรียนรู้ดีวา่จะเลือกอาชีพอะไร 
ท่ีสอดคล้องกบัความสามารถของตน 

     

3 นกัเรียนสามารถบอกได้วา่อาชีพท่ีสนใจ 
มีการท างานลกัษณะอยา่งไร 

     

4 นกัเรียนสามารถบอกได้วา่อาชีพท่ีสนใจ
นัน้ สามารถไปท างานท่ี 
สถานประกอบการ องค์กร หรือ
หนว่ยงานใดบ้าง 
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ข้อ ข้อความ 
ไม่จริง
เลย 

ไม่จริง 
ค่อนข้าง
จริง 

จริง 
จริง
ที่สุด 

5 นกัเรียนมีการศกึษาข้อมลูเก่ียวกบั
ความก้าวหน้าของสายงานอาชีพท่ี
นกัเรียนสนใจ 

     

6 นกัเรียนวางแผนเลือกศกึษาตอ่ใน 
สายการเรียนท่ีน าไปสูเ่ส้นทางอาชีพ 
ท่ีนกัเรียนเลือก 

     

7 นกัเรียนมีการศกึษาหาข้อมลู 
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
ของอาชีพท่ีสนใจ 

     

8 นกัเรียนสามารถบอกข้อดีของอาชีพ 

ท่ีสนใจได้ 

     

9 นกัเรียนสามารถบอกข้อด้อยของอาชีพ 
ท่ีสนใจได้ 

     

10 นกัเรียนประเมินตนเองวา่จะ 
ประสบความส าเร็จในอาชีพท่ีเลือกได้ 

     

11 นกัเรียนได้ค้นหาข้อมลูรายได้เฉลี่ย 
ในแตล่ะอาชีพ 

     

12 นกัเรียนสามารถบอกอาชีพท่ีเป็น
เปา้หมายหลกัของตนเองได้ 

     

13 อาชีพท่ีนกัเรียนสนใจ เป็นอาชีพท่ีมี
ลกัษณะการท างานท่ีตรงกบับคุลิกภาพ
ของตนเอง 

     

14 นกัเรียนจดัล าดบัความส าคญัของอาชีพ
ตา่ง ๆ ท่ีอยากจะเป็น จากความชอบ 
ความถนดั คา่นิยม และความสามารถ
ของตนเอง 
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ข้อ ข้อความ 
ไม่จริง
เลย 

ไม่จริง 
ค่อนข้าง
จริง 

จริง 
จริง
ที่สุด 

15 นกัเรียนพจิารณาอาชีพตา่ง ๆ ท่ีสนใจ            
จากการวิเคราะห์ตนเองวา่มีทกัษะ
ความสามารถท่ีจะประกอบอาชีพนัน้ได้ 

     

16 นกัเรียนสามารถบอกอาชีพท่ีสอดล้อง
กบัคา่นิยมในการด าเนินชีวิตของ    
ตนเองได้ 

     

17 นกัเรียนติดตามข่าวสารเก่ียวกบัข้อมลู
อาชีพท่ีนกัเรียนสนใจอยูเ่สมอ 

     

18 นกัเรียนสามารถบอกคณุสมบตัิของ
บคุคลท่ีจะประกอบอาชีพท่ีนกัเรียน
เลือกได้ 

     

19 นกัเรียนมีการส ารวจอาชีพท่ีมีอยู ่
ในสงัคมตามความสนใจของตนเอง 

     

20 นกัเรียนสามารถจดัล าดบัอาชีพตา่ง ๆ                 
ท่ีนกัเรียนสนใจจากมากท่ีสดุไป 
น้อยท่ีสดุได้ 

     

21 นกัเรียนบอกได้วา่ตนเองสามารถ 
ท าอาชีพอะไรได้ดีท่ีสดุ 

     

22 นกัเรียนสามารถบอกเหตผุลของ 
การตดัสินใจเลือกอาชีพนัน้ได้ 

     

23 นกัเรียนสามารถวางแผนการศกึษาตอ่ให้
สอดคล้องกบัความถนดัของตนเองได้ 

     

24 นกัเรียนมีการประเมินความเป็นไปได้                
ในการเลือกอาชีพตา่ง ๆ ท่ีตนเองสนใจ 
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ข้อ ข้อความ 
ไม่จริง
เลย 

ไม่จริง 
ค่อนข้าง
จริง 

จริง 
จริง
ที่สุด 

25 นกัเรียนประเมินตนเองได้วา่ทางเลือก
อาชีพไหนเหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสดุ 

     

26 นกัเรียนสามารถเรียงล าดบั 
แผนการเรียนท่ีอยากเรียนมากท่ีสดุ   
จากตวัเลือกแผนการเรียนท่ีมีทัง้หมด 

     

27 ในการตดัสินใจนกัเรียนค านงึถึงผลดี
และผลเสียจากทางเลือกอาชีพตา่ง ๆ    
ท่ีนกัเรียนเลือกได้ 

     

28 นกัเรียนตดัสินใจเลือกแผนการเรียน 
ท่ีจะศกึษาตอ่โดยค านงึถึงโอกาส 
ท่ีจะประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

     

29 นกัเรียนตดัสินใจเลือกอาชีพ 
โดยพิจารณาจากลกัษณะการท างาน 
ท่ีตนเองต้องการ 

     

30 นกัเรียนสนใจท่ีจะเรียนรู้ข้อมลูใหม ่ๆ    
ท่ีเก่ียวกบัการศกึษาตอ่และ 
การประกอบอาชีพ 

     

31 นกัเรียนสามารถตดัสินใจหาทางเลือก
ในการศกึษาตอ่หรือประกอบอาชีพ 
ท่ีเหมาะสมกบัตนเองได้ 

     

32 นกัเรียนพจิารณาแล้ววา่มี 
ความเหมาะสมจะศกึษาตอ่ใน 
แผนการเรียนท่ีตนเองต้องการ 

     

33 ก่อนท่ีจะตดัสนิใจเลือกอาชีพ นกัเรียน
จะหาข้อมลูเก่ียวกบัอาชีพท่ีสนใจวา่
ตนเองมีความเข้าใจตอ่อาชีพนัน้หรือไม่ 
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ข้อ ข้อความ 
ไม่จริง
เลย 

ไม่จริง 
ค่อนข้าง
จริง 

จริง 
จริง
ที่สุด 

34 การตดัสินใจเลือกแผนการเรียนของ
นกัเรียนสอดคล้องกบัอาชีพท่ี 
นกัเรียนสนใจ 

     

35 นกัเรียนมีการวางแผนเปา้หมายของ
นกัเรียนในอนาคต 

     

36 นกัเรียนหาข้อมลูเก่ียวกบัการศกึษาตอ่
ในสถาบนัอดุมศกึษา และโอกาส          
ในการประกอบอาชีพ ในสาขาท่ีนกัเรียน     
เลือกเรียน 

     

37 นกัเรียนทราบว่าอาชีพท่ีนกัเรียน 
เลือกนัน้ ต้องมีคณุสมบตัิอย่างไร  
เช่น สขุภาพ สติปัญญา ความรู้  
ความช านาญ เป็นต้น 

     

38 หากนกัเรียนมีอาชีพท่ีต้องการเลือก  
แตเ่ม่ือพิจารณาแล้ววา่ไมมี่ทางท่ีจะ
ประกอบอาชีพนัน้ได้ จะมองหาอาชีพ
อ่ืนท่ีจะเลือกตอ่ไป 

     

39 นกัเรียนพร้อมท่ีจะเรียนรู้เปา้หมายอ่ืน
หากเปา้หมายท่ีตัง้ไว้นัน้ ไม่เหมาะสม
กบัตนเอง 

     

40 นกัเรียนได้ตรวจสอบความถกูต้องของ
ข้อมลูก่อนท่ีจะน ามาใช้ในการตดัสินใจ
เลือกศกึษาตอ่และประกอบอาชีพ 
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ชุดที่ ............ 
แบบวัดวุฒภิาวะทางอาชีพด้านเจตคต ิ

ค าชีแ้จง 
 แบบวดัวฒุิภาวะทางอาชีพด้านเจตคตฉิบบันี ้รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณราย ทรัพยะประภา   
แห่งภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้ดดัแปลงมาจาก The Career 
Maturity Inventory ของจอห์น โอ ไครท์ส (John O. Crites) เป็นแบบวดัท่ีสร้างขึน้เพื่อวดัเจตคติ
เก่ียวกบัอาชีพ ซึง่มีความส าคญัมากต่อการตดัสนิใจเก่ียวกบัอาชีพของบคุคล เป็นค าถามเก่ียวกบั
ความรู้สกึท่ีมีตอ่การเลือกอาชีพโดยทัว่  ๆไป ข้อมท่ีูได้จากการท าแบบวดันี ้สามารถน าไปใช้ในการเลือก
และการวางแผนอาชีพ และจะมีสว่นช่วยในการสร้างวฒุิภาวะทางอาชีพของตนเอง โดยจะช่วยให้
นกัเรียนสามารถการเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมและประสบความส าเร็จในอาชีพนัน้ ๆ ในอนาคตด้วย 

  
วิธีการตอบ 

 ให้นกัเรียนอา่นข้อความและพิจารณาตอบตามความรู้สกึท่ีแท้จริง ดงัตอ่ไปนี ้

▪ ถ้าเห็นด้วยกบัข้อความนัน้ ๆ ให้ท าเคร่ืองหมาย  /  ลงในช่อง “เห็นด้วย”  
▪ แตถ้่านกัเรียนไม่เห็นด้วย ให้ท าเคร่ืองหมาย  /  ลงในช่อง  “ไม่เห็นด้วย”  

 

ข้อ ข้อความ เหน็ด้วย 
ไม่เหน็
ด้วย 

1 เม่ือตดัสินใจเลือกอาชีพใดอาชีพหนึง่แล้ว ฉนัไมส่ามารถ 
เลือกอาชีพอ่ืนได้อีก 

  

2 ในการตดัสินใจเลือกอาชีพ ฉนัจ าเป็นต้องรู้จกัตนเองวา่ 
เป็นคนอย่างไร 

  

3 ฉนัคดิวา่การเลือกอาชีพตามสายงานท่ีบดิามารดาแนะน าให้  
เป็นสิง่ท่ีเหมาะสมกบัฉนั 

  

4 ทกุ ๆ คนต้องท างานไมช้่าก็เร็ว แตฉ่นัยงัไมค่ิดถึงเร่ืองนี ้   
5 คนเราสามารถท างานอะไรก็ได้ ตราบเท่าท่ีเขามีความพยาม   

6 ฉนัยงัไมว่ิตกกงัวลเร่ืองการเลือกอาชีพ จนกวา่จะเรียนจบ
เสียก่อน 

  

7 ฉนัมีความเห็นวา่อาชีพเป็นสิ่งส าคญั เพราะอาชีพจะเป็น 
สิง่ก าหนดวา่ ฉนัจะหาเงินได้มากน้อยแคไ่หน 
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ข้อ ข้อความ เหน็ด้วย 
ไม่เหน็
ด้วย 

8 ความส าคญัยิง่ของงานอยูท่ี่วา่งานจะท าให้ฉนัมีรายได้ไว้ซือ้
หาสิง่ท่ีต้องการได้ 

  

9 สิง่ท่ีน่าสนใจยิ่งของการประกอบอาชีพก็คอืโอกาสท่ีจะชว่ยให้
ฉนัเจริญก้าวหน้า 

  

10 ฉนัคดิฝันอยูเ่สมอวา่จะเป็นโน่นเป็นน่ี แตก็่ยงัไมเ่คยเลือกงาน
ใด ๆ อยา่งจริงจงัเลย 

  

11 ในการเลือกอาชีพนัน้ การรู้วา่ตวัเองเก่งด้านใดด้านหนึ่ง 
และท าสิง่ใดได้ดี ฉนัคดิวา่เป็นสิง่ส าคญัยิง่กวา่การท่ีรู้วา่ตวัเอง
ชอบอะไร 

  

12 บดิามารดาของฉนัจะเป็นผู้ รู้ดีกวา่ใคร ๆ วา่ฉนัควรเลือก 
ประกอบอาชีพอะไร 

  

13 ในการประกอบอาชีพ ฉนัจะมีความสขุมากถ้าสามารถ 
ช่วยคนอื่น ๆ ได้ในงานท่ีฉนัถนดั 

  

14 งานเป็นสิง่ท่ีน่าเบื่อหน่ายและไม่สนกุเลย   
15 คนแตล่ะคนมีความเห็นในเร่ืองอาชีพแตกตา่งกนั จงึท าให้ฉนั

ไม่แน่ใจวา่จะเลือกอาชีพอะไรดี 
  

16 ฉนัยงัไมรู้่เลยวา่จะท าอยา่งไร จึงจะได้ท างานตามท่ี 
อยากจะท า 

  

17 อนาคตเป็นสิง่ท่ีไม่แนน่อน ดงันัน้จงึไมค่วรพยายาม 
ตดัสินใจเลือกอาชีพไว้ลว่งหน้า 

  

18 ฉนัจะยอมเสียเวลาแม้วา่จะมากเท่าใดก็ตาม เพื่อท่ีจะสามารถ
ท างานท่ีรู้วา่ตวัเองไมอ่าจจะท าได้ 

  

19 ฉนัอยากเรียนตอ่ไปแตไ่ม่รู้ว่าจะเลือกวิชาอะไร  
หรือจะเลือกอาชีพอะไรด ี

  

20 ถ้าประสบความส าเร็จในอาชีพหนึง่แล้ว ฉนัคดิวา่คนเรา 
ก็สามารถประสบความส าเร็จในอาชีพอ่ืน ๆ ได้โดยไม่ยาก   
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ข้อ ข้อความ เหน็ด้วย 
ไม่เหน็
ด้วย 

21 เม่ืออายไุด้ 15 ปี ฉนัควรจะตดัสินใจเลือกอาชีพได้ 
เรียบร้อยแล้ว 

  

22 ในการเลือกอาชีพใดอาชีพหนึง่นัน้ มีสิง่ท่ีจะต้องน ามา
พิจารณาหลาย ๆ อยา่งด้วยกนั ดงันัน้จงึเป็นการยาก 
ท่ีจะตดัสินใจ 

  

23 ฉนัไมค่อ่ยคิดถึงอาชีพท่ีอยากจะท าเทา่ใดนกั   
24 อาชีพท่ีฉนัจะเลือก ไมมี่ความส าคญัเทา่กบัรายได้ท่ีฉนั 

จะได้รับจากอาชีพนัน้ 
  

25 ฉนัจะเลือกอาชีพไมผ่ิด ถ้าท าตามค าแนะน าของบดิามารดา   
26 การประกอบอาชีพใด ๆ เปรียบเหมือนการไปโรงเรียนนัน่เอง  

ไม่จ าเป็นต้องคดิอะไรมากมาย 
  

27 ฉนัไมมี่ความรู้ในการเตรียมตวัเพื่องานท่ีฉนัอยากจะท า   
28 ฉนัมีความรู้เพียงเลก็น้อยเท่านัน้วา่ อาชีพตา่ง ๆ ต้องการ 

คนท่ีมีคณุสมบตัิและข้อจ ากดัท่ีแตกตา่งกนัอยา่งไรบ้าง 
  

29 อาชีพท่ีฉนัเลือกจะต้องเป็นอาชีพท่ีให้ความเป็นอิสระแก่ฉนั
มากท่ีสดุ ในการท่ีจะท าสิง่ใดก็ได้ท่ีฉนัอยากจะท า 

  

30 วิธีท่ีดท่ีีสดุในการเลือกอาชีพก็คือการทดลองท าหลาย ๆ อาชีพ
เสียก่อน แล้วจึงเลือกอาชีพท่ีฉนัชอบท่ีสดุ 

  

31 บคุคลจะมีอาชีพได้เพียงคนละหนึง่อาชีพเท่านัน้   
32 ความสนใจในอาชีพไมส่ าคญัเท่ากบัความสามารถ 

ในการประกอบอาชีพ 
  

33 ฉนัไมเ่ข้าใจวา่คนบางคนสามารถก าหนดเก่ียวกบัสิ่งท่ีเขา
ต้องการในการประกอบอาชีพได้อยา่งไร 

  

34 นบัตัง้แตจ่ าความได้ ฉนัก็รู้ตวัแล้ววา่ตวัเองต้องการ 
ท าอาชีพอะไร 
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ข้อ ข้อความ เหน็ด้วย 
ไม่เหน็
ด้วย 

35 ฉนัต้องการประสบความส าเร็จเก่ียวกบับางสิง่บางอยา่ง 
ในงานท่ีท า เชน่ ได้ค้นพบสิ่งท่ียงัไมมี่ใครค้นพบ หรือ  
หาเงินได้มาก ๆ หรือได้มีโอกาสช่วยคนอ่ืนได้ 

  

36 ฉนัคดิวา่จะประกอบอาชีพใดอาชีพหนึง่ในอนาคตด้วย 
ความบงัเอิญเสียมากกวา่ 

  

37 สิง่ส าคญัในการเลือกอาชีพก็คือ การท่ีฉนัรู้วา่ตวัเอง 
ควรประกอบอาชีพอะไร 

  

38 เม่ือถึงเวลาท่ีจะเลือกอาชีพ ฉนัจะตดัสนิใจเลือกอาชีพได้ด้วย
ตวัของฉนัเอง 

  

39 ฉนัควรเลือกอาชีพท่ีท าให้ตวัเองมีโอกาสช่วยเหลือ 
คนอ่ืน ๆ ได้ 

  

40 เวลาเรียนหนงัสือ ฉนัมกัพบวา่ตวัเองชอบคิดฝันวา่เม่ือ 
เร่ิมท างานจริง ๆ แล้ว มนัจะเป็นอยา่งไร 

  

41 ฉนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบังานเพียงเล็กน้อย หรือไม่มีความคิด
เก่ียวกบังานเลยวา่ฉนัชอบงานอะไร 

  

42 จริง ๆ แล้วฉนัก็ไม่สามารถประกอบอาชีพใด ๆ ได้ทัง้หมด     
จากอาชีพท่ีฉนัรู้จกั 

  

43 ฉนัควรเลือกอาชีพเสียก่อน แล้วจงึวางแผนวา่จะเข้าสูอ่าชีพ
นัน้ได้อยา่งไร 

  

44 ฉนัจะเลือกอาชีพท่ีท าให้ตวัเองมีช่ือเสียง หรือเป็นใหญ่ 
เป็นโตในวนัข้างหน้า 

  

45 ถ้ามีข้อสงสยัประการใดเก่ียวกบัการเลือกอาชีพ  
ฉนัจะปรึกษาหรือขอค าแนะน าจากบดิามารดา ครูแนะแนว 
หรือผู้ รู้อ่ืน ๆ  

  

46 ถ้าฉนัมีความเช่ือในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่เป็นพเิศษ ฉนัควรจะเลือก
อาชีพท่ีเปิดโอกาสหรือสนบัสนนุให้ฉนัได้ท าตาม 
ความเช่ือนัน้ ๆ  
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ข้อ ข้อความ เหน็ด้วย 
ไม่เหน็
ด้วย 

47 สว่นท่ีส าคญัท่ีสดุของงานก็คอื ความพอใจท่ีได้จาก 
การท างานนัน้ ๆ  

  

48 ฉนัเปลี่ยนแปลงการเลือกอาชีพของฉนัไปเร่ือย ๆ   
49 เม่ือถึงเวลาท่ีจะต้องเลือกอาชีพ ฉนัก็จะต้องเลือก 

จนได้ไม่ช้าก็เร็ว 
  

50 ไม่จ าเป็นต้องวิตกกงัวลในการเลือกอาชีพ เพราะฉนัยงัไมรู้่
รายละเอียดเก่ียวกบัอาชีพเลย 

  

 
บณัฑิตแนะแนว. (2556). ค้นพบตน ค้นพบงาน .กรุงเทพมหานคร :ส านกังานบณัฑิตแนะแนว. 
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โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
ตามทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบของ แฟรงค์ พาสันส์ ครัง้ที่ 1 

ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ช่ือกิจกรรม  ปฐมนิเทศ      เวลา 50 นาท ี

 
วัตถุประสงค์  

1. เพื ่ออธิบายจุดมุ่งหมาย วิธีการ และแนวทางในการเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรม    
แนะแนวอาชีพตามทฤษฎีวิเคราะห์ลกัษณะและองค์ประกอบของ แฟรงค์ พาสนัส์  

2. เพื่อให้นักเรียนได้ประเมินตนเองในการท าแบบวดัความสามารถในการตดัสินใจ
เลือกอาชีพ 

 
สาระส าคัญ  

 การปฐมนิเทศ เป็นการท าความเข้าใจและสร้างข้อตกลงระหว่างผู้ วิจัย และนักเรียน

เก่ียวกับแนวทางการเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ รวมถึงการท าแบบวดัวุฒิภาวะ         

ทางอาชีพด้านเจตคติและแบบวดัความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพของนกัเรียนเป็นการ

ประเมินระดับพืน้ฐานของนักเรียนก่อนท่ีจะได้รับการจัดโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตาม

ทฤษฎีวิเคราะห์ลกัษณะและองค์ประกอบของ แฟรงค์ พาสนัส์  เพื่อสามารถเปรียบเทียบระดบั

พฒันาการของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัโปรแกรมได้ 

 
วิธีด าเนินการจัดกิจกรรม 
 - ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1) ผู้วิจยักลา่วทกัทายนกัเรียน และแนะน าตนเองให้นกัเรียนรู้จกั  
         2) ผู้วิจยัพดูคยุกบันกัเรียนและบอกจดุมุง่หมายของการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวและ

สร้างข้อตกลงร่วมกบันกัเรียนเร่ืองการเข้าชัน้เรียน ระยะเวลา และประโยชน์ของการเข้าร่วม

โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพในแตล่ะครัง้  

 - ขัน้ปฏิบัตกิิจกรรม 
 1) ผู้วิจยัอธิบายขัน้ตอนการท าแบบวดัความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
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 2) ผู้ วิจัยให้นักเรียนท าแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจเลือกอาชีพเพื่อเก็บเป็น
คะแนน Pre-test (เวลา 40 นาที) 

 
 - ขัน้สรุป 
 1) ผู้ วิจัยให้นักเรียนสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ  และให้นักเรียนร่วมกันสรุปข้อตกลง        
และแนวทางการเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรม ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมตรงต่อเวลา การมีส่วนร่วม
ในการร่วมกิจกรรมตา่งๆ การมาเข้าร่วมโปรแกรมให้ครบ 12 ครัง้ เป็นต้น  
 2) ผู้วิจยันดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีในการเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ
ครัง้ตอ่ไป 

 
ส่ือ/อุปกรณ์  

แบบวดัความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ  
 

การประเมินผล 
1. สงัเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม การเสนอความคิดเห็น และพฤติกรรม

ของนกัเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. นกัเรียนสามารถบอกจดุมุง่หมายและแนวทางการปฏิบตัิในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
3. นักเรียนตอบแบบวดัความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพครบทุกข้อ 
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โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
ตามทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบของ แฟรงค์ พาสันส์ ครัง้ที่ 2 

ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ช่ือกิจกรรม  รู้จักตน        เวลา 50 นาท ี

 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักลกัษณะของตนเองทัง้จุดเด่นและจุดด้อยท่ีควรพฒันา  
 

สาระส าคัญ  

การรู้จักตนเอง คือ การรับรู้ตนเองทัง้ด้านความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของตน 
ตามความเป็นจริง รู้จ ุดเด่น จ ุดด้อยของตนและสามารถส่งเสริมจุดเด่นแก้ไขจุดด้อยได้     
พร้อมทัง้สามารถวางเป้าหมายในชีวิตและพฒันาตนไปสู่เป้าหมายนัน้ได้ด้วยสติและปัญญา
อย่างเหมาะสม  

 
วิธีด าเนินการจัดกิจกรรม 
 - ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
 1) ผู้วิจยัแบง่กลุม่นกัเรียนออกเป็นจ านวน 5 กลุม่  
 2) ผู้วิจยัแจกกระดาษให้นกัเรียนคนละ 1 แผ่น โดยก าหนดโจทย์ให้นกัเรียนวาดรูปสตัว์
ชนิดใดก็ได้ท่ีแสดงถึงลกัษณะนิสยั ความเป็นตวัเองของนกัเรียนมากท่ีสดุ มา 1 ชนิด พร้อมเขียน
บรรยายเหตผุลท่ีเลือกวาดรูปสตัว์ชนิดนัน้ไว้ด้านหลงักระดาษมาจ านวน 3 ข้อ 
 3) ให้นักเรียน น ากระดาษมาวางรวมกันตรงกลางกลุ่ม แล้วให้สุ่มหยิบใบของเพื่อนมา   
คนละ 1 แผ่น แล้วให้ในกลุม่ทายว่า ลกัษณะของสตัว์ท่ีวาดนัน้เป็นของเพื่อนคนไหนในกลุม่ พร้อม
เขียนบอกเหตผุล 
 4) ให้เพื่อนท่ีถกูทายเฉลยวา่เป็นกระดาษของตนเองหรือไม่  
 
 - ขัน้ปฏิบัตกิิจกรรม 
 1) ผู้วิจยัแจกใบงาน “น่ีแหละตวัฉนั” ให้นกัเรียนเขียนเก่ียวกบัตนเอง  
 2) จบัคู่แลกเปลี่ยนพดูคยุกนัในกลุ่มถึงจดุดี และจุดด้อย พร้อมทัง้สลบักนัเขียนมมุมอง
ของเพื่อนลงในใบงาน 
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 - ขัน้สรุป 
 1) ผู้วิจยัและนกัเรียนรวมกนัอภิปรายสรุปสิ่งที่ได้จากการท ากิจกรรมในวนันี ้

โดยให้นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นตามความคิดตนเองอย่างอิสระ  
 2) ผู้วิจยักล่าวกบันกัเรียนว่ากิจกรรมนีจ้ะเป็นการให้นกัเรียนได้ส ารวจตนเอง

ซึ่งจะน ามาซึ่งการรู้จกัและเข้าใจตนเองถึงจุดเด่น จุดด้อย ในมมุมองของตนเองและผู้ อื่น เพื่อ
จะน ามาเป็นข้อมลูให้กบัตนเองในการพฒันาหรือปรับปรุง อีกทัง้ยงัได้เรียนรู้ที ่จะรับฟัง            
ความคิดเห็นของผู้ อ่ืนและยอมรับซึ่งความแตกต่างของผู้ อ่ืนได้ สิ่งต่าง  ๆ เหล่านีจ้ะท าให้เราเกิด
การยอมรับตนเอง และเข้าใจผู้ อ่ืนด้วย 

 
ส่ือ/อุปกรณ์  

1. กระดาษ A4 
2. ใบงาน “น่ีแหละตวัฉัน” 
 

การประเมินผล 
1. สงัเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม การเสนอความคิดเห็น และพฤติกรรม

ของนกัเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. นกัเรียนสามารถบอกลกัษณะนิสยัของตนเองทัง้จดุเดน่และจดุด้อยท่ีควรพฒันาได้ 
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ใบงาน น่ีแหละตวัฉัน 
ช่ือ-นามสกลุ......................................................................ชัน้....................เลขท่ี.................... 
 
ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนเตมิข้อความในแตล่ะค าถามให้สมบรูณ์ 
1. สิง่ท่ีฉนัท าได้ดี คือ ……………………………………………………………………………….. 
2. งานอดิเรกของฉนั คือ ……………………………………………………………………………. 
3. วิชาท่ีฉนัชอบ คือ ……………………………………………………………………………….... 
4. วิชาท่ีฉนัไมช่อบ คือ ……………………………………………………………………………… 
5. สิง่ท่ีท าให้ฉนัเสียใจ คือ ………………………………………………………………………….. 
6. สิง่ท่ีท าให้ฉนัมีความสขุ คอื ……………………………………………………………………… 
7. สิง่ท่ีฉนัชอบเก่ียวกบัตวัฉนั คือ …………………………………………………………………... 
8. สิง่ท่ีฉนัอยากปรับปรุงเก่ียวกบัตวัฉนั คือ ………………………………………………………... 
 

ลักษณะนิสัยในมุมมองของ ตัวเอง 
จุดเด่น 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 

จุดด้อย 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 
ลักษณะนิสัยในมุมมองของ เพื่อน  

จุดเด่น 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 

จุดด้อย 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
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โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
ตามทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบของ แฟรงค์ พาสันส์ ครัง้ที่ 3 

ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ช่ือกิจกรรม  การส ารวจบุคลิกภาพกับอาชีพ    เวลา 50 นาท ี

 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้นักเรียนได้ส ารวจบุคลิกภาพของตนเอง  
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกลกัษณะบุคลิกภาพกับอาชีพท่ีสอดคล้องกับตนเองได้  
 

สาระส าคัญ  

การท่ีบุคคลรู้จักบุคลิกภาพของตนเองและมีความรู้เก่ียวกับอาชีพนัน้ มีความส าคญั
ในกระบวนการเลือกอาชีพ ซึ ่งการส ารวจบุคลิกภาพของตนเองสามารถน าไปประกอบ          
การวิเคราะห์ลกัษณะการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเองได้  

 
วิธีด าเนินการจัดกิจกรรม 
 - ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1) ให้นกัเรียนดบูตัรภาพของบุคคลที่ประกอบอาชีพต่าง  ๆ แล้วให้นกัเรียนตอบ
ค าถามว่าแต่ละคนมีลกัษณะที่เด่นชดัอย่างไรบ้าง และเขียนลกัษณะที่นกัเรียนตอบไว้บน
กระดาน พร้อมทัง้ให้นกัเรียนพิจารณาว่าแต่ละอาชีพมีอะไรท่ีแตกต่างกนัอย่างไร  

2) เมื่อนกัเรียนสามารถบอกลกัษณะของแต่ละอาชีพได้แล้ว ให้เชื่อมโยงอธิบาย
ความหมายของบุคลิกภาพว่าหมายถึง ลกัษณะเฉพาะตวัของบุคคลในด้านต่าง  ๆ ทัง้ส่วน
ภายนอก และส่วนภายใน ส่วนภายนอก คือ ที่มองเห็นชดั เช่น รูปร่าง หน้าตา กิริยา มารยาท 
การแต่งกาย ส่วนภายใน คือ ส่วนที่มองเห็นยาก แต่อาจทราบได้โดยการอนุมาน สติปัญญา 
ลกัษณะอารมณ์ประจ าตวั ฯลฯ ลกัษณะต่าง ๆ ของบุคลิกไม่สามารถแยกเป็นส่วนๆ ออกจาก
กนัได้ มีผลต่อกนัประดจุลกูโซ่ บุคลิกภาพของมนุษย์ถกูหล่อหลอมด้วยพนัธุกรรม การเรียนรู้วิธี
ปรับตวัของบ ุคคล และสิ ่งแวดล้อมต้องพ ิจารณาว่าอปุน ิสยัใจคอของตนเอง เป็นเช ่นไร           
ควรได้รับการพฒันาจนกลายเป็นความสามารถและลกัษณะเฉพาะตวั ท าให้คนเรามีคณุภาพ 
ลกัษณะบางอย่างเราอาจนึกไม่ถึงเพราะเป็นจุดเล็ก  ๆ แต่อาจเป็นจุดที่ดีและเด่นของเรา         
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การส ารวจตนเองให้ถี ่ถ้วนจะท าให้ เราเลือกแนวทางชีว ิตได้อย ่างถกูต้องและเหมาะสม 
(กรมการจดัหางาน, 2559b)  

 
 - ขัน้ปฏิบัตกิิจกรรม 

1) อธิบายนกัเรียนเกี่ยวกบัการท าแบบทดสอบบุคลิกภาพตามทฤษฎีของจอห์น 
ฮอลแลนด์ The Self-Directed Search (S.D.S) ซึ่งแบ่งเป็น 6 บุคลิกภาพ คือ  

1. Realistic type หมายถึง บุคคลท่ีชอบเก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมมีความสนใจ
อาชีพประเภทงานช่างฝีมือแรงงานกลางแจ้ง 

2. Intellectual type หมายถึง บุคคลที่ชอบใช้ความคิดแก้ปัญหา มีความสนใจ
อาชีพประเภทงานวิทยาศาสตร์ และเทคนิค 

3. Social type หมายถึง บ ุคคลที่ชอบสงัคมกบับุคคลอื่น มีความสนใจอาชีพ
ประเภท งานบริการ การศึกษา และสงัคม 

4. Convention type หมายถึง บุคคลท่ีชอบท าตามระเบียบแบบแผนมีความสนใจ
อาชีพ ประเภทงานส านกังานและเสมียน 

5. Enterprising type หมายถึง บุคคลที่มีความทะเยอทะยาน ชอบมีอ านาจมี
ความสนใจอาชีพประเภทงานจดัการและค้าขาย 

6. Artistic type หมายถึง บ ุคคลที ่ชอบศิลปะความงาม มีความสนใจอาชีพ
ประเภท งานศิลปะ ดนตรี และวรรณกรรม เป็นต้น 

2) นกัเรียนแปลผลแบบส ารวจบคุลิกภาพและแสดงความคิดเห็นว่ามีความใกล้เคียง
หรือตรงกบัลกัษณะของนกัเรียนหรือไม่อย่างไร 

3) นกัเรียนวิเคราะห์ลกัษณะบุคลิกภาพที่ตนเองได้จากการแปลผลแบบทดสอบ
บุคลิกภาพว่ามีความสอดคล้องกบัอาชีพอะไรบ้าง ท าลงในใบกิจกรรมวิเคราะห์บุคลิกภาพกบั
อาชีพ  
 - ขัน้สรุป 
 นกัเรียนและผู้วิจยัร่วมกนัสรุปสิ่งท่ีได้จากการท าแบบส ารวจบคุลิกภาพ คือในการส ารวจ
บุคลิกภาพนัน้ นกัเรียนจะได้รู้จกัและเข้าใจบุคลิกภาพของตนเองและหากสามารถวิเคราะห์มอง
ตนได้ตามสภาพความเป็นจริงย่อมช่วยให้นักเรียนตดัสินใจเลือกแนวทางชีวิต การศึกษา และ
อาชีพได้อยา่งสอดคล้องกบัตวัเองมากท่ีสดุ 
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ส่ือ/อุปกรณ์  
1. บตัรรูปภาพ บุคคลอาชีพต่างๆ  
2. แบบทดสอบบุคลิกภาพตามทฤษฎีของจอห์น ฮอลแลนด์ The Self-Directed 

Search (S.D.S) 
3. ใบกิจกรรมวิเคราะห์บุคลิกภาพกับอาชีพ 
 

การประเมินผล 
1. สงัเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม จากการแสดงความรู้สึก การเสนอ   

ความคิดเห็น และพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม  
2. การท าแบบส ารวจบุคลิกภาพกับอาชีพ นักเรียนสามารถระบุอาชีพท่ีสอดคล้องกับ

บุคลิกภาพของตนเองได้มา 3 อาชีพ 
3. นักเรียนสามารถอธิบายได้ว่าการแปลผลจากการท าแบบส ารวจบุคลิกภาพกับ

อาชีพมีความสอดคล้องกับอาชีพท่ีนักเรียนสนใจหรือไม่  
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วิเคราะห์บุคลิกภาพกับอาชีพ 

ช่ือ-นามสกลุ......................................................................ชัน้....................เลขท่ี.................... 
 

รหสัอาชีพของนักเรียน 

 

หมวด R I A S E C 

หมวด 1 กิจกรรม “จ านวนชอบ”       

หมวด 2 ความสามารถ “จ านวนใช่”       

หมวด 3 อาชีพ “จ านวนสนใจ”       

รวมจ านวนคะแนนทัง้หมด       

 

1. ให้นกัเรียนพิจารณาผลรวมของตวัเลขสงูสดุอนัดบั 1,2 และ 3 ของตวัอกัษรบคุลิกภาพ  

ลงในช่องรหสัอาชีพ 3 ช่อง ด้านลา่ง ดงันี ้

สงูสดุอนัดบั 1 ……………………… 

สงูสดุอนัดบั 2 ……………………… 

สงูสดุอนัดบั 3 ……………………… 

 

2. ให้นกัเรียนวิเคราะห์ลกัษณะบคุลิกภาพท่ีตนเองได้จากการแปลผลแบบทดสอบ 

บคุลิกภาพวา่มีความสอดคล้องกบัอาชีพอะไรบ้าง ให้เลือกอาชีพท่ีสนใจมา 3 อาชีพ คือ  

  1) ……………………………… 

 2) ……………………………… 

 3) ……………………………….  
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โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
ตามทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบ ของ แฟรงค์ พาสันส์ ครัง้ที่ 4 

ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ช่ือกิจกรรม  การส ารวจค่านิยมในการท างาน    เวลา 50 นาท ี

 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้นกัเรียนได้ส ารวจคา่นิยมในการท างานของตนเอง 
2. เพื่อให้นกัเรียนสามารถบอกคา่นิยมในการท างานกบัอาชีพท่ีสอดคล้องกบัตนเองได้ 
 

สาระส าคัญ  

การท่ีบคุคลจะวางแผนอนาคตได้อย่างถกูต้องกบัเหมาะสมกบัตนเองได้นัน้  สิ่งหนึ่งท่ีเป็น

ปัจจยัส าคญัมากก็คือ ต้องรู้คา่นิยมในการท างานท่ีตนยดึไว้เป็นหลกัส าคญั คา่นิยมในตนเองมีผล

ตอ่การเลือกแนวทางตา่ง ๆ ในชีวิต การส ารวจคา่นิยมในการท างานจะช่วยชีน้ าไปสูอ่าชีพท่ีตรงกบั

ความต้องการของตนเอง มีโอกาสประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงานสูง แต่ทัง้นีเ้ราควรน า

คณุสมบตัิในด้านอ่ืน ๆ  มาประกอบกับค่านิยมของตนเองด้วย เพื่อช่วยให้การพิจารณาอาชีพท่ี

ตนเองควรเลือกท าเมื่อจะไปประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย 

วิธีด าเนินการจัดกิจกรรม 
 - ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
 1) ผู้วิจยัให้นกัเรียนพิจารณาสิ่งท่ีนกัเรียนให้ความส าคญัมากท่ีสดุในการด าเนินชีวิตของ
นกัเรียนในปัจจบุนันี ้
 2) ผู้วิจยัอธิบายความหมายของค าว่า คา่นิยม หรือสิ่งท่ีนกัเรียนให้ความส าคญัและยดึถือ
ในการด าเนินชีวิต ดงันี ้
 ปรีชา วิหคโต  (2558) ได้ให้ความหมายของค่านิยมไว้ว่า เป็นผลรวมของความคิด 
ความรู้สึก และการกระท าท่ีเกิดจากการได้เลือกการเห็นคุณค่า และเป็นสิ่งท่ีบุคคลหรือสังคม
ยดึถือเป็นเคร่ืองช่วยตดัสินใจ และก าหนดการกระท าของตนเอง   
  ค่านิยมเป็นความส าคญัท่ีบคุคลนัน้ให้กบัสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และว่าสิ่งนัน้มีคณุค่า พร้อมท่ีจะ
ปฏิบตัิตามความเช่ือนัน้ คา่นิยมของแตล่ะคนขึน้อยูก่บัประสบการณ์ท่ีแตล่ะคนได้รับประสบการณ์
ของเราแตกต่างกัน ค่านิยมท่ีเรายึดถือจึงแตกต่างกันไป แม้จะอยู่ในสังคมเดียวกันแต่ค่านิยม        
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มีการเลียนแบบ เราจึงเห็นว่าบางคนมีค่านิยมท่ีคล้อยตามคนอ่ืน โดยเฉพาะบุคคลท่ีส าคญัและ        
มีอิทธิพลต่อความเช่ือความศรัทธาของเขา นอกจากนี ้ค่านิยมยงัมีลกัษณะของการเปลี่ยนแปลง
ไปตามวฒุิภาวะและประสบการณ์ของบุคคล เช่น บางคนให้ความส าคญัแก่การศึกษาเล่าเรียน
มาก บางคนให้ความส าคญัแก่การศกึษาเลา่เรียนน้อย แตไ่ปให้ความส าคญักบัการประกอบอาชีพ 
คา่นิยมของบคุคลแสดงออกเป็นพฤติกรรมภายนอก เช่น ผู้ ท่ีมีคา่นิยมด้านการศกึษาสงู จะสง่บตุร
หลานให้เรียนต่อสงูๆ ผู้ ท่ีมีค่านิยมเร่ืองเงินทอง ก็จะยกย่องนิยมคนมีเงิน และพยายามสะสมเงิน
ทองมาก ๆ เพื่อจะเป็นคนมัง่มี เป็นต้น 
 
 - ขัน้ปฏิบัตกิิจกรรม 
 1) ผู้ วิจัยให้นักเรียนได้ส ารวจค่านิยมในการท างานของตนเองโดยการท าแบบส ารวจ
คา่นิยมเก่ียวกบังานของ Donald E. Super 
 2) ผู้ วิจัยแบ่งกลุ่มนักเรียนตามผลแบบส ารวจค่านิยมท่ีเหมือนกันกลุ่มละ 5-6 คน             
ให้นักเรียนร่วมกันระดมสมองค้นหาอาชีพท่ีสอดคล้องกับค่านิยมของกลุ่มและออกมารายงาน
อาชีพท่ีสอดคล้องกบัคา่นิยมของกลุม่หน้าชัน้เรียน 
 
 - ขัน้สรุป 
 1) ผู้วิจยัและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ร่วมกัน การได้เรียนรู้และเข้าใจค่านิยมท่ี
ตนเองยดึถือปฏิบตัิท าให้เรามีเปา้หมายของชีวิต เปา้หมายชีวิตเป็นสิง่จงูใจให้เราขบัเคลื่อนตนเอง
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึน้ ค่านิยมท่ีแต่ละคนยึดถือ เป็นความคิด ความเช่ือของแต่ละบุคคล      
ไม่สามารถประเมินว่าผิดหรือถูก แต่ส าคญัท่ีวิธีการจะบรรลคุ่านิยมของตนต้องเป็นวิธีท่ีถูกต้อง
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

 
ส่ือ/อุปกรณ์  

แบบส ารวจคา่นิยมเก่ียวกบังานของ Donald E. Super 
 

การประเมินผล 
1. สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม จากการแสดงความรู้สึก การเสนอ   

ความคดิเห็น และพฤตกิรรมของนกัเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. นกัเรียนตอบแบบส ารวจคา่นิยมเก่ียวกบังานของ Donald E. Super ครบทกุข้อ 
3. นกัเรียนสามารถบอกคา่นิยมในการท างานกบัอาชีพท่ีสอดคล้องกบัตนเองได้ 
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การใช้แบบส ารวจค่านิยม เกี่ยวกับงานของ Donald E. Super 
แบบส ารวจค่านิยมเกี่ยวกับงานของ Donald E. Super 

 
สามารถน าไปใช้วดัค่านิยมเก่ียวกับงานได้ตรงตามสิ่งที่ต้องการวดั โดยค่านิยมตาม

แบบส ารวจนีมี้อยู่ 15 ด้านคือ 
1. ด้านความคิดสร้างสรรค์ เป็นค่านิยมซึ่งสมัพนัธ์กับงานท่ีเก่ียวกับการประดิษฐ์คิดค้น 

ออกแบบและพฒันาแนวความคิดใหม่ๆ เก่ียวข้องกบัความสนใจทางศิลปะทางวิทยาศาสตร์ และ
วฒันธรรมด้านจิตใจ 

2. ด้านการบริหาร เป็นค่านิยมท่ีสมัพันธ์กับงานท่ีต้องมีการวางแผนและจัดสรรงานให้
ผู้ อ่ืนท า มีลกัษระเป็นผู้น า ควบคมุการท างานของผู้ อ่ืน 

3. ด้านสมัฤทธ์ิผล เป็นคา่นิยมท่ีสมัพนัธ์กบังานท่ีสง่เสริมให้บคุคลประสบความส าเร็จจาก
การท างานและก่อให้เกิดความพึงพอใจ เป็นเคร่ืองช่วยให้บุคคลท างานเพื่องาน ต้องการเห็น
ผลส าเร็จในงาน ไมเ่ก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

4. ด้านสภาพแวดล้อม เป็นค่านิยมท่ีสมัพันธ์กับงานซึ่งมีสภาพแวดล้อมท่ีมีบรรยากาศ    
สขุสบาย บคุคลท างานแล้วเกิดความสขุ คา่นิยมด้านสภาพแวดล้อมนีเ้น้นสภาพแวดล้อมทางวตัถุ
ท่ีจะเอือ้อ านวยความสะดวกให้บุคคลประสพความส าเร็จในการงาน เช่น สภาพการท างานท่ี       
ไม่สกปรก ไม่มีเสียงอกึทกึ ไมร้่อนจดัหรือเย็นจดัจนเกินไป 

5. ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน เป็นค่านิยมท่ีสัมพันธ์กับงาน ในส่วนท่ีต้องมี
สมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้บงัคบับญัชาการและผู้ ร่วมงาน หมายถึงว่า บคุคลนัน้จะยอมท าตามหวัหน้า
งาน ผู้ ท่ีประกอบอาชีพอิสระจะมีคา่นิยมด้านนีต้ ่า 

6. ด้านวิถีชีวิต เป็นค่านิยมท่ีสมัพนัธ์กับกบัชนิดของงานท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลได้ใช้ชีวิต
ตามท่ีตนเองต้องการค่านิยมด้านนีม้กัไม่ค่อยพฒันาในบุคคลท่ีมีอายแุละวฒุิภาวะน้อยและจะมี
ความสมัพนัธ์กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมของชุมชน และการยอมรับจาก
กลุม่เพื่อน 

7. ด้านความมั่นคง เป็นค่านิยมท่ีสัมพันธ์กับงานท่ีมีความมั่นคง ท าให้มั่นใจว่าจะมี
ต าแหน่งงานให้ท าตลอดไป ค่านิยมด้านความมั่นคงในงานนีจ้ะสัมพันธ์กับค่านิยมด้าน
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ หรือคา่นิยมด้านวตัถดุ้วย 

8. ด้านความเก่ียวพนั เป็นค่านิยมท่ีสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน ซึ่งท าให้บุคคลได้ติดต่อกับ
ผู้ ร่วมงานท่ีตนพอใจโดยเฉพาะกับผู้ ร่วมงานในระดบัเดียวกัน หรือต ่ากว่า พวกเสมียน พนกังาน 



  186 

และกรรมกร มกัจะมีค่านิยมด้านนีส้งู เพราะเขาให้ความส าคญักบัการด ารงชีพในสงัคมมากกว่า
สภาพการท างาน 

9. ด้านสุนทรียะ เป็นค่านิยมท่ีเก่ียวเน่ืองกับธรรมชาติของงาน ท่ีช่วยให้บุคคลได้สร้าง      
สิ่งสวยงาม เพื่อเพิ่มความงดงามให้แก่โลก ค่านิยมด้านสนุทรียะนี ้อาจจะสมัพนัธ์กบัความสนใจ
ทางด้านศิลปะ 

10. ด้านความมีศกัดิ์ศรี เป็นค่านิยมท่ีสมัพนัธ์กบังาน ซึ่งให้เกียรติกบับุคคลท่ีท างานนัน้ 
เป็นความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลอ่ืน มากกว่าจะอยู่ใน
สถานะท่ีมีอ านาจกับผู้ อ่ืน ค่านิยมด้านนีจ้ะสมัพันธ์กับความสนใจกับความสนใจในงานท่ีต้อง
ติดตอ่กบับคุคลหลายๆอาชีพ 

11. ด้านความอิสระ เป็นค่านิยมซึ่งสัมพันธ์กับงาน ซึ่งมีความเป็นอิสระในการท างาน
ตามท่ีตนเองปรารถนา คา่นิยมด้านความอิสระนี ้บคุคลมุง่ในด้านความพงึพอใจของตนเอง 

12. ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เป็นค่านิยมหรือเป้าหมาย ซึ่งสัมพันธ์กับงานท่ีมี
รายได้ดี สามารถจดัซือ้สิ่งของท่ีสนองความต้องการได้ 

13. ด้านบริการสงัคม เป็นค่านิยมหรือเป้าหมาย ซึ่งแสดงถึงงานท่ีสามารถให้สวสัดิการ 
ให้ความช่วยเหลือและเกิดประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน โดยทัว่ ๆ ไป บคุคลมีคา่นิยมด้านนีส้งู 

14. ด้านกระตุ้นให้ใช้เชาว์ปัญญา เป็นค่านิยมท่ีสมัพนัธ์กบังาน ท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลได้
ใช้ความคิดอย่างอิสระ ประเมินผลการท างานของตนจากการเรียนรู้ และสามารถคิดสิ่งท่ีเป็น
นามธรรมได้ 

15. ด้านอ่ืน ๆ เป็นค่านิยมท่ีสมัพนัธ์กบังาน ท่ีเปิดโอกาสให้บคุคลได้ท างานหลายๆอย่าง
ในขณะเดียวกัน ไม่ซ า้ซากจ าเจ บุคคลจะท างานตามความพึงพอใจของตน มากกว่ามุ่งท างาน 
กลุ่มท่ีชอบอาสาสมัครท างาน มักมีค่านิยมด้านนีสู้ง ค่านิยมด้านนีจ้ะสัมพันธ์กับค่านิยมด้าน
สนุทรียะ การกระตุ้นให้ใช้เชาว์ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์มากกว่าจะสมัพนัธ์กบัหวัหน้างานและ
ความเก่ียวกนั 
 

 
 
 
 
 



  187 

โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
ตามทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบของ แฟรงค์ พาสันส์ ครัง้ที่ 5 

ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ช่ือกิจกรรม  การส ารวจความถนัด     เวลา 50 นาท ี

 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้นักเรียนได้ส ารวจความถนัดของตนเอง  
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกความถนัดกับอาชีพท่ีสอดคล้องกับตนเองได้  
 

สาระส าคัญ  

การที่นักเรียนจะตดัสินใจเลือกศึกษาต่อด้านใดควรค านึงถึงความชอบ  ความถนัด  
และทักษะพืน้ฐานด้านต่าง ๆ ของตนเอง เพื่อน าไปวางแผนในการก าหนดแนวทางการศึกษา
ต่อและเลือกอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

 
วิธีด าเนินการจัดกิจกรรม 
 - ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1) ผู้ วิจัยเล่าเร่ืองความถนัดในการท ากิจกรรมบางอย่างของบุคคลตวัอย่างที่ค้นพบ
ความถนัดของตนเอง แล้วน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์เม่ือเลือกอาชีพ จึงก่อให้เกิดความส าเร็จใน
การประกอบอาชีพ เช่น ประวตัิของ “ลิซ่า ศิลปินวง BLACKPINK เป็นคนไทยที่มีชื่อเสียง   
ด้านการร้องเพลงและเต้นที่ประเทศเกาหลี” ทัง้นีเ้พื่อโน้มท าให้นักเรียนเห็นความส าคญัของ
การรู้จักความถนัดท่ีแท้จริงของตนเอง 

 
 - ขัน้ปฏิบัตกิิจกรรม 

1) ผู้ วิจัยอธิบายนักเรียนเกี่ยวกับการท าแบบทดสอบความถนัดทางอาชีพโดยเป็น
แบบทดสอบที่อ้างอิงจากทฤษฎีการจ าแนกอาชีพตามบุคลิกภาพของ จอห์น  ฮอลแลนด์ 
ลกัษณะของแบบทดสอบนี ้เป็นค าถามเก่ียวกับอาชีพต่างๆ มีทัง้หมด 18 ข้อ ซึ่งสามารถแปล
ผลออกมาเป็นความถนัดทางอาชีพ 3 ด้านคือ ความถนัดด้านข้อมูล, ความถนัดด้านบุคคล
และความถนัดด้านเคร่ืองมือ 
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2) ผู้วิจยัอธิบายขัน้ตอนการแปลผลคะแนนแบบทดสอบ และให้นกัเรียนเขียนความถนดั
ท่ีได้จากการท าแบบทดสอบ พร้อมเขียนอาชีพท่ีสอดคล้องกบัความถนดัลงในใบกระดาษค าตอบ 

 
 - ขัน้สรุป 

1) ผู้วิจยัและนกัเรียนร่วมกันสรุปความส าคญัของการค้นพบความถนดัของตนเองและ
ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ 

 
ส่ือ/อุปกรณ์  

1. แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ 
2. กระดาษค าตอบ 
3. การแปลผลแบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ  
 

การประเมินผล 
1. สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม จากการแสดงความรู้สึก การเสนอ   

ความคดิเห็น และพฤตกิรรมของนกัเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. นกัเรียนสามารถบอกความถนดักบัอาชีพท่ีสอดคล้องกบัตนเองได้อยา่งน้อย 1 อาชีพ 
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แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ 

แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพฉบบันีท้ าขึน้โดยอ้างอิงจากทฤษฎีการจ าแนก
อาชีพตามบุคลิกภาพของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ (John L. Holland)  

ลกัษณะของแบบทดสอบนี  ้เป็นค าถามเกี่ยวก ับอาชีพต่างๆ มีทั ง้หมด 18 ข้อ             
ซึ ่งสามารถแปลผลออกมาเป็นความถนัดทางอาชีพ  3 ด้านคือความถน ัดด้านข้อม ูล ,          
ความถนัดด้านบุคคลและความถนัดด้านเคร่ืองมือ ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถตดัสินใจเลือก
แนวทางการด าเนินชีวิตในการเลือกอาชีพหรือการท างาน แนวทางการศึกษาให้สอดคล้อง     
กับตนเองตลอดจนการเลือกลูกจ้างให้เหมาะสมกับภารกิจหรืองานท่ีต้องท าได้อีกแบบหนึ่ง 

  
ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนอ่านข้อความตอ่ไปนีแ้ละพิจารณาใสต่วัอกัษรดงัตอ่ไปนีใ้นกระดาษค าตอบ 

  ช หมายถึง ชอบ/ต้องการ 
  ค หมายถึง คิดดูก่อน/ไม่แน่ใจ 
  ม หมายถึง ไม่ชอบ/ไม่ต้องการ 
หมายเหตุ: ในแต่ละข้อของการใส่ตวัอกัษร ช/ค/ม ต้องไม่ซ า้กัน  
 

1. เม่ือคุณรู้สึกเหงาคุณต้องการอะไร 
1.1 หาวิธีการแก้ไขในหนงัสือ 

  1.2 ไปหาเพ่ือนคยุแก้เหงา 

  1.3 เลน่เกมหรือแชทในอินเตอร์เน็ต 

2. หากคณุจะสร้างภาพยนตร์หน้าท่ีใดท่ีคณุต้องการจะท า 

 2.1 เป็นผู้ เขียนบทภาพยนตร์ 

  2.2 เป็นผู้แสดงภาพยนตร์ 

  2.3 จดัเตรียมฉากและอปุกรณ์ตา่งๆ 
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3. กิจกรรมใดท่ีคณุชอบท าเก่ียวกบัดนตรี 

 3.1 แตง่เพลง 

  3.2 ร้องเพลงคาราโอเกะกบัเพื่อน 

  3.3 เลน่ดนตรี 

4. คณุท ารายงานสง่อาจารย์ 

 4.1 ค้นคว้าข้อมลูจากห้องสมดุ 

 4.2 ท าร่วมกบัเพื่อนๆ 

4.3 ท าด้วยตนเองเช่นพิมพ์ดีดหรือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 

5. คณุชอบนวนิยายประเภทใด 

  5.1 ประเภทลกึลบั 

  5.2 ประเภทรักหวานช่ืน 

 5.3 ประเภทบู๊/ตอ่สู้กนั 

6. คณุอยากจะเป็นหวัหน้างานแบบไหน 

  6.1 แบบให้รายงานผลงานทกุครัง้ 

  6.2 แบบยืดหยุน่เป็นกนัเอง 

 6.3 แบบตรวจสอบและซอ่มแซมครุภณัฑ์ด้วยตนเองเม่ือช ารุด 

7. คณุมีวิธีเลอืกซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์อยา่งไร 

7.1  ดจูากหนงัสือแนะแนวสนิค้า/แผน่ปลวิ/เอกสาร 

 7.2 ให้คนรอบข้างแนะน า 

 7.3 จากการทดลองด้วยตนเอง 
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8. คณุชอบวิชาอะไร 

 8.1 คณิตศาสตร์ 

 8.2 จิตวทิยาแนะแนว/สงัคมศาสตร์ 

 8.3 ชา่ง/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์ 

9. ถ้าคณุเป็นครูพลศกึษาคณุจะเป็นครูพละศกึษาแบบไหน 

 9.1 จดัท าสถิติกีฬาของนกักีฬาในโรงเรียน 

 9.2 เลน่กีฬาท่ีเลน่เป็นทีม 

 9.3 สอนนกัเรียนให้รู้จกับ ารุงรักษาอปุกรณ์กีฬา 

10. คณุเลน่กีฬาอะไรเพราะอะไร 

  10.1 หมากรุกหรือหมากฮอสได้ใช้ความคดิพิจารณา 

  10.2 แชร์บอลเพราะได้เลน่เป็นทีมกบัเพื่อน 

  10.3 แข่งรถเพราะได้ขบัรถเร็วๆ 

11. งานอดิเรกของคณุคือ 

  11.1 อา่นหนงัสือ 

11.2 เลน่กีฬากบัเพื่อน 

  11.3 ปลกูต้นไม้และดอกไม้ 

12. ถ้าจะท าการค้าขายคณุมีเทคนิคการขายอยา่งไร 

  12.1 วิเคราะห์ผู้ซือ้ก่อน 

  12.2 มีของแถมเอาใจลกูค้า 

  12.3 ขายแบบสาธิตให้ด ู
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13. ถ้าคณุเป็นนกัสงัคมสงเคราะห์คณุจะเป็นนกัสงัคมสงเคราะห์แบบไหน 

  13.1 ช่วยเหลอืตามทฤษฎีท่ีก าหนด 

  13.2 ช่วยพดูให้ผู้ประสบปัญหาเกิดความสบายใจ 

  13.3 ช่วยสร้างท่ีพกัอาศยัให้ 

14. คณุต้องการท าหน้าท่ีอะไร 

  14.1 นกัวิชาการ 

  14.2 นกัประชาสมัพนัธ์ 

  14.3 วิศวกร/ชา่ง 

15. คณุต้องการท าหน้าท่ีอะไร 

  15.1 ให้บริการด้านข้อมลู 

  15.2 ให้บริการด้านการต้อนรับ 

  15.3 ให้บริการด้านการตกแตง่สถานท่ี 

16. คณุหาข้อมลูการไปเท่ียวตา่งประเทศจากไหน 

  16.1 เอกสารแนะน าประเทศตา่งๆ 

  16.2 เพื่อนๆหรือผู้ ท่ีเคยไปมาแล้ว 

  16.3 แผนท่ี 

17. ถ้าคณุเป็นนกัขา่วคณุต้องการท าขา่วประเภทไหน 

  17.1 ข่าวการเมือง 

  17.2 ข่าวกีฬา/สงัคม 

  17.3 ข่าวอาชญากรรม 
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18. ถ้าคณุท าธุรกิจกบัเพื่อนคณุต้องการท าหน้าท่ีไหน 

18.1 วางแผน/ศกึษาข้อมลูความเป็นไปได้ 

  18.2 ฝ่ายขาย/ฝ่ายต้อนรับ 

18.3 ฝ่ายผลติ/ควบคมุการผลติ 

 
ฤชชุยั โปธา  .ส านกังานจดัหางานจงัหวดัเชียงราย.  (2551). แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ.   

สืบค้นเมื่อ 20 กมุภาพนัธ์ 2562. จาก http://www.nlmi-lp.com/t1.pdf. 
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กระดาษค าตอบ 
แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ (Basic Vocational Orientation) 

ค าชีแ้จง: เม่ืออา่นค าสัง่ในแบบสอบถามแล้วให้ใสต่วัอกัษรท่ีก าหนดในกระดาษค าตอบดงัตอ่ไปนี ้

ช หมายถึง ชอบ/ต้องการ 
  ค หมายถึง คิดดูก่อน/ไม่แน่ใจ 
  ม หมายถึง ไม่ชอบ/ไม่ต้องการ 
หมายเหตุ: ในแต่ละข้อของการใส่ตวัอกัษร ช/ค/ม ต้องไม่ซ า้กัน  

ข้อ ความถนัดแบบ D ความถนัดแบบ P ความถนัดแบบ T หมายเหตุ 

1 1.1  1.2  1.3  1. ในแตล่ะข้อของการใส่
ตวัอกัษร ช /ค/ม  
ต้องไม่ซ า้กนั 
 
2. คะแนนรวมในแนวตัง้ต้อง
ไม่มากกว่า 36 คะแนน 
 
3. คะแนนรวมในแนวนอน
แตล่ะข้อต้องเท่ากบั 3 
คะแนน 
 
4. คะแนนรวมทัง้หมดทัง้ 3 
แบบ ต้องเท่ากบั 54 คะแนน 
 

2 2.1  2.2  2.3  

3 3.1  3.2  3.3  

4 4.1  4.2  4.3  

5 5.1  5.2  5.3  

6 6.1  6.2  6.3  

7 7.1  7.2  7.3  

8 8.1  8.2  8.3  

9 9.1  9.2  9.3  

10 10.1  10.2  10.3  

11 11.1  11.2  11.3  

12 12.1  12.2  12.3  

13 13.1  13.2  13.3  

14 14.1  14.2  14.3  

15 15.1  15.2  15.3  

16 16.1  16.2  16.3  

17 17.1  17.2  17.3  

18 18.1  18.2  18.3  

รวม       รวม 54 คะแนน 

การคดิคะแนน: ให้นบัรวมคะแนนในแนวตัง้เฉพาะข้อท่ีมีอกัษร ช/ค โดยการเทียบคะแนนดงันี ้
ช = 2 คะแนน  /  ค = 1 คะแนน   /  ม = 0 คะแนน 

 
ผลจากการท าแบบทดสอบความถนดัทางอาชีพท่ีนกัเรียนได้คะแนนสงูสดุคือ ............................ 
............................................................................................................................................ 
อาชีพท่ีสอดคล้องกบัความถนดัของนกัเรียนคือ ...................................................................... 
............................................................................................................................................ 
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รายละเอียดการแปลผลแบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ 
➢ ความถนัดด้านข้อมูล Data หรือ D 

มีทักษะด้านการพูดและตัวเลข ชอบการเปรียบเทียบคะแนน การจัดท าเอกสาร              
การค านวณ การคดิวิเคราะห์ ชอบใฝ่หาความรู้ ชอบท างานสลบัซบัซ้อนมากกวา่เป็นผู้ลงมือท า 

อาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด 
แพทย์ สัตวแพทย์ ทันตแพทย์ ประชากร นักวิทยาศาสตร์ นักทดลอง นักวิจัย นักเคมี 

เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ นักสังคมสงเคราะห์ นักเศรษฐศาสตร์   งานวิชาการ           
นกัโบราณคดี ทหาร ต ารวจสายวิชาการ วิศวกร รัฐศาสตร์ ภมูิศาสตร์ สงัคมศาสตร์ มนษุย์วิทยา 
ไฟฟา้อิเลก็ทรอนิกส์ ดาราศาสตร์ เสมียน ผู้ผลิตงานพาณิชศิลป์  
➢ ความถนัดด้านบุคคล person  หรือ P 

ชอบเจรจาต่อรองกับผู้ อ่ืน รับใช้สงัคม เป็นผู้ ท่ีชอบติดต่อกับผู้ อ่ืน ชอบสนทนา ชอบให้
ความรู้ ชอบสอนผู้ อ่ืน  ชอบแสดงตัวร่าเริง มีทักษ ะทางภาษา มีทักษะด้านการพูดและ
ความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ต้องการความสนใจ ชอบช่วยเหลือผู้ อ่ืน มีลกัษณะเป็นหญิง หลีกเลี่ยง  การ
ใช้ความคิดทางปัญญา ชอบแก้ปัญหาโดยค านึงถึงความรู้สกึ หลีกเลี่ยงงานท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองยนต์
หรือวิทยาศาสตร์ 

อาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด 
ครู นกัสงัคมสงเคราะห์ นกัแนะแนว พฒันากร นกัรัฐศาสตร์ ผู้จดัการ พยาบาล เจ้าหน้าท่ี

ฝ่ายบุคคล ทหาร ต ารวจสายสังคม ปฏิบัติการทางจิตวิทยา พนักงานต้อนรับ นักจิตวิทยา          
ช่างเสริมสวย ครูสอนขับรถ นักออกแบบ พนักงานขาย นักจัดรายการ ดีเจ   ผู้ จัดการโรงแรม 
พอ่บ้าน แมบ้่าน หมอด ู
➢ ความถนัดด้านเคร่ืองมือ Tool หรือ T 

ความถนดัด้านเคร่ืองมือ ชอบใช้เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัร ในการผลิตสิ่งของ เป็นผู้ ท่ีชอบ
กิจกรรมท่ีต้องใช้พละก าลงั ชอบท างานกลางแจ้ง กิจกรรมท่ีไมส่ลบัซบัซ้อน กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบั
เคร่ืองจกัรกล ขาดทกัษะทางภาษา มีลกัษณะเป็นชาย มีค่านิยมทางเศรษฐกิจและการเมืองอยู่ใน
รูปแบบท่ีมีระเบียบแบบแผน ยดึถือประเพณีนิยม 

อาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด 
วิศวกร ช่างเทคนิค นกับิน ประมง ป่าไม้ ผู้ ฝึกกีฬา  สตัวแพทย์ เกษตรกร ช่างฝีมือ ช่างไม้ 

ช่างเจียระไนพลอย ช่างทาสี ช่างซ่อมรองเท้า ช่างตัดเสื อ้ วิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาปนิก         
นักกายภาพบ าบัด ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศสายช่าง ต ารวจสายสืบสวน/ปราบปราม     
ช่างยนต์ คนขบัรถแท็กซี่ นกัการภารโรง 



  196 

โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
ตามทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบของ แฟรงค์ พาสันส์ ครัง้ที่ 6 

ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ช่ือกิจกรรม  ความสนใจในอาชีพ (อาชีพที่ใช่ อาชีพที่ชอบ)  เวลา 50 นาท ี

 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้นกัเรียนได้ส ารวจความสนใจในอาชีพของตนเอง 
2. เพื่อให้นกัเรียนสามารถบอกความสนใจของตนเองท่ีมีตอ่อาชีพตา่งๆ ได้ 
 

สาระส าคัญ  

 การรู้จักและเข้าใจตนเองเพื่อการวางแผนเข้าสู่อาชีพท่ีประสบความส าเร็จท่ีส าคัญ
ประการหนึ่งคือ การตระหนกัรู้ในอาชีพท่ีตนสนใจอย่างแท้จริงวิธีการท่ีช่วยให้นกัเรียนรู้ถึงอาชีพท่ี
ตนสนใจคือการให้นกัเรียนได้ส ารวจตนเองวา่มีความชอบความสนใจในอาชีพใด 

 
วิธีด าเนินการจัดกิจกรรม 
 - ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
 1) ผู้ วิจัยเปิดวีดีโอท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับอาชีพท่ีน่าสนใจหลากหลายอาชีพแล้วให้นักเรียน

อภิปรายถึงความน่าสนใจของแตล่ะอาชีพ 

 - ขัน้ปฏิบัตกิิจกรรม 
 1) ผู้วิจยัแจกใบงานส ารวจความสนใจในอาชีพให้กบันกัเรียนทกุคน แล้วให้นกัเรียนเขียน
รายช่ืออาชีพท่ีตนสนใจมา 5 อาชีพพร้อมอธิบายเหตผุลท่ีมีความสนใจตอ่อาชีพเหลา่นัน้ 

2) แบ่งกลุ่มนกัเรียนเป็นกลุ่มละ 6-7 คนแล้วให้สมาชิกกลุ่มแลกเปลี่ยนความความสนใจ
โดยการเล่าเร่ืองความสนใจในอาชีพของตนเองให้เพื่อนในกลุ่มฟัง พร้อมอธิบายเหตุผลท่ีมี      
ความสนใจตอ่อาชีพเหลา่นัน้ 
 
 - ขัน้สรุป 
 1) นกัเรียนช่วยกนัวิเคราะห์ผลท่ีได้จากการเรียนรู้ร่วมกนัเก่ียวกบัความสนใจในอาชีพวา่
นกัเรียนทกุคนล้วนมีความสนใจเหมือนกนัแตค่วามสนใจในอาชีพจะมีทัง้เหมือนกนัและแตกตา่ง
กนัออกไปตามความแตกตา่งของแตล่ะบคุคล 
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ส่ือ/อุปกรณ์  
1. วีดีโออาชีพ 
 2. ใบงานส ารวจความสนใจในอาชีพ 
 

การประเมินผล 
1. สงัเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม จากการแสดงความรู้สึก การเสนอ   

ความคิดเห็น และพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม  
2. นักเรียนสามารถบอกอาชีพท่ีตนเองสนใจมาได้ 5 อาชีพ 
3. นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลท่ีเลือกสนใจอาชีพนัน้ๆ ได้ ครบทัง้ 5 อาชีพ 
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ใบงานส ารวจความสนใจในอาชีพ 

ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนเขียนอาชีพท่ีตนเองสนใจ มา 5 อาชีพ พร้อมบอกเหตผุลประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาชีพท่ีฉนัสนใจคือ 

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

เหตผุล คือ ........................................................... 

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

อาชีพท่ีฉนัสนใจคือ 

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

อาชีพท่ีฉนัสนใจคือ 

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

อาชีพท่ีฉนัสนใจคือ 

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

อาชีพท่ีฉนัสนใจคือ 

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

เหตผุล คือ ........................................................... 

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

เหตผุล คือ ........................................................... 

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

เหตผุล คือ ........................................................... 

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

เหตผุล คือ ........................................................... 

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

อาชีพท่ีสมาชิกในกลุม่สนใจ ได้แก่ 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
ตามทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบของ แฟรงค์ พาสันส์ ครัง้ที่ 7 

ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ช่ือกิจกรรม  เส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ    เวลา 50 นาท ี

 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้นกัเรียนมีข้อมลูแนวทางการเลือกศกึษาตอ่ 
2. เพื่อให้นกัเรียนสามารถบอกแนวทางการเลือกศกึษาตอ่ท่ีสอดคล้องกบัอาชีพท่ีสนใจได้  
 

สาระส าคัญ  

การส ารวจเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ เป็นการส ารวจทางเลือกในการศึกษาต่อว่ามี
ทางเลือกอะไรบ้างท่ีจะเป็นพืน้ฐานความรู้ท่ีจะน านักเรียนไปสู่อาชีพท่ีสนใจได้และสิ่งท่ีนกัเรียน
ควรศกึษาเก่ียวกบัทางเลือกในการศกึษาต่อได้แก่ สถาบนัการศกึษาท่ีเปิดสอนในสาขาท่ีนกัเรียน
สนใจ วิธีการรับเข้าศึกษา หลกัสูตรการจัดการศึกษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตดัสินใจและเตรียมความพร้อมในการเข้าศกึษา 

 
วิธีด าเนินการจัดกิจกรรม 
 - ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
 1) ผู้ วิจัยสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับการประกอบอาชีพท่ีสนใจในอนาคต จากการท า
กิจกรรมครัง้ท่ีแล้ว 

2) ผู้ วิจัยสอบถามนักเรียนว่าเม่ือเรียนจบ ม. 3 แล้วนักเรียนมีการวางแผนในการเลือก
ศกึษาตอ่อยา่งไร 

 
 - ขัน้ปฏิบัตกิิจกรรม 

1) ผู้ วิจัยให้นักเรียนยกตัวอย่างสายการเรียนท่ีเปิดสอนทัง้ในโรงเรียนและในระดับ
อาชีวศกึษาท่ีมีอยูใ่นประเทศไทยท่ีนกัเรียนรู้จกัแล้วเขียนไว้บนกระดาน 

2) ผู้วิจยัให้นกัเรียนแยกกลุ่มตามความสนใจสายการเรียนท่ีนกัเรียนสนใจโดยศกึษาจาก
ใบความรู้เส้นทางการศกึษาเมื่อจบ ม.3 
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3) ให้นกัเรียนช่วยกนัระดมสมองเส้นทางการไปสู่อาชีพของสายการเรียนในแต่ละกลุ่มท่ี
สนใจ พร้อมทัง้ให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็นถึงความต้องการและความส าคญัของสายการเรียน
นัน้ แล้วบนัทกึลงในใบงานกิจกรรมโลกกว้างทางการศกึษา 

4) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาน าเสนอสายการเรียนท่ีกลุ่มสนใจและบอกถึง
ความส าคญัของสายการเรียนนัน้ รวมทัง้เม่ือจบจากสายการเรียนนัน้สามารถไปประกอบอาชีพ
อะไรได้บ้างอยา่งน้อย 5 อาชีพ 

 
 - ขัน้สรุป 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัสรุปถึงแนวทางในการเลือกศกึษาต่อว่านกัเรียนควรเลือกตาม
ความสนใจ ตามความรู้ ความสามารถและความถนดัของตนเอง รวมถึงแนวทางในการตดัสินใจ
วางแผนการศกึษาตอ่ให้มีความเหมาะสมกบัตนเอง 

 
ส่ือ/อุปกรณ์  

1. ใบความรู้เส้นทางการศึกษาเม่ือจบ ม.3 
2. ใบงานกิจกรรมโลกกว้างทางการศึกษา  
 

การประเมินผล 
1. สงัเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม จากการแสดงความรู้สึก การเสนอ

ความคิดเห็น และพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม  
2. การตอบค าถามและการน าเสนอหน้าชัน้ เรียน  โดยน ักเรียนสามารถอธิบาย

ความส าคญัของสายการเรียนแต่ละสายได้  
3. นักเรียนสามารถบอกได้ว่าสายการเรียนท่ีน าเสนอสามารถไปประกอบอาชีพอะไร

ได้บ้างอย่างน้อย 5 อาชีพ 
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ใบความรู้ เส้นทางการศกึษาเมื่อจบระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

จบระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
➢ ศกึษาตอ่สายสามญั ม.4-6 

โรงเรียนมธัยมศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 
โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ 
โรงเรียนสาธิต 
 
 
➢ ศกึษาตอ่สายอาชีวศกึษา (ปวช.) 

สถาบนัอาชีวศกึษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาลยัช่างศลิป์ 
 
 
➢ ศกึษาตอ่ด้านอ่ืนๆ 

โรงเรียนเตรียมทหาร 
โรงเรียนจ่าอากาศ 
โรงเรียนดริุยางค์ทหารอากาศ 
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 
โรงเรียนช่างกรมอูท่หารเรือ 
วิทยาลยันาฏศิลป์ 
โรงเรียนช่างการไฟฟา้สว่นภมูิภาค 
 
 

ท่ีมา : http://www.trueplookpanya.com/true/guidance_sitemap.php 
 
 
 

http://www.trueplookpanya.com/true/guidance_after_m3.php?cms_category_id=112
http://www.trueplookpanya.com/true/guidance_after_m3.php?cms_category_id=112&cms_id=7340
http://www.trueplookpanya.com/true/guidance_after_m3.php?cms_category_id=112&cms_id=7341
http://www.trueplookpanya.com/true/guidance_after_m3.php?cms_category_id=112&cms_id=7342
http://www.trueplookpanya.com/true/guidance_after_m3.php?cms_category_id=114
http://www.trueplookpanya.com/true/guidance_after_m3.php?cms_category_id=114&cms_id=7386
http://www.trueplookpanya.com/true/guidance_after_m3.php?cms_category_id=114&cms_id=7387
http://www.trueplookpanya.com/true/guidance_after_m3.php?cms_category_id=116
http://www.trueplookpanya.com/true/guidance_after_m3.php?cms_category_id=116&cms_id=7390
http://www.trueplookpanya.com/true/guidance_after_m3.php?cms_category_id=116&cms_id=7391
http://www.trueplookpanya.com/true/guidance_after_m3.php?cms_category_id=116&cms_id=7392
http://www.trueplookpanya.com/true/guidance_after_m3.php?cms_category_id=116&cms_id=7393
http://www.trueplookpanya.com/true/guidance_after_m3.php?cms_category_id=116&cms_id=7394
http://www.trueplookpanya.com/true/guidance_after_m3.php?cms_category_id=116&cms_id=7396
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จบระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : http://www.trueplookpanya.com/true/guidance_sitemap.php 
 
 
 
 
 
 

➢ สายศลิป์ 
คณะครุศาสตร์ / คณะศกึษาศาสตร์ 
คณะจิตวิทยา 
คณะนิติศาสตร์ 
คณะนิเทศศาสตร์ / คณะวารสารศาสตร์ 
คณะบริหารธรุกิจ / คณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี 
คณะรัฐศาสตร์ / คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะศลิปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม 
คณะเศรษฐศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา 
คณะสงัคมศาสตร์ 
คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
คณะอกัษรศาสตร์ / คณะศลิปศาสตร์ / 
คณะมนษุยศาสตร์ 
 

➢ สายวิทย์ 

คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ / คณะศกึษาศาสตร์ 
คณะจิตวิทยา 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
คณะเภสชัศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
คณะสหเวชศาสตร์ / เทคนิคการแพทย์ 

คณะสตัวแพทยศาสตร์ 
คณะสาธารณสขุศาสตร์ 
คณะอตุสาหกรรมการเกษตร 

http://www.trueplookpanya.com/true/guidance_after_m6.php?cms_category_id=124&cms_id=7426
http://www.trueplookpanya.com/true/guidance_after_m6.php?cms_category_id=124&cms_id=7426
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เส้นทางการศกึษาต่อเมื่อจบการศกึษา ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 

การศกึษาต่อสายสามัญ (ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 4- 6) 

การศึกษาต่อของนักเรียนท่ีจบชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 แล้ว มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ

นกัเรียนเพราะนัน่จะเป็นตวัก าหนดอนาคตของเส้นทางอาชีพว่าจะเดินต่อไปในทางใด การศกึษา

ตอ่หลงัจากจบชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 แล้วการเข้าศกึษาต่อในสายสามญัคือ มธัยมศกึษาปีท่ี 4 – 6 

เป็นการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในช่วงชัน้ท่ี 4 เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้น

การศกึษาต่อในสถาบนัอดุมศกึษาระดบัปริญญาตรีในสาขาวิชาต่าง  ๆ ใช้ระยะเวลาในการศกึษา

ตามหลกัสตูรคือ 3 ปีโดยแบ่งการศึกษาออกเป็นกลุ่มสาระต่าง ๆ ตามความถนดัและความสนใจ

ของนกัเรียน คือ 

                1.กลุม่ท่ีเน้นการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทย์-คณิต) 

                2.กลุม่ท่ีเน้นการเรียนรู้ด้าน ศลิปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศลิป์-ค านวณ) 

                3.กลุม่ท่ีเน้นการเรียนรู้ด้าน ศลิปศาสตร์-ภาษา (ศิลป์-ภาษา) 

                4.กลุม่ท่ีเน้นการเรียนรู้ด้าน ศลิปศาสตร์-สงัคม (ศลิป์-สงัคม) 
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การศกึษาต่อสายอาชีวศึกษา 

นกัเรียนท่ีจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 แล้วมีทางเลือกในการศึกษาต่อทางด้าน

สายอาชีพอีกทางหนึ่ง นั่นก็คือศึกษาต่อในโรงเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งใช้เวลาในการศึกษาตาม

หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี โดยส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา มีหน้าท่ี

โดยตรงในการจัดการศึกษาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาก าลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือและระดับ

ผู้ช านาญการเฉพาะสาขาวิชาชีพ (ระดบัเทคนิค) ให้สอดคล้องกบัตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นผู้ ปฏิบัติงานหัวหน้ างานหรือเป็น

ผู้ประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระได้โดยเน้นการแก้ปัญหาสร้างองค์ความรู้ในอาชีพ       

มีบุคลิกภาพ คุณธรรมและเจตคติ ท่ีดี  หลังจากศึกษาจบแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) อีก 2 ปี หรืออาจจะศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี 4 ปีก็ได้

เช่นกนั 

หลักสูตรการศึกษา 

เปิดการศกึษาในประเภทวิชาตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ประเภทวิชาอตุสาหกรรม 

                1.1 สาขาวิชาเคร่ืองกล แบ่งออกเป็น สาขางานยานยนต์ เคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

เคร่ืองกลเรือ เคร่ืองกลเกษตร ตวัถงัและสีรถยนต์ 

                1.2 สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง แบ่งออกเป็น สาขางานเคร่ืองมือกล ซ่อม

บ ารุงเคร่ืองจักรกล เขียนแบบเคร่ืองกล ชิน้ส่วนเคร่ืองจกัรกลเกษตร แม่พิมพ์พลาสติก แม่พิมพ์

โลหะ 

                1.3 สาขาวิชาโลหะการแบ่งออกเป็น สาขางานเช่ือมโลหะ อุตสาหกรรมต่อตัวถัง         

รถโดยสาร 

                1.4 สาขาวิชาไฟฟ้ าและอิ เล็กทรอนิก ส์  แบ่ งออกเป็น  สาขางานไฟฟ้ าก าลัง 

อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม เมคคาทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
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                1.5 สาขาวิชาการก่อสร้างแบ่งออกเป็น สาขางานก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม     

เคร่ืองเรือนและการตกแตง่ภายใน ส ารวจ 

                1.6 สาขาวิชาการพิมพ์ แบง่ออกเป็น สาขางานการพิมพ์ 

                1.7 สาขาวิชาแวน่ตาและเลนส์ แบง่ออกเป็น สาขางานแวน่ตาและเลนส์ 

                1.8 สาขาวิชาการต่อเรือ แบ่งออกเป็น สาขางานต่อเรือโลหะ ต่อเรือไม้ ต่อเรือไฟ

เบอร์กล๊าส นาวาสถาปัตย์ ซอ่มบ ารุงเรือ 

                1.9 สาขาวิชาผลิตภณัฑ์ยาง แบง่ออกเป็น สาขางานผลติภณัฑ์ยาง 

2. ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 

                2.1 สาขาวิชาพณิชยการแบ่งออกเป็น สาขางานการบัญชี การขาย การเลขานุการ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ ภาษาต่างประเทศ       

งานส านกังานส าหรับผู้พิการทางสายตา 

                2.1 สาขาวิชาธุรกิจบริการ แบ่งออกเป็น สาขางานการจัดการความปลอดภัย             

การจดัการความสะอาด 

3.ประเภทวิชาศลิปกรรม 

                3.1 สาขาวิชาศิลปกรรมแบ่ งออก เป็น  สาขางาน  วิ จิตรศิ ล ป์  การออกแบบ 

ศิลปหัตถกรรม อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง เคร่ืองเคลือบดินเผา เทคโนโลยีการถ่ายภาพฯ 

เคร่ืองประดบัอญัมณี ช่างทองหลวง เทคโนโลยีศิลปกรรม การพิมพ์สกรีน คอมพิวเตอร์กราฟิก 

ศิลปหตัถกรรมโลหะ รูปพรรณและเคร่ืองประดบั ดนตรีสากล เทคโนโลยีนิเทศศลิป์ ช่างทนัตกรรม 

4. ประเภทวิชาคหกรรม 

                4.1 สาขาวิชาผ้าและเคร่ืองแต่งกายแบ่งออกเป็น สาขางาน ผลิตและตกแต่งสิ่งทอ 

ออกแบบเสือ้ผ้า ตดัเย็บเสือ้ผ้า อตุสาหกรรมเสือ้ผ้า ธุรกิจเสือ้ผ้า 

                4.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการแบ่งออกเป็น สาขางาน อาหารและโภชนาการ      

แปรรูปอาหาร ธุรกิจอาหาร 
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                4.3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์แบ่งออกเป็น สาขางาน คหกรรมการผลิต คหกรรม       

การบริการ ธุรกิจคหกรรม คหกรรมเพื่อการโรงแรม 

                4.4 สาขาวิชาเสริมสวยแบง่ออกเป็น สาขางาน เสริมสวย 

5. ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

                5.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์แบ่งออกเป็น  สาขางาน พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ 

อตุสาหกรรมเกษตร ช่างเกษตร เกษตรทัว่ไป การประมง 

6. ประเภทวิชาประมง 

                6.1 สาขาวิชาเพาะเลีย้งสตัว์น า้ แบง่ออกเป็น สาขางาน เพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

                6.2 สาขาวิชาแปรรูปสตัว์น า้ แบ่งออกเป็น สาขางาน แปรรูปสตัว์น า้ การผลิตซูริมิและ

ผลิตภณัฑ์ 

                6.3 สาขาวิชาประมงทะเล แบง่ออกเป็น สาขางาน ประมงทะเล 

7. ประเภทวิชาอตุสาหกรรมท่องเท่ียว 

                7.1 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว แบ่งออกเป็น สาขางาน การโรงแรม         

การท่องเท่ียว 

8. ประเภทวิชาอตุสาหกรรมสิ่งทอ 

                8.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิง่ทอ แบง่ออกเป็น สาขางาน เทคโนโลยีสิง่ทอ 

                8.2 สาขาวิชาเคมีสิง่ทอ แบง่ออกเป็น สาขางาน เคมีสิง่ทอ 

                8.3 สาขาวิชาอตุสาหกรรมเสือ้ผ้าส าเร็จรูป แบง่ออกเป็น สาขางาน อตุสาหกรรมเสือ้ผ้า

ส าเร็จรูป 

9. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

                9.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แบง่ออกเป็น สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                9.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง แบง่ออกเป็น สาขางาน เทคโนโลยีระบบเสียง 
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10. หลกัสตูรประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู (ปทส.) 2551 

                10.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาเอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

                10.2 สาขาวิชาเคร่ืองกล วิชาเอก เทคนิคช่างยนต์ 

                10.3 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิชาเอก เช่ือมและประสาน 

                10.4 สาขาวิชาโยธา วิชาเอก เทคนิคโยธา 

                10.5 สาขาวิชาไฟฟา้ วิชาเอก เทคนิคไฟฟา้ก าลงั 

                10.6 สาขาวิชาไฟฟา้ วิชาเอก เทคนิคไฟฟา้สื่อสาร 

แหลง่ข้อมลู : ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา  

การศกึษาต่อด้านอื่น ๆ 

นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 แล้วมีทางเลือกในการศึกษาต่อ

นอกเหนือจากการศกึษาสายสามญัในโรงเรียนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

หรือสายอาชีพในโรงเรียนอาชีวศึกษา ในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา สามารถ

ศกึษาตอ่ในสถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ เช่น  

โรงเรียนเตรียมทหาร  

โรงเรียนจ่าอากาศ  

โรงเรียนดริุยางค์ทหารเรือ  

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร  

วิทยาลยันาฏศิลป์  

วิทยาลยัในวงัชาย  

วิทยาลยัในวงัหญิง  

โรงเรียนช่างการไฟฟา้สว่นภมูิภาค เป็นต้น 
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ใบงานกจิกรรมโลกกว้างทางการศึกษา 

ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนแยกเข้ากลุม่แล้วร่วมกนัอภิปรายแสดงความคดิเห็น ดงันี ้

 

1. สายการเรียนท่ีนกัเรียนมีความสนใจต้องการศกึษาตอ่เม่ือจบชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  

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

 2. ความส าคญัและความต้องการของสายการเรียนนี ้

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3. เส้นทางการศกึษาตอ่ของสายการเรียนนี ้

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4. เม่ือจบจากสายการเรียนนีส้ามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

5. แนวทางการเตรียมตวัเพื่อศกึษาตอ่ในสายการเรียนท่ีนกัเรียนมีความสนใจ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
ตามทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบของ แฟรงค์ พาสันส์ ครัง้ที่ 8-9 

ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ช่ือกิจกรรม  การศึกษาโลกกว้างทางอาชีพ    เวลา 50 นาท ี

 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักแสวงหาข้อมูลเก่ียวกับอาชีพในปัจจุบนัและอนาคต  
2. เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลทางอาชีพเพื่อประกอบการตดัสินใจวางแผนการศึกษาต่อ

และเลือกอาชีพได้ 
 

สาระส าคัญ  
การศกึษาโลกกว้างทางอาชีพ เป็นการส ารวจข้อมลูเก่ียวกบังานอาชีพต่าง  ๆ ทัง้ลกัษณะ

การท างาน ความก้าวหน้า แนวโน้มของตลาดแรงงาน และความต้องการก าลงัคนทัง้ในปัจจุบนั

และอนาคต โดยนักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลจากสื่อต่าง  ๆ เช่น หนังสือ รายการวิทยุโทรทัศน์

เก่ียวกับอาชีพ สอบถามจากผู้ รู้โดยตรง ค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ หรือไปศึกษาดูงานอาชีพต่าง ๆ    

จากแหลง่อาชีพนัน้ เป็นต้น 

วิธีด าเนินการจัดกิจกรรม 
 ช่ัวโมงที่ 1 
 - ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
 1) ผู้วิจยัให้นกัเรียน บอกอาชีพท่ีนกัเรียนพบเห็นระหวา่งการเดนิทางจากบ้านมาถึง
โรงเรียนวา่นกัเรียนพบเจออาชีพอะไรบ้าง 

2) ผู้วิจยักระตุ้นให้นกัเรียนเห็นถึงการเกิดอาชีพใหม่ๆ  ในปัจจบุนั  
 

 - ขัน้ปฏิบัตกิิจกรรม 
 1) ผู้วิจยัให้นกัเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมลูเกี่ยวกบัอาชีพที่นกัเรียนสนใจจากเว็บไซต์ 
กรมการจดัหางานเร่ือง คู่มือการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน หวัข้อ รู้จกัอาชีพ 
(https://www.doe.go.th/vgnew) 
 2) ผู้วิจยัแจกใบงาน มารู้จกัอาชีพกนัเถอะ ให้นกัเรียนเขียนข้อมลูเกี่ยวกบัอาชีพที่ได้
ศึกษามา 1 อาชีพประกอบไปด้วยข้อมลู ดงันี ้ 

https://www.doe.go.th/vgnew
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1.ช่ืออาชีพ 
2.ลกัษณะงานท่ีท า 
3.สภาพการจ้างงาน 
4.สภาพการท างาน  
5.คณุสมบตัิของผู้ประกอบอาชีพ 
6.โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ  
7.สถานฝึกอบรมอาชีพหรือสถาบนัการศึกษา 

  8.อาชีพท่ีเก่ียวเน่ือง 
 
 - ขัน้สรุป 
 ผู้วิจยัให้นกัเรียนศกึษาค้นคว้าข้อมลูนอกเหนือจากหวัข้อเพิ่มเตมิได้จาก เว็บไซต์กรมการ
จดัหางาน และนดัหมายน าเสนอข้อมลูสิ่งท่ีนกัเรียนได้ค้นคว้าจากเว็บไซต์แล้วเตรียมน าเสนอใน
ชัว่โมงตอ่ไป 
 
 ช่ัวโมงที่ 2 
 - ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
 1) ผู้ วิจัยสอบถามนักเรียนว่านักเรียนรู้จักอาชีพอะไรบ้างท่ีเกิดขึน้ใหม่ในปัจจุบนัและ    
คาดวา่จะเกิดขึน้ในอนาคต เพราะอะไร 
 2) ผู้วิจยักระตุ้นให้นกัเรียนรู้จกัการแสวงหาข้อมลูท่ีทนัสมยัและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง
ของโลกอาชีพทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 
 
 - ขัน้ปฏิบัตกิิจกรรม 
 1) ผู้วิจยัให้นกัเรียนน าเสนอข้อมลูท่ีได้ศกึษาค้นคว้าจากเว็บไซต์และแหลง่ข้อมลูเพิ่มเติม 
จากการท าใบงาน มารู้จกัอาชีพกนัเถอะ เม่ือชัว่โมงท่ีแล้ว 
 2) ผู้วิจยัให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสอบถามข้อมลูเก่ียวกบัอาชีพเพิ่มเติม 
 
 - ขัน้สรุป 
 ผู้วิจยัและนกัเรียนร่วมกนัสรุปประโยชน์ท่ีได้จากการท ากิจกรรม และสามารถน าไปใช้
เป็นประโยชน์ในการเตรียมตวัเพื่อวางแผนการตดัสินใจเลือกอาชีพของตนเองอย่างไร  
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ส่ือ/อุปกรณ์  
1. ใบงาน มารู้จักอาชีพกันเถอะ 
2. คูมื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสูต่ลาดแรงงาน หวัข้อ รู้จกัอาชีพ 
(https://www.doe.go.th/vgnew) 
 

การประเมินผล 
1. สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม จากการแสดงความรู้สึก การเสนอ

ความคดิเห็น และพฤตกิรรมของนกัเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. นกัเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมลูเก่ียวกบัอาชีพท่ีนกัเรียนสนใจจากแหล่งความรู้

ทางเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือได้ เช่น เอกสารกรมการจัดหางาน เอกสารกระทรวง 
ศกึษาธิการ ฯลฯ เป็นต้น 

3. นกัเรียนเขียนข้อมลูอาชีพท่ีสนใจได้ครบทกุหวัข้อ 
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ใบงาน มารู้จักอาชีพกันเถอะ 

ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนศกึษาค้นคว้าข้อมลูอาชีพ แล้วตอบค าถามดงัตอ่ไปนี ้ 

1.ช่ืออาชีพ  

 

2.ลกัษณะงานท่ีท า 

 

3.สภาพการจ้างงาน 

 

4.สภาพการท างาน  

 

5.คณุสมบตัิของผู้ประกอบอาชีพ 

 

6.โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ  

 

7.สถานฝึกอบรมอาชีพหรือสถาบนัการศกึษา 

 

8.อาชีพท่ีเก่ียวเน่ือง 
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โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
ตามทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบของ แฟรงค์ พาสันส์ ครัง้ที่ 10 

ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ช่ือกิจกรรม  กลยุทธ์การตัดสินใจเลือกอาชีพ    เวลา 50 นาท ี

 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลกัการส าคญัในการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกขัน้ตอนกระบวนการตดัสินใจเลือกอาชีพได้ 
 

สาระส าคัญ  

การตดัสินใจเลือกอาชีพ เป็นกระบวนการที่นักเรียนพิจารณาข้อมูลจากทางเลือก
อาชีพที่หลากหลายอย่างมีหลกัการ สอดคล้องกับความเป็นจริงของนักเรียน โดยการส ารวจ
ตนเอง ทัง้ทางด้านค่านิยม ความสนใจ ประสบการณ์ต่างๆ และส ารวจข้อมูลอา ชีพเพื ่อ
ประกอบการตดัสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง  ดงันัน้ ก่อนมีการตดัสินใจเลือกอาชีพ
นักเรียนจึงควรมีความรู้ มีความเข้าใจ เก่ียวกับขัน้ตอนกระบวนการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ 
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับตนเองได้  

 
วิธีด าเนินการจัดกิจกรรม 
 - ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1) ผู้ วิจัยให้นักเรียนยกตวัอย่างเร่ืองท่ีเราต้องตดัสินใจในชีวิตประจ าวนั อาจเร่ิมจาก
เร่ืองเล็กๆ เช่น ตอนพกักลางวนัจะเลือกทานข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวดี เพื่อนชวนไปเที่ยวในขณะท่ี
งานเรายงัไม่เสร็จ 

2) ผู้ วิจัยอธิบายให้นักเรียนเห็นถึงผลท่ีเกิดขึน้จากการตดัสินใจ ท าให้นักเรียนเห็นถึง
ความส าคญัของการตดัสินใจว่าหากตดัสินใจผิดพลาดจะส่งผลเสียต่อนักเรียนอย่างไร และ
น าเข้าสู่ความส าคญัของการตดัสินใจเลือกอาชีพที่เปรียบเสมือนวิถีชีวิตและรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของนักเรียนในอนาคต 
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 - ขัน้ปฏิบัตกิิจกรรม 
 1) ผู้ วิจัยอธิบายหลักการตัดสินใจเลือกอาชีพตามทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและ
องค์ประกอบของแฟรงค์ พาสันส์ ให้นักเรียนเข้าใจถึงหลักการตัดสินใจ ท่ีจะต้องพิจารณา               
3 องค์ประกอบ ได้แก่ การรู้จกัและเข้าใจคณุลกัษณะของตนเองอย่างแจ่มแจ้ง การมีความรอบรู้
และรู้ลกึในโลกของอาชีพ และการพิจารณาตดัสินใจเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกบัคณุลกัษณะของตน 
 2) ผู้ วิจัยน าแผนภูมิและบัตรค า กระบวนการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ มาติดท่ีบน
กระดานแล้วอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจสาระส าคญัเก่ียวกบัขัน้ตอนต่าง  ๆ ในกระบวนการตดัสินใจ
เลือกอาชีพ พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้นกัเรียนซกัถามและแสดงความคดิเห็น 

3) ผู้ วิจัยให้นักเรียนแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มย่อย และให้แต่ละกลุ่มร่วมกันพิจารณากรณี
ตวัอย่าง “การตดัสินใจของฟ้า” เขียนลงใน “ใบงานฟ้าจะตดัสินใจอย่างไร” โดยผู้ วิจัยกระตุ้น
ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง แล้วร่วมกันหาแนวทางลงความคิดเห็นใน
สมาชิกว่า ฟ้าควรตดัสินใจอย่างไร พร้อมทัง้ระบุเหตุผลประกอบด้วย  

4) แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมารายงานถึงผลการพิจารณาของกลุ่ม ตามขัน้ตอน
กระบวนการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ 
 - ขัน้สรุป 

นักเรียนและผู้ วิจัยร่วมกันสรุปสาระประโยชน์ท่ีได้รับจากการร่วมกิจกรรม  
 
ส่ือ/อุปกรณ์  

1. ใบความรู้หลกัการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
2. แผนภูมิและบตัรค ากระบวนการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. กรณีตวัอย่าง “การตดัสินใจของฟ้า” 
4. ใบงานฟ้าจะตดัสินใจอย่างไร 
 

การประเมินผล 
1. สงัเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม จากการแสดงความรู้สึก การเสนอ

ความคิดเห็น และพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม  
2. นกัเรียนสามารถอธิบายหลกัการส าคญัในการตดัสินใจเลือกอาชีพได้ครบทกุขัน้ตอน 
2. นักเรียนสามารถอธิบายขัน้ตอนกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ ในใบงาน                

การตดัสินใจของฟา้ได้อยา่งมีหลกัการ 
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ใบความรู้ 

หลักการตัดสินใจเลือกอาชีพ 

ทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบของแฟรงค์ พาสันส์ 

ทฤษฎีของพาร์สนัได้กลา่วถงึขัน้ตอนส าคญัในการตดัสนิใจเลือกอาชีพของบคุคล     

ประกอบด้วยขัน้ตอนส าคญั 3 ประการท่ีมีความเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนั ดงันี ้

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
นิรนาท แสนสา. (2557). กิจกรรมและเคร่ืองมือแนะแนวเพื่อส ารวจความสนใจใน

อาชีพ.นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช.  

การรู้จกัและเข้าใจ

คณุลกัษณะของตนเอง   

อยา่งแจ่มแจ้ง 

การมีความรอบรู้และรู้ลกึ 

ในโลกของอาชีพ 

การพิจารณาตดัสินใจ  

เลือกอาชีพท่ีเหมาะสม     

กบัคณุลกัษณะของตน 

ทศันคต ิ

ความสามารถ 

คา่นิยม 

บคุลิกภาพ ความสนใจ 

ลกัษณะการท างาน 

สถานท่ีท างาน 

คณุสมบตัิของผู้ท างาน 

ความก้าวหน้า 

รายได้ 
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แผนภมิู 

กระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. (2534). เอกสารการสอนชุดวิชา ประสบการณ์

วิชาชีพการแนะแนว. นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช.   

ขัน้ท่ี  1 การตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องตดัสินใจ  

ขัน้ท่ี  2 การรวบรวมข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับ        

การตดัสินใจ  

ขัน้ท่ี  3 การพิจารณาทางเลอืก 

ขัน้ท่ี  4 การวิเคราะห์และจดัล าดบัทางเลือก  

ขัน้ท่ี 5 การประเมินทางเลือกอยา่งถ่ีถ้วนอีกครัง้ 

ขัน้ท่ี 6 การตดัสินใจ 

ขัน้ท่ี 7 การวางแผนด าเนินงาน 
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บัตรค า 

 

บุคคลจะต้องตระหนักว่าตนมีความจ าเป็นที่จะต้องตัดสินใจ 
และรู้ว่าส่ิงที่ตนจะต้องตดัสินใจคืออะไร 

บุคคลจะต้องรวบรวมข้อมูล ซึ่งสัมพันธ์กับส่ิงที่จะต้องตัดสินใจ 
โดยข้อมูลที่รวบรวมมานัน้ต้องเช่ือถือได้และมีรายละเอียดเพยีงพอ 

บุคคลจะเร่ิมมองเหน็ทางเลือกต่าง ๆ หลังจากได้รวบรวมข้อมูลมาแล้ว 
ในขัน้นีบุ้คคลจะต้องพจิารณาทางเลือกทัง้หลายที่ตนสามารถเลือกได้ 

บุคคลจะวิเคราะห์ทางเลือกต่าง ๆ ว่าแต่ละทางเลือกมีข้อดี ข้อด้อยอะไรบ้าง 
แล้วจัดล าดบัทางเลือกที่ดีที่สุดไว้เป็นล าดบัแรก และที่ดีรองลงไปก็จัดในล าดบัถัดมา 

บุคคลควรหาข้อมูลเพิ่มเตมิ ซึ่งอาจท าให้ได้ทางเลือกเพิ่มขึน้ 
แล้วจงึประเมินทางเลือกอย่างถี่ถ้วนอกีครัง้ 

บุคคลตดัสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดได้อย่างมีเหตุผล 

บุคคลจะวางแผนด าเนินงานตามที่ตัดสินใจเลือก 
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กรณีตัวอย่าง “การตัดสินใจของฟ้า” 

 

ฟ้าเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 มีฐานะทางครอบครัวยากจนมาก พ่อกบัแม่ของฟ้า

แยกทางกนัและไม่ได้ติดต่อกนัแล้ว ส่วนฟ้าอาศยัอยู่ท่ีจงัหวดัพะเยากบัแม่และน้องชายอีก 1 คน   

ท่ีก าลงัเรียนอยู่ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6  ซึ่งตอนนีแ้ม่ของฟ้าก็ป่วยเป็นโรคหัวใจไม่สามารถ

ท างานหนกัได้ จึงต้องพบัถงุกระดาษส่งขายเพื่อหารายได้ประทงัชีวิต แม่บอกฟา้ว่าเมื่อฟ้าเรียนจบ 

ม.3 แล้วให้ออกไปท างานหาเลีย้งครอบครัวทนัที และสง่เสียให้น้องชายเรียนจนจบ ม.3 ด้วย  

เพื่อนร่วมชัน้เรียนท่ีอยู่ข้างบ้านของฟ้า ชักชวนฟ้าให้ไปท างานเป็นพนักงานเสิร์ฟท่ี

ร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงเทพ ซึ่งต้องการคนงาน และเสนอจะให้ค่าตอบแทนวนัละ 200 บาท       

มีท่ีพักให้อยู่รวมกันกับเพื่อนคนงานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นอกเหนือจากนัน้ต้องรับผิดชอบ

ตนเอง 

น้าสาวของฟา้บอกฟ้าวา่ เพื่อนผู้หญิงของน้าซึง่อยูท่ี่จงัหวดัเชียงใหมต้่องการเดก็ผู้หญิงไป

ช่วยท าขนมเค้กขายโดยเสนอจะให้คา่ตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท พร้อมกบักินอยูฟ่รีท่ีร้าน  

นกัเรียนคดิวา่ฟา้ควรจะตดัสินใจอย่างไร 
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ใบงาน “ฟ้าจะตัดสินใจอย่างไร” 

ค าชีแ้จง : ให้นกัเรียนอ่านเร่ือง กรณีตวัอยา่ง “การตดัสินใจของฟา้” แล้วร่วมกนัพิจารณาวา่ฟา้

ควรตดัสินใจอย่างไร จดัเรียงตามกระบวนการตดัสินใจ ดงันี ้

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ สมาชิกในกลุม่เห็นควรวา่ ฟา้ควรตดัสินใจดงันี ้

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

➢ เหตผุลท่ีสมาชิกของกลุม่ตดัสินใจคือ 

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

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

 

ขัน้ท่ี  2 การรวบรวมข้อมลูท่ีเป็น

ประโยชน์ส าหรับการตดัสินใจ  

ขัน้ท่ี  3 การพิจารณาทางเลอืก 

ขัน้ท่ี  4 การวิเคราะห์และจดัล าดบั

ทางเลือก  

ขัน้ท่ี 5 การประเมินทางเลือกอยา่งถ่ี

ถ้วนอีกครัง้ 

ขัน้ท่ี 6 การตดัสินใจ 

ขัน้ท่ี 7 การวางแผนด าเนินงาน 

ขัน้ท่ี  1 การตระหนกัถึงความจ าเป็น

ท่ีจะต้องตดัสนิใจ  

……………………………………………………

……………………………………………… 

……………………………………………………

……………………………………………… 

 ……………………………………………………

……………………………………………… 

 ……………………………………………………

……………………………………………… 

 ……………………………………………………

……………………………………………… 

 ……………………………………………………

……………………………………………… 

 ……………………………………………………

……………………………………………… 
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โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
ตามทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบของ แฟรงค์ พาสันส์ ครัง้ที่ 11 

ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ช่ือกิจกรรม  เส้นทางชีวิตสู่เป้าหมายทางอาชีพ   เวลา 50 นาท ี

 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถวางแผนเป้าหมายทางอาชีพได้  
 

สาระส าคัญ  

การวางแผนชีวิตให้เหมาะสมกบัตนเองด้านการศกึษาอาชีพ โดยพิจารณาจากบคุลกิภาพ 

และความสามารถของตน แล้วปฏิบตัิตามท่ีวางแผนไว้ ช่วยให้บรรลคุวามส าเร็จในชีวิตได้มากขึน้ 
 

วิธีด าเนินการจัดกิจกรรม 
 - ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
 ผู้วิจยัเลา่กรณีตวัอยา่งของบคุคลท่ีวางแผนชีวิตและบคุคลท่ีไม่วางแผนชีวิต ท่ีได้รับ

ความส าเร็จไม่เท่ากนั ให้นกัเรียนอภิปรายสาเหตท่ีุท าให้ส าเร็จและไมส่ าเร็จ 

 - ขัน้ปฏิบัตกิิจกรรม 
 1) ผู้วิจยัให้นกัเรียนเขียน Mind Mapping เกี่ยวกบัการวางแผนเป้าหมายทางอาชีพ
ในอนาคตของนกัเรียนตัง้แต่ จบ.ม.3 เลือกศึกษาต่อและเลือกประกอบอาชีพลงในกระดาษ A4  
 2) โดยให้นกัเรียนพิจารณาวางแผนให้สอดคล้องกบั การรู้จกัตนเอง ความสามารถ 
ค่านิยม บุคลิกภาพ และความสนใจที่มีต่ออาชีพ ข้อมลูทางอาชีพ และน าไปสู่การวางแผน
ตดัสินใจเลือกอาชีพของตนเองได้ 
 

 - ขัน้สรุป 
 นกัเรียนและผู้วิจยัร่วมกนัสรุปสาระประโยชน์ท่ีได้รับจากการร่วมกิจกรรม โดยให้นกัเรียน

ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประโยชน์ของการวางแผนเปา้หมายทางอาชีพว่าสามารถท าให้

นักเรียนมีการเตรียมตัวในการวางแนวทางเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้อย่างประสบ

ความส าเร็จอยา่งไรบ้าง 
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ส่ือ/อุปกรณ์  
กระดาษ A4 Mind Mapping 
 

การประเมินผล 
1. สงัเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม จากการแสดงความรู้สึก การเสนอ

ความคิดเห็น และพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม  
2. นักเรียนสารมารถเขียนแผนภาพอธิบาย Mind Mapping การวางแผนเป้าหมาย     

ทางอาชีพได้สอดคล้องกบัการรู้จกัตนเอง ความสามารถ คา่นิยม และบคุลิกภาพของตน 
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Mind Mapping การวางแผนเป้าหมายทางอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายของฉัน 

อีก 1 ปี ข้างหน้า อีก 3 ปี ข้างหน้า 

อีก 5 ปี ข้างหน้า 

ช่ือ..............................................ชัน้.............. เลขท่ี........... 
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โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
ตามทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบของ แฟรงค์ พาสันส์ ครัง้ที่ 12 

ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ช่ือกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ      เวลา 50 นาท ี

 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้นักเรียนได้ประเมินตนเองในการท าแบบวดัความสามารถในการตดัสินใจ
เลือกอาชีพ 

 
สาระส าคัญ  

ปัจฉิมนิเทศ เป็นการประเมินดูพัฒนาการของนักเรียนหลังท่ีได้รับการจัดโปรแกรม

กิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบของ แฟรงค์ พาสันส์         

เพื่อสามารถเปรียบเทียบระดบัพฒันาการของนกัเรียนก่อนกบัหลงัได้รับการจดัโปรแกรมได้ 

 
วิธีด าเนินการจัดกิจกรรม 
 - ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

ผู้วิจยัอธิบายขัน้ตอนการท าแบบวดัความสามารถในการตดัสินใจเลอืกอาชีพ 
 
 - ขัน้ปฏิบัตกิิจกรรม 

ผู้ วิจัยให้นักเรียนท าวัดความสามารถในการตัดสินใจเลือกอาชีพเพื่อเก็บเป็นคะแนน    
Post-test (เวลา 40 นาที) 
 
 - ขัน้สรุป 

ผู้ วิจัยและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว
อาชีพตามทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบของ แฟรงค์ พาสัน ส์ ครัง้ท่ี 1- ครัง้ท่ี 12
เก่ียวกับการได้ร่วมกิจกรรมการรู้จักตนเองในด้านต่างๆ เช่น ความสนใจ ความถนัด การได้ท า
แบบทดสอบบุคลิกภาพ และได้ค้นหาข้อมูลอาชีพต่างๆ รวมทัง้กระบวนการตัดสินใจอย่างมี
หลกัการท่ีสามารถช่วยให้นกัเรียนตดัสินใจเลือกอาชีพในอนาคตได้อยา่งเหมาะสมกบัตนเอง 
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ส่ือ/อุปกรณ์  
แบบวดัความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ  
 

การประเมินผล 
1. สงัเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม จากการแสดงความรู้สึก การเสนอ

ความคิดเห็น และพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม  
2. นักเรียนตอบแบบวดัความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพครบทุกข้อ  
3. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยแบบวดัความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพได้สูงกว่า

โปรแกรมครัง้ท่ี 1  
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โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีการตัดสินใจของเกอแลต ครัง้ที่ 1 
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  

ช่ือกิจกรรม ปฐมนิเทศ       เวลา 50 นาท ี
วัตถุประสงค์  

1. เพื่ออธิบายจดุมุ่งหมาย วิธีการ และแนวทางในการเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว
อาชีพตามทฤษฎีการตดัสินใจของเกอแลต 

2. เพื่อให้นกัเรียนได้ประเมินตนเองในการท าแบบวดัความสามารถในการตดัสินใจเลือก
อาชีพ 

 
สาระส าคัญ  
 การปฐมนิเทศ เป็นการท าความเข้าใจและสร้างข้อตกลงระหว่างผู้ วิจัย และนักเรียน
เก่ียวกับแนวทางการเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ รวมถึงการท าแบบวดัวุฒิภาวะ         
ทางอาชีพด้านเจตคติและแบบวดัความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพของนกัเรียนเป็นการ
ประเมินระดับพืน้ฐานของนักเรียนก่อนท่ีจะได้รับการจัดโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตาม
ทฤษฎีการตดัสินใจของเกอแลต เพื่อสามารถเปรียบเทียบระดบัพฒันาการของนกัเรียนหลงัได้รับ
การจดัโปรแกรมได้ 
 
วิธีด าเนินการจัดกิจกรรม 

- ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  
 1) ผู้วิจยักลา่วทกัทายนกัเรียน และแนะน าตนเองให้นกัเรียนรู้จกั  
         2) ผู้ วิจัยพูดคุยกับนักเรียนและบอกจุดมุ่งหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวและ
สร้างข้อตกลงร่วมกับนักเรียนเร่ืองการเข้าชัน้เรียน ระยะเวลา และประโยชน์ของการเข้าร่วม
โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพในแตล่ะครัง้ 
 

- ขัน้ปฏิบัตกิิจกรรม  
 1) ผู้วิจยัอธิบายขัน้ตอนการท าแบบวดัความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
 2) ผู้ วิจัยให้นักเรียนท าแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจเลือกอาชีพเพื่อเก็บเป็น
คะแนน Pre-test (เวลา 40 นาที) 
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- ขัน้สรุป 
 1) ผู้ วิจัยให้นักเรียนสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ และให้นักเรียนร่วมกันสรุปข้อตกลง        
และแนวทางการเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรม ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมตรงต่อเวลา การมีส่วนร่วม
ในการร่วมกิจกรรมตา่งๆ การมาเข้าร่วมโปรแกรมให้ครบ 12 ครัง้ เป็นต้น 
 2) ผู้วิจยันดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีในการเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ
ครัง้ตอ่ไป 
 
ส่ือ/อุปกรณ์  

แบบวดัความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
 

การประเมินผล 
 1. สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม จากการแสดงความรู้สึก การเสนอ    
ความคดิเห็น และพฤตกิรรมของนกัเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 2. นกัเรียนสามารถบอกจดุมุง่หมายและแนวทางการปฏิบตัิในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
 3. นกัเรียนตอบแบบวดัความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพครบทกุข้อ 
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โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีการตัดสินใจของเกอแลต ครัง้ที่ 2 
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  

ช่ือกิจกรรม อนาคตของฉัน.... ฉันอยากจะเป็น?    เวลา 50 นาท ี
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้นกัเรียนได้เรียนรู้การตัง้เปา้หมายท่ีสอดคล้องกบัความปรารถนาของตนเอง 
2. เพื่อให้นกัเรียนสามารถก าหนดเปา้หมายระยะสัน้และระยะยาวของตนเองได้ 
 

สาระส าคัญ  
 การก าหนดเป้าหมายทางอาชีพโดยการมุ่งประเด็นและการยืดหยุ่น คือ การท่ีนกัเรียน
ตัง้เปา้หมายท่ีชดัเจนและพิจารณาความเหมาะสมของเปา้หมายท่ีตัง้ไว้จากความรู้ ความสามารถ 
ความถนัด ความสนใจและบุคลิกภาพของตนเอง โดยค านึงถึงความสมดุลกันของเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ รู้จกัการตัง้เปา้หมายในระยะสัน้ระยะยาวท่ีมีความสอดคล้องกนั พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้
ตนเองได้เรียนรู้ทางเลือกอ่ืน ๆ นอกเหนือจากเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ท่ีอาจมีความเหมาะสมมากกวา่  
 
วิธีด าเนินการจัดกิจกรรม 

- ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  
 1) ผู้ วิจยัเปิดเพลง หนูอยากเป็นอะไร ของเบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ ให้นักเรียนฟังและ
สอบถามนกัเรียนวา่ ใครจ าได้บ้างวา่ในเนือ้เพลง มีทัง้หมดก่ีอาชีพท่ีเด็กน้อยในเพลงฝันอยากเป็น 
 2) ผู้ วิจัยสอบถามนักเรียนว่าตอนนีน้ักเรียนมีอาชีพในฝันท่ีอยากเป็นในอนาคตแล้ว    
หรือยงั พร้อมทัง้บอกเหตผุลประกอบ 
 3) ผู้ วิจัยเช่ือมโยงสู่การเห็นถึงความส าคัญของการตัง้เป้าหมาย  และอธิบายถึง
ความส าคญัของการตัง้เป้าหมายว่า เป้าหมายในชีวิต (Life Goals) เป็นสิ่งท่ีเราให้ความส าคญั 
และปรารถนาจะให้เกิดขึน้ในอนาคต และเป็นแรงจูงใจให้คนเรามีพลังมุ่งไปสู่อนาคต การมี
เปา้หมายในชีวิต จะช่วยให้บคุคลใช้ชีวิตอยา่งมีความหมาย มีความหวงั และมีทิศทางมุง่สูอ่นาคต
เพราะการมีเปา้หมายจะเป็นตวับง่ชีว้า่ บคุคลต้องการอะไรบ้าง จะมีชีวิตอยูเ่พื่ออะไร เพื่อใคร และ
เพื่อท่ีจะท าอะไร ดงันัน้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีนกัเรียนจะต้องเรียนรู้ท่ีจะมีการตัง้เปา้หมายใน
ชีวิต ซึง่จะสง่ผลให้นกัเรียนสามารถด าเนินชีวิตไปตามเปา้หมายของตนเอง ตลอดจนพฒันาตนเอง
ได้อยา่งเต็มตามศกัยภาพ และเป็นไปตามความต้องการของตนเอง 
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- ขัน้ปฏิบัตกิิจกรรม 
 1) ผู้ วิจัยให้นักเรียนทุกคนหลับตา โดยผู้ วิจัยบรรยายให้นักเรียนจินตนาการว่าภาพ

นกัเรียนในอนาคต ช่วงระยะเวลา 1 ปี 3 ปี 5 ปี และ 10 ปีข้างหน้านกัเรียนก าลงัท าอะไรอยู่ 

 2) ผู้วิจยัแจกใบกิจกรรมอนาคตของฉนั...ฉนัอยากจะเป็น? 

 3) ผู้วิจยัให้นกัเรียนวาดภาพว่าตนเองก าลงัยืนอยู่ท่ีจุดอนาคต ซึ่งห่างจากวนันีไ้ปจนถึง

ช่วงระยะเวลา 1 ปี 3 ปี 5 ปี และ 10 ปีข้างหน้า นักเรียนอยู่ท่ีไหน เรียนอะไร ก าลงัฝึกฝนสาขา

อาชีพใด จงมองตนในลกัษณะท่ีนกัเรียนอยากเป็น ท าอะไรในสิ่งท่ีนกัเรียนอยากท า แล้วเขียนหรือ

วาดภาพในสิง่ท่ีคิดฝันนัน้ไว้ในใบกิจกรรมอนาคตของฉนั...ฉนัอยากจะเป็น? 

 4) ผู้วิจยัอธิบายนกัเรียนว่าท่ีนกัเรียนเขียนในใบกิจกรรมอนาคตของฉนั  ฉนัอยากจะเป็น? 

นัน้เป็นการตัง้เปา้หมายระยะยาว ซึง่นกัเรียนคดิวา่จะท าอยา่งไรบ้างให้สามารถไปถึงอาชีพในฝันท่ี

นกัเรียนอยากเป็น  

 5) โดยนอกจากการตัง้เปา้หมายระยะยาวแล้วจะต้องมีการตัง้เปา้หมายในระยะสัน้เพื่อให้

สามารถบรรลเุปา้หมายได้อยา่งชดัเจนมากยิ่งขึน้ ผู้วิจยัให้นกัเรียนเขียนเปา้หมายระยะสัน้ ในช่วง

เวลา 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน ในใบกิจกรรมการเดินทางของฉนั...ไปสูเ่ปา้หมาย?  

 6) ผู้ วิจัยอธิบายว่า การท่ีนักเรียนตัง้เป้าหมายในระยะยาวแล้ว การจะท าให้บรรลุ

เป้าหมายได้มากขึน้ จ าเป็นท่ีจะต้องตัง้เป้าหมายในระยะสัน้ ซึ่งจะช่วยส่งผลให้นักเรียนเห็นถึง

ความชดัเจนของเปา้หมายของตนเองได้มากยิ่งขึน้  

- ขัน้สรุป 
 ผู้วิจยัและนกัเรียนร่วมกนัสรุปข้อคิดท่ีได้จากการตัง้เป้าหมาย โดยในวนันีท่ี้นกัเรียนได้มี

การตัง้เป้าหมายในระยะสัน้ และระยะยาวนัน้ สิ่งส าคญัท่ีควรกระท าต่อจากการมีเป้าหมายก็คือ 

การวางแผนเพื่อให้ตนเองบรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว้ และวิเคราะห์ตนเองวา่จะสามารถบรรลเุปา้หมาย

ท่ีตัง้ไว้หรือไม่ และจะต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ตนเองได้เป็นอย่างท่ีตัง้เป้าหมายไว้  น าไปสู่การ

วางแผนเพื่อให้ประสบความส าเร็จในเปา้หมายท่ีต้องการได้ 
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ส่ือ/อุปกรณ์  

1. เพลง หนอูยากเป็นอะไร ของเบร์ิด ธงไชย แมคอินไตย์ 
2. ใบกิจกรรมอนาคตของฉนั.... ฉนัอยากจะเป็น? 
3. ใบกิจกรรมการเดินทางของฉนั...ไปสูเ่ปา้หมาย? 

 
การประเมินผล 

1. สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม จากการแสดงความรู้สึก การเสนอ      
ความคดิเห็น และพฤตกิรรมของนกัเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 

2. นกัเรียนสามารถบอกความส าคญัของการตัง้เปา้หมายระยะสัน้และระยะยาวได้ 
3. นักเรียนสามารถเขียนเป้าหมายด้านการศึกษาต่อได้สอดคล้องกับอาชีพท่ีนักเรียน

ตัง้เปา้หมายไว้ 
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เพลง หนูอยากเป็นอะไร ของเบร์ิด ธงไชย แมคอนิไตย์ 
เพลง : หนอูยากเป็นอะไร 

ศิลปิน : เบิร์ด ธงไชย แมคอนิไตย์ 
ไกลสดุไกล สดุปลายรุ้ง 

ดวงตาน้อยน้อยมุง่มองไปแสนไกล 
เด็กน้อยเอย เจ้าฝันเจ้าใฝ่ 
ฝันถึงสิง่ใด บ้างหนา 
หนหูนเูอย หนนู้อย 

ขอถามหนหูนอ่ย ได้ไหม 
หนใูฝ่หนฝัูน อยากเป็นอะไร 

เม่ือหนโูตใหญ่ สิง่ไหน ท่ี อยาก เป็น 
(ด.ช1)หนอูยากจะเป็นหมอ 
รักษาคณุพอ่ตอนไมส่บาย 

ขอให้หนไูด้เป็นหมอ ขอให้สมดงัใจ 
(ด.ญ1)หนจูะเป็นคณุครูสมท่ีหนตูัง้ใจ 

ขอให้เป็นคณุครูสมท่ีหนตูัง้ใจ 
(ด.ช2)หนอูยากเป็นทหารนัง่บนรถถงั 

ท่ีคนัใหญ่ใหญ่ 
ขอให้ได้เป็นทหารท่ีกล้าหาญชาญชยั 

(ด.ญ2)หนจูะเป็นพยาบาลคอยดแูลคนไข้ 
ขอให้เป็นพยาบาล พดูหวานจบัใจ 

(ด.ช3)หนจูะเป็นต ารวจเป็นผู้หมวดจบัผู้ ร้าย 
ขอให้ได้เป็นต ารวจ เป็นผู้หมวดปืนไว 
ไม่วา่ใครจะเป็นอะไร อยากเป็นสิง่ใด 

ขอให้สมดงัใจได้เป็นอยา่งฝัน แตมี่อีกอยา่ง 
ท่ีส าคญั เหนือ สิง่ ใด นัน้ คอืเป็น คนดี 

ถ้าโตขึน้ไปหนเูป็นคนดี หนจูะมีแตค่นรักใคร่ 
ท าสิง่ใด จะคดิอะไร หนจูะได้ดงัใจ เสมอ 

ดวงดาวสายรุ้งจะเป็นเพ่ือนเรา 
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ความหงอยเหงา ก็ไม่เจอะเจอ 
เป็นคนดี กนัด ีไหมเออ ท าดีเสมอ 

ไม่วา่หนจูะเป็นอะไร 
(เด็กหมู)่ หนโูตขึน้ไปหนเูป็นคนดี 

หนอูยากมีแตค่นรักใคร่ 
จะท าสิง่ใด จะคิดอะไร หนคูงได้ดงัใจ เสมอ 

ดวงดาวสายรุ้งจะเป็นเพ่ือนเรา 
ความหงอยเหงาก็ไม่เจอะเจอ 

เป็นคนดี คงดนีะเออ ท าดีเสมอ ตลอดไป 
ถ้าโตขึน้ไปหนเูป็นคนดี 
หนจูะมีแตค่นรักใคร่ 

จะท าสิง่ใด จะคดิอะไร หนจูะได้ดงัใจ เสมอ 
ดวงดาวสายรุ้ง จะเป็นเพ่ือนเรา 
ความหงอยเหงาก็ไม่เจอะเจอ 

เป็นคนดี กนัดไีหมเออ ท าดีเสมอ 
ไม่วา่หนจูะเป็นอะไร 

(เด็กหมู)่หนโูตขึน้ไปหนไูด้เป็นคนดี 
หนจูะมีแตค่นรักใคร่ 

จะท าสิง่ใด จะคดิอะไร หนก็ูได้ดงัใจ เสมอ 
ดวงดาวสายรุ้ง จะเป็นเพ่ือนเรา 
ความหงอยเหงาก็ไม่เจอะเจอ 

เป็นคนดีคงดนีะเออ ท าดีเสมอ ตลอดไป 
(เด็กหมู)่หนโูตขึน้ไปหนไูด้เป็นคนดี 

หนจูะมีแตค่นรักใคร่ 
จะท าสิง่ใด จะคดิอะไร หนก็ูได้ดงัใจ เสมอ 

ดวงดาวสายรุ้ง จะเป็นเพ่ือนเรา 
ความหงอยเหงาก็ไม่เจอะเจอ 

เป็นคนดีคงดนีะเออ ท าดีเสมอ ตลอดไป 
ท่ีมา : https://เพลง.meemodel.com 

https://เพลง.meemodel.com/
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1 ปีข้างหน้า

3 ปีข้างหน้า

5 ปีข้างหน้า

10 ปีข้างหน้า

ใบกิจกรรม อนาคตของฉัน ฉันอยากจะเป็น? 
 

 ให้นกัเรียนคิดว่าตนเองก าลงัยืนอยู่ท่ีจุดอนาคต ซึ่งห่างจากวนันีไ้ปจนถึงช่วงระยะเวลา     
1 ปี 3 ปี 5 ปี และ 10 ปีข้างหน้า นกัเรียนอยู่ท่ีไหน เรียนอะไร ก าลงัฝึกฝนสาขาอาชีพใด จงมองตน
ในลกัษณะท่ีนกัเรียนอยากเป็น ท าอะไรในสิง่ท่ีนกัเรียนอยากท า แล้วเขียนหรือวาดภาพในสิง่ท่ีคิดฝัน 
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ใบกิจกรรมการเดนิทางของฉัน ...ไปสู่เป้าหมาย ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………... 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………….. 

3 เดือน 

1 เดือน 

6 เดือน 

ค าชีแ้จง : จากการตัง้เป้าหมายใน

ระยะยาว 1 ปี ท่ีนักเรียนก าหนดไว้        

ให้นักเรียนเขียนเป้าหมายระยะสัน้ 

ช่ ว ง เว ล า  1 เดื อ น  3 เดื อ น  แล ะ                

6 เดือน ท่ีจะท าให้นักเรียนสามารถ

บรรลุเป้าหมายในระยะ 1 ปีข้างหน้า

ของนกัเรียนได้ 
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โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีการตัดสินใจของเกอแลต ครัง้ที่ 3 
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  

ช่ือกิจกรรม รู้จักตนเอง…แล้วค้นหาอาชีพที่ใช่    เวลา  50 นาท ี
     (ความสนใจและความถนัดของฉัน) 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้นกัเรียนมีโอกาสส ารวจความสนใจและความถนดัของตนเอง 
2. เพื่อให้นกัเรียนสามารถบอกงานท่ีตนมีความสนใจและความถนดัได้ 
 

สาระส าคัญ  
การตรวจสอบเป้าหมายท่ีนักเรียนตัง้ไว้จะต้องพิจารณาความเหมาะสมจากหลาย

องค์ประกอบทัง้ความถนดั ความสามารถ และบคุลกิภาพของตนเอง เรียกได้วา่เป็นการรู้จกัตนเอง 
ซึ่งการรู้จกัตนเองนัน้เป็นองค์ประกอบพืน้ฐานส าคญัส่วนหนึ่งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกอาชีพ     
ท่ี มีประสิท ธิภาพ โดยนักเรียนสามารถส ารวจตนเองเก่ียวกับอาชีพได้จากหลายวิธี เช่น                       
การท าแบบทดสอบและแบบส ารวจต่างๆ  พร้อมทัง้การวิเคราะห์จากประสบการณ์ท่ีได้รับ            
ในชีวิตประจ าวนัความสนใจและความถนดั  
 ควมสนใจ คือความชอบซึ่งแสดงถึงความโน้มเอียงในการท่ีนักเรียนจะเลือกท าสิ่งใด      
สิ่งหนึ่ง ซึ่งนกัเรียนสามารถสงัเกตตนเองได้จากกิจกรรมท่ีนกัเรียนชอบท า หนงัสือท่ีนกัเรียนชอบ
อ่านหรือการท่ีนกัเรียนสามารถอยู่กบัอะไรนานๆ ได้โดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย เช่น ชอบวาดรูป/สนใจ
งานศิลปะ ชอบเลน่/ฟังดนตรี เป็นต้น 
 ความถนัด คือความสามารถในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว          
ความถนัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความถนัดทางการเรียน เช่น ใช้ภาษาดี คิดค านวณ           
ได้คล่อง ฯลฯ และความถนดัเฉพาะทาง เช่น มีความถนดัด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ ฯลฯ ความถนดั
กบัความสนใจมกัจะเป็นสิง่ท่ีควบคูก่นัไป 
 
วิธีด าเนินการจัดกิจกรรม 

- ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  
1)  ผู้วิจยัให้นกัเรียนอ่านนิทานเร่ือง เป็ดน้อย กระรอก และนกอินทรีเป็นเร่ืองราวของสตัว์         

3 ชนิด คือ เป็ด กระรอก และนกอินทรี ท่ีเข้าเรียนในโรงเรียนสตัว์  ซึ่งทุกตวัต้องเรียนวิชาวิ่งเร็ว    
ปีนป่าย ว่ายน า้ และฝึกบิน โดยสัตว์ทัง้สามชนิดต้องเรียนและฝึกหัดในสิ่งท่ีตนเองไม่ถนัด            
จนร่างกายบอบช า้และเกิดความเครียด ผลการสอบกลางปีของสตัว์ทัง้ 3 ชนิด ตกต ่าทกุวิชา  
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2) ให้นกัเรียนพิจารณาวา่เพราะเหตใุดสตัว์ทกุตวัจงึมีผลการเรียนท่ีตกต ่า  
 

- ขัน้ปฏิบัตกิิจกรรม  
 1) ผู้ วิจยัอธิบายความหมายของความถนัดและความสนใจ และบอกถึงความส าคญัท่ี
เป็นปัจจยัเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกอาชีพของนกัเรียนในอนาคต 
 2) ผู้วิจยัให้นกัเรียนส ารวจตนเองแล้วเขียนลงในใบงานความถนดัและความสนใจของฉนั 
 3) ผู้ วิจัยให้นักเรียนบอกงานท่ีตนมีความถนัดมากท่ีสุดมาคะละ 1 งาน รวมทัง้ให้
ข้อเสนอแนะอยา่งกว้างๆ ด้วยวา่งานท่ีนกัเรียนถนดัสอดคล้องกบัอาชีพอะไรได้บ้าง 
 

- ขัน้สรุป 
นักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ท่ีได้รับจากการท ากิจกรรม โดยผู้ วิจัย

เพิ่มเตมิประโยชน์ท่ีได้รับจากการท่ีนกัเรียนได้ส ารวจความสนใจและความถนดัของตนเอง เพื่อเป็น
การทบทวนตนเองตรวจสอบว่าเป้าหมายท่ีตนเองได้ตัง้ไว้นัน้มีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคญัในการตดัสินใจเลือกอาชีพได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
ส่ือ/อุปกรณ์  

1. นิทานเร่ือง เป็ดน้อย กระรอก และนกอินทรี 
2. ใบงาน ความถนดัและความสนใจของของฉนั 
 

การประเมินผล 
1. สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม จากการแสดงความรู้สึก การเสนอ      

ความคดิเห็น และพฤตกิรรมของนกัเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. นกัเรียนสามารถบอกได้วา่ตนเองมีความสนใจและความถนดัอะไร  

 3. นกัเรียนสามารถบอกได้ว่าความสนใจและความถนดัของตนเองมีความสอดคล้องกบั
อาชีพอะไรได้บ้าง มาอยา่งน้อย 3 อาชีพ 
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นิทานเร่ือง เป็ดน้อย กระรอก และนกอนิทรี 

 

กาลครัง้หนึ่งนานมาแล้ว มีสัตว์ป่าหลายชนิดมาประชุมเพื่อจัดตัง้โรงเรียนขึน้ใหม ่ 

หลกัสตูรของโรงเรียนสตัว์เหลา่นีป้ระกอบด้วยวิชาวิ่งเร็ว  ปีนป่าย  วา่ยน า้  และฝึกบิน  วิชาเหลา่นี ้

เป็นวิชาหลกัท่ีสตัว์ทกุตวัจะต้องเรียนรู้ในโรงเรียนแห่งนี ้

 เม่ือเปิดสอนไปได้ 1 ภาคเรียน ผลสอบกลางปีปรากฏว่าเจ้าเป็ดน้อยได้คะแนนสงูสดุใน

การว่ายน า้  แต่ท าคะแนนได้แคส่อบผ่านในการวิ่งเร็ว  และต้องซอ่มในวิชาฝึกบิน  ผลสอบกลางปี

ท าให้เจ้าเป็ดน้อยต้องอยู่เย็นหลงัโรงเรียนเลิก เพื่อฝึกวิ่งเร็วและฝึกบินสลบักนัทุกวนั เป็นการติว

พิเศษจากครูวิ่งและครูฝึกบิน  จนในท่ีสุดเท้าทัง้ 2 ข้างของมันเป่ือยเน่าพุพองจากการฝึกวิ่ง         

และล าตัวก็บอบช า้จากการตกจากท่ีสูงบ่อยครัง้  ผลสอบปลายปีมันสามารถท าได้แค่เกรด 1       

ในวิชาวิ่งเร็วและฝึกบนิ 

 ส่วนเจ้ากระรอกซึ่งเคยได้คะแนนสูงสุดวิชาวิ่งเร็วและปีนป่ายต้นไม้ในการสอบกลางปี  

กลบัตกอย่างไม่เป็นท่าในวิชาว่ายน า้ การเรียนพิเศษของมนัในวิชาว่ายน า้ไม่ได้ช่วยให้การว่ายน า้

ของมันดีขึน้มากนัก อย่างดีท่ีสุดมันสามารถท าได้เพียงสอบผ่าน  และเน่ืองจากมันไปฝึกวิชา      

ว่ายน า้อย่างหนักหน่วงเกินไป จึงท าให้วิชาปีนป่ายต้นไม้ของมนัท่ีเคยท าได้คะแนนดี ก็ได้เพียง

เกรด 3 เท่านัน้ 

 เจ้านกอินทรีซึ่งเคยชนะเลิศในเร่ืองการบิน  เม่ือมาถูกฝึกด้านการวิ่งเร็วและว่ายน า้ก็ไม่

สามารถท าได้ดีเหมือนเร่ืองการบิน กลายเป็นสตัว์ท่ีมีปัญหาขึน้มาทนัที  ในการสอบปลายปีมนัก็

ไม่สามารถท าคะแนนได้ดีสักวิชาเดียว มิหน าซ า้มันยังกลายเป็นนกท่ีก้าวร้าว เจ้าอารมณ์         

เท่ียวไล่จิกตีสตัว์อ่ืนเพื่อให้มนักลายเป็นผู้ชนะ ความสขุท่ีมนัเคยมีจากการเป็นจ้าวเวหาก็หายไป       

พร้อมกบัความทกุข์ท่ีมนัพยายามจะเอาชนะผู้ อ่ืนในกิจกรรมท่ีมนัไมถ่นดัก็เข้ามาแทนท่ี 
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ใบงาน ความถนัดและความสนใจของของฉัน 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความถนัดของฉัน  

➢ ความถนัดด้านการเรียน 

1. วิชาท่ีท าได้ดีท่ีสดุส าหรับฉนั คือ

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

2. วิชาท่ีเรียนแล้วมีความสขุ คือ

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

3. วิชาท่ีเพื่อนมกัให้ชว่ยอธิบายการบ้าน คือ

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

4. วิชาท่ีครูกลา่วชมเชยผลงานของฉนั คือ

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

5. วิชาท่ีฉนัมกัจะได้รับคดัเลือกให้ไปร่วม

กิจกรรมการแข่ง การประกวด และอ่ืน ๆ คอื 

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

➢ ความถนัดเฉพาะทาง 

ฉนัมีความสามารถพเิศษในด้าน 

ดนตรี ได้แก่.............................................. 

กีฬา ได้แก่................................................ 

ศิลปะ ได้แก่ ............................................. 

อ่ืนๆ (ระบ)ุ ............................................... 

ได้แก่........................................................ 

  

 

2. ความสนใจของฉัน  

1. งานอดิเรกหรือกิจกรรมนอกห้องเรียนท่ีสนใจ คือ 

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

2. ประเภทหนงัสือท่ีสนใจอา่น คือ 

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

3. รายการโทรทศัน์ท่ีสนใจ คือ 

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

4. สนใจติดตามขา่วสาร/ข้อมลู เร่ือง 

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

5. มีความสนใจสนทนาพดูคยุกบัเพื่อน เร่ือง 

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

 

3. ความถนดัและความสนใจของนกัเรียนมี     

ความสอดคล้องกบัอาชีพอะไรได้บ้าง มาอย่างน้อย   

3 อาชีพ 

…………………………………..…………………

………………………………..……………………

…………………………………..…………………

……………………………………………..………

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

....................................................……….......… 
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โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีการตัดสินใจของเกอแลต ครัง้ที่ 4 
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  

ช่ือกิจกรรม รู้จักตนเอง…แล้วค้นหาอาชีพที่ใช่    เวลา  50 นาท ี
     (บุคลิกภาพของฉันกับอาชีพ) 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้นกัเรียนเข้าใจความส าคญัของบคุลิกภาพกบัการเลือกอาชีพ 
2. เพื่อให้นกัเรียนได้ส ารวจบคุลิกภาพของตนเองโดยใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา 
 

สาระส าคัญ  
การตรวจสอบเป้าหมายท่ีนักเรียนตัง้ไว้จะต้องพิจารณาความเหมาะสมจากหลาย

องค์ประกอบทัง้ความถนดั ความสามารถ และบคุลกิภาพของตนเอง เรียกได้วา่เป็นการรู้จกัตนเอง 
ซึ่งการรู้จกัตนเองนัน้เป็นองค์ประกอบพืน้ฐานส าคญัส่วนหนึ่งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกอาชีพ     
ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยนักเรียนสามารถส ารวจตนเองเก่ียวกับอาชีพได้จากหลายวิธี เช่น การท า
แบบทดสอบและแบบส ารวจต่าง  ๆ  พร้อมทัง้การวิเคราะห์จากประสบการณ์ ท่ีได้ รับ ใน
ชีวิตประจ าวนั 

บุคลิกภาพ คือ ลกัษณะรวมของบุคคล ซึ่งประกอบด้วย สิ่งท่ีปรากฏทางร่างกาย นิสยั      
ใจคอ ความรู้สกึนึกคิด และพฤติกรรมรวมของบุคคลนัน้ ซึง่ได้รวมอยู่ด้วยกนัอย่างผสมกลมกลืน
ในตวับคุคลนัน้ รวมถึงสิ่งท่ีเขาชอบและไม่ชอบ สิ่งท่ีเขาสนใจและไม่สนใจ เปา้หมายตา่งๆ ในชีวิต
ของเขา สิ่งจูงใจต่าง ๆ ของเขา ความสามารถด้านต่าง ๆ ของเขา ซึ่งลกัษณะบุคลิกภาพเฉพาะ
ของแต่ละคนนัน้ หากบุคคลรู้จกัและเข้าใจบุคลิกภาพจึงสามารถมองตนได้ตามสภาพความเป็น
จริง ย่อมช่วยให้บคุคลตดัสนิใจเลือกแนวทางชีวิตการศกึษาและอาชีพได้อยา่งสอดคล้องกบัตวัเอง   
มากท่ีสดุ 
 
วิธีด าเนินการจัดกิจกรรม 

- ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  
 1) ผู้วิจยัสุ่มตวัแทนนกัเรียนออกมาจบัสลากอาชีพ แล้วให้แสดงท่าทางของอาชีพท่ี

จบัสลากได้ ให้เพื่อนในห้องทายวา่อาชีพนัน้ คืออาชีพอะไร 
 2) ให้นกัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์ว่า อาชีพท่ีเพื่อนแสดงท่าทางนัน้ จะต้องมีบคุลิกภาพ    

แบบใดท่ีสอดคล้องกบัลกัษณะการประกอบอาชีพบ้าง 
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3) เม่ือนักเรียนสามารถบอกลักษณะของแต่ละอาชีพได้แล้ว ให้เช่ือมโยงอธิบาย
ความหมายของบคุลิกภาพ และความส าคญัของบคุลิกภาพกบัการเลือกอาชีพ  

 
บคุลิกภาพมีอิทธิพลตอ่การเลือกอาชีพ  
        เพราะบคุลิกภาพมีอิทธิพลตอ่การเลือกอาชีพ โดยบคุคลจะเลือกอาชีพท่ีเหมาะสม

กับบุคลิกภาพของตน บุคลิกภาพเฉพาะอย่างมีความสัมพันธ์กับอาชีพเฉพาะอย่าง ทฤษฎี           
การเลือกอาชีพของ "จอห์น ฮอลแลนด์" (กรมการจดัหางาน,  2559) 

แนวคดิพืน้ฐาน 4 ประการ 
        ประการท่ี 1 อาชีพเป็นเคร่ืองแสดงออกทางบคุลกิภาพ บคุคลจะเลือกอาชีพใดยอ่ม

แสดงวา่บคุลิกภาพของ เขาจะปรากฏออกมาในทิศทางเดียวกนั 
        ประการท่ี 2 บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลมีความสมัพันธ์กับชนิดของสิ่งแวดล้อม   

ในการท างานของบคุคลนัน้ ดงันัน้ บคุคลจึงมีแนวโน้มจะหนัเข้าหางาน หรืออาชีพท่ีสอดคล้องกบั
บคุลิกภาพของเขา 

        ประการท่ี 3 บุคคลจะค้นหาสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้อ านวยให้เขาได้ฝึกทักษะ และใช้
ความสามารถของเขา ทัง้ยงัเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงเจตคติ คา่นิยม และบทบาทของเขา 

        ประการท่ี 4 บุคลิกภาพของสิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของแต่ละ
บคุคล ดงันัน้ เมื่อสามารถทราบบคุลิกภาพและสิ่งแวดล้อมของบคุคลแล้ว ก็จะท าให้ทราบผลท่ีจะ
ติดตามมาของบุคคลนัน้ด้วย เช่น การเลือกอาชีพ ความส าเร็จในอาชีพ ตลอดจนทัง้ พฤติกรรม
ตา่ง ๆ ทัง้การศกึษา อาชีพ และสงัคมด้วย 

การเลือกอาชีพและสาขาวิชาท่ีจะศึกษาให้เหมาะสมกับตัวเอง โดยเน้นเร่ืองของ
บคุลิกภาพ บคุคลแต่ละบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกนั แต่ละคนจะมีลกัษณะท่ีชีเ้ฉพาะตนไม่ว่าจะเป็น
รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ หรือนิสัยใจคอ มีนักวิชาการบางท่านได้ให้ความหมายของ ค าว่า 
"บุคลิกภาพ" คือ ลกัษณะส่วนรวมของบุคคล ซึ่งประกอบด้วยสิ่งท่ีปรากฏทางร่างกาย นิสยัใจคอ 
ความรู้สกึนึกคิด และพฤติกรรมรวมของบุคคลนัน้ ซึง่ได้รวมอยู่ด้วยกนัอย่าง ผสมกลมกลืนในตวั
บุคคลนัน้ รวมถึงสิ่งท่ีเขาชอบและไม่ชอบ สิ่งท่ีเขาสนใจและไม่สนใจ เป้าหมายต่าง ๆ ในชีวิต      
ของเขา สิง่จงูใจตา่ง ๆ ของเขา ความสามารถด้านตา่ง ๆ ของเขา 
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- ขัน้ปฏิบัตกิิจกรรม  
 1) ผู้ วิจัยแจกแบบทดสอบบุคลิกภาพให้นักเรียนท า ซึ่งแบ่งเป็น 6 บุคลิกภาพตาม

ทฤษฎีของจอห์น ฮอลแลนด์ The Self-Directed Search (S.D.S)  
 2) ผู้ วิจัยอธิบายวิธีคิดคะแนนแบบทดสอบตามล าดับขัน้ตอน ให้นักเรียนท าไป    

พร้อม ๆ กนั และให้นกัเรียนอ่านผลการแปลของแบบส ารวจท่ีนกัเรียนท า พร้อมทัง้เขียนลงในใบ
ส ารวจท่ีแจกให้ 

 3) นกัเรียนแปลผลบคุลิกภาพและแสดงความคิดเห็นว่ามีความใกล้เคียงหรือตรงกบั
ลกัษณะของนกัเรียนหรือไม่อย่างไร 
 

- ขัน้สรุป 
  ผู้วิจยัสรุปการท าแบบทดสอบว่า ลกัษณะบุคลิกภาพเฉพาะของแต่ละคนนัน้ หากบุคคล
รู้จกัและเข้าใจบุคลิกภาพของตนเองจนสามารถมองตนได้ตามสภาพความเป็นจริง ย่อมช่วยให้
บคุคลตดัสินใจเลือกแนวทางชีวิตการศกึษาและอาชีพได้อยา่งสอดคล้องกบัตวัเองมากท่ีสดุ  
 
ส่ือ/อุปกรณ์  

1. แบบทดสอบบคุลิกภาพตามทฤษฎีของจอห์น ฮอลแลนด์ The Self-Directed Search  
(S.D.S) 
2.  แบบกระดาษค าตอบ บคุลิกภาพกบัอาชีพของฉนั 
3. สลากอาชีพ 

 
การประเมินผล 

1. สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม จากการแสดงความรู้สึก การเสนอ      
ความคดิเห็น และพฤตกิรรมของนกัเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 

2. การตอบค าถาม จากการท าแบบทดสอบ โดยนกัเรียนสามารถบอกอาชีพท่ีสอดคล้อง
กบับคุลิกภาพของตนเองได้ 
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แบบทดสอบบุคลิกภาพ 

ตามทฤษฎีของฮอลแลนด์ The Self-Directed Search (S.D.S) 

 

หมวดที่ 1: กิจกรรม 

 

ขอให้ท่านใส่เคร่ืองหมาย / ลงในช่อง “ชอบ ” ส าหรับกิจกรรมท่ีท่านชอบท า  และ           

“ไม่ชอบ” ในกิจกรรมท่ีท่านไมช่อบหรือรู้สกึเฉยๆ ตอ่ไปนี ้

 

กลุ่ม R  

ข้อที่ ข้อความ ชอบ ไม่ชอบ 
1 แก้ไขเคร่ืองไฟฟา้   

2 แก้ไขเคร่ืองยนต์   

3 แก้ไขเคร่ืองจกัรกลตา่ง ๆ   

4 สร้างสิง่ตา่ง ๆ ด้วยไม้   

5 ขบัรถบรรทกุ รถแทรกเตอร์   

6 ใช้วตัถ ุโลหะ หรือท างานเก่ียวกบัโลหะ    

7 ใช้เคร่ืองมือแกะสลกัโลหะหรือใช้เคร่ืองมือท่ีเป็นเคร่ืองจกัร   

8 แก้ซอ่มรถจกัรยานยนต์   

9 เรียนวิชาประเภทแก้ซอ่ม   

10 เรียนวิชาช่างไม้   

11 เรียนช่างเคร่ืองยนต์   

 รวม “ชอบ”   
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กลุ่ม I  

ข้อที่ ข้อความ ชอบ ไม่ชอบ 
1 อา่นหนงัสือวารสารทางวทิยาศาสตร์   
2 ท างานในห้องปฏิบตัิการ ห้องทดลอง   
3 ท างานในโครงงานด้านวิทยาศาสตร์   
4 สร้างจรวดทดลอง   
5 ท างานกบัอปุกรณ์ทางเคมี   
6 อา่นเร่ืองความรู้ท่ีน่าสนใจ   
7 แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ปัญหาอกัษรไขว้ ฯลฯ   
8 เรียนวิชาฟิสกิส์   
9 เรียนวิชาเคม ี   

10 เรียนวิชาเราขาคณิต   
11 เรียนวิชาทางชีววิทยา   

 รวม “ชอบ”   

กลุ่ม A  

ข้อที่ ข้อความ ชอบ ไม่ชอบ 
1 ร่าง วาด ระบายภาพตา่ง ๆ        
2 ดลูะคร         
3 ออกแบบเคร่ืองเฟอร์นิเจอร์ อาคาร        
4 เลน่ดนตรีในวงดนตรีหรือวงดริุยางค์        
5 ซ้อมดนตรี         
6 ไปฟังดนตรีหรือคอนเสิร์ต        
7 อา่นนวนิยายท่ีนิยมแพร่หลาย        
8 วาดรูปเหมือนหรือถ่ายภาพ        
9 อา่นบทละคร         

10 อา่นหรือแตง่โคลง กลอน บทประพนัธ์        
11 เลือกเรียนวิชาศลิปะ           

     รวม "ชอบ"   
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กลุ่ม S 

ข้อที่ ข้อความ ชอบ ไม่ชอบ 
1 เขียนจดหมายถึงเพ่ือน        
2 เข้าร่วมท าบญุและฟังเทศน์ หรือพิธีทางศาสนา     
3 เป็นสมาชิกขององค์การหรือสโมสรทางสงัคม       
4 ช่วยคนท่ีมีปัญหาทางจิตใจ        
5 ดแูลเด็ก ๆ         
6 ไปงานปาร์ตีห้รืองานสงัคม งานเลีย้งสงัสรรค์       
7 เต้นร า         
8 ชอบอ่านหนงัสือจิตวิทยา        
9 เข้าร่วมประชมุทางวิชาการ        

10 ไปดกูารแข่งขนักีฬา        
11 รู้จกัเพื่อนใหม ่             
  รวม "ชอบ"   

กลุ่ม E  

ข้อที่ ข้อความ ชอบ ไม่ชอบ 
1 โน้มน้าวจิตใจผู้ อ่ืน         
2 ขายของ         
3 อภิปรายเร่ืองการเมือง        
4 จดัการธุรกิจสว่นตวั        
5 เข้าร่วมการประชมุ        
6 แสดงปาฐกถา การอภิปราย        
7 ท างานมีต าแหนง่ในกลุม่หรือองค์การ        
8 ให้ค าปรึกษาเร่ืองงานแก่ผู้ อ่ืน        
9 พบบคุคลส าคญั         

10 น ากลุม่ให้บรรลเุปา้หมาย        
11 มีสว่นร่วมในการรณรงค์ทางการเมือง           

     รวม "ชอบ"   
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กลุ่ม C  

ข้อที่ ข้อความ ชอบ  ไม่ชอบ 

1 เก็บรักษาโต๊ะและห้องให้สะอาดมีระเบียบ       
2 พิมพ์หนงัสือหรือจดหมายส าหรับตนเองและผู้ อ่ืน       
3 บวก ลบ คณู หาร ตวัเลขทางธุรกิจหรือท าบญัชี       
4 ควบคมุเคร่ืองกลทางธุรกิจชนิดตา่ง ๆ เชน่ คอมพิวเตอร์     
5 จดัเก็บบนัทกึอยา่งละเอียดเก่ียกบังบประมาณรายจ่าย     
6 เรียนวิชาชวเลข พิมพ์ดีด        
7 เรียนวิชาธุรกิจ         
8 เรียนการจดัท าบญัชีรายการตา่ง ๆ        
9 เรียนวิชาคณิตศาสตร์ทางธรุการ        

10 จดัเก็บรวบรวมเก่ียกบัทะเบยีนประวตัิ        
11 เขียนจดหมายเก่ียวกบัธุรกิจ           

 รวม "ชอบ"   
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หมวดที่ 2: ความสามารถ 

 

จงอา่นกิจกรรมตา่ง ๆ ตอ่ไปนี ้และส ารวจวา่ท่านมีความสามารถในกิจกรรมเหลา่นีห้รือไม ่

ถ้ามีให้ใส่เคร่ืองหมาย / ลงในช่อง "ใช่" ถ้าไม่มี ให้ใส่ลงในช่อง "ไม่ใช่" ช่องไม่ใช่หมายความถึง

ทกัษะท่ีท่านไมมี่ หรือถ้ามีก็ท าได้ไม่ช านาญ 

กลุ่ม R  

ข้อที่ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1 ฉนัสามารถใช้เคร่ืองมือทางช่างไม้ เช่น เลื่อย หรือเคร่ืองกลงึ   

2 ฉนัใช้เคร่ืองมือวดัไฟฟา้(Voltmeter)ได้   

3 ฉนัปรับคาร์บเูรเตอร์ได้   

4 ฉนัสามารถใช้เคร่ืองมือไฟฟา้ในการเจาะ บด ป่ัน  
และจกัรเย็บผ้าได้ 

  

5 ฉนัสามารถขดั ถ ูทาน า้มนัชกัเงา หรือซอ่มแซมเคร่ืองเรือนได้   

6 ฉนัอา่นพิมพ์เขียว (Blue Print) ได้   

7 ฉนัแก้ซอ่มเคร่ืองไฟฟา้ เลก็ ๆ น้อย ๆ ในบ้านได้   

8 ฉนัซอ่มเคร่ืองเรือนท่ีช ารุดได้   

9 ฉนัแก้ซอ่มทีวีเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้   

10 ฉนัสามารถซอ่มท่อน า้ง่ายๆได้   

11 ฉนัสามารถเขียนภาพเคร่ืองจกัรกลได้   

 รวม “ใช่”   
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กลุ่ม I  

ข้อที่ ข้อความ  ใช่ ไม่ใช่ 
1 ฉนัเข้าใจการท างานของท่อสญุญากาศ (Vacuum tube)   

2 ฉนับอกช่ืออาหาร 3 ชนิด ท่ีมีโปรตีนสงูได้   

3 ฉนัเข้าใจ "เวลาคร่ึงชีวิต" ของสารกมัมนัตภาพรังส ี   

4 ฉนัรู้จกัการใช้ตารางเลขก าลงัท่ีใช้ในการค านวณ 
(ตาราง Logarithm) 

  

5 ฉนัรู้จกัใช้เคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์ส าหรับคณูหรือหาร  
เช่น เคร่ืองคดิเลข 

  

6 ฉนัรู้จกัวิธีใช้กล้องจลุทรรศน์   

7 ฉนัสามารถชีบ้อกหมูด่าวได้อยา่งน้อย 3 หมู ่   

8 ฉนัสามารถบรรยายเก่ียวกบัหน้าท่ีของเม็ดเลือดขาวได้   

9 ฉนัสามารถแปลความหมายของสตูรโครงสร้างทางเคมีง่ายๆ   

10 ฉนัเข้าใจเหตผุลวา่ท าไมดาวเทียมไมต่กมายงัโลก   

11 ฉนัเคยร่วมแสดงและประกวดสิ่งของทางวิทยาศาสตร์   

 รวม “ใช่”   
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กลุ่ม A  

ข้อที่ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1 ฉนัเลน่ดนตรีบางชนิดได้   

2 ฉนัสามารถขบัร้องเสียงประสานได้ ร่วมในการ้องเพลงหมูไ่ด้   

3 ฉนัเดี่ยวดนตรีบางชนิดได้   

4 ฉนัเลน่ละครได้   

5 ฉนัอา่นบทละครได้ตามบทบาทของผู้แสดง   

6 ฉนัร้องร าท าเพลงได้อยา่งสนกุสนาน   

7 ฉนัเขียนรูปเหมือนได้   

8 ฉนัระบายสี ตกแตง่ ปัน้รูปได้   

9 ฉนัท าเคร่ืองปัน้ดนิเผาได้   

10 ฉนัออกแบบเคร่ืองแตง่กาย เคร่ืองเรือน ภาพโปสเตอร์ประกาศ
โฆษณาได้ 

  

11 ฉนัแตง่เร่ืองหรือโคลงกลอนได้ดี   

 รวม “ใช่”   
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กลุ่ม S  

ข้อที่ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1 ฉนัสามารถอธิบายสิง่ตา่ง ๆ ให้คนอ่ืนเข้าใจได้ดี   

2 ฉนัเคยมีสว่นร่วมในกิจกรรมการกศุล การบริจาค 
(เช่น ขบัรถแขง่ เพื่อหาเงินชว่ยการกศุล) 

  

3 ฉนัท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ดี   

4 ฉนัสามารถท าความสนกุสนานให้คนสงูอายกุว่าได้   

5 ฉนัเป็นเจ้าของบ้านท่ีดีกบัแขกของฉนั   

6 ฉนัสามารถท่ีจะสอนเดก็ ๆ ได้ดี   

7 ฉนัสามารถจดัและวางแผนส าหรับงานปาร์ตี ้งานเลีย้งสงัสรรค์   

8 ฉนัช่วยคนท่ีไม่สบายใจให้คลายทกุข์ได้   

9 ฉนัเคยท างานเป็นอาสาสมคัรตามโรงพยาบาล ชมุชน  
หรือบ้าน 

  

10 ฉนัสามารถจดังานให้มหาวทิยาลยัหรืองานกศุลให้สงัคมได้   

11 ฉนัมองลกัษณะของคนออก   

 รวม “ใช่”   
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กลุ่ม E  

ข้อที่ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1 ฉนัได้รับเลือกให้ช่วยเหลืองานในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลยั   

2 ฉนัสามารถให้ค าแนะน าการท างานแก่ผู้ อ่ืนได้   

3 ฉนัมีพลงังานเหลือหลายและมีความกระตอืรือร้นมากมาย   

4 ฉนัเก่งในการท่ีจะให้ผู้คนท างานตามแบบวิธีของฉนั   

5 ฉนัมีความสามารถในการขายของ   

6 ฉนัได้แสดงตนเป็นหวัหน้าของกลุม่คนในการให้ข้อเสนอแนะ
หรือข้อเรียกร้องแก่ผู้ มีอ านาจได้ 

  

7 ฉนัได้รับรางวลัในการท างานในฐานะผู้จดัจ าหน่ายของหรือ
หวัหน้างาน 

  

8 ฉนัได้ริเร่ิมด าเนินธุรกิจการค้าหรือบริการของตนเอง   

9 ฉนัรู้วิธีท่ีจะเป็นผู้น าท่ีประสบความส าเร็จ   

10 ฉนัเป็นนกัถกเถียง นกัโต้วาทีท่ีดี   

11 ฉนัเป็นผู้จดัตัง้ชมรมรวมกลุม่หรือแก๊งค์   

 รวม “ใช่”   
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กลุ่ม C  

ข้อที่ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1 ฉนัสามารถพิมพ์ดีด 40 ค าตอ่นาที   

2 ฉนัสามารถใช้เคร่ืองคดิเลข เคร่ืองถ่ายเอกสารได้   

3 ฉนัสามารถจดชวเลขได้   

4 ฉนัสามารถจดัระเบียบเอกสารและโต้ตอบจดหมายได้   

5 ฉนัสามารถท างานในส านกังานได้   

6 ฉนัสามารถใช้เคร่ืองท าบญัชีรายการตา่ง ๆ ได้   

7 ฉนัสามารถจดัรวบรวมเอกสารเข้าท่ีในเวลาอนัรวดเร็ว   

8 ฉนัสามารถใช้เคร่ืองค านวณได้ดี   

9 ฉนัสามารถใช้เคร่ืองมือและวิธีจดัการกบัข้อมลูง่ายๆ   

10 ฉนัจดัระบบรายรับรายจ่ายได้   

11 ฉนัสามารถท าบนัทกึการจ่ายและการขายได้   

 รวม “ใช่”   
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แบบทดสอบต่อไปนี  ้จะส ารวจความรู้สึกและเจตคติของท่าน เก่ียวกับงานหลากหลาย

ชนิด หากอาชีพใดท่ีท่านรู้สกึชอบหรือน่าสนใจให้ใส่เคร่ืองหมาย / ลงในช่อง "สนใจ" และท านอง

เดียวกนั หากท่านไมช่อบอาชีพใดให้ใสเ่คร่ืองหมาย / ลงในช่อง "ไม่สนใจ" ของอาชีพนัน้ ๆ 

 

กลุ่ม R  

ข้อที่ ข้อความ สนใจ ไม่สนใจ 

1 ช่างเทคนิคเคร่ืองบนิ (Airplane Mechanic)   

2 ผู้ช านาญเร่ืองสตัว์น า้หรือสตัว์ป่า   

3 ช่างเคร่ืองยนต์   

4 ช่างไม้   

5 ผู้คมุเคร่ืองตกัดนิท่ีใช้เคร่ืองจกัร   

6 นกัส ารวจ   

7 ผู้ตรวจงานก่อสร้าง   

8 ผู้ควบคมุการสง่วิทย ุ   

9 ผู้ท างานป๊ัมน า้มนั   

10 ผู้ดแูลสวนป่า พนกังานเพาะช า   

11 ผู้ขบัรถประจ าทาง   

12 วิศวกรรถไฟ   

13 ช่างเคร่ืองยนต์   

14 ช่างไฟฟา้   

 รวม “สนใจ”   

 

 

 

หมวดที่ 3: อาชีพ 
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กลุ่ม I  

ข้อที่ ข้อความ สนใจ ไม่สนใจ 

1 นกัอตุนุิยมวทิยา   

2 นกัชีววิทยา   

3 นกัดาราศาสตร์   

4 นกัเทคนิคการแพทย์   

5 นกัมานษุยวิทยา   

6 นกัสตัวศาสตร์   

7 นกัเคมี   

8 นกัวิจยัทางวิทยาศาสตร์ซึง่ท างานอยา่งอิสระ   

9 ผู้ เขียนบทความทางวทิยาศาสตร์   

10 บรรณาธิการวารสารทางวิทยาศาสตร์   

11 นกัภมูิศาสตร์   

12 นกัพืชศาสตร์ พฤกษศาสตร์   

13 ผู้ท างานวิจยัทางด้านวทิยาศาสตร์   

14 นกัฟิสกิส์   

 รวม “สนใจ”   
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กลุ่ม A  

ข้อที่ ข้อความ สนใจ ไม่สนใจ 

1 นกักวี   

2 วาทยกร (Conductor)   

3 นกัดนตรี   

4 นกัประพนัธ์นวนิยาย   

5 นกัธุรกิจโฆษณา พาณิชยศลิป์   

6 นกัเขียน    

7 นกัเรียบเรียงเสียงประสาน   

8 นกัเขียนข่าว   

9 นกัเขียนรูป   

10 นกัร้อง   

11 นกัแตง่เพลง เนือ้ร้อง ท านอง   

12 ประติมากร ปัน้ แกะสลกั   

13 นกัแตง่ละคร   

14 นกัเขียนการ์ตนู   

 รวม “สนใจ”   
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กลุ่ม S  

ข้อที่ ข้อความ สนใจ ไม่สนใจ 

1 นกัสงัคมวิทยา   

2 ครูโรงเรียนมธัยม   

3 ผู้ เช่ียวชาญทางการแก้ปัญหาเยาวชน   

4 นกับ าบดัทางการพดูท่ีบกพร่อง   

5 ผู้ให้ค าปรึกษากบัคูส่มรสท่ีมีปัญหา   

6 ผู้บริหารโรงเรียน   

7 ผู้อ านวยการสถานพกัผอ่น / สวยสาธารณะ / สนามเดก็เลน่   

8 นกัจิตวิทยาคลนิิก   

9 ครูสอนวิชาสงัคมศาสตร์   

10 ผู้อ านวยการด้านสวสัดิภาพประชาชน   

11 ผู้ให้ค าปรึกษาปัญหาสว่นตวั   

12 ผู้ท างานทางจิตเวช   

13 ผู้ให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ   

14 ผู้อ านวยการคา่ยเยาวชน   

 รวม “สนใจ”   
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กลุ่ม E  

ข้อที่ ข้อความ สนใจ ไม่สนใจ 

1 ผู้ซือ้ขายหุ้น นกัคาดการณ์ นกัพยากรณ์   

2 ผู้ซือ้ (ผู้จดัซือ้)   

3 ผู้อ านวยการฝ่ายโฆษณา   

4 ตวัแทนจ าหน่ายจากโรงงาน ผู้แทนฝ่ายโรงงานผู้ผลิต   

5 ผู้จดัรายการโทรทศัน์   

6 ผู้จดัการโรงแรม   

7 ผู้จดัการด้านธรุกิจ   

8 ผู้จดัการภตัตาคาร   

9 ผู้ด าเนินงานพธีิตา่ง ๆ พิธีกร   

10 คนขายของ พนกังานเดนิตลาด   

11 ผู้ด าเนินธุรกิจทางซือ้ขายท่ีดนิ บ้านจดัสรร   

12 ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสมัพนัธ์   

13 ผู้จดัการสง่เสริมด้านกีฬา(Sport promptor)   

14 ผู้จดัการฝ่ายขาย   

 รวม “สนใจ”   
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กลุ่ม C  

ข้อที่ ข้อความ สนใจ ไม่สนใจ 

1 ผู้ท าบญัชีรายการตา่ง ๆ   

2 ครูสอนวิชาบริหารธุรกิจ   

3 ผู้ค านวณรายรับรายจ่าย ผู้พิจารณางบประมาณ   

4 ผู้ตรวจสอบบญัชีท่ีมีใบอนญุาต   

5 พนกังานตรวจหลกัทรัพย์   

6 ผู้บนัทกึในศาล   

7 พนกังานธนาคาร (รับจ่ายเงินธนาคาร)   

8 ผู้ช านาญทางภาษี   

9 ผู้ตรวจรายการสนิค้า ผู้คมุ Stock สนิค้า   

10 ผู้ควบคมุเคร่ืองคอมพวิเตอร์ IBM   

11 นกัวิจยัการเงิน ผู้วิเคราะห์สถานภาพทางการเงิน   

12 ผู้ประเมินราคาสนิค้า   

13 พนกังานจ่ายเงิน   

14 ผู้ตรวจสอบบญัชีธนาคาร   

 รวม “สนใจ”   
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บุคลิกภาพกับอาชีพของฉัน 
ช่ือ-นามสกลุ......................................................................ชัน้....................เลขท่ี.................... 

 

 

รหสัอาชีพของนักเรียน 

 

หมวด R I A S E C 

หมวด 1 กิจกรรม “จ านวนชอบ”       

หมวด 2 ความสามารถ “จ านวนใช่”       

หมวด 3 อาชีพ “จ านวนสนใจ”       

รวมจ านวนคะแนนทัง้หมด       

 

3. ให้นกัเรียนพิจารณาผลรวมของตวัเลขสงูสดุอนัดบั 1,2 และ 3 ของตวัอกัษรบคุลิกภาพ  

ลงในช่องรหสัอาชีพ 3 ช่อง ด้านลา่ง ดงันี ้

สงูสดุอนัดบั 1 ……………………… 

สงูสดุอนัดบั 2 ……………………… 

สงูสดุอนัดบั 3 ……………………… 

 

 

4. ให้นกัเรียนระบอุาชีพท่ีสอดคล้องกบับคุลกิภาพของนกัเรียนมา 3 อาชีพท่ีนกัเรียนสนใจ 
1) ……………………………… 2). ……………………………. 3)…………………………….. 
 
 

5.  นกัเรียนคดิวา่บคุลิกภาพตามแบบส ารวจมีความสอดคล้องกบัอาชีพในฝันของนกัเรียน 
หรือไม ่พร้อมอธิบายเหตผุลประกอบ 
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วิธีแปลผล 

หลังจากได้คะแนนในช่อง "รวมจ านวนคะแนนทัง้หมด" ครบทัง้ 6 จ านวนของแต่ละ

ตวัอกัษรแล้ว 

1) ให้ดูว่าอักษรใดได้คะแนนสูงสุด  แปลว่าตัว เรามีแนวโน้มของบุคลิกภาพ                       
และความสามารถ ไปในทางนัน้มากท่ีสุด และมีโอกาสประสบความส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพในกลุม่นัน้มากท่ีสดุ 

2  (กรณีท่ีคะแนนอนัดบั 1 และ 2 ห่างกนัไมเ่กินสองคะแนน ให้ถือวา่ได้คะแนนเท่ากนั 
    การแนะแนว      :- ให้ดอูาชีพจากทัง้สองกลุม่ได้เลย 
 

 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบจริงจัง (Realistic)  
 บุคลิกภาพ : คนในกลุ่ม ท่ี  1 คือคนประเภทท่ีชอบกิจกรรมเก่ียวกับการควบคุม              
การปฏิบตัิการกับเคร่ืองยนต์กลไก หรือจ าพวกเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่าง  ๆ ชอบแก้ไขซ่อมแซม
วสัดุต่าง ๆ ทัง้ไม้และโลหะ มีความถนัดทางช่าง ชอบท ากิจกรรมกลางแจ้ง ชอบงานประเภทใช้
ก าลงักาย ชอบการเคลื่อนไหวและใช้ทกัษะ เป็นลกัษณะงานของผู้ชาย ชอบงานประเภทมองเห็น
ปัญหาท่ีจะแก้ไขได้ชดัเจน เลี่ยงกิจกรรมแบบต้องใช้วาจาอธิบาย สนใจคณิตศาสตร์ ไม่ชอบงาน
ภาษาหรือการศึกษา หรืองานท่ีเก่ียวข้องกับคน นอกจากนีย้งัเป็นคนขีอ้าย ถ่อมตน เกรงใจคน         
คล้อยตามระบบกฎเกณฑ์ บางครัง้อาจเป็นคนขวานผ่าซาก ไม่มีพิธีรีตอง เก็บตวั ไม่ค่อยสุงสิง    
กับใคร แต่ไม่คิดมาก ไม่เพ้อฝัน หนักแน่น อดทน เอาการเอางาน จริงจัง พากเพียร เสมอต้น    
เสมอปลาย บคุคลพวกนีอ้าจจะขาดทกัษะทางสงัคม 
 ความสามารถ : สิ่งท่ีคนประเภทนีจ้ะสามารถท าได้ดีก็คือ อ่านพิมพ์เขียว แก้ตกแต่ ง
เฟอร์นิเจอร์ ชอบท างานเก่ียวกับเคร่ืองมือชนิดต่าง  ๆ ตลอดจนวิธีการใช้งานต่าง ๆ มีความรู้        
ทางคณิตศาสตร์  
 อาชีพ : อาชีพท่ีเหมาะสม ได้แก่ วิศวกร เจ้าหน้าท่ีเกษตรกรรม ช่างเทคนิค ช่างฝีมือ     
ช่างซ่อม ช่างฟิต ช่างส ารวจ ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างตดัเสือ้ ช่างก่อสร้าง ช่างเคร่ือง ช่างประปา 
นกัประมง นกัเดินป่า พนกังานป่าไม้ นกักีฬา นกัเดินเรือ นกัประดาน า้ นกัประดิษฐ์วสัด ุครูสอน
อตุสาหกรรมศิลป์ ครูสอนการเกษตร เจ้าหน้าท่ีเอกซเรย์ เป็นต้น  
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบใช้ปัญญา และความคดิแบบนักวิชาการ (Investigative)  
 บุคลิกภาพ : บุคคลในกลุ่มท่ี 2 จะเป็นบุคคลประเภทท่ีมีลักษณะดังนี ้เป็นคนท่ีชอบ    
การวิเคราะห์ และการประเมิน เป็นคนอยากรู้อยากเห็น ช่างสงัเกต ช่างสงสยั ไม่เช่ืออะไรง่าย  ๆ 
แถมยงัมีเหตผุล ละเอียดรอบคอบ เป็นคนคอ่นข้างอนรัุกษ์นิยม นิสยัชอบเก็บตวั ไม่ชอบสงัคมมาก      
ชอบงานอิสระ ไม่ชอบเอาอย่างใคร พึ่งพาตนเองได้ มีความมัน่ใจในตนเอง ชอบคิดชอบฝัน ชอบ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชอบวิจยัในโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ชอบท างานท่ีซบัซ้อน หรืองาน
ทดลองแบบประเภทท้าทายความสามารถ ไม่ชอบงานการค้า หรือการโฆษณาชกัชวน ยดึระเบียบ
กฎเกณฑ์ สนใจการจัดการและวางแผนงาน เป็นคนมุ่งงานเป็นใหญ่ และสนใจในสิ่งท่ีเป็น
นามธรรม บคุคลประเภทนีอ้าจจะ ขาดทกัษะในการเป็นผู้น า 
 ความสามารถ : เป็นคนมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และมีความสามารถท่ีจะฝึกฝน   
อบรมทางช่างบางสาขาได้ มีความสามารถท างานโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ ท างานเก่ียวกบัผลของ
กระแสคลื่นทางวิทย ุความถ่ีต่าง ๆ ได้ดี มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และแพทยศาสตร์ รู้จกั
การท างานของร่างกาย สามารถแปลสว่นผสมทางเคมี และรู้จกัวิธีการใช้เคร่ืองมือทางเทคนิคได้ดี 
 อาชีพ : นกัเศรษฐศาสตร์ แพทย์ สตัวศาสตร์ ทนัตแพทย์ เภสชักร นกัเทคนิคการแพทย์ 
นักพยาธิวิทยา นักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ นักสถิติ นักชีววิทยา นักจุลชีววิทยา นักเคมี      
นกัฟิสิกส์ นกัวางแผน นกัวิจยั นกัวิชาการ ครูสอนคณิตศาสตร์ ครูสอนวิทยาศาสตร์ นกัโบราณคดี 
นกัมานุษยวิทยา นกัธรณีวิทยา นกัสมทุรวิทยา นกัดาราศาสตร์ นกัอุตนุิยมวิทยา นกัภูมิศาสตร์ 
นกัสืบสวน  
 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบศิลปิน (Artistic)  
 บุคลิกภาพ  : กลุ่มนีจ้ะเป็นคนประเภทท่ีชอบแสดงออก รักความเป็นอิสระ ไม่ชอบอยู ่    
ใต้บงัคบับญัชาใคร ไม่ชอบพึ่งพาผู้ อ่ืน ไม่คล้อยตามบุคคลอ่ืน เป็นคนชอบริเร่ิมไม่ชอบเอาอย่าง
ใคร ไม่ชอบสมัพนัธ์เป็นส่วนตวัโดยตรงกบัใคร ไม่ชอบความจ าเจ หรืองานท่ีมีกฎระเบียบแน่นอน 
ช่างฝัน อ่อนไหวง่าย ชอบแสดงออก บางครัง้เจ้าอารมณ์ มีอุดมคติ ชอบคิดค้นเก่ียวกับปัญหา 
สิ่งแวดล้อม และแสดงออกทางศิลปกรรม มีความสามารถทางดนตรี อ่านหนังสือแบบแสดง
ความรู้สกึได้ดี ชอบฟังเพลง ชอบดลูะคร เขียนหนงัสือและแต่งกลอนได้ดี บคุคลประเภทนีอ้าจจะ
ขาดทกัษะทางส านกังาน 
 ความสามารถ : สามารถเล่นดนตรีได้ ร้องเพลงประสานเสียงได้ แสดงบทบาทต่าง  ๆ       
ได้ รวมทัง้สามารถอ่านแบบแสดงความรู้สึกได้ นิยมการไปฟังและดูละคร เขียนรูปได้อย่าง
ใกล้เคียงความจริง เขียนหนงัสือและแตง่กลอนได้ดี 
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 อาชีพ : ผู้ ก ากับการแสดง ครูสอนภาษา ผู้ สื่อข่าว ครูสอนการละคร ครูสอนนาฏศิลป์      
ผู้แปลภาษาต่างประเทศ นกัปรัชญา ครูสอนวรรณคดี ครูสอนดนตรี เต้นร า นกัดนตรี นกัโฆษณา 
นักแสดงต่าง ๆ นักประชาสมัพันธ์ นางแบบ-นายแบบ นักจัดรายการวิทยุ-โทรทัศน์ ผู้ออกแบบ
เคร่ืองแต่งกาย นักวิจารณ์ ผู้ ออกแบบเคร่ืองเรือน มัณฑนากร สถาปนิก จิตรกร นักแต่งเพลง        
นกัแต่งบทละคร นักเขียนบทภาพยนตร์ ปฏิมากร นักประดิษฐ์ ช่างภาพ ช่างพิมพ์  นักออกแบบ    
นกัประพนัธ์ นกัร้อง นกัเต้นร า นกัเขียนการ์ตนู ครูสอนศิลปะ นกัพากษ์ วาทยากร  
 
กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบบริการสังคม และชอบสมาคม (Social)  
 บุคลิกภาพ : คนในกลุ่มนีม้ักจะเป็นคนท่ีชอบท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ชอบช่วยเหลือผู้ อ่ืน    
ช่วยคนท่ีมีปัญหาทางจิตใจ แต่ไม่ชอบให้ใครสัง่ ไม่ชอบอยู่ใต้บงัคบับญัชาของใคร ชอบให้ความรู้ 
ชอบสนทนาและสังสรรค์กับผู้ คน มีความเข้าใจคนอ่ืนได้ดี กล้าแสดงออก เป็นกันเอง ร่าเริง           
มีความเมตตากรุณา ชอบมีอ านาจเหนือคนอ่ืน มีอุดมคติ รับผิดชอบ อนุรักษ์นิยม ชอบดูกีฬา     
ชอบร่วมกิจกรรมบนัเทิง ชอบเป็นสมาชิกองค์การหรือศนูย์ ชอบดแูลเด็ก ๆ ท่ีมีกิจกรรมสนกุสนาน 
ชอบช่วยและรักษาพยาบาลผู้ อ่ืน มีความสามารถในการพูด มีทักษะในการติดต่อกับผู้ อ่ืน         
ชอบพัฒนาให้ความรู้หรือฝึกอบรมผู้ อ่ืน มักจะชอบงานด้านภาษามากกว่างานท่ีต้องใช้ความรู้   
ทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ บคุคลแบบนีจ้ะขาดทกัษะทางเคร่ืองจกัรกล ขาดความสามารถ
ในการวิเคราะห์อยา่งมีกฎเกณฑ์ระเบียบวิธี 
 ความสามารถ : มีความสามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างดี สามารถท างานร่วมกับ
บุคคลท่ีมีอายุสูงกว่าได้ดี สามารถวางกิจกรรมหรือโครงการให้กับโรงเรียน หรือวัด มองคนได้           
อยา่งถกูต้อง ชอบช่วยเหลือผู้ อ่ืน และท างานให้ชมุชนโดยสมคัรใจ และชอบท างานกบัคนหมูม่าก 
 อาชีพ : ครู-อาจารย์ นักวิชาการ พยาบาล นักสังคมสังเคราะห์ นักสังคมวิทยา 
นักจิตวิทยา นักแนะแนว ผู้ ให้ค าปรึกษา ผู้ จัดการ บรรณารักษ์ นักโภชนาการ ล่าม มัคคุเทศก์ 
นักเทศน์ พนักงานต้อนรับ เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าท่ีงานบุคคล นักฝึกอบรม        
นกัพฒันากร ทตู เป็นต้น ซึง่บคุคลในกลุม่ท่ี 4 จะสามารถท าหน้าท่ีในอาชีพเหลา่นีไ้ด้คอ่นข้างดี  
 
กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบกล้าคดิกล้าท า (Enterprising)  
 บคุลิกภาพ : คนในกลุ่มท่ี 5 นี ้มกัมีลกัษณะเป็นคนท่ีชอบกิจกรรมท่ีมีอิทธิพลเหนือผู้ อ่ืน 
ใช้ทักษะในทางพูดจา มองเห็นตนเองเป็นผู้ น าเต็มตัว เช่ือมั่นในตนเอง ชอบชักจูงผู้ อ่ืนให้        
คล้อยตาม หรือชอบด าเนินการให้บรรลุเป้าประสงค์ ชอบถกเถียงปัญหาทางการเมืองชอบ
อภิปราย พดูจาตรงไปตรงมา กล้าแสดงออก กล้าโต้แย้ง กล้าคิดกล้าท า กล้าเสี่ยง ชอบการแข่งขนั 
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ทะเยอทะยาน ว่องไวคลอ่งแคล่ว มกัชอบริเร่ิมและด าเนินธุรกิจส่วนตวัชอบกิจกรรมชนิดเป็นกลุ่ม
และองค์การ ชอบควบคมุผู้ อ่ืน ชอบพบปะบุคคลส าคญั เป็นผู้น ากลุ่มในการท ากิจกรรม ชอบการ
ปาฐกถา ร่วมขบวนการในการรณรงค์หรือหาเสียง ชอบการบรรยายเร่ืองราวตา่ง ๆ ไม่ชอบกิจกรรม
ท่ีต้องเขียนด้วยส านวนภาษาแบบสละสลวย หรือเป็นค าประพนัธ์ หรือเขียนภาพ หรือปัน้แกะสลกั 
หรือกิจกรรมท่ีมีระบบระเบียบมาก เป็นพวกมุง่งานและ มุง่ความสมัพนัธ์ 
 ความสามารถ : มักเคยถูกเลือกให้ท ากิจกรรมต่าง  ๆ สมัยอยู่ ในโรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลยั สามารถควบคมุดแูลการปฏิบตัิงานของผู้ อ่ืนได้ มีความกระตือรือร้นมาก ๆ สามารถ
ชกัจงูให้คนอ่ืนมาท าสิ่งท่ีตนต้องการได้ ขายสินค้าเก่ง ชอบจดัการ รวบรวมก่อตัง้เป็นสมาคมและ
องค์การ เป็นผู้น าการอภิปรายท่ีดี เป็นตวัแทนเจรจาตกลงให้กบักลุม่หรือองค์การได้ด ี
 อาชีพ : นักธุรกิจ นักการตลาด นายธนาคาร นักบริหาร ผู้ ขายประกันชีวิต นายหน้า       
ซือ้ขาย ผู้จดัการ นกัการเมือง ทนายความ อยัการ ผู้พิพากษา ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ โฆษก แอร์โฮ
เตส อาชีพเหลา่นี ้มกัเป็นอาชีพท่ีอยูใ่นความสนใจของคนกลุม่นีใ้นระดบัต้น ๆ 
 
กลุ่มที่ 6 กลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบยดึม่ันและมีระเบยีบแบบแผน (Conventional)  
 บคุลิกภาพ : เป็นบุคคลท่ีชอบท างานเก่ียวกบัตวัเลข และการนบัจ านวน ชอบบทบาทท่ี
เป็นผู้ ใต้บงัคบับญัชา พอใจท่ีจะคล้อยตาม หรือเช่ือฟังบคุคลอ่ืน ไม่ชอบเป็นผู้น า เลี่ยงการโต้แย้ง 
ไม่ชอบงานท่ีใช้ทกัษะทางร่างกาย ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง เจ้าระเบียบ ไม่ยืดหยุ่น มีความเป็น
อนรัุกษ์นิยมมาก ขาดความคิดริเร่ิมและจินตนาการ ชอบเลียนแบบ แต่เป็นคนจริงจงักบังานมาก 
อดทนและรับผิดชอบสูง ละเอียดถ่ีถ้วน มีความพากเพียร เก็บกดและควบคุมอารมณ์ตนได้ดี     
ชอบท างานส านกังาน งานเสมียน งานตวัเลข งานเอกสารและสารบรรณ เช่น การเก็บบนัทกึข้อมลู 
การจดคดัลอกข้อมลู การจดัหมวดหมู่งาน ไม่ชอบงานด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรมและงานด้าน
วิทยาศาสตร์ 
 ความสามารถ : ควบคุมการท างานของเคร่ืองจักรธุรกิจ (เช่น คอมพิวเตอร์) ได้ดี            
จดัระเบียบงานเข้าหมวดหมู่ ใช้วิชาชวเลข ท างานในเวลาตามท่ีก าหนด พิมพ์หนงัสือได้ ท าบญัชี
รับจ่าย ประวตัิ ข้อมลู และการนดัหมายต่าง ๆ ตลอดจนถึงรายจ่ายในการซือ้ขาย คุ้นเคยกบัวสัดุ
ครุภณัฑ์ทางธุรกิจเป็นอยา่งดี 
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 อาชีพ : สมห์ุบญัชี นกับญัชี เลขานกุาร เจ้าหน้าท่ีการเงินการธนาคาร เจ้าหน้าท่ีงานพสัด ุ
เจ้าหน้าท่ีสารบญั ผู้ตรวจสอบบญัชี ผู้ช่วยบรรณารักษ์ เจ้าหน้าท่ีสรรพากร เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์ 
ผู้ คุมคลังสินค้า ผู้ ควบคุมเคร่ืองยนต์ เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ดีด นักสถิติ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์การเงิน 
พนกังานไปรษณีย์ เป็นต้น บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพดงัท่ีกล่าวมา จะประกอบอาชีพต่าง ๆ เหล่านีไ้ด้    
เป็นอยา่งดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  263 

โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีการตัดสินใจของเกอแลต ครัง้ที่ 5 
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  

ช่ือกิจกรรม วางแผนเส้นทางถนนชีวิต     เวลา 50 นาท ี
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้นกัเรียนรู้จกัการวางแผนในการบรรลเุปา้หมายท่ีตนตัง้ไว้ 
 

สาระส าคัญ  
 นอกเหนือจากการมีเป้าหมายท่ีชัดเจนแล้ว สิ่งส าคญัท่ีบุคคลควรกระท าต่อจากการมี
เปา้หมายก็คือ การวางแผนเพื่อให้ตนเองบรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว้โดยบคุคลจะตอบค าถามวา่ ตนเอง
จะสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตัง้ไว้หรือไม่ และจะต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ตนเองได้เป็นอย่างท่ี
ตัง้เปา้หมายไว้ ซึง่ถ้าบคุคลมีการวางแผนท่ีดีโอกาสท่ีจะเป็นอย่างท่ีตนเองตัง้เปา้หมายไว้ก็จะเพิ่ม
มากขึน้ ดงันัน้การวางแผนท่ีดีจึงเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัตอ่การประสบความส าเร็จในเปา้หมาย
ท่ีต้องการ  
 
วิธีด าเนินการจัดกิจกรรม 

- ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน   
 1) ผู้วิจยัยกตวัอย่างให้นกัเรียนช่วยกนัคิดเก่ียวกบัการวางแผนเดินทาง จากโรงเรียนไป
ยงับ้านของนกัเรียน จะต้องเดินทางอย่างไรบ้าง โดยนกัเรียนจะต้องวางแผนการเดินทางให้ถึงบ้าน
โดยใช้ระยะเวลาน้อยท่ีสดุ มีก่ีเส้นทาง และโดยสารกลบัอยา่งไร 
 2) ผู้วิจยัและนักเรียนสนทนาร่วมกันเก่ียวกับการวางแผนเส้นทาง ก็เปรียบเสมือนการ
วางแผนเปา้หมายของนกัเรียน ซึง่นกัเรียนจะต้องรู้จกัการวางแผนเพื่อให้บรรลเุปา้หมายได้อย่างท่ี
นกัเรียนต้องการ 
 3) ผู้ วิจัยสนทนากับนักเรียนเร่ืองการตัง้เป้าหมายระยะสัน้และระยะยาวเม่ือชั่ วโมง         
ท่ีผ่านมา โดยเช่ือมโยงการตัง้เปา้หมายเก่ียวกบัการประกอบอาชีพของนกัเรียนในอนาคต ซึง่การ
จะไปถึงเปา้หมายได้นัน้จะต้องเร่ิมจากการรู้จกัการวางแผนท่ีดีด้วย 
  

- ขัน้ปฏิบัตกิิจกรรม  
 1) ผู้วิจยัยกตวัอย่างบคุคลท่ีมีการวางแผนท่ีดีและประสบความส าเร็จ ให้นักเรียนร่วมกนั
วิเคราะห์วา่มีการวางแผนอยา่งไรบ้างที่ท าให้บคุคลเหลา่นัน้ประสบความส าเร็จ 
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 2) ผู้ วิจัยแจกใบกิจกรรม การวางแผนเส้นทางถนนชีวิต ให้นักเรียนพิจารณาว่าจาก
เปา้หมายใน 3 เดือนท่ีนกัเรียนได้ตัง้ไว้ นกัเรียนจะต้องท าอยา่งไรบ้างให้บรรลเุปา้หมายนัน้ 
 3) ให้นักเรียนจัดล าดบัสิ่งท่ีนักเรียนได้วางแผนไว้ว่าจะต้องท าสิ่งใดบ้างก่อนและหลงั 
เพื่อให้บรรลเุปา้หมายนัน้ 
 4) ผู้วิจยัให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายว่าการวางแผนท่ีดีนัน้จะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
เช่น ความมีวินยั ความอดทน มุง่มัน่และตัง้ใจ เป็นต้น 
 

- ขัน้สรุป 
 ผู้วิจัยและนักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์ท่ีได้รับจากการรู้จกัการวางแผนว่ามีอะไรบ้าง 
โดยการวางแผนท่ีดีควรมีการค านงึถึงการมีวินยัในการปฏิบตัิตามแผน ระยะเวลาท่ีวางแผนเป็นไป
ตามท่ีตัง้ไว้หรือไม่ และหากมีอุปสรรคเกิดขึน้จะมีการเตรียมตวัและแก้ปัญหาอย่างไร ซึ่งการให้
นกัเรียนได้รู้จกัการฝึกวางแผนนัน้เป็นสิง่ท่ีจะช่วยสง่เสริมให้นกัเรียนสามารถประสบความสาเร็จใน
เปา้หมายท่ีต้องการได้ 
 
ส่ือ/อุปกรณ์  

 ใบกิจกรรม การวางแผนเส้นทางถนนชีวิต 
 

การประเมินผล 
1. สงัเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม การเสนอความคิดเห็น และพฤติกรรม

ของนกัเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. นักเรียนสามารถอธิบายได้ว่าการวางแผนท่ีดีมีประโยชน์ต่อการตัง้เป้าหมายของ

นกัเรียนได้อยา่งไรบ้าง 
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การวางแผนเส้นทางถนนชีวติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปา้หมายใน 3 เดือน 

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

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

ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนเขียนสิ่งที่นกัเรียนจะต้องท า เพ่ือให้สามารถบรรลเุปา้หมายใน 3 เดือน   

นบัจากวนันี ้โดยจดัเรียงสิ่งท่ีต้องท าก่อนและหลงั พร้อมก าหนดระยะเวลาท่ีจะต้องท าสิง่นัน้   

ให้ส าเร็จ 

1. สิง่ท่ีต้องท า.............................................................. 

ระยะเวลาท่ีก าหนด ....................................................... 
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โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีการตัดสินใจของเกอแลต ครัง้ที่ 6 
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  

ช่ือกิจกรรม รู้จักข้อมูลทางอาชีพ     เวลา 50 นาท ี
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้นกัเรียนรู้จกัข้อมลูเก่ียวกบัอาชีพตา่งๆ ในปัจจบุนัและอนาคต 
2. เพื่อให้นกัเรียนมีข้อมลูประกอบการตดัสนิใจวางแผนการศกึษาตอ่และการเลือกอาชีพได้ 
 

สาระส าคัญ  
 การรู้จกัข้อมลูทางอาชีพ เป็นการส ารวจข้อมลูเก่ียวกบังานอาชีพต่าง ๆ ทัง้ลกัษณะงาน 
ความก้าวหน้า แนวโน้มของตลาดแรงงาน และความต้องการก าลงัคนทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 
โดยนักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือ รายการโทรทัศน์เก่ียวกับอาชีพ         
การสอบถามจากผู้ รู้โดยตรง ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ หรือศึกษาดูงานอาชีพต่าง ๆ จากแหล่ง     
อาชีพนัน้ เป็นต้น  
 
วิธีด าเนินการจัดกิจกรรม 

- ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  
1) ผู้วิจยัสอบถามนกัเรียนวา่มีอาชีพอะไรใหม่ๆ ท่ีเกิดขึน้ ในปัจจบุนันีบ้้าง 

 2) ผู้ วิจัยให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดอาชีพท่ีนักเรียนรู้จักบนกระดานมาจ านวน     
30 อาชีพ 
 

- ขัน้ปฏิบัตกิิจกรรม  
 1) ผู้ วิจัยแจกใบกิจกรรม บิงโกอาชีพ ให้นักเรียนเขียนอาชีพลงในตารางบิงโกให้ครบ    
ทกุช่อง พร้อมทัง้อธิบายกตกิาการเลน่กิจกรรม 
 2) กตกิาการเลน่ กิจกรรมบิงโกอาชีพ ผู้วิจยัจะเป็นผู้จบัฉลากช่ืออาชีพจากกลอ่งใสฉ่ลาก 
เม่ือช่ืออาชีพตรงกบัท่ีนกัเรียนเขียนลงในช่องให้ท าเคร่ืองหมาย กากบาท (x) ในช่องนัน้ นกัเรียนท่ี
สามารถท าเคร่ืองหมายได้ตามแนวท่ีก าหนดได้เป็นคนแรก เช่น แนวตัง้ แนวนอน แนวทแยง ก็ถือ
วา่เป็นผู้ชนะ  โดยระหว่างท่ีจับฉลากช่ืออาชีพ ให้นักเรียนช่วยกันตอบว่าอาชีพนัน้ มีลักษณะ     
การท างานอย่างไร คุณสมบัติผู้ ประกอบอาชีพเป็นอย่างไร สถานท่ีท างาน รายได้ และมี
ความก้าวหน้าในอาชีพหรือไม่ 
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 3) ผู้วิจยัให้นกัเรียนตอบค าถามลงในใบกิจกรรม ในตอนท่ี 2 โดยให้นกัเรียนค้นหาข้อมลู
ในเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น กรมการจัดหางาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นต้น 
เก่ียวกบัข้อมลูอาชีพท่ีนกัเรียนสนใจมากท่ีสดุมา 1 อาชีพ แล้วตอบค าถามลงในใบกิจกรรม 
 

- ขัน้สรุป 
 ผู้วิจยัและนกัเรียนร่วมกนัสรุปประโยชน์ท่ีได้จากกิจกรรม โดยการท่ีนกัเรียนได้รู้จกัอาชีพ
ท่ีหลากหลายท่ีมีอยูใ่นสงัคม และการค้นหาข้อมลูอาชีพท่ีนกัเรียนสนใจจะท าให้นกัเรียนสามารถท่ี
จะวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพนัน้ หากเรา
จะตัดสินใจเลือกอาชีพใดอาชีพหนึ่ง การรู้จักข้อมูลอาชีพนัน้ๆ อย่างรอบด้านเป็นส่วนส าคัญ    
อยา่งยิ่ง เพื่อประกอบการตดัสินใจเลือกศกึษาตอ่หรือประกอบอาชีพในอนาคตได้อยา่งเหมาะสม 
 
ส่ือ/อุปกรณ์  

ใบกิจกรรม บงิโกอาชีพ 
 

การประเมินผล 
1. สงัเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม การเสนอความคิดเห็น และพฤติกรรม

ของนกัเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. นกัเรียนสามารถสืบค้นข้อมลูอาชีพเพื่อประกอบการตดัสินใจวางแผนการศกึษาตอ่และ

การเลือกอาชีพได้ 
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ใบกิจกรรม บงิโกอาชีพ 
ตอนที่ 1 ตารางบงิโก 

 
 
 
ตอนที่ 2 ให้นกัเรียนสืบค้นข้อมลูอาชีพท่ีสนใจมากท่ีสดุมา 1 อาชีพแล้วตอบค าถามดงัตอ่ไปนี ้

1.ช่ืออาชีพ............................................................................................................................ 

2.ลกัษณะงานท่ีท า................................................................................................................. 

3.สภาพการจ้างงาน............................................................................................................... 

4.สภาพการท างาน................................................................................................................ 

5.คณุสมบตัิของผู้ประกอบอาชีพ............................................................................................. 

6.โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ.............................................................................................. 

7.สถานฝึกอบรมอาชีพหรือสถาบนัการศกึษา.......................................................................... 

8.อาชีพท่ีเก่ียวเน่ือง............................................................................................................... 
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โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีการตัดสินใจของเกอแลต ครัง้ที่ 7 
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  

ช่ือกิจกรรม เรียนรู้โลกกว้างและการเปล่ียนแปลงทางอาชีพ  เวลา 50 นาท ี
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้นกัเรียนเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางอาชีพในปัจจบุนัและอนาคต  
 

สาระส าคัญ  
 การรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับอาชีพโดยการตระหนักและระวงัในการรวบรวมข้อมูล คือ     
การรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเลือกอาชีพ โดยมีการตรวจสอบข้อมูลว่าเป็น
ข้อมูลท่ีมีความถูกต้องและทันสมัย หรือเป็นข้อมูลท่ีมีความคาดเคลื่อนล้าสมัย พร้อมทัง้เปิด
โอกาสในการเรียนรู้ข้อมลูท่ีตนเองยงัไมรู้่เพิ่มเตมิท่ีจะช่วยในการตดัสินใจ 
 
วิธีด าเนินการจัดกิจกรรม 

- ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  
1) ผู้วิจยัถามนกัเรียนวา่ “นกัเรียนคดิวา่ในอนาคตเรียนสาขาอะไร ถึงจะไมต่กงาน” 

 2) ผู้วิจยัสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัอาชีพท่ีก าลงัเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน 
 

- ขัน้ปฏิบัตกิิจกรรม  
  1) ผู้ วิจัยให้นักเรียนศึกษาใบความรู้สาขาอาชีพแห่งอนาคต พร้อมทัง้อธิบายหัวข้อ
เก่ียวกบั อาชีพท่ีน่าสนใจในอนาคต แนวทางการศึกษาต่อและยกตวัอย่างคณะ/สาขาท่ีเก่ียวข้อง
กบักระแสอาชีพแห่งอนาคต ดงันี ้
  1. กระแสความนิยม Inter 
  2. กระแส E-Commerce 
  3. กระแสการขาดแคลนพลงังาน Energy 
  4. กระแสความนิยม Center 
  5. กระแสความตื่นตวัภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
  6. กระแสสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 
  7. กระแสนวตักรรม 



  270 

 2) ผู้วิจยัให้นกัเรียนจบักลุม่ช่วยกนัระดมสมองวา่ สมยัอดีต อาชีพอะไรท่ีได้รับความนิยม
มากท่ีสดุ ปัจจบุนัมีอาชีพอะไรท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุ และในอนาคตคาดวา่อาชีพอะไรจะเป็น
ท่ีต้องการของตลาดแรงงานมากท่ีสดุ ลงในใบกิจกรรม สถานการณ์อาชีพ 
 

- ขัน้สรุป 
 ผู้ วิจัยและนักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์ท่ีได้รับจากการรู้จัก ข้อมูลอาชีพต่าง ๆ ทัง้ใน
ปัจจบุนัและอนาคต เน่ืองจากปัจจบุนัมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้
ชีวิตประจ าวนั ท าให้อาชีพบางอาชีพได้หายไปตามกาลเวลา และมีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึน้มากมาย 
ซึ่งการรู้จักศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มการประกอบอาชีพในอนาคต จะท าให้นักเรียน
สามารถท่ีจะมีการเตรียมตวัและวางแผนเพื่อรับมือกบัสถานการณ์ในอนาคตได้อยา่งเหมาะสม 
 
ส่ือ/อุปกรณ์  

1. ใบความรู้ สาขาอาชีพแห่งอนาคต 
2. ใบกิจกรรม สถานการณ์อาชีพ 
 

การประเมินผล 
1. สงัเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม การเสนอความคิดเห็น และพฤติกรรม

ของนกัเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. นักเรียนสามารถบอกได้ว่าปัจจุบันมีอาชีพอะไรท่ีได้รับความนิยม และในอนาคต      

คาดวา่อาชีพอะไรจะเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน 
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ใบความรู้ สาขาอาชีพแห่งอนาคต 

จากการศึกษาบริบทของโลก โดยวิเคราะห์ภาพอนาคตของโลกของบริษัทเซลล์  (Shell  

International  Limited)  สรุปว่ามี 3  พลังหลักท่ีเป็นแรงผลักดันการเปลี่ยนแปลงของโลกให้

ขบัเคลื่อนไปข้างหน้า จนท าให้เกิดเป็นกระแสแห่งอนาคต มีดงันีค้ือ 

1. โลกาภิวัฒน์ เป็นปรากฏการณ์ของสังคมโลกท่ีส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วและมี

ความส าคญัตอ่สว่นอ่ืน ๆ ของโลก ซึง่เน่ืองมาจากการพฒันาระบบสารสนเทศ ท าให้สงัคมโลกไม่มี

พรหมแดนและมีการเปลี่ยนด้านตา่ง ๆ กนัอยา่งใกล้ชิดมากยิ่งขึน้ 

2. การเปิดเสรี คือ กลุ่มประเทศท่ีได้ท าข้อตกลงท่ีจะท าการค้าแบบเสรี  ท าการค้าขาย
ระหวา่งกนัโดยจ ากดัการเก็บภาษีศลุกากร 

 3. เทคโนโลยี เป็นสิ่งท่ีมนุษย์พัฒนาขึน้เพื่อในการท างาน  ใช้แก้ปัญหาพืน้ฐานในการ
ด ารงชีวิต เช่น การเพาะปลกู ท่ีอยูอ่าศยั เป็นต้น 

และเม่ือน า  3  พลังหลักท่ีขับเคลื่อนมาวิเคราะห์รวมกับสภาพความเป็นจริงจากสถิติ
อาชีพท่ีเกิดขึน้ใหม่อยู่ตลอดเวลา  ท าให้ผู้ ท่ีจะเลือกคณะหรือเลือกสาขาในปัจจุบนัต้องค านึงถึง
อนาคตท่ีจะเรียนวา่มีความเหมาะสมหรือใช่ตวัของตวัเองมากน้อยเพียงใด 

อาชีพใหม่ๆ เหล่านีล้้วนเกิดขึน้จาก 3 แรงขบัเคลื่อนของโลกและก่อให้เกิด 7 กระแสใน
อนาคตอันเป็นสุดยอดของ “คณะและสาขาแห่งอนาคต” คมัภีร์ซือ้อนาคตท่ีจะสร้างโอกาสดี ๆ      
ในชีวิตให้กบัพวกเรานบัแตนี่ต้อ่ไป 
กระแสกับอาชีพและสาขาใหม่ในอนาคต 
1. กระแสความนิยม Inter 

ด้วยเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าและเติบโตอย่างรวดเร็ว  ท าให้โลกเรากลายเป็นดวงดาวท่ี         
ไร้พรมแดนมากขึน้ทุกวนั ผู้คนสามารถท าการค้าขายกันได้ทัว่โลก ภายในระยะเวลาท่ีไม่ก่ีอึดใจ
จากเทคโนโลยีไร้สายและอินเตอร์เน็ต มีการพฒันาด้านการขนส่งสินค้า รวมทัง้มีการเคลื่อนย้าย
ของแรงงานจากการติดต่อค้าขายกัน  การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพิ่มมากขึน้   มีการเดินทาง             
เพื่อท่องเท่ียว เพื่อชมดนตรี ชมการแสดง ดงันัน้การเรียนเพื่อตอบสนองความต้องการของโลกด้าน
นีจ้งึน่าสนใจอยา่งยิ่ง 
อาชีพที่น่าสนใจในอนาคต 

 ลา่ม มคัคเุทศก์ นกัแปล นกัธุรกิจระหวา่งประเทศ นกักีฬาอาชีพ เน้นภาษาองักฤษ จีน  
ญ่ีปุ่ น  เกาหลี 
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แนวทางการศึกษาต่อ 
สายสามญั  แผนการเรียน  ภาษา-สงัคม,  ศิลป์-ค านวณ 

คณะสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- คณะมนษุยศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ คณะศลิปศาสตร์ สาขาตามภาษาท่ีเลือก

(ภาษาองักฤษ จีน ภาษาญ่ีปุ่ น เกาหลี) สาขาวิชาการโรงแรมและการทอ่งเท่ียว 
- คณะศกึษาศาสตร์ 
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 
- คณะการบญัชีและการจดัการ สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 

2.  กระแส E-Commerce 
ด้วยเทคโนโลยีอนัยอดเยี่ยมทนัสมยั  สามารถท าให้ผู้ประกอบการมีต้นทนุต ่า แตร่ายได้สงู  

รวมทัง้ติดต่อกบัผู้คนทัว่โลกได้ในเวลาอนัรวดเร็วแค่ไม่ก่ีวินาที แถมยงัมีระบบ ท่ีสามารถท างาน

แทนแรงงานคนได้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้ปัจจบุนักระแส E-Commerce  เป็นกระแสท่ีได้รับการ

กล่าวขาน ช่ืนชมและยอมรับว่าสามารถปฏิบัติการติดต่อค้าขายแบบเก่า  ๆ ได้อย่างสิน้เชิง   

เน่ืองจากสามารถท าธุรกรรมแทบจะทุกอย่างได้ในระบบนี ้แบบไม่มีเง่ือนไขของเวลาเ ข้ามา

เก่ียวข้อง จึงท าให้ในปัจจบุนัและอนาคต E-Commerce  จะเป็นสาขาและอาชีพท่ีจ าเป็นในโลกนี ้

อยา่งแน่นอน 

อาชีพที่น่าสนใจในอนาคต 
Webmaster, Programmer, Graphic Design, วิศวกรซอฟต์แวร์, นกับนิ,             

ขนสง่โลจิสตกิส์, นกัเดนิเรือ 

แนวทางการศึกษาต่อ 
สายสามญั  แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 

คณะสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
- สาขาการบิน 
- วิทยาลยัการขนสง่ และโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิทยาการจดัการโลจิสตกิส์ สาขาวิชา              

การเดนิเรือ สาขาวิชาการจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาพาณิชย์นาวี 
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3. กระแสการขาดแคลนพลังงาน Energy 
ทรัพยากรของโลกมีจ านวนจ ากดัและก าลงัร่อยหรอลงทกุวนั ยกตวัอย่าง  เร่ืองของน า้มนั   

คนทัว่โลกต่างแย่งกนัใช้ แต่การค้นพบบ่อน า้มนัใหม่ๆ กลบัมีน้อยมาก จนมีการคาดการณ์กนัว่า

อีกไม่เกิน 40  ปี  นับจากนีไ้ปน า้มนัจะหมดไปจากโลกใบนี ้นอกจากนีท้รัพยากรด้านอ่ืน ๆ เช่น  

ก๊าซ เหมืองแร่ ก็ก าลงัจะมีปัญหาขาดแคลนตามมาเช่นเดียวกนั การศกึษาในเร่ืองของการจดัการ

ทรัพยากร การค้นคว้าหาแหล่งพลงังานใหม่ การดแูลจดัการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม จึงเป็น

สาขาท่ีจะมีอนาคตดีอยา่งยิ่ง 

อาชีพที่น่าสนใจในอนาคต 
วิศวกร ปิโตรเคมี,  วิศวกร  นาโน,  นกัธรณีวิทยา,  นกัเทคโนโลยีชีวภาพ,  วิศวกรเคร่ืองกล

วิศวกรด้านพลงังานอ่ืน ๆ 
แนวทางการศึกษาต่อ 

สายสามญั   แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
คณะสาขาที่เกี่ยวข้อง 

- คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีธรณี 
- คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา สาขาทรัพยากรท่ีดนิและสิง่แวดล้อม สาขาชีววิทยา 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองยนต์ สาขาวิศวกรรมทัว่ไป 

  
4.  กระแสความนิยม Center 

เกิดจากการรวมกลุ่มกันเป็นศนูย์กลางแรงงานและศูนย์กลางการผลิตสินค้า เม่ือพูดถึง

สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแล้ว ก็จะต้องนึกถึงประเทศหรือภูมิภาคท่ีเป็นต้นก าเนิดการผลิต เช่น       

ถ้าพดูถึงน า้หอมก็จะต้องนกึถึงประเทศฝร่ังเศส  การรวมกลุม่กนัของ OPEC  ผู้ ค้าน า้มนั  เป็นต้น 

อาชีพที่น่าสนใจในอนาคต 
ผู้น าเข้า  สง่ออก,  นกัการทตู  นกักฎหมายระหว่างประเทศ 

แนวทางการศึกษาต่อ 
สายสามญั   แผนการเรียนศิลป์ – ค านวณ,  ภาษา – สงัคม 
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คณะสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ 
- คณะศกึษาศาสตร์ 
- คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองระหวา่งประเทศ 
- คณะสงัคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

 
5. กระแสความตื่นตัว ภมิูปัญญาท้องถิ่น 

หลงัจากคนไทยได้รับผลเศรษฐกิจตกต ่า  ใน พ.ศ. 2540  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมีบทบาทส าคญัในประเทศไทยเร่ิมท่ีจะเห็นคุณค่าและศรัทธา   

ในภมูิปัญญาท้องถ่ินเร่ิมตระหนกัถึงข้อดีท่ีบรรพชนคิดค้นไว้เร่ิมอยากเรียนรู้ ศึกษา ถ่ายทอดวิชา  

เพื่อน ามาประยกุต์ใช้ให้เข้ากบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในปัจจบุนั 

แนวทางการศึกษาต่อ 
สายสามญั  แผนการเรียนวิทย์-คณิต,  แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ 

คณะสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- สาขาการออกแบบผลติภณัฑ์ 
- สาขาแพทย์แผนไทยประยกุต์ 
- สาขาการแพทย์แผนไทย 
- คณะโบราณคด ี
- คณะวิทยาศาสตร์ 

  
6. กระแสสังคมที่เปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดขีึน้ 

ปัจจบุนัวิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้า  คนในสงัคมรู้จกัวิธีการดแูลรักษาสขุภาพอย่าง

ถูกวิธี  คนสูงอายุไม่ได้มีแนวโน้มจะอยู่บ้านเลีย้งหลานเหมือนในอดีต จะนิยมใช้ชีวิตเหมือนคน

หนุ่มสาวทนัสมยัและท่ีส าคัญค านึงถึงคณุภาพชีวิตของตนเองมากขึน้ ฉะนัน้กิจการบริการต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สงูอาย ุจะกลายเป็นธุรกิจท าเงินในอนาคต 

อาชีพที่น่าสนใจในอนาคต 
แพทย์,  ทนัตแพทย์,  เภสชักร,  พยาบาล,  งานด้านสขุภาพ 
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แนวทางการศึกษาต่อ 
สายสามญั  แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

คณะสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- คณะแพทย์ศาสตร์ 
- คณะทนัตแพทย์ 
- คณะเภสชักร 
- คณะพยาบาลศาสตร์ 
- คณะสาธารณสขุศาสตร์ 
- คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

  
7.  กระแสนวัตกรรม 

นวตักรรม หมายถึง การน าสิ่งใหม่ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมจากวิ ธีการท่ีท าอยู่เดิม  

เพื่อให้ใช้ได้ผลดียิ่งขึน้ ดงันัน้ไมว่่าวงการหรือกิจการใดๆ ก็ตาม เมื่อมีการน าเอาความเปลี่ยนแปลง

ใหม่ๆ  เข้ามาใช้เพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึน้กวา่เดมิก็เรียกได้วา่เป็นนวตักรรม 

ถ้าถามว่าเรียนอะไรท่ีตรงกับสาขานวัตกรรม ทุกคณะ ทุกสาขา ท่ีเปิดสอนในปัจจุบัน     

ถ้าเกิดเรามีการคดิค้นหรือจดุประกายสร้างสรรค์ 

 
ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ.  “แนะแนวการศกึษา 

และชีวิต เร่ือง สาขาแห่งอนาคต”.  สืบค้นเม่ือ 20 กมุภาพนัธ์ 2562 
จาก http://guidance.obec.go.th/?p=1023. 
 

 

  
 
 
 
 

 

http://guidance.obec.go.th/?p=1023
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ใบกิจกรรม สถานการณ์อาชีพ 
 
 

ค าชีแ้จง : ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ระดมสมองและตอบประเด็นข้อค าถาม ดงัตอ่ไปนี ้
 

ประเดน็ ความคิดเหน็ของกลุ่ม 

1. อาชีพที่ได้รับ 
ความนิยมในอดีต 

 

2. อาชีพที่ปัจจุบัน
ก าลังได้รับ 
ความนิยม 

 

3. อาชีพที่คาดว่าใน
อนาคตเป็น 
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

 

4. อาชีพที่ขาดแคลน
ในปัจจุบัน 
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โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีการตัดสินใจของเกอแลต ครัง้ที่ 8 
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  

ช่ือกิจกรรม ค่านิยมทางอาชีพของฉัน     เวลา 50 นาท ี
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้นกัเรียนได้ส ารวจคา่นิยมทางอาชีพท่ีตนเองยดึถือ 
 

สาระส าคัญ  
 การเข้าใจความเช่ือของตนเองและการมีความเช่ือในแง่ดีทางอาชีพ คือ การท่ีนักเรียน    
มีการเข้าใจความเช่ือความต้องการของตนเองท่ีแท้จริง พร้อมทัง้มีความเช่ือในแง่ดีต่อตนเอง     
และสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต แล้วน ามาเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจเก่ียวกับอาชีพ           
การมีความเช่ือท่ีชดัเจนนัน้ จะมีสว่นท าให้นกัเรียนมีการตดัสินใจท่ีชดัเจนเช่นกนั 

 คา่นิยมทางอาชีพ เป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหนึ่งในการตดัสินใจเลือกอาชีพการรู้จกัว่า
ตนมีค่านิยมทางอาชีพอย่างไรและค่านิยมทางอาชีพท่ีตนยึดถืออยู่ในขณะนีเ้หมาะสมกบัตนเอง
และช่วงเวลาหรือไม่เพียงใด จะช่วยให้บคุคลสามารถตดัสินใจเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึน้
และมีโอกาสพบกบัความสขุความส าเร็จจากการประกอบอาชีพได้มากขึน้ 
 
วิธีด าเนินการจัดกิจกรรม 

- ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
1) ผู้วิจยัให้ตวัแทนนกัเรียนออกมาอา่นเนือ้เร่ือง บณัฑิตขายขนมถ้วย ให้เพื่อนๆฟัง 

 2) ผู้ วิจัยถามนักเรียนว่ามีอะไรบ้างท่ีท าให้บุคคลในเร่ืองประสบความสุขความส าเร็จ    
ในการประกอบอาชีพ 

3) ผู้วิจยัอธิบายถึงความส าคญัของค่านิยมทางอาชีพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกอาชีพ
และความสขุในการประกอบอาชีพ  

4) ให้นกัเรียนยกตวัอย่างความส าคญัของคา่นิยมทางอาชีพท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือก
อาชีพ 

- ขัน้ปฏิบัตกิิจกรรม  
 1) ผู้ วิจัย แจกใบความรู้เร่ือง ค่านิยมทางอาชีพ 15 ด้าน ให้นักเรียนส ารวจตัวเองว่า
ตนเองมีค่านิยมตรงกับด้านใดมากท่ีสุด โดยเรียงล าดับค่านิยมท่ีตรงกับตนเองมากท่ีสุดมา 3 
ล าดบั จดัเรียงตามล าดบัความส าคญัจากมากท่ีสดุไว้เป็นล าดบัแรกและส าคญัน้อยไว้เป็นล าดบั
ถดัไป 
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 2) ให้นักเรียนเขียนค่านิยม 3 ล าดับ ท่ีตนเองได้เลือกไว้ลงในใบกิจกรรมค่านิยมทาง
อาชีพของฉนั 
 3) ให้นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 3-4 คน ช่วยกนัระดมสมองว่าค่านิยมทางอาชีพ
แตล่ะด้านท่ีแตล่ะคนได้เลือกนัน้ สอดคล้องกบัอาชีพอะไรได้บ้าง 
 4) ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอค่านิยมทางอาชีพ ซึ่งเป็นท่ีสนใจของสมาชิก     
ในกลุ่มส่วนใหญ่มา 1 ด้าน โดยให้อภิปรายว่าค่านิยมทางอาชีพเหล่านัน้ เหมาะกบัการประกอบ
อาชีพประเภทใด และเป็นคา่นิยมทางอาชีพท่ีเหมาะสมกบัยคุสมยัเพียงใด 
 

- ขัน้สรุป 
  ผู้วิจยัและนกัเรียนสรุปสิ่งท่ีนกัเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรม (แนวคิดในการสรุป: ค่านิยม
ทางอาชีพ เป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหนึ่งในการตดัสินใจเลือกอาชีพการรู้จกัว่าตนมีค่านิยมทาง
อาชีพอย่างไรและค่านิยมทางอาชีพท่ีตนยึดถืออยู่ในขณะนีเ้หมาะสมกับตนเองและช่วงเวลา
หรือไม่เพียงใด จะช่วยให้บคุคลสามารถตดัสินใจเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึน้และมีโอกาส
พบกบัความสขุความส าเร็จจากการประกอบอาชีพได้มากขึน้) 
 
ส่ือ/อุปกรณ์  

1. ใบความรู้เร่ือง คา่นิยมทางอาชีพ 15 ด้าน 
2. ใบกิจกรรม คา่นิยมทางอาชีพของฉนั 
3. เนือ้เร่ือง บณัฑิตขายขนมถ้วย 
 

การประเมินผล 
1. สงัเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม การเสนอความคิดเห็น และพฤติกรรม

ของนกัเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. นักเรียนสามารถบอกได้ว่าค่านิยมด้านใดบ้างท่ีมีความสอดคล้องกับความเช่ือของ

นกัเรียน 
3. นกัเรียนสามารถอธิบายถึงความส าคญัของค่านิยมทางอาชีพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกอาชีพได้ 
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ใบความรู้เร่ือง ค่านิยมทางอาชีพ 15 ด้าน 
 
 1. ด้านความคิดสร้างสรรค์ เป็นค่านิยมซึ่งสัมพันธ์กับงานท่ีเก่ียวกับการประดิษฐ์
คิดค้น ออกแบบและพัฒนาแนวความคิดใหม่ๆ เก่ียวข้องกับความสนใจทางศิลปะทาง
วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมด้านจิตใจ 
 2. ด้านการบริหาร เป็นค่านิยมท่ีสมัพนัธ์กบังานท่ีต้องมีการวางแผนและจดัสรรงานให้
ผู้ อ่ืนท า มีลกัษณะเป็นผู้น า ควบคมุการท างานของผู้ อ่ืน 
 3. ด้านสัมฤทธ์ิผล เป็นค่านิยมท่ีสมัพนัธ์กบังานท่ีสง่เสริมให้บุคคลประสบความส าเร็จ
จากการท างานและก่อให้เกิดความพึงพอใจ เป็นเคร่ืองช่วยให้บุคคลท างานเพื่องาน ต้องการเห็น
ผลส าเร็จในงาน ไมเ่ก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 4. ด้านสภาพแวดล้อม เป็นคา่นิยมท่ีสมัพนัธ์กบังานซึง่มีสภาพแวดล้อมท่ีมีบรรยากาศ    
สขุสบาย บคุคลท างานแล้วเกิดความสขุ คา่นิยมด้านสภาพแวดล้อมนีเ้น้นสภาพแวดล้อมทางวตัถุ
ท่ีจะเอือ้อ านวยความสะดวกให้บุคคลประสพความส าเร็จในการงาน เช่น สภาพการท างานท่ี       
ไม่สกปรก ไม่มีเสียงอกึทกึ ไมร้่อนจดัหรือเย็นจดัจนเกินไป 
 5. ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน เป็นค่านิยมท่ีสัมพันธ์กับงาน ในส่วนท่ีต้องมี
สัมพันธภาพท่ีดีกับผู้ บังคับบัญชาการและผู้ ร่วมงาน หมายถึงว่า บุคคลนัน้จะยอมท าตาม    
หวัหน้างาน ผู้ ท่ีประกอบอาชีพอิสระจะมีคา่นิยมด้านนีต้ ่า 
 6. ด้านวิถีชีวิต เป็นคา่นิยมท่ีสมัพนัธ์กบักบัชนิดของงานท่ีเปิดโอกาสให้บคุคลได้ใช้ชีวิต
ตามท่ีตนเองต้องการค่านิยมด้านนีม้กัไม่ค่อยพฒันาในบุคคลท่ีมีอายแุละวฒุิภาวะน้อยและจะมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมของชุมชน และการยอมรับ       
จากกลุม่เพื่อน 
 7. ด้านความม่ันคง เป็นค่านิยมท่ีสมัพันธ์กับงานท่ีมีความมั่นคง ท าให้มั่นใจว่าจะมี
ต าแหน่งงานให้ท าตลอดไป ค่านิยมด้านความมั่นคงในงานนีจ้ะสัมพันธ์กับค่านิยมด้าน
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ หรือคา่นิยมด้านวตัถดุ้วย 
 8. ด้านความเกี่ยวพัน เป็นค่านิยมท่ีสมัพนัธ์กับลกัษณะงาน ซึ่งท าให้บุคคลได้ติดต่อ
กบัผู้ ร่วมงานท่ีตนพอใจโดยเฉพาะกบัผู้ ร่วมงานในระดบัเดียวกนั หรือต ่ากวา่ พวกเสมียน พนกังาน 
และกรรมกร มกัจะมีค่านิยมด้านนีส้งู เพราะเขาให้ความส าคญักบัการด ารงชีพในสงัคมมากกว่า
สภาพการท างาน 
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 9. ด้านสุนทรียะ เป็นค่านิยมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรรมชาติของงาน ท่ีช่วยให้บุคคลได้สร้าง
สิ่งสวยงาม เพื่อเพิ่มความงดงามให้แก่โลก ค่านิยมด้านสนุทรียะนี ้อาจจะสมัพนัธ์กบัความสนใจ
ทางด้านศิลปะ 
 10. ด้านความมีศักดิ์ศรี เป็นค่านิยมท่ีสมัพนัธ์กับงาน ซึ่งให้เกียรติกับบุคคลท่ีท างาน
นัน้ เป็นความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะได้รับการยอมรับนบัถือจากบุคคลอ่ืน มากกว่าจะอยู่ใน
สถานะท่ีมีอ านาจกับผู้ อ่ืน ค่านิยมด้านนีจ้ะสมัพันธ์กับความสนใจในงานท่ีต้องติดต่อกับบุคคล
หลายๆอาชีพ 
 11. ด้านความอิสระ เป็นค่านิยมซึ่งสมัพนัธ์กบังาน ซึ่งมีความเป็นอิสระในการท างาน
ตามท่ีตนเองปรารถนา คา่นิยมด้านความอิสระนี ้บคุคลมุง่ในด้านความพงึพอใจของตนเอง 
 12. ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เป็นค่านิยมหรือเปา้หมาย ซึง่สมัพนัธ์กบังานท่ีมี
รายได้ดี สามารถจดัซือ้สิ่งของท่ีสนองความต้องการได้ 
 13. ด้านบริการสังคม เป็นคา่นิยมหรือเปา้หมาย ซึง่แสดงถึงงานท่ีสามารถให้สวสัดิการ 
ให้ความช่วยเหลือและเกิดประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน โดยทัว่ไป บคุคลมีคา่นิยมด้านนีส้งู 
 14. ด้านกระตุ้นให้ใช้เชาว์ปัญญา เป็นคา่นิยมท่ีสมัพนัธ์กบังาน ท่ีเปิดโอกาสให้บคุคล
ได้ใช้ความคิดอย่างอิสระ ประเมินผลการท างานของตนจากการเรียนรู้ และสามารถคิดสิ่งท่ีเป็น
นามธรรมได้ 
 15. ด้านอื่นๆ เป็นค่านิยมที่สัมพันธ์กับงาน ท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลได้ท างานหลายๆ
อย่างในขณะเดียวกัน ไม่ซ า้ซากจ าเจ บุคคลจะท างานตามความพึงพอใจของตน มากกว่ามุ่ง
ท างาน กลุ่มท่ีชอบอาสาสมคัรท างาน มกัมีค่านิยมด้านนีส้งู ค่านิยมด้านนีจ้ะสมัพนัธ์กบัค่านิยม
ด้านสนุทรียะ การกระตุ้นให้ใช้เชาว์ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์มากกว่าจะสมัพนัธ์กบัหวัหน้างาน
และความเก่ียวกนั 
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ใบกิจกรรม ค่านิยมทางอาชีพของฉัน 
 
 

 ค าชีแ้จง : ให้นักเรียนอ่านข้อมูลจากใบความรู้ค่านิยมทางอาชีพ 15 ด้าน แล้วเลือก
ค่านิยมด้านท่ีมีความสอดคล้องกับความเช่ือของนักเรียนมากท่ีสุด มา 3 ด้าน โดยเรียงล าดับ
ค่านิยมท่ีตรงกบัตนเองมากท่ีสดุมา 3 ล าดบั จดัเรียงตามล าดบัความส าคญัจากมากท่ีสดุไว้เป็น
ล าดบัแรกและส าคญัน้อยไว้เป็นล าดบัถดัไป 
 

ค่านิยม เหตุผลที่เลือก อาชีพที่สอดคล้อง 

1. ด้าน   

2. ด้าน   

3. ด้าน   
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บัณฑติขายขนมถ้วย 
 

นางสาวจ าปาทองได้ รับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จาก
มหาวิทยาลยัช่ือดงัของประเทศ เธอได้ท างานเป็นพนกังานบริษัทอยูป่ระมาณ 2 ปี ก่อนท่ีจะลาออก
จากงานเพราะเกิดความรู้สกึจ าเจและเร่ิมไมส่นกุกบังาน 

อยู่มาวันหนึ่งจ าปาทอง ได้ซือ้รถเข็นขนมถ้วยต่อจากพ่อค้าคนหนึ่งด้วยความสงสาร 
เพราะเขาต้องการเลิกกิจการขายขนมถ้วยท่ีไม่ประสบผลส าเร็จ เธอจึงพยายามหาสาเหตุต่างๆ     
ท่ีท าให้พ่อค้าขายขนมถ้วยนัน้ล้มเหลวในกิจการ จนได้ข้อสรุปว่าการจะขายขนมถ้วยได้จะต้องไป
หาผู้ซือ้ 

เม่ือเธอเข้าสู่อาชีพค้าขาย เธอจึงใช้กลยทุธ์ในการขายขนมถ้วยโดยการเข็นขนมไปขายท่ี
ศนูย์การค้าท่ีเป็นแหล่งชุมชน และเข้าไปถามความต้องการของลกูค้าโดยตรงซึ่ง ได้แก่ พนกังาน
ขายของ เป็นต้น เธอสามารถขายขนมถ้วยได้หมดภายในเวลา 3 ชัว่โมง คือในช่วงเวลาบ่าย 1 ถึง 
4 โมงเย็น 

เธอเล่าว่าอาชีพขายขนมถ้วยของเธอ มีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างมีท่ีเด่นชัดอยู่ 2 ประการ 
คือการใช้ความอดทนท่ีต้องเข็นขนมซึง่มีน า้หนกัมาก ไปขายท่ีศนูย์การค้า และการถกูยามประจ า
ศนูย์การค้าขบัไล่ไม่ให้ขายขนมท่ีศูนย์การค้า แต่อุปสรรคดงักล่าวไม่ได้ท าให้เธอท้อถอยในการ
ประกอบอาชีพและไม่เกินความสามารถท่ีเธอจะแก้ไขได้ 

เธอยอมรับว่าการขายขนมถ้วยมีรายได้มากกว่าการเป็นพนักงานบริษัทมากถึ ง 3 ถึง         
4 เท่า นอกจากนัน้เธอยงัมีเวลาวา่งในการไปไปท ากิจกรรมอ่ืนๆ ได้อีกด้วย 

อาชีพขายขนมของเธอนัน้ เธอไมรู้่สกึว่าเป็นอาชีพท่ีน่าอายเลย แตเ่ธอมีความภาคภมูิใจที่
ได้ประกอบอาชีพสจุริตหาเลีย้งชีพ และเธอเห็นว่าคนท่ีน่าอายคือผู้ ท่ีจบปริญญาแล้วกับไม่ยอม
ท างานมากกวา่ 

 
  

 
 
ปรับปรุงเนือ้หาจาก  
 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. (2534).  เอกสารการสอนชดุวิชา ประสบการณ์วิชาชีพ
การแนะแนว.  นนทบรีุ: ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 
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 โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีการตัดสินใจของเกอแลต ครัง้ที่ 9 
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  

ช่ือกิจกรรม การประเมินตนเองด้านอาชีพ    เวลา 50 นาท ี
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้นกัเรียนได้เรียนรู้ความส าคญัของการมีความเช่ือในแง่ดีทางอาชีพ 
 

สาระส าคัญ  
 การเข้าใจความเช่ือของตนเองและการมีความเช่ือในแง่ดีทางอาชีพ คือ การท่ีนักเรียน    
มีการเข้าใจความเช่ือความต้องการของตนเองท่ีแท้จริง พร้อมทัง้มีความเช่ือในแง่ดีต่อตนเอง     
และสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต แล้วน ามาเปรียบเทียบประกอบการตดัสินใจเก่ียวกับอาชีพ การมี     
ความเช่ือท่ีชดัเจนนัน้ จะมีสว่นท าให้นกัเรียนมีการตดัสินใจท่ีชดัเจนเช่นกนั 

 ความเช่ือมีทัง้ด้านความเช่ือในแง่ดีและแง่ร้าย การมีความเช่ือในแง่ดีจะเป็นพลงับวกให้
สามารถไปสู่การประสบความส าเร็จ ซึ่งทุกคนควรพัฒนาให้รู้จักการมองโลกในแง่ดี เก่ียวกับ
อนาคตทางการศกึษาและอาชีพของตนเอง เพื่อให้ตนเองมีความเช่ือมัน่ ในการพฒันาตนเองไปสู่
ความส าเร็จในอนาคตได้ 

 
วิธีด าเนินการจัดกิจกรรม 

- ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  
 1) ผู้วิจยัถามนกัเรียนวา่การมองตนเองในแง่ดี ท าให้สง่ผลอยา่งไรกบัตนเองบ้าง 
 

- ขัน้ปฏิบัตกิิจกรรม  
 1) ผู้วิจยัให้นกัเรียนจบัคู่กนัแล้ว หนัหน้าเข้าหากนัพร้อมจบัมือกนัและผลดักนัพดูกบัอีก
ฝ่ายวา่ “เธอเป็นคนเก่ง เธอเป็นคนดี เธอท าได้ ฉนัรักเธอ สู้ๆ” 
 2) ผู้วิจยัสนทนากบันกัเรียนวา่ มีความรู้สกึอยา่งไรบ้างจากการได้ท ากิจกรรมดงักลา่ว 
 3) การสง่พลงัการมองในแง่ดีจะท าให้นกัเรียนมีความเช่ือมัน่ในการท่ีจะพยายามไปสูส่ิ่ง
ท่ีนกัเรียนตัง้ใจจะท า แม้จะต้องพบเจอกบัอปุสรรคตา่งๆ ก็สามารถท่ีจะผา่นมนัไปได้ 
 4) ผู้ วิจัยแจกใบกิจกรรม การประเมินตนเองด้านอาชีพ ให้นักเรียนได้วิเคราะห์ตนเอง  
พร้อมทัง้วิเคราะห์ข้อดีของอาชีพท่ีนกัเรียนสนใจในอนาคต แตน่อกเหนือจากการพิจารณาในข้อดี
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สามารถมีพลงัใจในการท าให้ตนเองประสบความส าเร็จนัน้ ยงัต้องค านึงถึง



  284 

สถานการณ์ความเป็นจริงประกอบกัน เป็นการพิจารณาอย่างรอบด้านให้สามารถตดัสินใจได้
อยา่งรอบคอบยิ่งขึน้ เพราะในด้านของความเป็นจริงยอ่มมีทัง้ข้อดีและข้อไม่ดีของอาชีพนัน้ 
 5) ผู้วิจยัให้นกัเรียนวิเคราะห์ถึงความเป็นจริงเก่ียวกบัอาชีพท่ีนกัเรียนสนใจ ว่ามีทัง้ข้อดี
และข้อไม่ดีของอาชีพนัน้อย่างไรบ้าง เพื่อให้เห็นในหลายแง่มมุสามารถประกอบการตดัสินใจได้ดี
ยิ่งขึน้ 
 

- ขัน้สรุป 
 ผู้ วิจัยและนักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิเคราะห์ถึงความเป็นจริง
เก่ียวกบัอาชีพ นอกจากนกัเรียนจะได้วิเคราะห์ข้อดีของอาชีพท่ีตนเองสนใจแล้ว เพื่อเป็นการสร้าง
ก าลงัใจท่ีจะท าให้ตนเองประสบความส าเร็จ แต่นอกจากนัน้นกัเรียนก็ควรตระหนกัถึงความเป็น
จริงท่ีอาจจะมีทัง้ข้อดีและข้อเสียของอาชีพนัน้ เพื่อสามารถพิจารณาในการตดัสินใจได้อย่างรอบ
ด้าน ซึง่จะให้นกัเรียนได้ลองวิเคราะห์ในการเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวครัง้ตอ่ไป 
 
ส่ือ/อุปกรณ์  

1. ใบกิจกรรม การประเมินตนเองด้านอาชีพ 
 

การประเมินผล 
1. สงัเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม การเสนอความคิดเห็น และพฤติกรรม

ของนกัเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. นักเรียนสามารถบอกได้ว่าอาชีพท่ีนักเรียนสนใจมีทัง้ข้อดีและข้อไม่ดีของอาชีพนัน้

อยา่งไรบ้าง 
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ใบกิจกรรม การประเมินตนเองด้านอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

ข้อดีของฉนั คอื 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

. 

หากนกัเรียนได้เรียนในสิง่ท่ีเหมาะสมกบัตวัเองจะสง่ผลตอ่อนาคต

การศกึษาของนกัเรียนอยา่งไรบ้าง 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

หากนกัเรียนได้ประกอบอาชีพในสิง่ท่ีเหมาะสมกบัตวัเองจะสง่ผลตอ่

อนาคตการท างานของนกัเรียนอยา่งไรบ้าง 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีการตัดสินใจของเกอแลต ครัง้ที่ 10 
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  

ช่ือกิจกรรม กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ    เวลา 50 นาท ี
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้นกัเรียนรู้องค์ประกอบตา่งๆ ในการตดัสินใจ 
2. เพื่อให้นกัเรียนรู้หลกัการกระบวนการตดัสินใจ 
 

สาระส าคัญ  
ทกัษะกระบวนการในการตดัสินใจเก่ียวกับการเลือกอาชีพ โดยการพิจารณาข้อมูลจาก

ทางเลือกอาชีพท่ีหลากหลายอย่างมีหลกัการ มีองค์ประกอบในการตดัสินใจเลือกอาชีพท่ีจะต้อง
ค านงึถึงมีดงันี ้ 
 1. การก าหนดเปา้หมายทางอาชีพโดยการมุง่ประเดน็และการยืดหยุน่ 
 2.  การรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัอาชีพโดยการตระหนกัและระวงัในการรวบรวมข้อมลู 
 3. การเข้าใจความเช่ือของตนเองและการมีความเช่ือในแง่ดีทางอาชีพ 
 4. การตดัสินใจโดยการใช้เหตผุลและการหยัง่รู้  

กระบวนการในการตดัสินใจเลือกอาชีพ สรุปเป็นขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
1. บคุคลต้องการตดัสินใจ (Purpose) เม่ือมีทางเลือกอยา่งน้อย 2 ทาง 
2. รวบรวมข้อมลูในแตล่ะทางเลือก (Information) 
3. ค้นหาความเป็นไปได้ทัง้หมดของกิจกรรม (Possibilities) 
4. ตรวจสอบล าดบัความเป็นไปได้ในแตล่ะทางเลือก (Results Possible) 
5. ท านายความน่าจะเป็นของแตล่ะล าดบั (Result Probable) 
6. ประเมินความต้องการของบคุคลในแตล่ะล าดบั (Values) 
7. ประเมินความเหมาะสมและเลือกตดัสินใจ (Evaluation) 
8. การตดัสินใจ (Decision) ซึง่อาจเป็น 

 8.1 การตดัสินใจสิน้สดุลง (Terminal) 
 8.2 มีการค้นหาข้อสนเทศใหม ่(Investigatory) 
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วิธีด าเนินการจัดกิจกรรม 
- ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  

 1) กลา่วทกัทายนกัเรียน และสุม่ถามนกัเรียนว่า ตัง้แต่ตื่นนอนจนมาถึงโรงเรียนนกัเรียน
ใช้การตดัสินใจเร่ืองอะไรบ้าง และบอกเหตผุลในการเลือกตดัสินใจดงักลา่ว เช่น การตดัสินใจเลือก
เส้นทางมาโรงเรียน การตดัสินใจเลือกทานข้าวร้านใด เป็นต้น 
 ดงันัน้ การตดัสินใจเป็นทักษะท่ีมีความส าคญักับการด าเนินชีวิตของทุกคนทัง้ใน เร่ือง
ชีวิตประจ าวนัและการตดัสินใจเพื่อวางแผนไปสูอ่นาคต 

- ขัน้ปฏิบัตกิิจกรรม  
 1) ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มจับสลากเลือกเร่ืองสถานการณ์สมมติเก่ียวกับการตัดสินใจ 
จ านวน 3 สถานการณ์ และแบง่กลุม่ท าใบกิจกรรม “ทางเลือกของฉนั” 
 2) ครูแจกใบความรู้เร่ือง กระบวนการตดัสินใจเลือก ให้นกัเรียนศกึษาพร้อมทัง้ อธิบาย
ขัน้ตอนการตดัสินใจให้นกัเรียน  
  
 
                  
 
 
 
 

ล าดบัขัน้ตา่งๆ 

1. ความเป็นไปได้ของทางเลือก 

ความเป็นไปได้ของผลลพัธ์ 

ความน่าจะเป็นของผลลพัธ์ 

ระบบการท านาย 

2. ผลท่ีพงึปรารถนา ระบบคา่นิยม 

3. การประเมนิผลและเลือกตดัสินใจ เกณฑ์ 

 
  

ข้อสนเทศ 

วิธีการค้นหา ผลลพัธ์ 

การตดัสินใจค้นหาใหม ่การตดัสินใจสิน้สดุลง 

จดุมุง่หมายหรือวตัถปุระสงค์ 
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 3) ให้นักเรียนท าใบกิจกรรมและออกมาน าเสนอใบกิจกรรมท่ีได้จากการวิเคราะห์
สถานการณ์สมมติท่ีได้รับวา่มีเหตผุลและองค์ประกอบใดบ้างในการเลือกตดัสินใจดงักลา่ว 
 

- ขัน้สรุป 
 นักเรียนและผู้ วิจัยร่วมกันสรุปสิ่งท่ีได้จากการท าใบกิจกรรม “ทางเลือกของฉัน”           
โดยผู้วิจยัอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบั การตดัสินใจเลือกอาชีพของบคุคล จะต้องรู้ก่อนว่าจดุประสงค์
ของการตัดสินใจนัน้คืออะไร และมีการศึกษาข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับสิ่งท่ีตัดสินใจเลือก น าไปสู ่           
การเปรียบเทียบข้อมูลของทางเลือกแต่ละทางโดยพิจารณาทางเลือกจากข้อดี ข้อเสีย และ           
ความเป็นไปได้ของทางเลือกนัน้ และประเมินว่าผลลพัธ์ของทางเลือกนัน้มีความเหมาะสมหรือไม ่
ถ้ายงัไมเ่ป็นไปตามจดุประสงค์ก็จะกลบัไปสูก่ารค้นหาข้อมลูใหมเ่พื่อเข้าสูก่ารตดัสินใจในขัน้ตอ่ไป 
 
ส่ือ/อุปกรณ์  

1. ใบความรู้ กระบวนการตดัสินใจเลือก 
2. ใบกิจกรรม ทางเลือกของฉนั 
3. สลากสถานการณ์สมมติจ านวน 3 เร่ือง 
 

การประเมินผล 
1. สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม จากการแสดงความรู้สึก การเสนอ   

ความคดิเห็น และพฤตกิรรมของนกัเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. จากการท าใบกิจกรรม “ทางเลือกของฉนั” นกัเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์สมมติ

และสามารถอธิบายหลกัการกระบวนการตดัสินใจได้ครบทกุขัน้ตอน 
3. จากสถานการณ์สมมติท่ีนกัเรียนวเิคราะห์ นกัเรียนสามารถอธิบายเหตผุลของการเลือก

ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสดุในสถานการณ์สมมตินัน้ได้สอดคล้องตามหลกัการกระบวนการตดัสินใจ 
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ใบความรู้ กระบวนการตดัสินใจเลือก 

 

ภาพแสดงวงจรกระบวนการตดัสินใจเลือกอาชีพ ทฤษฎีการตดัสินใจของเกอแลต 
(Gelatt) (อรอนงค์ ธัญญะวนั, 2539) 
 
 
                  
 
 
 
 

ล าดบัขัน้ตา่ง ๆ 

1. ความเป็นไปได้ของทางเลือก 

ความเป็นไปได้ของผลลพัธ์ 

ความน่าจะเป็นของผลลพัธ์ 

ระบบการท านาย 

2. ผลท่ีพงึปรารถนา ระบบคา่นิยม 

3. การประเมนิผลและเลือกตดัสินใจ เกณฑ์ 

 
 
 
 

ภาพวงจรกระบวนการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
(อรอนงค์ ธญัญะวนั, 2539, อ้างถึงใน Gelatt as cited in Tolbert, 1974) 

 

 

จดุมุง่หมายหรือวตัถปุระสงค์ 

ข้อสนเทศ 

วิธีการค้นหา ผลลพัธ์ 

การตดัสินใจค้นหาใหม ่การตดัสินใจสิน้สดุลง 
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กระบวนการในการตัดสินใจเลือกอาชีพ สรุปเป็นขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
 1. บคุคลต้องการตดัสินใจ (Purpose) เม่ือมีทางเลือกอยา่งน้อย 2 ทาง 
 2. รวบรวมข้อมลูในแตล่ะทางเลือก (Information) 
 3. ค้นหาความเป็นไปได้ทัง้หมดของกิจกรรม (Possibilities) 
 4. ตรวจสอบล าดบัความเป็นไปได้ในแตล่ะทางเลือก (Results Possible) 
 5. ท านายความน่าจะเป็นของแตล่ะล าดบั (Result Probable) 
 6. ประเมินความต้องการของบคุคลในแตล่ะล าดบั (Values) 
 7. ประเมินความเหมาะสมและเลือกตดัสินใจ (Evaluation) 
 8. มีการตดัสินใจ (Decision) ซึง่อาจเป็น 
  8.1 การตดัสินใจสิน้สดุลง (Terminal) 
  8.2 มีการค้นหาข้อสนเทศใหม ่(Investigatory) 

 

ตัวอย่างกระบวนการตัดสินใจ  

1. บคุคลต้องการตดัสินใจ (Purpose) เม่ือมีทางเลือกอยา่งน้อย 2 ทาง 

- สมศกัดิ ์ก าลงัพิจารณาวา่จะเลือกเรียนวิทยาศาสตร์หรือวิศวะ  
2. รวบรวมข้อมลูในแตล่ะทางเลือก (Information) 

- เขาต้องการทราบความต้องการของ 2 โปรแกรมนี ้โดยใช้ข้อมลูท่ีได้จากมหาวิทยาลยั  
3. ค้นหาความเป็นไปได้ทัง้หมดของกิจกรรม (Possibilities)  
4. ตรวจสอบล าดบัความเป็นไปได้ในแตล่ะทางเลือก (Results Possible) 

- เปรียบเทียบความเป็นไปได้ของทางเลือกความเป็นไปได้และความน่าจะเป็นของผลท่ีจะ
ได้รับ ด้วยการพิจารณาคะแนนจากโรงเรียน คะแนนจากแบบทดสอบ และองค์ประกอบ
อ่ืนๆ เช่น เงินทุน และเกณฑ์ท่ีจะรับเข้ามหาวิทยาลัย ในช่วงนีจ้ะเกิดความล าบากแก่
บคุคลได้ ถ้าเขามีความรู้เก่ียวกบัอาชีพหรือโอกาสในการศกึษาน้อย 

5. ท านายความน่าจะเป็นของแตล่ะล าดบั (Result Probable) 
- การท านายผลอาจจะท านายในทางดีมาก หรือ เสียมาก หรือแม่นย า ขึน้อยู่กับ

ความส าเร็จของประสบการณ์ในอดีตท่ีเคยท า  
- ความเข้าใจตนเองและระดบัของความปรารถนา  
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- การท านายจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ขึน้อยู่กับ 2 ประการคือ ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ และ
น า้หนกัในการคาดคะเนอยา่งเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม 

6. ประเมินความต้องการของบคุคลในแตล่ะล าดบั (Values) 
- ขัน้ตอ่ไปเป็นระบบคา่นิยม บคุคลจะพิจารณาถึงผลท่ีพงึปรารถนา เขาจะเปรียบเทียบผลท่ี

ได้รับกับล าดบัขัน้ของค่านิยม ตวัอย่างเช่น เขาเลือกเรียนวิชานีเ้พราะต้องการเงินเดือน
มาก หรือคาดได้ว่าเขาสามารถเรียนจบได้ระดบัปริญญาในสาขานีไ้ด้หรืออาจได้มีโอกาส
ศกึษาตอ่ เขาจะต้องตัง้ค าถามวา่อะไรเป็นคา่นิยมสงูสดุส าหรับเขาเพื่อการตดัสินใจเลือก 

7. ประเมินความเหมาะสมและเลือกตดัสินใจ (Evaluation) 
- ขัน้สดุท้ายเป็นการประเมินผลและการเลือกตดัสินใจ  

8. มีการตดัสินใจ (Decision) 
- ซึง่อาจเป็นการตดัสินใจได้ในครัง้นัน้โดยได้ผลลพัธ์ท่ีเหมาะสมกบัจดุมุ่งหมายและข้อมลู 

หรือการตัดสินใจท่ีจะส ารวจต่อไป โดยวางแผนส ารวจเพื่ อให้ได้ข้อมูลใหม่ เพื่ อ                
การตดัสินใจครัง้ตอ่ไป 
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ใบกิจกรรม ทางเลือกของฉัน 

สถานการณ์สมมตเิร่ือง ................................................ 

1. ทางเลือกของ.................................................................................................................. .. 
คือ 1).......................................................2) ........................................................... 

2. ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ท่ีประกอบการพิจารณาการตดัสินใจ 
ทางเลือกท่ี 1 ข้อมลู...................................................................................................  
ทางเลือกท่ี 2 ข้อมลู.................................................................................................. 

3. ความเป็นไปได้ของแตล่ะทางเลือก  
ทางเลือกท่ี 1 
ข้อด.ี........................................................................................................................ 
ข้อเสีย...................................................................................................................... 
ทางเลือกท่ี 2 
ข้อดี.......................................................................................................................... 
ข้อเสีย....................................................................................................................... 

4. ตรวจสอบความเป็นไปได้ โดยพิจารณาจากข้อดีและข้อเสียในแตล่ะทางเลือก 
 ทางเลือกท่ี 1  O น้อยท่ีสดุ O น้อย  O ปานกลาง O มาก  O มากท่ีสดุ 
 ทางเลือกท่ี 2  O น้อยท่ีสดุ O น้อย  O ปานกลาง O มาก  O มากท่ีสดุ 
5. ท านายความน่าจะเป็นของแตล่ะทางเลือกโดยพิจารณาจากข้อมลูและความเหมาะสมของบคุคล 
 ทางเลือกท่ี 1 หาเลือกจะเกิดผลตอ่ตนเองอยา่งไร...................................................... 
……………………………………………………………………………………………………... 
 ทางเลือกท่ี 2 หาเลือกจะเกิดผลตอ่ตนเองอยา่งไร...................................................... 
……………………………………………………………………………………………………... 
6. ประเมินความต้องการของบคุคลพิจารณาถึงผลท่ีพงึปรารถนาจากการเปรียบเทียบผลท่ีได้รับ 
 ทางเลือกท่ี 1  O น้อยท่ีสดุ O น้อย  O ปานกลาง O มาก  O มากท่ีสดุ 
 ทางเลือกท่ี 2  O น้อยท่ีสดุ O น้อย  O ปานกลาง O มาก  O มากท่ีสดุ 
7. ประเมินความเหมาะสมและเลือกตดัสินใจ  
 ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสดุ คือ ................................................................................. 
 เหตผุล .................................................................................................................. 
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โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีการตัดสินใจของเกอแลต ครัง้ที่ 11 
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  

ช่ือกิจกรรม การตดัสินใจอย่างมีเหตุผลและการหยั่งรู้   เวลา 50 นาท ี
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้นกัเรียนรู้จกัหลกัการวิเคราะห์การตดัสินใจอย่างมีเหตผุลได้ 
 

สาระส าคัญ  
 การใช้เหตุผลและการหยั่งรู้ในการตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจโดยพิจารณาถึง
ทางเลือกตา่ง ๆ ของตนเองและวิเคราะห์ถึงผลลพัธ์ท่ีตามมา ความน่าปรารถนาในผลลพัธ์นัน้ และ
ความเป็นไปได้ของผลลพัธ์ท่ีจะเกิดขึน้ 
 หลกัการและการตดัสินใจท่ีใช้ทัง้เหตผุลและการหยัง่รู้ในการตดัสินใจ  ผู้ ท่ีตดัสินใจควร
ค านงึถึงองค์ประกอบดงันี ้ 
 1. ทางเลือกตา่ง ๆ: การกระท าท่ีบคุคลสามารถท าได้ 
 2. ผลลพัธ์ท่ีตามมา: ผลลพัธ์ท่ีเป็นไปได้จากการกระท าของบคุคล อะไรท่ีสามารถเกิดขึน้
ตามมา 
 3. ความน่าปรารถนาในผลลพัธ์: ความช่ืนชอบของบคุคลในสิ่งท่ีเกิดขึน้ บคุคลให้คณุค่า
กบัสิ่งท่ีเกิดขึน้มากแคไ่หน 
 4. ผลลัพธ์ท่ีเป็นไปได้: โอกาสของการเกิดเหตุการณ์ต่าง  ๆ ความเป็นไปได้ของการ
เกิดผลลพัธ์นัน้ 
 
วิธีด าเนินการจัดกิจกรรม 

- ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  
 1) ผู้ วิจัยให้นักเรียนชมคลิป “โฆษณาอยากเป็นนักบินอวกาศ” แล้วให้นักเรียนแสดง   

ความคิดเห็นจากการชมคลิปโฆษณา ในเร่ืองของความเป็นไปได้ของอาชีพท่ีเด็กในโฆษณาฝัน

อยากท่ีจะเป็น  

- ขัน้ปฏิบัตกิิจกรรม  
 1) ผู้วิจยัให้นกัเรียนทบทวนสิ่งท่ีได้จากการท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีผ่านมา ว่านกัเรียนมีการ
ตัง้เป้าหมายท่ีชัดเจน การรวบรวมข้อมูลของตนเองและรู้จักอาชีพต่าง ๆ พร้อมทัง้การประเมิ น
ความต้องการและความปรารถนาในการเลือกประกอบอาชีพอยา่งไร  
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 2) ผู้วิจยัอธิบายหลกัการและการตดัสินใจท่ีใช้ทัง้เหตุผลและการหยัง่รู้ในการตดัสินใจ     
ผู้ ท่ีตดัสินใจควรค านงึถึงองค์ประกอบ ดงันี ้ 
  1. ทางเลือกตา่ง ๆ: การกระท าท่ีบคุคลสามารถท าได้ 
  2. ผลลพัธ์ท่ีตามมา: ผลลพัธ์ท่ีเป็นไปได้จากการกระท าของบุคคล อะไรท่ีสามารถ
เกิดขึน้ตามมาทัง้ผลดีและผลเสียตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 
  3. ความน่าปรารถนาในผลลพัธ์: ความช่ืนชอบของบุคคลในสิ่งท่ีเกิดขึน้ บุคคลให้
คุณค่ากับสิ่งท่ีเกิดขึน้มากแค่ไหน จะต้องทราบถึงความต้องการท่ีแท้จริงของตนเอง รวมถึง      
ความเช่ือ ค่านิยมของตนเองท่ีมีต่อสิ่งนัน้ แล้วน าไปเปรียบเทียบผลลพัธ์ท่ีตามมาจากทางเลือก 
น าไปสูก่ารประเมินได้วา่ตนเองมีความปรารถนากบัทางเลือกนัน้มากน้อยเพียงใด 
  4. ผลลพัธ์ท่ีเป็นไปได้: โอกาสของการเกิดเหตกุารณ์ต่าง ๆ ความเป็นไปได้ของการ
เกิดผลลพัธ์นัน้ จากการน าข้อมูลของตนเองและข้อมูลท่ีได้ศึกษามาจากการค้นคว้าต่าง ๆ เช่น 
ข้อมลูเส้นทางการศกึษา ข้อมลูทางอาชีพ เป็นต้น น ามาเปรียบเทียบความเป็นไปได้ของการเลือก
ตดัสินใจทางเลือกดงักลา่ว 
 3) ผู้ วิจัยแจกใบกิจกรรม “สิ่งท่ีฉันเลือก” ให้นักเรียนทบทวนความต้องการของตนเอง
อย่างแท้จริง โดยวิเคราะห์ตนเองตามหลักการและการตัดสินใจท่ีใช้ทัง้เหตุผลและการหยั่งรู้         
ในการตดัสินใจ     
 

- ขัน้สรุป 
  ผู้วิจยัให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็นและความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมโปรแกรม  โดยการ
พิจารณาตดัสินใจเลือกอาชีพเป็นสิ่งท่ีต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เน่ืองจากเป็นสิ่งส าคญัในการ
ด าเนินชีวิตในอนาคต การท่ีนักเรียนมีกระบวนการตัดสินใจโดยใช้การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล   
จากการพิจารณาถึงทางเลือกอาชีพต่าง ๆ ของตนเอง และวิเคราะห์ถึงผลลพัธ์ท่ีตามมา ความน่า
ปรารถนาในผลลพัธ์นัน้ และความเป็นไปได้ของผลลพัธ์ท่ีจะเกิดขึน้  จะท าให้นักเรียนได้เห็นข้อ
เปรียบเทียบทางเลือกตา่งๆ เหลา่นัน้ น าไปสูก่ารตดัสนิใจเลือกได้อย่างเหมาะสมกบัความเป็นจริง
ของนกัเรียนได้ 
 
ส่ือ/อุปกรณ์  

1. คลิป “โฆษณาอยากเป็นนกับนิอวกาศ” 
2. ใบกิจกรรม “สิง่ท่ีฉนัเลือก” 
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การประเมินผล 
1. สงัเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม การเสนอความคิดเห็น และพฤติกรรม

ของนกัเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. นกัเรียนสามารถอธิบายหลกัการวิเคราะห์การตดัสินใจอย่างมีเหตผุลได้ 
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ใบกิจกรรม “สิ่งที่ฉันเลือก” 

ตอนนีน้กัเรียนมีทางเลือกท่ีจะศกึษาตอ่และประกอบอาชีพ ก่ีทางเลือก ได้แก่ 

ทางเลือกท่ี 1 คือ ………………………………………………………………………………… 

ผลท่ีจะเกิดขึน้ตอ่ตนเองหากนกัเรียนเลือกทางเลือกนี ้คอื 

ผลด…ี………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

ผลเสีย………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

ผลท่ีจะเกิดขึน้ตอ่ผู้ อ่ืนหากนกัเรียนเลือกทางเลือกนี ้( เช่น ผู้ปกครอง บคุคลในครอบครัว) คือ 

ผลด…ี………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

ผลเสีย………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

ทางเลือกท่ี 2 คือ ………………………………………………………………………………… 

ผลท่ีจะเกิดขึน้ตอ่ตนเองหากนกัเรียนเลือกทางเลือกนี ้คอื 

ผลด…ี………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

ผลเสีย………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

ผลท่ีจะเกิดขึน้ตอ่ผู้ อ่ืนหากนกัเรียนเลือกทางเลือกนี ้( เช่น ผู้ปกครอง บคุคลในครอบครัว) คือ 

ผลด…ี………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

ผลเสีย………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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ให้นกัเรียนเปรียบเทียบผลลพัธ์ท่ีตามมาจากทางเลือก รวมถึงความต้องการของตนเองท่ี

แท้จริง ค่านิยมความเช่ือ น าไปสู่การประเมินได้ว่าตนเองมีความปรารถนากับทางเลือกนัน้มาก

น้อยเพียงใด แล้วประเมินระดบัความปรารถนาของนกัเรียนในแตล่ะทางเลือกลงในตาราง 

ทางเลือก 

ระดบัความปรารถนาของนกัเรียนในแตล่ะทางเลือก 

น้อยท่ีสดุ น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสดุ 

ทางเลือกท่ี 1      

ทางเลือกท่ี 2      

 

 

 

 

 

ให้นกัเรียนทบทวนข้อมลูของตนเองและข้อมลูท่ีได้ศกึษาค้นคว้าตา่ง ๆ เช่น ข้อมลูเส้นทาง

การศึกษา ข้อมูลทางอาชีพ เป็นต้น น ามาเปรียบเทียบความเป็นไปได้ของการเลือกตัดสินใจ

ทางเลือกดงักลา่ว แล้วประเมินระดบัความเป็นไปได้ของนกัเรียนในแตล่ะทางเลือกลงในตาราง 

ทางเลือก 

ระดบัความเป็นไปได้ของนกัเรียนในแตล่ะทางเลือก 

น้อยท่ีสดุ น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสดุ 

ทางเลือกท่ี 1      

ทางเลือกท่ี 2      
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ใบกิจกรรม “สิ่งที่ฉันเลือก” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ทางเลือกที่นักเรียนเลือก คือ 

 

➢ เหตุผลในการตัดสินใจเลือก คือ 

ทางเลือกท่ี 1 

ผลลพัธ์ท่ีตามมาตอ่ตนเอง 

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

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

ผลลพัธ์ท่ีตามมาตอ่ผู้ อ่ืน 

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

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

 

ระดบัความปรารถนา 

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

ระดบัความเป็นไปได้ 

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

ทางเลือกท่ี 2 

ผลลพัธ์ท่ีตามมาตอ่ตนเอง 

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

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

ผลลพัธ์ท่ีตามมาตอ่ผู้ อ่ืน 

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

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

 

ระดบัความปรารถนา 

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

ระดบัความเป็นไปได้ 

................................ 
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โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีการตัดสินใจของเกอแลต ครัง้ที่ 12 
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  

ช่ือกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ      เวลา 50 นาท ี
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้นกัเรียนได้ประเมินตนเองในการท าแบบวดัความสามารถในการตดัสินใจเลือก
อาชีพ 

 
สาระส าคัญ  
 ปัจฉิมนิเทศ เป็นการประเมินดูพัฒนาการของนักเรียนหลังท่ีได้รับการจัดโปรแกรม
กิจกรรมแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีการตัดสินใจของเกอแลต  เพื่อสามารถเปรียบเทียบระดับ
พฒันาการของนกัเรียนก่อนกบัหลงัได้รับการจดัโปรแกรมได้ 
 
วิธีด าเนินการจัดกิจกรรม 

- ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  
 ผู้วิจยัอธิบายขัน้ตอนการท าแบบวดัความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
 

- ขัน้ปฏิบัตกิิจกรรม  
 ผู้ วิจัยให้นักเรียนท าวัดความสามารถในการตัดสินใจเลือกอาชีพเพื่อเก็บเป็นคะแนน 
Post-test (เวลา 40 นาที) 
 

- ขัน้สรุป 
 ผู้วิจยัและนกัเรียนร่วมกันสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว
อาชีพตามทฤษฎีการตดัสินใจของเกอแลต โดยนักเรียนได้เรียนรู้การตัง้เป้าหมายท่ีชัดเจนและ       
มีความเหมาะสม ต่อมานกัเรียนได้มีการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมของเปา้หมายท่ีตัง้ไว้
จากการสารวจตนเองในด้านต่างๆ การรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับอาชีพ การเข้าใจความเช่ือ         
ความต้องการของตนเองท่ีแท้จริง และกระบวนการสุดท้ายคือการตัดสินใจโดยการประเมิน
ทางเลือกต่างๆ วิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ ตามมา กับความพึงพอใจในผลลัพธ์นัน้และ          
ความเป็นไปได้ของผลลพัธ์ท่ีจะเกิดขึน้ ซึง่เป็นกระบวนการท่ีนกัเรียนสามารถน าไปใช้ในการเลือก
ศกึษาตอ่หรือประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
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ส่ือ/อุปกรณ์  
แบบวดัความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
 

การประเมินผล 
1. สงัเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม จากการแสดงความรู้สกึ การเสนอ     

ความคดิเห็น และพฤติกรรมของนกัเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. นกัเรียนตอบแบบวดัความสามารถในการตดัสินใจเลอืกอาชีพครบทกุข้อ 
3. นกัเรียนมีคะแนนเฉลี่ยแบบวดัความสามารถในการตดัสินใจเลือกอาชีพได้สงูกวา่

โปรแกรมครัง้ท่ี 1 



 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล ชลลดา พนัธุ์เนตร 
วัน เดอืน ปี เกิด 20 สงิหาคม 2534 
สถานที่เกิด สระบรีุ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2557  

การศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว   
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 63/4 โรงเรียนปทมุวิไล ต าบลบางปรอก อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 
12000   
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