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การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมผู้เรียนขัน้ ค้นหาอาชีพ
เมธี พิกุลทอง1* และ กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมผู้เรียนขั้นค้นหาอาชีพ 2) พัฒนาชุด
เตรียมความพร้อมที่สอดคล้องกับรูปแบบการเตรียมความพร้อมผู้เรียนขั้นค้นหาอาชีพ และ 3) ศึกษาผลการใช้ชุด
เตรียมความพร้อมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 100 คนที่ศึกษาใน
โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย 3 แห่งโดยการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผลการวิจัย
พบว่ารูปแบบการเตรียมความพร้อมผู้เรียนขั้นค้นหาอาชีพซึ่งเรียกว่า “ICE4 Model” ประกอบด้วยกระบวนการ
4 ขั้ น ได้ แ ก่ (1)ขั้ น การนํ า เข้ า สู่ ก ระบวนการค้ น หาอาชี พ (2)ขั้ น การให้ ข้ อ มู ล กลุ่ ม อาชี พ (3)ขั้ น พิ นิ จ ตนเอง และ
(4) ขั้นค้นพบกลุ่มอาชีพ โดยใช้ชุดเตรียมความพร้อมผู้เรียนตามรูปแบบการค้นหาอาชีพที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นและมี
ประสิทธิภาพ 96.67 / 62.24 โดยใช้สูตร KW#3 ในการคํานวณซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ระดับ 70/60 ผลการใช้ชุด
เตรียมความพร้อมที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบการเตรียมความพร้อมผู้เรียนขั้นค้นหาอาชีพพบว่า ผลสัมฤทธิ์จากการ
ทดสอบก่อนและหลังการใช้ชุดเตรียมความพร้อมของผู้เรียนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 อย่างไรก็
ตามผลสั มฤทธิ์ ข องผู้เ รี ย นระหว่ า งสถานศึ ก ษาทั้ ง 3 แห่ ง หลั ง การใช้ ชุ ด เตรีย มความพร้ อ มแตกต่า งกั น อย่ า งไม่ มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: รูปแบบการเตรียมความพร้อมผู้เรียน รูปแบบการค้นหาอาชีพ ชุดเตรียมความพร้อมผู้เรียน
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Development of student preparation model for the stage of career exploration
Metee Pigultong1* and Krismant Whattananarong2
Abstract
The purposes of this study were 1) to develop the student preparation model for career
exploration stage, 2) to develop a coherent student preparation package with the model, and 3) to
study the results in the use of student preparation package for career exploration. The samples of
this study were 100 students in Mathayom Suksa 2 from three difference demonstration schools of
three universities. They were selected by a purposive sampling method. The results of this study
showed that the student preparation model for the stage of career exploration called “ICE4
Model” comprised of 4 steps: (1) Inducement step, (2) Career information step, (3) Selfidentification step, and (4) Career finding step. The model developed by the researcher was
validated the efficiency by using the KW#3 formula for efficiency computation showed the
efficiency at 96.67/62.24 which higher than the criterion set at 70/60. The results in the use of
developed student preparation package found that there was a significant different between the
achievement before and after using the developed student preparation package at the level of .05.
However, there was no significant different among the achievement of students after using the
student preparation package in the three sample schools at level of .05.
Keywords: Student Preparation Model, Career exploration Model, Student preparation package
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1. บทนํา
เมื่อครั้งเยาว์วัยเด็ก ๆ มักจะได้รับการถามผู้ใหญ่ว่า
“โตขึ้ น อยากเป็ น อะไร” ซึ่ ง ผู้ ยื่ น คํ า ถามมั ก จะได้ รั บ
คําตอบจากเด็กว่า “อยากเป็นหมอ” “อยากเป็นตํารวจ”
เป็นต้น จากการจินตนาการของเด็ก ๆ เป็นสิ่งบอกให้
ทราบว่าเด็กทุกคนมีความฝันที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
อาชีพซึ่งภาพแห่งความฝันนั้นเกิดจากสภาพแวดล้อมที่
อยู่รอบตัวอาทิเช่น อาชีพของผู้ปกครอง การเลียนแบบฮี
โร่ จากสื่อ ความสนใจ สติปัญญาและบุคลิกภาพส่วนตัว
ของเด็ก [1] เป็นต้น
ผู้ใช้นามปากกาว่า PATCHYIM [2] ได้กล่าวโดยสรุป
ไว้ว่ามันคือความฝันของเด็กๆ ซึ่งอาจไม่เป็นความจริงก็
ได้ เนื่องจากกาลเวลาเปลี่ยนไปความคิดก็จะเปลี่ยนไป
ตามกาลเวลา เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม ผู้ใหญ่ควร
เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความเป็นตัวของตัวเองซึ่งจะทํา
ให้เกิดความสุขในการเลือกประกอบอาชีพที่ตรงกับความ
เป็นตัวของตัวเอง
นอกจากการเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความเป็นตัว
ของตัวเองแล้ว การเตรียมความพร้อมให้เด็ก ๆ มีโลก
ทัศน์ที่เปิดกว้างให้รับข้อมูลเกี่ยวกับโลกของอาชีพเพิ่ม
มากขึ้นในบริบทของการบูรณาการเข้ากับการเรียนการ
สอนจะเป็ นการประหยั ดเวลาให้ เด็ กค้ นหาอาชี พด้ วย
ตนเอง ซึ่งในปัจจุบันการเตรียมความพร้อมผู้เรียนขั้น
ค้ นหาอาชี พที่ เผยแพร่ ณ แหล่ งต่ าง ๆ มุ่ งสู่ การตอบ
โจทย์ ว่ า ผู้ เ รี ย นควรสอบคั ด เลื อ กเข้ า เรี ย นในสถาบั น
อุดมศึกษาสาขาใด มีสถานศึกษาใดเปิดทําการสอน ด้วย
อัตราการแข่งขันระดับใดเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือก
สมั ค รสอบตามที่ แ ต่ ล ะแหล่ ง นํ า เสนอข้ อ มู ล มิ ไ ด้
สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการตอบ
โจทย์เกี่ยวกับเจตคติและทักษะที่จําเป็นของการเตรียม
ตัวเข้าสู่อาชีพ
นอกจากนี้การเตรียมความพร้อมดังกล่าวอาจตอบ
โจทย์ ไ ด้ ไ ม่ ต รงกั บ ความคาดหวั ง ของผู้ ป กครองและ
ความสามารถของนักเรียน มีนักเรียนจํานวนไม่น้อยอาจ
มี ความจํ าเป็ นต้ อ งเลื อ กเรี ย นในสาขาวิ ชาใด ๆ ด้ ว ย
เหตุผลต่าง ๆ เช่นจากความต้องการของครอบครัว เรียน
ตามเพื่อน หรือไม่มีแนวทางให้คําปรึกษาที่ชัดเจนจากผู้รู้
หากนั ก เรี ย นประกอบอาชี พ ที่ เ ลื อ กเรี ย นตามความ
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ต้ อ งการของผู้ อื่ น จนจบแล้ ว แต่ ใ นจิ ต ใจของตนเอง
ตระหนั ก ว่ า มิ ไ ด้ มี ค วามถนั ด หรื อ เจตคติ ที่ ดี ต่ อ การ
ประกอบอาชี พที่ เรี ยนจบมาเลย ส่ งผลต่ อการทํ างาน
อย่างไร้ความสุขในอนาคต
ประเด็นดังกล่าวถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลต่อการ
สูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศทางอ้อมอันเนื่องจาก
การขาดบุคลากรที่มีความชํานาญเชิงลึกในการประกอบ
อาชีพด้วยเหตุผลว่าทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงานไม่ตรง
ตามความถนัดและเจตคติของตนเองถึงแม้ว่าจะสําเร็จ
การศึ กษาในสาขาวิ ชานั้ น ๆ ก็ ตาม หากมีวิ ธี การหรื อ
กระบวนการที่ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ ชี้ แ นวทางให้ นั ก เรี ย น
สามารถรู้ จักตนเองและเลือกประกอบอาชี พที่ ตรงกั บ
ความเป็นตัวตนของนักเรียนจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ที่กล่าวมาเป็นปัญหาหนึ่งของการเตรียมความพร้อม
ผู้เรี ยนที่ กํ าลั งอยู่ ในช่วงที่ ตนเองยั งไม่ ทราบชั ดเจนว่ า
เหมาะกั บการประกอบอาชี พใดเมื่ อสํ าเร็ จการศึ กษา
ออกไปแล้ว เป็นวิธีจัดการศึกษาเพื่อเตรียมตัวผู้เรียนเข้า
สู่อาชีพ (Career Education) โดยเฉพาะขั้นค้นหาอาชีพ
(Career Exploration) ซึ่งเป็นช่วงที่สําคัญ เนื่องจากเป็น
ขั้ น ตอนที่ อ ยู่ ใ นช่ ว งที่ ผู้ เ รี ย นกํ า ลั ง เริ่ ม เข้ า ใจตนเอง
เข้าใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เริ่มสํารวจตนเองและอาชีพ [3]
เริ่มตัดสินใจที่จะเลือกเข้าสู่อาชีพที่ตนเองสนใจ [4] และ
ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กเส้ น ทางว่ า จะเลื อ กเรี ย นอะไรที่
สอดคล้องกับความสามารถพื้นฐานที่ติดตัวมาแต่ผู้เรียน
อาจยังค้นหาไม่พบ จึงเป็นที่มาของแหล่งเตรียมตัวเข้าสู่
อาชี พ ต่ า ง ๆ ให้ บ ริ ก ารตอบโจทย์ ผู้ เ รี ย นแต่ ล ะคน
เหมาะสมกับการประกอบอาชีพใดและมีสถานศึกษาใด
เปิดทําการสอน
การที่นักเรียนทราบว่าถนัดหรือมีทักษะในการงาน
อะไร มันทําให้นักเรียนสามารถเลือกอาชีพที่จะทําได้จริง
ในอนาคต แต่นักเรียนต้องให้เวลากับตัวเองในการหา
ข้ อมู ลที่ เป็ นประโยชน์ ในการตั ดสิ นใจเลื อกอาชี พ [5]
นอกจากนี้การตัดสินใจเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับเจตคติ
ของตนเองจะทําให้ผู้ค้นหาอาชีพมีโอกาสที่จะประสบ
ความสําเร็จในการทํางานในอนาคตและเป็นผู้ที่สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีความสุข [6]
ชุดเตรียมความพร้อมเป็นเครื่องมือที่สามารถอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้เรียนในฐานะการเป็นศูนย์กลางใน
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การเรียนรู้หรือฝึกอบรมสาระใด ๆ ด้วยตนเอง ชุดเตรียม
ความพร้อมต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบทั้งการใช้
วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนหรือฝึกอบรม เอกสารต่าง ๆ
อาทิเช่น แบบฝึกหัด แบบทดสอบ แบบประเมินเจตคติ
แบบประเมินทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกําหนดเกณฑ์
การประเมินที่ชัดเจน เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือต่างๆ ที่ประกอบ
ในชุดเตรียมความพร้อมทั้งหมดต้องได้รับการออกแบบ
ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั น สามารถทํ า งานร่ ว มกั น เพื่ อ
เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีความรู้ทราบเจตคติและ
ทักษะของตนเอง รวมทั้งทราบผลความก้าวหน้าจากการ
ใช้ชุดเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างทันท่วงที
นอกจากนี้ชุดเตรียมความพร้อมยังเป็นสื่อที่ใช้ระยะเวลา
สั้นในการเรียนรู้และฝึกทักษะ อีกทั้งสามารถจัดทําขึ้นได้
หลายชุด โดยแบ่งเนื้อหาเป็นเรื่องๆ ซึ่งทําให้ผู้เรียนไม่
เบื่อหน่าย [7]
การนําชุดเตรียมความพร้อมมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อ
เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนที่กําลังค้นหาอาชีพจึงมี
ความเหมาะสมเนื่องจากชุดเตรียมความพร้อมสามารถ
แบ่งเนื้อหาออกเป็นตอน ๆ ใช้เวลาสั้นๆ ในการศึกษา
เนื้อหาต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือย่อย ๆ ผนวกเข้า
ไว้ด้วยกันในชุดเดียว อีกทั้งสามารถผลิตออกมาในจํานวน
มากเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวาง
ผู้วิจัยศึกษาบริบทของการเตรียมความพร้อมผู้เรียน
ขั้ น ค้ น หาอาชี พ โดยการเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีหน้าที่บริหารการศึกษาและรวมทั้งผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ซึ่งกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิต่างดําเนินกิจกรรมการค้นหาอาชีพ
ให้แก่นักเรียนในแต่ละโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ข้อค้นพบ
โดยสรุปมีดังนี้
1) การเตรี ยมความพร้ อมในการค้นหาอาชี พควร
กระทํากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เนื่องจากเป็น
ระดั บชั้ นที่ อยู่ ระหว่ างกลางของระดั บชั้ นมั ธยมศึ กษา
ตอนต้น
2) ควรพัฒนาเนื้อหาสาระทางวิชาการเพิ่มเติมจาก
หนังสือของสํานักพิมพ์ต่าง ๆ ที่แต่ละโรงเรียนเลือกใช้
ประกอบการสอนให้สามารถนําไปใช้ในการเข้าสู่อาชีพได้
จริงและสอดคล้องกับสถานการณ์อาชีพในปัจจุบันมากขึ้น
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3) ควรพัฒนาเครื่องมือที่ให้ครอบคลุมความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับอาชีพ เจตคติทั่วไปและทักษะพื้นฐานทั่วไปใน
การประกอบอาชีพของผู้เรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลสําหรับ
ตัดสินใจในการเข้าสู่กลุ่มอาชีพในอนาคต
จากที่กล่าวมายังไม่มีรูปแบบการเตรียมความพร้อม
ผู้เรียนขั้นค้นหาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทย
จึงเป็นที่มาของการพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อม
ผู้เรียนขั้นค้นหาอาชีพ ซึ่งก่อให้เกิดคําถามเพื่อการวิจัย
ดังต่อไปนี้
1) การเตรียมความพร้อมผู้เรียนขั้นค้นหาอาชีพจะมี
รูปแบบอย่างไร
2) เครือ่ งมือที่สอดคล้องกับรูปแบบการเตรียมความ
พร้อมผู้เรียนขั้นค้นหาอาชีพจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง
3) ผลการเรี ยนที่ ได้ จากการใช้ เครื่ องมื อประกอบ
รูปแบบการเตรียมความพร้อมผู้เรียนขั้นค้นหาอาชีพที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจะเป็นอย่างไร
ดังนั้น จากความสําคัญที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความ
จําเป็นต้องพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมผู้เรียน
ขั้นค้นหาอาชีพขึ้นโดยนําข้อมูลที่ศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ
มาผสมผสานเป็นกระบวนการให้แก่ผู้เรียนได้เห็นคุณค่า
ของงานอาชีพและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพใน
อนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้
2. วัตถุประสงค์
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมผู้เรียน
ขั้นค้นหาอาชีพ
2.2 เพื่อพัฒนาชุดเตรียมความพร้อมที่สอดคล้องกับ
รูปแบบการเตรียมความพร้อมผู้เรียนขั้นค้นหาอาชีพ
2.3 เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดเตรียมความพร้อมที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
3. วิธีดําเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบรูปแบบการเตรียม
ความพร้ อ มผู้ เ รี ย นขั้ น ค้ น หาอาชี พ ที่ ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น
ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในเขตภาคกลาง
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ได้ ม าโดยการเลื อ กตั ว อย่ า งแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) ได้แก่
1) โรงเรี ยนสาธิ ตมั ธยมมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2) โรงเรียนสาธิตมัธยม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ3) โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่บุคลากรใน
โรงเรียนสาธิตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึ ก ษาในเขตภาคกลางโดยใช้ ก ารเลื อ กตั ว อย่ า งแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ 1) ผู้บริหาร
โรงเรียน 2) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ที่ ทํ า การสอนในกลุ่ ม สาระดั ง กล่ า ว
ระดั บชั้ นมั ธยมศึ กษาตอนต้ นมาแล้ วไม่ น้ อยกว่ า 5 ปี
และ3) อาจารย์ผู้ สอนที่มี ประสบการณ์ ทําการสอนใน
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ผู้วิจัยแบ่งการดําเนินการวิจัยออกเป็น 3 ระยะเพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเตรี ยมความพร้อม
ผู้เรียนขั้นค้นหาอาชีพ
ขั้ น ตอนที่ 1 ร่ า งรู ป แบบจากการศึ ก ษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาร่างรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุง แก้ไขรูปแบบตามคําแนะนํา
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
ระยะที่ 2 การพัฒนาชุดเตรียมความพร้อมที่สอดคล้อง
กั บ รู ป แบบการเตรี ย มความพร้ อ มผู้ เ รี ย นขั้ น ค้ น หา
อาชีพ
ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาสาระการเรียนเรื่องการเสริมสร้าง
ประสบการณ์อาชีพตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิโดย
การวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งของเนื้ อ หาในหนั ง สื อ เรี ย น
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีจากสํานักพิมพ์ 3 แห่ง
และเก็ บรวบรวมข้ อมู ลเชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีให้ได้โครงสร้างของสาระการเรียนรู้
ใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัย
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จากนั้ น นํ า ร่ า งโครงสร้ า งสาระการเรี ย นรู้ ใ หม่ ที่
พัฒนาขึ้นเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยคํานวณค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและจุดประสงค์ (IOC:
Index of item-objective congruence) และนํา
โครงสร้ า งสาระการเรี ย นรู้ ใ หม่ ที่ ไ ด้ รั บ คํ า แนะนํ า มา
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
ขั้ น ตอนที่ 5 พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ประกอบชุดเตรียมความพร้อมที่สอดคล้องกับรูปแบบ
การเตรี ยมความพร้ อมผู้ เรี ยนขั้ นค้ นหาอาชี พโดยร่ าง
โครงสร้างแบบทดสอบ แบบประเมินเจตคติ แบบประเมิน
ทักษะที่จําเป็นด้วยตนเองเพื่อการเข้าสู่กลุ่มอาชีพ เสนอ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ พิ จ ารณาตรวจสอบความตรงโดย
คํานวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม และ
จุดประสงค์ (IOC: Index of item-objective
congruence) พร้อมทั้งคําแนะนํา จากนั้นนําเครื่องมือ
เก็บรวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้รบั คําแนะนํามาปรับปรุงแก้ไขให้มี
ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นจากนั้นนําเครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูลไปหาค่าความความยาก – ง่าย ค่าอํานาจจําแนก
ค่าความเชื่อมั่น
ขั้นตอนที่ 6 ทดสอบประสิทธิภาพชุดเตรียมความ
พร้ อ มผู้ เ รี ย นขั้ น ค้ น หาอาชี พ โดยใช้ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จํานวน 29
คน จากนั้นนําชุดเตรียมความพร้อมที่ผ่านการทดสอบ
คุณภาพมาคํานวณประสิทธิภาพชุดเตรียมความพร้อม
โดยใช้สูตร KW # 3
ระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้ชุดเตรียมความพร้อม
เพื่อการเตรียมความพร้อมผู้เรียนขั้นค้นหาอาชีพ
นําชุดเตรียมความพร้อมที่ผ่านการหาประสิทธิภาพ
ไปทดลองใช้ กั บกลุ่ มตั วอย่ างจริ งเพื่ อศึ กษาผลการใช้
ชุดเตรียมความพร้อมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยตั้งสมติฐานที่ไว้ 2 ประเด็นดังนี้ 1) ผลสัมฤทธิ์
จากการทดสอบก่อนและหลังการใช้ชุดเตรียมความพร้อม
ผู้เรียนขั้นค้นหาอาชีพที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความแตกต่าง
กัน ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมติฐานคือ Dependent t-test
คํานวณโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 2) ผลสัมฤทธิ์
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2560

ของผู้เรียนระหว่างสถานศึกษาทั้ง 3 แห่งหลังการใช้ชุด
เตรียมความพร้อมผู้เรียนขั้นค้นหาอาชีพที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นไม่แตกต่างกัน ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมติฐานคือ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
คํานวณโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
4. ผลการวิจัย
4.1 รูปแบบการเตรียมความพร้อมผู้เรียนขั้นค้นหา
อาชี พ ที่ ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น เรี ย กว่ า “ICE4 Model”
ประกอบด้วย 4 ขั้นได้แก่ 1) ขั้นการนําเข้าสู่กระบวนการ
ค้นหาอาชีพ 2) ขั้นการให้ข้อมูลกลุ่มอาชีพ 3) ขั้นพินิจ
ตนเอง และ 4) ขั้นค้นพบกลุ่มอาชีพ
4.2 ชุดเตรียมความพร้อมผู้เรียนขั้นค้นหาอาชีพตาม
รูปแบบการค้นหาอาชีพที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ = 96.67 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ =
62.24 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 70/60
4.3 ผลการใช้ชุดเตรียมความพร้อมผู้เรียนขั้นค้นหา
อาชีพที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นดังนี้
4.3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ
ก่อนและหลังการใช้ชุดเตรียมความพร้อมผู้เรียนขั้นค้นหา
อาชีพโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียน
สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
4.3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ
ก่อนและหลังการใช้ชุดเตรียมความพร้อมผู้เรียนขั้นค้นหา
อาชีพโดยนักเรียนชั้ นมัธยมศึ กษาปีที่ 2 จากโรงเรี ยน
สาธิ ตมั ธยมมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฎพระนครศรี อยุ ธยามี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ
ก่อนและหลังการใช้ชุดเตรียมความพร้อมผู้เรียนขั้นค้นหา
อาชี พโดยนั กเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 2 จากโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.3.4 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนระหว่างสถานศึกษา
ทั้ ง 3 แห่ งหลั งการใช้ ชุ ดเตรี ยมความพร้ อมผู้ เรี ยนขั้ น
ค้นหาอาชีพมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
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5. อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมผู้เรียนขั้น
ค้นหาอาชีพในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบการ
เตรียมความพร้อมผู้เรียนในการเข้ าสู่อาชีพจากแหล่ ง
ต่าง ๆ จนกระทั่งได้รู ปแบบที่ ประกอบด้วยขั้ นตอน 4
ขั้นตอนได้แก่ 1) ขั้นการนําเข้าสู่กระบวนการค้นหาอาชีพ
2) ขั้นการให้ข้อมูลกลุ่มอาชีพ 3) ขั้นพินิจตนเอง และ 4)
ขั้นค้นพบกลุ่มอาชีพ ผู้วิจัยขออภิปรายรูปแบบการเตรียม
ความพร้ อ มผู้ เ รี ย นขั้ น ค้ น หาอาชี พ ที่ ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น
ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการนําเข้าสู่กระบวนการค้นหาอาชีพนี้ถู ก
ออกแบบให้สอดคล้องกับงานวิจัยและรูปแบบการค้นหา
อาชีพของ Blustein [8] ซึ่งพบว่าการตัดสินใจเลือก
อาชีพจะต้องอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ต้องเลือกอาชีพ
ด้วยตนเอง การตั้งเป้าหมายในการเลือกอาชีพอย่างมี
ทิศทางและการเข้าสู่กระบวนการค้นหาอาชีพด้วยตนเอง
ด้วยเครื่องมือและสภาวะแวดล้อมที่ผู้เรียนสามารถรับรู้
ทักษะทางอาชีพของตนเองสามารถพยากรณ์อาชีพของ
ผู้ เ รี ย นได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ว นผลการวิ จั ย ของ
Phillips, et al [9] ระบุว่าการก้าวสู่โลกของงานต้อง
สอดคล้ อ งกั บการวางแผนและวั ตถุ ประสงค์ ข องการ
ทํางานซึ่งได้จากการสร้างแรงจูงใจ นอกจากนี้ Career
One Stop [10] และ Ministry of Education,
Singapore [11] ได้ระบุว่าการเลือกอาชีพด้วยตนเองเป็น
วิธีการจัดการเส้นทางอาชีพและกําหนดทิศทางการเข้าสู่
อาชีพให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นการให้ข้อมูลกลุ่มอาชีพนี้สอดคล้องกับงานวิจัย
และรูปแบบการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อการค้นหา
อาชีพของ Arrington [12] ซึ่งระบุว่าผู้เรียนในระดับนี้
ตัดสินใจที่จะศึกษาและก้าวเข้าสู่ความก้าวหน้าทางอาชีพ
ที่ ดี ที่ สุ ดสํ าหรั บตนเอง แต่ บ่ อยครั้ งที่ ผู้ เ รี ยนต้ องการ
ข้อมูลทางอาชีพเพื่อประกอบการตัดสินใจ แต่ไม่มีข้อมูล
ที่ต้องการเพื่อช่วยให้ผู้เรียนประกอบการเรียนและการ
ตัดสินใจที่จะเข้าเรียนและเข้าสู่อาชีพ
ดังนั้น ทั้ง Florida Gulf Coast University [13]
และ Queensland Government [14] จึงให้
ความสําคัญกับขั้นตอนการให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับอาชีพใน
กลุ่มต่าง ๆ
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ขั้นพินิจตนเองสอดคล้องกับงานวิจัยและการเตรียม
ความพร้อมผู้เรียนเพื่อการค้นหาอาชีพของDavenport
University [15] เพื่อให้ผู้เรียนทราบสถานะของตนเองว่า
มีความรู้ เจตคติในการเข้าสู่อาชีพ ทักษะพื้นฐานที่จําเป็น
ของแต่ละกลุ่มอาชีพเพียงใด
ขั้นค้นพบกลุ่มอาชีพสอดคล้องกับการเตรียมความ
พร้อมผู้เรียนเพื่อการค้นหาอาชีพของ TheAssociation
for Careers Education and Guidance [16] เพื่อ
ยื น ยั น การค้ น พบกลุ่ ม อาชี พ หรื อ เปลี่ ย นแปลงการ
ตัดสินใจการเลือกกลุ่มอาชีพและสามารถเป็นเครือ่ งมือใน
การวางแผนเข้าสู่อาชีพต่อไป
สํ าหรั บผลการใช้ ชุ ดเตรี ยมความพร้ อมผู้ เรี ยนขั้ น
ค้ นหาอาชี พที่ ผู้ วิ จั ยพั ฒนาขึ้ นพบว่ าการเปรี ยบเที ยบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบก่อนและหลังการ
ใช้ชุดการเตรียมความพร้อมผู้เรียนขั้นค้นหาอาชีพของแต่
ละโรงเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับทิพยวรรณ [17] ได้ทําการ
วิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบร่วมมือ
กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยีรายวิชา
งานธุรกิจ ง 22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งผลการวิจัย
ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือหลังเรียนสูง
กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
รวมทั้งเยาวพร [18] ได้รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะสื่อ
ประสมงานแกะสลักผักและผลไม้ ด้วยการเรี ยนรู้ แบบ
ร่วมมือ Learning Together ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จํานวน 40 คน ผลการวิจัยพบว่า
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยชุ ด ฝึ ก ทั ก ษะสื่ อ
ประสมงานแกะสลักผักและผลไม้ ด้วยการเรี ยนรู้ แบบ
ร่วมมือ Learning Together ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 นอกจากนี้ เ ยาวพร [19] ได้ ทํ าการวิ จั ย เรื่ อ งการ
พั ฒ นารู ป แบบการสอนเพื่ อ เสริ ม ทั ก ษะปฏิ บั ติ ต าม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องงานบ้านสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี จํ า นวน 39 คน ซึ่ ง ปรากฏว่ า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนของกลุ่ม
ตัวอย่างมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ .05 เช่นกันและปียมาศ [20] ได้ทําการวิจัยเรื่อง
ผลการใช้ ชุ ด กิ จ กรรมเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสารข้ อมู ลรายวิ ชาเทคโนโลยี สารสนเทศ ระดับชั้ น
มัธยมศุกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัด
น่าน จํานวน 36 คน ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นของผู้ เ รี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยชุ ด กิ จ กรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ มู ล วิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6. ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยที่ปรากฏข้างต้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ในการทําวิจัยครั้งต่อไปดังต่อไปนี้
6.1 ควรออกแบบเครื่องมือให้มีความสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ ข องอาชี พ มากขึ้ น กล่ า วคื อ ควรเชิ ญ ผู้ ท รง
คุณวุฒิที่อยู่ในกลุ่มอาชีพมาร่วมเป็นผู้ออกแบบคําถามใน
แบบประเมินเจตคติทั่วไปเกี่ยวกับความพร้อมในการเข้า
สู่อาชีพและแบบประเมินระดับทักษะพื้นฐานที่จําเป็น
ด้วยตนเองเพื่อการเข้าสู่กลุ่มอาชีพ
6.2 ออกแบบแบบประเมินเจตคติโดยใช้มาตรการวัด
แบบอื่น ๆ เช่น มาตรการวัดแบบ Thurstone ซึ่งมี
ลักษณะเป็ นเอกสารรวบรวมข้ อความที่ แสดงทั ศนคติ
เกี่ยวกับข้อที่ต้องการวัด ซึ่งข้อความนั้นมีความกะทัดรัด
ใช้ภาษาเข้าใจง่าย มีความหมายชัดเจน มีความคิดเดียว
และตรงเป้าหมายกับเรื่องที่ต้องการจะวัด ที่แสดงความ
คิดเห็นไม่ใช่ข้อเท็จจริง
6.3 พัฒนาแบบแสดงการค้นหาอาชีพและแบบแสดง
การค้ นพบอาชี พให้ มี ความครอบคลุ มและมี คํ าถามที่
หลากหลายมากขึ้นเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
ที่มากขึ้น
6.4 ดําเนินการวิจัยกับประชากรกลุ่มอื่น ๆ ที่แตกต่าง
กับกลุ่มในงานวิจัยครั้งนี้เพื่อตรวจสอบความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือประกอบการวิจัย
6.5 ในการจัดกลุ่มอาชีพครั้งต่อไป ควรจัดกลุ่มอาชีพ
ให้เหมาะกับสภาพท้องถิ่นและดําเนินการวิจัยเจาะจง
เฉพาะท้องถิ่นนั้น
6.6 ร่างรูปแบบให้มีความกว้างและครอบคลุม 4 กลุ่ม
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบได้แก่ 1) นักเรียน
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2560

ผู้ค้นหาอาชีพ 2) อาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียนผู้ค้นหา
อาชีพ 3) เพื่อนสนิทของนักเรียน
ผู้ค้นหาอาชีพ 4) ผู้ปกครองของนักเรียนผู้ค้นหาอาชีพ
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