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บทคัดย่อ 

แผนที่น าทางชีวิต เป็นการก าหนดเส้นทางชีวิต เปรียบเสมือนกรอบคิดในการน าทางเพ่ือ
สร้างสรรค์ชีวิตของตนเอง แผนที่น าทางชีวิตเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้แต่ละบุคคลส ารวจตนเอง
ว่าตนเองเป็นใคร มีความต้องการอะไรอย่างไร แผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษา ประกอบด้วย แผนที่
น าทางชีวิตด้านการศึกษา แผนที่น าทางชีวิตด้านการประกอบอาชีพ แผนที่น าทางชีวิตด้าน
สัมพันธภาพ และแผนที่น าทางชีวิตด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ส าหรับการเสริมสร้างแผนที่น าทาง
ชีวิตสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีของการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท า เพ่ือช่วยให้
นักศึกษาสามารถวางแผนการเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตให้มั่นคงเข้มแข็งยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 1) 
ทฤษฎีการปรึกษากลุ่มเผชิญความจริงที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเลือกที่จะท า สามารถ
ควบคุมวิถีชีวิตหรือการด าเนินชีวิตตามที่บุคคลนั้นต้องการ 2) ทฤษฎีการปรึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยม 
มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และ 3) ทฤษฎีการ
ปรึกษากลุ่มการรู้คิด–พฤติกรรม มุ่งเน้นกระบวนการคิด เพ่ือปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อให้เรียนรู้
วิธีการคิดอย่างมีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผล  
 
ค าส าคัญ: แผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษา 
 

Abstract 
 Life roadmap is defined as a guide or a framework for each individual to fill in 
and reference as he/she navigates his/her life. Life roadmap includes a process of 
self-construction which is ever-evolving and requires constant self-examination of 
who you are and who you want to be. Student’s life roadmap includes educational 
life roadmap, occupational life roadmap, relationship life roadmap, and civic 
responsibility life roadmap. The enhancement of the life roadmap through the action 
group counseling will enable each individual to make plan for strengthening his life 
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roadmap. The action group counselings include reality group counseling, behavior 
group counseling, and cognitive behavioral group counseling. The reality group 
counseling focuses on the individual responsibility and current behavior and also 
stresses developing clear plans for new behaviors while behavior group counseling 
puts a premium on doing and taking steps to make concrete behavior. The cognitive 
behavioral group counseling is used to help people develop new pattern of acting 
through thinking process. 
 
Key words: Student’s Life Roadmap 

 
บทน า 

ความหมายของแผนที่และแผนที่น าทางชีวิต 
แผนที่ (Map) หมายถึง สิ่งที่ก าหนดขึ้นหรือท าขึ้นเพ่ือแสดงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 

2526: 556) แผนที่ยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้แต่ละบุคลล รู้ทิศทางในการเดินทาง เพ่ือให้การเดินทางของ
เขาเหล่านั้นไปถึงจุดหมายตามที่ต้องการ (นวลศิริ เปาโรหิตย์, 2533) ส่วนแผนที่น าทาง (Roadmap) นั้น 
สมชาย เทพแสง (2548) ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง 1) แผนงานหรือโครงการในการพัฒนางานในอนาคต 
และเป็นตัวบ่งชี้ว่าจะมีการพัฒนาอะไร เมื่อไหร่ และอย่างไร และ 2) แผนที่หรือคู่มือในการด าเนินชีวิต การ
ออกแบบนโยบาย ยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติงาน 

แผนที่น าทางชีวิต (Life Roadmap) หมายถึง เส้นทางที่จะน าไปสู่การวางแผนชีวิตของตนเอง โดยมี
การส ารวจตนเองในด้านต่างๆของชีวิต เช่น ส ารวจความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ทักษะ และบุคลิกภาพ
ของตนเอง เพ่ือน าข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประกอบการวางแผน บริหารจัดการชีวิตเพ่ือให้บรรลุสิ่งที่คาดหวังในชีวิต 
(ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ และประสาร มาลากุล ณ อยุธยา, 2558) และแผนที่น าทางชีวิตเป็นกรอบคิดในการน า
ทางเพ่ือสร้างสรรค์ชีวิตของตนเอง ให้สอดคล้องกับความชอบ ความสนใจ ความเชื่อในความสามารถของตนเอง 
โดยมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดเปูาหมายในชีวิตการวางแผนชีวิต การควบคุมตนเองในการปฏิบัติ
ตามแผน แนวทางในการบริหารจัดการป๎ญหาและการมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (Gebhard et al., 
2015, P.195) ส่วนส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2561) ได้เสนอว่า แผนที่น าทาง
ชีวิตมีรายละเอียดครอบคลุมในเรื่อง การเป็นผู้มีความรู้ มีความรอบรู้ด้านการเรียน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
การประกอบอาชีพ สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้ตนเอง มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน การบริหารจัดการป๎ญหาข้อขัดแย้ง ด้านสัมพันธภาพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย และมีจิตอาสา  

Thunderheart (2016, P.1) กล่าวว่า แผนที่น าทางชีวิตจะช่วยให้บุคคลค้นพบเปูาหมายในชีวิต
และมีเปูาหมายที่ชัดเจน ท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความหวัง ใช้ชีวิตอย่างมี
ความหมาย มีพลังผลักดันในการด าเนินชีวิตด้วยความทุ่มเท เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายในชีวิต ดังนั้น การ
เรียนให้ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะต้องรู้จักการวางแผน การบริหารจัดการเวลาให้
เหมาะสม มีความมุ่งมั่นตั้งใจ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่องาน นอกจากนี้ Watts (2018, P.1) กล่าวว่า แผน
ที่น าทางชีวิตเป็นกระบวนการค้นพบตนเองที่สามารถช่วยให้ปฏิบัติตามความต้องการ ความตั้งใจ และ
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เปูาหมายในอนาคต สามารถสร้างชีวิต และเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้บรรลุจุดมุ่งหมายในชีวิตที่ปรารถนา เพ่ือ
เติมเต็มความฝ๎นที่มีค่าสูงสุดในชีวิต การท าแผนที่น าทางชีวิตจะช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิด 
ทัศนคติ และทางเลือกตามความต้องการจ าเป็นจนเป็นที่พึงพอใจ เพ่ือช่วยปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเส้นทาง
ชีวิตให้ตนเอง  
 
ความส าคัญของแผนที่น าทางชีวิต 
  มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 
2561: 4-6) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ของการศึกษา โดยการก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในระดับอุดมศึกษาคือ เพ่ือให้เกิด
คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยคนไทย 
4.0 จะต้องธ ารงความเป็นไทย และแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือ เป็นคนดี มีคุณธรรมยึดค่านิยมร่วมของ
สังคมเป็นฐานในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะในระดับอุดมศึกษา 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการเป็น
ผู้เรียนรู้ (Learner person) เพ่ือสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมเผชิญ
ความเปลี่ยนแปลงและมีความเป็นผู้น าเพ่ือสร้างสัมมาอาชีพที่ดีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 2) ด้านการ
เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม (Innovative co-creator) เพ่ือสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการร่วม
แก้ไขป๎ญหาสังคม การบูรณาการข้ามศาสตร์ สร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมโอกาสและมูลค่าแก่ตนเอง สังคม
ส่วนรวม และประเทศ 3) ด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active citizen) เพ่ือสันติสุขโดยมุ่งเน้นการกล้า
ต่อต้านการกระท าในสิ่งที่ผิด ให้คุณค่ากับความรู้ความสามารถ ร่วมมือสร้างสรรค์ การพัฒนาที่ยั่งยืน ขจัด
ความขัดแย้งสร้างสันติสุขทั้งในสังคมไทยและประชาคมโลก  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณ ลักษณะ
ตรงตามความต้องการของสังคม มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ คู่คุณธรรม ตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง พัฒนาทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะในการสร้าง
สัมมาอาชีพที่ดีต่อตนเอง เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นการบูรณาการเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างเป็นรูปธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อ เนื่องและยั่งยืน 
รวมทั้งมีทัศนคติที่ดี มีจิตอาสา และเป็นพลเมืองดีในสังคม (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2563) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมีอุดมการณ์และแผนงานในการพัฒนานักศึกษาให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติป๎ญญา เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีคุณภาพและความสามารถสูง  และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งได้วางแผนในการสร้างสรรค์ชีวิตของนักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตาม
ความถนัดและความสามารถของตนเอง มีเส้นทางชีวิตทั้งในด้านการศึกษา อาชีพ การใช้ชีวิต และมี
ชีวิตที่มีคุณค่า (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ, 2547)  

Gabhard et al, (2015, P.195) และ Watts (2018, P.1) ได้กล่าวไว้ว่า การก าหนดเส้นทางชีวิต
ให้แก่นักศึกษาเปรียบเสมือนกรอบคิดในการน าทาง หรือแผนที่น าทางชีวิตที่มีการก าหนดเปูาหมายชีวิต มี
การวางแผนชีวิตและการปฏิบัติตามแผน เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามความต้องการในชีวิต นอกจากนี้ 
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการก าหนดแผนที่น าชีวิต คือ เพ่ือให้แต่ละบุคคลมีกรอบและกระบวนการในการ
รู้จักและเข้าใจตนเอง (Thunderheart, 2016: 1) เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ และเพ่ิมโอกาสในการบรรลุ
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เปูาหมายในชีวิต (Marshall, 2012: 6-7) รวมทั้งส่งเสริมให้รับผิดชอบในการกระท าของตนเอง มีเส้นทาง
ในการด าเนินชีวิตและน าตนเองไปสู่เปูาหมายที่ตั้งไว้ (Crumbaugh & Maholick, 1997)   
 Bohanon et al. (2007: 43) เสนอว่า เส้นทางชีวิตหรือแผนที่น าทางชีวิตจะช่วยน าทางชีวิต
ของนักศึกษาให้เป็นไปตามที่ปรารถนา ประกอบด้วย การรู้จักความต้องการของตนเอง การรับรู้ตระหนัก
รู้ในความสามารถของตนเอง การก าหนดเปูาหมายในชีวิต การพิจารณาทางเลือกที่สอด คล้องกับความรู้ 
ความสามารถของตนเอง และตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ตนต้องการ การเชื่อในความสามารถของตนเองเพ่ือ
ด าเนินการในสิ่งที่ต้องการให้บรรลุเปูาหมาย การมีแนวทางในการแก้ป๎ญหา รวมทั้งการให้ก าลังใจตนเอง
เพ่ือให้บรรลุในสิ่งที่ตนเองต้องการหรือปรารถนาส่วน Redmond et al. (2013) ได้ศึกษาพบว่า เส้นทาง
ที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาประสบความส าเร็จคือ การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการ
วางแผนกลยุทธ์เพ่ือก าหนดเส้นทางชีวิตของตนเอง ทั้งกลยุทธ์ในการวางแผนการเรียน กลยุทธ์ในการ
วางแผนอาชีพ กลยุทธ์การเรียนรู้ในการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม และเพ่ือให้นักศึกษาประสบ
ความส าเร็จในชีวิตตามเส้นทางที่ปรารถนา รวมทั้งผู้สอนจะต้องจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดย
ให้นักศึกษาท าโครงงาน ออกแบบและวางแผนโครงงาน ด าเนินโครงการตามล าดับขั้นตอน ก าหนด
กิจกรรมและการมีส่วนร่วมของร่วมโครงงาน ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผน และปรับปรุงแก้ไขเพ่ือ
พัฒนาโครงงานซึ่งเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ที่จะช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการวางแผนกลยุทธ์
เพ่ือก าหนดเส้นทางชีวิต และเพ่ิมโอกาสที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในชีวิต   
 ส าหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม สภาพแวดล้อม การจัดการ
เรียนการสอน และวิธีที่ใช้ในการเรียนมีการเปลี่ยนแปลงจากระดับมัธยมศึกษาเป็นระดับอุดมศึกษา และที่
เป็นป๎ญหาคือ ป๎ญหาการเรียนโดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งส่วนมากจะไม่คุ้นเคยกับลักษณะวิธีการ
เรียนในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาต้องมีความพยายาม ตั้งใจและสามารถก าหนดเส้นทางในชีวิตของ
ตนเองได้ จึงจะท าให้ประสบความส าเร็จในชีวิต สอดคล้องกับ ศุภวดี บุญญวงศ์ (2539: 11) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 
การเปลี่ยนแปลงสถานที่เรียนย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามมานักศึกษาชั้นปีที่1 ซึ่งเปลี่ยน
สถานที่เรียนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษามาสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงมีภาระหน้าที่ที่ต้อง
พยายามปฏิบัติให้ลุล่วง ต่อสู้ดิ้นรนเพ่ือเรียนได้ส าเร็จและเข้ากับสังคมใหม่ได้ ดังที่ ดุษฏี กิตติโมรากุล 
(2536: 7) ได้กล่าวถึงป๎ญหาของนักศึกษาที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยการสอบเทียบว่า ประสบป๎ญหา
วุฒิภาวะทางอารมณ์ท าให้เกิดป๎ญหาในการปกครอง หลายคนกลายเป็นผู้ที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ขาด
การพัฒนาด้านสังคม และด้านอ่ืน ๆ ซึ่ง ส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2537: 84-89) กล่าวว่านักศึกษาส่วนใหญ่เป็น
วัยที่มีประสบการณ์ในชีวิตน้อย เป็นวัยที่ต้องปรับตัวในสภาพการณ์ต่างๆ นอกจากนี้การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาในขั้นสูงจะต้องใช้สติป๎ญญาและทักษะในการศึกษามากจึงท าให้นักศึกษา
เกิดความวิตกกังวลและเกิดป๎ญหาได้เช่นกัน นอกจากนี้ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530: 7) กล่าวว่า 
นักศึกษาจ าเป็นจะต้องศึกษาและเข้าใจสภาพของนักศึกษา เพ่ือให้ลดความกังวลและความเครียดลง
โดยเฉพาะนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1ซึ่งใหม่ต่อสถาบันและสิ่งแวดล้อม วิธีการศึกษา เพ่ือนและอาจารย์ 
นักศึกษาจะประสบความว้าเหว่ สับสนและความเครียด เนื่องจากจดค าบรรยายไม่เป็น ไม่รู้จักวิธีการ
ค้นคว้าหาความรู้ในสถานการณ์การศึกษาใหม่ มีผลท าให้นิสิตนักศึกษาเกิดความคับข้องใจก่อให้เกิด
ป๎ญหาด้านการเรียน  



วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑติ ปีท่ี 11 (มกราคม-มิถุนายน 2564)     33 
 

 ผู้วิจัยเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร และสอนวิชาพัฒนาตน
เพ่ือความสุขของชีวิต และวิชาจิตวิทยาส าหรับครูให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษาขณะเรียน พบว่า นักศึกษาเข้าเรียนปกติแต่นักศึกษาบางคนไม่ค่อยสนใจหรือตั้งใจเรียน ไม่มีการ
วางแผนด้านการเรียน หรือด้านการประกอบอาชีพ และเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น ผู้วิจัยจึงได้มอบหมาย
ให้นักศึกษาน าเสนอหัวข้อเรื่อง “สิ่งที่นักศึกษาต้องการพัฒนาตนเองให้ประสบความส าเร็จในชีวิต ควร
ครอบคลุมในเรื่องใดบ้าง” ผลการน าเสนอหัวข้อดังกล่าว สรุปได้ว่า นักศึกษาต้องการวางแผนเพ่ือพัฒนา
ชีวิตตนเอง ด้านการศึกษาเล่าเรียน การประกอบอาชีพ การมีชีวิต การบริหารจัดการชีวิตในการอยู่ร่วมกัน
กับบุคคลอ่ืนและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า 
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 10 ท่าน เกี่ยวกับ “สิ่งที่ควรเสริมสร้างให้แก่นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้มี
เส้นทางชีวิตที่จะพัฒนาตนเอง” ผลการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า ควรให้นักศึกษาได้เรียนรู้แนวทางในการ
พัฒนาตนเองในด้านการศึกษา ด้านการประกอบอาชีพ ด้านการเผชิญป๎ญหาอุปสรรคในชีวิต และการ
ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม 
 จากนั้น ผู้วิจัยได้ส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 จ านวน 50 คน โดยใช้ค าถามปลายเปิดว่านักศึกษามีความต้องการที่จะ
พัฒนาชีวิตของตนเองในเรื่องอะไรบ้าง ผลการส ารวจ พบว่า นักศึกษาต้องการ 1) มีความรอบรู้ในสาขาวิชา
ของตนเอง ต้องการเรียนรู้และฝึกทักษะใหม่ ๆ ต้องการมีความสุขในการศึกษาเล่าเรียน 2) ต้องการมี
ความสามารถในการสร้างงานสร้างอาชพี ต้องการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขป๎ญหา
สังคม 3) ต้องการมีความรัก ความผูกพัน มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนและกับบุคคลอ่ืน 4) ต้องการปฏิบัติ
ตนที่เอ้ือประโยชน์ให้สังคม และ 5) ต้องการวางแผนชีวิตของตนเองทั้งด้านการศึกษา อาชีพ การอยู่ร่วมกับ
บุคคลอ่ืนในสังคม และการมีชีวิตอย่างมีคุณค่า ดังนั้นสิ่งที่อาจารย์ผู้สอนต้องการเสริมสร้างให้แก่นักศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษามีเส้นทางชีวิตที่จะพัฒนาตนเอง และสิ่งที่นักศึกษาต้องการพัฒนาชีวิตของตนเองนั้น จะ
เกี่ยวข้องกับ เส้นทางชีวิตหรือแผนที่น าทางชีวิต ที่นักศึกษาต้องการพัฒนาตนเองให้ประสบความส าเร็จใน
ชีวิต ในการเป็นผู้ที่มีความรู้ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านการบริหารจัดการชีวิตในการอยู่ร่วมกันกับ
บุคคลอ่ืน ด้านการ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอ่ืน และการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน การส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา และจากการสังเคราะห์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า เส้นทางชีวิตหรือแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษา ประกอบ ด้วย 1) แนวทางใน
การพัฒนาเส้นทางชีวิตหรือแผนที่น าทางชีวิตด้านการศึกษา ได้แก่ การเป็นผู้มีความรอบรู้ในสาขาวิชาที่ตนเอง
ศึกษา 2) แนวทางในการพัฒนาเส้นทางชีวิตหรือแผนที่น าทางชีวิตด้านการประกอบอาชีพ ได้แก่ การรู้จักและ
เข้าใจอาชีพ การบริหารจัดการอาชีพ การรู้เท่าทันนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพ 3) แนวทางในการ
พัฒนาเส้นทางชีวิตหรือแผนที่น าทางชีวิตด้านสัมพันธภาพ โดยให้ความส าคัญกับการใช้ชีวิต การบริหาร
จัดการชีวิตในการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอ่ืน และ 4) แนวทางในการพัฒนาเส้นทางชีวิตหรือแผนที่น าทางชีวิตที่
ด้านการท าประโยชน์ให้สังคม ได้แก่ การมีความกล้าหาญทางจริยธรรม และการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 จากข้อสรุปดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความประสงค์จะศึกษาแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษา
และวางแผนเพ่ือพัฒนารูปแบบเพ่ือการเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิต ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานครในโอกาสต่อไป ทั้งนี้เพราะว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องการเรียนรู้แนวทางใน
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การพัฒนาการเสริมสร้างเส้นทางที่จะน าไปสู่การการวางแผนอย่างเป็นระบบในการด าเนินชีวิต และพัฒนา
ชีวิตของตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาและตลอดชีวิต  

จากแนวคิดเกี่ยวกับแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษาดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้เขียนมีความ
ประสงค์จะศึกษาว่า แผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษาควรจะครอบคลุมในเรื่องใดบ้าง โดยมุ่งหวังว่า แผน
ที่น าทางชีวิตจะช่วยให้นักศึกษาได้ค้นพบเปูาหมายในชีวิต และประสบความส าเร็จในชีวิตทั้งในด้าน
การศึกษาเล่าเรียน และการด ารงชีวิตในสังคม โดยก าหนดกรอบคิดของแผนที่ชีวิตของนักศึกษาไว้ดังนี้ 
 แผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษา (Student life roadmap) เป็นเส้นทางที่จะน านักศึกษาไปสู่     
การพัฒนาตนเองให้ประสบความส าเร็จในชีวิต ในการเป็นผู้ที่มีความรู้ ทั้งด้านการศึกษา การประกอบ
อาชีพ การเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม การติดต่อสื่อสารและการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน และ
การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ประกอบด้วย 
 1. แผนที่น าทางชีวิตด้านการศึกษา 
  1) ความหมายของแผนที่น าทางชีวิตด้านการศึกษา 

แผนที่น าทางชีวิตด้านการศึกษา หมายถึง เส้นทางที่นักศึกษาจะพัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้ที่มีความรู้ ประกอบด้วย การเป็นผู้ใฝุรู้ใฝุเรียน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน และมีทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และ วิโรจน์ สารรัตน์ (2532, น.2) ได้ให้ความหมายของแผนที่ชีวิตด้านการศึกษาไว้ว่า เป็น
กระบวนการตัดสินใจ เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์และแนวทางในการปฏิบัติไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้บุคคลปฏิบัติ
ตามให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ส่วน ดิลก บุญเรืองรอด (2534, น.49) กล่าวว่า แผนที่ชีวิต
ด้านการศึกษา เป็นการคิดการด าเนินการบริหารและแก้ป๎ญหาการศึกษาไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการศึกษาในทุกด้าน และทุกระดับ 
  2) ความส าคัญของแผนที่น าทางชีวิตด้านการศึกษา 

แผนที่น าทางชีวิตด้านการศึกษา จะช่วยให้แต่ละบุคคลด าเนินชีวิตด้านการศึกษา
อย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมายที่ต้องการศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีการวางแผน
วิธีการศึกษา การประเมินผลการศึกษา และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2. แผนที่น าทางชีวิตด้านการประกอบอาชีพ 
  1) ความหมายของแผนที่น าทางชีวิตด้านการประกอบอาชีพ  

แผนที่น าทางชีวิตด้านการประกอบอาชีพ หมายถึง เส้นทางที่นักศึกษาจะพัฒนา
ตนเองไปสู่การรู้จักและเข้าใจอาชีพ การวางแผนการประกอบอาชีพ การร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมการ
ประกอบอาชีพ การสร้างโอกาสให้ตนเองในการประกอบอาชีพ การประกอบอาชีพให้ประสบความส าเร็จ 
และการรู้เท่าทันเพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับความหลากหลายของอาชีพ และ Krumboltz & 
Thoresen (1969, P.369) กล่าวว่า แผนที่น าทางชีวิตด้านการประกอบอาชีพ เป็นการก าหนดเส้นทางใน
การเลือกอาชีพ โดยมีการส ารวจความสนใจ ความชอบ ความรู้ ความถนัด และเจตคติของตนเองที่มีต่อ
อาชีพ ก่อนที่จะก าหนดเปูาหมายและกระบวนการในการเลือกอาชีพและตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ รวมทั้งการ
พัฒนาตนเองให้บรรลุเปูาหมายในการประกอบอาชีพ 
  2) ความส าคัญของแผนที่น าทางชีวิตด้านการประกอบอาชีพ 

แผนที่น าทางชีวิตด้านการประกอบอาชีพ มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อแต่ละบุคคล 
เพราะช่วยให้บุคคลนั้นๆได้เรียนรู้กระบวนการการวางแผนการประกอบอาชีพ ช่วยให้แต่ละบุคคลรู้จัก
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คิดค านึงถึงเปูาหมายอาชีพทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยผลส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น  มีส่วนช่วย
ให้บุคคลนั้นประสบความส าเร็จด้านอาชีพในระยะยาวต่อไป รวมทั้งเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง  ด้าน
อาชีพเพ่ือให้ตนเองประสบความก้าวหน้าในอาชีพและมีความสุขในการประกอบอาชีพ 

3. แผนที่น าทางชีวิตด้านสัมพันธภาพ 
  1) ความหมายของแผนที่น าทางชีวิตด้านสัมพันธภาพ 

แผนที่น าทางชีวิตด้านสัมพันธภาพ หมายถึง เส้นทางที่นักศึกษาจะพัฒนาตนเอง
ด้านทักษะในการติดต่อสื่อสาร ผูกพัน เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น การสร้างสายสัมพันธ์ และ การบริหาร
จัดการป๎ญหาหรือข้อขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และ Weisinger (1998, P.11) กล่าวว่า แผนที่น าทางชีวิต
ด้านสัมพันธภาพ เป็นการก าหนดเส้นทางในการมีปฏิสัมพันธ์ และกระบวนการใน การติดต่อเกี่ยวข้อง
กับบุคคลอ่ืนด้วยความเข้าใจ ความเต็มใจ และมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน 
  2) ความส าคัญของแผนที่น าทางชีวิตด้านสัมพันธภาพ 

แผนที่น าทางชีวิตด้านสัมพันธภาพ มีความส าคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความผูกพัน 
ความสัมพันธ์ทางใจ การพ่ึงพากันและกัน เพ่ือรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และการเรียนรู้ที่จะให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อผู้อ่ืนประสบป๎ญหาหรือภาวะวิกฤต และวิถีทางในการแก้ป๎ญหาและขจัด ความขัดแย้ง 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดี และก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่มั่นคง  
 4. แผนที่น าทางชีวิตด้านการเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
  1) ความหมายของแผนที่น าทางชีวิตด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

แผนที่น าทางชีวิตด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง หมายถึง เส้นทางที่นักศึกษาจะ
พัฒนาตนเองไปสู่การมีความรักชาติ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีจิตอาสา ยึดมั่นในความถูกต้อง เห็น
คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นไทย และกระมล ทองธรรมชาติ และคณะ (2547, น.214) กล่าวว่า เส้นทาง
ชีวิตของการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง บุคคลนั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และคุณภาพ
แห่งการเป็นพลเมืองที่ดี มีความกระตือรือร้นในการรักษาสิทธิ เสรีภาพ ปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม 
สร้างความเจริญก้าวหน้า และความมั่นคงให้กับประเทศชาติ 
  2) ความส าคัญของแผนที่น าทางชีวิตด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

แผนที่น าทางชีวิตด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความส าคัญที่จะท าให้บุคคลอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข โดยคนในสังคมจะช่วยกันพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า และเสียสละ เพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ 

จากแนวคิดในการก าหนดกรอบคิดของแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษา ดังกล่าวข้างต้น ท าให้
ผู้เขียนต้องการจะศึกษาวิจัยต่อไปว่า แผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษามีลักษณะอย่างไร และควรจะ
วางแผนอย่างไรที่จะเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีเส้นทางที่จะพัฒนา
ชีวิตของตนเองทั้งด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ การสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน และการเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ในการเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตสามารถประยุกต์ใช้การให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้น
การกระท า ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมกลุ่มสามารถวางแผนการเสริมสร้างแผนที่น าทางชีวิตให้มั่นคงเข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 1) การปรึกษากลุ่มเผชิญความจริง ที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสิ่ง ที่ตนเลือกที่จะท า 
สามารถควบคุมวิถีชีวิตหรือการด าเนินชีวิตตามที่บุคคลนั้นต้องการ 2) การปรึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยม 
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มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และ 3) การปรึกษากลุ่ม
การรู้คิด–พฤติกรรม มุ่งเน้นความส าคัญของกระบวนการคิด ในการพัฒนาแบบแผนการกระท าหรือ
พฤติกรรมการแสดงออกใหม่และพฤติกรรมมีความเกี่ยวพันกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลกัน  
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