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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เพ่ือการวางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียน 2) ศึกษาผลการจัดกิจกรรม  
แนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการวางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียน 
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนและครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการวางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ ครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาที่จัดกิจกรรมแนะแนวในปีการศึกษา 2562 จ านวน 24 คน ได้มา
โดยการสุ่มจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนดและสมัครใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัด
กิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลฯ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จ านวน 319 คน ซึ่งเป็น
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวที่จัดโดยครูแนะแนวที่ผ่านการอบรมฯ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 1) ชุดฝึกอบรมครูแนะแนวเรื่องการจัดกิจกรรมแนะแนว
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการวางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียน และ 2) แผนการ
จัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการวางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพของ
นักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบประเมินความรู้ความสามารถของครูแนะแนว
เรื่องการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลฯ 2) แบบประเมินความสามารถในการวางแผนพัฒนา 
 
ค าส าคัญ: กิจกรรมแนะแนว เทคโนโลยีดิจิทัล การวางแผนพัฒนาตนเอง การศึกษาและอาชีพ  
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ตนเองด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและครูที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการวางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพของ
นักเรียน สถิติท่ีใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  

ผลการวิจัย พบว่า 1) ชุดฝึกอบรมส าหรับพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการวางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียนมีคุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี
มาก เมื่อน าไปใช้ฝึกอบรมครูแนะแนว พบว่า ภายหลังการฝึกอบรม ครูแนะแนวมีความรู้ความสามารถใน
การจัดกิจกรรมแนะแนว ฯ สูงขึ้นมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผล
การจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการวางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพของ
นักเรียน พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลฯ มีความสามารถในการ
วางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพ หลังเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ฯ สูงกว่าก่อนเข้าร่วม
กิจกรรมแนะแนว ฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนและครูที่มี
ต่อการจัดกิจกรรมแนะแนว ฯ พบว่า นักเรียนและครูมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมแนะแนว ฯ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

 
Abstract 

The objectives of this research were (1) to develop guidance activities using 
digital technology for self-development planning on education and career of students; 
(2) to study the results of guidance activities using digital technology for self-
development planning on education and career of students; and (3) to study the 
satisfaction of students and teachers regarding guidance activities using digital technology 
for self-development planning on education and career of students. The research 
sample consisted of 24 guidance teachers at the secondary education level who had the 
characteristics in accordance with the selection criteria and volunteered to participate in 
the training program on guidance activities using digital technology, and 319 secondary 
school students who participated in guidance activities organized by guidance teachers 
who had received the training program. The employed research instruments comprised 
the treatment instruments and the data collecting instruments. The treatment 
instruments were (1) a training package for guidance teachers on organizing guidance 
activities using digital technology for self-development planning on education and career 
of students, and (2) lesson plans for organizing guidance activities using digital technology 
for self-development planning on education and career of students.  The data collecting 
instruments were (1) an evaluation form to assess knowledge and ability of guidance 
teacher on organizing guidance activities using digital technology for self-development 
planning on education and career of students, (2) an evaluation form to assess the 
ability for self-development planning on education and career of students, and (3) an 
evaluation form for assessing the satisfaction of student and teacher toward guidance 
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activities using digital technology for self-development planning on education and career 
of students.  Statistics employed for data analysis were the percentage, mean, standard 
deviation, and t-test. 
 Research findings showed that (1) regarding the development of guidance 
activities using digital technology for self-development planning on education and career 
of students, it was found that the overall quality of the training package was at the 
excellent level; when the training package was used for training guidance teachers, it was 
found that the post-training knowledge and ability of the guidance teachers was 
significantly higher than their pre-training counterpart knowledge and ability at the .05 
level of statistical significance, (2) regarding the results of guidance activities using digital 
technology for self-development planning on education and career of students, it was 
found that the post-participation ability for self-development planning on education and 
career of students who had participated in the guidance activities using digital 
technology was significantly higher than their pre-participation counterpart ability at the 
.05 level of statistical significance; and (3) as for the overall satisfaction with the guidance 
activities of the students and teachers, it was found that the overall satisfaction with the 
organized guidance activities of the students and teachers was at the highest level. 
 
Key words: Guidance activities, Digital technology, Self-development planning, 

Education and career 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 กิจกรรมแนะแนว (Guidance Activities) เป็นมวลประสบการณ์การเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น อย่าง
เป็นระบบ บนพื้นฐานของหลักการ วิธีการ และเทคนิคทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมพัฒนา ปูองกัน และแก้ไขป๎ญหาให้แก่นักเรียนอย่างครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา 
ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม (เรียม ศรีทอง, 2557) 
 การพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในครั้งนี้ มุ่งเน้นด้านการศึกษาและด้าน
อาชีพ ซึ่งการจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษา (Educational Guidance) เป็นกระบวนการที่ครูแนะแนวช่วย
ให้นักเรียนสามารถศึกษา วิเคราะห์  ตัดสินใจแก้ป๎ญหา และวางแผนด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับตนเอง ส่วน
การจัดกิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพ (Vocational  Guidance) เป็นกระบวนการช่วยให้นักเรียนสามารถศึกษา 
วิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ป๎ญหา และวางแผนด้านการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน การ
แนะแนวทั้งสองด้านดังกล่าวมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เนื่องจากนักเรียนจะเข้าสู่การประกอบอาชีพใด 
การศึกษาถือว่าเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการส่งเสริมให้การประกอบอาชีพนั้น ๆ ประสบผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย, 
2559, น.6-9; รับขวัญ ภูษาแก้ว และทัศนีย์ ศรีพิพัฒน์, 2555, น.49-51) 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษาและอาชีพ มีผลงาน
การวิจัย อาทิ เป็นไท เทวินทร์ (2557) ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะการตัดสินใจเลือก
แนวทางการศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรรนภัค ใจสุภาพ (2559) ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะ
แนวเพ่ือพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองในการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
กัญจน์ภัส เกตุโรจน์ (2559) ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาการตระหนักรู้ในวุฒิภาวะด้าน
อาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ เก็จกาญจน์ กนกแก้ว (2559) ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะ
แนวโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อเพ่ือส่งเสริมวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษาของการ
วิจัยดังกล่าว พบว่า กิจกรรมแนะแนวสามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาสูงขึ้นภายหลังจากการได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว  
 อย่างไรก็ตาม งานวิจัยดังกล่าวส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้ใบงาน ใบความรู้ 
กรณีศึกษา บทบาทสมมติ และเทคนิคต่าง ๆ ที่เน้นการใช้เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อบุคคลเป็นสื่อหลัก แต่
ยังขาดการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใ้นการจัดกิจกรรม ซึ่งในป๎จจุบันมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น กลุ่มพัฒนาระบบงานแนะแนว ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา (http://www.guidestudent.obec.go.th/) ได้สร้างเว็บเพจเพ่ือช่วยให้ครูแนะแนวและนักเรียน
สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพมากข้ึน รวมทั้งระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัยที่เรียกว่า TCAS (https://www.mytcas.com/) ได้มีเว็บเพจที่บรรจุเนื้อหาไว้อย่างหลากหลาย
ซึ่งครูและนักเรียนมีความจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเข้าถึงแหล่งข้อมูลดังกล่าวจึงจะไม่พลาดโอกาส
ที่จะได้ศึกษาในคณะวิชา และสาขาอาชีพที่ตนเองต้องการเป็นในอนาคต  
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือส าคัญในการเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างหลากหลาย ซึ่งหากน ามาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว จะมีประโยชน์ต่อการได้แนวปฏิบัติที่ดีใน
การจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งด้านการศึกษาและ
อาชีพที่เหมาะสม อันจะส่งผลดีต่อการเติบโตไปเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการวางแผนพัฒนาตนเอง
ด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียน 

2. เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการวางแผนพัฒนาตนเอง
ด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียน 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนและครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการวางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียน 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ครูแนะแนวที่เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง การจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการวางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียน มีความรู้ความสามารถจัด
กิจกรรมแนะแนวหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม  
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2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว เรื่อง การจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการวางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียน มีความสามารถวางแผนพัฒนา
ตนเองด้านการศึกษาและอาชีพหลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ  

1. กิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษาและอาชีพ หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยให้
นักเรียนสามารถศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนด้านการศึกษา และด้านอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตน
อง โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการรู้จักและเข้าใจตนเองเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ ความถนัด ความ
สนใจ รวมทั้งรู้จักและเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ จน
สามารถวางแผนพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่เส้นทางการศึกษาและอาชีพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความถนัด ความสนใจ และบุคลิกภาพของนักเรียนแต่ละคน 

2. การจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษาและอาชีพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  หมายถึง 
กระบวนการจัดกิจกรรมที่อาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือช่วยให้นักเรียนสามารถวางแผนพัฒนาตนเองด้าน
การศึกษาและอาชีพ กระบวนดังกล่าวผู้วิจัยสร้างข้ึนโดยการพัฒนาคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
แนะแนวและด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วยแนวคิดและตัวอย่างการจัดกิจกรรมแนะแนวด้าน
การศึกษาและอาชีพด้วยเทคโนโลยีดิจัล รวมทั้งการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษา
และอาชีพที่มุ่งเน้นการใช้แอปพลิเคชันในดิจิทัลประเภท Facebook, line, Google Search, Youtube 
เพ่ือให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลใน เว็บไชต์ และ เว็บเพจต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้นักเรียนสามารถวางแผนพัฒนา
ตนเองด้านการศึกษาและอาชีพได้ 

3. ความรู้ความสามารถของครูแนะแนว เรื่อง การจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้ เทคโนโลยี 
ดิจิทัลเพื่อการวางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียน หมายถึง พฤติกรรมของ
ครูที่สามารถระบุและอธิบายสาระส าคัญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การวางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียนได้ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ ยวกับ
แนวคิดทฤษฎีส าคัญในการจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษาและอาชีพ การจัดท าแผนกิจกรรม      
แนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งสามารถวัด
ได้จากแบบประเมินความรู้ความสามารถของครูแนะแนวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการวางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียน  

4. ความสามารถในการวางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียน หมายถึง 
ผลที่เกิดจากการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่สะท้อน
ออกมาในรูปแบบผลงานของนักเรียนที่ผ่านการวิเคราะห์เพ่ือการรู้จักและเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้
เกี่ยวกับ ความรู้ความสามารถ ความถนัด ความสนใจทางต้านการเรียนและการประกอบอาชีพของตนเอง 
รวมทั้งรู้จักและเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพที่มีอยู่อย่าง
หลากหลายในป๎จจุบัน ตลอดจนสามารถวางแผนพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่เส้นทางการศึกษาและอาชีพที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับความถนัดความสามารถ ความสนใจ และบุคลิกภาพของนักเรียนแต่ละคน 
ความสามารถดังกล่าว วัดได้จากแบบประเมินความสามารถในการวางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษา
และอาชีพของของนักเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีลักษณะเป็นการประเมินตามสภาพจริงจากผลงานของ
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นักเรียนที่ผ่านการวิเคราะห์เพ่ือการรู้จักและเข้าใจตนเอง รู้จักและเข้าใจเส้นทางการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ  และการวางแผนพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่เส้นทางการศึกษาและอาชีพที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับตนเอง 

5. ความพึงพอใจของนักเรียนและครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการวางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพ หมายถึง การแสดงความคิดเห็นของนักเรียน
และครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการวางแผนพัฒนาตนเองด้าน
การศึกษาและอาชีพของนักเรียน วัดได้จากคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
และข้อค าถามปลายประโยคเปิด  

 
การด าเนินการวิจัย 

การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ แต่ละระยะมีผู้ให้ข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ และการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการวางแผนพัฒนา
ตนเองด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียน แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการวางแผนพัฒนาตนเอง
ด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียน ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแนะแนว 2 คน และด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
1 คน เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แนวทางการสนทนากลุ่ม และ 2) แบบประเมินคุณภาพชุดฝึกอบรม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมา
พัฒนาชุดฝึกอบรมให้มีความถูกต้องเหมาะสมส าหรับใช้ฝึกอบรมครูแนะแนวต่อไป  

ขั้นที่ 2 การฝึกอบรมครูแนะแนว เรื่อง การจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการวางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูแนะแนว 
จ านวน 24 คน เข้ารับการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 2 วัน ต่อจากนั้นครูแนะแนวน าชุดฝึกอบรมไปศึกษา
ด้วยตนเองเพ่ิมเติมและปฏิสัมพันธ์กับผู้วิจัยผ่านเฟสบุ๊คในกลุ่มที่ชื่อว่า “วิจัยแนะแนวมสธ idplan” เป็น
เวลา 1 เดือน เพ่ือให้ครูแนะแนวสามารถจัดท าแผนการจัดกิจกรรมฯ และน าไปใช้พัฒนานักเรียนให้มี
ความสามารถในการวางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพ  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดฝึกอบรมครูแนะแนว เรื่อง การจัดกิจกรรมแนะแนว
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการวางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียน 2) แบบประเมิน
ความรู้ความสามารถของครูแนะแนวในการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนา
ความสามารถของนักเรียนในการวางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพ  

ระยะที่ 2 การศึกษาผลการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการวางแผน
พัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียน   

ขั้นตอนนี้เป็นการทดลองจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการ
วางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 319 คน ที่เรียนกับครูผู้ผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมแนะแนว
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลฯ    
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1)  แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการวางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียน 2)  แบบประเมินความสามารถในการ
วางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
และครูที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการวางแผนพัฒนาตนเองด้าน
การศึกษาและอาชีพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที 
และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการวางแผนพัฒนา
ตนเองด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียน ปรากฏผล ดังนี้ 

1.1 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ได้ชุดฝึกอบรมที่มี
โครงสร้างเนื้อหาชุดฝึกอบรม ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังภาพต่อไปนี้  

 
 
ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างชุดฝึกอบรม ชื่อตอน และชื่อเรื่องของชุดฝึกอบรมการจัดกิจกรรมแนะแนว

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการวางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียน 
 

1.2 ผลการประเมินเนื้อหาสาระของชุดฝึกอบรม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก และเมื่อ
จ าแนกรายตอน พบว่า แต่ละตอนมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากทุกรายการเช่นกัน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษาและอาชีพ รองลงมา คือ ตอนที่ 2 
ทฤษฎีส าคัญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษาและอาชีพ และตอนที่ 3 แนวคิด และตัวอย่าง
การจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษาและอาชีพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

1.3 ผลการฝึกอบรมครูแนะแนวเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ เรื่อง การจัดกิจกรรม
แนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการวางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียน  
สรุปผลได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ชุดฝึกอบรม เร่ือง การจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือการวางแผนพัฒนาตนเอง 
ด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียน 

ตอนท่ี 1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมแนะแนวด้านการศึกษาและอาชีพ   
เรื่องที่ 1.1 ความหมายและขอบข่ายของการจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษาและอาชีพ   
เรื่องที่ 1.2 ความส าคัญของการจดักิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษาและอาชีพ   
เรื่องที่ 1.3 มาตรฐานการแนะแนวเกี่ยวกับการจดักิจกรรมแนะแนวดา้นการศึกษาและอาชีพ 

ตอนท่ี 2 แนวคิดทฤษฎีส าคัญเกีย่วกับการจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษาและอาชีพ 
เรื่องท่ี 2.1 แนวคิด ทฤษฎีส าคัญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแนะแนวดา้นการศึกษา   
เรื่องที่ 2.2 ทฤษฎีส าคัญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพ    

ตอนท่ี 3 แนวคิด และตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการจัดกจิกรรมแนะแนวด้านการศึกษาและอาชีพ  
เรื่องที่ 3.1 แนวคิดเกี่ยวกับใช้เทคโนโลยดีิจิทัลในการจัดกิจกรรมแนะแนว    
เรื่องที่ 3.2 ตัวอย่างการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อพัฒนาความสามารถในการ

วางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียน 



104     วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีที่ 11 (มกราคม-มิถุนายน 2564)      
 

ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบความรู้ความสามารถของครูแนะแนว 3 ด้าน คือ ความรู้ การจัดท า
แผน และการจัดกิจกรรมแนะแนว ก่อนและหลังการฝึกอบรม (n=24 ) 

ความรู้ความสามารถของครูแนะแนว 
ก่อน หลัง 

t Sig 
M S.D. M S.D. 

1) ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีส าคัญในการจัด
กิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษาและอาชพี   

5.79 1.01 8.95 .55 12.88* .000 

2) การจัดท าแผนกิจกรรมแนะแนวโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

5.62 .87 8.79 .58 15.40* .000 

3) การจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 4.87 .99 8.46 .58 14.06* .000 
รวมทุกด้าน 16.29 2.47 26.08 1.47 16.43* .000 

*p<.05 
จากตารางที่ 1 พบว่า ภายหลังการเข้ารับการฝึกอบรม ครูแนะแนวมีความรู้ความสามารถในการ

จัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสูงขึ้นมากกว่าก่อนการเข้ารับการฝึกอบรมทั้งรายด้าน และ
โดยรวมทุกด้าน กล่าวคือ ด้านความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีส าคัญในการจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษา
และอาชีพ ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.79 (SD=1.01) หลังการเข้ารับการฝึกอบรมมี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 8.95 (SD=.55) ด้านการจัดท าแผนกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ก่อนเข้า
รับการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.62 (SD=.87) หลังเข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 8.79 
(SD=.58) ด้านการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.87 (SD=.99) หลังการเข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 8.46 (SD=.58)  

โดยรวมทุกด้าน พบว่า ก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม ครูแนะแนวมีคะแนนเฉลี่ยความรู้
ความสามารถในการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เท่ากับ 16.29 (SD=2.47) หลังการ
เข้ารับการฝึกอบรม มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 26.08 (SD=1.47) แสดงให้เห็นว่าภายหลังการเข้ารับการ
ฝึกอบรม ครูแนะแนวมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สูงขึ้น
มากกว่าก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    

2. ผลการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการวางแผนพัฒนา
ตนเองด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียน สรุปผลได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนในการวางแผนพัฒนาตนเอง ด้านการรู้จัก

ตนเอง ด้านการรู้จัก และเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางการศึกษาต่อ และการ
วางแผนพัฒนาตนเองก่อนและหลังการเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนว (n=319 ) 

ความสามารถในการวางแผนพัฒนาตนเอง 
ของนักเรียน 

ก่อน หลัง 
t Sig 

M S.D. M S.D. 
1) การรู้จักตนเองด้านการศึกษาและด้านอาชีพ 12.74 3.72 17.08 2.66 18.50* .000 
2) การรู้จักและเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทาง

การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
14.05 7.61 21.41 6.99 17.32* .000 

3) การวางแผนพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่การศึกษาและ
อาชีพท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับตนเอง 

19.95 14.30 36.83 13.68 23.71* .000 

รวมทุกด้าน 46.74 23.07 75.32 19.69 27.85* .000 

*p<.05 
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จากตารางที่ 2 พบว่า ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นักเรียนมี
ความสามารถในการวางแผนพัฒนาตนเองสูงขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งรายด้าน และโดย
ภาพรวมทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ ด้านการรู้จักตนเองด้านการศึกษาและ
ด้านอาชีพ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 12.74 (SD=3.72) หลังการเข้าร่วม
กิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 17.08 (SD=2.66) ด้านการรู้จักและเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทาง
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 14.05 (SD=7.61) 
หลังการเข้าร่วมกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 21.41 (SD=6.99) ด้านการวางแผนพัฒนาตนเองเพ่ือ
เข้าสู่เส้นทางการศึกษาและอาชีพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับตนเอง ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม มีคะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 19.95 (SD=14.30)  หลังการเข้าร่วมกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 36.83 (SD=13.68)   

โดยรวมทุกด้าน พบว่า ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการวางแผน
พัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพ เท่ากับ 46.74 (SD=23.07) หลังการเข้าร่วมกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ 75.32 (SD=19.69) แสดงให้เห็นว่าภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนมีความสามารถในการ
วางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพสูงขึ้นกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05     

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนและครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมแนะแนว
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการวางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียน 
ปรากฏผล ดังนี้  

3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและรองลงมาตามล าดับ ดังนี้ ด้านครูผู้จัด
กิจกรรมแนะแนว อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมแนะ
แนว อยู่ในระดับมากที่สุด และ ด้านสื่อประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนว อยู่ในระดับมาก  

3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู พบว่า โดยภาพรวมครูแนะแนวมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าทั้ง 3 ด้าน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและรองลงมาตามล าดับ ดังนี้ ด้านการจัดกิจกรรมแนะแนว รองลงมาคือ 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมแนะแนว และด้านสื่อประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนว  
 
การอภิปรายผล 

ผู้วิจัยเสนอการอภิปรายผลใน 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
1. ผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการวางแผน

พัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียน 
จากผลการพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ท าให้ได้ชุดกิจกรรม 

แนะแนวที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และเมื่อน าไปฝึกอบรมครูแนะแนว พบว่า ภายหลังการฝึกอบรม 
ครูแนะแนวมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สูงขึ้นมากกว่า
ก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ การที่
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ เนื่องจากก่อนจะมีการด าเนินการฝึกอบรม ผู้วิจัยได้มีการเตรียมการพัฒนา
คุณภาพชุดฝึกอบรมฯ อย่างเป็นขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัด
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กิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจัล ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมแนะแนว
ด้านการศึกษาและอาชีพแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2553, น.22; รับขวัญ ภูษาแก้ว 
และทัศนีย์ ศรีพิพัฒน์, 2555, น. 51-52) ทฤษฎีพัฒนาการด้านอาชีพ แนวคิดเรื่องการเลือกอาชีพ 
ประกอบกับแนวคิดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพ่ือน ามาใช้ในการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียน ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบงานแนะแนว ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา(http://www.guidestudent.obec.go.th/) ได้สร้างเว็บเพจขึ้นมา
เพ่ือสนับสนุนให้ครูและนักเรียนเข้าไปสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพที่สะดวกยิ่งขึ้น     

นอกจากนี้แล้ว เมื่อผู้วิจัยได้จัดท าชุดฝึกอบรมฯ ฉบับร่างเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้น าไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านการแนะแนว และด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาพิจารณาความเหมาะสม พร้อมทั้ง
น าข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขชุดฝึกอบรมให้มีคุณภาพที่เหมาะสมต่อการน าไปใช้ฝึกอบรม  
ครูแนะแนวทั้งในรูปแบบเผชิญหน้า และแบบปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ทางเฟซบุ๊ค ซึ่งช่วยให้ครูแนะแนวมี
โอกาสศึกษาบทเรียนเพ่ิมเติม รวมทั้งได้ปฏิสัมพันธ์ถามและตอบซึ่งกันและกันระหว่างผู้วิจัยกับ  
ครูแนะแนว และระหว่างครูแนะแนวด้วยกัน ท าให้เกิดผลดีต่อการฝึกอบรมที่พบว่าภายหลังการ
ฝึกอบรมครูแนะแนวมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลฯ สูงขึ้น
กว่าก่อนการอบรม  

2.  ผลการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการวางแผนพัฒนาตนเองด้าน
การศึกษาและอาชีพของนักเรียน   

จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการวางแผนพัฒนา
ตนเองด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียน พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
แนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลฯ มีความสามารถในการวางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพ 
หลังเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลฯ สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมฯ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 การที่ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ เนื่องจากมีป๎จจัยเกี่ยวข้องที่ส าคัญ 3 ประการ ดังนี้   

ประการแรก คุณลักษณะของครูผู้จัดกิจกรรมแนะแนวฯ ในการวิจัยครั้งนี้ครูผู้จั ด
กิจกรรมแนะแนวเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และมีภารกิจการจัดกิจกรรมแนะแนวให้แก่นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษามาก่อน อีกทั้งเมื่อได้มารับการฝึกอบรมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการ
แนะแนวด้านการศึกษาและอาชีพ ท าให้ครูแนะแนวมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมแนะแนว
ได้อย่างมีคุณภาพยิ่งข้ึน โดยครูแนะแนวสามารถแจ้งวัตถุประสงค์และประโยชน์ของกิจกรรมแนะแนว
เพ่ือพัฒนานักเรียนด้านการศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างชัดเจน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ สืบค้นข้อมูลด้านการศึกษาและอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนลงมือส ารวจตนเองเพ่ือก าหนดเปูาหมายและวางแผนพัฒนา
ตนเองสู่เปูาหมายทั้งด้านการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต คุณลักษณะของครูแนะแนว
ดังกล่าวนี้ ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการวางแผนพัฒนาตนเองได้สูงขึ้นภายหลั งการเข้าร่วม
กิจกรรมแนะแนว   

ประการที่สอง แนวคิดทฤษฎีที่น ามาใช้จัดกิจกรรมแนะแนวฯ มีความสอดคล้องกับการ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษา โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยและ
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ครูแนะแนวที่เข้ารับการอบรมได้น าแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการแนะแนวด้านการศึกษาและอาชีพ
มาใช้ในการจัดท าแผนการจัดกิจกรรม และด าเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวจึงส่งผลให้นักเรียนมี
ความสามารถในการก าหนดเปูาหมายและวางแผนสู่การบรรลุเปูาหมายทางการศึกษาและอาชีพได้
สูงขึ้น อาทิ ทฤษฎีพหุป๎ญญา (theory of multiple intelligences) ของโฮเวอร์ด การ์ดเนอร์ 
(Guardner cited in Sigelman and Elizabeth, 2009, pp. 247-249) ที่มีแนวคิดว่านักเรียนแต่ละ
คนจะมีสติป๎ญญาหรือความฉลาดที่หลากหลายที่เรียกว่าพหุป๎ญญาที่แตกต่างกัน การที่ครูแนะแนวได้
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจตนเองว่ามีสติป๎ญญาโดดเด่นในเรื่องใด ท าให้นักเรียนสามารถ
ก าหนดเปูาหมายและวางแผนพัฒนาตนเองไปสู่เปูาหมายด้านการศึกษาและอาชีพได้อย่างเหมาะสม
กับตนเองมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการใช้แนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพของกินซ์เบิร์ก (Ginzberg et al. 
cited in Shen-Miller, McWherter and Bartone, 2013) มาเป็นแนวคิดส าคัญในการจัดกิจกรรม
แนะแนว ท าให้ครูแนะแนวสามารถจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาท่ีอยู่ในช่วงอายุประมาณ 12-18 ปี ซึ่งเป็นวัยที่อยู่ในช่วงที่เรียกว่าระยะทดลองเลือกอาชีพ 
(Tentative  Period)  พัฒนาการทางอาชีพในช่วงวัยนี้จะเริ่มมีการเลือกอาชีพตามประสบการณ์ของ
นักเรียนแต่ละคน กล่าวคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงอายุประมาณ 13-14 ปี เป็นช่วงวัย
ที่มีพัฒนาการทางอาชีพที่เรียกว่าขั้นความสามารถ (Capacity Stage) ในขั้นนี้นักเรียนที่เป็นวัยรุ่น
ตอนต้นจะเริ่มตระหนักถึงความสามารถของตนเองเมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการความรู้
ความสามารถของผู้ที่จะประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพนั้น ๆ นั่นคือ นอกจากนักเรียนจะ
รู้จักตนเองเกี่ยวกับความชอบความสนใจแล้ว นักเรียนจะเริ่มหันมาส ารวจตนเองว่ามีความสามารถใน
การเข้าสู่อาชีพที่ตนเองชอบหรือสนใจนั้นหรือไม่ นอกจากนี้แล้ว นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ช่วงอายุประมาณ 15-16 ปี เป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการทางอาชีพที่เรียกว่า ขั้นค่านิยม (Values Stage)  
นักเรียนเริ่มพิจารณาถึงค่านิยมและจัดล าดับความส าคัญของค่านิยมในชีวิตของตนเอง รวมทั้งค านึงถึง
วิถีชีวิตในการประกอบอาชีพว่าอาชีพใดจะเติมเต็มความต้องการ และสอดคล้องกับค่านิยมของตน 
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงอายุประมาณ 17 -18 ปี เป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการ
ทางอาชีพที่เรียกว่า ขั้นการเปลี่ยนแปลง (Transition Stage)  เป็นช่วงวัยที่เริ่มตัดสินใจเลือกอาชีพ 
และเริ่มมีประสบการณ์การฝึกงานอาชีพต่าง ๆ ที่แต่ละคนมีโอกาสได้ทดลองท า  

กล่าวได้ว่า แนวคิดทฤษฎีที่น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมแนะแนวที่สอดคล้องกับพัฒนาการ
ทางด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ในช่วงอายุประมาณ 12-18 ปี ช่วย
ส่งเสริมพัฒนาการให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าตนเองชอบหรือไม่ชอบการศึกษาและอาชีพอะไร ตระหนัก
ถึงความรู้ความสามารถของตนเองที่มีอยู่และพิจารณาว่าตนเองจะสามารถเรียนอะไร ท าอาชีพอะไร
ได้หรือไม่ได้ภายใต้ความสนใจที่ตนเองมีต่อการศึกษาและอาชีพนั้นๆ  

ประการที่สาม การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นสื่อในการด าเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ การจัดกิจกรรมดังกล่าวช่วยให้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งสืบค้นออนไลน์ผ่าน
เครื่องมือทางดิจิทัลต่าง ๆ เพ่ือท าความรู้จักและเข้าใจตนเองด้านการศึกษา ด้านอาชีพ รู้จักแหล่งศึกษา
ต่อ และการประกอบอาชีพได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ มาร์ (Marc, 2010, pp. 17-20 อ้างถึง
ใน สุกัญญา แช่มช้อย, 2558) ที่ได้กล่าวถึงการน าเทคโนโลยีสู่ห้องเรียนว่า ผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 
เป็นดังจรวดที่มีความสามารถในการควบคุมหรือน าทางตนเอง และต้องการเชื้อเพลิงที่เหมาะสมจากครู 
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เพ่ือช่วยให้เดินทางไปยังที่หมายใหม่ ๆ และไกลกว่าเดิม ซึ่งบทบาทส าคัญของผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีดิจิทัล มี 5 ประการ ได้แก่ 1) เป็นนักวิจัย (Student as Research) ในบทบาทของการเป็น
นักวิจัยของผู้เรียนนั้น นักเรียนจะค้นหาค าตอบด้วยตัวเอง แล้วน ามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ และครู 2) 
เป็นผู้ใช้และผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี (Student as Technology User and Expert) ผู้เรียนในยุคนี้
จะเป็นคนที่มีความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี จนบางคนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ และผู้เรียนในยุคนี้จะ
สนุกและมีความความสุขกับการเรียนรู้ผ่านทางวีดีโอ เกม บล็อก การสื่อสารออนไลน์ต่างๆ (Social 
media) 3) เป็นนักคิดและนักสื่อความคิด (Student as Thinker and Sense Maker) การส่งเสริม
การคิดอย่างสมเหตุสมผล เปิดโอกาสให้น าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านดิจิทัลจะช่วยพัฒนา
ความสามารถในการคิดและการสื่อสารได้มากขึ้น 4) เป็นผู้เปลี่ยนโลก (Student as World Changer) 
การที่ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ที่ได้ไปในทางสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เล็กๆ น้อยๆ หรือยิ่งใหญ่ก็ตาม ใน
บางครั้งความรู้นั้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างได้ และ 5) เป็นครูของตนเอง (Student as 
Self-Teacher) การเป็นครูของตัวเองหมายความว่า ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย เช่น การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต การสอบถามข้อมูลหรือแนวทางจากเพ่ือน การ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ กล่าวได้ว่า การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นสื่อในการด าเนินกิจกรรมแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ สามารถช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการวางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษา
และอาชีพสูงขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการวางแผน
พัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียน  มีข้อเสนอแนะ 2 ประการ คือ ข้อเสนอแนะในการ
น าผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้   

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
จากผลการวิจัยที่พบว่า เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถน ามาใช้ในการด าเนินกิจกรรมแนะแนว

เพ่ือช่วยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลน ามาคิดวิเคราะห์เพื่อการรู้จักตนเองด้านการศึกษาและอาชีพ รวมทั้ง
สามารถตัดสินใจก าหนดเปูาหมายและวางแผนพัฒนาตนเองสู่เปูาหมายการศึกษาและอาชีพได้อย่าง
พึงพอใจนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอในการน าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 

1.1 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมแนะแนว ทั้งผู้บริหาร
ระดับกระทรวง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือระดับสถานศึกษาควรก าหนดนโยบาย และให้การ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความสามารถใน
การวางแผนพัฒนาตนเองทั้งด้านด้านการศึกษาและอาชีพให้กว้างขวางและครอบคลุมความต้องการของ
ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 

1.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ครูแนะแนวและผู้เกี่ยวข้องสามารถน ากิจกรรมที่ค้นพบในการ
วิจัยในครั้งนี้ไปใช้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถในการวางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและ
อาชีพส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ก่อนจัดกิจกรรมแนะ
แนวโดยใช้เทคโลยีดิจิทัลฯ มีข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 2 ประการ ดังนี้ 
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1) ครูแนะแนวควรศึกษาแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ฯ รวมทั้งต้องปรับแผนกิจกรรม
แนะแนวฯ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความแตกต่างในพัฒนาการด้านการศึกษาและอาชีพของ
นักเรียนระดับมธัยมศึกษาแต่ละระดับชั้นก่อนน าไปจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง 

2) ควรตรวจสอบความพร้อมของนักเรียนเกี่ยวกับการมีเครื่องมือประเภทเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูล ซึ่งหากมีนักเรียนที่ไม่มีความพร้อม ครูแนะแนวจะต้องประสานขอ
ความร่วมมือให้นักเรียนมีเครื่องมือในการเรียนรู้ เช่น การขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษาเพ่ือให้
นักเรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าถึงข้อมูลได้ครบทุกคน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรม
แนะแนวฯ ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัยที่มุ่งเน้นเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเท่านั้น อย่างไร

ก็ตามผู้วิจัยมีความเห็นว่า นักเรียนระดับประถมศึกษาก็เริ่มมีพัฒนาการทั้งทางด้านการศึกษาและด้าน
อาชีพ รวมทั้งยังสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้วย  

ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปจึงมีข้อเสนอแนะว่า ผู้วิจัยสามารถขยายขอบเขตการวิจัยไปยัง
กลุ่มเปูาหมายที่เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กโต เช่น ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  
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