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 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาความส าคญั ปัญหา/อุปสรรคของการแนะแนว
อาชีพและกระบวนการการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนสายสามัญในกรุงเทพมหานคร และเพื่อ
เสนอแนวทางการแนะแนวอาชีพเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงานให้กับนักเรียน           
สายสามัญในกรุงเทพหมานคร โดยเป็นการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)         
ซ่ึงใชก้ารวิเคราะห์เอกสารขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์นักเรียนระดบัมธัยมศึกษา ครู/อาจารย/์
บุคลากรทางการศึกษา เจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบตัิงานดา้นการแนะแนวและผูบ้ริหารของกรมการจดัหางาน 
กระทรวงแรงงาน 

ผลการวจิยัพบวา่ในปัจจุบนัน้ีตลาดแรงงานเกิดความไม่สมดุลกนัระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทาน
ดา้นแรงงาน กล่าวคือ บางสาขามีความตอ้งการแรงงานจ านวนมาก แต่ผูเ้ขา้สู่ตลาดแรงงานมีจ านวนน้อย  
แต่ในทางกลับกนับางสาขาก็มีความตอ้งการแรงงานจ านวนน้อย แต่ผูเ้ขา้สู่ตลาดแรงงานมีจ านวนมาก  
ทั้งน้ีปัญหาดังกล่าวเกิดจากการขาดการเตรียมความพร้อมที่ดีก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซ่ึงจากการ
สัมภาษณ์นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยงัขาดการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่
ตลาดแรงาน กล่าวคือ ยงัไม่มีการก าหนดเป้าหมายหรือวางแผนเก่ียวกบัการประกอบอาชีพในอนาคต 
เน่ืองจากมองว่าเป็นเร่ืองไกลตวั อีกทั้ง ในการเลือกศึกษาต่อนั้นส่วนมากจะเลือกเรียนตามที่
ผูป้กครองตอ้งการให้เรียนหรือเลือกเรียนตามเพื่อนโดยที่ไม่ไดท้ราบถึงแนวโน้มความตอ้งการ
ของตลาดแรงงานในอนาคต รวมถึงไม่ทราบถึงบุคลิกภาพ ความถนัดและทักษะของตนเอง 
นอกจากน้ี ยงัเกิดจากค่านิยมส่วนบุคคล โดยมุ่งหวงัให้ลูกหลานศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้ได้รับ           
ใบปริญญามากกวา่การเลือกศึกษาเล่าเรียนเพือ่การประกอบอาชีพในอนาคต  
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ดงันั้น จึงจ าเป็นที่จะตอ้งมีการวางแผนทรัพยากรมนุษยห์รือทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าว การแนะแนวอาชีพถือเป็นส่วนหน่ึงที่มีความส าคญัในการที่จะช่วยให้
บุคคลสามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพได้ตรงกับความรู้ ความสามารถ 
บุคลิกภาพ และความถนดัของตนเอง ก่อใหเ้กิดการมีงานท า มีรายได ้ต่อไป  

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานนั้ น 
กระบวนการการแนะแนวอาชีพเป็นกระบวนการหน่ึงที่จะช่วยแกไ้ขปัญหาดงักล่าวได ้ซ่ึงภาครัฐ
จะตอ้งมีการก าหนดนโยบายและมาตรการที่ชดัเจน ส าหรับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งจ าเป็นตอ้งมีการ
น าเอาเทคโนโลยต่ีาง ๆ  มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ มีการจดัท าและพฒันาขอ้มูลต่าง ๆ เช่น ขอ้มูลโลกอาชีพ 
ขอ้มูลโลกการศึกษา ขอ้มูลข่าวสารตลาดแรงงาน ส าหรับเผยแพร่ให้กบักลุ่มผูรั้บบริการและผูท้ี่
เก่ียวขอ้งน าไปใชป้ระโยชน์ นอกจากน้ี จ  าเป็นตอ้งมีการบูรณาการการท างานร่วมกนัระหว่างภาคส่วน
ต่าง ๆ โดยผูศ้ึกษาวิจัยขอเสนอแนวทางการแนะแนวอาชีพเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่
ตลาดแรงงานใหก้บันกัเรียนสายสามญัศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดให้นักเรียนสายสามญั
ศึกษาในกรุงเทพมหานครใหไ้ดรั้บการแนะแนวอาชีพและทดสอบความพร้อมทางอาชีพผ่านระบบ
ออนไลน์ อีกทั้งส่งเสริมให้มีการจดัท าบนัทึกการวางแผนอาชีพ (Career Planning) ขึ้น เพื่อจะได้มี
ฐานขอ้มูลและน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์เป็นรายบุคคลและในภาพรวม จากนั้นน าผลที่ไดม้า
เป็นแนวทางส าหรับสถานศึกษาในการจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้ง และสอดแทรกความรู้
โลกการศึกษา โลกขอ้มูลอาชีพ และโลกขอ้มูลข่าวสารตลาดแรงงานให้แก่นักเรียน ตลอดจนมีการ
พฒันาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการการแนะแนวอาชีพ             
มีการด าเนินการจดัท าขอ้มูลโลกการศึกษา โลกข้อมูลอาชีพและขอ้มูลข่าวสารตลาดแรงงาน          
ที่ทนัสมัยเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ มีการจดัตั้งศูนยข์อ้มูลอาชีพในสถานศึกษาขึ้นส าหรับ   
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นอาชีพ  สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งท  าความเขา้ใจกับ
ผูป้กครองเพื่อร่วมมือสนับสนุนให้เด็กได้เลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพที่ตรงกับความรู้      
ความถนดัและทกัษะ และตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานในอนาคต 

นอกจากน้ี เสนอใหมี้กฎหมายดา้นการส่งเสริมการมีงานท าให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งเสนอ
ให้มีการศึกษาเก่ียวกบัการจดัเก็บขอ้มูลอุปสงค์และอุปทานดา้นแรงงานดว้ยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
วางแผนการศึกษาต่อและวางแผนก าลังคนของประเทศ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค ์     
และอุปทานดา้นแรงงาน 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป ผูศึ้กษาวิจยัเห็นว่าควรมีการขยายการศึกษาวิจัย         
ให้ครอบคลุมกับนักเรียนสายสามัญศึกษาทั่วประเทศ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน           
และสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลในการวางแผนทรัพยากรมนุษยใ์หภ้าพรวมของประเทศ 
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ABSTRACT 
 

Title :  Career Guidance for Preparing the students in Bangkok Entering Labour Market. 

By  : Mr. Anat Ladloy 
Degree : Master of Pubic Administration 
Major :  Pubic Administration 
Advisor : …………………………………….. 
                                     (Sumet Saengnimnuan, Ph.D.) 
       ……../…………/……… 

 
This research aims to study the important , problem and process of career guidance    

and present how to prepare the student in Bangkok before enter to the labour market.                
This research is an qualitative research that use the analysis of relevant documents and interview 
the students , teachers , staff and administrator of the Department of Employment by interview.      

 The research found that the labour market currently has an imbalance between labour 
supply and labour demand. So some sectors there are a lot of labour demand but the labour supply  
is not so much, however some sectors there are a lot of labour supply but the labour demand is 
not so much. This problem is due to the lack of good preparation before enter to the labour 
market. From interviews, the students they weren’t prepare themselves. They have not the target 
and no plan what will be in the future. They think it is far away. About the study, they will choose 
that the parent would like or choose by friends. They don’t know about trend of labour market , 
personality and skill. Their attitude are also based on personal value. The parent aim to their 
children educated a degree rather than study for a future career. Therefore, it is necessary to 
planning about the human resource. To resolve the problem , career Guidance is an important 
method for helping the students to decide whether to study or choose a career in accordance with 
their knowledge , abilities , personality and aptitude. Cause to earn the living. 

The results of the study can recommend the preparing the students before enter to      
the labour market , career guidance is a process that can resolve about this problem. That the 
government must set clear policies and measures and the relevant agencies need to bring            
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the technology to benefits , develop and produce an information of the career , world of education 
and trend of the labour market and publishing to the interested and stakeholders. It is also 
necessary to integrate the interdisciplinary work. The researcher recommends , career guidance is 
a best process for preparing the students before enter to the labour market. The students should to 
get the service of career guidance by online personality test and do the career planning. If the 
students do that , we will have a big database for using and take the result of personality test to 
analysis each individual and send to the school for plan and manage the teaching and learning. 
The teaching and learning should insert the content about career information , education 
information and labour market information and develop the teacher by training , make them to 
know and understand the career guidance process. Make the modern of the education information , 
career information and labour market information. Establish a career information center in school 
for learning. Make a contribution between the various sectors and make the parent to understand 
for support and help the student to decide whether to study or choose a career in accordance with 
their knowledge , abilities , personality and aptitude. 

Suggestions for further research. The topic of this research should be expanded 

nationwide of nation, it will benefit for the students in preparing before enter to the labour market 

and the government can use the information for human resource management. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาวิจยัตอ้งขอขอบคุณบิดามารดาและคณาจารยท์ุกท่านที่ได้
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงสามารถน ามาปรับใช้ทั้ งในส่วนของการท างาน          
การด าเนินชีวติประจ าวนั รวมถึงการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี ขอขอบคุณผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง
กับการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ไม่ว่าจะเป็นผูใ้ห้ความอนุเคราะห์ในการเข้าสัมภาษณ์ ทั้ งนักเรียน           
ครู/อาจารย/์บุคลากรทางการศึกษา เจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบตัิงานของกรมการจดัหางาน และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
ผูบ้งัคบับญัชาที่ไดใ้ห้ค  าแนะน าทั้งในส่วนของการท างานและการศึกษา รวมถึงรองศาสตราจารย ์
ดร.ปรีชา หงส์ไกรเลิศ อดีตอาจารยท์ี่ปรึกษา และ ดร.สุเมธ แสงน่ิมนวล อาจารยท์ี่ปรึกษา ที่ได้
กรุณาใหค้  าแนะน าในการท าการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีจนส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี นอกจากน้ี ขอขอบคุณ
ผูเ้ขียนหนังสือและเจา้ของผลงานวิชาการต่าง ๆ ที่ผูศ้ึกษาวิจยัไดน้ ามาใช้อา้งอิงในการศึกษาวิจยั   
ในคร้ังน้ี รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกท่านไม่วา่จะทางตรงหรือทางออ้ม 

ทั้งน้ี ผูศึ้กษาวจิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
พฒันาและวางแผนทรัพยากรมนุษยข์องประเทศตามสมควร  
       

          

                                                                                                     อณัฐ ลดัลอย 

           พฤษภาคม 2561 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาของปัญหา 
 นับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไดเ้ขา้มาบริหารประเทศเม่ือวนัที่ 22 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และต่อมาไดจ้ดัตั้งรัฐบาลขึ้นบริหารประเทศ โดยมีพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
เป็นนายกรัฐมนตรี ซ่ึงรัฐบาลไดด้ าเนินการมาตรการต่าง ๆ เพื่อน าประเทศไปสู่ความปรองดอง
สมานฉนัท ์รวมถึงพฒันาประเทศไปสู่ความเจริญในดา้นต่าง ๆ สามารถแข่งขนัไดใ้นเวทีโลก ทั้งน้ี 
ในปัจจุบนัประเทศไทยอยูใ่นระยะเปล่ียนผา่นทั้งดา้นเศรษฐกิจและสงัคม ในดา้นสังคมนั้นเราก าลงั
กา้วเขา้สู่การเป็นสงัคมผูสู้งอาย ุประชากรในวยัท างานมีแนวโน้มลดลง ขณะที่ดา้นเศรษฐกิจไดรั้บ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของภาคอุตสาหกรรมที่เปล่ียนผ่านจากยุคอุตสาหกรรม 3.0 ไปสู่   
ยคุอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ประกอบกบัรัฐบาลไดมี้การปฏิรูปประเทศในดา้นต่าง ๆ ทั้งดา้น
การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม รวมถึงการก าหนดยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพือ่ใหป้ระเทศไทยสามารถ
ปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าวและกา้วพน้กบัดกัประเทศที่มีรายไดป้านกลาง และในที่สุด
ประเทศของเราจะบรรลุวิสัยทศัน์ของประเทศโดยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคัง่ และย ัง่ยืน     
ซ่ึงการจะบรรลุวสิยัทศัน์ดงักล่าวไดน้ั้น จ  าเป็นตอ้งอาศยัทรัพยากรมนุษยท์ี่มีความรู้ ความสามารถ 
และมีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสม เน่ืองจากทรัพยากรมนุษยเ์ป็นทรัพยากรที่มีความส าคญัอนัจะ
เอ้ือประโยชน์และน าพาประเทศใหป้ระสบความส าเร็จหรือบรรลุตามวตัถุประสงค/์เป้าหมายที่วางไว้
ไดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงก่อใหเ้กิดความเจริญแก่ประเทศชาติในดา้นต่าง ๆ 
 จากขอ้มูลเชิงสถิติพบวา่ ปัจจุบนัประเทศไทยมีจ านวนประชากรประมาณ 66 ลา้นคน 
ประกอบด้วยประชากรที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป จ านวน 55.80 ลา้นคน และประชากรที่มีอายตุ  ่ากว่า      
15 ปี จ  านวน 10.20 ล้านคน  ทั้งน้ี ส านักงานสถิติแห่งชาติไดจ้ดัแบ่งโครงสร้างก าลงัแรงงานของ
ประเทศออกเป็นผู ้ที่อยู่ในก าลังแรงงานหรือผู ้พร้อมที่จะท างาน จ านวน 38.38 ล้านคน                   
ซ่ึงประกอบดว้ย ผูมี้งานท า จ  านวน 37.68 ลา้นคน ผูว้า่งงาน 4.30 แสนคน และผูท้ี่รอฤดูกาล จ านวน 
2.67 แสนคน ส่วนผูท้ี่อยู่นอกก าลังแรงงานหรือผูท้ี่ไม่พร้อมจะท างานมีจ านวน 17.45 ล้านคน  
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2560) ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาถึงอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate)      
ซ่ึงถือเป็นดัชนีช้ีว ัดที่ส าคัญประการหน่ึงส าหรับวัดสภาพเศรษฐกิจของประเทศ กล่าวคือ           
หากประเทศมีตวัเลขอตัราการวา่งงานอยูใ่นเกณฑท์ี่สูงยอ่มแสดงว่าประเทศนั้น ๆ ก าลงัประสบกบั
ปัญหาการเติบโตทางเศรษฐกิจ อนัเน่ืองมาจากการบริโภค การลงทุน และการส่งออกลดลง ส าหรับ
ประเทศไทยนั้นมีอตัราการวา่งงาน ดงัน้ี 
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ตารางที่ 1 จ  านวนและอตัราการวา่งงานรายเดือน เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2555 – 2559 
หน่วย : แสนคน/อตัราร้อยละ 

ปี  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
เฉล่ีย
ทั้งปี 

2555 
แสนคน 3.1 2.6 2.9 3.8 3.6 2.7 2.3 2.2 2.5 2.2 1.6 1.9 2.6 
ร้อยละ 0.8 0.7 0.7 1.0 0.9 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.5 0.7 

2556 
แสนคน 2.8 2.4 2.8 3.3 3.0 2.3 3.6 3.2 2.7 2.4 2.7 2.6 2.8 
ร้อยละ 0.7 0.6 0.7 0.9 0.8 0.6 0.9 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 

2557 
แสนคน 3.6 3.3 3.4 3.4 3.6 4.5 3.8 2.9 3.1 2.9 2.1 2.2 3.2 
ร้อยละ 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 1.0 0.7 0.8 0.8 0.5 0.6 0.8 

2558 
แสนคน 4.0 3.2 3.8 3.2 3.5 3.2 3.9 3.8 3.0 3.3 3.5 2.6 3.4 
ร้อยละ 1.1 0.8 1.0 0.9 0.9 0.8 1.0 1.0 0.8 0.9 0.9 0.7 0.9 

2559 
แสนคน 3.4 3.4 4.0 3.9 4.5 3.9 3.9 3.6 3.3 4.5 3.7 3.0 3.8 
ร้อยละ 0.9 0.9 1.0 1.0 1.2 1.0 1.0 0.9 0.9 1.2 1.0 0.8 1.0 

ที่มา : กองบริหารขอ้มูลตลาดแรงงาน กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน 

 จากสถิติขา้งตน้จะเห็นได้ว่าในแต่ละปีนั้นจะมีอัตราการว่างงานโดยเฉล่ียที่สูงขึ้น 
แสดงให้เห็นว่าในแต่ละปีนั้นจะมีจ านวนผูว้่างงานเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี อันเน่ืองมาจากสาเหตุ  
ต่าง ๆ และหากเป็นเช่นน้ีต่อไปยอ่มส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งน้ี 
หากพจิารณาถึงภาวะการวา่งงานของผูว้า่งงานทัว่ประเทศซ่ึงมีจ านวน 3.03 แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 
0.8 ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 จะพบว่าเป็นผูว้่างงานที่ไม่เคยท างานมาก่อนจ านวน 1.08 แสนคน       
ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 3 ของผูว้า่งงานเลยทีเดียว นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาถึงระดบัการศึกษาที่มีการว่างงาน 
พบวา่ระดบัการศึกษาที่มีการว่างงานสูงสุด คือ ผูท้ี่จบการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  จ านวน 9.9 หม่ืน
คน รองลงมา คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 5.7 หม่ืนคน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 7.5 หม่ืนคน 
ระดบัประถมศึกษา 5.3 หม่ืนคน และผูท้ี่ไม่มีการศึกษาและต ่ากวา่ประถมศึกษา 1.8 หม่ืนคน (ขอ้มูล
จากวารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ของกองบริหารขอ้มูล
ตลาดแรงงาน กรมการจดัหางาน)  ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบจ านวนผูว้่างงานและอตัราการว่างงาน      
ตามระดบัการศึกษาของเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558 และธนัวาคม พ.ศ. 2559 พบว่าจ  านวนผูว้่างงาน
ซ่ึงจบการศึกษาระดบัอุดมศึกษามีจ านวนมากเม่ือเทียบกบัวฒิุการศึกษาอ่ืน ๆ 
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แผนภูมิที่ 1 : เปรียบเทียบจ านวนและอตัราการวา่งงาน จ าแนกตามระดบัการศึกษาที่ส าเร็จ 

0.2

0.6

0.8
0.7

1.3

0.2

0.6 0.6 0.6

1.1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

ไม่มี
และ

ต ่าก
ว่าป

ระถ
มศึก

ษา

ประ
ถมศึ

กษ
า

มธัย
มศึก

ษาต
อน
ตน้

มธัย
มศึก

ษาต
อน
ปล
าย

อุดม
ศึกษ

า

ปี 2558

ปี 2559

 

ที่มา : กองบริหารขอ้มูลตลาดแรงงาน กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน 
 
  นอกจากน้ี หากพิจารณาถึงอุปสงคแ์ละอุปทานดา้นแรงงานจากขอ้มูลการให้บริการ
ของกรมการจดัหางานในปี พ.ศ. 2559 พบวา่ ความตอ้งการแรงงานของนายจา้ง/สถานประกอบการ        
มีจ  านวนทั้งส้ิน 421,062 อตัรา โดยระดบัการศึกษาที่มีความตอ้งการแรงงานมากที่สุด คือ ระดับ
อาชีวศึกษา (ปวช. และ ปวส.) คิดเป็นร้อยละ 36.88 รองลงมาคือ ระดบัมธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
32.89 และระดับประถมศึกษาและต ่ากว่าประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 16.61 ตามล าดับ ขณะที่
จ  านวนผูส้มัครงานที่ใชบ้ริการผ่านกรมการจดัหางานมีทั้งส้ิน 308,293 คน โดยเป็นผูส้มัครงาน       
ที่ส าเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.59 รองลงมาคือ ระดบัปริญญาตรี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 24.72 และระดบัอาชีวศึกษา ร้อยละ 17.83 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 

จ านวนแสนคน (อตัรา) 
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แผนภูมิที่ 2 : ร้อยละความตอ้งการแรงงานและผูส้มคัรงานจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
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ที่มา : กองบริหารขอ้มูลตลาดแรงงาน กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน 

 จากแผนภูมิร้อยละความตอ้งการแรงงานและผูส้มคัรงานจ าแนกตามระดบัการศึกษา
พบว่า ความตอ้งการแรงงานระดบัอาชีวศึกษามีมากกว่าจ  านวนผูส้มคัรงานถึงร้อยละ 19.05 และ   
ในส่วนของความตอ้งการแรงงานระดับมัธยมศึกษาและปริญญาตรีขึ้นไปนั้นมีน้อยกว่าจ  านวน
ผูส้มัครงานคิดเป็นร้อยละ 8.70 และ 11.11 ตามล าดับ จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าในปัจจุบัน
แรงงานระดบัอาชีวศึกษาเป็นที่ตอ้งการของตลาดแรงงานมากกวา่แรงงานในระดบัมธัยมศึกษาหรือ
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ดังนั้น ย่อมส่งผลให้แรงงานในระดบัมัธยมศึกษาและปริญญาตรีขึ้นไป       
มีอตัราการวา่งงานเพิม่ขึ้นในทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2559 พบว่ามีบณัฑิตที่ไม่มีงานท ามากถึง 1.5 แสนคน 
ซ่ึงถือวา่เป็นจ านวนที่ค่อนขา้งมากเม่ือเทียบกบัจ านวนผูว้า่งงาน  

 จากที่กล่าวไปแลว้ขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่สาเหตุส าคญัที่ท  าใหเ้กิดปัญหาการวา่งงานก็คือ 
ความไม่สมดุลของตลาดแรงงาน กล่าวคือ บางอุตสาหกรรมเกิดการขาดแคลนแรงงาน                 
แต่ขณะเดียวกนับางอุตสาหกรรมก็มีจ  านวนแรงงานมากเกินความตอ้งการ ท าใหเ้กิดปัญหาส่วนเกิน
ของอุปทานแรงงานในบางสาขา ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่าการบริหารจดัการดา้นแรงงานซ่ึงถือไดว้่า  
เป็นทรัพยากรที่ส าคัญเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร รวมถึงการขาดการเตรียม           
ความพร้อมก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน ทั้งในเร่ืองของทศันคติ ค่านิยม หรือแมก้ระทัง่การเลือกศึกษาต่อ 
ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี หากมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงานแลว้ยอ่มจะท าให้เกิดสมดุลของ
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ตลาดแรงงานได้ กล่าวคือ จะท าให้สามารถผลิตก าลังแรงงานได้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน อีกทั้งเม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้บุคคลนั้นก็จะมีความพร้อมต่อการท างาน ทั้งในแง่ของ
ความชอบ ความสนใจ ความถนดัและทกัษะ รวมถึงมีทศันคติที่ดีต่อการท างาน ทั้งน้ี ในการเตรียม
ความพร้อมแก่ก าลงัแรงงานดงักล่าว การแนะแนวอาชีพเป็นกระบวนการหน่ึงที่จะช่วยในการเตรียม
ความพร้อมแก่ก าลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน/นักศึกษา           
โดยหากนักเรียน/นักศึกษาไดรั้บการแนะแนวอาชีพแลว้ก็จะท าให้ทราบถึงบุคลิกภาพ ความถนัด 
และทกัษะของตนเอง วา่ตนเองมีความถนดัดา้นใด เหมาะสมกบัอาชีพใด และเพื่อมุ่งไปสู่อาชีพนั้น
จะมีแนวทาง/เสน้ทางการเลือกศึกษาเป็นอยา่งไร ซ่ึงในหลาย ๆ ประเทศ ไดใ้ห้ความส าคญักบัการ
แนะแนวอาชีพเป็นอย่างมาก เช่น สหรัฐอเมริกา สวีเดน ฟินแลนด์ ญี่ปุ่ น เป็นตน้ ส าหรับประเทศไทย
เร่ิมมีการจดับริการแนะแนวอาชีพขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2455 เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั โดยช่วงแรกยงัไม่
เป็นระบบเท่าที่ควร จนถึงปี พ.ศ. 2491 จึงเร่ิมมีการจดัขึ้นเป็นระบบอยา่งจริงจงั ทั้งน้ี ในปัจจุบนั
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแนวทางการและมาตรการที่เก่ียวขอ้งกับการแนะแนวส าหรับ        
ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งน าไปปฏิบติั คือ การจดับริการแนะแนว ตลาดนัดแรงงาน และขอ้มูล
ตลาดแรงงานอย่างขวา้งขวางในสถานศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษาทุกแห่ง การให้สถานศึกษา       
ทุกระดับทุกประเภทจดัการเรียนการสอนวิชาอาชีพ เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถท างานเป็น มีทกัษะ       
ในการประกอบอาชีพ มีความสามารถในการจดัการ มีความสามารถในการท างานเป็นหมู่คณะ    
การจัดให้บริการแนะแนวเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนการ นอกจากน้ี ยงัมีอีกหลาย
หน่วยงานที่มีการจดัใหบ้ริการแนะแนว เช่น กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน ซ่ึงใหบ้ริการแนะ
แนวอาชีพผ่านการด าเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เช่น การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ       
การจดักิจกรรมแนะแนวอาชีพ การจดัท าขอ้มูลโลกการศึกษา ขอ้มูลอาชีพ และขอ้มูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน รวมถึงส่ือในรูปแบบต่าง ๆ ส าหรับใชป้ระกอบในการใหบ้ริการแนะแนวอาชีพ ทั้งน้ี 
เม่ือพิจารณาการบริการแนะแนวอาชีพที่ผ่านมาพบว่า ยงัไม่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    
ต่อกลุ่มเป้าหมายท่าที่ควรอันเน่ืองมาจากปัจจัยต่าง ๆ กล่าวคือ  การจัดบริการแนะแนว                  
ในสถานศึกษานั้น ยงัไม่ครอบคลุมในทุกประเด็นที่เก่ียวขอ้ง เน่ืองจากส่วนมากมุ่งเน้นที่การแนะแนว
การศึกษาเป็นหลกัโดยขาดการเช่ือมโยงระหว่างโลกการศึกษา โลกอาชีพ และโลกขอ้มูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน รวมถึงการขาดความชัดเจนในระดับนโยบายและการน าไปปฏิบัติ การไม่เห็นถึง
ความส าคญัของการแนะแนวอาชีพของผูบ้ริหารและเจา้หน้าที่ผูป้ฏิบตัิ การขาดแคลนบุคลากรดา้นการ
แนะแนวอาชีพ การขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินการ ตลอดจนเคร่ืองมือต่าง ๆ ตลอดจน    
การขาดการบูรณาการการท างานร่วมกนัของหน่วยงานต่าง ๆ  
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 จากเหตุผลดงักล่าวน้ีเอง ผูศ้ึกษาวิจยัจึงได้ท  าการศึกษาวิจยั เร่ือง การแนะแนวอาชีพ
เพือ่การเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงานของนกัเรียนสายสามญัศึกษาในกรุงเทพมหานครขึ้น 
เพื่อศึกษาถึงความส าคัญของการแนะแนวอาชีพ ปัญหา/อุปสรรคของการแนะแนวอาชีพ            
และกระบวนการการแนะแนวอาชีพเพือ่การเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงานของนักเรียน
สายสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร เพื่อน ามาเป็นแนวทางส าหรับปรับปรุงแก้ไขเพื่อให ้           
การแนะแนวอาชีพเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนก าหนดแนวทางการด าเนินงาน     
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแนะแนวอาชีพเพือ่เตรียมความพร้อมให้กบันักเรียน/นักศึกษาไดท้ราบ
ถึงบุคลิกภาพ ความถนดัและทกัษะของตนเอง ส าหรับน าไปเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพในอนาคตไดต้รงกบับุคลิกภาพ ความถนัด และทกัษะของตนเอง 
อีกทั้งสอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาการว่างงานและการ   
เปล่ียนงานได ้นอกจากน้ียงัเป็นการช่วยลดปัญหาในดา้นต่าง ๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรมและปัญหา
สังคมได้อีกด้วย ทั้งน้ี การศึกษาวิจยัดงักล่าวได้ก าหนดพื้นที่การศึกษาวิจยัในกรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจากเป็นศูนยก์ลางของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง สามารถประสานงานและด าเนินการต่าง ๆ          
ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งสามารถน านโยบายและแนวทางที่ก  าหนดไปปรับใชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 
รวมถึงเป็นตน้แบบใหพ้ื้นที่ต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาคไดอี้กดว้ย  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความส าคญั ปัญหา/อุปสรรคของการแนะแนวอาชีพและกระบวนการ
การแนะแนวอาชีพใหก้บันกัเรียนสายสามญัศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเสนอแนวทางการแนะแนวอาชีพเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงานใหก้บันกัเรียนสายสามญัในกรุงเทพมหานคร 
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
 หน่วยในการวเิคราะห์หรือหน่วยในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียนสายสามญัศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร ครู/อาจารย/์บุคลากรทางการศึกษา เจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบตัิงานดา้นการส่งเสริมการมี
งานท าและผูบ้ริหารของกรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน 
 
1.4 ค าจ ากัดความที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
 การแนะแนว (Guidance) หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้สามารถเลือก
ตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม เพือ่เขาจะไดป้ระสบความส าเร็จในชีวติ 
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 การแนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance)  หมายถึง  กระบวนการเพื่อส่งเสริม     
ให้นักเรียนสายสามัญในกรุงเทพมหานครสามารถตดัสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ       
ไดต้รงกบัความถนดั ความสนใจ บุคลิกภาพ และทกัษะของตนเอง และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของตลาดแรงงาน 
 ตลาดแรงงาน (Labour Market)  หมายถึง  แหล่งที่นายจ้างและคนงานได้พบกัน     
เพื่อจะได้ท  าขอ้ตกลงหรือสัญญาเขา้ท างาน โดยที่นายจา้งจะได้รับบริการจากคนงานหรือลูกจา้ง 
และคนงานจะไดผ้ลตอบแทนจากการขายแรงงานเป็นค่าจา้ง ตลาดแรงงานจึงเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิด
อุปสงคแ์ละอุปทานของแรงงาน ซ่ึงอุปสงค์ของแรงงานก็คือ การที่นายจา้งหรือผูท้ี่ตอ้งการจา้ง
แรงงาน และอุปทานของแรงงานก็คือ การที่ลูกจา้งหรือคนงานที่ตอ้งการเสนอขายแรงงานนัน่เอง 
 อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate)  หมายถึง  การที่ก  าลงัแรงงานหรือผูท้ี่อยูใ่น
วยัท างานปรารถนาจะท างานแต่ไม่มีงานท า กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ ภาวะที่อุปทานของแรงงาน         
มีมากกวา่อุปสงคส์ าหรับแรงงานที่ระดบัอตัราค่าจา้งหน่ึง ๆ จ านวนแรงงานที่เกินความตอ้งการน้ี
คือผูว้า่งงานทั้งหมด การวา่งงานแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามสาเหตุ เช่น การว่างงานตามสภาพ
โครงสร้าง การวา่งงานตามฤดูกาล การวา่งงานชัว่คราว เป็นตน้ 
 การเตรียมความพร้อม  หมายถึง  การเตรียมตวัเองก่อนกระท าการ หรือท างานที่จะท า
หรือได้รับมอบหมาย เป็นการท าความเข้าใจในงานที่จะท า ศึกษาหาข้อมูลเก่ียวกับงานและ
หน่วยงานที่จะเขา้ร่วมปฏิบติัในทุก ๆ ดา้น รวมทั้งกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี ถา้มี
การศึกษาเตรียมการอยา่งรัดกุม มีความเขา้ใจกบัระบบงาน ก็จะมีความพร้อมมาก 
 นักเรียน  หมายถึง  นกัเรียนสายสามญัศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
 เจ้าหน้าที่  หมายถึง  เจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบติังานดา้นการส่งเสริมการมีงานท าหรือดา้นการ
แนะแนวอาชีพของกรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน ตลอดจนหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
 บุคลิกภาพ (Personality)  หมายถึง  ลักษณะโดยรวมของแต่ละบุคคล ทั้งลักษณะ
ภายในและภายนอก ตลอดจนปัจจยัต่าง ๆ อนัมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผูพ้บเห็น 
 ความถนัด  หมายถึง  สมรรถภาพในดา้นต่าง ๆ ของบุคคลที่เกิดจากการสั่งสมการ
เรียนรู้และประสบการณ์ อันจะส่งผลต่อระดับความสามารถในการที่จะเรียนรู้และประสบ
ความส าเร็จในอนาคตในงานซ่ึงตอ้งใชค้วามสามารถที่สอดคลอ้งกบัสมรรถภาพนั้น ๆ 
 ทักษะ หมายถึง ความช านาญหรือความสามารถในการกระท าหรือการปฏิบติัอยา่งใด
อย่างหน่ึง ซ่ึงอาจเป็นทกัษะดา้นร่างกาย สติปัญญา หรือสังคม ที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝน หรือการ
กระท าบ่อย ๆ 
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 ระบบบริการด้านการส่งเสริมการมีงานท า (VGNEW e-Services)  หมายถึง  ระบบ
บริการที่รวบรวมบริการต่าง ๆ เก่ียวกบัการแนะแนวการศึกษาต่อ การแนะแนวอาชีพ การทดสอบ
เพื่อวดัความสนใจ บุคลิกภาพ การทดสอบ IQ และ EQ การบนัทึกการวางแผนอาชีพ และบริการ  
อ่ืน ๆ ส าหรับการเลือกศึกษาต่อและการเลือกประกอบอาชีพในอนาคต   
  บันทึกการวางแผนอาชีพ (Career Planning)  หมายถึง  เอกสารส าหรับใช้บนัทึก
ขอ้มูลเพือ่การวางแผนอาชีพส่วนบุคคล โดยการบนัทึกเป้าหมายการประกอบอาชีพและเป้าหมาย
การศึกษา พร้อมทั้งข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ประกาศเกียรติคุณ/รางวลัการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงานและอ่ืน ๆ ที่เป็นจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง ส าหรับน ามาประเมินร่วมกับความรู้ 
ความสนใจ และความถนดัของตนเอง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการคน้หาและพฒันาตนเองให้สามารถ
ประกอบอาชีพไดต้ามเป้าหมายที่วางแผนไวไ้ดช้ดัเจนยิง่ขึ้น 
  
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัย 

1. ทราบถึงความส าคญั ปัญหา/อุปสรรคของการแนะแนวอาชีพและกระบวนการ  
การแนะแนวอาชีพใหก้บันกัเรียนสายสามญัศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

2. มีแนวทางการแนะแนวอาชีพเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน
ให้กับนักเรียนสายสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานครส าหรับเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบติังานด้านการแนะแนว
อาชีพของกรมการจดัหางาน ตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งน าไปใชป้ระโยชน์ 



บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ืองการแนะแนวอาชีพเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน

ของนักเรียนสายสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผู ้ศึกษาวิจัยได้ศึกษาเอกสาร บทความ             
ทางวิชาการ เอกสารทางราชการ นโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบตัิ บทสัมภาษณ์และงานวิจัย          
ที่เก่ียวขอ้ง เพือ่เป็นแนวทางประกอบการวเิคราะห์และศึกษาโดยไดร้วบรวมไวต้ามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจของมนุษย  ์
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีนโยบายสาธารณะ 
 2.4 แนวคิดวา่ดว้ยการเลือกอาชีพ 
 2.5 แนวคิดวา่ดว้ยการส่งเสริมการมีงานท า 
 2.6 แนวคิดวา่ดว้ยการแนะแนวอาชีพ 

  2.7 งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
  2.8 กรอบแนวคิดในการวจิยั  

 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจของมนุษย์ 

 Maslow (1943) นกัจิตวทิยาแห่งมหาวิทยาลยัแบรนดีส์ ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีล าดบัความ
ตอ้งการ (Hierarchy of Needs) ซ่ึงเป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาที่น าเสนอในรายงานเร่ือง “A Theory of 
Human Motivation” ซ่ึงเป็นทฤษฎีที่เป็นที่รู้จกักนัเป็นอยา่งมาก โดยไดแ้บ่งล าดบัขั้นความตอ้งการ
ออกเป็น 5 ล าดบั ลกัษณะคลา้ยพีระมิดซ่ึงมีล าดบัขั้นของความตอ้งการที่มากที่สุดจะเป็นพื้นฐาน
ที่สุดและอยู่ด้านล่าง จากนั้ นจะขยบัขึ้ นเป็นขั้น ๆ ไปเร่ือย ๆ จนถึงล าดับขั้นความต้องการ             
ขั้นสมบูรณ์ซ่ึงจะอยูบ่นสุดของพีระมิด (อเนก สุวรรณบณัฑิต และภาสกร อดุลพฒันกิจ , 2550 , 
หนา้ 156-157) โดยประกอบดว้ย 

1. ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological needs) 
2. ความตอ้งการความปลอดภยัและมัน่คง (Safety and Security needs) 
3. ความตอ้งการทางสงัคมและความรัก (Social and Love needs) 
4. ความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem needs) 
5. ความตอ้งการความเป็นจริงในชีวติ (Self-Actualization needs) 
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ภาพที่ 1 : ภาพแสดงล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยต์ามแนวคิดของ Maslow 

โดยมีรายละเอียดที่ส าคญัดงัน้ี 
1. ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological needs) 

เป็นความตอ้งการระดบัต ่าที่สุดและเป็นพื้นฐานของชีวิต ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้จะเป็น
ความตอ้งการเพื่อที่จะอยู่รอด เช่น ความตอ้งการปัจจยัส่ี (ที่อยูอ่าศยั อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม และยา
รักษาโรค) 

2. ความตอ้งการความปลอดภยัและมัน่คง (Safety and Security needs) 
เม่ือความต้องการทางกายภาพได้รับการตอบสนองแล้ว ก็จะมีความต้องการ

สภาพแวดล้อมที่ปลอดภยัจากภยัอันตรายต่าง ๆ ทั้งต่อร่างกายและจิตใจ ตลอดจนความมั่นคง       
ในการท างานและการด ารงชีวติ 

3. ความตอ้งการทางสงัคมและความรัก (Social and Love needs) 
เม่ือชีวติของมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนองต่อความตอ้งการพื้นฐานและความตอ้งการ

ความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตแลว้ ล าดบัขั้นต่อไปก็จะเป็นความตอ้งการความรักและการเขา้สังคม
กบัผูอ่ื้น 

4. ความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem needs) 
หลงัจากไดรั้บการตอบสนองต่อความตอ้งการทางความรักและความเป็นเจา้ของ 

หรือความตอ้งการทางสังคมแลว้ มนุษยแ์ต่ละคนย่อมปรารถนาที่จะสร้างสถานภาพของตนเอง     
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ให้สูงขึ้นไป ตลอดจนตอ้งการการยอมรับและความเคารพจากผูอ่ื้น มีความตอ้งการค าช่ืนชมจาก
ความส าเร็จในการท างาน ต้องการเล่ือนยศ เล่ือนต าแหน่งให้สูงขึ้ นไป ตลอดจนต้องการ
ความกา้วหนา้ในการท างาน เป็นตน้ 

5. ความตอ้งการความเป็นจริงในชีวติ (Self-Actualization needs) 
เป็นความตอ้งการในระดบัขั้นที่สูงที่สุด โดยเป็นความตอ้งการที่เก่ียวกบัศกัยภาพ

อนัสูงสุดของบุคคล กล่าวคือ เป็นความตอ้งการที่จะเป็นอะไรก็ไดต้ามที่ตนเองอยากเป็น มีความ
ตอ้งการที่จะเป็นมากกวา่ส่ิงที่ตนเองเป็นอยู ่ทั้งน้ี การจะกา้วไปถึงความตอ้งการความสมบูรณ์ของ
ชีวติไดน้ั้นจ าเป็นที่บุคคลนั้นๆ จะตอ้งไดรั้บการตอบสนองจากความตอ้งการอ่ืน ๆ  จนครบถว้นแลว้
เท่านั้น 
  ส าหรับในปัจจุบนัมีนักวิชาการได้น าแนวคิดความตอ้งการของมนุษยข์อง Maslow    
มาเพิ่มเติม โดย De Poy & Gilson (De Poy & Gilson , 2012 , หน้า 121-122)ไดเ้พิ่มเติมความตอ้งการ      
ของมนุษยต์ามแนวคิดของ Maslow โดยแบ่งออกเป็น 8 ขั้น ดงัน้ี 

1. ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological needs) 
2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Need for safety) 
3. ความตอ้งการความรักและการยอมรับ (Need for love and acceptance) 
4. ความตอ้งการนบัถือตนเองและไดรั้บการเคารพจากผูอ่ื้น (Need for self-esteem) 
5. ความตอ้งการรู้และเขา้ใจตนเอง (Knowledge and understanding needs) 
6. ความตอ้งการเขา้ถึงสุนทรียะความดีงามของชีวติ (Need for aesthetics/beauty) 
7. ความตอ้งการเขา้ถึงศกัยภาพแห่งตน (Self-actualization needs) 
8. ความตอ้งการเป็นบุคคลที่ยอดเยีย่มในการอุทิศตนเพือ่มวลมนุษยชาติ 

  
2.2 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 ปัจจยัในการผลิต (Factors of Production) ในการผลิตสินคา้และบริการ ประกอบดว้ย
ปัจจยั  4 ประการ ได้แก่ ที่ดิน (Land) แรงงาน (Labour) ทุน (Capital) และความสามารถในการ
ประกอบการ (Entrepreneurship) แต่หากจะกล่าวเฉพาะในดา้นแรงงานนั้น จะพบว่าในอดีตที่ผ่านมานั้น 
"คน" ถูกมองวา่เป็นเพยีงแค่ปัจจยัการผลิตหน่ึงเท่านั้น โดยให้ความส าคญัเป็นแค่เพียงแรงงานหรือ
ก าลังคนเท่านั้น แต่ในปัจจุบนัมีการปรับเปล่ียนแนวความคิดโดยมองว่า "คนหรือมนุษย"์ เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ โดยจะเป็นผูท้ี่วางแผน ใชง้าน ควบคุม และเป็น
ผูด้  าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ได้วางแผนหรือเป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่ได้วางไว ้ทั้งน้ี       
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หากองคก์รใดมีก าลังคนหรือแรงงานที่มีความรู้ก็จะท าให้องค์กรนั้นมีศกัยภาพย่อมจะสามารถ
แข่งขนักบัองคก์รอ่ืน ๆ ได ้อีกทั้งยงัน าความไดเ้ปรียบมาสู่องคก์รอีกดว้ย 
 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา ประเทศไทยเร่ิมมีการประกาศใช้แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้นเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการก าหนดนโยบายการพฒันาของ
ประเทศ ซ่ึงในระยะเร่ิมแรกนั้น เนน้หนกัไปในการลงทุนทางดา้นวตัถุเป็นส าคญั ไดแ้ก่ การลงทุน
ทางดา้นโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา 
การรถไฟ เป็นตน้ ต่อมาเม่ือบริบทและสถานการณ์ทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไป
จากการมุ่งเน้นทางดา้นวตัถุเป็นหลักมาเป็นการตระหนักในความส าคญัและคุณค่าของ "มนุษย"์ 
มากยิง่ขึ้น ส่งผลใหมี้การปรับเปล่ียนนโยบายและแนวทางในการพฒันาประเทศ  เห็นไดช้ดัเจนจาก
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 8  ซ่ึงไดป้รับเปล่ียนแนวคิดในการพฒันาโดยมุ่งเน้น
การพฒันาคน โดยยดึหลัก “คน” เป็นศูนยก์ลางของการพฒันา เน้นการพฒันาที่ท  าให้เกิดความ
สมดุลระหว่างการพฒันาด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการ     
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมมากยิง่ขึ้น 
 ปัจจุบนั หน่วยงานและองคก์ารต่าง ๆ มีการปรับเปล่ียนแนวนโยบายในการบริหาร
จดัการ ตลอดจนสรรหากลยทุธม์าสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั สร้างจุดแขง็และก าจดัจุดอ่อน         
ให้เหลือน้อยที่สุด  อีกทั้งปรับตัวให้ทนัต่อปัจจยัแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไป  เพื่อให้หน่วยงาน    
และองค์การประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดขึ้ นได้ขึ้ นอยู่กับปัจจัย       
หลายประการ เช่น เงินทุน เคร่ืองจกัรที่ทนัสมัย ขอ้มูลข่าวสารและกลยทุธ์การบริหาร วิสัยทศัน์  
ของผูน้ า และเหนืออ่ืนใดส่ิงที่มีความส าคญัซ่ึงจะขาดเสียมิได้ ก็คือ “การมีบุคลากรที่มีความรู้  
ทักษะ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อร่วมกันขับเคล่ือนหน่วยงานหรือองค์การไปสู่
ความส าเร็จ” เน่ืองจากหากมีปัจจยัอ่ืน ๆ เพียบพร้อมแลว้แต่ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ  
มีคุณภาพและศกัยภาพที่เพียงพอแล้ว ก็ไม่อาจจะท าให้หน่วยงานหรือองคก์ารประสบความส าเร็จได ้ 
ส่งผลให้แต่ละหน่วยงานและองคก์ารต่าง ๆ หันมาให้ความส าคญักบัทรัพยากรมนุษย ์(บุคลากร) 
ภายในหน่วยงานและองค์การมากยิ่งขึ้น การจดัการหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Human 
Resource Management) ตลอดจนการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ (Human Resource Development)   
เร่ิมเขา้มามีบทบาท มีความส าคญัและจ าเป็นต่อหน่วยงานและองคก์ารเป็นอยา่งมาก 
 ความหมาย/ค าจ ากัดความ 

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Resources Development) มีผูใ้ห้ค  าจ  ากดัความไว ้
ดงัน้ี 
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Swanson (1995 : 207) ใหค้วามหมายวา่เป็นกระบวนการของการพฒันาและการท าให้
บุคลากรไดแ้สดงความเช่ียวชาญ (Expertise) การพฒันาองคก์าร การฝึกอบรมบุคคลและพฒันา
บุคคลโดยมีจุดมุ่งหมายเพือ่ปรับปรุงการปฏิบติังาน 
 Rothwell and Sredl (1992 : 420) ใหค้วามหมายวา่ เป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ขององค์การ (Organizational Learning) โดยนายจา้งเป็นผูรั้บผิดชอบ เพื่อจุดประสงค์ในการ
ปรับปรุงการท างานซ่ึงเน้นการท าให้บุคลากรท างานให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น โดยการบูรณาการ
เป้าหมายขององคก์ารและความตอ้งการของบุคคลใหส้อดรับกนั 
 ดังนั้ น จึงอาจจะสรุปได้ว่า การจดัการทรัพยากรมนุษยห์รือการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์(Human Resource Management)  หมายถึง การด าเนินงานเก่ียวกับคนในหน่วยงาน         
หรือองค์การอย่างเป็นระบบ และเป็นกระบวนการ เป็นกิจกรรมที่เก่ียวกับการแสวงหาคนดี                   
มีความสามารถเขา้สู่องคก์าร การวางแผนใชก้ าลงัคนให้เหมาะสมกบังาน  ตลอดจนการธ ารงรักษา
คนดีมีความสามารถให้ท  างานอยู่กับองค์การด้วยการจูงใจด้วยวิธีต่าง ๆ  เช่น  การจูงใจด้วยการจ่าย
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม  การจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางจิตวิทยาที่ดี  การจดัระบบ
บริหารจดัการที่มีคุณภาพ  เป็นตน้  ซ่ึงการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งค านึงถึง
เป้าหมายขององค์การควบคู่ไปกับเป้าหมายของบุคคล โดยพิจารณาถึงความคาดหวงั ค่านิยม     
ความตอ้งการของบุคคล  และการจดัการที่สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงระหว่างทรัพยากรมนุษย์
กบัเทคโนโลยี ส่วนการพฒันาทรัพยากรมนุษยห์รือการพฒันาก าลังคน เป็นกระบวนการในการ
พฒันาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้  ความสามารถ  ความเขา้ใจ  มีทกัษะในการปฏิบติังาน  
ตลอดจนมีทศันคติและพฤติกรรมที่ดี  เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการท างานที่ดีขึ้นทั้งในปัจจุบนั   
และอนาคต 
 วัตถุประสงค์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

1.  เพือ่สรรหาและคดัเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเขา้มาท างานในองคก์าร
(Recruitment and Selection) 

2.  เพือ่ใชค้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Utilization) 
3.  เพือ่บ  ารุงรักษาพนกังานที่มีความสามารถใหอ้ยูก่บัองคก์ารนานๆ (Maintenance) 
4.  เพือ่พฒันาใหมี้ความรู้ความสามารถ (Development) 

 ความส าคญัของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
1.  ช่วยให้บุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน          

เกิดความจงรักภกัดีต่อองคก์ารที่ตนปฏิบติังาน 
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2.  ช่วยพฒันาใหอ้งคก์ารเจริญเติบโต เพราะการจดัการทรัพยากรมนุษย ์เป็นส่ือกลาง
ในการประสานงานกบัแผนกต่างๆ เพื่อแสวงหาวิธีการให้ไดบุ้คคลที่มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้มา
ท างานในองคก์ารใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดท าใหอ้งคก์ารเจริญเติบโตและพฒันายิง่ขึ้น 

3.  ช่วยเสริมสร้างความมัน่คงแก่สงัคมและประเทศชาติ ถา้การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
ด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ ยอ่มไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งองคก์ารและผูป้ฏิบติังาน
ท าใหส้ภาพสงัคมโดยส่วนรวมมีความสุข ความเขา้ใจที่ดีต่อกนั 
 หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
           หลกัส าคญัของการจดัการทรัพยากรมนุษย ์คือ การใชก้ลยทุธเ์ชิงรุกที่มีความสมัพนัธ์กนั                          
อย่างต่อเน่ืองในการบริหารจดัการทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์กร นั่นคือ บุคคลที่ท  างาน      
ทั้งกรณีที่ท  างานรวมกันและกรณีที่ท  างานคนเดียว เพื่อบรรลุเป้าหมายในการประกอบธุรกิจใด ๆ      
กลยทุธ์ในการจดัการทรัพยากรมนุษยน์ั้น จะเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วไปตามเวลาและสถานการณ์    
จึงตอ้งมีการพฒันาและปรับปรุงตลอดเวลา ด้วยเหตุน้ีในธุรกิจหลากหลายประเภทและขนาด จึงมี
แผนกหรือหน่วยงานที่ท  าหน้าที่ในการจดัการทรัพยากรมนุษยโ์ดยเฉพาะ ซ่ึงขนาดของแผนกหรือ
หน่วยงานนั้น จะมากนอ้ยก็ขึ้นอยูก่บัขนาดของธุรกิจเองรวมถึงความส าคญัของทรัพยากรมนุษยด์ว้ย
วา่ส าคญัมากนอ้ยเพยีงใด การจดัการทรัพยากรมนุษยถื์อเป็นทั้งทฤษฎีในเชิงวิชาการและแบบปฏิบติั
ในธุรกิจที่ศึกษาวธีิการบริหารแรงงานทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบติั  

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป็นการน าศกัยภาพของแต่ละบุคคลมาใช ้ในการปฏิบติังาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทศันคติที่ดีต่อองค์การ ตลอดจนเกิดความ
ตระหนกัในคุณค่าของตนเองเพือ่นร่วมงานและองคก์าร เม่ือพจิารณา 

1.  มนุษยท์ุกคนมีศกัยภาพที่สามารถพฒันาให้เพิ่มพูนขึ้นได ้ทั้งดา้นความรู้ ดา้น ทกัษะ
และเจตคติ ถา้หากมีแรงจูงใจที่ดีพอ  

2.  การพฒันาศกัยภาพของมนุษยค์วรเป็นกระบวนการต่อเน่ือง ตั้งแต่การสรรหา     
การคดัเลือก น ามาสู่การพฒันาในระบบขององคก์าร  

3.  วิธีการในการพฒันาทรัพยากรมีหลายวิธี จะตอ้งเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบัลกัษณะ
ขององคก์าร และบุคลากร   

4.  จัดให้มีระบบการประเมินการพฒันาความสามารถของบุคลากรเป็นระยะ ๆ      
เพือ่ช่วยแกไ้ขบุคลากรบางกลุ่ม ใหพ้ฒันาความสามารถเพิ่มขึ้นและในขณะเดียวกนัก็สนับสนุนให ้ 
ผูมี้ขีดความสามารถสูงไดก้า้วหนา้ไปสู่ต าแหน่งใหม่ที่ตอ้งใชค้วามสามารถสูงขึ้น  

5. องค์การจะตอ้งจดัระบบทะเบียนบุคลากรให้เป็นปัจจุบนัที่สามารถ ตรวจสอบ
ความกา้วหนา้ไดเ้ป็นรายบุคคล 



15 
 
 

 แนวความคดิของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม 
กลุ่มที่ 1  ให้นิยามการพฒันาทรัพยากรมนุษยว์่า หมายถึง การด าเนินการให้ บุคคล

ไดรั้บประสบการณ์และการเรียนรู้ในช่วงระยะเวลาหน่ึง เพื่อที่จะน าเอามา ปรับปรุงความสามารถ
ในการท างานโดยวธีิการ 3 ประการ คือ  

 1.  การฝึกอบรม (Training) เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้น 
เก่ียวกบังานที่ปฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนั (Present Job) เป้าหมายคือการยกระดบัความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะของพนักงานในขณะนั้น ให้สามารถท างานในต าแหน่งนั้น ๆได้ ซ่ึงผูท้ี่ผ่านการฝึกอบรม    
ไปแลว้สามารถน าความรู้ไปใชไ้ดท้นัที  

 2.  การศึกษา (Education)  เป็นวิธีการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยตรง   
เพราะ การให้การศึกษาเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทกัษะ ทศันคติ ตลอดจนเสริมสร้างความสามารถ    
ในการปรับตวัในทุกๆดา้นใหก้บับุคคล โดยมุ่งเนน้เก่ียวกบังานของพนกังานในอนาคต (future job) 
เพือ่เตรียมพนกังานใหมี้ความพร้อมที่จะท างานตามความตอ้งการขององคก์รในอนาคต 

 3.  การพัฒนา (Development) เป็นกระบวนการปรับปรุงองค์กรให้มี 
ประสิทธิภาพ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ไดมุ่้งตวังาน (Not Focus on a Job) แต่มีจุดเน้นให้เกิด    
การเปล่ียนแปลงตามที่องค์กรต้องการ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานกับองค์กรในอนาคต เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัเทคโนโลย ีรวมทั้งส่ิงแวดลอ้มต่าง  ๆที่เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว  

กลุ่มที่ 2  ให้นิยามการพฒันาทรัพยากรมนุษยว์่า หมายถึง การน ากิจกรรมที่มีการ 
ก าหนดและวางรูปแบบอยา่งเป็นระบบเพื่อใชเ้พิ่มพูนความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และปรับปรุง
พฤติกรรมของพนกังานใหดี้ขึ้นโดยมุ่งเนน้การพฒันาใน 3 ส่วน คือ  
        (1)  การพฒันาบุคคล (Individual Development)  
        (2)  การพฒันาสายอาชีพ (Career Development)  
        (3)  การพฒันา องคก์าร (Organization Development)  

 โดยการพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะเกิดไดจ้ากการน าเป้าหมายของบุคคล ซ่ึงตอ้งให้
ได้มาซ่ึงเป้าหมายของแต่ละคน เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายขององค์การที่ต้องการบุคคลากร
ประเภทใดทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยการน าการพฒันาสายงานอาชีพเป็นตวัเช่ือม
เป้าหมายของบุคคลกบัเป้าหมายขององคก์ารนั้น 

กลุ่มที่ 3  ใหนิ้ยามการพฒันาทรัพยากรมนุษยว์า่ หมายถึง การที่จะพฒันาองคก์ารให้เป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซ่ึงเป็นการบูรณาการระหว่างการเรียนรู้และงาน
เขา้ดว้ยกนั ซ่ึงสามารถน ามารวมกนัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบใน 3 ส่วน คือ  
        (1)  ระดบับุคคล (Individual)  
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       (2)  ระดบักลุ่มหรือทีมผูป้ฏิบติังาน (Work Group or Teams)  
        (3)  ระดบัระบบโดยรวม (The System)  
ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ  
       (1)  การเรียนรู้จากประสบการณ์ (อดีต) 
        (2)  การเรียนรู้ที่จะปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ ปัจจุบนั  
        (3)  การเรียนรู้เพือ่ที่จะเตรียมตวัส าหรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต  
 จากนิยาม หลักการ และแนวคิดของการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์งักล่าว สามารถสรุป
หลกัส าคญัของการจดัการและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ไดด้งัน้ี 

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป็นกระบวนการพฒันาศกัยภาพของบุคคลในด้านความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะ ทศันคติ เพื่อให้สามารถน าความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญต่าง ๆ มาใช้
ในการพฒันา ปรับปรุงการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น  

กระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยค์วรเป็นกระบวนการต่อเน่ือง ตั้งแต่การสรรหา 
การคดัเลือก และน าเขา้สู่การพฒันา วิธีการในการพฒันาทรัพยากรมนุษยก์ระท าไดห้ลากหลายวิธี 
ไดแ้ก่ การฝึกอบรม การศึกษา และการพฒันาใน 3 ส่วน คือ การพฒันาบุคคล การพฒันาสายอาชีพ 
และการพฒันาองคก์าร  

ดังนั้ น การจัดการและการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส่ิงที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง        
ต่อองค์การ เน่ืองจากความส าเร็จในการด าเนินงานขององค์การขึ้นอยู่กบั “คน” หรือบุคลากร            
ผูข้ ับเคล่ือนภารกิจขององค์การ น าพาให้องค์การประสบความส าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค ์            
และเป้าหมายหลักขององค์การ หากองค์การใดมีบุคลากรที่ มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ            
และทศันคติที่เหมาะสมในการปฏิบติังาน องค์การก็จะกา้วไปสู่องค์การที่เป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน      
แต่ในทางตรงกันขา้ม ถ้าองค์การขาดความพร้อมในด้านของบุคลากรก็ส่งผลให้การขบัเคล่ือน
ภารกิจขององคก์ารเป็นไปดว้ยความยากล าบาก  

ดว้ยสาเหตุน้ีการจดัการและการพฒันาทรัพยากรมนุษยจึ์งมีบทบาทส าคญัประการหน่ึง
ในการเพิ่มพูน ปรับปรุง เปล่ียนแปลง และพฒันาความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และทศันคติของ
บุคลากรให้พร้อมที่จะก้าวขา้มอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อความส าเร็จขององคก์าร น าพาองคก์ารไปสู่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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2.3 แนวคดิและทฤษฏีนโยบายสาธารณะ 
 ความหมายของนโยบายและนโยบายสาธารณะ 

 หากจะกล่าวถึงนโยบายและแผนแล้ว ถือว่ามีความส าคญัเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก
นโยบายจะเป็นตวัก าหนดแนวทางในการด าเนินงานต่าง ๆ ส่วนแผนจะช่วยใหก้ารด าเนินงานส าเร็จ
ลุล่วงตามที่ไดว้างไว ้ซ่ึงในส่วนของนโยบายนั้นมีนักคิดหลายท่านไดใ้ห้นิยามหรือความหมายไว้
ต่าง ๆ กนั ดงัน้ี 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ให้ค  าจ  ากดัความว่า นโยบาย หมายถึง หลกัและ
วธีิปฏิบตัิซ่ึงถือเป็นแนวทางด าเนินการ 

 เสถียร เหลืองอร่าม (2525 : 10) ให้ความหมายว่า นโยบาย หมายถึง การตกลงปลงใจ
ขั้นตน้ในการก าหนดแนวทางกวา้ง ๆ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบติังานให้บรรลุตามเป้าหมาย
และวตัถุประสงค ์

 ติน ปรัชญพฤทธ์ิ  (2538 : 8) ใหค้วามหมายว่า นโยบาย หมายถึง แนวทางที่มีลกัษณะ
ค าพดู ลายลกัษณ์อกัษร หรือเป็นนัย ๆ ที่ก  าหนดไวเ้พื่อบ่งช้ีถึงขอ้จ ากดัและทิศทางของการกระท า
ทางดา้นการจดัการนโยบาย 
 Friedrich (1963 : 70) ให้ความหมายว่า นโยบาย หมายถึง ขอ้เสนอส าหรับแนวทาง   
การด าเนินงานของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือรัฐบาล ภายในสภาพแวดล้อมแบบหน่ึงซ่ึงจะมีทั้ ง
อุปสรรคและโอกาสบางประการด้วย อุปสรรคและโอกาสที่มีนั้นเองที่ผลักดันให้มีการเสนอ
นโยบายขึ้นเพื่อใชป้ระโยชน์และเอาชนะสภาพการณ์เช่นนั้น ทั้งน้ีเพื่อน าไปสู่เป้าหมายอยา่งหน่ึง
อยา่งใดนั้นเอง 

 McNichols (1977 : 3) ใหค้วามหมายวา่ นโยบาย หมายถึง การตดัสินใจที่มีความฉลาด
และหลกัแหลม กล่าวคือ เป็นการกระท าที่ไตร่ตรองและลึกซ้ึงของผูบ้ริหารระดบัสูง 

 จากนิยามของค าว่า “นโยบาย” ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น อาจจะสรุปได้ว่า 
นโยบาย คือ ขอ้ความหรือส่ิงที่ก  าหนดไว ้เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงาน หรืออาจกล่าวไดว้่า 
นโยบายเป็นแนวทางกวา้ง ๆ ที่ก  าหนดไวว้า่จะท าอะไรในอนาคตนั่นเอง โดยที่นโยบายอาจจะเป็น
ของรัฐหรือเอกชนก็ได ้แต่นโยบายที่ถือว่ามีความส าคญัและมีผลต่อส่วนรวมเป็นอย่างมากก็คือ 
นโยบายสาธารณะ (Public Policy) ทั้งน้ี นโยบายสาธารณะนั้นอาจจะเป็นนโยบายของรัฐบาลหรือ
ของเอกชนก็ได ้หากนโยบายนั้นมุ่งผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคญั แต่ส าหรับนโยบายของ
รัฐบาลแล้วจะเป็นนโยบายสาธารณะเท่านั้น ซ่ึงนิยามของนโยบายสาธารณะนั้นมีนักคิดหลายท่าน    
ไดใ้หนิ้ยามหรือความหมายไว ้โดยแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
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1. กลุ่มที่ใหค้วามหมายวา่ หมายถึง กิจกรรมหรือการกระท าของรัฐบาล 

James Anderson (1984 : 3) ให้ความหมายว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง 
แนวทางการกระท าของรัฐที่มีจุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคท์ี่เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง นโยบาย  
อาจเป็นเร่ืองเก่ียวกับการออกกฎหมาย การน ากฎหมายไปปฏิบตัิ และการบังคับใช้กฎหมาย        
โดยนโยบายตอ้งเก่ียวขอ้งกบัส่ิงที่รัฐบาลกระท า 

Thomas R. Dye (1984 : 1) ใหค้วามหมายวา่ นโยบายสาธารณะเป็นส่ิงที่เก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองราวหรือกิจกรรมที่รัฐบาลเลือกจะกระท าหรือไม่กระท า และเก่ียวขอ้งกบัเหตุผลว่าท าไม   
จึงเลือกเช่นนั้น 

Ira Sharkansky (1970 : 1) ใหค้วามหมายวา่ นโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรม    
ต่าง ๆ ที่รัฐบาลกระท า 

2. กลุ่มที่ใหค้วามหมายวา่ หมายถึง แนวทางเลือกตดัสินใจของรัฐบาล 

Lynton Caldwell (1970 : 1) ใหค้วามหมายวา่ นโยบายสาธารณะ หมายถึง บรรดา
การตดัสินใจอยา่งสมัฤทธิผลที่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมต่าง ๆ ที่สงัคมจะเขา้ด าเนินการยนิยอม อนุญาต
หรือจะหา้มมิใหก้ระท า 

 William Greenwood (1965 : 2) ให้ความหมายว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง             
การตดัสินใจขั้นตน้ที่จะก าหนดแนวทางกวา้ง ๆ เพื่อน าไปเป็นแนวทางของการปฏิบติังานต่าง ๆ    
ใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้งและบรรลุวตัถุประสงคท์ี่ก  าหนดไว ้

อาทิตย ์อุไรรัตน์ (2526  : 11) ให้ความหมายว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง 
แนวทางที่รัฐบาลประเทศหน่ึง ๆ ไดต้ดัสินใจเลือกแลว้ว่าจะน าไปสู่เป้าหมายที่ตอ้งการได้อย่าง
เหมาะสมและเป็นไปไดใ้นสถานการณ์แวดลอ้มของสงัคม 

3. กลุ่มที่ใหค้วามหมายวา่ หมายถึง แนวทางหรือหนทางในการกระท าของรัฐบาล 

Harold Lasswell และ Abraham Kaplan (1970 : 71) ให้ความหมายว่า นโยบาย
สาธารณะ หมายถึง แผนหรือโครงการที่ได้ก  าหนดขึ้น ประกอบด้วย เป้าหมายปลายทาง คุณค่า   
และการปฏิบติัต่าง ๆ 

  ดร.กระมล ทองธรรมชาติ (2538 : 32) ให้ความหมายว่า นโยบายสาธารณะ คือ 
แนวทางที่แต่ละประเทศไดเ้ลือกปฏิบติัเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงตามที่ก  าหนดไว ้
อนัเป็นวตัถุประสงคท์ี่เช่ือวา่ถา้ท าไดส้ าเร็จจะยงัประโยชน์กบัประเทศของตนได ้

  กุลธน ธนาพงศกร (ม.ม.ป. , 59)  ให้ความหมายว่า นโยบายสาธารณะ (นโยบาย
ของรัฐ) คือ แนวทางกวา้ง ๆ ที่รัฐบาลของประเทศหน่ึง ๆ ได้ก าหนดขึ้นเป็นโครงการ แผนการ 
หรือหมายก าหนดการเอาไวล่้วงหนา้ เพื่อเป็นหนทางช้ีน าให้การปฏิบติัต่าง ๆ ตามมา ทั้งน้ี เพื่อให้
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บรรลุถึงเป้าหมายและวตัถุประสงค์ที่ ได้วางไว ้ตลอดจนเพื่อธ ารงรักษาหรือเพื่อให้ได้มาซ่ึง
ผลประโยชน์ของชาตินั้น  

 จากนิยามของนโยบายสาธารณะทั้งสามกลุ่มตามที่กล่าวมาข้างต้น จึงสรุปได้ว่า
นโยบายสาธารณะก็คือ 

(1) ส่ิงใดก็ตามที่รัฐบาลเลือกจะกระท าหรือไม่กระท า 

(2) กิจกรรมต่าง ๆ ที่รัฐบาลหรือองคก์รของรัฐจดัท าขึ้น 

(3) แนวทางปฏิบติัที่ก  าหนดขึ้นเพือ่ตอบสนองต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือแนวทาง
ที่รัฐบาลก าหนดขึ้นเพือ่แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 

(4) ความคิดของรัฐที่ก  าหนดวา่จะท าอะไรหรือไม่ อยา่งไร เพยีงใด และเม่ือใด 

(5) แนวทางกวา้ง ๆ ที่รัฐบาลไม่ว่าจะระดับใดก็ตามก าหนดไวเ้ป็นการล่วงหน้า       
เพือ่เป็นการช้ีน าใหเ้กิดการกระท าต่าง ๆ ตามมา 

 ทั้งน้ี อาจจะสรุปโดยยอ่วา่ นโยบายสาธารณะ หมายถึง ส่ิงที่รัฐบาลคิดจะท าหรือไม่ท า 
และส่ิงที่จะท าหรือไม่ท านั้นมีผลต่อสาธารณะนั่นเอง ทั้งน้ี นโยบายสาธารณะนั้นมีความส าคญั     
เป็นอย่างมาก ทั้งในส่วนของฝ่ายรัฐบาลในฐานะผูก้  าหนดนโยบาย ฝ่ายขา้ราชการซ่ึงเป็นผูรั้บ
นโยบายไปปฏิบติั ฝ่ายประชาชนซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากนโยบายทั้งทางตรงและทางออ้ม ตลอดจน
ผูท้ี่ ศึกษานโยบายนั้ น ๆ ด้วย โดยนโยบายจะประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ประการ            
(R. Lineburry : 1971) ดงัน้ี 

(1) ตอ้งมีวตัถุประสงคท์ี่แน่นอน 

(2) มุ่งเสนอขั้นตอนของพฤติกรรม 

(3) ตอ้งก าหนดการกระท าต่าง ๆ ที่ตอ้งเลือกน ามาปฏิบติั และการปฏิบติัดังกล่าว
จ าเป็นตอ้งใหส้อดคลอ้งทั้งเง่ือนเวลาและสถานที่ 

(4) ตอ้งมีการประกาศใหบุ้คคลทัว่ไปรับรู้หรือรับทราบ 

(5) ตอ้งมีการด าเนินการปฏิบติัตามล าดบัขั้นตอนของการกระท าที่ไดต้ดัสินใจไวแ้ลว้ 

 ขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการนโยบาย (Process of Policy) 
 ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนที่ส าคญั ไดแ้ก่ 

(1) การก่อตวัของนโยบาย 

(2) การก าหนดนโยบาย 

(3) การน านโยบายไปปฏิบตัิ 
(4) การประเมินผลนโยบาย 

(5) การสืบต่อและการยติุนโยบาย  
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การก่อตวัของนโยบาย                    การก าหนดนโยบาย                    การน านโยบายไปปฏิบติั 

 

การสืบต่อและการยติุนโยบาย                    การประเมินผลนโยบาย 
 

แผนผงัที่ 1 : แผนผงัแสดงขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการนโยบาย 
  

 การน านโยบายไปปฏิบัติ 

 Walter Williams (อา้งถึงใน มยรีุ อนุมานราชธน , 2547) กล่าวว่า การน านโยบาย     
ไปปฏิบติั คือ การศึกษาเก่ียวกบัสมรรถนะขององคก์ารในการปฏิบติัภารกิจที่ไดรั้บมอบหมายให้
บรรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 Pressman and Wildavsky (1973 : 3) กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบติั คือ การ
ด าเนินงานใหลุ้ล่วง ใหป้ระสบความส าเร็จ ใหค้รบถว้น ใหเ้กิดผลผลิต และใหส้มบูรณ์ 
 Horn and Meter (อา้งถึงใน จุมพล หนิมพานิช , 2547) กล่าวว่า การน านโยบายไป
ปฏิบติั ครอบคลุมกิจกรรมทั้งมวลที่กระท าโดยรัฐบาลและเอกชน ทั้งปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล 
ซ่ึงมีผลต่อการบรรลุความส าเร็จตามวตัถุประสงคท์ี่ก  าหนดไวล่้วงหนา้จากการตดัสินใจนโยบาย 

 Eugene Bardach (1980 : 9) กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ คือ เกมของ
กระบวนการทางการเมืองที่เก่ียวขอ้งกบัแนวความคิด ทฤษฎี และการวจิยัการน านโยบายไปปฏิบติั 
 Cheema and Rondinelli (1983 : 25) กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบติั หมายถึง      
การน านโยบายหรือแผนงานไปปฏิบตัิใหบ้รรลุผลส าเร็จ 
 Mazmanian and Sabatier (1989 : 20-21) กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบติั หมายถึง 
การน าการตดัสินใจก าหนดนโยบายที่ไดก้ระท าไว ้ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปของจดหมายค าพพิากษาของศาล 
ค  าสัง่ของรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีไปปฏิบติัใหป้ระสบความส าเร็จ 

 วรเดช จนัทรศร (2551 : 16) กล่าวว่า กระบวนการน านโยบายไปปฏิบติั หมายถึง 
กระบวนการที่ท  าให้เกิดการกระตุน้ให้ทรัพยากรทางการบริหารทั้งมวลปฏิบติังานให้บรรลุตาม
เป้าหมายของนโยบายที่ก  าหนด 
 จากนิยามขา้งตน้ อาจสรุปไดว้่า การน านโยบายไปปฏิบติั ก็คือ การน านโยบายที่ได้
ก  าหนดนั้นไปปฏิบติัให้บรรลุตามวตัถุประสงคท์ี่ไดว้างไว ้ทั้งน้ี การที่จะน านโยบายไปปฏิบติัให้
เกิดผลส าเร็จ ตรงตามวตัถุประสงคท์ี่ไดว้างไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดน้ั้น ส่ิงส าคญั
ประการหน่ึงก็คือ จะตอ้งมีการแปลงนโยบายไปสู่แผนปฏิบัติ ซ่ึงสอดคล้องกับความสัมพนัธ์
ระหวา่งนโยบายและแผนที่จ  าแนกออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
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1. ความสมัพนัธใ์นแนวด่ิงหรือแนวตั้ง หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างนโยบายและ
แผนซ่ึงมีลกัษณะเป็นความสมัพนัธต์ามล าดบัชั้น 

2. ความสัมพนัธ์ในแนวราบ หมายถึง ความสัมพนัธ์ในแนวนอน ซ่ึงมีแผนเป็นจุด
เช่ือมโยงระหวา่งนโยบายกบัการน านโยบายไปปฏิบติั 

 

 
 

นโยบาย (Policy) 
 
 

แผน (Plan) 
 
 

โครงการ (Program) 
 
 

โครงงาน (Project) 
 
 
 

แผนผงัที่ 2 : แผนผงัแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งนโยบาย แผน โครงการ และโครงงาน 

(ถวลัยรั์ฐ วรเทพพฒิุพงษ ์, 2541 หนา้ 69)  

 
 
 

นโยบาย            แผน/โครงการ            การน านโยบาย/แผนงาน/โครงการ ไปปฏิบตัิ 
 
 
 

แผนผงัที่ 3 : แผนผงัแสดงความสมัพนัธใ์นแนวราบระหวา่งนโยบายกบัแผน 

(ถวลัยรั์ฐ วรเทพพฒิุพงษ ์, 2541 หนา้ 69)  

 

 ความหมายและประเภทของการวางแผน 

 Stephen P. Robbins and Mary Coulter (1996 : 228-229) ให้ความหมายว่า              
การวางแผน หมายถึง การก าหนดเป้าประสงค์หรือวตัถุประสงค์ขององคก์าร รวมทั้งการก าหนด   
กลยทุธ์ทั้งมวล เพื่อบรรลุเป้าประสงคข์องวตัถุประสงค์ดงักล่าว ตลอดจนการพฒันาล าดบัขั้นของ  
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การวางแผนอยา่งคลอบคลุม เพือ่ที่จะบูรณาการและประสานกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนั             
การวางแผนจึงเก่ียวขอ้งทั้งเป้าหมายและวธีิการ 

 Ernest Dale (1973 : 4) ให้ความหมายว่า การวางแผน หมายถึง กระบวนการของการ
แบ่งงานกนัท าออกเป็นกลุ่ม ๆ ภายในองคก์าร เพือ่ใหท้  างานเป็นไปตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

 Albert Waterston (1964 : 125-126) กล่าวว่า การวางแผนทุกชนิดจะตอ้งมีลกัษณะ  
ร่วมกันหลายประการ เช่น ตอ้งมีองค์ประกอบด้วยการมองล่วงหน้า (Looking Ahead) ต้องมี      
การเลือกสาร (Making Choices) และตอ้งจดัเตรียมวิธีการกระท า (Actions) ที่แน่นอนเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์หรืออยา่งนอ้ยที่สุดตอ้งก าหนดขอ้จ ากดั (Setting Limits) ที่อาจจะเกิดจากการกระท า
ดงักล่าวไวด้ว้ย 
 Jose Villamil (อา้งถึงใน มมม. , 2553 หน้า 31) กล่าวว่า การวางแผนเป็นการกระท าที่
เป็นกระบวนการที่น าไปสู่เป้าหมายที่ตอ้งการ การตดัสินใจแต่ละคร้ังนั้นมุ่งใหเ้กิดกระบวนการรวม
ชาติหรือการเปล่ียนแปลงโดยมีการผดิพลาดนอ้ยที่สุด 
 Jawaharlal Nehru (อ้างถึงใน มมม. , 2553 หน้า 32) ให้ความหมายว่า การวางแผน 
หมายถึง การใช้สติปัญญาเพื่อน าเอาความเป็นจริง (Facts) และสถานการณ์ (Situations) ที่เป็นอยู่
ขณะนั้นมาประสานเขา้ดว้ยกนั เพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงหนทางในการแกปั้ญหา 
 George A. Steiner (1967 : 67) กล่าวว่า การวางแผนมีลักษณะเป็นกระบวนการที่
ต่อเน่ือง จุดเร่ิมต้นของกระบวนการวางแผนเร่ิมจากการก าหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์และ
รายละเอียดของแผน เพือ่การบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวภายใตก้ระบวนการน้ีจะตอ้งจดัตั้งองคก์าร
ขึ้นมาส าหรับรับผดิชอบการตดัสินใจน าแผนปฏิบติั รวมทั้งทบทวนผลจากการปฏิบติัตามแผนและ
ผลกระทบ      ที่เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และการปรับปรุงวงจร
ของการวางแผน 

 จากนิยามขา้งตน้จึงอาจจะสรุปได้ว่า การวางแผน หมายถึง การน าเสนอแนวทาง      
ในการปฏิบติังานต่าง ๆ ที่จะท าในอนาคต เพือ่ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ี่ไดก้  าหนดไว ้ 
 ความส าคญัของการวางแผน 

 Robbins and Coulter (1996 : 228-229) ได้กล่าวถึงความส าคญัของการวางแผน        
ซ่ึงสามารถสรุปได ้13 ประการ ดงัน้ี 

 (1) ก าหนดทิศทางการพฒันาประเทศ/องคก์าร 

 (2) ลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม (สังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง) 
 (3) ลดความเส่ียงจากความไม่แน่นอนในอนาคตใหน้อ้ยลง 
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 (4) ช่วยใหผู้บ้ริหารปรับตวั (เพิม่จุดแขง็และโอกาส ลดจุดอ่อนและขอ้จ ากดั) 
 (5) ท  าใหส้ามารถเตรียมรับมือกบัการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งดี 

 (6) การวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งรอบดา้นซ่ึงจะช่วยขจดัส่ิงไร้ประสิทธิภาพใหห้มดไป 

 (7) ลดความสูญเสียปัจจยัในการบริหารต่าง ๆ 

 (8) ก าหนดมาตรฐาน การก ากับควบคุม และตรวจสอบการบริหารจดัการ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค ์

 (9) สนบัสนุนการประสานงานระหวา่งหน่วยงาน และสร้างเอกภาพในการปฏิบตัิงาน 

 (10) สร้างความผูกพนัและร่วมมือกนัของผูป้ฏิบติังาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 (11) สร้างขวญัและก าลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังาน เน่ืองจากแผนจะระบุผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นอยา่งชดัเจน 

 (12) เป็นเคร่ืองมือในการเพิม่พนูสมรรถนะในการบรรลุเป้าหมาย 

 (13) สามารถประเมินความส าเร็จของแผน 

 กระบวนการวางแผน 

 ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 (1) ศึกษาสภาพปัญหา/การคะเนสภาพแวดล้อม และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต 

 (2) ก าหนดโครงรูปของการวางแผนใหช้ดัเจน 

 (3) ก าหนดวตัถุประสงคท์ี่ตอ้งการบรรลุ 

 (4) วเิคราะห์ทางเลือกและการจดัท าแผน 

 (5) การปฏิบติัตามแผน โดยมอบหมายหน่วยงานที่รับผดิชอบน าแผนไปด าเนินการ 

 (6) การประเมินผลและปรับปรุงแผน 

 จากที่กล่าวไปแล้วจะพบว่า นโยบายและแผนนั้นมีความสัมพนัธ์กันเป็นอยา่งมาก 
กล่าวคือ การน านโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุตามเป้าหมายและ
วตัถุประสงค์ที่วางไว ้จ  าเป็นที่จะตอ้งมีการแปลงนโยบายไปสู่แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ 
รวมถึงมีการมอบหมายหน่วยงานรับผดิชอบน าแผนนั้น ๆ ไปด าเนินการอีกดว้ย 

 
2.4 แนวคดิว่าด้วยการเลือกอาชีพ 

1. ทฤษฎีการเลือกอาชีพของ John L. Holland (อา้งในใบแปลผลการทดสอบความ
พร้อมทางอาชีพ กรมการจดัหางาน, 2557) มีความคิดพื้นฐานเก่ียวกบับุคลิกภาพ 4 ประการ ดงัน้ี 
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(1) บุคลิกภาพของบุคคลทั่วไปแบ่งได้เป็น 6 ลักษณะ ตามความสนใจอาชีพ    
โดยบุคลิกภาพแต่ละลกัษณะเป็นผลมาจากความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมต่าง ๆ กบัแรงผลกัดนั
ส่วนบุคคล ซ่ึงความสนใจและความสามารถเฉพาะจะเป็นตวัก าหนดให้เกิดต่อบุคลิกภาพ ความคิด 
และแสดงเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง โดยลกัษณะบุคลิกภาพทั้ง 6 ลกัษณะ คือ 

- บุคลิกภาพของผูมี้ความสนใจอาชีพประเภทงานช่างฝีมือหรือกิจกรรมที่
ไม่ค่อยมีความสลบัซบัซอ้น (R : Realistic) 

- บุคลิกภาพแบบที่ต้องใช้เชาว์ปัญญาและความคิดเชิงวิชาการ ( I : 
Investigative) 

- บุคลิกภาพแบบบริการเขา้สงัคมและชอบกิจกรรมเปิดตวั (S : Social) 
- บุคลิกภาพแบบมีระเบียบแบบแผน (C : Conventional) 
- บุคลิกภาพแบบกลา้คิดกลา้ท า (E : Enterprising) 
- บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (A : Artistic) 

(2) ส่ิงแวดลอ้มของบุคคลถูกครอบง าโดยบุคลิกภาพ ดงันั้น ในกลุ่มเดียวกนัจึง
มกัจะมีอะไรที่คลา้ยคลึงกนั 

(3) บุคคลจะหันหา ส่ิงแวดล้อมที่ เ อ้ื ออ านวยให้ เขาได้ฝึกทักษะและใช้
ความสามารถของเขา ทั้งยงัเปิดโอกาสใหเ้ขาไดแ้สดงทศันคติ ค่านิยม และบทบาทของเขา 

(4) พฤติกรรมของบุคคลถูกก าหนดโดยบุคลิกภาพและส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยเหตุน้ีเม่ือ
เราทราบบุคลิกภาพและส่ิงแวดลอ้มของบุคคล ก็จะท าให้เราทราบถึงผลที่จะตามมาดว้ย ซ่ึงไดแ้ก่ 
การเลือกอาชีพ การเปล่ียนงาน ความส าเร็จในอาชีพ เป็นตน้ 

2. ทฤษฎีวเิคราะห์ลกัษณะและองคป์ระกอบของบุคคลของ Crites 
 Crites  (อ้างถึงใน ชาญวิทย ์กล่ินเลขา , 2539 หน้า 7) กล่าวถึงหลกัการเลือกอาชีพ

ของ Frank Parson ว่าบุคคลแต่ละคนแตกต่างกันในความถนัด ความสามารถ ความสนใจ              
และบุคลิกภาพ งานแต่ละชนิดต้องการลักษณะและองค์ประกอบที่แตกต่างกัน ฉะนั้ นบุคคล            
ที่แตกต่างกนัจะเลือกประกอบอาชีพที่แตกต่างกนั โดยมีหลกัการดงัน้ี 

(1) ความเขา้ใจตนเอง โดยบุคคลจะท าความเขา้ใจคุณสมบตัิและองค์ประกอบ
ของตนเอง เช่น ความถนดั ความสามารถ ความสนใจ เป็นตน้ 

(2) ความเข้าใจในอาชีพ โดยบุคคลจะมีความรู้ ความเข้าใจถึงความตอ้งการ     
ของงาน เงื่อนไขในการประสบความส าเร็จในอาชีพ โอกาสความกา้วหนา้ในอาชีพ เป็นตน้ 
การมองความสมัพนัธร์ะหวา่งตนเองและอาชีพไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามความเป็นจริง เป็นการวิเคราะห์
ความเป็นจริงทั้งสององคป์ระกอบประกอบกนัเพือ่เลือกอาชีพที่เหมาะสมที่สุด  
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2.5 แนวคดิว่าด้วยการส่งเสริมการมีงานท า 
 หากพิจารณาถึงแนวคิด/นโยบายดา้นการส่งเสริมการมีงานท าแล้ว ถือเป็นนโยบายหน่ึง   
ที่แต่ละประเทศให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก กล่าวคือ หากประเทศใดมีบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ มีศกัยภาพ และมีงานท าแลว้ ก็ท  าให้สภาพเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต อีกทั้ง
ท  าใหส้งัคมเกิดความสงบสุข และลดปัญหาอ่ืน ๆ ซ่ึงในที่น้ีผูศ้ึกษาวจิยัขอน าเสนอนโยบายดา้นการ
ส่งเสริมการมีงานท าของประเทศฝร่ังเศสและญี่ปุ่ น (อา้งอิงจากเอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อรับฟัง      
ความคิดเห็น (Focus Group) เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะและแนวทางการยกร่างกฎหมายส่งเสริมการมี
งานท าของประเทศไทย) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. นโยบายดา้นการส่งเสริมการมีงานท าของประเทศญี่ปุ่ น 
  หลักจากสงครามโลกคร้ังที่ 2 เป็นตน้มา ญี่ปุ่ นประสบกับปัญหาที่เก่ียวขอ้งกับ
แรงงานเป็นอยา่งมาก ซ่ึงญี่ปุ่ นไดก้  าหนดให้เร่ืองดงักล่าวถือเป็นวาระแห่งชาติ และไดด้ าเนินการ
ป้องกนัและแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง โดยญี่ปุ่ นไดมี้การวางนโยบายที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาแรงงานและ
ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาบุคลากรให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ มีการสืบทอดความรู้ดา้นวิชาชีพ
จากรุ่นสู่รุ่น มีการจดัท าโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการใหค้  าปรึกษาแนะน าดา้นอาชีพให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา และผูใ้ช้แรงงาน เป็นตน้ นอกจากน้ี ญี่ปุ่ นยงัไดก้  าหนดมาตรการส่งเสริมการมีงานท า    
และมาตรการดา้นแรงงานต่าง ๆ เพื่อรับมือกบัปัญหาดา้นแรงงาน ไดแ้ก่ การออกกฎหมายต่าง ๆ      
ที่เก่ียวขอ้ง อาทิเช่น พระราชบญัญติัความมัน่คงในการจา้งงาน ค.ศ. 1947 พระราชบญัญติัส่งเสริม
การมีงานท าของผูพ้กิาร ค.ศ. 1960 พระราชบญัญตัิมาตรการการจา้งงาน ค.ศ. 1966 พระราชบญัญตัิ
ส่งเสริมการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ค.ศ. 1969 และพระราชบญัญติัรับรองความเท่าเทียมในโอกาส
และการปฏิบติัระหวา่งชายและหญิงในการท างาน ค.ศ. 1972 เป็นตน้ 
 2. นโยบายดา้นการส่งเสริมการมีงานท าของประเทศฝร่ังเศส 
  ประเทศฝร่ังเศสเป็นอีกหน่ึงประเทศที่ประสบปัญหาเก่ียวกบัการว่างงานมาอยา่ง
ต่อเน่ืองและยาวนาน รัฐบาลที่เขา้มาบริหารประเทศจึงไดมี้การก าหนดมาตรการและออกกฎหมาย
ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการมีงานท าและรับมือกบัอตัราการว่างงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี โดย
มาตรการที่ส าคญั ได้แก่ การอ านวยความสะดวกในการจา้งงานและการจดัหางาน การท าให้ผูห้างาน     
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและได้ท  างานที่ต้องการ การเพิ่มความเช่ียวชาญและเสริมทกัษะให้แก่
แรงงานและผูห้างาน เป็นตน้ 
  ส าหรับประเทศไทย นโยบายด้านการส่งเสริมการมีงานท าถือเป็นนโยบายหน่ึงที่
รัฐบาลให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นไดว้่ามีบทบญัญติัของกฎหมาย ตลอดจนแผนการ
ด าเนินงานต่าง ๆ จ านวนมากที่เก่ียวขอ้งกับการส่งเสริมการมีงานท า ทั้งในส่วนของรัฐธรรมนูญ
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แห่งราชอาณาจกัรไทย ค  าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนปฏิบติัการประจ าปี เป็นตน้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  นับตั้ งแต่เปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยม์าเป็น
ระบอบประชาธิปไตยเม่ือปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการ
ปกครองประเทศ นบัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัมีการประกาศใชม้าแลว้ทั้งส้ิน 20 ฉบบั ทั้งน้ี เน่ืองจากว่า
เม่ือเกิดการปฏิว ัติรัฐประหารในแต่ละคร้ัง ก็จะมีการประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองและ             
ร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะมีการตราขึ้นมาใหม่      
คร้ังแลว้คร้ังเล่า   แต่ในเร่ืองของการส่งเสริมการมีงานท าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
ในประเทศได้มี งานท า ถือ เ ป็น เ ร่ืองห น่ึงที่ รัฐธรรมนูญได้มีบทบัญญัติ ไว้อย่า งชัด เจน                    
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ก าหนดไวใ้นหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย มาตรา 40 ก าหนดให้บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ และหมวด 6 
แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 74 รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการท างาน           
อยา่งเหมาะสมกบัศกัยภาพและวยั และใหมี้งานท า... 
 2. นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
  หลงัจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซ่ึงมีพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา
ไดเ้ขา้ยดึอ านาจการปกครองประเทศจากรัฐบาลนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร เม่ือวนัที่ 22 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไดก้  าหนดนโยบายในการบริหารราชการ        
ที่ส าคญั จ  านวน 14 ดา้น ไดแ้ก่ 

(1) ดา้นการยดึระเบียบ ค  าสัง่ ขอ้บงัคบั กฎหมาย 
(2) ดา้นเศรษฐกิจและการใชจ่้ายงบประมาณ 
(3) ดา้นความมัน่คง 
(4) ดา้นการต่างประเทศ 
(5) ดา้นสงัคมจิตวทิยา 
(6) ดา้นกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรม 
(7) ดา้นการศึกษา 
(8) ดา้นการพฒันาระบบราชการ 
(9) ดา้นการพฒันาอาชีพและรายได ้
(10)  ดา้นการวจิยัและพฒันา 
(11)  ดา้นการเตรียมการเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558 
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(12)  ดา้นการสร้างความปรองดองสมานฉนัท ์
(13)  ดา้นการปฏิรูป 
(14)  ดา้นการเลือกตั้ง 
จากนโยบายทั้ง 14 ดา้นดงักล่าว จะเห็นไดว้่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

ได้ให้ความส าคญักับการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละการส่งเสริมให้ประชาชนในประเทศได้มี     
งานท าเป็นอยา่งมาก โดยดา้นการศึกษาก าหนดให้การศึกษาเป็นพื้นฐานในการน าพาประเทศไทย
กา้วหน้าอย่างย ัง่ยนื ซ่ึงจะตอ้งส่งเสริมและยกระดบัการศึกษาในทุกช่วงวยัให้ทุกส่วนบูรณาการ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง ไม่แยกงานด้านการศึกษาจนท าให้ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ ดา้นการพฒันาอาชีพและรายไดก้ าหนดให้สถาบนัการศึกษาของรัฐ
ผลิตช่างฝีมือและแรงงานที่มีคุณภาพ รวมทั้งการพฒันาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเขา้สู่ตลาดแรงงาน 
หางานไดท้นัที ลดอตัราการว่างงาน โดยมีสัดส่วนที่เพียงพอกบัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาและ
การผลิตนกัวชิาการในสาขาอ่ืน ๆ     

3. ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
พลเอก ประยทุธ ์จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไดแ้ถลงต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ

เม่ือวนัที่ 12 กนัยายน พ.ศ. 2557 ไดก้  าหนดนโยบายที่ส าคญั 11 ดา้น ไดแ้ก่ 
(1) การปกป้องและเชิดชูสถาบนัพระมหากษตัริย ์
(2) การรักษาความมัน่คงของรัฐและการต่างประเทศ 
(3) การลดความเหล่ือมล ้าของสงัคม และการสร้างโอกาสการเขา้ถึงบริการของรัฐ 
(4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
(5) การยกระดบัคุณภาพบริการดา้นสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
(6) การเพิม่ศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
(7) การส่งเสริมบทบาทและการใชโ้อกาสในประชาคมอาเซียน 
(8) การพฒันาและส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวิจยั

และพฒันา และนวตักรรม 
(9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ

อนุรักษก์บัการใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนื 
(10)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
(11)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรม 
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จากนโยบายที่ได้แถลงต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ จะเห็นได้ว่ามีหลายนโยบายที่
สอดคลอ้งและเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการมีงานท า ได้แก่ นโยบายที่ 3 การลดความเหล่ือมล ้ าของ
สงัคม และการสร้างโอกาสการเขา้ถึงบริการของรัฐโดยก าหนดการด าเนินการคือ ในระยะเฉพาะหน้า 
เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายไดท้ี่มัน่คงแก่ผูท้ี่เขา้สู่ตลาดแรงงาน... พร้อมทั้งยกระดบัคุณภาพ
แรงงาน โดยใหแ้รงงานทั้งระบบมีโอกาสเขา้ถึงการเรียนรู้และพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานในทุกระดบั
อยา่งมีมาตรฐาน... การเตรียมความพร้อมเขา้สู่สงัคมที่มีความหลากหลายเน่ืองจากการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน โดยสร้างความเขม้แข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพฒันาระบบความคุม้ครอง
ทางสงัคมของแรงงานอาเซียน และนโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและ
วฒันธรรม โดยก าหนดจดัให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคญัทั้งการศึกษา    
ในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกนั เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พฒันา
ตนเองได้เต็มตามศกัยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทกัษะที่เหมาะสม     
เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่         
ลดความเหล่ือมล ้ า และพฒันาก าลังคนให้เป็นที่ตอ้งการ เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ พฒันาคนทุกช่วงวยัโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถ  
มีความรู้และทกัษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพไดห้ลากหลายตามแนวโน้มการจา้งงานในอนาคต... 
ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ โดยเฉพาะ             
ในทอ้งถ่ินที่มีความตอ้งการแรงงาน และพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เช่ือมโยงกบัมาตรฐาน
วชิาชีพ 

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ได้ก าหนด

ยทุธศาสตร์การพฒันาที่ส าคญัที่เก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการมีงานท า ดงัน้ี 
(1) ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์โดยมีวตัถุประสงค ์ 

เพือ่ปรับเปล่ียนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทดัฐานที่ดีทางสังคม และเตรียมคนให้มีทกัษะ
ในการด ารงชีวติส าหรับโลกในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงไดก้  าหนดเป้าหมายที่ส าคญัคือ การท าให้คนในสังคม
ทุกช่วงวยัมีทกัษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น วยัแรงงานมีความรู้และทกัษะเป็นไปตามความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน เป็นตน้ 

(2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล ้ าในสังคม โดยมี
วตัถุประสงคเ์พือ่ใหค้นไทยทุกคนเขา้ถึงบริการทางสงัคมที่มีคุณภาพอยา่งทัว่ถึง 

(3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขนัได้อย่างย ัง่ยืน      
โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่สร้างความเขม้แข็งให้เศรษฐกิจขยายตวัอยา่งมีเสถียรภาพและย ัง่ยนื และสร้าง
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ความเข้มแข็งให้ เศรษฐกิจรายสาขา ทั้ ง น้ี  ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่ เ ก่ี ยวข้อง เช่น                     
การวางรากฐานการพฒันาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต โดยการวางแผนและพฒันาทรัพยากรมนุษย์
รองรับอุตสาหกรรมในอนาคต เป็นตน้ 

5. ยุทธศาสตร์ชาติ – ยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ. 2559-2563 
พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการรับฟังการแถลง

ยุทธศาสตร์ชาติ  – ยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ.  2559 -2563 เ ม่ือวันที่  3 กันยายน พ.ศ.  2558                   
โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีพร้อมกล่าวว่าแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างมาก นอกจากน้ี ย ังกล่าวถึงการที่จะต้องดูแล              
กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา ที่จบมาแลว้ไม่มีงานท า โดยจะตอ้งหามาตรการรองรับ เช่น การแนะแนว
วชิาชีพต่าง ๆ ใหก้บักลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา ใหไ้ดมี้โอกาสในการท างานมากขึ้น 

6. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2555-2559 
ยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติ ฉบบัที่ 8 พ.ศ. 2555-2559 ก าหนดยุทธศาสตร์การ

วจิยัของชาติที่ส าคญั 5 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
(1) การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพือ่การพฒันาทางสงัคม 
(2) การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพือ่การพฒันาทางเศรษฐกิจ 
(3) การอนุรักษ ์เสริมสร้าง และพฒันาทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
(4) การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพื่อการพฒันานวตักรรมและบุคลากร

ทางการวจิยั 
(5) การปฏิรูประบบวิจยัของประเทศเพื่อการบริหารจดัการความรู้ ผลงานวิจยั 

นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสู่การใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละ
สาธารณะดว้ยยทุธวธีิที่เหมาะสมที่เขา้ถึงประชาชนและประชาสงัคมอยา่งแพร่หลาย 

จากประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ประเด็นดังกล่าว ไดมี้การก าหนดกลยุทธ์ในการ
ด าเนินการซ่ึงกลยทุธส์ าคญัที่เก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการมีงานท า ไดแ้ก่ กลยทุธ์การส่งเสริมความ
เขม้แขง็และการเสริมสร้างภูมิคุม้กนัของทอ้งถ่ินและสงัคมดว้ยการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพ
และเสริมสร้างความมัน่คงในชีวติใหก้บัเยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้กิาร และผูสู้งอาย ุการวิจยัเก่ียวกบั
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการว่างงาน ตลอดจนการจดัการงานและอาชีพ การวิจยัเก่ียวกบัการ
พฒันาศกัยภาพของแรงงานและการส่งเสริมทกัษะทรัพยากรบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน เป็นตน้ 
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7. ร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านแรงงาน พ.ศ. 2558-2569 
ร่างยทุธศาสตร์ชาติดา้นแรงงาน พ.ศ. 2558-2569 ไดก้  าหนดวิสัยทศัน์คือ คนไทย

ตอ้งมีงานท า ทกัษะฝีมือดี รายได้ดี มีหลกัประกัน มีความปลอดภยั และได้รับการคุม้ครอง โดย
ก าหนดประเด็นยทุธศาสตร์ที่ส าคญั 4 ประเด็น ไดแ้ก่ 

(1) การส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้นไทยมีงานท า 
(2) การเพิม่ศกัยภาพฝีมือแรงงานใหไ้ดม้าตรฐานสากล 
(3) การคุม้ครองแรงงานสู่มาตรฐานสากล และมีหลกัประกนัที่มัน่คง 
(4) การบริหารจดัการดา้นแรงงานสู่สากล 

8. แผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. 2555-2559 
ก าหนดวิสัยทศัน์ คือ "แรงงานมีศกัยภาพสูงเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการ

แข่งขนัทางเศรษฐกิจ มีความมัน่คง และมีคุณภาพชีวติที่ดี โดยมีพนัธกิจในการพฒันาก าลงัแรงงาน
และผูป้ระกอบการให้มีศกัยภาพสูงและสอดคล้องต่อความตอ้งการของภาคเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่ม       
ขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก ส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการท างาน               
มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ ดี  และพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร            
ดา้นแรงงานใหมี้ประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ไดก้  าหนดประเด็นยทุธศาสตร์ที่ส าคญัดงัน้ี 
  (1) การเสริมสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน และความย ัง่ยนืใหภ้าคแรงงาน 
  (2) การเพิ่มขีดความสามารถของก าลงัแรงงานและผูป้ระกอบการในการแข่งขนั
ทางเศรษฐกิจ 
  (3) การบริหารจดัการดา้นแรงงานระหวา่งประเทศ 
  (4) การเสริมสร้างความมัน่คงและคุณภาพชีวติที่ดีใหก้  าลงัแรงงาน 
  (5) การพฒันาการบริหารจดัการของกระทรวงแรงงานใหมี้ความเป็นเลิศ 

9. แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงแรงงาน 
กระทรวงแรงงานไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัราชการในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริม

การมีงานท าตามแนวทางที่กรมการจดัหางานเสนอตามแผนปฏิบตัิราชการของกรมการจดัหางาน 
โดยประกอบดว้ย 3 ยทุธศาสตร์ และ 6 แผนงาน ดงัน้ี 

(1) ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟูความเช่ือมัน่และเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ 
- แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉนัท ์
- แผนงานป้องกนัปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
- แผนงานด าเนินการตามกรอบขอ้ตกลงประชาคมอาเซียน 
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(2) ยทุธศาสตร์ความมัน่คงของรัฐ 
- แผนงานเทิดทูน พทิกัษ ์และรักษาสถาบนัพระมหากษตัริย ์

(3) การศึกษา การสาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวติ 
- แผนงานเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการและคุม้ครองแรงงาน 
- แผนงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 

  ทั้งน้ี จากแผนยุทธศาสตร์และแผนงานต่าง ๆ กระทรวงแรงงานได้ด าเนินการ   
โดยผา่นโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการแนะแนวอาชีพ เป็นตน้ 

10. แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีงานท า พ.ศ. 2558-2562 
แผนยทุธศาสตร์ส่งเสริมการมีงานท า พ.ศ. 2558-2562 ก าหนดวิสัยทศัน์ คือ คนไทย  

มีงานท าตามความรู้ความสามารถ มีความมัง่คงและคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบดว้ยพนัธกิจที่ส าคญั    
3 ประการ ไดแ้ก่ 1) พฒันาระบบขอ้มูลข่าวสารตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพ 2) พฒันาระบบ  
การแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพใหท้นัสมยั และ 3) พฒันาระบบบริการจดัหางาน
ในและต่างประเทศให้สามารถตอบสนองผูใ้ช้บริการได้อย่างทัว่ถึง ทั้ งน้ี ได้ก าหนดประเด็น
ยทุธศาสตร์ 3 ประเด็น ดงัน้ี 

(1) การพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสารตลาดแรงงาน 
(2) การพฒันาระบบการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
(3) การพฒันาระบบบริการจดัหางานในและต่างประเทศ 

 นอกจากกฎหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบติัราชการต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว 
การด าเนินงานของรัฐบาลที่ผา่นมาไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละการส่งเสริม
ให้ประชาชนได้มีงานท าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้ งแต่ต้นน ้ า คือ นักเรียน นักศึกษา        
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเขา้สู่ตลาดแรงงาน ผ่านนโยบายและการด าเนินงานต่าง ๆ เช่น 
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นตน้ นอกจากน้ี คณะรัฐมนตรียงัไดมี้มติเม่ือวนัที่ 29 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2558 เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอในเร่ืองการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน      
ก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงานอีกดว้ย 
   หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการมีงานท า 
 หากจะกล่าวถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบดา้นการส่งเสริมการมีงานท าและการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยแ์ลว้ จะเห็นไดว้่ามีหลายหน่วยงานที่เขา้มาเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละกระทรวงก็จะมีภารกิจและบทบาทที่แตกต่างกันออกไป 
กล่าวคือ กระทรวงศึกษาธิการก็จะรับผดิชอบในเร่ืองการจดัการเรียนการสอนและพฒันาหลกัสูตร
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เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นตน้ ทั้งน้ี ในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัจะขอน าเสนอภารกิจ   
ในส่วนของกระทรวงแรงงานเป็นหลัก ซ่ึงอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก       
ดา้นแรงงาน โดยกระทรวงแรงงานประกอบดว้ยหน่วยงานในสงักดั 5 หน่วยงาน ไดแ้ก่ 

1. ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 
2. กรมการจดัหางาน 
3. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
4. กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
5. ส านกังานประกนัสงัคม 
ทั้งน้ี แต่ละหน่วยงานก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกนัไป เช่น กรมพฒันาฝีมือ

แรงงาน รับผิดชอบในดา้นการพฒันาฝีมือแรงงานและมาตรฐานฝีมือแรงงาน กรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงานรับผิดชอบในด้านการดูแลและคุ้มครองแรงงานให้ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม           
มีสวสัดิการที่เหมาะสม ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานรับผิดชอบในเร่ืองนโยบาย ส านักงาน
ประกนัสงัคมรับผดิชอบในส่วนของกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกนัสงัคม เป็นตน้   

เม่ือพจิารณาในดา้นการส่งเสริมการมีงานท าแลว้ หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลกั
ก็คือ กรมการจดัหางาน โดยกรมการจดัหางานจดัตั้งขึ้นตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบบัที่ 8) พ.ศ. 2536 และพระราชบญัญติัโอนอ านาจหน้าที่และกิจกรรมบางส่วนของ
กระทรวงมหาดไทยไปเป็นของกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม พ.ศ. 2536 ซ่ึงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 23 กนัยายน พ.ศ.2536 
ทั้งน้ี ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ไดมี้การปฏิรูประบบราชการโดยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ใหม่     
ซ่ึงได้แยกการบริหารงานด้านแรงงานและสวสัดิการสังคมออกจากกัน โดยจดัตั้งเป็นกระทรวง
แรงงานและกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษยต์ามพระราชบญัญติัปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซ่ึงผา่นความเห็นชอบจากรัฐสภาเม่ือวนัที่ 24 กนัยายน พ.ศ. 2545 
และมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่ว ันที่  3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 โดยกรมการจัดหางานมีภารกิจเก่ียวกับ           
การส่งเสริมการมีงานท า คุม้ครองคนหางาน โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงาน และ
แนวโน้มตลาดแรงงาน เป็นศูนยก์ลางข้อมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพฒันาและส่งเสริมระบบ         
การบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานท า เพื่อให้ประชากรมีงานท าที่ เหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถและความถนัด และไม่ถูกหลอกลวง ตลอดจนไดรั้บสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและ
เป็นธรรม โดยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรมการจดัหางาน พ.ศ. 2559 ไดแ้บ่งส่วนราชการ
ของกรมการจดัหางานออกเป็นราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดงัน้ี 
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 ราชการบริหารส่วนกลาง 
1. ส านกังานเลขานุการกรม 
2. กองทะเบียนจดัหางานกลางและคุม้ครองคนหางาน 
3. กองนิติการ 
4. กองบริหารขอ้มูลตลาดแรงงาน 
5. กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
6. กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
7. กองพฒันาระบบบริการจดัหางาน 
8. กองยทุธศาสตร์และแผนงาน 
9. กองส่งเสริมการมีงานท า 
10. ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
11. ส านกังานจดัหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 
12. ส านกับริการแรงงานต่างดา้ว 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านกังานจดัหางานจงัหวดั 
ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาแล้ว หน่วยงานที่มีความเก่ียวข้องกับการส่งเสริมการมีงานท า        

จะประกอบด้วย 4 หน่วยงาน ได้แก่ กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กองบริการแรงงานไทย              
ไปต่างประเทศ กองพฒันาระบบบริการจดัหางาน และกองส่งเสริมการมีงานท า 

กองบริหารขอ้มูลตลาดแรงงานมีอ านาจหน้าที่ในการพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูล
ตลาดแรงงาน รวบรวมและวิเคราะห์ตลาดแรงงาน และแนวโน้มความตอ้งการแรงงาน ประสาน
การให้บริการขอ้มูลตลาดแรงงานแก่ประชาชน และประสานความร่วมมือในการวางแผนพฒันา
ก าลงัแรงงานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศมีอ านาจหนา้ที่ในการพฒันาระบบ กลไก และ
การด าเนินการเก่ียวกับการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ เป็นศูนยข์อ้มูลระบบบริหาร
แรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศและทะเบียนคนหางานที่จะไปท างานในต่างประเทศ บริหาร
เงินกองทุนเพือ่ช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการจดัส่ง
แรงงานไทยและลูกจา้งที่ไปท างานหรือฝึกงานในต่างประเทศของผูรั้บอนุญาตจดัหางานเพื่อไป
ท างานในต่างประเทศให้เป็นไปตามกฎหมาย และคุม้ครองสิทธิประโยชน์คนหางานและลูกจา้ง     
ที่ไปท างานหรือฝึกงานในต่างประเทศ 

 



34 
 
 

กองพฒันาระบบบริการจดัหางานมีอ านาจหน้าที่ในการพฒันาระบบ กลไก และ
กระบวนการจดัหางานในประเทศให้ทนัสมัยและมีประสิทธิภาพ ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน 
และหามาตรการในการบริการจดัหางานให้แก่ประชาชนอย่างทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม 
สนับสนุน การบริการจัดหางานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมตลอดถึงสนับสนุนให้มี         
การจา้งงานมัน่คงอยา่งต่อเน่ืองตลอดวยัท างาน เป็นศูนยข์อ้มูลต าแหน่งงานและทะเบียนคนหางาน     
ในประเทศ และควบคุม ดูแล และตรวจสอบการด าเนินงานของผูรั้บอนุญาตจดัหางานในประเทศ
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

กองส่งเสริมการมีงานท ามีภารกิจในการส่งเสริมการมีงานท าให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน คนว่างงาน ตลอดจนกลุ่มคนพิเศษ เช่น เยาวชนในสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและ
เยาวชน ผูต้อ้งขงั ทหารกองประจ าการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ เป็นต้น      
โดยการแนะแนวอาชีพ ให้ค  าปรึกษาทางอาชีพ ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ตลอดจนเผยแพร่
เอกสารเก่ียวกบัอาชีพและขอ้มูลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ทั้งขอ้มูลโลกอาชีพ โลกการศึกษา และโลกของ
ข่าวสารตลาดแรงงาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัอาชีพ และมีแนวทาง  
ในการเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบับุคลิกภาพ ความสนใจ 
ความถนดั และทกัษะของตนเอง รวมถึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน นอกจากน้ี 
ยงัส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ การรับงานไปท าที่บา้นและการจดัประเภทมาตรฐานอาชีพและ
มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยมีอ านาจหนา้ที่ดงัน้ี 

1. พฒันาและส่งเสริมการแนะแนวอาชีพ การประกอบอาชีพอิสระ และการรับงาน
ไปท าที่บา้น 

2. ศึกษาจดัท าขอ้มูลอาชีพ และแบบทดสอบเพือ่การแนะแนวอาชีพ 
3. ศึกษา จดัท า และพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม และจดัฝึกอบรมบุคลากรดา้นการ

แนะแนวอาชีพ 
4. เป็นศูนยก์ลางขอ้มูลอาชีพและส่งเสริมการจดัตั้งและด าเนินงานศูนยข์อ้มูลอาชีพ

ทัว่ประเทศ 
5. ศึกษา จดัท า พฒันาและเผยแพร่มาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรม และ

จดัตั้งและบริหารกองทุนเพือ่การประกอบอาชีพอิสระและกองทุนเพือ่ผูรั้บงานไปท าที่บา้น 
 ทั้งน้ี หน่วยงานทั้ง 4 หน่วยงาน ที่กล่าวไปแลว้ขา้งตน้ เป็นหน่วยงานที่มีส่วนส าคญั
ในการก าหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนโครงการต่าง ๆ จากนั้นส่งต่อให้กบัหน่วยงานในส่วน
ภูมิภาค คือ ส านักงานจัดหางานจังหวดั น าไปปฏิบัติ ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานครก็จะมี
ส านกังานจดัหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 เป็นหน่วยงานในการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั 
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2.6 แนวคดิว่าด้วยการแนะแนวอาชีพ  
 Morau B. English and Ava Champney English  (อา้งถึงใน ไพรัช ล ายอง , 2545 : 6) 
ไดก้ล่าววา่ การแนะแนว หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือบุคคลใหส้ามารถเลือกตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ 
ไดอ้ยา่งเหมาะสม เพือ่เขาจะไดป้ระสบความส าเร็จในชีวติ 
 วชัรี ทรัพยมี์ (อา้งถึงใน รวีวรรณ ชินะตระกูล , 2539  : 26) กล่าวว่า การแนะแนว    
เป็นกระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้เขา้ใจตนเองและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้เขาสามารถน าตนเองได ้
เช่น การตดัสินใจวา่จะศึกษาดา้นใด ประกอบอาชีพใด เป็นตน้ 
 ดงันั้น จึงอาจจะสรุปไดว้า่ การแนะแนว หมายถึง การช่วยใหบุ้คคลเพือ่ให้เขาสามารถ
ช่วยเหลือตวัเองในด้านต่าง ๆ ได้ ซ่ึงไพรัช ล ายอง (2545 : 6) ได้แบ่งประเภทของการแนะแนว
ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. การแนะแนวทางการศึกษา (Educational Guidance) 
2. การแนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance) 
3. การแนะแนวส่วนตวัและสงัคม (Personal Social Guidance) 

 โดยการแนะแนวในแต่ละประเภทจะครอบคลุมบริการ 5 ด้าน ได้แก่ 1) บริการ
รวบรวมขอ้มูล 2) บริการสนเทศ 3) บริการให้ค  าปรึกษา 4) บริการจดัวางตวับุคคล และ 5) บริการ
ติดตามผลและการวจิยั 

 
ภาพที่ 2 : ภาพแสดงประเภทและบริการดา้นการแนะแนว 

 แนวคดิเกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance หรือ Career Guidance) 
 สมาคมแนะแนวอาชีพแห่งชาติอเมริกนั (1921 แก้ไขเพิ่มเติม 1937 อา้งถึงในไพรัช 
ล ายอง , 2545 : 7) กล่าววา่ การแนะแนวอาชีพ คือ กระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้มีความสามารถ
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ในการเลือกอาชีพ การเตรียมตวัเพื่อประกอบอาชีพ และให้มีความกา้วหน้าในการประกอบอาชีพ
นั้น ๆ 
 Prof. Takeshi Senzaki (อา้งถึงในคู่มือแนะแนวอาชีพ กรมการจดัหางาน, 2539 : 3) กล่าว
วา่ การแนะแนวอาชีพ คือ กระบวนการช่วยเหลือบุคคลใหส้ามารถเลือกอาชีพที่เหมาะสมกบัตนเอง
และเตรียมตวัเพื่อการประกอบอาชีพให้มีความมัน่คงในการท างานและมีความก้าวหน้าในอาชีพ
ของตน 
 Frank Parsons (อ้างถึงในคู่มือแนะแนวอาชีพ กรมการจดัหางาน, 2539 : 3) กล่าวว่า       
การแนะแนวอาชีพ คือ การเลือกอาชีพ การเตรียมตวัประกอบอาชีพ และการที่จะประกอบอาชีพได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและกา้วหนา้ 
 ไพรัช ล ายอง (2545 : 7) กล่าววา่ การแนะแนวอาชีพเป็นกระบวนการช่วยเหลือบุคคล
ให้รู้จกัตนเอง และได้ขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพ เพื่อจะได้ตดัสินใจเลือกอาชีพไดอ้ย่างเหมาะสม และ
ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพที่เลือกนั้ น สามารถท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและ
ประเทศชาติ 
 จุดมุ่งหมายของการแนะแนวอาชีพ 

1. ช่วยใหบุ้คคลรู้จกั เขา้ใจตนเอง และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
2. ช่วยใหบุ้คคลไดมี้สมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. ช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถวางแผนการเรียนได้อย่างเหมาะสมเพื่อเป็น

แนวทางเขา้สู่อาชีพ 
4. ช่วยใหบุ้คคลไดส้ ารวจทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
การแนะแนวอาชีพในต่างประเทศ 
การแนะแนวอาชีพถือเป็นกระบวนการหน่ึงที่มีความส าคญัและมีบทบาทส าคญัยิ่ง    

ในระบบการศึกษา โดยประเทศที่ถือเป็นตน้ก าหนดของการแนะแนวอาชีพ ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา ซ่ึง
ไดจ้ดัใหมี้บริการแนะแนวอาชีพเพือ่ช่วยใหเ้ยาวชนเลือกตดัสินใจในแนวทางที่เหมาะสมกบัตนเอง
ให้มากที่สุด ในประเทศอังกฤษก็เช่นกัน มีการจัดให้มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพื่อ
ช่วยเหลือนักเรียนในการเตรียมตวัสอบเขา้มหาวิทยาลยั มีการจดัส่งนักจิตวิทยาการศึกษาไปเยีย่ม
เยยีนโรงเรียนต่าง ๆ การจดัให้มีการสอนอาชีพศึกษา (Career Education) ขึ้นในโรงเรียน ประเทศ
สวเีดนมีการสอนภาคทฤษฎีเร่ืองอาชีพ โดยก าหนดไวใ้นหลกัสูตรของระดบัชั้นปีที่ 7-9 มีการจดัตั้ง
คณะกรรมการอาชีพ (Labour Market Board) ท  าหน้าที่ให้การสนับสนุนการจดับริการแนะแนว
อาชีพ นอกจากน้ี ยงัมีอีกหลายประเทศที่น าเอากระบวนการแนะแนวอาชีพไปใช้ อาทิ ประเทศ
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ออสเตรีย ฟินแลนด ์แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่ น ไตห้วนั สิงคโปร์ ฯลฯ ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์แก่
เด็กและเยาวชนในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมกบัตนเอง 
 การแนะแนวอาชีพในประเทศไทย 
 ส าหรับประเทศไทย  การแนะแนวอาชีพเร่ิมจดัขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2455 เป็นตน้มา โดยยงั   
ไม่มีการจดัอยา่งเป็นระบบ เป็นเพียงการแนะน าเท่านั้น ซ่ึงยงัขาดเทคนิควิธีการที่ถูกตอ้งเหมาะสม 
ต่อมาจึงไดมี้การด าเนินการอยา่งจริงจงัและเป็นระบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 โดยสถานศึกษาหลายแห่ง     
มีการเปิดการเรียนการสอนในสาขาจิตวทิยาการแนะแนว มีการน าบริการแนะแนวอาชีพไปให้บริการ
แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ซ่ึงช่วยให้การแนะแนวอาชีพเป็นที่ รู้จกัแพร่หลายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม          
หากพิจารณาการให้บริการแนะแนวอาชีพที่ผ่านมาพบว่า ยงัไม่สามารถเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเท่าที่ควรอนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่าง ๆ พอสรุปไดด้งัน้ี 

1. ความส าคญัของการแนะแนวอาชีพ 
บุคคลทัว่ไปไม่รู้จกัและไม่เขา้ใจกระบวนการการแนะแนวอาชีพ จึงไม่เห็นถึง

ความส าคญัของกระบวนการดงักล่าว ไม่เห็นถึงประโยชน์ที่จะไดรั้บจากการแนะแนวอาชีพ  
2. ความไม่ชดัเจนของนโยบายและการน าไปปฏิบติั 

การก าหนดนโยบายของรัฐบาลในเร่ืองของการแนะแนวอาชีพยงัขาดความชดัเจน 
มิไดก้  าหนดแนวทางที่ชดัเจนหรือก าหนดใหเ้ป็นวาระแห่งชาติ หรือก าหนดให้มีลกัษณะสภาพบงัคบั 
การแนะแนวอาชีพเป็นเพียงแนวทางหน่ึงในการด าเนินการของแต่ละหน่วยงานซ่ึงขาดความชดัเจน 
และขาดการบูรณาการการท างานร่วมกนั 

3. บุคลากร 
การขาดแคลนบุคลากรดา้นการแนะแนวอาชีพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตามสถานศึกษา

ต่าง ๆ อันเน่ืองมาจากปัจจยัหลายประการ กล่าวคือ การไม่มีเส้นทางอาชีพ (Career Path) ที่ชดัเจน
ส าหรับบุคลากรดา้นการแนะแนวอาชีพ ความไม่มัน่คงในการประกอบอาชีพ นอกจากน้ี ยงัขาดความรู้       
และทักษะด้านต่าง ๆ ที่จ  าเป็นส าหรับการแนะแนวอาชีพ ตลอดจนการมีภาระงานและหน้าที่         
ความรับผิดชอบอ่ืน ๆ นอกจากงานด้านการแนะแนวอาชีพ ท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ไดอ้ยา่งเต็ม
ก าลงัความสามารถ 

4. งบประมาณและเคร่ืองมือประกอบการใหบ้ริการ 
การให้บริการแนะแนวอาชีพที่ผ่านมา หน่วยงานต่าง ๆ ยงัขาดงบประมาณในการ

ด าเนินงานในส่วนที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนขาดแคลนอุปกรณ์/เคร่ืองมือที่ทนัสมยัและเพียงพอต่อความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในเร่ืองของข่าวสารตลาดแรงงาน ขอ้มูลโลกการศึกษา และโลกของ
อาชีพ 
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 หน่วยงานใหบ้ริการแนะแนวอาชีพ 
 การด าเนินการแนะแนวอาชีพที่ผา่นมา มีการด าเนินงานในหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการผ่านการด าเนินงานของสถานศึกษาต่าง ๆ      
ในส่วนของกระทรวงแรงงาน กรมการจดัหางานถือเป็นหน่วยงานที่มีความส าคญัและเป็นหน่วยงานหลกั
ในการส่งเสริมการมีงานท าและน ากระบวนการการแนะแนวอาชีพมาใหบ้ริการแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ       
โดยด าเนินการผา่นโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการแนะแนวอาชีพ กิจกรรมแนะแนวอาชีพ
ให้นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ กิจกรรมศูนยข์อ้มูล
อาชีพ เป็นตน้ ซ่ึงเคร่ืองมือที่น ามาใชป้ระกอบในการแนะแนว/บริการปรึกษาทางอาชีพของกรมการ
จดัหางาน มีดงัน้ี 

1. แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ 
เป็นแบบทดสอบที่ MR. YASUO TANAKA ผูเ้ช่ียวชาญ ILO/JICA จากประเทศ

ญี่ปุ่ น ไดมี้การน าแบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ (Vocational Readiness Test) ของญี่ปุ่ น 3 แบบ 
มาจดัท าเป็นภาษาอังกฤษให้กรมการจดัหางานใชป้ระกอบการแนะแนวอาชีพ ต่อมาไดแ้ปลเป็น
ภาษาไทยและน ามาใชป้ระกอบการแนะแนวอาชีพใหแ้ก่ผูรั้บบริการ โดยประกอบดว้ยแบบทดสอบ 
3 Test คือ 

(1) TEST A : แบบทดสอบความสนใจดา้นอาชีพ (Vocational Interest) เป็นการวดั
เก่ียวกับความรู้สึกชอบหรือสนใจของผู ้ตอบที่ มีต่อลักษณะงานหรืออาชีพที่มีความแตกต่างกัน           
ซ่ึงประกอบไปดว้ยขอ้ค  าถามจ านวน 54 ขอ้ 
 (2) TEST B : แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ (Basic Vocational Orientation) 
เป็นการวดัความถนดัทางอาชีพ  ซ่ึงประกอบไปดว้ยขอ้ค  าถามจ านวน 18 ขอ้ 
 (3) TEST C : แบบทดสอบความมัน่ใจในตวัเอง (Self-Confidence Test) เป็นการ
วดัเก่ียวกบัความมัน่ใจในตนเอง  ซ่ึงประกอบไปดว้ยขอ้ค  าถามจ านวน 54 ขอ้ 
  ทั้งน้ี ผลของการท าแบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพจะท าใหท้ราบถึงบุคลิกภาพ
และความถนดัของตวัเอง  สามารถน ามาวเิคราะห์ความเช่ือมโยงถึงลกัษณะความสนใจ  บุคลิกภาพ  
ความถนัดและทกัษะ  ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบที่ส าคญัที่จะส่งผลให้แต่ละบุคคลประสบความส าเร็จ         
ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต โดยบุคลิกภาพแบ่งออกเป็น 6 ด้าน และความ
ถนดั 3 ดา้น ดงัน้ี 

(1) บุคลิกภาพ 6 ด้าน ไดแ้ก่ บุคลิกภาพของผูมี้ความสนใจอาชีพประเภทงาน
ช่างฝีมือหรือกิจกรรมที่ไม่ค่อยมีความสลบัซับซ้อน (R : Realistic) บุคลิกภาพแบบที่ตอ้งใชเ้ชาว์
ปัญญาและความคิดเชิงวิชาการ (I : Investigative) บุคลิกภาพแบบบริการเขา้สังคมและชอบ
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กิจกรรมเปิดตวั (S : Social) บุคลิกภาพแบบมีระเบียบแบบแผน (C : Conventional) บุคลิกภาพแบบ
กลา้คิดกลา้ท า (E : Enterprising) และบุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (A : Artistic) 

(2) ความถนัด 3 ด้าน ได้แก่ ความถนัดด้านขอ้มูล (Data) ความถนัดด้านบุคคล 
(Person) และความถนดัดา้นเคร่ืองมือ (Tool) 

2. แบบวดับุคลิกภาพเพือ่การศึกษาต่อและการเลือกประกอบอาชีพ  
สร้างขึ้นโดยอาศยัพื้นฐานทฤษฎีการเลือกอาชีพของ John L. Holland (Holland’s 

Theory of Vocational Choice) ซ่ึงประกอบด้วยบุคลิกภาพ 6 ด้าน (Holland’s Six Vocational 
Personality Types) ไดแ้ก่ 1) นิยมความจริง (R : Realistic Type) 2) ชอบคน้หา (I : Investigative 
Type) 3) ใฝ่ศิลปะ (A : Artistic Type) 4) ชอบสังคม (S : Social Type) 5) อนุรักษนิ์ยม (C : 
Conventional Type) และ 6) แคล่วคล่องว่องไว (E : Enterprising Type) นอกจากน้ี ยงัไดเ้พิ่มมิติ   
การวดัคุณลักษณะของการเป็นผูป้ระกอบอาชีพอิสระ คือ มุ่งเน้นประกอบอาชีพอิสระ (EC : 
Entrepreneurial Characteristics) และมิติการวดัสมรรถนะที่จ  าเป็นตามแนวทางของประชาคม
อาเซียน 3 ด้าน คือ ด้านเคารพความแตกต่างทางด้านวฒันธรรม (Cross-Cultural Awareness)      
ดา้นความสามารถในการปรับตวั (Adaptability) และดา้นการท างานเป็นทีม (Team Work) 

ทั้งน้ี  แบบวดับุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพเหมาะส าหรับวดั
บุคลิกภาพบุคคลตั้งแต่อาย ุ15 – 60 ปี โดยเป็นเคร่ืองมือวดับุคลิกภาพเพื่อประเมินความพร้อมและ
ความเหมาะสมของบุคคลที่มีต่ออาชีพโดยสงัเขป ส าหรับเป็นแนวทางการเลือกศึกษาต่อหรือเลือก
ประกอบอาชีพ กรณีมีความจ าเป็นหรือตอ้งการศึกษาบุคลิกภาพอยา่งละเอียดควรปรึกษาเจา้หน้าที่
ของกรมการจดัหางาน หรือนกัจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์ารต่อไป ซ่ึงแบบวดับุคลิกภาพเพื่อ
การศึกษาต่อและการเลือกประกอบอาชีพจะจ าแนกบุคลิกภาพออกเป็น 28 แบบ ดงัน้ี 

(1) นิยมความจริง (Realistic Type) 
(2) ชอบคน้หา (Investigative Type) 
(3) ใฝ่ศิลปะ (Artistic Type) 
(4) ชอบสงัคม (Social Type) 
(5) อนุรักษนิ์ยม (Conventional Type) 
(6) แคล่วคล่องวอ่งไว (Enterprising Type) 
(7) มุ่งเนน้ประกอบอาชีพอิสระ (Entrepreneurial Type) 
(8) ศิลปินใฝ่สงัคม (Artist & Social Type) 
(9) ศิลปินเจา้ระเบียบ (Artist & Conventional Type) 
(10)  ผูบ้ริหารนอกระบบ (Artist & Enterprising Type) 
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(11)  ผูส้ร้างสรรคศ์ิลปะ (Artist & Entrepreneurial Type) 
(12)  นกัจดัระเบียบสงัคม (Social & Conventional Type) 
(13)  นกัสงัคมผูค้ล่องแคล่ว (Social & Enterprising Type) 
(14)  นกัธุรกิจผูก้วา้งขวาง (Social & Entrepreneurial Type) 
(15)  นกับริหารผูเ้คร่งครัด (Enterprising & Conventional Type) 
(16)  เนน้วนิยัใฝ่ประกอบการ (Entrepreneurial & Conventional Type) 
(17)  นกัธุรกิจยคุใหม่ (Enterprising & Entrepreneurial Type) 
(18)  นกัวทิยาศาสตร์ผูล้งแรง (Realistic & Investigative Type) 
(19)  ศิลปินผูข้ยนั (Realistic & Artist Type) 
(20)  นกัลงมือท าใฝ่สงัคม (Realistic & Social Type) 
(21)  นกัลงมือท าผูเ้คร่งครัด (Realistic & Conventional Type) 
(22)  ผูน้ าภาคสนาม (Realistic & Enterprising Type) 
(23)  ศิลปินช่างคิด (Investigative & Artist Type) 
(24)  นกัวทิยาศาสตร์ใฝ่สงัคม (Investigative & Social Type) 
(25)  นกัวทิยาศาสตร์เจา้ระเบียบ (Investigative & Conventional Type) 
(26)  ผูน้ านกัคน้หา (Investigative & Enterprising Type) 
(27)  นายช่างนกัธุรกิจ (Realistic & Entrepreneurial Type) 
(28)  นกัวทิยาศาสตร์รักอิสระ (Investigative & Entrepreneurial Type) 

3. บนัทึกการวางแผนอาชีพ (Career Planning) 
เป็นเอกสารส าหรับใช้บนัทึกขอ้มูลเพื่อการวางแผนอาชีพส่วนบุคคล โดยการ

บนัทึกเป้าหมายการประกอบอาชีพและเป้าหมายการศึกษา พร้อมทั้งขอ้มูลส่วนตวั ขอ้มูลการศึกษา 
ประกาศเกียรติคุณ/รางวลั การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และอ่ืน ๆ ที่เป็นจุดเด่น จุดดอ้ย ของตนเอง 
และน ามาประเมินร่วมกบัความรู้ ความถนดั ความสนใจของตนเอง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการคน้หา
และพฒันาตนเองใหส้ามารถประกอบอาชีพไดต้ามเป้าหมายที่วางไวไ้ดช้ดัเจนยิง่ขึ้น 
 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 กองวจิยัตลาดแรงงาน กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน (2557 : บทสรุปผูบ้ริหาร) 
ศึกษาวจิยัเร่ืองการเตรียมความพร้อมเพือ่การศึกษาต่อของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อ ศึกษาปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์
กบัการศึกษาต่อ และเสนอแนะแนวทางการพฒันาปรับปรุงระบบการแนะแนวอาชีพของกรมการ
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จดัหางาน โดยท าการส ารวจนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 1,610 คน และระดับ
มธัยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1,358 คน ผลการศึกษาพบว่านักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 80.09) จะศึกษาต่อในระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 4 (สายสามญั) และมีร้อยละ 19.91 จะศึกษาต่อ
ในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ในดา้นการก าหนดเป้าหมายในชีวิตพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่
มีเป้าหมายที่จะรับราชการหรือท างานในรัฐวิสาหกิจ โดยคิดเป็นร้อยละ 36.03 อยา่งไรก็ตามยงัมี
นักเรียนจ านวนมากถึงร้อยละ 31.18 ที่ยงัไม่ได้ก าหนดเป้าหมายในชีวิต เม่ือพิจารณาแยกกลุ่ม
ระหวา่งกลุ่มที่จะศึกษาต่อในสายสามญัมีเป้าหมายที่จะรับราชการหรือท างานรัฐวิสาหกิจมากที่สุด 
ส่วนนกัเรียนที่เลือกศึกษาต่อสายอาชีวะมีเป้าหมายเพื่อท างานในบริษทัเอกชนและประกอบธุรกิจ
ส่วนตวัมากที่สุด นอกจากน้ี ผลการศึกษายงัพบอีกว่า นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 3 ยงัไม่ไดรั้บ
การเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อเท่าที่ควร กล่าวคือ ส่วนใหญ่ไม่เคยทดสอบ IQ และ EQ 
รวมถึงไม่เคยไดรั้บการทดสอบความถนดัทางอาชีพ และไม่ไดรั้บการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
 รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย สุขสิริเสรีกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
(อ้างถึงใน เว็บไซต์ GotoKnow.com) เปิดเผยการศึกษาวิจัยการว่างงานของผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยพบว่า ร้อยละ 29.7 เลือกตดัสินใจเลือกงานที่จะท าจากอตัรา
ค่าจา้งหรือเงินเดือนที่สูงเป็นหลกั ร้อยละ 23.4 เลือกงานที่ตนเองชอบ และร้อยละ 22.3 เลือกงาน    
ที่มีโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพมาก นอกจากน้ี รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย สุขสิริเสรีกุล          
ยงักล่าวเสริม พร้อมช้ีว่าสาเหตุที่ผูส้ าเร็จการศึกษาเรียกร้องอตัราค่าจา้งที่สูง ส่วนหน่ึงเป็นเพราะ
ขอ้มูลข่าวสารที่หาไดง่้าย ผูส้ าเร็จการศึกษาอาจจะไดข้อ้มูลจากคนในครอบครัว จากเวบ็ไซตต่์าง ๆ 
มีขอ้มูลเปรียบเทียบให้เห็นถึงอตัราค่าจา้ง สวสัดิการขององคก์รต่าง ๆ การตดัสินใจเขา้ท างานกบั
องคก์รหน่ึงจึงตอ้งแน่ใจว่าไดส่ิ้งที่ดีที่สุด จึงอาจจะสรุปไดว้่า สาเหตุการว่างงานนั้นมาจากความ
ตอ้งการของผูส้ าเร็จการศึกษาและความตอ้งการของสถานประกอบการเป็นหลกั ซ่ึงรัฐบาลควร
ส่งเสริมให้มีการจดัตั้งคณะหรือสาขาวิชาใหม่เพื่อผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาที่มีทกัษะสอดคลอ้งกับ
ความตอ้งการของสถานประกอบการ 
 ผลการวิจยั “การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพแก่
เยาวชน” ซ่ึงจดัท าโดยส านกังานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกบั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลยัมหิดล และมหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์(อ้างถึงใน เว็บไซตส์ านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน) พบว่า 
จากการวจิยัสถานการณ์ตลาดแรงงานในกลุ่มจงัหวดั 18 กลุ่ม ตลาดแรงงานไทยในปัจจุบนัตอ้งการ
แรงงานในสายวิชาชีพ กล่าวคือ ผู ้ที่จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวช. และ ปวส.) และ
มธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีทกัษะอาชีพพอที่จะไปท างานได ้นอกจากน้ี ยงัเผยให้เห็นว่าในปี พ.ศ. 2559    
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มีบณัฑิตที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากถึง 1.8 แสนคน เน่ืองจากไม่เป็นที่ตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 
 เอกรินทร์ ศุภรณ์พานิช (2557 : บทคดัยอ่) ศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาภาวะทางอาชีพ
ของผูจ้บการศึกษาดนตรีในระดบัปริญญาตรีจากมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ซ่ึงมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาภาวะทางอาชีพของผูจ้บการศึกษาดนตรีในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภฏั
จนัทรเกษมในเร่ืองการไดง้านท า การว่างงาน แนวโน้มทางอาชีพ ตลอดจนปัจจยัต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
อาชีพของผูจ้บการศึกษาดนตรีดังกล่าว โดยผลการวิจัยพบว่า ผูท้ี่จบการศึกษาดนตรีในระดับ
ปริญญาตรี ระหว่างปี 2553-2557 มีจ  านวนมากกว่า 300 คน และค่าว่าปัจจยัที่ส่งผลต่ออาชีพของ    
ผูจ้บการศึกษาดนตรีในระดับปริญญาตรี มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัและอิทธิพลต่าง ๆ จากทฤษฎี  
การเลือกอาชีพ ทฤษฎีพฒันาการทางอาชีพ และทฤษฎีการวา่งงาน ดงัน้ี 

(1) ปัจจยัส่วนบุคคล บุคคลมีแนวโน้มที่จะเลือกอาชีพที่ตอบสนองความตอ้งการ    
ของเขาได้มากที่สุด ข้อมูลเก่ียวกับตนเองมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ โดยปัจจัยส่วนบุคคล             
มีองคป์ระกอบดงัน้ีคือ ความถนัดและสติปัญญา ความสนใจ ค่านิยม บุคคลแวดลอ้ม ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ครอบครัว  บุคลิกและการปรับตวั ถ่ินที่อยูแ่ละค่านิยมในชุมชน 

(2) ปัจจยับุคคลที่เก่ียวขอ้งมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ เช่น ผูป้กครองมีอิทธิพล       
ต่ออาชีพของบุตรหลานทั้งทางตรงและทางออ้ม 

(3) ปัจจยัขอ้มูลข่าวสาร ความรู้เก่ียวกับอาชีพนั้ น ๆ มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ       
ส่ือต่าง ๆที่อยูร่อบตวัมีอิทธิพลทางความคิด รวมไปถึงการตดัสินใจประกอบอาชีพต่าง ๆ 

(4) ตลาดแรงงานมีความแตกต่างจึงตอ้งการแรงงานที่มีคุณสมบติัแตกต่างกนั  
 การวิเคราะห์ของทบวงมหาวิทยาลยั โดย วิจิตร ศรีสอา้น (อา้งถึงใน คณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2537 หน้า 27) พบว่า มหาวิทยาลยัและสถาบนัต่าง ๆ ควรให้ความสนใจและ
ปรับปรุงคุณภาพบณัฑิตให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานมากที่สุด หลักสูตรตอ้งมีความยืดหยุ่น
สอดคลอ้งและทนักบัความเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีใหมี้ความสมดุลระหว่าง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั รวมทั้งจดัให้มีบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ บริการแนะน า   
แหล่งงาน และการฝึกฝนเตรียมตวัเขา้สู่ตลาดแรงงาน 
 ธีราภรณ์ สุ่มมาตย์ (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนา                
การบริหารงานแนะแนวตามความคิดเห็นของผูป้กครองนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ในโรงเรียน
วดัตะพงนอก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยผลการวิจยัพบว่า
แนวทางพัฒนาการบริหารงานแนะแนวตามความคิดเห็นของผู ้ปกครองนักเรียนระดับ                 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้โดยรวม คือ ครูควรให้ค  าปรึกษาดา้นต่าง ๆ แก่นักเรียนและจดัท าขอ้มูล  
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หรือบริการต่าง ๆ แก่นักเรียนและจดัท าข้อมูลหรือบริการต่าง ๆ ด้านการแนะแนวที่ตรงกับ       
ความสนใจและความตอ้งการของนกัเรียน 
 จีรนันท ์ไวยศรีแสง (2552 : บทคดัยอ่) ได้ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ประกอบอาชีพของนักเรียนระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีขอ้เสนอแนะจากการศึกษาที่ส าคญั คือ 
 (1) ผูต้ดัสินใจเลือกอาชีพควรรู้จกัตนเองให้ดีเสียก่อน โดยเฉพาะในด้านอุปนิสัย 
ความรู้ ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกลกัษณะ สุขภาพ นิสัย ทศันคติเก่ียวกบัอาชีพ
นั้น ๆ และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
 (2) สถาบนัการศึกษาหรือมหาวทิยาลยัควรมีการแนะแนวอาชีพและใหค้วามรู้เก่ียวกบั
อาชีพต่าง ๆ ใหแ้ก่นกัศึกษาก่อนที่นกัศึกษาจะเลือกตดัสินใจในการประกอบอาชีพนั้น ๆ เพื่อจะได้
เป็นแนวทางที่ดีของนกัศึกษาในอนาคต 
 
2.8 กรอบแนวคดิในการศึกษาวิจัย 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจยัเพื่อหาขอ้สรุปเก่ียวกบัปัญหา/อุปสรรคใน
การให้บริการแนะแนวอาชีพส าหรับนักเรียน/นักศึกษา เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการแนะแนวอาชีพ
เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า สู่ตลาดแรงงานของนักเรียนสายสามัญศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ตลอดจนแนวทางส าหรับการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งในการ
เตรียมความพร้อมและพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ โดยมีกรอบแนวคิดในการศึกษาวจิยัดงัน้ี 
 

 

การศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

และการสมัภาษณ์นกัเรียนสายสามญัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  
ครู/อาจารย/์บุคลากรทางการศึกษา 

และเจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบตัิงานดา้นการแนะแนวอาชีพ  
ตลอดจนผูบ้ริหารของกรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน 

 
 

 

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแนะแนวอาชีพ 

เพือ่เตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงานของนกัเรียนสายสามญัในเขตกรุงเทพมหานคร 
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การปฏิบตัิตามแนวทางการแนะแนวอาชีพเพือ่เตรียมความพร้อม 

ก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงานของนกัเรียนสายสามญัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

ของเจา้หนา้ที่และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
 

 
 

 

ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและอตัราการวา่งงานลดลง 

โดยเฉพาะในกลุ่มนกัศึกษาจบใหม่ 

  



บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาถึง

กระบวนการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้า สู่ตลาดแรงงานของนักเรียนสายสามัญศึกษา               
ในกรุงเทพมหานคร โดยมีแนวทางการวเิคราะห์และวธีิด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

3.1 สถานที่ที่ใชใ้นการวจิยั 
3.2 แบบแผนการวจิยั 
3.3 ประชากรและกลุ่มบุคคลผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
3.4 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 
3.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.6 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.7 การน าเสนอขอ้มูล 

 
3.1 สถานที่ที่ใช้ในการวิจัย 
 สถานที่ที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ พื้นที่ในกรุงเทพมหานครทั้งหมด แต่ผูว้ิจยัไดเ้จาะจง
เลือกพื้นที่ตวัอยา่งในการจดัเก็บขอ้มูลจากนกัเรียน จ านวน 5 เขต ไดแ้ก่ 1) เขตดินแดง 2) เขตพระนคร 
3) เขตห้วยขวาง 4) เขตบางกะปิ และ 5) เขตลาดพร้าว  และหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ความ
รับผดิชอบในการแนะแนวอาชีพในกรุงเทพมหานคร 
 
3.2 แบบแผนการวิจัย 
 การศึกษาวิจัย เ ร่ือง การแนะแนวอาชีพเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า สู่
ตลาดแรงงานของนักเรียนสายสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจัย            
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชก้ารวเิคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์  เพื่อน าขอ้มูล
มาวิเคราะห์หาขอ้สรุปปัญหา/อุปสรรคในการจดับริการแนะแนวอาชีพ และสรุปเป็นแนวทาง     
การแนะแนวอาชีพเพือ่การเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงานของนักเรียนสายสามญัศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร ตลอดจนแนวทางส าหรับการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง        
ในการเตรียมความพร้อมและพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศต่อไป ทั้งน้ี ลกัษณะของขอ้มูล
การศึกษาที่ใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
 



46 
 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ 
เป็นข้อมูลที่ผูศ้ึกษาวิจัยได้ด าเนินการรวบรวมจากการสัมภาษณ์ ส่วนบุคคล      

จากนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ครู/อาจารย/์บุคลากรทางการศึกษาและเจา้หน้าที่ผูป้ฏิบตัิงาน
ดา้นการแนะแนวอาชีพ ตลอดจนผูบ้ริหารของกรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน ซ่ึงมีส่วนในการ
ก าหนดนโยบายดา้นการส่งเสริมการมีงานท าและการแนะแนวอาชีพ  

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ 
เป็นขอ้มูลซ่ึงผูศ้ึกษาวิจยัได้ด าเนินการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมจากเอกสาร 

บทความทางวิชาการ เอกสารทางราชการ นโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบติั งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนเอกสารอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจของมนุษย  ์แนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์แนวคิดวา่ดว้ยการเลือกอาชีพ แนวคิดว่าดว้ยการส่งเสริมการมี
งานท า แนวคิดวา่ดว้ยการแนะแนวอาชีพ นโยบายของรัฐบาล เป็นตน้ 
 
3.3 ประชากรและกลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคญั 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาวิจยัได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาวจิยั โดยประกอบดว้ย 

1. ประชากร 
ไดแ้ก่ นักเรียนสายสามญัศึกษา ครู/อาจารย/์บุคลากรทางการศึกษาและเจา้หน้าที่

ผูป้ฏิบัติงานด้านการแนะแนวอาชีพ ตลอดจนผูบ้ริหารของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน           
ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีส่วนในการก าหนดนโยบายดา้นการส่งเสริมการมีงานท าและการแนะแนว
อาชีพ 

2. กลุ่มบุคคลผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
คดัเลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญัโดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งเฉพาะโดยเจาะจง (Purposive 

Sampling) จ  านวนทั้งหมด 17 คน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 
(1) นัก เ รี ยนสายสามัญศึ กษา ในก รุ ง เทพมหานคร  โดย เ ป็นนัก เ รี ยน                     

ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 10 คน จาก 5 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน ไดแ้ก่ โรงเรียนสุรศกัด์ิ
มนตรี (เขตดินแดง) โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ (เขตพระนคร) โรงเรียนกุนนทีรุทธาราม         
(เขตห้วยขวาง) โรงเรียนวดัเทพลีลา (เขตบางกะปิ) และโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถมัภส์มเด็จ
พระศรีนครินทรา  บรมราชชนนี (เขตลาดพร้าว)  

(2) ครู/อาจารย/์บุคลากรทางการศึกษา จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ปฏิบติังานด้านการแนะแนวอาชีพและมีส่วนในการด าเนินการและจดัท า
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แผนปฏิบตัิการดา้นการแนะแนวอาชีพ จ านวน 1 คน จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จ านวน 1 คน เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการแนะแนวอาชีพส าหรับบุคคลที่จะเข้า ศึกษาต่อ                
ในสายอาชีพ และจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 1 คน รวมทั้งส้ิน 3 คน 

(3) เจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบตัิงานดา้นการแนะแนวอาชีพ โดยเป็นเจา้หน้าที่ของกรมการ
จดัหางานซ่ึงมีหนา้ที่ในการจดัท าและด าเนินโครงการแนะแนวอาชีพ ตลอดจนรับผิดชอบในส่วนที่
เก่ียวขอ้ง จ  านวน 3 คน 

(4) ผู ้บริหารของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  จ านวน 1 คน                  
ซ่ึงรับผดิชอบงานในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการมีงานท าและการแนะแนวอาชีพ 
 
3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยค ร้ัง น้ี  ใช้การวิ เคราะห์ เอกสารและการสัมภาษณ์  โดยใช ้              
แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi – Structured Interview Schedule) เป็นเคร่ืองมือ เพื่อใช ้   
ในการสัมภาษณ์บุคคลผู ้ให้ข้อมูลส าคัญ ซ่ึงผู ้ศึกษาวิจัยได้ด า เนินการสร้างแบบสัมภาษณ์              
ดว้ยการศึกษากรอบการด าเนินการดา้นการส่งเสริมการมีงานท าและการแนะแนวอาชีพ ดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสารต่าง ๆ จากนโยบาย มาตรการ กฎหมาย ระเบียบปฏิบติั และงานวิจยั
ที่เก่ียวขอ้ง เพือ่เป็นขอ้มูลในการสร้างแบบสมัภาษณ์ 

2. ขอค าแนะน าเพื่อสร้างแบบสัมภาษณ์จากผูท้รงคุณวุฒิหรือผูท้ี่มีประสบการณ์     
ในการท างานดา้นการวจิยั 

3. รวบรวมเน้ือหาสาระที่ได้จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับกรอบการด าเนินการ     
ดา้นการส่งเสริมการมีงานท าและการแนะแนวอาชีพ นโยบาย มาตรการ กฎหมาย ระเบียบปฏิบติั 
และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง และค าแนะน าจากผูท้รงคุณวุฒิมาสร้างแบบสัมภาษณ์ ซ่ึงประกอบด้วย     
ขอ้ค  าถาม 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

1) ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป  ประกอบดว้ยขอ้ค  าถามเก่ียวกบัเพศ อาย ุระดบั
การศึกษา การรับบริการดา้นการส่งเสริมการมีงานท าและการแนะแนวอาชีพ เป็นตน้ 

2) ค าถามเก่ียวกบันโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบติัเก่ียวกับการส่งเสริมการมี
งานท าและการแนะแนวอาชีพ โดยจะสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อนโยบายดา้นการส่งเสริม
การมีงานท าและการแนะแนวอาชีพ ตลอดจนขอ้คิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการเตรียมความพร้อม   
ก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงานของนักเรียนสายสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสภาพปัญหา     
และอุปสรรคในการด าเนินงานดา้นการแนะแนวอาชีพ และปัจจยัที่จะส่งเสริมให้การด าเนินงาน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อกลุ่มเป้าหมาย 
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3) ค าถามเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาส  
ให้ผูบ้ริหารซ่ึงมีส่วนในการก าหนดนโยบายดา้นการส่งเสริมการมีงานท าและการแนะแนวอาชีพ 
เจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบติังานดา้นการแนะแนวอาชีพ เครือข่ายดา้นการแนะแนวอาชีพของกรมการจดัหางาน 
และนักเรียนสายสามญัศึกษาในกรุงเทพมหานคร ไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และเป็นค าถาม
เพิม่เติมเพือ่เก็บประเด็นต่าง ๆ ใหไ้ดข้อ้มูลที่ครบถว้นสมบูรณ์มากขึ้น 

4. น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบและให้ขอ้เสนอแนะส าหรับน าไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความถูกตอ้งครอบคลุม
เน้ือหาสาระหลกัและวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

5. น าแบบสมัภาษณ์ที่ไดป้รับปรุงแกไ้ขสมบูรณ์แลว้จดัพิมพเ์พื่อใชใ้นการศึกษาวิจยั
ต่อไป 

 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผู ้ศึกษาวิจัยได้ด าเนินการ            
ใน 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลจากเอกสาร 

ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเอกสาร บทความทางวิชาการ เอกสารทางราชการ 
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบติั งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนเอกสารอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ แนวคิดและ
ทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจของมนุษย  ์แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์แนวคิด
ว่าดว้ยการเลือกอาชีพ แนวคิดว่าดว้ยการส่งเสริมการมีงานท า แนวคิดว่าดว้ยการแนะแนวอาชีพ 
นโยบายของรัฐบาล เป็นตน้ 

 

2. ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ 

ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์นักเรียนสายสามัญศึกษา            
ในกรุงเทพมหานคร ครู/อาจารย/์บุคลากรทางการศึกษาและเจา้หน้าที่ผูป้ฏิบตัิงานดา้นการแนะแนว
อาชีพ ตลอดจนผูบ้ริหารของกรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน ซ่ึงมีส่วนในการก าหนดนโยบาย
ดา้นการส่งเสริมการมีงานท าและการแนะแนวอาชีพ โดยด าเนินการดงัน้ี 

1) ผูศ้ึกษาวจิยัประสานผูอ้  านวยการโรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะห์
ขอข้อมูลจากนักเรียนสายสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร ครู/อาจารย/์บุคลากรทางการศึกษา          
และเจา้หน้าที่ผูป้ฏิบตัิงานดา้นการแนะแนวอาชีพ ตลอดจนผูบ้ริหารของกรมการจดัหางาน กระทรวง
แรงงาน 
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2) ผูศ้ึกษาวจิยันดัหมายนกัเรียนสายสามญัศึกษาในกรุงเทพมหานคร ครู/อาจารย/์
บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานด้านการแนะแนวอาชีพ ตลอดจนผู ้บริหาร                    
ของกรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน ที่จะสัมภาษณ์เป็นการล่วงหน้า โดยการส่งข้อค  าถาม        
ใหท้ราบก่อน 

3) ผูศ้ึกษาวิจยัท าการสัมภาษณ์โดยตรงกบับุคคลผูใ้ห้ขอ้มูลและหรือโทรศพัท์
เพื่อสัมภาษณ์นักเรียนสายสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร ครู/อาจารย/์บุคลากรทางการศึกษา        
และเจา้หน้าที่ผูป้ฏิบตัิงานดา้นการแนะแนวอาชีพ ตลอดจนผูบ้ริหารของกรมการจดัหางาน กระทรวง
แรงงาน ที่นดัหมายตามประเด็นการสมัภาษณ์จนครบตามจ านวนที่ก  าหนด 

4) ผูศึ้กษาวิจยัน าขอ้มูลที่ไดม้าบนัทึกสรุปรายละเอียดเน้ือหาจากการสัมภาษณ์
แล้วส่งกลับคืนให้บุคคลผูใ้ห้สัมภาษณ์ คือ นักเรียนสายสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร ครู/
อาจารย/์บุคลากรทางการศึกษา และเจา้หน้าที่ผูป้ฏิบตัิงานดา้นการแนะแนวอาชีพ ตลอดจนผูบ้ริหาร     
ของกรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงานที่รับการสมัภาษณ์ยนืยนัความถูกตอ้ง และติดตามสัมภาษณ์
เพิม่เติมเพือ่เก็บรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ที่ยงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาวิจยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยแยกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลเอกสาร 
ผูศึ้กษาวจิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
1) ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลเอกสาร ไดแ้ก่ ขอ้มูลเอกสาร บทความทางวิชาการ 

เอกสารทางราชการ นโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบติั งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนเอกสารอ่ืน ๆ 
ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวก ับแรงจูงใจของมนุษย  ์ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์ แนวคิดว่าดว้ยการเลือกอาชีพ แนวคิดว่าดว้ยการส่งเสริมการมีงานท า แนวคิด     
วา่ดว้ยการแนะแนวอาชีพ นโยบายของรัฐบาล เป็นตน้ 

2) จดัระบบขอ้มูล 
3) ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และ

สรุปขอ้คน้พบโดยการอธิบายเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ตีความขอ้มูล เพื่อสร้างขอ้สรุปเก่ียวกับ   
การแนะแนวอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักเรียนสายสามัญ               
ในกรุงเทพมหานคร 
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2. ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ 
ผูศึ้กษาวจิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
1) รวบรวมขอ้มูลที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์บุคคลผูใ้หข้อ้มูล 
2) ตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้น และความสมบูรณ์ของขอ้มูล 
3) บนัทึกสรุปขอ้มูล บนัทึกความถ่ีของขอ้มูลที่ซ ้ าซอ้นกนั 
4) สรุปเรียงล าดบัความส าคญัของขอ้มูล 
5) ด าเนินการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยการ

อธิบายเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ตีความขอ้มูล เพื่อสร้างขอ้สรุปเก่ียวกับการแนะแนวอาชีพ       
เพือ่เตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงานของนกัเรียนสายสามญัในกรุงเทพมหานคร 

  
3.7 การน าเสนอข้อมูล 
 การน าเสนอขอ้มูลผลการวจิยัในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาวจิยัจะน าเสนอในรูปแบบของการ
อธิบายเชิงพรรณนา (Descriptive) โดยน าเสนอเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

1. น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเอกสารเก่ียวกบักระบวนการการแนะแนวอาชีพ 
2. น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลผูใ้ห้ขอ้มูลซ่ึงเป็น 

ขอ้มูลความคิดเห็นด้านนโยบาย กฎหมาย ประกาศ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ        
การส่งเสริมการมีงานท าและการแนะแนวอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน
ให้กับนักเรียนสายสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกับ        
การส่งเสริมการมีงานท าและการแนะแนวอาชีพ 

3. น าเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงานให้กับนักเรียน    
สายสามญัศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
  

 



บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 ผลการศึกษาวิจัยเ ร่ืองการแนะแนวอาชีพเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่

ตลาดแรงงานของนกัเรียนสายสามญัในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความส าคญั ปัญหา/
อุปสรรคของการแนะแนวอาชีพและกระบวนการการแนะแนวอาชีพใหก้บันกัเรียนสายสามญัศึกษา
ในกรุงเทพมหานครและเสนอแนวทางการแนะแนวอาชีพเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่
ตลาดแรงงานให้กบันักเรียนสายสามญัในกรุงเทพมหานคร โดยเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั ได้แก่    
การวิเคราะห์เอกสารและข้อมูลที่ เก่ียวข้อง ตลอดจนการสัมภาษณ์นักเรียนสายสามัญศึกษา             
ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 10 คน ครู/อาจารย/์บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 3 คน เจา้หน้าที่
ผูป้ฏิบตัิงานดา้นการแนะแนวอาชีพ จ านวน 3 คน และผูบ้ริหารของกรมการจดัหางาน กระทรวง
แรงงาน จ านวน 1 คน โดยผลการศึกษาจะน าเสนอเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  

 ส่วนที่ 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเอกสาร ตลอดจนขอ้มูลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
 ส่วนที่ 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ 
 ส่วนที่ 3 แนวทางการแนะแนวอาชีพเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน

ของนกัเรียนสายสามญัในกรุงเทพมหานคร 
 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร ตลอดจนข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 1. การวเิคราะห์ขอ้มูลเอกสาร 
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเอกสารที่เก่ียวขอ้ง พบว่า ในปัจจุบนันั้นตลาดแรงงานเกิด
ความไม่สมดุลกนัระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทานดา้นแรงงาน กล่าวคือ บางสาขามีความตอ้งการแรงงาน    
จ  านวนมาก แต่ผูเ้ขา้สู่ตลาดแรงงานมีจ านวนน้อย แต่ในทางกลบักนับางสาขาก็มีความตอ้งการแรงงาน
จ านวนน้อย แต่ผูเ้ข ้าสู่ตลาดแรงงานมีจ านวนมาก ซ่ึงส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลของตลาดแรงงาน
เกิดขึ้น ซ่ึงจ าเป็นที่จะตอ้งมีการวางแผนทรัพยากรมนุษยห์รือทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์ที่สุด     
ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าว การแนะแนวอาชีพถือเป็นส่วนหน่ึงที่มีความส าคญัในการที่จะช่วยให้บุคคล
สามารถตดัสินใจเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพไดต้รงกับความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ 
และความถนัดของตนเอง โดยในต่างประเทศมีหลายประเทศที่น าเอาการแนะแนวอาชีพไปใชใ้นการ
ให้บริการประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มของเยาวชน เพื่อช่วยในการวางแผนการเลือกศึกษาต่อหรือเลือก
ประกอบอาชีพในอนาคต ซ่ึงส่งผลให้เม่ือจบการศึกษาแล้วสามารถหางานท าได้ตรงกับความรู้ 
ความสามารถ ความถนัด และทกัษะของตนเอง ก่อให้เกิดการมีงานท า มีรายได ้ นอกจากน้ี ยงัพบว่า    
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การให้บริการแนะแนวอาชีพที่ผ่านมายงัไม่สามารถเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร       
อนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ การที่บุคคลทัว่ไปไม่รู้จกัและไม่เขา้ใจกระบวนการการแนะแนว
อาชีพ จึงไม่เห็นถึงความส าคญัของกระบวนการดงักล่าว ความไม่ชดัเจนของนโยบายและการน าไป
ปฏิบตัิ โดยการแนะแนวอาชีพเป็นเพียงแนวทางหน่ึงในการด าเนินการของแต่ละหน่วยงานซ่ึงขาด
ความชดัเจน และขาดการบูรณาการการท างานร่วมกนั การขาดแคลนบุคลากรดา้นการแนะแนวอาชีพ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตามสถานศึกษาต่าง ๆ อนัเน่ืองมาจากปัจจยัหลายประการ กล่าวคือ การไม่มีเสน้ทาง
อาชีพ (Career Path) ที่ชดัเจนส าหรับบุคลากรดา้นการแนะแนวอาชีพ ความไม่มัน่คงในการประกอบ
อาชีพ นอกจากน้ี ยงัขาดความรู้และทกัษะดา้นต่าง ๆ ที่จ  าเป็นส าหรับการแนะแนวอาชีพ ตลอดจน   
การมีภาระงานและหนา้ที่ความรับผดิชอบอ่ืน ๆ นอกจากงานดา้นการแนะแนวอาชีพ ท าใหไ้ม่สามารถ
ท าหน้าที่ได้อย่างเต็มก าลังความสามารถ การขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินงานในส่วนที่
เก่ียวข้อง ตลอดจนขาดแคลนอุปกรณ์/เคร่ืองมือที่ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งในเร่ืองของข่าวสารตลาดแรงงาน ขอ้มูลโลกการศึกษา และโลกของอาชีพ   
 2. ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์นกัวชิาการ 

 ดร.สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจยัเพื่อพฒันาประเทศไทย 
ประธานคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพฒันาแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ ดร.เกียรติอนันต์ 
ล้วนแก้ว ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวิจยั มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ซ่ึงไดใ้ห้สัมภาษณ์ในรายการสถานี
แรงงาน สามารถสรุปไดว้่า ในปัจจุบนัน้ี จ  าเป็นอยา่งยิง่ที่จะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะ
ก้าวเขา้สู่ตลาดแรงงาน ซ่ึงภาครัฐจะต้องมีการควบคุมและบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยข์อง
ประเทศใหมี้คุณภาพ มีศกัยภาพที่เพยีงพอและเป็นที่ตอ้งการของตลาดแรงงาน ทั้งน้ี แรงงานไทยใน
ปัจจุบนัยงัขาดทกัษะและการเตรียมความพร้อมที่ดี ดงันั้น จึงจ าเป็นที่นักเรียน/นักศึกษา จะตอ้งมี
การเตรียมความพร้อมและฝึกฝนตนเองให้มีทักษะในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านภาษา เทคโนโลย ี
ความสามารถในการค านวณ ความเป็นผูน้ า การท างานเป็นทีม การมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์     
การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นทกัษะที่จ  าเป็นและเป็นที่ตอ้งการของนายจา้ง/
สถานประกอบการ นอกจากการฝึกฝนทกัษะดา้นต่าง ๆ แล้ว การทราบถึงทิศทางและแนวโน้ม
ความตอ้งการของตลาดแรงงานก็ถือเป็นอีกส่วนหน่ึงที่มีความส าคญัเป็นอยา่งมาก เพราะหากมี
ทกัษะที่เพยีงพอแลว้ แต่ตลาดแรงงานไม่รองรับ ก็จะไม่เกิดประโยชน์แต่อยา่งใด 
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4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
  1. นกัเรียนสายสามญัศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
   จากการสัมภาษณ์นักเรียนสายสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร จ านวน 10 คน         
มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) เด็กหญิงสรัลดา ล าพงึคิด โรงเรียนสุรศกัด์ิมนตรี 
ในเร่ืองการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงานนั้นยงัไม่ไดมี้การเตรียม

ความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยมองว่าเร่ืองดงักล่าวยงัเป็นเร่ืองไกลตวั เน่ืองจาก     
เพิ่งจะเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้ น ส าหรับเร่ืองที่คิดว่าส าคัญส าหรับการเตรียม          
ความพร้อมก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน คือ การมีขอ้มูลที่จ  าเป็นในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ขอ้มูลเก่ียวกับ
การศึกษาต่อและขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพต่าง ๆ 

2) เด็กชายนนทพทัธ ์มัน่ศกัด์ิ โรงเรียนสุรศกัด์ิมนตรี 
ในเร่ืองการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงานนั้นยงัไม่ไดมี้การเตรียม

ความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต มีเพียงการวางแผนในการศึกษาต่อเท่านั้น ส าหรับ   
เร่ืองที่คิดว่าส าคญัส าหรับการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน คือ การมีขอ้มูลที่จ  าเป็น
ส าหรับการศึกษาต่อ 

3) เด็กหญิงสุภทัรา ชินวงศ ์โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ 
ในเร่ืองการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงานนั้นยงัไม่ไดมี้การเตรียม

ความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต มีเพียงอาชีพที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นเท่านั้น แต่ยงัไม่ทราบ
รายละเอียดของอาชีพนั้นว่ามีรายละเอียดการท างานอยา่งไรบา้ง รวมถึงแนวทางการศึกษาเพื่อไปสู่
อาชีพนั้น ส าหรับเร่ืองที่คิดวา่ส าคญัส าหรับการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน คือ การมี
โอกาสไดเ้รียนรู้และสมัผสัประสบการณ์จริงในการประกอบอาชีพ  

4) เด็กชายกณัฑ ์ชูเสพ โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ 
ในเร่ืองการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงานนั้นยงัไม่ไดมี้การเตรียม

ความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต ส าหรับเร่ืองที่คิดว่าส าคญัส าหรับการเตรียมความพร้อม
ก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน คือ การมีขอ้มูลที่จ  าเป็นต่าง ๆ ส าหรับการเลือกประกอบอาชีพ  

5) เด็กหญิงณัฐกฤตา เอมอ ่า โรงเรียนกุนนทีรุทธาราม 
ในเร่ืองการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงานนั้นยงัไม่ไดมี้การเตรียม

ความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต ส าหรับเร่ืองที่คิดว่าส าคญัส าหรับการเตรียมความพร้อม
ก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน คือ การมีการจดับริการแนะแนวต่าง ๆ โดยได้เคยมีโอกาสร่วมกิจกรรม
แนะแนว ซ่ึงได้รับขอ้มูลเก่ียวกับการเลือกศึกษาต่อ ข้อมูลอาชีพต่าง ๆ และมีโอกาสทดสอบ
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บุคลิกภาพและความถนัดของตนเอง ซ่ึงคิดว่าจะสามารถน าไปเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ
หรือเลือกประกอบอาชีพในอนาคตได ้

6) เด็กชายธนาธิป ค าดี โรงเรียนกุนนทีรุทธาราม 
ในเร่ืองการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงานนั้นยงัไม่ไดมี้การเตรียม

ความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต ส าหรับเร่ืองที่คิดว่าส าคญัส าหรับการเตรียมความพร้อม
ก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน คือ การมีขอ้มูลที่จ  าเป็นต่าง ๆ ส าหรับการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพ 
ทั้งน้ี ที่โรงเรียนได้มีการจดัให้มีศูนยข์อ้มูลอาชีพในสถานศึกษาขึ้น ซ่ึงมีขอ้มูลต่าง ๆ เช่น ขอ้มูล
การศึกษาต่อ ขอ้มูลอาชีพ เป็นตน้ ซ่ึงท าใหท้ราบถึงแนวทางการศึกษาต่อ รวมถึงขอ้มูลอาชีพต่าง ๆ   

7) เด็กหญิงสุมินตรา ค  าดว้ง โรงเรียนวดัเทพลีลา 
ในเร่ืองการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานนั้ นได้มีการเตรียม     

ความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคตในเบื้องต้นเท่านั้ น ยงัไม่ได้ลงลึกในรายละเอียด            
โดยเป็นเพียงการวางแผนส าหรับการศึกษาเท่านั้น ส าหรับเร่ืองที่คิดว่าส าคญัส าหรับการเตรียม     
ความพร้อมก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน คือ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีความทนัสมัย      
และสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่าย   

8) เด็กชายภทัรวธุ คงดี โรงเรียนวดัเทพลีลา 
ในเร่ืองการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงานนั้นยงัไม่ไดมี้การเตรียม

ความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต ส าหรับเร่ืองที่คิดว่าส าคญัส าหรับการเตรียมความพร้อม
ก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน คือ การไดรั้บการแนะแนวใหท้ราบถึงแนวทางเลือกศึกษาต่อ 

9) เด็กหญิงนภาพร พรชยัวิเศษกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถมัภส์มเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 ในเร่ืองการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานนั้ นได้มีการเตรียม     
ความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคตในเร่ืองของการศึกษาต่อเท่านั้น ส าหรับเร่ืองที่คิดวา่ส าคญั
ส าหรับการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน คือ การจดัให้มีการแนะแนวในประเด็นที่
เก่ียวขอ้ง รวมถึงการจดักิจกรรมแนะแนวขึ้น เพือ่จะไดมี้โอกาสไดรั้บขอ้มูลต่าง ๆ รวมถึงไดรั้บการ
ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ และไดล้งมือปฏิบตัิจากการสาธิตการประกอบอาชีพ  

10) เด็กชายภควตั เจริญสุข โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระศรี   
นครินทราบรมราชชนนี 

 ในเร่ืองการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงานนั้นยงัไม่ไดมี้การเตรียม
ความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต ส าหรับเร่ืองที่คิดว่าส าคญัส าหรับการเตรียมความพร้อม
ก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน คือ การไดรั้บการแนะแนวใหท้ราบถึงขอ้มูลต่าง ๆ ที่จ  าเป็น  
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    จากขอ้มูลขา้งตน้ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยงัขาดการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่
ตลาดแรงาน กล่าวคือ ยงัไม่มีการก าหนดเป้าหมายหรือวางแผนเก่ียวกับการประกอบอาชีพ            
ในอนาคต เน่ืองจากมองว่ายงัเป็นเร่ืองของอนาคต อีกทั้ง ในการเลือกศึกษาต่อนั้นส่วนมากจะ
เลือกเรียนตามที่ผูป้กครองตอ้งการให้เรียนหรือไม่ก็เลือกเรียนตามเพื่อน โดยที่ไม่ได้มองและ     
ไม่ทราบถึงแนวโน้มความตอ้งการของตลาดแรงงานในอนาคต รวมถึงไม่ทราบถึงบุคลิกภาพ    
ความถนดัและทกัษะของตนเอง ส าหรับเร่ืองที่คิดว่าส าคญัส าหรับการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่
ตลาดแรงงานก็คือ การไดรั้บบริการแนะแนวให้ทราบถึงขอ้มูลต่าง ๆ ที่จ  าเป็นส าหรับการเลือก
ศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ เช่น ขอ้มูลการโลกการศึกษา ขอ้มูลอาชีพ และขอ้มูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน 
  2. ครู/อาจารย/์บุคลากรทางการศึกษา 
   จากการสมัภาษณ์ครู/อาจารย/์บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 3 คน ซ่ึงประกอบดว้ย 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิรนาท แสนสา อาจารยแ์ขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช นางสาวจีระวรรณ ปักกัดตัง ผูอ้  านวยการกลุ่มระบบพฒันา         
การแนะแนว และนายอภิวชัร์ พจน์จิราภรณ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ หัวหน้างานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ หน่วยศึกษานิเทศก ์ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถสรุปไดว้่า 
การแนะแนวเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้นักเรียนได้รู้จกัและเข้าใจตนเองว่า ตัวเองมีความรู้ 
ความสามารถ บุคลิกภาพ ความถนัดและทกัษะ เป็นเช่นใด โดยการแนะแนวจะครอบคลุมทั้งการ   
แนะแนวด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตวั-สังคม ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการให้ครอบคลุม       
ทุกดา้นเพือ่ก่อใหเ้กิดประโยชน์กบับุคคลนั้น ๆ ในการที่จะสามารถด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข 
สามารถเลือกศึกษาไดต้รงกบัความชอบ ความสนใจ บุคลิกภาพ หรือความถนัดของตนเอง ดงันั้น 
การแนะแนวจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน         
ของนกัเรียนได ้ซ่ึงหน่วยงานทางดา้นการศึกษาไดต้ระหนักและเห็นความส าคญัของกระบวนการ
ดงักล่าว จึงไดมี้การน าเอากระบวนการการแนะแนว โดยเฉพาะอยา่งยิง่การแนะแนวอาชีพมาปรับใช้
ในการส่งเสริมให้นักเรียนได้ทราบถึงบุคลิกภาพ ความถนัดและทกัษะของตนเอง เพื่อน าไปใช ้    
ในการวางแผนการเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพต่อไป ทั้งน้ี ในส่วนของการด าเนินการนั้น 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอน    
โดยสอดแทรกการเรียนรู้ดา้นอาชีพผา่นทางกิจกรรมต่าง ๆ การส่งเสริมให้นักเรียนไดฝึ้กฝนทกัษะ
ด้านต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การพฒันาบุคลากรด้านการแนะแนวอาชีพ 
นอกจากน้ี ยงัประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในการบูรณาการการท างานร่วมกัน 
เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนเพื่อกา้วสู่ตลาดแรงงานในอนาคตต่อไป ส าหรับส านักงาน
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็มีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน มีการจดักิจกรรมต่าง ๆ      
เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงานเช่นกัน ได้แก่ การจดัให้มีการสอน   
แบบทวิภาคี การส่งนักศึกษาไปฝึกงานในสถานประกอบการ เป็นตน้ เพื่อตอบสนองนโยบาย     
ของรัฐบาลที่ตอ้งการปรับอัตราส่วนนักเรียนระหว่างสายสามัญและสายอาชีพให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบนัที่ตลาดแรงงานมีความตอ้งการแรงงานสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น ทั้งน้ี ในมุมมอง
ของภาคการศึกษานั้น ปัจจยัที่จะช่วยส่งเสริมใหก้ารด าเนินการดงักล่าวเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลต่อกลุ่มเป้าหมายนั้น จ  าเป็นตอ้งมีการพฒันาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ 
ความสามารถ รวมถึงการพฒันาเคร่ืองมือต่าง ๆ มาใชป้ระกอบในการให้บริการแนะแนวอาชีพ     
แก่นักเรียน ตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ งในเร่ืองของบุคลากร 
งบประมาณ ตลอดจนเคร่ืองมือต่าง ๆ 
  3. เจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบตัิงานดา้นการแนะแนวอาชีพ 
   จากการสัมภาษณ์เจา้หน้าที่ผูป้ฏิบตัิงานด้านการแนะแนวอาชีพของกองส่งเสริม   
การมีงานท า จ  านวน 3 คน ซ่ึงประกอบด้วย นางสุนทรี วิลาทอง นักวิชาการแรงงานช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพ นางสาวณัชชา หล าแสงกุล 
นักวิชาการแรงงานช านาญการ และนายวรพงศ์ พงค์พนัธ์ นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยา        
การแนะแนว) สามารถสรุปไดว้่า การแนะแนวเป็นกระบวนการหน่ึงที่มีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง   
ในการเตรียมความพร้อมก าลงัแรงงานก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่แก่กลุ่มบุคคล    
ตน้น ้ า อันได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา เน่ืองจากจะช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นให้ทราบถึงบุคลิกภาพ    
ความถนัดและทักษะของตนเอง เพื่อน ามาวิเคราะห์และใช้ในการวางแผนการเลือกศึกษาต่อ       
หรือเลือกประกอบอาชีพในอนาคต ซ่ึงจ าเป็นที่จะตอ้งเร่ิมตั้งแต่ตอนที่ยงัศึกษาอยูโ่ดยเฉพาะระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ เน่ืองจากเป็นช่วงหวัเล้ียวหัวต่อว่าจะเลือกเดินไปทางใด อีกทั้ง ยงัจะไดมี้เวลา
เตรียมตวัเองให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัแนวโน้มความตอ้งการของตลาดแรงงานในอนาคต 
ทั้ งน้ี การด าเนินการที่ผ่านมาได้มีการจัดให้มีบริการแนะแนวอาชีพผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
กิจกรรมวนัแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา เป็นตน้ การน าแบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพมาใช้
ในการทดสอบบุคลิกภาพ ความถนดั และทกัษะของบุคคล การจดัให้มีการพฒันาบุคลากรดา้นการ
แนะแนวอาชีพทั้งในส่วนของหน่วยงานเอง รวมถึงหน่วยงานด้านการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ๆ      
ที่เก่ียวขอ้ง การสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ การจดัฝึกอบรมให้กบับุคลากรดา้นการแนะแนว
อาชีพ นอกจากน้ี ยงัมีการพฒันาเคร่ืองมือต่าง ๆ เพือ่ใชส้นับสนุนและประกอบการแนะแนวอาชีพ 
เช่น ขอ้มูลโลกการศึกษา ขอ้มูลโลกอาชีพ ขอ้มูลข่าวสารตลาดแรงงาน รวมทั้งพฒันาระบบการแนะแนว
อาชีพที่มีความทนัสมัย สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดแรงงาน ทั้งน้ี ปัจจยัที่จะ
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ส่งเสริมให้การแนะแนวอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อกลุ่มเป้าหมายนั้น ประกอบด้วยปัจจยัที่ส าคญั 3 ประการ 
ไดแ้ก่  
   1) บุคลากร ได้แก่ ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงาน โดยผูบ้ริหารซ่ึงมีส่วน       
ในการก าหนดนโยบาย จะตอ้งมีความเขา้ใจและก าหนดนโยบายที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน และ
เจา้หน้าที่ผูป้ฏิบตัิงานจะตอ้งมีองคค์วามรู้ ความเขา้ใจ รวมถึงมีประสบการณ์ในการแนะแนวอาชีพ 
อีกทั้ ง บุคลากรผูป้ฏิบัติงานด้านการแนะแนวอาชีพจ าเป็นตอ้งมีเส้นทางอาชีพ (Career Path)           
ที่ชดัเจน ส าหรับเป็นขวญัก าลงัใจแก่ผูป้ฏิบตัิงาน 
   2) เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ ในการแนวอาชีพนั้น หากมีเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ที่เหมาะสม  
และทันสมัย ทันต่อการเปล่ียนแปลง ก็จะช่วยให้เจา้หน้าที่ผูป้ฏิบติังานสามารถปฏิบัติงานได้
โดยง่าย และเกิดประสิทธิผลต่อกลุ่มผูรั้บบริการ ซ่ึงเคร่ืองมือที่ส าคญัในการแนะแนวอาชีพ ไดแ้ก่ 
แบบทดสอบต่าง ๆ ขอ้มูลโลกการศึกษา ขอ้มูลโลกอาชีพ และขอ้มูลข่าวสารตลาดแรงงาน 
   3) ปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ เช่น สภาพความ
เป็นอยู/่ฐานะของครอบครัว เป็นตน้ 
   ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ผ่านมานั้น การด าเนินงานในดา้น
ส่งเสริมการมีงานท าและการแนะแนวอาชีพ โดยเฉพาะในส่วนของนักเรียนนั้น ยงัมีเคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการและขาดความทนัสมยั อนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่าง ๆ ทั้งเร่ืองของ
งบประมาณ จ านวนและคุณภาพของบุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ และการเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็วของโลกอนัเน่ืองจากความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีรวมถึง ขาดการบูรณาการการ
ท างานร่วมกันของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง กล่าวคือ หน่วยงานต่าง ๆ มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ 
ตอ้งการเตรียมความพร้อมให้กบัเด็กและเยาวชนก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน แต่การด าเนินงานยงัเป็น
แบบแยกส่วน ไม่สัมพนัธ์กัน การด าเนินงานเป็นไปคนละทิศทาง และขาดการเช่ือมโยงขอ้มูล
ระหวา่งกนั จึงท าใหก้ารด าเนินการดงักล่าวไม่เกิดผลและเกิดประโยชน์เท่าที่ควร ดงันั้น จึงจ าเป็น
อยา่งยิง่ที่จะตอ้งมีการบูรณาการการท างานร่วมกนัระหวา่งกนัอีกดว้ย  
  4. ผูบ้ริหารของกรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน 
    จากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารของกรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน คือ นายสุชาติ 
พรชยัวเิศษกุล รองอธิบดีกรมการจดัหางาน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1) ปัจจุบนัน้ี รัฐบาลไดใ้ห้ความส าคญักบัการวางแผนทรัพยากรมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก
เพื่อเตรียมพร้อมในการกา้วสู่ Thailand 4.0 โดยมีการก าหนดนโยบายในการพฒันาและเตรียมคนสู่
ศตวรรษที่ 21 (Human Capital) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นแรงงาน ซ่ึงจากการวิเคราะห์สภาพปัญหา



58 
 

ที่ผา่นมาพบวา่ นกัเรียนมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในสาขาที่ไม่ตรงกบับุคลิกภาพ ความถนัดและ
ทกัษะของตนเอง อีกทั้งไม่สอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน นักเรียนที่จบการศึกษา   
ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่ไม่ศึกษาต่อ เกิดปัญหาการว่างงาน รวมถึงขาดการแนะแนว
อาชีพและการบูรณาการกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในการพฒันาความพร้อมของนักเรียนก่อนเขา้สู่
ตลาดแรงงานในอนาคต 

2) กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน ในฐานะหน่วยงานหลกัดา้นการส่งเสริม
การมีงานท าเพื่อช่วยให้ประชาชนได้มีงานท าที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ    
ความถนดัและทกัษะของตนเอง ไดต้ระหนกัและเห็นความส าคญัของการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์        
ซ่ึงการด าเนินงานที่ผา่นมา ไดมี้การน าเอากระบวนการการแนะแนวอาชีพมาปรับใชใ้นการส่งเสริม
การมีงานท า โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาโดยการแนะแนวการศึกษาและการแนะแนว
อาชีพถือเป็นปัจจยัส าคญัที่จะช่วยให้นักเรียนให้ทราบถึงบุคลิกภาพและความถนัดของตนเอง 
ส าหรับน าไปใชป้ระกอบในการเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพในอนาคตไดอ้ยา่งเหมาะสม 
และสอดคล้องกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน และเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายนกัเรียน/นกัศึกษาทุกคน กรมการจดัหางานจึงไดมี้การเสนอเร่ืองเขา้สู่การประชุมของ
คณะรัฐมนตรีในการเตรียมความพร้อมแก่ก าลงัแรงงานก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน ซ่ึงคณะรัฐมนตรี   
ได้มีมติเม่ือวนัที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยก าหนดให้
กระทรวงแรงงานร่วมกบักระทรวงศึกษาธิการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานต่าง ๆ   
ที่จดัใหมี้การศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาด าเนินการให้นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 3 และมธัยมศึกษา
ตอนปลายทุกคนได้รับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพก่อนส าเร็จการศึกษาตามกระบวนการ    
แนะแนวครบถว้นทุกขั้นตอน โดยกระทรวงแรงงานให้การสนับสนุนแบบทดสอบศกัยภาพต่าง ๆ 
และการประมวลการทดสอบในระบบออนไลน์ (online) แก่นกัเรียนและสนบัสนุนขอ้มูลอาชีพและ
ขอ้มูลเก่ียวกับทิศทางของตลาดแรงงานแก่เครือข่ายครูแนะแนวของสถานศึกษา นอกจากน้ี 
กรมการจดัหางานยงัไดล้งนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบัส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ใหน้กัเรียนที่จะส าเร็จการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีที่ 3 และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ไดรั้บการแนะแนวให้รู้ศกัยภาพของตนเอง มีความรู้เร่ือง
โลกของอาชีพ และเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะด าเนินการให้นักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายทุกคนในสงักดัไดรั้บการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ส าหรับ
ในส่วนของกรมการจดัหางานให้การสนับสนุนแบบทดสอบศกัยภาพต่าง ๆ และการประมวลผล
การทดสอบความพร้อมทางอาชีพให้แก่นักเรียน การลงนามบนัทึกขอ้ตกลงว่าดว้ยความร่วมมือ  
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ด้านการแนะแนวอาชีพและการส่งเสริมการมีงานท ากับบริษัท คิดส์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ โฮลด้ิง 
(ประเทศไทย) จ  ากดั หรือ คิดส์ซาเนีย กรุงเทพฯ เพื่อร่วมกนัเสริมสร้างการแนะแนวอาชีพแก่เด็ก  
ในรูปแบบใหม่ที่เป็นการเรียนรู้ควบคู่กบัความบนัเทิง เพื่อให้เด็กและเยาวชนไดใ้ชเ้ป็นแนวทาง    
ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพที่ ถูกต้องเหมาะสมกับตนเองต่อไป           
ในอนาคต นอกจากน้ีอยู่ระหว่างประสานงานเพื่อร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น 
องคก์ารพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เพื่อขบัเคล่ือนการแนะแนวอาชีพในการเตรียม
ความพร้อมแก่ก าลงัแรงงานก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงานต่อไป 

3) กรมการจัดหางานได้พัฒนา เคร่ืองมือต่าง ๆ ส าหรับน ามาประกอบ              
การใหบ้ริการแนะแนวอาชีพ โดยไดน้ าแบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพและบนัทึกการวางแผน
อาชีพ (Career Planning) มาจดัท าเป็นระบบออนไลน์ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการ
ใหบ้ริการแก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งน้ี ระบบดงักล่าวจะช่วยใหน้กัเรียนไดท้ราบถึงบุคลิกภาพของตนเอง
ว่ามีบุคลิกภาพอยา่งไร เหมาะสมกบัอาชีพดา้นใด รวมถึงมีแนวทางการเลือกศึกษาต่อเป็นเช่นใด 
นอกจากน้ี ยงัสามารถบนัทึกขอ้มูลการวางแผนอาชีพต่าง ๆ เช่น ขอ้มูลการศึกษา ขอ้มูลประกาศ
เกียรติคุณ/รางวลั ต่าง ๆ ที่ไดรั้บ ตลอดจนขอ้มูลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ียงัอ านวยความสะดวก
ในการเช่ือมโยงการทดสอบเชาวปั์ญญา (IQ) และการทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ไวใ้น
ระบบดงักล่าวดว้ย  ทั้งน้ี นอกจากระบบดงักล่าวแลว้ กรมการจดัหางานยงัไดพ้ฒันาเคร่ืองมือต่าง ๆ 
ใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลโลกการศึกษา ขอ้มูลโลกอาชีพ 
และขอ้มูลข่าวสารตลาดแรงงาน รวมถึงมีการพฒันาบุคลากรดา้นการแนะแนวอาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
เพือ่ใหบุ้คลากรมีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถใหบ้ริการแนะแนวอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

4)  กรมการจดัหางานไดมี้การประกาศแต่งตั้งอาสาสมคัรเครือข่ายการแนะแนว
อาชีพเพือ่ขยายการบริการแนะแนวอาชีพให้ทัว่ถึงและครอบคลุม อีกทั้ง ประสานความร่วมมือกบั
หน่วยงานต่าง ๆ ในการพฒันาบริการแนะแนวอาชีพใหมี้ความทนัสมยั สามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการอีกดว้ย 

5) การจดัใหมี้การพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมส าหรับบุคลากรดา้นการแนะแนว
อาชีพในหลกัสูตรต่าง ๆ ไดแ้ก่ หลกัสูตรนักแนะแนวอาชีพระดบัตน้ หลกัสูตรนักแนะแนวอาชีพ
ระดับกลาง หลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับสูง หลักสูตรนักบริหารการแนะแนว หลัก สูตร        
นกัแนะแนวอาชีพตน้แบบ เป็นตน้ 
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 สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลผู ้ให้ข้อมูลทั้ ง 4 ก ลุ่ม จ  านวน 17 คน นั้ น                
สะทอ้นให้เห็นถึงความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนัของขอ้มูล กล่าวคือ ขอ้มูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์
นักเรียนสายสามัญในกรุงเทพมหานครท าให้ทราบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยงัขาดการเตรียม            
ความพร้อมก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน สอดคล้องกับขอ้มูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร          
ซ่ึงพบว่าในปัจจุบนัตลาดแรงงานเกิดความไม่สมดุลกนัระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทานดา้นแรงงาน 
รวมถึงเช่ือมโยงกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นักวิชาการที่ ช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของ            
การเตรียมความพร้อมก่อนที่จะก้าวเขา้สู่ตลาดแรงงาน รวมถึงเช่ือมโยงไปยงัข้อมูลที่ได้จาก          
การสัมภาษณ์ครู/อาจารย/์บุคลากรทางการศึกษา เจา้หน้าที่ผูป้ฏิบตัิงานด้านการแนะแนวอาชีพ     
และผูบ้ริหารของกรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน ที่แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของการแนะแนว
อาชีพ ซ่ึงเป็นกระบวนการหน่ึงที่มีความส าคญัในการเตรียมความพร้อมแก่ก าลงัแรงงานก่อนเขา้สู่
ตลาดแรงงาน โดยจะช่วยให้นักเรียนได้รู้จกัตนเอง (ทราบถึงบุคลิกภาพ ความถนัด และทกัษะ) 
ทราบถึงขอ้มูลโลกการศึกษา ขอ้มูลโลกอาชีพ และขอ้มูลข่าวสารตลาดแรงงาน ส าหรับน าไปเป็น
แนวทางในการเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต นอกจากน้ี ยงัได้น าเสนอแนวทาง       
การด าเนินงานเพือ่เตรียมความพร้อมใหแ้ก่นกัเรียนก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงานอีกดว้ย   
 
4.3 แนวทางการแนะแนวอาชีพเพ่ือการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักเรียน         
สายสามัญในกรุงเทพมหานคร 
 ผูศึ้กษาวิจยัขอเสนอแนวทางการแนะแนวอาชีพเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่
ตลาดแรงงานใหก้บันกัเรียนสายสามญัศึกษาในกรุงเทพมหานครดงัน้ี 
  1) ก าหนดให้นักเรียนสายสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานครให้ได้รับการ        
แนะแนวอาชีพและทดสอบความพร้อมทางอาชีพผา่นระบบออนไลน์ อีกทั้งส่งเสริมให้มีการจดัท า
บนัทึกการวางแผนอาชีพ (Career Planning) ขึ้ น เพื่อจะได้มีฐานขอ้มูลและน าผลการทดสอบ         
มาวิเคราะห์เป็นรายบุคคลและในภาพรวม ทั้ งน้ี โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน       
และกระทรวงศึกษาธิการ 
  2) น าผลการวเิคราะห์การทดสอบความพร้อมทางอาชีพมาเป็นแนวทางส าหรับ
สถานศึกษาในการจดัการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบับุคลิกภาพและความถนัดของนักเรียน 
รวมถึงการสอดแทรกความรู้โลกการศึกษา โลกขอ้มูลอาชีพ และโลกขอ้มูลข่าวสารตลาดแรงงาน
ใหแ้ก่นกัเรียน 
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  3) พฒันาบุคลากรของกรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน และสถานศึกษา   
ให้มีความรู้ ความเขา้ใจ ในกระบวนการการแนะแนวอาชีพ รวมถึงทราบถึงขอ้มูลโลกการศึกษา 
โลกขอ้มูลอาชีพ และโลกขอ้มูลข่าวสารตลาดแรงงาน 
  4) หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งด าเนินการจดัท าขอ้มูลโลกการศึกษา โลกขอ้มูลอาชีพ 
และโลกขอ้มูลข่าวสารตลาดแรงงาน ที่ทนัสมยัและทนัต่อการเปล่ียนแปลง เผยแพร่ผา่นช่องทางต่าง ๆ 
  5) จดัตั้ งศูนยข์อ้มูลอาชีพในสถานศึกษาขึ้น เพื่อเป็นเสมือนห้องสมุดอาชีพ 
ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นอาชีพส าหรับนักเรียน นอกจากน้ี เห็นควรจดัตั้งแหล่งเรียนรู้ดา้นอาชีพขึ้น 
เพือ่ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และทศันศึกษาที่ผูป้กครองสามารถพาบุตรหลานไปท่องเที่ยว เป็นสถานที่
ส าหรับการเรียนรู้ดา้นอาชีพต่าง ๆ ซ่ึงศูนยข์อ้มูลดงักล่าวอาจจะเป็นลกัษณะเช่นเดียวกบัพิพิธภณัฑ์
วทิยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ Kidzania ของภาคเอกชน  
  6) สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้ งท  าความเข้าใจกับ
ผูป้กครองเพื่อร่วมมือสนับสนุนให้เด็กได้เลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพที่ตรงกับความรู้      
ความถนดัและทกัษะ และตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานในอนาคต 
  นอกจากน้ี เสนอให้มีกฎหมายด้านการส่งเสริมการมีงานท าให้เป็นรูปธรรม 
เน่ืองจากขณะน้ีในการด าเนินงานดา้นการส่งเสริมการมีงานท าและการแนะแนวอาชีพนั้น ยงัไม่มี
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งโดยตรง เป็นเพียงนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางที่ก  าหนดขึ้นเท่านั้น ท าให ้ 
ไม่ มีผลในสภาพบังคับ การด า เนินการดังกล่าวจึงย ังไม่เกิดประสิทธิภาพและก่อให้เกิด                  
แก่กลุ่มเป้าหมายเท่าที่ควร รวมทั้งเสนอให้มีการศึกษาเก่ียวกบัการหาอุปสงคแ์ละอุปทานดา้นแรงงาน
ดว้ยส าหรับวเิคราะห์วางแผนการศึกษาต่อและวางแผนก าลงัคนของประเทศ เพื่อสร้างความสมดุล
ระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทานดา้นแรงงาน โดยผูศึ้กษาวจิยัขอน าเสนอแนวทางไวด้งัน้ี 

อุปทานด้านแรงงาน 
(Labour Supply) 

 อุปสงค์ด้านแรงงาน 
(Demand) 

- โดยการทดสอบความถนัด/ความพร้อม
ทางอาชีพให้กบันักเรียนทุกคน สะสมไวใ้น
ฐานข้อมูลในทุก ๆ ปี เพื่อหาความตอ้งการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 

- โดยการแนะแนวอาชีพและทดสอบความ
พ ร้อมทา งอ า ชีพให้กับคนหา ง านแล ะ
ประชาชนทั่วไป  เพื่อหาความต้อ งการ
ประกอบอาชีพที่แทจ้ริง 

 - ภาครัฐ โดยการหาขอ้มูลความตอ้งการ
จา้งงานภาครัฐจากส านักงาน ก.พ. , ทหาร , 
ต  ารวจ ฯลฯ 

- ภาคเอกชน โดยการจัดท า Company 
Profile หาต าแหน่งงานในปัจจุบนัและ
ความตอ้งการจา้งงานในอนาคต 

- กลุ่มอาชีพอิสระ โดยการประมวล
ข้อ มูลจากสมาคมเฟรนไชน์  สมาคม
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- โดยการส ารวจขอ้มูล/ประมวลวิเคราะห์
ขอ้มูลทุติยภูมิ 

- โดยการศึกษาวจิยั 

ประกอบวชิาชีพอิสระ 
- โดยการศึกษาวจิยั 

นอกจากน้ี ในส่วนของการพฒันาระบบการแนะแนวอาชีพให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ผูว้จิยัขอน าเสนอแนวทางการพฒันาซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั 4 ดา้น คือ 
 (1) การพฒันาบุคลากรดา้นการแนะแนวอาชีพผา่นการฝึกอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ 
 (2) การพฒันาเคร่ืองมือส าหรับใช้ประกอบการแนะแนวอาชีพ เช่น แบบทดสอบ  
ความพร้อมทางอาชีพ แบบวดับุคลิกภาพฯ บนัทึกการวางแผนอาชีพ การจดัซ้ือ/แปล เอกสารความรู้
ต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัการแนะแนวอาชีพและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง การจดัท าขอ้มูลโลกการศึกษา โลกอาชีพ 
และขอ้มูลข่าวสารตลาดแรงงาน ตลอดจนการศึกษาวจิยัที่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
 (3) การพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศด้านการแนะแนวอาชีพ ให้มีความทนัสมัย       
มีระบบการเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ 
 (4)  การสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม 



บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษา เร่ือง การแนะแนวอาชีพเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน

ของนักเรียนสายสามัญในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาความส าคญั ปัญหา/อุปสรรค
ของการแนะแนวอาชีพและกระบวนการการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนสายสามัญศึกษา              
ในกรุงเทพมหานคร และ 2) เสนอแนวทางการแนะแนวอาชีพเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่
ตลาดแรงงานใหก้บันกัเรียนสายสามญัศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี 
ไดแ้ก่ นักเรียนสายสามญัศึกษาในกรุงเทพมหานคร จ านวน 10 คน ครู/อาจารย/์บุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 3 คน เจา้หน้าที่ผูป้ฏิบตัิงานดา้นการแนะแนวอาชีพ จ านวน 3 คน และผูบ้ริหารของ
กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน จ านวน 1 คน โดยเคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษา คือ การวิเคราะห์
เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องและการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi – 
Structured Interview) ซ่ึงมีขอ้สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะจากการศึกษาวจิยั ดงัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษา เร่ือง การแนะแนวอาชีพเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงานของนกัเรียนสายสามญัในกรุงเทพมหานคร สรุปผลการศึกษาเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 5.1.1 นกัเรียนสายสามญัศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
  1) นักเรียนส่วนใหญ่ยงัไม่มีการวางแผนการเลือกศึกษาต่อและยงัไม่มีเป้าหมาย
การท างานในอนาคต 
  2) นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อและการ
เลือกอาชีพในอนาคต กล่าวคือ นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ทั้งการ
ทดสอบเพือ่ทราบถึงศกัยภาพ บุคลิกภาพ ความถนดั และทกัษะของตนเอง การรับรู้เร่ืองโลกอาชีพ
และการทราบถึงขอ้มูลข่าวสารและทิศทางของตลาดแรงงานในอนาคต   
 5.1.2 ครู/อาจารย/์บุคลากรทางการศึกษา เจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบตัิงานดา้นการแนะแนวอาชีพ 
และผูบ้ริหารของกรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน 
  1) ปัจจุบนัประเทศไทยประสบปัญหาในการวางแผนทรัพยากรมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก 
เน่ืองจากไม่ไดมี้การเตรียมความพร้อมแก่ก าลงัคนในดา้นต่าง ๆ ส่งผลใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ ที่ตามมา
เช่น ปัญหาความไม่สอดคลอ้งระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทานดา้นแรงงาน ปัญหาอาชญากรรม เป็นตน้  
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  2) รัฐบาลไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของปัญหาดงักล่าวจึงไดก้ าหนดนโยบายในการ
พฒันาและเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 (Human Capital) ตลอดจนก าหนดโยบายต่าง ๆ เพื่อมุ่งหวงั
พฒันาคนและเตรียมความพร้อมใหแ้ก่ก าลงัแรงงานก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน  
  3) หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้น านโยบายดังกล่าวมาเป็นหลักในการก าหนด
แผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพือ่เตรียมความพร้อมใหแ้ก่ก าลงัแรงงาน  
  4) กระบวนการหน่ึงที่มีความส าคญัและน ามาใชก้็คือ กระบวนการการแนะแนว
อาชีพ เพื่อช่วยให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบถึงบุคลิกภาพ ความถนัด และทกัษะของตนเอง อีกทั้ง       
ได้ทราบถึงขอ้มูลต่าง ๆ ที่จ  าเป็น เช่น ขอ้มูลโลกการศึกษา ขอ้มูลโลกอาชีพ และขอ้มูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน เป็นตน้  
  5) การด าเนินการแนะแนวอาชีพที่ผ่านมาพบปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ          
ในหลายดา้น เช่น การไม่เห็นถึงความส าคญัของการแนะแนวอาชีพ การขาดความชดัเจนในระดบั
นโยบายและการปฏิบัติงาน การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ การขาดเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรด้านการแนะแนวอาชีพ การขาดแคลน
งบประมาณและเคร่ืองมือต่าง ๆ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีท  าให้การแนะแนวอาชีพไม่ประสบความส าเร็จและ
ไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทั้งน้ี หากสามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวได้แลว้ การแนะแนวอาชีพ     
ก็จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถช่วยให้นักเรียน/นักศึกษา ได้ทราบถึงบุคลิกภาพ 
ความถนัด และทักษะของตนเอง ตลอดจนทราบถึงขอ้มูลต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งส าหรับน าไปเป็น
แนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี  
       
5.2 อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวิจยั เร่ือง การแนะแนวอาชีพเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่
ตลาดแรงงานของนกัเรียนสายสามญัในกรุงเทพมหานคร  

1. สะท้อนให้เห็นว่าการวางแผนและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศนั้ น            
มีความส าคญัเป็นอย่างมาก กล่าวคือ จะท าให้สามารถใช้ทรัพยากรมนุษยข์องประเทศให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด (Utilization) รวมถึงพฒันาให้มีความรู้ความสามารถ (Development) ในอนัที่จะ
ช่วยน าพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในดา้นต่าง ๆ โดยสอดคล้องกบัวตัถุประสงคข์องการ
จดัการทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งมีวตัถุประสงคเ์พือ่ใชค้นใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

2. ที่ผา่นมาการวางแผนและพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศประสบปัญหาต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียโอกาสจากการใช้ทรัพยากรมนุษยด์ังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง          
ในวยัแรงงาน 
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3. ปัจจุบันพบว่าประชากรในวัยแรงงานประสบกับปัญหาการตกงาน ว่างงาน                 
เป็นจ านวนมาก อันเน่ืองมาจากความไม่สมดุลของตลาดแรงงาน โดยอุปสงค์ด้านแรงงานและ
อุปทานดา้นแรงงานไม่สอดคล้องกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจยัของกองวิจยัตลาดแรงงาน 
กรมการจดัหางาน ในเร่ืองการเตรียมความพร้อมเพือ่การศึกษาต่อของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 
3 และ 6 ทั้งน้ี ความไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทานดา้นแรงงานดงักล่าวจะส่งผลให้
เกิดการตกงาน ว่างงาน เกิดขึ้น ท าให้ประชากรขาดรายไดส้ าหรับน าไปใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเองตามแนวคิดทฤษฎีความตอ้งการของ Maslow ได ้อนัจะน ามาซ่ึง
ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสงัคมอ่ืน ๆ ได ้ 

4. สาเหตุส าคญัของปัญหาเกิดจากผูเ้ขา้สู่ตลาดแรงงานขาดการเตรียมความพร้อม
ก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน ทั้งในเร่ืองของทกัษะอนัพึงประสงคด์า้นต่าง ๆ รวมถึงการขาดความรับรู้   
ในเร่ืองของแนวโน้มความตอ้งการของตลาดแรงงาน นอกจากน้ี ยงัเกิดจากค่านิยมส่วนบุคคล      
โดยมุ่งหวงัให้ลูกหลานศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้ได้รับใบปริญญามากกว่าการเลือกศึกษาเล่าเรียน       
เพือ่การประกอบอาชีพในอนาคต 
 จากปัญหาที่กล่าวไปแลว้ขา้งตน้ รัฐบาลซ่ึงมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายสาธารณะ
ส าหรับให้ส่วนราชการต่าง ๆ น าไปปฏิบติั ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการวางแผนและพฒันา
ทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ จึงไดก้  าหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพือ่ผลิตคนใหต้รงกบัความ
ตอ้งการของประเทศ รองรับนโยบายที่จะด าเนินการ และทนัต่อการเปล่ียนแปลง โดยผ่านการ
ด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับเอานโยบายไปปฏิบติั ไดแ้ก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
แรงงาน กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงจากการศึกษาวจิยัพบวา่   

1. การแนะแนวอาชีพเป็นกระบวนการหน่ึงที่จะช่วยในการเตรียมความพร้อมแก่ก าลงั
แรงงานก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงานได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกัเรียน/นกัศึกษา  

2. หากนกัเรียน/นกัศึกษา ไดรั้บบริการแนะแนวอาชีพอยา่งครอบคลุมและทัว่ถึงแลว้
ก็จะสามารถพฒันาตนเองและก าหนดเป้าหมายการประกอบอาชีพของตนเองไดอ้ยา่งดี เม่ือส าเร็จ
การศึกษาไปแล้วก็จะสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีศกัยภาพเป็นที่ตอ้งการของตลาดแรงงาน    
อนัส่งผลใหเ้กิดการมีงานท า มีรายได ้ 

3. การด า เนินการให้บริการแนะแนวอาชีพที่ผ่านมายงัไม่แพร่หลายและเกิด
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร เน่ืองจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น การไม่เห็นถึงความส าคญัของการแนะแนวอาชีพ 
การขาดความชัดเจนในระดับนโยบายและการปฏิบัติงาน การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ การขาดเสน้ทางความกา้วหนา้ในอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรดา้นการแนะแนว
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อาชีพ การขาดแคลนงบประมาณและเคร่ืองมือต่าง ๆ อีกทั้งขาดการบูรณาการการท างานร่วมกัน
ของภาคส่วนต่าง ๆ  

4. จ าเป็นอยา่งยิง่ที่จะตอ้งสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของการแนะแนวอาชีพ การท า
ความเขา้ใจกับผูป้กครองและภาคส่วนต่าง ๆ การก าหนดนโยบายที่ชัดเจนส าหรับน าไปปฏิบตัิ 
ตลอดจนการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานการหารือร่วมกันและปรับเปล่ียน     
การด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนของกระทรวงแรงงานและสถานศึกษา  
  ทั้งน้ี ผูศึ้กษาวิจยัขอน าเสนอแนวทางการแนะแนวอาชีพเพื่อการเตรียมความพร้อม
ก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงานใหก้บันกัเรียนสายสามญัในกรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 
 1. ก าหนดใหน้กัเรียนสายสามญัศึกษาในกรุงเทพมหานครใหไ้ดรั้บการแนะแนวอาชีพ
และทดสอบความพร้อมทางอาชีพผ่านระบบออนไลน์ อีกทั้ งส่งเสริมให้มีการจัดท าบันทึก           
การวางแผนอาชีพ (Career Planning) ขึ้ น โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 2. น าผลการวิเคราะห์การทดสอบความพร้อมทางอาชีพมาเป็นแนวทางส าหรับ
สถานศึกษาในการจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัเรียน 
 3. พฒันาบุคลากรของกรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน และสถานศึกษาในเร่ือง
ของการแนะแนวอาชีพ 
 4. หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งด าเนินการจดัท าขอ้มูลต่าง ๆ ส าหรับใชป้ระกอบการแนะแนว
อาชีพ 
 5. จดัตั้งศูนยข์อ้มูลอาชีพในสถานศึกษาขึ้น เพื่อเป็นเสมือนห้องสมุดอาชีพ ส าหรับ
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นอาชีพส าหรับนกัเรียน 
 6. สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งท  าความเขา้ใจกับผูป้กครอง   
เพื่อร่วมมือสนับสนุนให้เด็กไดเ้ลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพที่ตรงกบัความรู้ ความถนัดและ
ทกัษะ และตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานในอนาคต 
 7. เสนอใหมี้การจดัท ากฎหมายดา้นการส่งเสริมการมีงานท าให้เป็นรูปธรรมและเกิด
ความชดัเจนในแนวทางปฏิบตัิ 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปประยกุตใ์ช ้
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  1. ภาครัฐจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดนโยบายและมาตรการที่ชดัเจนในการบริหาร
การศึกษาของประเทศ โดยมุ่งพฒันาและวางแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานในอนาคต 
  2. การเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งน า
กระบวนการการแนะแนวเขา้มาปรับใช ้ทั้งการแนะแนวอาชีพ การแนะแนวการศึกษา และการแนะแนว
ส่วนตวั-สังคม เพื่อให้เกิดความรับรู้และเข้าใจในบุคลิกภาพ ความถนัดและทกัษะของตนเอง 
ตลอดจนรับทราบขอ้มูลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งอยา่งครอบคลุม ครบถว้น เพื่อน าส่ิงเหล่านั้นไปก าหนด
เป็นแนวทางการเลือกศึกษาต่อและการวางแผนการประกอบอาชีพในอนาคต 
  3. หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งจ าเป็นตอ้งมีการน าเอาเทคโนโลยต่ีาง ๆ มาใช ้เพื่อให้
การแนะแนวการศึกษาและอาชีพสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูรั้บบริการไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และทนัต่อ
การเปล่ียนแปลง รวมถึง การจัดท าและพฒันาข้อมูลต่าง ๆ เช่น ขอ้มูลโลกอาชีพ ข้อมูลโลก
การศึกษา ขอ้มูลข่าวสารตลาดแรงงาน และเผยแพร่ให้กบักลุ่มผูรั้บบริการและผูท้ี่เก่ียวขอ้งส าหรับ
น าไปใชป้ระโยชน์ 
  4. การด าเนินการใหบ้ริการแนะแนวอาชีพจ าเป็นตอ้งมีการบูรณาการการท างาน
ร่วมกนัระหวา่งภาคส่วนต่าง ๆ  

 5.3.2 ขอ้เสนอแนะเพือ่การศึกษาในคร้ังต่อไป  
  ส าหรับขอ้เสนอแนะเพื่อการศึกษาในคร้ังต่อไป ผูศึ้กษาวิจยัเห็นว่าควรมีการ
ขยายการศึกษาวิจยัให้ครอบคลุมกบันักเรียนสายสามญัศึกษาทัว่ประเทศ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์  
แก่นกัเรียน และสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลในการวางแผนทรัพยากรมนุษยใ์ห้ภาพรวมของ
ประเทศ   
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ภาคผนวก  ก 
แนวค าถามในการสัมภาษณ์ 

(Interview Form) 
ส าหรับนักเรียนสายสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
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แนวค าถามในการสัมภาษณ์ 

(Interview Form) 
ส าหรับนักเรียนสายสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

 
1. นักเรียนมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือไม่ อย่างไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. เร่ืองใดเป็นเร่ืองส าคญัส าหรับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3. ปัญหา/อปุสรรค และข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก  ข 
แนวค าถามในการสัมภาษณ์ 

(Interview Form) 
ครู/อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแนะแนวอาชีพ  

และผู้บริหารของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
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แนวค าถามในการสัมภาษณ์ 
(Interview Form) 

ครู/อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัิติงานด้านการแนะแนวอาชีพ 
และผู้บริหารของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

 
1. ความส าคญัของการแนะแนวอาชีพเพ่ือการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. นโยบายด้านการส่งเสริมการมีงานท าและการแนะแนวอาชีพในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน การด าเนินการที่ผ่านมา และแผนการด าเนินงานในอนาคต 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้การแนะแนวอาชีพเพ่ือการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อกลุ่มเป้าหมาย 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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4. ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5. ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก  ค 
รายช่ือผู้รับการสัมภาษณ์ 
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รายช่ือผู้รับการสัมภาษณ์ 
 

นักเรียน  
1. เด็กหญิงสรัลดา ล าพงึคิด 

โรงเรียนสุรศกัด์ิมนตรี 
2. เด็กชายนนทพทัธ ์มัน่ศกัด์ิ 

โรงเรียนสุรศกัด์ิมนตรี 
3. เด็กหญิงสุภทัรา ชินวงศ ์

โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ 
4. เด็กชายกณัฑ ์ชูเสพ 

โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ 
5. เด็กหญิงณัฐกฤตา เอมอ ่า 

โรงเรียนกุนนทีรุทธาราม 
6. เด็กชายธนาธิป ค าดี 

โรงเรียนกุนนทีรุทธาราม 
7. เด็กหญิงสุมินตรา ค  าดว้ง 

โรงเรียนวดัเทพลีลา 
8. เด็กชายภทัรวธุ คงดี 

โรงเรียนวดัเทพลีลา 
9. เด็กหญิงนภาพร พรชยัวิเศษกุล 

โรงเรียนสตรีวทิยา 2 ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
10. เด็กชายภควตั เจริญสุข 

โรงเรียนสตรีวทิยา 2 ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 
ครู/อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิรนาท แสนสา   
อาจารยแ์ขนงวชิาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวทิยา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

2. นางสาวจีระวรรณ ปักกดัตงั  
ผูอ้  านวยการกลุ่มระบบพฒันาการแนะแนว ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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3. นายอภิวชัร์ พจน์จิราภรณ์  
ศึกษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ หวัหนา้งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หน่วยศึกษานิเทศก ์
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแนะแนวอาชีพ 

1. นางสุนทรี วลิาทอง  
นักวิชาการแรงงานช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาระบบ        
การแนะแนวอาชีพ กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจดัหางาน 

2. นางสาวณัชชา หล าแสงกุล  
นกัวชิาการแรงงานช านาญการ กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจดัหางาน 

3. นายวรพงศ ์พงคพ์นัธ ์ 
นกัวชิาการแรงงาน (ดา้นจิตวทิยาการแนะแนว) กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจดัหางาน 

 
ผู้บริหารของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

1. นายสุชาติ พรชยัวิเศษกุล 
รองอธิบดีกรมการจดัหางาน กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน 
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ประวตัิผู้วจิยั 
 

ช่ือ – นามสกลุ   นายอณัฐ ลดัลอย 
 
วนัเดือนปีเกิด   17 สิงหาคม 2529 
 
ประวตัิการศึกษา   ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอนัดบั 2 
    มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 
ต าแหน่งและสถานที่ท  างาน นกัวชิาการแรงงานปฏิบตัิการ 
    กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง 
    เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 
ที่อยูปั่จจุบนั   1337/182 พฒันาการคอมเพล็กซ์เฮา้ส์ ซอยพฒันาการ 25 
    ถนนพฒันาการ แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
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