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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพ ด้วยการปรึกษา เชิงจิตวิทยาทาง
อาชีพแบบกลุ่ม ส�ำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่สมัครใจเข้ารับการปรึกษาจ�ำนวน
21 คน เก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนการปรึกษา ระยะหลังการปรึกษา และระยะติดตามผล เครื่อง
มือที่ใช้คือแบบส�ำรวจวุฒิภาวะทางอาชีพของ จอห์น โอ ไครท์ส ซึ่งแบ่งเป็น 2 ชุด คือแบบวัดเจตคติในการเลือก
อาชีพและแบบวัดความสามารถในการเลือกอาชีพ และโปรแกรมการให้ค�ำปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่ม
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ�้ำ และเมื่อพบความแตกต่างเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็น
รายคู่ด้วยวิธี Bonferroni
ผลการวิจัยพบว่านิสิตที่ได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่ม มีการพัฒนา วุฒิภาวะทางอาชีพ
ด้านเจตคติในการเลือกอาชีพและด้านความสามารถในการเลือกอาชีพ ในระยะติดตามผลสูงขึ้นและสูงกว่าก่อนการ
ปรึกษาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ในระยะก่อนและหลังการปรึกษามีวุฒิภาวะทางอาชีพแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
คำ�สำ�คัญ: วุฒิภาวะทางอาชีพ, การปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่ม
Abstract
The purpose of this research was to study the results of students’ career maturity
development in Burapha University, using group career counseling. The sample used in this study
consisted of 21 fourth year students. The instruments were career maturity inventory (CMI) by
John O. Crites which is divided into two sets, the attitude test and competence test in career
choosing and group career counseling program. The data collection procedure was divided into
3 phases, pre-test, post-test and follow-up phases. The data were analyzed by repeated-measure
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on the same element. The comparison of average with Bonferroni method will be utilized when
find the difference of average result.
The results of research indicates, the sample demonstrated significantly at .05 level on
higher attitude and competence in career choosing score in the follow-up phase than pre-test
phase but there was no significance difference between pre-test and post-test phase.
Keyword: Career maturity development, Group career counseling

บทนำ�
งานหรืออาชีพถือเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิต
มนุษย์ เพราะเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินชีวิต เศรษฐกิจ
ชื่อเสียงและส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ
การเตรี ย มความพร้ อ มในการเข้ า สู ่ อ าชี พ จึ ง ถื อ ว่ า มี
ความส�ำคัญ เพราะถือเป็นการวางแผนเข้าสู่อาชีพ ท�ำให้
บุคคลเข้าใจบุคลิกภาพ ความสนใจ ความถนัดของตน
ก่อนที่จะก้าวออกไปสู่การประกอบอาชีพจริง บุคคล
ที่ มี ค วามพร้ อ มถื อ ได้ ว ่ า เป็ น บุ ค คลที่ มี วุ ฒิ ภ าวะทาง
อาชีพ การศึกษาจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผน
และมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพ
ในอนาคต เมื่อบุคคลเลือกอาชีพได้เหมาะสมกับตนเอง
จะท�ำให้มีความสุขและความก้าวหน้าในการท�ำงาน การ
เริ่มต้นวางแผนขณะที่ก�ำลังศึกษาอยู่จะช่วยให้สามารถ
ก�ำหนดทิศทางการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองได้
ไม่ท�ำให้เกิดปัญหาการว่างงานภายหลังส�ำเร็จการศึกษา
(อรอนงค์ ธัญญะวัน, 2548, หน้า 1-2)
จากระบบโครงสร้างการศึกษาของประเทศไทย
ในปั จ จุ บั น พบว่ า ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
ของตลาดแรงงาน ท� ำ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาการว่ า งงานและ
การว่างงานแฝงขึน้ ซึง่ สาเหตุสำ� คัญอย่างหนึง่ คือ จ�ำนวน
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่เพิ่มขึ้นมาก จากการส�ำรวจการมี
งานท�ำของบัณฑิตประจ�ำปี 2553 โดยทบวงมหาวิทยาลัย
พบว่าในจ�ำนวนบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษา 103,926 คน
มีบัณฑิตที่ท�ำงานแล้ว 72,668 คน (ร้อยละ 69.92)
ก�ำลังศึกษาต่อ 4,972 คน (ร้อยละ 4.78) และที่ยังไม่

ได้ท�ำงานและศึกษา 26,286 คน (ร้อยละ 25.29) ซึ่ง
สาเหตุสว่ นใหญ่ทบี่ ณ
ั ฑิตยังไม่ได้ทำ� งานคือ ยังไม่ประสงค์
จะท�ำงาน ร้อยละ 35.86 รอการพิจารณาร้อยละ 32.86
หางานท�ำไม่ได้ร้อยละ 19.58 และสาเหตุอื่น ๆ ร้อยละ
11.86 นอกจากนี้จากผลการส�ำรวจยังพบว่าบัณฑิตที่
ท�ำงานแล้วร้อยละ 34.03 ไม่พงึ พอใจในอาชีพทีต่ นเองท�ำ
อยู่ (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2554) จากข้อมูลดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่า การที่บัณฑิตจบใหม่ไม่สามารถหางาน
ท�ำได้หรือไม่พึงพอใจในอาชีพที่ตนเองท�ำอยู่มีผลมาจาก
การเลือกอาชีพที่ไม่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ ความสนใจ
ความถนัดและความสามารถของตนเอง ขาดเจตคติที่ดี
ต่อการเลือกอาชีพ รวมถึงขาดวุฒิภาวะทางอาชีพด้วย
นอกจากนี้ยังพบว่ามีการว่างงานแฝงหรือการ
ท�ำงานต�ำ่ กว่าระดับการศึกษา ท�ำให้มรี ายได้ตำ�่ กว่าทีค่ วร
จะได้รับ ซึ่งกลุ่มแรงงานจบใหม่ในระดับปริญญาตรีหรือ
สูงกว่าได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยเฉพาะในสาขาวิชา
ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เห็น
ได้จากผลการส�ำรวจการท�ำงานของประชากรประจ�ำปี
2554 ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ามีผู้ที่จบการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษามากที่สุดคือ 79,000 คน เมื่อ
พิจารณาอัตราการว่างงานพบว่า ระดับอุดมศึกษามีอตั รา
การว่างงานสูงที่สุดคือ ร้อยละ 1.2 นอกจากนี้ยังพบว่า
มีผู้ว่างงานในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าคิดเป็น 2 เท่า
ของจ�ำนวนแรงงานที่สถานประกอบการต้องการ สาเหตุ
นี้อาจท�ำให้กลุ่มแรงงานจบใหม่ต้องท�ำงานที่ใช้ความรู้
ต�่ำกว่าวุฒิการศึกษาที่จบมาหรือรายได้จากการท�ำงาน
ต�่ำกว่าที่ควรจะได้รับ (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2554)
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จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนทางการศึกษาที่
ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ท�ำให้บัณฑิต
จบใหม่ประสบปัญหา หากบัณฑิตเหล่านี้ไม่ได้รับการ
วางแผนหรือเลือกอาชีพทีเ่ หมาะสมย่อมเป็นอุปสรรคต่อ
การเข้าสูอ่ าชีพได้ ดังนัน้ บัณฑิตทีก่ ำ� ลังจะส�ำเร็จการศึกษา
จะต้องได้รับการพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพที่เหมาะสม
เพื่อให้สามารถก้าวออกไปสู่โลกของอาชีพได้
จากที่กล่าวมาข้างต้น ซูเปอร์ (Super, 1960,
pp. 31-37) ได้ อธิ บ ายว่าปัญหาในการเลือ กอาชีพ
ของนิสิตส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการพัฒนาการทาง
อาชีพที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นของชีวิต เนื่องจากบุคคลมี
ความแตกต่างกันทั้งด้านความสามารถและบุคลิกภาพ
การตัดสินใจเลือกอาชีพจึงมีความแตกต่างกัน การเลือก
อาชีพถือเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดชีวิต
ซูเปอร์ได้แบ่งกระบวนการพัฒนาการด้านอาชีพออกเป็น
5 ระยะ คือ ระยะการเจริญเติบโต ระยะการส�ำรวจ ระยะ
เริ่มต้นประกอบอาชีพ ระยะรักษาความมั่นคงในอาชีพ
และระยะเสื่อมถอย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของไครท์ส
ที่อธิบายว่า การเลือกอาชีพและการตัดสินใจเลือกอาชีพ
เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกัน นิสิตระดับอุดมศึกษาอยู่
ในช่วงระหว่างระยะการส�ำรวจถึงระยะเริ่มต้นประกอบ
อาชีพ บุคคลที่อยู่ในระยะนี้ควรมีความพร้อมที่จะเข้าสู่
อาชีพ เสาะหาความรูแ้ ละประสบการณ์เพือ่ เพิม่ พูนทักษะ
ทีจ่ ำ� เป็นต่อการท�ำงาน ตระหนักต่อโอกาสและความเป็น
ไปได้ในการเข้าสูอ่ าชีพ แก้ไขปัญหา ตัดสินใจเลือกอาชีพ
และปรับตัวให้เข้ากับอาชีพที่ตนเลือกได้ องค์ประกอบ
ต่ า ง ๆ ที่ ก ล่ า วมารวมเรี ย กว่ า วุ ฒิ ภ าวะทางอาชี พ
(Career maturity) การมีวุฒิภาวะทางอาชีพจะช่วยให้
นิสิตรู้จักและเข้าใจตนเอง เข้าใจโลกของอาชีพ สามารถ
ตัดสินใจเลือกอาชีพได้เหมาะสมตามกระบวนการเลือก
อาชีพของไครท์ส ที่ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ เจตคติ
ในการเลือกอาชีพและความสามารถในการเลือกอาชีพ
ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลมีความคงที่ในการเลือกอาชีพและ
ตัดสินใจเลือกอาชีพได้เหมาะสมกับตนเอง การพัฒนา
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วุฒิภาวะทางอาชีพจึงถือเป็นสิ่งส�ำคัญ เพราะจะช่วย
ให้บุคคลสามารถสร้างตัวเลือก สร้างความพร้อมและ
สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพได้ นอกจากนีก้ ารมีวฒ
ุ ภิ าวะ
ทางอาชีพยังถือเป็นคุณสมบัติที่ส�ำคัญต่อการใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อื่น และเป็นรากฐานส�ำคัญของความสุขและ
ความส�ำเร็จอีกด้วย
การปรึ ก ษาเชิ ง จิ ต วิ ท ยาทางอาชี พ แบบกลุ ่ ม
(Group career counseling) เป็นกระบวนการหนึ่งที่
จะช่วยเหลือบุคคลที่มีความต้องการอยากจะแก้ปัญหา
ด้านอาชีพ ให้มาปรึกษาหารือร่วมกัน โดยมีผู้ให้ค�ำ
ปรึ ก ษาร่ ว มอยู ่ ด ้ ว ย เพื่ อ ให้ ผู ้ รั บ ค� ำ ปรึ ก ษาได้ ส� ำ รวจ
ตนเอง พิจารณาปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยส่งเสริมวุฒิภาวะทางอาชีพ
และพัฒนาการทางอาชีพของบุคคลให้สามารถเข้าใจ
ตนเอง เข้าใจกระบวนการเลือกอาชีพ เพื่อให้การเลือก
อาชีพเป็นไปด้วยความมั่นใจ เกิดพัฒนาการทางอาชีพ
ทีส่ มวัย สามารถวางแผนและตัดสินใจเลือกอาชีพได้ โดย
แบ่งกระบวนการให้คำ� ปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบ
กลุ่ม ออกเป็น 5 ขั้น คือ ขั้นการรู้จักตนเอง ขั้นการรู้
ข้อมูลทางอาชีพ ขั้นการตั้งเป้าหมายทางอาชีพ ขั้นการ
วางแผนอาชีพ และขั้นการแก้ปัญหาทางอาชีพ ส�ำหรับ
ในประเทศไทยได้มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวุฒิภาวะ
ทางอาชีพด้วยการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพทั้งใน
ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา โดยระดับมัธยมศึกษา
ส่วนใหญ่จะศึกษาผลการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพ
แบบกลุ่มและแบบรายบุคคลต่อการพัฒนา วุฒิภาวะทาง
อาชีพ การตระหนักรู้ในอาชีพ ความพร้อมทางอาชีพ
และการตัดสินใจเลือกอาชีพ ส่วนในระดับอุดมศึกษา
ส่วนใหญ่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวุฒิภาวะ
ทางอาชีพและความสนใจในอาชีพ รวมถึงรูปแบบการ
วางแผนชีวติ และอาชีพ เพือ่ พัฒนาวุฒภิ าวะทางอาชีพให้
เหมาะสมกับวัย สามารถน�ำไปช่วยในการตัดสินใจเลือก
อาชีพให้เหมาะสมกับตนเองได้
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มหาวิทยาลัยบูรพามีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิต
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีความพร้อมทัง้ ด้านความรูแ้ ละคุณธรรม
เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม
และประเทศชาติ ผู้วิจัยในฐานะนักแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ กองกิจการนิสิต รับมอบหมายงานด้านงาน
แนะแนวและจัดหางาน ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญและ
ความจ�ำเป็นในการช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาทางอาชีพ
เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาทางอาชีพให้แก่นิสิตใน
ระดับอุดมศึกษา จากการท�ำงานที่ผ่านมาพบว่า นิสิต
ส่วนใหญ่ที่เข้ามาขอรับค�ำปรึกษาด้านอาชีพ คือนิสิตชั้น
ปีที่ 4 ทีก่ ำ� ลังจะส�ำเร็จการศึกษาและออกไปสูโ่ ลกของการ
ประกอบอาชีพ โดยปัญหาทีพ่ บส่วนใหญ่คอื นิสติ มีความ
วิตกกังวลในการเลือกอาชีพ ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
ไม่แน่ใจเกีย่ วกับอาชีพทีต่ นเองจะเลือกท�ำในอนาคต รวม
ถึงขาดข้อมูลด้านอาชีพ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านิสิตระดับ
อุดมศึกษาควรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นใจ ค้นหาจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง เพื่อให้
สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองและ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพ
ในอนาคต จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า การ
พัฒนาวุฒภิ าวะทางอาชีพด้วยการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทาง
อาชีพแบบกลุ่ม ส่วนใหญ่จะศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิง
ทดลอง เพื่อพิสูจน์ผลการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพ
แบบกลุ่มว่าส่งผลต่อการพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพหรือ
ไม่อย่างไร ซึ่งผลการวิจัยทั้งหมดยืนยันข้อมูลเดียวกัน
ว่าสามารถส่งผลต่อการพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพทั้งใน
ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม
มหาวิทยาลัยบูรพายังขาดกระบวนการในการพัฒนาวุฒิ
ภาวะทางอาชีพที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ผู้วิจัยเห็นความ
ส�ำคัญในเรื่องนี้จึงสนใจที่จะศึกษาและน�ำกระบวนการ
พัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพมาใช้ในการพัฒนาวุฒิภาวะ
ทางอาชีพของนิสิตให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น ผู้วิจัยได้
ออกแบบโปรแกรมการให้คำ� ปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพ
แบบกลุม่ ให้เข้ากับบริบทของนิสติ ชัน้ ปีที่ 4 ทีเ่ ตรียมออก

ไปสูโ่ ลกของการท�ำงาน เพือ่ ศึกษาผลการพัฒนาวุฒภิ าวะ
ทางอาชีพทีเ่ กิดขึน้ ตามสภาพจริง ทัง้ นีเ้ พือ่ น�ำผลการวิจยั
ในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือนิสิตให้มี
วุฒิภาวะทางอาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพ
ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา อันเกิดจากกระบวนการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่ม
2. เพื่อเปรียบเทียบวุฒิภาวะทางอาชีพ ด้าน
เจตคติในการเลือกอาชีพของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ที่
เข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุม่ ในช่วง
ก่อนได้รับการปรึกษา หลังเสร็จสิ้นกระบวนการปรึกษา
และติดตามผลหลังการปรึกษา 3 สัปดาห์
3. เพื่อเปรียบเทียบวุฒิภาวะทางอาชีพ ด้าน
ความสามารถในการเลือกอาชีพของนิสิต มหาวิทยาลัย
บู ร พา ที่ เข้ า รั บ การปรึ ก ษาเชิ ง จิ ต วิ ท ยาทางอาชี พ
แบบกลุ่ม ในช่วงก่อนได้รับการปรึกษาหลังเสร็จสิ้น
กระบวนการปรึกษา และติดตามผลหลังการปรึกษา 3
สัปดาห์

สมมติฐานของการวิจัย
1. นิ สิ ต ที่ ไ ด้ รั บ การปรึ ก ษาเชิ ง จิ ต วิ ท ยาทาง
อาชีพแบบกลุ่ม มีวุฒิภาวะทางอาชีพด้าน เจตคติใน
การเลือกอาชีพ ในระยะหลังการปรึกษาสูงกว่าก่อนการ
ปรึกษา
2. นิ สิ ต ที่ ไ ด้ รั บ การปรึ ก ษาเชิ ง จิ ต วิ ท ยาทาง
อาชีพแบบกลุ่ม มีวุฒิภาวะทางอาชีพด้าน เจตคติใน
การเลือกอาชีพในระยะหลังติดตามผลสูงกว่าก่อนการ
ปรึกษา
3. นิ สิ ต ที่ ไ ด้ รั บ การปรึ ก ษาเชิ ง จิ ต วิ ท ยาทาง
อาชีพแบบกลุ่มมีวุฒิภาวะทางอาชีพด้านความสามารถ
ในการเลือกอาชีพ ในระยะหลังการปรึกษาสูงกว่าก่อน
การปรึกษา

วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2555

หน้าที่ 51

4. นิสติ ทีไ่ ด้รบั การปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบกลุ่มมีวุฒิภาวะทางอาชีพด้านความสามารถในการ
1. แบบส�ำรวจวุฒิภาวะทางอาชีพ (Career
เลือกอาชีพในระยะหลังติดตามผลสูงกว่าก่อนการปรึกษา Maturity Inventory: CMI) ของ John O. Crites
ซึ่งแบ่งเป็น 2 ชุด คือแบบวัดเจตคติในการเลือกอาชีพ
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
จ�ำนวน 50 ข้อ และแบบวัดความสามารถในการเลือก
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) อาชีพ จ�ำนวน 100 ข้อ
2. โปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพ
ได้แก่ การปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพ แบบกลุ่ม
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ แบบกลุ่ม
วุฒิภาวะทางอาชีพ ประกอบด้วย เจตคติในการเลือก
วิธีดำ�เนินการวิจัย
อาชีพ และความสามารถในการเลือกอาชีพ
1. ระยะก่อนการทดลอง
รูปแบบการวิจัย
ผู ้ วิ จั ย เข้ า พบกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเพื่ อ สั ม พั น ธภาพ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ใช้ แ บบแผนการทดลอง ชี้แจงวัตถุประสงค์และข้อตกลงร่วมกันในการเข้ารับการ
องค์ ป ระกอบเดี ย วแบบวั ด ซ�้ ำ (Single-Factor ปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาวุฒิ
Experimental Having Repeated Measures on ภาวะทางอาชีพ จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างท�ำแบบส�ำรวจ
the Same Elements) (Winner, Brown, & Michels, วุฒภิ าวะทางอาชีพ ผลทีไ่ ด้ถอื เป็นคะแนนระยะก่อนการ
1991, p. 222) เพื่อเปรียบเทียบผลของการปรึกษาเชิง ทดลอง (Pretest)
2. ระยะหลังการทดลอง
จิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่มต่อวุฒิภาวะทางอาชีพใน
ด�ำเนินการตามโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ระยะก่อนการทดลองหลังการทดลอง และระยะติดตาม
ทางอาชี พ แบบกลุ ่ ม เพื่ อ พั ฒ นาวุ ฒิ ภ าวะทางอาชี พ
ผล
ทั้งหมด 9 ครั้ง เมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรม น�ำแบบส�ำรวจวุฒิ
ประชากร
ภาวะทางอาชีพให้กลุม่ ตัวอย่างท�ำการทดสอบทันที ผลที่
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนิสิต ได้ถือเป็นคะแนนระยะหลังการทดลอง (Posttest)
3. ระยะติดตามผล
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างภายหลังด�ำเนินการ
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เข้ารับการปัจฉิมนิเทศใน
ทดลองเสร็จสิ้นแล้วเป็นเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อประเมินผล
ปีการศึกษา 2554
การเปลีย่ นแปลงทางด้านวุฒภิ าวะทางอาชีพ และให้กลุม่
กลุ่มตัวอย่าง
ตัวอย่างตอบแบบส�ำรวจวุฒิภาวะทางอาชีพ ผลที่ได้ถือ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นิสิต เป็นคะแนนระยะติดตามผล (Follow Up)
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เข้ารับ
การปัจฉิมนิเทศในปีการศึกษา 2554 และสมัครใจเข้าร่วม
วิจัย จ�ำนวน 21 คน
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ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย
สัปดาห์ที่
การดำ�เนินการ
ทดลอง

1
ทดสอบก่อน
(Pretest)

2-5
ดำ�เนินการตามโปรแกรม 9 ครั้งและ
ทดสอบหลัง (Posttest)

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์คะแนนวุฒภิ าวะทางอาชีพด้านเจตคติ
ในการเลือกอาชีพและความสามารถในการเลือกอาชีพ
ด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตรวจสอบข้อตกลง
เบือ้ งต้นของการใช้สถิติ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนน
วุฒิภาวะทางอาชีพของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 ระยะ โดย
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ�้ำ (Repeated
Measures Analysis of Variance) (Howell, 2007,
pp. 440-448) และเมื่อพบความแตกต่างท�ำการเปรียบ
เทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี Bonferroni (Howell,
2007, p.375)

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์คะแนนวุฒภิ าวะทางอาชีพด้าน
เจตคติในการเลือกอาชีพและด้านความสามารถในการ
เลือกอาชีพ ปรากฏผลดังต่อไปนี้

6

7

8

9
ติดตามผล
(Follow Up)

ส่วนที่ 1 คะแนนเฉลี่ยวุฒิภาวะทางอาชีพ ก่อน
การปรึกษา หลังการปรึกษา และติดตามผล
ในระยะก่อนการปรึกษา กลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
วุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติในการเลือกอาชีพคิดเป็น
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.81 คะแนน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.50 ระยะหลังการปรึกษาคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.57
คะแนน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.70 ในระยะติดตาม
ผลคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31.81 คะแนน และค่าเบี่ยง
เบนมาตรฐาน 4.20 ส่วนด้านความสามารถในการเลือก
อาชีพพบว่า ระยะก่อนการปรึกษามีคะแนนคิดเป็นค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 62.19 คะแนน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
18.36 ระยะหลังการปรึกษาคิดเป็นค่าเฉลีย่ เท่ากับ 67.38
คะแนน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.05 ระยะติดตามผล
คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 72.67 คะแนน และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 6.56 ดังตาราง 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนวุฒิภาวะทางอาชีพ ด้านเจตคติในการเลือก
อาชีพและด้านความสามารถในการเลือกอาชีพ ทั้ง 3 ระยะ
วุฒิภาวะทางอาชีพ
ด้านเจตคติในการเลือกอาชีพ
ด้านความสามารถในการเลือกอาชีพ

ก่อนการปรึกษา
x
S.D.
28.81 5.50
62.19 18.36

ระยะ
หลังการปรึกษา
x
S.D.
30.57 4.70
67.38 9.05

ติดตามผล
x
S.D.
31.81 4.20
72.67 6.56

ด้านความสามารถในการเลือกอาชีพ

่ ่ยของคะแนนวุฒิภาวะทางอาชีพ พบวากลุ
่ ่มตัวอยางมี
่ ค่าเฉลี่ยของ
เมื่อเปรี ยบเทียบคาเฉลี
วารสารการศึ
กษาและพั
ฒนาสังคมพปีด้ทาี่ นเจตคติ
8 ฉบับที่ ใ1นการเลื
ปีการศึอกษา
2555
ที่ 53มีค่า
่ หน้
ั า30.57
คะแนนวุ
ฒิภาวะทางอาชี
กอาชี
พในระยะหลังการปรึ กษาเทากบ
่ าเฉลี่ยของคะแนนวุ
่
ั 31.81
่
สู งเมืกวาในระยะกอนการปรึ
กษา 1.76 ฒและในระยะติ
ดตามผลเทากบ
กวาระยะกอนการ
่อ่ เปรียบเทียบค่
ิภาวะ กว่าระยะก่
อนการปรึ่ กษา
3.00 ส่สูวงนด้
านความสามารถ
ทางอาชี
พบว่3.00
ากลุ่มสวนด้
ตั่ วอย่าางมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนวุฒิ อในการเลื
กอาชีพระยะหลั
ก่ ษาเท่
กับ 67.38
ั า67.38
ปรึพกษา
นความสามารถในการเลื
กอาชีพอระยะหลั
งการปรึงการปรึ
กษาเทากบ
มีค่าสู ง
ภาวะทางอาชีพด้านเจตคติในการเลือกอาชีพในระยะหลัง มีค่าสูงกว่าในระยะก่อนการปรึกษา 5.19 และในระยะ
่ มีค่าสูกงกว่
่
่ ากับ 30.57
่ ั 72.67 สู งกวาระยะกอนการ
่
ษาาในระยะก่
5.19 และในระยะติ
ดตามผลเทากบ
การปรึกวาในระยะกอนการปรึ
กษาเท่
อนการ ติดตามผลเท่
ากับ 72.67 สูงกว่าระยะก่อนการปรึกษา
กษา และในระยะติ
10.48 ดังภาพ
1 ากับ 31.81 สูง 10.48 ดังภาพ 1
ปรึกษาปรึ1.76
ดตามผลเท่

่ ่ยของคะแนนวุฒิภาวะทางอาชีพ ด้านเจตคติในการเลือกอาชีพและ
ภาพที่ 1 เปรี ยบเทียบคาเฉลี
ด้านความสามารถในการเลือกอาชีพ ทั้ ง 3 ระยะ
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ พบว่าระยะก่อนการปรึกษา หลังการปรึกษา และระยะ
ตามผล
มีค่าแตกต่ฒาิภงกัาวะทางอาชี
นอย่างมีนัยส�พำคัด้ญานเจตคติ
ทางสถิติทใี่นกา
วัดซ�้ำสวนที
ของคะแนนวุ
ฒิภาวะทางอาชี
ด้านเจตคติในการ ติดดซํ
่ ่ 2 ผลการวิ
เคราะห์คพวามแปรปรวนแบบวั
้ าของคะแนนวุ
ระดับ .05 ดังตาราง 3
เลือกอาชีพ
เลือกอาชีพ
การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบวัดซ�้ำของ
คะแนนวุฒภิ าวะทางอาชี
ด้านเจตคติ
ในการเลือกอาชีพ
การวิเพคราะห์
ค่าความแปรปรวนแบบวั
ดซํ้ าของคะแนนวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติใ

ตารางที
่ 3 ผลการการวิ
ซ�้ำของคะแนนวุ
ิภาวะทางอาชีดพตามผล
ด้านเจตคติ
นการเลื่ อก ั
่
่ ค่าความแปรปรวนแบบวั
การเลื
อกอาชีพเคราะห์
พบวาระยะกอนการปรึ
กษาดหลั
งการปรึ กษาฒและระยะติ
มีคใ่าแตกตางกน
อาชีพ ทั้ง 3 ระยะ

่ นยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 3
อยางมี
Source
Between subject
Interval
Error

* ที่ระดับนัยส�ำคัญ .05

SS
1114.413
95.460
285.206

df
20
2
40

MS

F

Sig.

47.730
7.130

6.694*

.003
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เมื่อพบความแตกต่างจึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วย
วิธี Bonferroni พบว่านิสิตที่ได้รับการปรึกษาทาง
จิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่ม มีการพัฒนาวุฒิภาวะทาง
อาชีพด้านเจตคติในการเลือกอาชีพ ในระยะติดตาม

ผลสู ง กว่ า ระยะก่ อ นการปรึ ก ษาอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนในระยะหลังการปรึกษาและก่อน
การปรึกษาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ดัง
ตาราง 4

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคูข่ องค่าเฉลีย่ ของคะแนนวุฒภิ าวะทางอาชีพด้านเจตคติในการเลือก
อาชีพ ทั้ง 3 ระยะด้วย วิธี Bonferroni
เจตคติในการเลือกอาชีพ
หลัง
ก่อน
ติดตามผล
ก่อน
หลัง
ติดตามผล
ก่อน
ติดตามผล
หลัง

MD
-1.762
-3.000*
1.762
-1.238
3.000*
1.238

Std. Error
.804
.964
.804
.679
.964
.679

Sig.
.122
.016
.122
.250
.016
.250

* ที่ระดับนัยส�ำคัญ .05
ด้ า นความสามารถในการเลื อ กอาชี พ เมื่ อ
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
วัดซ�้ำของคะแนนวุฒิภาวะทางอาชีพด้านความสามารถ วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบวัดซ�้ำของคะแนนวุฒิ
ภาวะทางอาชีพพบว่า ระยะก่อนการปรึกษา หลังการ
ในการเลือกอาชีพ
ปรึกษา และระยะติดตามผล ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 5
ตารางที่ 5 ผลการการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบวัดซ�้ำของคะแนนวุฒิภาวะทางอาชีพ
ด้านความสามารถในการเลือกอาชีพ ทั้ง 3 ระยะ
Source
Between subject
Interval
Error

* ที่ระดับนัยส�ำคัญ .05

SS
5850.603
1152.413
3392.254

df
20.000
1.263
25.253

MS

F

Sig.

912.678
134.328

6.794*

.011
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เมื่ อ พบความแตกต่ า งจึ ง เปรี ย บเที ย บรายคู ่
ด้วยวิธี Bonferroni พบ ว่านิสิตที่ได้รับการปรึกษา
ทางจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่ม มีการพัฒนาวุฒิภาวะ
ทางอาชีพด้านความสามารถในการเลือกอาชีพในระยะ
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ติดตามผลสูงกว่าก่อนการปรึกษาและสูงกว่าหลังการ
ปรึกษาอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ส่วนในระยะ
หลังการปรึกษาและก่อนการปรึกษาแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ดังตาราง 6

ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยของคะแนนวุฒิภาวะทางอาชีพด้านความสามารถใน
การเลือกอาชีพ ทั้ง 3 ระยะด้วยวิธี Bonferroni
ความสามารถในการเลือกอาชีพ
ก่อน
หลัง
ติดตามผล
หลัง
ก่อน
ติดตามผล
ติดตามผล
ก่อน
หลัง

MD
-5.190
-10.476*
5.190
-5.286*
10.476*
5.286*

Std. Error
3.431
3.242
3.431
1.396
3.242
1.396

Sig.
.438
.013
.438
.003
.013
.003

* ที่ระดับนัยส�ำคัญ .05

สรุปผลการวิจัย

1. นิ สิ ต ที่ ไ ด้ รั บ การปรึ ก ษาเชิ ง จิ ต วิ ท ยาทาง
อาชีพแบบกลุ่ม มีวุฒิภาวะทางอาชีพด้าน เจตคติในการ
เลือกอาชีพในระยะติดตามผลสูงขึ้นและสูงกว่าก่อนการ
ปรึกษาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ในระยะ
ก่อนการปรึกษาและหลังการปรึกษามีวุฒิภาวะทางอาชีพ
ด้านเจตคติ ในการเลือกอาชีพแตกต่างกันอย่างไม่มีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ
2. นิสติ ทีไ่ ด้รบั การปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพ
แบบกลุ่มมีวุฒิภาวะทางอาชีพด้านความสามารถในการ
เลือกอาชีพในระยะติดตามผลสูงขึน้ และสูงกว่าระยะก่อน
และระยะหลังการปรึกษาอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.05 แต่ในระยะก่อนการปรึกษาและหลังการปรึกษามี
วุฒิภาวะทางอาชีพด้านความสามารถในการเลือกอาชีพ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั แสดงว่า นิสติ ทีไ่ ด้รบั การปรึกษา
เชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่ม มีวุฒิภาวะทางอาชีพ
ด้านเจตคติในการเลือกอาชีพในระยะก่อนการปรึกษา
หลังการปรึกษา และระยะติดตามผลเพิ่มสูงขึ้นและแตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบ
เทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี Bonferroni พบว่า
นิสิตที่ได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่ม
มีวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติในการเลือกอาชีพใน
ระยะติดตามผลสูงขึ้นและสูงกว่าก่อนการปรึกษาอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นการสนับสนุน
สมมติฐานข้อที่ 2 ของการวิจัย แต่ในระยะหลังการ
ปรึกษากับก่อนการปรึกษา พบว่านิสิตมี วุฒิภาวะทาง
อาชีพในระยะหลังการปรึกษาสูงกว่าก่อนการปรึกษา แต่
ทัง้ 2 ระยะแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ จึงไม่
เป็นการสนับสนุนสมมติฐานข้อที่ 1 ของการวิจัย
ส�ำหรับด้านความสามารถในการเลือกอาชีพก็ให้
ผลเช่นเดียวกัน คือ นิสิตที่ได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
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ทางอาชีพแบบกลุ่ม มีวุฒิภาวะทางอาชีพในระยะก่อน
การปรึกษา หลังการปรึกษาและระยะติดตามผลเพิ่มสูง
ขึน้ และแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี Bonferroni
พบว่ า นิ สิ ต ที่ ไ ด้ รั บ การปรึ ก ษาเชิ ง จิ ต วิ ท ยาทางอาชี พ
แบบกลุ่มมีวุฒิภาวะทางอาชีพด้านความสามารถในการ
เลือกอาชีพในระยะติดตามผลสูงขึ้นและสูงกว่าก่อนการ
ปรึกษาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นการ
สนับสนุนสมมติฐานข้อที่ 4 ของการวิจยั แต่ในระยะหลัง
การปรึกษากับก่อนการปรึกษา พบว่านิสติ มีวฒ
ุ ภิ าวะทาง
อาชีพในระยะหลังการปรึกษาสูงกว่าก่อนการปรึกษา แต่
ทั้ง 2 ระยะแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ จึง
ไม่เป็นการสนับสนุนสมมติฐานข้อที่ 3 ของการวิจัย ซึ่ง
สาเหตุที่ท�ำให้ผลการวิจัยไม่สนับสนุนสมมติฐานข้อที่ 1
และ 3 ของการวิจัย อาจเกิดจากข้อจ�ำกัดเรื่องของเวลา
ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่อาจจะน้อยเกินไป ท�ำให้บาง
กิจกรรมกลุ่มตัวอย่างไม่สามารถหาข้อมูลที่หลากหลาย
มาน�ำเสนอได้ รวมถึงช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่นิสิต
ก�ำลังจะสอบปลายภาค อาจท�ำให้นิสิตเกิดความกังวลจึง
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพได้
ซึ่ ง ผลการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ พ บว่ า สอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยที่เคยมีผู้ศึกษามาแล้วทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น ศุภชัย อิทธิปาทานันท์ (2540) ศึกษาผล
ของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่มต่อวุฒิ
ภาวะทางอาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดย
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่มตามแนวคิด
ของจอห์น โอ ไครท์ส แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ผลการวิจัยพบว่านิสิตที่ได้รับการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่มมีค่าเฉลี่ยของคะแนนวุฒิ
ภาวะทางอาชีพด้านเจตคติในการเลือกอาชีพและด้าน
ความสามารถในการเลือกอาชีพสูงกว่าก่อนการปรึกษา
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคาตาลินา ดี
แอคชินาด (Catalina D’ Achinard, 2005) ซึ่งศึกษา
การพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพของวัยรุ่น โดยใช้ทฤษฏี

พัฒนาการอาชีพของซูเปอร์ เครื่องมือ คือ แบบทดสอบ
Career Maturity Inventory (CMI) และแบบทดสอบ
Career Development Inventory (CDI) ผลการศึกษา
พบว่า วัยรุน่ ทีไ่ ด้รบั การปรึกษาทางอาชีพมีวฒ
ุ ภิ าวะทาง
อาชีพสูงขึน้ กว่าก่อนเข้ารับการปรึกษา แต่งานวิจยั ทีผ่ า่ น
มาส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง เพื่อตรวจสอบว่า
โปรแกรมการให้ค�ำปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบ
กลุ่มที่สร้างขึ้นมานั้นให้ผลในการพัฒนาวุฒิภาวะทาง
อาชีพเพิ่มขึ้นหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม
ที่ไม่ได้รับการปรึกษา แต่ส�ำหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัย
ต้องการพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพในกลุ่มตัวอย่างที่
มีความสนใจที่อยากจะพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพของ
ตนเองอย่างแท้จริง โดยสร้างโปรแกรมตามแนวคิดของ
จอห์น โอ ไครท์ส และออกแบบให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพความเป็นจริงของนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ก�ำลังเตรียมตัว
ออกไปสู่โลกของการท�ำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริง โดยศึกษาผลการวิจัยใน 3 ระยะที่ต่อเนื่องกัน
คือ ระยะก่อนการปรึกษา ระยะหลังการปรึกษา และระยะ
ติดตามผล ทั้งนี้เพื่อต้องการศึกษาว่าผลการพัฒนาวุฒิ
ภาวะทางอาชีพด้วยการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพ
แบบกลุ่มมีผลหยั่งยืนหรือไม่อย่างไร
นอกจากนี้ ผลการวิ จั ย ยั ง สนั บ สนุ น แนวคิ ด
ในการพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพด้วยการปรึกษาเชิง
จิ ต วิ ท ยาทางอาชี พ แบบกลุ ่ ม ว่ า สามารถน� ำ มาใช้ ใ น
การพั ฒ นาวุ ฒิ ภ าวะทางอาชี พ ให้ แ ก่ นิ สิ ต ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าผู้วิจัยได้น�ำทฤษฎี
พั ฒ นาการทางอาชี พ ของซู เ ปอร์ (Super, 1990,
pp.197-199) และแนวคิดในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ทางอาชีพแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพของ
ไครท์ส (Crites, 1981, pp. 217-223) มาเป็นแนวคิด
พื้นฐานในการจัดโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทาง
อาชีพแบบกลุม่ สาเหตุทที่ ำ� ให้นสิ ติ มีวฒ
ุ ภิ าวะทางอาชีพ
เพิ่มขึ้นอาจจะมาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
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1. บรรยากาศของการสร้างสัมพันธภาพภายใน ส�ำรวจค่านิยม ส�ำรวจบุคลิกภาพ ส�ำรวจภาพรวมและจุด
กลุ่ม
มุ่งหมายในชีวิตของตนเอง
2. โครงสร้างของโปรแกรมการพัฒนาวุฒิภาวะ
การส� ำ รวจความสนใจในอาชี พ ของตนเอง
ทางอาชีพด้วยการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุม่ กิจกรรมนี้ใช้แบบส�ำรวจความสนใจในอาชีพ SDS (Self
บรรยากาศของการสร้ า งสั ม พั น ธภาพภายใน Directed Search) ของฮอลแลนด์ และแบบส�ำรวจ
กลุ่ม ผู้วิจัยในฐานะผู้น�ำกลุ่มให้ความส�ำคัญต่อการสร้าง ค่านิยมในการท�ำงาน จากนั้นให้นิสิตพิจารณาผลและ
สัมพันธภาพภายในกลุ่มเป็นอย่างยิ่ง ทั้งสัมพันธภาพ อภิปรายผลที่ได้ว่าสอดคล้องกับความสนใจและค่านิยม
ระหว่างผู้วิจัยกับสมาชิกภายในกลุ่ม เพราะสัมพันธภาพ ของตนเอง
ที่ดีจะท�ำให้สมาชิกรู้สึกอบอุ่นใจ เกิดความรู้สึกประทับ
ส�ำหรับกิจกรรม การส�ำรวจบุคลิกภาพและส�ำรวจ
ใจ ไว้วางใจ พร้อมที่จะเปิดเผยและส�ำรวจตนเอง ท�ำให้ ภาพรวมและจุดมุง่ หมายในชีวติ ของตนเอง ผูว้ จิ ยั ใช้แบบ
สมาชิกกล้าแสดงความรู้สึกและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทดสอบบุคลิกภาพของมายเออร์-บริกส์ (The Myers
ซึง่ กันและกัน กล้าให้ขอ้ มูลและให้ความร่วมมือในการเข้า – Briggs Type Indicator : MBTI) และท�ำกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมให้สามารถบรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้ได้ (มัลลวีร์ “ส�ำรวจภาพรวมและจุดมุ่งหมายในชีวิตของตนเอง” ให้
อดุลวัฒนศิร,ิ 2552, 61-68 ; วัชรี ทรัพย์ม,ี 2523, 110- สมาชิกอภิปรายผลที่ได้ว่าสอดคล้องกับบุคลิกภาพของ
111) จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยใช้กิจกรรม “อยากรู้จัก ตนเองหรือไม่ ส่วนกิจกรรม “ส�ำรวจภาพรวมและจุด
ฉัน-อยากรู้จักเธอ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความคุ้น มุ่งหมายในชีวิตของตนเอง” เพื่อให้สมาชิกได้พิจารณา
เคยระหว่างสมาชิกและผู้น�ำกลุ่ม ท�ำให้เกิดสัมพันธภาพ จุดมุ่งหมายในชีวิตของตนเองว่าจะท�ำอย่างไรให้ไปสู่จุด
ที่ดีต่อกัน
มุ่งหมายนั้นได้ โดยน�ำผลจากการส�ำรวจความสนใจใน
โครงสร้างของโปรแกรมการพัฒนาวุฒภิ าวะทาง อาชีพ ค่านิยมในการท�ำงานและบุคลิกภาพมาผสมผสาน
อาชีพด้วยการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่ม ผู้ เป็นภาพรวมของตนเอง เพื่อน�ำไปสู่การตั้งเป้าหมายใน
วิจัยออกแบบกิจกรรมตามแนวคิดของ John O. Crites การเลือกอาชีพ ก่อนการจบกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้วิจัยให้
(1981) และแนวคิดพื้นฐานจากทฤษฏีพัฒนาการทาง สมาชิกไปรวบรวมข้อมูลทางอาชีพตนตัง้ เป้าหมายไว้ โดย
อาชีพของ Super (1990) โดยโปรแกรมมีการประยุกต์ ศึกษารายละเอียดของงาน สิ่งที่ชอบและไม่ชอบ เพื่อให้
ให้เหมาะสมกับกลุม่ ตัวอย่าง เน้นความส�ำคัญในการสร้าง น�ำข้อมูลมาอภิปรายในการเข้าร่วมกิจกรรมครัง้ ต่อไป ซึง่
สัมพันธภาพและการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และช่วยเหลือ อภิปรายผลการด�ำเนินการได้ดังนี้
กันระหว่างสมาชิกและผู้น�ำกลุ่ม โดยแบ่งกระบวนการ
2. ขั้นการรู้ข้อมูลทางอาชีพ (Occupational
ออกเป็น 5 ขั้นตอน (Crites, 1981, pp. 217-223) information) เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้และข้อมูล
และสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
เกี่ยวกับอาชีพทั้งด้านบวกและด้านลบ เช่น ลักษณะ
1. ขั้ น การรู ้ จั ก ตนเอง (Self-appraisal) ของงาน เงื่อนไขในการเข้าสู่อาชีพ รายได้ อนาคตและ
เพื่ อ ให้ นิ สิ ต ที่ เข้ า รั บ การปรึ ก ษาได้ ส� ำ รวจความสนใจ ความก้าวหน้า ความต้องการของตลาดแรงงานเป็นต้น
ความสามารถ ค่านิยม จุดเด่น เป้าหมายในชีวิต ท�ำให้ อรอนงค์ ธัญญะวัน (2548, หน้า 57-58) กล่าวว่าการ
นิสิตเข้าใจอัตมโนทัศน์ของตนชัดเจนยิ่งขึ้นอันจะน�ำไป ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ รายได้และความต้องการ มี
สู่การตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสม กิจกรรมที่ให้นิสิต อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพ การได้รับข้อมูลทั้ง
ท�ำร่วมกันคือ การส�ำรวจความสนใจในอาชีพของตนเอง ด้านบวกและด้านลบเกี่ยวกับอาชีพนั้น ๆ ย่อมส่งผล
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ให้บุคคลสามารถตั้งเป้าหมายทางอาชีพและตระหนักว่า
อาชีพที่คาดหวังนั้นสามารถตอบสนองความต้องการ
ได้หรือไม่ ผู้วิจัยใช้กิจกรรม “อาชีพที่ฉันเลือกจะเป็นใน
อนาคต” โดยให้สมาชิกสัมภาษณ์บคุ คลทีป่ ระกอบอาชีพ
ที่ตนเองสนใจ ศึกษาข้อดีและข้อเสียของอาชีพนั้นจาก
สื่อต่าง ๆ
3. ขั้ น การตั้ ง เป้ า หมายทางอาชี พ (Goal
selection) เพื่อให้สมาชิกน�ำข้อมูลที่ได้จากการรู้จัก
ตนเองและรู้จักอาชีพ มาพิจารณาเพื่อก�ำหนดเป้าหมาย
ทางอาชีพของตนเอง ผูว้ จิ ยั ให้สมาชิกท�ำกิจกรรม “อะไร
คือเป้าหมายในอาชีพของฉัน” โดยผู้วิจัยอภิปรายให้
สมาชิกเข้าใจเกี่ยวกับ “เป้าหมาย” ชนิดของเป้าหมาย
ลักษณะของเป้าหมายที่ดี ขั้นตอนที่จะท�ำให้เป้าหมาย
ประสบผลส�ำเร็จ จากนั้นให้สมาชิกเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับภาพรวม จุดมุ่งหมายในชีวิตของตนเอง ข้อมูล
ทางอาชีพมาพิจารณาตั้งเป้าหมายทางอาชีพของตนเอง
ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไครท์ส (Crite, 1981, pp. 217223) เรียกว่าการเลือกประเภทอาชีพ (Career choice
content) ซึง่ หมายถึง การทีบ่ คุ คลตัดสินใจเลือกประเภท
อาชีพ เช่น ต้องการท�ำงานเป็นล่าม นักจิตวิทยา เป็น
วิศวกร
4. ขั้นการวางแผนอาชีพ (Planning) เพื่อให้
สมาชิกน�ำเป้าหมายทางอาชีพที่ก�ำหนดไว้มาด�ำเนินการ
วางแผนอย่างเฉพาะเจาะจงและสามารถปฏิบัติได้จริง
เพื่อให้เป้าหมายประสบผลส�ำเร็จ โดยแบ่งแผนการออก
เป็น 3 ระยะ คือ ระยะสัน้ ระยะกลางและระยะยาว ในส่วน
ของการวางแผนอาชีพ ซูเปอร์ได้กล่าวว่า การพัฒนาวุฒิ
ภาวะทางอาชีพเริม่ ต้นตัง้ แต่ขนั้ ตอนการรูจ้ กั ตนเอง การ
รู้ข้อมูลทางอาชีพ การได้รับข้อมูลเหล่านี้จะท�ำให้บุคคล
สามารถวางแผนเข้าสู่อาชีพตามเป้าหมายที่ตนเองวาง
ไว้ได้ ไครท์ส กล่าวว่า การวางแผนอาชีพ (Planning)
จะท�ำให้บคุ คลตระหนักถึงอนาคตข้างหน้าของตนเองได้
ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยใช้กิจกรรม “เมตริกซ์ (Matrix) ชีวิต”
เพื่อให้สมาชิกเห็นถึงความส�ำคัญของการวางแผนและ

พิจารณาเป้าหมายทางอาชีพของตนว่าต้องด�ำเนินการ
วางแผนอย่างไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
5. ขั้ น การแก้ ป ั ญ หาทางอาชี พ (Problem
solving) เพื่ อ ให้ นิ สิ ต น� ำ ความรู ้ จ ากการรู ้ จั ก ตนเอง
ความรูเ้ กีย่ วกับอาชีพ มาใช้ในการจัดการแก้ไขปัญหาทาง
อาชีพที่ก�ำลังประสบอยู่และที่จะเกิดขึ้นในการด�ำเนินการ
ตามแผนที่วางไว้ โดยให้เล่าถึงเรื่องราวที่เป็นอุปสรรคใน
การเข้าสู่อาชีพของแต่ละคน และให้สมาชิกในกลุ่มระดม
ความคิดช่วยเหลือ หาทางในการแก้ไขปัญหานั้น ในขั้น
ตอนการแก้ปัญหาทางอาชีพ ซูเปอร์ (Super 1990,
pp. 206-208) ได้เสนอแนวคิดว่า บุคคลที่มีวุฒิภาวะ
ทางอาชีพเพียงพอจะมีความพร้อม และมีความสามารถ
ในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งความพร้อมดัง
กล่าว ประกอบด้วย ความพร้อมทางร่างกาย จิตใจและ
สังคม การพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่
เป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคคลได้มีความสามารถใน
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
สรุ ป ได้ ว ่ า การพั ฒ นาวุ ฒิ ภ าวะทางอาชี พ ด้ ว ย
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่ม ส�ำหรับนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพาในครั้งนี้ สามารถช่วยพัฒนาวุฒิภาวะ
ทางอาชีพให้นิสิตได้ โดยอาศัยองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน
คือ บรรยากาศการสร้างสัมพันธภาพภายในกลุ่มและ
โปรแกรมการพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพด้วยการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาทาอาชีพแบบกลุ่มตามแนวคิดของ จอห์น
โอ ไครท์ส องค์ประกอบทั้งสองส่วนนี้สามารถท�ำให้นิสิต
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีวุฒิภาวะทางอาชีพเพิ่มขึ้นมากกว่า
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะของการวิจัย
1.1 จากการวิจัยพบว่าการพัฒนาวุฒิภาวะ
ทางอาชีพในระยะก่อนและระยะหลังการปรึกษามีคา่ เฉลีย่
ของคะแนนวุฒภิ าวะทางอาชีพไม่แตกต่างกัน ซึง่ อาจเกิด
จากข้อจ�ำกัดเรือ่ งของเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมทีอ่ าจจะ
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น้อยเกินไป ท�ำให้บางกิจกรรมกลุ่มตัวอย่างไม่สามารถ
หาข้อมูลที่หลากหลายมาน�ำเสนอ หากต้องการให้เห็น
ผลการเปรียบเทียบที่แตกต่างกันมากกว่านี้ควรมีการ
จัดกิจกรรม โดยเว้นระยะเวลาในการท�ำกิจกรรมแต่ละ
โปรแกรม และอาจมีการเพิ่มวิทยากรเพื่อให้ความรู้เกี่ยว
กับอาชีพที่หลากหลาย
1.2 ควรน� ำ หลั ก การสร้ า งแรงจู ง ใจ
(Motivation) โดยการสร้างเจตคติเชิงบวกต่ออาชีพที่
ตนเองสนใจ เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้มองเห็นโอกาสมุม
มองที่หลากหลายเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองเลือก
1.3 นิ สิ ต ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ควรเพิ่ ม
หลักการเสริมสร้างนิสัยในการท�ำงาน ให้นิสิตมีความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง ต่ อ หน้ า ที่ ต่ อ งานที่ จ ะท� ำ ใน
อนาคต และฝึกให้นิสิตวางแผนการท�ำงานอย่างเป็น
ขั้นตอน รู้ล�ำดับความส�ำคัญของงาน เพื่อให้สามารถ
น� ำ ไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง เมื่ อ ออกไปสู ่ โ ลกของการท� ำ งาน
1.4 นิสิตระดับอุดมศึกษา ควรเพิ่มความรู้ความเข้าใจ
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เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ลักษณะของงาน ค่าจ้าง สวัสดิการ
ความก้าวหน้า ความมั่นคง รวมถึงความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถในการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพของนิสิต
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาการพัฒนาวุฒภิ าวะทางอาชีพ
ด้วยการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่มในนิสิต
ชั้นปีที่ 1 ให้นิสิตรู้จักตนเองมากขึ้น เพื่อเป็นแนวทาง
ในการตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ ซึ่ง
ส่งผลต่อการเลือกอาชีพในอนาคต
2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อเจตคติและ
ความสามารถในการเลือกอาชีพของนิสิต ทั้งด้านบวก
และด้านลบ เช่น ความมั่นคง ความก้าวหน้า สวัสดิการ
โอกาสในการใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนมา รวมถึง
ศึกษาปัจจัยภายนอก เช่น แนวโน้มตลาดแรงงาน โอกาส
ในการก้าวเข้าสู่อาชีพ
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