
บทท่ี 6  
การแนะแนวอาชีพ 

การแนะแนวอาชีพเปนเร่ืองสําคัญยิ่ง ถือวาสวนหน่ึงของระบบการศึกษา น่ัน
หมายความวาในการใหการศึกษาแกเยาวชนในทุกระดับ ต้ังแตระดับประถมศึกษา จนถึง
อุดมศึกษา มีความมุงหมายใหเขาไดเปนคนโดยสมบูรณ คือนอกจากจะมีพลานามัยดี มี
ทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตแลวเขายังตองเตรียมตัวท่ีจะมีอาชีพ และเปนสมาชิกของ
สังคมท่ีมีประโยชน การแนะแนวไดมีมานานแลวจนกลายเปนศาสตรหน่ึง ปจจุบันไดรับ
การรับรองวาเปนส่ิงประดิษฐอยางหน่ึง ใชคําวา “Social Invention” เปนส่ิงท่ีมนุษยได
กลั่นกรองคิดคนข้ึนมาเพ่ือจะชวยมนุษยดวยกันและเปนเคร่ืองมือท่ีจะแกปญหาในเรื่อง
ของการเลือกเรียนเพ่ือจะเตรียมตัวไปสูอาชีพ การแนะแนวอาชีพจะตองคอย ๆ ทําไปเพ่ือ
ความสําเร็จในอนาคต (วชิรญา  บัวศรี 2528, 21) 

งานแนะแนวเปนการชวยเหลือบุคคลใหสามารถพัฒนาตนเองใหถึงขีดสูงสุดของ
ความสามารถ กลาวคือเพ่ิมใหบุคคลไดเปนหรือไดรับในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเขาใหมาก
ท่ีสุด การแนะแนวจึงมิใชความพยายามที่จะทําใหบุคคลไดเปนหรือไดรับในส่ิงท่ีผูแนะแนว
ตองการคาดหวัง หรือเห็นวาเหมาะสม ดังน้ัน นักแนะแนวจะตองมีการศึกษา พิจารณา
และทําความเขาในในตัวบุคคลรวมท้ังปฏิบัติงานไปในลักษณะที่จะเอื้ออํานวยใหบุคคลได
เขาใจตนเองและพรอมท่ีจะพัฒนาตนเองใหถึงขีดสูงสุดของความสามารถของเขา 

สวัสด์ิ  สุวรรณอักษร (2542, 143-144) กลาวถึงการแนะแนวอาชีพ วา เปน
กระบวนการหนึ่งในการ 1) ชวยใหบุคคลรูจักและเขาใจตนเองอยางลึกซ้ึงทุกดาน คือ 
สติปญญาความสามารถ ความถนัด ความสนใจและอุปนิสัยใจคอวาเหมาะกับงานหรือ
อาชีพใด 2) ชวยใหบุคคลรูจักและเขาใจโลกของงานอาชีพตางๆ และองคประกอบของงาน 
เชน ลักษณะของงานอาชีพคุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ เงินเดือนหรือรายไดความ
ม่ันคงในงาน โอกาสกาวหนาในงาน สภาพปจจุบันและแนวโนมของตลาดแรงงานใน
อนาคตสําหรับงานอาชีพตางๆ เหลาน้ี เปนตน 3) ชวยใหบุคคลรูจักเลือกและตัดสินใจ
เลือกงานอาชีพอยางฉลาดถูกตองเหมาะสมกับอัตภาพ 4) ชวยใหบุคคลรูจักตัดสินใจเลือก
อยางฉลาดในการเขารับการศึกษาและฝกอบรมในวิชาชีพตาง ๆ 5) ชวยใหบุคคลไดมี
โอกาสพัฒนาบุคลิกลักษณะของตนใหเหมาะกับงานอาชีพ เชน ความอดทน ความ
รับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ความขยันหม่ันเพียร ความตรงตอเวลา ความรวมมือในการ
ทํางาน เปนตน 6) ชวยใหบุคคลไดมีโอกาสสัมผัสกับงานอาชีพตาง ๆ ตามความเหมาะสม
กับวัยและ 7) ชวยใหบุคคลสามารถปรับตนใหเขากับงานอาชีพ จนประสบความสําเร็จและ
มีความสุขในงานอาชีพของตน 
 
 



จุดมุงหมายของการแนะแนว 
 

การแนะแนวเปนกระบวนการชวยเหลือบุคคลท่ีมีระเบียบแบบแผน โดยใชเทคนิค
และกลวิธีตางๆ เ พ่ือชวยใหบุคคลแตละคนบรรลุความสําเ ร็จสูงสุดท่ีเหมาะกับ
ความสามารถและความตองการของตัวเขา นักแนะแนวมิควรมีหนาท่ีแกปญหาใหกับผูมี
ปญหา แตควรพยายามหาหนทางชวยใหผูประสบปญหาสามารถแกปญหาไดดวยตัวเอง
ซ่ึงวิธีการนี้ตรงกับความตองการของผูมีปญหา กลาวคือ จากการสํารวจความตองการของ
นักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการชวยเหลือท่ีพึงประสงค พบวา นักศึกษารอยละ 76.2 ตองการให
ผูชวยใหเขาสามารถแกปญหาไดดวยตัวเอง นอกจากนี้นักแนะแนวควรชวยใหบุคคล
สามารถพัฒนาตัวเองไดอยางเหมาะสมดวยสําหรับการท่ีจะทําใหบุคคลแตละคนสามารถ
พัฒนาตนเองจนถึงขีดสูงสุดน้ัน นุชลี อุปภัย (2546, 22) กลาววาควรมีการกําหนด
จุดมุงหมายของการทํางานท่ีชัดเจนเพื่อจะไดสามารถดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย
หลักท่ีวางไว ซ่ึงจุดมุงหมายของการแนะแนวควรกําหนดไว ดังน้ี  

1. การพยายามทําใหบุคคลรูจักตนเอง (Self-Understanding) เปนการทําให
บุคคลรูขอดี ขอบกพรองของตนเองทั้งทางดานอารมณ สติปญญา ความสามารถ และ
ความถนัด เปนตน 

2. การพยายามช วย ให บุ คคลสามา รถ ตัด สิน ใจ ได ด ว ย ตั ว เ อ ง  (Self-
Determination) เปนความพยายามที่จะทําใหบุคคลรูจักหาหนทางตัดสินปญหา และเลือก
แนวทางในการแกปญหาไดดวยตัวเอง  

3. การชวยใหบุคคลเกิดการปรับตัว (Self-Adjustment) เปนการชวยสนับสนุนให
บุคคลยอมรับตนเองทั้งจุดดีและจุดบกพรอง จนเกิดการตัดสินใจแกปญหาและนําพา
ตนเองไปสูการพัฒนาท่ีเหมาะสมตามลําดับ 

Ontario (1984 อางถึงใน ดี. สจวต  คองเกอร 2546, 12-16) ไดกําหนด
คุณลักษณะท่ีนักเรียนพึงมีจากผลการจัดโปรแกรมแนะแนว กลาวคือ มีทักษะความรู และ
เจตคติพื้นฐานท่ีจําเปน ดังตอไปน้ี 

1. รูจักและช่ืนชมตนเอง 
1) บอกจุดเดน คานิยม ความสนใจ ความถนัด และความสําเร็จของตนเองได 
2) ใชประสบการณท้ังในและนอกสถานศึกษา กิจกรรมและความสนใจตาง ๆ 

ของตนใหเปนประโยชนตอการเรียนรูเกี่ยวกับสมรรถภาพของคนไดมากยิ่งข้ึน 
3) พัฒนาทักษะท่ีเกี่ยวของกับความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทางรางกายและ

อารมณ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดขณะท่ีนักเรียนพัฒนาจากวัยรุนไปสูวัยผูใหญ 
4) บงช้ี อธิบาย และยอมรับความรูสึกตาง ๆ ของตนที่มีตอตนเองและผูอื่นได 
5) บอกใหทราบถึงความหวัง ความคาดหวัง และความกลัวหรือความวิตก

กังวลของตนได 



2. ปฏิสัมพันธกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
1) แสดงทักษะความสามารถที่ จําเปนในการติดตอ ส่ือสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
2) บอกคุณลักษณะตาง ๆ ท่ีตนแสวงหาจากการมีสัมพันธภาพกับผูอื่นได 
3) บอกวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการกับอารมณของตนได 
4) บอกวิธีการตาง ๆ ท่ีมนุษยปฏิบัติในกลุม และสามารถประเมินผล

พฤติกรรมตาง ๆ เหลาน้ีได 
5) เขาใจความสําคัญของการรับรูความรูสึกและความตองการตาง ๆ ของผูอื่น

ในกลุมได 
6) แสดงความสามารถและทักษะท่ีจําเปนในการทํางานเปนกลุมอยางไดผล 
7) ระบุวิธีการอุทิศตนเพื่อมีสวนรวมในงานชุมชนของผู ท่ีตางกันในดาน

วัฒนธรรม เช้ือชาติ ศาสนา ความสามารถ อายุ และแบบแผนของวิถีชีวิต 
8) มีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูอื่นท่ีมีความแตกตางดานวัฒนธรรม เช้ือชาติ กลุม

ศาสนา ความสามารถ และอายุ  
9) เขาใจถึงลักษณะการพึ่งพาอาศัยกันระหวางบุคคลในชุมชน 

 3.  พัฒนาแผนการเรียนไดอยางเหมาะสม 
 1)  คุนเคยกับขอเลือกหลากหลายทางการศึกษาท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนได
เลือกในแตละระดับช้ัน 
 2)  รูจักใชแหลงวิทยาการท่ีมีอยูหลากหลาย เชน ปฏิทินงานของสถานศึกษา 
ระบบขอมูลทางคอมพิวเตอร และแบบทดสอบวินิจฉัย 
 3)  ไปทัศนศึกษาตามสถาบันการศึกษาตาง ๆ หลายแหงและรับฟงวิทยากร
ใหความรูเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาตอ 
 4)  เขาใจความสัมพันธระหวางการศึกษากับการเลือกอาชีพ 
 5)  เลือกวิชาเรียนไดสอดคลองกับพ้ืนฐานความรูความสามารถ ความสนใจ 
คานิยม และสัมฤทธิผลทางการเรียนของตน 
 6)  ปรับปรุงแผนการเรียนของตนเปนระยะ ๆ ใหเหมาะสมกับขอสนเทศ             
ใหม ๆ รอบตัว 
 9)  มีความรูและเจตคติท่ีพึงมีสําหรับการเลื่อนช้ันเรียนขึ้นไปแตละข้ัน 
 10)  เขาใจถึงความสําคัญของแรงเสริมท่ีจูงใจใหประสบความสําเร็จทางการ
เรียน 
 11)  รูจักใชแหลงความรูแกไขและเสริมการเรียนของตน 
 12)  รูจักพัฒนาทักษะการเรียนที่เหมาะสมกับระดับการศึกษา 
 13)  รูจักพัฒนาทักษะการบริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.  สํารวจทางเลือกในการประกอบอาชีพ  



  1)  เขาใจความหมายและความสําคัญของคําท่ีเกี่ยวของกับอาชีพ เชน การหา
เลี้ยงอาชีพ (career) การประกอบอาชีพ (occupation) งาน (work) และช้ินงานหรืองาน
เหมา (job) เปนตน 
  2)  เขาใจความสําคัญของการวางแผนในแตละชวงของชีวิต คือ ชวงการเรียน 
การทํางาน และการออกจากงาน 
  3)  รูวาประสบการณและการตัดสินใจของตนมีผลกระทบอยางไรตอชีวิตใน
ปจจุบันและอาจมีผลกระทบตออาชีพในอนาคตของตน  
  4)  ตระหนักถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคม และแนวโนมในอนาคตที่อาจมี
ผลกระทบตอการวางแผนอาชีพ 
  5)  รูจักใชกระบวนการตาง ๆ ในการตัดสินใจ 
  6)  แสดงใหเห็นถึงทักษะการตัดสินใจวางแผนอาชีพอยางไดผล 
  7)  ระบุขอมูลหรือขอสนเทศท่ีจําเปนสําหรับการเลือกแนวทางประกอบอาชีพ
ไดถูกตองตรงกับขอเท็จจริง 
  8)  รูจักใชแหลงวิทยาการใหเปนประโยชนตอการสํารวจแนวทางเลือกอาชีพ 
  9)  ใชความรูของตน ใชความสัมพันธกับผูอื่น และใชทักษะของตน รวมท้ัง
แผนการเรียน เพ่ือพัฒนาแผนการเลือกอาชีพใหครอบคลุมจุดหมายท้ังในระยะสั้นและ
ระยะยาว   
  10)  ระบุและรูจักใชแหลงขอสนเทศหลากหลายเกี่ยวกับโอกาสในการทํางาน 
  11)  เขียนจดหมายตาง ๆ และจดหมายสมัครงานไดครบถวนถูกตอง เขียน
ประวัติยอ และพัฒนากลวิธีการหางานทํา 
  12)  ผานการทดลองสัมภาษณเพ่ือสมัครเขาทํางาน 
  13)  เขาใจความคาดหวังโดยทั่วไปที่นายจางมีตอลูกจาง 
  14)  เขาใจถึงสิทธิและความรับผิดชอบตามกฎหมายในฐานะที่เปนลูกจาง 
  15)  เขาใจบทบาทของสหภาพแรงงานและสมาคมตาง ๆ ของนายจางหรือ
ลูกจาง 
  16)  เรียนรูเกี่ยวกับโอกาสอันพึงมี และขอดีขอเสียของการประกอบอาชีพ
อิสระ 
 
 สวัสด์ิ  สุวรรณอักษร (2542, 144)  ไดกลาวถึงหลักการแนะแนวอาชีพ ในการ
จัดบริการแนะแนวอาชีพใหเปนระบบ จําเปนจะตองยึดถือหลักการที่สําคัญ ดังตอไปน้ี 

1. จะตองจัดใหเปนกระบวนการตอเน่ืองกันไปนับต้ังแตเด็กกอนเขาเรียน 
ระหวางเรียน และภายหลังเม่ือเด็กจบการศึกษาไปแลว  

2. จะตองจัดเพ่ือเด็กทุกคน ไมใชเฉพาะเด็กท่ีมีปญหาเร่ืองอาชีพเทาน้ัน 



3. จะตองถือวาเด็กเปนศูนยกลางสําคัญในการใหบริการแนะแนวอาชีพ โดย
คํานึงถึงความแตกตางของแตละบุคคลซ่ึงมีสติปญญา ความสามารถ ความถนัด ความ
สนใจ และอุปนิสัยใจคอแตกตางกัน รวมท้ังศักยภาพในตนซึ่งอาจแตกตางกัน 

4. จะตองถือวาเด็กทุกคนยอมจะมีศักด์ิศรีแหงความเปนคน ซ่ึงมีสิทธิและ
เสรีภาพที่จะเลือกและตัดสินใจเลือกแนวทางชีวิตในดานการงานอาชีพของตนโดยไมมีการ
บังคับ และถือวาเด็กจะตองรับผิดชอบในการกระทําของตน 

5. จะตองจัดบริการแนะแนวอาชีพใหครบท้ัง 5 บริการใหเปนกระบวนการ
ตอเน่ืองกันไปดุจลูกโซเร่ิมต้ังแต  

5.1 บริการสํารวจเด็กเปนรายบุคคล เพ่ือชวยใหเด็กรูจักและเขาใจตนเองวามี
สติปญญาความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และอุปนิสัยใจคอหรือบุคลิกภาพเหมาะ
กับงานอาชีพอะไร 

5.2 บริการสนเทศ เพื่อใหขอมูลท่ีถูกตองเกี่ยวกับโลกของงานอาชีพตางๆ 
และความตองการของตลาดแรงงาน ท้ังเพื่อใหเด็กมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพสุจริตทุกชนิด
ดวย 

5.3 บริการใหคําปรึกษาเพื่อชวยเด็กรูจัดตัดสินใจเลือกแนวทางประกอบอาชีพ
อยางฉลาดและถูกตองเหมาะสมกับอัตภาพ 

5.4 บริการจัดวางตัวบุคคล เพ่ือชวยใหเด็กไดมีโอกาสเลือกวิชาชีพเหมาะกับ
งานอาชีพตาง ๆ ท่ีสนใจดวยการฝกงาน ทดลองงานเพื่อหาประสบการณในระหวางศึกษา 

5.5 บริการติดตามผลและประเมินผล เพ่ือบริการใหความชวยเหลือในระหวาง
ศึกษา ระหวางฝกงานหรือลองงานหรือทํางานเพ่ือหารายไดพิเศษตลอดจนเมื่อออกไป
ประกอบอาชีพแลว 

6. การบริหารงานแนะแนวอาชีพและการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ จะตอง
ประสานสัมพันธและสอดคลองกับการปฏิบัติงานดานอื่นๆ ของโรงเรียน เชน การจัด
แผนการเรียน การจัดการเรียนการสอนตามหลักการ 

7. จะตองมีบุคลากรหรือคณะบุคลากรผูมีความศรัทธาตองานนี้เปนผูรับผิดชอบ
ในการกําหนดนโยบาย วางโครงการและวางแผนปฏิบัติงานแนะแนวอาชีพในโรงเรียน 

8. จะตองไดรับความรวมมือ และมีการติดตอประสานงานกับหนวยงานและ
องคกรตาง ๆ ท้ังของรัฐและเอกชนในชุมชนหรือภายนอกโรงเรียน เพ่ือรับและใหบริการ 
ท้ังเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหงานแนะแนวอาชีพดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและอยางเปน
ระบบครบถวนตามหลักการแนะแนว 

9. ในการแนะแนวอาชีพแตละระดับ จะตองคํานึงถึงวัยและความพรอมของเด็ก
เปนสําคัญ กลาวคือ ในระดับประถมศึกษาเด็กยังไมถึงวัยท่ีจะเลือกอาชีพหรือทํางาน ท้ัง
ยังไมสนใจในเรื่องอาชีพมากนัก แตเปนวัยท่ีควรปลูกฝงเจตคติท่ีดีตออาชีพตางๆ ควรให
เด็กรักการทํางาน และมีกิจนิสัยในการทํางาน  



10. ผูจัดบริการแนะแนวอาชีพ จะตองมีความรูกวางขวางเกี่ยวกับโลกของงาน
อาชีพ เชน ความตองการของตลาดแรงงานทั้งในปจจุบันและอนาคต ลักษณะของงาน
อาชีพตาง ๆ สภาพส่ิงแวดลอมเกี่ยวกับงานคุณสมบัติตางๆ ของผูทํางาน ระเบียบการรับ
สมัครงาน เงินเดือน หรือคาจาง สวัสดิการและโอกาสกาวหนาในอาชีพประเภทของอาชีพ
ตางๆ  

11. จะตองมีเคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ ท่ีจําเปนตามสมควร เชน แบบทดสอบ
ความถนัด แบบสํารวจความสนใจ ความสามารถและบุคลิกภาพท่ีพอเช่ือถือได เพ่ือชวย
ใหเด็กรูจักตนเองอยางถูกตอง จะตองมีแฟมประวัติของเด็ก หรือระเบียบสะสมสําหรับ
ประมวลขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเพ่ือความสะดวกในการใหบริการแนะแนวอาชีพไดถูกตอง 

12. จะตองจัดระบบการใหขอมูลขาวสารความรูเกี่ยวกับอาชีพตางๆ และความ
ตองการดานตลาดแรงงานอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพในรูปแบบตางๆ เชน เอกสาร
ส่ิงพิมพ โปสเตอร สไลด วีดิโอเทป ภาพยนตร เปนตน เพ่ือกระตุนความสนใจเจตคติท่ีดี
และคานิยมท่ีถูกตองในอาชีพตาง ๆ  

13. จะตองพยายามใหเด็กผูปกครองและทรัพยากรตางๆ ในชุมชนเขามามีสวน
รวมมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดในโครงการและกิจกรรมตางๆ ของการแนะแนวอาชีพ ท้ัง
จะตองประชาสัมพันธเผยแพรใหเด็ก ครู ผูปกครอง และชุมชน ทราบและมองเห็น
ความสําคัญ  

การแนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance) เปนการชวยเหลือบุคคลในการเลือก
อาชีพ การเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพ และการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพเพื่อ
ความกาวหนาในวิชาชีพ ซ่ึงถือเปนการแนะแนวในระยะยาวและเปนการแนะแนวอยาง
ตอเน่ือง 

Skolnik (1995 อางใน นุชลี  อุปภัย 2546, 164) ไดเสนอแผนงานที่จะทําใหเด็กเกิด
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพตาง ๆ และคุนเคยกับลักษณะของการทํางาน เพ่ือจะไดเกิด
ความคิดท่ีเปนประโยชนตอการวางแผนเลือกแนวทางการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
ในอนาคต ซ่ึงการดําเนินแผนงานดังกลาวจะมีท้ังการใหขอมูลขาวสาร การใหคําปรึกษา 
การจัดวางตัวบุคคล และการติดตามผลในตัว ถึงแมเด็กๆ จะขาดความรูดานอาชีพ แต
สวนใหญจะมีแผนการหรือความฝนสําหรับอนาคตของตนเอง เชน ความตองการ
ชวยเหลือผูอื่น ความตองการปกปองส่ิงแวดลอม ความตองการมีเงินและใชเงินอยาง
สนุกสนาน การไดตอสูกับอาชญากรรม รวมท้ังไดผจญภัยในโลกกวาง เปนตน อยางไรก็
ตาม การทําใหความฝนเปนจริงเม่ือเติบโตขึ้นคอนขางจะทําไดยาก ซ่ึงการท่ีจะทําใหส่ิงท่ี
ปรารถนาน้ันเปนจริงในอนาคตไดจะตองเริ่มตนวางแผนตั้งแตในวัยเด็ก แตส่ิงท่ีเด็กยังขาด
คือ เขาไมมีความรูเกี่ยวกับโลกแหงความเปนจริงของการทํางานจึงทําใหฝนของเขาขาด
พื้นฐานท่ีม่ันคงและชัดเจนอีกท้ังยังขาดขอมูลท่ีจะชวยทําใหฝนน้ันกลมกลืนกับสภาพ
ความเปนจริงในชีวิตและในสังคมปจจุบัน ตัวอยางเชน เด็กท่ีมีความฝนท่ีจะปกปอง



 
 

 
  



การดําเนินการแนะแนวอาชีพ 
 
 ในการจัดบริการแนะแนวอาชีพในสถานการศึกษาทุกระดับ ไมวาจะเปนระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรืออุดมศึกษา ผูดําเนินการจัดหรือผูรับผิดชอบจําเปนตองมี
หลักการที่สําคัญ ๆ ท่ีควรยึดถือเพ่ือใชประกอบการพิจารณาในการจัดบริการแนะแนว
อาชีพใหมีประสิทธิภาพซึ่ง ดร.สําเนาว  ขจรศิลป (2529, 78) รวบรวมไวดังน้ี 
 1.  การแนะแนวอาชีพเปนกระบวนการที่ตอเน่ือง การท่ีบุคคลจะเลือกประกอบ
อาชีพไดอยางเหมาะสมนั้น ข้ึนอยูกับปจจัยท่ีสําคัญสามประการคือ 
 1.1.  บุคคลจะตองรูจักตัวเองในดานตาง ๆ เชน ในดานท่ีเกี่ยวกับความสนใจ
ในอาชีพ ความสามารถ ความถนัด และคานิยม เปนตน 
 1.2  บุคคลตองมีความรูเกี่ยวกับโลกของงาน คือรูวาในสังคมที่ตนอาศัยอยูมี
อาชีพอะไรอยูบาง บุคคลจะตองมีความรูอยางละเอียดถี่ถวนกับอาชีพตาง ๆ ท่ีตนเอง
สนใจและนอกจากน้ันก็จะตองมีความรูเกี่ยวกับตลาดแรงงานอีกดวย 
 1.3 บุคคลจะตองมีระดับวุฒิภาวะที่สูงพอที่จะสามารถวิเคราะหตนเอง และ
วิเคราะหอาชีพไดอยางดี และสามารถใชวิจารณญาณตัดสินใจเลือกอาชีพ โดยใชหลักการ
วิเคราะหตนเองและการวิเคราะหอาชีพประกอบกัน 
       การท่ีบุคคลจะมีปจจัยท้ังสามประการดังกลาวไดจึงตองอาศัยเวลาในการ
พัฒนา การเลือกอาชีพของบุคคลจึงตองใชเวลาอันยาวนาน ฉะน้ันการจัดบริการแนะแนว
อาชีพจึงตองกระทําเปนโครงการระยะยาวที่ตอเน่ือง โดยเร่ิมต้ังแตระดับประถมศึกษา
เพ่ือใหเด็กไดมีความรูความเขาใจถึงความสําคัญของการประกอบอาชีพและเพื่อปลูกฝง
เจตคติท่ีดีตออาชีพตาง ๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ควรเนนในเร่ืองการสํารวจตนเอง
และการสํารวจอาชีพตาง ๆ ท่ีมีอยูในสังคมและในระดับมัธยมปลายควรเนนการตัดสินใจ
เลือกอาชีพของนักเรียน ในระดับอุดมศึกษาการแนะแนวอาชีพจะเนนในเรื่องการตัดสินใจ
เลือกอาชีพ เพ่ือชวยเหลือนักศึกษาท่ีคิดวาไมสามารถตัดสินใจเลือกอาชีพไดถูกตอง การ
จัดบริการแนะแนวอาชีพจึงตองทําตอเน่ืองอยูตลอดเวลาทุกปและทุกระดับการศึกษา 
 2.  การจัดบริการแนะแนวอาชีพน้ัน ผูใหบริการจําเปนตองเขาใจผูรับบริการและ
ตองใหผูรับบริการเขาใจตัวเองลึกซ้ึง 
 ในการใหบริการแนะแนวอาชีพน้ัน จําเปนตองมีแบบทดสอบและแบบสํารวจ
ชนิดตาง ๆ ท่ีมีคุณภาพดีไวใชทดสอบหรือสํารวจบุคลิกภาพของผูรับบริการ เพื่อใหผูให
คําปรึกษาไดทราบและเขาใจผูขอรับบริการ เพ่ือใหผูใหคําปรึกษาไดทราบและเขาใจผู
ขอรับคําปรึกษาไดอยางลึกซ้ึง และเพื่อใหผูขอรับคําปรึกษาไดมีความรูและความเขาใจใน
ตนเองมากขึ้น การรูจักตนเองอยางดีพอ จะทําใหบุคคลตัดสินใจเลือกอาชีพไดดียิ่งข้ึน 



3. การจัดบริการแนะแนวอาชีพน้ัน จําเปนตองมีขอมูลดานการศึกษาและอาชีพท่ี
ทันตอเหตุการณท่ีมีปริมาณมากและมีความถูกตองดี บริการแนะแนวอาชีพทุกแหง ควรมี
ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาระดับสูงข้ึนทั้งในและตางประเทศ 

4. การแนะแนวอาชีพสงเสริมใหบุคคลมีความรับผิดชอบตอตนเอง ควรยึดหลักวา
บุคคลมีความสามารถในการใชวิจารณญาณเพื่อตัดสินใจดวยตนเองได  

5. การตัดสินใจเลือกอาชีพควรมีความยืดหยุน คือเม่ือบุคคลตัดสินใจเลือก
ประกอบอาชีพใดอาชีพหน่ึงแลว ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ถาสภาพการณตาง ๆ ใน
สังคมไดเปลี่ยนแปลงไป 

6. การเตรียมตัวเพ่ือประกอบอาชีพเปนส่ิงจําเปน เปนการพัฒนาบุคคลทางดาน
วิชาชีพ สติปญญา สังคม อารมณ รางกายและจิตใจ  

7. การแนะแนวอาชีพเปนงานของทุกฝายในสถาบันการศึกษา ฝายกิจการ
นักศึกษากับคณะวิชาตาง ๆ จะตองมีการประสานงานและมีความรวมมือกันอยางใกลชิด 

8. การจัดบริการแนะแนวอาชีพใหมีความสมบูรณ นอกจากหลักการท่ีสําคัญตาง 
ๆ ดังท่ีไดกลาวมาแลว บริการแนะแนวอาชีพจะมีประสิทธิภาพไดจะตองมีบริการและ
กระบวนการตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

8.1 บริการสนเทศเกี่ยวกับอาชีพ 
8.2 มีบริการทดสอบ 
8.3 มีบริการใหคําปรึกษาท้ังทางดานการศึกษา อาชีพ สวนตัวและสังคม 
8.4 มีการเก็บรวบรวมระเบียนสะสมของนักศึกษา 
8.5 มีกระบวนการพัฒนาใหมีความพรอมท้ังรางกายและจิตใจ 
8.6 มีบริการจัดหางาน 
8.7 มีการติดตามประเมินผล 

9. ควรมีการประสานงานกับหนวยงานภายนอกสถาบัน เชน ศูนยแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ กรมแรงงาน ตลอดจนบริษัทหางราน เปนตน 
 

 
 



 แนวโนมของการแนะแนวอาชีพในชวงทศวรรษนี้เปนการเนนเร่ือง Life Career 
Development คือ การพัฒนาอาชีพตลอดชีวิต แทนท่ีจะพัฒนาอาชีพเฉพาะอยางเดียว จึง
ตองมีการเตรียมความพรอมท่ีจะทํางาน การหางาน กระท่ังวิธีการที่จะแกไขความเบื่องาน
และรักษาสุขภาพจิตไว ซ่ึงกระบวนการนี้จะตองทําเปนระบบ โดยหาความตองการของ
กลุมวาเปนอยางไร วางเปาหมาย และก็หาวิทยากรให แลวจึงประเมินผลโครงการ ซ่ึง 
นวลศิริ  เปาโรหิตย (2528, 18) ไดกลาวถึงการแนะแนวอาชีพวา ควรมีการบริการที่สําคัญ 
5 ประการคือ 

1. บริการใหคําปรึกษาดานอาชีพ (Career Counseling) ชวยในการตัดสินใจใน
การเลือกอาชีพและใหความกระจางในเร่ืองการแนะแนวอาชีพโดยตรง การใหคําปรึกษา
ดานอาชีพตามหลักสากลจะมีวิธีการดังน้ีคือ คร้ังแรกจะเปนเร่ืองการสัมภาษณ คือหา
ขอมูลท่ัว ๆ ไปกอนวา เขาเกงอะไร ภูมิหลังเขาเปนอยางไร การศึกษาเปนอยางไร เขามี
ทักษะหรือเกงทางใดเพื่อชวยเขาในการหางานไดเหมาะกับเขา และสุดทายก็เปนเร่ืองของ
การทําแบบทดสอบดานอาชีพ แลวจึงทําการใหคําปรึกษาดวยการพูดคุยกัน เราจะคุยกับ
เขาเพียง 2-3 คร้ังเขาก็จะเริ่มรูวาตัวเองเกงอะไร และชวยใหเขามีทักษะในการตัดสินใจ 

2. การจัดโครงการตาง ๆ (Program Consultation) ไดแก การจัดวันอาชีพ วัน
นัดพบแรงงาน การสัมมนาหรืออภิปรายเกี่ยวกับตลาดแรงงาน  

3. บริการแบบทดสอบ (Psychometric Service) โดยการจัดหาแบบทดสอบตาง ๆ 
ไวในหองสมุดอาชีพ เชน แบบทดสอบ SDS (Self Directed Search) หรือแบบทดสอบที่
สรางขึ้นเอง 

4. การจัดต้ังหองสมุดอาชีพ (Career Library) ซ่ึงควรจะเปนลักษณะของศูนย
ขอมูลอาชีพ คือมีแฟมอาชีพ สไลดอาชีพ เทปและวีดีโอเกี่ยวกับอาชีพ 

5. บริการจัดหางาน (Placement Service) เปนบริการที่เปนหัวใจของการแนะ
แนวอาชีพมากท่ีสุด 
 นอกจากน้ีนุชลี  อุปภัย (2546, 25-27) ไดกลาวถึงวิธีการดําเนินงาน และขอตกลง
เบื้องตนของการแนะแนวในการชวยเหลือบุคคลเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายของการแนะแนว 
นักแนะแนวควรมีหลักในการปฏิบัติงานอันเปรียบเสมือนจุดยืนท่ีบอกย้ําถึงวิธีการ
ดําเนินงานดังตอไปน้ี 

1. การแนะแนวจะตองเปนการพัฒนาความเปนบุคคลของแตละคน การแนะแนว
ถูกกําหนดมาโดยมีความเชื่อวาในการพัฒนาบุคคลน้ันจะตองเปดโอกาสใหบุคคลไดเรียนรู
เกี่ยวกับตัวเองวา ตนเองคือใคร มีคุณสมบัติอยางไร และคุณสมบัติเหลาน้ันมีความหมาย
ตอชีวิตในอนาคตของเขาอยางไร  

2. การดําเนินการแนะแนวมี จุดมุงหมายเพื่อใหบุคคลได รู จักตนเองและ
ส่ิงแวดลอม นักแนะแนวจะใชกลวิธีตาง ๆ เพ่ือทําใหบุคคลไดรูจักและเขาใจลักษณะ
ภายในของตนเอง เชนการใชเทคนิคการสัมภาษณ การใหคําปรึกษา และการใช



แบบสอบถาม เปนตน วิธีการดังกลาวจะเปนโอกาสใหบุคคลสามารถสํารวจความเปน
ตัวตนของตนเอง รวมทั้งความหมายและคุณคาท่ีไดจากประสบการณชีวิต และเนื่องจาก
การดําเนินชีวิตของบุคคลประกอบดวย ตัวบุคคลและโลกแหงการรับรูสวนตัวของเขา และ
เหตุการณภายนอกท่ีเขามาสูชีวิตของเขาตามลําดับ 

3. การแนะแนวตองยึดหลักความรวมมือกัน มิใชเปนการบังคับ ตองข้ึนอยูกับ
ความพอใจของบุคคลสองฝาย ฝายหน่ึงคือผูชวยเหลือ อีกฝายหน่ึงคือผูรับความชวยเหลือ 
การแนะแนวเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับแรงจูงใจภายในและความเต็มใจ การไมบังคับและการ
ไมสรางความกดดันใหกับบุคคลจึงถือเปนหลักสําคัญของการแนะแนว 

4. การแนะแนวจะตองมีความเช่ือเบื้องตนวา มนุษยมีความสามารถในตัวท่ีจะ
พัฒนาตนเอง ผูใหความชวยเหลือควรยึดความเช่ือท่ีวามนุษยมีความสามารถภายในตัวท่ี
จะปรับปรุงพัฒนาตนเอง 

5. การแนะแนวจะตองคํานึงถึงศักด์ิศรีและคุณคาของมนุษย รวมทั้งการยอมรับ
สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลในการตัดสินใจ การเห็นความสําคัญในคุณคา และความเทา
เทียมกันของมนุษย รวมท้ังเสรีภาพสวนบุคคลเปนส่ิงจําเปนในการแนะแนว 

6. การแนะแนวเปนกระบวนการศึกษาท่ีมีความตอเน่ืองและเปนขั้นตอน โดยจัด
ใหบริการตั้งแตในระดับประถมไปจนถึงส้ินสุดการศึกษา และตอเน่ืองไปจนตลอดชีวิต 
 
ขอพิจารณาในการเลือกอาชีพสําหรับบุคคลตาง ๆ 
 
 เร่ืองเกี่ยวกับความการเลือกอาชีพ ซ่ึงมีความสําคัญ ผูท่ีจะเร่ิมเขาสูอาชีพ ควรจะ
ไดรูขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับอาชีพใหมากที่สุดกอนท่ีจะตัดสินใจเขาสูอาชีพน้ัน ๆ เพราะ
ธรรมชาติทําใหคนเรามีอะไรท่ีแตกตางกัน มีความสนใจแตกตางกัน มีความสามารถ
แตกตางกัน มีบุคลิกภาพแตกตางกัน เพราะฉะนั้น จึงประกอบอาชีพท่ีแตกตางกัน ดังน้ัน
จึงมีหลักในการพิจารณาเลือกอาชีพท่ี สวัสด์ิ  ประทุมราช (2529, 89) เห็นวาส่ิงท่ีจําเปน
ในการพิจารณาอยางคราว ๆ เพ่ือประโยชนในการแนะแนว ไดแก 

1. ความสนใจในอาชีพ   
2. ความถนัดและความสามารถ  
3. ความตองการตลาดแรงงาน  

 ท้ังน้ี สวัสด์ิ  ประทุมราช (2529, 90) ไดจัดอาชีพตาง ๆ เปน 10 อาชีพ และแตละ
สาขาอาชีพจะมีลักษณะของงานเปนสามระดับ เปนอยางนอย ประกอบดวย ระดับอาชีพ 
(professional) ระดับกึ่งอาชีพ (semi professional) และระดับทักษะ (skilled worker) ซ่ึง
อาชีพตาง ๆ จําแนกได ดังน้ี 

1. เร่ืองเกี่ยวกับเคร่ืองจักรกล ไดแก วิศวกรสาขาตาง ๆ ชางยนตร  
2. งานเชิงคํานวณ ไดแก นักบัญชี งานสถิติ 



3. งานเชิงวิทยาศาสตร ไดแก แพทย นักเคมี  
4. งานชักชวนโฆษณา ไดแก งานขายโฆษณา 
5. งานศิลป ไดแก สถาปนิก นักแสดง ชางภาพ 
6. งานวรรณกรรม ไดแก นักประพันธ ทนายความ ผูพิพากษา 
7. งานดนตรี ไดแก นักประพันธเพลง นักดนตรี 
8. งานบริการสังคม นักสังคมสงเคราะห งานฝายบุคคล 
9. งานเสมียน ไดแก งานในสํานักงาน 
10. งานนอกสํานักงาน ไดแก เจาหนาท่ีเกษตร ปาไม ผูบังคับการเรือ 
 
กรมการจัดหางาน กองสงเสริมการมีงานทํา ได จัดทําขอมูลเผยแพรทาง

อินเทอรเน็ต URL:http://doe.go.th/vgnew/guide โดยกลาววา บุคลิกภาพกับการเลือก
อาชีพและการศึกษาใหเหมาะสมกับตัวเอง การเลือกอาชีพและสาขาวิชาท่ีจะศึกษา ให
เหมาะสมกับตัวเองโดยเนนเร่ืองบุคลิกภาพ บุคคลแตละบุคคลยอมมีบุคลิกภาพท่ีแตกตาง
กัน แตละคนจะมี ลักษณะที่ช้ีเฉพาะตนไมวารูปราง หนาตา ผิวพรรณ หรือนิสัยใจคอ มี
นักวิชาการบางทานไดใหความหมายของคําวา "บุคลิกภาพ" คือ ลักษณะสวนรวมของ 
บุคคล ซ่ึงประกอบดวยสิ่งท่ีปรากฏทางรางกาย นิสัยใจคอ ความรูสึกนึกคิด และพฤติกรรม
รวมของบุคคลน้ัน ซ่ึงไดรวมอยูดวยกันอยางผสมกลมกลืนในตัว บุคคลน้ัน รวมถึงส่ิงท่ีเขา
ชอบและไมชอบ ส่ิงท่ีเขาสนใจและไมสนใจ เปาหมายตาง ๆ ในชีวิตของเขา ความสามารถ
ดานตาง ๆ ของเขา 
          ลักษณะของบุคลิกภาพเฉพาะของแตละคนน้ัน หากบุคคลรูจักและเขาใจ
บุคลิกภาพจนสามารถมองตนไดตามสภาพความเปนจริงยอมชวยใหบุคคล ตัดสินใจเลือก
แนวทางชีวิต การศึกษา และอาชีพไดอยางสอดคลองกับตัวเองมากท่ีสุด  
          บุคลิกภาพน้ันเกี่ยวของกับอะไรบาง 
          1.  ทางกายภาพ หมายถึง รูปรางหนาตาดี ยอมสงผลใหผูสัมภาษณสนใจไดบาง 
และตนเองก็มีความภูมิใจม่ันใจยิ่งถามีสุขภาพที่แข็งแรงวองไวในการทํางานยิ่งนา
ประทับใจ 
          2.  ทางสมอง สมองดีไมมีโรคภัยไขเจ็บก็จะทําใหเขามีความทรงจําดี เชาวน
ปญญาดี แตตองเปนผลจากการศึกษาอบรมพื้นฐานดวย 
          3.  ความสามารถ อาศัยประสบการณ และความถนัดจากการฝกฝน 
          4.  ความประพฤติ เปนผูอยูในศีลธรรม สุภาพออนโยน มีมนุษยสัมพันธ ไมเปน
ปฏิปกษกับสังคม 
          5.  ชอบเขาสังคมมีทัศนคติท่ีดีตอผูอื่น การแสดงออกตอเพ่ือนฝูง ไมเห็นแกตัว มี
นํ้าใจตอผูอื่นไมอวดตัว 
          6.  อารมณดี ใจเย็น ไมฉุนเฉียว อดกลั้นโทสะได 



          7.  กําลังใจ เปนคนที่จิตใจเขมแข็ง ไมทอถอย ไมเสียขวัญงาย 
 
ในการเสริมสรางบุคลิกภาพที่ดีน้ัน ตองการพื้นฐานในการสงเสริมอยางไร

บาง  
1. ตองเอาใจใสสุขภาพ การออกกําลังกาย การทํางาน การกินอาหาร การพักผอน

นอนหลับ ตองจัดใหเปนไปตามความเหมาะสมของรางกายโดยถือความพอดีของแตละ
บุคคลเปนหลัก คือ กินได ถายสะดวก และนอนหลับ คุณก็จะปลอดภัยจาการถูกรบกวน
ดวยอาการออนเพลียจิตใจ หงุดหงิด และปวดศีรษะ  

2. บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสังคม ขอน้ีเปนขอสําคัญในการควบคุม "พลังใจ
ใฝอํานาจ" มิใหแสดงออกมานอกลูนอกทาง ถาไมมีพลังใจใฝสังคมมาถวงคุณไว คุณจะ
กลายเปนคนเห็นแกตัว เอาแตใจตนเอง ตอตานสังคม  

3. ศึกษางานในหนาท่ี ความรอบรูทําใหเกิดความเช่ือม่ันในตนเอง คนท่ีรูงานใน
หนาท่ีของตนดีและทํางานดวยความมั่นใจ ยอมเกิดความภาคภูมิใจวาเปนคนสําคัญคน
หน่ึงในบริษัท และการมีความรูสึกเชนน้ีก็ยอมจะเสริมสรางบุคลิกลักษณะของเขาใหดีข้ึน
ได  

4. หัดนิสัยใหเปนคนขวนขวาย ความขวนขวายจะเกิดไดก็ตอเม่ือมีความสนใจ 
ความรักในหนาท่ี ฉะน้ันในขั้นตนจะตองสรางความสนใจขึ้นมากอน พึงสนใจงานในหนาท่ี 
งานของเพื่อนบาน และของสังคม อยาทําตัวเปนคนชอบบนจูจ้ีจุกจิก และคอยมุงคิดแตวา
เม่ือใดจะถึงวันหยุดงาน  

5. เปนผูฟงท่ีดี แตตองเปนการฟงอยางมีศิลปะ คือผูฟงตองชักจูงผูพูดใหพูดใน
เร่ืองท่ีเขาเร่ืองและแสดงใหเห็นวาตนเองฟงคําพูดของเขาดวยความต้ังใจ เม่ือถึงโอกาสที่
ควรถามก็ถามแตควรจะคอยใหเขาพูดจนจบเสียกอน น่ีคือศิลปะในการฟง  

6. มีวาทศิลป ศึกษาปญหาชีวิตของสังคมท่ีเกิดข้ึนประจําวันโดยการสังเกตการ
อานหนังสือพิมพ ชมภาพยนตรบาง ซ่ึงจะชวยใหคุณมีความรูหรือมีขอมูลเก็บไวใชในการ
พูดคุยกับผูอื่นไดมากข้ึน  

7. มีความรูพอท่ีจะพูดคุยกับผูอื่นไดทุกระดับ  
8. รูจักถอมตัว หมายถึง การไมยกตนขมทาน ท้ังดานกริยาและคําพูด การถอมตน

ท่ีถูกตองน้ันตองเกิดจากความรูสึกท่ีจริงใจวาตนเองแมจะมีความสําคัญในทางใดบาง แตก็
มิใชเปนคนสําคัญคนเดียว หากแตยังมีคนอื่นที่สําคัญเทากัน หรือสําคัญกวา ซ่ึงจะทําให
คุณเขาสังคมกับใครๆ ไดอยางหนาช่ืนตาบาน  

9. รักเพ่ือนบาน คุณควรจะมีการวิสาสะกับเพื่อนบานบางสัมผัสกันตามสมควร 
แลวคุณจะไดประโยชนมากมาย  



10. อยางมุงสรางบุคลิกภาพมากเกินไป ถาคุณวาดภาพอยูในใจอยูเสมอวา 
บุคลิกภาพของคุณจะตองเปนอยางน้ันอยางน้ีตามท่ีคุณเห็นวาดีหรืองามแลว คุณก็
พยายามประพฤติตัวใหเปนอยางท่ีคุณตองการ ภาพที่จะสะทอนใหเห็นก็คือคุณจะ
กลายเปนคนที่แข็งท่ือ ฝนธรรมชาติ และกลายเปนคนที่อยูในสภาพหลอกลวงไป  
นอกจากขอพึงปฏิบัติเพ่ือเสริมสรางบุคลิกภาพแลวยังมีส่ิงที่ควรหลีกเลี่ยงละท้ิงออกไป
จากตัวคุณ ไดแก  

ก. ความรูสึกตํ่าตอย รวมท้ังความหม่ันไสเยาะเยยตนเอง  
ข. ความอิจฉาริษยา  
ค. ความไวตัวมากเกินไปซึ่งขอน้ีจะทําใหเกิดผลตามมาคือจะเปนคนโกรธงาย 

ประสาทออน ข้ีแย ถือดีเกินไปหัวสูง และแยกตัวเองออกจากสังคม  
 บุคลิกภาพดีเปนของมีคา ท่ีควรยึดไวเปนเปนสมบัติประจําตัวจะทําใหชีวิต
ประสบแตความสําเร็จ 

บุคลิกภาพมีอิทธิพลตอการเลือกอาชีพ โดยบุคคลจะเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกับ
บุคลิกภาพของตน บุคลิกภาพเฉพาะอยางมีความสัมพันธกับอาชีพ เฉพาะอยาง ทฤษฎี
การเลือกอาชีพของ "จอหนแอล ฮอลแลนด" มีแนวคิดพ้ืนฐาน 4 ประการ 

          ประการท่ี 1 อาชีพเปนเคร่ืองแสดงออกทางบุคลิกภาพ บุคคลจะเลือกอาชีพใด
ยอมแสดงวาบุคลิกภาพของ เขาจะปรากฏออกมาในทิศทางเดียวกัน 

          ประการท่ี 2 บุคลิกภาพของแตละบุคคลมีความสัมพันธกับชนิดของส่ิงแวดลอมใน
การทํางานของบุคคลน้ัน ดังน้ัน บุคคลจึงมีแนวโนมจะหันเขาหางาน หรืออาชีพท่ี
สอดคลองกับบุคลิกภาพของเขา 

          ประการท่ี 3 บุคคลจะคนหาส่ิงแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยใหเขาไดฝกทักษะ และใช
ความสามารถของเขา ท้ังยัง เปดโอกาสใหเขาไดแสดงเจตคติ คานิยม และบทบาทของเขา 

          ประการที่ 4 บุคลิกภาพของส่ิงแวดลอมจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของแตละ
บุคคล ดังน้ัน เม่ือสามารถ ทราบบุคลิกภาพและส่ิงแวดลอมของบุคคลแลว ก็จะทําใหทราบ
ผลท่ีจะติดตามมาของบุคคลน้ันดวย เชน การเลือกอาชีพ ความสําเร็จในอาชีพ ตลอดจน
ท้ัง พฤติกรรมตาง ๆ ท้ังการศึกษาอาชีพและสังคมดวย 



 

    
       ฮอลแลนดไดสรุปทฤษฎีของเขาไว 4 ประการดังน้ี คือ (อางใน สําเนาว  ขจรศิลป 
2529, 38) 
          1.  ในสังคมของวัฒนธรรมตะวันตก สามารถแบงบุคคลออกตามลักษณะของ
บุคลิกภาพได 6 ประเภท คือ พวกชอบเกี่ยวของกับส่ิงท่ีเปนรูปธรรม (Realistic) พวกท่ี
ชอบเกี่ยวของกับกิจกรรมที่ใชความคิด การแกปญหา (Intellectual) พวกชอบเขาสังคม 
(Social) พวกชอบระเบียบแบบแผน (Conventional) พวกท่ีมีความทะเยอทะยาน ชอบมี
อํานาจ (Enterprising) และพวกชอบศิลปะ (Artistic) 
         2.  บรรดาอาชีพตาง ๆ น้ัน สามารถแบงตามลักษณะและสภาพแวดลอมได 6 ชนิด 
ซ่ึงสอดคลองกับบุคลิกภาพของคนทั้ง 6 ประเภท 
          3.  บุคคลยอมแสวงหาสภาพแวดลอมและอาชีพ ซ่ึงเปดโอกาสใหเขาไดใช
ความสามารถและทักษะ เพ่ือแสดงออกถึงคานิยมและทัศนคติ ตลอดจนการ มีบทบาทท่ี
เหมาะสม และหลีกเลี่ยงบทบาทที่ไมเหมาะสมกับตนเอง 
          4.  พฤติกรรมของบุคคลสามารถอธิบายไดจากปฏิกิริยาระหวางแบบฉบับแหง
พฤติกรรมของเขากับสภาพแวดลอมของเขา 
          คนเราน้ันมีความถนัดในการกระทําส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือหลาย ๆ ส่ิงดวยกันทุกคน 
แตมีระดับความสามารถมากนอยแตกตางกันไป บางคนมีความถนัดใน การทํางานหลาย ๆ 
ดาน แตบางคนมีความถนัดในการทํางานดานใดดานหน่ึงโดยเฉพาะความถนัดก็คือ ระดับ
ความสามารถของบุคคล ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนได โดยท่ีบุคคลน้ัน ๆ ไดรับการฝกอบรม หรือมี
ประสบการณในงานนั้นๆ มาคูกัน และสามารถที่จะนํา ประสบการณหรือความรูท่ีไดจาก
การฝกอบรมนั้นไปใชให เปนประโยชน 



          สําหรับการสํารวจตัวทานเองวาเปนคนอยางไร มีบุคลิกภาพอยางไร ตลอดจน
พฤติกรรมและลักษณะที่เปนท้ังขอดีขอเสีย มีความเชี่ยวชาญ ชอบงาน ประเภทใด และมี
ความถนัดทางดานใด จะชวยใหเราสามารถมองภาพที่เปนตัวเองไดท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

การคัดเลือกอาชีพตามลักษณะบุคลิกภาพและสภาพแวดลอมทางอาชีพของบุคคล
ตามที่จอหน แอล ฮอลแลนด (อางใน สําเนาว  ขจรศิลป 2529, 46) ไดแบงเปน 6 
ประเภทดังน้ี  

กลุมท่ี 1 บุคลิกภาพแบบจริงจัง ไมคิดฝน นิยมความจริง และส่ิงท่ีเปนรูปธรรม (Realistic)  

 

 

 

 

 เชน วิศวกร ชางเทคนิค ฯลฯ 
กลุมท่ี 2 บุคลิกภาพแบบที่ตองใชเชาวปญญาและความคิด (Investigative)  
 เชน แพทย ทันตแพทย ฯลฯ 
กลุมท่ี 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) มีจิตนาการสูง ชอบอิสระภาพ 
 เชน สถาปนิก จิตรกร นักประพันธ นักดนตรี ฯลฯ 
กลุมท่ี 4 บุคลิกภาพท่ีชอบการสมาคม สังคมกับผูอื่น (Social) ชอบชวยเหลือผูอื่น 
 เชน นักสังคมสงเคราะห พยาบาล นักสังคมวิทยา ฯลฯ 
กลุมท่ี 5 บุคลิกภาพแบบมีความทะเยอทะยาน กลาคิดกลาทํา ชอบทํากิจกรรม (Enterprising) 
 เชน นักธุรกิจ เศรษฐศาสตร การเงิน นักการเมือง  ฯลฯ 
กลุมท่ี 6 บุคลิกภาพท่ีทําตามระเบียบแบบแผน (Conventional) ไมคอยมีความยืดหยุน 

รอบคอบและขยันหม่ันเพียร เชน  เลขานุการ บัญชี ฯลฯ  
 
 นอกจากน้ี เรียม  ศรีทอง (2535, 131) ไดกลาวถึงแนวคิดในการแบงกลุมอาชีพ
แบบงาย ๆ โดยกลุมนักวิชาการทดสอบของอเมริกา ไดผสมผสานแนวคิดในการแบง



อาชีพตามบุคลิกภาพของฮอลแลนด และการแบงอาชีพตามลักษณะงานของโรว โดย
เรียกวา แผนที่โลกงานอาชีพ ซ่ึงแบงงานทุกชนิดในโลกออกเปน 4 ประเภทใหญ ๆ ไดแก  

1. งานอาชีพท่ีเกี่ยวของกับตัวเลขหรือขอมูล (information) หมายถึง งานที่ตองทํา
เกี่ยวกับตัวเลข จํานวน ขอมูล ทําสถิติ บัญชี วัดผล ไดแก อาชีพ ผูซ้ือ-ขาย ผูแทน
จําหนาย เจาของกิจการ พนักงานการเงิน บัญชี  พนักงานตรวจสอบ 

2.  งานอาชีพท่ีเกี่ยวกับความคิด (ideas) หมายถึง งานที่ทําเกี่ยวกับการคิดคน 
แตง ประดิษฐ รวมทั้งคําพูด ศิลปะ ดนตรี ไดแก อาชีพ นักวิทยาศาสตร นักดนตรี นัก
ปรัชญา มัณฑนากร สถาปนิก ชางภาพ นักเขียน นักขาว เปนตน 

3. งานอาชีพท่ีเกี่ยวกับบุคคล (people) หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการชวยเหลือ
ผูอื่น ใหความรูบริการรับใช ชักจูงใจ ใหความบันเทิง ไดแกอาชีพ นักขาย พยาบาล ครู 
ทันตแพทย แมบาน พนักงานโรงแรม นักสังคมสงเคราะห  

4. งานอาชีพท่ีเกี่ยวกับวัตถุหรือส่ิงของ (things) หมายถึง งานที่ตองทํากับ
เคร่ืองจักร วัสดุอุปกรณ และเคร่ืองมือ หรือเคร่ืองทุนแรง รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
ส่ิงของ ไดแก อาชีพ ชางเทคนิค วิศวกร พนักงานกอสราง ผูประดิษฐงานทางคหกรรม
และหัตถกรรม ชาวสวน 
 
สรุป 
 

การแนะแนวเปนกระบวนการชวยเหลือบุคคลท่ีมีระเบียบแบบแผน โดยใชเทคนิค
และกลวิธีตางๆ เ พ่ือชวยใหบุคคลแตละคนบรรลุความสําเ ร็จสูงสุดท่ีเหมาะกับ
ความสามารถและความตองการของตัวเขา ใหผูรับการแนะแนวมีทักษะ ความรู เจตคติ ท่ี
จะเปน คือ รูจักและช่ืนชมตนเอง ปฏิสัมพันธกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนา
แผนการเรียนไดอยางเหมาะสม สํารวจทางเลือกในการประกอบอาชีพ การแนะแนวเปน
กระบวนการตอเน่ืองท่ีบุคคลจะตองรูจักตนเองในดานความสนใจในอาชีพ ความสามารถ 
ความถนัด และคานิยม ตองมีความรูเกี่ยวกับโลกอาชีพ ตองมีระดับวุฒิภาวะท่ีสูงพอท่ีจะ
สามารถวิเคราะหตนเองและอาชีพ ผูใหบริการแนะแนวอาชีพตองเขาใจผูรับบริการ และ
ตองใหผู รับบริการเขาใจตนเองลึกซ้ึง ตองมีขอมูลดานการศึกษาและอาชีพท่ีทันตอ
เหตุการณ สงเสริมใหบุคคลมีความรับผิดชอบตนเอง เตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพ พัฒนา
วิชาชีพ สติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และจิตใจ การใหบริการแนะแนวมีกระบวนการ
ดังน้ี บริการสนเทศเก่ียวกับอาชีพ บริการทดสอบ บริการใหคําปรึกษา เก็บรวบรวม
ระเบียนสะสม มีกระบวนการพัฒนาใหมีความพรอมท้ังรางกายและจิตใจ มีบริการจัดหา
งาน มีการติดตามผล 
 ในการพิจารณาในการเลือกอาชีพน้ันนอกจากตองพิจารณาความสนใจ ความถนัด 
ความสามารถและความตองการตลาดแรงงานแลว บุคลิกภาพก็เปนส่ิงสําคัญยิ่งในการ



เลือกอาชีพ ซ่ึงบุคลิกภาพน้ันเกี่ยวของกับ กายภาพรูปรางหนาตา สมองเชาวนปญญา 
ประสบการณความถนัด ความประพฤติ การแสดงออกตอสังคม อารมณ กําลังใจ ดังน้ัน
บุคลิกมีอิทธิพลตอการเลือกอาชีพมาก โดยเราจะตองเลือกอาชีพใหเหมาะกับบุคลิกภาพ
ของตน ซ่ึงแบงบุคลิกภาพได 6 ประเภท คือ พวกชอบเกี่ยวของกับส่ิงท่ีเปนรูปธรรม พวก
ท่ีชอบเกี่ยวของกับกิจกรรมท่ีใชความคิด การแกปญหา พวกชอบเขาสังคม พวกชอบ
ระเบียนแบบแผน พวกท่ีมีความทะเยอทะยาน และพวกชอบศิลปะ 

 
 


