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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์ เพื ่อ 1) ศึกษาปัญหาการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 2) เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกอาชีพก่อนและหลังการเข้าร่วมการเรียนสอนโดยการใช้
โปรแกรม We Space และ 3) เปรียบการตัดสินใจเลือกอาชีพของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการทดลอง           
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 285 
คน กลุ่มที่ 2 แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม จำนวน 142 คน และกลุ่มทดลองจำนวน 143 คน จากนักเรียนกลุ่มแรก       
โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงนักเรียนที่มีคะแนนการตัดสินใจเลือกอาชีพต่ำและสมัครใจในการเข้าร่วมการ
ทดลองในครั้งนี้ ได้กแก่ 1) แบบวัดการตัดสินใจเลือกอาชีพ 2) โปรแกรมการตัดสินใจเลือกอาชีพ WE Space 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติคำนวนค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมุตฐานค่า t ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกันและกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกัน 
 ผลการวิจัยพบว่า 

1. การตัดสินใจเลือกอาชีพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ระดับ  
ปานกลาง ยกเว้นด้านข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ อยู่ในระดับ สูง 

2. หลังการเข้าร่วมการสอนการตัดสินใจเลือกอาชีพด้วยโปรแกรม  WE Space กลุ่มทดลองมีคะแนนสูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. หลังการเข้าร่วมการสอนการตัดสินใจเลือกอาชีพด้วยโปรแกรม  WE Space กลุ่มทดลองมีคะแนนสูง
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

คำสำคัญ : โปรแกรม WE Space, การตัดสินใจเลือกอาชีพ 
 
 
 



ABSTRACT 
The purposes of this research are (1) to study career decision making through We space 

program for students grade 10; (2) to compare career decision making before and after 
participating in the experimental group in terms of  We space program; and  (3) to compare career 
decision making before and after participating in the experimental and control group in terms of 
We space program. The samples in this study consisted of two group. 1) The first group consisted 
of two hundred eighty-five Grade Ten students by simple random sampling and a second group 
divided into 142 control groups and 143 experimental groups from the first group of students 
purposive sampling and voluntarily to participate in the We space program. The research 
instruments used in the study were (1) career decision making questionnaire; (2) We space 
program. The data were analyzed by statistics for calculating mean (x), standard deviation (SD), 
dependent t-test and Independent t-test. 
       The research results were as follow: 
           1. The career decision making of students grade 10 as a whole was at the medium level 
and each dimension of career decision making were at medium level except Process of career 
decision making 
           2. The career decision making of the experimental group after the experiment was and 
higher than before the experiment at a significantly increased level of .01 
 3. The career decision making  of the experimental group after the experiment was higher 
than the control group were significantly higher at a level of .01. 
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บทนำ 
การศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนา

ความเป็นมนุษย์ รวมถึงปลูกฝังกระบวนการคิด องค์
ความรู ้เพื ่อนำไปประยุกต์ใช้ต่อการดำรงชีว ิตให้
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับ
ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2545) ได้กำหนดขอบเขต
แนวทางการศึกษา ในหมวดที่ 4 มาตรา 22 “การ
จ ั ดการศ ึ กษาต ้ องย ึ ดหล ั ก  ผ ู ้ เ ร ี ยนท ุ กคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ (Ministry of Education. 2002: 14) 
และยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ พ.ศ. 2560 
-2564 ของกรมการจัดหางาน ได้กำหนดยุทธศาสตร์
ที่ 2 การยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการ
แนะแนวอาชีพ เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้มี
การวางแผนการเข้าสู่อาชีพที่เหมาะสมกับตนเองและ
ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง ต ล า ด  ( Department of 
Employment: 2017)  จะเห ็นได ้ว ่ า ในป ัจจ ุบัน
รัฐบาลให้ความความสำคัญกับการศึกษาเพื่อการมี
งานทำและความเหมาะสมระหว ่างอาช ีพกับ
ศักยภาพของตนเอง เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
        จากนโยบายและพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 
2545) ดังกล่าว จึงเป็นแนวทางในการกำหนดการจัด
กิจกรรมแนะแนวในหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 
2551 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้เส้นทางชีวิตของตนเอง 
และได้กำหนดขอบข่ายของการจัดกิจกรรมแนะแนว 

3 ข้อ ดังนี้ 1) การแนะแนวการศึกษา 2) การแนะ
แนวอาช ีพ 3)  การแนะแนวส ่วนต ัวและส ังคม 
(Ministry of Education. 2013) ซึ ่งเป็นกิจกรรม
หลักท่ีช่วยพัฒนาการตัดสินใจเลือกอาชีพเพ่ือนำไปสู่
การตัดสินใจเลือกอาชีพที ่เหมาะสมกับตนเอง ใน
ปัจจุบันการจัดกิจกรรมแนะแนวได้มีเครื ่องมือที่
หลากหลายในการก ิจกรรมเพ ื ่อตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมแนะแนว หนึ่งใน
เครื ่องมือที ่สำคัญ คือ โปรแกรม WE Space เป็น
โปรแกรมท ี ่ถ ูกพ ัฒนาโดยม ีว ัตถ ุประสงค ์ เ พ่ือ
พัฒนาการตัดสินใจเลือกอาชีพ การสำรวจอาชีพ 
และออกแบบเส้นทางในการดำเนินชีวิตเพื่อให้การ
ดำเนินชีวิตเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งตรงกับแนว
ทางการช่วยให้รับบริการตัดสินใจเลือกอาชีพของ 
Department of Employment (2016: 16) ที ่ได้
กำหนดแนวทางในการช่วยให้ผู ้รับบริการแนะแนว
การต ัดส ินใจเล ือกอาช ีพท ั ้ งหมด 3 ข ั ้นตอน
ประกอบด้วย 1) การสำรวจตนเอง 2) บันทึกการ
วางแผนอาชีพ และ 3) ทำแบบวัดแววความถนัดทาง
อาชีพ ขั้นตอนเหล่านี ้จะช่วยผู้รับบริการตัดสินใจ
เลือกอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ในการนี้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ควรได้รับการพัฒนาการตัดสินใจเลือกอาชีพเพ่ือ
นำไปใช้ในการวางแผนและเตรียมเข้าสู ่อาช ีพที่
เหมาะสมกับตนเอง เป็นช่วงวัยที่ต้องเตรียมความ
พร้อม สามารถกำหนดเป้าหมายของชีวิตตนเอง หาก
นักเรียนมีการวางแผนที่ประสิทธิภาพการตัดสินใจ
เลือกอาชีพก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
         ดังนั้น จากที่กล่าวมาข้างต้นการพัฒนาการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพเพื่อนำไปสู่อาชีพและการพัฒนา



ศักยภาพของตนเองได้อย่างสูงสุด ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษาการพัฒนาการตัดสินใจเลือกอาชีพโดยใช้
โปรแกรม WE Space ของน ั ก เ ร ี ยนระด ับชั้ น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ความพร้อมของนักเรียนไปสู่การพัฒนาตนเองอย่าง
เต็มความสามารถ 
วัตุประสงค์ของการวิจัย 
  1) เพื ่อศึกษาคะแนนการตัดสินใจเลือก
อาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 
  2) เพื ่อเปรียบเทียบคะแนนการตัดสินใจ
เลือกอาชีพก่อนและหลังการเข้าร่วมการเรียนสอน
โดยการใช้โปรแกรม We space ของกลุ่มทดลอง 
  3) เพื ่อเปรียบคะแนนการตัดสินใจเลือก
อาชีพของกลุ ่มทดลองและกลุ ่มควบคุมหลังการ
ทดลอง 
สมมติฐานการวิจัย 

1) หลังได้รับการใช้โปรแกรม WE Space 
นักเรียนกลุ ่มทดลองมีคะแนนการตัดสินใจเลือก
อาชีพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

2) หลังได้รับการใช้โปรแกรม WE Space 
นักเรียนกลุ ่มทดลองมีคะแนนการตัดสินใจเลือก
อาชีพสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม 
 
กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
ก ร อ บ แ น ว ค ว า ม ค ิ ด ข อ ง ผ ู ้ ว ิ จ ั ย ไ ด้

ทำการศึกษาองค์ประกอบของการตัดสินใจเลือก
อาชีพตามมาตรวัดการรับรู ้ความสามารถในการ
ต ัดส ินใจเล ือกอาช ีพของของ  (Taylor; &Betz, 
1994: 8) โดยสร้างจากโครงสร้างองค์เช ิงข้อมูล
ประกอบการต ั ดส ิ น ใจ เ ล ื อกอาช ี พ  (Career 
decision)  ม ี ท ั ้ ง ห ม ด  4  อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ  คื อ                     
1) ข ้อมูลเก ี ่ยวกับอาชีพ 2) ข ้อมูลเก ี ่ยวกับกับ
กระบวนการตัดส ินใจเล ือกอาช ีพ 3) ข ้อม ูลที่
เกี่ยวข้องกับตนเองและ 4) ข้อมูลเกี่ยวข้องกับแหล่ง
ค้นหาข้อมูล จากองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบ
พบว่าตรงตามหลักการและวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาการตัดสินใจเลือกอาชีพของโปรแกรม WE 
Space ประกอบไปด้วย ข้อมูลอาชีพ แบบสำรวจ
ตนเอง การวางแผนการตัดสินใจเลือกอาชีพ และ
แหล ่งในการค ้นหาข ้อม ูล ด ังรายละเอ ียดตาม
ภาพประกอบดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น 

การสอนโดยใช้ 
โปรแกรม WE Space 

การตัดสินใจเลือกอาชีพมี 4 ด้านประกอบด้วย 

1) ดา้นขอ้มลูเก่ียวกบัอาชีพ  
2) ดา้นขอ้มลูเก่ียวกบักบักระบวนการตดัสินใจ 
     เลือกอาชีพ 
3) ดา้นขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัตนเอง  
4) ดา้นขอ้มลูเก่ียวขอ้งกบัแหลง่คน้หาขอ้มลู 

ตัวแปรตาม 



ทบทวนวรรณกรรม 
     1. การตัดสินใจเลือกอาชีพ ผู ้วิจัยได้รวบรวม
ความหมายของการตัดสินใจเลือกอาชีพไว้ ดังนี้ 

กร ิลเบร ิก (Ginzberg et al. 1957; from 
Pongpan Kirdpitak. 1987) กล่าวว่า การตัดสินใจ
เล ือกอาช ีพคือกระบวนการที ่สร ้างความสมดุล
ระหว ่ างองค ์ประกอบในแต ่ละบ ุ คคลก ับขี ด
ความสามารถความเป็นจริงของบุคคล 

ออบิออนและโฟการ์ตี ้ (Albion & Fogrty. 
2002)  กล ่าวว ่า การต ัดส ินใจเล ือกอาช ีพ คือ
ความสัมพันธ์ก ันระหว่างอาช ีพและบุคล ิกภาพ 
ความสามารถทางปัญญา และองค์ความรู้ อีกทั้งยัง
เกี่ยวข้องกับความสนใจและค่านิยมในอาชีพนั้นด้วย 

ซ ู เ ป อ ร ์  (Super; 1957: from Pongpan 
Kirdpitak. 1987) การต ัดส ินใจเล ือกอาช ีพเป็น
กระบวนการที่บุคคลเลือกอาชีพที่แสดงความเป็น
ตัวตนแสดงศักยภาพที่เหมาะกับตนเอง ความถนัด
และความสนใจ รวมทั้งค่านิยมทางอาชีพ 
     2. โปรแกรม WE Space ค ือโปรแกรมที ่ถูก
ออกแบบเพื่อเป็นเครื่องมือให้นักเรียนและนักศึกษา 
ค้นพบตัวเอง รู้จักอาชีพ รู้วิธีการพัฒนาตนเอง การ
ต ัดส ินใจเล ือกอาช ีพและนำไปสู่ การวางแผน
เป้าหมายอาช ีพของตนเองได ้โดยวัตถ ุประสงค์      
ของโปรแกรม We Space คือการพัฒนานักเรียน
นักศึกษาจำนวนมากที ่ไม่มี เป้าหมาย ทิศทางไม่

ช ัดเจน ช ่วยให ้เก ิดกระบวนการเร ียนรู้ การเข้า
ใจความต้องการของตนเอง และสามารถวางแผนใน
การดำเนินชีวิตของตนเองได้ 
    3. ลักษณะของแบบวัดการตัดสินใจเลือกอาชีพ 
ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาคู ่มือ “การรู้จักตนเอง ผ่าน
โปรแกรม WE Space” พบว ่าแบบการว ัดการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพมีจำนวน 18 ข้อ โดยการให้มี
รายละเอียดดังนี้คะแนนตั้งแต่ 0 - 4 โดย  0 = ไม่
เลย, 1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ใช่, 4 = ใช่ที่สุด 
โดยประกอบด้วยทั้งหมด 4 ด้าน รายละเอียดดังนี้  
         3.1 ด้านข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ มีจำนวน 5 ข้อ  
         3.2 ด้านข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ
เลือกอาชีพมีจำนวน 3 ข้อ  
         3.3 ด้านข้อมูลที่เก่ียวข้องกับตนเอง มีจำนวน 
5 ข้อ  
         3.4 ด้านข้อมูลเกี่ยวข้องกับแหล่งค้นหาข้อมูล
มีจำนวน 5 ข้อ  
         3.5 คะแนนรวมทั้งหมดมี จำนวน 18 ข้อ 
     4. การวัดการตัดสินใจเลือกอาชีพ  
และเกณฑ์การแปลผลคะแนนของแบบทดสอบตาม
เกณฑ์การแปลผลของคู่มือ “การรู้จักตนเอง ผ่าน
โปรแกรม WE Space” โดยในแต่ละด้านมีคะแนน
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 
 
 

การตัดสินใจเลือกอาชีพ เกณฑ์การแปลผลคะแนน 
ต่ำ ปานกลาง สูง 

1) ด้านข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ   0 – 1 2 - 3  4 - 5 
2) ด้านข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ 0 – 1.25 1.26 - 2.91 2.92 - 5 

3) ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  0 – 1 2 - 3  4 - 5 

4) ด้านข้อมูลเกี่ยวข้องกับแหล่งค้นหาข้อมูล 0 – 1 2 - 3  4 - 5 
รวม 0 - 1.5 1.6 – 3.26 3.27 - 5 



วิธีการวิจัย 

  1. ขอบเขตการวิจัย 
     ตัวแปรที่ศึกษา 
        1.1 ตัวแปรต้น คือ การสอนโดยใช้โปรแกรม 
WE  space 

     1.2 ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกอาชีพ 
  2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท ี ่ ได ้ แก ่น ั ก เร ี ยนระด ั บชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม และโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย นนทบุรี จำนวน 1,016 คน 

1. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  

1.1 กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช ้ในการศึกษาการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพ โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายจาก
โรงเรียนของประชากร ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียน
ที ่ 2 จำนวน 285 คน ตามตารางการคำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างของ (Krejcie, R. V. & Morgan. 1970) 

1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลอง นักเรียน
ที่อยู่ในกลุ่มแรกที่ใช้ในการศึกษาจำนวน 285 คน 
แบ่งเป็นกลุ ่มควบคุม จำนวน 142 คน และกลุ่ม
ทดลองจำนวน 143 คน โดยใช้ว ิธ ีการเลือกแบบ
เจาะจงนักเรียนที่มีคะแนนการตัดสินใจเลือกอาชีพ
ต่ำและสมัครใจในการเข้าร่วมการทดลองในครั้งนี้ 

 

  3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.1 แบบวัดปัญหาในการตัดสินใจเล ือก
อาชีพ ซ่ึงได้รับการพัฒนาจากโปรแกรม WE Space 
มีทั ้งหมด 18 ข้อ 4 องค์ประกอบ คือ 1) การขาด
ข้อมูลเกี ่ยวกับอาชีพ 2) การขาดข้อมูลเกี ่ยวกับ

กระบวนการตัดสินใจ 3) การขาดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ก ับตนเอง 4)  การขาดข ้อม ูลท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องกับ
แหล่งข้อมูลโดยการให้มีรายละเอียดดังนี ้คะแนน
ตั้งแต่ 0 - 4 โดย  0 = ไม่เลย, 1 = น้อยมาก, 2 = 
น้อย, 3 = ใช่, 4 = ใช่ที่สุด โดยประกอบด้วยทั้งหมด 
4 ด้าน รายละเอียดดังนี้  
          3.1.1 ด้านข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ มีจำนวน 5 
ข้อ คะแนนดิบเต็ม 20 คะแนน (นำคะแนนดิบหาร
ด้วย 4 เพ่ือคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 คะแนน) 
 3.1.2 ด้านข้อมูลเกี ่ยวกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพ มีจำนวน 3 ข้อ คะแนนดิบเต็ม 
12 คะแนน (นำคะแนนดิบหารด้วย 2.4 เพื่อคิดเป็น
คะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 คะแนน) 
 3..1.3 ด้านข้อมูลที ่ เกี ่ยวข้องกับตนเอง           
มีจำนวน 5 ข้อ คะแนนดิบเต็ม 20 คะแนน (นำ
คะแนนดิบหารด้วย 4 เพื่อคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 
คะแนน) 
 3..1.4 ด้านข้อมูลเกี่ยวข้องกับแหล่งค้นหา
ข้อมูลมีจำนวน 5 ข้อ คะแนนดิบเต็ม 20 คะแนน 
(นำคะแนนดิบหารด้วย 4 เพื่อคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย
เต็ม 5 คะแนน) 
 3..1.5 คะแนนรวมทั้งหมดมีคะแนนดิบเต็ม 
72 จำนวน 18 ข้อ  (นำคะแนนดิบหารด้วย 14.4 
เพ่ือคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 คะแนน) 
       3.2 โปรแกรม WE Space เป็นโปรแกรมท่ีช่วย
ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และแบบทดสอบการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพ แบบวัดสิ่งที่ให้ความสำคัญ แบบ
ว ัดความชอบความถน ัด แบบสำรวจอาช ีพที่
ต ั ้งเป้าหมาย แบบสำรวจสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน แบบทดสอบความสามารถ แบบสำรวจ



กิจกรรมที่น่าใจ และบันทึกตัวตนของตนเอง เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกอาชีพและนำไปสู่การ
พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโปรแกรม
การตัดสินใจเลือกอาชีพถูกพัฒนามาจากมาตรวัด
การรับรู้ความสามารถในการตัดสินใจเลือกอาชีพของ
ของ  (Taylor; &Betz, 1994: 8)  โ ดยสร ้ า ง จ าก
โครงสร้างองค์ประกอบการตัดสินใจเลือกอาชีพ 
(Career Choice Competence)  
  4. ขั้นตอนการดำเนินการ 
 4.1 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล 
 การดำเน ินการเก ็บข ้อม ูลคะแนนการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้  
                4.1.1 ผู้วิจัยแจกแบบวัดการตัดสินใจ
เลือกอาชีพกับนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มตัวอย่าง 
                4.1.2 ผู ้ให้วิจัยให้อธิบายวิธีการตอบ
แบบวัดการตัดสินใจเลือกอาชีพ 
                4.1.3 ผู้วิจัยดำเนินการให้นักเรียนทำ
แบบวัดปัญหาในการตัดสินใจเลือกอาชีพ โดยเมื่อ
หลังจากทำแบบทดสอบให้นักเรียนนำผลไปแปลผล
ตามตารางการเกณฑ์การแปลผลของแบบวัด 
                4.1.4 นำข้อมูลที ่ได้ทำการวิเคราะห์
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

4.2 ขั้นตอนการดำเนินการทดลอง 
การวิจัยในครั ้งนี ้เป็นการวิจัยกึ ่งทดลอง 

(Quasi-experiment) โดยแบบแผนการทดลองแบบ 
(Control group, Pretest- Posttest design) มีการ
วัด 2 ครั ้งทั ้งก่อนและหลังการทดลอง (Suthiti 
Khattiya. 2010: 327) โดยมีขั้นตอน ดังนี้  

                4.2.1 ผู้วิจัยทำการชี้แจ้งการดำเนินการ
ว ิจ ัย โดยช ี ้แจ ้งว ัตถ ุประสงค์ของการว ิจ ัย การ
ดำเนินการวิจัย ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย
ให้กับนักเรียนในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
                4.2.2 ผู้วิจัยดำเนินการให้นักเรียนใน
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองทำแบบวัดปัญหาในการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพ เพื่อเก็บข้อมูลคะแนนความการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพก่อนการทดลอง 
                4.2.3 ผู้วิจัยได้ดำเนินการสอนโดยใช้
โปรแกรม WE Space ของน ั ก เ ร ี ยนระด ับชั้ น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งหมด จนครบตามแบบฝึก
ตามโปรแกรมให้กับนักเรียนที ่อยู ่ในกลุ ่มทดลอง   
และทำการสอนแบบปกติโดยไม่ใช้โปรแกรม We 
Space ในกลุ่มนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มควบคุม 
                4.2.4 หลังการทดลองผู้วิจัยดำเนินการ
ให้นักเรียนในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองทำแบบวัด
ปัญหาในการตัดสินใจเลือกอาชีพ เพื ่อเก็บข้อมูล
คะแนนการตัดสินใจเลือกอาชีพหลังการทดลอง 
                4.2.5 นำข้อมูลที่ได้รับทำการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมสำเร็จรูป โดยใช้สถิติพื ้นฐานที่ใช้ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิตที่ใช้
ในการทดสอบสมมุตฐานได้แก่ t-test Dependent 
และ t-test Independent 
ผลการวิจัย 

การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื ่อง 
“การเสริมสร้างการตัดสินใจเลือกอาชีพโดยใช้
โปรแกรม WE Space ของน ัก เร ี ยนระด ับชั้ น



มัธยมศึกษาชั ้นปีที ่ 4” ผู ้วิจัยได้แบ่งการนำเสนอ
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การศึกษาการตัดสินใจเลือก
อาชีพของนักเรียน และ 2)การเปรียบผลการทดลอง 
รายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที ่ 1 การศึกษาการตัดสินใจเลือก
อาชีพของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 

ผู้วิจัยได้นำข้อมูลจากแบบแบบวัดปัญหาใน
การตัดสินใจเลือกอาชีพ มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและ
ส ่วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐานเพ ื ่อทำการศ ึกษาการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้น
ปีที่ 4  จำนวนทั้งหมด 285 คน พบว่า ในด้านข้อมูล

เกี่ยวกับอาชีพมีค่าเฉลี่ย (�̅�) คือ  3.21 และค่าส่วน
เบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ 0.94 พบว่า อยู ่ใน
ระดับปานกลาง ด้านข้อมูลเกี ่ยวกับกระบวนการ

ตัดสินใจเลือกอาชีพมีค่าเฉลี่ย (�̅�) คือ  3.31 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ 1.03 พบว่า อยู่ใน
ระดับ สูง ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเอง มีค่าเฉลี่ย 

(�̅�) คือ  2.33 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
คือ 0.92 พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง  ด้านข้อมูล

เกี่ยวข้องกับแหล่งค้นหาข้อมูล มีค่าเฉลี่ย (�̅�) คือ 
2.48 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ 0.69 
พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง  และในภาพรวมทั้ง 4 

ด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ย (�̅�) คือ  1.90 และค่าส่วน
เบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ 0.43 พบว่า อยู ่ใน
ระดับปานกลาง  ดังตารางที่ 1 

ส่วนที ่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนการตัดสินใจ
เลือกอาชีพ 

ผู ้วิจัยได้ทำการเปรียบเทียบการตัดสินใจ
เลือกอาชีพของนักเรียน โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 1) การเปรียบเทียบคะแนนการตัดสินใจ
เลือกอาชีพของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลัง
การใช้โปรแกรม WE Space รายละเอียดดังนี้  

- ด้านข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพก่อนการทดลองมี

ค่าเฉลี่ย (�̅�) คือ 1.83 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) คือ 1.03 และหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ย (�̅�) 
คือ 3.80 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ 0.69  
ค่าส่วนเบี ่ยงเบนเฉลี ่ย (MD) คือ 1.37 ค่า t มีค่า
เท่ากับ 17.22 และค่า p-value มีค่าเท่ากับ .00  

- ด้านข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ

เลือกอาชีพมีค่าเฉลี่ย (�̅�) คือ  2.04 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) คือ 1.67 และหลังการทดลองมี

ค่าเฉลี่ย (�̅�) คือ 4.65  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) คือ 0.82 ค่าส่วนเบี ่ยงเบนเฉลี ่ย (MD) คือ 
1.75 ค่า t มีค่าเท่ากับ  17.75 และ ค่า p-value มี
ค่าเท่ากับ .00  

- ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเอง มีค่าเฉลี่ย 

(�̅�) คือ  1.83 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
คือ 1.41 และหลังการ 
 

ตาราง 1 การศึกษาการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 
การตัดสินใจเลือกอาชีพ �̅� S.D. แปลผล 

1) ด้านข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ  3.21 0.94 ปานกลาง 

2) ด้านข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ 3.31 1.03 สูง 
3) ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  2.33 0.92 ปานกลาง 

4) ด้านข้อมูลเกี่ยวข้องกับแหล่งค้นหาข้อมูล 2.48 0.69 ปานกลาง 
รวม 1.90 0.43 ปานกลาง 



ทดลองมีค่าเฉลี ่ย (�̅�) คือ 1.65 ค่าส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) คือ 1.56  ค่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย 
(MD) คือ 1.70 ค่า t มีค่าเท่ากับ 7.86 และค่า p-
value มีค่าเท่ากับ .00  

- ด้านข้อมูลเกี่ยวข้องกับแหล่งค้นหาข้อมูล 

มีค่าเฉลี ่ย (�̅�) คือ  1.65 และค่าส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) คือ 1.56 หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ย 

(�̅�) คือ 3.71 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ 
0.69 ค่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย (MD) คือ 1.75 ค่า t มี
ค่าเท่ากับ 14.03 และค่า p-value มีค่าเท่ากับ .00  

- ภาพรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ย(�̅�) 
คือ 1.81 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ 

0.65 และหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ย (�̅�) คือ 3.68 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ 0.39 ค่าส่วน
เบี ่ยงเบนเฉลี ่ย (MD) คือ 0.80 ค่า t มีค่าเท่ากับ 
27.90 และค่า p-value มีค่าเท่ากับ .00  (ดังตาราง
ที่ 2) 

2) การเปรียบเทียบความแตกต่างของการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพระหว่างกลุ ่มทดลองและกลุ่ม
ค ว บ ค ุ ม  ห ล ั ง ก า ร ใ ช ้ โ ป ร แ ก ร ม  WE Space 
รายละเอียดดังนี้ ในกลุ่มทดลองด้านข้อมูลเกี่ยวกับ

อาชีพมีค่าเฉลี ่ย (�̅�) คือ 3.83 ค่าส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) คือ 0.69 และกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย 

(�̅�) คือ 2.64 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ 
0.90 ค่า t มีค่าเท่ากับ 12.29 และค่า p-value มีค่า
เท่ากับ .00 ด้านข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ

เลือกอาชีพในกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย (�̅�) คือ 4.54 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ 0.69 และ

กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย (�̅�) คือ 2.62 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) คือ 0.90 ค่า t มีค่าเท่ากับ 12.29 
และค่า p-value มีค ่าเท่าก ับ .00 ด้านข้อมูลที่

เกี ่ยวข้องกับตนเองในกลุ่มทดลองมมีค่าเฉลี่ย (�̅�)   
คือ 2.91 

 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลังการใช้ 
             โปรแกรม WE Space 

การตัดสินใจเลือกอาชีพ 
ก่อนการทดลอง 

(n=143) 
หลังการทดลอง 

(n=143) MD t 
p-

value 
�̅� SD �̅� SD 

1) ด้านข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ  1.83 1.03 3.80 0.69 1.37 17.22** .00 

2) ด้านข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพ 

2.04 1.67 4.65 0.82 1.75 17.75** .00 

3) ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  1.83 1.41 1.65 1.56 1.70 7.86** .00 
4) ด้านข้อมูลเกี่ยวข้องกับแหล่งค้นหา
ข้อมูล 

1.65 1.56 3.71 0.69 1.75 14.03** .00 

รวม 1.81 0.65 3.68 0.39 0.80 27.90** .00 



 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ 0.68 และ 

กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย (�̅�) คือ 2.55 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) คือ 0.94 ค่า t มีค่าเท่ากับ 3.71 
และค ่า p-value ม ีค ่า เท ่าก ับ . 00 ด ้านข ้อมูล
เกี ่ยวข้องกับแหล่งค้นหาข้อมูลในกลุ ่มควบคุม มี

ค ่าเฉล ี ่ย (�̅�) คือ 3.71 และค ่าส ่วนเบ ี ่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) คือ 0.69 และกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย  

(�̅�) คือ 2.67 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ 
1.01 ค่า t มีค่าเท่ากับ 9.87 และค่า p-value มีค่า
เท่ากับ .00 และในภาพรวมทั้ง 4 ด้านในกลุ่มทดลอง 

พบว่า มีค่าเฉลี่ย (�̅�) คือ 3.66 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) คือ 0.38 และกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย  

(�̅�) คือ 2.62 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ 
0.69 ค่า t มีค่าเท่ากับ 16.09 และค่า p-value มีค่า
เท่ากับ .00 (ดังตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความ

แตกต่างของการตัดสินใจเลือกอาชีพระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม) 
สรุปผลการวิจัย 

1) คะแนนการตัดสินใจเลือกอาชีพนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ อยู่ในระดับ สูง  

2) หลังการเข้าร่วมการสอนการตัดสินใจ
เลือกอาชีพด้วยโปรแกรม  WE Space กลุ่มทดลองมี
คะแนนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 

3) หลังการเข้าร่วมการสอนการตัดสินใจ
เลือกอาชีพด้วยโปรแกรม  WE Space กลุ่มทดลองมี
คะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 

 
 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจเลือกอาชีพระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

การตัดสินใจเลือกอาชีพ 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

t p-value 
หลังทดลอง 
(n=143) 

หลังการทดลอง 
(n=142) 

�̅� SD �̅� SD 
รายด้าน 

1) ด้านข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ  3.83 0.69 2.64 0.90 12.29** .00 

2) ด้านข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพ 

4.54 0.67 2.62 0.93 19.61** .00 

3) ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  2.91 0.68 2.55 0.94 3.71** .00 

4) ด้านข้อมูลเกี่ยวข้องกับแหล่ง
ค้นหาข้อมูล 

3.71 0.69 2.67 1.01 9.87** .00 

รวม 3.66 0.38 2.62 0.69 16.09** .00 



อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื ่อง การเสริมสร้างการตัดสินใจ
เลือกอาชีพโดยใช้โปรแกรม WE Space ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถอภิปรายผลได้
ดังนี้ 

1. การศึกษาการตัดสินใจเลือกอาชีพของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาพรวมมี
คะแนนอยู่ในระดับ ปานกลางและเมื่อวิเคราะห์เป็น
รายด้านพบว่ามีคะแนนการตัดสินใจเลือกอาชีพอยู่
ในระดับปานกลางทั้ง 4 องค์ประกอบ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Phakkawipha Yaemsri (2004) ได้
ดำเนินโครงการพัฒนาการเลือกอาชีพของนักเรียน
ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 โรงเร ียนอัสสัมชัญ 
กรุงเทพมหานคร จากผลการการวิจัยพบว่า นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 300 คน มีการ
เลือกอาชีพด้านการแสวงหาข้อมูลและการวางแผน
อาชีพ โดยปฏิบัติเป็นบางครั้งซึ่งหมายถึงอยู่ในระดับ
ปานกลาง ทำให้เห ็นว ่าการตัดส ินใจเล ือกของ
นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลางจึง
ควรพัฒนาการตัดสินใจเลือกอาชีพเพื ่อเกิดการ
พัฒนาอย่างเต็มประสิทธิภาพกับนักเรียน 

2.  การเปรียบเทียบคะแนนการตัดสินใจ
เลือกอาชีพของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลัง
การใช้โปรแกรม WE Space พบว่าหลังการเข้าร่วม
การสอนการตัดสินใจเลือกอาชีพด้วยโปรแกรม  WE 
Space กลุ่มทดลองมีคะแนนสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งผลการการ
ใช้กิจกรรมในการพัฒนาการตัดสินใจเลือกอาชีพ
สอดคล้องกับ Manapee Khongrakchang (2015) 
ได ้ ท ำการศ ึ กษาผลของ โ ปรแกรมการ ร ั บ รู้

ความสามารถของตนเองในอาชีพต่อการตัดสินใจ
เลือกอาชีพของนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับโปรแกรมการรับรู้
ความสามารถของตนเองในอาชีพมีค่าเฉลี ่ยการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกลุ่มทดลอง และ
ย ังสอดคล ้องก ับงานว ิจ ัยของ  Amonrut Unjit 
(2004) ได้ทำการศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการ
แนะแนวการศึกษาและอาชีพตามแบบพุทธิปัญญา
สารสนเทศต่อการพัฒนาการร ู ้ค ิดแห่งตนและ
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกอาชีพ พบว่า
นักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมแนะแนวของกลุ่มทดลอง
มีคะแนนการตัดสินใจเลือกอาชีพสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทำให้
เห็นว่าโปรแกรมงานแนะ แนวหรือกิจกรรมแนะแนว
มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างการตัดสินใจเลือกอาชีพ
ของนักเรียนได ้

3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพระหว่างกลุ ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม พบว่าหลังการเข้าร่วมการสอนการตัดสินใจ
เลือกอาชีพด้วยโปรแกรม  WE Space กลุ่มทดลองมี
คะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Manapee 
Khongrakchang (2015) ได้ทำการศึกษาผลของ
โปรแกรมการรับรู้ความสามารถของตนเองในอาชีพ
ต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนระดับชัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่าหลังการทดลอง
นักเรียนที่ได้รับโปรแกรมการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในอาชีพมีค่าเฉลี่ยคะแนนการตัดสินใจเลือก
อาชีพสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการแนะแนวอาชีพด้วย



วิธีการปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05  
และจากงานวิจัยของ Manee Phonanan (1998) 
ได้ทำการศึกษาผลการแนะแนวกลุ่มด้านอาชีพที่มีต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ จากผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนมีกระบวนการเลือกอาชีพดีขึ้น อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หลักจากได้รับการ
แนะแนวกลุ ่มด ้านอาช ีพ และจากงานว ิจ ัยของ 
Surajit Wannarak (1997) ได้ทำการศึกษา ผลของ
การใช้ช ุดกิจกรรมแนะแนวที ่ม ีต ่อกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนที่ได้รับการใช้ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวมี
กระบวนการการตัดสินใจเลือกอาชีพดีกว่านักเรียนที่
ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

จากผลการวิจัยข้างต้นเห็นได้ว่าการใช้การ
ตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนสามารถพัฒนาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักเข้าใจ
ตนเองทั้งยังมีข้อมูลสนเทศเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ รู้จักบุคลิกภาพของตนเองเพื่อที่จะได้พัฒนา
เองให้ศักยภาพพร้อมเป็นพลเมืองของโลกอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั ้นจากงานว ิจ ัยในครั ้งนี ้การ

ประยุกต์ใช้ โปรแกรม WE Space เพิ่มเสริมสร้าง
การตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนได้รับการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ข้อเสนอแนะ 
     1. ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้ 

1.1 ควรนำโปรแกรม WE Space ปรับปรุง
ให ้ เ ข ้ า ก ั บบร ิบท ในการจ ั ดการ เ ร ี ยนร ู ้ เ พ่ื อ
ประสิทธิภาพในการพัฒนาการตัดสินใจเลือกอาชีพ
อย่างมีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.2 ต ้องพ ัฒนาองค ์ประกอบของการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพทั้ง 4 องค์ประกอบพร้อม ๆ กัน 
เพ่ือการพัฒนาที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
     2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรนำไปโปรแกรม WE Space ทดลอง
ใช้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพ่ือ
ช่วยในการวางแผนพัฒนานักเรียน 
 2.2 นำโปรแกรมและกิจกรรมอื ่น ๆ เข้า
ร่วมกับทดลองควบคู่กับ โปรแกรม WE Space  
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