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บทค ัดย่อ  

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพือ่ 1) เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยส่ืออิเลคทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในด้านอาชีพ
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา และ 2) เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความ
ตระหนักอาชีพของนักเรียนระดับประถมศึกษา การวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะคือ ระยะท่ี 1 การศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างความตระหนัก
ในอาชีพส าหรับผู้เรียนวัยประถมศึกษาตอนต้น ระยะท่ี 2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก
ด้านอาชีพ และระยะท่ี 3 การตรวจสอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านอาชีพกับนักเรียน
อาสาสมัครช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 40 คน จากโรงเรียนบ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัย พบว่ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัในด้านอาชีพของนักเรียนระดับประถมศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีครอบคลุมหัวข้อต่างๆดังนี้ 1)  เนื้อหา
ด้านอาชีพ 2) เกม และ 3) นิทาน และมีประสิทธิผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นท่ีน่าพอใจพิจารณาจากพฤติกรรม
ของนักเรียนท่ีแสดงออกขณะร่วมกิจกรรม และผลการเรียนรู้โดยใช้แบบวัดการรับรู้และการตอบสนองหลังร่วมกิจกรรม 
 

ค  าส าค ัญ : กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์, ความตระหนักในด้านอาชีพ, ระดับประถมศึกษา 
 

Abstract 
The purposes of this research were to 1) create learning activities with electronics media for promoting 

career awareness of elementary level students and 2) study effectiveness of learning activities with electronic media for 
promoting career awareness of elementary level students. Three phases studies were presented, the first was to 
collect related assumption in career awareness. The second phase was developed the learning activities with electronics 
media on career awareness.  For the third phase, verified learning activities with electronic media.  The learning activities were 
arranged to 40 volunteer elementary school students from BanBangkapi School, Bangkok Metropolitan. The result 
of research indicated that learning activities with electronic media for promoting career awareness of elementary level 
students were composed of: career contents, games and stories. The learning activities effectiveness was satisfied 
consider from students’ positive behaviors while participating learning activities and receiving and responding test scores. 
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บทน า 
การศึกษาเพื่ออาชีพ (Career Education) ถือก าเนิดข้ึนมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2518 ซ่ึงเป็นปีแห่งการปฏิรูปการศึกษา ถือเป็น

ความรู้เร่ืองอาชีพตามหลักสูตรการศึกษาท่ีส าคัญส าหรับทุกคน สืบเนื่องจากเดิมประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมขาดการวางแผนด้านพื้นฐานอาชีพ และเมื่อเทคโนโลยีเร่ิมมีบทบาทมากข้ึนจึงท าให้เกิดภาวะการขาดแคลนก าลังคนเข้า
สู่ตลาดแรงงาน ดังนั้นการศึกษาเพื่ออาชีพจึงเกิดข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายหลักในเตรียมพร้อมคนเข้าสู่โลกของงาน ซ่ึงเป็นไปตามล าดับ
ข้ันเร่ิมต้ังแต่การสร้างตระหนักในความส าคัญของอาชีพ การปลูกฝังจิตส านึกเร่ืองอาชีพตลอดจนส่งเสริมทัศนคติท่ีดีต่องานอาชีพ
ทุกประเภท จากสถานการณ์ท่ีผ่านมาพบว่าค่านิยมของคนไทยต่อการศึกษาสายอาชีวศึกษาเป็นไปในทางลบจึงท าให้ผู้เรียนด้าน
อาชีวศึกษามีจ านวนน้อย และเหตุผลประการหนึ่งคือการขาดความเข้าใจในการเสริมสร้างเจตคติท่ีดีเก่ียวกับการศึกษาด้านอาชีพ
ต้ังแต่วัยเด็ก กระบวนการเตรียมพร้อมคนเข้าสู่โลกของงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอันเร่ิมต้ังแต่การปลูกฝัง ส่ังสมและสร้าง
เสริมจิตส านึก ค่านิยม เจตคติ ความเข้าใจเก่ียวกับทักษะชีวิตด้านการประกอบอาชีพจึงถือได้ว่าเป็นข้ันตอนท่ีมีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องเตรียมพร้อมต้ังแต่วัยเยาว์ (Nemec, 1974) 

ศาสตร์ทางอาชีวศึกษาได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมผู้เรียนในระดับท่ีเรียกว่าเตรียมอาชีวศึกษา (Pre-
vocational Education) และเตรียมกระบวนการเตรียมคนเข้าสู่อาชีพโดยเร่ิมจากการสร้างการมีการรับรู้ท่ีดีเก่ียวกับโลกอาชีพ 
หนึ่งในข้ันตอนหลักของการศึกษาเพื่ออาชีพหรือการเตรียมคนเข้าสู่อาชีพและการมีงานท าคือข้ันตอนการสร้างความตระหนักใน
อาชีพ หรือ Career awareness  อยู่ในช่วงในระดับอนุบาลถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นช่วงเวลาท่ีผู้เรียนเร่ิมเรียนรู้เร่ืองเก่ียวกับ
ตนเองและส่ิงท่ีตนเองชอบหรือสนใจ ตลอดจนรู้ความส าคัญของงานและการท างานอาชีพ ข้ันตระหนักในอาชีพนี้จึงเป็นการสร้าง
เจตคติและค่านิยมของการท างานให้คนตระหนักถึงคุณค่าของอาชีพท่ีมีต่อการด ารงชีวิตโดยเรียนรู้จากระบบโรงเรียน และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากบ้านและชุมชน   จุดมุ่งหมายหลักของข้ันนี้ คือการช่วยให้นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นได้พัฒนา
ความตระหนักในเร่ืองของตนเอง โลกของอาชีพ และอาชีพในอนาคต การช่วยให้เด็กมีความซาบซ้ึงกับงานทุกงาน การช่วยพัฒนา
แรงจูงใจในการเป็นส่วนหนึ่งในโลกของงาน  การปลูกฝังว่าการท างานในวัยนี้ คือเรียนรู้การรับผิดชอบ และการท างานให้ส าเร็จท้ัง
งานท่ีบ้านและท่ีโรงเรียน (Evans and Herr, 1978) โดยการท างานในช่วงวัยเด็กเป็นการท าในส่ิงท่ีตนเองควรท าได้ และควรรู้ เป็น
ช่วงวัยแห่งการปลูกฝังเจตคติ วินัยการท างานเป็นกลุ่ม และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ช่วงเวลานี้ เด็กเร่ิมเรียนรู้โลกของงาน ได้รู้จักอาชีพ
ต่างๆ เห็นความส าคัญของการประกอบอาชีพ และการเปิดโลกทัศน์ในมุมกว้างให้ได้เรียนรู้ส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับตนเอง การ
แสดงบทบาทของอาชีพต่างๆ ของบุคคลรอบข้างท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นการสร้างความตระหนักด้านอาชีพจึงเป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้
ผู้เรียนมีการเตรียมตัวและเร่ิมสร้างเป้าหมายอนาคตในการประกอบอาชีพของตนเองได้  ผู้วิจัยเช่ือว่าหากมีกระบวนการเตรียมคน
ในระยะเร่ิมต้นมีให้การรับรู้และตอบสนองเก่ียวกับโลกของอาชีพ คุณค่าและความส าคัญของการมีอาชีพแล้ว น่าจะท าให้ผู้เรียนเร่ิม
มีข้อมูลในการตัดสินใจ วางแผนเลือกอาชีพของตนเองได้อย่างท่ีต้องการในอนาคต     

การสร้างความตระหนักในอาชีพให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีเรียกว่าจิตพสัิย (Affective Domain) 
ซ่ึง Bloom et al (1956) ได้ให้ความส าคัญแก่พฤติกรรมดังกล่าวท่ีเป็นพื้นฐานของการเตรียมพร้อมในด้านอารมณ์ ความรู้สึก 
ค่านิยม สู่การยอมรับต่ออาชีพท่ีเลือกในอนาคตในกลุ่มผู้เรียนวัยประถมศึกษาตอนต้น  ระดับของการสร้างเจตคติต่ออาชีพเร่ิม
จากข้ันท่ี  1  การรับรู้ (Receiving) หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนต่อปรากฏการณ์ หรือส่ิงเร้าอย่างใดอย่างหนึ่งซ่ึงเป็นไปใน
ลักษณะของการแปลความหมายของส่ิงเร้านั้นว่าคืออะไร และข้ันท่ี 2 การตอบสนองต่อค่านิยม  (Responding) หมายถึง การ
กระท าท่ีแสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอม และพอใจต่อส่ิงเร้านัน้ ซ่ึงเป็นการตอบสนองท่ีเกิดจากการเลือกสรรแล้ว การ
สร้างความตระหนักสามารถน าเสนอผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ ส่ือเพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของส่ือประสม ท่ีมุ่งให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนให้ได้พัฒนาตนเอง โดยระหว่างการใช้ชุดการเรียนรู้นั้นผู้เรียน
สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับส่ือตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดและตอบสนองทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ี
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กล่าวถึงทักษะด้านชีวิตและอาชีพในการด ารงชีวิตและการท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จว่าเป็นทักษะส าคัญท่ีผู้เรียน
ต้องได้รับการพัฒนา โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ซ่ึงเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้กระบวนการ
เรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดข้ึนในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง
ผ่านส่ือหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีมีครูผู้สอนเป็นผู้แนะน า กระตุ้น หรืออ านวยความสะดวก  (สถาพร, 2558) และยังท าให้ผู้เรียน
เกิดความผูกพัน สนใจ กระตือรือร้น มีแรงจูงใจในการเรียนรู้ ( Student Engagement ) การเรียนรู้จากกิจกรรมจึงน่าจะเป็น
แนวทางท่ีจะท าให้ผู้เรียนเกิดการรับรู้และปรับเจตคติและสามารถเรียนรู้ได้อย่างมคีวามสุข ดังนัน้เพื่อเป็นการสร้างเจตคติท่ีดีต่อ
การเลือกอาชีพของเด็กโดยการปลูกฝังความตระหนักด้านอาชีพต้ังแต่วัยเด็ก และการเร่ิมต้นท่ีรวดเร็วจะท าให้เกิดผลดีในเชิงเจต
คติของผู้เรียนท่ีเพิ่มข้ึน อันจะน ามาซ่ึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของก าลังคนท่ีจะตอบสนองโลกของงานต่อไป   

 

วัตถุประสงค ์การวิจัย 
1. เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในด้านอาชีพของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา 
2. เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักอาชีพของ

นักเรียนระดับประถมศึกษา 
 

ขอบเขตการวิจัย 
  ขอบเขตด ้านเนื้อหา 

1. กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในด้านอาชีพของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ศึกษาในขอบเขตดังนี้ 

1) ความตระหนักในอาชีพ ( Career Awareness)  เป็นระยะแรกของแนวคิดการศึกษาเพื่ออาชีพ  (Career 
Education) (Nemec, 1974 และ Evans and Her, 1978) และเป็นพัฒนาการในข้ันต้นๆของจิตพิสัย (Affective domain) คือ 
การรับรู้ (Receiving) และการตอบสนอง (Responding) ต่อเร่ืองอาชีพส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เท่านั้น (Bloom et 
al., 1956 และ Wilson, 2018) ดังแสดงในภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการตามล าดับข้ันของ Affective Domain ในระยะ Career Awareness 
 

   2) การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในลักษณะ
ของแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย (Wide Sources of Learning) และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Student Engagement) 

2. ประสิทธิผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในอาชีพของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา พิจารณาจาก 

- พฤติกรรมของนักเรียนระหว่างร่วมกิจกรรมการเรียนรู้จากการใช้แบบสังเกตพฤติกรรม 
- คะแนนการเรียนรู้จากการใช้แบบวัดการรับรู้และการตอบสนองภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม  

CAREER EDUCATION AFFECTIVE DOMAIN 
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  ขอบเขตด ้านประช ากร  
  ประชากรเป้าหมายในการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 
  กลุ่มท่ี 1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 3 คน 
  กลุ่มท่ี 2 ผู้เช่ียวชาญด้านการท าส่ืออิเล็กทรอนิกส์จ านวน 3 คน 
  กลุ่มท่ี 3 ผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยส่ืออิเลคทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในด้าน
อาชีพของนักเรียนระดับประถมศึกษาจ านวน 3 คน 
  กลุ่มท่ี 4 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 3/7 จ านวน 40 คน ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนบ้านบางกะปิ 
เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเข้าร่วมใช้ชุดการเรียนรู้และเข้าร่วมทดสอบกิจกรรมการเรียนรู้โดยสมัครใจ  
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ทฤษฎ ีและแนวค ิดด ้านการศ ึกษาเพื่อสร ้างค วามตระหนักในอาช ีพ  
Nemec (1974) และ Evans and Herr (1978) ได้เสนอแนวคิดการศึกษาเพื่ออาชีพ (Career Education) ซ่ึงเป็นการปฏิรูป

วิธีการจัดการศึกษาท่ีสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการศึกษาสายอาชีพ โดยเร่ิมต้ังแต่ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ตอนต้น จุดมุ่งหมายหลักคือช่วยให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการท างาน จากนั้นพัฒนาไปสู่ ข้ันของการส ารวจอาชีพ (Career 
Exploration) ความสอดคล้องในอาชีพ (Career Orientation) และพัฒนาความรู้และทักษะในการท างานตามสายอาชีพต่างๆในข้ันของ
การเตรียมตัวสู่อาชีพ (Career Preparation) 

การศึกษาในข้ันของการสร้างความตระหนักในอาชีพนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างความเปล่ียนแปลงด้านจิตพิสัย ในข้ันการ
รับรู้ และข้ันการตอบสนองในเร่ืองอาชีพนั่นเอง (Bloom et al. , 1956 และ Olenka. 2009) ซ่ึงในข้ันของการรับรู้ คือความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน
ต่อปรากฏการณ์ หรือส่ิงเร้าอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะของการแปลความหมายของส่ิงเร้านั้น แล้วแสดงออกในรูปของความรู้สึกท่ี
เกิดข้ึน จากนั้นจึงตามมาด้วยการตอบสนองซ่ึงก็คือพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอม และพอใจต่อส่ิงเร้านั้น  

 

แนวค ิดของการจัดการ เร ียนร ู้เช ิงร ุก (Active Learning) 
การเรียนรู้เชิงรุก คือการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้รับประสบการณ์ท่ีสัมผัสกับชีวิตจริง สุมณฑา พรหมบุญ และอรพรรณ พรสีมา 

(2540) กล่าวไว้ว่า เป็นการเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเผชิญชีวิตจริง ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี หลักการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมนั้นประกอบด้วย กระบวนการกลุ่ม (Group Process) การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์องค์ความรู้ (Constructivism) และการเรียนรู้
แบบร่วมแรงร่วมใจ (Cooperative Learning) ทิศนา แขมมณี (2554) ได้สรุปเป็นแนวคิดของการเรียนรู้เชิงรุกท่ีสอดคล้องกันในเชิง
กระบวนการว่าเป็นการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ค านึงถึงความเหมาะสมของผู้เรียนและประโยชน์สูงสุดท่ีผู้เรียนจะได้รับ มี
แหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ครูแสดงบทบาทของการเป็นผู้อ านวยการเรียนรู้ (Facilitator) เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด
มากกว่าการจ า ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่ืนตัวตลอดเวลา (Student Engagement)  

สุภณิดา  ปุสุรินทร์ค า (2551) ได้สรุปหลักการของการเรียนรู้เชิงรุกว่า เป็นการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคคล
ท้ังด้านความรู้ เจตคติ และทักษะเป็นอย่างดี การมี ส่วนร่วมของผู้เรียนในลักษณะของการมีส่วนร่วมนั้นจะมีความเก่ียวพันกับ
กระบวนการกลุ่ม (Group Process) เพราะแต่ละองค์ประกอบของวงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) ท่ี
ประกอบด้วย ความรู้สึก(Feeling) การเฝ้าสังเกต (Watching) การคิด (Thinking) และการปฏิบัติ (Doing) นั้น ผู้เรียนมีประสบการณ์ติด
ตัวมา และจะใช้ประสบการณ์ของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นตลอดจนใช้ความรู้ท่ีได้รับไปสู่การปฏิบัติท่ีดี 

ดังนั้นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักในอาชีพจึงเน้นการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนมีส่วน
ร่วม มีแหล่ง/วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ใช้กระบวนการคิดเพื่อสร้างความรู้และเปล่ียนแปลงความเช่ือจากไม่เห็นความส าคัญ
ของอาชีพเป็นเห็นความส าคัญ โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Media) มาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกหัวข้อวิชา  
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วิธ ีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยแบ่งวิธีด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ระยะดังนี้ 
ระยะที่ 1 ศ ึกษาแนวค ิด/ทฤษฎ ีที่เกี่ยวกับความตระหนักด ้านอาช ีพของนักเร ียนช ั้นประถมศ ึกษา 
ผู้วิจัยใช้การวิจัยเอกสาร  ศึกษาสาระการสร้างความตระหนักในอาชีพในข้ันการรับรู้ ภายใต้แนวคิดความตระหนักด้านอาชีพ 

และการศึกษาเพื่ออาชีพในมิติข้ันการรับรู้ในเร่ืองอาชีพ ส าหรับผู้เรียนวัยประถมศึกษาตอนต้น จากเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง รวมจ านวน 25 เล่ม เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านแบบวิเคราะห์สาระการสร้างความตระหนักในอาชีพในข้ันการรับรู้  ผู้วิจัยวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การจัดกลุ่มข้อความและวิเคราะห์เนื้อหา เรียบเรียงสาระการสร้างความตระหนักในอาชีพ ตามประเด็นท่ีก าหนด 
  ระยะที ่2 สร ้างกจิกรรมการเรยีนร ูด้ว้ยสื่ออเิลก็ทรอนกิส์เพือ่เสรมิสรา้งความตระหนักด ้านอาช ีพ ผู้วิจัยน าผลการวิจัย
จากระยะท่ี 1 มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้และเคร่ืองมือในการวัดพฤติกรรมการ
รับรู้และการตอบสนองการสร้างความตระหนักในอาชีพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
   ข ั้นตอนย่อย 2.1 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 3 คน โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในประเด็นเนื้อหาสาระ และกิจกรรมท่ีเหมาะสมในข้ันการรับรู้และการตอบสนองเพื่อสร้างเจคติท่ีดีต่อความ
ตระหนักในอาชีพ  และเคร่ืองมือในการประเมินผลการรับรู้และการตอบสนองท่ีเหมาะสม   
      ข ั้นตอนย่อย 2.2 สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาส่ือการสอนด้วยเทคโนโลยี จ านวน 3 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างเก่ียวกับส่ือท่ีมีความเหมาะสมกับกิจกรรมและสาระการรับรู้และการตอบสนองความตระหนักในอาชีพส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ตลอดจนล าดับข้ันตอนของกิจกรรม ลักษณะรูปแบบการน าเสนอกิจกรรม  ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การจัดกลุ่มข้อความและวิเคราะห์เนื้อหา สรุปเป็นความเรียงตามประเด็นท่ีก าหนดไว้ 

ระยะที ่3 ตรวจสอบกจิกรรมการเรยีนร ูด้ว้ยสื่ออิเลก็ทรอนกิสแ์ละตรวจสอบประสทิธผิลของการใชก้จิกรรมการเร ียนร ู้
ด ้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสร ิมสร ้างความตระหนักด ้านอาช ีพของนักเร ียนช ั้นประถมศ ึกษา  

ข ั้นตอนย่อยที่ 3.1 ตรวจสอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการศึกษาและด้านเทคโนโลยีการศึกษาจ านวน  3 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องในประเด็นความถูกต้อง
ของเนื้อหา ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมและการประเมินผลการรับรู้และการตอบสนอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน (Rater Agreement Index: RAI ) 

ข ั้นตอนย่อยที่ 3.2 ตรวจสอบประสิทธิผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก
ด้านอาชีพ โดยใช้การวิจัยเชิงทดลองแบบ The One shot case study ผู้วิจัยได้น าเคร่ืองมือในการวิจัย ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในอาชีพ ประกอบด้วยการ์ตูน นิทานค ากลอนเร่ืองอาชีพของฉัน 1 เร่ือง และเกม 2 เกม 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมมีลักษณะเป็น Scoring Rubrics ได้แก่ 1) ความพอใจ
กระตือรือร้น 2) ความต้ังใจ สนใจ 3)  ความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะท ากิจกรรม 4) การนิ่งเฉย และ 5) การต่อต้าน และแบบวัดการ
รับรู้และการตอบสนองภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

การตรวจสอบค ุณภาพของเคร ื่องมือ มีการตรวจสอบความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือวิจัย จ านวน 3 คร้ัง ดังนี้ 
คร้ังท่ี 1 ทดลองใช้กับนักเรียน 1 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม 
คร้ังท่ี 2 ทดลองใช้กับนักเรียน 3 คนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อแก้ไขปรับปรุง 
คร้ังท่ี 3 ทดลองใช้กับนักเรียน 10 คนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม และสมบูรณ์ 
การเก็บรวบรวมข ้อม ูล ภายหลังจากผู้วิจัยได้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่มแล้ว ได้น าไปทดลองกับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง ป.3/7  โรงเรียนบ้านบางกะปิ เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 40 คน โดยให้ครูผู้สอนใช้ประกอบการสอนใน
รายวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560   
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วิเค ราะห์ข ้อม ูล โดยใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ อธิบายเนื้อหาโดยใช้ความเรียง 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการสรา้งกจิกรรมการเรยีนร ูด้ว้ยสือ่อเิลคทรอนิกสเ์พือ่เสร ิมสร ้างค วามตระหนักในด ้านอาช ีพของ

นักเร ียนระด ับประถมศ ึกษา 
1.1 ผลการวิจัยเอกสารเก่ียวกับการสร้างความตระหนักในอาชีพในข้ันการรับรู้ ภายใต้แนวคิดความตระหนัก 

ด้านอาชีพและการศึกษาเพื่ออาชีพในข้ันการรับรู้ ส าหรับผู้เรียนวัยประถมศึกษาตอนต้น จากเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง รวมจ านวน 25 เล่ม ผ่านแบบวิเคราะห์สาระการสร้างความตระหนักในอาชีพในข้ันการรับรู้พบว่า สาระส าคัญ ได้แก่ 
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนต่อค าว่า งาน หรือการท างาน ซ่ึงก็คือความหมายและความส าคัญของการท่ีทุกคนต้องประกอบอาชีพ เข้าใจถึง
ประเภทต่างๆของอาชีพ และทักษะท่ีจ าเป็นในอาชีพเหล่านั้น จากนั้นจึงพัฒนามาเป็นการตอบสนอง ซ่ึงก็คือพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ถึงการยอมรับในความส าคัญของอาชีพ และการประกอบอาชีพท่ีสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของตน 

1.2 ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 3 คน โดยใช้แบบ 
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในประเด็นเนื้อหาสาระ และกิจกรรมท่ีเหมาะสมในข้ันการรับรู้และการตอบสนองเพื่อสร้างเจคติ
ท่ีดีต่อความตระหนักในอาชีพส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  และเคร่ืองมือในการประเมินผลการรับรู้และการ
ตอบสนองท่ีเหมาะสม ปรากฏดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แนวทางการสร ้างกิจกรรม  ประเภทของกิจกรรม  เค ร ื่องม ือวัดผลกิจกรรม  

เ รียนรู้ เนื้ อห าผ่ านการ เล่น กา ร
โต้ตอบเป็นการตอบสนองต่อความ
สนใจ เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย       
ง่ า ย ต่ อ ก า ร ใ ช้ โ ด ย เ ป็ น ส่ื อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 การ์ตูนประกอบเนื้อหา 

 นิทาน เร่ืองอา ชีพของฉัน 
เป็นนิทานค ากลอนเก่ียวกับอาชีพ มี
ภาพและเสียงประกอบ 

 เกม  Mix and Match 1 
เป็นเกมการจับคู่ภาพเคร่ืองมือท่ีใ ช้
ในการประกอบอาชีพ 

เกม Mix and Match 2 
เป็นเกมจับคู่ภาพเทคโนโลยีสมัยใหม่
ท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ 

-แบบสังเกตพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลง 
-แบบวัดการรับรู้และการตอบสนอง 

 

 สรุปกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในอาชีพประกอบด้วย การ์ตูนประกอบเนื้อหา 
นิทานค ากลอนเร่ืองอาชีพของฉัน 1 เร่ือง และเกม 2 เกม คือเกม Mix and Match 1  และMix and Match เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงมีลักษณะเป็น Scoring rubrics ได้แก่ 1) ความพอใจกระตือรือร้น 2) ความ
ต้ังใจ สนใจ 3)  ความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะท ากิจกรรม 4) การนิ่งเฉย และ 5) การต่อต้าน และแบบวัดการรับรู้และการตอบสนอง 

2.  ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาส่ือการสอนด้วยเทคโนโลยี จ านวน 3 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างเก่ียวกับส่ือท่ีมีความเหมาะสมกับกิจกรรม สาระการรับรู้ และการตอบสนองความตระหนักในอาชีพส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3  ตลอดจนล าดับข้ันตอนของกิจกรรม ลักษณะรูปแบบการน าเสนอกิจกรรม  ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้การจัด
กลุ่มข้อความ และวิเคราะห์เนื้อหา สรุปเป็นความเรียงตามประเด็นท่ีก าหนดไว้ดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2  ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาส่ือการสอนด้วยเทคโนโลยี 
ล าด ับข ัน้ตอนของกิจกรรม  ลักษณะร ูปแบบการน าเสนอกิจกรรม  เวลา (นาที) 
การน าเข้าสู่กิจกรรม   ใช้เพลงกระตุ้นความสนใจนักเรียน 

 ต้ังค าถามน าเข้าสู่เนื้อหา 

5 

การให้ความรู้ในเชิงเนื้อหา 
-ความหมายของอาชีพ 
-คว า ม ส า คัญ ข อ ง ก า ร
ประกอบอาชีพ 
-การจ าแนกประเภทของ
อาชีพ 
-ประเภทของอาชีพ 
-หลักการประกอบอาชีพ 
-ทั ก ษ ะ จ า เ ป็ น ใ น ก า ร
ประกอบอาชีพ 
-ประโยชน์ของการประกอบ
อาชีพ 
-เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดูภาพการ์ตูนพร้อมตัวอักษรประกอบเสียง ปฏิบัติตามค าแนะน าจาก
ส่ือ 
ดูภาพการ์ตูนพร้อมตัวอักษรประกอบเสียง 
อ่านเนื้อหา ฝึกท่าทาง และปฏิบัติกิจกรรม 
ฝึกการอ่านนิทานค ากลอนออกเสียง 
เล่นเกม Mix and Match 1 
เล่นเกม Mix and Match 2 

20 

การสรุป  5 

รวม 30 
หมายเหต ุ  ประเมินผลโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบวัดการรับรู้และการตอบสนองในระหว่าง/ส้ินสุด กิจกรรม  

 

3.    ผลการตรวจสอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์และตรวจสอบประสิทธิผลของการใช้กิจกรรมการ 
เรียนรู้ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านอาชีพของนักเรียนช้ันประถมศึกษา   
  ผลการตรวจสอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การศึกษาและด้านเทคโนโลยีการศึกษาจ านวน  3 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องในประเด็นความ
ถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม และการประเมินผลการรับรู้ และการตอบสนอง วิ เคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน (Rater Agreement Index: RAI ) ผลปรากฏดังตารางท่ี 3  
 

ตารางที่ 3 ดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมินใน 3 ประเด็น 
(N =3) 

ประเด ็นการประเม ิน ค ่า RAI 
ความถูกต้องของเนื้อหา 1.0 
ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม 1.0 
การประเมินผลการรับรู้และการตอบสนอง 1.0 

  

  ผลการตรวจสอบประสิทธิผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก
ด้านอาชีพวัดจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกขณะร่วมกิจกรรม และผลการเรียนรู้โดยใช้แบบวัดการรับรู้และการตอบสนองหลัง
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ร่วมกิจกรรมดังแสดงในตารางท่ี 4 และตารางท่ี 5 โดยก าหนดเกณฑ์แบบ Scoring Rubrics จากพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลง 
ได้แก่ 1) ความพอใจกระตือรือร้น 2) ความต้ังใจ สนใจ 3)  ความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะท ากิจกรรม 4) การนิ่งเฉย และ 
5) การต่อต้าน โดยการวัดว่าเกิดพฤติกรรมในแต่ละด้าน จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อย่อยอย่างน้อย 2 ข้อ จากใน 3 ข้อ  
 การวัดการรับรู้และการตอบสนองหลังร่วมกิจกรรม จะผ่านตามเกณฑ์ดังนี้  

- หัวข้อความสามารถในการช้ี หรือ ระบุอาชีพต่างๆได้ นักเรียนต้องสามารถตอบค าถามอาชีพ ท่ีปรากฏใน
แบบทดสอบถูกต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80   

- หัวข้อความสามารถในการบอกอาชีพของผู้ใกล้ชิด ได้แก่ บิดา มารดา ได้ นักเรียนต้องบอกอาชีพของบิดา
มารดาหรือผู้ใกล้ชิดได้ถูกต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

- การตอบค าถามปลายเปิดเก่ียวกับการวางอนาคตด้านอาชีพของตนเอง นักเรียนต้องตอบอาชีพท่ีตนเองอยาก
ท าในอนาคตพร้อมให้เหตุผลท่ีเหมาะสมสอดคล้อง  

 

ตารางที่ 4  พฤติกรรมท่ีพบขณะนักเรียนศึกษาชุดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านอาชีพ  
พฤต ิกรรม แบบสังเกตพฤต ิกรรม  

1 ความพอใจกระตือรือร้น  √ 
2 ความต้ังใจ สนใจ √ 
3  ความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะท ากิจกรรม √ 
4 การนิ่งเฉย × 
5 การต่อต้าน × 

หมายเหต ุ         √     พบพฤติกรรม     ×  ไม่พบพฤติกรรม 
 

ตารางที่ 5 ผลการเรียนรู้จากการใช้แบบวัดการรับรู้และการตอบสนองภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 

หัวข ้อ จ านวนนักเร ียนที่ผ ่าน  (ร ้อยละ) 
ความสามารถในการช้ี หรือ ระบุอาชีพต่างๆได้  40 (100.00) 
ความสามารถในการบอกอาชีพของผู้ใกล้ชิด ได้แก่ บิดา มารดา ได้ 40 (100.00) 
ความสามารถในการตอบค าถามปลายเปิดเก่ียวกับการวางอนาคต
ด้านอาชีพของตนเอง พร้อมระบุเหตุผลท่ีสอดคล้อง 

40 (100.00) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความตระหนักในด้านอาชีพของนักเรียนช้ันประถมศึกษา นักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้เป็น
อย่างดี เนื่องจากการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้นี้เป็นกิจกรรมท่ีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการน าเสนอ ท าให้ผู้เรียนเกิดความต่ืนเต้นในการ
การเรียนรู้ตลอดเวลา มีกิจกรรมท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับวัย เช่น การ์ตูน เกม และนิทาน การมีส่วนร่วมระหว่างการศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นวิธีการท่ีท าให้นักเรียนได้รับรู้และซึมซับความส าคัญของการท างานและการประกอบอาชีพต่างๆทีละน้อย 
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านักเรียนเกิดความตระหนักในด้านอาชีพจากการเกิดพฤติกรรมเชิงบวกของนักเรียนขณะท ากิจกรรมในแต่
ละส่วนประกอบกับผลคะแนนการเรียนรู้และการตอบสนองจากแบบวัดท่ีนักเรียนผ่านเป็นจ านวนร้อยละ 100  อาจกล่าวได้ว่า
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนสามารถพัฒนานักเรียนในด้านความตระหนักด้านอาชีพ ในเร่ืองของความสนใจ ความถนัดของ
ตนเอง โลกของอาชีพ  และพัฒนาแรงจูงใจให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการท างาน อันเป็นกลวิธีของการเรียนรู้แบบเชิงรุกซ่ึง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของมยุรี เก้ือสกุล (2560) ท่ีกล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนควรเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีทักษะการเรียนรู้
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เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ และสอดคล้องกับแนวคิดเชิงเสาหลักของ UNESCO (2005) ท่ีว่า หากจะด าเนินการจัด
การศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ จะต้องจัดการศึกษาโดยอาศัยวิธีเรียนรู้แบบตลอดชีวิตใน 4 ลักษณะ คือ การเรียนเพื่อรู้  การเรียนรู้
เพื่อปฏิบัติได้จริง  การเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน และการเรียนรู้เพื่อชีวิต  
 

สร ุปผลการวิจัย 
 กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในด้านอาชีพของนักเรียนระดับประถมศึกษาเป็น

กิจกรรมท่ีผู้เรียนสามารถศึกษารายละเอียดได้ด้วยตนเอง หรือเป็นการใช้ประกอบการสอนของครูในช้ันเรียนโดยครอบคลุมหัวข้อ
ต่างๆดังนี้ 1)  การ์ตูนประกอบเสียง ได้แก่ ความหมายของอาชีพ ความส าคัญของอาชีพ ประเภทของอาชีพ หลักการประกอบอาชีพ 
ทักษะการส่ือสารในอาชีพ ประโยชน์ของการประกอบอาชีพและ เทคโนโลยีสารสนเทศกับอาชีพ  2) เกม และ 3) นิทาน  
 จากผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างความตระหนักในด้านอาชีพของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาพบว่า มีประสิทธิผลเป็นท่ีน่าพอใจจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกขณะร่วมกิจกรรม และผลการเรียนรู้โดยใช้แบบวัดการ
รับรู้และการตอบสนองหลัง ร่วมกิจกรรม ข้ันของการสร้างความตระหนักในอาชีพ (Career Awareness) นี้อาจกล่าวได้ว่ า   
เนื่องจากนักเรียนอาสาสมัครมีความเปล่ียนแปลงด้านจิตพิสัยในข้ันการรับรู้และข้ันการตอบสนองในเร่ืองอาชีพนั่นเอง 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข ้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้ 
1. ครูผู้สอนสามารถสร้างหรือน ากิจกรรมการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในหัวข้อการสอนท่ีมีจุดประสงค์เพื่อ

สร้างความตระหนักด้านอาชีพได้ในระดับช้ันอ่ืนๆได้ 
ข ้อเสนอแนะในการท าวิจัยค ร ั้งต ่อไป  
1. เนื่องจากงานวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ในข้ันการรับรู้และข้ันการตอบสนองดังนั้นเพื่อให้

พัฒนาการด้านจิตพิสัยให้เกิดข้ึนครบทุกข้ันตอน จึงควรท่ีจะมีการศึกษาเพื่อหากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในการสร้างข้ันการ
เห็นคุณค่า (Valuing)  ข้ันการจัดระบบค่านิยม (Organizing) และข้ันการสร้างลักษณะนิสัย  (Characterization by Value) 

2. ควรพัฒนาต่อยอดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์นี้ให้เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer 
Assisted Instruction: CAI) เพื่อความสะดวกในการเรียนรู้เป็นรายบุคคล  
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