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ควำมส ำคญัของปัญหำ 

 

ปจัจบุนัสภาพสงัคมประเทศไทยนัน้มกีารเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งมาก ทัง้ความเจรญิก้าวหน้าทาง

เทคโนโลย ีสภาพสงัคมและเศรษฐกจิ และการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัเป็นอยา่งมากทีจ่ะเกดิขึน้นัน้กค็อืการ

ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน โดยส่งผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อการเลอืก

ประกอบอาชพีเพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงานอนาคตภายภาคหน้า  ที่จะมกีาร

เคลื่อนยา้ยสนิค้า บรกิาร การลงทุน และการจา้งแรงงานมฝีีมอือย่างเสร ีรวมถงึการเคลื่อนยา้ยเงนิทุน

อย่างเสรมีากขึน้อาชพีบางอาชพีก็เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึน้ (วทิย ์บณัฑติกุล , 2555) 

ตัวอย่างเช่น อาชีพที่สามรถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันได้แก่ 1. 

วศิวกรรม 2. การส ารวจ 3. สถาปตัยกรรม 4. แพทย ์5. ทนัตแพทย ์6. พยาบาล 7. บญัช ี8. การบรกิาร/

การท่องเที่ยว ผู้ท าอาชีพดังกล่าวเหล่านี้จะมีโอกาสในการท างานที่มากขึ้น ซึ่งประเทศไทยจะได้

ประโยชน์เป็นอย่างมากในโอกาสทางการค้าและการดงึดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมายงั

อาเซยีน (กรมอาเซยีน, 2551) ท าให้ประเทศไทยนัน้ต้องมกีารเตรยีมความพรอ้มในการเปลี่ยนแปลง

ครัง้นี้ สิง่ทีต่อ้งเรง่พฒันาก่อนเป็นอยา่งแรกคอื การพฒันาคน เพื่อเป็นการพฒันาแรงงานใหเ้ป็นแรงงาน

มฝีีมอื สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดแรงงานทีจ่ะเปลีย่นไปในอนาคต ซึง่การทีจ่ะพฒันา

คนได้นัน้ ต้องเริม่จากการพฒันาการจดัการศึกษาให้มคีุณภาพมากยิง่ขึน้ มุ่งให้เยาชนที่จะเป็นก าลงั

ส าคญัของชาตนิัน้มคีวามรู ้สามารถตดัสนิใจเลอืกอาชพีไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความสามารถของตนเอง 

ปจัจยัดงัที่กล่าวมานัน้เหล่าน้ีมอีิทธพิลต่อการวางวางแผนการศกึษาเป็นอย่างยิง่ต่อการเลอืก

อาชพีของนกัเรยีนนัน้เป็นอยา่งมาก ซึง่การเลอืกอาชพีนัน้ ถ้าตดัสนิใจพลาดแลว้อาจจะก่อใหเ้กดิปญัหา

นานัปการเช่น การไม่มงีานท า งานไม่ตรงกบัความรูค้วามสามารถ การเงนิภายในครอบครวั (สุธาทพิย ์

จรรยาอารกุีล, 2535) ขาดความรูแ้ละขอ้มลูทีเ่พยีงพอท าใหต้ดัสนิใจพลาดไม่ไดท้ างานดงัทีต่นเองสนใจ 

จะส่งผลกระทบระยะยาวเป็นอย่างมากท าใหข้าดความสุขในการท างาน ท าใหง้านนัน้ไม่มปีระสทิธ ิขาด

ความกา้วหน้าในงาน ดงันัน้แลว้การเลอืกอาชพีหรอืการวางแผนการศกึษาต่อนัน้ สถานศกึษาจงึจดัเป็น



แหล่งความรูส้ าหรบันักเรยีนที่จะเตรยีมความพรอ้มทกัษะต่างๆที่จ าเป็นต่อการวางแผนการศกึษาและ

ทกัษะด้านวชิาการ แต่นอกเหนือจากวชิาการแล้ว สิง่ส าคญัที่จะเสรมิสร้างทกัษะคอื กิจกรรมพฒันา

ผู้เรียน ( แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน

พุทธศักราช, 2551)  โดยการจดักิจกรรมพฒันาผู้เรยีนนัน้มุ่งส่งเสรมิและพฒันาให้ผู้เรยีนใช้ความรู ้

ทกัษะ และประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปพัฒนาตนเองให้เกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ได้แก่

ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคดิ ความสามรรถในการแก้ไขปญัหา ความสามารถใน

การคิด ความสามารในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะน าไปสู่

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ 8 ประการ ตามหลกัสูตรแกนกลางสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 

โดยมกีจิกรรมแนะแนวนัน้เป็น 1 ในกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในสถานศกึษา 

ในบทบาทของการแนะแนวในสถานศึกษานัน้จะมกีารจดับริการแนะแนวในโรงเรียน ตาม

จุดมุ่งหมายของการแนะแนว เพื่อป้องกนัปญัหา แก้ไขปญัหา ส่งเสรมิพฒันา โดยมุ่งเน้นใหน้ักเรยีนแต่

ละคนรู้จกัตนเองอย่างถ่องแท้ รู้จกัปรบัตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข และตระหนักถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคล สามารถวางแผนเลอืกตดัสนิใจไดอ้ย่างเหมาะสม (พนม ลิม้อารยี,์ 2548) โดยมี

การจดับรกิารแนะแนวตามประเภทของปญัหาของนกัเรยีนทีต่อ้งการช่วยเหลอื ดงัน้ี 

1.การแนะแนวการศกึษา ให้ความช่วยเหลอืนักเรยีนในดา้นการเรยีน วธิกีารอ่านหนังสอื การ

พฒันาความสามารถในการเรยีน การรูแ้ละเขา้ใจจดุมุง่หมายของหลกัสตูรและคุณค่าของรายวชิา 

2.การแนะแนวอาชพี  เป็นการช่วยเหลอืนกัเรยีนในการตดัสนิดา้นอาชพี การวางแผนการศกึษา

ใหส้อดคล้องกบัความสนใจในอาชพี โดยใหน้ักเรยีนได้ทราบถงึขอ้มลูอาชพีต่างๆ มองเหน็ความส าคญั

ของอาชพี และสามารถตดัสนิใจในดา้นอาชพีไดด้ว้ยตนเองอยา่งเหมาะสม 

3.การแนะแนวด้านส่วนตวัและสงัคม ในการช่วยเหลอืใหน้ักเรยีนรบัรูแ้ละเขา้ใจเกี่ยวกบัตนเอง

มากขึน้ และสามารถปรบัตวัในการด ารงชวีติในสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ครูแนะแนวนัน้จะมบีทบาทในการช่วยเหลอื และพฒันาผู้เรยีนให้สามารถ ค้นพบตวัเองในโลก

ของงาน สามารถตดัสนิใจเกี่ยวกบัการเลอืกอาชพีได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม โดยใช้การแนะแนว

อาชพี (อรอนงค ์ธญัญะวนั, 2539) เพราะถ้านักเรยีนนัน้สามารถเลอืกอาชพี หรอืวางแผนการศกึษาต่อ

ให้สอดคล้องต่อความต้องการในการประกอบอาชพี อย่างเหมาะสมกบับุคลกิภาพ ความสนใจ ความ

ถนัดและค่านิยม จะส่งผลท าให้เมื่อเข้าสู่โลกของงานอาชีพแล้วจะเกิดความสุขในการท างาน และ

ความก้าวหน้าในการประกอบอาชพี แต่การเลอืกอาชพีนัน้ไม่สามารถท าไดโ้ดยง่าย ต้องมกีารวางแผน

ระยะยาวตัง้แต่ก าลงัศึกษาจนจบการศึกษา จะเห็นได้ว่าการแนะแนวอาชีพนัน้จงึเป็นกระบวนการ

ต่อเนื่อง มลีกัษณะค่อยเป็นค่อยไป รวมทัง้ตอ้งอาศยัขอ้มลู ไมว่่าจะเป็นขอ้มลูส่วนตวัของนกัเรยีน ขอ้มลู



ดา้นอาชพี รวมถงึสถานการณ์ดา้นเศรษฐกจิในอนาคต ในการใหน้ักเรยีนนัน้ไดพ้จิารณาและตดัสนิใจได้

ดว้ยตนเอง 

ลกัษณะของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย เราไม่อาจปฏเิสธได้ว่าช่วงวยันัน้ไม่มผีล

ต่อการเลอืกอาชพี เพราะในช่วงวยัระหว่าง 16 - 18 ปีนัน้ นกัเรยีนจะมวีุฒภิาวะในดา้นต่างๆเพิม่มากขึน้

มกีารเจรญิเตบิโตทางสมองอย่างเตม็ที ่มกีารพฒันาทางร่ายกายไปในทางความงอกงามเจรญิเตบิโตถงึ

ขดีสุด มลีกัษณะทางอารมณ์ที่แตกต่างจากวยัเด็กอย่างชดัเจน มคีวามเป็นตวัของตวัเองมากยิง่ขึ้น 

สอดคลอ้งกบัทฤษฏพีฒันาการด้านอาชพีของซูเปอร ์(อ้างใน อรอนงค์ ธญัญะวนั , 2539) ที่นักเรยีน

นักเรยีนในช่วงอายุดงักล่าวนัน้อยู่ใน ระยะการส ารวจ (Exploration Stage) เป็นช่วงที่จะมกีารส ารวจ

ตนเองและส ารวจอาชพีเพื่อแสวงหาขอ้มลูและประสบการณ์ พจิารณาและทดลองเลอืกโดยอาศยัเหตุผล

หลายประการ เช่น ความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ เช่นเดยีวกนักบั กนิซเ์บอรก์ (อ้างใน อร

อนงค์ ธญัญะวนั , 2539) ที่กล่าวว่า สิง่ทีค่นหนุ่มสาวเผชญิในช่วงอายุวยัรุ่น คอืการวางแผนเพื่อให้มี

โอกาสเลือกได้มาก โดย ในช่วงอายุดงักล่าวนัน้นักเรยีนจะอยู่ใน ระยะพิจารณาอาชีพ (Tentative 

Period) ซึง่มองถงึความสนใจ ความสามารถ และค่านิยมของตนเองและสงัคม รวมทัง้ขอ้จ ากดับางอย่าง

กม็ผีลต่อการเลอืกอาชพี เช่น รายได ้สถานภาพของครอบครวั  

ผู้วิจ ัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อของนักเรียนระดับชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่5 - 6 เพราะได้เริม่เขา้สู่กระบวนการในเตรยีมความพรอ้มในการเขา้สู่ระดบัอุดมศกึษา 

เริม่มกีารตัง้เป้าหมายในการศกึษาต่อในระดบัทีสู่งยิง่ขึน้มากกว่าในช่วงระดบัชัน้มธัยมศกึษาชัน้ปีที ่4 ที่

ยงัเพิง่เขา้สู่การเริม่ตน้การเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โดยผูว้จิยัไดป้ฏบิตังิานเป็นอาจารยแ์นะ

แนวโรงเรยีนสาธติโรงเรยีนสาธติแห่งหนึ่งในเขตดุสติ ซึง่เหน็ว่าการท าความเขาใจถงึสาเหตุในการเลอืก

ศึกษาต่อของนักเรยีนในช่วงระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย จะมปีระโยชน์อย่างมาก เพราะในช่วง

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายนัน้ นัน้มคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องเขา้ศกึษาต่อ และกากการศกึษางานวจิยัที่

เกี่ยว ซึง่เป็นการวจิยัทีใ่ชก้ลุ่มตวัอย่างเป็นนักศกึษาชัน้ปีที ่1 ยงัจะพบไดว้่าสถาบันในระดบัอุดมศกึษา

นัน้ต่างกม็ุ่งศกึษาหาปจัจยัทีท่ าใหน้ักเรยีนนัน้อยากจะเขา้ร่วมสถาบนัของตน เพื่อพฒันาขดีความสามา

มารถในการแข่งขนักบัมหาวทิยาลยัดว้ยกนัและตอบโจทยค์วามต้องการของนักเรยีนในการเลอืกศกึษา

ต่อเช่นเดียวกัน  ดงันัน้การศึกษาปจัจยัที่เป็นอิทธต่ิอการตัดสนิใจเลือกศึกษาต่อของนักเรยีน โดย

พิจารณาจากปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอกข้อมูลน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ซึ่งถ้าครูแนะแนว

สามารถท าความเขา้ใจถงึปจัจยัต่างๆทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกศกึษาต่อของนักเรยีนในสถานศกึษาที่ได้

ปฏบิตังิานอยู่นัน้ จะสามารถน าขอ้มลูที่ไดน้ัน้มาพัฒนาสรา้งโปรแกรมในการพฒันานักเรยีนในอนาคต

และปรบัปรงุการจดักจิกรรมแนะแนวใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของนกัเรยีนในสถานศกึษาใหไ้ดป้ระโยชน์ได้

อยา่งสงูสุด  



วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 

 1. เพื่อส ารวจปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการเลอืกศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษาของนักเรยีนระดบัชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่5 - 6 ในปีการศกึษา 2562 

 2. เพื่อเปรยีบเทยีบปจัจยัที่มอีิทธพิลต่อการเลอืกศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษาของนักเรยีน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 - 6 ในปีการศกึษา 2562 โรงเรยีนสาธติแห่งหนึ่งในเขตดุสติ จ าแนกตาม

ลกัษณะประชากรศาสตร์ได้แก่  เพศ อายุ ผลการเรียนเฉลี่ย แผนการเรียน จ านวนพี่น้อง ระดับ

การศกึษาของบดิามารดา อาชพีของบดิามารดา และสถานภาพทางเศรษฐกจิ  
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 

 1. ได้ทราบถงึปจัจยัที่มอีิทธพิลต่อการเลอืกศึกษาต่อของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 

และระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 และสามารถน าผลทีไ่ดน้ี้มาปรบัปรุงและพฒันาการจดักจิกรรมแนะแนว

ใหม้ปีระสทธิภิาพมากยิง่ขึน้ 

 2. ทางโรงเรยีนไดข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์นี้ และสามารถน ามาใชใ้นการส่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีน

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 3. ผู้วจิยัมคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบับรบิทของการจดักจิกรรมแนะแนวในสถานศกึษาที่สงักดั และ

บรบิทของผูเ้รยีนเกีย่วกบัการเลอืกอาชพีและการวางแผนการศกึษาต่อมากยิง่ขึน้ 
 

ขอบเขตของงานวิจยั 
 

 การวิจยัครัง้น้ีผู้ว ิจยั มุ่งส ารวจปจัจยัที่มอีิทธิผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของ

นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ของโรงเรยีนสาธติแห่งหนึ่งในเขตดุสติ ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตของ

การวจิยัไวด้งันี้ 

 

กลุ่มประชากร 
 

 ประชากรที่ใช้ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 จ านวน 93 คน 
และนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 จ านวน 135 คน ปีการศกึษา 2562 รวมทัง้หมด 228 คน 
 



กลุ่มตวัอย่าง 
 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวจิยัในครัง้นี้ ได้แก่ นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 และ

นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนัน ปีการศึกษา 2562 

จ านวนรวมทัง้หมด 180 คน 

 

ตวัแปรท่ีศึกษา 
 

ตวัแปรอิสระ คอื ลกัษณะประชากรศาสตร์ได้แก่  เพศ อายุ ผลการเรยีนเฉลี่ย แผนการเรยีน 

จ านวนพีน้่อง ระดบัการศกึษาของบดิามารดา อาชพีของบดิามารดา และสถานภาพทางเศรษฐกจิ  

ตวัแปรตาม คอื ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษาของนักเรยีนระดบัชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่5 - 6 ในปีการศกึษา 2562  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

 

สมมติฐานการวิจยั 

 

เพศ อาย ุผลการเรยีนเฉลีย่ แผนการเรยีน จ านวนพีน้่อง ระดบัการศกึษาของบดิามารดา อาชพี

ของบดิามารดา และสถานภาพทางเศรษฐกจิของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 - 6 ในปีการศกึษา 

2562 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา มผีลต่อปจัจยัทัง้ 4 ด้านในการตดัสนิใจเลอืก

ศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา ได้แก่ ปจัจยัด้านบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง ปจัจยัด้านสภาพแวดลอ้มของสถาบนั 

ปจัจยัเศรษฐกจิ และปจัจยัดา้นสงัคม  

 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 

นักเรียน หมายถงึนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 และระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีน

สาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

อาจารย ์หมายถงึอาจารยโ์รงเรยีนสาธติแห่งหนึ่งในเขตดุสติ 

การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ หมายถงึ การทีน่กัเรยีนไดพ้จิารณาถงึ ปจัจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกอาชพี ประกอบกบัการตัง้เป้าหมายและการวางแผนในการศึกษาของนักเรยีน แล้วน า

ขอ้มลูเหล่านี้มาใชใ้นการเลอืกเอาทางเลอืกใดทางเลอืกหนึ่งในการศกึษาต่อของตนเอง 



ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล หมายถงึมลูเหตุหรอืทีม่าทีท่ าใหน้ักเรยีนนัน้ใชเ้ลอืกในการประกอบตดัสนิใจ

เลอืกศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม หมายถึง ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ผลการเรยีนเฉลีย่ แผนการเรยีน จ านวนพีน้่อง ระดบัการศกึษาของบดิา

มารดา อาชพีของบดิามารดา สถานภาพทางเศรษฐกจิ 

ปัจจยัด้านบคุคลท่ีเก่ียวข้อง หมายถงึ การทีน่กัเรยีนนัน้เลอืกตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อ โดยอาศยั

ค าแนะน า ข้อมูล แบบอย่างจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ปกครอง เพื่อน อาจารย์ ตลอดจนการ

ตดัสนิใจดว้ยตนเองโดยไมต่อ้งอาศยัขอ้มลูจากบุคคลทีก่ล่าวมา 

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมของสถาบนั หมายถงึ การทีน่ักเรยีนนัน้เลอืกตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อ

โดยพจิารณาถึงสภาพแวดล้อมของสถาบนั โดยในงานวยันี้ได้หมายถึง ความสะดวกในการเดนิทาง 

มหาวิทยาลยัมขีนาดเหมาะสม อาคารสถานที่มคีวามเหมาะสมต่อจ านวนนักศึกษา สิง่อ านวยความ

สะดวกต่างๆ ความปลอดภยั มหีอพกัอ านวยความสะดวก  

ปัจจยัเศรษฐกิจ หมายถงึ สภาพทางเศรษฐกิจที่จะมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อ โดยดู

จาก การที่นักเรยีนเมื่อส าเรจ็การศึกษาแล้วสามารถเลือกงานที่เหมาะสมกบัตนเองได้  ค่าใช้จ่ายใน

การศกึษาไมส่งูเกนิไป ครอบครวัสามารถสนบัสนุนเรื่องค่าใชจ้่ายในการศกึษาได้ ทางสถาบนัอุดมศกึษา

มกีารจดัทุนการศกึษาให ้

ปัจจยัด้านสงัคม หมายถงึ สงัคมรอบขา้งตวันักเรยีนทีจ่ะส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อ

ในระดบัอุดมศกึษา เช่น สถาบนัเป็นทีย่อมรบัของสงัคม เป็นสถาบนัทีม่ชีื่อเสยีงของประเทศ เลอืกตาม

เพื่อน หรือรุ่นพี่ เป็นสถาบันที่เน้นการพัฒนาสังคมส่วนรวม เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วมี โอกาสได้

ช่วยเหลอืพฒันาสงัคม  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 2 

 

การตรวจเอกสาร 

 

 ในการศึกษาค้นคว้าการส ารวจปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการเลอืกศกึษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของ

นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ผู้วจิยัได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง โดย

จ าแนกประเดน็การคน้ควา้ดงันี้ 

  

1. ทฤษฏกีารเลอืกอาชพี  

 1.1 ทฤษฏคีวามตอ้งการทางอาชพีของฮอพพอค 

 1.2 ทฤษฏกีารพฒันาทางอาชพีของ Ginzberg 

 1.3 ทฤษฏวีเิคราะห์ลกัษณะและองค์ประกอบระหว่างบุคคล (Trait and Factors 

Theory) 

 1.4 องคป์ระกอบในการตดัสนิใจเลอืกเรยีน 

2. พฒันาการของวยัรุน่  

3.  ความส าคญัของการแนะแนวอาชพี 

4.  กจิกรรมแนะแนว 

 4.1 แบบของการแนะแนว 

 4.2 ประเภทของการแนะแนว 

   4.2.1 การแนะแนวการศกึษา 

   4.2.2.การแนะแนวอาชพี 

   4.2.3 การแนะแนวดา้นส่วนตวัและสงัคม 

 5. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง   

 

  



1.ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกบัการเลือกอาชีพ 

 1.1 ทฤษฏีความต้องการทางอาชีพของฮอพพอค (นวลศริ ิเปาโรหติย,์ 2537) 

 มนุษย์นัน้มีความต้องการทัง้ทางร่างกายและจิตใจ โดยทางด้านร่างกายนัน้ได้แก่ อาหาร 

เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ส่วนดา้นจติใจนัน้ เช่น การยอมรบัจากผูอ้ื่น การไดร้ ับการนับถอืจากผูอ้ื่น เป็นต้น 

โดยแต่ละคนมคีวามต้องการต่างชนิดและต่างระดบักนั ความต้องการที่หลากหลายของมนุษยน์ี้จะเป็น

ตวัก าหนดให้เขาเลอืกอาชพีตามความต้องการของตวัเอง เช่น บุคคลที่มคีวามต้องการความมัน่คงใน

อาชพีที่สูงมกัเลอืกอาชพีทีม่คีวามเสีย่งน้อย เช่น รบัราชการ เป็นต้น แต่การที่บุคคลจะรูค้วามต้องการ

ของตนเองจะขึน้อยู่กบัความเขา้ใจในตนเอง โดยจะเน้นการรูจ้กัตนเองเพราะการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัตนเอง

จะท าให้บุคคลได้เขา้ใจถงึความต้องการประสบการณ์ชวีติเบื้องต้น การได้รบัข้อมูลเกี่ยวกบัอาชพีนัน้ 

ความพึงพอใจในอาชีพซึ่งเกิดจากการได้ประกอบอาชีพที่ตรงกับความต้องการลงงานท าที่มี

ความกา้วหน้า 

 แต่เมื่อบุคคลเลอืกอาชพีแลว้สามารถเปลี่ยนแปลงไดถ้้ารูส้กึว่าการเปลีย่นแปลงท าใหเ้ขาไดร้บั

กาตอบสนองทีด่กีว่างานเก่า โดยมกัจะเลอืกอาชพีทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการสงูสุดของเราได ้ซึง่

ส่วนใหญ่มนุษยเ์ราจะมคีวามต้องการหลายชนิดในตนเอง การเลอืกอาชพีใดๆมกัจะได้รบัอทิธพิลจาก

ความตองการเหล่านี้ตามสดัส่วนทีม่ากน้อยแตกต่างกนั ขึน้อยู่กบัความเขา้ใจตนเองของแต่ละบุคคล แต่

อย่างไรกต็ามความต้องการเหล่านี้กม็อีทิธพิลต่อการเลอืกอาชพีของคนเหล่านี้ทัง้สิน้ ความพงึพอใจใน

อาชพีนัน้เป็นผลจากการที่วามรรถตอบสนองความต้องการในปจัจุบนั และสนองความคาดหวงัว่าจะ

บรรลุความตอ้งการในอนาคตได ้

 ฮอพพอค มคีวามเหน็ว่าทฤษฏกีารเลอืกอาชพีและทฤษฏพีฒันาการดา้นอาชพีแต่ละทฤษฏไีม่

สามารถที่จะอธบิายพฤตกิรรมการเลอืกอาชพีหรอืพฒันาการด้านอาชพีของบุคคลได้ทุกคน เขาจงึได้

น าเอาสาระส าคญัจากทฤษฏต่ีางๆ มาผสมผสานกนัไดแ้ลว้มาประมวลเป็นหลกั 10 ประการดงันี้  

 1.คนเราเลอืกอาชพีเพื่อตอบสนองความต้องการ เป็นความต้องการทัง้ทางร่างกายและจติใจ 

ความต้องการที่หลากหายของมนุษย์จะเป็นตวัก าหนดให้เขาเลอืกอาชพีที่จะตอบสนองความต้องการ

ของเขาได ้

 2. อาชพีทีเ่ราเลอืกมกัจะเป็นอาชพีทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการสงูสุดของเราได้ 

 3.ความตอ้งการทีเ่กดิขึน้นัน้ชดัเจนแน่นอนในบางบุคคล แต่ส าหรบับางคนกาจจะคลุมเครอื 

แต่ไมว่่าจะเป็นกรณใีดกต็าม มกัจะมอีทิธพิลต่อการเลอืกอาชพีของเราทัง้สิน้ 

 4.พฒันาการทางอาชพีเริม่จากจุดทีบุ่คคลตระหนักว่ามอีาชพีบางชนิดทีท่ าใหเ้ขาไดร้บัความพงึ

พอใจและสามารถตอบสนองความตอ้งการของเขาได ้



 5.สิง่ทีจ่ะเป็นเครือ่งแสดงว่าเรามพีฒันาทางการเลอืกอาชพีขึน้หรอืไมนัน้กข็ึน้กบัว่าเราเขา้ใจการ

เลอืกอาชพีของเราไดด้เีพยีงใด ตอบสนองความตอ้งการของเองเพยีงไร 

 6.การเขา้ใจตนเองท าให้เราได้รูถ้ึงสิง่ที่เราต้องการและรูว้่าเรามอีะไรจะไปแลกเปลี่ยนกบัสิง่ที่

ตอ้งการนัน้ 

 7.ความรูเ้กี่ยวกบัอาชพีกม็สี่วนส าคญัในการตดัสนิใจเลอืกอาชพี เราจะไดป้ระจกัษ์แก่ตนเองว่า

อาชพีนัน้ๆ สนองต่อความต้องการของเราหรอืไม่ เราจะได้อะไรจากการประกอบอาชพีนัน้ จะต้องให้

อะไรกบัอาชพีนัน้ๆบา้ง 

 8.ความพงึพอใจในอาชพีเกดิจากการไดป้ระกอบอาชพีทีต่รงกบัความตอ้งการของเรา 

 9.ความพงึพอใจในการท างานไม่ไดห้มายถงึเฉพาะสิง่ที่บุคคลได้รบัในปจัจุบนัเท่านัน้ อาจเป็น

สิง่ที่เขาคาดหวงัว่างานจะมอีนาคตที่ดี กล่าวง่ายๆ คอื งานเป็นบนัไดไปสู่ต าแหน่งหรอืวานใหม่ใน

อนาคตทีด่กีว่ากเ็ป็นได ้

 10.คนเราเมื่อเลอืกอาชพีแล้ว เปลี่ยนแปลงได้เสอมถ้าเขารูส้กึว่าการเปลี่ยนจะท าให้เขาได้รบั

การตอบสนองทีด่กีว่างานเก่า 

ผูว้จิยัจงึสรุปได้ว่า การเลอืกอาชพีของฮอพพอค นัน้เน้นถงึความส าคญัของการรูจ้กัตนเองอย่างแทจ้รงิ

ในเรื่องของความสามรรถ ความสนใจ ความถนัด ลกัษณะนิสยั จุดเด่นจุดดอ้ย เพื่อน าไปเทยีบเคยีงกบั

ขอ้มลูทางดา้นอาชพี ซึง่จะช่วยใหบุ้คคลเลอืกอาชพีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และประสบความส าเรจ็  

 

  1.2 ทฤษฏีการพฒันาทางอาชีพของ Ginzberg (นวลศริ ิเปาโรหติย,์ 2537)  ไดม้กีารสรุปไว้

ดงันี้ 

  1. กระบวนการเลอืกอาชพีและการพฒันาทางอาชพี เป็นกระบวนการทีด่ าเนินไปตลอด

ช่วงชวีติ  

  2. กระบวนการเลอืกอาชพีมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา เพื่อใหไ้ดอ้าชพีทีต่นเองสนใจ

และเหมาะกบับุคคลมากทีสุ่ด 

  3.พฒันาการทางอาชพีไดร้บัอทิธพิลจากองคป์ระกอบดงัต่อไปนี้  

   3.1 องคป์ระกอบดา้นความเป็นจรงิ (Reality Factor) หมายถงึ การตอบสนอง

ทีบุ่คคลมต่ีอความกดดนัจากสภาพความเป็นจรงิของสิง่แวดลอ้มในการพจิารณาตดัสนิใจเลอืกอาชพี 

   3.2 กระบวนการทางการศึกษา (Educational Process) หมายถึงระดบั

การศกึษาทีส่งูหรอืต ่าของบุคคลแต่ละคน จะเป็นตวัก าหนดหรอืจ ากดัขอบข่ายการเลอืกอาชพีของเขาไป

โดยปรยิาย 



   3.3 องคป์ระกอบทางดา้นอารมณ์ (Emotional Factors) หมายถงึลกัษณะทาง

บุคลกิภาพ สญัชาตญิาณ ทีท่ าใหบุ้คคลตอบสนองสิง่แวดลอ้มรอบตวั กม็ผีลต่อการเลอืกอาชีพเช่นกนั 

   3.4  ค่านิยมของแต่ละบุคคล (Personal Values) ค่านิยมส่วนบุคคลทีม่อีทิธพิล

ท าให้บุคคลนัน้มคีวามชอบหรอสนใจในอาชพีต่างๆไม่เหมอืนกัน เช่น ชอบความเสี่ยง อาจจะเลอืก

ประกอบอาชพีนกัธุรกจิ เป็นตน้ 

 นอกจากนี้ Ginzberg ไดแ้บ่งการเลอืกอาชพีออกเป็น 3 ระยะดงันี้ 

 1. ระยะเพอ้ฝนัเกี่ยวกบัอาชพี (Period of Fantasy Choice) เป็นระยะทีเ่ดก็ทีม่อีายุประมาณ 6 

ถึง 12 ปี เด็กคิดฝนัว่าโตขึ้นจะประกอบอาชีพใด โดยได้รบัอิทธิพลจากสิ่งเหล่าน้ี เช่น ภาพยนตร ์

หนงัสอืทีอ่่าน เช่น อยากจะเป็นหมอ พยาบาล ต ารวจ ทหาร เป็นต้น โดยไม่ค านึงถึงขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบั

สภาพความเป็นไปไดแ้ละความสามารถของตน 

 2. ระยะพจิารณาเลอืกอาชพี ที่ยงัไม่ได้พจิารณาสิง่ต่างๆอย่างถี่ถ้วน (Period of Tentative 

Choice) ระยะนี้เป็นการลองเลอืกอาชพีของเดก็ทีม่อีายปุระมาณ 11 ถงึ 15 ปี เดก็จะพจิาณาเลอืกอาชพี

จากลกัษณะของตนเอง หรอืลกัษณะของอาชพี เช่น พจิารณาเฉพาะความถนัด ค่านิยม ความสนใจของ

ตน โดยไมไ่ดพ้จิารณาองคป์ระกอบหรอืสภาพการณ์อื่นๆ ใหท้ัว่ถงึ เช่น มคีวามถนดัวาดภาพจงึคดิเลอืก

อาชพีจติรกร โดยไมค่ านึงถงึความต้องการของตลาดแรงงานในอาชพีนี้ หรอือยากเป็นแพทยเ์พราะเป็น

อาชพีทีม่เีกยีรต ิรายไดด้ ีแต่ไมไ่ดพ้จิารณาความสามารถและความถนดัของตน 

  3. ระยะพจิาณาเลอืกอาชพีตามความเป็นจรงิ  (Period of Realistic Choice) บุคคลทีม่อีายุ 17 

ถงึ 20 ปี จะมกีารพจิารณาตนเองและอาชพีประกอบกนัเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจเลอืกอาชพี ซึง่จะพจิารณา

สภาพความเป็นจรงิ โดยพจิารณารายละเอยีดต่างๆ อยา่งถีถ่ว้น โดยแบ่งอกี 3 ระยะดงันี้ 

  3.1 ระยะส ารวจอาชพี (Exploration) เป็นระยะทีบุ่คคลจะส ารวจอาชพีว่าอาชพีใดเหมาะ

กบัเขาหรอืพจิาณาว่าวชิาต่างๆ มเีนื้อหาอย่างไร เหมาะกบัเขาหรอืไม่ วชิานัน้ๆเป็นพืน้ฐานของอาชพี

ใด 

  3.2 ระยะรวมตวัของความคดิที่จะเลอืกอาชพี (Crystallization) เป็นขัน้ที่บุคคลจะ

ตดัสนิใจเลอืกอาชพี เนื่องจากไดม้กีารคดิพจิารณาพอสมควร 

 จะเหน็ไดว้่าพฒันาการทางชพีนัน้มกีารด าเนินไปอย่างเป็นขัน้ตอน 

  3.3 ระยะการเลอืกอาชพีทีเ่ฉพาะเจาะจงไมต่กลงใจแบบกวา้งๆว่าจะประกอบอาชีพดา้น

ใดเท่านัน้ เช่น ไม่มุ่งแต่เพยีงว่าจะประกอบอาชพีสาขาวทิยาศาสตร ์แต่ระบุเจาะจงไปเลยว่าจะเลอืก

อาชพีเภสชักร เป็นตน้ 

 

  



1.3  ทฤษฏีวิเคราะหล์กัษณะและองคป์ระกอบระหว่างบคุคล (Trait and Factors Theory) 

 ทฤษฏนีี้มรีากฐานจากจติวทิยาความแตกต่างระหว่างบุคคล (Psychology of Individual 

Differences) และไดพ้ฒันาขึน้เป็นทฤษฏคีวบคู่กบัความเจรญิในด้านการทดสอบทางจติวทิยา  โดยมี

หลกัการทีว่่า บุคคลตดัสนิใจเลอืกอาชพีโดยใชห้ลกัการวเิคราะหต์นเองและวเิคราะหอ์าชพีประกอบกนั 

 ทฤษฏนีี้มหีลกัการเหมอืนหลกัการเลอืกอาชพีของ Frank Parsons โดยมหีลกัการในการเลอืก

อาชพีดงันี้  

 1.การวเิคราะหต์นเอง บุคคลจะวเิคราะหค์ุณสมบตัต่ิางๆ และองคป์ระกอบของตนเอง เป็นต้นว่า 

ความสามารถ ความสนใจ ความถนดั บุคลกิภาพ ฐานะเศรษฐกจิ สภาพการณ์ต่างๆของครอบครวั 

 2. การวเิคราะหอ์าชพี บุคคลจะแสวงหาความรูต่้างๆ เกี่ยวกับอาชพี เป็นต้นว่า ความรูเ้กี่ยวกบั

ลกัษณะของอาชพี ความต้องการของตลาดแรงงานเกี่ยวกบัอาชพีต่างๆ เวลาและทุนทรพัยท์ี่ใช้ในกา

เตรยีมตวัประกอบอาชพี รายได ้ความมัน่คง และโอกาสกา้วหน้าในอาชพีต่างๆ 

 3. การใชว้จิารณญานในการตดัสนิใจเลอืกอาชพี โดยอาศยัหลกัการวเิคราะหต์นเองและอาชพี

ประกอบกนั 

 ทฤษฏนีี้ไดม้กีารศกึษาลกัษณะและองคป์ระกอบของบุคคล ซึง่มอีทิธพิลต่อการเลอืกอาชพี สรุป

ไดด้งันี้ 

 ความถนัดและสตปิญัญา ความถนัดและสติปญัญามอีทิธพิลต่อการเลอืกอาชพี นอกจากนัน้ยงั

เป็นองคป์ระกอบหนึ่งทีม่อีทิธพิลต่อความส าเรจ็และความก้าวหน้าในการประกอบอาชพี 

 ความสนใจ ความสนใจ ความสนใจเป็นองค์ประกอบที่มอีิทธพิลต่อการเลอืกอาชพี และจะมี

อทิธพิลต่อการทีเ่ขาจะมคีวามบากบัน่ในการประกอบอาชพีมากน้อยเพยีงใด 

 ค่านิยม ค่านิยมของบุคคลที่มีต่ออาชีพ มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ เป็นต้นว่าคนที่ชอบ

ช่วยเหลอืเพื่อนมนุษย์อาจจะเลอืกอาชพี นักสงัคมสงเคราะห์ แพทย์ พยาบาล คนที่ยดึถือความเป็น

ธรรมในสงัคมอาจเลอืกอาชพีนกักฎหมาย เป็นตน้ 

 บุคคลแวดล้อม พ่อแม่ ญาติ ครู นักแนะแนวล้วนมอีทิธพิลต่อการเลอืกอาชพีของบุคคล เช่น 

เด็กบางคน อยากเลือกอาชีพครู เพราะนิยมชมชอบครูของตน เด็กบางคนอาจเลือกอาชีพตามที่พี่

ประสบความส าเรจ็ เดก็บางคนอาจเลอืกอาชพีตามเพื่อนของตน 

 ผลการเรยีน บุคคลทีม่ผีลการเรยีนดใีนแขนงวชิาใดมกัเลอืกอาชพีในแขนงวชิานัน้ และบุคคลที่

มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนมแีนวโน้มทีจ่ะเลอืกอาชพีในระดบัวชิาชพี ฐานะทางเศรษฐกจิของครอบครวัจะ

มผีลต่อการเลอืกอาชพี 

 บุคลกิภาพและการปรบัตวั บุคลิกภาและการปรบัตวัมอีิทธิพลต่อการเลอืกอาชีพ บุคคลที่มี

บุคลกิลกัษณะแตกต่างกนั เช่น มลีกัษณะเป็นผู้น า เป็นผู้ตาม ชอบเก็บตวัชอบสงัคม มแีนวโน้มที่จะ



เลอืกอาชพีต่างๆตามความเหมาะสมกบับุคลิกภาพของบุคคล นอกจากนัน้การปรบัตวัยงัมอีทิธพิลต่อ

การเลอืกอาชพีของบุคคล เดก็ทีม่ปีญัหาในการปรบัตวัจะเลอืกอาชพีไดช้า้กว่าเดก็ทีป่รบัตวัไดด้ ี

 ถิน่ทีอ่ยูแ่ละค่านิยมในชุมชน ถิน่ทีอ่ยูแ่ละค่านิยมในชุมชนมอีทิธพิลต่อการเลอืกอาชพี จะสงัเกต

ไดว้่า คนไทยในชนบทมกันิยมใหบุ้ตรหลานเลอืกอาชพี คร ูทหาร พยาบาล เพราะถอืว่าเป็นอาชพีทีน่่า

ยกยอ่ง หรอืบางคนตอ้งการใหบุ้ตรหลานด าเนินอาชพีตามรอบอาชพีของตน เช่น ท าไร่ ท านา พกัอยู่ใน

ชุมชนนัน้  

 

 1.4 องคป์ระกอบในการตดัสินใจเลือกเรียน 

Herr  and  Cramer (อา้งถงึใน ประพนัธ ์สุรหิาร 2553) ไดจ้ าแนกองคป์ระกอบซึง่มอีทิธพิลต่อการเลอืก

เรยีนอาชพี หรอือาชพีของบุคคลไวด้งันี้ 

1.องค์ประกอบภายใน เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกบัตนเอง หรอืความรู้สกึที่เกิดขึ้นจากภายในตวั

บุคคล แบ่งเป็น 

  1.องค์ประกอบส่วนบุคคล ได้แก่ ความสนใจ ทกัษะ ประสบการณ์ความรูส้กึเกี่ยวกับ

คุณค่าแหงตนและความรบัผดิชอบ 

  2. องค์ประกอบเกี่ยวกับโครงสร้างของค่านิยม ได้แก่ ค่านิยมทางการท างาน 

จุดมุ่งหมายของชีวิต จุดมุ่งหมายทางอาชีพ ทศันคติต่ออาชีพ ความต้องการและการท าตนให้เป็น

ประโยชน์ ประโยชน์ต่อผูอ้ื่น 

2.องคป์ระกอบภายนอก เป็นอทิธพิลจากสภาพแวดลอ้ม หรอืสิง่เรา้ภายนอกมากระตุน้ แบ่งเป็น 

  3. องค์ประกอบเกี่ยวกบัโอกาส ได้แก่ โอกาสทางการศึกษาของเขตในการประกอบ

อาชพี ขอ้บงัคบัของหลกัสตูร คุณสมบตัขิองผูป้ระกอบอาชพี และโอกาสในการประกอบอาชพี 

  4. องค์ประกอบเกี่ยวกบัสงัคมแวดล้อม ได้แก่ ครอบครวั เพื่อน ครู บุคคลที่ เคารพรกั 

และรปูแบบการศกึษา และลกัษณะอาชพีในสงัคม 

 จากขอ้มลูขา้งตน้น้ีจะพบว่า องคป์ระกอบเหล่านี้ ต่างมอีทิธพิลต่อการเลอืกตดัสนิใจในการเลอืก

เรยีน ไม่ว่าจะเป็นทัง้สภาพทางสงัคมเศรษฐกจิ ครอบครวั ตลอดจนเป้าหมายส่วนตวั ความชอบ ความ

สนใจความถนดัของตนเอง  สิง่เหล่านี้ต่างมผีลในการเลอืกประกอบอาชพีทัง้สิน้ 

 

2. พฒันาการของวยัรุ่น 

 พฤติกรรมมนุษย ์

 กรมวชิาการ (2546, น.37)  พฤตกิรรมของบุคคลทีแ่สดงออกในแต่ละวนันัน้เกดิจากการเรยีนรู้

และการรบัการเสรมิแรงพฤตกิรรมใดที่ท าแล้วตนได้รบัความพงึพอใจ ก็จะแสดงพฤตกิรรมเช่นนัน้ อีก 



จนตดิเป็นนิสยัซึง่มทีัง้พฤตกิรรมทีพ่งึประสงคเ์ป็นทีย่อมรบัของสงัคม และพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงคไ์ม่

เป็นทีย่อมรบัของสงัคม เช่น การที่เดก็ท าความสะอาดเรยีบรอ้ยแลว้ไดร้บัค าชมจากผูใ้หญ่ หรอืผู้ใหญ่

แสดงสีหน้าและแววตาว่าชื่นชม การที่เด็กได้รบัความพึงพอใจจากท่าทีของผู้ใหญ่เช่นนัน้ ย่อมมี

แนวโน้มที่เดก็คนนัน้จะท างานสะอาดเรยีบรอ้ยต่อไป เมื่อเกดิบ่อยครัง้ เป็นเวลานาน กจ็ะตดินิสยัเป็น

คนท างานสะอาดเรยีบรอ้ยนัน่เอง 

  

พฒันาการตามวยั 

 ธรรมชาตขิองผู้เรยีนในแต่ละคนมคีวามแตกต่างกนั ตามสภาพของร่างกายและจติใจ อารมณ์ 

และสติปญัญา วธิคีดิ และความเชื่อ ซึง่ในแต่ละช่วงวยัจะมกีารพฒันาในแต่ละดา้นทีแ่ตกต่างกนั รวมทัง้

ด้านสงัคมด้วย ครูจงึต้องค านึงถงึธรรมชาตขิองผู้เรยีนในแต่ละช่วงวยั และวเิคราะห์ความแตกต่างให้

ครอบคลุมทัง้ดา้นรา่งกายและจติใจสติปญัญา อารมณ์ และสงัคมธรรมชาตขิองผูเ้รยีน 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (ชัน้ ม.4-ม.6 : อาย ุ15 – 18 ปี) 

 ลกัษณะทางสงัคม 

 มีลักษณะชอบท าตามกลุ่ม มีการขดัแย้งกับผู้ใหญ่มากขึ้น มีความนิยมหรือคลัง่ไคล้อะไร

เหมอืนๆกนั ซึง่บางครัง้อาจจะมากเกนิไป ดงันัน้ครคูวรใหค้ าแนะน าทีเ่หมาะสมและยอมรบัความคดิเหน็

ของเดก็  

 เดก็ผู้หญงิมคีวามก้าวหน้าทางด้านสงัคมมากกว่าเดก็ผู้ชายในวยัเดยีวกนั เริม่มคีวามสนใจใน

เพศตรงขา้ม มคีวามคดิเรือ่งการมนีดัหรอืการแต่งงาน 

 ลกัษณะทางอารมณ์ 

 จะมลีกัษณะของการเปลีย่นจากวยัเดก็สู่วยัผูใ้หญ่ ครตูอ้งพยายามเขา้ใจพฤตกิรรมเหล่านัน้ และ

ส่งเสรมิใหเ้ขาพสิจูน์ความเป็นผูใ้หญ่ดว้ยการท ากจิกรรมทีเ่ขามคีวามถนดัและความสนใจ 

 เดก็วยันี้มกีารพฒันาทางสมองเกอืบเท่าผูใ้หญ่ เพยีงแต่ขาดประสบการณ์ ครจูงึควรเปิดโอกาส

ใหเ้ดก็ไดท้ ากจิกรรมหลากหลายเพื่อไดม้โีอกาสพฒันาศกัยภาพในตวั 

 พฒันาการทางสงัคมของวยัรุ่น 

สงัคมกลุ่มเพื่อนรว่มวยั เดก็ในวยัน้ีตจะใหค้วามส าคญักบัเพื่อนร่วมวยัมากกว่าวยัเดก็ตอนกลาง 

เด็กจะจบักลุ่มได้นานและแน่นแฟ้นและผูกพนักบัเพื่อนในกลุ่มมากขึ้น ซึ่งในกลุ่มก็จะไม่ได้มแีต่เพศ

เดียวกันแต่จะมีเพื่อนต่างเพศเข้ามาด้วย เด็กที่สามารถเขากลุ่มได้ หรือมีกลุ่มตัง้แต่ตอนวัยเด็ก

ตอนกลาง จะเข้ากลุ่มและมชีีวิตทางสังคมที่สนุกสนานได้ดีกว่าเด็กที่พัฒนามาได้ไม่ดีในช่วงเวลา

ดงักล่าว เดก็จะเริม่ลดความใส่ใจกบับุคคลต่างวยัไม่ว่าจะเดก็กว่าหรอืเป็นผู้ใหญ่กว่า ระยะนี้จงึเริม่ต้น

ชวีติกลุ่มทีแ่ทจ้รงิ (gang age) การเปลี่ยนแปลงทางกายอย่างรวดเรว็เป็นแรงกระตุ้นใหเ้ดก็รวมกลุ่ม 



เพราะสามารถร่วมทุกขร์่วมสุขและเขา้ใจกนัไดด้กีว่าคนต่างวยัซึง่มปีญัหาคบัอกคบัใจทีต่่างกนั กลุ่มวนั

รุ่นนัน้ยงัตอบสนองต่อความต้องการทางสงัคมด้านต่างๆ ซึ่งเดก็ต้องการมากในระยะนี้ เช่น การเป็น

บุคคลส าคญั การต่อต้านผู้มอี านาจ การหนีความน่าเบื่อของบ้าน เป็นต้น เมื่อเดก็รวมกลุ่มกนัเด็กจะ

สรา้งกฎระเบยีบ ภาษาและประเพณปีระจ ากลุ่ม  ซึง่สมาชกิในกลุ่มกต็้องท าตามเพื่อไม่ใหเ้ป้ฯการแปลก

แยกและถูกขบัจากกลุ่มและตอ้งหากลุ่มใหมต่่อไป การรวมกลุ่มของเดก็เป็นไปโดยธรรมชาต ิซึง่แนวทาง

การเขา้กลุ่มนัน้มมีสีาเหตุ ดงัเช่น ฐานะทางเศรษฐกจิ ความสนใจ ค่านิยม สตปิญัญา ความมุ่งหวงัใน

ชวีติและอื่นๆ บุคคลต่างวยัจะมอีทิธพิลไม่มากนักต่อการเลอืกกลุ่มหรอืจบักลุ่มของนักเรยีน ครอบครวั

เริม่มอีทิธพิลน้อยลง เดก็วยัรุ่นจะแบกตวัออกจากครอบครวัและเขา้สงัคมมากขึน้ แต่ไม่ไดห้มายถงึจะมี

ความขดัแย้งกับพ่อแม่เสมอไป วัยรุ่นยงัต้องการความรกัและการยอมรบัจากครอบครวัอยู่ แต่ใน

ขณะเดยีวกนัก็ยงัต้องการความเป็นอิสระและเป็นตวัของตวัเองมากขึ้นด้วย (กุญชร ีค้าขาย, 2542 ) 

วยัรุ่นนัน้จะใหค้วามส าคญัเกี่ยวกบักลุ่ม การร่วมกลุ่มกม็นีัยทีส่ าคญัอกีประการหนึ่งคอื ความต้องการที่

จะสรา้งความผกูพนัระหว่างสมาชกิในกลุ่มแบบผูใ้หญ่ เพราะเดก็ส านึกตนไดว้่าตนเริม่เป็นผูใ้หญ่แลว้ ถ้า

เดก็สามารถเขา้กบัเพื่อนร่วมกลุ่มไดด้ ีเขาย่อมมคีวามรูส้กึว่า ผูป้กครองและผูใ้หญ่อื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

เขามคีวามส าคญักับตัวเขาน้อยกว่าเพื่อ ซึ่งสรุปได้ว่าถ้าเทียบกับวยัอื่นแล้ว วยัรุ่นนัน้เป็นระยะที่มี

ความรูส้กึผกูพนักบัเพื่อนและกลุ่มมากกว่าวยัอื่น 

 พฒันาการทางความคิด 

 เดก็ในวยันี้มกีารเจรญิเตบิโตทางสมองอย่างเต็มที่ จงึสมารถคดิได้ในทุกๆแบบ และทุกๆแบบ

ของวิธีคิดหากเด็กได้รบัการศึกษาและอบรมมาตามขัน้ตอนด้วยดี ระยะนี้ เด็กจะเริ่มแสดงความ

ปราดเปรือ่งอยา่งชดัเจน และเหน็ความแตกต่างของเดก็วยัน้ีกบัวยัอื่นๆ ไดช้ดั การเรยีนรูเ้รื่องยากๆ เรา

องทีเ่ป้ฯนามธรรมซบัซน้ เดก็กส็ามารถเขา้ใจได ้อย่างไรกต็าม ต้องค านึงเสมอว่าคุณภาพของความคดิ

ของเดก็นัน้มปีจัจยัหลายอย่างประกอบ เช่น คุณภาพของสมอง พนัธุกรรม การเรยีนรูใ้นวยัทีผ่่านมาก 

และบทเรยีนทางวชิาการทีเ่ดก็ไดศ้กึษาในโรงเรยีนทีเ่ดก็ไดม้โีอกาสในการเรยีนรู ้ตอลดจนสิง่แวดลอ้มที่

เอือ้หรอืไมเ่อือ้ต่อพฒันาการทางความคดิของเดก็ 

 การค้นหาตนเองและความเข้าใจตนเอง 

 ความสนใจในตนเองนัน้เป็นลักษณะของการพฒันาตามธรรมชาติ เป็นกระบวนที่สบืเนื่องกนั

ตลอดทัง้ชวีติ ซึง่มคีวามลกึซึง้แตกต่างไปตามวยั 

 ในวยัรุน่นัน้ การเขา้ใจตนเองในดา้นต่างๆ เป็นเรือ่งทีค่่อนขา้งล าบากทัง้ตวัเดก็เอง กลุ่มของเดก็ 

รวมถงึบุคคลรอบขา้งที่เกี่ยวขอ้งกบัตวัเดก็ ทัง้นี้เพราะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ท าใหต้้องท าตาม

บทบาททางเพศที่ได้ก าหนดไว้ ต้องท าตวัเองให้พ้นจากความเป็นเดก็ ความจ าเป็นที่ต้องเลอืกอาชพี 



ฯลฯ ซึ่งกว่าที่วยัรุ่นนัน้จะต้นพบตนเองได้ อาจจะต้องประสบภาวะสบัสนทางอารมณ์ไม่น้อย บางทกี็

เป็นไปโดยไมรู่ต้วั 

 ในความเป็นจรงิแลว้การคน้หาตนเองนัน้ไดเ้ริม่มาตัง้แต่ในวยัทารกตอนปลายแลว้ และจะต้องมี

โครงร่างของตนอย่างสมบูรณ์ในระยะวยัรุ่น จงึจะเป็นบุคคลที่มคีวามมัน่คงในชวีติและจติใจต่อไปใน

อนาคต 

 

3. ความส าคญัการแนะแนวอาชีพ 

กุญชร ีค้าขาย (2542) ได้กล่าวถึงการแนะแนวอาชีพไว้ว่า เป็นการเลือกประกอบอาชีพ ให้

เหมาะสมกบับุคลกิภาพ ความสนใจ ความถนัดของแต่ละบุคคล ย่อมมคีวามส าคญั คนทีเ่ลอืกประกอบ

อาชพีทีเ่หมาะสมกบัตน ย่อมก่อใหเ้กดิความเพลดิเพลนิและเกดิความสุขในการท างาน ดงันัน้การเลอืก

อาชพีจงึมคีวามส าคญัต่อการด ารงชวีติอกีประการหนึ่งโดยการแนะแนวอาชพีมหีลกัการส าคญัว่ า หาก

บุคคลใดได้ศึกษาหรือท างานที่ตรงกับความถนัด ความสนใจ และอุปนิสัยใจคอแล้ว บุคคลย่อมมี

ความสุขและสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพกว่าการที่ต้องปฏบิตังิานในสิง่ที่ไม่ชอบ ไม่ถนัด 

หรอืไมเ่หมาะสมกบัอุปนิสยัของตน ดงันัน้ ในการแนะแนวอาชพี จงึตอ้งค านึงถงึความส าคญัดงัต่อไปนี้ 

1. การแนะแนวอาชพีเป็นการพฒันาคนให้มคีวามสามารถ และมโีอกาสใช้ ศกัยภาพของตน

อย่างเต็มที่ ในการผลิตงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และท าให้บุคคลนัน้เกิดความสุขจาก

ความส าเรจ็ในการท างาน 

2. การแนะแนวอาชพีเป็นกระบวนการต่อเนื่องโดยมขีัน้ตอนตัง้แต่การช่วยบุคคลในดา้นต่างๆ 

ดงันี้ 

2.1 รูจ้กัตนเองว่าตนมคีวามถนัด มคีวามสนใจ มคีวามสามารถ บุคลกิภาพเป็นเช่นไร

จะไดเ้ลอืกงานไดถู้กตอ้ง 

2.2 รู้จกัข้อมูลทางอาชีพอย่างกว้างขวางชดัเจนว่า อาชีพต่างๆ มีลกัษณะอย่าง ไร 

ตอ้งการคนทีม่คีุณสมบตัอิยา่งไรบา้ง และมทีศันคตทิีด่ต่ีอสมัมาชพี 

2.3 รูจ้กัตดัสนิใจเลอืกอาชพีที่เหมาะสมกบัตน โดยพจิารณาโอกาส ความเป็นไปไดท้ัง้

ดา้นคุณสมบตัขิองตนเองและความตอ้งการดา้นก าลงัคนในอาชพีนัน้ๆ 

2.4 ได้มโีอกาสศกึษา ฝึกฝน อบรม หรอืไดส้มัผสัอาชพีนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมกบั

วยั เพื่อให้เกิดทกัษะ ความสามารถที่จะออกไปประกอบอาชพีได้ทนัท ีหรอืในบางกรณี เพื่อเป็นการ

สร้างพื้นฐานและเพื่อเป็นการเตรยีมตวัส าหรบัการประกอบอาชพีของตนในอนาคต โดยมกีารศึกษา

ฝึกฝนเพิม่เตมิ 



2.5 การแนะแนวอาชีพเป็นกระบวนการที่ต้องการความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่าย การ

จดับรกิารแนะแนวอาชพีในสถานศกึษาจ าเป็นต้องอาศยัความร่วมมอืจากบุคคลทุกฝ่ายในสถานศกึษา

นัน้ และหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนความร่วมมอืของชุมชนท้องถิน่ทีส่ถานศกึษาหรอืหน่วยงาน

นัน้ตัง้อยู ่จงึจะท าใหง้านแนะแนวอาชพีเกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลครอบคลุมในทุกดา้น  

2.6 การแนะแนวอาชพีเป็นกระบวนการทีมุ่่งให้บุคคลตดัสนิใจด้วยตนเอง โดยยดึหลกั

ในเรือ่งของการใหบุ้คคลเป็นผูก้ าหนดชวีติของตน 

2.7 มงีานท าหลงัจากส าเรจ็การศึกษา ซึ่งจะเป็นอาชพีอสิระหรอือาชพีรบัจ้างแล้วแต่

กรณ ี

2.8 ไดร้บัการดแูลและตดิตามผล หลงัจากทีจ่บการศกึษาออกไป ประกอบอาชพีแลว้ ว่า

บุคคลนัน้ๆ มคีวามสามารถเหมาะสมกบังานเพยีงใด สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบังานไดห้รอืไม่ ไดท้ างาน

ตรงตามความรู้ความสามารถหรอืไม่เพยีงใด ควรมกีารแก้ไขหรอืปรบัปรุงในด้านใดบ้าง ทัง้นี้ ควรมี

โครงการต่อเนื่องในการเพิม่พนูความรู ้ความสามารถระหว่างปฏบิตังิาน (In Service Training) 

 

 นิรนัดร ์จลุทรัพย ์ (2554)  ไดก้ล่าวว่า ในสงัคมปจัจุบนัมอีาชพีเกดิขึน้มากมาย จนยากทีจ่ะระบุ

แน่นอนได ้จงึมคีวามจ าเป็นทีน่กัรเยนจะต้องไดร้บัการช่วยเหลอืแนะแนวทางในการเลอืกอาชพีไดอ้ย่าง

ถูกตอ้งและเหมาะสม โดยครแูนะแนวจะตอ้งใหน้กัเรยีนไดรู้จ้กัโลกของอาชพีต่างๆทีอ่ยู่รอบตวัและอยู่ใน

สงัคมทัว่ไปว่า อาชพีแต่ละอาชพีนัน้ตอ้งการผูท้ีม่คีุณสมบตัอิยา่งไร ตวัเขาเองมคีวามเหมาะสมกบัอาชพี

ใด มคีวามสนใจ ความถนัดและความสามารถอย่างไรต่อการเลอืกอาชพี เพื่อด าเนินชวีติต่อไปในใน

อนาคต  

 

ความส าคญัของกิจกรรมแนะแนวในชัน้เรียน 

 

 ช่อลดัดา ขวญัเมอืง (2541)  ไดก้ล่าวว่า เป็นการใหค้วามรูแ้ก่นักเรยีนเพื่อให้เกดิการพฒันาใน

ทุกด้าน โดยต้องอาศัยวิธีการหลายๆแบบ ซึ่งครูแนะแนวจะมุ่งช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ การปรบัตัว 

ตลอดจนคุณธรรมจรยิธรรม และเนื่องจากการจดัการศึกษาในระดบัมธัยมศกึษาเป็นการจดัการศกึษา

ให้แก่นักเรยีนที่ก าลงัอยู่ในช่วงวยัรุ่น ซึ่งเป็นวยัที่อยู่ในหวัเลี้ยวหวัต่อชวีติ ทัง้นี้เป็นเพราะวยัที่มกีาร

เปลีย่นแปลงทัง้รา่งกายและจติใจ ซึง่อาจจะส่งผลต่อการเรยีนรูแ้ละการปรบัตวัของนักเรยีนในดา้นต่างๆ 

อกีทัง้นักเรยีนยงัอยู่ในช่วงที่ต้องการขอ้มลูเกี่ยวกบัการศกึษาต่อและการประกอบอาชพีที่เหมาะสมกบั

บุคลกิภาพของตนเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการเลอืกตดัสนิใจได้อย่างถูกต้อง ซึง่การจดักจิกรรมแนะแนวนัน้



จะช่วยให้นักเรยีนได้รบัขอ้มูลเกี่ยวกบัตนเอง ท าให้รูจ้กัตนเองอย่างแท้จรงิมากยิง่ขึ้น ได้รบัขอ้มูลใน

การศกึษาต่อและการประกอบอาชพี ท าใหส้ามารถตดัสนิใจเลอืกแนวทางทีเ่หมาะสมกบัตวัเองมากทีสุ่ด 

 

 ศรเีรอืน แกว้กงัวาน (2558)  ไดใ้หค้วามหมายเกีย่วกบัลกัษณะความสนใจของวยัรุน่ไวว้่า วยัรุ่น

นัน้ยงัคงมขีอบข่ายความสนใจที่กว้างขวาง สนใจอะไรหลายอย่างแต่ไม่ลกึซึ้ง เนื่องจากยงัไม่เข้าใจ

ตนเองมากพอ ยงัเป็นระยะทีเ่รยีกได้ว่าลองผดิลองถูก เปลี่ยนแปลงง่าย ซึ่งความสนใจของเดก็จะเป็น

แบบไหนนัน้ยงัมีองค์ประกอบอื่นๆมาเกี่ยวข้อง อาทิเช่น ลกัษณะบุคลิกภาพ ฐานะทางสงัคมและ

เศรษฐกจิ สิง่แวดล้อมรอบตวั กลุ่มเพื่อนในวยัเดยีวกนั บุคคลที่เดก็วยัรุ่นนิยมและชื่นชม เป็นต้น โดย

จ าแนกความสนใจของวยัรุน่เป็นดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

 1. สนใจการศึกษา สภาพสภาพเศรษฐกิจสังคมสมยัปจัจุบันกระตุ้นให้เด็กเข้าใจและเห็น

ความส าคญัของการศกึษาซึ่งเกี่ยวโยงกบัอาชพี เกี่ยวกบัฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม ความสนใจใน

การศึกษานี้จะมคีวามแตกต่างกนัออกไปรวมถึงแนวทางก็จะต่างกนัออกไปเช่นกนัขึ้นอยู่กบัว่าทาง

ครอบครวัสนับสนุนเพยีงใด รบัการศกึษาอบรมมาอย่างไร มปีระสบการณ์อย่างไรบ้าง นอกจากนี้ เพศ 

ระดบัสตปิญัญา และโอกาสเขา้กลุ่มก็เป็นส่วนช่วยน าความสนใจอกีด้วย โดยจะมลีกัษณะของกลุ่มนัน้

เป็นส่วนช่วยกระตุน้หรอืด าเนินตามกลุ่ม 

 2. สนใจช่วยเหลือบุคคลอื่น เด็กวัยรุ่นมักสนใจช่วยเหลือคนอื่นที่เขาเห็นว่าได้ร ับความ

ยากล าบากและไมไ่ดร้บัความยตุธิรรมเพราะบ่อนครัง้กเ็คยรูส้กึว่าตนเองกอ็ยู่ในฐานะนัน้เช่นกนั และเคย

สะเทอืนอารมณ์เพยีงใด ซึง่สามารถเขา้ถงึอารมณ์แบบเดยีวกนัของบุคคลอื่นไดง้่าย 

 3. สนใจกจิกรรมสรา้งสรรค ์กจิกรรมทีเ่ป็นของใหม่และมปีระโยชน์ ช่วงระบายความเครยีดและ

อารมณ์ เดก็วยัรุน่มกัใหค้วามรว่มมอื กจิกรรมสรา้งสรรคอ์าจเป็นทัง้แงส่่วนตวัและแงส่งัคม 

 4. สนใจวฒันธรรมประเพณีระยะนี้เดก็เริม่สามารถเขา้ใจและมองเหน็คุณค่าของวฒันธรรมประ

เพรวี่ามคีวามส าคญัต่อบุคคลและต่อสงัคมส่วนรวม การให้ความรู ้ความเขา้ใจ และชกัจูงให้เดก็สนใจ

อยา่งถูกทาง จะสรา้งใหเ้ดก็เป็นบุคคลทีรู่จ้กัรกัและสงวนวฒันธรรมประเพณี 

 5. สนใจศาสนา ปรชัญา อุดมคตเิดก็วยัรุ่นก าลงัเสาะแสวงหาหลกัการในการแก้ความทุกขร์อ้น

ทางจติใจ และแนวทางด าเนินชวีติอย่างผู้ใหญ่ จงึเพิง่เลง็ใหค้วามส าคญัแก่ศาสนาและปรชัญา อุดมคต ิ

และค่านิยมต่างๆ แต่จะตดิใจในเดก็วยัรุ่นมากน้อยหรอืไม่นัน้ ขึน้อยู่กบัว่าศาสนาและปรชัญา อุดมคติ

นัน้ๆ ให้ความกระจ่างแกจติใจอย่างสมเหตุสมผลแก่เขาได้ดเีพยีงไรบ้าง อกีทัง้สิง่แวดล้อม กลุ่ม และ

ผูใ้หญ่ทเีดก็นิยม ไดม้อีทิธต่ิอตวัเขาเพยีงใด 



 6. สนใจมเีพื่อนสนิทต่างเพศ ความสนใจนี้สืบมาจากทางกายได้บรรลุนิติภาวะทางเพศซึ่ง

เริม่แรกในวยัรุน่ และความตอ้งการด าเนินชวีติอย่างผูใ้หญ่ขัน้ของพฒันาการในดา้นความสมัพนัธก์บัคน

ต่างเพศ ทีเ่ลยความเป็นเพื่อนแลว้นัน้อาจแบ่งได ้3 ขัน้ตามล าดบั ดงันี้ 

  ขัน้ของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น เพราะความรู้สึกอยากแข่งขัน เพื่อต้องการความ

ทดัเทยีม แบบน้ีไมย่ัง่ยนื ไมต่อ้งการความเขา้อกเขา้ใจมากนกั เป็นแบบเล่นสนุกชัว่ครัง้ชัว่คราว  

 ขัน้ที ่2 เรยีกว่า “ขัน้เลอืก” ค่อนขา้งเลอืกเฟ้นและจรงิจงัขึน้บา้ง 

  ขัน้ที ่3 “ขัน้แน่ใจ” ความสมัพนัธค์่อนขา้งแน่นแฟ้นและจรงิจงัซึง่ความสนใจและความ

สนิทสนมกบัเพื่อนต่างเพศนี้อาจยัง่ยนืไปจนกระทัง่แต่งงานจรงิจงัหรอืเลกิราในวยัผูใ้หญ่ได้ 

ความตอ้งการของวยัรุน่ 

 ความต้องการในวยัรุ่นนัน้มอียู่หลายประการดว้ยกนั โดยจ าแนกออกเป็นความต้องการทีพ่บได้

ชดัและพบเหน็ไดบ้่อย ดงันี้ 

 1.ความต้องการความเป็นอสิระ เป็นตวัของตวัเอง ไม่ต้องการอยู่ใต้ค าสัง่ บงัคบัผูใ้ดโดยเฉพาะ

ผู้ใหญ่หรอืบุคคลที่มอี านาจหรอืผู้ที่สูงวยักว่า รวมถงึพ่อแม่และผู้ปกครอง เพราะเดก็วยัรุ่นเชื่อว่าสิง่ที่

เป็นเครือ่งหมายของความเป็นผูใ้หญ่คอื ความเป็นอสิระจากผูท้ีม่อี านาจเหนือตน 

 2.ต้อการมตี าแหน่ง (status) รวมทัง้ต้องการการสนับสนุน (approval) ทัง้จากผูใ้หญ่และเพื่อน

รว่มรุน่ 

 3. ต้องการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ รวมทัง้ความท้าทายตื่นเต้น เกลยีดความซ ้าจากจ าเจ 

ชอบทดลอง ยิง่ถูกหา้มยิง่ลอง ดงันัน้ระยะน้ี เดก็วยัรุ่นมกัจะฝ่าฝืนกฏเกณฑร์ะเบยีบต่างๆ เดก็บางคน

อาจชอบลองสิง่ทีผ่ดิๆ เช่น ยาเสพตดิ ประพฤตผิดิทางเพศ ต่อตา้นกฏเกณฑข์องสงัคมและสถาบนั เพื่อ

ดวู่าผลทีต่ามมาจะเป็นอยา่งไร หรอืบา้งคนอยากลองเพื่อประชดชวีติ 

 4. ความต้องการพวกพอ้ง หรอืมกีลุ่มก้อน มคีวามต้องการค่อนขา้งสูงเพราะการรวบรวมพวก

พอ้งเป็นวถิทีางใหเ้ดก็ไดร้บัการตอบสนองหลายประการ เช่น ความรูส้กึอุ่นใจ การไดร้บัการยอมรบัและ

ยกยอ่ง ความรูส้กึว่ามคีนทีเ่ขา้ใจตน รว่มทุกขร์ว่มสุขกบัตน 

 5. ความต้องการความรู้สึกมัน่คง อุ่นใจและปลอดภัย เพราะเด็กมีอารมณ์หวัน่ไหวง่าย 

เปลีย่นแปลงงา่ย และสบัสนและลงัเลงา่ย เดก็จงึมคีวามตอ้งการเช่นน้ีค่อนขา้งสงู 

 6. ความต้องการความถูกต้อง ความยุติธรรม เด็กถือว่าความยุติธรรมเป็นลกัษณะหนึ่งของ

ผู้ใหญ่ จงึให้ความส าคญัจรงิจงัต่อความยุติธรรมตามทศันะของตนเป็นอย่างยิง่ และอยากท าอะไร

หลายๆอยา่งเพื่อเรยีกรอ้งความยตุธิรรมทัง้ในแงส่่วนบุคคลและสงัคม 

 7. ความตอ้งการความงดงามทางร่างกาย ไม่ว่าวยัรุ่นชายหรอืหญงิ เพราะเป็นเครื่องมอืทีท่ าให้

เขา้กลุ่มไดง้า่ยเป็นทีย่อมในสงัคม ดงึดดูเพศตรงขา้ม และมผีลต่อความมัน่ใจของวยัรุน่ 



 8. ความต้องการประพฤติตนสมบทบาททางเพศของตน โดยทัว่ไปวยัรุ่นทัง้ชายและหญิงจะ

พยายามประพฤตตินเพื่อให้เป็นตามย่างที่ตนต้องการ เมื่อรู้สกึ ไม่แน่ใจเกี่ยวกบัตนเองและความไม่

สบายใจเกี่ยวกบัตนเองก็จะหาทางแก้ไขทุกวถิทีาง ส่วนผูท้ีม่บีทบาททางเพศแบบลกัเพศก็จะรวมกลุ่ม

กบัผู้ทีม่ลีกัษณะคลา้ยกนั ยิง่ปจัจุบนัเปิดเผยมากขึน้ การรวมกลุ่มของวยัรุ่นลกัษณะน้ีก็ยิง่เกาะตวัแน่น

แฟ้นและเปิดเผยมากขึน้ 

 9. ความต้องการเลอืกอาชพี เดก็วยัรุ่นโตพอทีจ่ะมองเหน็ความส าคญัของอาชพี และเขาใจว่า

อาชพีน ามาซึ่งสถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม อาชพีเป็นเครื่องชี้ให้เหน็ถงึสภาวะความเป็นผู้ใหญ่ 

การที่คนใดจะมอีาชพีอย่างไรนัน้ต้องมคีวามรู้เป็นพื้นฐาน เด็กบางคนไม่เคยสนใจและเตรยีมตวัเพื่อ

เลอืกอาชพีมาก่อน จะเริม่มคีวามต้องการในระยะวยัรุ่นนี้ ทัง้จากความต้องการภายในของตนเองหรอื

จากอทิธพิลของเพื่อรว่มวยั พ่อแมผู่ป้กครอง และสงัคม 

 ที่ส าคญัคอื การเลอืกอาชพีก่อให้เกดิความวุ่นวายใจต่อวยัรุ่นเป็นอย่างมาก ซึ่งมาจากสาเหตุ

หลายประการเช่น วยัรุ่นยงัไม่เข้าใจดพีอในด้านความชอบ ความถนัด ความสนใจ ระดบัสตปิญัญาที่

แทจ้รงิของตน อกีทัง้สภาพทางเศรษฐกจิ และสงัคมความครวั การศกึษาตามทอ้งถิน่ (โรงเรยีน,ชุมชน,

ละแวกทีอ่ยูอ่าศยั) ทีว่ยัรุน่มชีวีติอยู ่อาจจะไมเ่อื้อใหเ้ลอืกอาชพีตามแนวนิยมและตามความถนัดของตน 

หรอืของบดิามารดา นอกจากนัน้หลายกรณีที่บดิามารดาประสงค์ที่จะให้บุตรเลอืกอาชพีที่บดิามารดา

ต้องการ ซึง่อาจจะขดัแยง้กบัความต้องการของวยัรุ่น ทัง้ดา้นความสนใจ และความถนัด ความสามารถ

ของวยัรุ่น หรอืเดก็วยัรุ่นอาจจะเลอืกอาชพีตามเพื่อน ซึง่มอีทิธพิลกบัเขาค่อนขา้งสูงแต่เขาอาจจะไม่มี

ความสามารถ ความชอบ และอื่นๆเหมอืนเพื่อน ซึ่งสามารถก่อให้เกิดปญัหาแก่ตวัเด็กวยัรุ่นได้ทัง้ใน

ปจัจบุนัและต่อไปในอนาคต 

 ดงันัน้วยัรุ่นที่มคีวามสุขคอืวยัรุ่นที่ได้รบัสิง่ตอบสนองสมความต้องการของตนเอง การตัง้เป้า

ระดบัความตอ้งการ ลกัษณะของความตอ้งการ จงึเป็นเรือ่งทีเ่ดก็วยัรุน่ตอ้งค านึงใหอ้ยู่ในขอบเขตทีจ่ะท า

ไดส้ าเรจ็เพื่อประกนัความไม่สมปรารถนา เพราะถ้าไม่สมปรารถนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งรุนแรงแลว้ย่อมมี

ความรูส้กึผดิหวงัลกึซึง้และยาวนาน 

 

4. กิจกรรมแนะแนว 

 4.1 แบบของการแนะแนว 

พนม ลิม้อารยี ์(2548) ไดก้ล่าวถงึแบบของการแนะแนวพารส์นัไวว้่า คอืการช่วยใหบุ้คคลไดพ้บ

กบังานอาชพีที่เหมาะสมกบัคุณสมบตัขิองแต่ละบุคคล โดย Parson เชื่อว่า ถ้าบุคคลได้ท างานที่ตน

สามารถปบัตวัไดด้ทีีสุ่ด เน่ืองจากมคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัอาชพีแลว้ ทัง้บุคคลและสงัคมจะไดผ้ลด ีซึง่

ไดเ้สนอองคป์ระกอบ 3 อยา่งคอื 



1. การวเิคราะหต์นเอง (Personal Analysis) คอืการทีผู่แ้นะแนวและนักเรยีนร่วมกนัวเิคราะห์

คุณสมบตัิด้านต่างๆของนักเรยีน ไม่ว่าจะเป็นความสามารถความถนัดความสนใจ ค่านิยม ร่างกาย 

อารมณ์ฐานะทางเศรษฐกจิ 

2. การวเิคราะหง์าน (Job Analysis)  คอืการศกึษา อาชพี แต่ละอย่างว่าสภาพงานเป็นอย่างไร 

ตอ้งการคุณสมบตัเิช่นใด โอกาสในการประกอบอาชพีนัน้ๆ มมีากน้อยเพยีงใด การเขา้สู่งานท าอย่างไร 

เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจเขา้สู่อาชพี 

3. การน าผลทัง้สองมาผสมผสานกนั (Joint and Cooperative comparison of these two sets 

of analysis) คอืการแนะแนวนักเรยีนจากขอ้มลูทัง้ 2 เปรยีบเทยีบกนัแล้วจงึค่อยให้นักเรยีนตดัสนิใจ

เลอืกอาชพี 

 การแนะแนวนั ้นจึงกล่าวได้ว่าเป็นศาสตร์ที่ถูกจัดระบบไวทัง้ด้านองค์ความรู้วิธีการและ

กระบวนการ ซึ่งได้สอดคล้องกบั โดยมเีป้าหมายเพื่อให้บุคคลแต่ละคนเขา้ใจตนเอง สามารถวางแผน

ชวีติทีม่คีุณภาพ และด าเนินชวีติตามแบบแผนนัน้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ กุญชร ีคา้ขาย (2542)  

 

 4.2 ประเภทของการแนะแนว 

 การแบ่งประเภทของการแนะแนวนัน้ จะสามารถแบ่งได ้3 ประเภทดงันี้ 

  4.2.1 การแนะแนวการศึกษา  

พนม ลิ้มอารยี์ (2548) ได้กล่าวไว้ว่า เป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลอื นักเรยีนในเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะ เช่น แนวทางศึกษาต่อ การเลือกแผนการเรยีน การลงทะเบียน 

หลกัสตูร การวดัและประเมนิผลของโรงเรยีน การอ่านหนงัสอื การเตรยีมตวัสอบ ฯลฯ 

 

 นิรนัดร ์จลุทรพัย ์(2554) ไดก้ล่าวถงึการแนะแนวการศกึษาว่า หมายถงึกระบวนการของการให้

ความช่วยเหลอืบุคคลให้ได้รบัความส าเร็จทางด้านการศึกษาตามความสามารถของนักเรยีน การที่

นกัเรยีนไม่สามารถประสบความส าเรจ็ไดน้ัน้อาจเป็นเพราะมอุีปสรรคหรอืปญัหาต่างๆ ไม่วาจะเป็นการ

ขาดวธิเีรยีนที่ด ีการเลอืกวชิาเรยีนและแผนการเรยีนไม่เหมาะสม ขาดการวางจุดมุ่งหมายในการเรยีน 

เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ีจงึควรมกีารจดับรกิารแนะแนวการศกึษาในสถานศกึษา เพื่อป้องกนัและแก้ไขปญัหา

เหล่านี้ 

  



  4.2.2 การแนะแนวอาชีพ 

 พนม ลิ้มอารยี ์(2548) และ รววีรรณ ชนิะตระกูล (2537) ไดก้ล่าวไวว้่า  การแนะแนวอาชพีนัน้ 

เป้นกระบวนการใหค้วามช่วยเหลอืเกี่ยวกบัการวางแผนและการตดัสนิใจเลอืกอาชพีของนักเรยีน เพื่อ

ช่วยให้นักเรยีนได้ค้นพบอาชพีที่เหมาะสมกบัความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตน โดยได้

กล่าวถงึจดุมุง่หมายของการแนะแนวอาชพีไวด้งันี้ 

 1.เพื่อช่วยนกัเรยีนไดเ้หน็ความส าคญัของงานอาชพี 

. 2.เพื่อช่วยใหน้ักเรยีนได้มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัอาชพีต่างๆ เช่น ความถนัด ความสนใจ 

บุคลกิภาพ ระดบัสตปิญัญา สภาพรา่งกาย ทีม่คีวามส าคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกอาชพี ไดเ้ขา้ใจเกี่ยวกบั

โลกของอาชพี 

 3.เพื่อช่วยใหน้กัเรยีนไดต้ระหนกัถงึอทิธพิลต่างๆ เช่น ความถนดั ความสนใจ บุคลกิภาพ ระดบั

สตปิญัญา สภาพรา่งกาย ทีม่คีวามส าคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกอาชพี 

 4.เพื่อให้ขอ้สนเทศแก่นักรเยนเกี่ยวกบัอาชพีที่นักรเยนสนใจ ซึ่งจะช่วยให้นักเรยีนได้มคีวาม

เขา้ใจในอาชพีนัน้ๆ ลกึซึง้มากยิง่ขึน้ 

 5. เพื่อช่วยให้นักรเยนรูจ้กัวธิแีสวงหางาน วธิกีารสมคัรงาน วธิกีารปรบัตวัให้เขา้กบังาน การ

ปฏบิตัตินใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้าในการท างาน 

 6.เพื่อช่วยใหน้กัเรยีนไดม้เีจตคตทิีด่ต่ีออาชพีสุจรติทุกอาชพี 

 7.ใหรู้จ้กัอาชพีที่เหมาะสมกบัตน เช่น ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ บุคลกิภาพ ความ

ตอ้งการของตนเอง เป็นตน้ 

 8.รู้จ ักเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพ เช่น การเข้าอบรมในอาชีพต่างๆ เพื่อให้มีความรู้

ความสามารถในอาชพีนัน้ๆ เช่น การซ่อนคอมพวิเตอร ์การแสวงหางาน การสมคัรงาน การเขา้รบัการ

สมัภาษณ์ เป็นตน้ 

 

  4.2.3 การแนะแนวด้านส่วนตวัและสงัคม 

 นิรนัดร์ จุลทรพัย์ (2554)  ได้กล่าวเกี่ยวกับการแนะแนวด้านส่วนตัวและสงัคมไว้ว่า เป็น

กระบวนการใหค้วามช่วยเหลอืบุคคลให้สามารถด ารงชวีติอยู่ในสงัคมอย่างมคีวามสุข ช่วยป้องกนัและ

ลดปญัหาความยุง่ยากในการด ารงชวีติ 



พนม ลิ้มอารยี ์(2548) การแนะแนวด้านส่วนตวัและสงัคม เป็นกระบวนการใหค้วามช่วยเหลอื

นกัเรยีน ในเรือ่งทีน่อกเหลอืการเรือ่งการศกึษาและอาชพี เป็นการช่วยใหน้ักเรยีนนัน้ไดเ้กดิความเขา้ใจ

ตนเองและสภาพแวดลอ้ม ท าใหส้ามารถปรบัตวัใหอ้ยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข 

ประเภทของการแนะแนวนัน้ ต่างมคีวามเกี่ยวข้องซึ่งกนัและกนัและมคีวามสมัพันธ์กนัอย่าง

ใกลช้ดิ พนม ลิม้อารยี ์(2548) ไมค่วรจะมกีารจดับรกิารแนะแนวเพยีงดา้นใดดา้นเดยีวเพราะไม่สามารถ

ช่วยเหลอืนกัเรยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และการพฒันาทีส่มบรูณ์ครบถว้นได้ 

ลกัษณะของกิจกรรมแนะแนว  

 

 กรมวชิาการ (2546) ไดก้ าหนดลกัษณะกจิกรรมการแนะแนวว่าเป็นกจิกรรมทีม่ ีลกัษณะส าคญั

ดงัต่อไปนี้  

1. เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดค้น้พบความถนดั ความสามารถและความสนใจของ ผูเ้รยีน  

2. สนับสนุนส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดร้บัขอ้มลูข่าวสารดา้นการศกึษา การงานอาชพี ชวีติและสงัคม 

เพื่อใชใ้นการวางแผนการเรยีน การศกึษาต่อ อาชพี ทีเ่หมาะสมกบัตนเอง  

3. เสรมิสร้างทกัษะต่างๆ ให้ผู้เรยีนพฒันาบุคลกิภาพและปรบัตวักบัสิง่แวดล้อม สามารถ 

ด าเนินชวีติไดอ้ยา่งมคีวามสุข  

4. เสรมิสรา้งค่านิยมทีด่ ีวนิยั คุณธรรม และจรยิธรรม  

5. เพิม่พนูประสบการณ์เพื่อเสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้และทกัษะในวชิาการ  

ต่างๆ มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรค ์มเีจตคตทิีด่ต่ีออาชพี มนีิสยัรกัการท างานและสามารถเลอืก อาชพีได้

เหมาะสมกบัตนเอง  

6. จดักลุ่มผู้เรยีนเพื่อท ากจิกรรมหรอืครูเป็นผู้รเิริม่ เป็นที่ปรกึษา โดยอยู่บน พื้นฐานความ

ต้องการของผู้เรยีน เพื่อท ากิจกรรมที่จะช่วยให้ผู้เรยีนได้รบัการส่งเสรมิพฒันาการ ด้านต่างๆ และ

แกป้ญัหาผูเ้รยีนได ้ 

7. จดักจิกรรมเพื่อแกป้ญัหา ส่งเสรมิ พฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  

8. เป็นกจิกรรมทีไ่มเ่น้นเน้ือหาวชิาการแต่เน้นการสรา้งคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์และบูรณาการ

ใหส้อดคลอ้งกบัชวีติจรงิ  

9. วดัและประเมนิผลในแต่ละกจิกรรม โดยมกีารประเมนิผลจากเวลาการเขา้ร่วม กจิกรรม การ

ผ่านจดุประสงคข์องกจิกรรมทีแ่สดงถงึการพฒันาของผูเ้รยีนเพื่อน าไปใช้ในการผ่าน ช่วงชัน้  

 10. สรุปการประเมนิผลพฒันาการของผู้เรยีนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดและ น าเสนอ

ผูเ้กีย่วขอ้ง 

 



งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

 ลกัษณะของงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งนัน้จะเป็นงานวจิยัทีเ่ป็นการศกึษาหาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษาทีม่ตีวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบังานของผูว้จิยั ซึง่จากการศกึษาโดย

ส่วนมากจะเป็นงานวจิยัทีใ่ชป้ระชากรเป็นนกัศกึษาชัน้ปีที ่1 เพื่อทีจ่ะไดน้ าผลทีไ่ดน้ัน้มาหาสาเหตุปจัจยั

ในช่วงระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีว่่าเพราะเหตุใดท าไมถงึเลอืกศกึษาต่อในสถาบนัดงักล่าว โดยมี

ดงัต่อไปนี้ 

  

 เฉลมิเกยีรต ิดุลสมัพนัธ ์(2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกเขา้เรยีนต่อ

ในคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ

การตดัสนิใจเลอืกเขา้เรยีนต่อในคณะวทิยาศาสตร ์และศกึษาระดบัความส าคญัของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ

การตดัสนิใจเลอืกเขา้ศกึษา กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศกึษาชัน้ปีที่ 1 ทัง้หมดในปีการศกึษา 2554 จ านวน 

545 คน และผูป้กครองนักศกึษาชัน้ปีที ่1 จ านวน 179 คน เกรดเฉลีย่สะสม ระดบัการศกึษาและรายได้

ของบดิา มารดา ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัปจัจยัที่มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อ

ทัง้หมด 4 ด้าน ได้แก่ด้านสภาพแวดล้อมของสถาบนั ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านบุคคลที่

เกีย่วขอ้ง 

 เครื่องมอืที่ใช้ แบ่งเป็น 2 ฉบบั 1.ฉบบัที่ใช้กับนักศึกษาชัน้ปีที่ 1  2.ฉบบัที่ใช้กบัผู้ปกครอง 

แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที ่1.เป็นแบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ ผลการ

เรยีนเฉลีย่ 

ผลการวจิยัพบว่า (เฉลมิเกียรติ ดุลสมัพนัธ์ 2554) ปจัจยัที่มอีิทธพิลในการเลอืกเรยีนต่อใน

ภาพรวมนัน้ ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มของสถาบนั ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคม และดา้นบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง 

มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัส าคญัมาก โดยด้านสภาพแวดล้อมของสถาบนัมคีวามส าคญัมากที่สุด น้อย

ทีสุ่ดจะเป็นดา้นบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง พจิารณาตามผลล าดบัความส าคญั ในดา้นสภาพแวดลอ้มนัน้ ผูต้อบ

แบบสอบถามจะให้ความส าคัญกับการมีสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านเศรษฐกิจกลุ่ มตัวอย่างจะให้

ความส าคญัในเรือ่งค่าใชจ้า่ยทีไ่มส่งูจนเกนิไปดา้นสงัคมจะใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัการทีส่ถาบนันัน้เป็นที่

ยอมรบั และส่วนปจัจยัล าดับสุด้ทายคือด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องนัน้จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างนัน้กลบัให้

ความส าคญักบัการเลอืกศกึษาดว้ยตนเองมากทีสุ่ด ไม่ค่อยใหค้วามส าคญักบัค าแนะน าของอาจารยแ์ละ

เพื่อนๆ 

 



 ทศันา ทองภกัด ี อรพนิทร ์ชูชม  อจัฉา สุขารมณ์ (2551) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร

ต่างๆ ได้แก่ ภูมหิลงัของนักเรยีน ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน บุคลกิภาพ ค่านิยมในอาชพีกบัการเลอืก

อาชพี กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ปีการศกึษา 2539 ของโรงเรยีนในสงักดักรม

สามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 770 คน โดยกลุ่มอย่างแบ่งเป็นนักเรียนชาย 350 คน 

นักเรยีนหญงิ 420 คน มาจาก 8 โรงเรยีน ๆ ละ 2 หอ้งเรยีน  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัม ี4 ชนิด ไดแ้ก่  

1.แบบสอบถามภูมหิลงัของนักเรยีนและครอบครวั 2.แบบส ารวจบุคลกิภาพ 3.แบบสอบถามค่านิยมใน

อาชพี 4.แบบสอบถามการเลอืกอาชพี  

1.แบบสอบถามภูมหิลงัของนักเรยีนและครอบครวั ไดแ้ก่ เพศ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน รายได้

ครอบครวั สภาพครอบครวั ระดบัการศกึษาและอาชพีของบดิามารดา  

2.แบบส ารวจบุคลกิภาพ ซึง่เป็นแบบส ารวจทีแ่สดงให้เหน็ลกัษณะการแสดงตวัและการเก็บตวั 

มทีัง้หมด 48 ขอ้  

3.แบบสอบถามค่านิยมในอาชพี ซึ่งดดัแปลงมาจากแบบสอบถามของซูเปอรร์วมทัง้หมด 16 

ดา้น เป็นมาตราส่วนประเมนิค่า 5 ระดบั  

4.แบบสอบถามการเลอืกอาชพี 

ผลการวจิยัขา้งต้น (ทศันา ทองภกัด ีและคณะ, 2551) พบว่า เพศ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

ระดบัการศกึษาของบดิาและมารดา รายไดข้องครอบครวัต่อเดอืน ค่านิยมในอาชพีดา้นสภาพแวดลอ้ม 

ดา้นสุนทรยี ์ดา้นบรกิารสงัคมและดา้นการกระตุ้นใหใ้ชป้ญัญา มคีวามสมัพนัธก์บัการเลอืกอาชพีอย่างมี

นยัส าคญัทางสถติ ิ

 

อสิรภาพ เอน็ดู , นิคม ลนขุนทด , บญัชา ชื่นจติ และ ชูชาต ิพะยอม (2545) ปจัจยัทีส่่งผลต่อ

การตดัสนิใจเลอืกและไม่เลอืกศกึษาต่อระดบัอนุปรญิญาและระดบัปรญิญาตร ีหลกัสูตรสายเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมของนักศึกษาชัน้ปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏสุรินทร์ โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อ ศกึษาหาปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อในระดบัอนุปรญิญาและปรญิญาตร ี

กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศกึษาทีก่ าลงัศกึษาในระดบัอนุปรญิญา และนกัศกึษา ทีก่ าลงัศกึษาในระดบัปรญิญา

ตรชีัน้ปีที่ 1 สายเทคโนโลยอุีตสาหกรรม คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สถาบนัราชภฏัสุรนิทรท์ี่สงักัด

คณะอื่นๆ จ านวน 100 คน และ 200 คนตามล าดบั  

เครื่องมอืที่ใช้ เป็นแบบสอบถามส าหรบันักศึกษาชัน้ปีที่ 1 ที่เลอืกและไม่เลอืกศึกษาต่อสาย

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความต้องการศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมสถาบนัราชภฏัสุรนิทร ์

ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้เสนอและและความคดิเหน็เพิม่เตมิ 



ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัดา้นผูป้กครองนัน้มรีะดบัการประเมนิน้อยทีสุ่ด 1 รายการคอื ปจัจยัดา้น

ผู้ปกครอง เกี่ยวกบัผู้ปกครองเคยเรยีนที่นี่ มรีะดบัการประเมนิน้อย 3 รายการ คอื ปจัจยัด้านส่วนตวั  

เกี่ยวกบัสอบที่อื่นไม่ได้จงึมาเรยีนที่น่ี ปจัจยัด้านผู้ปกครอง เกี่ยวกบัผู้ปกครองบงัคบัให้มาเรยีน และ

ปจัจยัด้านสงัคม เกี่ยวกบัการเลอืกเรยีนตามเพื่อน มรีะดบัการประเมนิปานกลาง 6 รายการ คอื ปจัจยั

ส่วนตวั เกี่ยวกบัการมพีืน้ฐานทางวชิาชพีมาบ้างแล้วก่อนการตดัสนิใจเลอืกเรยีน คดิว่ามาเรยีนที่นี่ไม่

ต้องปรบัตวัมาก และเกี่ยวกบัการเรยีนที่น่ีประหยดัค่าใช้จ่ายมากกว่า ปจัจยัด้านผู้ปกครอง เกี่ยวกบั

ค่าใชจ้่ายเหมาะสมกบัสภาพทางการเงนิ ใกลบ้า้นและใกลผู้ป้กครอง และปจัจยัดา้นสงัคม เกี่ยวกบัมรีุ่น

พีท่ีโ่รงเรยีนเคยมาเรยีนทีค่ณะน้ี  มรีะดบัการประเมนิมากอยู่ 13 รายการ คอื ปจัจยัส่วนตวั เกี่ยวกบัรกั

และศรทัธาในคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ชอบในโปรแกรมทีม่ใีห้เลอืกหลากหลาย บุคลกิภาพตวัเอง

เหมาะกบัการเรยีนในสาขา ปจัจยัด้านผู้ปกครอง เกี่ยวกบัผู้ปกครองแนะน าและสนับสนุนให้มาเรยีน 

ปจัจยัด้านสงัคมเป็นคณะที่ได้รบัการยอมรบัจากสงัคม เป็นคณะที่ท้องถิน่ควรจะสนับสนุน และคดิว่า

เรยีนทีไ่หนกเ็ท่ากนัขึน้อยูก่บัตวัเราเองมากกว่า และปจัจยัดา้นสถาบนั เกีย่วกบัสามารถเดนิทางมาเรยีน

ได้สะดวก เป็นคณะที่มชีื่อเสยีงและเป็นของรฐั มโีปรแกรมให้เลอืกไดห้ลากหลายตามความต้องการ มี

บรรยากาศเป็นกนัเองกบับุคคลทุกฝา่ยและมคีวามหลากหลายทางดา้นวชิาการ 

 

 ทพิวรรณ เจรญิศกัดิ,์ กรวกิา เทยีมวงษ์, มยุร ีผาผง, นิภาพร ปฏมิากรตระกูล (2549) ศกึษา

เรื่องปจัจยัที่มผีลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ประจ าปี

การศกึษา 2549  โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปจัจยัโดยรวมที่มผีลต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อระดบั

ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ประจ าปีการศกึษา 2549 ของผู้ที่ผ่านการคดัเลอืกเขา้ศกึษาใน

ระบบกลาง ระบบรบัตรง ระบบพเิศษ กลุ่มตวัอย่างเป็น นักศกึษามหาวิทยาลยัมหาสารคามชัน้ปีที่ 1 

จ านวน 376 คน 

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม การศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อ

ในระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ประจ าปีการศกึษา 2549 การวเิคราะหข์อ้มลูใชก้ารหาค่า

รอ้ยละ และค่าเฉลีย่ 

 ผลการวิจยัพบว่า ปจัจยัที่มผีลในระดบัมากนัน้ เรยีงตามล าดบัดงันี้ 1. ด้านความเชื่อ และ

ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั 2. ดา้นความต้องการส่วนบุคคล 3. ดา้นหลกัสูตรและระบบการศกึษา 4. ดา้นความ

นิยม และ 5. ด้านสภาพทางสงัคม  ส่วนด้านอทิธพิลและสื่อนัน้อยู่ในระดบัปานกลาง โดยพบว่าเฉพาะ

ดา้นหลกัสตูรและดา้นความนิยมเท่านัน้ทีม่คีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 

  



 รตันกรณ์ ชนะข า (2545) ได้ศกึษาเรื่อง การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยับางประการกบั

การตดัสนิใจเลอืกอาชพีของนักเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค าแหง โดย

มวีตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลของ เพศ การศึกษาของบดิา/มารดา อาชพีของบดิา/มารดา ผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนต่อกาตดัสนิใจเลอืกอาชพี และการรบัรู้ความสามารถของตนด้านอาชพีกบัการตดัสนิใจ

เลอืกอาชพีของนักเรยีน กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ปีการศกึษา 2543 

ของโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค าแหง จ านวน 639 คน 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการวยัคอื แบบส ารวจวุฒภิาวะทางอาชพี , มาตรวดัการรบัรูค้วามสามารของ

ตนในการตดัสนิใจเลอืกอาชพี และแบบวดัการตดัสนิใจเลอืกอาชพี วเิคราะห์ขอ้มลูโดยการหาค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และหาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทกี าหนดกบัการตดัสนิใจเลอืกอาชพี  

 ผลการวจิยัพบว่า เพศ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกอาชพี 

อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และพบอกีกว่า ปจัจยัทีม่คีวามส าคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกอาชพี

ม ี4 ระดบัปจัจยั ไดแ้ก่ วุฒภิาวะทางอาชพี การรบัรูค้วามสามารถของตนดา้นอาชพี ผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีน และเพศ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ตามล าดบั 

 ยพุาพมิ อตกิานตกุ์ล (2552) การเปรยีบเทยีนปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเขา้ศกึษาระดบัปรญิญา

ตรใีนมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครของนกัศกึษาชัน้ปีที1่ โดยมวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษา 

และเปรยีบเทยีบปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเขา้ศกึษา นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 โดยมจี านวน

กลุ่มตวัอยา่ง ทัง้หมด จ านวน 370 ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา ตามสดัส่วนของจ านวนนกัศกึษา

ของในแต่ละคณะ และก าหนดตวัแปรไวท้ัง้หมด 6 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการบรหิาร,ดา้นชื่อเสยีง,ดา้นอาจารย์

ผูส้อน,ดา้นอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม,ดา้นคมนาคม,ดา้นการเงนิและดา้นนกัศกึษา 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูคอืแบบสอบถาม ซึง่แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที ่1เป็นขอ้มลู

ทัว่ไปส่วนบุคคล ตอนที ่2 เป็นหวัขอ้บุคคลทีม่อีทิธพิล แหล่งขา่ว ทางเลอืกในการเขา้ศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ีตอนที3่ เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตรใีนมหาวทิยาลยั สถติทิี่

ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  

 ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถารมส่วนใหญ่เป็นผูห้ญงิคดิเป็นรอ้ยละ 50.5 ผูป้กครองส่วน

ใหญ่ประกอบอาชพีอสิระหรอือาชพีส่วนตวั จ านวน 108 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.2 นักศกึษาส่วนใหญ่มี

เกรดเฉลีย่จากสถานศกึษาเดมิ 3 – 4.00 คดิเป็นรอ้ยละ 53.5 นักศกึษาส่วนใหญ่เลอืกเขา้ศกึษาต่อดว้ย

ตนเอง เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ปจัจยัด้านการบรหิาร ด้านชื่อเสยีง ดา้นหลกัสูตร ดา้นอาจารย์

ผู้สอน ด้านคมนาคม ด้านการเงนิ และด้านนักศึกษา มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ยกเว้นด้านอาคาร

สถานที ่ทีจ่ะอยู่ในระดบัปานกลาง พบว่าเพศทีต่่างกนันัน้ มรีะดบัของอทิธพิลต่อการเขา้ศกึษาโดยรวม



ไม่แตกต่างกนั เกรดเฉลีย่สะสมเดมิมรีะดบัอทิธพิลต่อการเขา้ศกึษาต่อไม่แตกต่างกนั อาชพีผูป้กครอง

นัน้มอีทิธพิลต่อปจัจยัทีศ่กึษานัน้ ไมแ่ตกต่างกนั ในส่วนปจัจยัดา้นชื่อเสยีงนัน้ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ

เพราะกลุ่มตวัอยา่งจะมองทีช่ื่อเสยีง ความเก่าแก่ สาขาวชิาทีน่่าสนใจ เป็นตน้ 

 

 ดวงทพิย ์เจรญิรกุข ์(2560) ไดศ้กึษาเกีย่วกบั การเปิดรบัสื่อ การรบัรู ้และการตดัสนิใจเขา้

ศกึษาต่อระดบัปรญิญาตร ีหลกัสตูรนานาชาต ิมหาวทิยาลยัรงัสติ ของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา

ตอนปลายชัน้ปีที ่6 ในเขตกรงุเทพมหานคร ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อ เป็นการศกึษาการเปิดรบัสื่อ

ประชาสมัพนัธ ์ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อ การเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง ในกลุ่มโรงเรยีน

สาธติและโรงเรยีนทีม่หีลกัสูตร English Program  ในเขตกรงุเทพมหานคร ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 400 

คน 

 ผลการวจิยัพบว่า มกีารเปิดรบัข่าวสารจากคร/ูอาจารย ์บุคลากรและอาจารยข์องมหาลยัมผีลต่อ

การประชาสมัพนัธม์ากทีสุ่ด โดยขา่วสารทีร่บัรู ้จะทราบเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้ม สิง่อ านวยความสะดวก 

ความสะดวกของมหาวทิยาลยั และการน าเสนอภาพลกัษณ์ทีด่มีศีกัยภาพ ซึง่สามารถสรปุโดยภาพรวม

ไดว้่า การเปิดรบัสื่อประชาสมัพนัธน์ัน้มผีลต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อของนกัเรยีน 

 

 เชาวนี แกว้มโน , สุจติรา จรจติร , เรวด ีกระโหมวงศ ์(2559) ไดท้ าการศกึษาเกี่ยวกบั 
องคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อระดบัปรญิญาตรขีองนกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา
เอกชน เขตภาคใต ้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาองคป์ระกอบ และตวับ่งชีท้ีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเขา้
ศกึษาต่อระดบัปรญิญาตรขีองนกัศกึษา โดยกลุ่มตวัอยา่งไดก้ าหนดไว ้ได้ 888 คน  
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั มอียู ่ เครือ่งมอืดว้ยกนั โดยแบ่งเป็น 2 ตอนไดแ้ก่ ตอนที ่1. ขอ้มลู
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคดิเหน็ทีม่ต่ีอตวับ่งชี ้การตดัสนิใจเขา้ศกึษา
ต่อระดบัปรญิญาตรขีองนกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนเขตภาคใต ้ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั
ดา้นแบรนด ์32 ขอ้องคป์ระกอบหลกัดา้นการตลาดของสถาบนั 35 ขอ้ องคป์ระกอบหลกัดา้นแรงจงูใจ
ของผูเ้รยีน25 ขอ้ และองคป์ระกอบหลกัดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 23 ขอ้ รวม 115 ขอ้ ตอนที ่2 จะ
เป็นแบบสมัภาษณ์ 
 ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 77.8 ส าเรจ็การศกึษาใน
ระดบั ม.6, ปวช.และระดบัเทยีบเท่า ม.6 รอ้ยละ 71.3 จากสถานศกึษาของเอกชนรอ้ยละ 61.4 ได้
คะแนนเฉลีย่สะสม 2.51-3.00 คดิเป็นรอ้ยละ 34.2 เป็นนกัศกึษาจาก มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ รอ้ยละ 47 
 



วนัชยั แก้วนาคแนว (2550) ไดศ้กึษาเกี่ยวกบัปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจศกึษาต่อ

ระดบัอุดมศึกษาของนักเรยีนมธัยมศึกษาตอนปลาย ในเขตจงัหวดัอุตรดติถ์  โดยประชากรนัน้เป็น

นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 2,093 คน ของโรงเรยีนสงักัดกรมสามญัศึกษา ในเขต

จงัหวดัอุตรดติถ ์โดยก าหนดกลุ่มตวัยา่งไว ้800 คน 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกบัปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจ

เลอืกศึกษาต่อระดบัอุดมศกึษา โดยมวีธิกีารสร้างมจีากการศกึษาค้นคว้าแนวคดิและทฤษฎี โดยเป็น

ค าถามเกี่ยวกบัปจัจยัต่างๆทีผู่้วจิยัต้องการศกึษาค้นคว้า เช่น ค าถามเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนบุคคล ปจัจยั

ด้านเศรษฐกิจและสังคม ปจัจยัด้านสถาบันการศึกษา ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจศึกษาต่อ

ระดบัอุดมศกึษา 

ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลมคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่ออย่างมนีัยส าคญั

ทีร่ะดบั 0.05 ในส่วนปจัจยัด้านเศรษฐกจิพบว่าถ้าครอบครวัมกีารสนับสนุนด้านรายได้ การศกึษาที่จะ

ไดร้บันัน้กจ็ะมสีงูมากยิง่ขึน้ ในส่วนบุคคลภายนอกทีเ่กี่ยวขอ้งนัน้จะใชค้ าแนะน าจากผูป้กครองมากทีสุ่ด 

รองลงมาคือครูแนะแนว แต่ผลการวิเคราะห์นัน้กลบัพบว่าค าแนะน านัน้ไม่มีความสัมพันธ์กับการ

ตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อ เพราะนกัเรยีนจะดจูากสาทีต่นตอ้งกาสร กบัผลการเรยีนของตนเอง 

 

สุรางค์รตัน์ พนัแสง , สุพจน์ เกดิม ี, สุวภา น้อยจาก (2549) ไดท้ าการศกึษาเกี่ยวกบั ปจัจยัที่

ส่งผลการเลอืกศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ โดยใช้กลุ่มตวัอย่างเป็น นักเรยีนระดบัชัน้

มธัยมศกึษาตอนปลาย จงัหวดัเพชรบูรณ์ สงักดัคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 281 คน นักเรยีน

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี จงัหวดัเพชรบูรณ์ 164 คน และนักเรยีนประกาศนียบตัรวชิาชพี พื้นที่

ใกลเ้คยีง 151 คน โดยใชก้ารสุ่มแบบแบ่งชัน้ เครื่องมอืทีใ่ช ้เป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด มี

ทัง้หมด 4 ตอน ผลการวิจยัพบว่า เหตุผลที่เลือกศึกษา คือ ใกล้บ้าน รองลงมาคือความเหมาะสม 

ค่าใช้จ่ายไม่สูง เรยีนแล้วมโีอกาสจบ และเป็นความต้องการของผู้ปกครอง ตามล าดบั อีกทัง้พบว่า

นกัเรยีนเหน็ว่าผลการเรยีนเฉลีย่ของตนเองนัน้ต ่า 

สมมติฐานการวิจยั 

 

เพศ อาย ุผลการเรยีนเฉลีย่ แผนการเรยีน จ านวนพีน้่อง ระดบัการศกึษาของบดิามารดา อาชพี

ของบดิามารดา และสถานภาพทางเศรษฐกจิของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 - 6 ในปีการศกึษา 

2559 โรงเรยีนสาธติแห่งหนึ่งในเขตดุสติ มผีลต่อปจัจยัทัง้ 4 ด้านในการตดัสนิใจเลอืกศึกษาต่อใน



ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ ปจัจยัด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ปจัจยัด้านสภาพแวดล้อมของสถาบัน ปจัจยั

เศรษฐกจิ และปจัจยัดา้นสงัคม  

 

 

 

 

  



 

บทท่ี 3 

 

วิธีการด าเนินการวิจยั 

 

 การศึกษาในครัง้นี้  เป็นการศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกต่อใน

ระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา โดยผูว้จิยัไดใ้ชใ้ชว้ธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ใน

ประเภทของการวจิยัแบบส ารวจ (Survey Research)  

 โดยมขีัน้ตอนในการวจิยัดงันี้ 

  1. การก าหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 

  2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

  3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

  4. การวเิคราะหข์อ้มลู 

  5. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 

 ประชากรที่ใช้ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 จ านวน 93 คน 

และนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 จ านวน 135 คน โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

ภาคเรยีนที ่1  ปีการศกึษา 2559 รวมทัง้หมด 228 คน 

 



กลุ่มตวัอย่าง 

 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวจิยัในครัง้นี้ ได้แก่ นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 และ

นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา ภาคเรยีนที่ 2  ปี

การศกึษา 2559 จ านวนรวมทัง้หมด 180 คน โดยผู้วจิยัใชก้ารค านวณขนาดตวัอย่างด้วยวธิขีอง Taro 

Yamane (Yamane, 1967 อา้งถงึใน ธรีะดา ภญิโญ , 2552)  

Yamane (Yamane, 1967 อ้างถงึใน ธรีะดา ภญิโญ , 2552) ได้กล่าวถงึการค านวณขนาด

ตวัอยา่งสดัส่วน 1 กลุ่มโดยสมมตคิ่าสดัส่วนเท่ากบั 0.5 และทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 

 สตูร    
 

     
     

   

  (   )(    ) 
   172.07     173 

เมือ่ n = ขนาดตวัอยา่งทีค่ านวณได ้

     N = จ านวนประชากรทัง้หมดทีใ่ชใ้นการศกึษา 

     e = ค่าความคลาดเคลื่อนทีจ่ะยอมรบัได ้(allowable error) โดยก าหนดใหค้่าเท่ากบั (0.05) 

 ผูว้จิยัท าการเพิม่ค่าความคาดเคลื่อนอกี 5 % เพื่อทดแทนแบบสอบถามทีไ่ม่สมบูรณ์ จงึไดท้ า

การเกบ็แบบสอบถามในครัง้นี้ จ านวน 180 ชุด ผู้วจิยัไดเ้ลอืกกลุ่มตวัอย่าง โดยวธิกีารสุ่มแบบแบ่งชัน้

ภูม ิโดยการก าหนดชัน้ภูมเิป็นหอ้งเรยีนและแผนการเรยีน และสุ่มตวัอย่างในแต่ละหอ้งเรยีนทีไ่ด้มกีาร

แบ่งแผนการเรยีนไวต้ามสดัส่วนประชากรดงัตาราง 

ระดบัชัน้ แผนการเรยีน ประชากร 
จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่ างที่
เกบ็ 

 

มัธยมศึกษาปีที ่
5 

แผนการเรยีนวทิยาศาสตร ์– คณติศาสตร ์

แผนการเรยีนคณติศาสตร ์– ภาษาองักฤษ  

แผนการเรยีนภาษาจนี     – ภาษาองักฤษ 

118 

58 

17 

70 

35 

10 

 

 

 



ระดบัชัน้ แผนการเรยีน ประชากร 
จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่ างที่
เกบ็ 

 

มัธยมศึกษาปีที ่
6 

แผนการเรยีนวทิยาศาสตร ์– คณติศาสตร ์

แผนการเรยีนคณติศาสตร ์– ภาษาองักฤษ 

แผนการเรยีนภาษาจนี     – ภาษาองักฤษ 

53 

51 

5 

32 

30 

3 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 

เครื่องมอืที่ใช้ในเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ แบบสอบถามปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ตอนดงันี้  

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม  ได้แก่  
เพศ อาย ุผลการเรยีนเฉลีย่ แผนการเรยีน จ านวนพีน้่อง ระดบัการศกึษาของบดิามารดา อาชพีของบดิา
มารดา สถานภาพทางเศรษฐกจิ 

  

 ตอนที่ 2 ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา เป็นลกัษณะแบบ
มาตรประมานค่า  (Likert Scale ) 5 ระดบัขัน้ ดงันี้ 

  

 ระดบั        ค่าน าหนกั 

 มากทีสุ่ด  ใหค้่าน ้าหนกัคะแนนเท่ากบั      5 

 มาก   ใหค้่าน ้าหนกัคะแนนเท่ากบั      4 

 ปานกลาง  ใหค้่าน ้าหนกัคะแนนเท่ากบั      3 

 น้อย   ใหค้่าน ้าหนกัคะแนนเท่ากบั      2 

 น้อยทีสุ่ด  ใหค้่าน ้าหนกัคะแนนเท่ากบั      1  

 



ตอนที่ 3 ปจัจยัอื่นๆที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา โดยเป็นการ
เปิดใหน้กัเรยีนสามารถลงรายละเอยีดปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจในเลอืกศกึษาต่อ พรอ้มระบุเหตุผล 

 

การด าเนินการวิจยั 

 

1. ผู้วจิยัท าหนังสอืจากประธานโครงการภาควชิาจติวทิยาการศึกษาและการแนะแนว คณะ

ศกึษาศาสตรม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ส่งถงึผูอ้ านวยการโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนัน

ทา เพื่อขอความอนุเคราะหเ์ขา้ไปส ารวจปจัจยัทีม่อีทิธใินการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา

โดยมนีกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 และระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. ผูว้จิยั ใชก้ารเกบ็รวมรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม ในคาบวชิาแนะแนวทีต่วัเองนัน้ไดท้ าการ

สอนภายในคาบวชิาแนะแนว 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 

 

 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามทีไ่ดร้บัทัง้หมดมาตรวจสอบความเรยีบรอ้ยสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุก

ฉบบั และน าขอ้มลูมาวเิคราะหท์างสถติโิดยใชค้อมพวิเตอรใ์นการค านวณค่าสถติดิว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู

ทางสถติ ิโดยมขีัน้ตอนดงันี้ 

 1. การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) อธบิายขอ้มลูลกัษณะทาง
ประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่  เพศ อายุ ผลการเรยีนเฉลี่ย แผนการเรยีน จ านวนพี่น้อง 
ระดับการศึกษาของบิดามารดา อาชีพของบิดามารดา รายได้ครอบครัว โดยใช้สถิติค่าความถี ่
(Frequency) และรอ้ยละ (Percentage)  

 2. การวเิคราะหป์จัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา แบบมาตร

ประมานค่า  (Likert Scale ) 5 ระดบัขัน้ ไดใ้ช้การหาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

 3.  การวิเคราะห์ข้อมูลปจัจัยด้านอื่ นๆที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศกึษา รูปแบบค าตอบปลายเปิด ส าหรบัข้อมูลเชงิคุณภาพ ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และ

รอ้ยละ (Percentage)  



 4. การวเิคราะหส์ถติเิชงิอนุมาน ใหท้ดสอบสมมตฐิานดงันี้ 

  4.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศกึษานักเรยีนโดยเฉลีย่จ าแนกตามเพศ โดยใช้วเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของ

กลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม ด้วย t-test (Independent t-test) เป็นการทดสอบประชากร 2 กลุ่ม โดยที่สุ่ม

ตวัอย่างจากแต่ละกลุ่มอย่างเป็นอสิระต่อกนั โดยในขัน้ตอนแรกท าการทดสอบความแตกต่างระหว่าง

ความแปรปรวนของกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่ม ถ้าไม่แตกต่างกนัก็จะใช้การทอดสอบ t แบบ Equal 

Variances Assumed แต่ถ้าค่าความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่ม แตกต่างกนัใชก้ารทดสอบ t แบบ Equal 

Variances not Assumed 

  4.2 วิเคราะห์เปรยีบเทียบระดบัปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศกึษาของนกัเรยีน โดยเฉลีย่จ าแนกตาม อายุ ผลการเรยีนเฉลีย่ แผนการเรยีน จ านวนพีน้่อง 

ระดบัการศกึษาของบดิามารดา อาชพีของบดิามารดา รายไดค้รอบครวั ใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวน

ทางเดยีว (One Way Analysis of Variance) และ Brown-Forsythe โดยใน ขัน้ตอนแรกท าการทดสอบ

ความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ ไป ดว้ยสถติกิารทดสอบของ 

Levene ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่า ความแปรปรวนทุกกลุ่มตัวอย่าง ไม่แตกต่างกนั ก็จะใช้การ

วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว One Way ANOVA และภายหลงัการ วเิคราะหพ์บความแตกต่าง

ระหว่างกลุ่มตวัอย่างจะท าการทดสอบรายคู่ โดยวธิ ีLSD (Least Significant Difference) แต่ถ้าผลการ

ทดสอบค่าความแปรปรวนของกลุ่มตวัอย่างแตกต่างกนัอย่าง น้อย 1 คู่ ก็จะใช้สถติ ิBrown-Forsythe 

และภายหลงัการวิเคราะห์พบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ตัวอย่างจะท าการทดสอบรายคู่ โดยวิธ ี

Dunnett T3 

  

 


