
บทที่ 1  
 

บทนํา  
 
ความเปนมาของปญหา 
 

นับแตทบวงมหาวิทยาลัยไดกําหนดคุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาระบบใหม 
ดวยการนําผลการเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายมาใชรวมกับผลการสอบวัดความรูทางวิชาการ
เปนผลใหนักเรียนทีม่ีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสูงมีโอกาสไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอสูงดวย           
(เพ็ญกานต  แกวหลา, 2543. หนา 1)  แตการสอบคัดเลือกนี้มิไดรับรองวาผูสอบผานจะมีระดับ         
สติปญญา หรือ ความรูความสามารถทางการเรยีนสงูพอที่จะเรียนวิชาการเหลานั้นไดสําเร็จ       
จึงปรากฏใหเห็นวา เมื่อนักเรียนสอบผานเขาไปไดแลว ก็ยังไมสามารถเรียนไดสําเร็จ หรือ เรียน   
ไดเพียงปสองปก็สมัครสอบใหม หรือ พนสภาพการเปนนิสิต นกัศึกษาอยูในเกณฑที่คอนขางสูง   
(สุทธิวรรณ  พรีศักดิ์โสภณ, 2541. หนา 1) ฉะนัน้หากเด็กแตละคนไดมีโอกาสรูลวงหนาวาตนเองมี
ความสามารถ หรือ มีความถนัดดานใดแลวจะทาํใหเขาไดมีโอกาสเลือกเขาศึกษาในสาขาวิชาที ่      
ตนเองถนัดและสามารถเรียนจนสาํเร็จรวมทั้งสามารถทํางานไดตรงกับความสามารถของตนเอง  
 ในการศึกษาเกี่ยวกบัตัวผูเรียนนั้น นกัการศึกษาตางยอมรับวาการศึกษาที่ดีจะตอง
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเปนสาํคัญ เพราะธรรมชาติของนกัเรียนแตละคนจะมี
ความสามารถ หรือ ความถนัดหลายประเภทอยูในตัวทีแ่ตกตางกนัออกไป (เพ็ญกานต  แกวหลา, 
2543.หนา 1)  ดังนัน้การศึกษาปจจยัที่สงผลใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ              อันจะสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ยอมมคีวามจาํเปน 
เพราะนั่นหมายถึง  ความสาํเร็จทางการเรยีนดวย โดยผลสัมฤทธิ์นัน้ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยางที่
ทําใหผูเรียนแตละ          คนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่แตกตางกัน ดังที่  ดวงเดือน  คันทะพรม  
ศึกษาพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร มีความสมัพนัธทางบวก กับความถนัดดาน
ภาษา  ความถนัดดานจํานวน  ความถนดัดานเหตุผล  ความถนัดดานมิติสัมพันธ  ความถนัดดาน
ความจาํ  ความถนัดดานการใชคําคลองแคลว  ความถนัดดานความไวตอการรับรู  แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ ์และ เจตคติตอการเรียนวิชาวทิยาศาสตร อยางมีนัยสาํคัญที่ระดับ.01 (ดวงเดือน  คันทะ
พรม, 2543. หนา 67-68) และ จากการศึกษาของ วิลเลี่ยม และ ลูเซียโน พบวา นักเรียนทีม่ี
ความสามารถในการใชเหตผุลทางภาษาและมีความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตรจะมี
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อํานาจในการพยากรณผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาวทิยาศาสตรสูง  (William and Luciano, 
1994. pp160 -162)  ดังนัน้   การทดสอบความถนัดทางการเรียนของนักเรียนจึงเปนสิ่งที่สําคัญที่
จะทําใหทราบความสามารถของเด็กวาเขาควรที่จะไปเรยีนในสาขาวิชาใดจึงจะประสบผลสําเร็จได 

ปจจุบันยงัมนีกัเรียนอีกเปนจํานวนมากที่ไมแนใจวาจะดาํเนนิการอยางไรกับชีวิต และ
อนาคตของตนเองหลังจากที่เรียนจบชั้นมธัยมศึกษา  ซึง่นักเรียนที่อยูในชวงวัยรุนอายุระหวาง              
13-20 ป เปนวัยที่ตองการการเตรียมตัวสาํหรับอาชพี (สุชา  จันทรเอม, 2531. หนา 50) ตองศึกษา
สํารวจ  ทดสอบความรู  ความสามารถ  ความสนใจของตนเองในการเลือกอาชีพ  การตัดสินใจ
เลือกอาชพีจึงมีความจาํเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับขอมูลที่ถูกตอง และ การแนะแนวอาชีพที่ 
เหมาะสม เพือ่เขาจะไดรูจักตนเอง  (ผองพรรณ  เกิดพทิักษ, 2531. หนา 40)  จากการศกึษาของ              
อภิศักดิ์  จันทรสนาม ไดศึกษาความสนใจในการเลือกอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
จังหวัดสระบุรี พบวานักเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา สนใจในหมวดอาชพี
การบริการ มากกวา นักเรียนในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศกึษา อยางมนียัสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นักเรียนหญิงสนใจในหมวดอาชพีวิชาชีพ/วิชาการ  อาชพีงานเสมียนพนกังาน
มากกวานักเรยีนชายอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ
นักเรียน หมวดอาชีพของบดิา มารดามีความสมัพนัธกบัความสนใจในการเลือกอาชีพอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนระดับการศึกษาของบิดา -มารดา รายไดของบิดา–มารดา ไมมี
ความสัมพันธกับความสนใจในการเลือกอาชีพ (อภิศักดิ์  จันทรสนาม, 2543. บทคัดยอ)  

จากแนวคิด และ ผลการวิจยัดังกลาวชี้ใหเห็นวา มีปจจยัหลายประการที่สงผลตอ                  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ปจจัยที่มีความสัมพันธสูงสุดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนัน้ คือ 
ปจจัยในดานความถนัดทางการเรียน   ความสนใจในการเลือกอาชพี   อาชพีผูปกครอง  รายไดของ
ผูปกครองเฉลีย่ตอเดือน  ระดับการศึกษาของผูปกครอง  ดังนัน้การศึกษาปจจยัที่สัมพันธกับ        
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยอมมีความจําเปน และ การจัดหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 
2544  สําหรับชวงชัน้ที่ 4 (ม.4-6)  ซึ่งโรงเรยีนแตละแหงไดกําหนดสาระการเรียนรูในแตละกลุมไว 
ทั้งในสวนที่จาํเปนตอการพฒันาคุณภาพผูเรียน สวนทีต่อบสนองความสามารถ  ความถนัด และ 
ความสนใจของผูเรียนแตละคน  โดยนกัเรยีนสามารถเลอืกเรียนไดตามความถนัด  ความสนใจ 
ของตนเอง ไวแตกตางกนั และ ในสวนของการกาํหนดสาระการเรยีนรูเพิ่มเติมตามความถนัด และ 
ความสนใจนัน้ก็ข้ึนอยูกับความพรอมของแตละโรงเรียนที่จะจัดทํา อาทิเชน วทิยาศาสตร–
คณิตศาสตร  ศิลป-คณิตศาสตร (ศิลป-คํานวณ) และ ศิลป- ภาษา เปนตน ซึ่งสาระการเรียนรู
เพิ่มเติมตามความถนัด และ ความสนใจนัน้ จะเนนเนื้อหาเรียนที่แตกตางกนั  ดังนัน้นกัเรียนที่เลอืก
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เรียนสาระการเรียนรูเพิม่เติมตามความถนดั และความสนใจ ตางกนั จงึมีลักษณะแตกตางกนั
ออกไป ทัง้ในดานความรู ความสามารถ ความถนัด  บุคลิกภาพ  ความสนใจในอาชีพ อันจะสงผล
ถึงความสําเร็จในการศึกษา และ การตัดสินใจเลือกอาชพีสําหรับตนเองในอนาคต  

จากที่กลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวาตัวแปรดานเศรษฐกิจ และสงัคมของ        
ผูปกครองนักเรียน  ความถนัดทางการเรียน  และ บุคลกิภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ เหลานี้คาดวา
สามารถจาํแนกนักเรยีนที่เลอืกเรียนสาระการเรียนรูเพิ่มเติมตามความถนัด และ ความสนใจ      
ตางกนั ไดอยางชัดเจนหรือไม  หากไดทาํการศึกษา นอกจากจะเปนประโยชนกับตัวนักเรียนทีจ่ะ
สามารถวางแผนการศึกษาเลาเรียน วางแผนการประกอบอาชีพใหเหมาะสมกับตัวเองแลว ยังเปน
ประโยชนตอสถาบัน และ วชิาชีพแนะแนวการเลือกเรียนสาระการเรียนรูเพิ่มเตมิตามความถนัด 
และ ความสนใจตาง ๆ ไดเหมาะสมตรงตามความถนัดทางการเรียน และ บุคลิกภาพที่เหมาะสม
กับอาชพี  ผูวจิัยตองการทราบวาตวัแปรดานความถนัดทางการเรียน  ตัวแปรดานบคุลิกภาพที่
เหมาะสมกับอาชีพ  ตัวแปรดานเศรษฐกจิ และ สังคมของผูปกครอง  ตัวแปรดานใดที่สามารถ
จําแนกความแตกตางของการเลือกเรียนกลุมเนนสาระสาระวทิยาศาสตร-คณิตศาสตร  
ศิลป - คณิตศาสตร   และ  ศิลป-ภาษา  ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4  
 
จุดมุงหมายของการวิจยั  
 
 เพื่อการวิเคราะหตัวแปร และ จัดลําดับความสําคัญของตัวแปรที่สามารถจําแนก           
นักเรียนทีเ่ลือกเรียนกลุมเนนสาระ วทิยาศาสตร-คณิตศาสตร    ศิลป - คณิตศาสตร   และ              
ศิลป-ภาษา  ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4  จังหวัดอตุรดิตถ 
 
ความสาํคัญของการวิจยั 
 

1. ทําใหไดตัวแปรจําแนกนักเรยีนที่เลือกเรียนกลุมเนนสาระวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร    
ศิลป-คณิตศาสตร  และ ศิลป-ภาษา 
 2.   เปนขอมูลสําหรับผูบริหารโรงเรียน ครู-อาจารย ในการปรับปรุงการจัดสาระการเรียนรู
เพิ่มเติมตามความถนัด  และ ความสนใจ ใหนักเรียนไดเลือกเรียน 
 3.   สามารถนาํขอมูลที่ไดจากการวจิัยเปนแนวทางในการจัดบริการแนะแนวการเลือก
เรียนสาระการเรียนรูเพิม่เติมตามความถนดั ความสนใจ และ วางแผนการประกอบอาชีพให 
เหมาะสมกับนักเรียน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 

1 ประชากร  และ กลุมตัวอยาง 
                  ประชากร   

      การวิจัยครั้งนี้ทาํการศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 ทีเ่ลือกเรียนกลุมเนนสาระ 
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  ศิลป-คณิตศาสตร และ  ศิลป-ภาษา ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2547 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถเขต 1  ซึง่มีจาํนวนโรงเรียนทั้งหมด  15 โรงเรียน   
จํานวน  1,608  คน 
               กลุมตัวอยาง    

      กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้ไดแก  นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  4 ทีเ่ลือกเรียน 
กลุมเนนสาระวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  ศิลป-คณิตศาสตร  และ ศิลป-ภาษา  ภาคเรียนที ่2   
ปการศึกษา 2547  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถเขต 1  จํานวน  2 โรงเรียน  
ไดแก  โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี   โรงเรียนอตุรดิตถ  จํานวน  320 คน  
              2   เนื้อหา 
                   การดําเนินการวิจัยครั้งนีท้ําการวิเคราะหตัวแปรที่สามารถจําแนกนกัเรียนทีเ่ลือกเรยีน
กลุมเนนสาระวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  ศิลป-คณิตศาสตร  และ ศิลป-ภาษา  โดยทําการศึกษา                  
ตัวแปรเหลานี ้ คือ  

     2.1  ตัวแปรดานเศรษฐกจิและสังคมของผูปกครองนกัเรียน  
     2.2  ตัวแปรดานความถนัดทางการเรียน 
     2.3  ตัวแปรดานบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชพี 

        3   ตัวแปรที่ใชในการดําเนนิการวิจยั 
                    3.1  ตัวแปรทีใ่ชในการจาํแนกกลุม ประกอบดวย การเลือกเรียนสาระการเรียนรู
เพิ่มเติมตามความถนัด และ ความสนใจ  ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4  จํานวน  3 กลุมสาระ  
คือ  
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร   ศิลป-คณิตศาสตร  และ ศิลป-ภาษา 
                     3.2  ตัวแปรทีค่าดวาสามารถจําแนกกลุมที่ศึกษา ประกอบดวย 

    3.2.1  ตัวแปรดานเศรษฐกิจและสังคมของผูปกครองนักเรียน 
3.2.1.1  อาชพีของผูปกครอง 
3.2.1.2  รายไดของผูปกครองเฉลี่ยตอเดือน 
3.2.1.3  ระดับการศึกษาของผูปกครอง 
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3.2.2 ตัวแปรที่เกี่ยวกับความถนัดทางการเรียน  
         3.2.2.1  ความถนัดดานภาษา  
         3.2.2.2  ความถนัดดานจํานวน 

3.2.2.3 ความถนัดดานเหตุผล 
3.2.2.4 ความถนัดดานมิติสัมพันธ 
3.2.2.5 ความถนัดดานความจํา 
3.2.2.6 ความถนัดดานความไวตอการรับรู 
3.2.2.7 ความถนัดดานความคลองแคลวในการใชคํา 

3.2.3 ตัวแปรดานบคุลิกภาพทีเ่หมาะสมกับอาชีพ 
 3.2.3.1  บุคลิกภาพแบบจรงิจัง  
3.2.3.2 บุคลิกภาพแบบใชเชาวนปญญาและความคิดแบบนักวชิาการ  
3.2.3.3 บุคลิกภาพแบบศิลปน  

 3.2.3.4  บุคลิกภาพแบบบรกิารสังคม และ ชอบสมาคม  
 3.2.3.5  บุคลิกภาพแบบกลาคิด กลาทํา 
 3.2.3.6  บุคลิกภาพแบบยึดมั่น และ มีระเบียบแบบแผน  

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 1.  ความถนัดทางการเรียน ( Scholastic  Aptitude) หมายถงึ ความสามารถทางสมอง
ของบุคคลที่เปนผลมาจากการสะสมประสบการณตาง ๆ และ การเรียนรู รวมทั้งความสามารถที่ 
ติดตัวมาแตกาํเนิด สามารถวัดไดจากแบบทดสอบวัดความถนัดตามแนวทฤษฎหีลายองคประกอบ
ของเธอรสโตน  7 ประการ  ไดแก 
     1.1 ความถนัดดานภาษา (Verbal  Scholastic  Aptitude)หมายถึง  ความสามารถ          
ในการเขาใจขอความ  คําศพัท  หรือ เร่ืองราวตาง ๆ ทางภาษา  สามารถอานจับใจความสาํคัญ           
แปลความ หรือ ตีความหมายของขอความที่กําหนดให  ซึ่งวัดดวยแบบทดสอบศัพทสัมพนัธ และ 
แปลความหมายใกลเคียงกนั และ แบบหาคําตรงกนัขามเปนเครื่องมอื  
     1.2  ความถนัดดานจํานวน (Number  Scholastic  Aptitude) หมายถงึ  ความสามารถ
ในการคนหาระบบความสมัพันธ กฎเกณฑ  หรือ การเปลี่ยนแปลงของตัวเลขที่จัดอยูในมิติตาง ๆ 
ซึ่งวัดดวยแบบทดสอบแบบทักษะ  แบบมโนภาพ และ โจทยปญหา เปนเครื่องมือวดั  
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     1.3  ความถนัดดานเหตผุล (Reasoning  Scholastic  Aptitude) หมายถงึ  
ความสามารถในการเปรียบเทียบของหลายสิ่งพรอม ๆ กัน แลวหาคําตอบโดยพิจารณาอยางเปน
เหตุผล เปนการวัดสมรรถภาพดานวจิารณญาณ หรือ เรียกวาความมีเหตุผล ซึง่สามารถวัดไดดวย
แบบทดสอบอุปมาอุปไมย  
     1.4  ความถนัดดานมิติสัมพันธ (Spatial Scholastic  Aptitude) หมายถงึ  
ความสามารถในการมองเหน็ความสัมพนัธของรูปภาพหลายมิติ วัดไดโดยใชแบบทดสอบเกี่ยวกบั
การหมนุภาพ และการซอนภาพ 

1.5 ความถนัดดานความถนัดดานความจาํ (Memory  Relation  Scholastic  
Aptitude) หมายถงึ  ความสามารถในการเก็บรายละเอยีดตาง ๆ ที่ไดพบเห็น และ สามารถระลึก 
หรือ ถายทอดสิ่งเหลานัน้ออกมาไดอยางถกูตอง วัดไดโดยใชแบบทดสอบเกี่ยวกับการจํา
สัญลักษณ เปนเครื่องมือในการวัด 

    1.6  ความถนัดดานความไวตอการรับรู (Perceptual  Fluency Scholastic  Aptitude) 
หมายถงึ ความสามารถในการรับรูส่ิงตาง ๆ อยางรวดเร็ว และ แมนยาํ วัดโดยใชแบบทดสอบ
เกี่ยวกับการ หาภาพเหมือน และ ภาพแตกตาง เปนเครื่องมือวัด  

    1.7  ความถนัดดานความคลองแคลวในการใชคํา (Word Scholastic  Aptitude)  
หมายถงึ  ความสามารถในการใชถอยคําตาง ๆ อยางถกูตอง และ รวดเร็ว วัดไดโดยใช
แบบทดสอบเกี่ยวกบัการเรยีงคําใหไดความหมาย และ การหาคําแทนความหมายของขอความ               
หรือรายละเอยีดที่กาํหนดให 

2. ตัวแปรดานเศรษฐกิจและสังคมของผูปกครองนักเรยีน  วัดไดดวยแบบสอบถามทัว่ไป 
ซึ่งผูวิจยัไดสรางขึ้น    ไดแก 

2.1 อาชีพของผูปกครอง หมายถึง ยึดอาชพีของบิดาเปนหลกัในการพิจารณา   ไดแก 
2.1.1 รับราชการ  
2.1.2 พนักงานรัฐวิสาหกจิ 
2.1.3 ลูกจางเอกชน 
2.1.4 คาขาย 
2.1.5 เกษตรกรรม 
2.1.6 รับจางทั่วไป 
2.1.7 อ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กลาวมาแลว 
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2.2 รายไดของผูปกครองเฉลี่ยตอเดือน  หมายถึง รายไดหลกั และ รายไดเสริมรวม 

เฉลี่ยตอเดือนของบิดา  โดยพิจารณารายไดของบิดาเปนหลัก 
2.3 ระดับการศึกษาของผูปกครอง หมายถึง ระดับการศึกษาขั้นสงูสุดของบิดา              

โดยพิจารณารายไดของบิดาเปนหลกั 
3.  บุคลิกภาพที่เหมาะสมกบัอาชีพ หมายถึง ลักษณะโดยรวมของพฤติกรรมภายนอกและ
พฤติกรรมภายในของแตละบุคคลซึ่งรวมถึงความสามารถ ความถนัด ความสนใจและความรูสึก 
นึกคิดที่เปนของบุคคลนั้น อันสงผลใหบุคคลมีพฤติกรรมและลักษณะนิสัยเฉพาะที่เหมาะสมกับ
อาชีพของแตละคนแตกตางกันไป สําหรบัการวิจยัครั้งนี้สํารวจบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพเอส 
ดี เอส (S.D.S) ของ ฮอลแลนด (Holland)  ไดแก  

  3.1   บุคลิกภาพแบบจริงจัง (Realistic Personality Type) หมายถึง บุคลิกภาพทีช่อบ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการควบคุม  การปฏิบัติการกับเครื่องยนตกลไก  เครื่องมือหรืออุปกรณตางๆ 
เปนลักษณะงานของผูชาย ชอบงานประเภทมองเห็นปญหาที่จะแกไขไดชัดเจน เลีย่งกิจกรรมแบบ
ตองใชวาจาอธิบาย สนใจคณิตศาสตร ไมชอบงานภาษาหรือการศึกษาหรืองานที่เกีย่วของกับคน  
บุคคลพวกนี้อาจจะขาดทักษะทางสงัคม ในการวิจัยครัง้นี้ใชตัวอกัษร “R” แทนบุคลกิภาพนี ้
      3.2   บุคลิกภาพแบบใชเชาวปญญาและความคิดแบบนักวิชาการ (Investigative 
Personality Type)หมายถงึ  บุคลิกภาพทีช่อบการวิเคราะห การประเมิน เปนคนอยากรูอยากเหน็  
ชางสงัเกต  ชางสงสัย ไมเชือ่อะไรงายๆ  มีเหตุผล  ละเอียดรอบคอบ  บุคคลประเภทนี้อาจขาด
ทักษะในการ เปนผูนาํ เปนคนมุงงานเปนใหญ สนใจในสิง่ที่เปนนามธรรม ในการวิจัยครั้งนี้ใช               
ตัวอักษร  “I” แทนบุคลิกภาพนี ้ 

 3.3   บุคลิกภาพแบบศิลปน (Artistic Personality Type) หมายถงึ บุคลิกภาพทีช่อบ
แสดงออก  รักความเปนอิสระ  แสดงออกทางศิลปกรรม มีความสามารถทางดนตรี อานหนงัสอื
แบบแสดงความรูสึกออกได ชอบฟงเพลง ชอบดูละคร เขียนหนังสือและแตงกลอนไดดี บุคคล
ประเภทนี้อาจขาดทักษะทางสํานักงาน  ในการวิจัยครั้งนี้ใชตัวอักษร “A” แทนบุคลกิภาพนี้  

3.4  บุคลิกภาพแบบบริการสังคมและชอบสมาคม (Social Personality Type)          
หมายถงึ บุคลกิภาพที่ชอบทาํงานรวมกับผูอ่ืน ชอบงาน ดานภาษามากกวางานที่ตองการใช            
ความรูทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร บุคคลแบบนี้ดูจะขาด ทักษะทางเครื่องจักรกล ขาด
ความสามารถในการวิเคราะหอยางมกีฎเกณฑระเบียบวธิี ในการวิจยัครั้งนี้ใชตัวอักษร “S” แทน       
บุคลิกภาพนี ้
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3.5   บุคลิกภาพแบบกลาคดิกลาทาํ (Enterprising Personality Type)  หมายถึง  
บุคลิกภาพที่ชอบกิจกรรมทีม่ีอิทธพิลเหนอืผูอ่ืน  ใชทักษะทางการพดูจา  มองเห็นตนเองเปนผูนาํ
เต็มตัว  เชื่อมัน่ตนเอง  เปนพวกมุงงาน  และ มุงความสมัพันธ  ในการวิจัยครั้งนี้ใชตัวอักษร “E” 
แทนบุคลิกภาพนี ้
 3.6  บุคลิกภาพแบบยึดมั่น และ มีระเบียบแบบแผน (Conversational Personality 
Type)  หมายถึง บุคลกิภาพเปนบุคคลที่ชอบทํางานเกีย่วกับตัวเลข และ การนับจาํนวน  ชอบ
บทบาททีเ่ปนผูใตบังคับบัญชา  ไมชอบการเปลี่ยนแปลง เจาระเบยีบ ไมยืดหยุน อนุรักษนยิมมาก 
ขาดความคิดริเร่ิมและจินตนาการ  ในการวิจัยครั้งนี้ใชตัวอักษร “C” แทนบุคลิกภาพนี ้
 4.  สาระการเรียนรูเพิ่มเติมตามความถนดั และ ความสนใจ  หมายถึง กลุมวชิาทีจั่ดขึ้น
เพื่อใหนักเรียนเลือกเรียนเพิม่เติมนอกเหนอืจากสาระการเรียนรูพื้นฐาน โดยสอดคลองกับ
พัฒนาการเรียนรูตามความสามารถ  ความถนัด และ ความสนใจของตนเอง  ซึง่ผูวจิัยไดศึกษา
เฉพาะกลุมสาระ  3  กลุม  ดังนี ้คือ 

4.1  กลุมเนนสาระวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  หมายถึง  กลุมที่กาํหนดรายวิชาให        
นักเรียนเลือกเรียน โดยพิจารณาจากความสามารถ  ความถนัด  และ ความสนใจ  ซึง่เนนเฉพาะ
รายวิชาที่เกี่ยวกับวทิยาศาสตร และ คณิตศาสตร   

4.2  กลุมเนนสาระศิลป-คณิตศาสตร  หมายถึง กลุมที่กําหนดรายวชิาใหนักเรียน 
เลือกเรียน โดยพิจารณาจากความสามารถ  ความถนัด  และ ความสนใจ  ซึ่งเนนเฉพาะรายวิชาที่
เกี่ยวกับศิลปศาสตร (ภาษาอังกฤษ   ภาษาไทย   สังคม  ศิลปะ ฯลฯ)  และ  คณิตศาสตร   

4.3  กลุมเนนสาระศิลป-ภาษา  หมายถงึ กลุมที่กําหนดรายวิชาใหนกัเรียนเลือกเรียน 
โดยพิจารณาจากความสามารถ  ความถนัด  และ ความสนใจ  ซึง่เนนเฉพาะรายวชิาที่เกี่ยวกับ
ศิลปศาสตร (ภาษาอังกฤษ   ภาษาไทย   สังคม   ศิลปะ ฯลฯ)  

5.  ตัวแปรจาํแนก  หมายถงึ  ตัวแปรที่คาดวาสามารถจาํแนกกลุมนกัเรียนที่เลือกเรยีน
กลุมสาระการเรียนรูเพิม่เติมตามความถนดั และ ความสนใจ  3 กลุมสาระ ซึง่ตัวแปรที่คาดวา
สามารถจาํแนก  ไดแก   

5.1 ตัวแปรดานเศรษฐกิจและสังคมของผูปกครองนักเรียน 
5.1.1 อาชีพของผูปกครอง 
5.1.2 รายไดของผูปกครองเฉลี่ยตอเดือน 
5.1.3 ระดับการศึกษาของผูปกครอง 
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5.2 ตัวแปรดานความถนัดทางการเรียน 
5.2.1 ความถนัดดานภาษา  
5.2.2 ความถนัดดานจํานวน 
5.2.3 ความถนัดดานเหตุผล 
5.2.4 ความถนัดดานมิติสัมพันธ 
5.2.5 ความถนัดดานความจํา 
5.2.6 ความถนัดดานความไวตอการรับรู 
5.2.7 ความถนัดดานความคลองแคลวในการใชคํา 

                   5.3   ตัวแปรดานบุคลิกภาพทีเ่หมาะสมกับอาชีพ 
5.3.1 บุคลิกภาพแบบจริงจัง  
5.3.2 บุคลิกภาพแบบใชเชาวนปญญาและความคิดแบบนักวชิาการ  
5.3.3 บุคลิกภาพแบบศิลปน  
5.3.4 บุคลิกภาพแบบบริการสังคม และ ชอบสมาคม  
5.3.5 บุคลิกภาพแบบกลาคิด กลาทํา 
5.3.6 บุคลิกภาพแบบยึดมั่น และ มีระเบียบแบบแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


