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 บทที่ 2   
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 เอกสาร และ งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยเสนอรายละเอียด 
ดังตอไปนี้  

1. เอกสารที่เกี่ยวกับความถนัดทางการเรียน 
1.1 ความหมายของความถนัด 
1.2 พัฒนาการของการวัดความถนัด 
1.3 ทฤษฎทีี่เกี่ยวกับความถนัด 
1.4 ประโยชนที่เกีย่วกับความถนัด 
1.5 การวัดความถนัดตามแนวของเธอรสโตน 

2.   เอกสารที่เกี่ยวกบับุคลิกภาพที่เหมาะกับอาชพี 
2.1 ความหมายของบุคลิกภาพ 
2.2 การวัดบุคลิกภาพ 
2.3 บุคลิกภาพกับการเลือกเรียน 
2.4 บุคลิกภาพกับการเลือกอาชพี       

            3.   เอกสารที่เกี่ยวกับการวเิคราะหจําแนกประเภท (Discriminant  Analysis) 
2.1 จุดมุงหมายของการวิเคราะหจําแนกประเภท 
2.2 วัตถุประสงคของการวิเคราะหจําแนกประเภท  
2.3 ขอตกลงเบื้องตนในการวิเคราะหจาํแนกประเภท  
3.4     การทดสอบขอตกลงเบื้องตน 
3.5     ลักษณะของขอมูลทีน่ํามาวิเคราะห 
3.6     เทคนิคการวิเคราะหจาํแนกประเภท 
3.7     ประโยชนของสมการจาํแนกประเภท 
3.8     วิธีการสรางสมการวิเคราะหจาํแนกประเภท 
3.9     สถิติสําคัญของการวิเคราะหจาํแนกประเภท 
3.10   บทสรุปการวิเคราะหจําแนกประเภท 
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   4.  งานวิจยัที่เกี่ยวกบัเศรษฐกิจ และ สังคมของผูปกครองนักเรียน ความถนัดทางการเรียน  
บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ         

4.1 งานวิจยัในประเทศ 
4.2 งานวิจยัตางประเทศ 
 

1.  เอกสารทีเ่กี่ยวกับความถนัดทางการเรียน 
 

1.1  ความหมายของความถนัด 
นักจิตวทิยาและนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของ “ ความถนัด ” ตาม

ทัศนะของแตละทาน ดังนี ้
       ชวาล  แพรัตกลุ  ใหความหมายของความถนัดไววา หมายถึง ขีดระดับความสามารถ
ข้ันสูงสุดของบุคคลที่เขาอาจมีไดตอการเรียนรูและการฝกในวทิยาการและทักษะ ตาง ๆ  ถาหาก
เขาไดรับการฝกฝนและประสบการณที่เหมาะสม  (ชวาล  แพรัตกุล , 2513. หนา 1) 
                  ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ ไดใหความหมายไววาความถนัด หมายถงึ 
ความสามารถที่ตัวบุคคลไดรับประสบการณ ฝกฝนตนเองและมีการสั่งสมไวมากจนเกิดเปนทักษะ
พเิศษเดนชัดดานใดดานหนึ่ง พรอมที่จะปฏบัิติกิจกรรมดานนั้นไดอยางดี (ลวน  สายยศ และ 
อังคณา  สายยศ , 2527. หนา 27) 
      ฟรีแมน  กลาววา  ความถนัดเปนผลรวมของคุณลักษณะตาง ๆ ที่จะชี้ใหเห็นสมรรถ
วิสัยของแตละคนในการที่จะไดมาซึ่งความรู ทักษะ หรือ การตอบสนอง  (ดวงเดือน  คันทะพรม , 
2543. หนา 13 อางองิจาก Freeman , 1966. หนา 31) 
      จากความหมายดังกลาวพอสรุปไววา ความถนัด หมายถงึ ความสามารถทางสมอง
ของบุคคลที่เปนผลมาจากการสะสมประสบการณตาง ๆ และ การเรียนรู รวมทั้งความสามารถที่ 
ติดตัวมาแตกาํเนิด หรือ สมรรถภาพ ศักยภาพสูงสุด เปนทกัษะพิเศษที่มีในตวับุคคล ซึ่งเปนสิง่ที ่
สงผลใหทํากจิกรรมใด ๆ สําเร็จไดโดยงาย  

1.2  พัฒนาการของการวดัความถนัด 
จากความสําคัญของความสามารถทางสมองของมนุษยและความแตกตางกนัใน

ความสามารถจึงมีผูสนใจและพยายามวัดความสามารถทางสมอง หรือ ที่เรียกวา “ สติปญญา ” 
หรือ เชาวนปญญา (Intelligence) ของบคุคลในวัยตาง ๆ มีเครื่องมือวัดหลายแบบหลายชนิด 
เร่ิมแรก มุงวัดความสามารถในภาพรวม คือ มีคะแนนใชพิจารณาความสามารถตัวเดียว เรียกวา  
“ ไอคิว ”  (IQ) และ สรางเพือ่ทดสอบครั้งละคน  เรียกวา แบบทดสอบรายบุคคล (Individual  
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Test)  เชน  แบบวัดเชาวนปญญาของบิเนต และ ซีมอน (Alfred  Binet  and  Theodore  Simon)  
แบบทดสอบวดัเชาวนปญญาของเวคสเลอร (David  Wechsler)  เปนตน  แตเนื่องจากการวัด
เชาวนปญญารายบุคคลมีขอจํากัดบางประการ เชน จะตองฝกผูดําเนนิการทดสอบจนเกิดความ
ชํานาญ  การทดสอบครั้งละหลาย ๆ คน เชน แบบทดสอบเชาวนปญญากลุมของ คูลแมน และ 
แอนเดอรสัน (Kuglman  Anderson  Test) และแบบทดสอบอื่น ๆ อีกหลายฉบับ จากการที่
แบบทดสอบวดัเชาวนปญญามักมีเนื้อหาเนนหนกัทางภาษา และ คะแนนที่วัดออกมาเปนตวัเดียว
ไมได แยกเปนความสามารถเฉพาะดาน ๆ ไป จึงไมเหมาะกับการใชแนะแนวอาชีพตาง ๆ ประกอบ
กับการใชเทคนิคทางสถิติที่เรียกวา การวิเคราะหตัวประกอบ ( Factor  Analysis) ศึกษา
องคประกอบของคุณลักษณะตาง ๆ ทาํใหมีผูสรางทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดความถนดัหลายตวั
ประกอบ และมีการสรางแบบทดสอบวัดความถนัดพหุคูณ ( Multiple  Aptitude  Battery) และ 
แบบทดสอบวดัความถนัดพเิศษ หรือ  ความถนัดเฉพาะ ( Spceific  Aptitude) ซึ่งสรางขึ้นเพื่อใช
ในการใหคําปรึกษาเกีย่วกับอาชีพ และ การคัดเลือกจัดบุคคลเขาทํางานอุตสาหกรรมพลเรือน และ 
การทหาร              (บุญชม  ศรีสะอาด , 2526. หนา 1-2) 

1.3  ทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับความถนัด 
มีทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมชาติของความสามารถทางสมอง หรือ ความถนดัหลายทฤษฎี 

จะกลาวเฉพาะที่สําคัญทางทฤษฎี ตามลาํดับดังนี ้
       1.  ทฤษฎตัีวประกอบเดยีวทัว่ไป (The  Uni – Factor  Theory) เปนแนวความคดิ      
ของ บิเนต (Alfred  Binet)  และ ซีมอง (Theodore – Simong)  ซึ่งเสนอโครงสรางของเชาวน
ปญญาเปนลกัษณะอันหนึ่งอันเดียวไมแบงแยก มีความเชื่อวาสมรรถภาพสมองของมนษุย
ประกอบดวย ภาคสวนเดียวที่เรียกวา องคประกอบทัว่ๆ ไป จะเปนองคประกอบยอย ๆ หลาย         
องคประกอบที่สลับซับซอน  
       2.  ทฤษฎสีองตัวประกอบ (The Two-Factor Theory) ชารล  สเปยรแมน (Charles  
Spearman) นักจิตวทิยาชาวอังกฤษเปนผูคิดขึ้นและเชื่อวากิจกรรมทางสมองทกุอยางขึ้นอยูกับ      
สติปญญา มี 2 องคประกอบ คือ  

 2.1  องคประกอบทั่วๆ ไป(General  Factor) เปนความสามารถพื้นฐานทางสมอง
และเปนความสามารถทั่ว ๆ ไป ในการประกอบกิจกรรม ในแตละคนจะมีมากนอยแตกตางกนั  
  2.2 องคประกอบเฉพาะ (Spceific Factor) เปนความสามารถจําเพาะลงไป
เฉพาะกิจกรรมอยางเดียวทีท่ําใหมนษุยแตกตางกนั และ เปนความสามารถพื้นฐานพิเศษที่มีอยูใน
แตละบุคคล องคประกอบทัง้ 2 นี้เปนองคประกอบที่สําคญัในการสรางความคิดเหน็หรือกระทาํ     
กิจกรรมตาง ๆ  
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      3.  ทฤษฎีหลายตวัประกอบ (Multiple Factor Theory) ผูนาํคนสาํคัญของทฤษฎีนี้           
คือ เธอรสโตน  ซึง่เชื่อวา ความสามารถทางสมองของมนษุยประกอบดวยองคประกอบหลาย ๆ 
อยางองคประกอบ หรือ ตัวประกอบนี้เปนกลุมขนาดใหญ ปานกลาง และ แตละตวัประกอบอาจ         
มีน้ําหนักแตกตางกนัในแบบทดสอบตาง ๆ ความสามารถ หรือ สมรรถภาพพื้นฐานทางสมองของ
มนุษย ( Primary  Mental  Ability) ที่สําคญั และ เดนชดัมี  7  ประการ คือ  

3.1   ความสามารถทางภาษา 
3.2   ความสามารถทางจาํนวน 
3.3   ความสามารถทางความจาํ 
3.4   ความสามารถในการใชคําไดอยางคลองแคลว 
3.5   ความสามารถดานเหตุผล 
3.6   ความสามารถดานมิติสัมพนัธ 
3.7   ความสามารถดานความไวตอการรับรู 

กิลฟอรด (Guilford) ไดขยายแนวความคดิของเธอรสโตน ออกเปนอีกหลายตวัประกอบ 
กิลฟอรด  เสนอรูปแบบโครงสรางของสติปญญา มีชื่อวา   Structure  of  Intellect  Model         
เรียกยอวา SI ตามรูปแบบโครงสรางของสติปญญาประกอบดวยสามมิติ คือ มิติเนื้อหา (Contents)   
มิติปฏิบัติ  (Operations)   และมิติของผลการกระทําของสมอง (Products)  ในแตละดานยังแยก
ความสามารถยอยออกไปอกีรวมแลวเปนความสามารถถึง 120  องคประกอบ 

    4.  ทฤษฎีระดับชั้นของกลุมตัวประกอบ (The  Hierarchical  Theory)  เปนแนวคิดของ
นักจิตวทิยากลุมหนึง่ที่สําคญั ไดแก  เบอรท (Burt) และ เวอรนอน (Vernon) ทฤษฎนีี้มีความเชื่อวา
สติปญญาเปนพฤตกิรรมทางสมองของมนุษย ซึ่งแยกออกเปน 2 ลักษณะ  คือ  

   4.1  สติปญญาที่เปนอิสระจากการเรียนรู และ ประสบการณ เรียกวา  Fluid  
Intelligence  ความสามารถทางสมองชนดินี้  มักแทรกอยูในทกุอริยบทของกิจกรรมทางสมอง 
Fluid  Intelligence จะประกอบดวยความสามารถหลายประเภท เชน  ความสามารถเชิงอุปมาน
และ อนุมาน  ความสามารถในการที่จะเขาใจการเปลีย่นแปลง หรือ อนุกรมของภาพและตัวอักษร
ความจาํ 

   4.2   สติปญญาที่ข้ึนอยูกับประสบการณ และ การเรียนรู  ความสามารถทางสมอง
ชนิดนี้เปนผลผลึก หรือ ส่ิงที่ตกตะกอนมาจากประสบการณ หรือ การเรียนรูที่ไดมาจากสิ่งที่ผาน
เขามาในชีวิตซึ่งเรียกวา  Crystallized  Intelligence  ซึ่งประกอบดวย ความสามารถที่จะเขาใจ
ภาษา  และ เหตุผลทางภาษา  สติปญญาดาน Crystallized  นี้ประกอบดวยองคประกอบใหญ 
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(Major  Group  Factors) องคประกอบยอย (Minor  Group  Factors) และองคประกอบเฉพาะ 
(Spceific Factor) ในสวนที่เปนองคประกอบใหญประกอบดวยสองสวน คือ Verbal  Education  
หรือ V: Ed  และ Practical  Mechanical  หรือ  K : M 

   V: Ed   หมายถงึ  ความถนัด หรือ ความสามารถดานการเรียน 
   K : M   หมายถึง  ความถนัด หรือ ความสามารถดานอาชพี 
   ในตัวประกอบใหญแตละตัวจะแยกเปนตัวประกอบยอยลงไปอีก ตัวประกอบการเรียน 

(V: Ed) จะแยกเปนตัวประกอบทางดานภาษา  ตัวเลข  และ อ่ืน ๆ สวนตัวประกอบทางความรูเร่ือง
เครื่องกลไก  มิติสัมพนัธ  และ ตัวประกอบยอยนีย้ังสามารถวิเคราะหยอยลงไปอีกเปน                        
ตัวประกอบเฉพาะ (อภันตรี  นรทธีาร, 2545. หนา 16-17) 

1.4   ประโยชนของแบบทดสอบวัดความถนัด 
             บุญชม  ศรีสะอาด  ไดกลาววา  ผลการสอบวัดความถนัดนาํไปใชประโยชนหลายดาน         
ทั้งในดานการสอน  การแนะแนว  การบริหาร และ การวจิัย  ดังตอไปนี ้

1. ประโยชนในดานการสอน 
ประโยชนในดานการสอนที่สําคัญ  ไดแก  การพิจารณาวางแผนใชกิจกรรม และ 

อุปกรณ  การวินิจฉัยการเรียน  การประเมินผลการสอน  และ การประเมินผลหลักสูตร 
2. ประโยชนในการพิจารณาวางแผนใชกิจกรรมและอุปกรณ 

การทราบเชาวนปญญา และ ความถนัดจะชวยใหครูวางแผนการสอนใหดียิ่งขึน้ 
หองเรียนที่มีเชาวนปญญา หรือ ความถนดัแตกตางกันมาก ยอมไมเหมาะที่ครูจะสอนโดยใชเนือ้หา
ในลักษณะเดยีวกนัและใชกจิกรรมชนิดเดยีวกนั  และ นกัเรียน  2  คน  ที่อยูในหองเดียวกนัแตมี
ความสามารถแตกตางกนัมากก็ไมควรใหงานอยางเดียวกัน ครูควรใชความรูจากผลการทดสอบ 
ความถนัด จัดนักเรียนในหองออกเปนกลุมตามประเภทของความสามารถ และ ใหงานหรือ        
กิจกรรมที่สอดคลองกับความสามารถนัน้ ๆ  

3.  ประโยชนในการวนิิจฉัยการเรียน 
  แบบทดสอบวัดความถนัดเปนเครื่องมือสําคญัสําหรับคนหาตนกาํเนดิของความ

เกง – ออนในการเรียน เพื่อจะไดสงเสริม หรือ แกไขไดตรงจุด สําหรับนักเรียนทีเ่รียนออนผลจาก
การทดสอบความถนัดจะชวยใหทราบวาออน เพราะไมถนัดในดานนัน้หรือไม นอกจากจะใช
วินิจฉัยจุดที่เปนปญหาในการเรียนแลวยังชี้แนวทางการซอมเสริมอีกดวย 

4.  ประโยชนในการประเมนิผลการสอนและประเมินผลหลกัสูตร 
 การที่ผลการเรียนของนักเรยีนหองใดสูง บางคนเชื่อวาเกิดจากครูสอนดีสอนไดผล 

ในทาํนองกลบักันถาผลการเรียนต่ํา ก็มักโทษครูวาสอนไมดี นับวาเปนทัศนะที่คับแคบมีโอกาส
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ผิดพลาดไดมาก การทีน่ักเรียนในหองเรียนใดหองเรียนหนึง่เรียนเกง หรือ ออนอาจเนื่องมาจาก
สาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง หรือ หลายสาเหตุประกอบกัน สาเหตุตาง ๆ ที่สําคัญไดแก  สติปญญา หรือ 
ความถนัดในการเรียน  ความสนใจ  คุณภาพของการสอนหลักสูตร  ฯลฯ 

5. ประโยชนในดานการแนะแนว 
แบบทดสอบวดัความถนัดไมวาจะเปนแบบทดสอบวัดเชาวนปญญา (ความถนัด

ทั่วไป หรือ ความถนัดทางการเรยีน) แบบทดสอบวัดความถนัดพหุคูณ หรือ  แบบทดสอบวัดความ
ถนัดเฉพาะ ลวนมีประโยชนในการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

6. ประโยชนดานการบริหาร 
แบบทดสอบวดัความถนัดสามารถนํามาใชประโยชนทางดานการบริหารได

หลาย ๆ ทาง เชน  ดานการเลือก  การจัดตาํแหนง  และ จําแนกประเภท 
7. ประโยชนในการคัดเลือก 

แบบทดสอบวดัความถนัดสามารถใชประโยชนในการคัดเลือกทัง้ดานการศึกษา 
การทาํงานในอาชีพตาง ๆ ทางอุตสาหกรรม ทางทหาร  ฯลฯ ในดานการศึกษา เนื่องจาก
สถาบันการศกึษาที่มีจาํกัด ไมสามารถรับผูสมัครเขาเรียนไดหมดจึงจําเปนทีจ่ะตองทาํการคัดเลือก
เพื่อรับเฉพาะบุคคลที่มีความเหมาะสมทีสุ่ดกับการศึกษานัน้ ๆ นกัเรยีนอาจมาจากโรงเรียนที่ใช
หลักสูตรแตกตางกนั  การใชตํารา  และ หนงัสือเรียนทีแ่ตกตางกนั  เปนเหตุใหขอสอบเสียความ
ยุติธรรม จึงควรใชแบบทดสอบวัดความถนัดในการคดัเลือก ซึ่งจะชวยคัดคนที่มีความถนัดในการ
เรียนสาขา นัน้ ๆ ไดอยางยติุธรรม 

8. ประโยชนในการจัดตําแหนง 
การจัดตําแหนงและการแยกประเภทแตกตางจากการคัดเลือกซึ่งจะตองมีการ

คัดคนออก แตการจัดตําแหนงและการแยกประเภทนัน้ทุกคนจะไดรับการจัดเขาสูกิจกรรม หรือ 
งานที่เหน็วามคีวามเหมาะสมเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสดุ 

9. ประโยชนดานการวิจยั 
ไมมีการนาํแบบทดสอบวัดความถนัดไปใชในการคนควาวิจัยมากมาย โดยปกติ

จะใชความถนดัเปนตัวแปรอิสระ(Independent  Variable)เชนในการวจิัยเกี่ยวกับองคประกอบที่มี
อิทธิพลตอผลการเรียนการวจิัยประเมนิกระบวนการสอน (บุญชม ศรีสะอาด,2526.หนา177-183) 

1.5  การวัดความถนัดตามแนวของเธอรสโตน 
ทฤษฎหีลายตวัประกอบ The  Multiple Factor Theory หรือบางคนเรยีกวา The  Multi-

Factor Theory ทฤษฎนีี้เชื่อวา ความสามารถทางสมองของมนุษยประกอบดวยองคประกอบ 
หลาย ๆ  อยาง องคประกอบ หรือ ตัวประกอบนี้เปนตัวประกอบกลุมขนาดใหญ ปานกลาง  และ 
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แตละตัวประกอบอาจมีน้าํหนักแตกตางกนัในแบบทดสอบตาง ๆ ตัวอยางเชน ตัวประกอบทาง
ภาษา (Verbal  Factor) อาจมีน้ําหนักมากในแบบทดสอบคําศัพท  น้าํหนักนอยกวาใน
แบบทดสอบอุปมาอุปไมยภาษา และ น้ําหนกันอยลงไปอีกในแบบทดสอบเลขคณิตเหตุผล 

ผูนําคนสําคัญของทฤษฎีนี้ คือ  เธอรสโตน  (Thurstone)  ซึ่งใชแบบทดสอบ 56 ฉบับ ไป
ทดสอบนักเรียนหลายรอยคน แลวนําเอาผลมาวิเคราะหหาตัวประกอบ (Factor  Analysis) สรุป
ออกมาวา ความสามารถ หรือ สมรรถภาพพืน้ฐานทางสมองของมนษุย (Primary  Mental  Ability)  
ที่สําคัญและเดนชัดมี  7  ประการ  คือ 

1.  ความสามารถ หรือ สมรรถภาพทางภาษา (Verbal  comprehension หรือ V- Factor) 
เปนความสามารถในการเขาใจคําศัพท  ขอความ  บทกวี  เร่ืองราวตาง ๆ ที่อาน ควรมีเหตุผลทาง
ภาษา และ การเลือกใชภาษาไดอยางเหมาะสม  ลักษณะแบบทดสอบสมรรถภาพดานภาษาไดแก  
แบบศัพทสัมพันธ  แบบหาคําตรงขาม  แบบหาความหมายใกลเคยีง  แบบหาที่ผิด  แบบเติมคําใน
ชองวาง  และ แบบความเขาใจ 

2.  ความสามารถ หรือ สมรรถภาพทางจํานวน หรือ ตัวเลข (Number หรือ N-Factor)  
เปนความสามารถในการคิดคํานวณตวัเลขดวยวิธีการทางคณิตศาสตรพื้นฐานเบื้องตนอยาง          
รวดเร็ว ถกูตองแมนยํา  ลักษณะของขอสอบวัดสมรรถภาพทางจาํนวน ไดแก  แบบอนุกรม หรือ 
เรียงอันดับแบบทักษะ  แบบวัดมโนภาพ  และ แบบโจทยปญหา 

3.  ความสามารถ หรือ สมรรถภาพทางความจํา (Memory หรือ  M-Factor) เปน
ความสามารถในการจาํสัญลักษณส่ิงของ เร่ืองราว  เหตกุารณ  พฤติกรรม  หรือ ส่ิงตาง ๆ ไดแลว
สามารถระลกึออกไดอยางถกูตองแมนยํา ซึ่งอาจเปนทั้งที่มีความหมายและไมมีความหมายก็ได 
ลักษณะของขอสอบวัดสมรรถภาพทางความจํา ไดแก  แบบกําหนดสญัลักษณ  แบบจําเนื้อหา 

4.  ความสามารถ หรือ สมรรถภาพในการใชคําไดอยางคลองแคลว (Word Fluency หรือ  
W-Factor) เปนความสามารถในการใชถอยคําตาง ๆ ไดอยางคลองแคลว ถกูตอง สามารถใชคําได
มากมายอยางมีทักษะ ลักษณะของขอสอบวัดสมรรถภาพดานการใชคําไดอยางคลองแคลว ไดแก  
แบบหาคําตอบตามเงื่อนไข  แบบสรางคํา  แบบเติมวิภัติ หรือ ปจจัย 

5.  ความสามารถ หรือ สมรรถภาพดานเหตุผล (Reasoning หรือ R-Factor) เปน
ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลทัง้แบบอนุมาน อุปมาน  หรือ เหตุผลทัว่ไป ลักษณะขอสอบ
วัดสมรรถภาพดานเหตุผล ไดแก  แบบอุปมา อุปไมย แบบจัดประเภท หรือจัดเขาพวก แบบสรุป
ความ  แบบเรยีงลําดับ  แบบแผนทางตรรกศาสตร  แบบวิเคราะหเหตุผล 
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6.  ความสามารถ หรือ สมรรถภาพดานมติิสัมพันธ (Spatail หรือ S-Factor) เปน
ความสามารถในการมองเหน็ความสัมพนัธระหวางวัตถุ หรือ รูปภาพในมิติตาง ๆ ประกอบกัน ซึ่ง
อาจเปนมิติทีค่งทีห่รือความสัมพันธทางเรขาคณิต และ อาจเปนมิติที่เคลื่อนที่ สามารถจําแนก         
ความแตกตาง สามารถคิดหรือ จินตนาการได  ลักษณะของขอสอบวัดสมรรถภาพทางมิติสัมพันธ 
ไดแก  แบบซอนภาพ  แบบตอภาพ  แบบนับลูกบาศก  แบบหาดานตรงขาม  แบบซอนภาพ           
แบบประกอบภาพ  แบบตัดกระดาษ  แบบหมนุภาพ  แบบแยกภาพ 

7.   ความสามารถดานความไวตอการรับรู (Perceptual Speed หรือ P-Factor) เปน
ความสามารถในการเห็นรายละเอียดของสิ่งของทีม่องไดอยางรวดเร็ว เหน็ความคลายคลึงความ
แตกตาง อยางรวดเร็ว และแมนยํา  ลักษณะขอสอบวัดสมรรถภาพทางความไวตอการรับรู อาจจะ
เปนแบบใชตัวอักษร หรือ ตัวเลข หรือ ใชภาพ และ เปนตวักําหนดแนวทางในการแสดงออกของ
พฤติกรรม 
(อภันตรี  นรทีธาร, 2545. หนา 19-20)  
               สรุปไดวา  ความถนัดทางการเรียน ประกอบดวย  ความถนัดดานภาษา  ความถนัด          
ดานจาํนวน   ความถนัดดานเหตุผล  ความถนัดดานมิติสัมพันธ  ความถนัดดานความจํา ความ
ถนัดดานความไวตอการรับรู  ความถนัดดานความคลองแคลวในการใชคํา  ซึง่สามารถวัดไดดวย
วิธีการตาง ๆ เชน  ใชแบบทดสอบของเธอรสโตน และ ผลการสอบวดัความถนัดสามารถใช
ประโยชนไดทัง้ในดานการสอน  การแนะแนว  การบริการ  และ การวิจยัจึงสามารถใชประโยชนใน
การจําแนกนกัเรียนทีเ่ลือกเรยีนกลุมสาระเพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสมดวย 
 
2.  เอกสารที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ 
 

"บุคลิกภาพ" เปนลักษณะเฉพาะตวัของแตละบุคคล ซึ่งทาํใหบุคคลมีลักษณะแตกตางจาก
บุคคลอื่น ไมวาจะเปนเรื่องของความคิด อารมณ ความรูสึกและพฤติกรรมที่แสดงออกมา คนที่มี
บุคลิกภาพดี จึงหมายถึงผูที่มีลักษณะหลายลักษณะเปนไปในทางทีดี่ เชน การพูดจาสุภาพ         
ออนนอม การแตงกายเรียบรอยอารมณราเริง สดชื่น ฯลฯ และทาํใหเขามีความสามารถในการ 
ปรับตัวเขากับคนอื่นไดดี ในทางตรงกนัขามผูที่มีบุคลิกภาพไมดี ก็หมายถึงผูที่มีลักษณะหลาย
ลักษณะเปนไปในทางที่ไมดี เชน การพูดจาหยาบคาย นสัิยดุดัน กาวราว การแตงกายสกปรก       
ไมสุภาพ อารมณเศราหมอง หนาตาหมองคล้ํา ฯลฯ ทําใหไมมีความสามารถในการปรับตัวเขากับ
คนอื่นไดดี หรือเราอาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา เปนผูทีม่ีปญหาในการปรับตัวหรือบุคลิกภาพไมดีและ
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เปนทีย่อมรับวา ผูที่มีบุคลิกภาพดีจะสามารถปรับตัวเขากับคนอ่ืนไดดีและดํารงชีวติอยูอยางมี
ความสุข แตบางครั้งที่มนุษยมีปญหาในการปรับตัวเขากับสังคมจนทาํใหเขาเกิดความคับของใจ 
ความขัดแยง ตามมาดวยความวิตกกงัวล และภาวะความเครียด ส่ิงเหลานี้ถาเกิดขึน้บอยๆ และ
เปนระยะเวลานานจะทําใหเกิดปญหาตอสุขภาพจิตได 

2.1   ความหมายของบุคลิกภาพ 
      มผูีใหนยิามของบุคลิกภาพ (Personality) ไวตาง ๆ กัน นิยามที่ใหไวตอไปนี้เปนการ

แปลจับใจความจากนักจิตวทิยาที่เขียนหนังสือทางจิตวทิยาและเกี่ยวกับบุคลิกภาพ เคยรวบรวมไว
รอยกวานิยาม เอาตัวอยางการนิยามมาใหศึกษาเพียงบางคนเทานั้น เชน  

      แอลพอรท  ใหความหมายของ บุคลกิภาพวา เปนการผสมผสานของคุณลักษณะ
หลาย ๆ อยาง ซึ่งพิจารณาไดจากบทบาทและสถานภาพทางสงัคมของบุคคลในสังคมนั้น            
(ลวน  สายยศและอังคณา  สายยศ , 2542. หนา 214 อางอิงจาก Allport, G.W . 1937) 

แคทเทลล  ใหความหมายของ บุคลิกภาพวา เปนลกัษณะที่เกีย่วพันดวยพฤตกิรรม        
ทั้งหมดของบคุคล ทั้งที่เปนพฤติกรรมที่แสดงออกและพฤติกรรมทีซ่อนเรนภายใน                      
(ลวน  สายยศและอังคณา  สายยศ , 2542. หนา 214 อางอิงจาก Cattell, R.B. 1950) 

กอรดอน  ใหความหมายของ บุคลกิภาพ วา ผลรวมทัง้หมดของพฤติกรรมของแต          
ละบุคคล  (ลวน  สายยศและอังคณา  สายยศ , 2542. หนา 214 อางอิงจาก Gordon, J.E.1963) 

การิสัน ใหความหมายของ บุคลิกภาพวา เปนลักษณะทัง้หมดของบุคคล ซึ่ง
ประกอบดวยความถนัด สามารถสั่งสมจากการเรียนรูมาแลว และ เปนผลจากการสงัเคราะห
องคประกอบของพฤติกรรม ความคิด คานิยม และ ความคาดหวังของบุคคล (ลวน  สายยศและ
อังคณา  สายยศ , 2542. หนา 214 อางองิจาก Garrison, K.C. 1964) 

คารเมล  ใหความหมายของบุคลิกภาพวา เปนผลรวมคณุลักษณะและ พฤติกรรมของ
บุคคล รวมทกุอยางจากดานสติปญญาจนถึงความสัมพนัธทางสังคม (ลวน  สายยศ และ อังคณา  
สายยศ , 2542. หนา 214 อางอิงจาก Karmel, L.J. 1970) 

เบอรนารด  ใหความหมายของบุคลิกภาพวาบุคลิกภาพ คือทกุ ๆสิ่งที่บุคคลนัน้เปนอยู 
บุคคลนั้นมีและบุคคลนั้นกระทํา (ลวน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ , 2542. หนา 214 อางอิง
จาก Bernard, H.W. 1974) 

เอ็ดเค็น  ใหความหมายของบุคลิกภาพวา เปนลักษณะรวมทางกายภาพ  สมอง  
อารมณ  และคุณภาพทางสงัคมของแตละบุคคล นั่นคือ เปนการรวมทัง้หมดอนัเกิดจากดาน             
สติปญญา  ดานความรูสึก และ ดานทักษะกลไก (ลวน  สายยศ และองัคณา  สายยศ , 2542.          
หนา 214 อางอิงจาก Aiken, L.R. 1989) 
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มิลลอน  ใหความหมายของบุคลิกภาพวา เปนตัวแบบทีส่ลับซับซอน ซอนคุณลักษณะ

ทางจิตวทิยาไวลึก ๆ และ เปลี่ยนแปลงไดยาก แสดงออกมาไดโดยอตัโนมัติเกือบทกุสถานการณ 
(ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ , 2542. หนา 214 อางอิงจาก Millon, T. 1996) 

      สรุปวา บุคลิกภาพ หมายถงึ ลักษณะโดยรวมของพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรม
ภายในของแตละบุคคลซึ่งรวมถึงความสามารถ ความถนัด ความสนใจและความรูสึก นกึคิดที่เปน
ของบุคคลนั้น อันสงผลใหบุคคลมีพฤติกรรมและลักษณะนิสัยเฉพาะทีเ่หมาะสมของแตละคน           
แตกตางกนัไป 

2.2  การวัดบุคลิกภาพ  
                   การวัดบุคลิกภาพเปนเรื่องซับซอนและวดัไดยาก เมื่อเทียบกับการวดัในส่ิงอื่น ๆ แต
นักจิตวทิยาและ นกัวัดผลการศึกษาก็ไดพยายามสรางเครื่องมือข้ึนมาเพื่อวัดบุคลิกภาพใหไดผลที่
เปนมาตรฐาน และ เชื่อถือได ซึ่งวธิีการวัดบุคลิกภาพนั้น ม.ล. ตุย  ชมุสาย  ไดสรุปไววามีอยู  5 วธิี
ดวยกนั คือ   
 1.  วิธีการสังเกต การสงัเกตเปนรากฐานของวทิยาศาสตรทุกแขนง ต้ังแตประสบการณ       
อันซับซอน  เชน พฤติกรรมของคน  ซึง่เปนสิ่งที่จะสังเกตพิจารณาใหไดเร่ืองราวละเอยีดถี่ถวนยาก  

2.  วิธีการทดสอบ คือ  การทดสอบดวยขอความตาง ๆ หลาย ๆ ขอ ทีผู่ทดสอบตั้งขึน้         
โดยถือเอาปกติวิสัยของคนทั่วๆ ไปเปนมาตรฐาน  ซึง่บางขอเปนคําถามเกีย่วกับความกลวั  ความ
วิตกกังวล  ความนยิมในลทัธิการเมือง  หรือ เศรษฐกิจ  ความสนใจในสิ่งตาง ๆ หรือ ปฎิบัติกิริยาที่
คนทําอยูเสมอ ๆ เมื่อตกอยูในสภาพนั้น ๆ ผูถูกทดสอบตองรวมมือรวมใจกับผูทดสอบในการตอบ
คําถามตาง ๆ เพื่อใหการสอบไดผลตามวตัถุประสงค 

 3.  การประมาณคา โดยการเลือกลักษณะบุคลิกภาพทีเ่ปนเครื่องเชิดชูใหบุคลิกภาพเดน 
สะดุดตา เชน  ความสงบเสงีย่ม แลวใหหลาย ๆ คนชวยกันประมาณคาวา  บุคลกิภาพของผูถูก
ประมาณคาอนันัน้ตกอยูในชั้นไหน 

4. การวิเคราะหตัวเอง  คือ การประมาณคาตวัเอง  แบบวิเคราะหตัวเอง จะเปนคําถาม
แบบปรนัย  และ มีประโยชนในการเลือกอาชีพใหเหมาะสมแกบุคลิกภาพของตน 

5. การสัมภาษณ มหีลักการคลายกับการวิเคราะหตัวเอง ตางกนัทีว่า ผูสัมภาษณต้ัง         
คําถามใหผูถกูสัมภาษณติดตาม  เพื่อวเิคราะหตัวเอง ผูสัมภาษณเปนผูจดบันทึก และประมาณคา
บุคลิกภาพของเขา  ผูถกูสัมภาษณจะไมรูตัววาถูกทดสอบบุคลิกภาพของตัวเอง 
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จากที่ไดกลาวมาสรุปไดวา  การวัดบุคลิกภาพนัน้ทําไดหลายวิธ ีข้ึนอยูกับความเหมาะสม  

แตปจจุบันนีว้ธิีที่นยิมทํากันและไดผลดีมากกวาวิธีอ่ืน ๆ คือใชแบบทดสอบ หรือ วิธกีารทดสอบ  
(วินัย  ธรรมศิลป และ สมเกยีรติ  ปดิฐพร, 2547. หนา145) 
 ทฤษฎีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพของฮอลแลนด 

ในทฤษฎีของฮอลแลนด เขาไดสรุปแนวคิดพื้นฐาน ไว 4 ประการ ดังตอไปนี้ 
1.  ในสังคมทัว่ไปสามารถแบงบุคคลออกตามลักษณะของบุคลิกภาพได 6 ประเภท  คือ 

พวกที่ชอบเกีย่วของกับส่ิงทีเ่ปนรูปธรรม(Realistic Type) พวกที่มีสติปญญาดี (Intellectual Type) 
พวกชอบเขาสงัคม (Social  Type)  พวกทีช่อบระเบียบแบบแผน (Conventional Type) พวกทีม่ี
ความทะเยอทะยาน (Enterprising Type) และพวกชอบศิลปะ (Artistic Type)  

2.  บรรดาอาชีพตาง ๆ นั้น  สามารถแบงตามลักษณะและสภาพแวดลอมได 6 ชนดิ ซึ่ง
สอดคลองกับบุคลิกภาพของคนทั้ง 6 ประเภท  ฮอลแลนดเชื่อวา  ส่ิงแวดลอมแตละแบบจะ
ประกอบดวยบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่เขาไดกับส่ิงแวดลอมชนิดนัน้ ๆ หรือ อาจกลาวไดวาคนอยูใน
ส่ิงแวดลอมใดก็จะเหมือนกบักลุมคนในสิง่แวดลอมนัน้   บุคคลทีม่ีบุคลิกภาพคลายคลึงกันเมื่อมา
รวมกลุมกนัในการทํางานกจ็ะสรางสภาพแวดลอมของงานที่สะทอนถงึอุปนิสัยความชอบ  ความ
สนใจของกลุมดวยกนั ดังนัน้ ฮอลแลนด จงึเหน็วาเราสามารถแบงลกัษณะของบุคลกิภาพของ
บุคคลออกเปนแบบตาง ๆ กัน  
 3.  ธรรมชาติของมนษุยมกัจะใฝหาสิง่แวดลอมที่จะชวยใหเขาไดมีโอกาสในการแสดงออก
ซึ่งอุปนิสัย  ความสามารถ  ทักษะ  เจตคติ  และคานิยม 
 4.  พฤติกรรมของบุคคลสามารถอธิบายไดจากปฎิกิริยาระหวางแบบฉบับแหงพฤตกิรรม
ของเขากับสภาพแวดลอมของเขา เชน ถาเรารูวาสภาพแวดลอมของบุคคลหนึ่งเปนเชนใดและรู
ดวยวาเขามีบุคลิกภาพแบบหนึง่ใน 6 แบบ ของฮอลแลนดแลว  เราอาจใชความรูเหลานี้ทาํนายเขา 
ถึงการเลือกอาชีพและการเปลี่ยนอาชีพ  ดังนัน้แบบของบุคลิกภาพของบุคคล  และส่ิงแวดลอม
สามารถทําใหทราบเกีย่วกับลักษณะของสิง่ที่เหมาะกับเขา  หรือ ธรรมชาติของสิ่งที่จะเขาไดกับเขา  
(ศิริพร  สุขรุงเรือง, หนา 20-21) 

ลักษณะทางบุคลิกภาพ  6  แบบ  ของฮอลแลนด มีดังนี้  
 1.  แบบที่ชอบเกี่ยวของกับส่ิงที่เปนรูปธรรม (Realistic Type) หมายถึง บุคคลประเภทนี้
ชอบเกี่ยวของกับส่ิงที่เปนรูปธรรม  หรือ กจิกรรมที่ไมคอยมีความสลับซับซอนมีรางกายแข็งแรง
คลองแคลววองไว สามารถทาํงานหนกัได และ โดยทัว่ ๆ ไป จะไมชอบเขาสังคม  สภาพแวดลอมที่
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เหมาะสมกับบุคคลประเภทนี้ไดแกอาชพีที่เกี่ยวกับงานชางฝมือ เชน ชางกอสราง  ชางซอมบํารุง  
ชางไฟฟา  ชางเครื่องยนต  และ อาชพีเกษตรกร  เปนตน 
 2.  แบบที่มีสติปญญาดี (Intellectual  Type) หมายถงึ  เปนพวกที่ชอบทํางานที่ใชสมอง
มากกวาใชกําลัง  มีความสามารถในการวิเคราะหปญหาที่เปนนามธรรมไดดี ชอบความอิสระ  
สภาพแวดลอมเหมาะสมกบับุคคลประเภทนี้ไดแก  อาชีพนักวิทยาศาสตร ในสาขาตาง ๆ เชน 
แพทย  นักเคมี  นักฟสิกส  นักคณิตศาสตร  เปนตน 
 3.  แบบที่ชอบเขาสังคม (Social  Type) หมายถงึ เปนบคุคลที่ชอบสังคมกับผูอ่ืนชอบ
แสดงตัว ชอบสนทนา โดยทัว่ไปจะมทีักษะในสังคม ชอบชวยเหลือผูอ่ืน สภาพแวดลอมที่เหมาะสม
กับบุคคลประเภทนี้ไดแก อาชีพที่เกีย่วกับการศึกษาและสังคม  เชน  ครู  อาจารย  ผูบริหาร
การศึกษา   นกัจิตวิทยา   นกัสังคมวทิยา  นักสงัคมสงเคราะห และ นกัแนะแนว เปนตน 
 4.  แบบที่ชอบระเบียบแบบแผน (Conventional  Type) หมายถงึ   เปนบุคคลที่         
เครงครัดในกฎเกณฑ ไมคอยมีความยืดหยุนมีความรอบคอบและขยันหมั่นเพียร  สภาพแวดลอมที่
เหมาะสมกับบุคคลประเภทนี้ไดแกงานทีเ่กี่ยวกับตัวเลข  งานที่เกีย่วกับระเบียบแบบแผน หรือ งาน
ที่จะตองปฏิบัติอยูประจํา  เชน  อาชพีเสมยีน  เลขานุการ  บรรณารักษ  และ นกัสถติิ  เปนตน 
 5.  แบบมีความทะเยอทะยาน  (Enterprising  Type) หมายถงึ  เปนพวกทีม่ีลักษณะเปน 
ผูนําชอบมีอํานาจ  มีความสามารถในการพูดเพื่อโนมนาวชักจูงผูอ่ืน  มีความกลาไดกลาเสีย และ
ชอบแสดงตัว  สภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับบุคคลประเภทนี้ไดแก อาชีพที่เกีย่วกับการบริหาร  
การคาและนกัการเมอืง  เชน   อาชพีผูจัดการฝายขาย  ผูจัดการฝายบคุคล   นักการเมือง  และ   
นักธุรกิจ  เปนตน 
 6.  แบบที่ชอบศิลปะ (Artistic  Type) หมายถึง เปนบุคคลที่มีจนิตนาการสูงมีความคดิเห็น
ทางดานศิลปะเปนของตนเอง ชอบอิสระภาพ  ไมชอบระเบียบแบบแผน สภาพแวดลอมที่เหมาะสม
กับบุคคลประเภทนี้ไดแก อาชีพที่เกีย่วกับศิลปะ เชน  ปฎิมากร ชางออกแบบ นกัดนตร ี                    
นักประพันธ  อาชีพจิตรกร  เปนตน  

บุคลิกภาพโดยทั่ว ๆ ไป ของพวก 1-6  แบบอาจสรุปไดดังนี้  
1. บุคลิกภาพโดยทั่วๆ ไป ของแบบที่ชอบเกีย่วกับส่ิงทีเ่ปนรูปธรรม อาจสรุปไดดังนี้  

ข้ีอาย , เกรงใจ  วัตถุนยิม  เปดเผย 
คลอยตามระบบ  เปนธรรมชาต ิ  หนกัแนน 
ขวานผาซาก  ประหยัด  จริงใจ 

  เปนชายเต็มตัว  ไมสุงสิง   ขาดการหยั่งรู 
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  มีมานะอดทน  ซื่อสัตย   ไมทอถอย 
  ลักษณะถอมตน  ไมเพอฝน  อารมณมั่นคง 
 บุคคลลักษณะดังกลาวนี้เหมาะที่จะประกอบอาชีพตาง ๆ คือ  ชางกอสราง  ชางซอมบํารุง  
ชางไฟฟา  ชางเครื่องยนต  และ อาชพีเกษตรกร  เปนตน  

2. บุคลิกภาพโดยทั่ว ๆ ไป ของแบบที่มีสติปญญาดี  อาจสรุปไดดังนี้ 
ชอบวิเคราะห  ระมัดระวัง  คอนขางเก็บตัว 
ชางวิจารณ  ไมทึกทักผลีผลาม ยินยอม 
ไมเปนทีช่ื่นชมนัก สงสัยใฝรู  มองโลกแงราย 
ยึดระเบียบกฎเกณฑ ไมชอบพึ่งพา  ละเอียดรอบคอบ 
มีความแนนอน  มีหลักการเหตุผล ลักษณะถอมตัว 
ชอบอานหนงัสือ  ไมเชื่ออะไรงาย  มีลักษณะสงวนทาท ี
อนุรักษนิยม 

บุคคลลักษณะดังกลาวนี้เหมาะที่จะประกอบอาชีพตาง ๆ คือ  แพทย  นักเคม ี นักฟสิกส                
นักคณิตศาสตร  เปนตน  

3. บุคลิกภาพโดยทั่ว ๆ ไป ของแบบที่ชอบศิลปะ  อาจสรปุไดดังนี ้
คอนขางซับซอน  ไมคลอยตาม  คิดนึกในสิง่ที่เปนไปไดยาก 
ขาดระเบียบ  ทําตามใจนกึ  มีความคิดริเร่ิม 
อารมณออนไหวงาย รักความเปนอสิระ ไมชอบพึ่งพา 
สรางวมิาน คิดฝน หยั่งรูภายใน  ชอบคิดคน 
มีลักษณะหวอืหวา มักมีลางสังหรณ  ชอบแสดงออก 

บุคคลลักษณะดังกลาวนี้ เหมาะที่จะประกอบอาชีพตาง ๆ คือ อาชพีจติรกร  ปฏิมากร               
ชางออกแบบ  นักประพนัธ  นักดนตรี  เปนตน 

4. บุคลิกภาพโดยทั่ว ๆ ไป ของแบบชอบเขาสังคม  อาจสรุปไดดังนี ้
ใหความรวมมอื  เขาใจในพฤตกิรรม รูจักกาละเทศะ 
เปนกนัเอง  ใจดี   มีความเขาใจคน 
ใจกวาง   โนมนาวใจได  นาเชื่อถือ 
ชวยเหลือผูอ่ืน  มีความรับผิดชอบ ชอบสังสรรค 
มีอุดมคติ  ชอบสังคม  ไมชอบใหใครสั่ง 
ไมชอบอยูใตบังคับใคร 
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   บุคคลลักษณะดังกลาวนีเ้หมาะที่จะประกอบอาชพีตางๆ คือ ครู-อาจารย ผูบริหารการศึกษา  
นักจิตวทิยา  นักสังคมวทิยา   นกัสังคมสงเคราะห   และ นกัแนะแนว เปนตน                                                     

5. บุคลิกภาพโดยทั่ว ๆ ไป ของแบบที่มีความทะเยอทะยาน อาจสรุปไดดังนี ้
กลาซักถาม  กลาเสี่ยง  ชอบเสี่ยง บังคับผูอ่ืน 
คลองแคลววองไว ชอบสนุก สะดวกสบาย มองโลกแงดี 
ทะเยอทะยาน  ชอบแสดงออก  เชื่อมั่นในตนเอง 
ไมยอมแพ  ทําตามใจนกึ  ชอบสังสรรค 
พึ่งพาตนเอง  ชางพูด   รักความกาวหนา 
ชอบเปนจุดเดน  ชอบใหผูอ่ืนเชือ่ฟงตน 

บุคคลลักษณะดังกลาวนี้  เหมาะที่จะประกอบอาชพีตาง ๆคือ อาชพีที่เกี่ยวกับ                        
การบริหาร  การคาและ นักการเมือง  อาชีพผูจัดการฝายขาย  ผูจัดการฝายบุคคลนักธุรกิจ  

6. บุคลิกภาพโดยทั่ว ๆ ไป ของแบบที่ชอบระเบียบแบบแผน อาจสรุปไดดังนี ้
คลอยตาม  รับฟงและทําตาม ไมรูความ 
ใสใจรับผิดชอบ               ไมเพอฝน  มีระเบียบ 
อนุรักษนิยม  อดทน   ชอบกฎเกณฑเกาที่เคยปฏิบัติ 
เชื่อฟง   เก็บกด   รับคําสั่ง 
ขาดความริเร่ิม  บังคับตนเอง  ขาดการปองกนั 

บุคคลลักษณะดังกลาวนี้เหมาะที่จะประกอบอาชีพตาง ๆ คือ อาชพีเสมียน เลขานุการ   
บรรณารักษ   และ นักสถิติ   เปนตน (ศิริพร  สุขรุงเรือง, 2533. หนา 23-27) 

2.3  บุคลิกภาพกับการเลอืกเรียน  
        บุคลิกภาพ คือ ลักษณะโดยรวมของพฤตกิรรมภายนอกและพฤติกรรมภายในของแต

ละบุคคล  ซึง่รวมถงึความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และความรูสึกนึกคิดที่เปนของบุคคลนัน้  
อันสงผลใหบุคคลมีพฤติกรรมและลักษณะนิสัยเฉพาะของแตละคนซึ่งแตกตางกนัไป บุคลิกภาพมี
อิทธิพลตอการเลือกอาชีพเปนอยางมาก ดังทฤษฎีของ John L. Holland เชื่อวาบุคลิกภาพของคน
จะสะทอนผานการเลือกอาชีพของตน โดยเหตุผลในการเลือกอาชีพนัน้เกิดจาก การผสมผสาน
ความคิดตอตัวเอง และความเขาใจตออาชีพที่เลือก นั่นคือ คนที่เลือกอาชีพไดสอดคลองกับบุคลกิ
ของตนมากทีสุ่ด จะมีความพึงพอใจในอาชีพ และ สงผลใหประสบความสําเร็จ ในอาชีพนั้นๆได           
ดังนัน้กอนทีน่กัเรียนจะตัดสินใจเลือกเรียนอะไร เพื่อการมีอาชีพในอนาคต ควรไดพจิารณาตนเอง
เกี่ยวกับลักษณะนิสัย ความสนใจ พิจารณาขอมูลการศึกษา/อาชพี ตลาดแรงงาน และอื่นๆ เพื่อจะ
เรียนไดอยางมีความสุข และสามารถประกอบอาชีพไดเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตน          
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จําแนกตามบคุลิกภาพของ Holland  6  กลุม ไวเปนแนวทางในการเลอืกการศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษา ดังนี ้ 

กลุมที ่1 กลุมที่มีบุคลิกภาพแบบจริงจัง (Realistic) 
บุคลิกภาพ : เปนคนชอบกิจกรรมที่เกีย่วกบัการควบคุม การปฏิบัติการกับเครื่องยนตกลไก 

เครื่องมือหรืออุปกรณตางๆ ชอบแกไขซอมแซมวัสดุตางๆ ทัง้ไม และ โลหะ  ชอบทางชาง  ชอบ        
กิจกรรมกลางแจง ชอบงานประเภทใชกําลังกาย ชอบการเคลื่อนไหว และใชทักษะ เปนลักษณะ
งาน ของผูชาย ชอบงานประเภทมองเหน็ปญหาที่จะแกไขไดชัดเจนหลีกเลี่ยงกิจกรรมแบบตองใช
วาจา อธิบาย สนใจคณิตศาสตร ไมชอบงานภาษาหรือการศึกษาหรืองานที่เกี่ยวของกับคน เปนคน
ข้ีอาย ถอมตน เกรงใจคน คลอยตามระเบยีบกฎเกณฑ ขวานผาซาก ไมมีพิธีรีตรอง เก็บตัว ไมคอย
สุงสิงกับใคร  ไมคิดมาก ไมเพอฝน หนักแนน  อดทน บึกบึน เอาการเอางาน จริงจงั พากเพยีร 
เสมอตน เสมอปลาย บุคคลพวกนี้อาจจะขาดทักษะทางสงัคม 

อาชีพ : วิศวกร เจาหนาที่เกษตรกรรม ชางเทคนิค ชางฝมือ ชางซอม ชางฟต ชางสํารวจ 
ชางไฟฟา ชางยนต ชางตัดเสื้อ ชางกอสราง ชางประปา ชางเครื่อง นกัประมง นกัเดินปา พนักงาน 
ปาไม นักกฬีา นักเดินเรือ นกัประดาน้าํ นกัประดิษฐวสัดุ ครูสอนอุตสาหกรรมศิลป ครูสอนการ 
เกษตร เจาหนาที่เอ็กซเรย เปนตน  

ความสามารถ : อานพิมพเขยีว แกตกแตงเฟอรนิเจอร ทํางานเกี่ยวกับเครื่องมือชนิดตางๆ 
มีความรูทางคณิตศาสตร และทางเครื่องมือตลอดจนวธิีใช 

คณะที่เปดสอน : คณะวิศวกรรมศาสตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะเกษตรศาสตร 
คณะประมง คณะวนศาสตร คณะพลศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
เปนตน 

กลุมที2่   กลุมที่มีบุคลิกภาพแบบใชเชาวปญญาและความคิดแบบนักวชิาการ 
(Investigative) 

บุคลิกภาพ : เปนคนที่ชอบการวิเคราะห การประเมิน เปนคนอยากรูอยากเหน็ ชางสงัเกต 
ชางสงสัย ไมเชื่ออะไรงายๆ มีเหตุผล ละเอยีดรอบคอบ คอนขางอนุรักษนิยม ชอบเกบ็ตัว ไมชอบ 
สังคมมากนกั ชอบงานอิสระ ไมชอบเอาอยางใคร พึง่พาตนเองได มีความมัน่ใจในตนเอง ชอบคิด 
ชอบคน ชอบแกปญหาทางคณิตศาสตร ชอบวิจัยในโครงการทางวทิยาศาสตร ชอบทํางานที ่        
ซับซอนหรืองานทดลองแบบประเภท   ทาทายความสามารถ ไมชอบงานการคาหรอืงานโฆษณา
ชวนเชื่อ ยึดระเบียบกฎเกณฑ สนใจการจัดและวางแผนระบบงาน บุคคลประเภทนี้อาจขาดทกัษะ
ในการ เปนผูนํา เปนคนมุงงานเปนใหญ สนใจในสิง่ที่เปนนามธรรม 
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อาชีพ : นักเศรษฐศาสตร แพทย สัตวแพทย ทนัตแพทย เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย       
นักพยาธิวทิยา นักวทิยาศาสตรการแพทย นกัวทิยาศาสตร นักคณิตศาสตร นักสถติิ นักชวีวทิยา 
นักจุลชีววทิยา นักเคม ีนกัฟสิกส นักวางแผน นกัวิจยั นักวชิาการ ครูสอนคณิตศาสตร ครูสอน
วิทยาศาสตร นักโบราณคดี  นักมานุษยวทิยา นักภูมิศาสตร นักสืบสวน เปนตน 

ความสามารถ : มีความรูทางวทิยาศาสตร และมีความสามารถที่จะฝกฝนอบรมทาง        
ชางบาง สาขาได มีความสามารถทาํงานไดโดยใชกลองจุลทัศน ทาํงานเกี่ยวกับผลของกระแสคลื่น 
ทางวทิย ุทางดานความถี่ตางๆ ได มีความสามารถ ทางคณิตศาสตร และแพทยศาสตร การทาํงาน
ของรางกาย สามารถ แปลสวนผสมทางเคมี และรูจักวธิกีารใชเครื่องมอืทางเทคนิค 

คณะที่เปดสอน : คณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะ 
เภสัชศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะโบราณคดี คณะศึกษาศาสตร (สายวิทย) 
คณะมนุษยศาสตร เปนตน 

กลุมที่ 3 กลุมที่มีบุคลิกภาพแบบศิลปน (Artistic) 
บุคลิกภาพ : เปนคนที่ชอบแสดงออก รักความเปนอิสระ ไมชอบอยูใตบังคับบัญชาใคร      

ไมชอบพึ่งพาผูอ่ืน ไมคลอยตามบุคคลอื่น เปนคนชอบริเร่ิมไมเอาอยางใคร ไมชอบสัมพันธแบบ         
สวนตัวโดยตรงกับใคร ไมชอบความจาํเจหรืองานที่มกีฎระเบียบแนนอน ชางฝน ออนไหวงาย   
ชอบแสดงออก เจาอารมณ มีอุดมคติ ชอบคิดคนเกี่ยวกับปญหาสิง่แวดลอม และแสดงออกทาง            
ศิลปกรรม มีความสามารถทางดนตรี อานหนงัสือแบบแสดงความรูสึกออกได ชอบฟงเพลง           
ชอบดูละคร เขียนหนังสือและแตงกลอนไดดี บุคคลประเภทนี้อาจขาดทักษะทางสาํนักงาน  

อาชีพ : ผูกํากบัการแสดง ครูสอนภาษา ผูส่ือขาว ครูสอนละคร ครูสอนนาฏศิลป ผูแปล 
ภาษาตางประเทศ นักปรัชญา ครูสอนวรรณคดี ครูสอนดนตรี เตนรํา นักดนตรี นักโฆษณา            
นักแสดงตางๆ นักประชาสัมพันธ นางแบบ-นายแบบ นกัจัดรายการวิทยุ-โทรทัศน ผูออกแบบ
เครื่องแตงกาย นกัวิจารณ ผูออกแบบเครื่องเรือน มัณฑนากร สถาปนกิ จิตรกร นักแตงเพลง           
นักแตงบท ละคร นักเขียนบทภาพยนตร ปฏิมากร  

ความสามารถ : เลนดนตรีได รองเพลงประสานเสยีงได แสดงบทบาทตางๆได อานแบบ 
แสดงความรูสึกได นิยมการไปฟงและดูละคร เขียนรูปไดอยางใกลเคียงความจริง เขียนหนงัสือและ 
แตงกลอนดี  

คณะที่เปดสอน : คณะศิลปกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะมัณฑนศลิป 
คณะ จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพมิพ คณะมนุษยศาสตร คณะนิเทศศาสตร เปนตน        
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นักประดิษฐ ชางภาพ ชางพมิพ นักออกแบบ นกัประพนัธ นักรอง  นกัเตนรํา   นักเขียนการตูน               
ครูสอนศิลปะ นักพากย วาทยากร เปนตน  

 
กลุมที่ 4 กลุมที่มีบุคลิกภาพแบบบริการสังคมและชอบสมาคม (Social)  
บุคลิกภาพ : เปนคนที่ชอบทาํงานรวมกับผูอ่ืน ชอบชวยเหลือผูอ่ืน ชวยคนที่มีปญหาทาง 

จิตใจ แตไมชอบใหใครสั่ง ไมชอบอยูใตบังคับบัญชาใคร ชอบใหความรู ชอบสนทนาและสังสรรค 
กับผูคน มีความเขาใจคนอืน่ไดดี กลาแสดงออก ราเริง มคีวามเมตตากรุณา ชอบมีอํานาจเหนือ 
คน อ่ืน มีอุดมคติ รับผิดชอบ อนุรักษนิยม ชอบดูกีฬา ชอบรวมกิจกรรมบันเทงิ ชอบเปนสมาชิก 
องคการหรือศูนย ชอบดูแลเด็กๆที่มีกิจกรรมสนุกสนาน ชอบชวยและรกัษาพยาบาลผูอ่ืน มีความ 
สามารถในการพูด มีทกัษะในการติดตอกบัผูอ่ืน ชอบพฒันาใหความรูหรือฝกอบรมผูอ่ืน ชอบงาน 
ดานภาษามากกวางานที่ตองการใชความรูทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร บุคคลแบบนี้ดูจะขาด 
ทักษะทางเครือ่งจักรกล ขาดความสามารถในการวเิคราะหอยางมกีฎเกณฑระเบียบวิธ ี

อาชีพ : ครู อาจารย นักวิชาการ ศึกษานิเทศก พยาบาล นักสงัคมสงเคราะห นักสงัคม
วิทยา นักจิตวทิยา นักแนะแนว ผูดูแลหอพัก ผูใหคําปรึกษา ผูจัดการบรรณารักษ นกัโภชนาการ 
ลาม  มักคุเทศน  นักเทศน  พนักงานตอนรับ  เจาหนาทีป่ระชาสัมพันธ  เจาหนาทีง่านบุคคล       
นักฝกอบรม นกัพัฒนากร ทตู เปนตน  

ความสามารถ : มีความสามารถอธิบายสิ่งตางๆไดอยางดี สามารถทาํงานรวมกบับุคคลที่
มีอายุสูงกวาไดดี สามารถวางกิจกรรมหรือโครงการใหกบัโรงเรียน หรือวัด มองคนไดอยางถกูตอง 
ชอบชวยผูอ่ืน และทํางานใหชุมชนโดยสมคัรใจ ชอบทํางานกับคนหมูมาก 

คณะที่เปดสอน :  คณะศกึษาศาสตร คณะสังคมวทิยาและมานุษยวิทยา คณะสงัคม 
สงเคราะห คณะรัฐศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะวารสารศาสตรและ         
ส่ือสารมวลชน คณะนิติศาสตร 

กลุมที่ 5 กลุมที่มีบุคลิกภาพแบบกลาคิดกลาทํา (Enterprising)  
บุคลิกภาพ : เปนคนที่ชอบกจิกรรมที่มีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน ใชทักษะทางการพูดจา มองเหน็ 

ตนเองเปนผูนาํเต็มตัว เชื่อมัน่ตนเอง ชอบชักจูงผูอ่ืนใหคลอยตามทาํตาม  หรือ  ชอบดําเนนิการให 
บรรลุเปาประสงค   ชอบถกเถียงปญหาทางการเมือง   ชอบอภิปราย    พูดจาตรงไปตรงมา             
กลาแสดง ออก กลาโตแยง กลาคิดกลาทาํ กลาเสี่ยง ชอบการแขงขัน ทะเยอทะยาน    ริเร่ิม        
วองไวคลองแคลว และดําเนินธุรกิจสวนตัว ชอบกิจกรรมชนิดเปนกลุมและองคการ ชอบควบคมุ       
ผูอ่ืน ชอบพบปะบุคคลสําคัญ เปนผูนํากลุมในการทํากจิกรรม ชอบการทําปาฐกถา รวมขบวนใน
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การรณรงคหรือหาเสยีง ชอบการบรรยายเรื่องราวตางๆ ไมชอบกิจกรรมที่ตองเขียนดวยสํานวน
ภาษาแบบสละสลวย หรือเปนคําประพันธ หรือเขียนภาพ หรือปนแกะสลัก หรือกิจกรรมที่มีระบบ
ระเบียบมาก เปนพวก มุงงานและมุงความสัมพนัธ 

อาชีพ : นักธุรกิจ นักการตลาด นายธนาคาร นกับริหาร ผูชายประกนัชีวิต นายหนาซื้อขาย            
ผูจัดการ นักการเมือง ทนายความ อัยการ ผูพิพากษา ทีป่รึกษาทางธุรกิจ โฆษก แอรโฮเตส เปนตน 

ความสามารถ : มักเคยถูกเลือกใหทํากิจกรรมตางๆ สมัยอยูในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย 
สามารถควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูอ่ืน มีความกระตือรือรนมากๆ สามารถชักจูงใหคนอื่นมา 
ทําสิ่งที่ตนตองการได ขายสินคาเกง ชอบจัดการรวบรวมกอต้ังเปนสมาคมและองคการ เปนผูนํา 
การอภิปรายที่ดี เปนตัวแทนเจรจาตกลงใหกับกลุมหรือองคการ 

คณะที่เปดสอน: คณะบริการธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร คณะนิติศาสตร คณะรัฐศาสตร             
คณะนิเทศศาสตร   

กลุมที่ 6 มีบุคลิกภาพแบบยึดมั่นและมีระเบียบแบบแผน (Conversational)  
บุคลิกภาพ : เปนบุคคลที่ชอบทํางานเกีย่วกับตัวเลข และการนบัจํานวน ชอบบทบาทที่เปน 

ผูใตบังคับบัญชา พอใจที่จะคลอยตามหรอืเชื่อฟงบุคคลอื่น ไมชอบเปนผูนาํ เลีย่งการโตแยง ไม 
ชอบงานที่ใชทกัษะทางกาย ไมชอบการเปลี่ยนแปลง เจาระเบียบ ไมยดืหยุน อนุรักษนิยมมาก  
ขาดความคิดริเร่ิมและจินตนาการ ชอบเลียนแบบ จริงจังกับงาน อดทน รับผิดชอบสูง ละเอียด          
ถี่ถวน พากเพยีร เก็บกดและควบคุมอารมณตนเองไดดี ชอบทาํงานสํานักงาน/งานเสมียน/งาน        
ตัวเลข/งาน เอกสารและสารบรรณ เชนการเก็บบันทึกขอมูล การจดคัดลอกขอมูล การจัดหมวดหมู
งาน ไมชอบ งานดานศิลปะ /ดนตรี/วรรณกรรม และงานวทิยาศาสตร  

อาชีพ : สมุหบัญชี นกับัญชี เลขานุการ เจาหนาที่การเงินการธนาคาร เจาหนาทีง่านพัสดุ 
เจาหนาทีง่านสารบรรณ ผูตรวจสอบบัญชี ผูชวยบรรณารักษ เจาหนาที่สรรพากร เจาหนาที่ 
คอมพิวเตอร ผูคุมสต็อคสินคา ผูควบคุมเครื่องยนต เจาหนาทีพ่ิมพดีด นักสถิติ เจาหนาที่ธุรการ 
พนักงานจดบนัทกึ เจาหนาที่งบประมาณ เจาหนาที่วเิคราะหการเงนิ แคชเชียร พนกังานไปรษณยี 
เปนตน 

ความสามารถ : ควบคุมการทํางานของเครื่องจักรทางธรุกิจ (เชน คอมพิวเตอร)   จัด
ระเบียบ งานเขาหมวดหมู ทาํงานในเวลาตามทีก่ําหนด   พมิพหนังสือได   ทาํบัญชีรับจายได            
เก็บประวัติ ขอมูล และการนัดหมายตางๆ ตลอดจนรายจายในการซื้อขาย คุนเคยกับวัสดุครุภัณฑ
ทางธุรกิจ  
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คณะที่เปดสอน : คณะพานชิยศาสตรและการบัญชี คณะมนุษยศาสตร (สาขาทีเ่กี่ยวกับ
การเอกสาร) คณะเศรษฐศาสตร คณะบริหารธุรกิจ  (www.psu.ac.th/pr/sanha/orderface) 

 
 
สรุปไดวา  บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ ไดแก    
1)  บุคลิกภาพแบบจริงจงั (Realistic) ควรเลือกเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร   ครุศาสตร          

อุตสาหกรรม  เกษตรศาสตร ประมง วนศาสตร พลศึกษา สัตวแพทยศาสตร  สถาปตยกรรมศาสตร    
2) บุคลิกภาพแบบใชเชาวปญญาและความคิดแบบนักวชิาการ (Investigative) ควรเลือก

เรียน คณะมนษุยศาสตรแพทยศาสตร  ทนัตแพทยศาสตร   เทคนิคการแพทย  เภสัชศาสตร    
วิทยาศาสตร  เศรษฐศาสตร โบราณคดี   ศึกษาศาสตร (สายวทิย)    

3) บุคลิกภาพแบบศิลปน (Artistic) ควรเลือกเรียนคณะ ศิลปกรรมศาสตร  มนษุยศาสตร 
สถาปตยกรรมศาสตร  มัณฑนศิลป   จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  นเิทศศาสตร    

4) บุคลิกภาพแบบบริการสังคมและชอบสมาคม (Social) ควรเลือกเรียน 
คณะศึกษาศาสตร  สังคมวิทยาและมานษุยวิทยา  สังคมสงเคราะห  รัฐศาสตร  พยาบาลศาสตร 
มนุษยศาสตร   วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน   นิติศาสตร   

5)  บุคลิกภาพแบบกลาคิดกลาทาํ (Enterprising) ควรเลอืกเรียนคณะบริการธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร นิติศาสตร  รัฐศาสตร  นิเทศศาสตร   

6) บุคลิกภาพแบบยึดมั่นและมีระเบียบแบบแผน (Conversational) ควรเลือกเรียนคณะ
พานิชยศาสตร และ การบัญชี   มนษุยศาสตร (สาขาทีเ่กี่ยวกับการเอกสาร)   เศรษฐศาสตร               
บริหารธุรกิจ 

2.4  บุคลิกภาพกับการเลอืกอาชีพ 
       บุคลกิภาพนัน้นอกจากจะเปนตวัชวยสงเสริมใหบุคคลแตละคนมีเอกลักษณเฉพาะตวั  

และบงบอกถงึลักษณะนิสัยสวนตัวของแตละบุคคลแลว ยังสามารถมีสวนชวยในการเลือกอาชพี 
ใหเหมาะสมกบัตัวคุณไดอีกดวย ดังที่ปรากฏใน "ทฤษฎีการเลือกอาชพี" ของ John L. Holland ซึง่
เชื่อวาบุคลิกภาพของคนจะสะทอนผานการเลือกอาชพีของตน โดยเหตุผลในการเลอืกอาชีพนัน้
เกิดจากการผสมผสานความคิดตอตัวเอง และความเขาใจตออาชีพทีเ่ลือก นัน่คือ คนที่เลือกอาชพี
ไดสอดคลองกับบุคลิกภาพของตนมากที่สุด จะมีความพงึพอใจในอาชพีและสงผลใหประสบ
ความสาํเร็จในอาชพีนัน้ๆ ได 
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       บุคลกิภาพ คือ ลักษณะโดยรวมของพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายในของ    
แตละบุคคลซึ่งรวมถงึความสามารถ ความถนัด ความสนใจและความรูสึกนึกคิดที่เปนของบุคคล
นั้น อันสงผลใหบุคคลมีพฤตกิรรมและลักษณะนิสัยเฉพาะของแตละคนซึ่งแตกตางกนัไป 

        ทฤษฎีทีจ่ะแนะนําวาบคุลิกของคุณ เหมาะสมกับงานลักษณะใด แตทวาสิ่งเหลานี้ก็
ไมใชตัวตัดสินวาคุณควรจะทําอาชีพนี้เพยีงอยางเดียวเทานั้น เพราะ ยังตองมีองคประกอบอื่นๆ อีก
มาก ที่จะตองนํามาเปนตัวชวยพิจารณาในการตัดสินใจ ทัง้ความฝน ความชอบ ความถนัดสวนตัว 
และความรูความสามารถตางๆ ทีม่ี แตอยางนอยหากเรารูจักตัวเอง และความตองการของตัวเอง  
ก็จะสามารถทาํใหเราเลือกอาชีพไดตรงกับความตองการมากยิง่ขึ้น 

       คนเรากจ็ะมีบุคลิกภาพที่แตกตางกันไป มากมายหลากหลาย แลวแตสภาวะทางใจ
และทางกายของแตละบุคคล ทัง้การเลีย้งดู การศึกษา และสภาวะทางสังคม รวมถงึปจจัยแวดลอม
อ่ืนๆ อีกมากมาย ซึง่ทฤษฎนีีก้็ไดแบงประเภทของบุคลิกภาพออกเปนกลุมๆ 6 กลุมดวยกนั             
ซึ่งสามารถแบงประเภทของงานที่เหมาะกบัคนในบุคลิกตางๆ ดังนี ้

กลุมที่ 1 กลุมที่มีบุคลิกภาพแบบจริงจัง (Realistic) 
บุคลิกภาพ : คนในกลุมที่1 คือคนประเภทที่ชอบกิจกรรมเกี่ยวกับการควบคุม การ

ปฏิบัติการกับเครื่องยนตกลไก หรือจําพวกเครื่องมือหรืออุปกรณตางๆ ชอบแกไขซอมแซมวัสดุ
ตางๆ ทั้งไมและโลหะ มีความถนัดทางชาง ชอบทาํกิจกรรมกลางแจง ชอบงานประเภทใชกาํลังกาย 
ชอบการเคลื่อนไหวและใชทกัษะ เปนลกัษณะงานของผูชาย ชอบงานประเภทมองเห็นปญหาที่จะ
แกไขไดชัดเจน เลีย่งกจิกรรมแบบตองใชวาจาอธิบาย สนใจคณิตศาสตร ไมชอบงานภาษาหรือ
การศึกษา หรืองานที่เกี่ยวของกับคน นอกจากนี้ยังเปนคนขี้อาย  ถอมตน  เกรงใจคน  คลอยตาม
ระบบ             กฎเกณฑ บางครั้งอาจเปนคนขวานผาซาก ไมมพีิธีรีตอง เกบ็ตัว ไมคอยสุงสิงกับ
ใคร แตไมคิดมาก       ไมเพอฝน หนกัแนน อดทน เอาการเอางาน จริงจัง พากเพียร เสมอตนเสมอ
ปลาย บุคคลพวกนี้อาจจะขาดทักษะทางสังคม 

ความสามารถ : ส่ิงที่คนประเภทนี้จะสามารถทําไดดีก็คือ อานพิมพเขียว  ตกแตง
เฟอรนิเจอร ชอบทํางานเกีย่วกับเครื่องมือชนิดตางๆ ตลอดจนวิธกีารใชงานตางๆ มคีวามรูทาง
คณิตศาสตร  

อาชีพ : อาชีพที่เหมาะสม ไดแก วิศวกร เจาหนาที่เกษตรกรรม ชางเทคนิค ชางฝมอื        
ชางซอม ชางฟต ชางสํารวจ ชางไฟฟา ชางยนต ชางตดัเสื้อ ชางกอสราง ชางเครื่อง ชางประปา  
นักประมง นักเดินปา พนักงานปาไม นักกฬีา นักเดินเรือ นักประดาน้าํ นักประดษิฐวสัดุ ครูสอน  
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อุตสาหกรรมศิลป ครูสอนการเกษตร เจาหนาที่เอก็ซเรย เปนตน ถือเปนอาชพีที่คนในกลุมนี้จะ
สามารถทําไดดีกวาบุคคลในกลุมอ่ืนๆ 

กลุมที ่2 กลุมที่มีบุคลิกภาพแบบใชปญญา และความคดิแบบนักวิชาการ (Investigative) 
บุคลิกภาพ : บุคคลในกลุมที่ 2 จะเปนบคุคลประเภทที่มีลักษณะดงันี ้เปนคนทีช่อบการ

วิเคราะห และการประเมนิ เปนคนอยากรูอยากเห็น ชางสังเกต ชางสงสัย ไมเชื่ออะไรงายๆ แถม      
ยังมีเหตุผล ละเอียดรอบคอบ เปนคนคอนขางอนุรักษนยิม นิสัยชอบเก็บตัว ไมชอบสังคมมาก  
ชอบงานอิสระ ไมชอบเอาอยางใคร พึง่พาตนเองได มีความมัน่ใจในตนเอง ชอบคิดชอบฝน              
ชอบแกปญหาทางคณิตศาสตร ชอบวิจัยในโครงงานทางวทิยาศาสตร ชอบทาํงานทีซ่ับซอน หรือ
งานทดลองแบบประเภททาทายความสามารถ ไมชอบงานการคา หรือการโฆษณาชักชวน ยึด
ระเบียบกฎเกณฑ สนใจการจัดการและวางแผนงาน เปนคนมุงงานเปนใหญ และสนใจในสิง่ที่เปน
นามธรรม บุคคลประเภทนี้อาจจะ ขาดทักษะในการเปนผูนํา 

ความสามารถ : เปนคนมีความรูทางดานวทิยาศาสตร และมคีวามสามารถทีจ่ะฝกฝน       
อบรบทางชางบางสาขาได มีความสามารถทํางานโดยใชกลองจุลทรรศน ทาํงานเกีย่วกับผลของ
กระแสคลื่นทางวทิย ุความถี่ตางๆไดดี มคีวามสามารถทางคณิตศาสตรและแพทยศาสตร รูจักการ
ทํางานของรางกาย สามารถแปลสวนผสมทางเคม ีและรูจักวิธกีารใชเครื่องมือทางเทคนิคไดดี 

อาชีพ : นักเศรษฐศาสตร แพทย สัตวศาสตร ทันตแพทย เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย   
นักพยาธิวทิยา นักวทิยาศาสตร นักคณิตศาสตร นกัสถติิ นักชวีวทิยา นักจุลชีววิทยา นักเคม ี        
นักฟสิกส นักวางแผน นักวจิัย นักวชิาการ ครูสอนคณิตศาสตร ครูสอนวทิยาศาสตร นักโบราณคดี 
นักมานษุยวทิยา นักธรณีวิทยา นักสมุทรวทิยา นักดาราศาสตร นักอุตุนิยมวิทยา นกัภูมิศาสตร   
นักสืบสวน ถือเปนงานที่เหมาะกับบุคคลทีม่บุีคลิกภาพแบบที่ 2 นี ้

กลุมที ่3 กลุมที่มีบุคลิกภาพแบบศิลปน (Artistic) 
บุคลิกภาพ : กลุมนี้จะเปนคนประเภทที่ชอบแสดงออก รักความเปนอสิระ ไมชอบอยูใต

บังคับบัญชาใคร ไมชอบพึ่งพาผูอ่ืน ไมคลอยตามบุคคลอื่น เปนคนชอบริเร่ิมไมชอบเอาอยางใคร 
ไมชอบสัมพนัธเปนสวนตัวโดยตรงกับใคร ไมชอบความจําเจ หรืองานที่มีกฎระเบียบแนนอน               
ชางฝน ออนไหวงาย ชอบแสดงออก บางครั้งเจาอารมณ มีอุดมคติ ชอบคิดคนเกีย่วกับปญหา               
ส่ิงแวดลอม และแสดงออกทาง   ศิลปกรรม มีความสามารถทางดนตรี อานหนงัสือแบบแสดง
ความรูสึกไดดี ชอบฟงเพลง ชอบดูละคร เขียนหนังสือและแตงกลอนไดดี บุคคลประเภทนี้อาจจะ
ขาดทักษะทางสํานักงาน 
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ความสามารถ : สามารถเลนดนตรีได รองเพลงประสานเสียงได แสดงบทบาทตางๆได  
รวมทัง้สามารถอานแบบแสดงความรูสึกได นิยมการไปฟงและดูละคร เขียนรูปไดอยางใกลเคยีง
ความจริง เขียนหนังสือและแตงกลอนไดดี 

อาชีพ : ผูกํากบัการแสดง ครูสอนภาษา ผูส่ือขาว ครูสอนการละคร ครูสอนนาฏศิลป            
ผูแปลภาษาตางประเทศ นักปรัชญา ครูสอนวรรณคดี ครูสอนดนตรี เตนรํา นักดนตรี นักโฆษณา 
นักแสดงตางๆ นักประชาสัมพันธ นางแบบ-นายแบบ นกัจัดรายการวิทยุ-โทรทัศน ผูออกแบบ
เครื่องแตงกาย นกัวิจารณ ผูออกแบบเครื่องเรือน มัณฑนากร สถาปนกิ จิตรกร นักแตงเพลง           
นักแตงบทละคร นักเขียนบทภาพยนตร ปฏิมากร นักประดิษฐ ชางภาพ ชางพิมพ นักออกแบบ          
นักประพันธ นกัรอง นักเตนรํา นักเขียนการตูน ครูสอนศิลปะ นกัพากษ วาทยากร อาชีพพวกนี้        
จะเปนอาชีพทีค่นในกลุมนี้ประสบความสาํเร็จไดมาก 

กลุมที่4 กลุมที่มีบุคลิกภาพแบบบริการสังคม และชอบสมาคม (Social) 
บุคลิกภาพ : คนในกลุมนี้มกัจะเปนคนทีช่อบทํางานรวมกับผูอ่ืน ชอบชวยเหลือผูอ่ืน       

ชวยคนที่มีปญหาทางจิตใจ แตไมชอบใหใครสั่ง ไมชอบอยูใตบังคับบัญชาของใคร ชอบใหความรู 
ชอบสนทนาและสังสรรคกับผูคน มีความเขาใจคนอื่นไดดี กลาแสดงออก เปนกนัเอง ราเริง มีความ
เมตตากรุณา ชอบมีอํานาจเหนอืคนอ่ืน มอุีดมคติ รับผิดชอบ อนุรักษนยิม ชอบดูกฬีา ชอบรวม       
กิจกรรมบันเทงิ ชอบเปนสมาชิกองคการหรือศูนย ชอบดูแลเด็กๆที่มีกิจกรรมสนุกสนาน ชอบชวย
และรักษาพยาบาลผูอ่ืน มีความสามารถในการพูด มทีักษะในการติดตอกับผูอ่ืน ชอบพัฒนาให
ความรูหรือฝกอบรมผูอ่ืน มกัจะชอบงานดานภาษามากกวางานที่ตองใชความรูทางวทิยาศาสตร
หรือคณิตศาสตร บุคคลแบบนี้จะขาดทักษะทางเครื่องจักรกล ขาดความสามารถในการวิเคราะห
อยางมีกฎเกณฑระเบียบวธิี 

ความสามารถ : มีความสามารถอธิบายสิ่งตางๆไดอยางดี สามารถทาํงานรวมกบับุคคลที่
มีอายุสูงกวาไดดี สามารถวางกิจกรรมหรือโครงการใหกบัโรงเรียน หรือวัด มองคนไดอยางถกูตอง 
ชอบชวยเหลือผูอ่ืน และทํางานใหชุมชนโดยสมัครใจ และชอบทาํงานกับคนหมูมาก 
 อาชีพ : ครู-อาจารย นักวิชาการ พยาบาล นักสังคมสังเคราะห นกัสังคมวิทยา นกัจิตวิทยา 
นักแนะแนว ผูใหคําปรึกษา ผูจัดการ บรรณารักษ นักโภชนาการ ลาม มัคคุเทศก นักเทศน 
พนักงานตอนรับ   เจาหนาที่ประชาสมัพนัธ เจาหนาทีง่านบุคคล นกัฝกอบรม นกัพัฒนากร ทูต 
เปนตน ซึ่งบุคคลในกลุมที่ 4 จะสามารถทาํหนาที่ในอาชพีเหลานี้ไดคอนขางด ี 

กลุมที ่5 กลุมที่มีบุคลิกภาพแบบกลาคิดกลาทาํ (Enterprising) 
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บุคลิกภาพ : คนในกลุมที ่5 นี ้มักมีลักษณะเปนคนที่ชอบกิจกรรมทีม่ีอิทธพิลเหนอืผูอ่ืน  
ใชทักษะในทางพูดจา มองเห็นตนเองเปนผูนําเต็มตัว เชือ่มั่นในตนเอง ชอบชักจงูผูอ่ืนใหคลอยตาม 
หรือชอบดําเนนิการใหบรรลุเปาประสงค ชอบถกเถยีงปญหาทางการเมือง ชอบอภิปราย พูดจา 
ตรงไปตรงมา กลาแสดงออก กลาโตแยง กลาคดิกลาทาํ กลาเสี่ยง ชอบการแขงขัน ทะเยอทะยาน 
วองไวคลองแคลว มักชอบริเร่ิมและดําเนนิธุรกิจสวนตัว ชอบกิจกรรมชนิดเปนกลุมและองคการ 
ชอบควบคุมผูอ่ืน ชอบพบปะบุคคลสําคัญ เปนผูนํากลุมในการทํากจิกรรม ชอบการปาฐกถา รวม
ขบวนการในการรณรงคหรือหาเสยีง ชอบการบรรยายเรือ่งราวตางๆ ไมชอบกิจกรรมที่ตองเขียน
ดวยสํานวนภาษาแบบสละสลวย หรือเปนคําประพันธ หรือเขียนภาพ หรือปนแกะสลัก หรือ            
กิจกรรมที่มีระบบระเบียบมาก เปนพวกมุงงานและมุงความสัมพันธ 

ความสามารถ : มักเคยถูกเลอืกใหทาํกิจกรรมตางๆ สมยัอยูในโรงเรียนหรือมหาวทิยาลัย 
สามารถควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูอ่ืนได มีความกระตือรือรนมากๆ สามารถชักจูงใหคนอืน่
มาทาํสิ่งที่ตนตองการได ขายสินคาเกง ชอบจัดการ รวบรวมกอต้ังเปนสมาคมและองคการ เปน        
ผูนําการอภิปรายที่ดี เปนตัวแทนเจรจาตกลงใหกับกลุมหรือองคการไดดี 

อาชีพ : นักธุรกิจ นักการตลาด นายธนาคาร นกับริหาร ผูขายประกนัชีวิต นายหนาซื้อขาย 
ผูจัดการ นักการเมือง ทนายความ อัยการ ผูพิพากษา ทีป่รึกษาทางธุรกิจ โฆษก แอรโฮเตส อาชพี
เหลานี้ มักเปนอาชพีที่อยูในความสนใจของคนกลุมนีใ้นระดับตนๆ 

กลุมที่ 6 กลุมที่มีบุคลิกภาพแบบยึดมั่นและมีระเบียบแบบแผน (Conventional) 
บุคลิกภาพ : เปนบุคคลที่ชอบทํางานเกีย่วกับตัวเลข และการนบัจํานวน ชอบบทบาทที่เปน

ผูใตบังคับบัญชา พอใจที่จะคลอยตาม หรือเชื่อฟงบุคคลอื่น ไมชอบเปนผูนาํ เลีย่งการโตแยง ไม
ชอบงานที่ใชทกัษะทางรางกาย ไมชอบการเปลี่ยนแปลง เจาระเบยีบ ไมยืดหยุน มีความเปน
อนุรักษนิยมมาก ขาดความคิดริเร่ิมและจินตนาการ ชอบเลียนแบบ แตเปนคนจริงจงักับงานมาก 
อดทนและรับผิดชอบสูง ละเอียดถี่ถวน มคีวามพากเพียร เก็บกดและควบคุมอารมณตนไดดี             
ชอบทํางานสาํนักงาน งานเสมียน งานตวัเลข งานเอกสารและสารบรรณ เชน การเก็บบันทึกขอมลู       
การจดคัดลอกขอมูล การจัดหมวดหมูงาน ไมชอบงานดานศิลปะ ดนตรี วรรณกรรมและงานดาน
วิทยาศาสตร 

ความสามารถ : ควบคุมการทํางานของเครื่องจักรธุรกจิ (เชน คอมพิวเตอร) ไดดี                     
จัดระเบียบงานเขาหมวดหมู ใชวิชาชวเลข ทํางานในเวลาตามที่กําหนด พมิพหนงัสือได ทําบัญชี          
รับจาย ประวติั ขอมูล และการนัดหมายตางๆ ตลอดจนถึงรายจายในการซื้อขาย คุนเคยกับวัสดุ     
ครุภัณฑทางธรุกิจเปนอยางดี 
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อาชีพ : สมุหบัญชี นกับัญชี เลขานุการ เจาหนาที่การเงินการธนาคาร เจาหนาทีง่านพัสดุ 
เจาหนาที่สารบัญ ผูตรวจสอบบัญชี ผูชวยบรรณารักษ เจาหนาที่สรรพากร เจาหนาที่คอมพวิเตอร 
ผูคุมสต็อคสินคา ผูควบคุมเครื่องยนต เจาหนาทีพ่ิมพดีด นักสถิติ เจาหนาที่วิเคราะหการเงนิ 
พนักงานไปรษณีย เปนตน บุคคลที่มีบุคลิกภาพดังที่กลาวมา จะประกอบอาชีพตางๆเหลานี้ไดเปน
อยางด ี (www.dekisugi.net.) 

สรุปไดวา  บุคลิกภาพกับการเลือกอาชีพ ไดแก   
1) บุคลิกภาพแบบจริงจัง (Realistic) ควรเลือกอาชีพที่เหมาะสม ไดแก วิศวกร เจาหนาที่

เกษตรกรรม ชางเทคนิค ชางฝมือ ชางซอม  ชางฟต ชางสํารวจ ชางไฟฟา ชางยนต ชางตัดเสื้อ  
ชางกอสราง ชางเครื่อง  ชางประปา  นกัประมง นักเดนิปา พนกังานปาไม นกักฬีา นักเดินเรือ       
นักประดาน้ํา นักประดิษฐวสัดุ ครูสอน  อุตสาหกรรมศลิป ครูสอนการเกษตร เจาหนาที่เอ็กซเรย 
เปนตน ถือเปนอาชพีที่คนในกลุมนี้จะสามารถทาํไดดีกวาบุคคลในกลุมอ่ืนๆ  

2) บุคลิกภาพแบบใชปญญา และ ความคดิแบบนักวิชาการ (Investigative) ควรเลือก
อาชีพที่เหมาะสม ไดแก  นักเศรษฐศาสตร แพทย สัตวศาสตร ทนัตแพทย เภสัชกร นกัเทคนิค
การแพทย  นกัพยาธิวทิยา นักคณิตศาสตร นักสถิติ นกัชีววทิยา นักจุลชีววทิยา นกัเคมี  
นักวทิยาศาสตร นักฟสิกส นักวางแผน นกัวิจัย นกัวิชาการ ครูสอนคณิตศาสตร ครูสอน
วิทยาศาสตร         นักโบราณคดี นักมานษุยวทิยา นักธรณีวิทยา นักสมุทรวทิยา นกัดาราศาสตร  
นักอุตุนยิมวทิยา           นักภูมิศาสตร  นกัสืบสวน ถือเปนงานที่เหมาะกับบุคคลที่มบุีคลิกภาพ
แบบที่ 2 นี ้

3)  กลุมที่มีบุคลิกภาพแบบศิลปน (Artistic) ควรเลือกเรียนอาชีพที่เหมาะสม ไดแก กํากับ
การแสดง ครูสอนภาษา ผูส่ือขาว ครูสอนการละคร ครูสอนนาฏศิลป ผูแปลภาษาตางประเทศ    
นักปรัชญา ครูสอนวรรณคดี ครูสอนดนตรี เตนรํา นักดนตรี นักโฆษณา นักแสดง นกัประชา-
สัมพันธ นางแบบ-นายแบบ นักจัดรายการวิทย-ุโทรทัศน ผูออกแบบเครื่องแตงกาย นกัวิจารณ                    
ผูออกแบบเครื่องเรือน มัณฑนากร สถาปนกิ จิตรกร นกัแตงเพลง  นักแตงบทละคร นกัเขียนบท
ภาพยนตร ปฏิมากร นักประดิษฐ ชางภาพ ชางพิมพ นกัออกแบบ  นกัประพนัธ นักรอง นกัเตนรํา 
นักเขียนการตูน ครูสอนศิลปะ นกัพากษ วาทยากร อาชพีพวกนีจ้ะเปนอาชพีที่คนในกลุมนี้       
ประสบความสําเร็จไดมาก   

4) บุคลิกภาพแบบบริการสังคม และชอบสมาคม (Social) ควรเลือกอาชีพที่เหมาะสม     
ไดแก   ครู-อาจารย  นกัวิชาการ  พยาบาล นักสงัคมสงัเคราะห  นกัสังคมวิทยา  ลามนักจิตวิทยา 
นักแนะแนว ผูใหคําปรึกษา ผูจัดการ บรรณารักษ นักโภชนาการ  มัคคเุทศก นักเทศน พนกังาน
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ตอนรับ   เจาหนาที่ประชาสัมพันธ เจาหนาที่งานบุคคล นักฝกอบรม นักพัฒนากร ทูต เปนตน         
ซึ่งบุคคลในกลุมที่ 4 จะสามารถทาํหนาที่ในอาชีพเหลานี้ไดคอนขางดี   

5) บุคลิกภาพแบบกลาคิดกลาทาํ (Enterprising) ควรเลือกอาชีพที่เหมาะสม ไดแก            
นักธุรกิจ นักการตลาด  นายธนาคาร นกับริหาร ผูขายประกันชวีิต นายหนาซื้อขาย ผูจัดการ            
นักการเมือง  ทนายความ อัยการ ผูพิพากษา ที่ปรึกษาทางธุรกจิ โฆษก แอรโฮเตส อาชีพเหลานี้ 
มักเปนอาชพีที่อยูในความสนใจของคนกลุมนี้ในระดับตนๆ   

6) บุคลิกภาพแบบยึดมั่นและมีระเบียบแบบแผน(Conventional)  ควรเลือกอาชีพที่ 
เหมาะสม ไดแก  สมหุบัญชี นกับัญชี เลขานุการ เจาหนาที่การเงนิการธนาคาร เจาหนาที่งานพสัดุ 
เจาหนาที่สารบัญ ผูตรวจสอบบัญชี ผูชวยบรรณารักษ เจาหนาที่สรรพากร เจาหนาที่คอมพวิเตอร              
ผูคุมสต็อคสินคา ผูควบคุมเครื่องยนต เจาหนาทีพ่ิมพดีด นักสถิติ เจาหนาที่วิเคราะหการเงนิ 
พนักงานไปรษณีย เปนตน บุคคลที่มีบุคลิกภาพดังที่กลาวมา จะประกอบอาชีพตางๆ เหลานี้ไดเปน
อยางดี  
 
3.   เอกสารเกี่ยวกับการวิเคราะหจําแนกประเภท (Discriminant  Analysis) 
 
 การวิเคราะหจาํแนกประเภท (Discriminant  Analysis) เปนเทคนิคทางสถิติที่ใช
วิเคราะหเพื่อตองการเปรียบเทียบลกัษณะของกลุมประชากรตั้งแต 2 กลุมข้ึนไป โดยในแตละกลุม
มีตัวแปรที่เราสนใจและวัดมาหลาย ๆ ตัว เชน จะศึกษาความแตกตางระหวางกลุมโดยศึกษา         
ตัวแปรทั้งหมด 20 ตัว  โดยศึกษาวาลักษณะตาง ๆ เหลานี้จะแตกตางกันอยางไร  แทนที่จะ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมทีศึ่กษาทีละตัวแปร  ซึ่งเปนวธิีที่งายแตมีจดุออนคือ อาจจะ
นําไป สูการตคีวามที่ผิดได  โดยเฉพาะอยางยิง่ในกรณีทีตั่วแปรแตละตัวมีความสัมพันธกันสงู  เชน 
มี        ตัวแปร x , y ,z  เปนตน  ถาเราพบวาในตวัแปร  x  กลุมแรกมคีาสูงกวากลุมหลังอยางมี
นัยสําคัญ เมื่อทดสอบดวยคาสถิติท ี(t- test) และ จากการตรวจสอบ พบวา ตัวแปร y  มี
ความสัมพันธกับ      ตัวแปร x  เมื่อนําตวัแปร y  มาทดสอบก็จะทาํใหเกิดปญหาตามมา คือ เราจะ
ทําการทดสอบความแตกตางกนัเชนเดียวกับผลที่เกิดจากตัวแปร x  ซึ่งกอใหเกิดปญหาตามมาคอื 
เราจะทาํการทดสอบความแตกตางระหวางกลุมทัง้สองตามคะแนนทีป่รากฏ หรือ จะทดสอบความ
แตกตางในตัวแปรแตละตวัตามความหมายที่แทจริง  เพราะการที่คาตัวแปร y  แตกตางกนัระหวาง
กลุมทัง้สองนัน้อาจเปนผลมาจากตัวแปร y มีสวนสัมพนัธกับตัวแปร x  และ ถามีตัวแปรหลาย ๆ 
ตัวดวยแลว สวนที่สัมพันธกนัหรือซอนกนัก็ยอมเกิดขึน้ได ดังนัน้ ในการวิเคราะหความแตกตาง
ระหวางกลุมเมื่อ       ตัวแปรหลายตัว จงึใชวธิีการสรางสมการเสนตรงแบบรวมกนัของคะแนนจาก
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ตัวแปรทั้งหลายเพื่อนํามาประกอบการตีความซึ่งกระบวนการนี้เรียกวา  การวิเคราะหจาํแนก
ประเภท  
 
 3.1  จุดมุงหมายของการวิเคราะหจําแนกประเภท 
 
 จุดมุงหมายสาํคัญของการวิเคราะหจําแนกประเภท คือ การทดสอบวาตวัแปรที่ได     
เก็บรวบรวมมาสามารถทีจ่ะจําแนกหนวยวิเคราะหออกเปนกลุม ๆ ไดอยางถูกตองหรือไม 
โดยทั่วไปตัวแปรเหลานี้จะเปนตัวแปรที่ผูวิจัยคิดวามีอิทธิพลตอการเปนสมาชิกของกลุมของหนวย
วิเคราะห จนถึงขัน้ที่สามารถจะใชประโยชนในการจาํแนกไดอยางถกูตองวาหนวยวิเคราะหใดจะ
ตกอยูในกลุมใด  และ การสรางสมการเพื่อใชจําแนกบุคคลวาควรจดัเขาอยูในกลุมใดจึงเหมาะสม
และถูกตอง สมการจําแนกประเภทนี้เรียกวา Discriminant  Function  ซึ่งเปนสมการที่จําแนกกลุม
ไดอยางดีที่สุด มีรูปสมการดังนี ้
 

  Y1   =   V11X1+V12X2+…+ V1pXp  

  Y2   =   V21X1+V22X2+…+ V2pXp  

 

เมื่อ      Y     แทน  คะแนนแปลงรูปที่เกิดจากการรวมผลคูณระหวางน้าํหนักกับคะแนนใน 
   ตัวแปรแตละตัว  

V     แทน น้ําหนกัที่จะไปคูณกับ x แตละตัว จะมีคาคงที่ในแตละสมการ v เปรียบ 
   เสมือนน้ําหนักการถดถอย จึงเปนปริมาณที่ชี้ถงึความสําคัญของ            
   ตัวแปร นัน้ ๆ ในการ จําแนกประเภท  

            X     แทน คะแนนของตัวแปรแตละตัว 
            p     แทน จาํนวนตวัแปรอิสระ  

 สมการจําแนกประเภทอาจมไีดหลายสมการขึ้นกับจาํนวนตัวแปรกับจาํนวนกลุมโดยจะ 
เทากับจํานวนกลุมลบดวย 1  หรือ เทากับจํานวนตวัแปรแลวแตวาจํานวนใดจะนอยวากัน กลาวได
วาสมการจําแนกกลุมเปนสมการถดถอยที่มีตัวแปรตามแทนดวยกลุมสมาชกิจึงนบัไดวาการ
วิเคราะหจําแนกประเภทเปนกรณีพิเศษของการวิเคราะหสหสัมพนัธคาโนนิคอล โดยมีตัวแปร       
ตาง ๆ  ที่ใชจําแนกประเภทเปนเสมือนกลุมตัวแปรอิสระ หรือ กลุมตัวแปรพยากรณ ที่จะหา
ความสัมพันธกับกลุมของตวัแปรตาม หรือ กลุมตัวแปรเกณฑที่แทนดวยสมาชิก 
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3.2 วัตถุประสงคของการวิเคราะหจําแนกประเภท  
 
        1. เพื่อสรางสมการจําแนกที่ดีที่สุด 
        2. เพื่อนาํสมการมาใชพยากรณหนวยวิเคราะหใหมวาสมควรจัดใหอยูในกลุมใด  
 

3.3  ขอตกลงเบื้องตนในการวิเคราะหจําแนกประเภท  
 
        1.  ตัวแปรอิสระเปนตัวแปรเชิงปริมาณที่วัดไดในระดับชวง (Interval  Scale) และ
ระดับอัตราสวน (Ratio  Scale) 
        2.  กลุมตัวอยางที่เก็บรวบรวมขอมูลมาจะตองมาจากประชากรทีม่ีการแจกแจงแบบ
ปกติหลายตัวแปร (Multivariate  Normal  Distribution) 
        3.  เมตริกซความแปรปรวนรวมของประชากรแตละกลุมตองเทากัน (Population  
Covariance  Matrices) 
        4.  ตัวแปรตามเปนตัวแปรกลุม  (Categorical  Scale)  ซึ่งอาจจะมี  2  กลุม  หรือ          
มากกวา  2  กลุมก็ได  
  ในการวิเคราะหจําแนกประเภท หากขอมลูเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนดังกลาว จะสงผล
ใหอํานาจการทดสอบสูง และ ความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 1 ( Type I Error)  มีคาต่ํา และ หากขอมูล
ไมเปนไปตามนั้นก็จะสงผลในทางตรงขาม  ดังนัน้ในการใชเทคนิคสถิติวิเคราะหดังกลาว จึงควรได
ตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนเสียกอน หากไมเปนไปตามนั้นก็ควรปรับปรุง หรือ หาแนวทางแกไข  
เพื่อใหการสรุปผลจากการวเิคราะหมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะไดนําเสนอดังนี ้
 

3.4   การทดสอบขอตกลงเบื้องตน 
 

        1.  การทดสอบความเปนอิสระของคาสังเกต 
         2.  การทดสอบขอตกลงเกี่ยวกับการแจกแจงแบบปกติหลายตัวแปร 
         3.  การทดสอบขอตกลงเบื้องตนเกีย่วกับความเทากันของเมตรกิซความแปรปรวน
รวมของประชากรแตละกลุม 
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    3.5  ลักษณะของขอมลูที่นํามาวิเคราะห 
 
         1.  ตัวแปรตาม  (ตัวแปรที่ถูกจาํแนก หรือ ถูกทํานาย) เปนตัวแปรที่แบงเปนกลุม ๆ 
ต้ังแต 2 กลุมข้ึนไป (Categorical  Variables) ธรรมชาติของตัวแปรตามอาจเปนตัวแปรที่มีระดับ
การวัดในมาตราใดก็ได  แตตองนํามาแปลงใหอยูในมาตรานามบัญญัติ (Norminal  Scale)             
เสียกอน 
         2.  ตัวแปรอิสระ หรือ  ตัวแปรที่ใชในการจาํแนก  (Discriminanting  Variables)  
หรือ ตัวแปรทีใ่ชในการทํานาย (Predictor  Variables) ควรเปนตัวแปรเชิงปริมาณทีม่ีระดับการวัด
อยูในมาตราอันตรภาค (Interval  Scale)หรือมาตราอัตราสวน (Ratio  Scale) สวนตัวแปรเชิงกลุม 
หรือตัวแปรเชิงคุณภาพ ถาจะนํามาใชในการจําแนกตองแปลงใหเปนตัวแปรหุน (Dummy  
Variables) เสียกอน 
 3.6  เทคนิคการวิเคราะหจําแนกประเภท 
 

      1.  การคํานวณหาคา Eigenvalues   หรือเรียกวา   Discriminant  Criterion  เขียน
แทนดวยสัญลักษณ  λ  ไอเกนเวลูยส คือ ความแปรปรวนของคะแนนแปลงรูป  Y  ที่แปลงมาจาก    
X1,X2,…, Xp  เขียนในรูปสูตรไดดังนี้  

   
 
แตการคํานวณหา  λ นั้นจะตองคํานวณมาจากสูตรตอไปนี้  
 
 
เมื่อ           แทน  อินเวอรสเมตริกซของผลรวมของกาํลังสองและของผลคูณ (SSCP) ภายในกลุม 
        B      แทน  เมตริกซของผลรวมของกาํลังสองและของผลคูณ (SSCP) ระหวางกลุม 
        λ     แทน  Eigenvalues 
        I       แทน  Identity  Matrix 
       คา   λ  อาจมีไดหลายคา  จาํนวนของคา λ เทากับจํานวนกลุมลบดวย 1 หรือ เทากับจํานวน
ตัวแปร (P)  แลวแตวาจาํนวนใดจะนอยกวากัน  เขยีนเปนสูตรไดดังนี ้
 

 

1W−

( )
( )YwSS

YbSS
λ =

0λIB1W =−−
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เมื่อ           r แทน จํานวนคา  λ 
                K แทน จํานวนกลุม 
                P แทน จํานวนตวัแปร 

     min   แทน  คาต่ําสุด 
            สูตรดังกลาวนัน้จะใชบอกวา  λ  จะมีกี่คา เราเลือกเอาคาที่นอยที่สุดระหวาง K-1 และ P 
                    2.  คํานวณหา V แตละสมการ  หลังจากทีคํ่านวณคา  λ  แตละคาแลวนําคาเหลานี้
ไปคํานวณหาคา  V  แตละชุด คา  λ1  จะให   V1  คา λ2  จะใหคา V2  ดําเนนิการเชนนี้จนครบ λ 
ทุกคาแตละคาดําเนนิการดังนี ้จากสูตร 
 
 
 

ข้ันที่  1  นาํเอา  λI  ไปแทนคาใน                       และคํานวณออกมา 
ข้ันที่  2  คํานวณ  adj  
ข้ันที่  3  นาํเอาคาในคอลัมภใดคอลัมภหนึ่งของ  adj                  มายกกําลงัสอง 

รวมกันแลวถอดรากที่สองนาํไปหารคาเดิมแตละคาผลที่ไดจะเปน   V  ที่สอดคลองกบั   λI นั้น 
                    3.  การหาคาสัมประสิทธิท์ี่เปนคะแนนดิบ  ซึง่ก็คือ คาน้าํหนักคะแนนที่เกี่ยวของกบั
คาน้ําหนักคะแนนที่นาํไปคูณกับเมทริกซ C คา DF คือ Discriminant  Function แปลวาฟงกชันอนั
ไดมาจากการวิเคราะหดิสครีมิแนนต สมการทํานายของ Discriminant  Function ในรูปคะแนนดิบ 
ทําใหไมสามารถแปลความหมายไดวาตัวแปรตนตัวใดมีความสมัพนัธกับตัวแปรตามมากนอยกวา
กันอยางมนีัยสําคัญหรือไม  ดังนัน้ จึงไดมกีารทาํ Discriminant  Function ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(Standardized  Coefficients)  เพื่อที่จะไดแปลความหมายตามทีก่ลาวได  ถึงแมวา สมการ
ทํานายในรูปคะแนนมาตรฐานจะมีขอดีที่สามารถพิจารณาคาน้าํหนักที่มีสวนตอการสงเสริมตัว
แปรตามก็จริง  แตก็มีขีดจํากัดที่เกิดขึ้นเหมือนกับการทาํ MRA (Multiple Regression) ทกุประการ  
โดยสรุปคือ  สมการทาํนายในรูปคะแนนมาตรฐานไมมีความคงที ่ เพราะเปนผลสืบเนื่องมาจาก 
คาความแปรปรวนของตัวแปรแตละตัวทีน่ํามาใชในการศึกษาครั้งนี ้ เมื่อเปนเชนนีก้ารแปล
ความหมายจากสมการทาํนายที่ไดจาก Discriminant  Function จึงนิยมใชคาที่เรียกวา The  
Structure Coefficients  หรือ คาสัมประสทิธิ์เชงิโครงสราง เปนตวัเลขที่ชี้ใหเหน็ถึงคาสหสัมพนัธ

0VλIB1W =−−

( )IλBW i
1 −−
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ระหวาง         ตัวแปรตนแตละตัว และ คะแนนที่ไดจากสมการทาํนายแบบ Discriminant  
Function               (อํานวย  เลิศชยนัตี , 2545. หนา 529 - 569) 
                    4.  เขียนสมการจําแนกประเภท (Discriminant  Function) นาํเอา V แตละชุดมา
เขียนสมการจาํแนกประเภท 
 

Y1   =   V11X1+V12X2+…+ V1pXp  

  Y2   =   V21X1+V22X2+…+ V2pXp   
5.  ทดสอบนัยสําคัญของสมการจําแนกประเภท เมื่อไดสมการจําแนกประเภทแลว

เพื่อทราบวาสมการเหลานั้น สมการใดมีอํานาจจําแนกประเภทไดอยางมนีัยสาํคัญ ก็จะทําการ 
ทดสอบโดยใชวิธีของ Bartlett’ s Test  ตาม  Wilk’ s Lambda ซึ่งมกีารแจกแจงแบบ  χ2                
(Chi - Square) df=  P + K - 2m  คํานวณจากสูตร  
 
โดยที่          จะมีการกระจายเปนแบบ   (Chi - Square)  ทีม่ี df =  P + K - 2m  ในสมการเหลานี ้
เมื่อ    V    แทน  Bartlett  V  Statistics 
         N    แทน  จํานวนสมาชิกในกลุมตัวอยางทัง้หมด 
         P    แทน  จํานวนตัวแปร 
         K    แทน  จํานวนกลุม 
                แทน Eigenvalues  ตาง ๆ เชน คาคงที ่1,2,…,m 
สมการจําแนกกลุมจะมนีัยสาํคัญเมื่อคา        ที่คํานวณไดมีคามากกวา หรือ เทากับคาวิกฤต 

5.  การหาคาอํานาจจําแนกของกลุมตัวแปร  เมื่อไดสมการจําแนกประเภทมาแลว
สามารถหาคาอํานาจจําแนกกลุมตัวแปรแตละสมการไดโดยใชสูตร 

 
 
 
เมื่อ           P แทน  คาอาํนาจในการจําแนกตัวแปร 
                  แทน  คา Eigenvalues 

 
 3.7  ประโยชนของสมการจําแนกประเภท 

  
สมการจําแนกประเภทที่ไดมปีระโยชน  2  ประการ  คือ  
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1.  การวิเคราะหความสัมพนัธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระซึ่งในดานการ
วิเคราะหความสัมพนัธจะมสีถิติตาง ๆ เกีย่วกับตัวแปรแตละตัวในสมการที่ใชในการทดสอบ
ความสาํคัญของตัวแปรชวยในการตีความหมายขอมูล คาสัมประสิทธิข์องตัวแปรตาง ๆ ที่ไดใน
สมการ บงชี้ถงึน้าํหนัก หรือ ความสัมพันธของตัวแปรนั้นในสมการนัน้ตอการเปนสมาชิกกลุมนัน้ใน
ลักษณะที่คลายคลึงกับคาสัมประสิทธิก์ารถดถอยพหคูุณ หรือ การวิเคราะหตัวประกอบ 

2.  การจําแนกประเภทโดยการใชสมการที่ไดมาแบงจาํแนกกลุมเมื่อไดสมการ
มาแลวก็สามารถที่จะระบุวากรณีใดจะเปนสมาชิกของกลุมใดได โดยอาศัยคาสัมประสิทธิ์ของตวั
แปรที่ปรากฏอยูในสมการจาํแนกคูณกับคาของตัวแปรแตละตัว จะไดคาของตัวแปรตรงกับคา หรือ 
รหัสที่แบงจาํแนกกลุม  
 ความสามารถของสมการในการจําแนกประเภท อาจทดสอบไดจากผลการจําแนก
ประเภทของกรณีที่ทราบวาเปนสมาชิกกลุมใดตรงกบัความเปนจริงหรือไม สมการทีดี่ควรจะใหผล
ที่ถูกตองอยางนอยรอยละ 85  

  3.8  วธิีการสรางสมการวิเคราะหจําแนกประเภท 
 
 การสรางสมการจําแนกประเภทมี  2  วิธี คือ วิธีตรง (Direct  Method  หรือ  Enter) และ
วิธีแบบขั้นตอน (Stepwise  Method) 
 1.   วิธีตรง (Direct  Method หรือ  Enter) เปนวิธีการทีผู่วิจัยตองการตัวแปรทุกตัวที่ตน
ระบุดวยเหตุผลทางทฤษฎีวาจะแบงแยกไดกี่สมการ  มลัีกษณะอยางไร  โดยไมตองดูผลแตละ          
ข้ันตอน การกระทําเชนนี้อาจมีเปาหมายที่จะพิสูจนตัวแปรที่คิดวามคีวามสาํคัญตอการจําแนก 
จริง ๆ แลวมีความสาํคัญหรอืไม 
 2.  วิธีแบบขั้นตอน (Stepwise  Method) เปนวธิีการที่เลือกตัวแปรทลีะตัวมาเขาสมการ
โดยหาตวัแปรที่ดีที่สุดในการจําแนกมาเขาสมการเปนตวัแรก จากนัน้ก็จะหาตัวแปรที่ดีที่สุด ตัวที่
สองมาเขาสมการเพื่อปรับปรุงแกไขทําใหสมการจําแนกประเภทดีข้ึน และ ในขั้นตอนตอๆไปก็จะ
เปนการนําตวัแปรที่ดีที่สุดแตละตัวที่เหลือมาเขาสมการ ในแตละขั้นตอนตัวแปรที่ไดรับคัดเลือก
กอน อาจถกูตัดทิ้งออกไปหากพบวาเมื่อนํามารวมกับตัวแปรอื่น ๆ แลวไมชวยใหสมการจําแนก
ประเภทดีข้ึน  ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ซึง่ม ี           
เปาหมายที่จะหาเฉพาะตัวแปรที่มีความสาํคัญตอการจาํแนกเทานัน้ เพื่อจะไดสมการจําแนก
ประเภทที่มีแตเฉพาะตวัแปรที่มีประโยชนตอการจําแนกจริง ๆ เทานัน้ 
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      3.9   สถติิสําคัญของการวิเคราะหจําแนกประเภท 
 
               1.  คาไอเกน  (Eigenvalues) เปนคาที่แสดงอัตราสวนการผันแปรระหวางกลุมตอการ
ผันแปรภายในกลุม  ทั้งนี้เพราะคาสมัประสิทธิ์ของสมการไดมาจากการพยายามใหอัตราสวนกําลัง
สองระหวางกลุมตอภายในกลุมมีคามากที่สุด ซึง่มีชื่อเรียกทางสถิติวา คาไอเกน (Eigenvalues)  
ถาคาดังกลาวสูงกวาก็แสดงวาสมการดี  หรือ  มีคาอาํนาจจาํแนกสงู  หรือ กลาวอกีนยัหนึ่งไดวา 
Eigenvalues ก็คือ   Variance  ของคะแนนแปลงรูป   Y  ที่แปลงมาจาก  X1,X2,…Xp  นั่นเอง 
        2.   คาความสมัพนัธคาโนนิคอล  (Canonical  Correlation)  เปนสถิติซึ่งสามารถใช
ในการตัดสินความสาํคัญของสมการ  เปนมาตรวัดความสัมพนัธของสมการกับกลุมของตัวแปร  
ซึ่งระบุการเปนสมาชิกกลุมนั้น ๆ ของตัวแปรตาม  ที่ชี้ใหเห็นวา  การเปนสมาชิกกลุมมีความสาํคัญ
กับสมการที่หามาไดมากนอยเพียงใด  ดังนั้น ถาคาความสัมพนัธคาโนนิคอลมีคาสงู  แสดงวาการ
เปนสมาชิกของกลุมสามารถอธิบายความผันแปรกับสมการจําแนกไดมาก  ในกรณีที่มี  2  กลุม  
คาความสมัพนัธคาโนนิคอลก็คือคาสัมประสิทธิ์ความสมัพันธเพยีรสัน (Pearson  Correlation  
Coefficient) ระหวางคะแนนจําแนกกับตัวแปรกลุม (ซึ่งมีคาเปน  0  และ 1) 

      3.   คาวิลคแลมบดา (Wilk’ s  Lambda) เปนมาตรวดัอํานาจจําแนก  กลาวคือ ถาคา
ของแลมบดามากเทาใด ตัวแปรที่เหลือจะอธิบายการเปนสมาชิกของกลุมโดยสมการใหมจะ
นอยลงเทานัน้  คาวิลคแลมบดา เมื่อมกีารแปลงเปนตัวแปรจะมีการกระจายใกลเคยีงกับไค-สแควร      
ดังนัน้  ในการทดสอบนัยสาํคัญทางสถิติ ถาคาของ ไค-สแควรตํ่า  แสดงวา คาวิลแลมบดาไมมี       
นัยสําคัญดวย 

         ส่ิงที่สําคัญและควรคํานงึในการพิจารณาคาวิลแลมบดา  คือ  แมวาคาดงักลาวจะมี
นัยสําคัญทางสถิติ แตคาดังกลาวก็ไมอาจบอกอัตราความมีประสิทธิ์ภาพในการจาํแนกของสมการ
ไดเพียงแตเปนสถิติทดสอบวา  คาเฉลีย่ของประชากรของกลุมตาง ๆเทากนัหรือไม  ความแตกตาง              
เล็ก ๆนอย ๆ  อาจมีนยัสําคญัทางสถิติ  แตไมมีประโยชนในการจําแนกระหวางกลุม 
 
   3.10   บทสรุปการวิเคราะหจําแนกประเภท 
 

   ลักษณะของปญหาการวจิัยที่ใชการวิเคราะหจาํแนกประเภทมักจะเขียนปญหาวจิัย 
 ดังนี ้    

1. ตัวแปรที่สามารถจําแนก…………….. 
2. การวิเคราะหจาํแนก………………. 
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3. การวิเคราะหตัวแปรจําแนก……………. 
4. ปจจัยที่สามารถจําแนก………………. 

สําหรับวัตถุประสงคการวจิยัมักจะเปนดงันี ้
1. เพื่อวิเคราะหตัวแปรที่สามารถจําแนก………….. 
2. เพื่อศึกษาตัวแปรดานตาง ๆที่สามารถจาํแนก…………. 
3. เพื่อศึกษาปจจัยที่สามารถจาํแนก………………… 

      ลักษณะของตัวแปรทีน่ํามาศึกษา ตัวแปรตน หรือ ตัวแปรอิสระจะมีมากกวา  1  ตัว 
อยูในมาตราการวัดอันดับข้ึนไป  ตัวแปรตามมีตัวเดยีว และ เปนตวัแปรจัดประเภท และ ในการ
รายงานผลการวิเคราะหคาที่จะตองรายงานในรายการวิจัย คือ  
                  1.  คา  Chi - Square  หรือ คา  Vm  เปนคาที่ใชทดสอบนยัสําคัญของสมการจําแนก
ประเภท 
       2.  W2  หาไดจากการนําคา  Canonical  Correlation   ยกกาํลังสองซึ่งเปนคาทีแ่สดง
ใหเหน็วาตัวแปรในสมการจาํแนกประเภทสามารถอธิบายความผนัแปรของตัวแปรตามไดรอยละ       
เทาไร 
       3.   คา Eigenvalues (λ)  แสดงใหเห็นถึงความแปรปรวนของคะแนนแปลงรูป Y  ใน        
สมการที่แปลงมาจาก  X แตละตัว   (สําราญ  มีแจง , 2544. หนา 159 -173) 
 
4.   งานวจิัยที่เกี่ยวกับเศรษฐกจิและสงัคมของผูปกครองนักเรยีน ความถนดัทางการเรียน     
บุคลิกภาพทีเ่หมาะสมกับอาชีพ 
 

4.1 งานวิจยัในประเทศ 
 
     สุรีรัตน  อังกุรวิโรจน (2531. หนา บทคดัยอ)  ไดวิเคราะหตัวแปรที่จาํแนกระหวาง        

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ตํ่ากวาและสูงกวาระดับความสามารถ เขตการศึกษา 5  
พบวา   แรงจงูใจใฝสัมฤทธิ ์  ความสนใจงานศิลปะ  สภาพแวดลอมทางบาน   ความสัมพนัธใน           
ครอบครัว  ดานฐานะเศรษฐกิจ  เปนลกัษณะเดนของกลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาระดับ
ความสามารถ 
       ชาญชยั  สุกใส (2533. หนา 47-48) ไดศึกษาองคประกอบทีน่อกเหนือสติปญญา           
ที่สงผลตอสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พบวา อาชพีของ
มารดา  พยากรณผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตรไดอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
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       สายวรุณ  บุญคง (2533. หนา 83-85) ไดศึกษาองคประกอบที่สัมพันธกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนิสิตนกัศึกษา  ผลการศึกษาพบวา ดานคุณลักษณะของผูเรียน  ตัวแปรที่สําคัญที่
มีความสมัพนัธทางบวก กับสัมฤทธิผ์ลทางการเรียน อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .05 เรียง
ตามลําดับความสําคัญจากมากไปหานอย คือ ภูมหิลังทางการศกึษา  ความถนัดเชงิเหตุผล  ความ
ถนัดเชาวนปญญา  ฐานะทางสังคมมิติ  และ เพศ  

      กิติพงษ  เครื่องกําแหง  (2534. หนา จ-ฉ) ไดศึกษาปจจัยบางประการที่สัมพันธกบั       
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่4 ในจงัหวัดตาก โดยศึกษา
ปจจัยทางดานสติปญญา  7 ดาน และ ปจจัยที่ไมใชสติปญญา  11  ดาน  ทดสอบนักเรียน 245 คน  
ผลการศึกษาพบวา 
 1.  แบบทดสอบวัดความสามารถทางสตปิญญา  ดานเหตุผล  ดานความจาํ  ดานความไว
ตอการรับรู  เปนตัวพยากรณที่ดีในการเรียนวชิาฟสิกส คาสหสัมพันธพหุคูณ เทากบั 0.37 
 2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางสตปิญญา  ดานตัวเลข  ดานความจาํ เปนตวั
พยากรณที่ดีในการเรียนวชิาเคมี คาสหสมัพันธพหุคูณเทากับ 0.22 
 3.  แบบทดสอบวัดความสามารถทางสตปิญญา ดานเหตุผล ดานตัวเลข เปนตัวพยากรณ
ที่ดีในการเรียนวิชาเคมี  คาสหสัมพนัธพหคูุณเทากับ 0.29  

     เครือวัลย  พันทา (2534. หนา ง-จ) ไดศึกษาความสอดคลองระหวางบุคลิกภาพตาม
ความสนใจในอาชีพกบัแบบการคิดของนักเรียน ชัน้มธัยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนนครไทย  อําเภอ
นครไทย จงัหวัดพิษณุโลก  ผลการวิจยัพบวา  

1. นกัเรียนสวนใหญ (รอยละ 35.12) มีบุคลิกภาพตามความสนใจในอาชีพประเภทงาน
ชางฝมือและงานกลางแจง โดยมีความสมัพันธกับแผนการเรียนที่เรียนอยูอยางมีนยัสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  และเมื่อจาํแนกตามแผนการเรียนแลว พบวา นักเรยีนที่เรียนศิลป-คณิตศาสตร  
และ อุตสาหกรรมมีบุคลิกภาพตามความสนใจในอาชีพประเภทงานชางฝมือและงานกลางแจงเปน
สวนใหญ (รอยละ 50 และ 73.33 ตามลําดับ) และ นกัเรียนแผนการเรียนพาณิชยการมีบุคลิกภาพ
ตามความสนใจในอาชพีประเภทงานศิลป  ดนตรี  และ วรรณกรรม เปนสวนใหญ (รอยละ 41.18) 
สําหรับนักเรียนในแผนการเรียนวทิยาศาสตร – คณิตศาสตร และ วทิยาศาสตร – เกษตร พบวา 
บุคลิกภาพตามความสนใจในอาชพีมีความสัมพนัธกับแผนการเรียนอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ             
ที่ระดับ .05  

2.  ผลการศึกษาเกีย่วกบัแบบการคิดของนักเรียน พบวา แบบการคดิกับแผนการเรียนมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 และ เมื่อพจิารณาจําแนกตามการเรียนแลว 
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พบวา นักเรียนในทุกแผนการเรียนมีความสัมพนัธกับแบบการคิดอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  โดยนักเรยีนทุกแผนการเรียนสวนใหญมีแบบการคิด “แบบโยงความสัมพนัธ” 

3.  ผลการศึกษาความสอดคลองดวยสัมพันธระหวางบคุลิกภาพตามความสนใจในอาชีพ
กับแบบการคดิของนักเรียน พบวา บุคลิกภาพตามความสนใจในอาชพี กับแบบการคิดของนักเรียน
มีความสมัพนัธกันอยางไมมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาตามแผนการเรียนแลว  
นักเรียนแผนการเรียนศิลป-คณิตศาสตร มีบุคลิกภาพตามความสนใจในอาชพีสัมพนัธกับแบบการ
คิดอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01  โดยนักเรยีนสวนใหญ (รอยละ 50) มีบุคลกิภาพตาม
ความสนใจในอาชีพประเภทงานชางฝมือ และงานกลางแจงและมีแบบการคิดแบบโยง
ความสัมพันธ สําหรับนักเรียนในแผนการเรียนวทิยาศาสตร – คณิตศาสตร  วทิยาศาสตร-เกษตร  
พาณิชยการและ อุตสาหกรรม มีบุคลิกภาพตามความสนใจในอาชีพกบัแบบการคิดสัมพันธกนั
อยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

      สายสวาท  สากรัด (2534.หนา 78-82)  ไดศึกษาปจจัยบางประการที่สัมพนัธกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตรของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่6 ผลการวิจยัพบวา อาชีพ
ของ       ผูปกครอง  ระดับการศึกษาของผูปกครอง  มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิา
คณิตศาสตรอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .001  และ เปนตัวพยากรณที่ดี 

      มัลยานี  สุมานตรี (2536.หนา 20) ไดศึกษาความสมัพันธระหวางการเอาใจใสของ          
ผูปกครองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตรและอิทธิพลของระดับการศึกษา  อาชีพของ        
ผูปกครองที่มผีลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรยีนระดับชัน้ปที่ 6 ในประเทศ
อินโดนีเซยี พบวา การเอาใสใจของผูปกครองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนชายและหญิง 
อาชีพของบิดามารดา มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนหญงิ 

      รพพีรรณ ชิ้นปนเกลียว (2536. หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาความสมัพันธระหวาง
บุคลิกภาพกับความสนใจเลอืกอาชีพของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่6 จังหวัดกาฬสินธุ  พบวา  
      1.กลุมตัวอยางบุคลกิภาพแบบพอแม มีความสนใจในการเลือกอาชีพในกลุมอาชีพ
บริการสังคมสงูที่สุด รองลงมาคือกลุมอาชีพธุรกิจ และมีความสนใจในการเลือกอาชีพธุรการ          
นอยที่สุด  

      2.กลุมตัวอยางบุคลกิภาพแบบผูใหญ มีความสนใจในการเลือกอาชีพ ในกลุมอาชีพ
ธุรกิจสูงที่สุด รองลงมาคืออาชีพบริการสังคม และมีความสนใจในการเลือกอาชพีในกลุมธุรการ
นอยที่สุด  
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      3.กลุมตัวอยางบุคลกิภาพแบบเด็ก มคีวามสนใจในการเลือกอาชพี ในกลุมอาชีพธุรกิจ
สูงที่สุด รองลงมาคือกลุมอาชีพทางศิลปะ และมีความสนใจในการเลือกอาชีพในกลุมอาชพีธุรการ
นอยที่สุด  

      4.คาความสัมพนัธระหวางบุคลิกภาพกับความสนใจในการเลือกอาชีพของนักเรียน          
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 จังหวดักาฬสนิธุมีความสมัพนัธกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
     วราภรณ วหิคโต (2536.หนา 94) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตรของนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับตัวแปรระดับนักเรียน พบวา ตัวแปร
ที่มีความสัมพนัธทางบวกกบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนอยางมีนยัสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  เรียงตามลําดับ คือ เชาวปญญา  รายไดผูปกครอง  ระดับการศึกษาผูปกครอง  
และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์

       
 
      จิตติมา  สังคพัฒน (2546. หนา บทคดัยอ) ไดศึกษาบุคลิกภาพแบบแสดงตัว- เก็บตัว

กับความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาแผนกวิชาเลขานุการ ระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพชัน้สูง 
พบวา บุคลิกภาพของนักศกึษาไมมีความสัมพนัธกับความฉลาดทางอารมณ  และ  นักศกึษาที่มี
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว มีความฉลาดทางอารมณโดยรวมทั้ง 3 ดาน คือ  ดานดี  ดานเกง และ 
ดานสุข  มากกวานักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

      พชัรา  ทัศนวิจิตรวงศ (2540. หนา 108-113) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจยับาง
ประการกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร พบวา ความถนดัทางการเรียนดานภาษา   
ดานตัวเลข  และ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  มีความสัมพนัธกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร  อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .001  มีคาสัมประสทิธิ์สหสมัพนัธ 
เทากับ .1697  .1780   .5483  ตามลาํดับ  

      จีราภรณ  ฟองสา (2541. หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาความถนัดทางการเรียนของ             
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั  เพื่อสรางตารางความคาดหวงั  สําหรับการ
แนะแนวการศกึษา พบวา   ผลการวิเคราะหขอมูลของแบบทดสอบความถนัด  ดานจํานวนตวัเลข  
ดานเหตุผล  ดานมิติสัมพนัธ  และ ดานภาษา  ไดผลออกมาดังนี ้ คาเฉลี่ย  เทากับ 31.61   15.07  
28.55 และ 18.79  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากบั 5.67  3.84   5.76  และ  4.32  คา
สัมประสิทธิก์ารกระจาย เทากับ 17.93  25.48  20.17 และ 22.99  ตามลําดับ  การนําผลจากการ
ทําแบบทดสอบรวมทัง้  4 ฉบับ  ไปใชในการพยากรณผลการเรียนสามารถพยากรณไดรอยละ 
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34.92  และในจํานวนแบบทดสอบความถนัดทัง้ 4 ฉบับ  แบบทดสอบที่เหมาะสมกับการนําไปใช
ในการพยากรณ  ผลการเรียนมากที่สุด คือแบบทดสอบดานจาํนวนตวัเลขรวมกับแบบทดสอบดาน
เหตุผล  ซึ่งเมือ่ใชคะแนนจากแบบทดสอบความถนัด 2 ฉบับนี้รวมกันจะสามารถพยากรณผลการ
เรียนไดประมาณรอยละ 34.41  ดังนั้นการใชผลจากแบบทดสอบความถนัดทั้ง 2 ฉบับ  จงึเหมาะที่
จะนํามาสรางตารางความคาดหวงัมากทีสุ่ด  
      ดวงเดือน  คันทะพรม (2543. หนา 67-68) พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา           
วิทยาศาสตร มีความสมัพนัธทางบวก กับความถนัดดานภาษา  จํานวน  เหตุผล  มติิสัมพันธ  
ความจาํ  การใชคําคลองแคลว  ความไวตอการรับรู แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และเจตคติตอการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรอยางม ีนยัสําคัญที่ระดับ .01  
      สวาง  สายวิเศษ (2541. หนา บทคัดยอ)  ไดศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองเกีย่วกับ
การจัดแผนการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม  พบวา  ผูปกครอง
สวนใหญเหน็วาแผนการเรยีนของโรงเรียนเพยีงพอตอความตองการ  ตอบสนองความตองการ
ประกอบอาชพีของทองถิน่  โรงเรียนมีความพรอมในการจัดแผนการเรียน  ทัง้ในดานอาคารเรียน
สถานที ่ อุปกรณการเรียนการสอน   และ ครูผูสอน  โรงเรียนจําเปนที่จะตองจัดแผนการเรียนให
มากที่สุดเทาที่จะทําได  และ การจัดแผนการเรียนนัน้ ตองคํานงึถงึความตองการของนักเรียนที่
ตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา การเปดแผนการเรยีนนั้นตองคาํนึงถงึความตองการของ        
นักเรียนที่ตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  สวนความตองการใหเปดแผนการเรยีนนั้น            
ผูปกครองสวนมากตองการใหเปดแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ฝร่ังเศส  ใหกับนกัเรยีนที่มีความ
ถนัดทางภาษา  เปดแผนการเรียนวิชาคณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนทีม่ีความถนัด
ดานคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ เปดแผนการเรียนวทิยาศาสตร-คณิตศาสตร ใหกับนักเรยีนทีม่ี
ความถนัดทางวทิยาศาสตร – คณิตศาสตร   เปดแผนการเรียนภาษาไทย-สังคม  เพื่อเปนพื้นฐาน
ในการเรียนตอในกลุมวิชาสงัคมศาสตร  และ เปดแผนการเรียนวิชาภาษาองักฤษ-คอมพิวเตอร  
สําหรับนักเรียนที่สนใจดานคอมพิวเตอร  

      สามารถ  อุทปา (2543. หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาความสมัพนัธระหวางความสนใจใน
อาชีพตามแนวทฤษฎีของ ฮอลแลนด กับความเจริญสวนบุคคลและการอบรมเลี้ยงดู ของนักเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสาํนกังานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ อําเภอพยัคฆภูมิพสัิย จังหวัดมหาสารคาม  ผลการศึกษาพบวา 
       1. ความเจริญสวนบุคคลดานมีความตระหนักรูในตนเอง มีความสัมพันธทางบวกกับ
ความสนใจในอาชีพประเภทงานวทิยาศาสตรและเทคนิค, งานบริการการศึกษาและสงัคม, งาน
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สํานักงานและเสมียน, งานจดัการและคาขาย และงานศลิปะดนตรีและวรรณกรรม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

       2. ความเจริญสวนบุคคลดานมีความกลาทีจ่ะเปดเผยตนเองอยางแทจริง มี
ความสัมพันธทางบวกกับความสนใจในอาชีพทุกประเภท อยางมีนยัสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

       3. ความเจริญสวนบุคคลดานมีชวีิตอยูในภาวะปจจบัุน มีความสมัพันธทางบวกกับ
ความสนใจในอาชีพประเภทงานวทิยาศาสตรและเทคนิค, งานบริการการศึกษาและสงัคม, งาน
สํานักงานและเสมียน และงานศิลปะดนตรีและวรรณกรรม อยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05  

       4. ความเจริญสวนบุคคลดานมีความมั่นคงในจิตใจ มีความสัมพนัธทางบวกกบัความ
สนใจในอาชีพประเภทงานวทิยาศาสตรและเทคนิค, งานบริการการศึกษาและสงัคม, งาน
สํานักงานและเสมียน และงานศิลปะดนตรีและวรรณกรรม อยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05  

       5. ความเจริญสวนบุคคลดานมีความเปนตัวของตัวเอง ไมมคีวามสัมพันธกับความ
สนใจในอาชีพทุกประเภทอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .05  

       6. ความเจริญสวนบุคคลดานการรับรูส่ิงตางๆ ตามความเปนจริง มีความสมัพนัธ
ทางบวกกับความสนใจในอาชีพประเภทงานวิทยาศาสตรและเทคนิค,งานบริการการศึกษาและ
สังคม, งานสาํนักงานและเสมียน และงานศิลปะดนตรีและวรรณกรรม อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที ่             
ระดับ .05  

       7. ความเจริญสวนบุคคลดานมองชีวติอยางมีคุณคาและมีความหมาย มี
ความสัมพันธทางบวกกับความสนใจในอาชีพประเภทงานวิทยาศาสตรและเทคนิค,งานบริการ
การศึกษาและสังคม, งานสาํนักงานและเสมียน และงานศิลปะดนตรีและวรรณกรรม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

        8. ความเจริญสวนบุคคลดานยอมรบัและเขาใจผูอ่ืนอยางแทจริง มีความสมัพนัธ
ทางบวกกับความสนใจในอาชีพประเภทงานชางฝมือและงานกลางแจง, งานวิทยาศาสตรและ
เทคนิค, งานบริการการศึกษาและสังคม, งานสาํนกังานและเสมียน และงานศิลปะดนตรีและ
วรรณกรรม อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  

        9. การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย มีความสัมพันธทางลบกับความสนใจใน
อาชีพประเภทงานวทิยาศาสตรและเทคนิค อยางมนีัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  

       10. การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย มีความสัมพันธทางบวกกับความสนใจอาชีพ
ประเภทงานวทิยาศาสตรและเทคนิค, งานบริการการศึกษาและสงัคม, งานสํานักงานและเสมียน 
และงานศิลปะดนตรีและวรรณกรรม อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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        11. การอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน มีความสมัพันธทางบวกกับความสนใจใน
อาชีพประเภทงานบริการการศึกษาและสังคม และงานสาํนักงานและเสมียน อยางมนีัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05   
   อภิศักดิ์ จันทรสนาม (2543. หนา บทคดัยอ) ไดศึกษาความสนใจในการเลือกอาชีพของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่3 จังหวัดสระบุรี พบวา 
          1. นักเรยีนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสงักัดสามัญศึกษาสนใจในหมวดอาชพีการ
บริการ มากกวานักเรียนในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

         2. นักเรยีนหญิงสนใจในหมวดอาชพีวิชาชีพ/วิชาการ อาชีพงานเสมียนพนักงาน
มากกวานักเรยีนชายอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

         3. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หมวดอาชีพของบิดา มารดามี
ความสัมพันธกับความสนใจในการเลือกอาชีพอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนระดับ
การศึกษาของบิดา มารดา รายไดของบิดา มารดา ไมมีความสมัพนัธกบัความสนใจในการเลือก
อาชีพ  
       ทิศาวุฒ ิ โชตินิสากรณ (2544. หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาความสนใจในอาชีพของ            
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนวัฒนโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม  พบวา  นกัเรียนมีความ
สนใจในอาชีพงานดานการจดัการและ คาขายมากที่สุดคิดเปนรอยละ 32.7 รองลงมาคืองาน           
วิทยาศาสตร และ เทคนิคคิดเปนรอยละ 22.4 งานศิลปะดนตรีและวรรณกรรมคิดเปนรอยละ 15.6 
งานบริการศึกษาและสังคม  คิดเปนรอยละ 14.1 งานชางฝมือและงานกลางแจงคิดเปนรอยละ 
11.2  สวนงานทีน่ักเรียนสนใจนอยที่สุดคือ งานสํานักงานและเสมียนคิดเปนรอยละ 3.9 และพบวา 
เพศ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และ โปรแกรมการเรียน มคีวามสัมพันธกับความสนใจในอาชพีของ
นักเรียน สวนอาชีพของบิดามารดา มีความสัมพันธกับความสนใจในอาชพีของนักเรียน   

      ศราวธุ  ไตรยราช (2546. หนา บทคัดยอ) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 สังกัดสํานักงานสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม ที่มี
ความถนัดทางการเรียน และ สไตลการเรยีนแตกตางกนั พบวา  สไตลการเรียนและความถนัด
ทางการเรียนแตกตางกนัสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรแตกตางกนั  

      จากเอกสาร และ งานวจิัยที่ไดกลาวมาทัง้หมด  สรุปไดวา  ดานเศรษฐกิจและสังคม
ของผูปกครองนักเรียน   ความถนัดทางการเรียน   บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชพี   มี
ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิท์างการเรียน  ดังนัน้ผูวิจยัจึงเลือกศึกษาตวัแปรดังกลาว เปนตัวแปร
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จําแนกนักเรียนที่เลือกเรียนกลุมเนนสาระวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร  ศิลป – คณิตศาสตร  และ 
ศิลป – ภาษา ของนักเรียนมธัยมศึกษาปที ่4  จงัหวัดอุตรดิตถ 
 

4.2 งานวจิัยตางประเทศ 
 
       ฮอลแลนด (Holland,1968. pp.1-37) ไดศึกษาเปรยีบเทียบระหวางความสนใจใน

อาชีพกบัความแนนอนในการเลือกอาชพี โดยกลุม    ตัวอยางเปนนักศกึษาและแบงกลุมตัวอยาง
เปนกลุมสูง กลาง และตํ่า แลวศึกษาความคงเสนคงวา (Consistency) ระหวางคะแนนที่ไดจาก
การสํารวจความพอใจในอาชีพ กบัความคงเสนคงวาในการเลือกอาชพี ผลปรากฎวามี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ ในกลุมตัวอยางเพศชาย แตสัมพันธกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติในกลุมตัวอยางเพศหญิง 

       กอลเลสสิค (ชญานษิฐ  พุกเถื่อน, 2536. หนา 30 อางอิงจาก Gallessich, 1970. 
pp.173 -176) ไดทําการวิจยัเรื่องความสมัพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับตัวทาํนาย      
81  ตัว ไดแก ตัวแปรทางบคุลิกภาพ  ภูมหิลังของนักเรยีน  ความคิดเห็นของนักเรียน  นิสัย  และ 
เจตคติในการเรียน  และ ปจจัยดานอืน่ ๆ กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาปที่ 1 จากวิทยาลัย
อาชีวศึกษา  จํานวน 164 คน ผลการวิจยัพบวา เมื่อใชตัวพยากรณทกุตัวจะสามารถรวมกนัทาํนาย   
รอยละ 62 (                 ) และ พบวาคา       จะเพิ่มข้ึนจากการทาํนายดานความถนัดรวมกับ      
ผลสัมฤทธิ์ และ ในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย  ตัวพยากรณสามารถรวมทาํนายรอยละ 29         
(                  ) มีความสัมพนัธอยางมนีัยสําคัญ แสดงวาตัวแปรที่ศึกษารวมพยากรณผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได 

       ซาร (Shah, 1971. pp. 6688-A) ไดทําการวจิัยเพื่อหาความสัมพนัธระหวาง
องคประกอบทางสังคม และ จิตวทิยากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปากีสถาน
ตะวันตก  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเกรด 10-12 อายุ ระหวาง 14-16 
ป  จาํนวน 540  คน โดยใชผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบงนักเรียนเปนกลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง  ปานกลาง  และ ตํ่า ผลการวิจัยปรากฏวามีความสัมพันธทางบวกระหวางอาชีพผูปกครอง  
คาใชจาย ในการเรียนของนักเรียน  ระดบัการศึกษาของ ผูปกครอง  ความสนใจของผูปกครองใน
การเรียนของนักเรียน  และมีความสมัพนัธทางบวกกับเด็กที่มาจากครอบครัวที่พอแมผูปกครอง
ยอมรับและเขาใจในตัวเดก็  

      เวธิธงิตัน (สานนท  ฉายศิริ, 2522. หนา 16 อางอิงจาก Worthington, 1971.pp.7-10)  
ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของนกัศึกษาที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

0.29R2 =

2R0.62R2 =
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ปรากฏวา  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนมีความสัมพนัธกับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม หมายถึง     
รายไดของครอบครัวและอาชีพของผูปกครอง ซึ่งแบงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูปกครอง
เปน 3 ระดับ คือ ระดับสูง  ระดับกลาง  และ ระดับตํ่า  พบวา ผูปกครอง สูงกวาผูปกครองที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจ และ สังคมต่ํา 

      อเล็กซานเดอร และ ซิมมอนส (Alexander and Simmons,1975. pp. 26-30) ทําการ
วิจัยในประเทศตูนีเซีย  โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักเรยีนอายุระหวาง 13-18 ป  จํานวน  80  คน  
ผลการวิจยัพบวา  สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  อันไดแก  อาชีพของบิดา  (ชาวนา)  ระดบั
การศึกษาของมารดา  รายไดของครอบครัว  เงนิเดือนของบิดา มีความสัมพนัธกับผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนภาษาอาหรับ ภาษาฝรั่งเศส  และ เลขคณิต  

      มานูเอล และ เดลกาโต (Manuel  and Delgado,1987. pp. 2583-A) ทําการวจิยัเพื่อ
ศึกษาความสมัพันธระหวางฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมกับผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร กลุม
ตัวอยางเปนนกัเรียนเกรด 4 และ 6 ในคอสตาริกา  จากการวิจัยพบวา  นักเรียนทีม่ีฐานะทาง
เศรษฐกิจ และ สังคมสงูจะมีผลสัมฤทธิ์วชิาคณิตศาสตรสูงกวานกัเรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ และ 
สังคมต่ําอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

      วิลเลีย่ม และ ลูเซียโน (อภินตรี  นรทธีาร, 2545. หนา 49 อางองิจาก William and 
Luciano, 1994. pp. 160-162) ศึกษาอิทธิพลของเหตุผลทางภาษา และ เหตุผลทางคณิตศาสตรที่
มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  พบวา นักเรียนทีม่ีความสามารถทางการใชเหตุผล
ทางภาษาและมีความสามารถใชเหตุผลทางคณิตศาสตรจะมีอํานาจในการพยากรณผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตรสูง   
 จากผลการวิจยัที่ไดกลาวมาทั้งหมด สรุปได เศรษฐกิจและสังคมของผูปกครองนักเรียน 
ความถนัดทางการเรียน  บุคลิกภาพทีเ่หมาะสมกับอาชีพ  มีความสมัพันธกับผลสัมฤทธิท์างการ
เรียน  ดังนั้น  ผูวิจัยจงึศึกษาตัวแปรที่สามารถจําแนกนักเรียนทีเ่ลือกเรียนสาระวทิยาศาสตร – 
คณิตศาสตร ศิลป – คณิตศาสตรและศิลป – ภาษา ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 จังหวัดอุตรดิตถ 
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กรอบแนวคดิ (Conceptual Framework) 
 

การศึกษาครั้งนี้ไดใชสถิติการวิเคราะหจาํแนกประเภท (Discriminant Analysis) แบบ          
ข้ันตอน (Stepwise  Method) วิเคราะหขอมูล  ในการจาํแนกตัวแปรพยากรณ และ ตัวแปรเกณฑ 
ดังภาพ 
 
        ตัวแปรที่เกี่ยวกับความถนัดทางการเรียน  

1.   ความถนัดดานภาษา  
           2.   ความถนัดดานจํานวน 
           3.   ความถนัดดานเหตุผล 
           4.   ความถนัดดานมิติสัมพันธ 
           5.   ความถนัดดานความจํา 
           6.   ความถนัดดานความไวตอการรับรู 
           7.   ความถนัดดานความคลองแคลวในการใชถอยคํา 
 

ตัวแปรที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและ 
สังคมของผูปกครอง  
1. ระดับการศึกษาของผูปกครอง 
2. อาชีพของผูปกครอง  
3. รายไดของผูปกครอง  
 

     ตัวแปรที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ 
      1.  บุคลิกภาพแบบจริงจัง  
      2.  บุคลิกภาพแบบใชเชาวนปญญาและความคิด 
            แบบนักวิชาการ  
      3.  บุคลิกภาพแบบศิลปน  
      4.  บุคลิกภาพแบบบริการสังคม และ ชอบสมาคม  
      5.  บุคลิกภาพแบบกลาคิด กลาทํา 
      6.  บุคลิกภาพแบบยึดมั่น และ มีระเบียบแบบแผน  
 
 
 

นักเรียนเลือกเรียนกลุมเนนสาระ 
วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 

นักเรียนเลือกเรียนกลุมเนนสาระ 
ศิลป - คณิตศาสตร 

นักเรียนเลือกเรียนกลุมเนนสาระ 
ศิลป - ภาษา 

ตัวแปรพยากรณ 

ตัวแปรเกณฑ 

ภาพ 1   แสดงกรอบแนวคดิในการศึกษาการวิเคราะหตัวแปรจําแนกนักเรียนทีเ่ลือกเรียนสาระ 
                    การเรียนรูตามความถนัด และ ความสนใจ 


