
บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และ ขอเสนอแนะ  
  
 การศึกษาครั้งนี้  เปนการวเิคราะหตัวแปรที่สามารถจาํแนกนักเรียนที่เลือกเรียนกลุมเนน
สาระวทิยาศาสตร – คณิตศาสตร  ศิลป – คณิตศาสตร  และ ศิลป – ภาษา ของนักเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 4 จังหวัดอตุรดิตถ ปการศึกษา 2547 ซึ่งมีข้ันตอนในการวิจัย และ ผลการวิจัยได
ดังนี ้
 
จุดมุงหมายของการวิจยั 
  
 การวิเคราะหตัวแปร และ จดัลําดับความสําคัญของตัวแปรที่สามารถจําแนกนักเรียนที่
เลือกเรียนกลุมเนนสาระวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร  ศิลป – คณิตศาสตร  และ ศิลป – ภาษา  
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 จังหวัดอุตรดิตถ 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจยักาํหนดใหนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศกึษา 2547 ทัง้หมด 
320 คน  จากโรงเรียนอุตรดติถดรุณี  โรงเรียนอุตรดิตถ เปนกลุมตัวอยาง จํานวนนกัเรียนที่เลือก
เรียนกลุมเนนสาระวทิยาศาสตร – คณิตศาสตร  106  คน  ศิลป – คณิตศาสตร  107 คน  และ 
ศิลป – ภาษา  107  คน  
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวบขอมูล 
 
1.  แบบทดสอบวัดความถนดัทางการเรียน ผูวิจยัใชแบบทดสอบของ  ศราวุธ ไตรยราช 

(2546) ซึ่งวัดความถนัดตามแนวทฤษฎีของเธอรสโตน 7 ดาน มีความเชื่อมั่นดานภาษาเทากับ .88  
ดานจาํนวนเทากับ .75  ดานความคลองแคลวในการใชคําเทากับ .84  ดานความไวตอการรับรู  
เทากับ .88  ดานความจาํเทากับ .80 ดานเหตุผลเทากับ .86 ดานมิติสัมพันธเทากับ .92 จํานวน    
7 ฉบับ จํานวน 110 ขอ หาคุณภาพแบบวัดความถนัดทางการเรียนกับโรงเรียนทุงกะโลวทิยา 
จํานวน 30 คน  ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .80  
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2.  แบบวัดบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ  ผูวิจัยใชแบบทดสอบของเครือวัลย  พนัทา 
(2534)  มีคาความเชื่อมั่น .85  ลักษณะของแบบทดสอบวัด ไดแบงเปน 2 ตอน  ประกอบดวย  

ตอนที่ 1 เกี่ยวกับแบบสอบถามดานเศรษฐกิจและสังคมของผูปกครองนักเรียน   
ตอนที่ 2  เกี่ยวกับหมวดตาง ๆ 3 หมวด ไดแก หมวดกิจกรรม หมวดความสามารถ           

หมวดอาชีพ ในแตละหมวดจะแบงออกเปนลักษณะบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ  6  ลักษณะ 
คือ  Realistic , Investigative , Artistic , Social , Enterprising และ Conventional  เปนขอสอบ
แบบ Check List  จํานวน 213 ขอ  เปนเครื่องมือหลักของการศึกษาในครั้งนี ้ซึ่งไดผานการหา             
คุณภาพโดยการทดลองใชกบันักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับมัธยมศกึษาปที่ 4                
โรงเรียนทุงกะโลวิทยา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถเขต 1  จาํนวน  30  คน                    
ไดคาความเชือ่มั่นเทากับ .86 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
ผูวิจัยไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล  ต้ังแตวันที ่1 - 28  กุมภาพนัธ พ.ศ. 2548  โดย  
1.  ขอหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยันเรศวร เพื่อขอความรวมมือจากผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาอุตรดิตถเขต 1 ที่เปนกลุมตัวอยางใน
การเก็บรวบรวมขอมูล 

2.  นําแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน   แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับ
อาชีพ  ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4   โรงเรียนทุงกะโลวทิยา   อําเภอเมือง  จังหวัด
อุตรดิตถ  เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ    

3.  นําแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน   แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับ
อาชีพ  ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4   โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี   โรงเรยีนอุตรดิตถ  
อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ ทีเ่ลือกเรียนกลุมเนนสาระวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร  ศิลป – 
คณิตศาสตร  และ ศิลป – ภาษา จํานวน 320 คน โดยขอความรวมมือจากครู – อาจารยประจําชัน้  
และ  ประจาํวชิา  ปรากฎวามีนักเรียนบางคนที่ไมมาเรียนในวันที่ผูวิจยัไปเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจยั
จึงติดตาม และ สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดจนครบ  

4.  นําผลการตอบแบบทดสอบของนักเรียนไปตรวจใหคะแนน แลวทําการวิเคราะห 2 สวน
คือ  สวนที ่1  วิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน  สวนที่ 2  วิเคราะหดวยสถิติการวิเคราะหจําแนกประเภท 
(Discriminant  Analysis)  ดวยวิธีแบบขัน้ตอน  (Stepwise  Method) 
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สรุปผลการวจิัย 
 
ในการศึกษาครั้งนี้ส่ิงที่มุงศึกษา คือ วิเคราะหตัวแปรที่คาดวาสามารถจําแนกนักเรียนที่

เลือกเรียนกลุมเนนสาระวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร  ศิลป – คณิตศาสตร  และ ศิลป – ภาษา          
ซึ่งเปนตวัแปรอิสระ   ผูวิจัยไดพิจารณาคัดเลือกโดยใชขอมูลจากงานวจิัยที่ศึกษามาแลว และ จาก
หลักทฤษฏีตาง ๆ ที่เกีย่วของกับเร่ืองนี้ สวนตัวแปรตามที่นาํมาศกึษา คือ นักเรียนที่เลือกเรียน 
สาระวทิยาศาสตร – คณิตศาสตร   ศิลป – คณิตศาสตร  และ ศิลป – ภาษา  ในการศึกษาครั้งนี้           
ตัวแปรอิสระมีระดับการวัดตัง้แตระดับ Interval Scale – Ratio Scale  สวนตัวแปรตาม (ตัวแปร         
ที่ถูกจาํแนก หรือ ถูกทาํนาย) มีระดับการวดั Norminal  Scale  เปนตวัแปรที่แบงเปน  3 กลุม 
โดยมีผลการวเิคราะห ดังนี ้ 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลพืน้ฐานของกลุมตัวอยางที่ศึกษา   
 
 1.  นักเรียนทีเ่ลือกเรียนกลุมเนนสาระวทิยาศาสตร – คณิตศาสตร (รอยละ 33.12) มี
คาเฉลี่ยของความถนัดทางการเรียนดานเหตุผลสูงสุด (15.85) และ มีคาเฉลี่ยบุคลกิภาพที่
เหมาะสมกับอาชีพแบบใชเชาวนปญญาและ ความคิดแบบนักวิชาการสูงสุด (22.50) เปนนักเรยีน
หญิง  (รอยละ 67.00) มากกวานักเรียนชาย (รอยละ 33.00) อาศัยอยูในครอบครัวที่รายไดของ
ผูปกครองนักเรียนเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง 10,001–20,000  บาท (รอยละ 45.29) โดยระดับ
การศึกษาของ    ผูปกครองนกัเรียน (ปริญญาตรี) (รอยละ 49.10) และ อาชพีของผูปกครอง
นักเรียน (รับราชการ) (รอยละ 58.50)  

2.  นักเรียนทีเ่ลือกเรียนกลุมเนนสาระศิลป – คณิตศาสตร (รอยละ 33.44) มีคาเฉลี่ยของ
ความถนัดทางการเรียนดานเหตุผลสูงสุด (14.93) และ มีคาเฉลี่ยคะแนนบุคลิกภาพที่เหมาะสมกบั
อาชีพแบบศิลปนสูงสุด (20.56) เปนนักเรียนหญิง (รอยละ 73.80) มากกวานกัเรียนชาย (รอยละ 
26.20) อาศัยอยูในครอบครัวที่รายไดของผูปกครองนักเรียนเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง 10,001–
20,000 บาท (รอยละ 44.86) โดยระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน (มัธยมศกึษา) (รอยละ 
35.50) อาชีพของผูปกครองนักเรียน (รับราชการ) (รอยละ 36.40)      

3.  นักเรียนทีเ่ลือกเรียนกลุมเนนสาระ ศิลป – ภาษา (รอยละ 33.44) มีคาเฉลี่ยของความ
ถนัดทางการเรียนดานเหตุผลสูงสุด (12.21) และ มีคาเฉลี่ยคะแนนบคุลิกภาพทีเ่หมาะสมกับอาชีพ
แบบศิลปนสูงสุด (20.29) เปนนกัเรียนหญิง (รอยละ 80.46) มากกวานักเรียนชาย (รอยละ 19.60) 
อาศัยอยูในครอบครัวที่รายไดของผูปกครองนักเรียนเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง 1,000 – 10,000  บาท  
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(รอยละ 44.86) และ ระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน (ประถมศึกษา และ มธัยมศึกษา) 
(รอยละ 32.70) อาชีพของผูปกครองนักเรียน (เกษตรกรรม) (รอยละ 31.80)  
 

ผลการวิเคราะหตัวแปรจําแนกประเภท (Discriminant  Analysis) 
 
ผลการวิเคราะหจําแนกกลุมระหวางกลุมตัวแปรอิสระ กบั ตัวแปรตาม พบวา ตัวแปร

จําแนกที่มีความสําคัญในการจําแนกกลุมอยางมีนยัสําคัญที่ระดับ .05 มี11 ตัวแปร คือ บุคลิกภาพ
แบบการบริการสังคม และ ชอบสมาคม (X23) อาชีพของผูปกครองนักเรียน (ขาราชการ) (X5) 
บุคลิกภาพแบบศิลปน (X22) อาชีพของผูปกครองนักเรยีน (รับจางทั่วไป) (X10) บุคลิกภาพแบบยึด
มั่น และ มีระเบียบแบบแผน (X25) อาชพีของผูปกครองนกัเรียน (คาขาย) (X8) ความถนัดดานมิติ
สัมพันธ (X16)  ความถนัดดานภาษา (X13) ความถนัดดานเหตุผล  (X15) บุคลิกภาพแบบใชเชาวน
ปญญา และ ความคิดแบบนักวชิาการ  (X21) ความถนดัดานจํานวน (X14)      

ในการวิเคราะหจําแนกครั้งนีผู้วิจัยใชวธิีคัดเลือกตัวแปรจําแนกเขาฟงกชันดวยวิธีแบบ       
ข้ันตอน (Stepwise Method) โดยพิจารณาความสําคัญของตัวแปรจากคา Wilks’ Lambda  ได      
ตัวแปรจําแนกตามลําดับ 11 ตัวแปร แลวจงึนาํตัวแปรจําแนกดังกลาวมาสรางฟงกชนั และ สมการ
ที่เหมาะสมตามขั้นตอน  ไดฟงกชันการวิเคราะหจาํแนก คือ  

 
Y1 = f { X23 , X5 ,X22 , X10 ,X25 ,X8 , X16 , X13 ,X15 ,X21 ,X14 } 

Y2 = f { X23 , X5 ,X22 , X10 ,X25 ,X8 , X16 , X13 ,X15 ,X21 ,X14 } 
 
โดยมีสมการจาํแนก  ดังนี ้

สมการในรูปคะแนนดิบ คือ  
Y1 =  -0.054X23 + 0.455X5 –0.043X22 –0.136X10 +0.014X25 –0.678X8                          

              +0.011 X16 –0.153X13 +0.040X15 +0.112X21 +0.233X14 – 1.847  

Y2 =  -0.010X23 + 0.710X5 +0.008X22 +1.555X10 +0.069X25 –1.458X8                          

              -0.123X16 –0.263X13 +0.117X15 –0.069X21 +0.010X14 +1.663 

         สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ  
Z1 =  -0.349Z23 + 0.166Z5 –0.305Z22 –0.047Z10 +0.098Z25 –0.216Z8 

             +0.030 Z16 –0.355Z13 +0.143Z15 +0.681Z21 0.703Z14 



  
84

  Z2 =  0.065Z23 + 0.259Z5 +0.057Z22 +0.542Z10 +0.471Z25 –0.465Z8  
                                -0.345Z16 –0.611Z13 +0.421Z15 –0.420Z21 +0.030Z14  

 
 จากสมการจําแนกประเภท (Discriminant  Function) พจิารณาตัวแปรในสมการทั้ง 11 
ตัวแปรที่ใชจําแนกกลุมนักเรยีนที่เลือกเรียนสาระวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร  ศิลป – คณิตศาสตร 
และ  ศิลป – ภาษาได จากคากลางกลุม (Group  Centroid)   คาสถติิบรรยาย (Descriptive  
Statistics)  และ คาเฉลีย่ของสมการจําแนกประเภท  ดังนี ้ 
 
 1.   นักเรียนทีเ่ลือกเรียนสาระวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร = -1.463 , 0.377 ตามลาํดับ 

2. นักเรียนทีเ่ลือกเรียนสาระศิลป – คณิตศาสตร = 0.195 , -0.958  ตามลําดับ 
3.   นักเรียนทีเ่ลือกเรียนสาระศิลป – ภาษา   = 1.254 , 0.585  ตามลาํดับ 
 

            ซึ่งสามารถใชเปนเกณฑในการจําแนกกลุมนักเรยีนที่เลือกเรียนสาระวิทยาศาสตร – 
คณิตศาสตร    ศิลป – คณิตศาสตร  และ  ศิลป – ภาษา โดยการแทนคาตัวแปรตาง ๆ ในสมการ 
คาที่ไดเขาใกลคาเฉลี่ยของกลุมใดกจ็ัดอยูในกลุมนัน้   
           คาสถิติตาง ๆ ของฟงกชันจาํแนกที่ไดปรากฎวา  Function 1 มีคาไอเกน (Eigenvalues)  
= 1.118 และ Function 2 มีคาไอเกน (Eigenvalues) = 0.431 ซึ่งแสดงวา Function 1 มีความ
แปรปรวนของคะแนน Y ในสมการสูง และ Function 2 มีความแปรปรวนของคะแนน Y  ในสมการ
คอนขางต่ํา  แตอยางไรก็ตาม  Vm ซึ่งเปนคาการทดสอบนัยสําคัญสมการจําแนกประเภทแบบ       
Chi – Square ที ่df = 11 ปรากฏวามีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดย Function 1 มีคา
สหสัมพนัธคาโนนิคอล  (Canonical Correlation) = 0.726 และ Function 2  มีคาสหสัมพนัธคาโน
นิคอล (Canonical Correlation) = 0.549    Function 1 สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 
52.71 และ Function 2  สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ  30.14  คาศูนยกลางของกลุม 
(Group Centroid)  นักเรียนที่เลือกเรียนกลุมเนนสาระวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร =  1.394 , -
0.335   ศิลป – คณิตศาสตร = -0.226 , 0.911  และ ศิลป – ภาษา  = -1.155 , -0.579  คือคา
ศูนยกลางของ  Function 1  และ  Function 2  ตามลาํดบั   

คาสัมประสิทธิ์โครงสรางจะบงบอกความสําคัญของตัวแปรจําแนกแตละตัวในการจําแนก
กลุมวาตัวแปรไหนมีความสาํคัญในการจาํแนกกลุมมากกวากนั นอกจากนี้ยังบอกความสัมพันธที่
ตัวแปรนั้นมีตอคะแนนจาํแนก (Discriminant  Score) อีกดวย  พบวา ตัวแปรทีม่ีความสาํคัญที่สุด
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ในการจาํแนกกลุมเนนสาระวิทยาศาสตร – คณิตศาสตรออกจากกลุมเนนสาระศิลป– คณิตศาสตร 
และ กลุมเนนสาระศิลป – ภาษา ดังเชน คะแนนบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชพีแบบบริการสังคม 
และ ชอบสมาคม ของ Function 1 มีคาสัมประสิทธิ์โครงสราง = -0.014  มีทิศทางความสมัพนัธ
ในทางลบ หมายความวา นกัเรียนที่เลือกเรียนสาระวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร  ศิลป – 
คณิตศาสตร  และ ศิลป – ภาษา  มีคะแนนบุคลิกภาพทีเ่หมาะสมกับอาชีพแบบบรกิารสังคม และ 
ชอบสมาคม ในปริมาณสงูจะมีคะแนนในการจําแนกต่ํา  โอกาสที่จะถกูคัดเลือกใหอยูในกลุมสาระ
วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร  ศิลป – คณิตศาสตร  และ  ศิลป – ภาษา ไมคอยชัดเจน ใน
ขณะเดียวกนันักเรียนทีม่ีคะแนนบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชพีแบบบริการสังคม และ ชอบ
สมาคม ในปริมาณต่ํา จะมคีะแนนในการจําแนกสงู  โอกาสทีจ่ะถกูคัดเลือกใหอยูในกลุมสาระ
วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร  ศิลป – คณิตศาสตร  และ  ศิลป – ภาษา  ชัดเจนกวา หรือ  ตรงกับ
ความเปนจริง  

คะแนนบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชพีแบบบริการสังคม และ ชอบสมาคม ของ Function 
2  มีคาสัมประสิทธิ์โครงสราง = 0.115 มีทิศทางความสัมพันธในทางบวก หมายความวา นกัเรียนที่
มีคะแนนบุคลกิภาพที่เหมาะสมกับอาชีพแบบบรกิารสังคม และ ชอบสมาคม ในปริมาณสูง โอกาส
ที่จะถกูคัดเลือกใหอยูในกลุมสาระวทิยาศาสตร – คณิตศาสตร  ศิลป – คณิตศาสตร  และ  ศิลป – 
ภาษา ชัดเจนกวา หรือ  ตรงกับความเปนจริง ในขณะเดียวกนันกัเรียนที่มีคะแนนบคุลิกภาพที่
เหมาะสมกับอาชีพแบบบรกิารสังคม และ ชอบสมาคม ในปริมาณต่ําจะมีคะแนนในการจาํแนกต่าํ  
โอกาสที่จะถกูคัดเลือกใหอยูในกลุมกไ็มคอยชัดเจน  เปนตน 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 

1.  จากการวิเคราะหตัวแปรจําแนกนักเรียนที่เลือกเรียนกลุมเนนสาระวิทยาศาสตร – 
คณิตศาสตร  ศิลป – คณิตศาสตร และ ศิลป – ภาษา ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 จังหวัดอตุรดิตถ  พบวา  
ตัวแปรจําแนกที่มีความสําคญัในการจาํแนกนักเรียนมี 11 ตัวแปร ตามลําดับ  ไดแก บุคลิกภาพ
แบบการบริการสังคม และ ชอบสมาคม (X23) อาชีพของผูปกครองนักเรียน (ขาราชการ) (X5) 
บุคลิกภาพแบบศิลปน (X22) อาชีพของผูปกครองนักเรยีน (รับจางทั่วไป) (X10) บุคลิกภาพแบบยึด
มั่น และ มีระเบียบแบบแผน (X25) อาชพีของผูปกครองนกัเรียน (คาขาย) (X8) ความถนัดดานมิติ
สัมพันธ (X16)  ความถนัดดานภาษา (X13) ความถนัดดานเหตุผล  (X15) บุคลิกภาพแบบใชเชาวน
ปญญา และ ความคิดแบบนักวชิาการ  (X21) ความถนดัดานจํานวน (X14)        
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2. จากการวิเคราะหตัวแปรจําแนกนักเรียนดานความถนัดทางการเรียน ไดแก  ความถนัด
ดานมิติสัมพันธ(X16) ความถนัดดานภาษา(X13) ความถนดัดานเหตุผล(X15) ความถนดัดานจํานวน 
(X14) ซึ่งผลดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงเดือน  คันทะพรม (2543, หนาบทคัดยอ) พบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความสมัพนัธทางบวกกับความถนัดดานภาษา  ความถนดัดานจํานวน  
ความถนัดดานเหตุผล  ความถนัดดานมิติสัมพันธ  ความถนัดดานความจํา  ความถนัดดานการใช
คําคลองแคลว   ความถนัดดานความไวตอการรับรู  แรงจงูใจใฝสัมฤทธิ ์และ เจตคติตอการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 เชนเดียวกับงานวิจัยของ  เพ็ญกานต        
แกวกลา (2543, หนาบทคัดยอ)  พบวา ความถนัดดานจํานวน   ความถนัดดานภาษา และ ความ
ถนัดดานเหตผุล เปนตวัแปรสําคัญที่จําแนกความแตกตางของกลุมนกัเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนสูง และ ตํ่า อยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01  เชนเดียวกับงานวิจัยของ ศราวุธ  ไตรยราช 
(2546, หนาบทคัดยอ) พบวา สไตลการเรยีน และ ความถนัดทางการเรียนแตกตางกันสงผลให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตรแตกตางกนั เชนเดียวกับงานวิจัยของพัชรา  ทัศนวจิิตร
วงศ (2540, หนา 108-113)  พบวา  ความถนัดดานภาษา  ความถนัดดานตัวเลข  และ แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตร มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตร 
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01  

3. จากการวิเคราะหตัวแปรจําแนกนักเรียนดานบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชพี  ไดแก  
บุคลิกภาพแบบการบริการสงัคม และ ชอบสมาคม (X23) บุคลิกภาพแบบศิลปน (X22) บุคลิกภาพ
แบบยึดมั่น และ มีระเบยีบแบบแผน (X25) บุคลิกภาพแบบใชเชาวนปญญา และ ความคิดแบบ     
นักวชิาการ  (X21)  ซึ่งผลดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ เครือวัลย  พนัทา (2534, หนา ง-จ)  
พบวา  นักเรียนที่เรียนศิลป – คณิตศาสตร และ อุตสาหกรรม  มีบุคลกิภาพตามความสนใจใน
อาชีพประเภทงานชางฝมือ และ งานกลางแจง  รอยละ 50  และ 73.33 ตามลําดับ และ นักเรียน
แผนการเรียนพาณิชยการ มีบุคลิกภาพตามความสนใจในอาชพีประเภทศิลป – ดนตรี และ 
วรรณกรรม  รอยละ 41.18  สําหรับนักเรียนในแผนการเรียนวทิยาศาสตร – คณิตศาสตร และ 
วิทยาศาสตร – เกษตรกรรม มีบุคลิกภาพตามความสนใจในอาชพีมีความสมัพนัธกบัแผนการเรียน
อยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เชนเดียวกับงานวิจัยของทิศาวฒุิ  โชตินิสากรณ (2544, 
หนาบทคัดยอ)  พบวา นกัเรียนมีความสนใจในอาชพีงานดานการจัดการและ คาขายมากที่สุดคิด
เปนรอยละ 32.7 รองลงมา คือ งานวทิยาศาสตร และ เทคนิคคิดเปนรอยละ 22.4 งานศิลปะดนตรี
และวรรณกรรมคิดเปนรอยละ 15.6 งานบริการศึกษาและสังคม  คิดเปนรอยละ 14.1 งานชางฝมอื
และงานกลางแจงคิดเปนรอยละ 11.2  สวนงานที่นกัเรียนสนใจนอยทีสุ่ดคือ งานสํานักงานและ



  
87

เสมียนคิดเปนรอยละ 3.9 และ เพศ  ผลการเรียนเฉลีย่สะสม และ โปรแกรมการเรียน  มี
ความสัมพันธกับความ  สนใจในอาชพีของนักเรียน  สวนอาชพีของบดิามารดา มีความสมัพนัธกบั
ความสนใจในอาชีพของนักเรียน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

4. จากการวิเคราะหตัวแปรจําแนกนักเรียนดานเศรษฐกจิ และ สังคมของผูปกครอง ไดแก 
อาชีพของผูปกครองนกัเรยีน (ขาราชการ) (X5) อาชีพของผูปกครองนกัเรียน (รับจางทัว่ไป) (X10) 
อาชีพของผูปกครองนักเรยีน (คาขาย) (X8) ซึ่งผลดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของสายสวาท  
สากรัด (2534, หนา 78-82), มัลยานี  สุมานตรี (2536, หนา 20), วราภรณ  วหิคโต (2536, หนา 
94), อภิศักดิ์ จันทรสนาม (2543, หนาบทคัดยอ)พบวา ตัวแปรทีม่ีความสมัพนัธกบัผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ไดแก อาชีพของผูปกครอง  ระดับการศึกษาของผูปกครอง รายไดตอเดือนของ
ผูปกครองของนักเรียน อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .001  และ เปนตัวพยากรณที่ดี  

จากผลการวิเคราะหจาํแนกประเภท พบวา ตัวแปรในฟงกชนัจําแนกกลุมที ่1(Function 1) 
สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 52.71 และ  ในฟงกชนัจําแนกกลุมที ่2 (Function 2) 
สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 30.14  และ มปีระสิทธิภาพในการจาํแนกกลุมไดถูกตอง
รอยละ 76.9  แสดงวา ตัวแปรในฟงกชันจาํแนกกลุมสามารถอธิบายความแปรปรวนไดไมมาก       
ซึ่งนาจะมาจากตัวแปรที่เกีย่วของกับกลุมนักเรียนทีเ่ลือกเรียนสาระการเรียนรูตามความถนัด และ 
ความสนใจ มจีํานวนมาก ในขณะที่การศึกษาครั้งนี้ใชตัวแปรเพียง สวนนอย แตการที่ฟงกชนั
สามารถจาํแนกความเปนสมาชิกไดถูกตองรอยละ 76.9  นั่นหมายความวา ตัวแปรสามารถจาํแนก
กลุมไดคอนขางดี  จึงเปนผลที่นาสังเกตไดวา ถาตองการจําแนกกลุมนักเรียนทีเ่ลือกเรียนสาระการ
เรียนรูเพิม่เติมตามความถนดั และ ความสนใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แลวควรจะ
คํานึงถึงบุคลกิภาพแบบการบริการสังคม และ ชอบสมาคม (X23) อาชีพของผูปกครองนักเรียน               
(ขาราชการ) (X5) บุคลิกภาพแบบศิลปน (X22) อาชีพของผูปกครองนักเรียน (รับจางทั่วไป) (X10) 
บุคลิกภาพแบบยึดมั่น และ มีระเบียบแบบแผน (X25) อาชีพของผูปกครองนักเรียน (คาขาย) (X8) 
ความถนัดดานมิติสัมพันธ (X16)  ความถนดัดานภาษา (X13) ความถนดัดานเหตุผล  (X15) 
บุคลิกภาพแบบใชเชาวนปญญา และ ความคิดแบบนักวิชาการ  (X21) ความถนัดดานจํานวน (X14) 
กอนตัวแปรอืน่ ๆ หากตองการเลือกเรียนกลุมเนนสาระวิทยาศาสตร–คณิตศาสตร ศิลป–
คณิตศาสตร และศิลป – ภาษา ตองมีองคประกอบดังกลาวอยางเหมาะสมตรงตามความถนัด
ทางการเรียน และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชพีของตนเอง   อันจะสงผลทาํใหนกัเรียนประสบ
ผลสําเร็จทางการเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย และในระดับสูงตอไป 
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ขอเสนอแนะ 
 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  
 จากผลการวิจยัครั้งนี ้ ครู  ผูปกครองนักเรียน  นกัเรียนสามารถนําไปใชเปนขอมูล
ประกอบการเลือกเรียนของนักเรียนได  ดังนี ้

1.   นักเรียนทีเ่ลือกเรียนสาระวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร  ควรพิจารณาตัวแปรดาน 
ความถนัดดานเหตุผล  ความถนัดดานจาํนวน  ความถนัดดานมิติสัมพันธ  บุคลกิภาพที่เหมาะสม
กับอาชพีแบบใชเชาวนปญญา และ ความคิดแบบนักวชิาการ อาชพีของผูปกครอง (รับราชการ) 

2.   นักเรียนทีเ่ลือกเรียนสาระศิลป – คณิตศาสตร  ควรพจิารณาตัวแปรดานความถนัด
ดานเหตุผล  ความถนัดดานจํานวน  ความถนัดดานมิติสัมพันธ บุคลกิภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ
แบบศิลปน  อาชีพของผูปกครอง (คาขาย) 

3. นักเรียนทีเ่ลือกเรียนสาระศิลป – ภาษา  ควรพิจารณาตัวแปรดานความถนัดดาน       
เหตผุล   ความถนัดดานภาษา   ความถนดัดานมิติสัมพนัธ บุคลกิภาพที่เหมาะสมกับ  อาชีพแบบ
ศิลปน  อาชพีของผูปกครอง  (รับจางทัว่ไป) 
 
   ขอเสนอแนะในการวจิยัครั้งตอไป 
 
 1.  ควรมีการศึกษาตัวแปรดานแบบการเรียน   แบบการคิด  หรือ  ลักษณะการคิด                 
ที่คาดวาสามารถจําแนกนักเรียนที่เลือกเรยีนกลุมเนนสาระวทิยาศาสตร – คณิตศาสตร  ศิลป – 
คณิตศาสตร  และ ศิลป – ภาษา  
 2.  ใชเปนแนวทางในการศึกษาปญหาการวิจัยอืน่ ๆ ที่เกีย่วของกับตัวแปรจําแนก หรือ 
ปจจัยที่สามารถจําแนก  โดยใชสถิติการวเิคราะหจาํแนกประเภท ( Discriminant  Analysis)         
วิธีแบบขั้นตอน (Stepwise  Method) 
 
 
 

 


