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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะ
ท่ีแสดงถึงความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร 
ปร ะ ช า ก รที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า  ไ ด้ แ ก่  นั ก เ รี ย น            
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอรรถวิทย์ จํานวน 78 คน 
ตอบแบบสอบถามจํานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ96.2  
เครื่ อ งมือที่ ใช้ ในการวิ จั ย  ไ ด้แก่  แบบสอบถาม
คุณลักษณะที่แสดงถึงความพร้อมทางอาชีพของ
นักเรียน แบ่งออกได้เป็น 6 ประเภท ตามลักษณะของ
บุคลิกภาพและสภาพแวดล้อมทางอาชีพของบุคคล
ตามที่ Holland (1977) ได้แก่ 1) บุคคลท่ีชอบ
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นรูปธรรม 2) บุคคลท่ีชอบใช้
ความคิดแก้ปัญหา 3) บุคคลท่ีชอบสังคมกับบุคคลอื่น 
4) บุคคลท่ีชอบทําตามระเบียบแบบแผน 5) บุคคลท่ีมี
ความทะเยอทะยาน 6) บุคคลที่ชอบศิลปะความงาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่และร้อยละ 

ผลการศึกษาพบว่าว่า นักเรียนส่วนใหญ่ ท่ี
ทําการศึกษามีลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้ 1) ศึกษาอยู่
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 2 2)  เพศหญิง 3) มีเกรด
เฉลี่ยปัจจุบันอยู่ระหว่าง 3.51 – 4.00 4) อาชีพช่าง
เป็นอาชีพนักเรียนใฝ่ฝัน ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะ
ท่ีแสดงถึ งความพร้อมทางอาชีพของนัก เรียนที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นรูปธรรม คุณลักษณะที่แสดงถึง
ความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ความคิดแก้ปัญหา และคุณลักษณะที่แสดงถึงความ
พร้อมทางอาชีพของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทําตาม
ระเบียบแบบแผน อยู่ในระดับน้อย คุณลักษณะที่แสดง

ถึงความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลอื่นอยู่ในระดับปานกลาง คุณลักษณะที่แสดงถึง
ความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับความ
ทะเยอทะยานอยู่ในระดับมาก และคุณลักษณะที่แสดง
ถึงความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปะความงาม อยู่ในระดับปานกลางและน้อยที่สุด 
ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมค่าเฉลี่ยของร้อยละ
คุณลักษณะที่แสดงถึงความพร้อมทางอาชีพของ
นักเรียนของนักเรียน กลุ่มท่ี 5 คือ บุคคลท่ีมีความ
ทะเยอทะยานอยู่ในระดับปานกลาง และคุณลักษณะที่
แสดงถึงความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนที่ได้รับ
คะแนนเป็นอันดับท่ี 1 นั้น นักเรียนมีคุณลักษณะที่
แสดงถึงความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนท่ีเกี่ยวข้อง
กับบคุคลอื่นมากที่สุด 

คําสําคัญ: คุณลักษณะ ความพร้อมทางอาชีพของ
นักเรียน มัธยมศึกษา ธุรกิจศึกษา อาชีวศึกษา 

Abstract 

The objective of this research is to 
study the characteristics of occupational 
readiness of Mathayomsuksa Three Students 
at Attawit School, Bangkok. The population of 
this study consisted of 78 students of 
Mathayomsuksa Three Students at Attawit 
School, Bangkok. The research instrument was 
the questionnaire about the characteristics of 
occupational readiness. Seventy-five copies or 
ninety-six point two percent were returned. 
There are 6 kinds that personality trait and 
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environment of occupation by Holland (1977) 
such as 1) Realistic 2) Investigative 3) Social 4) 
Conventional 5) Enterprising and 6) Artistic. 
The data were analyzed in terms of frequency 
and percentage. 

The results of this study showed that 
the most of all students were 1) Students in 
Mathayomsuksa Three room two (2) Female  
(3) An average GPA between 3.51 – 4.00 (4) the 
technician is a career that they would like to 
be. The characteristics of occupational readiness 
of realistic, investigative, conventional are in low 
level. The characteristic of occupational 
readiness of social is in medium level. The 
characteristic of occupational readiness of 
enterprising is in high level. And the 
characteristic of occupational readiness of 
artistic is in medium level and high level. The 
overall mean of the percentage for the 
characteristic of occupational readiness of group 
5 (Enterprising) showed is in medium level and 
the characteristic of occupational readiness was 
the first in determining it’s social aspect 

Keywords: Characteristics of Occupational 
Readiness, Secondary Education, Business 
Education, Vocational Education 

บทนํา 

ก า ร ศึ ก ษ า คื อ ก า ร ส ร้ า ง ค น ให้ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถ มีทักษะพื้นฐานที่จําเป็น มีลักษณะนิสัย
จิตใจที่ ดีงาม มีความพร้อมที่จะประกอบอาชีพได้ 
การศึกษาจึงเป็นสิ่งสําคัญ ดังนั้นการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้นต้องยึดหลัก
เ น้ น ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ เ รี ย น เ ป็ น ห ลั ก ต า ม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตราท่ี 22 การ
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต้ อ ง ยึ ด ห ลั ก ว่ า ผู้ เ รี ย น ทุ ก ค น มี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ

เต็มศักยภาพ มาตราที่ 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้
ในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
จึงมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะที่จําเป็นสําหรับการประกอบ
อาชีพอันเป็นพื้นฐานของการดํารงชีวิตโดยมีหลักการ
คือ มุ่งให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจในตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานสําหรับการ
ประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อและเป็นการศึกษาที่
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 

คุณลักษณะที่แสดงถึงความพร้อมทางอาชีพ
ของนักเรียนคือการกระทําท่ีสะท้อนให้เห็นถึงแรงจูงใจ
ความรู้บุคลิกภาพและความสามารถของบุคคลอาชีพ
เป็นวิถีชีวิตส่วนสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นงานและ
ทักษะทฤษฎีของ Super และ Holland ต่างมีความ
สอดคล้องกัน ซ่ึงนักเรียนในช่วงอายุ 14 – 17 ปีจะมี
ความสนใจในอาชีพด้วยตนเองมีการนําข้อมูลของ
อาชีพมาพิจารณาเพื่อตัดสินใจเลือกเรียนวิชาชีพเพื่อ
ประกอบอาชีพในอนาคตนั่ นคือนัก เรี ยนทราบ
บุคลิกภาพและสิ่งแวดล้อมของตนเองอันนํามาสู่ความ
สนใจในอาชีพเพื่อการเลือกเรียนและประกอบอาชีพใน
อนาคต 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นช่วงสุดท้ายของ
การศึกษาภาคบังคับ ซ่ึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สํารวจความ
ถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ  คิด
สร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการดําเนินชีวิต 
มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลท้ัง
ด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจใน
ความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพหรือการศึกษาต่อ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2551) 

การเลือกอาชีพและสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อให้
เหมาะสมกับตนเองโดยสอดคล้องกับบุคลิกภาพ บุคคล
แต่ละบุคคลย่อมมีบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกัน แต่ละคน
จะมีลักษณะชี้เฉพาะตนไม่ว่ารูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ 
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หรือนิสัยใจคอ ความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมของ
บุคคลนั้น ซ่ึงได้รวมอยู่ด้วยกันอย่างผสมกลมกลืนในตัว
บุคคลนั้น รวมถึงสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ สิ่งที่สนใจและ
ไม่สนใจ เป้าหมายต่างๆ ในชีวิต รวมถึงความสามารถ
ในด้านต่างๆ ของตนเอง ลักษณะของบุคลิกภาพเฉพาะ
ของแต่ละคนนั้น หากบุคคลรู้จักและเข้าใจบุคลิกภาพ
จนสามารถมองตนได้ตามสภาพความเป็นจริงย่อมจะ
ช่วยให้บุคคลตัดสินใจเลือกแนวทางในชีวิต การศึกษา 
และอาชีพได้สอดคล้องกับตนเองมากที่ สุ ด  ซ่ึ ง
บุคลิกภาพจะสอดคล้องกับความถนัดท่ีมีอยู่ในตนเอง 
คนเรานั้นมีความถนัดในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ
หลายๆ สิ่งด้วยกันทุกคน แต่มีระดับความสามารถมาก
น้อยแตกต่างกันออกไป บางคนมีความถนัดในการ
ทํางานหลายๆ ด้าน แต่บางคนมีความถนัดในการ
ทํางานด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น 

การมีอาชีพที่ไม่เหมาะสมกับบุคลิก ลักษณะ
อุปนิสัย ความรู้ ความสามารถ ความสนใจและความ
ถนัดในงานอาชีพของตนเองและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน อาจก่อให้เกิดผลเสียหลายประการ เช่น 
เรียนไม่สําเร็จต้องเปลี่ยนวิชาเรียนใหม่ ทําให้เสียเวลา
และทุนทรัพย์โดยเปล่าประโยชน์ หางานทํายากหรือ
หางานทําไม่ได้ หรือไม่อยากทํางานอาชีพตามที่ได้รับ
การศึกษาอบรมมา ผลเสียท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดนี้ อาจจะ
ก่อให้เกิดการสูญเปล่าท้ังเวลา ความเจริญก้าวหน้าของ
บุคคล เศรษฐกิจ ครอบครัว และของประเทศชาติเป็น
ส่ วนรวมอีก ด้วย  การ เลือกประกอบอาชีพ เป็น
กระบวนการที่สลับซับซ้อน ซ่ึงบุคคลท่ีจะตัดสินใจ
เลือกประกอบอาชีพ จะต้องรู้จักตนเองในด้านความ
สนใจ  ความสามารถและความถนัดเป็นอย่างดี 
นอกจากจะรู้จักตนเองแล้ว ผู้เลือกอาชีพจะต้องรู้จัก
โลกของงาน คือรู้จักอาชีพโดยละเอียดหลากหลาย
อาชีพเพื่อช่วยเหลือบุคคลให้สามารถให้เลือกอาชีพที่
เหมาะสมกับตนเอง เพื่อให้ประสบความสําเร็จในการ
ประกอบอาชีพ สามารถทําประโยชน์ให้แก่ตนเองและ
สังคมต่อไป 

ด้วยเหตุนี้นักวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
คุณลักษณะที่แสดงถึงความพร้อมทางอาชีพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอรรถวิทย์ 
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงข้อมูลท่ี
ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกอาชีพของตนและเพื่อเป็น

ประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนอรรถวิทย์ต่อไป 

นิยามศัพท์ 

บุคคลที่ชอบเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นรูปธรรม 
(Realistic) หมายถึง ผู้ท่ีมีบุคลิกภาพที่ชอบทํา
กิจกรรมที่ ต้องใช้พละกําลัง ชอบทํางานกลางแจ้ง 
รวมถึงกิจกรรมที่ไม่สลับซับซ้อน กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่องจักรกล เป็นบุคคลท่ีขาดทักษะทางภาษา 
ขาดทักษะในการสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคล 
มักจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องเข้าสังคมกับบุคคลอ่ืน
มักจะทําตนเองไม่ให้เป็นจุดสนใจ ค่อนข้างก้าวร้าว มี
ค่านิยมทางเศรษฐกิจและการเมืองในรูปแบบท่ีมี
ระเบียบแบบแผนและยึดถือประเพณีนิยม 

บุ ค ค ล ที่ ช อ บ ใ ช้ ค ว า ม คิ ด แ ก้ ปั ญ ห า 
(Investigative) หมายถึง ผู้ท่ีชอบคิด ชอบสังเกต 
ชอบวิเคราะห์ขบคิดปัญหาวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ชอบ
ใฝ่หาความรู้ ชอบทํางานสลับซับซ้อนมากกว่าเป็นผู้ลง
มือทํา ไม่ติดประเพณีนิยม มักจะหลีกเลี่ยงการค้าและ
การเลียนแบบ มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง 

บุคคลที่ชอบสังคมกับบุคคลอื่น (Social) 
หมายถึง ผู้ท่ีชอบติดต่อกับผู้อื่น ชอบสนทนา ชอบให้
ความรู้ ชอบสอนผู้อื่น ชอบแสดงตัวร่าเริง  มีความ
รับผิดชอบ มีทักษะทางภาษา มีทักษะด้านการพูดและ
ความสัมพันธ์กับผู้อื่น  ต้องการความสนใจ  ชอบ
ช่วยเหลือผู้อื่น มักจะหลีกเลี่ยงการใช้ความคิดทาง
ปัญญา 

บุคคลที่ ชอบทํ าตามระ เบี ยบแบบแผน 
(Conventional) หมายถึง ผู้ท่ีชอบเข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นรูปธรรมและกิจกรรมทางภาษา ยึดประเพณี ชอบ
ทําตามระเบียบแบบแผนมากกว่าการริเริ่มด้วยตนเอง 
เป็นพวกวัตถุนิยมและเจ้าระเบียบ ไม่มียืดหยุ่น ชอบ
การเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ชอบเลียนแบบและเป็นผู้ตาม
เสมอ 

บุคคลที่มีความทะเยอทะยาน (Enterprising) 
หมายถึงผู้ท่ีสามารถเป็นผู้นําผู้อื่นได้ มีความคิดริเริ่ม  
กล้าคิด  กล้าทํา  มีทักษะในการพูด ชอบงานสังคม มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าโต้แย้ง กล้าได้ กล้าเสีย มี
ความเป็นอิสระ มีความสนใจต่ออํานาจ มีความก้าวร้าว
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ทางวาจาและสถานภาพ มักหลีกเลี่ยงสภาพการที่ต้อง
ใช้กําลังทางปัญญาอันยาวนานและไม่ชอบกิจกรรมที่
เป็นระเบียบแบบแผน 

บุคคลที่ชอบศิลปะความงาม (Artistic) หมายถึง 
ผู้ ท่ีชอบกิจกรรมเกี่ยวกับนามธรรม เป็นคนอิสระ        
รักความงาม  มีความเป็นตัวของตัวเอง ชอบใช้ชีวิต
และทํากิจกรรมตามลําพัง  มักหมกมุ่นกับความคิดของ
ตนเอง  มักจะทําตามใจที่ตนปรารถนา  ชอบในงาน
ศิลปะ มีความคิดริเริ่มและไม่ชอบเลียนแบบผู้อื่น 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้ งนี้ มี วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
คุณลักษณะที่แสดงถึงความพร้อมทางอาชีพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอรรถวิทย์ 
กรุงเทพมหานคร ประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษาครั้งนี้ 
ได้แก่ 1) ผู้บริหารและครูโรงเรียนอรรถวิทย์ 
กรุงเทพมหานคร ได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะที่
แสดงถึงความพร้อมทางอาชีพของนักเรียน ท่ีจะนําไปใช้
เพื่อการตัดสินใจในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของ
นักเรียน รวมถึงการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนในอนาคตต่อไป 2) นักเรียนได้ข้อมูล
พื้นฐานสําหรับตัวนักเรียนเองที่ได้ทราบถึงคุณลักษณะที่
แสดงถึงความพร้อมทางอาชีพของตนเอง สามารถ
นําไปใช้เพื่อการตัดสินใจด้านอาชีพได้ 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ โดย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 โรงเรียนอรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 
ห้องเรียน จํานวน 78 คน โดยได้รับแบบสอบถาม
คืนกลับมาจํานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 96.2 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) 
คุณลักษณะทั่วไปของนักเรียน เป็นแบบสอบถามชนิด
เลือกตอบและเติมคําในช่องว่าง 2) คุณลักษณะที่แสดง
ถึงความพร้อมทางอาชีพของนักเรียน โดยแบ่งออกเป็น 
6 ประเภท ได้แก่ (1) บุคคลท่ีชอบเกี่ยวข้องกับสิ่งที่
เป็นรูปธรรม  (2) บุคคลท่ีชอบใช้ความคิดแก้ปัญหา  
(3) บุคคลท่ีชอบสังคมกับบุคคลอื่น  (4) บุคคลท่ีชอบ
ทําตามระเบียบแบบแผน  (5) บุคคลท่ีมีความ
ทะเยอทะยาน  (6) บุคคลที่ชอบศิลปะความงาม       
3) การแปลผล เป็นรายละเอียดการแปลผล

คุณลักษณะที่แสดงถึงความพร้อมทางอาชีพของ
นักเรียน 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม
ร้อยละ 52.0 เป็นเพศหญิง เป็นนักเรียนชายร้อยละ 
48.0 เป็นนักเรียนห้อง 1 จํานวน 37 คน และเป็น
นักเรียนห้อง 2 จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 
และ ร้อยละ 50.7 ตามลําดับสําหรับข้อมูลเกรดเฉลี่ย
ปัจจุบันของนักเรียน พบว่าอันดับท่ี 1 มีนักเรียน
จํานวน 21 คน มีเกรดเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ระหว่าง 3.51 – 
4.00 อันดับท่ี 2 มีนักเรียนจํานวน 17 คน มีเกรดเฉลี่ย
ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 2.01 – 2.50 และอันดับท่ี 3 มี
นักเรียนจํานวน 15 คน มีเกรดเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
3.01 - 3.50 คิดเป็นร้อยละ 28.0 ร้อยละ 22.7 และ
ร้อยละ 20.0 ตามลําดับ 

คุณลักษณะที่แสดงถึงความพร้อมทางอาชีพ
ของนักเรียนที่ได้รับคะแนนเป็นอันดับท่ี 1 นั้น นักเรียน
มีคุณลักษณะที่แสดงถึงความพร้อมทางอาชีพของ
นักเรียนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น (Social) มากที่สุด 
(ร้อยละ 32.5) รองลงไปคือคุณลักษณะที่แสดงถึงความ
พร้ อมทางอาชี พของนั ก เ รี ยนที่ เ กี่ ย วกั บความ
ทะเยอทะยาน (Enterprising) และท่ีเกี่ยวกับการใช้
ความคิดแก้ปัญหา (Investigative) (ร้อยละ 26.4 และ 
ร้อยละ 12.1 ตามลําดับ)เมื่อพิจารณาคุณลักษณะที่
แสดงถึงความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนที่ได้รับ
คะแนนเป็นอันดับ ท่ี  2 นั้ น  พบว่ า  นัก เรี ยนที่ มี
คุณลักษณะที่แสดงถึงความพร้อมทางอาชีพของ
นั ก เ รี ย น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ค ว า มทะ เ ย อทะ ย า น 
(Enterprising) มากท่ีสุด (ร้อยละ 33.7) รองลงไปคือ
คุณลักษณะที่แสดงถึงความพร้อมทางอาชีพของ
นักเรียนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น (Social) และท่ี
เกี่ยวกับศิลปะความงาม (Artistic) (ร้อยละ 21.7 และ 
ร้อยละ 13.3 ตามลําดับ) ส่วนคุณลักษณะที่แสดงถึง
ความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนที่ได้รับคะแนนเป็น
อันดับท่ี 3 นั้น พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะที่แสดงถึง
ความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ความคิดแก้ปัญหา (Investigative) มากท่ีสุด (ร้อยละ 
26.9) รองลงไปคือคุณลักษณะที่แสดงถึงความพร้อม
ทางอาชีพของนักเรียนที่เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน 
(Conventional) และที่เกี่ยวกับศิลปะความงาม 
(Artistic) (ร้อยละ 25.6 และ ร้อยละ 14.6 ตามลําดับ) 
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ตารางที่ 1  อันดับท่ีคุณลักษณะที่แสดงถึงความพร้อมทางอาชีพของนักเรียน 
 

 อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

กลุ่มท่ี 1 บุคคลท่ีชอบเกี่ยวข้องกับ สิ่งที่เป็น
รูปธรรม (Realistic) 

7 8.4 8 9.6 11 13.4 

กลุ่มท่ี 2 บุคคลท่ีชอบใช้ความคิดแก้ปัญหา 
(Investigative) 

10 12.1 10 12.1 22 26.9 

กลุ่มท่ี 3 บุคคลท่ีชอบสงัคมกับบคุคลอ่ืน (Social) 27 32.5 18 21.7 6 7.3 
กลุ่มท่ี 4 บุคคลท่ีชอบทําตามระเบียบแบบแผน 
(Conventional) 

8 9.6 8 9.6 21 25.6 

กลุ่มท่ี 5 บุคคลท่ีมีความทะเยอทะยาน 
(Enterprising) 

22 26.5 28 33.7 10 12.2 

กลุ่มท่ี 6 บุคคลท่ีชอบศิลปะความงาม (Artistic) 9 10.9 11 13.3 12 14.6 
รวม* 83 100.0 83 100.0 82 100.0 

*แต่ละอันดับอาจมีค่าคุณลักษณะที่แสดงถึงความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนเท่ากัน ทําให้ยอดรวมเกิน 75 
 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาเรื่อง คุณลักษณะที่แสดงถึงความ
พร้อมทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอรรถวิทย์ กรุงเทพมหานครผู้ศึกษามีประเด็น
ท่ีน่าสนใจนํามาอภิปราย ดังนี้ 

1.  คุณลักษณะที่แสดงถึงความพร้อมทางอาชีพ
ของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดแก้ปัญหา 
พบว่า นักเรียนเป็นตัวของตัวเองสูงและมักชอบซักถาม
ปัญหาทุกแง่ทุกมุมเมื่อตนเองไม่เข้าใจซ่ึงสอดคล้องกับ
คํากล่าวของ วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545) ซ่ึงระบุว่า 
กระบวนการเรียนรู้โดยทั่วไปคือ การจัดให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์อย่างมีจุดมุ่งหมาย ผ่านทางประสาท
สัมผัส และช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ได้สังเกต 
อ่าน ฟัง คิด ซักถาม ตอบคําถาม อภิปราย ทดลอง 
เขียน  และลงมือปฏิบั ติจริง ผลท่ีเกิดขึ้นคือ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน ทําให้นักเรียนมี
ทักษะความสามารถทางการปฏิบัติ เช่น การกล้าพูด 
กล้าคิด หรือกล้าแสดงออก เป็นต้นซ่ึงสอดคล้องกับ
ทางโรงเรียนอรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร ได้มีการจัด
กิจกรรมแสดงความสามารถของนักเรียนขึ้นต่อเนื่องทุก
ปี ท้ังนี้เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีความกล้าแสดงออก 
โดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ท่ีแสดงออกมาใน
รูปแบบของการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

2.  ความถนัดทางอาชีพที่เกี่ยวข้องกับบุคลอื่น
ท่ีว่ามีความสุขที่ได้สนทนากับเพื่อนๆ มากมายหลายตา 
มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น และเป็นห่วงความรู้สึก
ของคนอื่นนั้นมี ระดับคะแนนที่ สู งกว่าข้ออื่นนั้น 
สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2546) ซ่ึง
เห็นสมควรว่าให้ปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการแก่
เยาวชนไทย อันได้แก่ ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย์ มีวินัย 
สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ําใจ โดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนา
เยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข ด้วยการใช้
คุณธรรมเปน็พื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเชื่อมโยง
กับความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบัน
ศาสนา และสถาบันการศึกษา การปลูกฝังคุณธรรม จึง
หมายถึงการจัดสภาพการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็น
คุณค่าของการมีศีลธรรมและจริยธรรมในด้านต่างๆ 
และนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ 
และพฤติกรรมที่ ดีงามด้วยสังคมไทยในปัจจุบันได้
เปลี่ยนแปลงจากอดีตเป็นอย่างมาก โรงเรียนอรรถวิทย์ 
กรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นว่า การอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุขได้นั้น ทุกคนจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน ดังนั้นโรงเรียนอรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร ได้มี
การจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า กิจกรรมการแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ เพื่อให้นักเรียนได้ประกาศตนเป็นผู้นับถือ
พระพุทธศาสนา  รู้ จั กผิ ดชอบชั่ ว ดี  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และเข้าใจในธรรมะ สามารถนําธรรมะไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
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3.  คุณลักษณะที่แสดงถึงความพร้อมทางอาชีพ
ของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทําตามระเบียบแบบ
แผนมีจํานวนนักเรียนที่เลือกตอบในระดับมากท่ีสุด 
จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 ซ่ึงเป็นจํานวนที่น้อย
ท่ีสุดสอดคล้องกับคํากล่าวของข่าวสํานักงานรัฐมนตรี 
(2558) เกี่ยวกับนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ 
ท่ีเล็งเห็นว่านักเรียนยังขาดทักษะในด้านต่างๆ รวมถึง
ทักษะในการใช้ชีวิตประจําวัน และขาดความสุขในการ
เรียนรู้ของนักเรียน เพื่อจะได้นํามาเป็นข้อมูลในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งต้องตอบโจทย์ปัญหาด้าน
การศึกษาด้วย เช่น เด็กไทยเรียนมากและมีการบ้าน
จํานวนมาก  ทําให้พ่อแม่และเด็กมีความเครียด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กไทยไม่ดีขึ้น เด็กไทย
ขาดทักษะชีวิต ขาดระเบียบวินัย เป็นต้น 

4.  นักเรียนที่ มีคุณลักษณะที่แสดงถึงความ
พร้อมทางอาชีพของนักเรียนที่ เกี่ยวข้องกับความ
ทะเยอทะยาน กลุ่มนักเรียนที่ชอบหาประสบการณ์
แปลกๆ ใหม่ๆ และรักการผจญภัยท่ีมีจํานวนสูงกว่า
การพูดขายของหรือพูดโฆษณาขายสินค้าต่างๆ  ซ่ึง
สอดคล้องกับสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชน (2559) พบว่าผลสํารวจทักษะ
ของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 พบเด็กไทยมีทักษะการ
เรียนรู้ท่ีดี แต่ขาดทักษะชีวิตและการทํางานเป็นทีม 
ส่งผลทักษะการสื่อสารน้อยที่สุดซ่ึงเด็กส่วนใหญ่มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในระดับท่ีดี คะแนนเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 3.5 - 3.7 จากคะแนนเต็ม 5 ซ่ึงทักษะด้าน
การเรียนรู้มีคะแนนสูงสุด ขณะที่ทักษะด้านการสื่อสาร
มีคะแนนน้อยที่สุด 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ 

1.  ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต ควรเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตสําหรับผู้เรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบั ติในการพัฒนาให้ เกิดความ
ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น รวมถึงการคิด
วิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์ ความเครียดและการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น 

2.  ด้านการฝึกทักษะในการทํางาน หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ควรให้การสนับสนุนในเรื่องของการฝึกทักษะ
ชี วิ ตและมี ค ว ามรู้ อ า ชี พติ ด ตั ว  จะทํ า ใ ห้ เ ด็ ก มี

กระบวนการการเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้เข้าสู่ชีวิตจริง ควร
สอนตั้งแต่เด็กเพราะเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการ
ทํางาน ซ่ึงจะมีความสําคัญอย่างมากต่อการดําเนินชีวิต
ในอนาคต 

3.  ด้านการจัดกระบวนการการเรียนรู้ การสอน 
เป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามความหมายของการศึกษา คือ การส่งเสริมให้บุคคล
เจริญเติบโตและมีความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาและพัฒนาขึ้นไปสู่ความเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

4.  ด้านการแนะแนวอาชีพ การแนะแนวอาชีพ
เป็นกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งเพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนเกี่ยวกับการวางแผนและการตัดสินใจเลือก
อาชีพ ช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบอาชีพที่เหมาะสมกับ
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และสภาพ
ร่างกายของตน การแนะแนวอาชีพ จะช่วยให้นักเรียน
ได้ค้นพบและตัดสินใจเลือกอาชีพได้อย่างถูกต้องซ่ึงจะ
เป็นผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจในงานของตน และมี
ชี วิตการทํางานที่ มีประสิทธิภาพ เป็นการช่วยให้
ทรัพยากรมนุษย์ได้รับการส่ง เสริมพัฒนาให้ เกิด
ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1.  ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ
คุณลักษณะที่แสดงถึงความพร้อมทางอาชีพของ
นักเรียนเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของ
โรงเรียนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก รวมถึง การจัดวิธีการเรียนรู้ท่ีดีต่อไป 

2.  ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาวิธีการการเตรียม
ความพร้อมสู่อาชีพของนักเรียน ท้ังนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และแนวทาง
ในการพัฒนาความรู้และทักษะของนักเรียนต่อไป 

3.  ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาสาเหตุท่ีทําให้เด็ก
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ขาดทักษะในด้าน
ต่างๆ เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา  
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