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บทคัดย่อ
วีรวัฒน์ ยกดี : ความคาดหวังที่มีต่อสถานศึกษาในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวายวิทยาคาร, 73 หน้า.
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคาดหวังในการศึกษาต่อและการประกอบอาชี พ ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 2) เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของนักเรียนในการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ โดยจาแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแผนการเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ปัจจัยด้านความพร้อมของสถานศึกษาในสภาพจริงกับสภาพที่คาดหวังในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
และ 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษากับความคาดหวั ง ใน
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ รูปแบบวิจัยเป็น การวิจัยเชิงบรรยาย โดยการศึกษาจากนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวายวิทยาคาร จานวน 62 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ แบบสอบข้อมูลทั่วไป และความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อสถานศึกษาเพื่ อ
เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้ t-test for dependent sample
วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนโดยใช้ 1-way ANOVA และการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ โ ดยใช้ Pearson’s
Correlation ซึ่งใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS for window ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวายวิทยาคาร ร้อยละ 66.13 มีความคาดหวังในการศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา
2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพโดยจาแนกตาม
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ย น และแผนการเรี ย น พบว่านักเรียนมีค่าเฉลี่ ยความคาดหวังไม่แตกต่างกันอย่า งมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05
3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านความพร้อมของสถาบันการศึกษาในสภาพจริงกับสภาพที่
คาดหวังในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพทั้ง 4 ด้านนั้น พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอน นักเรี ยนมี
ความคิดเห็นว่าสภาพจริงและสภาพที่คาดหวังแตกต่างกัน ด้านการเตรียมความพร้อมของครูผู้สอน พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่มีความคาดหวังมากกว่าสภาพจริง ส่วนด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา และด้านการ
บริหารกิจการนักเรียน มีส่วนคล้ายคลึงกัน คือ พบว่า บางประเด็นมีค่าเฉลี่ยสภาพที่คาดหวังสูงกว่าสภาพจริง
อีกส่วนหนึ่งมีค่าเฉลี่ยสภาพจริงสูงกว่าสภาพที่คาดหวัง และบางส่วนมีความคิดเห็นว่าสภาพจริงและสภาพที่
คาดหวังแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพร้อมของสถาบันการศึกษากับความคาดหวังใน
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ พบว่า ระดับความพร้อมของสถานศึกษาในปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับ
ความคาดหวังในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในทุกด้าน อย่างมีนัยนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ความคาดหวัง/การศึกษาต่อ/การประกอบอาชีพ/การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
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Abstract
Weerawat Yokdee: OCCUPATIONAL, EDUCATIONAL EXPECTATION AND RELATED
FACTORS IN SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTS AT SAWAIWITTAYAKARN SCHOOL,
73 pages.
The purpose of this research was to study occupational and educational expectation
in senior high school students at Sawaiwittayakarn School, to compare occupational and
educational expectation in senior high school students according to GPA, and educational
programs at Sawaiwittayakarn School, to compare occupational and educational expectation
in senior high school students according to institution' actual and expected readiness factors
at Sawaiwittayakarn School, and to study the relationship between institution' actual and
expected readiness factors in senior high school students at Sawaiwittayakarn School . The
type of research is a descriptive research. The samples were 62 with average age of 17 years
old by stratified random sampling. The instruments were questionnaire on general data and
students’ expectation towards occupation and education. The statistics used are frequency,
percentile, medium, and data standard deviation, the analysis of variance using t- test and
ANOVA, and the relative test using Pearson Correlation which all data analysis will be analyzed
by SPSS package program.
The results are:
1. The 66.13% of the senior high school students at Sawaiwittayakarn School expect
to study further in university.
2. The GPA and Educational Programs have not effected to the students’ occupational
and educational expectation, the mean of expectation was not significantly different at the .05
level.
3. A comparative analysis of the readiness of educational institutions in actual
conditions and expected conditions for occupational and educational expectation in all four
aspects. Teaching aspect, found that students have the opinion that the actual condition and
expected condition are different. Teachers' readiness aspect, found that most students had
more expectations than actual condition. Environment and administration aspects, found that
some of them are not totally different and one another is significantly different at the . 05
level.
4. A study of the relationship between the institutions’ readiness, occupational and
educational expectation found that they are all related significantly at the .05 level.
Keywords: occupational and educational expectation/institution’s readiness
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กิตติกรรมประกาศ
วิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์จากนางสาวทองใบ ตลับทอง ผู้อานวยการ
โรงเรี ย นสวายวิทยาคาร และนายประหยั ด เขียวหวาน รองผู้ อานวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร ที่ได้ให้
คาแนะนาและข้อคิดเห็น อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทาวิจัย อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ดาเนินงานอีกด้วย
นอกจากนี้ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสวายวิทยาคารทุกคนที่เป็น
กาลังใจ และให้ความช่วยเหลือในการทาวิจัยเรื่องนี้จนสาเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย
สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ที่สละเวลาและให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการวิจัย จนได้ผลการศึกษาที่มีความถูกต้องและเป็นจริง
เพือ่ ใช้ในการวางแผนนโยบายด้านการศึกษาของโรงเรียนให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนต่อไป
วีรวัฒน์ ยกดี
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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญและความเป็นมา
การศึกษานับว่าเป็นองค์ประกอบสาคัญในการพัฒนาประเทศ ในการสร้าง และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้มีความรู้ความคิด ความสามารถ เพื่อให้บุคคลสามารถนาความรู้ไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
สามารถดาเนินชีวิต ปรับปรุงคุณภาพชีวิต และตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล สามารถรับรู้ได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
ประกอบอาชีพอย่างมีศักดิ์ศรี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมได้อย่างเต็มที่
นักเรียนเป็นผู้ที่มีความสาคัญต่อประเทศชาติ และจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ซึ่งต้องรับผิดชอบ
ประเทศชาติต่อไป จึงสมควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาทุก ๆ ด้านให้สอดคล้องหรือเหมือนกันกับจุดมุ่งหมายและ
ความสนใจของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ ดังนั้นการที่ทางโรงเรียนมีความพร้อมและ
คุณครูมีความสามารถในการสังเกตอย่างเป็นวัตถุวิสัยว่านักเรียนมีความสนใจทางด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ จะ
ช่วยให้ทางโรงเรียนและคุณครูสามารถปรับเปลี่ยนการจัดสภาพการณ์ให้สอดคล้องกับธรรมชาติและพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียนที่อยู่ตรงหน้า การช่วยให้นักเรียนเป็นผู้ที่คิดเป็น ทาเป็นและแก้ปัญหาเป็น โดยเน้นให้
ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนา จะช่วยให้นักเรียนเหล่านั้นสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมที่ตนเองเป็นผู้เลือกได้
อย่างมีความสุข และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นที่พึงประสงค์ของประเทศชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็ นนักเรียนที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่
สาคัญในการพัฒนาอาชีพ นักเรียนในระดับนี้ต้องมีการเตรียมเพื่อเข้าสู่อาชีพ หรือการศึกษาเฉพาะทางต่อไปที่
จะเป็นตัวกาหนดอาชีพ จากการสารวจข้อมูลการศึกษาของนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่าร้อยละ
50 ยังไม่รู้ว่าตนเองสนใจ ต้องการอะไร และยังไม่มีความแน่นอนในการเลือกสาขาที่จะศึกษาต่อ และอาชีพใน
อนาคต
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความคาดหวังที่มีต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชี พของ
นักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยเพราะการตัดสินใจทางการศึกษาและอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายเป็นสิ่งสาคัญมาก เพราะเป็นการกาหนดแนวทางการในศึกษาและการดาเนินชีวิตในอนาคต โดย
ผู้ วิ จั ย มุ่ ง ความสนใจไปที่ ปั จ จั ย ในเรื่ อ งผลการเรี ย น แผนการเรี ย น และปั จ จั ย ด้ า นความพร้ อ มของ
สถาบันการศึกษา และเหตุผลของการเลือกโรงเรียนวัดสุ ทธิวรารามเป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจากเป็น
โรงเรียนชายล้วนทาให้สามารถลดตัวแปรเรื่องเพศได้ และโรงเรียนสวายวิทยาคารยังเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
และมีมาตรฐานในการวัดผลทางการศึกษาของนักเรียน

คาถามวิจัย
1. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความคาดหวังในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างไร
2. ระดับผลการเรียนที่ต่างกันมีผลต่อความคาดหวัง ต่อสถานศึกษาในการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพต่างกันหรือไม่
3. แผนการเรียนที่แตกต่างกันมีผลต่อความคาดหวัง ต่อสถานศึกษาในการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพต่างกันหรือไม่
4. ปัจจัยด้านความพร้อมของสถาบันการศึกษามีความสัมพันธ์กับ ความคาดหวังในการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนสวายวิทยาคารหรือไม่
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักเรียนในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
2. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของนักเรียนในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ โดยจาแนกตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแผนการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวายวิทยาคาร
3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านความพร้อมของสถาบันการศึกษาในสภาพจริงกับสภาพที่คาดหวังใน
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวายวิทยาคาร
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพร้อมของสถาบันการศึกษากับความคาดหวังใน
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวายวิทยาคาร

ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากร เป็ น นั กเรี ย นชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กาลั งศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
จานวน 62 คน โรงเรียนสวายวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
2. ตัวแปรที่มุ่งศึกษาในการทาวิจัยครั้งนี้
ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1)
ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมตัวแปรดังนี้
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- แผนการเรียนที่ศึกษา
2)
ปัจจัยด้านความพร้อมของสถาบันการศึกษา
- ด้านการจัดการเรียนการสอน
- ด้านครูผู้สอน
- ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
- ด้านบริหารกิจการนักเรียน
ตัวแปรตาม ได้แก่
3)
ความคาดหวังของนักเรียน ซึ่งครอบคลุมตัวแปรดังนี้
- การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
- การวางแผนประกอบอาชีพ
3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ข้อจากัดของการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง คือนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสวายวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2564 เท่านั้น ดังนั้นผลการวิจัยที่ได้จึงไม่สามารถอ้างอิงสู่
กลุ่มประชากรอื่น ๆ ได้
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสวายวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ ซึ่ง
เป็นโรงเรียนสหศึกษาประจาตาบล และมีแผนการเรียนเพียง 2 แผนการเรียน คือ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
และศิลปศาสตร์-ภาษา ดังนั้นความคาดหวังในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอาจมีความแตกต่างกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนชายล้วน โรงเรียนหญิงล้วน โรงเรียนประจาจังหวัด โรงเรียน
ประจาอาเภอ หรือโรงเรียนที่มีแผนการเรียนแตกต่างกันอื่น ๆ
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คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
1. ความคาดหวังในการศึกษาต่อ หมายถึง ความประสงค์ หรือความปรารถนาที่นักเรียนมัธยมศึกษา
ปี ที่ 6 ของโรงเรี ย นสวายวิ ทยาคารต้ อ งการจะเพิ่ ม พูน ศั ก ยภาพและมาตรฐานการท างานของบุค คลให้ มี
ประสิทธิภาพ เป็นการเปิดโอกาสให้ตนเองได้แสวงหาความรู้และประสบการณ์ สามารถเลือกเข้าศึกษาต่อได้
ตามความต้องการ
2. ความคาดหวังในการประกอบอาชีพ หมายถึง ความประสงค์ หรือความปรารถนาที่นักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสวายวิทยาคาร ต้องการทางาน และมีรายได้ตอบแทน โดยอาศัยแรงงาน ความรู้
ทักษะ อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการ แตกต่างกันไป
3. ระดับผลทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถในการเรียนของนักเรียนโดยวัดจากคะแนน
ผลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสม (GPAX) ส าหรั บ การวิจัยครั้งนี้คิด จากผลการเรียนสะสมตั้ งแต่ภ าคเรีย นที่ 1 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงภาคเรียนที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และแบ่งระดับผลการเรียนของนักเรียนของ
นักเรียนเป็น 3 ระดับ
- ระดับผลการเรียนต่า หมายถึง ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระหว่าง 0.00 - 1.99
- ระดับผลการเรียนปานกลาง หมายถึง ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระหว่าง 2.00 - 2.99
- ระดับผลการเรียนสูง หมายถึง ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.00 - 4.00
4. นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 หมายถึ ง นั ก เรี ย นที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ปี
การศึกษา 2564 โรงเรียนสวายวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจาตาบล ประเภท
สหศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย (ม.1-6) มีครูจานวนทั้งสิ้น 40 คน
นักเรียนจานวน 601 คน จานวนห้องเรียน 22 ห้องเรียน
5. แผนการเรียน หมายถึง แนวทางการเรียนที่ทางโรงเรียนจัดให้แก่นักเรียน การเรียนที่ถูกแบ่งออก
ตามความถนัดหรือความสนใจของผู้เรียนตามหลักสูตรที่ โรงเรียนสวายวิทยาคารจัดให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย แบ่งได้ดังนี้
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
- แผนการเรียนศิลปศาสตร์ – ภาษา
6. การเตรียมความพร้อมของสถาบันการศึกษา หมายถึง สภาพของบุคคลที่สามารถดาเนินงานหรือ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งได้อย่างมีศักยภาพและประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวสาหรับการทากิจกรรมนั้น
ๆ อย่างสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ความสนใจ หรือแรงจูงใจจากประสบการณ์และจากการได้รับการ
ฝึกอบรมมาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับนักเรียนที่จะศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคต
7. การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง ระดับความความพร้อมในด้านการ
จัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับนักเรีย นในการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ อันประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้านสื่อ
การเรียนการสอน และด้านการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
7.1 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับการดารงชีวิต เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมี
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ส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน จนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ
7.2 ด้านสื่อการเรียนการสอน หมายถึง การใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ช่วยในการถ่ายทอด
เรื่องราว ความรู้ ข้อเท็จจริง แนวคิด ตลอดจน เจตคติ จากแหล่งความรู้ หรือผู้สอนไปสู่ผู้เรียน เพื่อเตรียมความ
พร้อมการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
7.3 ด้านการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง หมายถึง การประเมินผลที่ใช้วิธีการและเกณฑ์
ที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาต่อและประกอบอาชีพของ
ผู้เรียน
8. ด้านการเตรียมความพร้อมด้านครูผู้สอน หมายถึง ระดับความความพร้อมในด้านครูผู้สอนของ
สถาบันการศึกษา ซึ่งครูผู้สอนมีความรู้และความสามารถในวิชาชีพครู สามารถปรั บหลักสูตรการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับ ความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ อัน
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ด้านความรู้และความสามารถในวิชาชาชีพครู ด้านสนับสนุนการเรียนการสอน
และด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณ
8.1 ด้านความรู้และความสามารถในวิชาชาชีพครู หมายถึง ครูมีความรู้และความสามารถ
ในวิชาชีพครู สามารถปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน มีความรอบรู้
มีความแม่นยาและมีความละเอียดในวิชาที่สอน สามารถนาความรู้ไปแนะแนว รวมทั้งวินิจฉัยปัญหาและความ
จาเป็นของนักเรียนรายบุคคลให้สอดคล้องกับการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้
8.2 ด้ า นสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน หมายถึ ง ครู มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเชิ ง แนะแนวเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของนักเรียน รวมถึงเป็นครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมหรือกิจกรรมพิเศษ มีการจัดเก็บ
เอกสารข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนเพื่อเป็นฐานข้อมูล มีการติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์บ้านเมือง
เพื่อประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมความต้องการของนักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งข่าวมาประยุกต์ในการจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน
8.3 ด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณ หมายถึง ครูมีเมตตากรุณา มีความสนใจและห่วงใยใน
การเรียนและความประพฤติของนักเรียน เป็นกันเองกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้สึกเปิดเผยไว้วางใจ
และเป็นที่ปรึกษาความต้องการในการเรียนต่อและประกอบอาชีพ
9. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา หมายถึง ระดับความความพร้อมในการดาเนินงาน
และการปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆของสถาบันการศึกษา เพื่อที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ตัวเองในทุกๆด้านเพื่อการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพในอนาคต โดยผู้บริหารร่วมกับครู และผู้เกี่ยวข้องใน
สถานศึกษา พิจารณาองค์ประกอบ 3 ด้านคือ ด้านกายภาพ ด้านบริหาร และด้านวิชาการ
9.1 ด้านกายภาพ หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นวัตถุ เป็นรูปธรรมให้มีความเหมาะสม
กับกิจกรรมต่างๆ ภายในสถานศึกษาโดยคานึงถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยในสถานศึกษา
9.2 ด้ า นบริ ห าร หมายถึ ง การบริ ห ารจั ด การภายในสถานศึ ก ษาโดยมี ก ระบวนการใน
ดาเนินการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานสาเร็จด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร การทางานอย่างมี
ระบบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
9.3 ด้านวิชาการ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตรงตามจุดประสงค์ ส่งเสริม
ความสามารถของแต่ละบุ คคล โดยสถานศึกษาจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้ ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทั้งภายใน
ห้องเรียนและนอกโรงเรียน
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10. ด้านการบริหารกิจการนักเรียน หมายถึง ระดับความความพร้อมในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆที่
นอกเหนือจากการสอนของสถาบันการศึกษา และประสานงานประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน เพื่อเป็นสื่อกลางที่ประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับความต้องการและ
ความคาดหวังของนักเรียนทั้งด้านการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ พิจารณาองค์ประกอบ 2 ด้านคือ ด้าน
การบริหารนักเรียน และด้านสวัสดิการ
10.1 ด้านบริหารกิจการนักเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนอันจะช่วยส่งเสริมการเรียนต่อและการประกอบอาชีพ เช่น กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมและแนว และ
การจัดโครงการส่งเสริมการศึกษาต่อและประกอบอาชีพต่างๆ
10.2 ด้ า นสวั ส ดิ ก ารนั ก เรี ย น หมายถึ ง การช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ยนและป้ อ งกั น ปั ญ หา และ
สนับสนุนอื่น ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเรียนต่อและการประกอบอาชีพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็ น แนวทางส าหรั บ ผู้ บ ริ ห าร คุ ณ ครู หรื อ บุ ค ลากรที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในโรงเรี ย นสามารถน า
ผลการวิจัยไปเป็นข้อมูล
2. เพื่อวางแผนจัดหลักสู ตร แผนการสอน สภาพแวดล้อมให้มีความพร้อมและเหมาะสมต่อความ
คาดหวังของนักเรียนต่อการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความคาดหวังในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และปัจจัยที่
เกี่ย วข้องในนั กเรี ย นชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวายวิทยาคาร การค้นคว้าวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้กาหนดรายละเอียดที่จะศึกษาดังต่อไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวัง
1.1.1. ความหมายของความคาดหวัง
1.1.2. ปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวัง
1.2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ
1.2.1. ความหมายของการประกอบอาชีพ
1.2.2. ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์
1.3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อ
1.3.1. ความหมายของการศึกษาต่อ
1.3.2. ประเภทของการศึกษาต่อ
1.4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพของนักเรียน
1.4.1. การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอน
1.4.2. การเตรียมความพร้อมด้านครูผู้สอน
1.4.3. การเตรียมความพร้อมด้านการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
1.4.4. การเตรียมความพร้อมด้านการบริหารกิจการนักเรียน
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวัง
2.2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ
2.3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อ
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
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1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวัง
1.1.1 ความหมายของความคาดหวัง
นักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายของความคาดหวังอย่างหลากหลาย ดังนี้
สิริวรรค์ อัศวกุล ( 2528:1 ) อธิบายว่า ความคาดหวัง หมายถึง ความคาดหวังของมนุษย์เป็นการคิด
ล่วงหน้าไว้ก่อน ซึ่งอาจจะไม่เป็นไปตามที่คิดไว้ แต่มีบทบาทสาคัญต่อพฤติกรรมของบุคคล
เคลย์ (Clay. 1988:252) ได้ ก ล่ า วถึ ง ความคาดหวั ง ต่ อ การกระท าหรื อ สถานการณ์ ว่ า เป็ น การ
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงอนาคตที่ดี เป็นความมุ่งหวังที่ดีงาม เป็นระดับหรือค่าความน่าจะเป็นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่
หวังไว้
พจนานุกรมออกฟซ์ฟอร์ด (Oxford Advanced Leamer's Dictionary:2000) ได้ให้ความหมายของ
ความคาดหวัง เป็นความเชื่อ เป็นความรู้สึกนึกคิด ของบุคคลที่คาดการณ์ล่วงหน้า ต่อบางสิ่งบางอย่างว่า ควร
จะเป็ น หรื อควรจะเกิ ด ขึ้น มหาวิทยาลั ย สุ โ ขทัยธรรมาธิร าช (2540:18) ได้กล่ าวถึง ความคาดหวั ง ของ
ผู้รับบริการว่า เมื่อผู้รับบริการมาติดต่อกับองค์กรหรือธุรกิจบริการใดๆ ก็มักจะคาดหวังว่า จะได้รับการบริการ
อย่างได้อย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ให้บริการจาเป็นที่จะต้องรับรู้ และเรียนรู้เกี่ยวกับ ความคาดหวังพื้นฐาน และรู้จักสารวจ
ความคาดหวังเฉพาะของผู้รับบริการ เพื่อสนองบริการที่ตรงกับ ความคาดหวัง ซึ่งจะทาให้ผู้รับบริการเกิดความ
พึงพอใจ หรืออาจเกิดความประทับใจขึ้นได้หากการบริการนั้นเกินความ
ชิษณุกร พรภาณุวิชญ์ (2540:6) อธิบายว่า ความคาดหวังหมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็น การรับรู้
การตีความ หรือการคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้นของบุคคลอื่น ที่คาดหวังในบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับตน โดยคาดหวังหรือต้องการให้บุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ตนต้องการ หรือคาดหวังเอาไว้
จากข้อความข้างต้นสรุปได้ว่า ความคาดหวัง หมายถึง ความรู้สึกหรือความต้องการที่มนุษย์คาดการณ์
ต่อเหตุการณ์ต่างๆว่าบางสิ่งควรจะเป็นอย่างไรหรือควรจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต โดยมนุษย์มักมีความคิดว่า
เหตุการณ์จะเป็นไปตามที่เขาคิดไว้

1.1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวัง
พัชรี มหาลาภ(2538 : 14) ปัจจัยที่กาหนดความคาดหวังมี 3 ประการ ได้แก่
1. กับลักษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคล และสภาพแวดล้อม ความคาดหวังและการแสดงออกจึง
แตกต่างกัน เพราะความคิดความต้องการของแต่ละ บุคคลเน้นแตกต่างกัน
2. ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน และประสบการณ์ที่ผ่านมาในครั้งนั้นๆ กล่าวได้ว่าถ้าบุคคลเคย
ประสบความสาเร็จในการทางานนั้นมาก่อน ก็จะทาให้มีการกาหนดระดับความคาดหวังในการทางานในคราว
ต่อไปสูงขึ้น และใกล้เคียงสภาพความเป็นจริงมากขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามจะกาหนดความคาดหวังลงมา ก็เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดความรู้สึกล้มเหลวจากระดับความคาดหวังที่ตั้งไว้สูงกว่าความสามารถจริง
3. ขึ้นอยู่กับการประเมินความเป็นไปได้ เพราะความคาดหวังเป็นความรู้สึกนึกคิดและ การคาดการณ์
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยสิ่งนั้นๆอาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้จะเป็นการประเมินค่า โดยมี
มาตรฐานของตนเองเป็นเครื่องวัดของแต่ละบุคคล ซึ่ง การประเมินค่าของแต่ละคน ที่ มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งชนิด
เดียวกัน ก็อาจแตกต่างกันได้ ด้วยขึ้นอยู่กับภูมิหลัง ประสบการณ์ ความสนใจการให้คุณค่าแก่สิ่งนั้นๆ ของแต่
ละบุคคล จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าความคาดหวังของมนุษย์คาดหวังเกิดจากสภาพแวดล้อมที่
บุคคลได้รับกับความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรม ที่แตกต่างกันออกไป ตามความรู้ ประสบการณ์และความ
ต้องการ แล้วบุคคลจะตัดสินใจ
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1.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ
1.2.1 ความหมายของการประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพเป็นที่มาของรายได้ เพื่อนาไปใช้จ่ายในการดารงชีวิต ซึ่งจาเป็นต้องอาศัย
ปัจจัยสี่ ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ในอดีตสิ่งของต่าง ๆ เหล่านี้เป็นหน้าที่
ของพ่อแม่เป็ น ผู้ จั ดหาให้ แก่ส มาชิก ด้ว ยการผลิ ตขึ้นใช้เองในครอบครัว โดยไม่จาเป็นต้องใช้เงินซื้ อ หา
ปัจจุบันการดารงชีวิตในสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนมีการศึกษามกขึ้น ความรู้ที่ได้รับจะเป็นพื้นฐานใน
การประกอบอาชีพ เพื่อให้มีรายได้มาซื้อปัจจัยสี่และสิ่งของอื่น ๆ ในการดารงชีวิตและสร้างมาตรฐานที่ดีให้แก่
ตนเอง ครอบครัว และสังคม อาชีพมีอยู่มากมาย ควรพิจารณาเลือกประกอบอาชีพที่มีความถนัดและความ
สนใจ สุจริต มีความมั่นคงในชีวิตและมีรายได้เพียงพอความจาเป็นของการประกอบอาชีพมี

1.2.2 ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์
จอห์น แอล ฮอลแลนด์ (John L. Holland) เป็นผู้สร้าง "แบบสารวจความพอใจในอาชีพ"
(The Vocational Preference Inventory) ได้ส ร้าง "ทฤษฎีการเลื อกอาชีพ" ขึ้นโดยมีค วามคิดพื้นฐาน 4
ประการ (Holland. 1973: 2 - 4)
1. บุคลิกภาพของบุคคลทั่วไปแบ่งได้เป็น 6 ลักษณะตามความสนใจอาชีพประเภทต่าง ๆ ต่อไปนี้คือ
งานช่างฝีมือและกลางแจ้ง งานวิทยาศาสตร์และเทคนิค งานบริการการศึกษาและสังคม งานสานักงานและ
เสมียน งานจัดการและค้าขาย งานศิลปะดนตรีและวรรณกรรม บุคลิกภาพแต่ละลักษณะเป็นผลจากการปะทะ
สัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมต่าง ๆ กับแรงผลักดันส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วยศักดิ์ตระกูล บิดามารดา ระดับชั้น
ทางสังคม และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ประสบการณ์เหล่านี้จะก่อให้เกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ช อบ และ
ความรู้ สึ กชอบหรื อไม่ช อบนี้ จ ะกลายเป็ น ความสนใจ และจากความสนใจจะนาไปสู่ ความสามารถเฉพาะ
ท้ายที่สุดความสนใจและความสามารถเฉพาะจะกาหนดให้บุคลิกคิด รับรู้ และแสดงเอกลักษณ์ของตน
2. สิ่งแวดล้อมของบุคคลก็แบ่งได้เป็น 6 อย่างตามความสนใจอาชีพประเภทต่าง ๆ ข้างต้นเช่นเดียวกัน
สิ่งแวดล้อมแต่ละอย่างนี้ถูกครอบงาโดยบุคลิกภาพ และเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาและความกดดันบาง
ประการและโดยเหตุที่บุคลิกภาพต่างกัน ทาให้ความสนใจและความถนัดต่างกันด้วย บุคคลจึงมีแนวโน้มจะหัน
เข้าหาบุคคลหรือสิ่งต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของตน ดังนั้น บุคคลในกลุ่ม เดียวกันจึงมักจะมีอะไร ๆ
คล้าย ๆ กัน
3. บุคคลจะค้นหาสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออานวยให้เขาได้ฝึกทักษะและใช้ความสามารถของเขาทั้งยังเปิด
โอกาสให้เขาได้แสดงทัศนคติ ค่านิยม และบทบาทของเขา
4. พฤติกรรมของบุคคลถูกกาหนดโดยบุคลิกภาพและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ เมื่อเราทราบบุคลิกภาพ
และสิ่งแวดล้อมบุคคลก็จะทาให้เราทราบถึง ผลที่จะติดตามมาด้วย ซึ่งได้แก่การเลือกอาชีพ การเปลี่ยนงาน
ความสาเร็จในอาชีพ ความสามารถเฉพาะ พฤติกรรมทางการศึกษาและสังคม
นอกจากความคิ ด พื้ น ฐาน 4 ประการข้ า งต้ น แล้ ว ฮอลแลนด์ ยั ง มี แ นวคิ ดปลี ก ย่ อ ยเพิ่ ม เติ ม อี ก 4
ประการ (Holland. 1973: 4 - 5) ดังนี้
1. ความสอดคล้องต้องการ (Consistency) บุคลิกภาพบางลักษณะมีความสอดคล้องต้องการ เช่น
บุคลิกภาพของผู้มีความสนใจอาชีพประเภทงานช่างฝีมือและกลางแจ้งกับบุคลิกภาพของผู้มีความสนใจอาชีพ
ประเภทงานวิทยาศาสตร์และเทคนิ ค หรือบุคลิกภาพของผู้ มีความสนใจอาชีพประเภทงานสานักงานและ
เสมียนกับบุคลิกภาพของผู้มีความสนใจอาชีพประเภทงานศิลปะ ดนตรี และวรรณกรรม
2. ความแตกต่างกัน (Differentiation) โดยปกติ บุคคลจะมีบุคลิกภาพเด่นชัดอยู่ลักษณะหนึ่ง แม้จะมี
บุคลิกลักษณะอื่น ๆ ปะปนอยู่บ้าง แต่บางคนอาจจะมีบุคลิกภาพลักษณะต่าง ๆ อยู่ในระดับใกล้เคียงกันจนยาก
ต่อการชี้ชัดลงไปว่า บุคคลนั้นมีบุคลิกภาพลักษณะใด
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3. ความเหมาะสมกั น (Congruence) บุ ค ลิ ก ภาพและสิ่ ง แวดล้ อ มต้ อ งมีค วามเหมาะสมกั น เช่น
สิ่งแวดล้อมของผู้มีความสนใจประเภทงานช่างฝีมือและกลางแจ้ง ย่อมเหมาะสมกับบุคลิกภาพของผู้มีความ
สนใจอาชีพประเภทนี้มากกว่าบุคลิกภาพของผู้มีความสนใจประเภทอื่น
4. การคาดคะเน (Calculus) โดยเหตุที่บุคลิกภาพแต่ละลักษณะและสิ่งแวดล้อมแต่ละอย่างมิได้แยก
จากกันโดยเด็ดขาด และต่างก็มีความสัมพันธ์ภายในกันอยู่ ดังนั้นเมื่อบุคคลมีบุคลิกภาพลักษณะหนึ่งก็ ทาให้
สามารถคาดคะเนถึงบุคลิกภาพลักษณะอื่นได้ด้วย

1.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อ
1.3.1 ความหมายของการศึกษาต่อ
อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (ม.ป.ป.) การศึกษาต่ อ เนื่ อ งเป็น การศึ กษาที่จัด ขี้ นเพื่ อสนองความ
ต้องการและความจาเป็นของบุคคลต่อเนื่องไปจากการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาโกวิท วรพิพัฒน์ (อ้างถึง
ในกรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2537) ได้ให้ความหมายของการศึกษาต่อเนื่องว่าเป็นการให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่อง
ที่ได้ศึกษามาแล้วในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย เมื่อบุคคลจบการศึกษาไปประกอบอาชีพระยะหนึ่ง แล้วมีความ
จ าเป็ น ต้องหาความรู้ เฉพาะ หรื อเรื่ องที่เกี่ยวข้อ งกับ เรื่อ งนั้นเพิ่ มเติ ม ทาให้ ผู้ นั้นสมัครเรียนเพิ่มเติ ม จาก
สถาบั น การศึกษา เพื่อก้าวทัน การเปลี่ ย นแปลงทางวิช าการและเทคโนโลยี ข องสั งคมโลก โดยอาจได้ รั บ
ประกาศนียบัตรหรือใบรับรอง การศึกษาต่อเนื่องในรูปของการศึกษาผู้ใหญ่ที่จัดให้แก่ผู้ เรียนที่มีอายุเกินวัย
เรียนตามกฎหมาย แต่ไม่มีโอกาสเข้าเรียนด้วยเหตุที่ยากจน ต้องประกอบอาชีพหรือเร่ร่อน อพยพย้ายถิ่น อยู่
ท้องถิ่นห่างไกล บุคคลเหล่านี้จาเป็นต้องมีทักษะพื้นฐานของการเรียนรู้ หรือทักษะการอ่านออกเขียนได้ คิดเลข
เป็นมีวิชาความรู้ทางอาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และหน้าที่พลเมืององค์การยูเนสโก นิยามการศึกษาต่อเนื่องว่า
เป็น “ความคิดรวบยอดอย่างกว้าง ๆ ซึ่งรวมถึงโอกาสทั้งปวงตามความต้องการและความจาเป็นในการเรียน
นอกเหนือไปจากการศึกษาเพื่อการอ่านออกเขียนได้ขั้นพื้น ฐาน เป็นการศึกษาที่ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับบุคคลสรุปการศึกษาต่อเนื่อง หมายถึง
• การศึกษาต่อเนื่องสาหรับผู้อ่านออกเขียนได้
• การจัดการศึกษาที่สนองความต้องการความจาเป็นของผู้เรียน
• การจัดประสบการณ์ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึ กษาตามอัธยาศัย โดย
หน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ
• การศึกษาที่ถูกกาหนดในรูปของโอกาส เพื่อให้ผูกพันต่อเนื่องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต หลังจากจบ
ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
• การศึกษาที่ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิตให้กับบุคคล

1.3.2 ประเภทของการศึกษาต่อ
1.3.2.1 การศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา
นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วมีทางเลือกในการศึกษาต่อทางด้านสาย
อาชี พ อี ก ทางหนึ่ ง นั่ น ก็ คื อ ศึ ก ษาต่ อ ในโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษา ซึ่ ง ใช้ เ วลาในการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่โดยตรงในการ
จัดการศึกษาวิชาชีพ เพื่อพัฒนากาลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือและระดับผู้ชานาญการเฉพาะสาขา
วิชาชีพ (ระดับเทคนิค) ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม สามารถเป็นผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างานหรือเป็นผู้ประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระได้
โดยเน้นการแก้ปัญหาสร้างองค์ความรู้ในอาชีพ มีบุคลิกภาพ คุณธรรมและเจตคติที่ดี หลังจากศึกษาจบ
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แล้วสามารถศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อีก 2 ปี หรืออาจจะศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี 4 ปีก็ได้เช่นกัน

หลักสูตรการศึกษาเปิดการศึกษาในประเภทวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1.1 สาขาวิ ช าเครื่ อ งกล แบ่ ง ออกเป็ น สาขางานยานยนต์ เครื่ อ งกลอุ ต สาหกรรม เครื่ อ งกลเรื อ
เครื่องกลเกษตร ตัวถังและสีรถยนต์
1.2 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง แบ่งออกเป็น สาขางานเครื่องมือกล ซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
เขียนแบบเครื่องกล ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร แม่พิมพ์พลาสติก แม่พิมพ์โลหะ
1.3 สาขาวิชาโลหะการแบ่งออกเป็น สาขางานเชื่อมโลหะ อุตสาหกรรมต่อตัวถังรถโดยสาร
1.4 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น สาขางานไฟฟ้ากาลัง อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม
เมคคาทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์
1.5 สาขาวิชาการก่อสร้างแบ่งออกเป็น สาขางานก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม เครื่องเรือนและการ
ตกแต่งภายใน สารวจ
1.6 สาขาวิชาการพิมพ์ แบ่งออกเป็น สาขางานการพิมพ์
1.7 สาขาวิชาแว่นตาและเลนส์ แบ่งออกเป็น สาขางานแว่นตาและเลนส์
1.8 สาขาวิชาการต่อเรือ แบ่งออกเป็น สาขางานต่อเรือโลหะ ต่อเรือไม้ ซ่อมบารุงเรือ
1.9 สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ยาง แบ่งออกเป็น สาขางานผลิตภัณฑ์ยาง
2. ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2.1 สาขาวิชาพณิชยการแบ่งออกเป็น สาขางานการบัญชี การขาย การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ ภาษาต่างประเทศ งานสานักงานสาหรับผู้พิการทาง
สายตา
2.2 สาขาวิชาธุรกิจบริการ แบ่งออกเป็น สาขางานการจัดการความปลอดภัย การจัดการความสะอาด
3.ประเภทวิชาศิลปกรรม
3.1 สาขาวิชาศิลปกรรมแบ่งออกเป็น สาขางาน วิจิตรศิลป์ การออกแบบ ศิลปหัตถกรรม อุตสาหกรรม
เครื่องหนัง เครื่องเคลือบดินเผา เทคโนโลยีการถ่ายภาพฯ เครื่องประดับอัญมณี ช่างทองหลวง เทคโนโลยี
ศิลปกรรม การพิมพ์สกรีน คอมพิวเตอร์กราฟิก ศิลปหัต ถกรรมโลหะ รูปพรรณและเครื่องประดับ ดนตรีสากล
เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ ช่างทันตกรรม
4. ประเภทวิชาคหกรรม
4.1 สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายแบ่งออกเป็น สาขางาน ผลิตและตกแต่งสิ่งทอ ออกแบบเสื้อผ้า ตัด
เย็บเสื้อผ้า อุตสาหกรรมเสื้อผ้า ธุรกิจเสื้อผ้า
4.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการแบ่งออกเป็น สาขางาน อาหารและโภชนาการ แปรรูปอาหาร
ธุรกิจอาหาร
4.3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์แบ่งออกเป็น สาขางาน คหกรรมการผลิต คหกรรมการบริการ ธุรกิจค
หกรรม คหกรรมเพื่อการโรงแรม
4.4 สาขาวิชาเสริมสวยแบ่งออกเป็น สาขางาน เสริมสวย
5. ประเภทวิชาเกษตรกรรม
5.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์แบ่งออกเป็น สาขางาน พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ช่าง
เกษตร เกษตรทั่วไป การประมง
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6. ประเภทวิชาประมง
6.1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า แบ่งออกเป็น สาขางาน เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
6.2 สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้า แบ่งออกเป็น สาขางาน แปรรูปสัตว์น้า การผลิตซูริมิและผลิตภัณฑ์
6.3 สาขาวิชาประมงทะเล แบ่งออกเป็น สาขางาน ประมงทะเล
7. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
7.1 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น สาขางาน การโรงแรม การท่องเที่ยว
8. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
8.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ แบ่งออกเป็น สาขางาน เทคโนโลยีสิ่งทอ
8.2 สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ แบ่งออกเป็น สาขางาน เคมีสิ่งทอ
8.3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสาเร็จรูป แบ่งออกเป็น สาขางาน อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสาเร็จรูป
9. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งออกเป็น สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
9.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง แบ่งออกเป็น สาขางาน เทคโนโลยีระบบเสียง
10. หลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) 2551
10.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาเอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10.2 สาขาวิชาเครื่องกล วิชาเอก เทคนิคช่างยนต์
10.3 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิชาเอก เชื่อมและประสาน
10.4 สาขาวิชาโยธา วิชาเอก เทคนิคโยธา
10.5 สาขาวิชาไฟฟ้า วิชาเอก เทคนิคไฟฟ้ากาลัง
10.6 สาขาวิชาไฟฟ้า วิชาเอก เทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร
1.3.2 การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
สารานุกรม (2551) ให้ความหมายว่า การอุดมศึกษา (Higher education) เป็นการศึกษาระดับสูง
พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2551 ให้ความหมายของการอุดมศึกษาว่า เป็น
"การจัดการศึกษาหลั งมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี การศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว่ า " อาจเรี ย กอี ก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า เป็ น การศึ ก ษา หลั ง มั ธ ยมศึ ก ษา (Postsecondary
education) โดยทั่วไป การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษานิยม แบ่งเป็นการประถมศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาระดับ
แรก (Primary education) ที่ ใ ช้ เ วลาประมาณ 6 ปี และการมั ธ ยมศึ ก ษาซึ่ ง เป็ น การศึ ก ษาระดั บ ที่ 2
(Secondary education) ที่ใช้เวลาอีกประมาณ 6 ปี และเมื่อถึงระดับอุดมศึกษาจึงเรียกกันว่า เป็นการศึกษา
ระดับที่ 3 (Tertiery education) ซึ่งเริ่มตั้งแต่ประมาณปีที่ 13 เป็นต้นไป
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) ได้จาแนกกลุ่มคณะไว้ 9 กลุ่มคณะดังนี้
กลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ พร้อมรายละเอียด
1. กลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู
คณะที่เปิ ดสอนในกลุ่ มสาขาวิช านี้ : คณะศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
สาขาวิชาที่เปิดสอน : การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา
การศึกษานอกโรงเรียน เทคโนโลยีการศึกษา การบริหารการศึกษา การบริหารอาชีวศึกษา การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา พลศึกษา ดนตรีศึกษา คหกรรมศาสตร์ศึกษา ศิลปศึกษา จิตวิทยา บรรณารักษ์
ศิลปะอุตสาหกรรม ฯลฯ
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ความรู้พื้นฐาน : มีความรู้ด้านภาษา สังคมศึกษา และวิชาอื่น ๆ
บุ คลิ กภาพที่เหมาะสม : เป็ น ผู้ ใฝ่ ศึกษา มีใจรักการเป็นครู มีอุดมคติ รักเด็ก มีคุณธรรม
เมตตากรุณา มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ได้ดี ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ง่าย มีบุคลิกภาพที่เป็น
แบบอย่างที่ดี
ลั กษณะอาชี พ : การถ่ายทอดความรู้ แ ก่เ ยาวชน หรือบุคคล ดูแล แนะให้ เด็กมีคุ ณ ธรรม
ประเมินผลการเรียนการสอน บริหาร และบริการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
ตาแหน่งหรืออาชีพเมื่อสาเร็จการศึกษา : ครู อาจารย์ นักบริหารการศึกษา นักวิชาการศึกษา
นั กแนะแนว เจ้ าหน้ าที่ฝึ กอบรม เจ้ าหน้ าที่โสตทัศนศึกษา บรรณารักษ์ นักดนตรี นักสั นทนาการ
นักจิตวิทยา นักโภชนาการ ฯลฯ
2. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนา และเทววิทยา
คณะที่เปิดสอนในกลุ่มสาขาวิชานี้ : คณะอักษรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิ ช าที่ เ ปิ ด สอน : ภาษาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ ภาษาจี น ภาษาญี่ ปุ่ น
ภาษาเยอรมัน ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ บรรณารักษ์ ปรัชญา ศาสนา เทววิทยา โบราณคดี อังกฤษ
เพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ
ความรู้พื้นฐาน : มีความรู้ในวิชาสังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ
บุ คลิ กภาพที่เหมาะสม : มีความสามารถและทัก ษะทางภาษา รักการอ่าน มีความคิดริเ ริ่ ม
สร้างสรรค์ มั่นใจตนเอง ละเอียดรอบคอบ มีความพากเพียร สนใจการเปลี่ยนแปลงในศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
ลักษณะอาชีพ : เป็นงานที่ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่าง ๆ ของมนุษย์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
วิเคราะห์ วิจัยเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์
ตาแหน่งหรืออาชีพเมื่อสาเร็จการศึกษา : ครู อาจารย์ นั กวิชาการศึกษา นักภาษาศาสตร์ นักประพันธ์
มัคคุเทศก์ ล่าม บรรณาธิการ นักโบราณคดี บรรณารักษ์ เลขานุการ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่
วิเทศสัมพันธ์ ฯลฯ
3. กลุ่มสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
คณะที่เปิดสอนในกลุ่มสาขาวิชานี้ : คณะวิ จิตรศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
คณะมัณฑนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาที่เปิดสอน : ทัศนศิลป์ นิเทศศิลป์ นฤมิตรศิลป์ นาฎศิลป์ ดุริยางศิลป์ ศิลปไทย ศิลปะ
ภาพถ่าย ศิลปประยุกต์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา จิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ ฯลฯ
ความรู้พื้นฐาน : มีความรู้ดีในวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ศิลปะ
ดนตรี (ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
บุคลิกภาพที่เหมาะสม : มีความสามารถและถนัดทางศิลปะ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักอิสระ
ไม่ชอบเลียนแบบใคร รักความสวยงามและธรรมชาติ มีความละเอียดอ่อน
ลักษณะอาชีพ : เป็นงานเกี่ยวกับศิลปะประดิษฐ์ เสนอแนวคิดด้านศิลปะ เป็นการแสดงออก
เฉพาะบุคคลในด้านศิลปะแขนงต่าง ๆ
ตาแหน่งหรืออาชีพเมื่อสาเร็จการศึกษา : ช่างศิลป์ ช่างภาพ นักแต่งเพลง
นัก
ประติมากร จิตรกร มัณฑนากร นักออกแบบ เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา นักวิชาการ ครู อาจารย์ ฯลฯ
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4. กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร์
คณะที่เปิดสอนในกลุ่มสาขาวิชานี้ : คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชาที่เปิดสอน : กฎหมาย กฎหมายเยาวชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมาย
ธุรกิจ กฎหมายที่ดินและทรัพย์สิน กฎหมายระหว่างประเทศ บริหารกฎหมาย
ความรู้พื้นฐาน : ภาษาไทย ภาษาต่าง ๆ สังคมศึกษา และคณิตศาสตร์
บุคลิกภาพที่เหมาะสม : มีลักษณะเป็นผู้นา บุคลิก ภาพดี ชอบสังคม มนุษยสัมพันธ์ดี จดจา ระเบียบ
แม่นยา ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ รักษาความยุติธรรม มีเหตุผล กล้าแสดงความคิดเห็น มีความมั่นใจในตนเอง
ลักษณะอาชีพ : เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคล องค์การด้านกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ คดีแพ่ง
คดีอาญา ให้คาแนะนาปรึกษากฎหมาย พิพากษา อรรถคดี ฯลฯ
ตาแหน่งหรืออาชีพเมื่อสาเร็จการศึกษา : ทนายความ นิติกร ตารวจ นักการเมือง เจ้าหน้าที่
สรรพากร ผู้พิพากษา อัยการ เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ที่ดิน ครู
อาจารย์ ที่ปรึกษากฎหมาย ฯลฯ
5. กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
5.1 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
คณะที่เปิดสอนในกลุ่มสาขาวิชานี้ : คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะศิ ลปะศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์ คณะสถิติประยุกต์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สาขาวิชาที่เปิดสอน : ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ กฎหมาย การเมืองการปกครอง พัฒนาชุมชน
จิตวิทยา เทคโนโลยีสังคม สัมมนาสังคม บรรณารักษ์ศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์
และวางแผนทางสังคม ฯลฯ
ความรู้พื้นฐาน : ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์
บุคลิกภาพที่เหมาะสม : มีความสนใจศึกษาชีวิตมนุษย์ สังคม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มี
ทักษะทางภาษาทั้งการเขียน การพูด ชอบช่วยเหลือสังคม กล้าแสดงความคิดเห็น มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตใจ
โอบอ้อมอารี
ลักษณะอาชีพ : วางแผนสารวจวิจัยข้อมูลต่าง ๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง จิตวิทยา และ
สังคมวิทยา เผยแพร่ความรู้ และข่าวสารสู่ประชาชน ศึกษาวิจัยชีวิตมนุษย์ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและ
พฤติกรรม
ตาแหน่งหรืออาชีพเมื่อสาเร็ จการศึกษา : นักสังคมสงเคราะห์ นักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
นักจิตวิทยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ผู้สื่อข่าว ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ปลัดอาเภอ นักบริหารงานบุคคล ฯลฯ
5.2 สาขาการบริหารพาณิชยการ และบริหารธุรกิจ
คณะที่เปิดสอนในกลุ่มสาขาวิชานี้ : คณะบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี คณะ
วิทยาการจัดการ คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชาที่เปิดสอน : บัญชี การเงินการธนาคาร การบริหารธุรกิจ การจัดการ การบริหารงาน
บุคคล การเลขานุการ สถิติ การสหกรณ์ การท่องเที่ยว การโรงแรม การตลาด การตลาดระหว่าง
ประเทศ เทคโนโลยี สารสนเทศทางธุรกิจ พาณิชย์นาวี ฯลฯ
ความรู้พื้นฐาน : คณิตศาสตร์ สถิติ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา
บุคลิกภาพที่เหมาะสม : เป็นคนคล่องตัวเชิงธุรกิจ มีความสามารถในการวางแผน ฉลาดเฉลียว
มีไหวพริบ สนใจข่าวสารและเศรษฐกิจ มีความละเอียด รอบคอบ สุขุม ขยันหมั่นเพียร กล้าตัดสินใจ
เชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ และสถิติ
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ลักษณะอาชีพ : วางแผน ดาเนินธุรกิจ ติดต่อประสานงาน ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ในองค์การด้าน
ธุรกิจ
ตาแหน่งหรืออาชีพเมื่อสาเร็จการศึกษา : นักธุรกิจ นายธนาคาร นักวิจัยตลาด ผู้ขายประกัน
พนักงานขาย เจ้าหน้าที่วัสดุ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่ การคลั ง
สรรพากร สมุห์บัญชี พนักงานคุมสต็อกสินค้า โปรแกรมเมอร์ ครู ฯลฯ
5.3 สาขาวิชาสื่อสารมวลชนและการเอกสาร
คณะที่เปิดสอนในกลุ่มสาขาวิชานี้ : คณะนิเทศศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
คณะมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์
สาขาวิชาที่เปิดสอน : หนังสือพิมพ์ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์
ภาพถ่าย งานสารนิเทศ บรรณารักษ์ วาทศิลป์ การสื่อสาร ฯลฯ
ความรู้พื้นฐาน : ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
บุคลิกภาพที่เหมาะสม : มีความสามารถทางภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีทักษะในการสื่อสาร
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็น มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบสมาคม ช่างสังเกต สนใจข่าว
รอบตัว
ลักษณะอาชีพ : บริหารงานเอกสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางสื่อต่าง ๆ นาเสนอ
ข่าว สารคดี ภาพยนตร์ ละคร ผลิตงานโฆษณา
ตาแหน่งหรืออาชีพเมื่อสาเร็จการศึกษา : นักประชาสัมพันธ์ นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ นักการเมือง
นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ พิธีกร ผู้ผลิตภาพยนตร์ ครู อาจารย์ ฯลฯ
5.4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
คณะที่เปิดสอนในกลุ่มสาขาวิชานี้ : คณะศึกษาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะคหกรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาที่เปิดสอน : คหกรรมศาสตร์ พัฒนาการเด็กและครอบครัว โภชนาการชุมชน
ความรู้พื้นฐาน : สุขศึกษา สังคมศึกษา ภาษาไทย
บุคลิกภาพที่เหมาะสม : เป็นผู้นา และสนใจความเป็นอยู่ ที่ดีของมนุษย์ในเรื่องปัจจัยสี่ เช่น ที่อยู่
เสื้อผ้า ยารักษาโรค อาหาร มีศิลปะในการปรับปรุงอาหาร หรือแต่งกาย
ลักษณะอาชีพ : ให้ความรู้ในเรื่องโภชนาการ สามารถดาเนินธุรกิจด้านการประกอบอาหาร การ
ออกแบบเครื่องแต่งกายและตัดเย็บเสื้อผ้า การดูแลเด็ก และให้ความรู้เรื่องพัฒนาการเด็ก
ตาแหน่งหรืออาชีพเมื่อสาเร็จการศึกษา : นักโภชนาการ นักออกแบบเครื่องแต่งกาย นักจิตวิทยา
เด็ก ครู อาจารย์ ฯลฯ
6. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
คณะที่ เปิ ดสอนในกลุ่ มสาขาวิชานี้ : คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะ
พลังงานและวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาที่เปิดสอน : เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุศาสตร์ รังสีประยุกต์และไอโซโทป ฯลฯ
ความรู้พื้นฐาน : คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ
บุคลิกภาพที่เหมาะสม : มีสติปัญญาดี สนใจงานด้านวิทยาศาสตร์ ชอบใช้ปัญญามากกว่าแรงงาน
ช่างสั งเกต ละเอีย ด รอบคอบ ชอบค้น คว้าทดลอง ใฝ่ ห าความรู้กับวิทยาการใหม่ ๆ เสมอ ไม่ช อบ
เลียนแบบสังคม เชื่อมั่นในตนเอง
ลักษณะอาชีพ : เป็นงานวิทยาศาสตร์ ค้นคว้า ศึกษาทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ตามธรรมชาติ หรือในห้องปฏิบัติการ
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ต าแหน่ ง หรื อ อาชี พ เมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษา : นั ก วิ ท ยาศาสตร์ นั ก เคมี ป ฏิ บั ติ นั กฟิ สิ ก ส์ นั ก
คณิตศาสตร์ นักอุตุนิยมวิทยา เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ นักนิเวศวิทยา นัก
ธรณีวิทยา นักวิเคราะห์วิจัย ครู อาจารย์ ฯลฯ
7. กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์และวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
คณะที่เปิดสอนในกลุ่มสาขาวิชานี้ : คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิค
การแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์
คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาที่เปิดสอน : การแพทย์ การพยาบาล กายภาพบาบัด รังสีเทคนิค
โภช
นวิทยา อนามัย ชุมชน จิตวิทยาคลินิก ทันตกรรม เภสัชกรรม สัตวแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
ฯลฯ
ความรู้พื้นฐาน : ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
บุ ค ลิ ก ภาพที่ เ หมาะสม : เป็ น กลุ่ ม คนที่ มี ส ติ ปั ญ ญาดี ใช้ เ หตุ ผ ลมากกว่ า จิ น ตนาการ มี
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ กล้ าตัดสิ นใจ ใจคอหนักแน่น มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
สุขภาพจิตดี ไม่พิการทางร่างกาย มีจริยธรรม
ลักษณะอาชีพ : ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ทดลอง ตรวจวินิจฉัย ให้บริการทางการแพทย์
และวิทยาศาสตร์ บาบัดโรคภัยของมนุษย์ ตลอดจนส่งเสริมป้องกันให้บุคคลมีสุขภาพดี
ตาแหน่งหรืออาชีพเมื่อสาเร็จ การศึกษา : แพทย์ สัตวแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้ าที่รังสีเทคนิค นักกายภาพบาบัด นักจิตเวช เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู
อาจารย์
8. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
8.1 วิศวกรรมศาสตร์
คณะที่เปิดสอนในกลุ่มสาขาวิชานี้ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะพลังงานและวัสดุ
สาขาวิชาที่เปิดสอน : วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมสื่อสาร วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
ความรู้พื้นฐาน : คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ
บุ ค ลิ ก ภาพที่ เ หมาะสม : สติ ปั ญ ญาดี มี ค วามสามารถทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์
โดยเฉพาะฟิสิกส์ มีทักษะทางมิติสัมพันธ์ ชอบทางานที่เป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรม ชอบประดิษฐ์คิดค้น
ไม่ชอบสังคม อดทน ละเอียดรอบคอบ มีความมั่นใจในตนเอง มีความคิดริเริ่ม ซื่อสัตย์
ลักษณะอาชีพ : เป็นงานด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์เกี่ยวข้องกับการออกแบบวางแผน ควบคุม
การก่อสร้าง ผลิตการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์ต่าง ๆ
ตาแหน่งหรืออาชีพเมื่อสาเร็จการศึกษา : วิศวกร ผู้ควบคุมการก่อสร้าง โฟร์แมน ช่างเขียนแบบ
ช่างเทคนิค ครู อาจารย์
8.2 สถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง
คณะที่เปิดสอนในกลุ่มสาขาวิชานี้ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะพัฒนาเศรษฐกิจ
สาขาวิชาที่เปิดสอน : สถาปัตยกรรม เคหการ สถาปัตยกรรมภายใน การออกแบบชุมชนเมือง
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ฯลฯ
ความรู้พื้นฐาน : คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ
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บุคลิกภาพที่เหมาะสม : มีความสามารถและมีพื้นฐานศิลปะ รักศิลปะ มีความคิดริเริ่มและ
จินตนาการ มีความคิดในลักษณะที่เป็นตรรกศาสตร์ สามารถถ่ายทอดเป็นภาพ และรูปธรรมที่เห็นได้ มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ลักษณะอาชีพ : ออกแบบสร้างอาคารสถานที่ พัฒนาผังเมือง
ตาแหน่งหรืออาชีพเมื่อสาเร็จการศึกษา : สถาปนิก นักออกแบบ ครู อาจารย์
9. กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
คณะที่เปิดสอนในกลุ่มสาขาวิชานี้ : คณะเกษตรศาสตร์ คณะประมง คณะวนศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีเกษตร คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
สาขาวิชาที่เปิดสอน :
เกษตรกลวิธาน กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา พืชไร่ พืชสวน สัตว
บาล นิเทศศาสตร์การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ความรู้พื้นฐาน : ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
บุคลิกภาพที่เหมาะสม : รักธรรมชาติ ชอบทางานใช้กาลัง ทางานกลางแจ้งได้ อารมณ์เยือก
เย็น รักอิสระ สันโดษ ชอบการผจญภัย ไม่พิถีพิถันในการใช้ชีวิตมากนัก สุขภาพแข็งแรง อดทน ขยัน
ขันแข็ง
ลักษณะอาชีพ : ศึกษา สังเกต วิเคราะห์ วิจัย ผลิต ป้องกัน ส่งเสริม เผยแพร่ จัดการอนุรักษ์
และแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ ประมง และป่าไม้
ตาแหน่งหรืออาชีพเมื่อสาเร็จการศึกษา : เกษตรกร นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่ป่าไม้ นักการ
ประมง เจ้าหน้าที่เกษตรและสหกรณ์ นักจัดสวน นักปศุสัตว์ เจ้าของฟอร์มพืช หรือสัตว์ ฯลฯ
(แนะแนวการศึกษาและแนะแนวชีวิต,ม.ป.ป)

1.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้ อมของสถานศึก ษาใน
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียน
1.4.1 การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอน
ในการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษามีบทบาทในการดาเนินการ ดังนี้
การสอนมีความหมายหลายอยาง เชน หมายถึง การถายทอดความรู การฝกให้ผู้เรียนคิด แกปัญหา
ต่าง ๆ การจัดสิ่งแวดลอมและกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเรียนเกิดการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ ใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู การสรางหรือจัดสถานการณเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู การแนะแนวทาง แก่ผู้เรียนเพื่อใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู้
สรุปแลวการสอนจะมีลักษณะดังนี้ คือ มีการจัดดาเนินการของผูสอน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู้ โดย
ผู เรี ย นทากิจ กรรมที่อาศัย กระบวนการ (process) ของสมอง เชน ฟง อ่าน พูด เขียน โยงความสั มพันธ
เปรียบเทียบ เพื่อใหเกิดความรู้ดังกลาว ผลการเรียนรู้อาจอยู่ ในรูปของความเขาใจ การคิดวิเคราะห การ
ประเมินผล ฯลฯ การจัดดาเนินการของผู สอนอาจอยู ในรูปบรรยาย อธิบาย สาธิต หรือปฏิบัติใหดู ใหอาน
เนื้อหาสาระ ใหอภิปราย ใหทาแบบฝกหัด ใหศึกษาจากสื่อตาง ๆ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
แนวคิดพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน
แนวคิดพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหผู้เรียนมีคุณภาพที่ดี ไดแก
1. บรรยากาศสิ่งแวดล้อม เปนองคประกอบที่สาคัญอยางหนึ่งที่ครูควรพัฒนาและจัดอยางเหมาะสม
เพื่อใหผูเรียนเกิดความศรัทธา ซึ่งถือวาเปนจุดเริ่มตนที่ดีอยางหนึ่งของการเรียนการสอนอยางเปนระบบ
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2. การเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดขึ้นไดทุกแหงทุกเวลา ตอเนื่องยาวนานตลอดชีวิต การสอนในยุคปจจุบัน
จะต้องเปนการสงเสริมใหผูเรียนรักที่จะเรียนรู้อยางตอเนื่องตลอดชีวิต เปนการเรียนรูดวยตนเองไม่ใชการเรียน
แบบมีครูสอน ครูจะชวยได้เพียงชวงหนึ่งของชีวิต จะตองเรียนด้วยตนเอง
3. ผลของการเรียนรู้นั้นผูเรียนสามารถนาไปสูกระบวนการปฏิบัติจริงในชีวิตได ดังนั้นสิ่งที่จัดให้ผูเรียน
ได้เกิดการเรียนรู้ ควรเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับผูเรียน ให้ผู้เรียนไดปฏิบัติจริง สรางความรูเองและคนพบความรูได้
ด้วยตนเอง เพื่อเปนการเนนวาสามารถนาไปใชในชีวิตได้อยางแทจริง
4. การเรียนรู้ที่ดีจะเกิดการปฏิบัติจริงด้วยการสัมผัสและสัมพันธโดยผูเรียนเอง คือ ผูเรียนควรจะไดมี
โอกาสสัมผัสของจริง สถานการณจาลอง การไดทดลองทา การไดร่วมในกระบวนการกลุม จะทาใหผูเรียนรูวิธี
การอยูร่วมกันในสังคม และการแกปญหาของชีวิตไดอยางมีสติและใชปัญญา กลาวคือการจัดการเรียนการสอน
ควรเนนผู เรียนเป็นสาคัญ (Learner centered) ของการพัฒนา ใหผู เรียนได้เรียนตามความต้องการและให
โอกาสผู้เรียนมีส วนรวมในการวางแผนและดาเนินกิจกรรมการพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ โดยครูเปนผูจัด
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมให
5. ภูมิปญญาทองถิ่นหรือภูมิป ญญาชาวบ้านในชนบทที่มีอยู อยางมากมายหลายสาขา มีค าบงบอกถึง
ความเจริญมาเป็นเวลานาน การจัดกิจกรรมการเรียนตามหลักสูตรทองถิ่น จะนาเอาทรัพยากรอันมีคาของ ท
องถิ่น และภูมิป ญญาของทองถิ่น ชาวบ้ านมาใชในการเรีย นการสอน เช่น ดานอาชีพเกษตรกรรม ดนตรี
วรรณกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันจะสงผลใหผู้เรียนรู้จักทองถิ่นของตน เกิดความรักผูกพนกับทองถิ่น
รวมทั้งใช้ทรัพยากรทองถิ่นในการประกอบอาชีพดวย
6. การเรียนรู้ของผู้เรียนไม่ใช่อยูที่การสอนและระยะเวลาที่ยาวนาน แตแก่นแท้ของการเรียนอยู่ที่การ
เรียนรูของผูเรียนเป็นสาคัญ การจัดการเรียนการสอนควรเปนการบวนการที่จัดใหผูเรียนได้ร ูจักการเรียนรู วิธี
แสวงหาความรูดวยตนเอง โดยใช้รูปแบบและเทคนิควิธีที่หลากหลาย
การจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542
มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได
และถือว่าผู เรี ย นมีความส าคัญที่สุ ด กระบวนการจัดการศึกษาต้ องส งเสริมให้ ผู เรียนสามารถพัฒ นาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ ซึ่งแบงเปนประเด็นสาคัญได้ 3 ประการคือ
1. การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้และพัฒนาตนเองได้ หมายความวา
การจัดการศึกษาจะต้องคานึงถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในมาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย์ สิทธิ
เสรีภาพของบุคคลยอมได้รับความคุมครอง คาวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หมายถึง มนุษยเปนผูทรงสิทธิ์ในชีวิต
ของตน มนุษยมีฐานะเปนเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาได พรอมกับมีศักยภาพที่จะร่วมกับมนุษย์อื่นพัฒนาสังคมได
มนุษยมีอิสระที่จะพัฒนาตนเอง และตามรัฐธรรมนูญ ไดบัญญัติไว้ในมาตรา 43 วรรคแรกวา “บุคคลยอมมีสิทธิ์
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปีที่รัฐบาลจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดย
ไม่เก็บคาใชจาย” การจัดการศึกษาดังกล่าวตองสามารถพัฒนาผู เรียนในดานความรูและคุณธรรมจริยธรรม ผู
เรียนตองเจริญเติบโตตามศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นแกชุมชนทองถิ่นไดอยางเพียงพอ สร้างบุคคลแหง
การเรียนรู้ คิดเปน พึ่งตนเองได เอื้อตอการดารงชีวิตและทาประโยชน์แก่สังคม
2. ถือวาผูเรียนสาคัญที่สุดการจัดการเรียนรู้ โดยให้โอกาสแก่ผูเรียนได้คนพบความรูเอง โดยมีสวนร่วม
ในการสร้างผลิตผลที่มีความหมายแกตนเอง การเรียนรูที่มีพลังความคิดมากที่สุดเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนมีสวนร่วมใน
การสร้างสิ่งที่ดีมีความหมายตอตนเอง สิ่งที่ตนเองชอบและสนใจ และดานกระบวนการเรยนรู้ ผู จัดตอง
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย์ สิทธิหนาที่ของผู เรียน มีการวาง
แผนการออกแบบกิจกรรมและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อยางมีความหมาย เปนระบบ และที่สาคัญที่สุดต
องเนนประโยชนสูงสุดที่จะเกิดกับผูเรียนเปนสาคัญ
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3. กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
กระบวนการเรียนรู้ คือการคนหาการปฏิบัติแสดงวารู้จริง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จะตองตรงกับสภาพ
จริงในวิถีชีวิตของผูเรียนในชุมชนและสังคม บรรยากาศการเรียนรู้สอดคลองกับการดารงชีวิต ใชสื่อที่
หลากหลายเหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้และความสนใจของผูเรียน ใหผูเรียนได้ใชสมองทุกสวน
(whole brain approach) มีส่วนรวมเสนอกิจกรรมและลงมือปฏิบัติจริงตามลาดับขั้นตอน เพื่อสงเสริมให้
ผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เพราะแตละบุคคลมีความสามารถแตกตางกัน ซึ่งการดเนอร์ ได
ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของสติปัญญา และได้จาแนกความสามารถของตนได 10 ประเภท คือ ด้าน
ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร ดนตรี การเคลื่อนไหว ศิลปะ มิติสัมพันธ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การ
สื่อสารความรูสึก ความลึกซึ้งภายในจิตใจ ความเขาใจธรรมชาติด้านจิตวิญญาณ (spiritual) และดานจิตนิยม
(existential) การออกแบบกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย เหมาะกับความสนใจและวิธการเรียนของผูเรียน
แต่ละคนจะส่งผลการสร้างเสริมศักยภาพความเกงหรือความสามารถของผูเรียนแต่ละบุคคลตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ (ประพันธศิริ สุเสารัจ, 2551)
ในการวิจั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิจั ย ใช้แนวคิดเกี่ยวกับประสิ ทธิภ าพในการจัดการเรียนรู้ จากพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติพุท ธศักราช 2542 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สนใจศึกษาในที่นี้ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ การจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมและสื่อการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลตาม
สภาพจริง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542 อ้างถึงใน สาลี รักสุทธิ, 2544) เสนอแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ยึด
ผู้เรียนเป็นสาคัญไว้ดังนี้ แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ เป็นแนวคิดที่ผู้มีหน้าที่ จัดการศึกษา คือ ครู
อาจารย์ ผู้ที่ทาหน้าที่สอนจะต้องตระหนักเสมอในการจัดกิจกรรมพึงคานึงเสมอว่าการจัดการเรียนการเรียนรู้
แนวนี้จะต้องจัดอย่างไรองค์ประกอบสาคัญอะไรบ้าง จึงจะเรียกได้ว่า “ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ” ไม่ใช่มีเพียง
ความคิด รูปแบบ แต่จะต้องมีทั้งความคิด รูปแบบและวิธีการทุกอย่างต้องเป็นรูปธรรมนามาปฏิบัติจริงได้
เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน ขอนาแนวคิดพื้นฐาน มาให้ทราบ ดังนี้
1. ผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตัวเอง ผู้เรียนคือผู้เรียนรู้ บทบาทของครูคือผู้สนับสนุน
(supporter) และเป็นแหล่งความรู้ (resource person) ของผู้เรียน ผู้เรียนจะต้องรับผิดชอบตั้งแต่เลือก และ
วางแผนสิ่งที่ตนจะเรียนหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกและจะเริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการศึกษา
ค้นคว้า รับผิดชอบการเรียนตลอดจนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. เนื้อหาวิชามีความสาคัญและมีความหมายต่อการเรียนรู้ ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ปัจจัย
สาคัญที่ต้องนามาพิจารณาประกอบด้วยเนื้อหาวิชา ประสบการณ์เดิม และความต้องการของผู้เรียน การเรียนรู้
ที่สาคัญและมีความหมายจึงขึ้นอยู่กับ สิ่งที่สอน (เนื้อหา) และวิธีที่ใช้สอน (เทคนิคการสอน)
3. การเรียนรู้จะประสบผลส าเร็ จหากผู้เรี ยนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนผู้ เรียนจะได้รับ ความ
สนุกสนานจากการเรียน หากได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ได้ทางานร่วมกับเพื่อน ๆ ได้ค้นพบข้อคาถาม
และคาตอบใหม่ ๆ ประเด็นที่ท้าทายและความสามรถในเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้น รวมทั้งบรรลุผลสาเร็จของงานที่เขา
ได้เริ่มด้วยตนเอง
4. สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เรียน การมีสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่มจะช่วยส่งเสริมความเจริญงอกงามการ
พัฒนาความเป็นผู้ใหญ่การปรับปรุงการทางาน และการจัดการกับชีวิตของแต่ละบุคคล สัมพันธภาพที่เท่าเทียม
กันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม จึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของผู้เรียน
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5. ครู คือ ผู้อานวยความสะดวกและแหล่งความรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ครูจะต้องมีความสามารถที่จะค้นพบความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน เป็นแหล่งความรู้ที่ทรงคุณค่า
ของผู้เรียนและสามารถค้นคว้าหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับผู้เรียน สิ่งสาคัญที่สุดคือ ความเต็มใจของครูที่
จะช่วยเหลือโดยไม่มีเงื่อนไข ครูจะให้ทุกอย่างแก่ผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญ ความรู้เจตคติ และการ
ฝึกฝน โดยผู้เรียนมีอิสระที่จะรับหรือไม่รับการให้นั้นก็ได้
6. ผู้เรียนมีโอกาสเห็นตัวเองในแง่มุมที่แตกต่างจากเดิม การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง มุ่งให้ผู้เรียนมองเห็นตนเองในแง่มุมที่แตกต่างออกไป ผู้เรียนมีความมั่นใจ ในตัวเองและควบคุม
ตนเองได้มากขึ้น สามารถเป็ น สิ่ งที่อยากเป็น มีวุฒิ ภ าวะสู งขึ้น ปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมตนให้ สอดคล้ องกับ
สภาพแวดล้อมและมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ต่าง ๆ มากขึ้น
7. การศึกษาคือการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนหลาย ๆ ด้านพร้อมกันไปการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาผู้เรียนหลาย ๆ ด้า น คุณลักษณะด้านความรู้ ความคิด
ด้านการปฏิบัติ และด้านอารมณ์ความรู้สึกจะได้รับการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน
หลักการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กาญจนา ไชยพันธุ์ (2545) ได้เสนอหลักการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญไว้ดังนี้
1. มุ่งเน้นการพัฒนารอบด้าน จะต้องตอบคาถามให้ได้ว่าจะให้ผู้เรียน เรียนรู้อะไร มีลักษณะเป็น
อย่างไร พฤติกรรมจะเปลี่ยนแปลงให้เป็นเช่นไร เรียนแล้วจะเป็นไปตามที่คาดหวังไหม นั่นหมายความว่า
จะต้ อ งให้ ผู้ เ รี ย นมี ก ารพั ฒ นาไปพร้ อ ม ๆ กั น ระหว่ า งร่ า งกาย สติ ปั ญ ญา สั ง คม อารมณ์ ความคิ ด และ
พฤติกรรมที่คาดหวัง
2. เน้ น กระบวนการกลุ่ ม ให้ ผู้ เรี ย นเกิดทักษะในการอยู่รวมกลุ่ ม ทางานกลุ่ ม รู้จักรับและให้ ตาม
กระบวนการกลุ่ม
3. ยึดหลักการช่วยเหลือตนเองเป็นสาคัญ ให้สอนภายใต้หลักการค้นพบ หรือตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
คือ ความรู้ทั้งมวลเกิดกับผู้ปฏิบัติเอง
4. เน้นทักษะกระบวนการ ต้องจัดกิจกรรมให้เกิดภาคปฏิบัติหรือลงมือกระทาให้มากที่สุด เพื่อที่จะ
เกิดผลงานในสภาพจริงต่อมาจะทาให้สามารถตรวจสอบวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม
5. ต้องเน้นความรู้คู่ชีวิตจริง ความรู้ที่ถ่ายทอดจะต้องเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมที่พร้อ มจะแปรสู่
รูปธรรมทุกเมื่อเป็นความรู้ที่สามารถนาไปปฏิบัติจริงได้
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ตัวบ่งชี้การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้การสอนของครู
ครูเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ปลุกเร้าใจและเสริมแรงเพื่อให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมและสถานการณ์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนฝึกคิด ฝึกทา ส่งเสริมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม มีใช้สื่อการเรียนการสอนที่ฝึกความคิดแก้ปัญหาและค้นพบความรู้ ใช้แหล่งความรู้ที่
หลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณ์กับชีวิตจริง ครูเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคลและแสดงความเมตตาต่อ
นักเรียนอย่างทั่วถึง สังเกตส่วนดีและปรับปรุงส่วนด้อยของนักเรียน ฝึกฝนกริยามารยาทตามวิถีวัฒนธรรมไทย
ความมีวินัยและความรับผิดชอบในการทางาน โดยมีการประเมินและสังเกตพัฒนาการของนักเรียนต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้การเรียนของนักเรียน
นักเรียนมีประสบการณ์ตรงสัมพันธ์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการฝึกปฏิบัติจนค้นพบความ
ถนัดและวิธีการของตนเอง มีการทากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม ฝึกคิดอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์
จิตนาการตลอดจนได้แสดงออกอย่างชัดเจนและมีเหตุผล ได้รับการเสริมแรงให้ค้นหาคาตอบแก้ปัญหาด้วย
ตนเองและร่วมด้วยช่วยกันได้รับการฝึกฝนให้รู้จักค้น รวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถ
เลื อ กท ากิ จ กรรมตามความสามารถ ความถนั ด และความสนใจของตนอย่า งมี ค วามสุ ข มี วิ นั ย และความ
รับผิดชอบในการทางานได้รับการฝึกประเมิน ปรับปรุงตนเองและยอมรับผู้อื่น ตลอดจนใฝ่ห าความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญสามารถสรุปได้กว้าง ๆ ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์เรื่องที่สอนให้พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาอานวยความสะดวกแก่ผู้เรียนเป็นที่พึ่ง ที่
อาศัยเป็นแหล่งความรู้แก่ผู้เรียนได้
2. เตรียมแหล่งข้อมูล นอกจากครูเป็นผู้มีความรู้สะสมภูมิปัญญาไว้ดีแล้ว ควรต้องเตรียมแหล่งความรู้
ต่าง ๆ เช่น หนังสือ เอกสาร ตารา สื่อ ใบความรู้ กิจกรรม เกม เพลง เป็นต้น
3. จัดทาแผนการสอน แผนการสอนเหมือนเข็มบอกทิศทางครูว่าจะพานักเรียนไปทางใด ครูจะพา
นักเรียนไปถูกทางไม่หลงทิศเมื่อมีแผนการสอนที่มีคุณภาพ โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญไว้เป็นคู่มือ
4. เตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ในแต่ละแผนจะมีการระบุสื่อไว้แล้ว ครูที่ดีจะต้องมีสื่อตามระบุในแผนไม่ใช่
เขียนแผนให้โก้หรู แต่ในความเป็นจริงกลับไม่มีอะไร นอกนั้นยังเตรียมสื่ออุปกรณ์ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนให้
ครบ
5. เตรียมการวัดและการประเมินผลไม่ว่าจะเป็นการสอนด้วยวิธีใดในที่สุดก็จะมีการวัดและประเมินทุก
ครั้ง บทบาทของครูจะต้องเตรียมเครื่องมือวัดที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งในส่วนของกระบวนการ (process)
และผลงาน (product) ที่เกิดขึ้นทั้งด้านพุทธิพิสัย (cognitive) จิตพิสัย (affective) และทักษะ (skill) โดย
เตรียมวิธีการวัดและเครื่องมือวัดให้พร้อมก่อนสอนทุกครั้ง
6. เป็นผู้ชี้แนะนาทางจะต้องเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือเอื้ออาทร ให้คาแนะนาด้วยเมตตา
7. เป็นเพื่อนร่วมเรียน ร่วมรู้ ร่วมวิจัย ครูต้องทาตัวเสมือนหนึ่ง ว่าเป็นผู้เรียนศึกษาไปพร้อม ๆ กันกับ
นักเรียนนาข้อคิดความเห็นใหม่แตกแขนงเป็นการวิจัยในชั้นเรียนต่อไป
8. เป็นผู้ติดตามตรวจสอบ ครูต้องทาหน้าที่เป็นผู้ตามดูผลงานของนักเรียนอย่างใกล้ชิดกิจกรรมของ
ผู้เรียนให้ไปตามจุดประสงค์ที่วางไว้ เห็นสิ่งดีไม่ดีเกิดขึ้นควรแนะนาตามความเหมาะสม
9. เป็นผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ ครูควรทาหน้าที่เป็นผู้ดูแลพฤติกรรม เหตุการณ์การดาเนินกิจกรรมของ
ผู้เรียนให้ไปตามจุดประสงค์ที่วางไว้ เห็นสิ่งดีไม่ดีเกิดขึ้นควรแนะนาตามความเหมาะสม
10. เป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียน กระทาตัวให้นักเรียนเห็นว่าครูเป็นมิ ตรเป็นเพื่อนทางการศึกษาที่ดี มี
ความเป็นกันเอง มีความเป็นประชาธิปไตย ผู้เรียนจะกล้าแสดงออกอย่างอิสระ
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11. เตรียมการวัดและประเมินผล เหมือนดังได้กล่าวแล้วในข้อที่ผ่านมา นอกจากจะวัดให้ครบทุกด้าน
แล้ว สิ่งที่ควรคานึงถึงมากที่สุดคือเน้นที่การวัดจากสภาพจริง (authentic assessment) จากการปฏิบัติจริง
(performance) และจากแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ซึ่งเป็นการวัดที่ได้ผลงานจริงมากที่สุด
สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสาคัญที่สุด ครูผู้สอนต้องเตรียมศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาวิชาใน
หลักสูตร และวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าหลักสูตรต้องการอะไร แค่ไหน และทาไมจึง
ต้องการอย่างนั้น ทั้งนี้ครูผู้สอนต้องร่วมมือกันทางานเป็นทีม เพื่อวางแผนจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความ
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างมีความหมายและบูรณาการสาระการเรียนรู้ แต่ละวิชาที่สัมพันธ์กันเข้าด้วยกัน เพื่อ
จัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้มากที่สุด โดยครูต้องเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการกาหนดกิจกรรมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน สรุปความรู้ด้วยตนเอง
รวมทั้งให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกภายในกลุ่ มและระหว่างกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแสวงหา
ความรู้ ซึ่งผู้ที่มีส่วนช่วยให้กระบวนการเรียนรู้นี้ประสบความสาเร็จได้ก็คือครูผู้สอนต้องช่วยโดยการเตรียม
แหล่งข้อมูล ทั้งในรูปของสื่อการเรียน เทคนิควิธีการเรียนรู้ ใบความรู้ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนชี้แนะ
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาค้นคว้าตามความต้องการ
สิ่งสาคัญประการหนึ่ง คือ ครูต้องรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล การจัดการเรียนการสอนต้อง คานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ครูค้นพบความแตกต่างอย่างรวดเร็ว คือ การให้ผู้เรียนเรียน
และทางานเป็นกลุ่ม เป็นวิธีการสอนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง แทนการบอกความรู้ ทั้งนี้ ครูต้องมีใบ
งานกลุ่มที่ชัดเจน และคอยสังเกตผู้เรียนในขณะทางานกลุ่ม จากการตั้งคาถาม การคิดของผู้เรียน การแก้ปัญหา
การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน การแสดงความคิดเห็น ฯลฯ บันทึกไว้ท้ายชั่วโมง นอกจากนี้ยังสามารถดูจากผลงาน
ของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ภาษาและการสื่อสารกับผู้อื่น เป็นต้น
การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนการสอน
การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดลอมในชนเรียนใหเอื้ออานวยตอการเรียนการ
สอน เพื่อชวยส่งเสริมใหกระบวนการเรียนการสอนดาเนินไปอย่างมีประสิทธภาพ และชวยสรางความสนใจใฝ่รู้
ใฝศึกษา ตลอดจนช่วยสร้างเสริมความเป็นระเบียบวินัยให้แกผู้เรียน
ความสาคัญในการสรางบรรยากาศในชั้นเรียน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2552)
มีดังนี้ คือ
1. ชวยสงเสริมให้การเรียนการสอนดาเนินไปอย่างราบรื่น
2. ชวยสรางเสริมลักษณะนิสัยที่ดีงามและความมีระเบียบวินัยใหแก่ผู้เรียน
3. ชวยสรางเสริมสุขภาพที่ดีแก่ผ ูเรียน
4. ชวยสงเสริมการเรียนรู้และสรางความสนใจในบทเรียนให้มากขึ้น
5. ชวยสงเสรมการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
6. ชวยสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนและการมาโรงเรียน
ประเภทของบรรยากาศในชั้นเรียน อาภรณ ใจเที่ยง (2540) ไดแบงประเภทของบรรยากาศในชั้นเรียน
ไว้ คือ
1. บรรยากาศทางกายภาพ ไดแก การจัดโตะเกาอี้ของนกเรียน การจัดโตะครูปายนิเทศ จัดหองเรียน
ใหถูกสุขลักษณะ การจัดมุมตาง ๆ ในหองเรียน เชน มุมหนังสือ มุมเก็บอุปกรณ ทาความสะอาด เปนตน
2. บรรยากาศทางจิ ตวิทยา ไดแก บุคลิ กภาพ ของครูที่ดี พฤติกรรมการสอนของครู เทคนิคการ
ปกครองชั้นเรียน ปฏิสัมพันธในหองเรียน ซึ่งครูควรตระหนักถึงความสาคัญของการสรางบรรยากาศทาง
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จิตวิทยา โดยปรับปรุงบุคลิกภาพความเปนครูให้เหมาะสม ปรับพฤติกรรมการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี
มีเทคนิคในการปกครองชั้นเรียน และสรางปฏิสัมพันธที่เสริมการเรียนรู้ใหแกผูเรียน
สรุปวาการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนและการสร้างระเบียบวินัยแก่ผู้เรียน เปนสิ่งสาคัญในการช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเรียน และสงเสริมให้ผู้เรียนสามารถรับผิดชอบควบคุมดูแลตนเอง ไดในอนาคต การจัด
บรรยากาศมีทั้งด้านกายภาพและทางดานจิตวิทยา ทางกายภาพเปนการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน ทั้งการ
จัดตกแตงหองเรียน จัดที่นั่ง จัดมุมเสริมความรูต่าง ๆ ใหสะดวกตอการเรียนการสอน ทางดานจิตวิทยาเป็นการ
รสรางความอบอุน ความสุขสบายใจใหแก่ผู้เรียน ผูสอนควรจัดบรรยากาศทั้ง 2 ดานนี้ใหเหมาะสม นอกจากนี้
การสร้างระเบียบวินัยในชั้นเรียน โดยที่ครูให้ค วามสนใจ เอาใจใส่และใหความยุติธรรมแก่ผู้เรียนอยางทั่วถึง
จะชวยให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง อันจะเป็นประโยชนตอการเรียนในปัจจุบัน และตอการเป็นผู้ใหญ่ใน
อนาคตต่อไป (อาภรณ ใจเที่ยง, 2540)
สื่อการเรียนการสอน
รุงทิวา จักรกร (2527) ไดใหความหมายสื่อการเรียนการสอน หมายถึง เครื่องชวยการเรียนการสอนให้
บรรลุผลตามที่ตองการ และหมายถึง กิจกรรมที่นามาใชซึ่งเรียกว่า สื่อการสอนประเภทกิจกรรม เชน การเล่น
เกม บทบาทสมมติ ฯลฯ
วันเพ็ญ วรรณโกมล (2542) สรุปความหมายของสื่อการเรียนการสอนไววา สื่อการเรียนการสอน
หมายถึง ตัวกลางที่ช่วยถายทอดความรู้จากครูผู้สอน หรือแหล่งความรู้ไปยังผู เรียน ใหเกิดการเรียนรูตรงตาม
วัตถุประสงคที่ครูผูสอนไดวางไว
การจัดศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งสงเสริมใหผูเรียนเรียนรู้
ด้วยตนเอง เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และใชเวลาอยางสรางสรรค์ รวมทั้งมีความยืดหยุน สนองความ ต
องการของผูเรียน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ผูเรียนสามารถเรียนรู้ไดทุกเวลา ทุกสถานที่ และเรียนรู้ได้จากสื่อ
และแหลงเรียนรูทุกประเภท รวมทั้งจากเครือขายการเรียนรู้ตาง ๆ ที่มีอยูในทองถิ่น ชุมชนและแหลงอื่น ๆ เน
นสื่อที่ผูเรียน ผู้สอนสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ผูเรียน ผูสอนสามารถจัดทาและพัฒนาสื่อการ เรียนรู
ขึ้นเอง หรือนาสื่อตาง ๆ ที่มีอยู่รอบตัว และในระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนรูโดยวิจารญาณในการเลือกใช
สื่อและแหลงความรู้ โดยเฉพาะหนังสือเรียนควรมีเนื้อหาสาระครอบคลุมตลอดชวงชั้น สื่อสิ่งพิมพควรจัดให
มีอยางเพียงพอ ทั้งนี้ควรใหผู เรียนสามารถยืมได้จากศูนย์สื่อหรือหองสมุดของสถานศึกษา (กรมวิชาการ,
2544)
ลักษณะของสื่อการเรียนรู้ที่จะนามาใชในการเรียนรู้ควรมีความหลากหลาย ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อ สิ่ง
พิมพ สื่อเทคโนโลยีและสื่ออื่น ๆ ซึ่งชวยสงเสริมใหการเรียนรู้เปนไปอยางมีคุณคา นาสนใจ ชวยคิด ชวนติดตาม
เขาใจไดงายและรวดเร็วขึ้น รวมทั้งกระตุ นใหผูเรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู อย่างกว้างขวาง
ลึกซึง้ และตอเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้การใชสื่อการเรียนรูเปนไปตามแนวการเรียนรูและพัฒนาผู้เรียนใหเกิดการ
เรียนรู้อยางแทจริง สถานศึกษา หนวยงานทเกี่ยวข้อง และผู้มีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานควรดาเนินการดังนี้
1. จัดทาและจัดหาสิ่งที่ทองถิ่นมีอยู่มาประยุกตใชเป็นสื่อการเรียนรู้
2. ศึกษาคนควาวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรู้ของผูเรียน
3. จัดทาและจัดหาสื่อการเรียนรู้สาหรับการศึกษาค้นควาของผูเรียน และสาหรับเสริมความรูของ ผู
สอน
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4. ศึกษาวิธีการเลื อกและการใชสื่ อการเรี ยนรู้อยางมี ประสิ ทธิภ าพ เหมาะสม หลากหลาย และ
สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน
5. ศึกษาวิธีการวิเคราะห์และประเมินคณภาพมาตรฐานสื่อการเรียนรู้ที่จัดทาขึ้นเองและที่เลือกมาใช
ประกอบการเรียนรู โดยมีการวิเคราะหและประเมินสื่อการเรียนรู้ที่ใชอยูนั้นอยางสม่าเสมอ
6. จัดหาหรือจัดใหมีแหลงการเรียนรู้ศูนยสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธภาพในสถานศึกษาและในชุมชน
เพื่อการศึกษาคนควาแลกเปลี่ยนประสบการณเรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนรู
7. จัดใหมีเครือข่ายการเรียนรู เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา ทองถิ่น
ชุมชน และสังคมอื่น
8. จัดใหมีการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานเกี่ยวกับสื่อและการใชสื่อ การเรียนรู้เป็น
ระยะ ๆ
เกอร์ ลั ด และอิ ล าย (Gerlach & Ely อางถึ ง ใน กรมสามั ญ ศึ ก ษา, 2544) ไดแบงประเภทสื่ อ ไว 8
ประเภท ดังนี้
1. ของจริงและตัวบุคคลรวมทั้งสภาพการณที่เกิดขึ้นจริง เชน การสาธิต การทดลอง การศึกษานอก
สถานที่
2. สื่อการสอนประเภทภาษาพูดหรือภาษาเขียน ไดแก คาพูด ตารา คาอธิบายในสไลด แผ่นใสวัสดุ
ตีพิมพ์ ฟิล์มสตริป
3. วัสดุกราฟฟก เชน แผนภูมิ แผนภาพ แผ่นสถิติ โปสเตอรการตูน แผนที่ ภาพวาด ฯลฯ
4. ภาพนิ่งจากการฉายสไลด์และฟิล์มสตริป
5. ภาพเคลื่อนไหว ไดแก ภาพยนตร์ โทรทัศน
6. การบันทึกเสียง ไดแก เสียงจากการอัดแถบบันทึกเสียง
7. สื่อการสอนแบบโปรแกรม เปนสื่อการสอนที่จะตองจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า อาจมีสื่อทางโสตทัศนเข้า
มาดวย เชน แบบเรียนโปรแกรม บทเรียนสาเร็จรูปที่ใชเครื่องชวยสอน (CAI) หรือใชคอมพิวเตอร
8. สื่อประเภทสถานการณ์จาลองและชุดการสอน ไดแก การแสดงบทบาทละคร
สรุปวาการจัดการเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพได้นั้น สวนหนึ่งที่ครูต้องจัดคือสื่อการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมกับวัย ประสบการณ์และความสนใจของผู้เรียน นอกจากนี้ยังตองมีสื่อหลากหลาย ซึ่งอาจจัดหา
วัสดุทองถิ่นมาประยุกต์ใช้ มีการพัฒนาสื่อและกากับติดตามประเมินผลการใชสื่อดวย
การประเมินผลตามสภาพจริง
แอสบาเชอร์และวินเลอร์ (Ascbbacher & Winlers, 1992 อ้างถึงใน สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธ์ , 2544)
ได้จาแนกคุณลักษณะของการประเมินตามสภาพจริงไว้ 6 ประการ คือ
1. การจัดโอกาสการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้แสดงออกภาคปฏิบัติ คิดสร้างสรรค์ ผลิตผลงานหรือกระทา
บางอย่างที่สัมพันธ์กับสิ่งที่เรียน
2. การดึงหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ระดับการคิดขั้นสูงและใช้ทักษะในการแก้ปัญหา
3. งานหรือกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนทาต้องเป็นสิ่งที่มีความหมายกับผู้เรียน
4. สิ่งที่เรียนต้องสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
5. การประเมินตัดสินใจโดยคนไม่ใช่เครื่องจักร
6. การเปลี่ยนบทบาทใหม่ในด้านการสอนและประเมินผลของครูผู้สอน

24
วิธีการประเมินผลตามสภาพจริง 6 ประการ คือ (ไสว ฟักขาว, 2544, หน้า 243 อ้างถึงใน กรมสามัญ
ศึกษา, 2544)
1. การสังเกต
2. การสัมภาษณ์
3. การบันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง
4. แบบทดสอบวัดความสามารถจริง
5. การรายงานตนเอง
6. แฟ้มผลงานดีเด่น (portfolio)
สมนึ ก นนธิจั น ทร์ (2542) ได้ส รุ ป วิธีการประเมินผลไว้ส อดคล้องกับ ไสว ฟักขาว (2544) และมี
เพิ่มเติมอีกหลายวีธี เช่น การสอบถาม การตรวจงานการเยี่ยมบ้าน การศึกษารายกรณี การใช้ข้อสอบแบบเน้น
การปฏิบัติจริง และระเบียนสะสม
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2541) ได้สรุปการวัดผลตามสภาพจริงไว้ว่า เป็นการประเมินขณะทากิจกรรมระหว่าง
การเรียนการสอน เพื่อดูความก้าวหน้า และพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย จัดเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ เพื่อสะดวกในการนาข้อมูลไปใช้ในการตัดสินผลการเรี ยนโดยผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครองมีการ
ร่วมมือกัน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ พอร์ตโฟลิโอ (porfolio) มีขั้นตอนใช้ 3 ขั้นตอน คือ รวบรวม
ชิ้นงาน เลือกชิ้นงาน และสะท้อนกลับของข้อมูล โดยมีหลักการประเมินจากแฟ้มที่ครูต้องคานึงถึง คือ
1. ในด้านสาระของกระบวนการเรียนรู้ ผู้สอนต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความสาเร็จของผู้เรียนในด้าน
เนื้อหาตามความคาดหวังของหลักสูตร การประเมินตามสภาพจริงโดยใช้วิธีการพอร์ตโฟลิโอ จะต้องสะท้อน
สาระของวิชาที่สาคัญสาหรับกระบวนการเรียนการสอน
2. กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นเนื้อหา ผู้สอนต้องปรับเปลี่ ยนไปสู่การเน้นกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน
บอกความรู้ สร้างความรู้ แสดง สร้างสรรค์ ผลิตหรือทางาน กระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้น สนใจกระบวนการ
แสวงหาความรู้ และกระบวนความคิดเชิงพัฒนา (meta cognition) ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน
3. ผู้สอนต้องคานึงถึงหลักความเสมอภาค ความยุติธรรม และมาตรฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล
การประเมินต้องทาให้สอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคลให้ผู้เรียนได้แสดงผลการเรียนในหลาย
ลักษณะความรู้ แบบการเรียนรู้และความต้องการการพัฒนาให้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542) กล่าวว่า การประเมินผลตามสภาพจริงเป็นการประเมินผลเชิงคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องในด้านความรู้ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปฏิบัติและผลการปฏิบัติของผู้เรียน การประเมินผล
ลักษณะนี้จะมีประสิทธิภาพเมื่อประเมินการปฏิบัติของผู้เรียนในสภาพที่เป็นจริง วิธีการที่ใช้ประเมิน ได้แก่ การ
สังเกต การสัมภาษณ์ บันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง แบบทดสอบวัดความสามารถจริง การรายงานตนเอง และแฟ้ม
สะสมงาน (portfolio) ลักษณะที่สาคัญของการประเมินจากสภาพจริง มีดังนี้
1. เป็นการประเมินที่กระทาไปพร้อม ๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน
ซึ่งสามารถทาได้ตลอดเวลาทุกสถานการณ์ ทั้งที่โรงเรียน บ้าน และชุมชน
2. เป็นการประเมินที่เน้นพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนที่แสดงออกมาจริง ๆ
3. เน้นการพัฒนาผู้เรียนอย่างเด่นชัด และให้ความสาคัญกับการพัฒนาจุดเด่นของผู้เรียน
4. เน้นการประเมินตนเองของผู้เรียน
5. ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสถานการณ์ที่เปน็ ชีวิตจริง
6. ใช้ข้อมูลที่หลากหลาย มีการเก็บข้อมูลระหว่างการปฏิบัติในทุกด้านทั้งที่โรงเรียน บ้าน ชุมชน อย่าง
ต่อเนื่อง
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7. เน้นคุณภาพของผลงานที่ผู้เรียนสร้างขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการความรูความสามารถหลาย
ด้านของผู้เรียน
8. เน้นการวัดความสามารถในการคิดระดับสูง (ทักษะการคิดที่ซับซ้อน) เช่น การวิเคราะห์ และการ
สังเคราะห์
9. ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก มีการชื่นชมส่งเสริม และอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและผู้เรียนจะได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
10. เน้นการมีส่วนร่วม ระหว่าง ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง
สรุปว่า การวัดผลประเมินผลเป็นงานสาคัญงานหนึ่งของประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ซึ่งครู
ต้องจัดดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนให้ครอบคลุมจุดประสงค์ เนื้อหา กระบวนการ
และเลือกวิธีการ วัดและประเมินผลตามสภาพจริงให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพจริงของนักเรียนโดยมี
ผู้ประเมินหลากหลาย เช่น ผู้เรียน เพื่อน ผู้ปกครองและครู

1.4.2 การเตรียมความพร้อมด้านครูผู้สอน
ในการเตรียมความพร้อมด้านครูผู้สอน สถานศึกษามีบทบาทในการดาเนินการ ดังนี้
ครู ตามความหมายในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ได้ให้คานิยามของครูไว้ ดังนี้
“ครู” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งทาหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ครูในความหมายนี้จึงเป็นบุคลากรวิชาชีพ ซึ่งทา
หน้าที่หลักในด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
จรรยาบรรณครู หมายถึง ข้อกาหนดเกี่ยวกับความประพฤติหรือการปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครู เพื่อรักษาหรือส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะความเป็นครูไทย โดยคุรุสภาเป็นสถาบันผู้อ อกระเบียบ
ข้อบังคับจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 มี 9 ข้อ ดังนี้
1. ครูต้องรักศิษย์และเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริม ให้กาลังใจในการศึกษาแก่
ศิษย์โดยเสมอหน้า
2. ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์อย่ างเต็ม
ความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3. ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
4. ครูต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของ
ศิษย์
5. ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์จากศิษย์ในการปฏิบัติ หน้าที่ตามปกติและไม่ใช้ศิษย์กระทาการใดๆอัน
เป็นการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ
6. ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิช าชีพ ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทาง
วิทยาการเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ
7. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู
8. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์
9. ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นาในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย
บทบาทของครู หมายถึง สิ่งที่ช่วยให้ครูสามารถแสดงออกได้อย่างถูกต้องและเกิดผลโดยตรงต่อผู้เรียน
และสังคม ดังประเด็นต่อไปนี้
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1. ครูต้องมีความรู้ ความสามารถในการชี้แนะแนวทางแห่งอาชีพชุมชน และเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
กับทุกคนในสังคมที่ตนอาศัยอยู่
2. ครูต้องคอยแนะนาสั่งสอนให้มีความรู้จริง สามารถพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ บุคลิกภาพ การ
ปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ครู ต้ อ งพั ฒ นาตนเองให้ มี ค วามรู้ รู้ จั ก ตนเอง มี เ อกลั ก ษณ์ มี ค วามเชื่ อ มั่ น กล้ า ตั ด สิ น ใจ กล้ า
แสดงออกให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์
4. ครูต้องรู้จักยกย่องความดี ความสามารถของศิษย์ในบางโอกาส
5. ครูต้องเรีย นรู้และทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคเทคโนโลยีการเรียนรู้ และปรับเปลี่ ยน
บทบาทในการเรียนการสอน จากเดิมมาเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ลักษณะของครูที่ดี โดยทั่วไปแล้วครูที่ดีควรประกอบด้วยคุณลักษณะที่สาคัญ ดังนี้
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีความรู้ดี
3. การสอนดีและปกครองดี
4. ความประพฤติดี
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
ดังนั้นในการศึกษาความคาดหวังของนักเรียนด้านครูผู้สอนที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนสวาย
วิทยาคาร สรุปประเด็นที่สาคัญได้ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านความรู้และความสามารถในวิชาชีพครู
2) ด้านสนับสนุนการเรียนการสอน
3) ด้านความรอบรู้สถานการณ์บ้านเมืองและความเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
4) ด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณ

1.4.3 การเตรียมความพร้อมด้านการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับวัยและระดับของผู้เรียนจะเป็นสิ่งที่ จะเป็นสิ่งที่สนั บสนุนทาให้
ผู้เรียนมีความรู้สึกที่อยากเรียนและเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ความสาคัญของสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้มีหลายประการได้แก่
1. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สนับสนุนและอานวยความสะดวกในการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ที่เหมาะสม เช่นห้องเรียนมีความสะดวกสบาย มีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนครบถ้วน ทาให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ผู้สอนก็มีความสุขในการสอน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ก็จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้
การเรียนการสอนดาเนินไปด้วยความราบรื่น สะดวก รวดเร็ว ตามแผนที่วางไว้
2. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สนับสนุ นการเรียนรู้หลายด้านเช่น ทาให้ผู้เรียนเกิดความประทับใจ เป็น
ตัวกระตุ้นผู้เรียนให้มีความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียนเปลี่ยนเจตคติไปในทางที่ดี มีความพึงพอใจในการ
เรียนช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปัจจัยสาคัญในกระบวนการเรียนการสอนก็คือความรู้สึกที่เกิดจากตัว
ผู้เรียน ความรู้สึก พึงพอใจ สนใจ อยากเรียน อยากรู้ ซึ่งจะเป็น ตัวการนาไปสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในที่สุด ดังนั้นถ้าผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านกายภาพ จิตภาพ และทางด้าน
สังคมภาพแล้ว จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกดังกล่าวได้
3. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ช่วยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนประสบการณ์
การเรียนรู้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ตามปกติแล้วการรับรู้และการเรียนรู้ของผู้เรียนจะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้
ปะทะสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกที่มากระตุ้นประสาทสัมผั สของผู้เรียน การปะทะสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ เป็นการ
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สร้างประสบการณ์ ดังนั้นถ้าเราต้องการให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีก็ต้องจัดให้ผู้เรียนอยู่ใน
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีก่อนแล้วสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เหล่านั้นจะเป็นตัวกาหนดประสบการณ์ของผู้เรียน
ภายหลัง
4. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีจะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียน จุดมุ่งหมายที่สาคัญของการจัด
การศึกษาประการหนึ่งก็คือมุ่งให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพดี มีการแสดงออกทางกาย วาจาและใจตามแบบอย่างที่
สังคมยอมรับกล่าวคือมีคุณธรรม และจริยธรรมที่เป็นเครื่องหมายของคนดี มี การประพฤติ ปฏิบัติสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดี การที่จะหล่อหลอมพฤติกรรม หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปใน
ทิศทางที่พึงประสงค์นั้นต้องใช้เวลา และอาศัยปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน จึงจะสามารถกล่อมเกลาผู้เรียนได้
สภาพแวดล้อมการเรีย นรู้ถือว่าเป็ น ปัจ จัย หนึ่งที่จะช่วยปรับหรือโน้มน้าวพฤติกรรมของผู้ เรียนโดยเฉพาะ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นมิตร มีความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน ตัดสินปัญหาด้วยเหตุผลต่าง ๆ เหล่านี้จะค่อย ๆ แทรกซึมเข้าไปในความรู้สึกนึกคิดของผู้ เรียน
สะสมทีละน้อยจนในที่สุดก็จะแสดงออกในลักษณะของบุคลิกภาพรูปแบบในการรับรู้ ตลอดจนค่านิยมต่าง ๆ
ของผู้เรียน
5. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้มีส่วนช่วยในการควบคุมชั้นเรียนให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้เป็นตัวกาหนดอาณาเขตของการเรียน ทาให้มีบรรยากาศที่แตกต่างไปจากกิจกรรมอื่น ยกตั วอย่าง
เช่น ลักษณะของสภาพแวดล้อมในสถานเริงรมย์ ผู้เรียนเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่จัดไว้อย่าง
เหมาะสม ก็จะรู้จักสารวมอยู่ในระเบียบวินัยมากขึ้น โดยเฉพาะถ้ามีการจัดโต๊ะ เก้าอี้ ของนักเรียนอย่างมี
วัตถุประสงค์ จะช่วยให้การควบคุมชั้นเรียนมีระบบระเบียบ และง่ายสาหรับผู้สอนมากขึ้น
6. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เป็นแหล่งทรัพยากรทางการเรียน การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใน
ปัจจุบันเป็นไปอย่างกว้างขวาง หลายแหล่งเห็นความสาคัญของมุมวิชาการ ศูนย์วิชาการ มุมสื่อการเรียนการ
สอน ทาให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลาที่ต้องการ เป็นการ
ส่ งเสริ มการเรี ย นรู้ ด้ว ยตนเอง สามารถจั ดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบยึดเด็กเป็นศูนย์กลางได้อย่างดี
นอกจากนี้แหล่งทรัพยากรการเรียนจะช่วยพัฒนาความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนตลอดจนเป็นการสร้าง
นิสัยให้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่ยึดติดอยู่เฉพาะความรู้ที่ได้จากผู้สอน
7.สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียน สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีจะทาให้
บรรยากาศในการเรียนเอื้อต่อการเรียนการสอนให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ใน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีความสะดวกสบาย สงบ ปราศจากสิ่งรบกวน จะช่วยสร้างบรรยากาศทาง
วิชาการให้เกิดขึ้นทาให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้หรือทากิจกรรมการเรียนต่าง ๆ อย่าง
ตั้ ง ใจและมี ส มาธิ ยิ่ ง ถ้ า ผู้ ส อนและเพื่ อ นร่ ว มชั้ น ซึ่ ง จั ด ว่ า เป็ น สภาพแวดล้ อ มกา รเรี ย นรู้ ด้ า นจิ ต ภาพมี
บุคลิกลักษณะที่อบอุ่น เป็นมิตร ก็จะยิ่งทาให้บรรยากาศในการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์มาก
ยิ่งขึ้น
8. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน
ด้วยกัน การจัดสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ง่ายต่อการเคลื่อนไหวโยกย้าย ทาให้ผู้สอนไปถึงตัวผู้เรียน
ได้ส ะดวก ตาแหน่ งของผู้ ส อนไม่จ าเป็ น ต้ องอยู่ ห น้าชั้ นเสมอไป ผู้ ส อนอาจนั่งอยู่ท่ ามกลางผู้ เรียนเพื่ อ ให้
คาปรึกษา แนะแนวทางสภาพแวดล้อมเช่นนี้ช่วยให้ผู้สอนมีความใกล้ชิดกับผู้เรียนมากขึ้น ทาให้ได้รู้จักอุปนิสัย
ตลอดจนพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ดี ส่วนผู้เรียนจะลดความกลัว และมีความกล้ามากขึ้น กล้าพูด
กล้าแสดงความคิดเห็น มีเจตคติที่ดีต่อผู้สอน
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9. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเมื่อยล้า หรือความอ่อนเพลีย ทางด้านสรีระ
ของผู้เรียนเช่นการจัดโต๊ะเก้าอี้ที่มีขนาดพอเหมาะกับร่างกายของผู้เรียนช่วยให้การนั่งสบายสามรถนั่งได้นาน ๆ
โดยไม่ ป วดหลั ง การให้ แ สงสว่ า งในห้ อ งเรี ย นที่ เ หมาะ จะช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นคลายความเมื่ อ ยล้ า ของสายตา
นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาด้วยรูปภาพ
แนวคิดเชิงเออร์โกโนมิกส์ ได้กล่าวถึงแนวคิดเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ดังนี้
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมจาเป็นจะต้องอาศัยแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ มาใช้เพื่อให้การ
ออกแบบพัฒนารูปแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้มีระบบ แม่นยา และเชื่อถือได้ โดยแนวคิดสาคัญมีดังต่อไปนี้
ประการที่หนึ่ง ได้แก่แนวคิดเชิงปรัชญาการศึกษา ปรัชญาการศึกษาจะเป็นสิ่งบ่งชี้นโยบายในการจัด
การศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จะต้องดาเนินไปให้สอนคล้องกับนโยบายนั้นๆ
ประการที่ ส อง เป็ น แนวคิ ด เชิ ง ทฤษฎี ท างด้ า นจิ ต วิ ท ยาอั น ได้ แ ก่ จิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู้ จิ ต วิ ท ยา
พัฒนาการ จิตวิทยาสังคม ตลอดจนจิตวิทยาในการทางาน หลักการต่าง ๆ ทางด้านจิตวิทยานี้จะช่วยให้เข้าใจ
พัฒนาการของผู้เรียนในแต่ละวัย การเรียนรู้การรับรู้เกิดขึ้นได้อย่างไร สภาพแวดล้อมที่จะช่วยเอื้อให้ เกิดการ
รับรู้และเรียนรู้ได้ดีควรเป็นอย่างไร
ประการที่ส าม เป็ น แนวคิดเชิงทฤษฎีการสื่อสารเนื่องจากการเรียนการสอนนั้นเป็นกระบวนการ
ติดต่อสื่อสารหรือเป็นการสื่อความหมายระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนหลักการต่าง ๆ ของการสื่อสารจะช่วยในการ
ตัดสินใจเลือกสื่อหรือจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เช่นหลักการที่ว่าการสื่อความหมายจะได้ผลดีต่อเมื่อ ผู้รับ
เกิดความเข้าใจตรงกันกับผู้ส่ง ดังนั้นผู้สอนควรทาอย่างไร จะใช้สื่อชนิดใด หรือจัดสถานการณ์อย่างไรจึงจะ
ช่วยให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ในที่สุด
ประการที่สี่ เป็นแนวคิดเชิงเทคโนโลยี การศึกษา เป็นแนวคิดเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนที่ไม่
เพียงแต่อาศัยสื่อประเภทวัสดุ อุปกรณ์เท่านั้น แต่ยังอาศัย เทคนิค วิธีการตลอดจนแนวคิดต่างๆ เพื่อมาปรุง
แต่งสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้เป็นที่น่าสนใจ หรือเร้าความสนใจของผู้เรียน
ประการที่ห้า แนวคิดเชิงเออร์โกโนมิกส์ (ergonomics) ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
มนุษย์กับสภาพแวดล้อมในการทางาน

1.4.4 การเตรียมความพร้อมด้านการบริหารกิจการนักเรียน
ความหมายของการบริการกิจการนักเรียน
การบริหารกิจการนักเรียน 5 ด้าน ประกอบด้วย
1) งานสามะโนนักเรียน หมายถึง การประสานงานระหว่างผู้ปกครองและชุมชนในการสารวจนักเรียน
เพื่อเข้ารับบริการทางการศึกษาในสถานศึกษาและการรายงานข้อมูลสามะโนนักเรียนให้เขตพื้นที่การศึกษา
รับทราบ
2) งานรับและลงทะเบียนนักเรียน หมายถึง การวางแผนเพื่อรับนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา
3) งานกิจการนักเรี ยน หมายถึง กิจกรรมเสริมความรู้ ความสนใจและความสามารถของนักเรียน
ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์ เช่น กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมแนะแนว
4) งานสวัสดิการ หมายถึง การช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆโดยอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เช่น การจัดหาทุนการศึกษา
5) งานวินัยและความประพฤติของนักเรียน หมายถึง ระเบียบข้องปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลนักเรียน เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนเองอย่างเหมาะสม
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2. หน้าที่ของฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิ
1) จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
2) รับส่งต่อนักเรียนจากครูที่ปรึกษาตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3) ให้การบริการ ด้านการให้คาปรึ กษา และช่วยเหลือแก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ในด้านการเรียนการ
ประกอบ
4) อาชีพ ทุนการศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การเยี่ยมบ้านนักเรียน หรือด้านอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสมดาเนินการ
5) ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากกระบวนการแนะแนว
6) ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ ผู้ ป กครอง หน่ ว ยงานภายนอกเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ รั บ ประโยชน์ สู ง สุ ด
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7) จัดประชุม อบรมนักเรียนในระดับชั้นประจาสัปดาห์
8) ให้การบริการด้านการให้คาปรึกษา และช่วยเหลือแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ในด้านการเรียน

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวัง
ธงศักดิ์ บุญธนาธรรม (2531) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพของ
นักเรียนชายมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาปัจจัยด้านฐานะเศรษฐกิจและสังคม
ของบิดามารดา ความคาดหวังทางการศึกษาของบิดามารดา ความคาดหวังในการศึกษาต่อของเพื่อนสนิท และ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียน น่าจะมีผลต่อความคาดหวังในการศึกษาต่อของนักเรียน รวมทั้งศึกษาว่าความ
คาดหวังในสาขาวิชาที่ศึกษาต่อและความคาดหวังในการประกอบอาชีพของนักเรียนมีความสัมพันธ์กับฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของบิดามารดาอย่างไรบ้าง ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ของบิ ดามารดามีผ ลต่อความคาดหวังในการศึก ษาต่ อของนักเรียน โดยนักเรี ยนที่บิดามารดามีฐ านะทาง
เศรษฐกิจและสังคมสูงจะคาดหวังในการศึกษาต่อมากกว่านักเรียนที่บิดามารดามีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ต่า ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะสามารถอธิบายถึงความแตกต่างของความคาดหวังในการศึกษาต่อของนักเรียนได้เป็น
อย่างดี ส่วนปัจจัยด้านความคาดหวังทางการศึกษาของบิดามารดา ความคาดหวังในการศึกษาต่อของเพื่อน
สนิท และผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนมีผลต่อความคาดหวังในการศึกษาต่อของนักเรียน โดยมีข้อยกเว้นใน
กรณีของนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่บิดามารดามีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูง สาหรับนักเรียนที่คาดหวัง
ในการศึกษาต่อที่บิดามารดามีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมแตกต่างกันจะมีความคาดหวังในสาขาวิชาที่ศึกษา
ต่อและความคาดหวังในการประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน นอกจากนี้พบว่านักเรียนที่ไม่ได้คาดหวังในการศึกษา
ต่อหลังจากจบการศึกษาจะมีความคาดหวังในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนมาก
จุ ฑ าภรณ์ อ่ อ งอุ ทุ ม พร ( 2524 ) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความคาดหวั ง ของผู้ ป กครองที่ มี ต่ อ อาจารย์ ใน
ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความคาดหวั งของปกครองที่ มีต่ อ การสอน ความรู้ ความก้ า วหน้า วิช าการ ทั ศ นคติ จรรยาบรรณและ
บุคลิกภาพของอาจารย์ และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อสภาพที่เป็นจริงของนักเรียน เพื่อ
เปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่ออาจารย์และความคิดเห็น ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวัง
ของปกครองที่มีต่อการสอน ความรู้ ความก้าวหน้าวิชาการ ทัศนคติ จรรยาบรรณและบุคลิกภาพของอาจารย์
มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่า อาจารย์มีความก้าวหน้าทางวิชาการเท่าที่ระดับที่
ผู้ปกครองคาดหวัง
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2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ
ณัฐนันท์ มั่นคง (2559) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการสารวจอาชีพและความแน่ใจทางอาชีพใน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีอุปสรรคในการตัดสินใจเกี่ยวกับอาชีพเป็นตัวแปรควบคุม มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาอิทธิพลของการสารวจอาชีพต่อความแน่ใจทางอาชีพ โดยมีอุปสรรคในการตัดสินใจเกี่ยวกับอาชีพ
เป็นตัวแปรควบคุม โดยใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบลาดับขั้น (Hierarchical Multiple Regression
Analysis) ผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 878 คน ประเมินแบบสอบถาม
การสารวจอาชีพ อุปสรรคในการตัดสินใจเกี่ยวกับอาชีพ และเครื่องมือวัดแววทางอาชีพฉบับนักเรียน โดยมี
สมมติฐานว่าเมื่อควบคุมตัวแปร อุปสรรคในการตัดสินใจเกี่ยวกับอาชีพแล้ว การสารวจอาชีพจะสามารถร่วมกัน
อธิบายความแน่ใจทางอาชีพได้ จากผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการสารวจอาชีพ ไม่สามารถทานายความแน่ใจ
ทางอาชีพได้ แม้จะมีอุปสรรคในการตัดสินใจเกี่ยวกับอาชีพเป็นตัวแปรควบคุม แต่เมื่อทาการวิเคราะห์โดยแยก
ความแน่ใจทางอาชีพ ออกเป็นสองส่วน ตามจานวนกิจกรรมทางอาชีพที่ชอบ และ ตามจานวนกิจกรรมทาง
อาชี พ ที่ ไ ม่ ช อบ ในกลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก เรี ย นมั ธ ยมปลายพบว่ า 1). การส ารวจทางอาชี พ ทั้ ง 3 รู ป แบบ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกต่อ จานวนกิจกรรมทางอาชีพที่ชอบ 2). การสารวจอาชีพด้วยการทดลองทากิจกรรมทาง
อาชีพ มีความสั มพัน ธ์ทางลบต่อ จ านวนกิจกรรมทางอาชีพที่ไม่ช อบ สรุปได้ว่ายิ่งผู้เข้าร่ว มวิจัยนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายใช้เวลากับการสารวจอาชีพมาก ก็จะยิ่งมีจานวนกิจกรรมทางอาชีพที่ชอบหลากหลาย
มากขึ้น งานวิจัยนี้ทาให้เห็นว่าการสารวจอาชีพของนัก เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นยังมีลักษณะของการ
ส ารวจเพื่อทาความรู้ จั กอาชี พ และสร้ างความสนใจเกี่ยวกั บอาชี พต่ าง ๆ การส ารวจอาชีพ ของนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาตอนปลายโดยส่วนใหญ่ นั้นมีแนวโน้มที่จะยังไม่สามารถให้คาตอบได้อย่างชัดเจนว่าตนไม่ชอบ
อาชีพใดบ้าง หรือยังไม่สามารถตัดตั วเลือกเกี่ยวกับกิจกรรมทางอาชีพ เพื่อช่วยให้ตนสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับ
อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อ
ไกรสิ ง ห์ สุ ด สงวน ( 2562 ) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร การวิจัยนี้เป็นการ
วิ จั ย เชิ ง ส ารวจ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย คื อ เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยจาแนกตามเพศ
และระดับชั้น กลุ่มตั วอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน
214 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ตามสัดส่วนประชากรจาแนกตามเพศและระดับชั้น เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .890 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ส่วนในด้านสถาบัน ส่วนด้านเหตุผลส่วนตัว และด้านเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ความคาดหวังของนักเรียน

แผนการเรียนที่ศึกษา
ปัจจัยด้านความพร้อมของสถานศึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านครูผู้สอน
ด้านสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา
ด้านการบริหารกิจการนักเรียน
ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย

การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
การวางแผนประกอบอาชีพ
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องความคาดหวัง ที่มีต่อสถานศึกษาในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวายวิทยาคารนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักเรียนใน
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของนักเรียนในการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ โดยจ าแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแผนการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสวายวิทยาคาร 3) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านความพร้อมของสถาบันการศึกษาในสภาพจริงกับสภาพ
ที่คาดหวังในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวายวิทยาคาร และ
4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพร้อมของสถาบันการศึกษากับความคาดหวังในการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวายวิทยาคาร โดยการวิจัยในครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณโดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS โดยมีขั้นตอน
และแนวทางในการดาเนินการศึกษา ดังนี้
สังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูล/ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานกับทางผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนเพื่อขอเก็บข้อมูล
ออกแบบเครื่องมือสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือ
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ได้
สรุปผลการดาเนินงานและนาเสนอผลการศึกษา
จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
ภาพที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการศึกษา
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ประชากรและตัวอย่าง
ประชากร คือ นั กเรี ย นที่กาลั งศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสวายวิทยาคาร
จังหวัดสุรินทร์ จานวนทั้งหมด 62 คน จากทั้ง 2 แผนการเรียน ดังนี้
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จานวน 52 คน
- แผนการเรียนศิลปศาสตร์ - ภาษา
จานวน 10 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้จะใช้แบบสอบถามความความคาดหวังที่มี ต่อสถานศึกษาเพื่ อ
เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียน
สวายวิทยาคาร โดยได้ดาเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวัง ของนักเรียนต่อสถานศึกษา
ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากหนังสือและสังเคราะห์รูปแบบของแบบสอบถามจากงานวิจัย
ต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดหัวข้อหรือประเด็นสาคัญเพื่อนามาสร้างเป็นเครื่องมือในการวิจัย
3. ดาเนินการสร้างแบบสอบถามจากหลักเกณฑ์และแนวคิดที่ศึกษามาให้ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการ
4. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเพื่อหาค่า IOC โดยในการตรวจสอบ
ครั้งนี้ใช้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 3 ท่าน
5. นาแบบสอบถามที่ได้สร้างแล้วไปทดลองใช้เบื้องต้นเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
6. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการทดลองใช้ เ บื้ อ งต้ น และท าการปรั บ ปรุ ง ให้ แ บบสอบถามให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
7. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงและแก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง
เครื่องที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้สร้างขึ้นมาภายใต้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง
เป็ น ฐานในการสร้ า งแบบสอบถามเพื่ อ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมวิ จั ย และเพื่ อ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ต่ อ ไป โดยใน
แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคาดหวังที่มีต่อสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ
ตอนที่ 3 ระดับความพร้อมของสถาบันการศึกษาในสภาพจริงและสภาพที่คาดหวังที่ส่งผลถึง
ความคาดหวังในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียน โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
จัดการเรียนการสอน 2) ด้านการเตรียมความพร้อมด้านครูผู้สอน 3) ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา และ
4) ด้านการบริหารกิจการนักเรียน
การตอบคาถามในแบบสอบถามนั้นจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ แบบสอบถามความพร้อมสถานศึกษาใน
สภาพจริงและแบบสอบถามความพร้อมของสถานศึกษาในภาพที่คาดหวัง โดยในแต่ละส่วนจะกาหนดให้แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับแล้วให้กลุ่มตัวอย่างตอบตามความเป็นจริง
การหาคุณภาพของเครื่องมือ
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตรวจสอบเครื่องมือโดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน โดยใช้สูตร
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษาจากเอกสาร โดยศึกษาจากหนังสือ วารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานการศึกษา และ
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ติดต่อประสานงานกับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อในโรงเรียนเพื่อขออนุญาตเข้าเก็บศึกษาข้อมูลด้วย
ตนเอง
3. ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ที่สอนห้องเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลเพื่อขออนุญาต
ในช่วงเวลาดังกล่าว
4. ออกแบบและสร้างเครื่องมือวิจัยก่อนนาเครื่องมือวิจัยไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ
5. ปรับปรุงข้อคาถามและจัดทาเป็นเครื่องมือและนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง
6. นาข้อมูลที่ได้ มาคิดคะแนน และทาการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้องและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลอีก
ครั้ง จึงนาไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Science) โดย
วิเคราะห์ตามลาดับดังนี้
1. สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูล ทั่ว ไปของตัว อย่าง โดยวิเคราะห์
ความถี่ คานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ ใช้ 1-way ANOVA ในการเปรียบเทียบผลการเรียน
แผนการเรียน และปัจจัยด้านความพร้อมของสถาบันการศึกษาที่ส่งผลถึงความคาดหวังในการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวายวิทยาคาร
3. สถิ ติ เ ชิ ง อ้ า งอิ ง ได้ แ ก่ Paired-Sample T-Test ในการวิ เ คราะห์ ค่ า เฉลี่ ย ที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ ความ
คาดหวังต่อสถานศึกษาในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
4. ใช้ Pearson Correlation ในการศึ ก ษาความพร้ อ มของสถานศึ ก ษาในสภาพจริ ง กั บ สภาพที่
คาดหวังในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวายวิทยาคาร
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
งานวิจัยเรื่องความคาดหวังที่มีต่อสถานศึกษาในการศึก ษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวายวิทยาคาร มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักเรียนในการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของนักเรียนในการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ โดยจาแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแผนการเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านความพร้อมของ
สถานศึกษาในสภาพจริงกับสภาพที่คาดหวังในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียน และ 4) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพร้อมของสถาบันการศึกษากับความคาดหวังในการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test for dependent sample 1-way ANOVA และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ได้แก่
Pearson Correlation
ในงานวิจัยเล่มนี้ผู้วิจัยได้กาหนดการนาเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบคาถามวิจัยตามวัตถุประสงค์
ที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งการนาเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน และความคาดหวังของนักเรียนในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความคาดหวังของนักเรียนในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ โดยจาแนก
ตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแผนการเรียนของนักเรียน
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาเปรียบเทีย บปัจจัยด้านความพร้อมของสถานศึกษาในสภาพจริงกับสภาพที่
คาดหวัง
ตอนที่ 4 ผลศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพร้อมของสถานศึกษากับความคาดหวัง
ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน และความคาดหวังของนักเรียนในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน และความคาดหวังของนักเรียนในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
สามารถสรุปผลการศึกษาแสดงข้อมูลรายละเอียดใน 2 ประเด็น ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
และความคาดหวังของนักเรียนในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ได้ผลดังตารางที่ 4.1 และ 4.2
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ศิลปศาสตร์ – ภาษา
รวม

จานวน

ร้อยละ

52
10
62

83.87
16.13
100
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ตารางที่ 4.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูลพื้นฐาน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง
น้อยกว่า 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท
จานวนพี่น้อง (รวมตัวนักเรียน)
1 คน
2 คน
3 คน
มากกว่า 3 คน
ความคาดหวังหลังจบการศึกษา
ศึกษาต่อ
ประกอบอาชีพ
สถานศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัย
สถาบันการอาชีวศึกษา
กลุ่มคณะที่ต้องการศึกษาต่อ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์กายภาพ
วิศวกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์
บัญชี การท่องเทีย่ ว เศรษฐศาสตร์
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ศิลปศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
กลุ่มอาชีพที่สนใจ
กลุ่มบุคลิกภาพแบบจริงจัง
กลุ่มบุคลิกภาพแบบใช้ปัญญา และความคิดแบบนักวิชาการ
กลุ่มบุคลิกภาพแบบศิลปิน
กลุ่มบุคลิกภาพแบบบริการสังคม และชอบสมาคม
กลุ่มบุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทา
กลุ่มบุคลิกภาพแบบยึดมั่นและมีระเบียบแบบแผน
ข้อมูลพื้นฐาน
N
อายุ
62
ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน
62

จานวน

ร้อยละ

26
19
13
3
1

41.93
30.65
20.97
4.84
1.61

20
27
7
8

33.3
41.7
11.7
13.3

58
4

93.55
6.45

34
24

58.62
41.38

10
2
7
3
1
13
9
7
8

16.7
3.3
11.7
5.0
1.7
21.7
15.0
11.7
13.3

9
14
11
16
5
5
Mean
17.467
3.390

15.0
23.0
18.3
26.7
8.3
8.3
SD
.435
.833
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จากตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 62 คน พบว่าอายุโดยเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามคือ
17.47 ปี (SD=.435) ประกอบด้วยแผนการเรียนคือคณิต -ภาษา รองลงมาเป็น วิทย์ -คณิต (ห้องเรียนทั่วไป)
เกรดเฉลี่ยโดยเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างคือ 3.39 (SD=.833) รายได้เฉลี่ยผู้ปกครองส่วนมากอยู่ในช่วง 10,00120,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท ส่วนมากมีจานวนพี่น้อง 2 คน (รวมตัวผู้ผู้ตอบแบบสอบถามด้วย)
ทั้งนี้ความคาดหวังส่วนมากเลือกที่จะศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ 93.55 และเลือกที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยคิด
เป็นร้อยละ 58.62 กลุ่มตัวอย่างนี้ส่วนมากเลือกคณะ กลุ่มสาขาบัญชี การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ คิดเป็นร้อย
ละ 21.7 และสุดท้ายเลือกที่จะประกอบอาชีพ กลุ่มบุคลิกภาพแบบบริการสังคมและชอบสมาคม คิดเป็นร้อย
ละ 26.7
ตารางที่ 4.2 ความคาดหวังของนักเรียนในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
ข้อคาถาม
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน
1. วิชาที่เรียนมีความน่าสนใจตอบสนองความต้องการใน
การศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สามารถนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ
4. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พร้อม
แนะนาแหล่งความรู้เพิ่มเติมตามความสนใจของผู้เรียน
5. ใช้สื่อการเรียนรู้ทสี่ ่งเสริมความถนัดและความต้องการ
ของผู้เรียน
6. มีการวัดประเมินผล และสะท้อนผลทันท่วงที ทาให้
ผู้เรียนนามาวางแผนเรียนของตนเองได้
ด้านที่ 2 ด้านครูผู้สอน
7. มีความรู้และความสามารถในวิชาชีพครู สามารถปรับ
หลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียนได้
8. มีความรอบรู้ มีความแม่นยาและมีความละเอียดในวิชาที่
สอน สามารถนาความรู้ไปแนะแนวในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพได้
9. วินิจฉัยปัญหาและความจาเป็นของนักเรียนรายบุคคลให้
สอดคล้องกับการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้
10. จัดกิจกรรมเชิงแนะแนวเพื่อตอบสนองความต้องการ
ศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักเรียน
11. เป็นครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมหรือกิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองความต้องการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของ
นักเรียน
12. จัดเก็บเอกสารข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนเพื่อเป็น
ฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาส่งเสริมการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ

N

สภาพที่เป็นจริง
mean
SD

สภาพที่คาดหวัง
mean
SD

62

3.450

.871

4.966

.181

62

3.750

.967

3.283

.940

62

3.833

1.027

4.083

.618

62

2.933

.899

3.033

.551

62

3.100

.857

4.966

.181

62

3.620

.625

3.500

.791

62

3.700

.743

3.283

.640

62

3.350

1.070

3.716

.490

62

2.750

1.018

3.533

1.512

62

3.900

1.217

2.933

.899

62

3.433

.997

4.566

.810

62

4.333

.625

4.116

.804
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ตารางที่ 4.2 ความคาดหวังของนักเรียนในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ (ต่อ)
ข้อคาถาม
13. ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์บ้านเมืองเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมความต้องการของนักเรียนได้
14. ใช้ประโยชน์จากแหล่งข่าวมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน
15. มีความสนใจ เอาใจใส่ และเป็นที่ปรึกษาความต้องการ
ในการเรียนต่อและประกอบอาชีพ
ด้านที่ 3 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
16. มีการจัดสถานทีเ่ อื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ตอบสนองต่อความสนใจของนักเรียนในการศึกษาต่อ
หรือการประกอบอาชีพ
17. มีการจัดแหล่งเรียนรู้ที่ใช้สาหรับค้นคว้าเพื่อเป็น
ทางเลือกในการตัดสินใจสาหรับนักเรียน เช่นห้องสมุด ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการต่างๆ สวน
เกษตร
18. มีการจัดห้องเรียนให้มีการจัดมุมกิจกรรม หรือมุมเสริม
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระเพื่อให้นักเรียนค้นพบความถนัดของ
ตัวเองในการเรียนต่อหรือการประกอบอาชีพ
19. มีการใช้ป้ายนิเทศในห้องเรียน.ติดตามข่าวสารและ
ผลงานของนักเรียนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนใน
การเรียนต่อหรือการประกอบอาชีพ
20. มีการจัดห้องเรียนให้สามารถปรับเปลีย่ นรูปแบบให้
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียน
ไปสู่การศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ
21. มีระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงานใน
สถานศึกษาที่ถูกต้องครบถ้วนต่อการใช้งานเพื่อให้ง่ายต่อ
การค้นหาและนาไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจของนักเรียน
22. มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมเสนอ
แนวทางในการบริหารเพื่อให้ได้มมุ มองใหม่ๆเกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน
23. มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริงและจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
24. มีการเสริมแรงนักเรียนในการเรียน เช่น การให้รางวัล
หรือชมเชย เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตัวเองและมีแรง
บันดาลใจที่จะศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ

N

สภาพที่เป็นจริง
mean
SD

สภาพที่คาดหวัง
mean
SD

62

3.283

.584

4.166

.905

62

4.516

.567

4.450

.790

62

3.333

1.373

4.966

.181

62

3.666

1.174

3.466

.747

62

4.316

.791

4.566

.620

62

3.816

1.127

3.116

.691

62

3.850

.577

3.400

1.585

62

3.383

.940

4.416

.590

62

4.766

.426

3.866

.947

62

4.116

.804

4.233

.927

62

4.016

.290

4.800

.546

62

3.983

.224

2.966

.862
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ตารางที่ 4.2 ความคาดหวังของนักเรียนในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ (ต่อ)
ข้อคาถาม
ด้านที่ 4 ด้านการบริหารกิจการนักเรียน
25. มีกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลาย น่าสนใจ และสอดคล้อง
กับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ
26. มีกิจกรรมแนะแนวที่ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนต่อ
และการประกอบอาชีพ
27. มีกิจกรรมนอกสถานที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ เช่น ไปดูงานในสถานศึกษา หรือ
สถานประกอบการต่างๆ
28. มีทุนการศึกษาสาหรับการศึกษาต่อ และการประกอบ
อาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
29. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาต่อ และ
การประกอบอาชีพ
30. มีการให้ความช่วยเหลือประสานงานเกี่ยวกับการสมัคร
เข้าศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ

N

สภาพที่เป็นจริง
mean
SD

สภาพที่คาดหวัง
mean
SD

62

4.450

.501

3.100

.629

62

4.150

.988

4.466

.535

62

4.500

.567

4.466

.535

62

4.033

.735

4.100

1.003

62

4.466

.535

4.183

.700

62

4.116

.715

4.466

.535

จากตารางที่ 4.2 ผลการศึกษาความคาดหวังของนักเรียนในสภาพปัจจุบันกับสภาพที่คาดหวั ง ใน
อนาคต โดยแยกด้าน พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอน ประเด็นที่นักเรียนพึงพอใจในสภาพปัจจุบันสูงที่สุด
คือ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ( 𝑥̅ = 3.833; 𝑆𝐷 =
1.027) ต่าที่สุด คือ มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเอง พร้อมแนะนาแหล่งความรู้เพิ่มเติมตามความ
สนใจของผู้เรียน (𝑥̅ = 2.993; 𝑆𝐷 = .899) ในสภาพที่คาดหวังที่นักเรียนคาดหวังสูงที่สุด คือ วิชาที่ เรียนมี
ความน่าสนใจและตอบสนองความต้องการในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ( 𝑥̅ = 4.966; 𝑆𝐷 = .181)
และใช้สื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความถนัดและความต้องการของผู้เรียน (𝑥̅ = 4.966; 𝑆𝐷 = .181) ต่าที่สุด คือ
มีมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนค้น คว้าด้วยตนเอง พร้อมแนะนาแหล่งความรู้เพิ่มเติมตามความสนใจของผู้ เ รียน
(𝑥̅ = 3.003; 𝑆𝐷 = .551)
ด้านครูผู้สอน พบว่า ประเด็นที่นักเรียนพึงพอใจมากที่สุดในสภาพปัจจุบัน คือ ครูใช้ประโยชน์จาก
แหล่ ง ข่ า วมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของนั ก เรี ย น ( 𝑥̅ =
4.516; 𝑆𝐷 = .567) ต่าที่สุด คือ ครูวินิจฉัยปัญหาและความจาเป็นของนักเรียนรายบุคคลให้สอดคล้องกับ
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ ในสภาพที่คาดหวังมากที่สุด คือ ครูมีความสนใจ เอาใจใส่ และเป็นที่
ปรึกษาความต้องการในการเรียนต่อและประกอบอาชีพ ( 𝑥̅ = 4.966; 𝑆𝐷 = .181) น้อยที่สุด คือ ครู จัด
กิ จ กรรมแนะแนวเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการด้ า นการศึ ก ษาต่ อ และประกอบอาชี พ ของนั ก เรี ย น ( 𝑥̅ =
2.933; 𝑆𝐷 = .899)
ด้านการจั ดสภาพแวดล้ อมของสถานศึกษา พบว่า ประเด็นที่นักเรียนพึงพอใจมากที่สุ ดในสภาพ
ปัจจุบัน คือ มีระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงานในสถานศึกษาที่ถูกต้องครบถ้วนต่อการใช้ง่ายเพื่อให้
ง่ายต่อการค้นหาและประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจของนักเรียน ( 𝑥̅ = 4.766; 𝑆𝐷 = .426) พึงพอใจน้อยที่สุด
คือ มีการจัดห้องเรียนให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
นักเรียนไปสู่การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ( 𝑥̅ = 3.384; 𝑆𝐷 = .940) ด้านสภาพที่คาดหวังมากที่สุด
คื อ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมให้ นั ก เรี ย นได้ เ รี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ จ ริ ง และจากแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย
(𝑥̅ = 4.800; 𝑆𝐷 = .546) น้อยที่สุด คือ มีการเสริมแรงนักเรียนในการเรียน เช่น การให้รางวัลหรือชมเชย
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เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเองและมีแรงบันดาลใจที่จะศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ( 𝑥̅ = 2.966; 𝑆𝐷 =
.862)
ด้านการบริหารกิจการนักเรียน พบว่า ประเด็นที่นักเรียนพึงพอใจมากที่สุดในสภาพปัจจุบัน คือ มี
กิจกรรมนอกสถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ เช่น ไปดูงานในสถาบันการศึกษา
หรือสถานประกอบการ (𝑥̅ = 4.500; 𝑆𝐷 = .567) พึงพอใจน้อยที่สุด คือ มีทุนการศึกษาสาหรับการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพหลังสาเร็จการศึกษา ( 𝑥̅ = 4.033; 𝑆𝐷 = .735) ด้านสภาพที่คาดหวังมากที่สุด คือ มี
กิจกรรมแนะแนวที่ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อและประกอบอาชี พ มีกิจกรรมนอกสถานที่ให้ความรู้
เกี่ยวกับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ เช่น ไปดูงานในสถาบันการศึกษาหรือสถานประกอบการ และมี
การให้ความช่วยเหลือประสานงานเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาต่ อหรือประกอบอาชีพ (𝑥̅ = 4.466; 𝑆𝐷 =
.535) น้ อ ยที่ สุ ด คื อ มี ทุ น การศึ ก ษาส าหรั บ การศึ ก ษาต่ อ และประกอบอาชี พ หลั ง ส าเร็ จ การศึ ก ษา ( 𝑥̅ =
4.100; 𝑆𝐷 = 1.003)

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของนักเรียนในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
โดยจาแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแผนการเรียน
จากการศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังของนักตเรียนในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพโดย
จาแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยจาแนกเป็นระบบ 5 ระดับ ได้แก่ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ผ่านและไม่ผ่าน ดัง
ตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบความคาดหวังของนักเรียนในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ โดยจาแนก
ตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
N
Mean
S.D.
F
sig
ไม่ผ่าน (เกรด 0 - 0.99)
0
0
0
ผ่าน (เกรด 1.00 - 1.50)
0
0
0
พอใช้ (เกรด 1.51 - 2.99 )
9
4.37
.44
.287
.752
ดี (เกรด 3.00 - 3.99 )
49
4.24
.72
ดีเยี่ยม (เกรด 4 )
4
4.50
.50
รวม
62
4.27
.685
หมายเหตุ Levene Statistic (df1,df2)= 1.627 (5,54) sig = .200

จากตารางที่ 4.3 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามเป็ น เอกพั น ธ์ ข องความแปรปรวนระหว่ า งกลุ่ ม พบว่ า
ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ มเป็ น เอกพัน ธ์ซึ่งกันและกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาม
ข้อตกลงเบื้องต้นของ ANOVA (F = 1.627; sig =.200) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ความคาดหวังในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพระหว่างกลุ่มของนักเรียนพบว่าค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มนักเรียน
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = .287; sig =.752) สรุปได้ว่านักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ที่
แตกต่างกันมีความคาดหวังที่ไม่แตกต่างกัน นักเรียนกลุ่มที่มีความคาดหวังสูงที่สุดคือ นักเรียนที่มีผลการเรียนดี
เยี่ยม (Mean = 4.5)
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ตารางที่ 4.4 เปรียบเทียบความคาดหวังของนักเรียนในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ โดยจาแนก
ตามแผนการเรียน
แผนการเรียน
N Mean
S.D.
F
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
52
4.00
.53 1.729
แผนการเรียนศิลปศาสตร์-ภาษา
10
4.13
.25
รวม
62
4.28
.69
หมายเหตุ Levene Statistic (df1,df2)= 1.841 (5,54) sig =.120

จากตารางที่ 4.4 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามเป็ น เอกพั น ธ์ ข องความแปรปรวนระหว่ า งกลุ่ ม พบว่ า
ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ มเป็ น เอกพัน ธ์ซึ่งกันและกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาม
ข้อตกลงเบื้องต้นของ ANOVA (F = 1.841; sig =.120) ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคาดหวังของ
นักเรียนจาแนกตามแผนการเรียนพบว่า ค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มนักเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ( F = 1.729; sig =.144) สรุปได้ว่าความคาดหวังของนักเรียนแต่ละแผนการเรียนไม่แตกต่างกัน
นักเรียนที่มีความคาดหวังมากที่สุด คือ นักเรียนแผนการเรียนภาษา-ดนตรี ฝรั่งเศส และจีน (Mean = 4.75)
นักเรียนที่มีความคาดหวังน้อยที่สุด คือ นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (ห้องเรียน Gifted)
(Mean = 4.00)
จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพโดยจาแนกตาม
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ย น และแผนการเรี ย น พบว่านักเรียนมีค่าเฉลี่ ยความคาดหวังไม่แตกต่างกันอย่า งมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05

sig
.144
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านความพร้อมของสถานศึกษาในสภาพจริง
กับสภาพที่คาดหวัง
จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านความพร้อมของสถานศึกษาในสภาพจริงและสภาพที่
คาดหวัง ได้ผลการศึกษา ดังนี้
ตารางที่ 4.5 เปรียบเทียบปัจจัยด้านความพร้อมของสถาบันการศึกษาในสภาพจริงกับสภาพที่คาดหวัง
ข้อคาถาม

สภาพจริง
mean
SD

ด้านที่ 1 การจัดการเรียนการสอน
1. วิชาที่เรียนมีความน่าสนใจ
ตอบสนองความต้องการในการศึกษา
3.450
ต่อหรือประกอบอาชีพ
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
3.750
ในชีวิตประจาวันได้
3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เชื่อมโยงกับศึกษาต่อและประกอบ
3.833
อาชีพ
4. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง พร้อมแนะนาแหล่ง
2.933
ความรู้เพิ่มเติมตามความสนใจของ
ผู้เรียน
5. ใช้สื่อการเรียนรู้ทสี่ ่งเสริมความถนัด
3.100
และความต้องการของผู้เรียน
6.มีการวัดประเมินผล และสะท้อนผล
ทันท่วงที ทาให้ผู้เรียนนามาวางแผน
3.620
เรียนของตนเองได้
ด้านที่ 2 การเตรียมความพร้อมด้านครูผู้สอน
7. มีความรู้และความสามารถใน
วิชาชีพครู สามารถปรับหลักสูตรการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ
3.700
ต้องการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพของนักเรียนได้
8. มีความรอบรู้ มีความแม่นยาและมี
ความละเอียดในวิชาที่สอน สามารถนา
3.350
ความรู้ไปแนะแนวในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพได้
9.วินิจฉัยปัญหาและความจาเป็นของ
นักเรียนรายบุคคลให้สอดคล้องกับ
2.750
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้

SE

สภาพที่คาดหวัง
mean
SD

SE

t

Sig

.871

.112

4.966

.181

.023 -13.162

.000

.967

.124

3.283

.940

.121

2.685

.009

1.027

.132

4.083

.618

.079 -1.787

.079

.899

.116

3.033

.551

.071

.435

.857

.110

4.966 .1810

.023 -16.212

.000

.625

.078

3.500

.791

.102

1.495

.140

.743

.095

3.283

.640

.082

3.296

.002

1.070

.138

3.716

.490

.063 -3.151

.003

1.018

.131

3.533

1.512

.195 -3.615

.001

-.785
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ตารางที่ 4.5 เปรียบเทียบปัจจัยด้านความพร้อมของสถาบันการศึกษาในสภาพจริงกับสภาพที่คาดหวัง(ต่อ)
ข้อคาถาม

สภาพเป็นจริง
Mean
SD

10. จัดกิจกรรมเชิงแนะแนวเพื่อ
ตอบสนองความต้องการศึกษาต่อและ
3.900
ประกอบอาชีพของนักเรียน
11.เป็นครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมหรือ
กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองความ
3.433
ต้องการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
ของนักเรียน
12.จัดเก็บเอกสารข้อมูลส่วนตัวของ
นักเรียนเพื่อเป็นฐานข้อมูล
4.333
ประกอบการพิจารณาส่งเสริม
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
13.ติดตามความเคลื่อนไหวของ
สถานการณ์บ้านเมืองเพื่อประยุกต์ใช้
3.283
ในการส่งเสริมความต้องการของ
นักเรียนได้
14. ใช้ประโยชน์จากแหล่งข่าวมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4.516
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียน
15. มีความสนใจ เอาใจใส่ และเป็นที่
ปรึกษาความต้องการในการเรียนต่อ
3.333
และประกอบอาชีพ
ด้านที่ 3 การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
16. มีการจัดสถานทีเ่ อื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนอง
3.666
ต่อความสนใจของนักเรียนใน
การศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ
17. มีการจัดแหล่งเรียนรู้ที่ใช้สาหรับ
ค้นคว้าเพื่อเป็นทางเลือกในการ
ตัดสินใจสาหรับนักเรียน เช่นห้องสมุด
4.316
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการต่างๆ สวนเกษตร
18. มีการจัดห้องเรียนให้มีการจัดมุม
กิจกรรม หรือมุมเสริมการเรียนรู้ 8
กลุ่มสาระเพื่อให้นักเรียนค้นพบความ
3.816
ถนัดของตัวเองในการเรียนต่อหรือการ
ประกอบอาชีพ

สภาพที่คาดหวัง
Mean
SD

t

sig

1.217

.157

2.933

.899

.116

4.862

.000

.997

.128

4.566

.810

.104 -6.236

.000

.625

.084

4.116

.804

.103

1.690

.096

.584

.075

4.166

.905

.116 -7.571

.000

.567

.073

4.450

.790

.102

.562

.576

1.373

.177

4.966

.181

.023

-9.185

.000

1.174

.151

3.466

.747

.096 1.891

.064

.791

.102

4.566

.620

.080 -1.932

.058

1.127

.145

3.116

.691

.089 4.425

.000
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ตารางที่ 4.5 เปรียบเทียบปัจจัยด้านความพร้อมของสถาบันการศึกษาในสภาพจริงกับสภาพที่คาดหวัง(ต่อ)
ข้อคาถาม
19. มีการใช้ป้ายนิเทศในห้องเรียน
ติดตามข่าวสารและผลงานของ
นักเรียนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
นักเรียนในการเรียนต่อหรือการ
ประกอบอาชีพ
20. มีการจัดห้องเรียนให้สามารถ
ปรับเปลีย่ นรูปแบบให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
นักเรียนไปสู่การศึกษาต่อหรือการ
ประกอบอาชีพ
21. มีระบบข้อมูลสารสนเทศในการ
บริหารงานในสถานศึกษาที่ถูกต้อง
ครบถ้วนต่อการใช้งานเพื่อให้ง่ายต่อ
การค้นหาและนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ตัดสินใจของนักเรียน
22. มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
ชุมชน มีส่วนร่วมเสนอแนวทางในการ
บริหารเพื่อให้ได้มมุ มองใหม่ๆเกี่ยวกับ
การเตรียมความพร้อมนักเรียน
23. มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริงและจาก
แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
24. มีการเสริมแรงนักเรียนในการ
เรียน เช่น การให้รางวัลหรือชมเชย
เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตัวเองและ
มีแรงบันดาลใจที่จะศึกษาต่อหรือการ
ประกอบอาชีพ
ด้านที่ 4 การบริหารกิจการนักเรียน
25. มีกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลาย
น่าสนใจ และสอดคล้องกับการศึกษา
ต่อ และการประกอบอาชีพ
26. มีกิจกรรมแนะแนวที่ให้คาปรึกษา
เกี่ยวกับการเรียนต่อ และการประกอบ
อาชีพ
27. มีกิจกรรมนอกสถานที่ให้ความรู้
เกี่ยวกับการศึกษาต่อ และการ
ประกอบอาชีพ เช่น ไปดูงานใน
สถานศึกษา หรือสถานประกอบการ
ต่างๆ

สภาพเป็นจริง
Mean
SD

SE

สภาพที่คาดหวัง
Mean
SD

SE

t

sig

3.850

.577

.074

3.400

1.585

.204 2.272

.027

3.383

.940

.121

4.416

.590

.076 -6.964

.000

4.766

.426

.055

3.866

.947

.122 6.948

.000

4.116

.804

.103

4.233

.927

.119

-.667

.507

.000

4.016

.290

.037

4.800

.546

.070 12.37
5

3.983

.224

.029

2.966

.862

.111 9.688

.000

4.450

.501

.064

3.100

.629

.081

13.09
0

.000

4.150

.988

.127

4.466

.535

.069 -3.769

.000

4.500

.567

.073

4.466

.535

.069 1.000

.321
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ตารางที่ 4.5 เปรียบเทียบปัจจัยด้านความพร้อมของสถาบันการศึกษาในสภาพจริงกับสภาพที่คาดหวัง
(ต่อ)
ข้อคาถาม
28. มีทุนการศึกษาสาหรับการศึกษา
ต่อ และการประกอบอาชีพหลังสาเร็จ
การศึกษา
29.มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
เกี่ยวกับการศึกษาต่อ และการ
ประกอบอาชีพ
30.มีการให้ความช่วยเหลือ
ประสานงานเกี่ยวกับการสมัครเข้า
ศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ

สภาพเป็นจริง
Mean
SD

SE

สภาพที่คาดหวัง
Mean
SD

SE
.129

t

sig

-.629

.532

4.033

.735

.094

4.100

1.003

4.466

.535

.069

4.183

.700

.090 4.830

.000

4.116

.715

.092

4.466

.535

.069 -5.264

.000

จากตารางที่ 4.5 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านความพร้อมของสถานศึกษาในสภาพ
จริงและสภาพที่คาดหวังในด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่าวิชาที่เรียน การจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง
กับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และใช้สื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความถนัดและความต้องการของผู้เรียน
สภาพที่คาดหวัง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยสภาพจริงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการจัดการเรียน
การสอนที่สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน มีค่าเฉลี่ยของสภาพที่คาดหวังต่ากว่าสภาพจริง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แนะนาแหล่งความรู้เพิ่มเติม และการวัด
ประเมินผลและสะท้อนผลทันท่วงทีเพื่อการวางแผนการเรียนค่าเฉลี่ยหลังสภาพจริงและสภาพคาดหวังแตกต่าง
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้านความพร้อมของสถานศึกษาในสภาพจริงและสภาพที่คาดหวังในเรื่องความรู้และความสามารถใน
วิชาชีพครู พบว่าค่าเฉลี่ยความคาดหวังที่ครูมีความรู้ มีความแม่นยาและมีความละเอียดในวิชาที่สอน สามารถ
ในการวินิจฉัยปัญหาและความจาเป็นของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสภาพจริงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ส่วนความคาดหวังที่ครูมีความรู้และความสามารถในวิชาชีพครู สามารถปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยสภาพจริงสูงกว่าสภาพที่
คาดหวังอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าสภาพปัจจุบันครูมีความรู้ความแม่นยาในวิชาที่สอนน้อย
นักเรียนมีความคาดหวังมากกว่ าในปัจจุบัน ส่วนความสามารถในวิชาชีพครูในการปรับหลักสูตรการเรียนการ
สอนให้สอดคคล้องกับความต้องการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในสภาพบริบทจริงของโรงเรียนนั้นมี
เพียงพอเกินความคาดหวังของนักเรียน ด้านการเตรียมความพร้อมด้านครูผู้สอนเรื่องการสนับสนุนการเรียน
การสอน โดยเป็นทาหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมหรือกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียน รวมทั้งการติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์บ้านเรือนเพื่อประ
ยุ กต์ใช้ในการส่ งเสริ มความต้องการของนั กเรียนมีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงกว่าค่าเฉลี่ ยสภาพจริงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนความคาดหวังที่ครูจัดกิจกรรมเชิงแนะแนวเพื่อการตอบสนองความต้องการ
ศึกษาต่อและการประกอบอาชีพมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยสภาพจริงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05
ในขณะที่ค่าเฉลี่ยในด้านการจัดเก็บเอกสารข้อมูลส่วนตัวเของนักเรียนเพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณา
ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และครูมีการติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์บ้านเมือง
เพื่อประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมความต้องการของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยสภาพจริงและสภาพที่คาดหวังแตกต่างกัน
อย่างไม่มันัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าสภาพปัจจุบันนักเรียนมีความคาดหวังเกี่ยวกับครูในการเป็นที่

46
ปรึกษาชุมนุมและต้องการครูที่มีการติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์บ้านเมืองมากกว่าเดิม ส่วนในด้าน
การจัดกิจกรรมเชิงแนะแนวเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนมีมากเพียงพออยู่แล้ วและไม่ต้องการหรือ
คาดหวังเพิ่มขึ้น และจัดเก็บเอกสารข้อมูลส่วนตัวและติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์บ้านเมืองเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมความต้องการของนักเรียนได้ นั้นนักเรียนมีความพึงพอใจและไม่ได้คาดหวังเพิ่มมาก
ขึ้น ด้านความพร้ อมของสถานศึกษาในสภาพจริงและสภาพที่คาดหวังในด้านการเตรียมความพร้อมด้าน
ครูผู้สอนในเรื่องคุณธรรมและจรรยาบรรณ โดยครูมีความสนใจ เอาใจใส่ และเป็นที่ปรึกษาในการเรียนต่อและ
การประกอบอาชีพพบว่ามีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงกว่าค่าเฉลี่ยสภาพจริงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความคาดหวังอยากให้ครูสนใจ เอาใจใส่นักเรียน รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาความ
ต้องการของนักเรียนมากขึ้นกว่าเดิม
จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านความพร้อมของสถานศึกษาในสภาพจริงและสภาพที่
คาดหวังในด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานศึกษา พบว่าโรงเรียนมีการจัดห้องเรียนให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนไปสู่การศึกษาต่อหรือการ
ประกอบอาชีพมีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงกว่าค่าเฉลี่ยสภาพจริงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิคิที่ระดับ .05 ส่วนด้าน
การจัดสถานที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความสนใจของนักเรียนในการศึกษาต่อ
หรือการประกอบอาชีพ การจัดห้องเรียนให้มีการจัดมุมกิจกรรม หรือมุมเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระเพื่อให้
นักเรียนค้นพบความถนัดของตัวเองในการเรียนต่อหรือการประกอบอาชีพ และการใช้ป้ายนิเทศในห้องเรียน
ติดตามข่าวสารและผลงานของนักเรียนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการเรียนต่อหรือการประกอบ
อาชีพ มีค่าเฉลี่ยสภาพจริงสูงกว่าสภาพที่คาดหวังอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่ด้านการ
จั ด แหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ ใ ช้ส าหรั บ ค้ น คว้า เพื่ อ เป็ นทางเลื อ กในการตั ด สิ น ใจส าหรั บนั ก เรีย น เช่ น ห้ อ งสมุ ด ห้ อ ง
คอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการต่างๆ สวนเกษตร มีค่าเฉลี่ยสภาพจริงและสภาพที่คาดหวัง
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่านักเรียนมีความคาดหวังในด้านการจัดหาแหล่ง
เรียนรู้เพื่อการค้นคว้ามากขึ้นกว่าในปัจจุบันเพื่อเป็นทางเลือกในการสัดสินใจ ส่วนการจัดสถานที่เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียน การจัดห้องเรียนให้มีมุมเสริมการเรียนรู้ และการจัดป้ายนิเทศ
ในห้องเรียนเพื่อใช้ในการติดตามข่าวสารของโรงเรียนในสภพจริงนั้นมีเพียงพอเกินความคาดหวังของนักเรียน
ในปัจจุบันแล้ว ด้านความพร้อมของสถานศึกษาในสภาพจริงและสภาพที่คาดหวังในด้านการจัดสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษาด้านการบริหาร พบว่า ระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงานในสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยสภาพ
จริงสูงกว่าสภาพที่คาดหวังอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะทีก่ ารเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน มี
ส่วนร่วมเสนอแนวทางในการบริหารเพื่อให้ได้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมนักเรียนมีค่าเฉลี่ย
สภาพที่คาดหวังและสภาพจริงแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าโรงเรียนมีระบบ
สารสนเทศที่เพียงพอและสามารถนาไปประยุกต์ในการตัดสินใจของนักเรียนได้อย่างเพียงพอ และโรงเรียนมี
การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมของนักเรียนอย่าง
เพียงพอ ด้านความพร้อมของสถานศึกษาในสภาพจริงและสภาพที่คาดหวังในด้านการจัดสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาด้านวิชาการ พบว่าการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและจากแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลายมีค่าเฉลี่ยสภาพสภาพคาดหวังสูงกว่าสภาพที่จริงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน
การเสริมแรงนักเรียนในการเรียน เช่น การให้รางวัลหรือชมเชย เพื่อให้นักเรียนเห็ นคุณค่าในตัวเองและมีแรง
บันดาลใจที่จะศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพมีค่าเฉลี่ยสภาพจริงสูงกว่าสภาพที่คาดหวังอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ร ะดับ .05 แสดงว่านั กเรี ย นมีความคาดหวังให้ โ รงเรียนจัดกิจกรรมให้ เรียนรู้จากประสบการณ์จริ ง
มากกว่าสภาพปัจจุบัน ส่วนการเสริมแรงนักเรียนในการเรียนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนต่อในปัจจุบัน
เพียงพอกับความต้องการของนักเรียนแล้ว ด้านความพร้อมของสถานศึกษาในสภาพจริงและสภาพที่คาดหวัง
ในด้ า นการจั ด สภาพแวดล้ อ มของสถานศึ ก ษาด้ า นกิ จการนั ก เรีย น พบว่ า กิ จ กรรมแนะแนวที่ ให้
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คาปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนต่อ และการประกอบอาชีพ มีค่าเฉลี่ยสภาพที่คาดหวังสูงกว่าสภาพจริงอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนกิจกรรมชุมนุมมีความหลากหลาย น่าสนใจ และสอดคล้องกับการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ มีค่าเฉลี่ ย สภาพจริ งสู งกว่าสภาพที่ค าดหวังอย่า งมีนัยส าคั ญทางสถิติที่ร ะดับ .05
ในขณะที่การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ เช่น ไปดูงานใน
สถานศึกษา หรือสถานประกอบการต่างๆนั้นมีค่าเฉลี่ยสภาพจริงและสภาพที่คาดหวังแตกต่างกันอย่างไม่มี
นั ย ส าคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 แสดงว่านั กเรียนคาดหวังให้ โ รงเรียนมีกิจกรรมแนะแนวเพิ่มมากขึ้น ส่ ว น
กิจกรรมนอกสถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ รวมถึงการจัดกิจกรรมชุมนุมที่
หลากหลาย น่าสนใจ และสอดคล้องกับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพมีเพียงพออยู่แล้วในปัจจุบัน
นักเรียนไม่ได้คาดหวังให้เพิ่มมากขึ้น ด้านความพร้อมของสถานศึกษาในสภาพจริงและสภาพที่คาดหวังในด้าน
การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาด้านสวัสดิการ พบว่า การให้ความช่วยเหลือประสานงานเกี่ยวกับการ
สมัครเข้าศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงกว่าสภาพจริงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มีค่าเฉลี่ยสภาพจริงสูง
กว่ า สภาพที่ ค าดหวั ง อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ในขณะที่ ค วามต้ อ งการทุ น การศึ ก ษาส าหรับ
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพหลังสาเร็จการศึกษานั้นมีค่าเฉลี่ยสภาพจริงและสภาพที่คาดหวังแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 แสดงว่านักเรียนมีความต้องการคาดหวังให้โรงเรียนช่วยเหลื อ
ประสานงานเกี่ยวกับการศึกษาต่อมากขึ้นกว่าในสภาพปัจจุบัน ทั้งนี้ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนและ
ปัจจัยในเรื่องการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาจากโรงเรียนมีมากเพียงพอแล้ว

ตอนที่ 4 ผลศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพร้อมของสถานศึกษา
กับความคาดหวังในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
จากการศึ ก ษาความสั มพั น ธ์ร ะหว่า งปัจ จัย ด้า นความพร้ อ มของสถานศึ ก ษากั บ ความคาดหวังใน
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวายวิทยาคาร ได้ผลการศึกษา
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพร้อมของสถานศึกษากับความคาดหวังในการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ
ระดับความพร้อมในปัจจุบัน
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านที่ 2 ด้านครูผู้สอน
ด้านที่ 3 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
ด้านที่ 4 ด้านการบริหารกิจการนักเรียน
รวม (ข้อ 1-30)
Significant at the .05 level (2-tailed)

(ข้อ 1-6)
(ข้อ 7-15)
(ข้อ 16-24)
(ข้อ 25-30)

ระดับความคาดหวัง
rxy
R Square
-.078
.006
.062
.004
.141
.020
-.334
.112
.048
.002

sig
.883
.878
.718
.518
.803

48
จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ความสั มพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพร้อมของสถานศึก ษาใน
ปัจจุบันกับความคาดหวังในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ พบว่า ระดับความพร้อมของสถานศึกษาใน
ปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับความคาดหวังในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในทุกด้าน โดยด้านความพร้อม
ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความคาดหวั งในทางบวก ได้ แ ก่ ด้ า นครู ผู้ ส อน และด้ า นการจั ด สภาพแวดล้ อ มของ
สถานศึกษา ส่วนความพร้อมของสถานศึกษาที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับความคาดหวังของนักเรียน ได้แก่ ด้าน
การจั ด การเรี ย นการสอน และด้ า นการบริ ห ารกิ จ การนั ก เรี ย น โดยหากเรี ย งตามล าดั บ ด้ า นที่ มี ข นาด
ความสัมพันธ์จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารกิจการนักเรียน ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
ด้านการจั ดการเรี ย นการสอน และด้านครู ผู้ ส อน ตามล าดับ (rxyด้านที่4= -.334; sig=.518, rxyด้านที่3=.141;
sig=.718, rxyด้านที่1= -.078; sig=.883 และ rxyด้านที่2=.062; sig=.878) อย่างมีนัยนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า หากเรียงลาดับระดับความแปรผันร่วมกันจากมากไปน้อยจะได้ ดังนี้ ด้านการ
บริหารกิจการนักเรียน (ร้อยละ 11.20) ด้านการจัดสภาพแวดล้ อมของสถานศึกษา (ร้อยละ 2.00) ด้านการ
จัดการเรียนการสอน (ร้อยละ 0.62) และด้านครูผู้สอน (ร้อยละ 0.40) ตามลาดับ
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
งานวิจัยเรื่องความคาดหวังที่มีต่อสถานศึกษาในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวายวิทยาคาร มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักเรียนในการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของนักเรียนในการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ โดยจาแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแผนการเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านความพร้อมของ
สถานศึกษาในสภาพจริงกับสภาพที่คาดหวังในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียน และ 4) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่า งปัจจัยด้านความพร้อมของสถานศึกษากับความคาดหวังในการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพของนักเรียน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
สวายวิทยาคาร จานวน 62 คน ตัวอย่างวิจัย จานวน 62 คน โดยใช้ วิธี Stratified Random Sampling ตาม
สัดส่วนของนักเรียนในแต่ละแผนการเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ทั่วไป และความคาดหวังของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงบรรยาย ประกอบด้วย
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอ้างอิงในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ประกอบด้วย
1-way ANOVA T-test for dependent sample และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ได้แก่ Pearson
Correlation

สรุปผลการวิจัย
1. การศึกษาความคาดหวัง ของนั ก เรี ยนในการศึ ก ษาต่ อ และการประกอบอาชี พ พบว่านัก เรี ย น
ส่วนมากมีความคาดหวังที่จะศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ 93.55 และเลือกที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยคิดเป็นร้อย
ละ 58.62 ส่วนมากเลือกคณะ กลุ่มสาขาบัญชี การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 21.7 และสุดท้าย
เลือกที่จะประกอบอาชีพ ในกลุ่มบุคลิกภาพแบบบริการสังคมและชอบสมาคม คิดเป็นร้อยละ 26.7
2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพโดยจาแนกตาม
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ย น และแผนการเรี ย น พบว่านักเรียนมีค่าเฉลี่ ยความคาดหวังไม่แตกต่างกันอย่า งมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05 นักเรียนที่มีความคาดหวังมากที่สุดคือ นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม (Mean = 4.5)
ส่วนแผนการเรียนที่นักเรียนมีความคาดหวังมากที่สุด คือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (ห้องเรียน
Gifted) (Mean = 4.00)
3. จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านความพร้อมของสถาบันการศึกษาในสภาพจริงกับสภาพที่
คาดหวังในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพทั้ง 4 ด้านนั้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ด้านที่ 1) ด้านการ
จัดการเรียนการสอน พบว่าส่วนใหญ่แล้วนักเรียนมีความคิดเห็นว่าสภาพจริงและสภาพที่คาดหวังนั้นใกล้เคียง
กัน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านที่ 2) ด้านการเตรียมความพร้อมด้านครูผู้สอน
พบว่าส่วนใหญ่แล้วนักเรียนส่วนใหญ่มีความคาดหวังมากกว่าสภาพจริงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และ 3) ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา พบว่าส่วนหนึ่งมีค่าเฉลี่ยสภาพที่คาดหวังสูงกว่าสภาพจริงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนหนึ่งมีค่าเฉลี่ยสภาพจริงสูงกว่าสภาพที่คาดหวังอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และอีกส่วนหนึ่งนักเรียนมีความคิดเห็นว่าสภาพจริงและสภาพที่คาดหวังนั้นใกล้เคียงกัน แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านที่ 4) ด้านการบริหารกิจการนักเรียนพบว่าส่วนหนึ่งมีค่าเฉลี่ย
สภาพที่คาดหวังสูงกว่าสภาพจริงอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 ส่วนหนึ่งมีค่าเฉลี่ยสภาพจริงสูงกว่าสภาพที่
คาดหวังอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 และอีกกลุ่มหนึ่งนักเรียนมีความคิดเห็นว่าสภาพจริงและสภาพที่คาดหวัง
นั้นใกล้เคียงกัน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4. ผลศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพร้อมของสถาบันการศึกษากับความคาดหวังใน
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ พบว่า ระดับความพร้อมของสถานศึกษาในปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับ
ความคาดหวังในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในทุกด้าน โดยด้านความพร้อมที่มีความสัมพันธ์กับความ
คาดหวังในทางบวก ได้แก่ ด้านครูผู้สอน และด้านการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ส่วนความพร้อมของ
สถานศึกษาที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับความคาดหวังของนักเรียน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน และ
ด้านการบริหารกิจการนักเรียน
โดยหากเรียงตามล าดับด้านที่มีขนาดความสัมพันธ์จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารกิจ การ
นั ก เรี ย น ด้ า นการจั ด สภาพแวดล้ อ มของสถานศึ ก ษา ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน และด้ า นครู ผู้ ส อน
ตามลาดับ (rxyด้านที่4= -.334; sig=.518, rxyด้านที่3=.141; sig=.718, rxyด้านที่1= -.078; sig=.883 และ
rxyด้านที่2=.062; sig=.878) อย่างมีนัยนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
จากข้อค้นพบของงานวิจัยสามารถนาประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปราย ดังนี้
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นสวายวิ ท ยาคาร มี ค วามคาดหวั ง ในการศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษาถึงร้อยละ 93.55 มีเพียงร้อยละ 6.45 เท่านั้นที่เลือกจะประกอบอาชีพ และเลือกที่จะศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยคิดเป็นร้อยละ 58.62 ส่วนมากเลือกคณะ กลุ่มสาขาบัญชี การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ คิดเป็น
ร้อยละ 21.7 และสุดท้ายเลือกที่จะประกอบอาชีพ ในกลุ่มบุคลิกภาพแบบบริการสังคมและชอบสมาคม คิด
เป็นร้อยละ 26.7 อาจพิจารณาได้ว่าในปัจจุบันนี้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของสังคมในปัจจุบัน เนื่องจากค่านิยมทางการศึกษาในสังคมไทย ซึ่งเน้นว่าการศึกษาเป็นปัจจัยช่วยยกระดับ
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคล คนส่วนใหญ่จึงนิยมศึกษาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น อีกทั้งระดับ
การศึกษาก็มีผลต่อการประกอบอาชีพในอนาคต และการที่นักเรียนกาลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
การวางแผนประกอบอาชีพมากกว่าในระดับชั้นอื่น ๆ อาจพิจารณาได้ว่า เนื่องจากนักเรียนในระดับชั้นดังกล่าว
จาเป็นที่จะต้องคิดวางแผนถึงการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และวางแผนประกอบอาชีพในอนาคต ทาให้
นักเรียนต้องรู้จักการมองอนาคต สารวจความคาดหวังและสนใจของตนเองในการศึกษาต่อในด้านที่สนใจ ด้วย
เหตุนี้เองจึงส่งผลให้นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความคาดหวังและวางแผนใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพมากกว่านักเรียนระดับชั้นอื่น ๆ
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่างกันมีความคาดหวังที่ไม่แตกต่างกัน นักเรียนที่มีความคาดหวังมาก
ที่สุดคือ นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม สอดคล้องกับธงศักดิ์ บุญธนาธรรม (2531) ที่ได้ศึกษาความคาดหวังใน
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพของนักเรียนชายมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่านักเรียนที่มี
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ย นสู งจะมีความคาดหวังต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพสู ง อย่างไรมีความ
แตกต่างกัน คือผลการศึกษาความคาดหวังในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพของนักเรียนชายมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ในจังหวัดอุตรดิตถ์มีความคาดหวังแตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในขณะที่
ผลการวิจัยนี้พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังไม่แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ความคาดหวังของนักเรียนแต่ละแผนการเรียนไม่แตกต่างกัน นักเรียนที่มีความคาดหวังมากที่สุด คือ
นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เนื่องจากนโยบายของโรงเรียนสวายวิทยาคารเน้นการส่งเสริม
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ ม ากกว่ า ด้ า นภาษาส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นในแผนการเรี ย น วิ ท ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีความคาดหวังในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพมากที่สุด แสดงให้เห็นว่ามีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่ โ รงเรี ย นจะต้ อ งเร่ ง พั ฒ นาการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาต่ อ และการประกอบอาชี พ แต่ นั ก เรี ย นแผนการเรี ย น
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ อย่างเร่งด่วน
การศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสภาพจริงและสภาพที่คาดหวังของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน พบว่าในภาพรวม
นักเรียนส่วนใหญ่มีความคาดหวังต่อสถานศึกษาในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มากกว่าสภาพที่เป็น
จริงในปัจจุบัน เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับศึกษาต่อและประกอบอาชีพ การจัดสถานที่
เอื้อต่อการจั ดกิจ กรรมการเรี ย นการสอนที่ตอบสนองต่อความสนใจของนักเรียนในการศึกษาต่อหรือการ
ประกอบอาชีพต้องการ เป็นต้น แต่ก็อาจจะมีสภาพที่เป็นจริงหลาย ๆ ด้านที่โรงเรียนมีความพร้อมอยู่แล้วและ
นักเรียนไม่ได้คาดหวังเพิ่มขึ้น เช่น จัดกิจกรรมเชิงแนะแนวเพื่อตอบสนองความต้องการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพของนักเรียน การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ เป็น
ต้น สอดคล้องกับน้าฝน ลูกค้า (2555) ที่ได้ศึกษาความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมี
ความต้องการและความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านจะมีความคาดหวัง
แตกต่างกันไป โดยรวมแล้วนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความคาดหวังต่อด้านการจัดการเรียนการสอน
และด้านการเตรียมความพร้อมด้านครูผู้สอนมากที่สุด โรงเรียนจึงควรปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวิธีการสอน
รวมถึงความพร้อมของครูผู้สอนเพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
ผลศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพร้อมของสถานศึกษากับความคาดหวังในการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ ระดับความพร้อมของสถานศึกษาในปัจจุบันมีความสัมพันธ์
กับความคาดหวังในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในทุกด้าน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกรายละเอียดของ
สถานศึกษามีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ
โดยด้ า นความพร้ อ มที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์กั บความคาดหวัง ในทางบวก ได้ แ ก่ ด้ า นครู ผู้ ส อน ( 𝑟𝑥𝑦 =
.062; 𝑠𝑖𝑔 = .878) และด้ า นการจั ด สภาพแวดล้ อ มของสถานศึ ก ษา ( 𝑟𝑥𝑦 = .141; 𝑠𝑖𝑔 = .718) ซึ่ ง
สอดคล้องกับ ข้อมูลเชิงประจั กษ์ในการตอบแบบสอบถามของนักเรียนที่พบว่า คะแนนความพึงพอใจของ
นักเรียนในด้านดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง และระดับความคาดหวังก็อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ส่งผลให้
ความสัมพันธ์ของด้านครูผู้สอน และด้านการจัดบรรยากาศของสถานศึกษามีความสั มพันธ์กับระดับ ความ
คาดหวั ง ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ในขณะที่ ค วามพึ ง พอใจสภาพปั จ จุ บั น ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน
( 𝑟𝑥𝑦 = −.078; 𝑠𝑖𝑔 = .883) และด้ า นการบริ ห ารกิ จ การนั ก เรี ย น ( 𝑟𝑥𝑦 = −.334; 𝑠𝑖𝑔 = .518) มี
ความสัมพันธ์ในทางลบกับความคาดหวังในอนาคต
หากพิจารณาในแง่มุมของขนาดความสัมพันธ์ระหว่างสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่ค าดหวังจะพบว่า
ระดับความพึงพอใจด้านการบริหารกิจการนักเรียน มีขนาดความสัมพันธ์กันมากที่สุดขนาด -.334 (ขนาดน้อย)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งหมายความว่าตัวแปรคู่ดังกล่าวมีระดับความแปรผันร่วมกันคิดเป็นร้อย
ละ 11.20 ดังนั้นนั้นจึงมีความเห็นว่า หากสถานศึกษามีความจาเป็นจะต้องพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความคาดหวังต่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพที่สูงขึ้น โรงเรียนควรพัฒนาและสนับสนุนในด้าน
การบริหารกิจการนักเรียนให้เร่งด่วนกว่าด้านอื่น ๆ
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3. ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการสุ่มเพื่อให้ได้นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มในจานวนที่มากขึ้นเพื่อให้เป็น
กลุ่มตัวอย่างที่ดีมากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาในโรงเรียนที่มีทั้งเพศชายและหญิงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่กว้างและหลากหลาย
3. ควรมีการแนะนานักเรียนให้เห็นถึงความหลากหลายของอาชีพให้มากขึ้น เพื่อเป็นทางเลื อกให้
นักเรียนตัดสินใจ
4. ควรมีการแนะน านั กเรี ย นให้ เห็ นถึงความแตกต่างของการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและ
อาชีวศึกษา เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความแตกต่าง
5. ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างให้กว้างขวางออกไป
6. ควรมีการศึกษาลงรายละเอียดของนักเรียนในแต่ละแผนการเรียนให้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ศึกษา
ความคาดหวังในการศึกษาต่อของนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
7. ควรมีการศึกษารายละเอียดสภาพที่เป็นจริงของโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อเป็นพื้นฐานใน
การสร้างเครื่องมือวิจัย
8. ควรมีการศึกษาความต้องการพื้นฐานของนักเรียนในเบื้องต้นเพื่อมุ่งศึกษาประเด็นสาคัญ
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก.
รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ
ในการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบสอบถาม
เรื่อง ความคาดหวังที่มีต่อสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี แกมเกตุ
2. นางสาววิชญาดา เทียนขาว
3. นางสาวกมลวรรณ รอดพันธ์

อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก ข.
ตัวอย่างเครื่องมือวิจัย
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แบบสอบถามเรือ่ ง ความคาดหวังที่มตี ่อสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสวายวิทยาคาร
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ปัจจุบันท่านอายุ…………..ปี (โปรดระบุอายุเต็ม )
2. ประเภทแผนการเรียนที่ท่านกาลังศึกษา
 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
 แผนการเรียนศิลปศาสตร์ - ภาษา
3. ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคเรียน เท่ากับ …………………
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง
 น้อยกว่า 5,000 บาท
 5,001 – 10,000 บาท
 10,001 – 20,000 บาท
 20,001 – 30,000 บาท
 มากกว่า 30,000 บาท
5. จานวนพี่น้องรวมตัวนักเรียน
 1 คน
 2 คน
 3 คน
 มากกว่า 3 คน
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ตอนที่ 2 ความคาดหวังทีม่ ีต่อสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ
1. หลังจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ท่านมีความคาดหวังจะศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพ
 คาดหวังว่าจะศึกษาต่อ (ทาต่อข้อที่ 2)
 คาดหวังว่าจะประกอบอาชีพ (ข้ามไปทาข้อที่ 4)
2. สถานศึกษาที่ท่านต้องการศึกษาต่อ
 มหาวิทยาลัย (ทาต่อข้อที่ 3)
 สถาบันการอาชีวศึกษา
3. กลุ่มคณะที่ท่านต้องการเข้าศึกษาต่อ (เลือก 1 ข้อเท่านัน้ )
 กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
 กลุม่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 กลุม่ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาตร์
 กลุม่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 กลุม่ สาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยวและโรงแรม เศรษฐศาสตร์
 กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์
 กลุ่มศิลปกรรม ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์
 กลุ่มมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. อาชีพที่ท่านที่อยากประกอบอาชีพ
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่มบี ุคลิกภาพแบบจริงจัง (Realistic) เช่น วิศวกรและนักกีฬา
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่มบี ุคลิกภาพแบบใช้ปัญญา และความคิดแบบนักวิชาการ (Investigative)
เช่น แพทย์ ครู นักวิชาการและนักดาราศาสตร์
 กลุ่มที่ 3 กลุม่ ที่มีบคุ ลิกภาพแบบศิลปิน (Artistic) เช่น นักดนตรี นักร้อง และนักแสดง
 กลุ่มที4่ กลุม่ ที่มีบคุ ลิกภาพแบบบริการสังคม และชอบสมาคม (Social) เช่น นักจิตวิทยา
และมัคคุเทศก์
 กลุ่มที่ 5 กลุม่ ที่มีบคุ ลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทา (Enterprising) เช่น ค้าขายและนักธุรกิจ
 กลุ่มที่ 6 กลุ่มทีม่ ีบุคลิกภาพแบยึดมัน่ และมีระเบียบแบบแผน (Conventional) เช่น
นักบัญชี
 อื่น ๆ โปรดระบุ………………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 3 ระดับความพร้อมของสถาบันการศึกษาในสภาพจริงและสภาพที่คาดหวังที่ส่งผลถึง
ความคาดหวังในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียน
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง ระดับความความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอนของ
สถาบั น การศึ ก ษา เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ นั ก เรี ย นในการศึ ก ษาต่ อ และการประกอบอาชี พ อั น
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับการดารงชีวิต เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและ
ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน จนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ
ด้านสื่อการเรียนการสอน หมายถึง การใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ช่วยในการถ่ายทอดเรื่องราว
ความรู้ ข้อเท็จจริง แนวคิด ตลอดจน เจตคติ จากแหล่งความรู้ หรือผู้สอนไปสู่ผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อม
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
ด้านการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง หมายถึง การประเมินผลที่ใช้วิธีการและเกณฑที่หลากหลาย
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาต่อและประกอบอาชีพของผู้เรียน
ความพร้อมของสถาบันการศึกษาใน
สภาพจริง
รายการ
5
4
3
2
1
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. วิชาที่เรียนมีความน่าสนใจตอบสนองความ
ต้องการในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สามารถนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เชื่อมโยงกับศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
4. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง พร้อมแนะนาแหล่งความรู้เพิ่มเติมตาม
ความสนใจของผู้เรียน
ด้านสื่อการเรียนการสอน
5. ใช้สื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความถนัดและ
ความต้องการของผู้เรียน
ด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
6. มีการวัดประเมินผล และสะท้อนผลทันท่วงที
ทาให้ผู้เรียนนามาวางแผนเรียนของตนเองได้

ความพร้อมของสถาบันการศึกษา
ในสภาพที่คาดหวัง
5
4
3
2
1
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ด้ า นที่ 2 การเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นครู ผู้ ส อน หมายถึ ง ระดั บ ความความพร้ อ มในด้ า นครู ผู้ ส อนของ
สถาบันการศึกษา ซึ่งครูผู้สอนมีความรู้และความสามารถในวิชาชีพครู สามารถปรับหลักสูตรการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับ ความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ อัน
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ด้านความรู้และความสามารถในวิชาชาชีพครู: ครูมีความรู้และความสามารถในวิชาชีพครู สามารถ
ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน มีความรอบรู้ มีความแม่นยาและมี
ความละเอียดในวิชาที่สอน สามารถนาความรู้ไปแนะแนว รวมทั้งวินิจฉัยปัญหาและความจาเป็นของนักเรียน
รายบุคคลให้สอดคล้องกับการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้
ด้านสนับสนุนการเรียนการสอน: ครูมีการจัดกิจกรรมเชิงแนะแนวเพื่อตอบสนองความต้องการของ
นักเรียน รวมถึงเป็นครูที่ปรึกษากิจ กรรมชุมนุมหรือกิจกรรมพิเศษ มีการจัดเก็บเอกสารข้อมูลส่วนตัว ของ
นักเรียนเพื่อเป็นฐานข้อมูล มีการติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์บ้านเมืองเพื่อประยุกต์ใช้ในการ
ส่งเสริมความต้องการของนักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งข่าวมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน
ด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณ: ครูมีความสนใจ เอาใจใส่ และเป็นที่ปรึกษาความต้องการในการเรียน
ต่อและประกอบอาชีพ
รายการ
ด้านความรู้และความสามารถในวิชาชีพครู
7. มีความรู้และความสามารถในวิชาชีพครู
สามารถปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพของนักเรียนได้
8. มีความรอบรู้ มีความแม่นยาและมีความ
ละเอียดในวิชาที่สอน สามารถนาความรู้ไปแนะ
แนวในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้
9. วินิจฉัยปัญหาและความจาเป็นของนักเรียน
รายบุคคลให้สอดคล้องกับการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพได้
ด้านสนับสนุนการเรียนการสอน
10. จัดกิจกรรมเชิงแนะแนวเพื่อตอบสนองความ
ต้องการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของ
นักเรียน
11. เป็นครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมหรือกิจกรรม
พิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพของนักเรียน
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รายการ
12. จัดเก็บเอกสารข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน
เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาส่งเสริม
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
13. ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์
บ้านเมืองเพื่อประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมความ
ต้องการของนักเรียนได้
14. ใช้ประโยชน์จากแหล่งข่าวมาประยุกต์ใน
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียน
ด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณ
15. มีความสนใจ เอาใจใส่ และเป็นที่ปรึกษา
ความต้องการในการเรียนต่อและประกอบอาชีพ
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ด้านที่ 3 การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา หมายถึง ระดับความความพร้อมในการดาเนินงานและการ
ปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆของสถาบันการศึกษา เพื่อที่จะส่งเสริมให้นักเรี ยนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง
ในทุกๆด้านเพื่อการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพในอนาคต โดยผู้บริหารร่วมกับครู และผู้เกี่ยวข้องใน
สถานศึกษา พิจารณาองค์ประกอบ 3 ด้านคือ
ด้านกายภาพ: การจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นวัตถุ เป็นรูปธรรมให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ
ภายในสถานศึกษาโดยคานึงถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยในสถานศึกษา
ด้านบริหาร: การบริหารจัดการภายในสถานศึกษาโดยมีกระบวนการในดาเนินการต่างๆ เพื่อส่งเสริม
ให้การปฏิบัติงานสาเร็จด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร การทางานอย่างมีระบบ การช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน
ด้านวิชาการ: การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตรงตามจุดประสงค์ ส่งเสริมความสามารถของแต่ละ
บุคคล โดยสถานศึกษาจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทั้งภายในห้องเรียนและนอกโรงเรียน
รายการ
ด้านกายภาพ
16. มีการจัดสถานที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความสนใจ
ของนั ก เรี ย นในการศึ ก ษาต่ อ หรื อ การ
ประกอบอาชีพ
17.มีการจัดแหล่งเรียนรู้ที่ใช้สาหรับค้นคว้า
เพื่ อ เป็ น ทางเลื อ กในการตั ด สิ น ใจส าหรั บ
นักเรียน เช่นห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง
วิ ท ยาศาสตร์ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารต่ า งๆ สวน
เกษตร
18. มีการจัดห้องเรียนให้มีการจัดมุมกิจกรรม
หรือมุมเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระเพื่อให้
นักเรียนค้นพบความถนัดของตัว เองในการ
เรียนต่อหรือการประกอบอาชีพ
19. มี การใช้ป้ ายนิ เทศในห้ องเรี ย นติ ด ตาม
ข่าวสารและผลงานของนักเรียนเพื่อสร้างแรง
บันดาลใจให้กับนักเรียนในการเรียนต่อหรื อ
การประกอบอาชีพ
20. มีการจัดห้องเรียนให้สามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่ อ พั ฒ นานั ก เรี ย นไปสู่ ก ารศึ ก ษาต่ อ
หรือการประกอบอาชีพ
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รายการ
ด้านการบริหาร
21. มี ร ะ บ บ ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ก า ร
บริหารงานในสถานศึกษาที่ถูกต้องครบถ้วน
ต่อการใช้งานเพื่ อ ให้ ง่ ายต่ อ การค้น หาและ
นาไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจของนักเรียน
22. มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชม มี
ส่วนรวมเสนอแนวทางในการบริหารเพื่อให้
ได้ มุ ม มองใหม่ ๆ เกี่ ย วกั บ การเตรี ย มความ
พร้อมนักเรียน
ด้านวิชาการ
23. มี ก ารจั ด กิ จ กรรมให้ นั ก เรี ย นได้ เ รี ย นรู้
จากประสบการณ์ จ ริ ง และจากแหล่ ง การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย
24. มีการเสริมแรงนักเรียนในการเรียน เช่น
การให้รางวัลหรือชมเชย เพื่อให้นักเรียนเห็น
คุ ณ ค่ า ในตั ว เองและมี แ รงบั น ดาลใจที่ จ ะ
ศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ
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ด้านที่ 4 ด้านการบริหารกิจการนักเรี ยน หมายถึง ระดับความความพร้อมในการดาเนินกิจกรรมต่ างๆที่
นอกเหนือจากการสอนของสถาบันการศึกษา และประสานงานประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน เพื่อเป็นสื่อกลางที่ประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับความต้องการและ
ความคาดหวังของนักเรียนทั้งด้านการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ พิจารณาองค์ประกอบ 3 ด้านคือ ด้าน
การบริหารนักเรียน และด้านสวัสดิการ
ด้านบริหารกิจการนักเรียน: การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอันจะช่วย
ส่งเสริมการเรียนต่อและการประกอบอาชีพ เช่น กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมและแนว และการจัดโครงการส่งเสริม
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพต่างๆ
ด้านสวัสดิการนักเรียน: การช่วยเหลือนักเรียนและป้องกันปัญหา และสนับสนุนอื่นๆจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเรียนต่อและการประกอบอาชีพ
รายการ
ด้านการบริหารกิจการนักเรียน
25. มีกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลาย น่าสนใจ
และสอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาต่ อ และการ
ประกอบอาชีพ
26. มี กิ จ กรรมแนะแนวที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษา
เกี่ยวกับการเรียนต่อ และการประกอบอาชีพ
27. มีกิจกรรมนอกสถานที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับ
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ เช่น
ไ ป ดู ง า น ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ห รื อ ส ถ า น
ประกอบการต่างๆ
ด้านสวัสดิการ
28. มีทุนการศึกษาสาหรับการศึกษาต่อ และ
การประกอบอาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
29. มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ
30. มี ก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประสานงาน
เกี่ ย วกั บ การสมั ค รเข้ า ศึ ก ษาต่ อ และการ
ประกอบอาชีพ
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ภาคผนวก ค.
ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) รายข้อ

1

ตารางที่ 6.1 ผลการตรวจสอบความตรงรายข้อ (Item Content Validity)
เรื่อง ความคาดหวังที่มีต่อสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวายวิทยาคาร
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ

1. นางสาววิชญาดา เทียนขาว
2. นางสุวิมล จันสุภาเสน
3. นายกิตติทัศน์ หวานฉ่า
คาถาม

1.ด้านการจัดการเรียน
การสอน หมายถึง ระดับ
ความความพร้อมในด้าน
การจัดการเรียนการสอน
ของสถาบันการศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อม
สาหรับนักเรียนใน
การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ

1. วิชาที่เรียนมีความน่าสนใจตอบสนองความ
ต้องการในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สามารถนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง
กับศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
4. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง พร้อมแนะนาแหล่งความรู้เพิ่มเติมตาม
ความสนใจของผู้เรียน
5. ใช้สื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความถนัดและความ
ต้องการของผู้เรียน
6. มีการวัดประเมินผล และสะท้อนผลทันท่วงที
ทาให้ผู้เรียนนามาวางแผนเรียนของตนเองได้
7. มีความรู้และความสามารถในวิชาชีพครู
สามารถปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้

2.การเตรียมความ
พร้อมด้านครูผู้สอน

รวม

IOC

ข้อเสนอแนะ

แปลผล

3

1

นาไปใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

นาไปใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

นาไปใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

นาไปใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

นาไปใช้ได้

1

นาไปใช้ได้

+1

+1

+1

3

+1

+1

0

2

0.67 ข้อคาถามมีหลาย
ประเด็น

นาไปใช้ได้
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ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1
2
3
+1 +1 +1
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คาถาม

หมายถึง ระดับความ
ความพร้อมในด้าน
ครูผู้สอนของสถาบันการ
ศึกษา ซึ่งครูผู้สอนมี
ความรู้และ
ความสามารถในวิชาชีพ
ครู สามารถปรับ
หลักสูตรการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและความ
คาดหวังของนักเรียนใน
การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ

สอดคล้องกับความต้องการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพของนักเรียนได้
8. มีความรอบรู้ มีความแม่นยาและมีความ
ละเอียดในวิชาที่สอน สามารถนาความรู้ไปแนะ
แนวในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้
9. วินิจฉัยปัญหาและความจาเป็นของนักเรียน
รายบุคคลให้สอดคล้องกับการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพได้
10. จัดกิจกรรมเชิงแนะแนวเพื่อตอบสนองความ
ต้องการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของ
นักเรียน
11. เป็นครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมหรือกิจกรรม
พิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพของนักเรียน
12.จัดเก็บเอกสารข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนเพื่อ
เป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาส่งเสริม
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
13. ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์
บ้านเมืองเพื่อประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมความ
ต้องการของนักเรียนได้

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1
2
3

รวม

IOC

ข้อเสนอแนะ

แปลผล

0.67 ข้อคาถามมีหลาย
ประเด็น

นาไปใช้ได้

+1

+1

0

2

+1

+1

+1

3

1

นาไปใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

นาไปใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

นาไปใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

นาไปใช้ได้

+1

+1

+1

3

1
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คาถาม

รวม

IOC

3

1

ข้อเสนอแนะ

แปลผล
นาไปใช้ได้
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14. ใช้ประโยชน์จากแหล่งข่าวมาประยุกต์ในการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียน
15. มีความสนใจ เอาใจใส่ และเป็นที่ปรึกษา
ความต้องการในการเรียนต่อและประกอบอาชีพ
16. มีการจัดสถานที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความสนใจของ
นักเรียนในการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ
3. ด้านการจัด
17.มีการจัดแหล่งเรียนรู้ที่ใช้สาหรับค้นคว้าเพื่อ
สภาพแวดล้อมของ
เป็นทางเลือกในการตัดสินใจสาหรับนักเรียน
สถานศึกษา หมายถึง
เช่นห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์
ระดับความความพร้อม ห้องปฏิบัติการต่างๆ สวนเกษตร
ในการดาเนินงานและ
18. มีการจัดห้องเรียนให้มีการจัดมุมกิจกรรม
การปรับปรุง
หรือมุมเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระเพื่อให้
องค์ประกอบต่างๆของ นักเรียนค้นพบความถนัดของตัวเองในการเรียน
สถาบันการศึกษา
ต่อหรือการประกอบอาชีพ
เพื่อที่จะส่งเสริมให้
19. มีการใช้ป้ายนิเทศในห้องเรียนติดตาม
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ข่าวสารและผลงานของนักเรียนเพื่อสร้างแรง
และพัฒนาตัวเองในทุกๆ บันดาลใจให้กับนักเรียนในการเรียนต่อหรือการ
ด้านเพื่อการศึกษาต่อ
ประกอบอาชีพ
หรือการประกอบอาชีพ 20. มีการจัดห้องเรียนให้สามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการ

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1
2
3
+1 +1 +1
+1

+1

+1

3

1

+1

+1

0
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0.67

นาไปใช้ได้
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3

1

นาไปใช้ได้

+1

3

1

นาไปใช้ได้

+1

3

1

นาไปใช้ได้

+1

3

1

นาไปใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

+1

ข้อคาถามมีหลาย
ประเด็น
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4.ด้านการบริหาร
กิจการนักเรียน

คาถาม
สอนเพื่อพัฒนานักเรียนไปสู่การศึกษาต่อหรือ
การประกอบอาชีพ
21. มีระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงาน
ในสถานศึกษาที่ถูกต้องครบถ้วนต่อการใช้งาน
เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและนาไปประยุกต์ใช้ใน
การตัดสินใจของนักเรียน
22. มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชม มี
ส่วนรวมเสนอแนวทางในการบริหารเพื่อให้ได้
มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
นักเรียน
23. มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงและจากแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย
24. มีการเสริมแรงนักเรียนในการเรียน เช่น การ
ให้รางวัลหรือชมเชย เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่า
ในตัวเองและมีแรงบันดาลใจที่จะศึกษาต่อหรือ
การประกอบอาชีพ
25. มีกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลาย น่าสนใจ และ
สอดคล้องกับการศึกษาต่อ และการประกอบ
อาชีพ
26. มีกิจกรรมแนะแนวที่ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับ
การเรียนต่อ และการประกอบอาชีพ

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1
2
3

+1

+1

รวม

IOC

ข้อเสนอแนะ

แปลผล

+1

3

1

นาไปใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

นาไปใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

นาไปใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

นาไปใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

นาไปใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

นาไปใช้ได้
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หมายถึง ระดับความ
ความพร้อมในการ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆที่
นอกเหนือจากการสอน
ของสถาบันการศึกษา
และประสานงาน
ประชาสัมพันธ์กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพของ
นักเรียน

27. มีกิจกรรมนอกสถานที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับ
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ เช่น ไปดู
งานในสถานศึกษา หรือสถานประกอบการต่างๆ
28. มีทุนการศึกษาสาหรับการศึกษาต่อ และการ
ประกอบอาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
28. มีทุนการศึกษาสาหรับการศึกษาต่อ และการ
ประกอบอาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
29. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับ
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ
30. มีการให้ความช่วยเหลือประสานงานเกี่ยวกับ
การสมัครเข้าศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ

รวม

IOC

ข้อเสนอแนะ

แปลผล

3

1

นาไปใช้ได้
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ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
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