
 

  

  

ปัจจยัทางจิตและทางสงัคมที่มีต่อความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ 
ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรีสาขาวิชานิเทศศาสตรใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

THE EFFECTS OF PSYCHO-SOCIAL FACTORS TO CAREER ADAPTABILITY 
OF COMMUNICATION ARTS UNDERGRADUATE STUDENTS IN BANGKOK 

 

กนกพร ดวงเสาร ์ 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
2564  

 

 



 

  

ปัจจยัทางจิตและทางสงัคมที่มีต่อความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ 
ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรีสาขาวิชานิเทศศาสตรใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กนกพร ดวงเสาร ์ 

ปรญิญานิพนธน์ีเ้ป็นสว่นหนึ่งของการศึกษาตามหลกัสตูร 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัพฤติกรรมศาสตรป์ระยกุต ์

สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
ปีการศกึษา 2564 

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  
 

 



 

  

THE EFFECTS OF PSYCHO-SOCIAL FACTORS TO CAREER ADAPTABILITY 
OF COMMUNICATION ARTS UNDERGRADUATE STUDENTS IN BANGKOK 

 

KANOKPOND DUANGSAO 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for the Degree of MASTER OF SCIENCE 
(Applied Behavioral Science Research) 

BEHAVIORAL SCIENCE RESEARCH INSTITUTE, Srinakharinwirot University 
2021 

Copyright of Srinakharinwirot University 
 

 

 



 

 

ปรญิญานิพนธ ์
เรื่อง 

ปัจจยัทางจิตและทางสงัคมที่มีตอ่ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ 
ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรีสาขาวิชานิเทศศาสตรใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

ของ 
กนกพร ดวงเสาร ์

  
ไดร้บัอนมุตัิจากบณัฑิตวิทยาลยัใหน้บัเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 
ปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการวิจยัพฤตกิรรมศาสตรป์ระยกุต ์

ของมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
  

  

  
(รองศาสตราจารย ์นายแพทยฉ์ตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ) 

 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
  

  
 

  

  

คณะกรรมการสอบปากเปล่าปรญิญานิพนธ ์
  

.............................................. ที่ปรกึษาหลกั 
(ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ปิยดา สมบตัิวฒันา) 

.............................................. ประธาน 
(รองศาสตราจารย ์ดร.ป่ินกนก วงศป่ิ์นเพช็ร)์ 

  

.............................................. ที่ปรกึษารว่ม 
(ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พลเทพ พนูพล) 

.............................................. กรรมการ 
(ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พิชญาณี พนูพล) 

 

 

 



  ง 

บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเรื่อง ปัจจยัทางจิตและทางสงัคมที่มีตอ่ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ 
ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรีสาขาวิชานิเทศศาสตรใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูว้ิจยั กนกพร ดวงเสาร ์
ปรญิญา วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
ปีการศกึษา 2564 
อาจารยท์ี่ปรกึษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ปิยดา สมบตัิวฒันา  
อาจารยท์ี่ปรกึษารว่ม ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. พลเทพ พนูพล  

  
การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของความสามารถในการปรบัตวั

ทางอาชีพของนกัศึกษานิเทศศาสตร ์และเพื่อศึกษาอ านาจการท านายและคน้พบตวัท านายที่ส  าคญัของปัจจยั
ทางจิตและทางสังคมที่มีต่อความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพของนักศึกษานิเทศศาสตร์  ท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่างที่เป็นนกัศกึษานิเทศศาสตรช์ัน้ปี 4 จ านวน 402 คน ใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบหลาย
ขัน้ตอน เครื่องมือที่ใชเ้ก็บขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม เป็นมาตรประเมินค่า 6 ระดบั จ านวน 6 แบบวดั ที่ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาจากผูเ้ชี่ยวชาญ มีค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธ์ิแอลฟาอยู่ระหว่าง 0.806 ถึง 
0.952 ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติิในการวเิคราะหข์อ้มลู ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั พบว่า โมเดล
การวดัความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพของนกัศึกษามีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์  โดยมีค่าไค-
สแควร ์= 1.27, df = 1, GFI = 1.00, CFI = 1.00, RMSEA = 0.026 และ NFI = 1.00 โดยที่ดา้นความใฝ่รูใ้น
อาชีพและดา้นความมั่นใจในตนเองทางอาชพี มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมากที่สดุเท่ากบั 0.90 รองลงมาดา้นการ
ควบคุมตนในอาชีพ และดา้นความใส่ใจในอาชีพ ค่าน า้หนักองคป์ระกอบเท่ากับ 0.83 และ 0.67 ตามล าดับ 
และมีค่าสมัประสิทธ์ิพยากรณ ์(R2) อยู่ระหว่าง 0.45 – 0.82 เป็นค่าน า้หนกัที่เหมาะสม ส าหรบัการวิเคราะหก์าร
ถดถอยพหคุณูแบบน าเขา้ พบว่า การมุ่งเนน้เป้าหมายการเรียนรู ้บคุลิกภาพเชิงรุก เจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและ
ไรข้อ้จ ากัด การสนบัสนุนทางสงัคม ร่วมกนัท านายความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพของนกัศึกษาได้ รอ้ย
ละ 75.3 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 
ค าส าคญั : ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ, นกัศกึษา, นิเทศศาสตร,์ การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยืนยนั 
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The objectives of this study are as follows: (1) to use confirmatory factor analysis to 

analyze career adaptability of undergraduate Communication Arts students; (2) to analyze the 
predictive power of psycho-social variables of career adaptability of undergraduate students in 
undergraduate Communication Arts students. The data from 402 students were collected using 
multistage-sampling. The questionnaire developed for this study used a six-point rating scale to 
measure six dimensions of career adaptability. The questionnaire was assessed by experts and 
yielding a Cronbach’s Alpha between 0.806 to 0.952. The following statistical measures were 
obtained using a statistical package to conduct confirmatory factor analysis and with a Chi-square of 
1.27, df = 1.00, GFI = 1.00, CFI = 1.00, RMSEA = 0.026 and NFI = 1.00. It was found that career 
curiosity and career confidence had the highest factor loading of 0.90; the factor loading for career 
control was 0.83 and career concern was 0.67. The values of R-square were between 0.45 and 0.8 
and regression analysis found that learning goal orientation, proactive personality, protean, a 
boundary-free career attitude and social support were able to predict around 75.3% of career 
adaptability at a 1% level of significance. 
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บทที ่1  
บทน า 

ทีม่าและความส าคัญของปัญหา  
 พลวตัการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมในยุคการปฏิวติัอตุสาหกรรมครัง้ที่ 4 หรือ 
Industry 4.0 ท าใหก้ารเปลี่ยนแปลงในทกุมิติอย่างรวดเรว็ในอตัราเร่งที่เพิ่มขึน้ จนสง่ผลต่อวิถีชีวิต
และโลกของการท างาน ผลการศึกษาในรายงาน The Future of Jobs Report ที่จดัท าโดย World 
Economic Forum (2020) ได้สรุปประเด็นส าคัญเก่ียวกับโลกของงานไว ้3 ประเด็นส าคัญ คือ     
1) อาชีพจะมีการเกิดขึน้และสูญหายไปรวดเร็วกว่าในอดีต ท าใหแ้รงงานตอ้งเปลี่ยนอาชีพหลาย
ครัง้ในช่วงชีวิตการท างาน 2) ผูท้ี่จะประสบความส าเร็จในตลาดแรงงานจะตอ้งมีความสามารถใน
การปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะอาชีพที่เปลี่ยนไป และ 3) แรงงานตอ้งมีความสามารถในการ
ยกระดับทักษะฝีมือของตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกของงาน (World Economic 
Forum, 2020)  
 การเปลี่ยนแปลงข้างต้นได้ส่งผลต่อตลาดแรงงานไทย โดยเฉพาะตลาดแรงงานของ
บณัฑิตจบใหม่ ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มลูจากระบบฐานขอ้มลูอปุสงคแ์ละอปุทานก าลงัคน ในปี พ.ศ. 
2560 ของกระทรวงแรงงานพบว่ารอ้ยละ 78 ของนักศึกษาว่างงานมากกว่า 6 เดือนหลงัจากที่จบ
การศึกษาไปแลว้ และผลส ารวจภาวะการท างานของประชากรเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า กลุ่มวัยเยาวชนหรือผูม้ีอายุ 15-24 ปี มีอัตราการว่างงานรอ้ยละ 
6.5 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 2561 เท่ากับ รอ้ยละ 5.1 และตัวเลขมี
แนวโน้มที่จะสูงขึน้ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) นอกจากนี ้ EIC (Economic Intelligence 
Center) เปิดเผยว่า กลุ่มแรงงานอายนุอ้ย (15-24 ปี) ยงัมีปัญหาการว่างงานในระดบัสงู โดยอตัรา
การว่างงานของกลุ่มแรงงานอายุนอ้ยไดเ้พิ่มขึน้ไปเป็น 8.6% ต่อก าลงัแรงงานอายุนอ้ยทัง้หมดใน
ไตรมาส 2 ปี 2563 และเพิ่มขึน้สูงต่อเนื่องไปที่ระดับ 9.8% ในเดือนกรกฎาคม สาเหตุที่แรงงาน
กลุ่มนี ้เสี่ยงต่อการตกงาน เพราะส่วนใหญ่ยังขาดทักษะและไม่มีประสบการณ์ท างาน ท าให้
เสียเปรียบมากเป็นพิเศษในการแข่งขนัหางานกับกลุ่มแรงงานอายุมากกว่าที่มีประสบการณ์การ
ท างานที่มากกว่า (EIC, 2020) ทัง้นี ้ส  าหรบัแรงงานใหม่ที่กา้วเขา้ไปสู่โลกของการท างานเป็นครัง้
แรก ความพรอ้มดา้นอาชีพจะมีมากหรือนอ้ยขึน้อยู่กบัสิ่งที่ไดเ้รียนรูท้ัง้ในและนอกระบบการศกึษา 
การแกปั้ญหาแรงงานใหม่มกัเชื่อมโยงกับการพัฒนาแนวทางการเรียนรูใ้นระบบการศึกษาที่มีทัง้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัในสภาพแวดลอ้มการท างานจริงตามบริบทของหลกัสูตรควบคู่กันไป 
(เกียรติอนนัต ์ลว้นแกว้, 2561)  
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  ตามแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ไดใ้หค้วามส าคัญกับประเด็นการ
ปรบัตัวของแรงงาน รวมถึงการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ กล่าวคือ กา ร
พฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต นอกจากสถาบนัการศึกษาจะตอ้งปลกูฝังความเป็นคนดี มีวินยั
แลว้ ในช่วงวัยเรียนหรือวัยรุ่นนั้นจะตอ้งมีการพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรบักับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะดา้นคิดวิเคราะห ์สังเคราะห ์ความสามารถในการรบัมือแก้ไขปัญหาที่
ซบัซอ้น มีความคิดสรา้งสรรค ์มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และ
มีความยืดหยุ่นสามารถปรบัตวัไดก้บัสถานการณต่์างได ้เพื่อน าไปสู่การวางแผนชีวิตและอาชีพ ที่
สามารถเชื่อมโยงทกัษะการเรียนรูก้บัโลกการท างานไดอ้ย่างเหมาะสม (ราชกิจจานเุบกษา, 2561) 
สอดคลอ้งกบั แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาศกัยภาพคน
ทกุช่วงวยัและการสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู ้กล่าวถึง ความจ าเป็นที่ภาครฐัสถาบนัการศึกษาและ
ทกุภาคส่วนที่เก่ียวขอ้งตอ้งเตรียมความพรอ้มใหก้บัคนทุกช่วงวยัใหส้ามารถด ารงชีวิตในสงัคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงไดม้ีการก าหนดเป้าหมายในการจัดการศึกษา ใหม้ีมาตรฐานใน
ดา้นการศกึษา มีการพฒันาหลกัสตูร ในดา้นการเรียนรูก้ระบวนการสรา้งสื่อ สรา้งแหล่งเรียนรูแ้ละ
พัฒนาเครื่องเพื่อวดัและประเมินผลของนักเรียน นักศึกษา ในทุกระดับการศึกษา และทุกช่วงวัย 
นอกจากนี ้ เป็นการสร้างและพัฒนาคุณภาพของพลเมือง ให้มีองค์ความ รู้ เกิดทักษะ 
ความสามารถ และมีอัตลกัษณท์ี่เป็นคุณลกัษณะที่พึงประสงคใ์นการศึกษา เพื่อพรอ้มเรียนรูแ้ละ
พรอ้มพฒันาสมรรถนะของตนเองใหถ้ึงขีดสงูสดุสอดคลอ้งกบัความสนใจ และความสามารถ ที่จะ
ส่งผลต่อการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศกึษา, 2560)  
 จากขอ้มูลดังกล่าว สายงานดา้นนิเทศศาสตรเ์ป็นวิชาชีพหนึ่งที่ไดร้บัผลกระทบจากการ
เปลี่ยนทางดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั เนื่องจากผูท้ี่ท างานในสายงานนีต้อ้งใชเ้ทคโนโลยีดงักล่าวในการ
ท างานทุกดา้น จึงตอ้งเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนฉับพลนัทางดิจิทัล (Digital Disruption) ท าให้
บุคลากรในการท างานดา้นนิเทศศาสตรต์อ้งปรบัตวั เพื่อใหส้ามารถรบัมือกบัการเปลี่ยนแปลงใน
โลกของการท างานได้อย่างเหมาะสม (สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย , 2019) 
ส าหรบัสถาบนัการศึกษาควรมีการพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีความพรอ้มสู่โลกของการท างานในอนาคต 
กระบวนการสรา้งบณัฑิตจึงตอ้งใหค้วามส าคญักบัความสามารถในการปรบัตวัของบณัฑิตเมื่อเขา้
สูโ่ลกของงาน (ชชัชญา พีระธรณิศร,์ 2563) ในการศึกษาเก่ียวกบัทกัษะที่จ  าเป็นของบณัฑิตนิเทศ
ศาสตรเ์พื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงาน ผลการศึกษาพบว่า บัณฑิตยังขาดทักษะที่ไม่สามารถ
ท างานไดต้ามที่องคก์รตอ้งการ เพราะบณัฑิตยต์อ้งท างานร่วมกับเทคโนโลยีและตอ้งใชท้ักษะที่
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หลากหลายเขา้มาช่วยในการท างาน อีกทั้งตอ้งเผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสูงท าให้
บณัฑิตที่เพิ่งจบการศึกษายงัไม่สามารถปรบัตวัได้ (อริน เจียจนัทรพ์งษ์, 2563) ดงันัน้ ในการผลิต
ก าลังคนเพื่อให้มีความพรอ้มก่อนจบการศึกษาการใหค้วามรูท้างวิชาชีพเพียงอย่างเดียวยังไม่
เพียงพอ สถาบนัยงัตอ้งมีการเตรียมขอ้มลู การแนะแนวเก่ียวกบัอาชีพ เพื่อใหน้กัศึกษาไดท้ าความ
เขา้ใจถึงบริบทในโลกของการท างานจริง โดยเฉพาะการเตรียมความสามารถในดา้นต่าง ๆ และ
การใหเ้รียนรูจ้ากประสบการณจ์ากการท างานทัง้ในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน เพื่อใหส้อดรบักบั
ทกัษะความตอ้งการของตลาดแรงงานได ้(สธุาสินี นิรตัติมานนท,์ 2560)  
  ทางดา้นนกัวิชาการดา้นอาชีพในต่างประเทศไดใ้หค้วามสนใจศึกษาความสามารถในการ
ปรบัตวัทางอาชีพกนัอย่างแพรห่ลาย เพราะช่วงวยันีเ้ป็นช่วงวยัของการเปลี่ยนผ่านจากวยัเรียนเขา้
สู่วัยแห่งการท างาน ถือได้ว่าเป็นช่วงรอยต่อของพัฒนาการของมนุษย์  (Hartung, Porfeli, & 
Vondracek, 2008; Savickas, 1997)  ส าหรบัแนวคิดเก่ียวกับความสามารถในการปรบัตัวทาง
อาชีพตามแนวคิดการสรา้งอาชีพของซาวิคคาส ถูกน าไปศึกษาและน าไปใชอ้ธิบายถึงพฤติกรรม
การปรบัตวัของนกัศกึษาผูท้ี่ก  าลงัเตรียมตวัเขา้สูโ่ลกการท างาน และพนกังานผูท้ี่อยู่ในโลกของการ
ท างาน  (Hirschi, Herrmann, & Keller, 2015 ; Tian & Fan, 2014 ; Uy, Chan, Sam, Ho, & 
Chernyshenko, 2015)   เนื่องจากความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพเป็นแนวคิดที่มีความ
เป็นพลวตัรสามารถอธิบายพฤติกรรมผ่านปัจจยัทางจิตและสงัคมไดเ้หมาะสมในการน ามาอธิบาย
ไดก้บัทุกช่วงอายุ ที่แสดงใหเ้ห็นถึงพัฒนาการของมนุษยถ์ูกขบัเคลื่อนโดยกระบวนการปรบัตวัให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมของสังคมที่ตนเองด ารงอยู่ อันประกอบด้วย ตัวบุคคล (Person) และ
สภาพแวดลอ้ม (Environment) (Savickas, 2005)  ซึ่งในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ไดทุ้ก
เมื่อ ดงันัน้ การพฒันาเตรียมความพรอ้ม และมุ่งมั่นในแนวทางของการด าเนินชีวิตในขัน้ต่อไปหลัง
จบการศึกษา โดยเฉพาะในการสรา้งทางเลือกส าหรบัอาชีพในอนาคตใหก้ับตนเอง (Schwartz, 
Côté, & Arnett, 2005) ถือว่าเป็นการเริ่มตน้บทบาทใหม่ในฐานะคนวัยท างาน ที่ต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ท้าทายทั้งที่คาดเดาได้และที่ไม่สามารถคาดเดาได้ (Savickas, 2007) ดังนั้น การ
เตรียมความพรอ้มใหก้บันกัศกึษาใหเ้ป็นผูม้ีพรอ้มทัง้ดา้นวิชาความรูใ้นสาขาที่เรียน เสรมิสรา้งและ
สง่เสริมการมีทกัษะดา้นการเรียนรูต้ลอดชีวิต มีทกัษะชีวิตซึ่งรวมถึงทกัษะดา้นการท างานเพื่อการ
ด ารงชีวิตสอดคลอ้งกบัสถานการณข์องโลกในปัจจบุนั (Saks, 2018) 
  ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพตามแนวคิดของซาวิคคาส  ไดอ้ธิบายถึง การรบัมือ
กับกับสถานการณ์ที่เกิดขึน้ในงานทั้งที่สามารถคาดเดาได้และไม่สามารถคาดเดาได ้ด้วยการ
เตรียมความพรอ้มในทุกการเปลี่ยนแปลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในการท างาน เป็นแนวคิดที่
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สามารถน ามาใชอ้ธิบายและท าความเขา้ใจพัฒนาการตั้งแต่ในวัยเด็ก วัยรุ่นและวัยท างาน ได้
เนื่องจากในทุกช่วงชีวิตของมนุษย์จะต้องพบเจอกับสถานการณ์ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง 
(Savickas, 1997)  นอกจากนี ้ยังมีการสรา้งและพัฒนาแบบวดัความสามารถในการปรบัตัวทาง
อาชีพ  (Career Adapt-Abilities Scale: CAAS) ตามแนวคิดของซาวิคคาสและพอร์เฟ ลิ  
(Savickas & Porfeli, 2012) แม้ว่าแบบวัดความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพจะมีฉบับ
ภาษาไทยแลว้ก็ตาม (สุรวิทย ์อัสสพันธุ์ และ เสมอกาญจน ์โสภณหิรญัรกัษ์ , 2561) ผูว้ิจัยยังมี
ความสนใจในการที่จะศึกษาเพื่อยืนยนัองคป์ระกอบของความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพใน
กลุ่มเฉพาะ เพื่อทราบถึงองคป์ระกอบที่เป็นองคป์ระกอบที่ส  าคญัต่อความสามารถในการปรบัตัว
ทางอาชพีของนกัศกึษานิเทศศาสตร ์ 
 ในขณะเดียวกันยังพบงานวิจัยในต่างประเทศที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถใน
การปรบัตัวทางอาชีพอย่าง ปัจจยัทางจิต การมุ่งเนน้เป้าหมายการเรียนรู ้พบว่า มีความสมัพันธ์
ทางบวกและมีอิทธิพลกบัความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ (Creed, Fallon, & Hood, 2009; 
Ebenehi, Rashid, & Bakar, 2016; Tolentino et al., 2014)  ต่อมา บุคลิกภาพเชิงรุก พบว่า มีผล
ต่อความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ (Hou, Wu, & Liu, 2014; Jiang, 2016)  และเจคติต่อ
อาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากดั พบว่า มีความสมัพนัธท์างบวกกบัความสามารถในการปรบัตวัทาง
อาชีพ (Stauffer, Abessolo, Zecca, & Rossier, 2018; Uy et al., 2015)  ส าหรบัปัจจยัทางสงัคม 
ตัวแปรที่ ได้รับความนิยมในการน ามาศึกษา คือ การสนับสนุนทางสังคม พบว่า  มีผลต่อ
ความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ  (Ebenehi et al., 2016 ; Tian & Fan, 2014)  และ
สภาพแวดลอ้มในการเรียน พบว่า มีผลต่อความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพของนักศึกษา 
(Fang, Zhang, Mei, Chai, & Fan, 2018)  ส าหรบังานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับการศึกษาปัจจยัสาเหตุ
ที่มีต่อความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพในประเทศไทย พบว่ามีการศึกษาในกลุ่มพนักงาน
เท่านั้น (ทัชชา ไชยกิจ และคณะ, 2562; ปรีญานุช มากวัฒนสุข และบัญญัติ ยงย่วน, 2563)    
การศึกษาในบริบทของนักเรียน นักศึกษา พบว่ายังมีนอ้ย ดังนัน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัย
สาเหตุที่มีต่อความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพในบริบทของนักศึกษาดว้ยวิธีการศึกษาตาม
หลกัพฤติกรรมศาสตร ์
 สรุปไดว้่า การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพที่ผ่าน
มา (Stauffer et al., 2018; Tolentino et al., 2014; Uy et al., 2015) เป็นการศึกษาในรูปแบบของ
การศึกษาปัจจัยดา้นใด ดา้นหนึ่งที่มีต่อพฤติกรรมความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพเท่านั้น 
แต่การศึกษาที่น าความรู้แนวคิดจากหลากหลายศาสตรม์าร่วมเป็นแนวทางในก ารศึกษา
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พฤติกรรมความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ ตามแนวทางการศึกษาทางด้านพฤติกรรม
ศาสตร ์จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ายังมีนอ้ย เพื่อใหส้ามารถอธิบายพฤติกรรมความสามารถใน
การปรบัตวัทางอาชีพไดจ้ากมมุมองหลายศาสตร ์ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงมุ่งศึกษาเพื่อหาปัจจยัเชิงสาเหตุ
ที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพของนักศึกษานิเทศศาสตร ์ประกอบดว้ย 
ปัจจัยทางจิต ไดแ้ก่ การมุ่งเน้นเป้าหมายการเรียนรู ้ บุคลิกภาพเชิงรุก และเจตคติต่ออาชีพที่มี
อิสระและไร้ข้อจ ากัด และปัจจัยทางสังคม ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนทางสังคม และ
สภาพแวดลอ้มทางการเรียน ซึ่งผลที่คาดว่าจะไดร้บัในการวิจยัครัง้นี ้สามารถน าผลที่ไดน้ าไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ เพื่อส่งเสริมใหน้ักศึกษาสามารถ
วางแผนและเตรียมพรอ้มส าหรับการท างานในอนาคตได้ และได้ท าความเข้าใจตนเอง และ
สามารถเลือกอาชีพที่เหมาะสมกบัตนเอง สง่ผลใหเ้กิดความผาสกุในชีวิตการท างาน 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความสามารถในการปรบัตัวทาง

อาชีพของนกัศกึษานิเทศศาสตร ์
 2. เพื่อศึกษาอ านาจการท านายและคน้พบตัวท านายที่ส  าคัญของปัจจัยทางจิต

และทางสงัคมที่มีต่อความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพของนกัศกึษานิเทศศาสตร ์

ความส าคัญของการวิจัย 
 1. สถาบันการศึกษาสามารถน าผลการวิจัย ไปใช้ประกอบเพื่ อพัฒ นา

องคป์ระกอบที่ส  าคญัของความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพส าหรบันกัศกึษานิเทศศาสตรไ์ด ้ 
 2. สถาบนัการศึกษาและผูส้อนสามารถน าผลการวิจัยไปใชเ้ป็นแนวทางส่งเสริม

ปัจจยัเชิงสาเหตทุี่เป็นประโยชนแ์ละก่อใหเ้กิดพฤติกรรมความสามารถในการปรบัตวั 
 3. การพัฒนาองคค์วามรูใ้นการส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจความสามารถในการ

ปรบัตวัทางอาชีพผ่านการศกึษาตามแนวทางพฤติกรรมศาสตร ์

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้คือ นกัศึกษาที่ก าลงัการศึกษาระดบัปริญญาตรีชัน้
ปี 4 ในปีการศึกษา 2563 ของสถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นมหาวิทยาลยัที่
จดัการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เก่ียวกบัดา้นนิเทศศาสตร ์จ านวน 30 แห่ง โดยมีนกัศกึษาที่เป็น
ประชากรทัง้หมด 10,265 คน (ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2563) 
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 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ผู ้วิจัยเลือกศึกษาในครัง้นี ้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี 4 ที่
ก าลงัการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาที่เก่ียวกับดา้นนิเทศศาสตร ์ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยและมหาวิทยาลยัศรีปทุม รวมทัง้สิน้จ านวน 400 คน 
ไดจ้ากการสุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) 
 ตัวแปรทีศ่ึกษา 

1. ตวัแปรอิสระ แบ่งไดด้งันี ้
1.1 ปัจจยัทางจิต ไดแ้ก่ 

1.1.1 การก าหนดเปา้หมายการเรียนรู ้ 
1.1.2 บคุลิกภาพเชิงรุก  
1.1.3 เจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากดั 

1.2 ปัจจยัทางสงัคม ไดแ้ก่ 
 1.2.1 การสนบัสนนุทางสงัคม  
 1.2.2 สภาพแวดลอ้มทางการเรียน 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพประกอบด้วย 4 
องคป์ระกอบ คือ  

2.1 ความใสใ่จในอาชีพ  
2.2 การควบคมุตนในอาชีพ  
2.3 ความใฝ่รูใ้นอาชีพ  
2.4 ความมั่นใจในตนเองทางอาชีพ  

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 1. นักศึกษา หมายถึง ผูท้ี่ก  าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปี 4  ในปีการศึกษา 2563  
สาขาวิชานิเทศศาสตรข์องสถาบนัอดุมศกึษาที่ตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. นิเทศศาสตร ์หมายถึง หลกัสูตรที่มีสาขาวิชาที่ศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎีและการฝึกปฏิบติั 
ในสาขาที่ เก่ียวกับวิชาการสื่อสาร ได้แก่    วิทยุโทรทัศน์    ภาพยนตร์    ประชาสัมพันธ ์        
สื่อสารการตลาด วารสาร สื่อดิจิทลัและศิลปะการแสดง 



 

บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 การศึกษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัและเพื่อศึกษาอ านาจ
การท านายและคน้พบตัวท านายที่ส  าคญัของปัจจัยทางจิตและทางสงัคมที่มีต่อความสามารถใน
การปรบัตวัทางอาชีพของนกัศกึษานิเทศศาสตร ์ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการประมวลเอกสารเป็น 4 ตอน ดงันี ้

1. ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ  
2. แนวคิดและทฤษฎีในการวิเคราะหค์วามสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ 
3. ปัจจยัทางจิตที่มีต่อความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ 
4. ปัจจยัทางสงัคมที่มีต่อความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ 
5. กรอบแนวคิดการวิจยั นิยามปฏิบติัการ และสมมติฐานในการวิจยั 

ความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ 
 ความส าคัญและความความหมายของความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ 

ความสามารถในการปรบัตัวเป็นองคป์ระกอบหลกัในพัฒนาการทางอาชีพของเด็ก
และวยัรุ่น ผูร้ิเริ่มการศกึษาเก่ียวกบัความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพและวฒุิภาวะทางอาชีพ
ได ้กลา่วถึงกระบวนการความพรอ้มทางดา้นเจตคติและการรูคิ้ดที่สรา้งทางเลือกทัง้ดา้นการศึกษา
และดา้นอาชีพ โดยที่ผลลพัธท์างวฒุิภาวะทางอาชีพเกิดจากปฏิสมัพนัธท์ี่เป็นพลวติัระหว่างบคุคล
กบัสภาพแวดลอ้มที่บุคคลนัน้ด ารงอยู่ (Crites, 1971)  ซึ่งถูกแสดงออกมาไดอ้ย่างเหมาะสมผ่าน
พฤติกรรมการวางแผนและการคน้หาที่ช่วยในการส่งเสริมในการตดัสินใจทางอาชีพ (Westbrook, 
1996) 

ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพไดถู้กอธิบายโดย ซุปเปอรแ์ละนาเซล (Super 
& Knasel, 1981)  ผ่านทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพว่าเป็นความพรอ้มในการรบัมือกบัเงื่อนไขใน
การท างานและหนา้ที่ในงานที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นวยัท างานหรือวยัรุ่นที่ก าลงัจะเขา้สู่โลก
ของการท างานก็ตอ้งมีการวางแผนรบัมือกบัการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในงานเช่นกนั  ต่อมา ซาวิค
คาส (Savickas, 1997)  ไดเ้สนอใหค้วามสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพมาแทนที่แนวคิดวุฒิ
ภาวะทางอาชีพ เนื่องจาก ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพสนใจในเรื่องของการพฒันาและ
การปรบัตัวของบุคคลที่ตอ้งเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวขอ้งกบัการท างาน ประกอบไปดว้ย 
การรูจ้กัตนเองไดดี้ขึน้ การมองหาอาชีพ การตดัสินใจเลือกอาชีพ ความมุ่งมั่นที่จะท าใหส้  าเร็จ การ
หาทางรบัมือกับบทบาทใหม่ และการละทิง้บทบาทเก่าที่ไม่เก่ียวขอ้งกับอาชีพ ต่อมาในปี 2005   
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ซาวิคคาส ไดน้ิยาม ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพว่า เป็นโครงสรา้งทางจิตสงัคมที่มีความ
พรอ้มกับการรบัมือกับสถานการณ์ที่เกดิความเปลี่ยนแปลง และเป็นการพัฒนาในสายอาชีพนั้น 
พรอ้มกันนี ้ซาวิคคาสยังได้ปรบัปรุงโครงสรา้งทางทฤษฎี โดยได้ระบุว่า ความสามารถในการ
ปรบัตัว ประกอบดว้ย การใส่ใจ (Concern) การควบคมุ (Control) การใฝ่รู ้(Curiosity) และความ
มั่นใจ (Confidence) (Savickas, 2005)  

ความสามารถในการปรับตัว สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ผ่านการมี
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบคุคล และปัจจยัภายนอก โดยเฉพาะเมื่อตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์
ฉุกเฉิน ซึ่งการปรบัตัวจะถูกก าหนดโดยบริบทแวดลอ้มที่แตกต่างกัน เนื่องจาก โอกาสและความ
จ าเป็นของแต่ละบริบทที่แตกต่างกัน การตอบสนองของจิตสังคมและการจัดการแตกต่างกันไป
ดว้ย ในทฤษฎีการสรา้งอาชีพ ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพเขา้มาช่วยใหก้ารก าหนดกล
ยุทธ์ในการแสดงพฤติกรรม และมีลักษณะเฉพาะของบุคคลนั้น ดังนั้น ความสามารถในการ
ปรบัตวั ทัง้ 4 องคป์ระกอบ สามารถขยายขอบเขตเพื่อใหบุ้คคลสามารถแสดงพฤติกรรมการปรบั
ไดอ้ย่างแทจ้ริง ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการ การก าหนดเป้าหมาย การแสวงหาเป้าหมาย การสรา้ง
แนวทาง การจดัการกบัความเปลี่ยนแปลง และความเป็นอิสระในการปรบัตวั เพื่อบรรลเุป้าหมาย
ในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบับรบิทแวดลอ้มที่ด  ารงอยู่ 

การศึกษาความหมายของการปรบัตัวที่มีรากศัพทม์าจากค าว่า apt หมายถึง การ
เรียนรูแ้ละการเขา้ใจอย่างรวดเร็ว รากศพัทน์ีไ้ดถู้กใชใ้นการสรา้งเจตคติในอาชีพ ค าว่า adapt มา
จากศัพทใ์นภาษาละติน ตรงกับค าว่า adaptare ในภาษาฝรั่งเศส ซึ่งมีความหมายว่า เหมาะสม 
พอดี ดังนัน้ การปรบัตัวจึงมีความหมายว่า การสรา้งความเหมาะสมหรือความสอดคลอ้งภายใต้
การเปลี่ยนแปลง ไปพรอ้มกับการพัฒนาที่เกิดขึน้ในอาชีพ ซึ่งชีใ้ห้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการ
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม การปรับตัวยังเน้นย ้าไปที่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงสถานการณ์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสถานที่ท างาน 
(Savickas, 1997)  

จากการทบทวนเอกสารที่ เก่ียวกับความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพมี
นกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายว่า ซุปเปอรแ์ละนาเซล (Super & Knasel, 1981)  ไดใ้หค้วามหมาย
ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพว่า  เป็นการเตรียมพรอ้มของบุคคลในการที่จะรบัมือกับ
เงื่อนไขต่าง ๆ ของการท างานและงานเกิดการเปลี่ยนแปลงขึน้ โฮว  (Hou et al., 2014)  ได้ให้
ความหมายไวว้่า ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ หมายถึง การตอบสนองของบุคคลต่อ
การเปลี่ยนบทบาทหนา้ที่ในสงัคมสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นสิ่งส าคัญใน
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การประสบความส าเร็จในอาชีพ สอดคลอ้งกบังานของ โตเลนติโน่ (Tolentino et al., 2014) ไดใ้ห้
ความหมายว่า ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ หมายถึง การเคลื่อนที่ส่งผลต่อกันระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดลอ้ม การทดลองในบริบทที่แตกต่างกันความสามารถในการปรบัตัว
ทางอาชีพยงัมีความจ าเป็นในการสรา้งโอกาสทัง้ในดา้นการเรียนและการท างาน นอกจากนี ้อิเบ
เนฮี (Ebenehi et al., 2016)  ได้ให้ความหมายของความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพว่า
หมายถึง ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพอย่างเหมาะสม เพื่อใหบุ้คคลสามารถมีส่วนร่วม
ในการรบัมือและปรบัใหเ้ขา้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในงานได ้และยังท าใหบุ้คคลไดส้รา้ง
พืน้ที่ในการปรบัตวัไดอ้ย่างต่อเนื่องเพื่อท าใหก้ารตอบสนองต่อสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงในงาน
เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย และในประเทศไทยสรุวิทย ์อสัสพนัธแ์ละเสมอกาญจน ์โสภณหิรญัรกัษ ์
ไดใ้หค้วามหมายความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพว่าหมายถึง การวางแผนส าหรบัอาชีพใน
อนาคตไดด้ว้ยความรบัผิดต่อตนเอง แสวงหาโอกาสในการพฒันาตนเองและสามารถแกไ้ขปัญหา
ในงานไดเ้มื่ออยู่ในสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลง (สุรวิทย ์อัสสพันธุ ์และ เสมอกาญจน ์โสภณหิรญั
รกัษ์, 2561) ซึ่งมีความสอดคลอ้งกับ ซาวิคคาส (Savickas, 1997)  ไดใ้หน้ิยาม ความสามารถใน
การปรบัตัวทางอาชีพไวว้่า เป็นความพรอ้มในการรบัมือกับภาระหนา้ที่ในงานและบทบาทการมี
สว่นรว่มในงาน รวมไปถึงการปรบัตวัไดท้นัทีในสถานการณก์ารท างานที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้  

ในงานวิจัยนี ้ผู ้วิจัยได้ให้ความหมาย ความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพว่า
หมายถึง ความพรอ้มของนกัศึกษาที่จะแสดงพฤติกรรมที่สะทอ้นถึงความสามารถในการรบัมือกบั
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  มีการวางแผนส าหรบัอนาคต มีการตัดสินใจเก่ียวกับอาชีพไดด้ว้ย
ตนเอง มีการแสวงหาโอกาสเพื่อเรียนรูป้ระสบการณ์ใหม่ ๆ และสามารถแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ใน
งานได ้มีองคป์ระกอบ 4 ดา้นดงันี ้

1. ดา้นความใสใ่จในอาชีพ หมายถึง การกระท าของนกัศกึษาที่แสดงออกถึงการ
ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัอาชีพในอนาคต มีการวางแผนอาชีพ สามารถก าหนดแผนการท างานและ
ตดัสินใจเลือกอาชีพในอนาคตไดด้ว้ยตนเอง 

2. ดา้นการควบคมุตนในอาชีพ หมายถึง การกระท าของนกัศึกษาที่แสดงออกถึง
การมีวินยัในตนเอง มีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย และการตดัสินใจในการท างาน
ไดด้ว้ยตนเอง 
  3. ความใฝ่รูใ้นอาชีพ หมายถึง การกระท าของนักศึกษาที่แสดงออกถึงความ
สนใจใครรู่ใ้นการส ารวจขอ้มลูและสิ่งรอบตวัที่เป็นประโยชนต่์ออาชีพในอนาคต  
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  4. ความมั่นใจในตนเองทางอาชีพ หมายถึง การกระท าของนกัศึกษาที่แสดงออก
ถึงการไดใ้ชค้วามรู ้ทกัษะต่าง ๆ ในการท างานที่เป็นการฝึกประสบการณไ์ดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ จน
ไดเ้ห็นความส าเรจ็ของตนเอง   
 
 การวัดความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ 

จากการประมวลเอกสารงานวิจัยที่ เก่ี ยวข้องในอดีต ซาวิคคาสและพอร์เฟรี่  
(Savickas & Porfeli, 2012)ได้พัฒนาแบบวัดชื่อ Career Adapt-Abilities Scale (CAAS) เป็น
การประเมินทุนทางจิตสงัคมของพนกังานเพื่อการจดัการในการพฒันาทางอาชีพ ประกอบดว้ย 1. 
ความใส่ใจในอาชีพ (Career Concern) 2. การควบคมุตนในอาชีพ (Career Control) 3. ความใฝ่
รูใ้นอาชีพ (Career Curiosity) 4. ความเชื่อมั่นทางอาชีพ (Career Confidence) แบบวัด CAAS 
ไดร้บัการศึกษาและพฒันาจากความร่วมมือของนกัวิจยัทางอาชีพจาก 13 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศ
เบลเยี่ยม, บราซิล, จีน, ฝรั่งเศส, ไอซแ์ลนด,์ อิตาลี, เกาหลี, เนเธอรแ์ลนด,์ โปรตเุกส, แอฟริกาใต,้ 
สวิตเซอรแ์ลนด,์ ไตห้วนัและสหรฐัอเมริกา เพื่อศึกษาพฒันาความเชื่อมั่น และความเที่ยงตรงของ
แบบวัดส าหรบัน าไปใชใ้นแต่ละประเทศ ผลการศึกษาเบือ้งต้นชีใ้หเ้ห็นว่า แบบวัด CAAS เป็น
เครื่องมือการวัดทางจิตสงัคม ซึ่งสามารถประเมินความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งและน่าเชื่อถือ (Zacher, 2014)  และเครื่องมือวดัชุดนีม้ีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้งในทุก
ประเทศ แมว้่าแต่ละประเทศจะใชภ้าษาที่แตกต่างกนั ตัง้อยู่ในทวีปที่แตกต่างกนั สะทอ้นใหเ้ห็นว่า
แบบวัดดังกล่าวมีความเป็นสากล แมจ้ะต่างวัฒนธรรมกัน (Savickas & Porfeli, 2012)  และมี
การทดสอบกบักลุม่ตวัอย่างหลายกลุ่ม อาทิเช่น กลุ่มพนกังานในระดบัต่าง ๆ นกัเรียนมธัยมศึกษา
ตอนปลาย และนักศึกษาในมหาวิทยาลยั ท าใหเ้ห็นว่าแบบวัด Career Adapt-Abilities Scale มี
ความเป็นสากล ทัง้ในแง่ของบริบทประเทศ และบริบทการเรียนหรือการท างาน (สรุวิทย ์อสัสพนัธุ ์
และ เสมอกาญจน ์โสภณหิรญัรกัษ,์ 2561) 

สรุวิทย ์อสัสพนัธุแ์ละเสมอกาญจน์ โสภณหิรญัรกัษ์ ไดป้รบัปรุงแบบวดัจากตน้ฉบบั
ภาษาอังกฤษของ ซาวิคคาสและพอร์เฟ รี่  (Savickas & Porfeli, 2012)   ซึ่ งแบบวัดจะ
ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 24 ขอ้ เป็นแบบวดัมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จาก ไม่จริงเลย ไม่
ค่อยจริง ค่อนขา้งจริง จริง และจริงที่สุดโดยแบบวัดฉบับนีม้ีความเชื่อมั่นแบบความคงที่ภายใน 
(Internal Consistency) โดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.90 เมื่อพิจารณาราย
ดา้น พบว่า ดา้นการตระหนกั มีค่าเท่ากับ 0.78 ดา้นการควบคุมตน มีค่าเท่ากบั 0.67 ดา้นความ
สนใจใฝ่รู ้มีค่าเท่ากบั 0.76 และดา้นความมั่นใจมีค่าเท่ากบั 0.80 
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ส าหรบัการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัใชแ้บบวดัความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ ปรบัใช้
จากแบบวัดความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพฉบับภาษาไทย ของ (สุรวิทย ์อัสสพันธุ์ และ 
เสมอกาญจน ์โสภณหิรญัรกัษ์, 2561) ตามแนวคิดของซาวิคาสและพอรเ์ฟลิ (Savickas & Porfeli, 
2012)   เป็นแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “จริงที่สดุ” ไปจนถึง “ไม่จรงิเลย” โดยผูท้ี่ตอบได้
คะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพมากกว่าผู้ที่ตอบได้
คะแนนนอ้ย 

 
 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ 

การศกึษาที่เก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ เป็นการศกึษาที่ไดร้บั
ความนิยมเป็นตัวแปรที่มีการศึกษากันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ โดยมีการศึกษาตัวแปรที่
เก่ียวขอ้งกับความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพที่แตกต่างกันออกไป ทั้งในบริบทการท างาน
และบริบทด้านการศึกษา (Ebenehi et al., 2016; Hou et al., 2014; Tolentino et al., 2014; 
Zacher, 2014)  ส่วนในประเทศไทยยงัมีการศึกษาในบรบิทการศึกษาไม่มากนกั ซึ่งความสามารถ
ในการปรบัตวัทางอาชีพมีความส าคญัในการเตรียมความพรอ้มใหก้บันกัศึกษาที่ก าลงัจะกา้วเขา้สู่
โลกการท างานเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านจากช่วงวยัรุ่นเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ตอนตน้  โดยเนน้ศึกษาที่การ
ปรบัตัวของบุคคลต่อบริบทแวดลอ้มและเนน้ไปที่แหล่งที่มาของแรงจูงใจนัน้ การปรบัตัว คือการ
สรา้งความเหมาะสมหรือท าใหเ้กิดการพัฒนาทางอาชีพอย่างสอดคลอ้งไปกบัการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้ในอาชีพ ดว้ยการตอบสนองกับสภาพแวดลอ้มที่มีความยืดหยุ่นปราศจากการแสดงออก
ในทางลบ (Savickas, 1997) นอกจากนี ้ ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพยังเป็นแหล่ง
ทรพัยากรของบุคคลในทางจิตสงัคม เพื่อการรบัมือกบัการพฒันาในงาน การเปลี่ยนผ่านทางอาชีพ
และการไดร้บัผลกระทบที่เกิดขึน้ในงาน (Tien & Wang, 2017)  

 นอกจากนีย้งัพบว่า ไดม้ีการศึกษาวิจัยเก่ียวกบัความสามารถในการปรบัตวัทาง
อาชีพ ในกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (Tian & Fan, 2014)  โดยมีการศึกษาด้วยวิธีการที่
หลากหลาย การศึกษาของ อิ เบ เนฮี  (Ebenehi et al., 2016)   เก่ียวกับตัวท านายของ
ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพในนักศึกษาวิทยาลัยของประเทศไนจีเรีย พบว่า กลุ่มตัว
แปรทางจิตและสังคมสามารถร่วมกับท านายความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพไดร้อ้ยละ 
33.3 ส าหรบัการศึกษาของ เทียน และแฟน (Tian & Fan, 2014)  ศึกษาแบบตัดขวาง (cross-
sectional) เพื่อตรวจสอบความสามารถในการปรบัตัวของอาชีพและปัจจัยที่เก่ียวข้องในกลุ่ม
นกัศึกษาพยาบาลภาคปกติจาก 6 มหาวิทยาลยัของรฐัในจังหวดัซานดงประเทศจีน พบว่า ปัจจัย



 12 
 
ทางจิตและสงัคมมีความสมัพนัธก์บัความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพของนกัศึกษาพยาบาล
โดยเฉพาะการสนับสนุนทางสงัคมจากเพื่อนมีความสมัพันธ์กบัความสามารถในการปรบัตวัทาง
อาชีพเท่ากับ 0.42 (p < .01) นอกจากนี ้ในการศึกษาของ โคเอน (Koen, Klehe, & Van Vianen, 
2012)  ไดศ้ึกษาเพื่อพัฒนาการฝึกอบรมโดยมุ่งเป้าไปที่จัดหาแหล่งความสามารถในการปรบัตัว
ทางอาชีพใหก้บับณัฑิตใหก้บับณัฑิตที่เขา้ฝึกอบรมของนักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์พบว่า ในกลุ่มนักศึกษาที่เข้ารบัการฝึกอบรมสามารถเพิ่มโอกาสในการ
ท างาน  

 ในการศึกษาที่เก่ียวขอ้งการตัวแปรที่มีความสมัพันธ์และมีอ านายในการท านาย
ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพทางผ่านมา แบ่งเป็นตวัแปรทางจิต ไดแ้ก่ การศึกษาของ โต
เลนติโน่ (Tolentino et al., 2014)  พบการมุ่งเน้นเป้าหมายการเรียนรู ้ และบุคลิกภาพเชิงรุกมี
ความสัมพันธ์กับความสามารถในการปรับตัวทาอาชีพ เท่ากับ 0.37 และ 0.45 ตามล าดับ 
สอดคลอ้งกับการศึกษาของ ยู  (Uy et al., 2015) ที่พบว่า บุคลิกภาพเชิงรุก มีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ เท่ากับ 0.61 และยังพบความสมัพันธ์ระหว่าง เจตคติต่อ
อาชีพที่มีอิสระและไรข้้อจ ากัดมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความสามารถในการปรบัตัวทาง
อาชีพ เท่ากับ 0.56 และ 0.53 ตามล าดับ ในปี 2018 ในการศึกษาของ สตาฟเฟอร์ (Stauffer et 
al., 2018)  พบว่า บุคลิกภาพเชิงรุก เจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากัดมีความสมัพันธ์กับ
ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ เท่ากับ 0.51 0.40 และ 0.30 ตามล าดับ และยังพบว่า
บคุลิกภาพเชิงรุกสามารถท านายความสามารถในการปรับตวัทางอาชีพไดส้งูค่าเบตา้เท่ากบั 0.87 
และ 0.69 ในการศึกษาของ โฮว (Hou et al., 2014) และเจียง (Jiang, 2016) ตามล าดับ และใน
ตวัแปรทางสงัคม ไดแ้ก่ พบว่า การสนบัทางสงัคมมีค่าความสมัพันธใ์นการท านายความสามารถ
ในการปรบัตวัทางอาชีพมีค่าเบตา้เท่ากบั 0.327 และ 0.10 ในการศึกษาของ เทียนและแฟน (Tian 
& Fan, 2014)  และการศึกษาของ อิ เบ เนฮี  (Ebenehi et al., 2016)  นอกจากนี ้  ยังพบ
สภาพแวดล้อมทางการเรียนมีค่าความสัมพันธ์ในการท านายความสามารถในการปรบัตัวทาง
อาชีพมีค่าเบตา้เท่ากบั 0.40 และ 0.166 ตามล าดบั (Tian & Fan, 2014; Uy et al., 2015)  

จากการประมวลเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวกบัความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพใน
ถือว่าเป็นตวัแปรที่มีความส าคญัในการช่วยใหก้ารเปลี่ยนผ่านจากช่วงวยัเรียนเขา้สูโ่ลกการท างาน
ไดอ้ย่างราบรื่น ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพ ความส าเร็จทางอาชีพของแต่ละบคุคล และใน
การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดก้ าหนดใหต้วัแปรความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพเป็นตวัแปรตาม ซึ่ง
มีฐานแนวคิดมาจากแนวคิดความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ ของ ซาวิคคาส (Savickas, 
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1997)  และพบว่ามีตัวแปรปัจจัยทางจิตและทางสงัคม และส่งผลไปยังการประสบความส าเร็จ
ทางดา้นอาชีพ ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ 
เพราะเชื่อว่า การส่งเสริมใหเ้กิดความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ จะช่วยใหบุ้คคลมีความ
พรอ้มในการที่จะแสดงใหเ้ห็นถึงการรบัมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในงานได ้และพรอ้มใน
การท่ีจะกา้วเขา้สูโ่ลกการท างานจรงิ 

 

แนวคิดและทฤษฎีในการวิเคราะหค์วามสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ 
 ทฤษฎีการสร้างอาชีพ (Career Construction Theory) 

ทฤษฎีการสรา้งอาชีพ (Career Construction Theory) แนวคิดของ ซาวิคคาส  ได้
อธิบายว่า ทฤษฎีการสรา้งอาชีพนัน้ เป็นแนวทางของพฒันาการของมนุษยท์ี่ถกูขบัเคลื่อนจากการ
ปรบัตัวใหเ้ขา้กับสภาพสงัคมที่ด  ารงอยู่ โดยมีเป้าหมายหลกัคือ การท าใหบุ้คคลและสิ่งแวดลอ้ม
ด าเนินชีวิตรว่มกนัได ้ โดยทฤษฎีการสรา้งอาชีพนีใ้หค้วามส าคญักบัการที่บุคคลมีการปรบัใชบุ้คลิ
ภาพในงานอย่างไรเมื่อเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในงาน ความสามารถในการปรบัตวัจึง
เป็น คุณภาพในการชีว้ัดว่าบุคคลสามารถที่ก้าวผ่านความท้าทาย มีการปรบัใช้วิธีการใหม่ ๆ 
รวมถึงการผลิกสถานการณ์ที่เผชิญได้อย่างกลมกลืนแลว้ลงตัวที่สุด (Savickas, 1997; 2005; 
2007)   

ทฤษฎีนีใ้ชมุ้มมองเชิงพัฒนาการ ความแตกต่าง และพลวัตเก่ียวกับพฤติกรรมทาง
อาชีพ (Savickas, 2013)  กล่าวคือ ในช่วงชีวิตของการเริ่มตน้เขา้สู่วยัท างาน คลา้ยกบัการเริ่มตน้
รอ้ยเรียงเรื่องราวบทบาทใหม่ในชีวิต เมื่อตอ้งเผชิญกบัปัญหาและอปุสรรคที่เกิดขึน้จากการเปลี่ยน
ทัง้ที่สามารถคาดเดาไดแ้ละที่ไม่สามารถทราบลว่งหนา้ได ้บุคคลจะเริ่มมีการเรียนรู ้ท าความเขา้ใจ
แนวคิดที่เกดิขึน้ระหว่างการท างานผ่านประสบการณท์ี่เขา้มาในช่วงเวลาของการท างาน บุคคลจะ
เริ่มมีการปรบัตัวให้เข้ากับสายอาชีพดังกล่าวของตนเองผ่านการเปลี่ยนที่เกิดขึน้ตลอดเวลา 
(Savickas, 2005) ดงันัน้ ในมมุมองการสรา้งอาชีพ การพฒันาทางอาชีพที่ประสบความส าเรจ็นัน้ 
บุคคลจะตอ้งมีกระบวนการปรบัตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะผสานความกลมกลืนระหว่างความ
คาดหวังของบุคคลกับความคาดหวังของสังคมหรือสภาพแวดล้อมที่ตนเองด ารงอยู่ เช่น การ
เตรียมความพรอ้ม ความกลา้ที่จะเผชิญเหตุการณ์ต่าง ๆ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
องค์กร และการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายใหม่ ๆ  (Hirschi et al., 2015; 
Savickas et al., 2009) โดยโมเดลการปรบัตวั จะเขา้มาช่วยอธิบายว่า บุคคลมีการจัดการความ
ตอ้งการ การเปลี่ยนแปลง และความทุกขใ์จที่เกิดในงานของตนเองได ้ดว้ยการที่บุคคลพยายาม
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ควบคุมงานของตนเอง จาการน าทุนทางจิตสงัคมของตนเองมาประยุกตใ์ชเ้พื่อช่วยจัดการความ
ตอ้งการความคาดหวังที่เกิดขึน้จากการท างานเสมอ  ทฤษฎีการสรา้งอาชีพ จึงตระหนกัถึงความ
หลากหลายและแตกต่างของแต่ละบุคคล เช่น ความแตกต่างดา้นบุคลิกภาพ ความสนใจ เป็นตน้ 
ซึ่งความแตกต่างเหล่านี ้น าไปสู่ระดับความส าเร็จในงานที่เชื่อมแนวคิดเก่ียวกับตนเอง (Self-
Concepts) ย่อมแตกต่างไปดว้ยเช่นกัน เรียกว่า ผลลพัธ์จากการปรบัตัว (Adaptation Results) 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบของทฤษฎีการสรา้งอาชีพ  นอกจากนี ้ โมเดลทฤษฎีการสรา้งอาชีพ  ยัง
ประกอบดว้ยอีก 3 ส่วน ที่แสดงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล ไดแ้ก่ ความตัง้ใจในการปรบัตวั
ในส่วนนีเ้ป็นความพรอ้มที่มาจากปัจจัยทางจิต (Adaptivity หรือ Adaptive Readiness) ส่วนถัด
มาคือ ทุนทางจิตสังคมเป็นความพร้อมที่จะกระท า (Adaptability Resources” หรือ Career 
Adaptability) ซาวิคาสไดอ้ธิบายเพิ่มเติมในส่วนนีว้่า เป็นพฤติกรรมย่อยที่แสดงถึงความพรอ้มที่
จะกระท าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่พฤติกรรมที่เกิดขึน้จากความสามารถในการปรบัตวั 
เช่น พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององคก์ร พฤติกรรมความส าเร็จในงาน รวมถึงผลลัพธ์ อ่ืน ๆ 
จากการปรบัตวั (Rudolph, Lavigne, & Zacher, 2017; Savickas & Porfeli, 2012) และส่วนการ
ตอบสนองการปรบัตวั (Adapting Responses) เมื่อสภาพแวดลอ้มเกิดการเปลี่ยนแปลงบุคคลจะ
ตอบสนองดว้ยวิธีการรบัมือในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใหผ้่านสถานการณน์ัน้ไปไดแ้ละสามารถด ารงอยู่
ในสภาพแวดลอ้มไดอ้ย่างเหมาะสม (Hirschi et al., 2015; Rudolph, Zacher, & Hirschi, 2019; 
Savickas, 2013) ดังนั้น ในทฤษฎีการสรา้งอาชีพจึงเสนอว่า การประสบความส าเร็จทางอาชีพ
เป็นผลมาจากการที่แต่ละบคุคล สามารถปรบัตวัและสามารถแสดงออกดว้ยพฤติกรรมที่เหมาะสม 
ส าหรบัการรบัมือกบัการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการตอ้งเปลี่ยนยา้ยไปสูบ่รบิท หนา้ที่ หรือช่วงชีวิตอีก
ขัน้ในการเจริญเติบโตของตนเอง เพื่อน าไปสู่การปรบัตัวที่ดี ความส าเร็จ และการพึงพอใจในชีวิต
และการท างาน  (Savickas & Porfeli, 2012) 

ในงานวิจัยนีผู้ว้ิจัยสนใจที่จะศึกษาเฉพาะส่วนที่เป็น ความสามารถในการปรบัตัว
ทางอาชีพ (Career Adaptability) ที่ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การใส่ใจ (Concern) การ
ควบคุม (Control) การใฝ่รู ้(Curiosity) และความมั่นใจ (Confidence) เป็นส่วนที่นักศึกษาจะ
สามารถน าไปใชว้างแผนดา้นอาชีพ และใชส้  าหรบัเตรียมตวัเพื่อการเปลี่ยนผ่านจากช่วงวยัหนึ่งสู่
อีกช่วงวัยนึง  ซึ่งในการที่จะก่อใหเ้กิดความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพทัง้ 4 องคป์ระกอบนี ้
มีตวัแปรปัจจยัที่จะก่อใหเ้กิดพฤติกรรมไดแ้ก่ เจตคติ (Attitude) ความเชื่อ (Beliefs) และสมรรถนะ 
(Competencies) หรือรูจ้กัในชื่อว่า  ABCs of Career Construction ส าหรบัปัจจัยดา้นสงัคม ซา
วิคคาสไดอ้ธิบายในบริบทกวา้ง ๆ ว่าเป็นปัจจัยแวดลอ้มที่บุคคลนัน้ด ารงอยู่ ซึ่งจะแปรเปลี่ยนไป
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ตามบริบทที่ตอ้งการศึกษา (Savickas. 2013) ในงานวิจยันี ้ท าการศึกษาในกลุ่มนักศึกษาชัน้ปี 4 
ซึ่งบริบทที่ศึกษายังคงเป็นในสถาบันการศึกษา ดังนั้น ปัจจัยทางสงัคมที่ถูกก าหนดขึน้มานีเ้ป็น
ปัจจัยที่ถูกหนดตามบริบท เช่น การศึกษาความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพของนักศึกษา
พยาบาล ก็ได้มีการศึกษาว่าสภาพแวดล้อมในผ่านการฝึกงานในสถานพยาบาลส่งผลต่อ
ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ อย่างมีนยัส าคญั (Fang et al., 2018) ดงันัน้ ในการศึกษา
ครัง้นีน้กัศึกษานิเทศศาสตรก์็เป็นกลุ่มที่ตอ้งมีการฝึกประสบการณจ์ากการเรียนในหอ้งเรียน และ
เชื่อมโยงความรูร้ะหว่างนอกหอ้งเรียน น าไปสู่การก าหนดตัวแปรทางจิตและทางสังคมส าหรบั
งานวิจยันี ้และไดก้ าหนดตวัแปรตน้และตวัแปรตามจากงานที่ท าการศึกษาในกลุ่มตวัอย่างที่เป็น
นักเรียนนักศึกษาเพื่อเทียบเคียงบริบทการศึกษาของในต่างประเทศและของประเทศไทย ไดแ้ก่ 
การมุ่งเน้นเป้าหมายการเรียนรู้ (Creed et al., 2009; Ebenehi et al., 2016; Tolentino et al., 
2014) บุคลิภาพเชิงรุก (Hou et al., 2014; Jiang, 2016; Tolentino et al., 2014) เจตคติต่ออาชีพ
ที่มีอิสระและไรข้้อจ ากัด (Chan et al., 2015; Natasya & Wulansari, 2019; Volmer & Spurk, 
2011) การสนับสนุนทางสงัคม (Creed et al., 2009; Ebenehi et al., 2016; Tian & Fan, 2014) 
และสภาพแวดลอ้มทางการเรียน (Fang et al., 2018; Tian & Fan, 2014)  

 

ปัจจัยทางจิตทีม่ีต่อความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ 
 การมุ่งเน้นเป้าหมายการเรียนรู้  

ความหมายของการมุ่งเน้นเป้าหมายการเรียนรู้  
จากการทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้องกับการมุ่งเน้นเป้าหมายการเรียนรู ้ ดเวก 

(Dweck, 1986) ไดใ้หค้วามหมายของ การมุ่งเนน้เปา้หมายการเรียนรู ้ว่าหมายถึงคณุลกัษณะของ
บคุคลที่มีความมั่นคงในการควบคมุและจดัการ มีการพฒันาทกัษะความสามารถและยืนหยดัที่จะ
เผชิญหนา้ต่ออุปสรรค การบรรลุไดต้ามเป้าหมายขึน้อยู่กับบุคลิกภาพ บุคคลมีมุ่งสู่เป้าหมายได้
ดว้ยวิธีการของตนเอง สว่นการศึกษาของ แวนเดอเวลล ์(VandeWalle, 1997) ไดใ้หค้วามหมายว่า 
การมุ่งเนน้เป้าหมายการเรียนรู ้คือ การพัฒนาสมรรถนะ ดว้ยการเพิ่มความสารถของตนเองดว้ย
การความมุ่งมั่นที่จะประสบความส าเร็จจากการสถานการณ์ที่มีความทา้ทาย ซึ่งมีความหมาย
ท านองเดียวกันจากการศึกษาของ เยาและนิล  (Yeo & Neal, 2004)  ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า 
คณุลกัษณะดงักล่าวยงัเป็นโครงสรา้งทางจิตของบุคคลในการที่จะตอบสนอง และท าความเขา้ใจ
สถานการณเ์พื่อใหบ้รรลผุลส าเรจ็  
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ต่อมาในการศึกษาของของ ครีดและคณะ (Creed et al., 2009)  ที่ ได้ให้
ความหมายของการมุ่งเน้นเป้าหมายในการเรียนรู ้ว่าหมายถึง การมีความยืดหยุ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่
สามารถพฒันาไดอ้ย่างต่อเนื่องผ่านประสบการณ ์เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดความพยายามในการเอาชนะ
ต่ออุปสรรค ซึ่งความพยายามดังกล่าวนี ้ท าใหบุ้คคลเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานและ
กระตุน้ใหเ้กิดการริเริ่มและแสวงหางานที่ส่งเสริมการเติบโตทางปัญญาของตนเอง บุคคลที่มีการ
มุ่งเนน้เป้าหมายการเรียนรู ้สงู มีการแสวงหาทกัษะใหม่ ๆ ประสบความส าเรจ็ในงานที่มีความทา้
ทาย และสามารถเอาชนะต่ออปุสรรคได้ (Garcia, Restubog, Toledano, Tolentino, & Rafferty, 
2012; Meece, Anderman, & Anderman, 2006; Mesa, 2012)  

จากการทบทวนเอกสารเก่ียวกับความหมายการมุ่งเน้นเป้าหมายการเรียนรู ้ที่
กล่าวมา สามารถน ามาใชส้รุปความหมายส าหรบังานวิจยัในครัง้นีไ้ดว้่า หมายถึง ความพยายาม 
ความมุ่งมั่น เพื่อท าความเขา้ใจและเรียนรูท้ักษะใหม่ ๆ ในการแกไ้ขปัญหาที่ยากและมีความทา้
ทาย ทั้งในดา้นการเรียนและการท างาน โดยมีการเปิดโอกาสใหไ้ดล้องท าสิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนา
ความรูค้วามสามารถใหดี้ยิ่งขึน้จนน าไปสูก่ารประสบความส าเรจ็ 

 
ความส าคัญของการมุ่งเน้นเป้าหมาย 

การมุ่งเน้นเป้าหมาย มีจุดก าเนิดมาจากการศึกษาทางดา้นจิตวิทยาการศึกษา
และการพัฒนาของเด็ก โดยถูกน าเสนอผ่านการวิจยัของ ดเวก (Dweck, 1986)  ดว้ยแนวคิดที่ว่า 
บคุคลจะมีการก าหนดเปา้หมายตามสถานการณเ์พื่อน าไปสูผ่ลสมัฤทธิ์ของความส าเรจ็ 

การมุ่งเนน้เป้าหมายของบุคคลจึงเป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมจากการจูงใจ
ด้วยตนเอง (Self-motivation) หรือก ากับการกระท าของตนเองในบทบาทหน้าที่ ในแต่ละ
สถานการณท์ี่แตกต่างกนั พฤติกรรมสว่นใหญ่ของมนุษยน์ าไปสู่เป้าหมายและเลือกที่จะแสดงการ
กระท าหรือตอบสนองเพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จและหลีกเลี่ยงผลที่จะเกิดขึน้ในทางลบดว้ยเช่นกัน 
ตามแนวคิดของของ ดเวก (Dweck, 1986)    ไดแ้บ่งการมุ่งเนน้เปา้หมายมี 2 ประเภท ไดแ้ก่  

1. การมุ่งเนน้เป้าหมายการเรียนรู ้(Learning Goal Orientation) คือ การพฒันา
ความสามารถ สมรรถนะ  ผ่านสถานการณท์ี่มีความทา้ทาย  

2. การมุ่งเน้นเป้าหมายของการกระท า (Performance Goal Orientation)  คือ 
การพิจารณาความสามารถของตนเอง เพื่อที่จะเลือกแสดงการกระท าที่จะได้รับค าชม และ
หลีกเลี่ยงการกระท าที่สง่ผลทางลบ  
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ความแตกต่างในการตอบสนองดา้นพฤติกรรมที่แสดงออกมาระหว่างบุคคลที่มี
การมุ่งเนน้เปา้หมายการเรียนรู ้กบับคุคลที่มีการมุ่งเนน้เปา้หมายของการกระท า ดงันี ้ 

บุคคลที่มีการมุ่งเนน้เป้าหมายการเรียนรู ้จะส่งเสริมและสนบัสนุนใหต้นเองเกิด
การเรียนรู  ้แสวงหาความท้าทายในชีวิตทั้งการเรียน จนถึงการท างาน สามารถอดทนภายใต้
สถานการณท์ี่ยากล าบาก เมื่อตอ้งเผชิญกบัอปุสรรค บุคคลนัน้จะท าความเขา้ใจ และหาทางแกไ้ข
ปัญหา และผ่านพน้ไปไดจ้นส าเร็จ (Elliot & Harackiewicz, 1996) ในทางตรงกนัขา้ม บุคคลที่มี
การมุ่งเนน้เป้าหมายการกระท าเมื่อต่อเผชิญกับสถานการณ์ที่มีอปุสรรค จะคอยหลีกเลี่ยงความ
ทา้ทาย ไม่พยายามใชค้วามสามารถ และคอยแต่สนใจผลกระทบที่จะเกิดขึน้ในทางลบเท่านั้น 
และหาโอกาสที่จะถอนตัวจากกิจกรรมต่าง ๆ ท าตอ้งเผชิญก่อนที่จะประสบความส าเร็จ (Diener 
& Dweck, 1978; Nicholls, 1984)  

ส าหรบัการการศึกษาของ แบนดรูา่ (Bandura, 1986) ไดเ้สนอว่า พฤติกรรมของ
มนุษยส์่วนใหญ่ไดถู้กก าหนดเป้าหมาย ท่ีน าไปสู่การแสดงการกระท าท่ีจะไดร้บัผลสมัฤทธิ์ในเชิง
บวก และคอยหลีกเลี่ยงที่ไดร้บัผลในทางลบ ซึ่งเกิดจากการตีความจากที่สิ่งที่ไดร้บัรู ้ประการสบ
การณ์ที่ ผ่านมา และการกระท าที่ ประสบความส าเร็จ  (Elliot & Harackiewicz, 1996)  ใน
การศึกษายืนยนัว่า การที่บุคคลมีการมุ่งเนน้เป้าหมายการเรียนรู ้บุคคลนัน้จะมีความเฉลียวฉลาด
และความสามารถในการยืดหยุ่น ปรบัได ้ที่ไดร้บัมาจากประสบการณแ์ละการไดใ้ชค้วามพยายาม 
เนื่องจากบุคคลในความส าคญักบั การกระตุน้ใหใ้ชค้วามสามารถ ไดเ้อาชนะอปุสรรค และไดเ้พิ่ ม
ความสามารถของตนเอง ซึ่งความพยายามดังกล่าว ก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจและส่งเสริมการ
ส ารวจ ความคิดรเิริ่มสรา้งสรร และการแสวงหางาน ที่ช่วยสง่เสรมิการเจรญิเติบโตทางปัญญาของ
บคุคลนัน้อีกดว้ย (Dweck, 1986; VandeWalle, 1997) 

ความพรอ้มในการปรบัตวัของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั การตอบสนองต่อ
สถานการณ์ที่ต้องเผชิญในการประกอบอาชีพก็มีความแตกต่างกันด้วยเช่นกัน  (Savickas & 
Porfeli, 2012)  ในการอธิบายความพรอ้มในการปรบัตัวที่มีการผันแปรไปตามสถานการณ์นั้น 
มมุมองของนกัวิชาการไดก้ารมุ่งเนน้เป้าหมายการเรียนรูจ้ะสามารถเขา้ใจถึงความแตกต่างของแต่
ละบุคคลได ้เมื่อตอ้งเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จากการท างานและเขา้ใจรูปแบบของ
การจูงใจที่น าไปสู่ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ (Tolentino et al., 2014) โดยก าหนด
แนวทางว่า การมุ่งเน้นเป้าหมายการเรียนรู ้เป็นคุณลกัษณะที่เหมาะสม และคงที่ส  าหรบัการหา
แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ ความรู ้ความสามารถ และความเพียรพยายามต่อการเผชิญ
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อุปสรรค  (Dweck, 1986)  การมุ่ ง เน้น เป้ าหมายของแต่ละบุคคลแตกต่างกันขึ ้นอยู่ กับ
ความสามารถในยืดหยุ่น ปรบัเปลี่ยน และความพยายามที่เกิดขึน้ต่อสถานการณ ์ 

ดังนั้น ผลจากการมีการมุ่งเน้นเป้าหมายการเรียนรู ้มีแนวโน้ที่จะสนับสนุน
พฤติกรรมการปรบัตวั เช่น มีการตัง้เป้าหมายที่สงูขึน้ ความมุ่นมั่ นต่อเป้าหมาย และการเต็มใจใน
การตอบสนองทางพฤติกรรมต่อสถานการณท์ี่มีความทา้ทาย (Dweck, 1986)  เนื่องจากบุคคลนัน้
จะแสวงหาโอกาสและสถานการณ์ที่จะท าบุคคลนั้นไดม้ีโอกาสในการพัฒนาความสามรถของ
ตนเอง เช่น ในสถานการณ์ที่ตอ้งมีการเปลี่ยนผ่านเขา้สู่วัยท างาน บุคคลนั้นก็จะสามรถเปิดรบั
ความรูใ้หม่ ๆ ประสบการณใ์หม่ ๆ ซึ่งน าไปสูก่ารเติบโตในช่วงชีวิต สนบัสนุนใหบุ้คคลมีการพฒันา
ความสามารถในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความทา้ทายที่จะเกิดขึน้ในอาชีพต่อไป (Diener & Dweck, 
1978) 
  

การวัดการมุ่งเน้นเป้าหมายการเรียนรู้ 
จากการศึกษางานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง พบว่า การวัดการมุ่งเนน้เป้าหมายการเรียนรู ้

เป็นส่วนหนึ่งของแบบวัดการมุ่งเนน้เป้าหมาย แบบวัดการมุ่งเนน้เป้าหมายการเรียนรูท้ี่ไดน้ ามา
ศึกษาหาความสมัพันธแ์ละการมีอิทธิต่อความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพมี 2 แบบวัด ดงันี ้
ในการศึกษาของ บัตตันและคณะ (Button, Mathieu, & Zajac, 1996)  ได้พัฒนาแบบวัดการ
มุ่งเน้นเป้าหมาย (Goal-orientation) ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 16 ข้อ แบ่งเป็น 2 ด้าน 
ไดแ้ก่ การมุ่งเนน้เป้าหมายการเรียนรู ้จ านวน 8 ขอ้ การมุ่งเนน้เป้าหมายการกระท า จ านวน 8 ขอ้ 
มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่า 7 ระดับ ตัง้แต่ ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง จนถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
โดยการมุ่งเน้นเป้าหมายการเรียนรูม้ีค่าความเชื่อมั่นมากที่สุด เท่ากับ 0.90  (Tolentino et al., 
2014)  

ส าหรับแบบวัดของ แวนดาเวล (VandeWalle, 1997) ได้พัฒนาแบบวัดการ
มุ่งเน้นเป้าหมาย ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 13 ข้อ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การมุ่งเน้น
เป้าหมายการเรียนรู ้จ านวน 5 ขอ้ การมุ่งเนน้เป้าหมายการกระท า จ านวน 4 ขอ้ และการมุ่งเนน้
เป้าหมายหลีกเลี่ยงการกระท า จ านวน 4 ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ตัง้แต่ 
ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง จนถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยการมุ่งเนน้เป้าหมายการเรียนรูม้ีค่าความเชื่อมั่น
มากที่สดุ เท่ากบั 0.89 (Ebenehi et al., 2016)  

ส าหรับการวิจัยครั้งนี ้ ผู ้วิจัยใช้แบบวัดการมุ่งเน้นเป้าหมายการเรียนรู ้โดย
ประยกุตจ์ากแบบวดัการมุ่งเนน้เป้าหมายการเรียนรู ้ของ บตัตนัและคณะ (Button et al., 1996) มี
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ลกัษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตัง้แต่ “จริงที่สุด” จนถึง “ไม่จริงที่สุด” ส าหรบัผูต้อบที่
ไดค้ะแนนสงู แสดงว่า เป็นผูท้ี่มีการมุ่งเนน้เปา้หมายการเรียนรูม้ากกว่าผูต้อบที่มีคะแนนนอ้ย 

 
งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

จากการทบทวนเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวกบัการมุ่งเนน้เป้าหมายการเรียนรูท้ี่มีต่อ
ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ ในต่างประเทศพบว่า มีการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่าง
การมุ่งเนน้เปา้หมายการเรียนรูก้บัความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ ในการศึกษาของ โตเลน
ติโน่และคณะ (Tolentino et al., 2014)  พบว่า การมุ่งเน้นเป้าหมายการเรียนรูม้ีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.37 ทั้งนีเ้มื่อ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความใฝ่รูใ้นอาชีพและดา้นความมั่นใจในตนเองทางอาชีพมีค่า
สหสมัพนัธม์ากที่สดุ เท่ากบั 0.34 รองลงมา คือ ดา้นการควบคมุตนในอาชีพ และดา้นการใส่ใจใน
อาชีพ (ค่าสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.31 และ 0.26 ตามล าดับ) นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
สอดคลอ้งกับการศึกษาของ มิฟทา พบว่า การมุ่งเน้นเป้าหมายกับความสามารถในการปรบัตัว
ทางอาชีพมีความสมัพนัธท์างบวก โดยมีค่าสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.508 (Miftah, 2019)  

ส าหรบัการศึกษาการมุ่งเน้นเป้าหมายการเรียนรูท้ี่มีต่อความสามารถในการ
ปรบัตัวทางอาชีพ จากการศึกษาของ ยูเซฟิ  พบว่า การมุ่งเนน้เป้าหมายทางการเรียนรูส้ามารถ
ท านายความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพได้ร ้อยละ 28.5 (Yousefi, Abedi, Baghban, 
Eatemadi, & Abedi, 2011)  ส่วนการศึกษาของ อิเบเนฮี พบว่า การมุ่งเน้นเป้าหมายสามารถ
ท านายความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพได้รอ้ยละ 21 (Ebenehi et al., 2016)  ส  าหรับ
การศึกษาของ ครีดและคณะ พบว่า การตัดสินใจในงาน และการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
สามารถเป็นตัวแปรคั่นกลางระหว่างการมุ่งเนน้เป้าหมายการเรียนรูท้ี่มี อิทธิต่อความสามารถใน
การปรบัตวัทางอาชีพได ้อ านาจการท านายไดร้อ้ยละ 66 (Park & Park, 2020) 

จากงานวิจยัที่ในอดีต ไดแ้สดงใหเ้ห็นความสมัพนัธร์ะหว่างการมุ่งเนน้เป้าหมาย
การเรียนรูแ้ละความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ ผูว้ิจยัจึงคาดว่าการมุ่งเนน้เป้าหมายการเรีย
รูส้ามารถท านายความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพของนกัศกึษา 
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 บุคลิกภาพเชิงรุก 

ความหมายของบุคลิกภาพเชิงรุก 
จากการทบทวนเอกสารที่เก่ียวกบับุคลิกภาพเชิงรุกมีนกัวิชาการไดใ้หน้ิยามและ

ความหมายไวด้ังนี ้โควี่  (Covey, 2012)  ระบุว่า บุคคลที่มีบุคลิกภาพเชิงรุกจะมีความกลา้เผชิญ
กบัความจรงิในสถานการณท์ี่เกิดขึน้และรูส้ึกว่าตนเองมีอ านาจที่จะเลือกตอบสนองใหเ้กิดผลลพัธ์
ที่ดีได้ และมีส่วนร่วมในการก าหนดเหตุการณ์ต่าง ๆ สามารถสรา้งสรรค์ผลงานให้เกิดขึน้จาก
ความรู้ความสามารถของตนเองด้วยความพยายามทุ่มเท และถ่ายทอด ขยายผลงานที่ ได้
สรา้งสรรคข์ึน้ไปในวงกวา้ง ต่อมาการศึกษาของแบทแมนและแครนท์ (Bateman & Crant, 1993)  
ไดเ้สนอแนวคิดเรื่องบุคลิกภาพเชิงรุก โดยใหค้ านิยามไวว้่าเป็นลักษณะนิสัยชอบท าใหเ้กิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้ม แสวงหาโอกาส และมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรคแ์ละท าใหค้วามคิดนัน้
กลายเป็นจริง และมีความอดทนเพียรพยายามจนกว่าจะประสบผลส าเร็จ เป็นผูแ้สวงหาแนวทาง
ของตนเอง ปรบัปรุงและพัฒนาตนเองเรียนรูท้ักษะที่จ  าเป็นต่อการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต 
นอกจากนีใ้นการศึกษาของ ไซเบิรต์และคณะ (Seibert, Crant, & Kraimer, 1999) ที่ใหน้ิยามว่า ผู้
มีบคุลิกภาพเชิงรุกจะพยายามหาโอกาสใหม่ๆ เสมอ และแสดงการกระท าในเชิงรุก มีการรเิริ่มและ
มานะบากบั่นต่อการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความหมาย โดยที่พวกเขาจะพยายาม
ปฏิรูปพันธกิจขององค์กร พยายามค้นหาปัญหาและแก้ไขปัญหา ซึ่งจะท าให้มีผลกระทบกับ
สถานการณแ์ละสิ่งแวดลอ้มรอบตวัและมกัชอบที่จะมองหาโอกาสต่าง ๆ เพื่อปรบัปรุงตนเอง 

ในการศึกษาครัง้นีผู้ว้ิจยัไดส้รุปความหมายของบคุลิกภาพเชิงรุกตามแนวคิดของ        
เบทแมน และแครนท์ (Bateman & Crant, 1993)  หมายถึง ความกระตือรือรน้ในการมองหา
โอกาสใหม่ ๆ ดว้ยการริเริ่มสรา้งสรรคเ์พื่อหาแนวทางที่ดีกว่าในการแกไ้ขปัญหาในการท างาน และ
มีความอดทนในการปฏิบติัต่อแนวทางการท างานจนสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึน้    

 
ความส าคัญของบุคลิกภาพเชิงรุก 

แนวคิดบคุลิกภาพเชิงรุกไดถู้กน าเสนอเป็นครัง้แรกโดย เบทแมนและแครนท ์เป็น
การอธิบายถึงบุคคลที่ชอบการเปลี่ยนแปลงและไม่ถูกก าหนดโดยสภาพแวดลอ้มภาพนอก มี
ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ แสวงหาโอกาสต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและผลการท างานที่ได้รับ
มอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องตนเองตั้งไว ้แบทแมนและแครนท์ (Bateman & Crant, 
1993)  ไดก้ลา่วถึงลกัษณะของคนที่มีบคุลิกภาพเชิงรุกไว ้ดงันี ้

1. มีความพยายามหาโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลง ดว้ยวิธีการใหม่ๆ เพื่อใหเ้กิดการ
พฒันาขึน้ในการท างาน 
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2. สามารถสรา้งเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพและมุ่งกระท าเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
คนที่มีบุคลิกภาพเชิงรุกจะเพิ่มมาตรฐานใหม่และเหนือกว่าคนอ่ืน ๆ โดยเป้าหมายหลักนั้นจะ
สง่ผลที่เป็นประโยชนต่์อคนอ่ืน ๆ ดว้ย 

3. มีความพรอ้มที่จะเผชิญความทา้ทายและหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
4. มีวิธีการท างานที่มีความแตกต่างจากวิธีเดิม ๆ   
5. มีความชื่นชอบในการเรียนรูด้้วยการปฏิบัติ มีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นเสมอ  
6. มีความมานะ อุตสาหะ มีความพยายามอย่างแน่วแน่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

โดยง่าย 
7. มีความเป็นผูน้  าการเปลี่ยนแปลง 
ในกระบวนการพัฒนาทางอาชีพ บุคคลจะแสดงการกระท ากระตุน้ใหเ้กิดการมี

ปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นการเตรียมรบัมือกับความท้ายทายที่คาดไม่ถึงที่อาจจะ
เกิดขึน้ในระหว่างในการย้ายต าแหน่ง การเปลี่ยนงาน รวมถึงผลกระทบด้านอ่ืน ๆ  (Savickas, 
1997; Savickas & Porfeli, 2012)  เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการท างานของบุคคล แครนท ์จึงไดม้ีการ
เสนอแนวคิดบุคลิกภาพเชิงรุก ที่จะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการกระท าของบุคคลในการริเริ่ม แสวงหา
โอกาสใหม่ ๆ ในการที่จะออกแบบหรือสรา้งสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสมกบัการท างาน (Bateman 
& Crant, 1993)  เพื่อที่จะน าไปสูเ่ปา้หมายที่ตัง้ไวใ้นการท างาน 

ในการศึกษาในอดีต พบว่า บุคลิกภาพเชิงรุกมีความส าคัญในการพัฒนา
ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ (McArdle, Waters, Briscoe, & Hall, 2007)  บุคลิกภาพ
เชิงรุกมีความสมัพันธท์างบวกกับความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ โดยผูท้ี่มีบุคลิกภาพเชิง
รุกนี ้สามารถประสบความส าเร็จได้ด้วยการสรา้งสภาพแวดล้อมในการท างาน และพัฒนา
ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพของตนเองไดม้ากกว่าผูท้ี่มีบุคลิกภาพเชิงรุกที่น้อยกว่า  
(Tolentino et al., 2014)  นอกจากนี ้ ผู ้ที่มีบุคลิกภาพเชิงรุกไม่เพียงแต่จะท าให้ตนเองประสบ
ความส าเรจ็ในทางอาชีพเท่านัน้ แต่ยงัสามารถที่จะปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มในการท างาน
(Brown, Cober, Kane, Levy, & Shalhoop, 2006)  ดังนัน้ ผูท้ี่มีบุคลิกภาพเชิงรุกมากจึงมีความ
พรอ้มในการรบัมือในการเปลี่ยนแปลงในอาชีพ สามารถที่จะก าหนดแนวทางและแสวงหาโอกาส 
เพื่อสรา้งสรรคส์ภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการท างานได ้

 
 



 22 
 

การวัดบุคลิกภาพเชิงรุก 
แบบวดับุคลิกภาพเชิงรุกที่ไดร้บัความนิยม คือ แบบวดัของ แบทแมนและแครนท ์  

(Bateman & Crant, 1993) ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 17 ขอ้ เป็นมาตรวดัระดบั 7 ระดบัจาก 
ระดับ 1 (“ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง”) ถึง 7 (“เห็นดว้ยอย่างยิ่ง”) มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.87 ถึง 
0.89 จากการทดลองใน 3 กลุม่ตวัอย่าง และมีความเชื่อมั่นจากการทดสอบซ า้ในช่วง 3 เดือนอยู่ที่ 
0.72 พบว่า มีความเที่ยงตรงเสมือน ความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก และความเที่ยงตรงตามเกณฑ ์
ต่อมาการศึกษาของ ไซเบิรท์และคณะ (Seibert et al., 1999) ไดป้รบัปรุงแบบวัดเดิม โดยลดขอ้
ค าถามใหเ้หลือ 10 ขอ้ จากการการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบที่มีค่าเฉลี่ยจากทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่างที่
สงูสดุ (Bateman & Crant, 1993)  และน าไปทดสอบพบความเชื่อมั่นของแบบวดัเป็น 0.86 ระดบั
ความเชื่อมั่นลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อตัดขอ้ค าถามออก 7 ขอ้ ดังนั้นในการศึกษาครัง้นีผู้ว้ิจัย จะ
พฒันาแบบวดัตามแนวคิดของเบทแมนและแครนท์ (Bateman & Crant, 1993)  โดยการปรบัขอ้
ค าถามจากแบบวดัฉบบัที่ปรบัปรุงโดยไซเบิรท์และคณะ (Seibert et al., 1999) 

ส าหรบัการวิจัยครัง้นี ้ ผู ้วิจัยใช้แบบวัดบุคลิกภาพเชิงรุกปรบัปรุงจากแบบวัด
บุคลิกภาพเชิงรุก ของ  ไซเบิรท์และคณะ (Seibert et al., 1999) เป็นแบบมาตรประเมินค่า 6 
ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ไปจนถึง “ไม่จริงเลย” โดยผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่มี
บคุลิกภาพเชิงรุกมากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ย 

 
งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

จากการทบทวนเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับบุคลิกภาพเชิงรุกที่มีต่อความสามารถใน
การปรับตัวทางอาชีพการศึกษาของ โฮว (Hou et al., 2014)  ได้ท าการศึกษาผลกระทบของ
บคุลิกภาพเชิงรุก และตวัแปรอ่ืน ๆ ที่มีความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพของนกัศึกษาชัน้ปี 4 
มหาวิทยาลัยในประเทศจีนจ านวน 1,014 คน พบว่า บุคลิกภาพเชิงรุกมีความสัมพันธ์ในการ
ท านายความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพค่าเบตา้เท่ากบั 0.87) สอดคลอ้งกับงานของ เจียง 
(Jiang, 2016) บุคลิกภาพเชิงรุกมีความสัมพันธ์ในการท านายความสามารถในการปรบัตัวทาง
อาชีพ  โดยมี ค่าเบต้าเท่ากับ 0.69 และบุคลิกภาพเชิงรุกยังร่วมกับตัวแปรอ่ืน ๆ ท านาย
ความสามารถในการปรบัตวัไดร้อ้ยละ 50  

นอกจากนีก้ารศึกษาของ โตเลนติโน่ (Tolentino et al., 2014)  ไดท้ าการศึกษา
ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยประเทศออสเตรเรียจ านวน 555 คน พบว่า บุคลิกภาพเชิงรุกมี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ โดยมีค่าสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.45 
ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า มีค่าสหสมัพนัธ ์ดา้นการการใสใ่จในอาชีพ เท่ากบั 0.36 (p < 
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0.001) ดา้นการควบคุมตนในอาชีพเท่ากับ 0.37 (p < 0.001) ดา้นความใฝ่รูใ้นอาชีพเท่ากับ .36 
(p < .001) ดา้นความมั่นใจในตนเองทางอาชีพเท่ากบั 0.44 (p < 0.001 สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ เอิงเซล  (Öncel, 2014)  ที่ ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพ เชิ ง รุกกับ
ความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศตุรกี โดยมีค่า
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.49 โดยดา้นความใฝ่รูใ้นอาชีพสูงกว่าดา้นอ่ืนมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.46 
สอดคลอ้งกับการศึกษาของไคและคณะ (Cai et al., 2015)  ที่ศึกษาในกลุ่มนักศึกษาวิทยาลยัใน
ประเทศจีน จ านวน 305 คน พบว่า บุคลิกภาพเชิงรุกสามารถท านายการแสวงหาอาชีพค่า
ความสัมพันธ์ในการท านายเท่ากับ 0.36 และพบว่าบุคลิกภาพเชิงรุกมีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพค่าสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.32  

จากงานวิจยัในอดีต พบความสมัพนัธร์ะหว่างบคุลิกภาพเชิงรุกกบัความสามารถ
ในการปรบัตัวทางอาชีพ ผู้วิจัยจึงคาดว่าบุคลิกภาพเชิงรุกสามารท านายความสามารถในการ
ปรบัตวัทางอาชีพของนกัศกึษา  
 
 เจตคติต่ออาชีพทีม่ีอิสระและไร้ข้อจ ากัด  

ความหมายของเจตคติต่ออาชีพทีม่ีอิสระและไร้ข้อจ ากัด 
จากการทบทวนเอกสารที่เก่ียวขอ้ง มีนกัวิชาการไดใ้หค้วามหมาย ของเจตคติต่อ

อาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากัด ไดด้ังนี ้การศึกษาของ ฮอลล ์(Hall, 2004) ไดใ้หค้วามหมาย เจต
คติต่ออาชีพที่ อิสระ (Protean career attitude) ว่าหมายถึง บุคคลที่มีการตอบสนองและการ
ตัดสินใจต่อการเปลี่ยนเสน้ทางอาชีพอย่างเป็นอิสระและมีพัฒนาการ ประกอบดว้ย 2 มิติ ไดแ้ก่ 
การขับเคลื่อนด้วยคุณค่า (Value-driven) คือ บุคคลจะสามารถสัมผัสไดถ้ึงคุณค่าที่อยู่ภายใน 
เพื่อหาแนวทางการท างานใหส้  าเร็จดว้ยวิธีของตนเอง และ การก าหนดตนเอง (Self-directed) คือ 
บุคคลจะจัดการต่ออาชีพ ซึ่งเป็นความสามารถในการปรบัเพื่อการปฏิบัติงานและการเรียนรู ้  
(Briscoe & Hall, 2006) 

ต่อมาในการศึกษาของ บริสโคและฮอลล์  (Briscoe & Hall, 2006)  ได้ให้
ความหมาย เจตคติต่ออาชีพที่ ไรข้้อจ ากัด (Protean career attitude) ว่าหมายถึง ผู้ที่มีความ
มุ่งมั่นในการใชคุ้ณค่าที่ตนเองก าหนดขึน้มา ในการผลกัดันตนเองไปสู่ความส าเร็จตามที่ตนเอง
ก าหนดไว ้และมีอิสระในการก าหนดพฤติกรรมของตนเอง นอกจากนี ้ยงัมีการศกึษาตวัแปรท่ีจะให้
การอธิบายเก่ียวกับ เจตคติต่ออาชีพ ไดดี้ยิ่งขึน้ คือ เจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากัดที่ไร ้
ขอ้จ ากัด (Boundaryless career attitude) โดยไดใ้หค้วามหมายไวว้่า หมายถึง ความพรอ้มที่จะ
เคลื่อนยา้ยตนเองไปท างานในต าแหน่งอ่ืนขององคก์ร  หรือยงัไปท างานในองคก์รอ่ืนการท างานที่
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ขา้มข้อจ ากัดต่าง ๆ ในงานกระตือรือรน้ในการที่จะสรา้งความสัมพันธ์ที่สนับสนุนการท างาน 
ประกอบดว้ย 2 มิติ ไดแ้ก่ ความคิดที่ไรข้อ้จ ากัด (Boundary mindset) คือ เจตคติของบุคคลใน
การท างานที่ ข้ามข้อจ ากัดต่าง ๆ ในการท างาน และการเต็มใจในการเคลื่ อนย้ายงาน 
(Organizational mobility preference) คือ เจตคติในการจัดการกับการโยกยา้ยต าแหน่งหน้าที่
หรือองคก์รสามารถท างานไดห้ลากหลายไม่ไดข้ึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัในงาน 

นอกจากนี ้การศึกษาของ ยู (Uy et al., 2015)  ไดใ้หค้วามหมาย เจคติต่ออาชีพ
ที่ไรข้้อจ ากัด (Boundaryless career attitude) ว่าหมายถึง บุคคลที่มีความสุขกับคนที่มีความ
หลากหลายทางความคิดทัง้ภายในและภายนอกองคก์รไม่ว่าจะตอ้งไปท างานในลกัษณะใดหรือ
ต าแหน่งงานไหนก็ตาม 

จากการทบทวนเอกสารเก่ียวกับความหมายของ เจตคติต่ออาชีพที่กล่าวมา 
สามารถน ามาใชส้รุปความหมายส าหรบังานวิจยัในครัง้นีไ้ดว้่า หมายถึง ลกัษณะทางจิตที่สามารถ
จัดการจิตภายในตนเอง ซึ่งมีอิสระในการตัดสินใจและเลือกแนวทางการท างานไดด้้วยตนเอง 
สามารถปรบัเปลี่ยนรูปแบบการท างาน สถานที่ท างานไดโ้ดยไม่ถูกยึดติดอยู่กบัขอ้จ ากดัต่าง ๆ ซึ่ง
ประกอบดว้ย ซึ่งมี 2 องคป์ระกอบ ดงันี ้

1. เจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระ หมายถึง การที่บุคคลสามารถก าหนดแนวทางการ
ท างานไดด้ว้ยตนเอง ค านึงถึงคณุค่าที่เกิดขึน้จากผลส าเรจ็ในการท างาน มากกว่าความส าเรจ็ทาง
สงัคม        

2. เจตคติต่ออาชีพที่ไรข้อ้จ ากดั หมายถึง ความยืดหยุ่นทางความคิดและจิตใจที่
สามารถขา้มผ่านขอ้จ ากดัต่าง ๆ ในการท างาน สามารถโยกยา้ยปรบัเปลี่ยนบทบาทหนา้ที่ สถานที่
ท างาน และการท างานรว่มกบัผูอ่ื้นไดเ้สมอ 

 
ความส าคัญของเจตคติต่ออาชีพทีม่ีอิสระและไร้ข้อจ ากัด 

เจตคติที่ ไร ้ข้อจ ากัดต่ออาชีพ  ประกอบด้วย 1.กรอบคิดแบบไร้ข้อจ ากัด 
(boundaryless mindset) เป็นการเคลื่อนยา้ยภายในจิตของบุคคล โดยบุคคลที่มีกรอบคิดแบบไร้
ขอ้จ ากัดมีแนวโน้มที่จะขา้มผ่านขอจ ากัดต่าง ๆ ในองคก์รไปได้ (Sullivan & Arthur, 2006)  2. 
ความคล่องตัวในการเคลื่อนยา้ยต าแหน่งหนา้ที่ (Organizational mobility preference) เป็นการ
เคลื่อนยา้ยทางร่างกายซึ่งสะทอ้นไปยงัเจตคติเมื่อเกิดการเคลื่อนยา้ยอาชีพ ยา้ยงานหรือยา้ยไป
แผนกต่าง ๆ ในองคก์ร ส่วนเจตคติที่แปรเปลี่ยนไดท้างอาชีพ ขึน้อยู่กบัการจดัการในอาชีพของแต่
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ละบุคคล และเป็นพฤติกรรมทางอาชีพในการก าหนดตนเอง  (Briscoe, Hall, & Frautschy 
DeMuth, 2006)   

เจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระ (Protean Careers Attitude) เป็นลกัษณะของอาชีพที่
ถกูก าหนดโดยบคุคลมากกว่าการถกูก าหนดจากองคก์ร โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของเปา้หมายของแต่
ละบุคคล ครอบคลุมถึงการก าหนดเสน้ของการด าเนินชีวิต และความส าเร็จทางจิตใจเป็นแรง
ขบัเคลื่อนไดดี้กว่า ค่าตอบแทน เงินเดือน หรือการไดเ้ลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่ง (Hall, 2004)  และผูท้ี่
มีเจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระสามารถวางแผน และประกอบอาชีพที่มีความหมายตามค่านิยมที่
ตนเองไดก้ าหนดเอาไว้ (Briscoe et al., 2006)  การศึกษาของ ฮอลล์ (Hall, 2004)  ไดเ้สนอว่า 
บุคคลที่มีเจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระในระดับสูงจะเป็นผู้ที่มีการก าหนดตนเอง มีความยืดหยุ่น 
ปรบัตวัไดแ้ละเปลี่ยนแปลงได ้เป็นการสรา้งคณุค่า ความเชื่อใหเ้กิดขึน้ในงานไดด้ว้ยตนเอง ซึ่งต่าง
จากคณุค่าที่องคก์รเป็นผูก้  าหนด 

เจตคติต่ออาชีพที่ไรข้อ้จ ากัด (Boundaryless Careers Attitude) เป็นเจตคติต่อ
อาชีพที่เปิดกวา้ง น าไปสู่โลกของการท างานที่แทจ้ริง ซึ่งก้าวล า้ไปอีกขัน้จากขอ้ก าหนดต่าง ๆ ที่
องค์กรได้ก าหนดขึน้  (Briscoe et al., 2006) ซึ่งบุคคลหนึ่งสามารถย้ายจากองค์กรหนึ่งไปอีก
องคก์รหนึ่ง หรือยา้ยจากล าดับชัน้หนึ่งไปอีกระดับหนึ่งไดอ้ย่างไรข้อ้จ ากัดใด ๆ  (Guan, Arthur, 
Khapova, Hall, & Lord, 2019) การเคลื่อนย้ายปรับเปลี่ยนประกอบด้วย 2 มิติ คือ มิ ติทาง
กายภาพ เช่น การเคลื่อนยา้ยสถานที่ท างาน การปรบัเปลี่ยนรูปแบบการจา้งงาน การประกอบ
อาชีพอิสระ รวมถึงการท างานนอกเวลา (Part-time) ก็เป็นส่วนหนึ่งของมิติดา้นนี ้ส  าหรบัมิติทาง
จิตใจ บุคคลมีการสรา้งและรกัษาความสัมพันธ์ที่นอกเหนือจากการท างาน (Sullivan & Arthur, 
2006)  

ดังนัน้ การมีเจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากัด จะช่วยใหบุ้คคลสามารถ
ปรบัตวัในเขา้กบัสภาพแวดลอ้มที่ตนเองตอ้งเผชิญและมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ตลอดเวลาไดดี้
ยิ่งขึน้ 

 
การวัดเจตคติต่ออาชีพทีม่ีอิสระและไร้ข้อจ ากัด 

ใน ปี  2006 การศึกษาของ บริส โคและคณะ (Briscoe & Hall, 2006) ได้
พัฒนาการวัด เจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากัด แบบวัดเจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไร้
ขอ้จ ากัด ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 27 ขอ้ แบ่งเป็น 2 แบบวัด ไดแ้ก่ 1. แบบวัดเจตคติต่อ
อาชีพที่ผันแปร ประกอบดว้ยองคป์ระกอบย่อย 2 องคป์ระกอบ องคป์ระกอบดา้นการขับเคลื่อน
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ดว้ยคุณค่า มีขอ้ความจ านวน 6 จ านวน และองค์ประกอบดา้นการก าหนดตนเอง มีขอ้ค าถาม
จ านวน 8 ข้อ 2. แบบวัดเจคติต่ออาชีพที่ ไร ้ข้อจ ากัด  ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 2 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นความคิดที่ไรข้อ้จ ากัด มีขอ้ความค าถามจ านวน 8 ขอ้ และ
องคป์ระกอบดา้นการเต็มใจในการเคลื่อนยา้ยงาน มีขอ้ค าถามจ านวน 5 ขอ้ มีค่าความเชื่อมั่นราย
ดา้นดังนีอ้งคป์ระกอบดา้นการขบัเคลื่อนดว้ยคณุค่า มีค่าความเชื่อมั่ นเท่ากับ 0.69 องคป์ระกอบ
ดา้นการก าหนดตนเอง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 องคป์ระกอบดา้นความคิดที่ไรข้อ้จ ากัด มี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 และองคป์ระกอบดา้นการเต็มใจในการเคลื่อนยา้ยงาน มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากบั 0.75  

นอกจากนี ้ในการศึกษาของ ฌานและคณะ (Chan et al., 2015) ที่ศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างแบบวดัความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพและเจตคติต่ออาชีพ ในขณะ
ที่การศึกษาของ วลูเมอร ์และสเปิรก์ (Volmer & Spurk, 2011)  ไดใ้ชแ้บบวดั เจตคติต่ออาชีพ ขอ
งบริสโค ในการศึกษาความสัมพันธ์ของเจตคติต่ออาชีพที่มีต่อความส าเร็จในอาชีพเชิงวัตถุวิสัย
และอัตวิสัย ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี ้ผู ้วิจัยจะพัฒนาแบบวัดตามแนวคิดของบริสโคและคณะ  
(Briscoe et al., 2006) 

ส าหรบัการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยใชแ้บบวัดเจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากัด 
ปรบัปรุงจากแบบวดัเจตคติต่ออาชีพของ บรสิโคและคณะ (Briscoe et al., 2006)  เป็นแบบมาตร
ประเมินค่า 6 ระดับ ตัง้แต่ “จรงิที่สดุ” ไปจนถึง “ไม่จริงเลย” โดยผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนมากกว่าแสดง
ว่าเป็นผูท้ี่มีเจตคติต่ออาชีพมากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ย 

 
งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

จากการทบทวนเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับเจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากัด
และความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ พบว่า ยงัมีไม่มากนกัเพราะเป็นตวัแปรที่เพิ่งไดร้บัการ
พฒันาขึน้ไม่ก่ีปีที่ผ่านมานี ้โดยผูว้ิจยัพบว่าในการศึกษาของ ฌานและคณะ (Chan et al., 2015)  
พบ เจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากัด มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการ
ปรบัตัวทางอาชีพ โดยมีค่าสหสมัพันธเ์จตคติต่ออาชีพที่ผนัแปร และเจตคติต่ออาชีพที่ไรข้อ้จ ากัด
เท่ากบั 0.56 และ 0.52 ตามล าดบั ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า มีค่าสหสมัพนัธ ์ดา้นการ
ตระหนัก เท่ากับ 0.46 และ 0.41  ด้านการควบคุมเท่ากับ 0.54 และ 0.45 ด้านการสนใจใฝ่รู ้
เท่ากับ 0.49 และ 0.52 ดา้นความมั่นใจเท่ากบั 0.45 และ 0.42 ตามล าดบั งานวิจยัชิน้นีศ้ึกษาใน
กลุม่นกัศกึในระดบัอดุมศึกษาในประเทศจีน และการศกึษาของ สตัฟ้เฟอร ์(Stauffer et al., 2018)  
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พบว่า เจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากดั มีความสมัพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการ
ปรบัตัว โดยเจตคติที่แปรเปลี่ยนไดต่้ออาชีพ มีค่าเท่ากับ 0.40 และเจคติที่ไรข้อ้จ ากัดต่ออาชีพ มี
ค่าเท่ากับ 0.30 ซึ่งสอดคลอ้งกับการศึกษาของ จอหน์สตัน (Johnston, 2016) ที่ไดท้ าการศึกษา
ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการปรบัตวัจากเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง
เชิงระบบ (A Systematic Review) นอกจากนี ้ในงานของ วลูเมอร ์และสเปิรก์ (Volmer & Spurk, 
2011)  พบว่า เจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากัด มีความสมัพันธ์ต่อความพึงพอใจในงาน 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นาทสัยา และวลัลนัสาร ิ(Natasya & Wulansari, 2019) ที่พบว่า เจต
คติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากดัมีอิทธิพลต่อความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ  

จากงานวิจัยในอดีต พบความสมัพันธ์ระหว่างเจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไร้
ขอ้จ ากดัที่มีต่อความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงคาดว่า เจตคติต่ออาชีพที่มี
อิสระและไรข้อ้จ ากัดมีความสมัพันธ์กบัความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ โดยบุคคลที่มีเจต
คติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากดัสงู จะมีความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพสงูตามไปดว้ย  

ปัจจัยทางสังคมทีม่ีต่อความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ 
 การสนับสนุนทางสังคม 

ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม 
นักวิชาการได้ให้ความหมายการสนับสนุนทางสังคม การศึกษาของ 

คอบบ ์(Cobb, 1976) ไดใ้หค้วามหมายการสนับสนุนทางสงัคมว่าหมายถึง ขอ้มูลที่น าไปสู่ความ
เชื่อบุคคลที่ไดร้บัการดูแล การใหค้วามรกั การไดร้บัการนับถือและการเป็นสมาชิกในสังคมที่มี
ภาระกิจร่วมกัน ต่อมาในการศึกษาของ วางและฟู (Wang & Fu, 2015)  ไดใ้ห้ความหมายการ
สนับสนุนทางสังคมว่าหมายถึง การช่วยเหลือทางดา้นจิตใจและทางร่างกาย ซึ่งบุคคลจะไดร้บั
ผ่านความสมัพนัธท์างสงัคม สามารถลดและบรรเทาความตึงเครียดที่เกิดขึน้ทางจิตใจ และยงัท า
ใหค้วามสามารถในการปรบัตวัในสงัคมดีขึน้อีกดว้ย ในการศึกษาของ บลสูเทน (Blustein, 2000)   
การสนบัสนนุทางสงัคมหมายถึง แหลง่ของขอ้มลูที่ที่มีอิทธิพลในการเลือกอาชีพ  

ส าหรับในประเทศไทยมีการให้ความหมายการสนับสนุนทางสังคมไว้ ได้แก่ 
การศึกษาของ พรทิพย์ ม่วงมี ได้ให้ความหมายการสนับสนุนทางสังคมไว้ว่าหมายถึง การที่
นักศึกษามีการปฏิสมัพันธ์กับบุคคลอ่ืนในสงัคม ที่รบัรูไ้ดว้่ามีบุคคล สถานที่ในการที่จะใหค้วาม
ช่วยเหลือ ไดแ้ก่ ครูอาจารย ์เพื่อนสนิท และคนใกลช้ิดคนอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจาก คนในครอบครวั 
โดยจะใหค้วามช่วยเหลือในดา้นขอ้มลู ข่าวสาร วตัถุสิ่งของที่สามารถจบัตอ้งไดแ้ละที่จบัตอ้งไม่ได ้
รวมถึงการได้รับการดูแล ใส่ใจ และก าลังใจ เป็นต้น (พรทิพย์ ม่วงมี , 2554) สอดคล้องกับ
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การศึกษาของ ธนยศ สมุาลยโ์รจน ์ไดใ้หค้วามหมายของการสนับสนุนทางสงัคมว่าหมายถึง การ
รบัรูข้องนักศึกษาแพทยถ์ึงระดับการไดร้บัการช่วยเหลือสนับสนุนเกือ้กูลจากแหล่งสนับสนุนทาง
สงัคมที่นกัศึกษาแพทยม์ีปฏิสมัพนัธด์ว้ย ไดแ้ก่ ครอบครวั เพื่อน และบุคคลพิเศษในชีวิต อนัจะท า
ใหน้กัศึกษาแพทยเ์กิดความรูส้ึกว่าไดร้บัการเอาใจใส่ ห่วงใย มีความรูส้ึกพึ่งพาและวางใจ รวมทัง้
คลายทุกข์เมื่อเกิดปัญหาหรือความไม่สบายใจขึน้  (ธนยศ สุมาลย์โรจน์, 2560 ) ต่อมา ใน
การศึกษาของของณฐพร ศรีสวสัดิ ์ ไดใ้หค้วามหมายความการสนบัสนนุทางสงัคมหมายถึง การที่
บุคคลไดร้บัความช่วยเหลือจากครอบครวั เพื่อน และอาจารย ์ทัง้ทางอารมณ ์ขอ้มลูข่าวสาร และ
ทรพัยากร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูแ้ละปรบัตัวเขา้กับบริบทที่ด  ารงอยู่ (ณฐพร ศรีสวัสดิ์, 
2560) และในการศึกษาของสขุจิตร ตัง้เจรญิ ไดใ้หค้วามหมายการสนบัสนุนทางสงัคมว่าหมายถึง 
การที่นกัศกึษา ไดร้บัการสนบัสนนุดา้นอารมณ ์วตัถ ุและขอ้มลูข่าวสาร จากครอบครวั ครูอาจารย ์
และเพื่อน (สขุจิตร ตัง้เจรญิ, 2554)  

จากการทบทวนเอกสารเก่ียวกบัความหมาย การสนับสนุนทางสงัคมที่กล่าวมา 
สามารถน ามาใชส้รุปความหมายส าหรบังานวิจยัในครัง้นีไ้ดว้่า การสนบัสนุนทางสงัคม หมายถึง 
การได้รับความช่วยเหลือทางด้านจิตใจ ร่างกาย การดูแลเอาใจใส่ จากครอบครวั เพื่อนของ
นกัศกึษาที่ช่วยผ่อนคลายความทกุขท์ี่เกิดขึน้ในชีวิต 

 
ความส าคัญของการสนับสนุนทางสังคม 

การสนับสนุนทางสังคมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความส าคัญในกระบวนการ
แสวงหาทางอาชีพ การสนับสนุนทางสงัคมถูกอธิบายจากลกัษณะของสภาพแวดลอ้มทางสงัคม 
เครือข่ายในสงัคม และผลประโยชนท์ี่เกิดขึน้ร่วมกนั (Cohen & Matthews, 1987) และมีนกัวิจยัได้
นิยามผลประโยชนท์ี่ไดจ้ากการสนบัสนุนทางสงัคม การสนบัสนุนทางสงัคมคือขอ้มลู รายละเอียด
ที่น าไปสู่ความเชื่อของบุคคลที่ไดร้บัการดแูล ความเคารพ ใหเ้กียรติ และความรัก (Turan, Çelik, 
& Turan, 2014)   เป็นแนวคิดที่มีหลายมิติประกอบดว้ยมิติทางจิตวิทยาและวตัถุที่จัดให้บุคคลมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การสนับสนุนทางสังคมเกิดขึน้เมื่อบุคคลไดร้บัการช่วยเหลือหรือไดร้บั
ประโยชน ์(Vietze, 2011) การสนับสนุนทางสงัคมแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะโครงสรา้งเครือข่ายใน
สังคม ดังนั้น การสนับสนุนทางสังคมจะเกิดขึน้ตลอดช่วงอายุขัยทั้งจากครอบครวั เพื่อนสนิท 
เพื่อนรว่มงานและหวัหนา้งาน (Cobb, 1976) 

การสนบัสนุนทางสงัคมมีความส าคญักบัวยัรุ่น โดยเฉพาะช่วงที่ตอ้งมีการตดัสิน
ครัง้ส  าคัญในช่วงชีวิต อย่างเช่น การตัดสินใจเก่ียวกับอาชีพในอนาคต การสนับสนุนทางสังคม
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สามารถอธิบายไดว้่า เป็นการรบัรูห้รือความรูส้ึกของบุคคล ที่ไดร้บัการดแูลเอาใจใส่จากบุคคลอ่ืน 
ทัง้การดูแลทางดา้นจิตใจ รวมถึงสิ่งของ ในทางทฤษฎีนั้นการสนับสนุนทางสงัคมถูกมองว่าเป็น
ความเชื่อในการไดร้บัการดแูลใส่ใจใหค้วามรกั ความเคารพนบัถือ ใหค้ณุค่าและเป็นสว่นหนึ่งของ
การเป็นสมาชิกในสงัคม (Cobb, 1976; Vietze, 2011) ในนกัศึกษาระดบัอดุมศึกษานัน้ไดร้บัการ
สนับสนุนทางสงัคมมาจากครอบครวั เพื่อน อาจารย ์สถานศึกษา และบุคคลที่มีความส าคัญ ใน
กระบวนการเปลี่ยนอาชีพแสดงใหเ้ห็นถึงความทา้ทายที่บุคคลจะตอ้งเผชิญในสถานการณ์ การ
ไดร้บัการสนับสนุนจากครอบครวัช่วยในพัฒนาการทางอาชีพของบุคคล ช่วยใหบุ้คคลสามารถ
ตดัสินใจ และยงัสามารถท านายทางเลือกในอาชีพไดเ้ช่นกนั (Wiesenberg & Aghakhani, 2007)  

นอกจากนี ้เลนท ์(Lent, Hackett, & Brown, 1999) การสนบัสนุนทางสงัคมยงัมี
อิทธิต่อความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพเพราะ ในการสนับสนุนสามารถท าบุคคลหา
ประสบการณ์ที่ท าให้เกิดการตัดสินใจด้านอาชีพและค้นหาอัตลักษณ์ในอาชีพ สอดคล้องกับ
การศกึษาของ เกรค (Kracke, 2002)  ระบุว่าการไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมเป็นการไดร้บัขอ้มลู
ที่ เป็นประโยชน์ต่อการเลือกอาชีพในอนาคต และการสนับสนุนทางสังคมในนักศึกษา
ระดบัอดุมศกึษายงัช่วยอ านวยความสะดวกในการเปลี่ยนผ่านจากชีวิตการเรียนสูโ่ลกการท างาน  

 
การวัดการสนับสนุนทางสังคม 

แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมที่ได้รบัความนิยมในการศึกษาที่เก่ียวขอ้งกับ
ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ คือ แบบวัดของ ไซเมทและคณะ (Zimet et al., 1988) 
ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 12 ขอ้ แบ่งขอ้ค าถามเป็น 3 การวัดย่อย คือ การสนับสนุนทาง
สงัคมจากครอบครวั เพื่อนและคนส าคัญอ่ืน ๆ ดา้นละ 4 ขอ้ย่อย เป็นมาตรวัดประเมิน 7 ระดับ
จาก ระดบั 1 (“ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง”) ถึง 7 (“เห็นดว้ยอย่างยิ่ง”) ค่าความเชื่อมั่นของแบบวดัเท่ากบั 
0.88 และมีค่าความเชื่อมั่นรายดา้นการสนบัสนุนทางสงัคมจากคนส าคญัอ่ืน ๆ เท่ากบั 0.91 การ
สนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครวัเท่ากบั 0.87 และการสนบัสนุนทางสงัคมจากเพื่อนเท่ากบั 0.85 
ดังนั้นในงานวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยจะพัฒนาแบบวัดตามแนวคิดของ ไซเมทและคณะ (Zimet et al., 
1988) 

ส าหรบัการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัใชแ้บบวดัการสนบัสนุนทางสงัคม ปรบัปรุงจากแบบ
วดัการสนบัสนุนทางสงัคม ของ ไซเมทและคณะ (Zimet et al., 1988)เป็นแบบมาตรประเมินค่า 6 
ระดบั ตัง้แต่ “จรงิที่สดุ” ไปจนถึง “ไม่จรงิเลย” โดยผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่ไดร้บั
การสนบัสนนุทางสงัคมมากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ย 
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งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

จากการทบทวนเอกสารที่ เ ก่ียวข้องกับการสนับสนุนทางสังคมที่ มี ต่อ
ความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ พบการศึกษาของ เชนและคณะ (Chen et al., 2012)  
พบว่า การสนับสนุนทางสงัคมมีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฒันาการดา้นอาชีพ ซึ่งเป็นการเสนอ
ว่าการสนับสนุนทางสงัคมนีจ้ะเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ
ของผูใ้หญ่ตอนตต้นได ้โดยในการศึกษาของ ตูรนั  (Turan et al., 2014)   พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างการสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครวั เพื่อน และบคุคลส าคญักบัการคน้หาอาชีพ 

นอกจากนี ้การศึกษาของ เที ยนและแฟน  (Tien & Wang, 2017)   ที่ ได้
ท าการศึกษากลุ่มนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลยัในประเทศจีนจ านวน 45 คน พบว่า การสนับ
ทางสงัคมมีความสมัพนัธท์างบวกกบัความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ โดยมีค่าสหสมัพันธ์
เท่ากบั 0.41 ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า มีค่าสหสมัพันธ ์ดา้นการใส่ใจในอาชีพ เท่ากับ 
0.31  (p < 0.01) ด้านการควบคุมตนในอาชีพเท่ากับ 0.34 (p < .01) ด้านใฝ่รูใ้นอาชีพเท่ากับ 
0.36   (p < .01) และด้านมั่นใจในตนเองเท่ากับ 0.35 (p < 0.01) และการสนับสนุนทางสังคม
ความสมัพันธ์ในการท านายความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพมีค่าเบตา้เท่ากับ 0.327 และ
ร่วมกับตัวแปรอ่ืนในการท านายความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพรอ้ยละ 0.295 ต่อมาใน
การศกึษาของ วางและฟ ู (Wang & Fu, 2015)  ไดท้ าการศกึษาในกลุ่มนกัศกึษาของวิทยาลยัของ
ประเทศจีนจ านวน 976 คน พบว่า การสนบัสนุนทางสงัคมมีความสมัพนัธก์บัความสามารถในการ
ปรบัตัวทางอาชีพเท่ากับ 0.39 (p < 0.001) และมีค่าความสมัพันธใ์นการท านายค่าเบตา้เท่ากับ 
0.15 และร่วมกับตัวแปรอ่ืนในการท านายความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพได้รอ้ยละ 85 
ในขณะที่การศึกษาของ อิเบเนฮิ (Ebenehi et al., 2016)  พบว่า การสนับสนุนทางสงัคมสามารถ
ท านายความสามารถในการปรบัตวัมีค่าเบตา้เท่ากบั 0.10 และรว่มกบัตวัแปรอ่ืน ๆ ในการท านาย
ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพไดร้อ้ยละ 0.333 

จากความสอดคลอ้งของผลการวิจยัที่พบความสมัพนัธร์ะหว่างการสนบัสนนุทาง
สงัคมกบัความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ ผูว้ิจยัจึงคาดว่า การสนบัสนุนทางสงัคมสามารถ
ท านายความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพของนกัศกึษานิเทศศาสตร ์
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 สภาพแวดล้อมทางการเรียน 

ความหมายของสภาพแวดล้อมทางการเรียน 
จากการทบทวนเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับสภาพแวดลอ้มทางการเรียน (Authentic 

Learning Environment) ใน ก า รศึ ก ษ าข อ ง  บ ลู ม  (Bloom, 1 96 4 )  ได้ ให้ ค ว าม ห ม า ย 
สภาพแวดลอ้มทางการเรียน ว่าหมายถึง ปัจจยัแวดลอ้ม คนหรือสิ่งที่มีอิทธิพล สิ่งเรา้จากภายนอก
ที่มากระทบกับบุคคล โดยสิ่งที่มีอิทธิพลเหล่านีเ้ป็นไดท้ัง้วัตถุสิ่งของ ที่เกิดขึน้เองในธรรมชาติหรื
อมนุษยส์รา้งมา สิ่งที่อยู่ร่วมกันในสังคม รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เก่ียวกับความคิดการใชเ้หตุผล 
การศึกษาของ เฮอรร์ิงตัน (Herrington & Herrington, 2007)ได้ให้ความหมายสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนว่าหมายถึง การเรียนจากสถานการณท์ี่เกิดขึน้จริง การแกปั้ญหาที่ซบัซอ้นผ่านการ
แสดงบทบาทสมมติ กิจกรรมจากฐานของปัญหา กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบติัการมีสว่นร่วมจาก
การสื่อสารเสมือนจริง ส่วนการศึกษาของ เทียนและแฟน (Tian & Fan, 2014)  ไดใ้หค้วามหมาย
ของสภาพแวดลอ้มทางการเรียนในบริบทของนักศึกษาพยาบาลว่าหมายถึง บริเวณแวดลอ้มของ
นักศึกษาพยาบาล ประกอบดว้ย เจา้หน้าที่ที่เก่ียวขอ้งในงาน ผูป่้วย คลินิกที่เป็นสถานที่ฝึกงาน 
พยาบาลรุ่นที่ที่คอยใหค้ าปรึกษาแนะน า รวมถึงอาจารยพ์ยาบาล ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกันทั้ง
ทางบวกและทางลบที่มี อิทธิผลต่อผลลัพธ์ในการเรียนรูข้องนักศึกษาพยาบาล นอกจากนี ้
การศึกษาของ ฟางและคณะ (Fang et al., 2018)   ไดใ้หค้วามหมายของ สภาพแวดลอ้มทางการ
เรียนในบริบทของนักศึกษาพยาบาลชัน้ปี 1-3 ว่าหมายถึง สถานที่ที่ท าใหเ้กิดการเรียนรูจ้ากการ
ฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาล เพื่อให้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมทางการเรียนและทางอาชีพ เช่น 
สิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ ที่เก่ียวกบัจิตสงัคม กระบวนการทางความคิด วฒันธรรม ความรูส้ึกต่าง
รวมถึงมมุมองต่าง ๆ ในการศกึษา ผ่านผูเ้ชี่ยวชาญทางการพยาบาล 

จากการทบทวนเอกสารเก่ียวกบัความหมาย สภาพแวดลอ้มทางการเรียนที่กลา่ว
มา สามารถน ามาใชส้รุปความหมายส าหรบังานวิจัยในครัง้นีไ้ดว้่า สภาพแวดลอ้มทางการเรียน 
หมายถึง สิ่งแวดลอ้มที่เอือ้อ านวยใหน้ักศึกษาไดเ้รียนรูแ้ละฝึกการแกไ้ขจากตวัอย่างที่เกิดขึน้จริง 
ท าใหส้ามารถเชื่อมโยงและประยุกตใ์ชค้วามรู ้ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ทัง้ภายในหอ้งเรียน
และนอกหอ้งเรียนได ้  

 
การวัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน 

แบบวดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียน มีความหลากหลายและปรบัเปลี่ยนไปตาม
บริบททางการเรียน ในการวิจัยครัง้นีผู้ ้วิจัย พบว่า วอรค์เกอรแ์ละเฟรเซอร ์(Walker & Fraser, 
2005)  ได้พัฒนาแบบวัด Distance Education Learning Environments Survey (DELES) ซึ่ง
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ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 34 ขอ้ แบ่งเป็น 6 การวัด ได้แก่ การสนับสนุนจากผู้สอน มีข้อ
ค าถามจ านวน 8 ข้อ ความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน มีข้อค าถามจ านวน  6 ข้อ 
ความสัมพันธ์ของบุคคล มีขอ้ค าถามจ านวน 7 ขอ้ การเรียนรูท้ี่แทจ้ริง มีขอ้ค าถามจ านวน 5 ขอ้ 
การเรียนแบบลงมือปฏิบติั มีขอ้ค าถามจ านวน  3 ขอ้ และความเป็นอิสระของผูเ้รียนมีขอ้ค าถาม
จ านวน 5 ขอ้  เป็นมาตรวดัประเมิน 5 ระดบัจาก ระดบั 1 (“ไม่เคย”) ถึง 5 (“ปกติ”) ค่าความเชื่อมั่น
ตั้งแต่ 0.75 - 0.94 ดังนั้นในงานวิจัยครัง้นี ้ผู ้วิจัยจะพัฒนาแบบวัดตามแนวคิดของ วอรค์เกอร์
และเฟรเซอร ์(Walker & Fraser, 2005)  

ในการวิจัยครัง้นี ้ ผู ้วิจัยได้น าแบบวัดมาปรบัใช้เพียง 2 ประเด็นได้แก่ 1. การ
เชื่อมโยงประสบการณ์ในและนอกหอ้งเรียน 2. การเรียนรูแ้ทจ้ริง เนื่องจากแบบวดั ทัง้ 6 แบบวัด 
สามารถน ามาวดัแยกกันไดโ้ดยไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น และความสอดคลอ้งภายในของ
แบบวดั 

ส าหรบัการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัใชแ้บบวดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียน ปรบัปรุงจาก
แบบวดัของ วอรค์เกอรแ์ละเฟรเซอร ์(Walker & Fraser, 2005) เป็นแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดบั 
ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ไปจนถึง “ไม่จริงเลย” โดยผู้ที่ตอบได้คะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับ
สภาพแวดลอ้มทางการเรียนมากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ย 

 
งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

จากการทบทวนเอกสารที่ เก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่มี ต่อ
ความสามารถในการปรับตัวพบว่า การศึกษาของ เทียนและแฟน  (Tian & Fan, 2014)   ได้
ท าการศึกษาในกลุ่มนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยในประเทศจีนจ านวน 431 คน พบว่า 
สภาพแวดลอ้มทางการเรียนมีความสมัพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ 
โดยมีค่าสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.34 ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า มีค่าสหสมัพนัธ ์ดา้นการใส่
ใจในอาชีพเท่ากับ 0.23  (p < 0.01) ด้านการควบคุมตนในอาชีพเท่ากับ 0.28 (p < 0.01) ดา้น
สนใจใฝ่รูใ้นอาชีพเท่ากับ 0.29 (p < 0.01) และดา้นความมั่นใจในตนเองทางอาชีพและสามารถ
ท านายความสามรรถในการปรบัตัวทางอาชีพมีค่าความสัมพันธ์ในการท านายเท่ากับ 0.166 
เท่ากบั 0.32 (p < 0.01) นอกจากนีก้ารศึกษาของ ฟางและคณะ (Fang et al., 2018)   พบว่า การ
แวดลอ้มทางการเรียนมีความสมัพนัธก์บัความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพเท่ากบั 0.51 (p < 
0.01) และสภาพแวดลอ้มทางการเรียน มีอิทธิพลต่อความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพโดยมี
ค่าเบตา้ เท่ากบั 0.40  
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จากงานวิจัยในอดีต พบความสมัพันธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มทางการเรียนกับ
ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ ผู้วิจัยจึงคาดว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียนสามารถ
ท านายความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพของนกัศกึษานิเทศศาสตร ์

กรอบแนวคิดการวิจัย นิยามปฏิบัติการ และสมมติฐานในการวิจัย 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการศึกษาครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดก้ าหนดแนวทางการศึกษาพฤติกรรมตามแนวทาง
ของพฤติกรรมศาสตร ์ซึ่งประกอบดว้ยปัจจยัทางจิตและสงัคมที่มีต่อความสามารถในการปรบัตัว 
โดยแบ่งแปรอิสระออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้ตวัแปรปัจจยัทางจิต ไดแ้ก่ การมุ่งเนน้เปา้หมายการเรียนรู ้ 
และบุคลิกภาพเชิงรุก ตวัแปรปัจจยัทางสงัคม ไดแ้ก่ การสนบัสนุนทางสงัคม และสภาพแวดลอ้ม
ทางการเรียน ซึ่งเป็นการวิจยัพฤติกรรมศาสตรแ์บบบูรณาการ ซึ่งหมายถึง การที่ศาสตรต์ัง้แต่สอง
ศาสตรข์ึน้ไป มีการแลกเปลี่ยน หรือการผสานศาสตรต์ั้งแต่สองศาสตรข์ึน้ไปให้กลมกลืนเข้า
ด้วยกัน โดยมีในการวิจัยครั้งนี ้ผู ้วิจัยได้น าศาสตรด์้านสังคม ประกอบด้วย ตัวแปรจากสาขา
จิตวิทยา จ านวน 2 ตัวแปร ไดแ้ก่ การมุ่งเนน้เป้าหมายการเรียนรู ้ และบุคลิกภาพเชิงรุก ตัวแปร
จากสาขาสังคมวิทยาจ านวน 1 ตัวแปร ได้แก่  การสนับสนุนทางสังคม และตัวแปรด้าน
ศึกษาศาสตร ์จ านวน 1 ตัวแปร ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางการเรียน ตัวแปรจากทั้ง 3 ศาสตรน์ี ้
ผูว้ิจยัไดน้ ามาศึกษาเพื่อหาตวัแปรที่สามารถท านายความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพของนกั
ศึกษานิเทศศาสตรช์ั้นปี 4 มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยแบบบูรณาการนี ้เป็น
กระบวนการศกึษาในลกัษณะ การน าวิธีวิจยัจากศาสตรเ์ดี่ยวมาใชภ้ายใตก้ระบวนการวิจยั 

นอกจากนี ้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน หมายถึง การวิ เคราะห์
องคป์ระกอบร่วม เพื่อทดสอบความเป็นไปไดข้องทฤษฎี ซึ่งเป็นแนวทางการวิจยัพฤติกรรมศาสตร์
แบบบูรณาการ ในกระบวนการบูรณาการศาสตรม์ากกว่า 1 สาขา มักเริ่มตน้ดว้ยการวิเคราะห์
องค์ประกอบ เพื่อหาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใดในการที่จัดกลุ่มของตัวแปร 
เพื่อใหไ้ดอ้งคป์ระกอบใหม่ที่เกิดจากการศึกษาในครัง้นัน้ และเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการน าไปใชข้อง
ละบริบท (ดุษฎี  อินทรประเสริฐ , 2563) ซึ่ งในการศึกษาครั้งนี ้ผู ้วิจัยสนใจที่ จะวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) ของความสามารถในการปรบัตัว ซึ่งมี
องคป์ระกอบทัง้หมด 4 องคป์ระกอบ ตามแนวคิดของ ซาวิคคาส (Savickas, 1997; Savickas & 
Porfeli, 2012)  ไดแ้ก่ 1. ความใส่ใจในอาชีพ 2. การควบคุมตนในอาชีพ 3. ความใฝ่รูใ้นอาชีพ 4. 
ความมั่นใจในตนเองทางอาชีพ  
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นอกจากนี ้ยังเป็นการศึกษาถึงองคป์ระกอบเชิงยืนยนัของความสามารถในการ
ปรบัตวัทางอาชีพใดที่เหมาะสมกบับริบทของนกัศกึษานิเทศศาสตร ์และไดท้ าการศกึษาปัจจยัเชิง
เหตทุี่ประกอบดว้ยปัจจยัทางจิตและทางสงัคมซึ่งเป็นการน าศาสตรท์างดา้นจิตวิทยา และศาสตร์
ทางสงัคมมาร่วมกบัอธิบายและท านายตวัแปรตามของการศึกษาครัง้นี ้ในการสรา้งกรอบแนวคิด
การวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยได้อา้งอิงตามสถิติที่ใช้วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบน าเขา้ (Enter) ดัง
ภาพประกอบ 1 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

 

 

ตัวแปรจิตวิทยา 

- การมุ่งเนน้เปา้หมายการเรียนรู ้ 

- บคุลิกภาพเชิงรุก  

- เจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไร้

ขอ้จ ากดั 

ตัวแปรทางสังคม 

- การสนบัสนนุทางสงัคม  

- สภาพแวดลอ้มทางการเรียน  

ความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ 
(CAREER) 

- ความใสใ่จในอาชีพ (CACONC) 

- การควบคมุตนในอาชีพ (CACONT) 

- ความใฝ่รูใ้นอาชีพ  (CACUR) 

- ความมั่นใจในตนเองทางอาชีพ 

(CACONF)  
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ภาพประกอบ 2 โมเดลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
 

 นิยามปฏิบัติการ 
ความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ หมายถึง ความพรอ้มของนักศึกษาที่จะ

แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความสามารถในการรบัมือกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลง  มีการ
วางแผนส าหรบัอนาคต มีการตดัสินใจเก่ียวกบัอาชีพไดด้ว้ยตนเอง มีการแสวงหาโอกาสเพื่อเรียนรู้
ประสบการณใ์หม่ ๆ และสามารถแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ในงานได ้ มีองคป์ระกอบ 4 ดา้นดงันี ้

1. ดา้นความใส่ใจในอาชีพ หมายถึง หมายถึง การกระท าของนักศึกษาที่แสดงออก
ถึงการใหค้วามส าคัญเก่ียวกับอาชีพในอนาคต มีการวางแผนอาชีพ สามารถก าหนดแผนการ
ท างานและตดัสินใจเลือกอาชีพในอนาคตไดด้ว้ยตนเอง 

2. ดา้นการควบคมุตนในอาชีพ หมายถึง การกระท าของนกัศกึษาที่แสดงออกถึงการ
มีวินัยในตนเอง มีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย และการตัดสินใจในการท างานได้
ดว้ยตนเอง 

CACONC 

CACONT 

CACUR 

CACONF 

CAREER 
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3. ความใฝ่รูใ้นอาชีพ หมายถึง การกระท าของนักศึกษาที่แสดงออกถึงความสนใจ
ใครรู่ใ้นการส ารวจขอ้มลูและสิ่งรอบตวัที่เป็นประโยชนต่์ออาชีพในอนาคต  

4. ความมั่นใจในตนเองทางอาชีพ หมายถึง การกระท าของนักศึกษาที่แสดงออกถึง
การไดใ้ชค้วามรู ้ทกัษะต่าง ๆ ในการท างานที่เป็นการฝึกประสบการณไ์ดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ จนได้
เห็นความส าเรจ็ของตนเอง  

วัดได้จากแบบวัดความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ โดยปรบัใช้จากแบบวัด
ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพฉบบัภาษาไทยของ (สุรวิทย ์อัสสพันธุ ์และ เสมอกาญจน ์
โสภณหิรญัรกัษ์, 2561) ตามแนวคิดของซาวิคาสและพอรเ์ฟลิ (Savickas & Porfeli, 2012)  เป็น
แบบมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่ สุด” ไปจนถึง “ไม่จริงเลย” แบ่งออกเป็น 4 
องคป์ระกอบย่อย โดยผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีความสามารถในการปรบัตัว
ทางอาชีพมากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ย 

การมุ่งเน้นเป้าหมายการเรียนรู้ หมายถึง ความพยายาม ความมุ่งมั่น เพื่อท า
ความเขา้ใจและเรียนรูท้ักษะใหม่ ๆ ในการแกไ้ขปัญหาที่ยากและมีความทา้ทาย ทัง้ในดา้นการ
เรียนและการท างาน โดยมีการเปิดโอกาสใหไ้ดล้องท าสิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาความรูค้วามสามารถ
ใหดี้ยิ่งขึน้จนน าไปสูก่ารประสบความส าเรจ็ 

วัดจากแบบวัดการมุ่งเน้นเป้าหมายการเรียนรู ้โดยปรบัใชจ้ากแบบวัดการมุ่งเน้น
เป้าหมายการเรียนรู ้ของ บตัตนัและคณะ (Button et al., 1996) มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประเมิน
ค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “จริงที่สดุ” จนถึง “ไม่จริงที่สดุ” ส าหรบัผูต้อบที่ไดค้ะแนนสงู แสดงว่า เป็นผูท้ี่มี
การมุ่งเนน้เปา้หมายการเรียนรู ้มากกว่าผูต้อบที่มีคะแนนต ่า  

บุคลิกภาพเชิงรุก หมายถึง ความกระตือรือรน้ในการมองหาโอกาสใหม่ ๆ ดว้ยการ
ริเริ่มสรา้งสรรคเ์พื่อหาแนวทางที่ดีกว่าในการแกไ้ขปัญหาในการท างาน และมีความอดทนในการ
ปฏิบติัต่อแนวทางการท างานจนสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึน้    

วัดจากแบบวัดบุคลิกภาพเชิงรุกปรบัใชจ้ากแบบวัดบุคลิกภาพเชิงรุก ของ ไซเบิรท์
และคณะ (Seibert et al., 1999) เป็นแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ไปจนถึง 
“ไม่จรงิเลย” โดยผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีบุคลิกภาพเชิงรุกมากกว่าผูท้ี่ตอบได้
คะแนนนอ้ย 

เจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไร้ข้อจ ากัด หมายถึง ลักษณะทางจิตที่สามารถ
จัดการจิตภายในตนเอง การมีอิสระในการตัดสินใจและเลือกแนวทางการท างานไดด้ว้ยตนเอง 
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สามารถปรบัเปลี่ยนรูปแบบการท างาน สถานที่ท างานไดโ้ดยไม่ถูกยึดติดอยู่กบัขอ้จ ากดัต่าง ๆ ซึ่ง
ประกอบดว้ย ซึ่งมี 2 องคป์ระกอบ ดงันี ้

1. เจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระ หมายถึง การที่นักศึกษาสามารถก าหนดแนวทางการ
ท างานไดด้ว้ยตนเอง ค านึงถึงคณุค่าที่เกิดขึน้จากผลส าเรจ็ในการท างาน มากกว่าความส าเรจ็ทาง
สงัคม    2. เจตคติต่ออาชีพที่ไรข้อ้จ ากดั หมายถึง ความยืดหยุ่นทางความคิดและจิตใจที่สามารถ
ขา้มผ่านขอ้จ ากดัต่าง ๆ ในการท างาน สามารถโยกยา้ยปรบัเปลี่ยนบทบาทหนา้ที่ สถานที่ท างาน 
และการท างานรว่มกบัผูอ่ื้นไดเ้สมอ 

วัดจากแบบวัดเจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากัด ปรบัปรุงจากแบบวัดของ 
บริสโคและคณะ (Briscoe et al., 2006)   เป็นแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “จรงิที่สดุ” ไป
จนถึง “ไม่จริงเลย” โดยผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีเจตคติต่ออาชีพมากกว่าผูท้ี่
ตอบไดค้ะแนนนอ้ย 

การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การไดร้บัความช่วยเหลือทางดา้นจิตใจ ร่างกาย 
การดแูลเอาใจใส ่จากครอบครวั เพื่อนของนกัศกึษาที่ช่วยผ่อนคลายความทกุขท์ี่เกิดขึน้ในชีวิต 

วดัจากแบบวดัการสนับสนุนทางสงัคม ปรบัปรุงจากแบบวดัการสนบัสนุนทางสงัคม 
ของ ไซเมทและคณะ (Zimet et al., 1988) เป็นแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “จริงที่สดุ” ไป
จนถึง “ไม่จริงเลย” โดยผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่ไดร้บัการสนับสนุนทางสงัคม
มากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ย 

สภาพแวดล้อมทางการเรียน หมายถึง  สิ่งแวดลอ้มที่เอือ้อ านวยใหน้ักศึกษาได้
เรียนรูแ้ละฝึกการแก้ไขจากตัวอย่างที่เกิดขึน้จริง ท าใหส้ามารถเชื่อมโยงและประยุกตใ์ชค้วามรู ้
ประสบการณต่์าง ๆ ที่เกิดขึน้ทัง้ภายในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียนได ้ ซึ่งมี 2 องคป์ระกอบ ดงันี ้

1. การเชื่อมโยงประสบการณ์ในและนอกหอ้งเรียน หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆที่ท าให้
นกัศกึษาไดเ้รียนรูจ้ึงเกิดการเชื่อมโยง ประยกุตใ์ชค้วามรูจ้ากประสบการณท์ี่ไดร้บั 

2. การเรียนรูแ้ท้จริง หมายถึง โอกาสของนักศึกษาที่ได้เรียนรูก้ารแก้ไขปัญหาที่
แทจ้รงิ ซึ่งเกิดขึน้ในโลกแห่งความเป็นจรงิ 

วัดจากแบบวัดสภาพแวดลอ้มทางการเรียน ปรบัปรุงจากแบบวัดของ วอรค์เกอร์
และเฟรเซอร ์(Walker & Fraser, 2005)  เป็นแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตัง้แต่ “จริงที่สุด” ไป
จนถึง “ไม่จริงเลย” โดยผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่ไดร้บัสภาพแวดลอ้มทางการ
เรียนมากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ย 
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 สมมติฐานในการวิจัย 
สมมติฐานการวิจยัขอ้ที่ 1 องคป์ระกอบของความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพมี

ความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ 
สมมติฐานการวิจัยข้อที่  2 ปัจจัยทางจิต ได้แก่ การมุ่งเน้นเป้าหมายการเรียนรู ้ 

บุคลิกภาพเชิงรุก  และเจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากัด และปัจจัยทางสังคม ไดแ้ก่ การ
สนบัสนนุทางสงัคม และสภาพแวดลอ้มทางการเรียน สามารถท านายความสามารถในการปรบัตวั
ทางอาชีพดา้นรวมและดา้นย่อย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความใส่ใจในอาชีพ การควบคมุตนในอาชีพ ความ
ใฝ่รูใ้นอาชีพ ความมั่นใจในตนเองทางอาชีพ ไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของความสามารถในการ
ปรบัตัวทางอาชีพ และศึกษาปัจจยัทางจิตและทางสงัคมที่มีต่อความสามารถในการปรบัตัวทาง
อาชีพของนกัศึกษาระดบัปรญิญาตรีสาขาวิชานิเทศศาสตร ์เพื่อใหก้ารวิจยัครัง้นีเ้ป็นไปตามความ
มุ่งหมายที่ก าหนดไว ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

 1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง  
 2. การสรา้งและพฒันาเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
 3. การหาคณุภาพเครื่องมือ 
 4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 5. การจดักระท าขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลู 
 6. การพิทกัษส์ิทธิ์ของกลุม่ตวัอย่าง  

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 

 ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้ไดแ้ก่ นักศึกษาที่ก าลงัศึกษาในระดับปริญญา
ตรีชัน้ปี 4 ของมหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร ในปีการศกึษา 2563 โดยเป็นมหาวิทยาลยัที่มี
หลกัสูตรดา้นนิเทศศาสตร ์มีจ านวน 30 แห่ง โดยมีนักศึกษาที่เป็นประชากรทั้งหมด 10 ,265 คน 
(ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2563) 

 
 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างที่ผูว้ิจยัเลือกศึกษาในครัง้นี ้คือ นกัศึกษาระดบัปรญิญาตรีชัน้ปี 4 ที่
ก าลังการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็น
มหาวิทยาลยัที่มีหลกัสตูรดา้นนิเทศศาสตร ์ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏพระนคร มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยและมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์รวมทัง้สิน้จ านวน 400 
คน ไดจ้ากการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) โดยมีขัน้ตอนการก าหนด
กลุม่ตวัอย่างและเลือกกลุม่ตวัอย่าง ดงันี ้
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 1. การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจัยก าหนดของกลุ่มตวัอย่าง ในการศึกษาครัง้นี ้ค  านวณโดย
ใชส้ตูรค านวณกลุม่ตวัอย่างของ รี และปารค์เกอร ์(Rea & Parker, 2014) 

( )( )21

Nx
n

N E x
=

− +  
โดยที่ 

 n = จ านวนตวัอย่าง 
 N = จ านวนประชากร 
 X = ค่าก าหนดระดบัความเชื่อมั่นที่ 95% และความผิดพลาดที่ 5 % 
 E = ระดบัความผิดพลาดที่ยอมรบัได ้

 จากสตูรขา้งตน้ หากเป็นกรณีที่ประชากรเป้าหมายมีมากกว่า 40,000 คนขึน้ไป 
ณ ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมใหเ้กิดขึน้
ไม่เกินรอ้ยละ 5  จากการค านวณพบว่า จ านวนตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาจะเท่ากบั 383 ตัวอย่าง 
เพื่อใหส้ะดวกในการค านวณค่าสถิติต่าง ๆ จึงใช ้400 ตวัอย่าง  

 2. เลือกกลุ่มตัวอย่างดว้ยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการดงัที่แสดงไวใ้นภาพประกอบ 2 

ภาพประกอบ 3 ขัน้ตอนการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
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ขัน้ตอนที่ 1 สุม่ตวัอย่างแบ่งตามประเภทมหาวิทยาลยั ซึ่งประกอบดว้ย 3 กลุม่ ไดแ้ก่ 
1)  กลุ่มมหาวิทยาลยัในก ากับ จ านวน 7 แห่ง 2) กลุ่มมหาวิทยาลยัของรฐั  มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
และมหาวิทยาลยัราชมงคล จ านวน 7 แห่ง และ 3) กลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชน จ านวน 16 แห่ง โดย
ใช้สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการจับฉลาก จากกลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับจ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 
มหาวิทยาลยั  ศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มมหาวิทยาลยัของรฐั มหาวิทยาลยัราชภฏั และมหาวิทยาลยั
ราชมงคล จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 
จ านวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย และมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  

ขั้นตอนที่  2 สุ่มตัวอย่างจากนักศึกษานิเทศศาสตรข์องมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง 
เพื่อใหไ้ดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างโดยรวม เท่ากบั 400 คน โดยคิดตามสดัส่วนจ านวนนกัศึกษา นิเทศ
ศาสตรข์องมหาวิทยาลยัแต่ละแห่ง โดยใชส้ตูรดงันี ้

 

  
𝒏𝒊

𝑵
 × 𝟒𝟎𝟎 

 

ตาราง 1 จ านวนกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการเก็บขอ้มลู 

มหาวิทยาลัย จ านวนนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง แบบสอบถามสมบูรณ ์

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 232 130 130 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 158 89 91 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 159 90 90 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 161 91 91 

รวม 710 400 402 
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การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ ผู ้วิจัยได้น าแบบวัดจากการทบทวนเอกสาร

งานวิจัยที่เก่ียวขอ้งมาปรบัใชเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกับงานวิจัยครัง้นี ้ประกอบดว้ยชุดแบบสอบถาม
ปัจจยัทางจิตและสงัคมที่มีต่อความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ แบ่งออกเป็น 7 ตอนดงันี ้

ตอนที่ 1 ขอ้มลูพืน้ฐานสว่นบคุคล 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการมุ่งเนน้เปา้หมายการเรียนรู ้
ตอนที่ 4 แบบสอบถามบคุลิกภาพเชิงรุก 
ตอนที่ 5 แบบสอบถามเจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากดั 
ตอนที่ 6 แบบสอบถามการสนบัสนนุทางสงัคม 
ตอนที่ 7 แบบสอบถามสภาพแวดลอ้มทางการเรียน 

ตอนที ่1 แบบสอบถามข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคล 
แบบสอบถามขอ้มูลพืน้ฐานส่วนบุคคลเก่ียวกับรายละเอียดส่วนบุคคล มีลกัษณะ

เป็นขอ้ค าถามปลายปิด โดยใหน้กัศกึษาเลือกตอบและตอบแบบสัน้ ดงันี ้ 
ตัวอย่าง  แบบสอบถามข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคล 

1. มหาวิทยาลยัที่ท่านก าลงัศกึษาอยู่ 
   มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร    
   มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย    
   มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2. อาย ุ..................... ปี 
3. เพศ   ชาย   หญิง   เพศทางเลือก 
4. ท่านเคยมีประสบการณท์ างานดา้นนิเทศศาสตรม์าก่อนหรือไม่  

  ไม่เคยมีประสบการณท์ างานดา้นนิเทศศาสตร ์  
  เคยมีประสบการณท์ างานดา้นนิเทศศาสตร ์  
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5. ท่านเคยมีประสบการณ์ท างานดา้นนิเทศศาสตรใ์นลกัษณะใด (สามารถเลือกได้
มากกว่า 1 ขอ้) 

  การฝึกประสบการณ์ เช่น โครงการสหกิจศึกษา โครงการฝึกประสบการณ์
อ่ืน  

  นกัศกึษาช่วยงาน เช่น ในมหาวิทยาลยั คณะ ชมรม เป็นตน้   
  งานอาชีพอิสระ (Freelance) เช่น พิธีกร ช่างภาพ ตดัต่อ เป็นตน้  
  อบรมหลกัสตูรพิเศษ เช่น การ workshop กบัหน่วยงานภายนอก 

6. ท่านมีประสบการณก์ารท างานดา้นนิเทศศาสตรใ์นต าแหน่งใดบา้ง (สามารถเลือก
ไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

   การเขียนบท (บทละคร บทภาพยนตร ์บทโฆษณา และอื่น ๆ) 
  พิธีกร (โทรทศัน ์วิทย ุช่องออนไลน)์ 
  ช่างภาพ 
  นกัข่าว/ผูส้ื่อข่าว 
  ตดัต่อ เช่น ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ 
  นกัเขียน หนงัสือ บล็อก เว็บไซต ์และอื่น ๆ 
  ผูก้  ากบั เช่น ผูก้  ากบัละคร ภาพยนตร ์โฆษณา มิวสิควิดิโอ 
  นกัแสดง นางแบบ พรีเซ็นเตอร ์
  นกัพากยเ์สียง 
  ออกแบบสื่อ เช่น สิ่งพิมพ ์เครื่องแต่งกาย ฉาก 
  ไม่เคยมีประสบการณท์ างานดา้นนิเทศศาสตร ์
  อ่ืน ๆ  
7. จากประสบการณ์การท างานที่ผ่านมาท่านไดร้บัผลตอบแทนหรือรางวัลใดบา้ง 

(สามารถเลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
  ไดร้บัโลร่างวลั 
  ไดร้บัเกียรติบตัรหรือประกาศนียบตัร 
  ไดร้บัค่าตอบแทนที่เป็นเงิน เช่น ทนุการศกึษา 
  ไดร้บัสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่สิ่งของ เช่น ประสบการณ ์ความรู ้มิตรภาพ 
  ไม่ไดร้บั 
  อ่ืน ๆ  
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8. ท่านไดว้างแผนส าหรบัอาชีพในอนาคตหรือไม่ 
  วางแผนไวแ้ลว้  
  ยงัไม่ไดว้างแผน 
9. โปรดเลือกอาชีพมา 3 อาชีพที่ท่านสนใจอยากท าหลงัจากจบการศึกษาปริญญา

ตร ี
  นกัสื่อสารการตลาด นกัประชาสมัพนัธ ์และนกัโฆษณา 
  นกัสื่อสารองคก์ร 
  นักสรา้งสรรคแ์ละออกแบบสื่อ เช่น สื่อสิ่งพิมพ ์สื่อการเรียนรู ้โมชั่นกราฟิก 

ครีเอทีฟ 
  นกัข่าว คอลมันิสต ์ผูร้ายงานข่าว 
  ผูผ้ลิตสื่อและเนือ้หาดิจิทลั 
  ผูผ้ลิตรายการวิทยกุระจายเสียง รายการโทรทศัน ์รายการออนไลน ์
  ผูป้ระกาศ พิธีกร ผูด้  าเนินรายการ 
  ผูเ้ขียนบทรายการ ผูเ้ขียนบทภาพยนตร ์
  ผูก้  ากบั/ผูช้่วยผูก้  ากบัรายการ ผูก้  ากบัภาพยนตรดิ์จิทลั 
  ผูป้ระกอบการดา้นอตุสาหกรรมภาพยนตร ์โทรทศันแ์ละสื่อดิจิทลัต่าง ๆ 
  ผูป้ระกอบวิชาชีพอิสระ 
  ผูป้ระกอบธุรกิจสว่นตวั 
  นกัวิชาการดา้นการสื่อสารภาครฐัและเอกชน 
  สายงานอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ดา้นนิเทศศาสตร ์
  อ่ืน ๆ 
 

ตอนที ่2 แบบสอบถามความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ  
แบบสอบถามฉบบันีผู้ว้ิจยัสรา้งขึน้เพื่อวดัความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพของ

นกัศึกษานิเทศศาสตรแ์บ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความใส่ใจในอาชีพ 2) การควบคมุตนในอาชีพ 3) 
ความใฝ่รูใ้นอาชีพ 4) ความมั่นใจในตนเองทางอาชีพ โดยผูว้ิจัยได้ปรบัใชแ้บบวัดจากแบบวัด
ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพของ (สรุวิทย ์อสัสพนัธุ ์และ เสมอกาญจน ์โสภณหิรญัรกัษ์, 
2561) ตามแนวคิดของซาวิคาสและพอรเ์ฟลิ (Savickas & Porfeli, 2012)  และไดก้ าหนดใหข้อ้
ค าถาม มีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “จริงที่สดุ” จนถึง “ไม่จรงิที่สดุ” จ านวน 24 
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ขอ้ มีช่วงของคะแนนอยู่ระหว่าง 24 – 144 คะแนน เมื่อน าแบบวดัไปหาคณุภาพเครื่องมือ พบว่า มี
ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.409 - 0.817 และมีค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟ่า 
เท่ากบั 0.949 
ตัวอย่างแบบสอบถามความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ 

ดา้นความใสใ่จในอาชีพ  
(0) ฉนัรูว้่าสิ่งที่ฉนัเลือกในวนันีจ้ะสง่ผลต่ออนาคต 

 

 

ดา้นการควบคมุตนในอาชีพ 
(00)  ฉนัตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัอาชีพในอนาคต ไดด้ว้ยตนเอง 

 

 

ดา้นความใฝ่รูใ้นอาชีพ 
(000)  ฉนัมกัส ารวจสิ่งต่าง ๆ รอบตวั 

 

 

ดา้นความมั่นใจในตนเองทางอาชีพ 
(0000)  ฉนัท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน หากเป็นข้อความทางบวก ผู้ตอบจะได้คะแนน ตั้งแต่ “จริง
ที่สดุ” มีค่าเท่ากบั 6 คะแนน และลดลงตามล าดบัจนถึง “ไม่จริงที่สดุ” มีค่าเท่ากบั 1 คะแนน โดย
ผูต้อบที่ไดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพมากกว่าผูท้ี่
ตอบไดค้ะแนนนอ้ย 

 
 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
  จรงิที่สดุ      จรงิ  ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ     ไม่จรงิ   ไม่จรงิที่สดุ 
 

  

 

 

 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
  จรงิที่สดุ      จรงิ  ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ     ไม่จรงิ   ไม่จรงิที่สดุ 
 

  

 

 

 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
  จรงิที่สดุ      จรงิ  ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ     ไม่จรงิ   ไม่จรงิที่สดุ 
 

  

 

 

 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
  จรงิที่สดุ      จรงิ  ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ     ไม่จรงิ   ไม่จรงิที่สดุ 
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ตอนที ่3 แบบสอบถามการมุ่งเน้นเป้าหมายการเรียนรู้ 

แบบสอบถามฉบับนี ้ผู ้วิจัยสร้างขึน้เพื่อวัดการมุ่งเน้นเป้าหมายการเรียนรู้ของ
นกัศึกษานิเทศศาสตร ์โดยผูว้ิจยัไดพ้ฒันามาจากแบบวดัการมุ่งเนน้เป้าหมายการเรียนรู ้ของ บตั
ตันและคณะ (Button et al., 1996) โดยไดเ้ลือกเฉพาะขอ้ค าถามที่เก่ียวกับการมุ่งเน้นเป้าหมาย
การเรียนรู ้และไดก้ าหนดใหข้อ้ค าถาม มีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “จริงที่สดุ” 
จนถึง “ไม่จริงที่สุด” จ านวน 8 ขอ้ มีช่วงของคะแนนอยู่ระหว่าง 8 – 54 คะแนน เมื่อน าแบบวัดไป
หาคุณภาพเครื่องมือ พบว่า มีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.509 – 0.866 และมีค่าความ
เชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟ่า เท่ากบั 0.925 

ตัวอย่างแบบสอบถามการมุ่งเน้นเป้าหมายการเรียนรู้ 
(0) โอกาสเรียนรูใ้นสิ่งใหม่ ๆ เป็นสิ่งส าคญัส าหรบัฉนั 

 

 
(00) หากมีความมุ่งมั่นในการท างานแลว้ ฉนัจะสามารถประสบความส าเรจ็ได ้

 

  

เกณฑ์การให้คะแนน หากเป็นข้อความทางบวก ผู้ตอบจะได้คะแนน ตั้งแต่ “จริง
ที่สุด” มีค่าเท่ากับ 6 คะแนน และลดลงตามล าดับจน “ไม่จริงที่สุด” มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดย
ผูต้อบที่ไดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีการมุ่งเน้นเป้าหมายการเรียนรูม้ากกว่าผูท้ี่ตอบได้
คะแนนนอ้ย 
 
ตอนที ่4 แบบสอบถามบุคลิกภาพเชิงรุก 

แบบสอบถามฉบับนี ้ผู ้วิจัยสรา้งขึน้เพื่อวัดบุคลิกภาพเชิงรุกของนักศึกษานิเทศ
ศาสตร ์โดยผูว้ิจยัไดพ้ัฒนามาจากแบบวดับุคคลิภาพเชิงรุกของ เบทแมนและแครนท์ (Bateman 
& Crant, 1993)   และไดก้ าหนดใหข้อ้ค าถาม มีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “จริง
ที่สุด” จนถึง “ไม่จริงที่สุด” จ านวน 10 ขอ้ มีช่วงของคะแนนอยู่ระหว่าง 10 – 60 คะแนน เมื่อน า
แบบวดัไปหาคณุภาพเครื่องมือ พบว่า มีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.448 - 0.823 และมี
ค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟ่า เท่ากบั 0.908 
  
 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
  จรงิที่สดุ        จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ      ไม่จรงิ     ไม่จรงิที่สดุ 
 

  

 

 

 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
  จรงิที่สดุ      จรงิ  ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ     ไม่จรงิ   ไม่จรงิที่สดุ 
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ตัวอย่างแบบสอบถามบุคลิกภาพเชิงรุก 
(0) ฉนัมองหาแนวทางใหม่ ๆ ในการพฒันาและปรบัปรุงตนเองอยู่เสมอ 

 

 

(00) เมื่อฉนัตดัสินใจแลว้ ต่อใหเ้ป็นเรื่องที่ทา้ทายแค่ไหน ฉนัก็จะท าใหส้  าเรจ็ 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน หากเป็นข้อความทางบวก ผู้ตอบจะได้คะแนน ตั้งแต่ “จริง
ที่สุด” มีค่าเท่ากับ 6 คะแนน และลดลงตามล าดับจน “ไม่จริงที่สุด” มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดย
ผูต้อบที่ไดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีบุคลิกภาพเชิงรุกมากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ย 
 

ตอนที ่5 เจตคติต่ออาชีพทีม่ีอิสระและไร้ข้อจ ากัด 
แบบสอบถามฉบับนีผู้ว้ิจัยสรา้งขึน้เพื่อวัดเจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากัด

ของนกัศึกษานิเทศศาสตรแ์บ่งเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1) เจตคติที่แปรเปลี่ยนไดต่้ออาชีพ 2) เจตคติที่ไร ้
ขอบเขตต่ออาชีพ โดยผูว้ิจยัไดพ้ัฒนามาจากแบบวดัเจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากดัของ 
บรสิโคและคณะ (Briscoe et al., 2006)  และไดก้ าหนดใหข้อ้ค าถาม มีลกัษณะเป็นมาตรประเมิน
ค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “จริงที่สดุ” จนถึง “ไม่จริงที่สดุ” จ านวน 27 ขอ้ มีช่วงของคะแนนอยู่ระหว่าง 27 
– 162  คะแนน เมื่อน าแบบวดัไปหาคณุภาพเครื่องมือ พบว่า มีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 
-0.461 - 0.772 และมีค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟ่า เท่ากบั 0.860 

ตัวอย่างแบบสอบถามเจตคติต่ออาชีพทีม่ีอิสระและไร้ข้อจ ากัด 
ดา้นเจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระ 
(0) ในการท างานฉนัสามารถพึ่งพาและควบคมุการท างานของตวัเองได ้

 

 

ดา้นเจตคติต่ออาชีพที่ไรข้อ้จ ากดั 
(00) ฉนัสนกุกบัการไดท้ างานรว่มกบับคุคลภายนอกองคก์ร 

 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
  จรงิที่สดุ      จรงิ  ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ     ไม่จรงิ   ไม่จรงิที่สดุ 
 

  

 

 

 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
  จรงิที่สดุ      จรงิ  ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ     ไม่จรงิ   ไม่จรงิที่สดุ 
 

  

 

 

 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
  จรงิที่สดุ      จรงิ  ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ     ไม่จรงิ   ไม่จรงิที่สดุ 
 

  

 

 

 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
  จรงิที่สดุ      จรงิ  ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ     ไม่จรงิ   ไม่จรงิที่สดุ 
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เกณฑ์การให้คะแนน หากเป็นข้อความทางบวก ผู้ตอบจะได้คะแนน ตั้งแต่ “จริง
ที่สดุ” มีค่าเท่ากบั 6 คะแนน และลดลงตามล าดบัจน “ไม่จรงิที่สดุ” มีค่าเท่ากบั 1 คะแนน ส่วนขอ้
ค าถามทางลบใหค้ะแนนในทิศทางตรงกันขา้ม โดยผูต้อบที่ไดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่มี
เจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากดัมากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ย 
 
ตอนที ่6 แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม  

แบบสอบถามฉบบันีผู้ว้ิจยัสรา้งขึน้เพื่อวดัการสนบัสนนุทางสงัคมของนกัศกึษานิเทศ
ศาสตร ์โดยผูว้ิจยัไดพ้ฒันามาจากแบบวดัการสนบัสนุนทางสงัคมของ ไซเมทและคณะ (Zimet et 
al., 1988) และไดก้ าหนดใหข้อ้ค าถามมีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตัง้แต่ “จริงที่สุด” 
จนถึง “ไม่จริงที่สดุ” จ านวน 12 ขอ้ มีช่วงของคะแนนอยู่ระหว่าง 12 – 72  คะแนน เมื่อน าแบบวัด
ไปหาคณุภาพเครื่องมือ พบว่า มีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.663 - 0.845และมีค่าความ
เชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟ่า เท่ากบั 0.948 

ตัวอย่างแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม  
(0) ฉนัมีใครบางคนที่ฉนัสามารถแบ่งปันทกุขส์ขุ 

 

 

(00) ฉนัมีคนช่วยผ่อนคลายความทกุขใ์จไดอ้ย่างแทจ้รงิ 
 

  

เกณฑ์การให้คะแนน หากเป็นข้อความทางบวก ผู้ตอบจะได้คะแนน ตั้งแต่ “จริง
ที่สุด” มีค่าเท่ากับ 6 คะแนน และลดลงตามล าดับจน “ไม่จริงที่ สุด” มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดย
ผูต้อบที่ไดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็นผูไ้ดร้บัการสนับสนุนทางสงัคมมากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนน
นอ้ย 
 

 

 

 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
  จรงิที่สดุ      จรงิ  ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ     ไม่จรงิ   ไม่จรงิที่สดุ 
 

  

 

 

 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
  จรงิที่สดุ      จรงิ  ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ     ไม่จรงิ   ไม่จรงิที่สดุ 
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ตอนที ่7 แบบสอบถามสภาพแวดล้อมทางการเรียน  

แบบสอบถามฉบบันีผู้ว้ิจยัสรา้งขึน้เพื่อวดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนของนกัศึกษา
นิเทศศาสตร ์แบ่งเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การเชื่อมโยงประสบการณ์ในและนอกหอ้งเรียน 2) การ
เรียนรูแ้ทจ้ริง โดยผูว้ิจัยไดพ้ัฒนามาจากแบบวัดสภาพแวดลอ้มทางเรียนของ วอรค์เกอรแ์ละเฟร
เซอร ์(Walker & Fraser, 2005) และได้ก าหนดให้ข้อค าถามมีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 
ระดบั ตัง้แต่ “จริงที่สดุ” จนถึง “ไม่จริงที่สุด” จ านวน 12 ขอ้ มีช่วงของคะแนนอยู่ระหว่าง 12 – 72  
คะแนน เมื่อน าแบบวดัไปหาคณุภาพเครื่องมือ พบว่า มีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.633 
– 0.858 และมีค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟ่า เท่ากบั 0.952 

ตัวอย่างแบบสอบถามสภาพแวดล้อมทางการเรียน  
การเชื่อมโยงประสบการณใ์นและนอกหอ้งเรียน 
(0) ฉันสามารถประยกุตใ์ชป้ระสบการณจ์ากชีวิตประจ าวนัของฉนักบัการเรียนในชัน้

เรียนได ้
 

 

การเรียนรูแ้ทจ้รงิ 
(00) กิจกรรมในชั้นเรียนของฉันส่วนใหญ่มาจากสถานการณ์ที่ เกิดขึน้จริงในการ

ท างาน 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน หากเป็นข้อความทางบวก ผู้ตอบจะได้คะแนน ตั้งแต่ “จริง
ที่สดุ” มีค่าเท่ากบั 6 คะแนน และลดลงตามล าดบัจน “ไม่จรงิที่สดุ” มีค่าเท่ากบั 1 คะแนน  
 

 

 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
  จรงิที่สดุ      จรงิ  ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ     ไม่จรงิ   ไม่จรงิที่สดุ 
 

  

 

 

 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
  จรงิที่สดุ      จรงิ  ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ     ไม่จรงิ   ไม่จรงิที่สดุ 
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การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

ในการวิจัยครั้งนี ้ ผู ้วิจัยได้น าแบบวัดที่พัฒนามาจากแนวคิดและแบบวัดของ
นกัวิชาการท่านอ่ืน ๆ ไปทดลองใชแ้ละหาคณุภาพของเครื่องวดั มีรายละเอียดต่อไปนี ้
 

ความเทีย่งตรง (Validity) 
ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ของแบบวดั โดย

ให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ เชี่ยวชาญด้านเนื ้อหาของตัวแปรที่ ใช้ในการศึกษานี ้ จ านวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบว่าแบบวัดสามารถวัดไดถู้กตอ้งตามวัตถุประสงคข์องเนือ้หา มีเนือ้หาครอบคลุมตาม
นิยามปฏิบัติการ และมีภาษาที่ใช้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นน ามาหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งรายขอ้ (Index of Item-Objective Congruence: IOC)  

การหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Item Discrimination) 
ผูว้ิจยัน าแบบวดัแต่ละฉบบัที่ไดร้บัการตรวจสอบความเที่ยงตรงแลว้ไปทดลองใช้

กบักลุ่มนกัศึกษานิเทศศาสตรท์ี่มีคณุลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอย่างจริง จ านวน 35 คน แลว้
น ามาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ( Item – tole 
Correlation) และเลือกขอ้ที่มีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.3 ขึน้ไป (รตัติกรณ ์จงวิศาล, 2558) และมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มาใชเ้ป็นขอ้ค าถามในแบบสอบถามส าหรบัใชใ้นการเก็บขอ้มูล
จรงิ 

ความเชื่อมั่น (Reliability) 
การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวดั ภายหลงัจากการหาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้

ของแบบวดัแลว้ เลือกขอ้ค าถามที่มีนยัส าคญัทางสถิติและไดร้บัการปรบัปรุงใหม้ีเนือ้หาครอบคลมุ
สิ่งที่ต้องการวัด ให้น ามาความเชื่อมั่นชนิดความสอดคล้องภายใน ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  โดยใชเ้กณฑพ์ิจารณาค่าความเชื่อมั่นที่ 
0.6 ขึน้ไป (อรพินทร ์ชชูม, 2545) 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผูว้ิจยัด าเนินการขอใบรบัรองการท าวิจยัในมนุษยจ์ากสถาบนัยุทธศาสตรท์าง
ปัญญาและวิจยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

2. ผูว้ิจยัด าเนินการขอหนงัสืออนุญาตเก็บขอ้มลูจากบณัฑิตวิทยาลยั และติดต่อ
มหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพมหานครที่เป็นกลุม่ตวัอย่างในการวิจยั เพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการ
เก็บขอ้มลูกบันกัศกึษา 

3. ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน ์
4. ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับการตอบ

กลบัมาทัง้หมด 
5. น าแบบสอบถามที่ไดม้าด าเนินการจัดกระท าขอ้มูลและวิเคราะหข์อ้มูลทาง

สถิติ 
 

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยประมวลผลขอ้มูลดว้ยเครื่องคอมพิวเตอรโ์ดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
และไดว้ิเคราะหข์อ้มลูตามวิธีการทางสถิติเพื่อตอบค าถามวิจยั มีขัน้ตอนดงันี ้  

1. การวิเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ดว้ยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใชใ้น
การอธิบายลกัษณะของกลุ่มตัวอย่างและลกัษณะของตวัแรที่ใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี การ
หาค่ารอ้ยละ (Percentage) รวมถึงสถิติพืน้ฐานเพื่อใหท้ราบถึงลกัษณะการแจกแจงของตัวแปร
สงัเกต ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ค่าความเบ ้
(Skewness: SK) ค่าความโด่ง (Kurtosis: KU) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบค าถามการวิจัยตามวัตถุประสงค์ด้วยสถิติอ้างอิง  
(Inferential Statistics) ผูว้ิจยัใชส้ถิติดงันี ้  

2.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ โดยการวิเคราะห์ค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั (Pearson’s product-moment correlation coefficient)  

2.2 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของการวิเคราะห์การถดถอย (Regression 
Analysis) ดงันี ้

1) การตรวจสอบการแจกแจงของตวัแปรอิสระ (Normality Test) 
2) การตรวจสอบความเป็นอิสระของความคลาดเคลื่อน (Independence) 

พิจารณาจากค่า Durbin-Watson 
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3) การตรวจสอบความสัมพันธ์ร่วมพหุเชิงเส้น (Multicollinearity) โดย
พิจารณาจากค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์ค่า Tolerance และ ค่า Variance Inflation Factor (VIF) 

2.3 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อ
ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวัดความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพของนัก
ศึกษานิเทศศาสตรต์ามสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยมีการประมาณค่าพารามิเตอร ์ดว้ย
วิธีการประมาณค่าความเป็นไปไดส้งูสดุ (Maximum Likelihood: ML) ค่าสถิติที่ใชใ้นการพิจารณา
ดงันี ้

1) การตรวจสอบความเหมาะสมของขอ้มูลว่าเหมาะสมที่จะน ามาวิเคราะห์
ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ ดว้ยการพิจารณาจากค่า  KMO (Kaiser-Meyer-
Olkin) ย่ิงค่าเขา้ใกล ้1 ยิ่งมีความเหมาะสม 

2) ค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตเป็นไปตามเกณฑ์ Factor 
loading > 0.40  (Hair et al.  , 2009)  

3) ค่าสถิ ติไค -สแควร์ (Chi-square statistics) โดยผู้วิจัยพิจารณาจาก

จ านวนเท่าของค่าสถิติไค-สแควรต่์อค่าองศาอิสระ (𝜒2/𝑑𝑓) หากค่าสถิติไค-สแควรม์ีค่าน้อย
กว่า 2 เท่าของค่าองศาอิสระแสดงว่า ขอ้มลูโมเดลมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์  

4) ค่าดัชนี วัดระดับความกลมกลืน  (Goodness of fit index: GFI) คือ 
อตัราส่วนของผลต่างระหว่างฟังกช์ั่นความกลมกลืนจากโมเดลก่อนและหลงัปรบัโมเดล ค่า GFI 
หากมีค่ามากกว่า 0.9 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์(Hair et al., 2010) 

5) ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของรากก าลังสองเฉลี่ย (Root mean 
square error of approximation: RMSEA) ต ่ากว่า 0.05 ที่ ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งถือว่า
โมเดลมีความกลมกลืนดมีาก (Hair et al., 2010)  

6) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องแบบค่าการกระจายปกติ (Normed fit 
index: NFI) ค่ายิ่ ง เข้าใกล้ 1 ยิ่ งแสดงว่าโม เดลมีความกลมกลืนกับข้อมูล เชิ งประจักษ ์ 
(Diamantopoulos, Siguaw, & Cadogan, 2000) 

7) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ  (Comparative fit 
index: CFI) ไม่ควรต ่ากว่า 0.9 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ (Hair et al., 
2010) 
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การพิทักษสิ์ทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง  

งานวิจัยนี ้ต้องผ่านการรบัรองการท าวิจัยในมนุษย์จากสถาบันยุทธศาสตรท์าง
ปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าไม่มีการล่วงละเมิดสิทธิ สวัสดิภาพ และไม่
ก่อใหเ้กิดผลกระทบทางรา่งกายและจิตใจแก่ผูใ้หข้อ้มลู หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัจึงท าหนงัสือขออนญุาต
แก่มหาวิทยาลยัที่เป็นกลุ่มตวัอย่างเพื่อท าการเก็บขอ้มลู โดยการเก็บขอ้มลูจะตอ้งมีขอ้ชีแ้จงที่ระบุ
ไวใ้นชุดแบบสอบถามอย่างชดัเจนว่า ผูใ้หข้อ้มลูมีสิทธิ์ในการใหข้อ้มูลโดยสมคัรใจ และขอ้มูลนัน้
จะถูกเก็บเป็นความลบั การน าขอ้มูลไปอภิปรายผลหรือเผยแพร่จะกระท าในภาพรวมส าหรบัการ
น าเสนอในรูปผลงานการวิจยัเท่านัน้ 
 

 

 

 

 



 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค ์ 1. เพื่อวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของความสามารถใน
การปรบัตัวทางอาชีพของนักศึกษานิเทศศาสตร์ 2. เพื่อศึกษาอ านาจการท านายและคน้พบตัว
ท านายที่ส  าคญัของปัจจัยทางจิตและทางสงัคมที่มีต่อความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพของ
นกัศกึษานิเทศศาสตร ์โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามล าดบั ดงันี ้

ตอนที่ 1 ลกัษณะทั่วไปของกลุม่ตวัอย่าง 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ของตวัแปร  
ตอนที่ 3 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันของความสามารถในการปรบัตัว

ทางอาชีพของนกัศกึษา 
ตอนที่ 4 การวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบน าเขา้ (Enter) 

 
สัญลักษณแ์ละอักษรย่อทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลและการท าความเขา้ใจเก่ียวกับการวิเคราะห์
ขอ้มลู ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณแ์ละอกัษรย่อที่ใชใ้นการศกึษาและวิเคราะหข์อ้มลูดงันี  ้

ตาราง 2 สญัลกัษณแ์ทนค่าสถิติ 

สัญลักษณ ์ ความหมาย 
M ค่าเฉลี่ย (Mean) 
SD ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
Min ค่าต ่าสดุ  
Max ค่าสงูสดุ 
Sk ค่าความเบ ้(Skewness) 
Ku ค่าความโด่ง (Kurtosis) 
r ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์พียรส์นั (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient) 
df องศาอิสระ (Degree of Freedom) 
p ค่าความน่าจะเป็นทางสถิติ  
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ตาราง 2 (ต่อ) 

สัญลักษณ ์ ความหมาย 

𝜒2 ค่าสถิติไค-สแควร ์(Chi-square) 
t การทดสอบนยัส าคญัทางสถิติ (t Values) 
b ค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ (Factor loading) 
SE ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) 
CFI ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index) 
GFI ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) 
RMSEA ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของรากก าลงัสองเฉลี่ย 

(Root Mean Square Error of Approximation) 
NFI ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องแบบค่าการกระจายปกติ (Normed Fit 

Index) 
B ค่าสมัประสิทธิ์การถดถอยเชิงสว่น 
Beta ค่าสมัประสิทธิ์การถดถอยเชิงสว่นมาตรฐาน 
R ค่าความสมัพนัธร์ะหว่างค่าท่ีวดัไดจ้รงิกบัค่าที่ไดจ้ากการพยากรณ ์
R2 ค่าสมัประสิทธิ์พยากรณ ์(Coefficient of Determination) 
Adjusted R2 ค่าประสิทธิภาพการพยากรณท์ี่ปรบัแลว้ 

ตาราง 3 อกัษรย่อแทนตวัแปร 

อักษรย่อ ตัวแปร 
Career ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ 
CACONC ความใสใ่จในอาชีพ 
CACONT การควบคมุตนในอาชีพ 
CACUR ความใฝ่รูใ้นอาชีพ 
CACONF ความมั่นใจในตนเองทางอาชีพ 
CA1 - CA24 สญัลกัษณต์วัแปรสงัเกตของความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ 
LG การมุ่งเนน้เปา้หมายการเรียนรู ้
PP บคุลิกภาพเชิงรุก 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

อกัษรย่อ ตวัแปร 
PBA เจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากดั 
SS การสนบัสนนุทางสงัคม 
ALE สภาพแวดลอ้มทางการเรียน 

 
ตอนที ่1 ข้อมูลคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิเทศ
ศาสตรใ์นเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทัง้หมด 402 คน มีคณุลกัษณะดงันี ้

ตาราง 4 จ านวนและรอ้ยละของบคุคลที่เป็นกลุม่ตวัอย่าง  

 ลักษณะของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด 

1. มหาวทิยาลัย      
 มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 130 32.3    
 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 91 22.6    
 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 90 22.4    
 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย ์ 91 22.6    
 รวม 402 100.0    
2. อายุ 402  21.66 25 19 
3. เพศ      
 ชาย 128 31.8    
 หญิง 232 57.7    
 เพศทางเลือก 42 10.4    
 รวม 402 100.0    
4. ประสบการณท์ างานดา้นนิเทศศาสตร ์      
 ไม่เคยมีประสบการณท์ างานดา้นนิเทศ

ศาสตร ์
130 32.3    

 เคยมีประสบการณท์ างานดา้นนิเทศศาสตร ์ 272 67.7    
 รวม 402 100.0    
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ตาราง 4 (ต่อ)  

 ลักษณะของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด 

5. ลักษณะของประการณท์ างานด้านนิเทศศาสตร ์(ค าตอบมากทีสุ่ด 3 อนัดับ) 
 1. นกัศกึษาชว่ยงาน เช่น ใน

มหาวิทยาลยั คณะ ชมรม เป็นตน้ 
185 39.3    

 2. งานอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ ์
(Freelance) เช่น พิธีกร ช่างภาพ ตดั
ต่อ เป็นตน้ 

104 25.9    

 3. การฝึกประสบการณ ์เช่น โครงกา
รสหกิจศกึษา โครงการฝึกประสบการณ์
อื่น ๆ 

55 13.7    

6. ต าแหน่งงานจากประสบการณท์ างาน (ค าตอบมากทีสุ่ด 3 อันดับ)  
 1. ตดัต่อ เช่น ภาพ เสียง 

ภาพเคล่ือนไหวตา่ง ๆ 
123 30.6    

 2. ออกแบบส่ือ เช่น ส่ิงพิมพ ์เครื่องแต่ง
กาย ฉาก 

121 30.1    

 3. การเขยีนบท (บทละคร บท
ภาพยนตร ์บทโฆษณา และอื่น ๆ) 

119 29.6    

7. สิ่งทีไ่ด้รับจากประสบการณท์ างาน (ค าตอบมากทีสุ่ด 3 อันดับ)  
 1. ไดร้บัส่ิงตอบแทนที่ไม่ใช่สิง่ของ เช่น 

ประสบการณ ์ความรู ้มิตรภาพ 
241 60.0    

 2. ไดร้บัค่าตอบแทนที่เป็นเงิน เชน่ 
ทนุการศกึษา 

100 24.9    

 3. ไม่ไดร้บั 90 22.4    
8. การวางแผนส าหรับอาชีพในอนาคต      
 วางแผนไวแ้ลว้ 271 67.4    
 ยงัไม่ไดว้างแผน 131 32.6    
 รวม  402 100.0    
9. อาชีพทีอ่ยากท าหลังจบการศึกษาปริญญาตรี (ค าตอบมากทีสุ่ด 3 อันดับ)  
 1. ผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั 164 40.8    
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ตาราง 4 (ต่อ)  

 ลักษณะของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด 

 2. ผูผ้ลิตรายการวิทยกุระจายเสียง รายการ
โทรทศัน ์รายการออนไลน ์

113 28.1    

 3. นกัสรา้งสรรคแ์ละออกแบบส่ือ เช่น ส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ส่ือการเรียนรู ้โมชั่นกราฟิก ครีเอ
ทีฟ 

111 27.6    

 4. ผูก้  ากบั/ผูช้่วยผูก้  ากบัรายการ ผูก้  ากบั
ภาพยนตรด์ิจิทลั 

111 27.6    

 
จากตาราง 4 พบว่า นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 402 คน เป็นผูก้  าลงัศึกษา

ในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมากที่สุด (รอ้ยละ 32.3) มีอายุเฉลี่ย 21.66 ปี 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (รอ้ยละ 57.7) เป็นผูม้ีประสบการณท์ างานดา้นนิเทศศาสตรม์ากถึง (รอ้ย
ละ 67.7) ส่วนมากเป็นนกัศึกษาช่วยงาน (รอ้ยละ 39.3) ในต าแหน่งงานดา้นการตัดต่อมากที่สุด 
(รอ้ยละ 30.6) สิ่งที่ไดร้บัจากการท างาน เช่น ประสบการณ์ ความรู ้มิตรภาพมากที่สุด (รอ้ยละ 
60.0) ส่วนใหญ่เป็นผูท้ี่มีการวางแผนอาชีพในอนาคต (รอ้ยละ67.4) และอาชีพผูป้ระกอบธุรกิจ
สว่นตวัเป็นอาชีพที่ผูต้อบแบบสอบถามอยากท าหลงัจบการศึกษามากที่สดุ (รอ้ยละ 40.8) 
 

ตอนที ่2 การวิเคราะหข์้อมูลเบือ้งต้นของตัวแปร 
 การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร 

การตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรที่ศึกษา เพื่อตรวจสอบว่ามีการแจกแจงแบบ
ปกติหรือไม่ โดยพิจารณาจากความเบ ้ความโด่ง ซึ่งการแจกแจงของตวัแปรที่เป็นแบบปกติควรมี
ค่าความเบ ้อยู่ระหว่าง + 1.0 และมีค่าความโด่งอยู่ระหว่าง + 1.0 (George; & Mallery. 2006: 
98-99) นอกจากนี ้ค่าทัง้สองสามารถขยายขอบเขตไดเ้ป็นค่าที่อยู่ระหว่าง + 2.0  ดงันี ้
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ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ ้ค่าความโด่ง ของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

ตัวแปร Mean SD Min Max Sk Ku 

กลุ่มของตวัแปรตาม 

ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ 121.1343 14.47233 82.00 144.00 -.613 -.279 

ความใส่ใจในอาชีพ 29.3458 4.73669 13.00 36.00 -.559 -.101 

การควบคมุตนในอาชีพ 30.5871 3.90391 20.00 36.00 -.741 -.066 

ความใฝ่รูใ้นอาชีพ 30.4030 4.00894 16.00 36.00 -.555 -.110 

ความมั่นใจในตนเองทางอาชีพ 30.7985 3.80991 22.00 36.00 -.378 -.695 

กลุ่มตวัแปรตน้ทางจติ       

การมุง่เนน้เปา้หมายการเรียนรู ้ 41.6368 4.96797 24.00 48.00 -.489 -.646 

บคุลิกภาพเชงิรุก 50.0821 5.83016 36.00 60.00 -.267 -.496 

เจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากดั 123.6045 13.97184 88.00 155.00 -.509 .075 

กลุ่มตวัแปนตน้ทางสังคม       

การสนบัสนนุทางสงัคม 60.6841 9.52525 26.00 72.00 -.933 .754 

สภาพแวดลอ้มทางการเรียน 59.9776 8.64524 36.00 72.00 -.582 .014 

 
 จากตาราง 5 พบว่า ตวัแปรทุกตัวมีค่าความเบ ้ความโด่งที่แสดงว่า ขอ้มูลมีการแจกแจง
แบบปกติ โดยกลุม่ตวัแปรตามที่มีค่าความเบต้ ่าสดุ คือ การควบคมุตนในอาชีพ เท่ากบั -.741 และ
ค่าความโด่งสูงสุด คือ ความมั่นใจในตนเองทางอาชีพ เท่ากับ -.695 กลุ่มตัวแปรทางจิตที่มีค่า
ความเบต้ ่าสุด คือ เจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากดั เท่ากบั -.509 และค่าความโด่งสูงสุด 
คือ การมุ่งเนน้เป้าหมายการเรียนรูเ้ท่ากบั -.646 และกลุ่มตวัแปรทางสงัคมที่มีค่าความเบต้ ่าที่สุด 
คือ การสนบัสนนุทางสงัคม เท่ากบั -.933 และมีค่าความโด่งสงูที่สดุเท่ากบั .754 
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ตาราง 6 ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นัระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามท่ีใชใ้น
การศึกษา เพื่อวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบน าเขา้ (Enter) 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ 1          

2. ความใส่ใจในอาชีพ .842** 1         

3. การควบคมุตนในอาชีพ .903** .700** 1        

4. ความใฝ่รูใ้นอาชีพ .889** .595** .751** 1       

5. ความมั่นใจในตนเองทางอาชีพ .891** .614** .744** .816** 1      

6. การมุ่งเนน้เป้าหมายการเรียนรู ้ .796** .661** .679** .708** .759** 1     

7. บคุลิกภาพเชิงรุก .757** .606** .624** .709** .738** .698** 1    

8. เจตคติต่ออาชีพท่ีมอีิสระและไรข้อ้จ ากดั .779** .627** .722** .712** .690** .737** .684** 1   
9. การสนบัสนนุทางสงัคม .523** .297** .509** .543** .526** .482** .465** .528** 1  

10. สภาพแวดลอ้มทางการเรียน .699** .511** .617** .696** .656** .669** .620** .801** .497** 1 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01, * มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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 ตาราง 7 ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นัระหว่างตวัแปรสงัเกตเพื่อวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนั 

ตวัแปรสงัเกต 1 2 3 4 
1. ความใสใ่จในอาชีพ (CACONC) 1 

   

2. การควบคมุตนในอาชีพ (CACONT) .700** 1   

3. ความใฝ่รูใ้นอาชีพ (CACUR) .595** .751** 1  

4. ความมั่นใจในตนเองทางอาชีพ (CACONF) .614** .744** .816** 1 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01, * มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

การตรวจสอบความสัมพันธร์ะหว่างตัวแปร 
จากตาราง 6 พบว่า ตวัแปรท่ีศึกษามีความสมัพนัธก์นัเชิงบวกทุกตวั ค่าสมัประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีค่าอยู่ระหว่าง 0.297 ถึง 0.903  โดยการควบคุมตนในอาชีพมี
ความสัมพันธ์กับความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพสูงสุดเท่ากับ 0.903  ในขณะที่การ
สนับสนุนทางสงัคมมีความสมัพันธก์ับความใส่ใจในอาชีพต ่าสุดเท่ากบั 0.297  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

จากตาราง 7 พบว่า กลุ่มตวัแปรสงัเกตมีความสมัพนัธก์ันทัง้เชิงบวก ค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพันธร์ะหว่างตวัแปรมีค่าอยู่ระหว่าง 0.595 ถึง 0.816   โดยความมั่นใจในตนเองทางอาชีพมี
ความสัมพันธ์กันเชิงบวกกับความใฝ่รูใ้นอาชีพ โดยมีความสัมพันธ์สูงสุด มีค่าเท่ากับ 0.816 
ในขณะที่ความใฝ่รูใ้นอาชีพมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกกับความใส่ใจในอาชีพน้อยที่สุด มีค่า
เท่ากบั 0.595 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01    
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันของความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ
ของนักศึกษา 
 การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยัน (Confirm 
Factor Analysis)  

ผูว้ิจยัไดไ้ดต้รวจสอบความเหมาะสมของขอ้มลูว่าเหมาะสมที่จะน ามาวิเคราะหด์ว้ย
เทคนิคการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากค่าสถิติ ดงันี ้

1) พิจารณาจากค่า  KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ยิ่งค่าเขา้ใกล ้1 ขอ้มูลยิ่งมีความ
เหมาะสมส าหรบัการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ โดยที่ 0 < KMO < 1 ค่าตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป แสดงว่า
ขอ้มลูเหมาะสมที่จะวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ (Hair., et al. 2006) 

2) พิ จารณาค่า Bartlett's Test of Sphericity มีนัยส าคัญ  แสดงว่า ตั วแปรมี

ความสมัพันธ์กันสามารถน าไปวิเคราะหอ์งคป์ระกอบได ้โดยที่ sig > α (สุภมาส อังศุโชติ และ
คณะ. 2557) 

H0: Correlation matrix เป็น Identity matrix หรือตวัแปรไม่มีความสมัพนัธก์นั 
H1: Correlation matrix ไม่เป็น Identity matrix หรือตวัแปรมีความสมัพนัธก์นั 

ตาราง 8 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของขอ้มลูเพื่อวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.813 
Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 1102.770 
df 6 
Sig. 0.000 

  
จากตาราง 8 พบว่า สถิ ติ  Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) มี ค่าเท่ากับ  0.813 ซึ่ ง

มากกว่า 0.5 และเขา้ใกล ้1 ส าหรบัสถิติ Bartlett's Test of Sphericity มีค่า sig เท่ากบั 0.000 ตัว
แปรสังเกต มีความสัมพันธ์กัน แสดงว่าข้อมูลมีความเหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์
องคป์ระกอบ (Factor Analysis) 
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 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันของความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ
ของนักศึกษา 

ตาราง 9 ค่าดชันีทดสอบโมเดลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหน่ึงของความสามารถ
ในการปรบัตวัทางอาชีพของนกัศกึษา 

ดัชนีบ่งชี ้ เกณฑท์ีใ่ช้พิจารณา ค่าดัชนีก่อนปรับ
โมเดล 

ค่าดัชนีหลังปรับ
โมเดล 

1. Chi-square: 𝜒2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 40.99 1.27 

2. 𝜒2/ df 𝜒2/ df < 2.00 40.99/2 = 20.495 1.27/1 = 1.27 

2. p-value p > 0.05 0.00000 0.25977 
3. NFI NFI > 0.90 0.97 1.00 
4. CFI CFI > 0.90 0.97 1.00 
5. GFI GFI > 0.90 0.95 1.00 
6. RMSEA ต ่าว่า 0.05 0.22 0.026 

 
จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหค์วามกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนัของ

ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพของนกัศกึษา พบว่า โมเดลไม่มีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิง
ประจกัษ์ โดยมีค่าดชันีความกลมกลืนต่าง ๆ ดงันี ้ค่าสถิติไค-สแควร ์เท่ากบั 40.99 ค่าองศาอิสระ 

(df)  เท่ากับ 2  ค่า 𝜒2/𝑑𝑓 = 20.495 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.95 ค่า
ดชันีวดัระดับความสอดคลอ้งเชิงเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากบั 0.97 ค่าประมาณความคลาดเคลื่อน
ของรากก าลงัสองเฉลี่ย (RMSEA) มีค่าเท่ากบั 0.22 และค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งแบบค่า
การกระจายปกติ (NFI) เท่ากบั 0.97 ดงันัน้ เมื่อการวิเคราะหก์ารวิเคราะหโ์มเดลองคป์ระกอบเชิง
ยืนยันยังไม่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ผู้วิจัยได้ปรับรูปแบบโดยยอมให้ความ
คลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตบางตัวมีความสัมพันธ์กันได้ จึงได้ผลดังนี ้  ค่าสถิติไค -สแควร ์

เท่ากบั 1.27 ค่าองศาอิสระ (df)  เท่ากบั 1  ค่า 𝜒2/𝑑𝑓 = 1.27 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน 
(GFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 
ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของรากก าลงัสองเฉลี่ย (RMSEA) มีค่าเท่ากบั 0.026 และค่าดชันี
วดัระดบัความสอดคลอ้งแบบค่าการกระจายปกติ (NFI) เท่ากบั 1.00 เมื่อปรบัรูปแบบโดยยอมให้
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ความคลาดเคลื่อนของตวัแปรสงัเกตบางตวัมีความสมัพนัธก์นัแลว้ พบว่า ดชันีทกุค่า ผ่านเกณฑท์ี่
บ่งบอกไดว้่าโมเดลมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ ดงัภาพประกอบ 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 โมเดลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหน่ึงของ 
ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพของนกัศึกษา 

 

 

 

 

 

 

CACONC 

CACONT 

CACUR 

CACONF 

CAREER 

0.67** 

0.83** 

0.90** 

0.90** 

1.00 

0.55 

0.32 

0.18 

0.19 
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ตาราง 10 ค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ (b) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) ค่าการทดสอบ
นยัส าคญัทางสถิติ (t) และค่าสมัประสิทธิ์พยากรณ ์(R2) ของความสามารถในการปรบัตวัทาง
อาชีพของนกัศกึษาจากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหน่ึง 

องคป์ระกอบ/ตัวแปรสังเกต สัญลักษณ ์ น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

b 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

SE 

ค่าทดสอบ
นัยส าคัญ 

t 

สัมประสิทธิ์
พยากรณ ์

R2 

ดา้นความใส่ใจในอาชีพ  CACONC 0.67 0.05 14.58** 0.45 
ดา้นการควบคมุตนในอาชีพ  CACONT  0.83 0.04 19.78** 0.68 
ดา้นความใฝ่รูใ้นอาชีพ  CACUR  0.90 0.04 22.63** 0.82 
ดา้นความมั่นใจในตนเองทาง
อาชีพ  

CACONF  0.90 0.04 22.54** 0.81 

Chi-Square = 1.27, df = 1, 𝜒2/𝑑𝑓 = 1.27, GFI = 1.00, CFI = 1.00,  
RMSEA = 0.026, NFI = 1.00 

** p < .01, t-value > 1.96 

จากตาราง 10 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง พบว่า ประกอบ
ของความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพของนักศึกษา ในแต่ละองคป์ระกอบมีค่าเป็นบวกมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกดา้น โดยค่า t อยู่ระหว่าง 14.58 – 22.63 แสงดว่าในแต่ละ
องคป์ระกอบมีค่าองคป์ระกอบร่วม (Common Factor) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และค่าน า้หนัก
องคป์ระกอบของ ดา้นความใส่ใจในอาชีพ มีค่าเท่ากับ 0.67 ดา้นการควบคุมตนในอาชีพ มีค่า
น า้หนักองคป์ระกอบเท่ากับ 0.83  ดา้นความใฝ่รูใ้นอาชีพ มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบเท่ากบั 0.90 
และดา้นความมั่นใจในตนเองทางอาชีพ มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบเท่ากับ 0.90 แสดงว่า เป็นตัว
บ่งชีท้ี่ส  าคญัในการพิจารณาถึงความสามารถในการปรบัทางอาชีพของนกัศึกษา เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดขององคป์ระกอบ พบว่า ดา้นความใฝ่รูใ้นอาชีพและด้านความมั่นใจในตนเองทาง
อาชีพ มีค่าน า้หนกัมากที่สดุ รองลงมา ไดแ้ก่  ดา้นการควบคมุตนในอาชีพและดา้นความใส่ใจใน
อาชีพ ตามล าดบั  

ส าหรบัแต่ละองคป์ระกอบมีค่าสมัประสิทธิ์พยากรณ์ (R2) อยู่ระหว่าง 0.45 – 0.82 
เป็นค่าน า้หนักที่เหมาะสม ในการบ่งบอกถึงการเป็นองคป์ระกอบและสามารถชีว้ดัความสามารถ
ในการปรบัตัวทางอาชีพของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม จากผลดังกล่าวสามารถยืนยันโมเดล
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องคป์ระกอบของความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพของนักศึกษาตามกรอบแนวคิดการวิจัย
เชิงทฤษฎีที่ผูว้ิจยัก าหนดไว ้ 
 
ตอนที ่4 การวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบน าเข้า (Enter) 
 การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอย (Regression 
Analysis)  

ตาราง 11 ตารางแสดงเกณฑก์ารพิจารณาการตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการวิเคราะหก์าร
ถดถอย (Regression Analysis) 

 Assumption วิธีการตรวจสอบ (Method) เกณฑ ์(Criterion) 
1. Normality พิจารณา Komogorov - Sminov เมื่อ 

(n > 50) 
ตัวแปรมีการแจกแจงปกติ 

เมื่อ Sig > α  
2. Independence Durbin - Watson มีค่าระหว่าง 1.5 – 2.5 แสดง

ว่าตวัแปรเป็นอิสระกนั 
3. Multicollinearity 
 

1. ค่า Tolerance  
2. ค่า Variance Inflation Factor (VIF) 

1. Tolerance > 0.1 
2. VIF < 10  

 
1) การตรวจสอบการแจกแจงของตวัแปรตาม (Normality Test) 

H0 : ตวัแปรตามมีการแจกแจงเป็นแบบปกติ 
H1 : ตวัแปรตามมีการแจกแจงไม่เป็นปกติ 

ตาราง 12 ผลการตรวจสอบการแจกแจงของตวัแปรอิสระ (Normality Test) 

ตัวแปรตาม 
Kolmogorov-Smirnova 

Statistic df Sig. 
ผลรวมตวัแปรตามทัง้ 4 องคป์ระกอบ (COMPUTE 
SUMCA=SUM(CACONC to CACONF) 

.124 402 .000 

 

 จากตาราง 12 ผลจากการวิเคราะหส์ถิติทดสอบ Kolmogorov-Smirnova พบว่า มีค่า Sig 

นอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่าตวัแปรตามไม่มีการแจกแจงเป็นแบบปกติ แต่งานวิจัยนีม้ี n มากพอ (n = 
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402) จึงมีแนวโนม้ที่จะลู่เขา้สู่การแจกแจงแบบปกติตามทฤษฎีขีดจ ากดักลาง (The Central Limit 

Theorem) 

2) การตรวจสอบความเป็นอิสระของความคลาดเคลื่อน (Independence) พิจารณา
จากค่า Durbin-Watson  

ตาราง 13 ผลการตรวจสอบความเป็นอิสระของความคลาดเคลื่อน (Independence) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .870a .757 .753 7.18559 2.147 
2 .716a .512 .506 3.32948 1.921 
3 .768a .590 .585 2.51605 2.206 
4 .812a .659 .655 2.35428 2.161 
5 .828a .686 .682 2.14762 2.086 

 
จากตาราง 13 พบว่า ค่า Durbin – Watson อยู่ระหว่าง 1.5 – 2.5 ดงันัน้ความคลาด

เคลื่อนเป็นอิสระกนัเป็นไปตามขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 
 
3) การตรวจสอบความสมัพนัธร์่วมพหุเชิงเสน้ (Multicollinearity) โดยพิจารณาจาก

ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์ค่า Tolerance และ ค่า Variance Inflation Factor (VIF)  
ผลการวิเคราะหโ์ดยรวม พบว่า  ค่า Tolerance ของตัวแปรอิสระทุกตวัที่แสดงผลใน

ตาราง 15 ถึง 19 มีค่ามากกว่า 0.1 และ ค่า Variance Inflation Factor (VIF) มีค่าน้อยกว่า 10 
ดงันัน้ตวัแปรอิสระไม่มีความสมัพนัธร์ว่มพหเุชิงเสน้ 
 

 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบน าเข้า (Enter) 
การวิเคราะหข์อ้มลูส่วนนี ้เป็นการแสวงหาตวัท านายส าคญัและปริมาณการท านาย

ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพในดา้นรวมและดา้ยย่อย 4 ดา้น  ดา้นความใส่ใจในอาชีพ 
ดา้นการควบคมุตนในอาชีพ ดา้นความใฝ่รูใ้นอาชีพ และดา้นความมั่นใจในตนเองทางอาชีพ สถิติ
ที่ใชคื้อ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบน าเข้า (Enter) โดยใช้ตัวแปรอิสระ 5 ตัว ซึ่งแบ่ง
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ออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย 1) กลุ่มตวัแปรทางจิต มี 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ การมุ่งเนน้เป้าหมายการ
เรียนรู ้บุคลิกภาพเชิงรุก และเจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากัด และ 2) กลุ่มตัวแปรทาง
สงัคม มี 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ การสนบัสนนุทางสงัคมและสภาพแวดลอ้มทางการเรียน 

นอกจากนี ้การวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณู ตัวแปรอิสระแต่ละตวัตอ้งไม่สมัพนัธก์ัน
ในระดับสูง คือ ค่าความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระไม่ควรสูงเกิน 0.8 (Devore & Peck, 1993) 
เพื่ อไม่ ให้เกิดความสัมพันธ์พหุร่วมเชิงเส้น (Multicollinearity) ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้วิ เคราะห์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีสหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation) ผลการวิเคราะห ์พบว่า ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรอิสระแต่
ละคู่มีค่าไม่เกิน 0.8 ดงันัน้ จึงน าขอ้มลูมาวิเคราะหก์ารถดถอยแบบน าเขา้ (Enter) ในล าดบัต่อไป 

ตาราง 14 ผลการวิเคราะหอ์ านาจการท านายของตวัแปรจิตและสงัคมที่มีต่อความสามารถในการ
ปรบัตวัทางอาชีพดา้นรวม 

ตัวแปร B SE 𝞫 t p value 
Collinearity statistic 
Tolerance VIF 

การมุง่เนน้เปา้หมายการเรียนรู ้ 1.001 0.118 0.344 8.491 .000** .375 2.666 
บคุลิกภาพเชงิรุก 0.683 0.093 0.275 7.368 .000** .441 2.268 
เจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากดั 0.259 0.050 0.250 5.197 .000** .265 3.773 
การสนบัสนนุทางสงัคม 0.099 0.046 0.065 2.171 .031* .685 1.460 
สภาพแวดลอ้มทางการเรียน 0.110 0.071 0.066 1.536 .125 .338 2.963 
R = 0.870, R2 = 0.757, adjusted R2 = 0.753, ค่าคงที่ (Constant) = 0.606 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01, * มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

จากตาราง 14 พบว่า การมุ่งเน้นเป้าหมายการเรียนรู ้บุคลิกภาพเชิงรุก เจตคติต่อ
อาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากดั และการสนับสนุนทางสงัคม มีผลต่อความสามารถในการปรบัตัว
ทางอาชีพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 โดยตัวแปรทัง้ 4 ตัวสามารถร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพไดร้อ้ยละ 75.3 โดยการมุ่งเนน้
เป้าหมายการเรียนรู ้มีอิทธิพลต่อความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพมากที่สดุ (Beta = 0.344) 
รองลงมาคือ บุคลิกภาพเชิงรุก (Beta = 0.275) เจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากดั (Beta = 
0.250)  และการสนบัสนนุทางสงัคม (Beta = 0.065) ตามล าดบั 
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ตาราง 15 ผลการวิเคราะหอ์ านาจการท านายของตวัแปรจิตและสงัคมที่มีต่อความสามารถในการ
ปรบัตวัทางอาชีพดา้นความใสใ่จในอาชีพ  

ตัวแปร B SE 𝞫 t p value 
Collinearity statistic 
Tolerance VIF 

การมุง่เนน้เปา้หมายการเรียนรู ้ 0.359 0.055 0.377 6.570 0.000** 0.375 2.666 
บคุลิกภาพเชงิรุก 0.187 0.043 0.230 4.350 0.000** 0.441 2.268 
เจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากดั 0.109 0.023 0.321 4.702 0.000** 0.265 3.773 
การสนบัสนนุทางสงัคม -0.060 0.021 -0.120 -2.837 0.005** 0.685 1.460 
สภาพแวดลอ้มทางการเรียน -0.044 0.033 -0.081 -1.343 0.180 0.338 2.963 
R = 0.716, R2 = 0.512, adjusted R2 = 0.506, ค่าคงที่ (Constant) = -2.098 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01, * มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

จากตาราง 15 พบว่า การมุ่งเน้นเป้าหมายการเรียนรู ้บุคลิกภาพเชิงรุก เจตคติต่อ
อาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากดั และการสนับสนุนทางสงัคม มีผลต่อความสามารถในการปรบัตัว
ทางอาชีพดา้นความใส่ใจในอาชีพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรทั้ง 4 ตัว
สามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพดา้นความใส่ใจ
ในอาชีพไดร้อ้ยละ 50.6 โดยการมุ่งเน้นเป้าหมายการเรียนรู ้มีอิทธิพลต่อความสามารถในการ
ปรบัตวัทางอาชีพดา้นความใสใ่จในอาชีพมากที่สดุ (Beta = 0.37) รองลงมาคือ เจตคติต่ออาชีพที่
มีอิสระและไรข้อ้จ ากัด (Beta = 0.321)  และบุคลิกภาพเชิงรุก (Beta = 0.230) ตามล าดับ  ส่วน
การสนับสนุนทางสังคม (Beta = 0.120) มีอิทธิพลต่อความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ
ในทางลบ  
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ตาราง 16 ผลการวิเคราะหอ์ านาจการท านายของตวัแปรจิตและสงัคมที่มีต่อความสามารถในการ
ปรบัตวัทางอาชีพดา้นการควบคมุตนในอาชีพ   

ตัวแปร B SE 𝞫 t p value 
Collinearity statistic 
Tolerance VIF 

การมุง่เนน้เปา้หมายการเรียนรู ้ 0.189 0.041 0.240 4.565 0.000** 0.375 2.666 
บคุลิกภาพเชงิรุก 0.088 0.032 0.132 2.725 0.007** 0.441 2.268 
เจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากดั 0.107 0.017 0.384 6.150 0.000** 0.265 3.773 
การสนบัสนนุทางสงัคม 0.052 0.016 0.127 3.260 0.001** 0.685 1.460 
สภาพแวดลอ้มทางการเรียน 0.002 0.025 0.004 0.072 0.943 0.338 2.963 
R = 0.768, R2 = 0.590, adjusted R2 = 0.585, ค่าคงที่ (Constant) = 1.769 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01, * มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

จากตาราง 16 พบว่า การมุ่งเน้นเป้าหมายการเรียนรู ้บุคลิกภาพเชิงรุก เจตคติต่อ
อาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากดั และการสนับสนุนทางสงัคม มีผลต่อความสามารถในการปรบัตัว
ทางอาชีพดา้นการควบคมุตนในอาชีพอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยตวัแปรทัง้ 4 ตวั
สามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพดา้นการควบคมุ
ตนในอาชีพได้ร ้อยละ 58.5 โดยเจตคติต่ออาชีพที่ มี อิสระและไร้ข้อจ ากัดมี อิท ธิพลต่อ
ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพด้านการควบคุมตนในอาชีพมากที่สุด (Beta = 0.384) 
รองลงมาคือ  การมุ่งเนน้เป้าหมายการเรียนรู ้(Beta = 0.240) บุคลิกภาพเชิงรุก (Beta = 0.132) 
และการสนบัสนนุทางสงัคม (Beta = 0.127) ตามล าดบั   
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ตาราง 17 ผลการวิเคราะหอ์ านาจการท านายของตวัแปรจิตและสงัคมที่มีต่อความสามารถในการ
ปรบัตวัทางอาชีพดา้นความใฝ่รูใ้นอาชีพ  

ตัวแปร B SE 𝞫 t p value 
Collinearity statistic 
Tolerance VIF 

การมุง่เนน้เปา้หมายการเรียนรู ้ 0.173 0.039 0.215 4.484 0.000** .375 2.666 
บคุลิกภาพเชงิรุก 0.193 0.030 0.281 6.369 0.000** .441 2.268 
เจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากดั 0.032 0.016 0.112 1.974 0.049* .265 3.773 
การสนบัสนนุทางสงัคม 0.060 0.015 0.142 4.004 0.000** .685 1.460 
สภาพแวดลอ้มทางการเรียน 0.101 0.023 0.217 4.300 0.000** .338 2.963 
R = 0.812, R2 = 0.659, adjusted R2 = 0.655, ค่าคงที่ (Constant) = -0.146 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01, * มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

 จากตาราง 17 พบว่า การมุ่งเนน้เป้าหมายการเรียนรู ้บุคลิกภาพเชิงรุก เจตคติต่ออาชีพที่
มีอิสระและไรข้้อจ ากัด การสนับสนุนทางสังคม และสภาพแวดล้อมทางการเรียน มีผลต่อ
ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพดา้นความใฝ่รูใ้นอาชีพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 และ 0.05  โดยตัวแปรทั้ง 5 ตวัสามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของความสามารถใน
การปรบัตัวทางอาชีพไดด้า้นความใฝ่รูใ้นอาชีพรอ้ยละ 65.5 โดยบุคลิกภาพเชิงรุกมีอิทธิพลต่อ
ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพดา้นความใฝ่รูใ้นอาชีพมากที่สดุ (Beta = 0.281) รองลงมา
คือ สภาพแวดลอ้มทางการเรียน (Beta = 0.217)  การมุ่งเนน้เป้าหมายการเรียนรู ้(Beta = 0.215)  
การสนับสนุนทางสังคม (Beta = 0.142) และเจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากัด (Beta = 
0.112) ตามล าดบั   
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ตาราง 18 ผลการวิเคราะหอ์ านาจการท านายของตวัแปรจิตและสงัคมที่มีต่อความสามารถในการ
ปรบัตวัทางอาชีพดา้นความมั่นใจในตนเองทางอาชีพ 

ตัวแปร B SE 𝞫 t p value 
Collinearity statistic 
Tolerance VIF 

การมุง่เนน้เปา้หมายการเรียนรู ้ 0.281 0.035 0.366 7.961 0.000** 0.375 2.666 
บคุลิกภาพเชงิรุก 0.214 0.028 0.328 7.734 0.000** 0.441 2.268 
เจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากดั 0.011 0.015 0.040 0.731 0.465 0.265 3.773 
การสนบัสนนุทางสงัคม 0.047 0.014 0.117 3.453 0.001** 0.685 1.460 
สภาพแวดลอ้มทางการเรียน 0.052 0.021 0.117 2.424 0.016* 0.338 2.963 
R = 0.828, R2 = 0.686, adjusted R2 = 0.682, ค่าคงที่ (Constant) = 1.082 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01, * มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

จากตาราง 18 พบว่า การมุ่งเนน้เปา้หมายการเรียนรู ้บคุลิกภาพเชิงรุก การสนบัสนุน
ทางสงัคม และสภาพแวดลอ้มทางการเรียน มีผลต่อความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพดา้น
ความมั่นใจในตนเองทางอาชีพอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 0.05 โดยตวัแปรทัง้ 4 
ตัวสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพดา้นความ
มั่นใจในตนเองทางอาชีพได้ร ้อยละ 68.2 โดยการมุ่งเน้นเป้าหมายการเรียนรู้มี อิทธิพลต่อ
ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพด้านความมั่นใจในตนเองทางอาชีพมากที่สุด (Beta = 
0.366)  รองลงมาคือ บุคลิกภาพเชิงรุก (Beta = 0.328) สภาพแวดล้อมทางการเรียนและการ
สนบัสนนุทางสงัคม (Beta = 0.117) ตามล าดบั   
 

 

 



 

 บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเรื่อง ปัจจยัทางจิตและทางสงัคมที่มีต่อความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิเทศศาสตรใ์นเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคก์าร
วิจยั สมมติฐานการวิจยัและวิธีการด าเนินการวิจยั ดงันี ้

 
 วัตถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวิจัย 

วัตถุประสงคข์้อที่ 1 เพื่อวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของความสามารถในการ
ปรบัตวัทางอาชีพของนกัศกึษานิเทศศาสตร  ์โดยมีสมมติฐานคือ โมเดลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ
ของความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพของนกัศึกษามีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ 

วัตถุประสงคข์้อที่  2 เพื่อศึกษาอ านาจการท านายและคน้พบตัวท านายที่ส  าคัญ
ของปัจจยัทางจิตและทางสงัคมที่มีต่อความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพของนกัศึกษา โดยมี
สมมติฐานคือ ปัจจยัทางจิต ไดแ้ก่ การมุ่งเนน้เป้าหมายการเรียนรู ้ บุคลิกภาพเชิงรุก  และเจตคติ
ต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้้อจ ากัด และปัจจัยทางสังคม ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม และ
สภาพแวดลอ้มทางการเรียน สามารถท านายความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพดา้นรวมและ
ดา้นย่อย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความใส่ใจในอาชีพ การควบคมุตนในอาชีพ ความใฝ่รูใ้นอาชีพ และความ
มั่นใจในตนเองทางอาชีพ ไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

 วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีคื้อ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี 4 ที่ก าลัง
การศึกษาในปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยและมหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์รวมทัง้สิน้จ านวน 402 คน 

 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ แบบสอบถามปัจจัยทางจิตและสังคมที่มี ต่อ

ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ แบ่งออกเป็น 7 ตอน ไดแ้ก่ แบบสอบถามขอ้มูลพืน้ฐาน
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ส่วนบุคคล จ านวน 9 ขอ้แบบสอบถามความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ  จ านวน 24 ข้อ 
แบบสอบถามการมุ่งเนน้เปา้หมายการเรียนรู ้จ านวน 8 ขอ้ แบบสอบถามบคุลิกภาพเชิงรุก จ านวน 
10 ขอ้ แบบสอบถามเจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากัด จ านวน 27 ขอ้ แบบสอบถามการ
สนบัสนุนทางสงัคม จ านวน 12 ขอ้ และอบบสอบถามสภาพแวดลอ้มทางการเรียน จ านวน 12 ขอ้ 
มีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.860 ถึง 0.952 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจัยไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามที่จัดท าขึน้ในรูปแบบของ
แบบสอบถามออนไลน ์โดยเริ่มจากการน าส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูลไปยังคณบดี 
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทยและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์เมื่อไดร้บัการอนุมัติจึงด าเนินการ
จดัส่งลิงคแ์บบสอบถามไปยงัผูป้ระสานงาน เพื่อส่งต่อใหก้ับนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย โดยเริ่มเก็บ
ขอ้มลูตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2564 
 
 การวิเคราะหข์้อมูล 

ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะหส์ถิติพรรณนา และใชโ้ปรแกรม LISREL ส าหรบั
การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยนัยนั (Confirm Factor Analysis) โดยแบ่งการวิเคราะหอ์อกเป็น 4 
ตอน ไดแ้ก่ ตอนที่ 1 ลกัษณะทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มูลเบือ้งตน้ของตัว
แปร ตอนที่ 3 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพของ
นกัศกึษา และตอนที่ 4 การวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบน าเขา้ (Enter)  

 สรุปผลและอภปิรายผลการวิจัย 
 ผูว้ิจยัไดส้รุปผลการวิจยัตามวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้

1. จากวัตถุประสงคข์้อที ่1 เพื่อวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของความสามารถ
ในการปรบัตัวทางอาชีพของนักศึกษานิเทศศาสตร์  โดยมีสมมติฐานคือ โมเดลการวิเคราะห์
องคป์ระกอบของความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพของนกัศึกษามีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ์ผลการวิจยัพบว่า โมเดลการวดัความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพของนกัศึกษามี
ความกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 ผลการวิจัยนีจ้ึงสนับสนุน
สมมติฐานการวิจยัที่ 1 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
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ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหนึ่งของโมเดลการวดัความสามารถใน
การปรบัตัวทางอาชีพของนกัศึกษาสามารถแบ่งองคป์ระกอบได ้4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นความ
ใส่ใจในอาชีพ ดา้นการควบคมุตนในอาชีพ ดา้นความใฝ่รูใ้นอาชีพ และดา้นความมั่นใจในตนเอง
ทางอาชีพ พบว่า โมเดลการวัดความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพของนักศึกษามีความ
กลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ โดยมีค่าไค-สแควร ์เท่ากบั 1.27 ค่าองศาอิสระ (df)  เท่ากบั 1 ค่า
ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งเชิงเปรียบเทียบ 
(CFI) เท่ากับ 1.00 ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของรากก าลงัสองเฉลี่ย (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 
0.026 และค่าดัชนีวดัระดับความสอดคลอ้งแบบค่าการกระจายไม่ปกติ (NFI) เท่ากับ 1.00   เมื่อ
พิจารณาค่าดัชนีเหล่านีก้ับเกณฑค์วามกลมกลืนของโมเดลกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ พบว่า ค่าไค-

สแควร(์𝜒2) ไม่มีนยัส าคญัส าคญัทางสถิติ และค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนมีค่ามากกว่า 0.90 
ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของรากก าลงัสองเฉลี่ยมีค่านอ้ยกว่า 0.08 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง
เชิงเปรียบเทียบมีค่ามากกว่า 0.09 และค่าดัชนีความสอดคล้องแบบค่าการกระจายปกติมีค่า
มากกว่า 0.90 ดชันีทกุค่า ผ่านเกณฑท์ี่บ่งบอกไดว้่าโมเดลมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์  

โดยองคป์ระกอบดา้นความใฝ่รูใ้นอาชีพและดา้นความมั่นใจในตนเองทางอาชีพมีค่า
น า้หนักองคป์ระกอบมากที่สุด เท่ากับ 0.90 รองลงมา คือ ดา้นการควบคุมตนในอาชีพและดา้น
ความใส่ใจในอาชีพ ค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.83 และ 0.67 ตามล าดับ ซึ่งตัวแปรสงัเกต
ทกุตวัผ่านเกณฑ ์Factor loading > 0.40 (Hair, et al.  , 2009)  

จากผลการวิจัยดังกล่าว สรุปได้ว่า ความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพของ
นกัศึกษา ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ โดยดา้นความใฝ่รูใ้นอาชีพและดา้นความมั่นใจในตนเอง
ทางอาชีพเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคญัที่สดุ กลา่วคือ เมื่อนกัศกึษามีการแสดงออกถึงความสนใจใคร่
รู ้มีการสืบคน้ คน้หาขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใชใ้นการเลือกอาชีพ ตัดสินใจดา้นอาชีพ 
รวมถึงการน าไปใชใ้นการท างานในอนาคต มีการไดฝึ้กฝนและใชท้ักษะความสามารถของตนเอง
ตัง้แต่อยู่ในมหาวิทยาลยั พฤตกรรมที่แสดงออกนี ้ส  าหรบัองคป์ระกอบที่มีค่าน า้หนกัรองลงมาก็มี
ความส าคัญตามล าดับ เมื่อตอ้งการพิจารณาการมีความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพของ
นกัศึกษาก็จะพิจารณาจากทุกองคป์ระกอบเพียงแต่พฤติกรรมในดา้นความใฝ่รูใ้นอาชีพและดา้น
ความมั่นใจในตนเองทางอาชีพจะเป็นดา้นที่สามารถบ่งชีไ้ดช้ดัเจนที่สดุ  

การวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดน้ าแบบวัดความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ (Career 
Adapt-Abilities Scale) ตามแนวคิดของซาวิคคาสและพอรเ์ฟลิ (Savickas & Porfeli, 2012)  มา
เป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม ผลการวิจัยนี ้พบว่า นักศึกษาที่มีความสามารถในการ
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ปรบัตวัทางอาชีพจะประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นความใสใ่จในอาชีพ  ดา้นการควบคมุ
ตนในอาชีพ ความใฝ่รูใ้นอาชีพ และความมั่นใจในตนเองทางอาชีพ ตามแนวคิดของซาวิคาสและ
พอรเ์ฟลิ (Savickas & Porfeli, 2012)  และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สรุวิทย ์อสัสพนัธุ ์และ 
เสมอกาญจน ์โสภณหิรญัรกัษ์ (2561)  ที่ไดศ้ึกษาความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพนกัศกึษา
ปรญิญาตรีทุกกลุ่มสาขาวิชา และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัในต่างเทศหลายงานที่ไดท้ างานศึกษา
ในกลุ่มเด็กวัยรุ่นตอนต้นไปจนถึงวัยรุ่นตอนปลายในบริบทที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ  ( 
Maggio et al., 2015; Duarte et al., 2012; Hou et al., 2014; Tien & Wang, 2017)  

ส าหรบัการศึกษาความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพของนักศึกษานิเทศศาสตร์
ชัน้ปี 4 นัน้ ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพของ สรุวิทย ์อสัสพนัธุ ์
และ เสมอกาญจน ์โสภณหิรญัรกัษ์ (2561) ที่ไดพ้ฒันาแบบวดัในฉบบัภาษาไทยตามแนวคิดของ
ซาวิคาสและพอรเ์ฟลิ (Savickas & Porfeli, 2012)  โดยผลการศึกษาในกลุ่มเฉพาะนักศึกษา
นิเทศกศ์าสตร ์พบว่ายืนยันองคป์ระกอบตามแนวคิดดังกล่าว ในดา้นการใฝ่รูใ้นอาชีพและความ
มั่นใจในตนเองทางอาชีพเป็นดา้นที่มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบมากที่สุด เนื่องจากนักศึกษานิเทศ
ศาสตร ์จะตอ้งมีคณุลกัษณะที่จะตอ้งใชท้กัษะความรูใ้นการเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองเพื่อใหท้นัต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพแวดลอ้มในการท างานทีเ้ปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อ
จะไดส้ามารถท างานที่มีความหลายหลากและซบัซอ้นได ้ ในการศึกษาของ อมรรตัน ์ เรืองสกุล 
และคณะ (2562) พบว่า การใฝ่รู ้ใฝ่เรียน ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพเป็นหนึ่งใน
คุณลักษณะที่ส  าคัญและจ าเป็นของบัณฑิตในสาขานิเทศศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา ระบุว่า บัณฑิตระดับอุดมศึกษาตอ้งเป็นผู้
ความสามารถในการเรียนรู ้สามารถสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ในการด ารงชีวิต และการ
ปฏิบติังานเพื่อพฒันาสงัคมใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล ค่าน า้หนกัองคป์ระกอบยงั สะทอ้น
ให้เห็นว่านักศึกษานิเทศศาสตรม์ีความรู ้ทักษะ ความสามารถและพฤติกรรมที่จ  าเป็นต่อการ
น าไปใชใ้นอาชีพและการท างานในอนาคต (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2560) 

ถึงแมว้่ากลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครัง้นีเ้ป็นกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ยังไม่เขา้สู่โลก
ของการท างานจริง แต่นักศึกษากลุ่มนี ้มีประสบการณ์การท างานได้รับจากการฝึกปฏิบัติใน
ห้องเรียน ในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับการท างานจริง ทั้งยังได้มีโอกาสฝึกงานในสถาน
ประกอบการจริงผ่านโครงการสหกิจศึกษา จึงท าใหม้ีประสบการณก์ารท างานใกลเ้คียงกับผูท้ี่จบ
ไปแลว้อยู่ในโลกของงาน ผลที่ไดจ้ึงสามารถสะทอ้นความพรอ้มของนกัศึกษาไดใ้นระดบัหนึ่ ง การ
กา้วเขา้สูโ่ลกการท างานเปรียบไดก้บัการเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงบทบาทใหม่ในชีวิต การเปลี่ยน
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สถานที่ในการด ารงชีวิตจากมหาวิทยาลยัสู่การเป็นพนักงานองคก์รหรือเจา้าของกิจการ ซึ่งการ
ปรบัตัวทางอาชีพจะยังเป็นสถานการณ์ที่ยังไม่เกิดขึน้แต่ควรมีการเตรียมพรอ้ม วางแผน ค้นหา
ขอ้มูล การฝึกฝนทักษะ ความสามารถและพฤติกรรมที่น าไปสู่การมีความสามารถในการปรบัตัว
ทางอาชีพที่ ติดตัวไปกับนักศึกษาและเมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ ์
สภาพแวดลอ้มและความคาดหวงัจากการท างานนกัศึกษาก็จะสามารถปรบัตวัและรบัมือไดอ้ย่าง
เหมาะสม  

ผลการวิจัยครั้งนี ้แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพของนัก
ศึกษานิเทศศาสตรป์ระกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นความใส่ใจในอาชีพ  ดา้นการควบคุม
ตนในอาชีพ ความใฝ่รูใ้นอาชีพ และความมั่นใจในตนเองทางอาชีพ  

  
2. จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ

น าเขา้เพื่อหาอ านาจการท านายความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพของนักศึกษาในดา้นรวม
และดา้นย่อย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความใสใ่จในอาชีพ ดา้นการควบคมุตนในอาชีพ ดา้นความใฝ่รูใ้น
อาชีพ และดา้นความมั่นใจในตนเองทางอาชีพ จากสมมติฐานการวิจยัที่ 2 คือ ปัจจยัทางจิต ไดแ้ก่ 
การมุ่งเนน้เป้าหมายการเรียนรู ้บุคลิกภาพเชิงรุก  และเจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากัด 
และปัจจัยทางสังคม ไดแ้ก่ การสนับสนุนทางสังคม และสภาพแวดลอ้มทางการเรียน สามารถ
ท านายความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพดา้นรวมและดา้นย่อย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความใส่ใจใน
อาชีพ การควบคมุตนในอาชีพ ความใฝ่รูใ้นอาชีพ และความมั่นใจในตนเองทางอาชีพ ไดอ้ย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 พบผลการวิจยัดงันี ้

การวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบน าเข้าเพ่ือท านายความสามารถในการ
ปรับตัวทางอาชีพของนักศึกษาด้านรวม  โดยใชต้ัวแปรปัจจัยทางจิต และตัวแปรปัจจัยทาง
สงัคมเป็นตัวท านาย พบว่า ตัวแปรที่สามารถท านายความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพของ
นกัศึกษา ไดแ้ก่ การมุ่งเนน้เป้าหมายการเรียนรู ้บุคลิกภาพเชิงรุก เจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไร้
ข้อจ ากัด และการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งมี อิทธิพลทางบวกและสามารถร่วมกันท านาย
ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพของนกัศึกษาได ้รอ้ยละ 75.3  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.01 

ผลการวิจยัครัง้นีพ้บว่า การมุ่งเนน้เป้าหมายการเรียนรู ้บุคลิกภาพเชิงรุก เจตคติต่อ
อาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากดั และการสนบัสนุนทางสงัคม สามารถร่วมกนัท านายความสามารถ
ในการปรับตัวทางอาชีพด้านรวม กล่าวได้ว่า นักศึกษาที่มีความพยายาม ความมุ่ งมั่ น 
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กระตือรือรน้ มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรคเ์รียนรูท้ักษะใหม่ ๆ ในการแกไ้ขปัญหา เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถใหดี้ยิ่งขึน้ และการไดร้บัความช่วยเหลือทางดา้นจิตใจ ร่างกาย การดูแลเอาใจใส ่
จากครอบครวั เพื่อน ก็จะท าใหน้กัศึกษามีความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพไดดี้ สอดคลอ้ง
กบังานวิจัยในต่างประเทศที่ไดท้ าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการปรบัตวัทาง
อาชีพ (Ebenehi et al., 2016; Tian & Fan, 2014; Tolentino et al., 2014)  

ความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพด้านความใส่ใจในอาชีพ  พบว่า ตวัแปร
ที่สามารถท านายความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพดา้นความใส่ใจในอาชีพของนักศึกษา 
ไดแ้ก่ การมุ่งเนน้เป้าหมายการเรียนรู ้เจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากัด  บุคลิกภาพเชิงรุก 
และการสนับสนุนทางสงัคม ตามล าดับ และสามารถร่วมกันท านายความสามารถในการปรบัตัว
ทางอาชีพของนักศึกษาได ้รอ้ยละ 50.6 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยการมุ่งเน้น
เป้าหมายการเรียนรู ้เจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากัด และบุคลิกภาพ มีอิทธิพลทางบวก
ต่อความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพดา้นความใส่ใจในอาชีพส่วนการสนับสนุนทางสงัคม มี
อิทธิพลต่อความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพในทางลบ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 

จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า การที่นกัศึกษามีความมุ่งมั่นเพื่อท าความเขา้ใจ เปิด
โอกาสใหต้นเองไดเ้รียนรูท้กัษะใหม่ ๆ มีแนวทางการท างานและมีอิสระในการเลือกเสน้ทางอาชีพ
ไดด้ว้ยตนเอง จะส่งผลใหน้ักศึกษามีความพรอ้มในการวางแผนเก่ียวกับอาชีพ แต่ในทางตรงกัน
ขา้ม การที่นักศึกษาไดร้บัความช่วยเหลือทางดา้นจิตใจ ร่างกาย การดแูลเอาใจใส่ จากครอบครวั 
เพื่อนของนกัศึกษาที่ช่วยผ่อนคลายความทุกขท์ี่ เกิดขึน้ในชีวิตในระดับที่มาก ส่งผลในทางลบต่อ
ความคิด การวางแผน การก าหนดอาชีพในอนาคตได้ จากทฤษฎีช่วงชีวิต (Life-span theory) 
กล่าวไวว้่า อายุตัง้แต่ 15-25 ปี เป็นช่วงวยัที่บุคคลจะคน้หาขอ้มลูเก่ียวกบัอาชีพ เพื่อหาทางเลือก
ใหต้นเอง และตดัสินใจเลือกอาชีพตอ้งการท า (Super et al., 1957; Super & Knasel, 1981) การ
ไดร้บัการสนบัสนุนจากคนรอบขา้งมาก ๆ จึงท าใหป้ระสิทธิภาพของความสามารถในการปรบัตัว
ทางอาชีพไดร้บัผลกระทบไปดว้ย 

ความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพด้านการควบคุมตนในอาชีพ พบว่า ตวั
แปรที่สามารถท านายความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพดา้นการควบคุมตนในอาชีพ ไดแ้ก่ 
เจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากัด การมุ่งเน้นเป้าหมายการเรียนรู ้บุคลิกภาพเชิงรุก และ
การสนบัสนุนทางสงัคม ตามล าดบั ซึ่งมีอิทธิพลทางบวกและสามารถร่วมกนัท านายความสามารถ
ในการปรบัตวัทางอาชีพของนกัศกึษาได ้รอ้ยละ 58.5 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  
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ผลการวิจยัครัง้นีพ้บว่า ตวัแปรเจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากดั มีอิทธิพลต่อ
ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพด้านการควบคุมตนในอาชีพมากที่สุด (beta = 0.384) 
กล่าวได้ว่า การที่นักศึกษามีอิสระในการตัดสินใจและเลือกแนวทางการท างานได้ด้วยตนเอง 
สามารถปรบัเปลี่ยนรูปแบบการท างาน สถานที่ท างานไดโ้ดยไม่ถูกยึดติดอยู่กบัขอ้จ ากดัต่าง ๆ ได้
นั้นส่งผลให้นักศึกษาต้องมีวินัยในตนเอง มีความรบัผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย และ
สามารถตัดสินใจในการท างานไดด้้วยตนเอง ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดของ ฮอลล ์(Hall, 2004) 
กล่าวไวว้่า บุคคลที่มีเจตคติต่ออาชีพที่แปรเปลี่ยนไดใ้นระดบัสงูจะเป็นผูส้ามารถก าหนดตนเอง มี
ความยืดหยุ่น ปรบัตัวไดแ้ละเปลี่ยนแปลงได ้ซึ่งเป็นการสรา้งค่านิยมที่เกิดขึน้จากการท างานได้
ดว้ยตนเอง 

ความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพด้านความใฝ่รู้ในอาชีพ พบว่า ตวัแปรที่
สามารถท านายความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพดา้นความใฝ่รูใ้นอาชีพ ไดแ้ก่ บุคลิกภาพ
เชิงรุก สภาพแวดลอ้มทางการเรียน การมุ่งเนน้เป้าหมายการเรียนรู ้การสนบัสนุนทางสงัคม และ
เจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากดั ตามล าดบั และสามารถร่วมกนัท านายความสามารถใน
การปรบัตวัทางอาชีพของนกัศกึษาได ้รอ้ยละ 65.5 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  

จากผลการวิจัยครั้งนี ้พบว่า นักศึกษาที่มีความกระตือรือร้น  มีความคิดริเริ่ม
สรา้งสรรคห์าแนวทางใหม่ ๆ ในการแกไ้ขปัญหาในการท างาน โดยมีสิ่งแวดลอ้มที่เอือ้อ านวยให้
นักศึกษาไดเ้รียนรูแ้ละฝึกการแกไ้ที่เกิดขึน้จากสถานการณ์จริง สามารถปรบัเปลี่ยนรูปแบบการ
ท างานได้เสมอ รวมถึงการมีครอบครัว เพื่อนหรือบุคคลส าคัญค่อยช่วยรับฟัง พูดคุยเมื่อนัก
นกัศึกษาเกิดความทุกขใ์จ จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษานัน้สามารถคน้หาขอ้มูล ไดร้บัขอ้มูลที่เป็น
ประโยชนใ์นการตัดสินใจเลือกอาชีพในอนาคต โดยเฉพาะการมีบุคลิกภาพเชิงรุกของนักศึกษา
ช่วยใหน้ักศึกษาสามารถรบัมือกับสถานการณ์มีมีการเปลี่ยนแปลงได ้เนื่องจากการลงมือปฏิบัติ
เพื่อมองหาขอ้มลู ความรู ้แนวทางที่จะช่วยใหก้ารแกไ้ขปัญหาที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต (Hou et 
al., 2014; Tolentino et al., 2014)  

ความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพด้านความมั่นใจในตนเองทางอาชีพ 
พบว่า ตัวแปรที่สามารถท านายความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพดา้นความมั่นใจในตนเอง
ทางอาชีพ ไดแ้ก่ การมุ่งเนน้เป้าหมายการเรียนรู ้ บุคลิกภาพเชิงรุก สภาพแวดลอ้มทางการเรียน
และการสนับสนุนทางสังคม ตามล าดับ ซึ่งมี อิทธิพลทางบวกและสามารถร่วมกันท านาย
ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพของนกัศึกษาได้ รอ้ยละ 68.2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.01  
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ผลการวิจยัครัง้นีพ้บว่า สภาพแวดลอ้มทางการเรียน มีอิทธิพลต่อความสามารถใน
การปรบัตัวทางอาชีพดา้นความใฝ่รูใ้นอาชีพ และดา้นความมั่นใจในตนเองทางอาชีพ กล่าวคือ 
นกัศกึษาไดอ้ยู่ในสิ่งแวดลอ้มที่เอือ้อ านวยใหเ้กิดการเรียนรูแ้ละฝึกการแกไ้ขจากกรณีศกึษาจรงิ จน
สามารถเชื่อมโยงและประยุกตใ์ชค้วามรู ้จากประสบการณ์ที่ไดร้บัทั้งภายในหอ้งเรียนและนอก
หอ้งเรียน ก็จะท าใหน้กัศกึษาสามารถน าความรูท้ี่ไดจ้ากการเรียนมาปรบัใชใ้นการท างาน สามารถ
คน้หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลเพื่อใหเ้กิดการเรียนรูม้ากยิ่งขึน้ และเกิดความมั่นใจในการท างาน 
(Fang et al., 2018; Tian & Fan, 2014)  

ผลสรุปในทางทฤษฎีจากการวิจยัในครัง้นี ้กล่าวไดว้่า จากการที่งานวิจยันีไ้ดท้ดสอบ
โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพของ
นกัศึกษา ผลการวิจยัชีใ้หเ้ห็นว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ ความสามารถใน
การปรบัตัวทางอาชีพของนักศึกษา ตามแนวคิดของซาวิคาสและพอรเ์ฟลิ (Savickas & Porfeli, 
2012)  ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นความใส่ใจในอาชีพ ดา้นการควบคุมตนในอาชีพ 
ดา้นความใฝ่รูใ้นอาชีพ และดา้นความมั่นใจในตนเองทางอาชีพ นอกจากนี ้การคน้หาตวัท านายที่
มีต่อความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพของนกัศึกษา ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า ปัจจยัทางจิต 
ไดแ้ก่ การมุ่งเนน้เป้าหมายการเรียนรู ้การมีบุคลิกภาพเชิงรุก และเจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไร้
ขอ้จ ากดั ปัจจยัทางสงัคมไดแ้ก่ การสนบัสนุนทางสงัคม สามารถร่วมกันอธิบายความสามารถใน
การปรบัตัวทางอาชีพได ้ส่วนสภาพแวดลอ้มทางการเรียน สามารถอธิบายความสามารถในการ
ปรบัตวัทางอาชีพไดเ้ฉพาะดา้นความใฝ่รูใ้นอาชีพ และดา้นความมั่นใจในตนเองทางอาชีพเท่านัน้ 
อย่างไรก็ตาม การปรบัตัวทางอาชีพมีโครงสรา้งแบบองคร์วม ซึ่ งประกอบดว้ยปัจจัยทางจิต และ
ปัจจัยทางสังคม สามารถอธิบายไดจ้ากหลากหลายมิติ โดยเฉพาะปัจจัยดา้นเจตคติ ความเชื่อ 
และสมรรถนะของบุคคลที่เป็นสิ่งที่ช่วยสรา้งกลยุทธเมื่อบุคคลต้องเผชิญกับปัญหาและความ
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านจากวยัหนึ่งไปสู่อีกวยัหนึ่ง การเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพ 
รวมถึงการเริ่มต้นในการส ารวจและค้นหาอาชีพ ท าให้บุคคลนั้นจะต้องแสดงพฤติกรรมและ
ความสามารถในการปรบัตัวเพื่อใหเ้ขา้กับสถานการณ์ที่ตนเองตอ้งเผชิญ เป็นไปตามทฤษฎีการ
สรา้งอาชีพของซาวิคคาส (Savickas, 2005)  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. จากผลการวิจัยที่แสดงว่า ความสามารในการปรบัตัวทางอาชีพ ประกอบดว้ย 4 
องค์ประกอบ โดยด้านความใฝ่รูใ้นอาชีพและด้านความมั่นใจในตนเองทางอาชีพค่าน ้าหนัก
องค์ประกอบมากที่สุด ดังนั้น สถาบันการศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งข้อมูลที่ เป็น
ประโยชนท์ัง้ดา้นการเรียนรู ้การคน้หาขอ้มูลเก่ียวกับอาชีพ การแนะน าแนะแนวดา้นอาชีพใหก้ับ
นักศึกษา รวมถึงการกระตุน้ให้มีการเรียนการสอนที่ใหน้ักศึกษาไดม้ีการลงมือปฏิบัติ จากการ
แกไ้ขปัญหาจากสถานการณจ์ริงเพื่อใหน้ักศึกษาเกิดความมั่นใจในการท างานและมีความพรอ้ม
ในการเขา้สูโ่ลกของการท างานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็  

2. จากการที่ตัวแปรทางจิต คือ เจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากัด สามารถ
อธิบายความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพด้านการควบคุมตนในอาชีพได้มากที่สุด  ด้าน
สถาบนัการศึกษาควรออกแบบหลกัสตูรที่เป็นการเรียนรูจ้ากสถานการณท์ี่ส่งเสรมิใหน้กัศึกษาได้
ฝึกการมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และสามารถตัดสินใจ
แก้ปัญหาดว้ยตนเอง ส าหรบัอาจารยค์วรคอยใหค้ าแนะน าแนวทาง เปรียบเทียบสถานการณ์ที่
เกิดขึน้จรงิเพื่อใหน้กัศกึษาไดส้รา้งคณุค่าของงานที่เกิดจากการควบคมุตดัสินใจดว้ยตนเอง  

3. จากผลการวิจัยที่ แสดงถึง การสนับสนุนทางสังคมที่มี อิทธิผลทางลบต่อ
ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพดา้นความใสใ่จในอาชีพนัน้ ครอบครวั เพื่อน และคนส าคญั
ควรระมัดระวังในการใหค้วามช่วยเหลือต่อนักศึกษา เพื่อไม่ใหก้ระทบกับการวางแผนทางอาชีพ
และการตดัสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาในอนาคต โดยการเลือกอาชีพในอนาคตของนกัศึกษา
ควรขึน้อยู่กบัการตดัสินใจของนกัศกึษาเอง  
 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาแบบจ าลองของความสัมพันธ์โครงสรา้งเชิงเส้นของปัจจัยเชิง
สาเหตขุองความสามารถในกาปรบัตวัทางอาชีพของนกัศึกษานิเทศศาสตรต์ามแนวทางการศกึษา
ทางพฤติกรรมศาสตร ์ 

2. การวิจยัเชิงทดลองดว้ยการสรา้งโปรแกรมการพฒันาความสามารถในการปรบัตวั
ทางอาชีพของนักศึกษานิเทศศาสตร ์อาจจะใชก้ารมีประสบการณ์การท างานมาเป็นเกณฑก์าร
แบ่งกลุม่ 
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http://www.econ.tu.ac.th/symposium40/paper/003_Symposium40-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C.pdf
http://www.econ.tu.ac.th/symposium40/paper/003_Symposium40-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C.pdf
http://www.econ.tu.ac.th/symposium40/paper/003_Symposium40-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C.pdf
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ตารางแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อของแบบสอบถาม 
 

ตัวแปร ข้อค าถาม ผู้เชี่ยวชาญ 
คนที ่

ดัชนีความ
สอดคล้อง 
(IOC) 

ผลการ
คัดเลอืก 

1 2 3 

ความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ      

ดา้นความใส่ใจใน
อาชีพ 

1. ฉนัพิจารณาเก่ียวกบัอาชีพในอนาคต 0 1 1 0.67 คดัเลือกไว ้

 2. ฉนัรูว้่าส่ิงที่ฉนัเลือกในวนันีจ้ะส่งผลต่ออนาคต 1 0 1 0.67 คดัเลือกไว ้

 3. ฉนัมีการเตรียมตวัส าหรบัอาชพีในอนาคต 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้

 4. ฉนัรูว้่าฉนัจะเลือกเรียนและประกอบอาชีพใด 1 1 0 0.67 คดัเลือกไว ้

 5. ฉนัวางแผนเพื่อที่จะบรรลเุป้าหมายที่ตัง้ไว ้
ปรบัปรุง ฉนัวางแผนเพื่อที่จะบรรลเุป้าหมายทาง
อาชีพท่ีตัง้ไว ้

1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้

 6. ฉนัใหค้วามส าคญัต่ออาชีพที่จะท าในอนาคต 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้

ดา้นการควบคมุตน
ในอาชีพ 

7. ฉนัเป็นคนมองโลกในแง่ด ี 0 0 -1 -0.33 พิจารณาค่า
คะแนนจาก
การ tryout 

 8. ฉนัตดัสินใจเรื่องตา่ง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง 
ปรบัใหม่ ฉนัตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัอาชีพ
ในอนาคต ไดด้ว้ยตนเอง 

1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้

 9. ฉนัรบัผิดชอบต่อการกระท าของตวัเอง  1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้
 10. ฉนัยืนหยดัในความเชื่อที่ฉนัมี 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้
 11. ฉนัพ่ึงพาตนเองได ้ 1 1 0 0.67 คดัเลือกไว ้
 12. ฉนัท าในส่ิงที่เห็นวา่ถกูตอ้ง 

ปรบัปรุง ในการท างาน ฉนัท าในส่ิงที่เห็นวา่ถกูตอ้ง 
1 1 -1 0.33 ปรบัปรุง 

ดา้นความใฝ่รูใ้น
อาชีพ 

13. ฉนัมกัส ารวจสิ่งตา่ง ๆ รอบตวั 1 1 0 0.67 คดัเลือกไว ้

 14. ฉนัหาโอกาสในการพฒันาตนเอง 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้
 15. ฉนัพิจารณาทางเลือกตา่ง ๆ ก่อนตดัสินใจ 0 1 0 0.33 ดคู่าจากการ 

tryout 
 16. ฉนัจะประเมินทางเลือกตา่ง ๆ ท่ีมีก่อนจะ 0 1 0 0.33 ปรบัปรุง 
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ตัวแปร ข้อค าถาม ผู้เชี่ยวชาญ 
คนที ่

ดัชนีความ
สอดคล้อง 
(IOC) 

ผลการ
คัดเลอืก 

1 2 3 

ตดัสินใจลงมือท า 
ปรบัปรุง ฉนัจะประเมินทางเลือกต่าง ๆ ที่มใีนการ
ท างานก่อนจะตดัสินใจลงมือท า 

 17. ฉนัมกัใครค่รวญปัญหาอยา่งลกึซึง้ 1 1 0 0.67 คดัเลือกไว ้
 18. ฉนัสนใจโอกาสใหม่ ๆ อยู่เสมอ 1 1 0 0.67 คดัเลือกไว ้
ดา้นความมั่นใจใน
ตนเองทางอาชีพ 

19. ฉนัท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้

 20. ฉนัใส่ใจกบังานท่ีท าเพื่อใหเ้กิดผลส าเรจ็ที่ดี 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้
 21. ฉนัเรียนรูท้กัษะใหม่ ๆ 

ปรบัปรุง ฉนัเรียนรูท้กัษะใหม่ ๆ เสมอ  
0 1 1 0.67 คดัเลือกไว ้

 
 22. ฉนัใชค้วามสามารถที่มีอย่างเต็มที่เพื่อท างาน 

ปรบัปรุง ฉนัใชค้วามสามารถที่มอีย่างเตม็ที่เพื่อ
การท างาน 

1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้

 23. ฉนัสามารถเอาชนะอปุสรรคต่าง ๆ ได ้ 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้
 24. ฉนัสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้ 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้
การมุ่งเน้นเป้าหมายการเรียนรู้      
 1. โอกาสที่ไดท้  าในส่ิงที่ทา้ทายทัง้ในดา้นการเรียน

และการท างานในอนาคตเป็นส่ิงที่ส  าคญักบัฉนั 
ปรบัปรุง โอกาสที่ไดท้  าส่ิงที่ทา้ทายทัง้ดา้นการ
เรียนและการท างานท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตเป็นส่ิง
ส าคญัส าหรบัฉนั 

0 1 0 0.33 ปรบัปรุง 

 2. เมื่อฉนัท างานไม่ส าเรจ็ในครัง้แรก ฉนัจะวาง
แผนการท างานครัง้ต่อไปเพื่อใหง้านดีขึน้  
ปรบัปรุง เมื่อท างานไม่ส าเรจ็ในครัง้แรก ฉนัจะวาง
แผนการท างานครัง้ต่อไปเพื่อใหง้านดีขึน้ 

1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้

 3. ฉนัชอบท างานท่ีท าใหฉ้นัตอ้งเรียนรูเ้รื่องใหม่ ๆ  
ปรบัปรุง ฉนัชอบท างานท่ีตอ้งเรยีนรูเ้รื่องใหม่ ๆ 

1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้

 4. โอกาสที่ไดเ้รียนรูใ้นส่ิงใหม่ ๆ เป็นส่ิงส าคญั
ส าหรบัฉนั 
ปรบัปรุง โอกาสเรียนรูใ้นส่ิงใหม่ ๆ เป็นส่ิงส าคญั

1 1 0 0.67 คดัเลือกไว ้
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ตัวแปร ข้อค าถาม ผู้เชี่ยวชาญ 
คนที ่

ดัชนีความ
สอดคล้อง 
(IOC) 

ผลการ
คัดเลอืก 

1 2 3 

ส าหรบัฉนั 
 5. เมื่อไดร้บัมอบหมายใหท้ างานที่มีความยาก ฉนั

จะท ามนัใหด้ีที่สดุ 
ปรบัปรุง เมื่อไดร้บัมอบหมายใหท้ างานท่ียาก ฉนั
จะท ามนัใหด้ีที่สดุ 

1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้

 6. ฉนัรูส้กึสนกุไปกบัการไดล้องแกไ้ขปัญหาที่
ยุ่งยาก ดว้ยวิธีตา่ง ๆ เพื่อดวู่าวิธีการใดจะไดผ้ล 

1 0 1 0.67 คดัเลือกไว ้

 7. ฉนัเชื่อวา่หากมีความมุ่งมั่นในการท างานแลว้ 
เราจะสามารถประสบความส าเรจ็ได ้
ปรบัปรุง หากมีความมุง่มั่นในการท างานแลว้ ฉนั
จะสามารถประสบความส าเรจ็ได ้

1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้

 8. ประสิทธิภาพในการท างานจะเพิ่มขึน้ตามระดบั
ของความทุม่เทท่ีมตี่องานนัน้ 
ปรบัปรุง ประสิทธิภาพในการท างานจะเพิ่มขึน้
ตามความทุ่มเทในการท างาน 

1 1 -1 0.33 ปรบัปรุง 

บุคลิกภาพเชิงรุก       
 1. ฉนัมองหาแนวทางใหม่ ๆ ในการพฒันาและ

ปรบัปรุงตนเองอยู่เสมอ 
1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้

 2. ฉนัจะอยู่ที่ใดก็ตาม  ฉนัมกัเป็นส่วนหนึ่งของ
การขบัเคลื่อนใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอย่าง
สรา้งสรรค ์

1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้

 3. ฉนัตื่นเตน้เมื่อไดเ้ห็นความคิดของฉนักลายเป็น
ความจรงิ 
ปรบัปรุง ฉนัตื่นเตน้เมื่อส่ิงที่ฉนัคดิกลายเป็นความ
จรงิ 

1 1 -1 0.33 ปรบัปรุง 

 4. เมื่อฉนัเห็นส่ิงที่ไม่ถกูใจ ฉนัจะแกไ้ขมนั 1 1 0 0.67 คดัเลือกไว ้
 5. เมื่อฉนัตดัสินใจแลว้ ต่อใหเ้ป็นเรื่องที่ทา้ทายแค่

ไหน ฉนัก็จะท าใหส้ าเรจ็ 
1 1 0 0.67 คดัเลือกไว ้

 6. ฉนัจะผลกัดนัความคดิเห็นตวัเอง  แมว้า่จะเป็น
เรื่องที่คนอื่นอาจไม่เห็นดว้ย 

1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้
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ตัวแปร ข้อค าถาม ผู้เชี่ยวชาญ 
คนที ่

ดัชนีความ
สอดคล้อง 
(IOC) 

ผลการ
คัดเลอืก 

1 2 3 

 7. ฉนัสามารถคน้พบโอกาสที่ดีใหก้บัตนเองได ้
ปรบัปรุง ฉนัสามารถคน้พบโอกาสที่ดีใหก้บัการ
ท างานของตนเองได ้

1 0 1 0.67 คดัเลือกไว ้

 8. ฉนัมกัจะมองหาวิธีที่ดกีวา่ในการท าส่ิงต่าง ๆ 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้
 9. ถา้ฉนัเชื่อว่าท าได ้อปุสรรคใด ๆ ก็ไม่สามารถ

ขดัขวางได ้
1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้

 10. ฉนัสามารถมองเห็นโอกาสดี ๆ ก่อนผูอ้ื่น 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้
เจตคติตอ่อาชีพทีมี่อิสระและไร้ข้อจ ากดั      
ดา้นเจตคติต่อ
อาชีพท่ีมีอิสระ 
 

1. ฉนัแสวงหาโอกาสในการพฒันาตนเอง  1 0 1 0.67 คดัเลือกไว ้
2. เมื่อฉนัไดท้ างานไม่วา่จะประสบความส าเรจ็
หรือลม้เหลว ฉนัจะแสดงความรบัผิดชอบต่อส่ิงนัน้ 
ปรบัปรุง เมื่อท างานแลว้ไม่วา่จะประสบ
ความส าเรจ็หรือลม้เหลว ฉนัจะรบัผิดชอบต่อผลที่
เกิดขึน้ 

1 0 0 0.33 ปรบัปรุง 

 3. ในการท างานฉนัสามารถพึ่งพาและควบคมุการ
ท างานของตวัเองได ้

1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้

 4. การมีอิสระในการเลือกเสน้ทางอาชีพของตนเอง 
เป็นส่ิงที่ส  าคญัที่สดุประการหนึ่งส าหรบัฉนั 

1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้

 5. ฉนัมีความรบัผิดชอบในหนา้ที่การงานของ
ตนเอง 
ปรบัปรุง ฉนัรบัผิดชอบต่อหนา้ที่การงานของ
ตนเอง 

1 0 0 0.33 ปรบัปรุง 

 6. การกา้วหนา้ในอาชีพของฉนัขึน้อยู่ตวัฉนัเอง 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้
 7. เมื่อฉนัไดท้ างาน ฉนัจะเป็นตวัของตวัเอง 

ปรบัปรุง ฉนัรูส้กึเป็นตวัของตวัเอง เมื่อไดท้ างานท่ี
ฉนัชอบ 

1 1 -1 0.33 ปรบัปรุง 

 8. ฉนัพ่ึงพาตวัเองมากกว่าผูอ้ื่น ในการสรา้งภาระ
งานใหม่ ๆ ใหต้วัเอง (เช่น งานอืน่ ๆ ท่ี
นอกเหนือจากงานท่ีตนเองรบัผิดชอบ) 
ปรบัปรุง เมื่อสรา้งงานใหม่ๆนอกเหนือจากงานท่ี

1 0 -1 0.00 ปรบัปรุง 
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ตัวแปร ข้อค าถาม ผู้เชี่ยวชาญ 
คนที ่

ดัชนีความ
สอดคล้อง 
(IOC) 

ผลการ
คัดเลอืก 

1 2 3 

ตอ้งรบัผิดชอบ ฉนัพ่ึงพาตนเองมากกว่าผูอ้ื่น 
 9. ฉนัก าหนดเสน้ทางอาชีพดว้ยตนเองมากกวา่ที่

จะขึน้อยู่กบัผูจ้า้ง 
1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้

 10. แมว้า่ผูอ้ื่นจะวิพากษว์ิจารณท์างเลือกอาชีพ
ของฉนัอย่างไร ก็ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
อาชีพของฉนัได ้

0 1 1 0.67 คดัเลือกไว ้

 11. ส่ิงส าคญัที่สดุส าหรบัการท างานของฉนัคือ
การประสบความส าเรจ็ในอาชีพ  ไม่ใช่ความ
คิดเห็นของผูอ้ื่นท่ีมีต่ออาชีพของฉนั 

0 1 1 0.67 คดัเลือกไว ้

 12. ถา้องคก์รใหฉ้นัท าอะไรท่ีคา้นกบัคณุคา่และ
ความเชื่อของฉนั  ฉนัเลือกจะท าตามคณุคา่และ
ความเชื่อของฉนัมากกวา่จะยอมท าตามค าสั่ง 
ปรบัปรุง ฉนัจะท างานตามคณุคา่และความเชื่อ
ของฉนัมากกวา่ที่จะท าตามสิ่งที่องคก์รใหท้ าแต่ขดั
กบัคณุคา่และความเชื่อของฉนั 

0 1 0 0.33 ปรบัปรุง 

 13. ส่ิงที่ฉนัคิดว่าถกูตอ้งเก่ียวกบัอาชีพของฉนั นัน้
ส าคญักว่าส่ิงที่องคก์รคิด  

1 1 0 0.67 คดัเลือกไว ้

 14. หากองคก์รตอ้งการใหฉ้นัท าในส่ิงที่แตกต่าง
จากความเชื่อของฉนั ฉนัจะเลือกท าตามความเชื่อ
ของฉนัเอง  

0 1 0 0.33 พิจารณาค่า
คะแนนจาก
การTryout 

ดา้นเจตคติต่อ
อาชีพท่ีไรข้อ้จ ากดั 

15. ฉนัแสวงหาภารกิจหรือหนา้ที่การงานท่ีท าให้
ฉนัไดเ้รียนรูส่ิ้งใหม่ ๆ  

1 0 1 0.67 คดัเลือกไว ้

16. เมื่อฉนัไดท้ างาน ฉนัจะสนกุกบัการท างานท่ีได้
ท ารว่มกบัผูค้นจากส่วนงานตา่ง ๆ ขององคก์ร 

1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้

 17. ฉนัสนกุกบังานท่ีจะตอ้งท างานรว่มกบั
หน่วยงานอื่น ๆ 

1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้

 18. ฉนัชอบภารกิจที่ท  าใหฉ้นัไดท้ างานกบัแผนก
อื่นๆ 

1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้

 19. ฉนัสนกุกบัการไดท้ างานรว่มกบั
บคุคลภายนอกองคก์ร  

1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้
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ตัวแปร ข้อค าถาม ผู้เชี่ยวชาญ 
คนที ่

ดัชนีความ
สอดคล้อง 
(IOC) 

ผลการ
คัดเลอืก 

1 2 3 

 20. ฉนัชอบงานท่ีตอ้งมีปฏิสมัพนัธก์บัผูค้นใน
องคก์รตา่ง ๆ  

1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้

 21. ฉนัแสวงหาโอกาสที่ท  าใหฉ้นัสามารถท างาน
กบัหน่วยงานภายนอกองคก์รได ้

1 1 0 0.67 คดัเลือกไว ้

 22. ประสบการณแ์ละสถานการณใ์หม่ ๆ ท าใหฉ้นั
มีพลงัในการท างาน 

1 1 0 0.67 คดัเลือกไว ้

 23. ฉนัชอบความมั่นคงที่เกดิขึน้จากการท างาน
อย่างต่อเนื่องในองคก์ร 
ปรบัใหม่ หากฉนัไดท้ างาน ฉนัชอบท างานใน
องคก์รเดิมเรื่อย ๆ เพราะฉนัสามารถคาดการณไ์ด้
ว่าฉนัตอ้งท างานอะไรบา้ง 

1 0 0 0.33 ปรบัปรุง 

 24. ฉนัรูส้กึเสียดายมาก ถา้ไม่สามารถท างาน
ใหก้บัองคก์รที่ฉนัท างานอยูใ่นปัจจบุนัได ้
ปรบัใหม่ ฉนัรูส้กึเสียดาย ถา้ฉนัไม่สามารถท างาน
ใหก้บัองคก์รที่ท  างานอยู่ได ้

1 0 -1 0.00 ปรบัปรุง 

 25. หากฉนัไดท้ างาน ฉนัชอบอยูใ่นองคก์รที่ฉนั
คุน้เคยมากกว่าหางานท าที่อื่น 

1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้

 26. ถา้องคก์รของฉนัจา้งงานตลอดชีวติฉนัก็ไม่
อยากหางานท า ในองคก์รอื่นแลว้ 

1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้

 27. อาชีพในอดุมคติของฉนั คือการไดท้ างานใน
องคก์รเดียวไปตลอดชวีิตการท างาน 
ปรบัปรุง อาชีพในอดุมคติของฉนั คือการไดท้ างาน
ในองคก์รเดยีวไปตลอดชีวติ 

1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้

 
 

      

การสนับสนุนทางสังคม      
 1. ฉนัมีคนรอบขา้งที่พรอ้มใหค้วามชว่ยเหลือฉนั

เมื่อยามจ าเป็น  
ปรบัปรุง คนรอบขา้งพรอ้มใหค้วามชว่ยเหลือฉนั
เมื่อยามจ าเป็น 

1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้
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ตัวแปร ข้อค าถาม ผู้เชี่ยวชาญ 
คนที ่

ดัชนีความ
สอดคล้อง 
(IOC) 

ผลการ
คัดเลอืก 

1 2 3 

 2. ฉนัมีใครบางคนที่ฉนัสามารถแบ่งปันทกุขส์ขุ 
ปรบัปรุง ฉนัมีคนที่สามารถแบ่งปันทกุขส์ขุ 

1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้

 3. ครอบครวัของฉนัพยายามช่วยฉนัจรงิ ๆ 
ปรบัปรุง ครอบครวัของฉนัพยายามชว่ยเหลือฉนั
จรงิ ๆ 

1 1 0 0.67 คดัเลือกไว ้

 4. ฉนัไดร้บัความช่วยเหลือและการสนบัสนนุทาง
จิตใจจากครอบครวัของฉนั 

1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้

 5. ฉนัมีคนที่ช่วยใหฉ้นัผ่อนคลายจากความทกุขใ์จ
ไดอ้ย่างแทจ้รงิ  
ปรบัปรุง ฉนัมีคนช่วยผ่อนคลายความทกุขใ์จได้
อย่างแทจ้รงิ 

1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้

 6. เพื่อนของฉนัพยายามใหค้วามช่วยเหลือกบัฉนั
จรงิ ๆ 

1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้

 7. ฉนัสามารถไวว้างใจเพื่อนของฉนัเมื่อฉนัเจอกบั
ปัญหา 

1 0 1 0.67 คดัเลือกไว ้

 8. ฉนัสามารถปรกึษาปัญหาของฉนักบัครอบครวั
ได ้

1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้

 9. ฉนัมีเพื่อนท่ีสามารถแบ่งปันทกุขส์ขุได ้ 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้
 10. ฉนัมีคนที่ใส่ใจต่อความรูส้กึของฉนั  1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้
 11. ครอบครวัของฉนัเต็มใจชว่ยในการตดัสินใจ 

ปรบัปรุง ครอบครวัของฉนัเต็มใจช่วยตดัสินใจ เมื่อ
ฉนัตอ้งการ 

1 0 1 0.67 คดัเลือกไว ้

 12. ฉนัสามารถปรกึษาปัญหาของฉนักบัเพื่อนได ้ 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้
สภาพแวดล้อมทางการเรียน       
การเชื่อมโยง
ประสบการณใ์น
และนอกหอ้งเรียน 

1. ฉนัสามารถเชื่อมโยงส่ิงที่ไดเ้รยีนรูใ้น
มหาวิทยาลยักบัชีวติจรงิได ้

1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้

2. ฉนัสามารถตดิตามคน้หาเรื่องที่ฉนัสนใจได ้
ปรบัปรุง นอกจากการเรียนในหอ้งเรียนแลว้ ฉนัยงั
คน้หาเรื่องที่ฉนัสนใจไดจ้ากนอกหอ้งเรียนอีกดว้ย 

1 0 -1 0.00 ปรบัปรุง 

 3. ฉนัสามารถเชื่อมโยงการเรียนกบักิจกรรมต่าง ๆ 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้
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ตัวแปร ข้อค าถาม ผู้เชี่ยวชาญ 
คนที ่

ดัชนีความ
สอดคล้อง 
(IOC) 

ผลการ
คัดเลอืก 

1 2 3 

นอกชัน้เรียนได ้
 4. ฉนัสามารถประยกุตใ์ชป้ระสบการณจ์าก

ชีวิตประจ าวนัของฉนักบัการเรยีนในชัน้เรียนได ้
1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้

 5. ฉนัสามารถเชื่อมโยงงานท่ีไดท้ าในชัน้เรียนกบั
ชีวิตของฉนัท่ีนอกมหาวิทยาลยัได ้

1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้

 6. ฉนัสามารถเรยีนรูส่ิ้งตา่ง ๆ เก่ียวกบัโลกที่อยู่
ภายนอกมหาวิทยาลยัได ้
ปรบัปรุง นอกจากการเรียนในหอ้งเรียนแลว้ ฉนัได้
เรียนรูส่ิ้งตา่ง ๆ จากนอกหอ้งเรียน 

1 0 -1 0.00 ปรบัปรุง 

 7. ฉนัสามารถประยกุตใ์ชป้ระสบการณท์ี่ไดจ้าก
นอกหอ้งเรียนได ้

1 0 1 0.67 คดัเลือกไว ้

การเรียนรูแ้ทจ้รงิ 8. ฉนัไดเ้รียนจากกรณีศกึษาจรงิที่เก่ียวขอ้งกบั
เนือ้หาในหอ้งเรยีน 

1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้

 9. ฉนัไดใ้ชเ้หตกุารณ/์ขอ้มลูที่เกดิขึน้จรงิ ในการท า
กิจกรรมในชัน้เรียน 

1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้

 10. ฉนัไดท้ างานท่ีตอ้งใชข้อ้มลูจรงิมาประกอบ 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้
 11. ฉนัไดท้ างานกบัตวัอยา่งที่เกดิขึน้จรงิ 

ปรบัปรุง กิจกรรมในชัน้เรยีนของฉนัส่วนใหญ่มา
จากสถานการณท์ี่เกดิขึน้จรงิในการท างาน 

1 0 0 0.33 ปรบัปรุง 

 12. ฉนัไดเ้ขา้สู่โลกที่แทจ้รงิของหวัขอ้ที่เรียนรู ้
ปรบัปรุง ในเนือ้หาวิชาตา่ง ๆ ที่เรยีนนัน้ ฉนัไดรู้ถ้ึง
ส่ิงที่เกิดขึน้ในโลกแห่งความเป็นจรงิดว้ย 

1 0 -1 0.00 ปรบัปรุง 
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ผลการวิเคราะหอ์ านาจจ าแนก 
 1. การวิเคราะหอ์ านาจจ าแนกของแบบวดัความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ

ของนิสิตนกัศึกษาปรญิญาตรีทัง้ฉบบั จ านวน 24 ขอ้ พบว่า มีขอ้ค าถามที่ผ่านเกณฑก์ารคดัเลือก
มีจ านวน 24 ข้อ ซึ่งมีค่า t อยู่ระหว่าง 2.557 - 9.710 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนรายขอ้กับคะแนนรวม (Corrected item – total Correlation: CITC) อยู่ระหว่าง 0.409 - 
0.817 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

ตารางแสดงค่าอ านาจจ าแนก ของแบบวดัความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพทัง้ฉบบั 

ข้อที ่ กลุ่ม ค่าเฉลี่ย t-test 
CITC 

คร้ังที ่1 (ผลการคดัเลือก) 

1 
สงู 5.75 4.084 .676 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.60    

2 

  

สงู 5.92 6.870 .767 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.40    

3 
สงู 5.42 7.945 .677 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 3.80    

4 
สงู 5.50 4.239 .610 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.10    

5 
สงู 5.75 9.710 .649 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.10    

6 
สงู 5.92 5.674 .655 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.70    

7 
สงู 5.25 2.755 .415 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.20    
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ข้อที ่ กลุ่ม ค่าเฉลี่ย t-test 
CITC 

คร้ังที ่1 (ผลการคดัเลือก) 

8 
สงู 5.58 2.557 .523 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.70    

9 
สงู 6.00 5.780 .805 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.60    

10 
สงู 5.83 3.545 .644 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.80    

11 
สงู 5.83 11.300 .735 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.10    

12 
สงู 5.83 5.569 .759 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.10    

13 
สงู 5.67 6.119 .680 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.20    

14 
สงู 5.58 3.674 .577 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.40    

15 
สงู 5.83 4.248 .637 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.70    

16 
สงู 5.67 3.881 .632 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.70    

17 
สงู 5.42 3.516 .409 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.50    
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ข้อที ่ กลุ่ม ค่าเฉลี่ย t-test 
CITC 

คร้ังที ่1 (ผลการคดัเลือก) 

18 
สงู 5.75 3.541 .521 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.80    

19 
สงู 5.67 6.538 .713 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.30    

20 
สงู 6.00 6.971 .701 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.60    

21 
สงู 5.75 6.539 .776 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.40    

22 
สงู 6.00 6.706 .817 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.70    

23 
สงู 5.58 4.455 .616 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.20    

24 
สงู 5.58 5.660 .670 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.20    

Alpha Coefficient 0.949  

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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2. การวิเคราะหอ์ านาจจ าแนกของแบบวัดการมุ่งเน้นเป้าหมายการเรียนรูท้ั้งฉบับ 
จ านวน 8 ขอ้ พบว่า มีขอ้ค าถามที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมีจ านวน 8  ขอ้ ซึ่งมีค่า t อยู่ระหว่าง 
5.029 – 12.095 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 
(Corrected item – total Correlation: CITC) อยู่ระหว่าง 0.509 – 0.866 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05   

ตารางแสดงค่าอ านาจจ าแนก ของแบบวดัการมุ่งเนน้เปา้หมายการเรียนรูท้ัง้ฉบบั 

ข้อที ่ กลุ่ม ค่าเฉลี่ย t-test 
CITC 

คร้ังที ่1 (ผลการคดัเลือก) 

1 
สงู 6.00 12.095 .762 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.22    

2 

  

สงู 5.89 5.029 .735 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.33    

3 
สงู 5.89 7.766 .750 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.33    

4 
สงู 6.00 10.000 .866 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.33    

5 
สงู 6.00 5.657 .722 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.67    

6 
สงู 5.89 7.249 .590 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.00    

7 
สงู 6.00 10.000 .791 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.33    
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ข้อที ่ กลุ่ม ค่าเฉลี่ย t-test 
CITC 

คร้ังที ่1 (ผลการคดัเลือก) 

8 
สงู 6.00 6.424 .800 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.44    

Alpha Coefficient 0.925  

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

3. การวิเคราะห์อ านาจจ าแนกของแบบวัดบุคลิภาพเชิงรุกทั้งฉบับ จ านวน 10  ขอ้ 
พบว่า มีขอ้ค าถามที่ผ่านเกณฑก์ารคดัเลือกมีจ านวน 10 ขอ้ ซึ่งมีค่า t อยู่ระหว่าง 3.807 - 12.791 
และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กับคะแนนรวม (Corrected item – total 
Correlation: CITC) อยู่ระหว่าง 0.448 - 0.823 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

ตารางแสดงค่าอ านาจจ าแนก ของแบบวดับุคลิภาพเชิงรุกทัง้ฉบบั 

ข้อที ่ กลุ่ม ค่าเฉลี่ย t-test 
CITC 

คร้ังที ่1 (ผลการคดัเลือก) 

1 
สงู 5.90 8.247 .721 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.11    

2 

  

สงู 5.60 6.701 .670 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 3.78  .  

3 
สงู 6.00 4.653 .448 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.78    

4 
สงู 5.60 5.066 695 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.22    
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ข้อที ่ กลุ่ม ค่าเฉลี่ย t-test 
CITC 

คร้ังที ่1 (ผลการคดัเลือก) 

5 
สงู 5.70 4.301 .679 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.11    

6 
สงู 5.80 5.886 .618 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 3.89    

7 
สงู 5.90 12.002 .823 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.11    

8 
สงู 6.00 12.791 .809 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.22    

9 
สงู 5.50 4.718 .701 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 3.89    

10 
สงู 5.50 3.807 .590 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.00    

Alpha Coefficient 0.908  

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

4. การวิเคราะหอ์ านาจจ าแนกของแบบวัดเจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากัด
ทัง้ฉบบั จ านวน 27 ขอ้ พบว่า มีขอ้ค าถามที่ผ่านเกณฑก์ารคดัเลือกมีจ านวน 24 ขอ้ ซึ่งมีค่า t อยู่
ระหว่าง -2.276 - 9.164 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กับคะแนนรวม 
(Corrected item – total Correlation: CITC) อยู่ระหว่าง -0.461 - 0.772 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05  
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ตารางแสดงค่าอ านาจจ าแนก ของแบบวดัเจตคติต่ออาชีพที่มีอิสระและไรข้อ้จ ากดัทัง้ฉบบั 

ข้อที ่ กลุ่ม ค่าเฉลี่ย t-test 
CITC 

คร้ังที ่1 (ผลการคดัเลือก) 

1 
สงู 5.58 3.802 .524 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.56    

2 

  

สงู 5.92 7.059 .706 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.33    

3 
สงู 5.75 4.854 .665 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.11    

4 
สงู 5.92 5.573 .643 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.67    

5 
สงู 5.83 5.658 .636 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.44    

6 
สงู 5.83 6.962 .771 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.44    

7 
สงู 5.75 3.728 .558 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.67    

8 
สงู 5.83 5.658 .715 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.44    

9 
สงู 5.92 7.920 .567 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.22    

10 สงู 5.58 3.044 .498 ผ่านเกณฑ ์
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ข้อที ่ กลุ่ม ค่าเฉลี่ย t-test 
CITC 

คร้ังที ่1 (ผลการคดัเลือก) 

ต ่า 4.56    

11 
สงู 5.17 1.062 .286 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.67    

12 
สงู 5.50 2.129 .371 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.56    

13 
สงู 5.42 3.104 .451 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.22    

14 
สงู 5.33 2.581 .337 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.33    

15 
สงู 5.58 2.893 .580 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.44    

16 
สงู 5.75 6.793 .614 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.33    

17 
สงู 5.58 5.289 .582 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.22    

18 
สงู 5.42 2.651 .466 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.44    

19 
สงู 5.58 3.449 .473 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.11    

20 สงู 5.58 4.692 .646 ผ่านเกณฑ ์
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ข้อที ่ กลุ่ม ค่าเฉลี่ย t-test 
CITC 

คร้ังที ่1 (ผลการคดัเลือก) 

ต ่า 3.78    

21 
สงู 5.67 6.381 .635 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.00    

22 
สงู 5.92 9.164 .772 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.33    

23 
สงู 1.83 -2.276 -.461 ไม่ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 3.00    

24 
สงู 3.00 .325 -.004 ไม่ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 2.78    

25 
สงู 2.75 .133 -.028 ไม่ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 2.67    

26 
สงู 3.92 1.296 .186 ไม่ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 3.00    

27 
สงู 4.58 1.259 .145 ไม่ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 3.56    

Alpha Coefficient 0.860  

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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5. การวิเคราะหอ์ านาจจ าแนกของแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมทัง้ฉบับ จ านวน 
12 ขอ้ พบว่า มีขอ้ค าถามที่ผ่านเกณฑก์ารคดัเลือกมีจ านวน 12 ขอ้ ซึ่งมีค่า t อยู่ระหว่าง 4.811 - 
11.699 และมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Corrected item – 
total Correlation: CITC) อยู่ระหว่าง 0.663  -  0.845 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

ตารางแสดงค่าอ านาจจ าแนก ของแบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคมทัง้ฉบบั 

ขอ้ที ่ กลุ่ม ค่าเฉลี่ย t-test 
CITC 

คร้ังที ่1 (ผลการคดัเลือก) 

1 
สงู 5.90 5.232 .732 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 3.80    

2 

  

สงู 6.00 6.736 .693 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 3.80    

3 
สงู 6.00 5.715 .789 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 3.20    

4 
สงู 6.00 6.068 .845 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 3.00    

5 
สงู 6.00 4.811 .770 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 3.60    

6 
สงู 6.00 7.060 .771 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 3.60    

7 
สงู 6.00 5.477 .663 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.00    

8 สงู 6.00 7.141 .814 ผ่านเกณฑ ์
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ขอ้ที ่ กลุ่ม ค่าเฉลี่ย t-test 
CITC 

คร้ังที ่1 (ผลการคดัเลือก) 

ต ่า 2.60    

9 
สงู 6.00 11.699 .753 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 3.90    

10 
สงู 6.00 5.750 .818 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 3.40    

11 
สงู 6.00 6.068 .805 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 3.00    

12 
สงู 6.00 6.273 .676 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 3.70    

Alpha Coefficient 0.948  

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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6. การวิเคราะห์อ านาจจ าแนกของแบบวัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนทั้งฉบับ 
จ านวน 12 ขอ้ พบว่า มีขอ้ค าถามที่ผ่านเกณฑก์ารคัดเลือกมีจ านวน 12 ขอ้ ซึ่งมีค่า t อยู่ระหว่าง 
3.765 - 11.572 และมี ค่าสัมประสิท ธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 
(Corrected item – total Correlation: CITC) อยู่ระหว่าง 0.633 – 0.858 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05  

ตารางแสดงค่าอ านาจจ าแนก ของแบบวดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนทัง้ฉบบั 

ข้อที ่ กลุ่ม ค่าเฉลี่ย t-test 
CITC 

คร้ังที ่1 (ผลการคดัเลือก) 

1 
สงู 5.78 6.592 .706 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.36    

2 

  

สงู 6.00 9.000 .802 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.18    

3 
สงู 5.89 6.775 .801 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.27    

4 
สงู 6.00 6.315 .784 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.55    

5 
สงู 6.00 11.572 .790 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 3.91    

6 
สงู 6.00 9.681 .858 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.36    

7 
สงู 6.00 7.245 .832 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.36    
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ข้อที ่ กลุ่ม ค่าเฉลี่ย t-test 
CITC 

คร้ังที ่1 (ผลการคดัเลือก) 

8 
สงู 6.00 6.315 .726 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.55    

9 
สงู 6.00 6.315 .797 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.55    

10 
สงู 6.00 6.709 .822 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.45    

11 
สงู 6.00 3.765 .633 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.73    

12 
สงู 6.00 5.284 .754 ผ่านเกณฑ ์

ต ่า 4.36    

Alpha Coefficient 0.952  

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
โมเดลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึงขององคป์ระกอบ

ความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพของนักศึกษา 
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โมเดลก่อนปรับ 

 

โมเดลหลังปรับ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  
บทความวิจัยเร่ืองการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยืนยัน 

ของแบบวัดความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพของนักศึกษาปริญญาตรี 
สาขาวิชานิเทศศาสตรใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
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ชื่อ-สกุล กนกพร ดวงเสาร ์
วัน เดือน ปี เกิด 31 สิงหาคม 2535 
สถานทีเ่กิด เชียงใหม่ 
วุฒกิารศึกษา นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยกุระจายเสียงและโทรทศัน ์มหาวิทยาลยั

ธุรกิจบณัฑิตย ์
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 7/3 ม.4 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
ผลงานตีพิมพ ์ การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของแบบวดัความสามารถในการ

ปรบัตวัทางอาชีพของนกัศกึษาปรญิญาตรีหลกัสตูรนิเทศศาสตรใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร   

รางวัลทีไ่ด้รับ นิสิตทนุ โครงการ 70 ปี 70 ทนุ มศว คืนสูส่งัคม   
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