บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาเป็ นสิ่ งที่สาคัญ ที่จะเป็ นตัวกาหนดมาตรฐานทางสังคม ชี้วดั ความสาเร็ จ ในหน้าที่การ
ทางานที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคต ผูท้ ี่มีโอกาสได้ศึกษาย่อมมีโอกาสในการประสบความสาเร็ จในการ
ดาเนิ นชี วิตมากกว่าผูด้ อ้ ยโอกาสทางการศึกษา การศึกษามิได้เป็ นเพียงการถ่ายทอดความรู ้ ทักษะ
และทัศนคติ แต่เป็ นกระบวนการที่ทาให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ และเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม ในด้านต่างๆ
เพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นชี วิต การศึกษาเปิ ดโอกาสให้ได้ฝึกทักษะ เพื่อให้เกิ ดความชานาญ มี
ประสบการณ์ เรี ยนรู ้ที่จะอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้ รู ้จกั การเป็ นผูน้ า และเป็ นผูต้ าม
ปัจจุบนั มีนกั ศึกษาจานวนไม่นอ้ ย ที่ไม่รู้วา่ ตัวเองควรจะเลือกเรี ยนอะไร ชอบอะไร หรื ออยาก
ทางานอะไรในอนาคต เพราะไม่รู้วา่ ตัวเองมีความถนัด หรื อความสามารถในด้านใด ซึ่ งในการที่จะ
เลื อกเรี ยนสาขาวิชาใดนั้น ผูเ้ รี ยนต้องคานึ งถึงความสามารถ และความถนัดของตนเองเป็ นสาคัญ
เนื่องจากความถนัดเป็ นเครื่ องชี้ ศกั ยภาพ และความสามารถทางการเรี ยนรู้ ความถนัดทางการเรี ยน
เป็ นปั จจัย หนึ่ ง ที่จะช่ วยชี้ แนวทางของบุคคล ในการที่ จะเลื อกเรี ยนวิชาหรื ออาชี พที่ตนถนัด แต่
ในทางปฏิ บตั ิ มกั จะพบว่า นักศึกษาเลื อกเรี ยนวิชาต่าง ๆ เพราะเรี ยนตามเพื่อน หรื อเรี ยนเพราะ
ผูป้ กครอง หรื อครู ตอ้ งการให้เรี ยนวิชานั้นๆ โดยมิได้คานึงถึงความถนัด หรื อความแตกต่างระหว่าง
บุคคลที่ว่า ธรรมชาติของบุคคลที่เรี ยนนั้น จะต้องมีบางสิ่ งบางอย่างที่แตกต่างกันเสมอ เช่ น ความ
แตกต่างกันทางด้านสมรรถภาพสมอง บุคลิกภาพ ความสนใจ และพฤติกรรมด้านอื่นๆ
ในการเรี ยนการสอนโดยทัว่ ไปมักพบว่า ในชั้นเรี ยนหนึ่ งๆ มักจะมีท้ งั นักศึกษาที่เรี ยนเก่ง และ
อ่อนปะปนกันเสมอ จึงทาให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้จากครู ผสู ้ อนไม่เท่ากัน ทั้งนี้ เนื่ องมาจากแต่ละ
บุคคลมีความถนัดในการเรี ยนแตกต่างกันนัน่ เอง การที่บุคคลใดจะเรี ยนรู ้ ได้อย่างรวดเร็ ว จะต้อง
เป็ นผูท้ ี่มีความถนัด และเจตคติที่ดีต่อสิ่ งนั้น ผูท้ ี่มีความถนัดในการเรี ยนมักจะประสบความสาเร็ จ
ในการเรี ยนมากกว่าผูท้ ี่มีความถนัดน้อย
ด้วยเหตุ ผลดังกล่ าว ผูพ้ ฒั นาจึ งมีความสนใจที่จะการพัฒนาเว็บแอพพลิ เคชัน่ สาหรับวัด
ความถนัดทางการเรี ยน โดยศึกษาทฤษฎี การเลื อกอาชี พของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ (John L.
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Holland) ซึ่ งเป็ นผูส้ ร้ า ง “แบบสารวจความพอใจในอาชี พ ” (The Vocation Preference
Inventory) เว็บแอพพลิเคชัน่ สาหรับ วัดความถนัดทางการเรี ยน สามารถพยากรณ์ความสามารถใน
การเรี ยน หรื อความชอบในอาชี พของบุคคล ซึ่ งหากนาไปใช้วดั ความถนัดทางการเรี ยน ก่ อนที่
ผูเ้ รี ย นจะตัดสิ นใจเลื อกเรี ย นในสาขาวิชาใด จะท าให้ เกิ ดประโยชน์ ก ับ ผูเ้ รี ย นในการประสบ
ความสาเร็ จทางการเรี ยน ไม่ทาให้เกิ ดความสู ญเปล่ าทางการศึ กษาในเรื่ องการออกกลางคันของ
นักศึกษา อันเนื่องมาจากไม่สามารถเรี ยนได้ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน่ สาหรับวัดความถนัดทางการเรี ยน
1.2.2 เพื่อนาไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการพยากรณ์ความสามารถในการเรี ยน หรื อความชอบใน
อาชีพของบุคคล
1.3 ขอบเขตการวิจัย
1.3.1 ขอบเขตด้านประชากร
- ประชากร ได้แก่ ระดับชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บา้ น
ครู จานวน 90 คน
- กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยการสุ่ มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้สูตร
ทาโรยามาเน่ (Yamane, 1973) ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 90 คน แบ่งเป็ น สาขาการบัญชี จานวน 30
คน สาขาการตลาด จานวน 30 คน และ สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ จานวน 30 คน
1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
- เว็บแอพลิเคชัน่
- การวัดความถนัด
- ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์ (John L. Holland)
1.4 นิยามศัพท์
1.4.1 ความถนัดทางการเรี ยน หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่สร้างสมมาจากการเรี ยนรู้
และประสบการณ์ ทาให้บุคคลนั้นสามารถเรี ยนและประกอบการงานต่าง ๆ ตามความสามารถนั้น
ได้ดี และเป็ นผลสาเร็ จ สาหรับความถนัดทางการเรี ยนในการวิจยั ครั้งนี้ หมายถึง ความถนัดในการ
เลื อกเรี ยนในสาขาเพื่อศึกษาต่อในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ โดยแบ่งเป็ น 3 สาขาวิชา ได้แก่
สาขาการบัญชี สาขาการตลาด และ สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
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1.4.2 เว็บแอพลิเคชัน่ หมายถึง โปรแกรมประยุกต์ที่เข้าถึงด้วยโปรแกรมค้นดูเว็บผ่านเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ อย่างอินเทอร์ เน็ตหรื ออินทราเน็ต เว็บแอพพลิเคชัน่ เป็ นที่นิยมเนื่ องจากความสามารถ
ในการอัพ เดท และดู แล โดยไม่ ต้อ งแจกจ่ า ย และติ ด ตั้ง ซอฟต์แวร์ บ นเครื่ องผูใ้ ช้ ตัว อย่างเว็บ
แอพพลิ เคชัน่ ได้แก่ เว็บเมล์ การพาณิ ชย์อิเล็ก ทรอนิ กส์ การประมูล ออนไลน์ กระดานสนทนา
บล็อก วิกิ เป็ นต้น
1.5 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.5.1 เป็ นเครื่ องมือช่ วยในการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนวิชาชี พเพื่อศึกษาต่อ ให้กบั นักศึกษา ได้มี
แนวทางในการตัดสิ นใจ และแนะนาอาชีพที่น่าสนใจกับนักศึกษา
1.5.2 สามารถนาเว็บแอพพลิเคชัน่ สาหรับ วัดความถนัดทางการเรี ยน ไปประยุกต์ใช้กบั งาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับสมัครพนักงาน รวมถึงการนาไปศึกษาเพื่อพัฒนาวิจยั ต่อไปได้

