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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (survey research) เพ่ือศึกษาระดบัการเห็น

คุณค่าแห่งตนของนัก เ รียนอาชีว ศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชา ชีพชั้ นสูง 

วิทยาลยัเทคนิคแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี มี

จาํนวน 86 คนโดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sample)  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ตอนคือ 

แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม และแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัการ

เห็นคุณค่าแห่งตนของรัศมี โพนเมืองหลา้ ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการทดสอบค่าที (t-

test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) จากการศึกษา

พบวา่นกัเรียนอาชีวศึกษา  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัเทคนิคแห่งหน่ึง

ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ ชั้นปี อาย ุค่าใชจ่้ายต่อเดือน และท่ีพกัอาศยัต่างกนัมีระดบั

การเห็นคุณค่าแห่งตนไม่แตกต่างกนั 

คาํสาํคญั: (1) การเห็นคุณค่าแห่งตน (2) นกัเรียนอาชีวศึกษา  

*นกัศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

**อาจารยป์ระจาํภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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บทนํา 

เน่ืองจากระบบการศึกษาระดบัอาชีวศึกษามีความสําคญัในการพฒันาประเทศ 

และประเทศไทยกาํลงัเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ประกอบกบัสาํนกังานสนบัสนุนการวิจยั 

(สกว.) ระบุวา่ ประเทศในกลุ่มอาเซียน ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และไทย 

เป็นประเทศท่ีมีแรงงานขนาดใหญ่ โดยไทยถูกจดัอยู่ในลาํดบัท่ี 4 เม่ือเปิดประชาคม

อาเซียนจะมีการโยกยา้ยแรงงานขนาดใหญ่ ท่ีแรงงานในแต่ละชาติจะไหลไปสู่ประเทศ

ท่ีมีค่าตอบแทนค่าแรงท่ีสูงกวา่ นัน่หมายรวมถึงประเทศไทยดว้ยท่ีแรงงานในประเทศก็

อาจจะโยกยา้ยออกไป ทาํให้แรงงานก็จะลดลงเร่ือยๆ และเส่ียงต่ออุตสาหกรรมท่ีอาจ

ยา้ยฐานการผลิตไปประเทศอ่ืนได ้(วชิาการ.คอม,ออนไลน์,2557,หนา้ 1) 

ดงันั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงไดก้าํหนดนโยบายท่ีจะผลิตและพฒันากาํลงัคนให้

ตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน เพ่ือเพ่ิมกาํลงัคนให้เพียงพอต่อความตอ้งการ 

และแกปั้ญหาความขาดแคลนแรงงานอาชีพในปัจจุบนั (ไทยพบัลิกา้,ออนไลน์,2558,

หนา้ 1 ) แต่จากสถิติการศึกษาต่อของนกัเรียนท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

3 ของศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2552-2554 พบว่า มีนักเรียนเพียง 30% ท่ีเลือกเรียนต่อสายอาชีวะและมีแนวโน้ม

ลดลง ในขณะเดียวกัน ขอ้มูลจากกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน ระบุว่า 

อุตสาหกรรมไทยตอ้งการแรงงานสายช่างปีละ 1.8 แสนคน  (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ,

ออนไลน์,2556,หนา้ 1)   

นอกจากน้ี สาเหตุท่ีทาํให้ผูป้กครองกงัวลใจไม่กลา้ส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาต่อ

อาชีวศึกษา ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นความปลอดภยัและปัญหาดา้นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ 

เช่นปัญหาการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอันควร ปัญหาการติดยาเสพติด การใช้กําลัง

ประทุษร้ายร่างกาย เป็นตน้ (ไทยพบัลิกา้,ออนไลน์,2556,หนา้ 1) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เสาว

ภา เบ็ญจพนัธ์ุทวี (2540) ท่ีศึกษาพบว่าปัญหาดา้นพฤติกรรม และปัญหาดา้นการเรียน

ของนกัเรียนอาชีวศึกษาน่าจะมาจากความสับสนในบทบาท ความสับสนในเอกลกัษณ์

ของตนเองท่ีทาํให้ไม่สามารถปรับตวั ขาดความสามารถในการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง และ
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ธรรมชาติของนักเรียนอาชีวศึกษาซ่ึงเป็นวยัท่ีอยู่ในช่วงวยัรุ่นตอนกลางถึงวยัรุ่นตอน

ปลายจะมีการเปล่ียนแปลงดา้นอารมณ์และจิตใจ มีการเปล่ียนแปลงอารมณ์อยา่งรวดเร็ว

และรุนแรง มีความรู้สึกรุนแรง เปิดเผยตรงไปตรงมา มีความเช่ือมัน่ในตนเอง ตอ้งการ

ความเป็นอิสระ ไม่ชอบกฎเกณฑแ์ละการบงัคบั เร่ิมคบหาเพ่ือนฝูง และไดรั้บอิทธิพล

จากเพ่ือนเป็นอยา่งมาก (พรพิมล เจียมนาครินทร์, 2539) 

เน่ืองจากการลาออกกลางคนัเป็นเร่ืองสําคัญ เพราะมีผลทางด้านจิตใจของ

นกัเรียนอาชีวศึกษา และเป็นการสูญเสียทรัพยากรมนุษย ์มีประมาณ ร้อยละ 28.3 (ไทย

พบัลิกา้,ออนไลน์,2556,หนา้ 1)  ทาํใหน้กัเรียนอาชีวะไม่เห็นคุณค่าแห่งตน และถูกผูอ่ื้น

มองว่าไม่มีคุณค่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิกกินส์ และกิลส์ (Wiggins; & Giles. 1984,p. 18) ท่ี

กล่าวว่า บุคคลสามารถพฒันาการเห็นคุณค่าแห่งตนได ้เพราะบุคคลทุกคนมีการเห็น

คุณค่าแห่งตน แต่มีบุคคลจาํนวนมากไม่ไดต้ระหนกัถึงคุณค่าท่ีตนเองมีอยู ่อยา่งไรก็ตาม

บุคคลเหล่าน้ีสามารถตระหนักถึงการเห็นคุณค่าแห่งตนได ้ถา้อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ี

เหมาะสมและมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน โดยผา่นกระบวนการกลุ่มหรือการปรึกษาทาง

จิตวทิยา ถา้นกัเรียนมีการเห็นคุณค่าแห่งตน จะทาํใหน้กัเรียนสามารถดาํเนินชีวิตทั้งดา้น

การเรียน ดา้นพฤติกรรมไดอ้ย่างเหมาะสมยิ่งข้ึน  และทาํให้ปัญหาการลาออกกลางคนั 

การแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมและเป็นอนัตรายต่อตนเองและสังคมลดลง ตลอดจน

เป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนอาชีวศึกษาประสบความสาํเร็จ  

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.   เพ่ือศึกษาระดับการเห็นคุณค่าแห่งตนของนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง วทิยาลยัเทคนิคแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

2.   เพ่ือเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าแห่งตนของนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัเทคนิคแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร โดยจาํแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุชั้นปี ค่าใชจ่้ายต่อเดือน และท่ีพกัอาศยั 
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สมมตฐิานของการวจิยั 

นักเรียนอาชีวศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัเทคนิคแห่ง

หน่ึงในกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีการเห็นคุณค่าแห่งตนแตกต่างกนั 

ประชากรและตวัอย่าง 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนอาชีวศึกษา ระดบั 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัเทคนิคแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 633 

คน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 

2. ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  เป็นนกัเรียนอาชีวศึกษา ระดบัประกาศนียบตัร 

วชิาชีพชั้นสูง วทิยาลยัเทคนิคแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร จาํนวนทั้งส้ิน 86 คน 

ผูว้ิจยัใชก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีของยามาเน่ (Yamane) และสุ่มตวัอยา่ง

แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sample) 

ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั 

1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล จาํแนกตามเพศ อาย ุชั้นปี และค่าใชจ่้าย

ต่อเดือน และท่ีพกัอาศยั 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การเห็นคุณค่าแห่งตนของนกัเรียนอาชีวศึกษา 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับอาจารยห์รือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพ่ือส่งเสริมการเห็นคุณค่า 

แห่งตนของนกัเรียนอาชีวศึกษาใหมี้ระดบัท่ีสูงข้ึน  

2. เป็นขอ้มูลในการทาํวจิยัเก่ียวกบัการใหค้าํปรึกษาแบบกลุ่มเพ่ือแกปั้ญหาการ 

เห็นคุณค่าแห่งตนของนกัเรียนอาชีวศึกษาต่อไป 

ทบทวนวรรณกรรม 

การเห็นคุณค่าแห่งตนมีผลต่อบุคคลว่ามีความหมายและมีคุณค่า โดยบุคคลท่ีมี

การเห็นคุณค่าแห่งตนจะสามารถรับรู้ไดด้ว้ยตนเอง หรือเปรียบเทียบกบับุคคลอ่ืน ดงันั้น

ความหมายของการเห็นคุณค่าแห่งตน (self-esteem) มีดงัน้ี 
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Coopersmith (1981, p.6) กล่าววา่ การเห็นคุณค่าแห่งตนโดยปกติมีความหมายถึง 

เจตคติ โดยเฉพาะเจตคติท่ีมีผลต่อบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ยความคิดและความรู้สึก ซ่ึง

ต่อมา Coopersmith (1984, p.5) ไดแ้จกแจงความหมายของการเห็นคุณค่าแห่งตนเพิ่มเติม

ไวว้่า เป็นการประเมินคุณค่าของตนเอง แสดงเจตคติทั้งทางดา้นบวกและดา้นลบ เป็น

การตัดสินคุณค่าแห่งตน ทาํให้บุคคลนั้ นรู้สึกว่าตนมีความสามารถ มีความสําคัญ 

ประสบความสาํเร็จและมีคุณค่า สงัเกตไดจ้ากคาํพดูและพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

Bandura (1986, p. 356) ไดใ้ห้ความหมายของการเห็นคุณค่าแห่งตนว่า เป็นการ

ประเมินตนเองวา่ตนเองเป็นอยา่งไร ถา้ประเมินวา่ตนเองไร้ค่า ก็จะมีความภาคภูมิใจใน

ตนเองตํ่า แต่ถา้ประเมินวา่ตนเองมีความสามารถก็จะรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองหรือมีการ

เห็นคุณค่าแห่งตนสูง 

พจนานุกรมศัพท์จิตวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556 ,หน้า 271) ให้

ความหมาย การเห็นคุณค่าแห่งตนว่า เจตคติของการยอมรับตนเอง ประเมินตนเองว่ามี

คุณค่า  (self-approval) และการนับถือตนเอง (self – respect) มีความภูมิใจในตน 

โดยเฉพาะในเร่ืองของค่านิยม ลกัษณะนิสยั และศกัด์ิศรีของตน 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

โดยเน้ือหาแบ่งออกเป็น 2 ตอนดงัน้ี  

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเอง ถามเก่ียวกบั เพศ อาย ุ

ชั้นปี ค่าใชจ่้ายต่อเดือน และท่ีพกัอาศยั  

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามการเห็นคุณค่าแห่งตนของ รัศมี โพนเมืองหลา้ (2543 

,หนา้ 102 – 107) โดยแบบทดสอบมีทั้งหมด 50 ขอ้ ประกอบไปดว้ย ขอ้ความทั้งทางบวก

และขอ้ความทางลบ  

ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ผู ้วิจัยนําไปทดลองใช้ (try-out) กับนักเรียน

อาชีวศึกษา ระดบัปวช. วิทยาลยัเทคนิคแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานครจาํนวน 30 คนท่ีมี

ลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง แต่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง และนาํมาหาค่าความเช่ือมัน่ของ
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เคร่ืองมือ โดยใชว้ิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-coefficient) ของ Cronbach ไดค่้าความ

เ ช่ือมั่น เท่ากับ 0.80 และผู ้วิจัยขอความร่วมมือจากนัก เ รียนอาชีวศึกษา ระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัเทคนิคแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 86 

คนในการตอบแบบสอบถาม และผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ระหว่างวนัท่ี 18 

พฤษภาคม 2558 ถึง 22 พฤษภาคม 2558 และนาํคะแนนท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

วิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 1 เก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามโดยใช้

ค่าเฉล่ีย และร้อยละ และตอนท่ี 2 เก่ียวกับระดบัการเห็นคุณค่าแห่งตนของนักเรียน

อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง วิทยาลัยเทคนิคแห่งหน่ึงใน

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 ดงัน้ี  วิเคราะห์ระดบัการเห็นคุณค่า

แห่งตนของนกัเรียนอาชีวศึกษา โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ใชก้าร

ทดสอบค่าที (t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) 

ในการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวจิยั 

ผลการวิจัยเร่ืองระดับการเห็นคุณค่าแห่งตนของนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัเทคนิคแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร สรุปผลได้

ดงัน้ี 

1.   การเห็นคุณค่าแห่งตนของนกัเรียนอาชีวศึกษา อยู่ในระดบัปานกลาง ( X  = 

31.60  SD = 7.19)   

2.   นักเรียนอาชีวศึกษาท่ีมีเพศ อายุ ชั้นปี ค่าใช้จ่ายต่อเดือน และท่ีพกัอาศัย

ต่างกนั มีการเห็นคุณค่าแห่งตนไม่แตกต่างกนั  

อภปิรายผลการวจิยั 

การวิจัยเ ร่ืองระดับการเห็นคุณค่าแห่งตนของนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจัย

สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 
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1.   การเห็นคุณค่าแห่งตนของนักเรียนอาชีวศึกษา อยู่ในระดับปานกลางมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 31.60 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมธุรส วงศคุ์ณันดร (2547) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรม

การเผชิญปัญหาของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาช่วงชั้นท่ี 3 ในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาราชบุรีเขต 1 อ.เมือง จ.ราชบุรี พบว่าวยัรุ่นมีการเห็นคุณค่าในตนเองของ

นกัเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง  

2.   นักเรียนอาชีวศึกษาท่ีมีเพศ อายุ ชั้นปี ค่าใช้จ่ายต่อเดือน และท่ีพกัอาศยั

ต่างกนั มีการเห็นคุณค่าแห่งตนไม่แตกต่างกนั อธิบายไดว้า่ การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็น

การศึกษาถึงการเห็นคุณค่าแห่งตนของนกัเรียนอาชีวศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ

ชั้นสูง วิทยาลยัเทคนิคแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงนกัเรียนโดยส่วนใหญ่พกัอาศยั

อยู่กับบิดา-มารดา (ร้อยละ74.4) อาจช้ีให้เห็นว่า สถาบันครอบครัวอาจมีส่วนช่วย

ส่งเสริมใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าแห่งตน เน่ืองจากถา้นกัเรียนมีสถาบนัครอบครัวท่ีอบอุ่นมี

การดูแลเอาใจใส่ท่ีดี และมีแบบอย่างในการดาํเนินชีวิต ทาํให้นักเรียนสามารถดาํเนิน

ชีวิตไปในทางท่ีดี โดยมีสถาบนัครอบครัวคอยให้คาํปรึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของพนม  เกตุมาน (2550) ท่ีมีมาตรการแนวทางแกปั้ญหาในเร่ืองของพฤติกรรมเส่ียงใน

วยัรุ่นเร่ืองของสถาบันครอบครัวว่ามาตรการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับสถาบัน

ครอบครัว โดยการจดัการอบรมให้แก่บิดามารดา ผูป้กครองให้มีความรู้ความเขา้ใจ มี

ทกัษะ สามารถดูแลและส่งเสริมศกัยภาพเดก็และเยาวชนไดอ้ยา่งเหมาะสมตาม 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

 โรงเรียนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนอาชีวะควรให้ความเอาใจใส่และเปิด

โอกาสใหน้กัเรียนแสดงศกัยภาพในลกัษณะท่ีพึงปรารถนา เพ่ือพฒันาการเห็นคุณค่าตน

เพ่ิมข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป  

 1.   ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการเห็นคุณค่าแห่งตนของนกัเรียนอาชีวะ 

เช่น ผลการเรียนมีความสมัพนัธ์ต่อการเห็นคุณค่าแห่งตนของนกัเรียนอาชีวศึกษา 
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 2.   ควรศึกษาการเห็นคุณค่าแห่งตนในกลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆ เช่น นกัเรียนท่ีติดเกมส์ 

นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า  เป็นตน้ 



9 
 

เอกสารอ้างองิ 

วชิาการ.คอม.(2557).วกิฤติ ทาํไมเดก็ไทยเรียนอาชีวะนอ้ยลง.คน้เม่ือ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2558  

 จาก http://www.vcharkarn.com/vcafe/214411. 

สุดา  สงเดช. (2546). การศึกษาความสมพันธ์ภาพในครอบครัว การอบรมเลีย้งดูโครงสร้าง 

ครอบครัว การเห็นคุณค่าในตนเองและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลาย.วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาจิตวิทยาการให้คาํปรึกษา) 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง.  

เสาวภา เบญ็จพนัธ์ุทวี. (2540). ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลีย้งดูและสัมพันธ์ภาพใน 

 ครอบครัวกับเอกลกัษณ์แห่งตนของเดก็วยัรุ่น.ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (จิตวิทยา 

 พฒันาการ). กรุงเทพมหานคร: บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 

Bandura,A.(1986).Social Foundation of Thought and  Action:Asocial cognitive  

 Thory.New Jersey:Prentice Hall,Englewood Cliffs. 

Lazarus, R.S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York:Springer  

 Publishing. 

Maslow,A.H.(1970).Motivation  and  Personality . 2nd ed . New York:Harpers and Row. 

Rosenberge,M.(1979). Cognitive the self. New York:Basic Book. 

Wiggins, J.D.; & Giles, T.A. (1984). The Relationship Between Counselors' and Students 

Self-Esteem as Related to Counseling Outcomes. New Yrok: The School  

Counselor. 

 

 

http://www.vcharkarn.com/vcafe/214411

	เนื่องจากการลาออกกลางคันเป็นเรื่องสำคัญ เพราะมีผลทางด้านจิตใจของนักเรียนอาชีวศึกษา และเป็นการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ มีประมาณ ร้อยละ 28.3 (ไทยพับลิก้า,ออนไลน์,2556,หน้า 1)  ทำให้นักเรียนอาชีวะไม่เห็นคุณค่าแห่งตน และถูกผู้อื่นมองว่าไม่มีคุณค่า ซึ่งสอดคล้...

