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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดปราจีนบุรี 
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี 
และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี ตาม
ประเภทโรงเรียนและเพศ  กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 324 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งน้ี 
คือ แบบสอบถามค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติค่าที  (t-test)    
    ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับผู้เรียนในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน ในจังหวัดปราจีนบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านอิทธิพล
จากโรงเรียน/ครูแนะแนว มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดับมาก และด้านอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด 
อยู่ในระดับมาก  
 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษาในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน  ในจังหวัดปราจีนบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้าน
ภาพลักษณ์ของโรงเรียน  มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดับมาก และด้านค่าเล่าเรียน มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดอยู่ในระดับ
มาก  
 3. เปรียบเทียบปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี 
ตามประเภทโรงเรียนและ เพศ  ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับผู้เรียนและปัจจัยที่
เก่ียวข้องกับสถานศึกษา 
  3.1 ผลการเปรียบเทียบตามประเภทโรงเรียน พบว่า ปัจจัยที่ เก่ียวข้องกับนักเรียน              
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสนใจในวิชาชีพ และด้านอิทธิพลจาก
โรงเรียน/ครูแนะแนว แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ
สถานศึกษาในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี  โดยภาพรวมและราย
ด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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 3.2 ผลการเปรียบเทียบตามเพศ พบว่า ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษาและปัจจัยเก่ียวข้องกับ
นักเรียน ในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน  
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were (1) to study the factors related to the 
adoption to study in private vocational schools in Prachin Buri province and (2) to 
compare the factors related to the adoption to study in private vocational schools in 
Prachin Buri province which classified by school categories and gender of samples. 
 The samples used were 324 respondents and the tool used to collect the 
data was a questionnaire with a reliability of .82 and divided into 2 parts; factors 
related to the students with a reliability at .80 and factors related to the school with a 
reliability of .84.  Statistics used to analyze the data were percentage, mean, standard 
deviation and t-test (independent). 
 The findings were as follows: 
 1. The factors related to the adoption to study in private vocational schools in 
Prachin Buri province as a whole were at the high level and each aspect from the 
highest to the lowest mean were influences of schools, guidance teachers and peers  
respectively. All aspect were at the high level. 
 2. The schooling factors related to the adoption to study in private 
vocational schools in Prachin Buri province as a whole were at the high level and 
each aspect from the highest to the lowest means were school image and 
educational expenses respectively, the lowest aspect was at the high level also. 
 3. The comparisons between school categories and genders which 
composed of student factors and schooling factors were as follows 3.1) The 
comparison according to school categories reveated that the student factors as a 
whole were not different, as for each aspect, the interested in occupation and the 
influence from guidance teachers had significant difference at the level of .05 while 
the schooling factors as a whole and each aspect had significant difference at the 
level of .05. 3.2) The comparison according to gender revealed that the schooling 
factors and the student factors as a whole and each aspect  had no difference. 
 
คําสําคัญ    
 ปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
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ความสําคัญของปัญหา  
 ในปัจจุบันรัฐบาลได้จัดการเรียน การสอน เพ่ือผลิตบุคลากรออกมาสนองตอบความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมได้ไม่เพียงพอ จึงทําให้เอกชนเข้ามาช่วยจัดการศึกษาในด้านอาชีวศึกษามากขึ้น จังหวัด
ปราจีนบุรีเป็นจังหวัดหน่ึงที่มีการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาลทําให้มีโรงงานอุตสาหกรรม  เข้ามาต้ัง
ดําเนินการผลิตอยู่เป็นจํานวนมากมีแรงงานเข้ามาทํางานทั้งคนไทยและต่างประเทศเป็นจํานวนมาก จึงทํา
ให้เกิดการกระตุ้นความสนใจในการประกอบอาชีพในโรงงานกันมากข้ึนของนักเรียนในพ้ืนที่จังหวัด
ปราจีนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ประกอบกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลที่สนับสนุนให้นักเรียนมี
ความสนใจหันมาเรียนทางด้านอาชีวศึกษากันมากขึ้น เมื่อเรียนจบก็มีงานรองรับอยู่เป็นจํานวนมาก และใน
การจัดการศึกษาในด้านอาชีวศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี มีทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ซึ่งใน
โรงเรียนเอกชนนั้นก็มีนักเรียนเข้ามาศึกษาอยู่เป็นจํานวนมาก และการเข้าเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนในจังหวัดปราจีนบุรีน้ัน น่าจะต้องมีแรงจูงใจต่อการตัดสินใจ   
 โรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี มีอัตรานักเรียนออกระหว่างปีค่อนข้างสูง มีสาเหตุใดบ้าง ที่
ทําให้นักเรียนเลือกศึกษาต่อที่อ่ืนเป็นจํานวนมากนโยบายแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนหรือไม่ มีปัจจัยใดเอ้ือต่อความต้องการของผู้เรียน  
 ปัจจัยทางด้านคุณภาพของโรงเรียนสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ แนวทางการจัดการเรียนการ
สอนสิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีล้วนเป็นผลต่อการตัดสินใจในการเลือกสถานศึกษาที่เหมาะสมตรงกับคุณสมบัติของ
ผู้เรียนสูงสุด ผลกระทบทางเศรษฐกิจน้ัน กระทบโดยตรงต่อสถานศึกษาเอกชนโดยเฉพาะอาชีวศึกษาเอกชน 
ซึ่งรายได้หลักของโรงเรียนมาจากค่าธรรมเนียมการเรียนของผู้ปกครองฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง     
 สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนต่อของผู้เรียน เพราะฉะนั้นคุณภาพของโรงเรียนเป็นปัจจัยที่
สําคัญต่อการเลือกโรงเรียนของเด็กและผู้ปกครอง ถ้าผู้ปกครองให้ความนิยมเช่ือมั่นในคุณภาพมาตรฐาน ก็
จะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาเพ่ิมมากขึ้น (ดํารง  แสนสิงห์, 2534) ปัจจัยที่มีผลกระทบโดยตรง ต่อการเลือก
สถานศึกษาของผู้ปกครอง คือ ความคาดหวังเก่ียวกับอรรถประโยชน์ของสถานศึกษา    ที่บุตรต้องการเข้า
เรียน (วรรณี  แกมเกตุ, 2535) ทั้งน้ีสถานศึกษาเอกชนจึงต้องปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของนักเรียน ปรับปรุงแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพผลิตนักศึกษาที่มี
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
 จากปัญหาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา ในโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน  มีปัจจัยใดบ้างที่ทําให้ผู้จบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2550 ในจังหวัด
ปราจีนบุรีเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน และปัจจัยใดท่ีเอ้ือในการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งงานวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีผลการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเลือกเรียน
ต่อจากนักวิจัยหลายท่านพบว่า ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเลือกเรียนต่อของนักศึกษาประกอบด้วย 3 ปัจจัย
หลัก คือ ด้านสถานภาพของผู้เรียน ด้านที่เก่ียวข้องกับผู้เรียน และด้านที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษา 
 จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งผลการวิจัยครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์ในการกําหนดนโยบายและ
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วางแผนจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ปัญหา และความต้องการของผู้เรียน ใน
การเลือกเรียนต่ออาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี  ได้ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 

โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี แตกต่างกันตาม

ประเภทโรงเรียน และเพศ  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัด
ปราจีนบุรีตามประเภทโรงเรียนและเพศ  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ดําเนินตามขั้นตอนของการวิจัยดังน้ีคือ  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  ได้แก่  นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่กําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดปราจีนบุรี ปีการศึกษา 
2551 จํานวน 1,700 คน จํานวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทคโนโลยี จํานวน 795 คน และโรงเรียน
พาณิชยการ จํานวน 905 คน และกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่กําลังศึกษาอยู่
ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2551 กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
สูตรของทาโร ยามาแน่ (Yamane, 1967: 886-887 อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2545: 108-110) ได้จํานวน
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 324 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยการศึกษาจาก
เอกสารงานวิจัยต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง แนวคิดและทฤษฎีเพ่ือศึกษาปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบมาตรส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) มี 2 ข้อ และตอนที่ 2 เป็น
แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี แบ่ง
ออกเป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องกับผู้เรียน จํานวน 20 ข้อ และปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษา จํานวน 30 ข้อ 
รวมทั้งสิ้น 50 ข้อ มีลักษณะแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของ ลิเคิร์ท (Likert Scales)  
 3. การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามและ
กําหนดของขอบเขตของเน้ือหาที่จะสร้าง รวมทั้งสัดส่วนจํานวนข้อคําถามในแต่ละด้าน ซึ่งขอบเขต ใน
การศึกษา ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านสถานภาพของผู้เรียน คือ ประเภทโรงเรียนและเพศ 2) ปัจจัยเก่ียวข้องกับ
ผู้เรียน คือ ความสนใจในวิชาชีพ ความต้องการท่ีจะได้รับการศึกษาช้ันสูงสุด อิทธิพลจาก       กลุ่มเพ่ือน 
อิทธิพลจากครอบครัว และอิทธิพลจากโรงเรียน/ครูแนะแนว 3) ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษา คือ ค่าเล่า
เรียน โปรแกรมการศึกษา เกณฑ์การรับนักเรียน ภาพลักษณ์ของ โรงเรียน อาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวย
ความสะดวก และสวัสดิการและบริการของโรงเรียน 
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 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 1) ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) การหา

ค่าเฉล่ีย (X ) และการหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ระหว่างคะแนน
เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ค่าที (t-test)    
 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดปราจีนบุรี  
สามารถนํามาสรุปได้ดังน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นนักเรียนโรงเรียนพาณิชยการ ร้อยละ 53.1 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.3  
 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัด
ปราจีนบุรี ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับผู้เรียนและปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษา 1) 
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับผู้เรียนในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน           ในจังหวัดปราจีนบุรี 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านอิทธิพลจากโรงเรียน/ครูแนะแนว มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดับมาก  และด้านอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด อยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยที่
เก่ียวข้องกับสถานศึกษาในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดปราจีนบุรี โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า        ด้านภาพลักษณ์ของโรงเรียน มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด อยู่ในระดับมาก และด้านค่าเล่าเรียน มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด อยู่ในระดับมาก  
 3. เปรียบเทียบปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี 
ตามประเภทโรงเรียนและ เพศ ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับผู้เรียนและปัจจัยที่เก่ียวข้อง
กับสถานศึกษา 1) ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่เก่ียวข้องกับนักเรียนในการเลือกเข้าศึกษา ในโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี ตามประเภทโรงเรียน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านความสนใจในวิชาชีพ และ ด้านอิทธิพลจากโรงเรียน     /ครูแนะแนว แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น ด้านความต้องการท่ีจะได้รับการศึกษาช้ันสูงสุด ด้านอิทธิพลจาก
กลุ่มเพ่ือน และด้านอิทธิพลจากครอบครัว ไม่แตกต่างกัน และผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ
นักเรียนในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน         ในจังหวัดปราจีนบุรี ตามเพศ  โดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 2) ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษาในการเลือกเข้า
ศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี   ตามประเภทโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษา
ในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี ตามเพศโดยภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน  
 

อภิปรายผล  
จากผลการวิจัย ปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดปราจีนบุรี  

มีประเด็นที่น่าสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
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 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัด
ปราจีนบุรี ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับผู้เรียนและปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษา 
ดังน้ี 
  1.1  ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับผู้เรียนในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัด
ปราจีนบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่านักเรียนให้ความสนใจในวิชาชีพ นําวิชาชีพ
ไปประกอบอาชีพได้รวมถึงการประกอบธุรกิจของครอบครัวมีส่วนในการผลักดันให้บุตรศึกษาต่อในสาขา
น้ันๆ สิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้ คือ การได้รับแนวคิดการส่งเสริมให้ข้อคิดเก่ียวกับทางเลือกต่อในอนาคตที่
เหมาะสมกับตัวเองซึงจะได้รับคําปรึกษาจากครูแนะแนว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจักรี  ทองแก้ว 
(2550) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
วิทยาลัยเทคนิคในภาคใต้ตอนบน กรณีศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ พบว่า ปัจจัยที่ผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา
ต่อในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านเจตคติ ปัจจัยด้านบุคคลและสื่อ ปัจจัยด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม 
ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน โดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ตามรายด้าน พบว่า ด้านอิทธิพลจากโรงเรียน /ครูแนะแนว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่านักเรียนให้ความสนใจในเร่ืองของอิทธิพลจากโรงเรียน/ครูแนะแนว เป็นส่วนสําคัญสุดไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของคําแนะนํา ข้อมูลข่าวสาร ล้วนแต่เป็นประโยชน์ของนักเรียนทั้งสิ้นที่เป็นตัวบ่งช้ีให้นักเรียนได้มี
แนวคิดในการที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจในการเข้าเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในสายอาชีพ และด้าน
อิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือน        มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เลือกศึกษา
เรียนต่อในอาชีวศึกษาเอกชนไม่ใช่เพราะอิทธิพลเพ่ือนมากเท่าไหร่น่ันก็หมายถึงว่าเพ่ือนไม่มีบทบาทสําคัญ
ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวเอกชน ในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าปัจจัยอ่ืนๆ จะมีผล
ต่อการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวเอกชน ในจังหวัดปราจีนบุรี ได้มากกว่าปัจจัยดังกล่าวข้างต้น            
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความคาดหวังของวรูม (Vroom, 1964) กล่าวว่ามนุษย์จะเลือกหรือตัดสินใจกระทํา
สิ่งหน่ึงสิ่งใดน้ันมีสาเหตุหรือแรงจูงใจ โดยอาศัยเหตุผลและปัจจัยหลายๆ อย่างประกอบกันมิได้เกิดจาก
เพียงปัจจัยหน่ึงปัจจัยเดียว สิ่งที่สําคัญคือ การได้รับความรู้ความเข้าใจข้อคิดหลากหลายท่ีได้จากข้อมูล
ข่าวสารมาเป็นตัวผลักดันในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน      ในจังหวัด 
ปราจีนบุรี 
  1.2 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษาในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ใน
จังหวัดปราจีนบุรี ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่านักเรียนให้ความสําคัญในเรื่องของระบบ
ขององค์กร และการบริหารจัดการของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดปราจีนบุรี รวมถึงงานวิชาการ
ของหลักสูตรสายวิชาชีพและภาพลักษณ์ของโรงเรียน ช่ือเสียงความโดดเด่น บุคลากรที่มีความสามารถ เป็น
ต้น ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่าน้ีล้วนเป็นปัจจัยในการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเลือกเข้าศึกษา
ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรวุฒิ  เพ็ชรขุนทด (2553) 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพช้ันสูงสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีที่ 1 ที่จบจาก
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถาบันการอาชีวศึกษา      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ  ในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านเจตคติ ปัจจัยด้านบุคคลและสื่อ 
ปัจจัยด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน โดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจ
เข้าศึกษาต่ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า  ด้านภาพลักษณ์ของโรงเรียน มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่านักเรียนให้ความสนใจในเร่ืองของภาพลักษณ์ของโรงเรียนเป็น
สําคัญอันดับแรกเพราะนักเรียนส่วนใหญ่จะเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีช่ือเสียง มีความชํานาญทางสาย
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วิชาชีพเป็นเอกลักษณ์ สถานศึกษามีความพร้อมกับการจัดการศึกษามีบุคลากรที่มีความสามารถทุกศาสตร์
สาขาวิชาเป็นที่ยอมรับของสังคมมีการส่งเสริมระบบรุ่นพ่ี ศิษย์เก่าที่ได้จบการศึกษาไปแล้วได้นําความรู้ที่ได้
ไปประกอบอาชีพได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพรวมถึงมีมาตรฐานรองรับเมื่อเรียนจบจะเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน สอดคล้องกับแนวคิดของวิรัช  ลภิรัตนกุล (2535) ภาพลักษณ์ขององค์กรเริ่มต้นจากการรับรู้
ของผู้บริโภคท่ีมีต่อองค์กรความคาดหวัง ความประทับใจที่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้บริโภคยอมรับองค์กรน้ัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของทวีพันธ์  คล้ายเพ็ชร (2541) ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจของนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น
ในวิทยาลัย สารพัดช่าง เขตการศึกษาที่ 5 พบว่า นักศึกษาเข้าศึกษาวิชาชีพระยะสั้นในวิทยาลัยสารพัดช่าง
มีแรงจูงใจ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านเกียรติยศ ช่ือเสียง เป็นต้น และด้านค่าเล่าเรียน มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด อยู่
ในระดับมาก  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าค่าเล่าเรียนไม่มีผลหรือบทบาทที่ให้นักเรียนเลือกเข้าศึกษาต่อใน
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดปราจีนบุรี เน่ืองจากปัจจุบันค่าเล่าเรียนมีหน่วยงานรัฐสนับสนุน การ
ให้ศึกษาแก่เด็กนักเรียนมากขึ้นการให้ทุน กองทุนกู้ยืมของกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) รวมถึงทุนที่
สถาบันศึกษาแจกให้แก่เด็ก เป็นต้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของเทพ เหมือนฟู (2542) ได้ศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนที่โรงเรียนอรรถวิทย์พาณิชยการ ซึ่งประชากรที่ศึกษา คือ นักศึกษา 
ผู้ปกครอง โดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกเรียนอันดับหน่ึง คือ 
ค่าเทอมและค่าธรรมเนียม และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวีรวัฒน์  พุ่มพยอม (2541) ได้ศึกษาปัจจัยจูงใจ
เลือกสถานศึกษาเพ่ือศึกษาต่ออาชีวศึกษาเอกชน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนเกษมโปลีเทคนิค 
โดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่จูงใจเกี่ยวกับความต้องการด้านพ้ืนฐานเกี่ยวกับค่าเล่าเรียน
เป็นปัจจัยสําคัญต่อการเข้ารับการศึกษามากที่สุด    
 2. เปรียบเทียบปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี 
ตามประเภทโรงเรียนและ เพศ ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับผู้เรียนและปัจจัยที่เก่ียวข้อง
กับสถานศึกษา 
  2.1 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่เก่ียวข้องกับนักเรียนในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี ตามประเภทโรงเรียน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน                     จึง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี 
แตกต่างกันตามประเภทโรงเรียน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่านักเรียนที่ต่างโรงเรียนจะมีแนวคิดไม่แตกต่างกันไม่
ว่าจะเป็นในด้านของการบริหารจัดการในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนเทคโนโลยีและโรงเรียนพาณิชยการ จะมี
มุมมองไม่แตกต่างกัน เรื่องของด้านความสนใจในวิชาชีพ ด้านความต้องการท่ีจะได้รับการศึกษาช้ันสูง ด้าน
อิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือน ด้านอิทธิพลจากครอบครัวและด้านอิทธิพลจากโรงเรียน/ครูแนะแนว จะมีมุมมอง
เหมือนกันในเรื่องการบริหารจัดการ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสนใจในวิชาชีพ และด้าน
อิทธิพลจากโรงเรียน/ครูแนะแนว แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า
ประเภทโรงเรียนที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเทคโนโลยี และโรงเรียนพาณิชยการ จะมีมุมมองแนวคิด
แตกต่างกัน ในเรื่องของการเลือกประกอบอาชีพรวมถึงคําแนะนําจากโรงเรียนและครูซึ่งสถานที่หรือสถาบัน
โรงเรียนที่แตกต่างกันครูที่ต่างสถานที่กันจะมีเทคนิคแนวคิดมุมมองในการให้คําแนะนํากับนักเรียนต่างกัน
ไปตามแนวคิดของครูผู้ให้คําแนะนําทําให้นักเรียนเกิดความคิดมุมมองที่แตกต่างกันเน่ืองจากสถานที่ ครูที่
ต่างสถานที่กัน ยกเว้น ด้านความต้องการที่จะได้รับการศึกษาช้ันสูงสุด ด้านอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือน และด้าน
อิทธิพลจากครอบครัว ไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ความต้องการท่ีจะได้รับการศึกษาช้ันสูงสุด 
กลุ่มเพ่ือและครอบครัว ไม่แตกต่างกันเพราะทุกคนจะมีแนวคิดมุมมองในการสร้างอนาคตที่เหมือนกันเพ่ือ
ความสําเร็จสูงสุดของชีวิต เป็นต้น 
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   ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่เก่ียวข้องกับนักเรียนในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี ตามเพศ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน                   จึง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี 
แตกต่างกันตามเพศ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าเพศที่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงในสังคมปัจจุบันมี
ฐานะเท่าเทียมกันในแง่ความคิดและอ่ืนๆ เพราะสังคมปัจจุบันผู้หญิงต้องออกมาทํางานนอกบ้านกันส่วน
ใหญ่ จะมีหลักการแนวคิดคล้ายๆ กัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ               นิสา  สายสังข์ (2547) ได้
ศึกษา ความต้องการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยพาณิชยการบางนา พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความต้องการ
ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
  2.2 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษาในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี ตามประเภทโรงเรียน  โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน ปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี แตกต่างกันตามประเภทโรงเรียน ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาที่ต่างกันจะมี
มุมมองไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเล่าเรียน โปรแกรมการศึกษา เกณฑ์การรับสมัคร ภาพลักษณ์
ของโรงเรียน อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก รวมถึงสวัสดิการและบริการของโรงเรียน เพราะ
สถานที่ที่ต่างกันจะมีการได้รับรู้และสัมผัสในเร่ืองต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นที่แตกต่างกัน ผลการ
เปรียบเทียบปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษาในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัด
ปราจีนบุรี ตามเพศโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานปัจจัยในการเลือก
เข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี แตกต่างกันตามเพศ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าเพศ
ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงต่างก็มีมุมมองคล้ายกันในเรื่องของสถาบันการศึกษา ในเร่ืองของการ
บริหารจัดการของสถาบันอยู่ในระดับมากไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของยุวดี  อินชัยเทพ 
(2539) ได้ศึกษาเรื่อง           การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเข้าศึกษาของนักศึกษานอกโรงเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาวิธีเรียนทางไกลกลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการเข้าศึกษาในระดับปานกลาง 
เน่ืองจากผลการวิจัยการเปรียบเทียบปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษาในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี ตามเพศไม่แตกต่างกัน และอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว้และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของยุวดี  อินชัยเทพ (2539) ซึ่งมีค่าระดับปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งน้ี 
 1. ควรนําผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ใน
จังหวัดปราจีนบุรี 
 2. ควรนําผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลการเตรียมความพร้อม การวางแผนรับนักเรียนของโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน  ในจังหวัดปราจีนบุรี  ในปีต่อๆ ไป 
 3. ควรศึกษามูลเหตุจูงใจในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัด
ปราจีนบุรี 
 4. ควรศึกษาระบบการบริหารเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
ในจังหวัดปราจีนบุรี 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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