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บทคัดยอ
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยที่ใชประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาสาย

สามัญหรือสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย และเพ่ือศึกษา
ความสัมพันธระหวางปจจัยที่ใชประกอบกับการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ โดยมีกลุมตัวอยางคือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ปการศึกษา 2553 ทั้งหมด 2 โรงเรียน
จํานวน  309 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห
ขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบคาไค-สแควร (Chi-
Square)

ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา นักเรียนสวน

ใหญกําลังศึกษาอยูที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 เปนเพศชาย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) รวม 5 ภาคเรียน อยูในระดับ 1.00 - 2.00 ผูปกครองสวนใหญประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัท/รับจาง และรายไดตอเดือนของบิดามารดารวมกันตอเดือน โดยประมาณตั้งแต
5,001 - 10,000 บาท

2. ปจจัยที่ใชประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ ไดแก ดานบุคลิกภาพ ดานคานิยมใน
การศึกษาตอ ดานการสนับสนุนจากครอบครัว ดานอิทธิพลจากรุน ดานอิทธิพลจากเพ่ือน และดาน
สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญดานสถานศึกษามากกวา
ดานอ่ืนๆ

3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่ใชประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาตอกับ
สายการเรียนที่นักเรียนจะตัดสินใจเลือกศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ดานบุคลิกภาพ ดาน
การสนับสนุนจากครอบครัว และดานสถานศึกษา ไมมีความสัมพันธกับสายการเรียนที่นักเรียนจะ
ตัดสินใจเลือกศึกษา ยกเวน ดานคานิยมในการศึกษาตอ ดานอิทธิพลจากรุนพ่ี และดานอิทธิพลจาก
เพ่ือน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ABSTRACT
The objectives of this study were to study Factor that put together to the

decision making of Ritthiyawannalai High School Students in choosing General or
Vocational programme and to study the relation between factor that put together
and the decision making of Ritthiyawannalai High School Students in choosing
General or Vocational programme.  The samples group that had been in this study
was 309 Grade 9 students who were studying at Ritthiyawannalai School in 2010
academic year. A 5 levels rating scale questionnaire was used for collecting data. The
statistics used to analyze the data were percentage, means, standard Deviation and
Chi-square.

The results were as follows:
1. The results of personal data analyze were most students were studying

in Ritthiyawannalai High School 1 and be men who had 5 terms GPA. Between 1.00 -
2.00. The career of the parents or guardians is the company employee with the
income between 5001 – 10000 baht per month.

2. The analyzing of the importance of the Factor Relating the Decision
Making show personality, the values of the continuing study, the supporting from
family, the influence of the elder, the influence of friend and the School by overall
and by factor was much.  The most importance is the School.

3. The analyzing of the relations of the Factors Relating the decision making
of choosing General or Vocational programme by the overall or by factor show that
personality, the supporting from family and the School were not related to the
decision making of choosing General or Vocational programme, but the values of the
continuing study, the influence of the elder and the influence of friend were related.

คําสําคัญ
การตัดสินใจเลือกศึกษา

ความสําคัญของปญหา
ปจจุบันประเทศชาติที่กําลังพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอยางรวมเร็วนั้นยอมตอง

อาศัยปจจัยหลายอยางที่สําคัญก็คือ  ทรัพยากรทางดานการเงิน  และทรัพยากรมนุษย  แตประเทศ
ไทยมีทรัพยากรทางดานการเงินที่คอนขางจํากัด  ดังนั้นในการพัฒนาประเทศจึงจําเปนตองอาศัย
มนุษยเปนสําคัญโดยจะตองเรงสรางกําลังคนใหมีความรู  และทักษะในการประกอบอาชีพ  ดวยเหตุนี้
ทุกประเทศจึงมุงพัฒนาและสงเสริมดานการศึกษาใหกาวหนายิ่งข้ึนตอไป (สุวิทย  กอสกุล, 2546)

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศตองอาศัยการพัฒนาคน และการพัฒนาคน
ตองใชการศึกษาเปนสําคัญ  เพราะการศึกษาจะมีผลโดยตรงตอประสิทธิภาพตอการผลิตทรัพยากร
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มนุษยของประเทศ  นอกจากนั้นการศึกษายังเปนเคร่ืองมือที่จะฟนฟูศักยภาพของคนได  และการ
ชวยลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจระหวางชุมชนเมืองและชุมชนชนบท  และเปนเคร่ืองมือในการ
พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรทางบุคคลของชาติ  ทั้งในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ซึ่งเปนการเตรียมผลผลิตกําลังคน
ระดับกลางเพ่ือปอนเขาสูตลาด  และปอนเขาสูระดับการศึกษาที่สูงข้ึน  การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนเปนข้ันสํารวจและข้ันเตรียมตัว  โดยการจัดกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนรูเนื้อหาและกิจกรรมดาน
ตางๆ หลายๆ ดาน เนนผูเรียนไดสํารวจความถนัดและความสนใจเพ่ือเตรียมตัวในข้ันตอไป  สวน
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะอยูในข้ันของการเตรียมการเรียนการสอนในข้ันที่สูงข้ึนไป
จากมัธยมศึกษาตอนตน  สวนหลักสูตรสายอาชีวศึกษา  เปนการจัดการศึกษาในลักษณะของการปู
พ้ืนฐานทางดานวิชาชีพ   เพ่ือเตรียมตัวตอในระดับวิชาชีพชั้นสูงหรือเขาปฏิบัติงานในสวนของแรงงาน
ฝมือ ดังจะเห็นไดจากการที่รัฐบาลไดขยายการศึกษาภาคบังคับจากเดิม 9 ป  เปนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 12 ป  และในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  จึงเปนการศึกษาใหตอบสนองความ
ตองการของผู เรียนและเปนการเตรียมกําลังคนที่มีการศึกษาในระดับกลางเพ่ือเปนพ้ืนฐานใน
การศึกษาตอ  หรือเปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  ดังนั้นการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนจึงมุงเนนใหผูเรียนสํารวจความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจของตนเอง  และพัฒนา
บุคลิกภาพสวนตน  พัฒนาความสามารถทักษะพ้ืนฐานดวยการเรียนรู  และทักษะดานการดําเนินชีวิต
ตลอดจนเปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพและศึกษาตอ  วิธีการเลือกสายการเรียนเพ่ือศึกษาตอนั้น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  นั้นสามารถเลือกไดสองสายคือ  สายสามัญ  หรือ  สายอาชีพ
การศึกษาในสายสามัญหรือในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นเปนการศึกษาตอจากชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนซึ่งเปนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู  และทักษะเฉพาะดานที่สามารถนําไปประกอบอาชีพ  ให
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม  สามารถเปนผูนําและผูใหบริการแกชุมชนในดานตาง ๆ
และเปนพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาตอ  สวนการศึกษาในสายอาชีพหรือในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  มุงสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรูและทักษะวิชาชีพรวมทั้งมีความสามารถริเร่ิม
ประกอบการและเปนพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาตอ

การอาชีวศึกษาเปนการศึกษาที่แตกตางไปจากการศึกษาทั่วไป  ในแงที่วาเปนการศึกษา
เพ่ือสรางชางฝมือ  และชางเทคนิค  ในการจัดการศึกษาจึงตองจัดข้ึนเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ความสามารถ  ความเขาใจ  และจิตคติที่มีตอวิชาชีพ  รวมทั้งการสรางอุปนิสัยที่ดีและจําเปนในการ
ทํางาน  ปรัชญาการอาชีวศึกษาจึงเร่ิมจากความเชื่อที่วามนุษยเกิดมาตองมีอาชีพ   อันจะไดมาซึ่ง
ปจจัย 4  ในการดํารงชีพ  คือ  อาหาร  เคร่ืองนุงหม  ที่อยูอาศัย  และยารักษาโรค  การอาชีวศึกษา
จึงจําเปนตองมีการเรียนรูและความชํานาญในทักษะ  รวมทั้งสามารถปรับตัวและดํารงชีวิตอยูดวย
ความสุขและเปนประโยชนตอสังคม (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2542) นับไดวาการจัดการดาน
อาชีวศึกษามีความสําคัญอยางมากของประเทศเพราะเปนการจัดศึกษาที่มุงผลิตคนออกไปพัฒนา
ประเทศ  และประกอบอาชีพโดยตรง  กําลังคนเหลานี้ตองมี คุณภาพ  มีความรู   ทักษะ
ความสามารถที่จะแขงขันกับอารยประเทศ  พรอมทั้งกาวทันตอเทคโนโลยีของโลกได

ปจจุบันผูที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3  สามารถเลือกเรียนตอสายสามัญหรือสาย
อาชีพไดข้ึนอยูกับความรูความสามารถและความสนใจของนักเรียน  ตลอดจนปจจุบันมีการแขงขัน
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ทางดานการใหการศึกษาในสถานศึกษาตางๆ มากข้ึน ซึ่งจากการปฏิรูปการศึกษาทําใหมีรูปแบบ
การศึกษาที่หลากหลายทําใหนักเรียนสามารถเลือกศึกษาไดตามความสนใจความสามารถความถนัด
และตามศักยภาพของแตละคน

จากขอมูลขางตนที่ไดกลาวมาแลว  ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการศึกษาเก่ียวกับ
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอสายสามัญหรือสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  เพราะเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ  เพ่ือศึกษาดูวา
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอมีผลตอการเลือกสายการเรียนของนักเรียนหรือไม  มาก
นอยเพียงใด  ซึ่งผลของการวิจัยจะเปนประโยชนตอผูบริหารและผูที่เก่ียวของที่จะใชวางแผนในการ
จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนรวมทั้ง
ยังเปนประโยชนตออาจารยฝายแนะแนวที่สามารถใชเปนขอมูลในการแนะแนวทางการศึกษาของ
นักเรียนใหเหมาะสมกับความตองการของนักเรียนตอไป

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
ปจจัยทางดานตัวนักเรียน  ดานครอบครัว  และดานสังคม มีผลตอการตัดสินใจเลือก

ศึกษาสายสามัญหรือสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกศึกษาสายสามัญหรือสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 3  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
2. เพ่ือศึกษาปจจัยที่ใชประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาสายสามัญหรือสายอาชีพของ

นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่ใชประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาสายสามัญ

หรือสายอาชีพกับการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ปการศึกษา 2553  จํานวน  889  คน  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  2 จํานวน  472  คน

กลุมตัวอยาง  ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ปการศึกษา 2553 ทั้ งหมด 2 โรงเรียน จํานวน 309 คน กําหนดกลุมตัวอยางตามเกณฑ
ของ Yamane’ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อน 0.05 และทําการสุม
แบบแบงชั้น

2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย ปจจัยดานตัวนักเรียน  ไดแก บุคลิกภาพและคานิยมใน

การศึกษาตอ  ปจจัยดานครอบครัว  ไดแก การสนับสนุนของครอบครัวและปจจัยดานสังคม  ไดแก
อิทธิพลจากรุนพ่ี อิทธิพลจากเพ่ือนและสถานศึกษา



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2556

93

ตัวแปรตาม สายการเรียนที่นักเรียนเลือกคือ สายสามัญและสายอาชีพ
3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  คือ แบบสอบถามจํานวน 2 ตอนดังนี้

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามที่
ผูวิจัยสรางข้ึนเอง แบงออกเปน 2 ตอน คือ

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามไดแก โรงเรียน
ที่นักเรียนกําลังศึกษา เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาชีพของผูปกครอง รายไดผูปกครองและการ
ตัดสินใจเลือกสายการเรียนของนักเรียน ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบและเติมคํา

ตอนที่ 2 แบบสอบถามปจจัยที่ใชประกอบการตัดสินใจ  ประกอบดวย ปจจัยดาน
บุคลิกภาพ  ดานคานิยมในการศึกษาตอ ดานการสนับสนุนของครอบครัว  ดานอิทธิพลจากรุนพ่ี
ดานอิทธิพลจากเพ่ือน และดานสถานศึกษา ลักษณะของเคร่ืองมือเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scales) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scales) โดยกําหนดระดับของการประมาณคา
เพ่ือตอบแบบสอบถามไวดังนี้

5 หมายถึง เห็นวามีผลตอการตัดสินใจมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นวามีผลตอการตัดสินใจมาก
3 หมายถึง เห็นวามีผลตอการตัดสินใจปานกลาง
2 หมายถึง เห็นวามีผลตอการตัดสินใจนอย
1 หมายถึง เห็นวามีผลตอการตัดสินใจนอยที่สุด

จากนั้นนํามาวิเคราะหระดับการตัดสินใจเลือกสายการเรียนของนักเรียน กําหนดเกณฑการ
แปลความหมายของคะแนนโดย ใชหลักการของเบส (Best,Tonhw, 1997 อางถึงใน ประคอง กรรณสูตร,
2542)

คาอยูระหวาง ระดับที่ใชในการตัดสินใจ
1.00 - 1.50 นอยที่สุด
1.51 - 2.50 นอย
2.51 - 3.50 ปานกลาง
3.51 - 4.50 มาก
4.51 - 5.00 มากที่สุด

การสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
การสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้

1) ศึกษาทฤษฎี เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของทั้งในประเทศและตางประเทศ
เพ่ือนํามามากําหนดกรอบ ที่จะศึกษาและพัฒนาสรางเคร่ืองมือใหสอดคลองกับความมุงหมายของการวิจัย

2) สรางแบบสอบถามและนําแบบสอบถามที่สรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือ
ตรวจสอบแกไข  เพ่ือใหไดแบบสอบถามที่ถูกตองเหมาะสมทั้งดานเนื้อหา  สํานวน  ความชัดเจนและการ
ใชภาษา

3) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลว
ใหผูเชี่ยวชาญทางการศึกษา จํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนผูดํารงตําแหนงและประสบการณเก่ียวกับการบริหาร
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การศึกษาตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหากับนิยามศัพทเฉพาะแลวนําแบบสอบถาม ปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ

4) การหาคาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)
นําแบบสอบถามจากการตรวจสอบของเชี่ยวชาญ ไปหาคาความเที่ยงตรงของในเนื้อหา

(Validity) โดยการหาคาดัชนีความพองระหวางขอคําถามแตละขอกับนิยามศัพทเฉพาะ (Index of
Congruence หรือ IOC) โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้

+1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ
0 หมายถึง  ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ
-1 หมายถึง  แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ

และเลือกขอที่มีคาดัชนีความพองตั้งแต 0.6  ไปใช  สวนขอที่มีคาดัชนีความสอดคลอง
นอยกวา 0.6  นําไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ยุทธพงษ  กัยวรรณ (2543) ซึ่งผลรวม
คาดัชนีความพรอม เทากับ 0.87

5) การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) นําแบบสอบถามที่ผานการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแลว ไปทดลองใช (Try - Out) กับนักเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนําขอมูลมาหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach, 1984 อางถึงใน ยุทธพงษ  กัยวรรณ, 2543) คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ
.9536

6) นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองและแกไขแลว เสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปใชในการเก็บขอมูลในการวิจัยตอไป

4. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้มีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้
4.1 ผูวิจัยทําหนังสือขออนุญาตและขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  เพ่ือขอเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง

4.2 ผูวิจัยขอความรวมมือจากผูตอบแบบสอบถามใหกรอกขอมูลโดยดําเนินการผานครู
ในโรงเรียน เปนผูมอบแบบสอบถามแกผูตอบแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผูตอบ
แบบสอบถาม

5. การวิเคราะหขอมูล
การตรวจสอบขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตองและความ

สมบูรณของขอมูล
5.1 ขอมูลแบบสอบถาม ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถาม ที่เปนกลุมตัวอยาง โดยการใชคารอยละ
5.2 ขอมูลแบบสอบถาม ตอนที่ 2 วิเคราะหระดับความสําคัญของปจจัยที่ใช

ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ ไดแก ดานบุคลิกภาพ ดานคานิยมในการศึกษาตอ ดานการ
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สนับสนุนจากครอบครัว ดานอิทธิพลจากรุน ดานอิทธิพลจากเพ่ือน และดานสถานศึกษา โดยการหา
คาเฉลี่ย (X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยเสนอผลการวิเคราะหเปนคาเฉลี่ยเลขคณิต

5.3 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่ใชประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาตอกับ
สายการเรียนที่นักเรียนจะตัดสินใจเลือกศึกษา โดยการทดสอบดวยสถิติ ไค-สแควร (Chi-Square
Test) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาสายสามัญหรือสายอาชีพของนักเรียน

มัธยมศึกษาชั้นปที่ 3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สามารถสรุปไดดังนี้
ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา นักเรียนสวนใหญ

กําลังศึกษาอยูที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 เปนเพศชาย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) รวม 5 ภาคเรียน อยูในระดับ 1.00 - 2.00 มีอาชีพผูปกครองสวนใหญ
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/รับจาง และรายไดตอเดือนของบิดามารดารวมกันหรือรายไดของผูที่
ใหอุปการะนักเรียนตอเดือน โดยประมาณตั้งแต 5,001 – 10,000 บาท

การวิเคราะหระดับความสําคัญของปจจัยที่ใชประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ ไดแก
ดานบุคลิกภาพ ดานคานิยมในการศึกษาตอ ดานการสนับสนุนจากครอบครัว ดานอิทธิพลจากรุน
ดานอิทธิพลจากเพ่ือน และดานสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยให
ความสําคัญดานสถานศึกษามากกวาดานอ่ืนๆ

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่ใชประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาตอกับสาย
การเรียนที่นักเรียนจะตัดสินใจเลือกศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ดานบุคลิกภาพ ดานการ
สนับสนุนจากครอบครัวและดานสถานศึกษา ไมมีความสัมพันธกัน ยกเวน ดานคานิยมในการศึกษา
ตอ ดานอิทธิพลจากรุนพ่ี และดานอิทธิพลจากเพ่ือน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

อภิปรายผล
จากการวิจัยปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาสายสามัญหรือสายอาชีพของนักเรียน

มัธยมศึกษาชั้นปที่ 3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย มีประเด็นที่นาสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังนี้
ระดับความสําคัญของปจจัยที่ใชประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ ไดแก ดานบุคลิกภาพ

ดานคานิยมในการศึกษาตอ ดานการสนับสนุนจากครอบครัว ดานอิทธิพลจากรุนพ่ี   ดานอิทธิพลจาก
เพ่ือน และดานสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญดานสถานศึกษา
มากกวาดานอ่ืนๆ และสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงโรจน  เสถียรปรีชา (2547)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  ปจจัย
จําแนกการตัดสินใจศึกษาตอการอาชีวศึกษาของนักเรียนในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา
สถานศึกษาเปนตัวแปรที่สําคัญในการจําแนกการตัดสินใจศึกษาตอการอาชีวศึกษาของนักเรียนอาจเปน
เพราะวาสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของสังคม  มีอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย
มีสภาพแวดลอมเหมาะสมกับการเรียนรูและมีที่ตั้งอยูในแหลงชุมชนการเดินทางสะดวกสบาย  อิทธิพล
จากรุนพ่ีเปนตัวแปรสําคัญในการจําแนกการตัดสินใจศึกษาตอการอาชีวศึกษาของนักเรียนอาจเปน
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เพราะวารุนพ่ีใหคําปรึกษาและแนะนําใหเลือกเรียนเห็นรุนพ่ีที่เรียนจบหางานทําไดงายและประสบ
ความสําเร็จในหนาที่การงาน และงานเปนที่ยอมรับของสังคม เพศชายมีความสนใจศึกษาตอการ
อาชีวศึกษามากกวาเพศหญิง นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําจะเลือกเรียนตอการอาชีวศึกษา
มากกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  อิทธิพลจากเพ่ือนเปนตัวแปรที่สําคัญในการจําแนก
การตัดสินใจศึกษาตอการอาชีวศึกษาเพราะวาเพ่ือนใหคําปรึกษาและแนะนําใหเลือกเรียน  เพ่ือน
สนิทและเพ่ือนสวนใหญเลือกเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาภรณ  เลอเลิศวณิชย  (2542)
ไดศึกษาวิจัย เร่ือง  การเลือกศึกษากลุมวิชาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1
วิทยาลัยพาณิชยการ สังกัดกรมอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวา ดานความรูเก่ียวกับสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยสูงสด  โดยนักเรียนเลือกเรียนในสถานศึกษาที่สถานประกอบการรับเขาทํางานไดมาก

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่ใชประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาตอกับสาย
การเรียนที่นักเรียนจะตัดสินใจเลือกศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ดานบุคลิกภาพ ดานการ
สนับสนุนจากครอบครัวและดานสถานศึกษา ไมมีความสัมพันธกัน ยกเวน ดานคานิยมในการศึกษา
ตอ ดานอิทธิพลจากรุนพ่ี และดานอิทธิพลจากเพ่ือน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ประมวล  วิทยากร  (2520) ไดศึกษาเก่ียวกับคานิยมใน
อาชีพ  และการอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลจังหวัด
นครสวรรค ปการศึกษา  2519  พบวา  นักเรียนที่มีคานิยมในอาชีพดานบริการสังคม  และทํางานกับ
บุคคลอ่ืนมากที่สุด  นักเรียนชายมีคานิยมในอาชีพในอาชีพดานความมีอํานาจ  และการเปนผูน้ํา
มากกวานักเรียนหญิง  นักเรียนหญิงมีคานิยมในอาชีพบริการสังคม  และทํางานกับบุคคล  ความเปน
ระเบียบแบบแผนมากกวานักเรียนชาย  นักเรียนชายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีคานิยมในอาชีพ
ดานความมีอํานาจและการเปนผูนํามากกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางและต่ํา และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ไชยสิทธิ์  ไกรคุณาศัย (2532)  ไดศึกษาความตองการศึกษาตอสายอาชีพ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ในจังหวัดสุพรรณบุรี  พบวา  การเลือกเรียนวิชาชีพของนักเรียน
กลุมตัวอยางตองการเลือกวิชาชีพที่หางานทําไดงาย  รายไดดี  และอาชีพของบิดามารดาสงผลตอ
การศึกษาตอสายอาชีพ และสอดคลองกับงานวิจัยของ ไขมุก เสาวจันทร (2543) ไดศึกษาวิจัย เร่ือง
ปจจัยในการเลือกเรียนอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในจังหวัดปทุมธานี  ผลการวิจัย
พบวา  ปจจัยดานความถนัดและความสนใจอยูในระดับปานกลาง  ปจจัยดานบุคลิกภาพ  สติปญญา
ความสามารถอยูในระดับปานกลาง ปจจัยดานอาชีพและรายไดของบิดามารดาอยูในระดับปานกลาง
ปจจัยดานสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง  ปจจัยดานบุคคลรอบขางที่เก่ียวของและชุมชนอยูใน
ระดับปานกลาง  ปจจัยดานเกียรติยศชื่อเสียงอยูในระดับปานกลาง  ปจจัยดานคานิยมในอาชีพและ
ตลาดแรงงานอยูในระดับปานกลาง  ปจจัยดานความกาวหนาในอาชีพอยูในระดับปานกลาง  จาก
เหตุผลดานสวนตัวพบวาเปนเพราะความชอบ  ใจรัก  หรือถนัดในสาขาวิชาที่เลือก  เหตุผลดานสังคม
เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดลอม  เปนเพราะวาจบแลวหางานทํางาย  โรงงานสวนใหญจะรับ  เปนที่
ยอมรับของสังคม  เหตุผลดานความรูเก่ียวกับวิชาชีพ  พบวา  เปนเพราะมีความรูพ้ืนฐานอยูบางมี
ความสนใจ
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย

1.1 ผูบริหาร ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนวและผูที่มีสวนเก่ียวของควรศึกษาขอมูลเก่ียวกับ
ขอแตกตางระหวางสายสามัญกับสายอาชีพ เพ่ือเพ่ิมความรูใหกับนักเรียนไดทราบถึงขอแตกตางได
มากยิ่งข้ึนอีกทั้งยังควรนําผลวิจัยคร้ังนี้ไปใชเปนแนวทางในการแนะแนวการศึกษาของนักเรียน
ใหเหมาะสมกับความตองการของนักเรียนตอไป

1.2 ผูบริหารสถานควรสนับสนุนกิจกรรมในเชิงสรางวัฒนธรรมองคกร ใหนักเรียน
มีความรักในสถานศึกษามดีานคานิยมในการศึกษาตอ

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
2.1 ในการวิจัยคร้ังตอไปควรทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลในดานอ่ืนๆ และทําการวิจัย

ในโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ หรือในจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือใหไดผลการวิจัยที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน
2.2 ในการวิจัยควรจําปจจัยความคิดเปนของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาตอ

เพ่ือเปนศึกษาถึงตัวแปรที่มีอิทธิในการเขาศึกษาตอของนักเรียนรวมดวย
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