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ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในเขตอีสานตอนลาง
Factors Affecting Decision Making on Continuing One’s Education in
Private Vocational Schools in Southern Isan
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การศึกษาระดับอาชีวศึกษา เปนกลไกสําคัญในการชวยผลิตกําลังคนระดับสูงไดอีกทางหนึ่ง บุคคลทั่วไป
จึงมีโอกาสเลือกเขาศึกษาตอได สวนสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนจะไดทราบวามีองคประกอบอะไรบางเพื่อการ
เลือกศึกษาเขาเรียน การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอใน
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในเขตอีสานตอนลาง และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ
เขาศึกษาตอในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในเขตอีสานตอนลาง และสรางสมการพยากรณปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจเขาศึกษาตอในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในเขตอีสานตอนลาง กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาชั้นปที่
1 จากโรงเรียนอาชีวศึกษา 6 แหง ปการศึกษา 2557 จํานวน 378 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) เครื่องมือไดแก แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน
1 ฉบับ 72 ขอ มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.41-0.78 มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.86 สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ แบบเพียรสัน และ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ปจจัยที่สงผลตอการเขาศึกษาตอในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในเขตอีสานตอนลาง โดยรวม
อยูในระดับมากถึงมากที่สุด
2. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณแตละตัวกับตัวแปรเกณฑพบวา ตัวแปร
พยากรณสวนใหญมีความสัมพันธกับตัวแปรเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรพยากรณ
ที่มีความสัมพันธกับตัวแปรเกณฑสูงสุดคือ หลักสูตรของโรงเรียนอาชีวะ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ
0.425 สวนตัวแปรพยากรณที่มีความสัมพันธกับตัวแปรเกณฑต่ําสุดคือ คาธรรมเนียมและแหลงเงินทุนของ
โรงเรียนอาชีวศึกษา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.197
3. ปจจัยดานหลักสูตรของโรงเรียนอาชีวศึกษา สภาพแวดลอมของโรงเรียนอาชีวศึกษา อิทธิพล
ภายนอกที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอาชีวศึกษา ระบบการคัดเลือกนักศึกษา คาธรรมเนียมและ
แหลงเงิน ทุน ของโรงเรี ย นอาชี ว ศึกษา โดยตัว แปรทั้งห าร วมกั นพยากรณ ตอการตัด สิน ใจเข าศึ กษาตอใน
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในเขตอีสานตอนลางไดรอยละ 46.20 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ
พยากรณเทากับ .19782 และสามารถเขียนสมการพยากรณ ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดดังนี้
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สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ
Y = 1.259+ .169(X4)+ .147(X6)+ .167(X2) + .159(X3)+.039(X7)
สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = .467(X4)+ .263(Z6)+ .302(Z2)+.264(Z3)+.102(Z7)
คําสําคัญ : ปจจัยที่สงผล, การตัดสินใจเขาศึกษาตอ, โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
Abstracts
Vocational education is an important mechanism in the production of high level
manpower that people in general can choose to continue their education. Factors in private
vocational educational institutions, however, are needed to be known before one makes a
decision to enter. The research aimed to study the factors that affect decision making on
continuing one’s education in a private vocational school in Southern Isan and study the
relationship among the factors that affect decision making on continuing one’s education in
a private vocational school in Southern Isan, and to formulate a prediction equation to
predict the factors that affect decision making on continuing one’s education in a private
vocational school in Southern Isan. The sample comprised 378 first year students from 6
vocational schools in the academic year 2014, obtained through Multi-Stage sampling.
The instrument was a 5-level rating scale questionnaire containing 72 questions, with the
discrimination power ranging from 0.41 to 0.78 and the total reliability of 0.86 The statistics
employed in the analysis of data were percentage, mean, standard deviation, Pearson
Product Moment Correlation Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis.
The results are as follows:
1. The factors that affect decision making on continuing one’s education in a
private vocational school in Southern Isan, on the whole, were in the high to highest levels.
2. The correlation coefficient between each predictor and criteria revealed that
most predictors were related to the criteria with statistical significance at the .01 level. The
predictor with the highest relationship with the criteria was the vocational school curriculum
which had the correlation coefficient of 0.425. Meanwhile, the predictor with the lowest
relationship with the criteria was the fee and source of investment funds of the vocational
school which had the correlation coefficient of 0.197.
3. The vocational school curriculum factor, the vocational school surrounding
factor, the factor of external influence relating to choosing a vocational school, the factor of
student recruitment system, and the factor of fee and source of investment funds of the
vocational school, together predicted the decision making on continuing one’s education in
a private vocational school in Southern Isan at 46.20 percent. The standard error of
prediction was .19782, and the equation with raw score could be derived as follows :
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The predictive equations raw score
Y = 1.259+ .169(X4)+ .147(X6)+ .167(X2) + .159(X3)+.039(X7)
The predictive equations in standard score
Z = .467(X4)+ .263(Z6)+ .302(Z2)+.264(Z3)+.102(Z7)
In conclusion, the vocational school surrounding factor, the factor of external
influence relating to choosing a vocational school, the factor of student recruitment system,
and the factor of fee and source of investment funds of the vocational school had a positive
relationship with the decision making on continuing one’s education in a private vocational
school in Southern Isan. Therefore, the administrator needs to use these factors seriously to
obtain concrete results from practice, give the factors importance to make them guidelines
for schools and organizations related to education in planning for student recruitment and
setting policies, taking into account the correct priority of the factors.
ภูมิหลัง

การศึกษาระดับอาชีวศึกษา เปนกลไกสําคัญในการผลิตกําลังคนระดับสูง การวิจัยสรางองคความรู
และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศและสามารถแขงขันกับนานาประเทศ จําเปนที่จะตองไดรับการพัฒนา
คุณภาพทั้งในดานการผลิต การวิจัย การบริหารทางวิชาการ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา. 2547 : 1) ซึ่งการศึกษาในระดับอาชีวะศึกษาเปนเสมือนแหลงความรูที่จะเสริมความกาวหนาทาง
วิชาการ เพื่อใชเปนปจจัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย อันเปนปจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ บุคคล
ทั่วไปจึงใหความสําคัญแกการศึกษา โดยมีแนวคิดวาผูที่มีการศึกษาสูงจะมีโอกาสเจริญกาวหนาในดานตางๆ
ไดดีกวา ดังนั้นบุคคลทั่วไปจึงพยายามที่จะศึกษาใหถึงระดับสูงที่สุด ซึ่งเปนการศึกษาที่มุงเสริมใหผูเรียนได
พัฒนาความรูและทักษะในสาขาวิชาการเฉพาะทางใหมีความชํานาญยิ่งขึ้น มุงสรางสรรคความกาวหนาและ
ความเปนเลิศทางวิชาการ โดยเฉพาะการศึกษาคนควาวิจัยและพัฒนาองคความรู ซึ่งปจจุบันการศึกษาตอใน
ระดับ ระดั บอาชี ว ะศึ กษานั้น ไดมีผูนิ ย มเขา ศึ กษาต อกัน มากขึ้น เนื่ องจากระบบการศึกษาระดั บ ตน ๆ ใน
ประเทศไทยไดขยายตัวมากขึ้น และปจจุบันมีอาจารยที่จบการศึกษาเฉพาะดานทั้งในระดับมหาบัณฑิตและ
ปริญญาเอกจากตางประเทศเปนจํานวนมาก ทําใหสามารถเปดสอนในระดับอาชีวะศึกษาไดกวางขวางยิ่งขึ้น
อุดมการณที่สําคัญในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ คือ การพัฒนากําลังคนระดับ
กึ่งฝมือ ระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดคุณภาพตามสมรรถนะอาชีพที่กําหนดไว โดย
จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษา
กับสถานประกอบการ อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 :1)
ทั้งนี้จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาชาติ ปรัชญาการอาชีวศึกษา
ภายใตการสนับสนุนทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพใหมีศักยภาพในการ
พัฒนาประเทศ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลใหยึดหลักการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทย ใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และเพื่อใหคนไทยทั้งปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกัน
ทางการศึกษาพัฒนาได อยางตอเนื่องตลอดชีวิตอันเปนเงื่อนไขไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรู สามารถ
พึ่งตนเองได และสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติเพื่อใหเปนไปตามอุดมการณและหลักการในการจัดการ
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อาชีวศึกษา ดังกลาว จึงไดกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้เพื่อใชเปนเกณฑในการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ และ
ประเมินผล
ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเรียนที่สําคัญอีกอยางก็คือ คานิยมในสายอาชีพ การไดรับการพัฒนา
ขั้นสูงจะมีประโยชนในการทํางาน ลักษณะการทํางานหลายอยางในประเทศไทยขึ้นอยูกับทักษะไมไดขึ้นอยูกับ
ประสบการณและความรูความสามารถเพียงอยางเดียว คนที่มีทักษะสูงเทานั้นที่จะสามารถเลื่อนไปสูตําแหนง
ที่สูง ๆ บางตําแหนงได นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆ อีก เชน เรียนจบไมตรงสาขาแลวยังหางานทําไมไดจึงเรียน
ตอวิชาชีพใหมเพื่อชะลอการวางงาน (พินพิสนีย พรหมศิริ. 549 : 3) นอกจากนี้การเรียนระดับอาชีวะเปนการ
ใชเ วลาใหเ ปน ประโยชน เพราะมี สถาบั น การศึ กษาหลายแห งเปด สอนระดั บอาชี วะหลั งเลิกงาน จึงมีผู ที่
ตองการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเปนจํานวนมาก นอกจากนี้บางคนยังเห็นวาการศึกษาตอระดับอาชีวะเปน
แฟชั่น อย างหนึ่ ง ในสังคมปจ จุบั น เป นเรื่องของนักศึ กษาที่ พยายามจะพั ฒนาตั วเอง เพราะป จจุ บัน ภาวะ
เศรษฐกิจดีขึ้น ทําใหการแขงขันคอนขางสูง การไดพัฒนาตัวเองก็เปนสวนหนึ่งที่จะสามารถนําใหกาวไปสู
ความสําเร็จในหนาที่การงานได ซึ่งการตัดสินใจในการศึกษาตอระดับอาชีวะศึกษานั้นแตละคนอาจมีเหตุผล
มีแรงจูงใจแตกตางกันไป ดังนั้นในแตละโรงเรียนจึงไดจัดการศึกษาระดับอาชีวะศึกษาขึ้น เพื่อมุงผลิตนักศึกษา
ใหมีคุณภาพตามความตองการของสังคม ซึ่งสภาพการจัดการศึกษาระดับอาชีวะศึกษาของประเทศไทยใน
ปจจุบันเปนการจัดการศึกษาในเชิงแขงขัน ดวยเหตุนี้โรงเรียนทุกแหงจําเปนตองมีการวางแผนกลยุทธทางดาน
นโยบายที่ดี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันผลิตนักเรียนนักศึกษาใหสอดคลองกับปรัชญา ทั้งในดานปริมาณ
และคุณภาพ อีกทั้งตองคํานึงถึงการตอบสนองตอความตองการของกลุมบุคคลที่ตองการศึกษา แตยังคงไวซึ่ง
คุณภาพของนักศึกษาตามปรัชญาของโรงเรียนตลอดจนการหามาตรการและกลยุทธการตลาดแนวใหมมาใช
เพื่อใหตรงกับความตองการของลูกคากลุมเปาหมายใหมากที่สุด ขณะเดียวกันยังตองเนนคุณภาพในดานการ
เรียนการสอน การพัฒนาทางดานวิชาการ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน การศึกษา ใหทัดเทียมกับ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนอื่นที่เปนคูแขงขันทั้งรัฐบาลและเอกชน (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
2550 : 42)
ดวยสาเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอในโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตอีสานตอนลาง โดยผลที่ไดจากงานวิจัยนี้จะเปนขอมูลสารสนเทศใหกับโรงเรียนได
ทราบแนวทางในการจัดรูปแบบหลักสูตรอาชีวะศึกษาที่สอดคล องกับความตองการของบุคคลอันสงผลให
จํานวนผูสมัครเรียนเพิ่มขึ้นและเกิดประโยชนสูงสุดตอโรงเรียนอาชีวะศึกษาทั้งในดานการวางแผนนโยบาย
เกี่ยวกับการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือก การประชาสัมพันธหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนการ
จัดสรรงบประมาณทางการศึกษา
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในเขตอีสาน
ตอนลาง
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอในโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนในเขตอีสานตอนลาง
3. เพื่ อสร างสมการพยากรณ ป จ จั ยที่ ส งผลต อการตั ด สิ น ใจเข าศึ กษาต อในโรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษา
เอกชนในเขตอีสานตอนลาง
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ความสําคัญของการวิจัย
1. ไดทราบถึงปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตอีสาน
ตอนลาง
2. สรางความสําคัญเพื่อเปนแนวทางใหกับโรงเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ไดทราบถึงขอมูลในการวางแผน การบริหาร และสามารถวางแผนในการรับนักศึกษาอีกทั้งสามารถกําหนด
เปนนโยบายเพื่อใหความสําคัญกับปจจัยตางๆ ไดถูกตอง
สมมติฐานของการวิจัย
ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานในการวิจัยไวดังนี้
1. ปจจัยที่สงผล ไดแก ความสามารถสวนบุคคล อิทธิพลภายนอกที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ
เลือกโรงเรียนอาชีวศึกษา ระบบการคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรของโรงเรียนอาชีวศึกษา คุณภาพของโรงเรียน
อาชีวศึกษา สภาพแวดลอมของโรงเรียนอาชีวศึกษา คาธรรมเนียมและแหลงเงินทุนของโรงเรียนอาชีวศึกษา
มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขาศึกษาตอในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในทิศทางบวก
2. มีตัวแปรปจจัยอยางนอย 1 ตัว ที่สามารถพยากรณการตัดสินใจเขาศึกษาตอในโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตอีสานตอนลาง
ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน ในเขตอีสานตอนลาง ปการศึกษา 2557 จํานวน 5,150 คน จากโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 11 แหง
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน ในเขตอีสานตอนลาง ปการศึกษา 2557 จํานวน 378 คน จากโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 6 แหง ซึ่ง
ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรพยากรณ (Predictor Variable) คือ ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอใน
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน แยกเปนรายดานไดแก
3.1.1 ดานความสามารถสวนบุคคล
3.1.2 ดานอิทธิพลภายนอกที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอาชีวศึกษา
3.1.3 ดานระบบการคัดเลือกนักศึกษา
3.1.4 ดานหลักสูตรของโรงเรียนอาชีวศึกษา
3.1.5 ดานคุณภาพของโรงเรียนอาชีวศึกษา
3.1.6 ดานสภาพแวดลอมของโรงเรียนอาชีวศึกษา
3.1.7 ดานคาธรรมเนียมและแหลงเงินทุนของโรงเรียนอาชีวศึกษา
3.2 ตัวแปรเกณฑ (Criterion Variable) คือ การตัดสินใจเขาศึกษาตอในโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน
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4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลการเขาศึกษาตอในโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอน
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของนักศึกษาเปนแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลการเขาศึกษาตอในโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาศึกษาตอในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมได มาทําการวิเคราะหขอมูล เพื่อปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ เลือก
เรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดยโสธรตาม
ระเบียบวิธีการทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งมีขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหดวย การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) หาคารอยละ (Percentage) เสนอขอมูลเปนตารางแสดงจํานวนรอยละ
2. ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลการเขาศึกษาตอในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน โดยนําเสนอ
คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ผลการวิเคราะหการตัดสินใจเขาศึกษาตอในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน โดยนําเสนอคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามขอที่กําหนดไวในแบบสอบถามและแปลผลขอมูลตามที่ไดรับ ดังนี้
4.51-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
2.51-3.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย
1.00-1.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด
4. การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในเขต
อีสานตอนลางระหวางตัวแปรที่ใชพยากรณและตัวแปรตาม ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหดังนี้
4.1 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอในโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตอีสานตอนลาง โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Inter relation Coefficient) โดย
ใชสูตรการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product-Moment Coefficient)
4.2 วิเคราะหสรางสมการพยากรณปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอในโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตอีสานตอนลางโดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple
Regression Analysis)
สรุปผล

จากการวิจัยปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในเขตอีสาน
ตอนลาง ผูวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ปจจัยที่สงผลตอการเขาศึกษาตอในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในเขตอีสานตอนลาง โดยรวม
อยูในระดับมากถึงมากที่สุด
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2. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณแตละตัวกับตัวแปรเกณฑพบวา ตัวแปร
พยากรณสวนใหญมีความสัมพันธกับตัวแปรเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรพยากรณ
ที่มีความสัมพันธกับตัวแปรเกณฑสูงสุดคือ หลักสูตรของโรงเรียนอาชีวะ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ
0.425 สวนตัวแปรพยากรณที่มีความสัมพันธกับตัวแปรเกณฑต่ําสุดคือ คาธรรมเนียมและแหลงเงินทุนของ
โรงเรียนอาชีวศึกษา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.197
3. ปจจัยดานหลักสูตรของโรงเรียนอาชีวศึกษา สภาพแวดลอมของโรงเรียนอาชีวศึกษา อิทธิพล
ภายนอกที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอาชีวศึกษา ระบบการคัดเลือกนักศึกษา คาธรรมเนียมและ
แหลงเงิน ทุน ของโรงเรี ย นอาชี ว ศึกษา โดยตัว แปรทั้งห าร วมกั นพยากรณ ตอการตัด สิน ใจเข าศึ กษาตอใน
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในเขตอีสานตอนลางไดรอยละ 46.20 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ
พยากรณเทากับ .19782 และสามารถเขียนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดดังนี้
สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ
Y = 1.259+ .169(X4)+ .147(X6)+ .167(X2) + .159(X3)+.039(X7)
สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = .467(X4)+ .263(Z6)+ .302(Z2)+.264(Z3)+.102(Z7)
อภิปรายผล
จากการวิจัยปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในเขตอีสาน
ตอนลาง ผูวิจัยนําประเด็นมาอภิปรายผลไดดังนี้
1. นักศึกษาชั้นปที่ 1 มีความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอการเขาศึกษาตอในโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนในเขตอีสานตอนลาง โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของวรวุฒิ เพ็ชรขุนทด (2553 :
78) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา
วิชาชางอุตสาหกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1 ที่จบจากมัธยมศึกษาปที่ 6 ใน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ซึ่งพบวาปจจัยดานเจตคติ ปจจัยดานบุคคลและสื่อ ปจจัย
ดานสถานศึกษาและสภาพแวดลอม ปจจัยดานหลักสูตรและการสอน โดยรวมมีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษา
ตออยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลการวิจัยของจักรี ทองแกว (2550 : 89) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคในภาคใตตอนบน ที่พบวาปจจัย
ดานสถานศึกษาและสภาพแวดลอม ปจจัยดานหลักสูตรและการสอน โดยรวมมีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษา
ตออยูในระดับมาก
2. นักศึกษาชั้นปท่ี 1 มีความคิดเห็นตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ในเขตอีสานตอนลาง โดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาความคิดเห็นแตละดานพบวา
1) ดานระบบดูแล นักศึกษามีความคิดเห็นตรงกันวาสถาบันมีอาจารยที่ปรึกษาที่สามารถใหคําปรึกษากับ
นักศึกษาไดตลอดเวลา มีความสะดวกในการติดตอบริการตางๆ ของเจาหนาที่ และนักศึกษาสามารถรับรูหรือ
ทราบขอมูลดานวิชาการไดอยางรวดเร็ว 2) ดานความเขมแข็งของโรงเรียน นักศึกษามีความคิดเห็นตรงกันวา
เปนสถาบันที่เปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปไดสมัครสอบเพื่อเขาศึกษาตอทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ เปดสอน
หลักสูตรที่สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และเปนสถาบัน ที่เนนการพัฒนาทองถิ่นโดยตรง 3) การสนับสนุน
ทรัพยากร นักศึกษามีความคิดเห็นตรงกันวา สถาบันมีการแนะแนะนําอาชีพใหแกนักศึกษา มีบริการใหใช
หองปฏิบัติการนอกเหนือเวลาราชการ และมีระบบเครือขาย Internet บริการนักศึกษา 4) ดานอิทธิพลของ
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ผูบริหาร นักศึกษามีความคิดเห็นตรงกันวา ผูบริหารมีอํานาจในการสงเสริมและพัฒนาการใชแหลงเรียนรูที่เอื้อ
ประโยชนตอกระบวนการจัดการเรียนรู ผูบริหารอํานาจในการสงเสริมการทํางานรวมกันภายในองคกร เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค และผูบริหารในการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของนักศึกษา ชุมชนและทองถิ่น 5) ดานการมีวัฒนธรรมใหม นักศึกษามีความคิดเห็นตรงกันวา
สถาบันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงดานการบริหารจัดการใหเหมาะสมกับกาลสมัยและสถานการณในขณะนั้นทํา
ให โ รงเรี ย นเจริ ญ ก าวหน ามากขึ้ น แทนที่ จ ะหยุ ด นิ่ งอยู กับ ที่ มี การจั ด อบรม สั มมนา เพื่ อเพิ่ มความรู และ
ประสบการณใหสําหรับนักศึกษาอยางตอเนื่อง และมีการสงเสริมการใชคอมพิวเตอรในการประกอบอาชีพ ซึ่ง
การที่นักศึกษาที่ตัดสินใจเขาศึกษาตอในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนอาจใชเหตุผลดังกลาวขางตนนํามาเปน
ทางเลือกในการตัดสินใจเลือกศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สอดคลองกับแนวคิดของวิเชียร วิทยอุดม
(2547 : 277) ไดสรุปวาการตัดสินใจเปนกระบวนการที่คนจะตองเลือกจากทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือกเชนนี้
คือการเปรียบเทียบระหวางทางเลือกตาง ๆ และประเมินผลของแตละทาง และสอดคลองกับแนวคิดของ
อัมพิกา หลอหลอม (2546 : 72) ที่ศึกษาเหตุผลของนิสิตในการตัดสินใจศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา เหตุจูงใจดานลักษณะสถาบัน
เปนเหตุจูงใจในระดับมากเพราะผูเขาศึกษาตอจะพิจารณาเรื่องชื่อเสียงของสถาบันเปนหลัก
3. ปจจัยดานความสามารถสวนบุคคล อิทธิพลภายนอกที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกโรงเรียน
อาชีวศึกษา ระบบการคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรของโรงเรียนอาชีวะ คุณภาพของโรงเรียนอาชีวศึกษา
สภาพแวดลอมของโรงเรียนอาชีวศึกษา คาธรรมเนียมและแหลงเงินทุนของโรงเรียนอาชีวศึกษา มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ตั้งแต .197 ถึง .425 ซึ่งมีความสัมพันธทางบวกกับการตัดสินใจเขาศึกษาตอ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้อาจเปนเพราะ 1) ปจจัยดานความสามารถสวนบุคคล ที่เปน
คุณสมบัติเฉพาะบุคคลของนักศึกษามีความรูหรือทักษะของนักศึกษาแตละคน ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนที่จ ะเข าศึกษา ความสามารถทางวิ ช าการและความถนั ดในสาขาวิช าที่ ตองการศึกษาตอ 2) อิทธิ พล
ภายนอกที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอาชีวศึกษา อาจเปนเพราะบุคคลรอบขางและสื่อตาง ๆ ที่
มีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนของนักเรียน นักศึกษาในการเขาศึกษาตอใน
ระดับ ปวช. และ ปวส. ไดแก การสนับสนุนของผูปกครอง การชักชวนของเพื่อนคําแนะนําจากคณาจารยใน
โรงเรียนเดิม และการประชาสัมพันธหลักสูตรของโรงเรียนอาชีวศึกษาที่นักเรียนตองการศึกษาตอ 3) ระบบ
การคัดเลือกนักศึกษา เปนขอกําหนดที่โรงเรียนอาชีวศึกษาตั้งขึ้นเพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณารับนักเรียน
เขาเรียนในแตละป ไดแก คุณสมบัติที่ใชในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและจํานวนนักเรียน นักศึกษาที่
คาดวาจะเปดรับในแตละป หลักสูตรของโรงเรียนอาชีวะ รายวิชาเรียนทั้งหมด ระยะเวลา ที่ใชในการเรียน
รวมถึงชวงเวลาของการเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษา ที่มีวัตถุประสงคตามที่โรงเรียนกําหนดไวคุณภาพของ
โรงเรียนอาชี วศึกษา คุณลั กษณะและคุณสมบัติ ของผลผลิ ตของโรงเรีย นอาชีวศึ กษาในดานภาพรวมของ
โรงเรียน คณาจารยและผูจบการศึกษาตามการรับรูของนักเรียน ไดแก ความมีชื่อเสียงของโรงเรียนคุณภาพ
ของคณาจารย ความสําเร็จของศิษยเกา และการเสนองานใหกับผูสําเร็จการศึกษา 4) สภาพแวดลอมของ
โรงเรียนอาชีวศึกษา สิ่งที่อยูรอบตัวนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียนที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของตัวนักเรียน
นักศึกษาเองและสมาชิกอื่น ๆ ในโรงเรียนอาชีวศึกษา สามารถสัมผัสและมีความรูสึกไดอัน สงผลตอการ
พัฒนาดานสติปญญารางกาย อารมณ สังคม และจิตใจของนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียน ไดแก บรรยากาศ
โดยรอบของโรงเรียน สภาพความเปนอยูของนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียน แหลงการเรียนรูใ นโรงเรียนและ
สิ่งอํานวยความสะดวกในโรงเรียน 5) คาธรรมเนียมและแหลงเงินทุนของโรงเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งเปนคาใชจาย
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ในการศึกษาและทรัพยากรทางการเงินที่โรงเรียนจัดสรรเพื่อชวยเหลือนักเรียน นักศึกษาในดานการเรียน
ดานคาใชจายสวนตัว ไดแก คาธรรมเนียมการศึกษา และทุนอุดหนุนการศึกษา
4. ปจจัยดานหลักสูตรของโรงเรียนอาชีวศึกษา สภาพแวดลอมของโรงเรียนอาชีวศึกษา อิทธิพล
ภายนอกที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอาชีวศึกษา ระบบการคัดเลือกนักศึกษา คาธรรมเนียมและ
แหลงเงิน ทุน ของโรงเรี ย นอาชี ว ศึกษา โดยตัว แปรทั้งห าร วมกั นพยากรณ ตอการตัด สิน ใจเข าศึ กษาตอใน
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในเขตอีสานตอนลางไดรอยละ 46.20 หมายความวา ดานหลักสูตรของโรงเรียน
อาชีวศึกษา ซึ่งสถาบันมีหลักสูตรที่ผานการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากหนวยงาน ภายนอกและไดรับรางวัล
ตางๆ มากมายจากภาครัฐและเอกชน มีการวัดผลเที่ยงตรงยุติธรรม และสาขาวิชาที่เปดสอนเปนที่ตองการ
ของตลาดแรงงาน สภาพแวดลอมของโรงเรียนอาชีวศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของธํารง บัวศรี (2542 : 7)
ที่ส รุ ป วา หลั กสู ต ร คือ แผนซึ่ งไดออกแบบจั ด ทํา ขึ้ น เพื่ อแสดงถึ งจุดหมายการจัดเนื้ อหากิ จ กรรมและมวล
ประสบการณในแตละโปรแกรมการศึกษา เพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการในดานตาง ๆ ตามจุดหมายที่ไดกําหนด
ไว ดังนั้นหลักสูตรจึงเปนแผนการเรียนรูที่ประกอบดวยรายวิชาหรือเนื้อหาที่จัดไวอยางมีระบบเพื่อมุงให
ผูเรียนมีความรู ความสามารถและพฤติกรรมตามที่กําหนดไวในหลักสูตร หลักสูตรจึงมีบทบาทสําคัญในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ หลักสูตรจึงเปรียบเสมือนพิมพเขียวในการสรางบาน สวนการสอนเปนกระบวนหรือวิธีการ
ดานอิทธิพลภายนอกที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอาชีวศึกษา อาจเปนเพราะครูจากโรงเรียนเดิม
ใหคําแนะนําในการเลือกศึกษาตอ นอกจากนี้รุนพี่ยังใหคําปรึกษาและแนะนําในการศึกษาตอสาขาวิชาชีพใน
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ตลอดจนการไดรับการบริการขอมูลขาวสารการศึกษา และแนะแนวอาชีพจาก
สถานศึกษาวิชาชีพ หรืออาจเกิดจากคานิยม ความเชื่อของบุคคลและสังคม เปนสิ่งที่หลอหลอมพฤติกรรม
ของบุคคลใหตัดสินใจกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สอดคลองกับแนวคิดของสุพัตรา สุภาพ (2543 : 21) ที่ไดใหคําจํากัด
ความวาคานิยมคือ กลุมสังคมหนึ่ง ๆ เห็นวาเปนสิ่งที่มีคาควรแกการกระทํา นากระทํา นายกยอง หรือเห็นวา
ถูกตอง นอกจากนั้นยังไดกลาวถึงคานิยมทางสังคมวา เปนสิ่งที่คนสนใจปรารถนาจะเปนหรือกลับหลายมา
เปนสิ่งที่บุคคลถือวาเปนสิ่งบังคับตองทําตองปฏิบัติ เปนสิ่งที่คนบูชายกยอง คานิยมของสังคมจึงเปนวิถีของ
การจัดรูปความประพฤติที่มีความหมายตอการปฏิบัติตัวของคนในสังคม ดานคาธรรมเนียมและแหลงเงินทุน
ของโรงเรียนอาชีวศึกษา อาจเปนเพราะสถาบันมีการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาธรรมเนียมตาง ๆ ใหผูปกครองทราบลวงหนามีการจัดทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย
และมีการประชาสัมพันธหลักสูตรของโรงเรียนอาชีวศึกษาที่นักเรียนตองการศึกษาตอ ทั้งนี้ผลการวิจัยได
สอดคลองกับผลการวิจัยของอภิรัตน กิตติกูล (2553 : 75) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพที่พบวาปจจัยดาน
ดานผูสอน ดานการเรียนการสอน ดานสื่อการสอน ดานสถานที่ตั้งโรงเรียน ตามลําดับสวนปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก ดานการเรียนการสอน ดานผูสอน และดานสถานที่ตั้งโรงเรียน
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .472 มีอํานาจการทํานายรอยละ 22.30 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 ปจจัยดานหลักสูตรของโรงเรียนอาชีวศึกษามีความสัมพันธตอการเขาศึกษาตอเปนอันดับแรก
ดังนั้น สถานศึกษาควรมีการพัฒนาหลักสูตรใหผานการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากหนวยงานภายนอก และ
เปดสาขาวิชาที่เปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
1.2 ปจ จัย ดา นสภาพแวดล อมของโรงเรีย นอาชีว ศึกษา อิทธิพลภายนอกที่เ กี่ย วของกั บการ
ตัด สิ น ใจเลื อกโรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษา ระบบการคั ด เลื อกนั กศึ กษา และค าธรรมเนีย มและแหลงเงิ น ทุ น ของ
โรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษา พบว า ทุ ก ป จ จั ย มี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกกั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต อ โรงเรี ย น
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตอีสานตอนลาง ดังนั้น ผูบริหารจําเปนตองนําปจจัยเหลานี้ไปใชใหเกิดผลเปนรูปธรรม
ในการปฏิบัติอยางจริงจัง สรางความสําคัญตอปจจัยเพื่อเปนแนวทางใหกับโรงเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษา ไดทราบถึงขอมูลในการวางแผน การบริหาร และสามารถวางแผนในการรับนักศึกษา
อีกทั้งสามารถกําหนดเปนนโยบายเพื่อใหความสําคัญกับปจจัยตาง ๆ ไดถูกตอง
2. ขอเสนอในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการวิจัยติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผล นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรีย น
ระดับอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อเปนแนวทางในการวางแผนจัดการศึกษาตอไป
2.2 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ การดําเนินการวิจัยครั้งตอไปควรทําการวิจัยลักษณะ
เชิงคุณภาพมากขึ้น เพื่อจะทําใหไดขอมูลที่ละเอียดและมีคุณภาพยิ่งมากขึ้น
2.3 ควรมีการศึกษาความคาดหวังของนักศึกษากอนเขาเรียนและเมื่อเขาเรียนแลว เพื่อเปรียบเทียบ
การตัดสินใจ โดยผลนําผลที่ไดมาวิเคราะหวากอนและหลังที่นักศึกษาเขาเรียนนั้นไดรับสิ่งที่นักศึกษาคาดหวัง
ไดมากนอยเพียงใด และนําผลที่ไดมาปรับปรุงตอไป
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