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กิตติกรรมประกาศ 

 ในการศึกษาวิจัย  เรื่อง  ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ในครั้งนี้  ประสบผลสําเร็จไดเพราะคณะผูวิจัยไดรับ
ความอนุเคราะหจากผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูอาจารย  ตลอดจนนักเรียนทุกคน  ท่ีกรุณา
อํานวยความสะดวกตลอดจนรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี ทําใหไดขอมูลท่ีถูกตอง 
ครบถวนตามวัตถุประสงคของการวิจัย  นอกจากนี้คณะผูวิจัยยังไดรับความรวมมือจากสํานักงาน
จัดหางานจังหวัด  ในจังหวัดท่ีตกเปนตัวอยางสําหรับการเก็บขอมูล โดยไดรับความอนุเคราะหจาก 
จัดหางานจังหวัดในการอนุญาตใหเจาหนาท่ีของสํานักงานจัดหางานจังหวัดเปนผูนําทางในการเก็บ
รวบรวมขอมูลในโรงเรียนตัวอยาง ทําใหการจัดเก็บขอมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  คณะผูวิจัย      
จึงขอขอบคุณทุกทานไว  ณ  โอกาสนี้ 
 

 

 นางสาวหรรษา  โอเจริญ 

 ผูอํานวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน 
 



 

 

บทสรุปผูบริหาร 

 การวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสาย
อาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลสวนบุคคล สภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังขอมูลดานจิตวิทยาท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ
และสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก
เรียนตอสายสามัญและสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research)  ตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา     
ปท่ี 3 ในป พ.ศ. 2558 จํานวน 6,308 คน โดยเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช 
ในการวิเคราะหคือ ความถ่ี (Frequency)  คารอยละ (Percentage)  และการวิเคราะหการถดถอย   
โลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic Regression) 

 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สวนใหญเปนเพศหญิง มีพ่ีนอง
รวมกันไมเกิน 2 คน โดยสวนใหญเปนบุตรคนท่ี 1 เกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 และเคยไดรับ
ขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ ปวช. โดยไดรับขาวสารจากครู
หรืออาจารยแนะแนวมากท่ีสุด และเคยไดรับการแนะแนวการศึกษาตอจากครู โดยคิดวาครูมีสวน   
ในการจูงใจหรือสงเสริมสนับสนุนใหเรียนตอ สวนใหญครูสงเสริมหรือสนับสนุนใหเรียนตอในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 60.24 โดยมีรอยละ 39.76 ท่ีสนับสนุนใหเรียนตอในระดับ ปวช. 
นักเรียนสวนใหญอาศัยอยูกับผูปกครองท่ีเปนบิดาและมารดา และเปนกลุมท่ีบิดาและมารดา        
อยูดวยกัน โดยผูปกครองของนักเรียนสําเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุดและ
ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว คาขายหรือรับจางท่ัวไปมากท่ีสุด สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 
20,000 บาท 

 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสายอาชีวศึกษาของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 สรุปภาพรวมท่ัวประเทศและรายภาค ดังนี้ 

     ภาพรวมท่ัวประเทศ พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ
และสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ประกอบดวย 1) เพศ  
2) จํานวนพ่ีนอง 3) เกรดเฉลี่ยสะสม  4) การไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอ 5) ระดับการศึกษา  
ท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ  6) ผูปกครอง 7) การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง 8) อาชีพของผูปกครอง     
9) รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง  และ 10) เจตคติตอการเรียนเพ่ือการมีงานทํา   

 ภาคกลาง พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและ       
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ประกอบดวย 1) เพศ    
2) เกรดเฉลี่ยสะสม  3) ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ 4) การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง 
และ 5) อาชีพของผูปกครอง  

 ภาคเหนือ พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและ       
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ประกอบดวย 1) เพศ    



(4) 
 

2) เกรดเฉลี่ยสะสม 3) การไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอ 4) ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุน     
ใหเรียนตอ และ 5) รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง   

     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอ      
สายสามัญและสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ประกอบดวย 1) เพศ  2) เกรดเฉลี่ยสะสม  3) ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ 4) การศึกษา
สูงสุดของผูปกครอง  

     ภาคใต พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสาย
อาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ประกอบดวย 1) เพศ         
2) เกรดเฉลี่ยสะสม  3) การไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอ 4) ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุน    
ใหเรียนตอ 5) ผูปกครอง 6) การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง 7) รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง 
และ 8) เจตคติตอการเรียนเพ่ือการมีงานทํา   

  จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีสําคัญ คือ ประการแรก  ภาครัฐควรเรง
สรางภาพลักษณของการศึกษาสายอาชีวศึกษาอยางตอเนื่องเพ่ือเปนการปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ผูปกครองใหเห็นถึงความสําคัญและความสําเร็จของผูท่ีศึกษาในสายอาชีวศึกษา ประการท่ีสอง 
ภาครัฐควรใหความสําคัญกับบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดยการรวมมือ
กับสถานประกอบการขนาดใหญในการเขาศึกษาดูงานในสถานประกอบการ เพ่ือใหไดเรียนรูและ
เขาใจกระบวนการทํางานและโอกาสความกาวหนาของผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา       
ท่ีทํางานในสถานประกอบการ ซ่ึงจะไดขอมูลเชิงลึกสําหรับการแนะแนวการศึกษาของนักเรียน 
โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา ครูมีสวนสําคัญในการ
สนับสนุนใหนักเรียนเรียนตอในสายสามัญและสายอาชีวศึกษา ดังนั้นเม่ือครู โดยเฉพาะครูแนะแนวมี
ขอมูลเชิงลึกมากข้ึนก็จะใหขอมูลดานการศึกษาในสายอาชีวศึกษา เพ่ือใหนักเรียนสามารถ
เปรียบเทียบระหวางสายอาชีวศึกษาและสายสามัญ และสามารถตัดสินใจเรียนตอบนพ้ืนฐานของ
ขอมูล ซ่ึงจะนําไปสูการประสบผลสําเร็จในชีวิตการเรียนและการทํางานในอนาคต ประการท่ีสาม  
การแนะแนวนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ควรใหขอมูลเก่ียวกับตลาดแรงงานกับนักเรียน  
ใหมาก เพ่ือใหนักเรียนมีความเขาใจสภาพท่ีแทจริงของตลาดแรงงานและสามารถเลือกเรียน         
ในสาขาวิชาท่ีตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน และประการท่ีส่ี การแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพควรใหผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาวดวย ท้ังนี้เพราะผลการศึกษาครั้งนี้พบวา
ผูปกครองเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียน โดยในเบื้องตนอาจจัดกิจกรรม
สัปดาหแหงการแนะแนวการเรียนตอ ทุกปในภาคการศึกษาท่ีนักเรียนจะสําเร็จการศึกษา เพ่ือให
ผูปกครองมีโอกาสรวมรับรูขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเรียนตอ ซ่ึงจะนําไปสูการปรับเปลี่ยน
คานิยม และชวยบุตรหลานในการตัดสินใจเรียนตอในสาขาวิชาท่ีตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน โดยรูปแบบการดําเนินการอาจรวมมือกันหลายภาคสวน คือ กระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงแรงงาน และภาคอุตสาหกรรม เพ่ือใหนักเรียนและผูปกครองไดรับความรูท่ีครอบคลุม 
ครบถวน ท้ังดานหลักสูตรสาขาวิชาท่ีจะเรียนตอ สถานการณตลาดแรงงาน และแนวโนมความ
ตองการแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 
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คณะผูวิจัย 

นางสาวหรรษา  โอเจรญิ 

ผูอํานวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน 

 หัวหนาและเจาหนาท่ีศูนยขาวสารตลาดแรงงานจังหวัดลําปาง 

 หัวหนาและเจาหนาท่ีศูนยขาวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแกน 
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สารบัญ 
หนา 

คํานํา (1) 

กิตติกรรมประกาศ (2) 

บทสรุปผูบริหาร (3) 
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บทท่ี 1 บทนํา  1 
 1.1 ท่ีมาและความสําคัญของการวิจัย 1 
 1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 7 
 1.3 ขอบเขตของการวิจัย 7 
 1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 8 

บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 9 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรท่ีเก่ียวของกับการศึกษา 9 
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 2.4 ทฤษฎีการตัดสินใจของเทเลอร 13 
 2.5 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับปจจัยการตัดสินใจ 14 
 2.6 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความสนใจดานอาชีพ 16 
 2.7 ทฤษฎีการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก 18 
 2.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 28 
 2.9 กรอบแนวคิดในการวิจัย 34 

บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย 33 
 3.1 ประชากรและตัวอยาง 35 
 3.2 วิธีการสุมตัวอยาง 37 
 3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 37 
 3.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 39 
 3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 39 
 3.6 การวิเคราะหขอมูล 40 
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สารบัญ (ตอ) 
หนา 

บทท่ี 4 ผลการศึกษา 43 
 สวนท่ี 1  การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและ 46

   สายอาชีวศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาครวมท่ัวประเทศ 

   สวนท่ี 1.1 ผลการวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 46 

    ภาพรวมท่ัวประเทศ 

   สวนท่ี 1.2 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอ 50 

    สายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาพรวมท่ัวประเทศ 

   สวนท่ี 1.3 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอ 54 

    สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาพรวมท่ัวประเทศ 

 สวนท่ี 2 การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและ 58 

   สายอาชีวศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 

  สวนท่ี 2.1  ผลการวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 58 

   ภาคกลาง 

  สวนท่ี 2.2 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอ 62 

   สายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 

  สวนท่ี 2.3  ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอ 65 

   สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 

 สวนท่ี 3 การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและ 68 

   สายอาชีวศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ 

  สวนท่ี 3.1  ผลการวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 68 

   ภาคเหนือ 

  สวนท่ี 3.2 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอ 72 

   สายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ 

  สวนท่ี 3.3  ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอ 75 

   สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ 
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 สวนท่ี 4 การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและ 79 

   สายอาชีวศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  สวนท่ี 4.1  ผลการวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 79 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  สวนท่ี 4.2 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสาย 83 

   สามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  สวนท่ี 4.3  ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสาย 86 

   อาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 สวนท่ี 5 การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและ 89 

   สายอาชีวศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต 

  สวนท่ี 5.1  ผลการวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 89 

   ภาคใต 

  สวนท่ี 5.2 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอ 93 

   สายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต 

  สวนท่ี 5.3  ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอ 96 

   สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต 

บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 100 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 100 
 5.2 อภิปรายผล 108 
 5.3 ขอเสนอแนะ 110 

บรรณานุกรม บ-1 

ภาคผนวก ผ-1 
  แบบสอบถาม ผ-2 
 



สารบัญตาราง 
 หนา 

ตารางท่ี 3.1 ขนาดตัวอยางจําแนกตามภูมิภาคและหนวยงาน  36 

ตารางท่ี 4.1  ขอมูลท่ัวไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาพรวมท่ัวประเทศ  46 

ตารางท่ี 4.2  การไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอ ภาพรวมท่ัวประเทศ 47 

ตารางท่ี 4.2-1  ชองทางการไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอ ภาพรวมท่ัวประเทศ 48 

ตารางท่ี  4.3  การแนะแนวการศึกษาตอจากครู ภาพรวมท่ัวประเทศ 48 

ตารางท่ี 4.4  การมีสวนสงเสริมใหเรียนตอจากครู ภาพรวมท่ัวประเทศ 48 

ตารางท่ี 4.5  ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ ภาพรวมท่ัวประเทศ 48 

ตารางท่ี 4.6  สถานภาพเศรษฐกิจและสงคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาพรวมท่ัวประเทศ 49 

ตารางท่ี 4.7  ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ 52 

  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาพรวมท่ัวประเทศ 

ตารางท่ี 4.8  ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายอาชีวศึกษา 56 

  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาพรวมท่ัวประเทศ 

ตารางท่ี  4.9  ขอมูลท่ัวไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 58 

ตารางท่ี 4.10  การไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 59 

ตารางท่ี 4.10-1  ชองทางการไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 59 

  ภาคกลาง 

ตารางท่ี 4.11  การแนะแนวการศึกษาตอจากครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 60 

ตารางท่ี  4.12  การมีสวนสงเสริมใหเรียนตอจากครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 60 

ตารางท่ี  4.13 ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 60 

ตารางท่ี  4.14 สถานภาพเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 61 

ตารางท่ี  4.15 ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ 63 

  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 

ตารางท่ี  4.16 ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายอาชีวศึกษา 66 

  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 

ตารางท่ี  4.17 ขอมูลท่ัวไปของของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ 69 
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ตารางท่ี 4.18  การไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ 70 

ตารางท่ี 4.18-1  ชองทางการไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 70 

  ภาคเหนือ 

ตารางท่ี 4.19  การแนะแนวการศึกษาตอจากครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ 70 

ตารางท่ี 4.20  การมีสวนสงเสริมใหเรียนตอจากครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ 70 

ตารางท่ี 4.21  ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  71 

  ภาคเหนือ 

ตารางท่ี 4.22  สถานภาพเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ 71 

ตารางท่ี 4.23  ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ 73 

  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ 

ตารางท่ี 4.24  ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายอาชีวศึกษา 76 

  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ 

ตารางท่ี 4.25  ขอมูลท่ัวไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 79 

ตารางท่ี 4.26  การไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 80 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตารางท่ี 4.26-1  ชองทางการไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 80 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตารางท่ี 4.27  การแนะแนวการศึกษาตอจากครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 81 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตารางท่ี 4.28  การมีสวนสงเสริมใหเรียนตอจากครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  81 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตารางท่ี 4.29  ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 81

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตารางท่ี 4.30  สถานภาพเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  82 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตารางท่ี 4.31  ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ 84 

  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตารางท่ี 4.32  ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ 87 

  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตารางท่ี 4.33  ขอมูลท่ัวไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต 89 

ตารางท่ี 4.34  การไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต 90 

ตารางท่ี 4.34-1 ชองทางการไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 90 

  ภาคใต 

ตารางท่ี 4.35  การแนะแนวการศึกษาตอจากครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต 91 

ตารางท่ี 4.36  การมีสวนสงเสริมใหเรียนตอจากครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต 91 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

1.1 ที่มาและความสําคัญของการวิจัย 
 กําลังแรงงานถือเปนทรัพยากรมนุษยท่ีสําคัญของประเทศ เนื่องจากมีสวนสําคัญ   
ในการพัฒนาประเทศ ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม หรือดานการเมือง ซ่ึงกําลังแรงงานท่ีมี    
สวนรวมในกําลังการผลิต หรือพัฒนาประเทศเปนทรัพยากรบุคคลท่ีผานการพัฒนาจากระบบ
การศึกษามาแลว อยางไรก็ตามยังมีกลุมท่ีไมอยูในกําลังแรงงานแตกําลังจะเขาสูตลาดแรงงานใน
อนาคต คือ ผูท่ีกําลังเรียนหนังสืออยูในระบบการศึกษา คนกลุมนี้ถือเปนกําลังท่ีสําคัญ  ตามหลักวิชา
เศรษฐศาสตร ถือวาการศึกษาเปนกระบวนการการผลิต (Production Process) จะชวยเปลี่ยน
คุณภาพของมนุษยใหดีข้ึน มีความรู และทักษะเพ่ิมข้ึน การลงทุนทางการศึกษาจึงเปนสวนสําคัญท่ีสุด 
ในการสรางหรือสะสมทุนมนุษย นักเศรษฐศาสตรจึงเรียกวาเปนการลงทุนทางดานมนุษย (Human 
Investment) (อางใน  ทรงเกียรติ  ปกเคทา, 2548: 20) 
 สําหรับในระบบเศรษฐกิจของประเทศ กําลังแรงงานเปนปจจัยการผลิตดาน
ทรัพยากรมนุษยท่ีสําคัญท่ีมีสวนรวมในการผลิต รวมกับปจจัยทุน และเทคโนโลยี  การพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศไทยในอดีตเปนการมุงพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจ คือ กลุม
อุตสาหกรรมการผลิตท่ีใชทรัพยากรอยางเต็มท่ีเพ่ือใหเกิดความม่ังค่ังในเชิงเศรษฐกิจ ซ่ึงทําให
สังคมไทยตองเผชิญปญหามากมาย เชน ปญหาสิ่งแวดลอม ความเหลื่อมล้ําทางสังคม รวมถึงขาดการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ปจจุบันจึงไดกําหนดแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555 – 
2574 (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554) ไวคือ ใหมีการเรงพัฒนาและยกระดับคลัสเตอรอุตสาหกรรม 
ในมิติอ่ืนๆ ดวย ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ สรางความสมดุลและความเก้ือหนุนของการพัฒนา    
ใน 4 มิติ ไดแก มิติทางดานเศรษฐกิจ  มิติทางดานสังคม  มิติทางดานสิ่งแวดลอม และมิติทางดานทุน
มนุษย  มีนโยบายใชศักยภาพของทุนมนุษย (Human Wisdom) โดยการใชภูมิปญญาเพ่ือสรางใหเกิด
นวัตกรรม (Innovation) และมูลคาเพ่ิม (Value Creation) เปนการสรางการเติบโตจากฐานของ   
ภูมิปญญา ความรู นวัตกรรม ในการสรางมูลคาเพ่ิม เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 จากการท่ีกําลังแรงงานเปนปจจัยการผลิตท่ีสําคัญของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
ท่ีสามารถสนับสนุนใหระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนไปไดโดยไมมีอุปสรรค โดยเฉพาะกําลังแรงงานท่ีจะ
เขาสูตลาดแรงงานสามารถมีงานทํา ไมเ กิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ การบริหารจัดการ
ตลาดแรงงานใหมีความสมดุลจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะการใหขอมูลดานตลาดแรงงาน    
แกผูท่ีจะเขาสูตลาดแรงงาน ในการประกอบอาชีพตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน ไมเกิด
ภาวะ excess demand หรือ excess supply เนื่องจากภาวะตลาดแรงงานไทย ในปจจุบันเกิด
ปญหาความไมสมดุลระหวางอุปทานแรงงานและอุปสงคแรงงานในทุกดาน ไมวาจะเปนดานอายุ          
ดานการศึกษา ทําใหเกิดภาวะท่ีเรียกวาการขาดแคลนแรงงาน โดยภาวะการขาดแคลนแรงงาน    
เปนภาวะท่ีอุปสงคแรงงานมีมากกวาอุปทานแรงงาน  ซ่ึงตลาดแรงงานไทยในปจจุบันมีลักษณะสําคัญ
ท่ีสะทอนปญหาการขาดแคลนแรงงานอยู 5 ประการหลัก คือ 1) ตลาดแรงงานไทยประสบปญหา
แรงงานตึงตัวอยางตอเนื่อง 2) ตลาดแรงงานไทยมีสัดสวนแรงงานไรฝมือถึงกวา รอยละ 80 และเปน 
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ผูมีงานทําท่ีมีอายุ 30 ปข้ึนไป ถึงรอยละ 70  3) ตลาดแรงงานมีความไมสอดคลองระหวางอุปสงค
และอุปทานดานทักษะและประสบการณ  4) ไทยมีขนาดของแรงงานนอกระบบขนาดใหญ (ธนาคาร
แหงประเทศไทย, 2555)  โดยผลการสํารวจสถานการณจางงาน ในป 2011  ของธนาคาร          
แหงประเทศไทย ในสวนของสาเหตุการขาดแคลนแรงงาน สรุปไดดังนี้ 
 1) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร ประชากรไทย มีอัตราการเพ่ิมชะลอลง
อยางตอเนื่องในทศวรรษท่ีผานมา เนื่องจากอัตราเจริญพันธของไทยในป 2553 อยูท่ีรอยละ 1.6     
ซ่ึงเปนอัตราท่ีต่ํากวาอัตราทดแทนประชากร สงผลใหสังคมไทยไดเขาสูสังคมผูสูงอายุและจะสงผลให
มีปญหาการขาดแคลนแรงงาน และเกิดปญหาโครงสรางของความไมสอดคลองระหวางอุปสงคและ
อุปทานแรงงานดานอายุในระยะยาวซ่ึงภาคการผลิตจะไดรับผลกระทบอยางมากกวาภาคอ่ืน       
และประการสําคัญแรงงานตางมุงศึกษาตอในระดับอุดมศึกษามากข้ึน  
 2) ระบบคาตอบแทนท่ียังไมสอดคลองกับผลิตภาพแรงงาน อัตราการเพ่ิมคาจางจริง
ต่ํากวาอัตราการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน ซ่ึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผลใหแรงงานไหลออกจากภาคอุตสาหกรรม 
 3) ภาคการผลิตของไทยยังมีประสิทธิภาพการผลิตต่ํา ประเทศไทยซ่ึงอยูในกลุม
ระดับรายไดปานกลางและถูกจัดอยูในกลุมท่ีมีระดับเทคโนโลยีในการผลิตปานกลาง และยังคงพ่ึงพา
การผลิตในกลุมอุตสาหกรรมท่ีอาศัยความไดเปรียบในการแขงขันจากการใชแรงงานคาแรงต่ํา      
เปนหลัก 
 4) สาเหตุอ่ืน ๆ เชน ทัศนคติในทางลบของแรงงานไทยตอการทํางานประเภทท่ีใช
ทักษะต่ํา ความตองการของแรงงานในการสรางฐานะความม่ันคงของตนเองดวยการประกอบอาชีพ
อิสระในภาคเศรษฐกิจแบบไมเปนทางการ หรือนอกระบบ    
 โดยประเด็นสภาพปญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทยนั้น ธนาคาร      
แหงประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดทําการศึกษา เรื่อง ประเทศไทย จะกาวขาม
ปญหาการขาดแคลนแรงงานอยางไร ในป 2554 ผลการศึกษา พบวา ภาคธุรกิจในภาพรวมประเทศ
และรายภาคตางประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานพ้ืนฐานท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา       
และต่ํากวาเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะภาคการผลิตในกลุมท่ีใชแรงงานเขมขน ไดแก กลุมสิ่งทอ/
เครื่องแตงกายและเครื่องหนัง  กลุมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา  กลุมอาหารและเครื่องดื่ม   
ยางและพลาสติก และกลุมกอสราง รองลงมาคือ ระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.)  
 นอกจากนั้น ธนาคารแหงประเทศไทย (2554) ไดศึกษาเรื่อง ความไมสมดุลของ
ตลาดแรงงานไทยนัยของการขาดแคลนแรงงาน เพ่ือใหทราบถึงความตองการแรงงานและการ     
ขาดแคลนแรงงานของภาคธุรกิจ  สภาพปญหาและสาเหตุท่ีสงผลตอปญหาการขาดแคลนแรงงาน        
ในตลาดแรงงานไทย ท้ังดานปริมาณและคุณภาพ และการปรับตัวของภาคธุรกิจตอปญหาการ     
ขาดแคลนแรงงาน รวมถึงแนวทางการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงาน สรุปผลการศึกษาได ดังนี้ 
 ภาคธุรกิจสวนใหญจัดหาแรงงานไดยากข้ึน กลุมธุรกิจท้ังในภาพรวมและรายภาค
ตางตองการแรงงานและขาดแคลนแรงงานในกลุมแรงงานพ้ืนฐานท่ีมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
หรือต่ํากวาเปนจํานวนสูง ซ่ึงหากภาคการผลิตเหลานี้จะสะดุดลงจากปญหาดังกลาว ยอมสงผล
กระทบตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ประกอบกับการท่ีโครงสรางการผลิตท่ีพ่ึงพาแรงงานพ้ืนฐานสูง 
ทําใหการพัฒนาทักษะแรงงานทําไดยากและเปนอุปสรรคสําคัญตอการขับเคลื่อนหรือผลักดัน
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นวัตกรรมทางการผลิตและเทคโนโลยีใหมๆ เขามาชวยเพ่ิมศักยภาพในการผลิต สงผลตอการผลักดัน
ผลิตภาพทางการผลิตของประเทศ และกระทบตอความสามารถในการแขงขันในระยะยาว และสิ่งท่ี
นากังวลอีกประการคือ ภาคการผลิตยังคงปรับตัวตอปญหาการขาดแคลนแรงงานโดยใหความสําคัญ
กับการจางทํางานลวงเวลามากกวาการใชเครื่องจักรทดแทนกําลังแรงงาน ซ่ึงหากจะอาศัย         
แนวทางการปรับตัวเชนนี้อาจชวยบรรเทาปญหาไดเพียงระยะสั้นและยังมีขอจํากัดอีกมาก 
 สําหรับปญหาความตองการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานเกิดข้ึนจากสาเหตุ
ความไมสอดคลองระหวางอุปสงคและอุปทานแรงงาน กลาวคือ  
 การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากร ซ่ึงเปนผลมาจากอัตราเจริญพันธุท่ีต่ํากวา
ระดับทดแทน และการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว สงผลใหกําลังแรงงานใหมท่ีจะเขาสู
ตลาดแรงงานลดลงอยางตอเนื่องไมเพียงพอสําหรับการทดแทนแรงงานท่ีจะเกษียณไดทัน  
 ความไมสอดคลองกันระหวางคุณลักษณะของแรงงานท่ีเขาสูตลาดกับความ
ตองการของตลาดแรงงานใน 2 ประเด็น คือ ดานอายุและดานการศึกษาของแรงงาน กลาวคือ    
ภาคธุรกิจสวนใหญพ่ึงพาแรงงานพ้ืนฐานท่ีมีอายุระหวาง 20-39 ป เปนจํานวนสูง ขณะท่ีจํานวน
แรงงานกลุมดังกลาวมีแนวโนมลดลงประกอบกับแรงงานตางมุงเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะ    
ในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงเปนผลมาจากคานิยมของสังคมไทยท่ีมุงใหความสําคัญกับวุฒิการศึกษา
มากกวาความรูและประสบการณ และความตองการคาตอบแทนท่ีสูงข้ึน รวมถึงการสงเสริมการศึกษา
ของภาครัฐจากการจัดตั้งกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา สงผลใหโอกาสในการศึกษามีมากข้ึน 
นอกจากนี้ประเด็นปญหาดานโครงสรางการศึกษาท่ีผูเรียนสวนใหญนอกจากจะเลือกเรียนสายสามัญ
มากกวาสายอาชีวศึกษาแลว ในระดับอาชีวศึกษายังเลือกเรียนสายชางอุตสาหกรรมท่ีเปนท่ีตองการ
ของตลาดแรงงานอยูในระดับคอนขางนอยอีกดวย สําหรับในระดับอุดมศึกษาสวนใหญเลือกเรียน 
สายสังคมศาสตรมากกวาสายวิทยาศาสตร ในขณะท่ีตลาดแรงงานตองการแรงงานสายวิทยาศาสตร
มากกวา สงผลตอปริมาณแรงงานไมสมดุลกับความตองการของตลาดแรงงาน ในขณะท่ีดานคุณภาพ
การศึกษาโดยการเปรียบเทียบพบวา ไทยยังดอยกวาหลายประเทศในเอเชีย ประกอบกับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติพ้ืนฐานในประเทศและการทดสอบระดับสากลพบวา ผลทดสอบโดย
เฉลี่ยต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ซ่ึงจะเปนปญหาตอคุณภาพการศึกษาในระดับสูงข้ึนไป กลาวไดวา  
ความไมสมดุลดังกลาวสงผลใหตลาดแรงงานไทยตองประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานและการ
วางงานในทุกระดับการศึกษาเกิดข้ึนพรอมๆ กันโดยผูวางงานไมสามารถชดเชยการขาดแคลนแรงงานได  
 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2555) ไดศึกษาความตองการกําลังคน  
เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับกลุมจังหวัดและกรุงเทพมหานคร พบวา ในสวนปญหา
ความไมสอดคลองระหวางความตองการกําลังคนและการผลิตกําลังคนของประเทศไทยเกิดข้ึนมา
อยางตอเนื่องและอาจจะยังเกิดข้ึนตอไปในอนาคต ถาไมมีการดําเนินการปฏิบัติการแกไขอยางจริงจัง 
ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาความไมสอดคลองระหวางอุปสงคแรงงานและอุปทานแรงงานได ดังนี้ 

 1) แรงงานระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือต่ํากวา 
      จากขอมูลท่ีไดศึกษาพบวา ตลาดแรงงานในระดับลาง (มัธยมศึกษาตอนตนหรือ
ต่ํากวา) ของแรงงานไทยอยูในสภาพอุปสงคสวนเกินทุกกลุมจังหวัด โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง ภาคใตชายแดน และภาคกลางตอนกลาง มีชวงหางของอุปสงคและอุปทานในแตละภาค
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คอนขางมาก แตแนวโนมใน 10 ปขางหนายังไมมีแบบแผนท่ีชัดเจน สาเหตุท่ีชวงหางคอนขางมาก 
นาจะมาจากการเคลื่อนยายแรงงาน ไปยังกรุงเทพมหานคร (คาจางในระดับนี้สูงถึง 7,825-8,451 บาท) 
และกลุมจังหวัดท่ีมีนิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากคาจางสูงกวาและมีโอกาสในการมีงานทํา              
ท่ีหลากหลายกวา ซ่ึงในกลุมจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีคาตอบแทนเฉลี่ยท่ี
คอนขางต่ํา ทําใหเกิดปญหาการเขาออกจากงานสูง ดังจะเห็นไดจากความตองการแรงงาน         
เพ่ือทดแทนคนท่ีออกอยูในระดับท่ีคอนขางสูงในทุกกลุมจังหวัด ถึงแมวาจะมีความพยายามข้ึนคาจาง
ในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอัตราท่ีสูงกวากลุมจังหวัดอ่ืนๆ แตก็ชวยไมไดมากนัก 
นอกจากนั้น กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี และอางทอง) และภาคกลาง
ตอนลาง 2 (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ) มีอุปสงคสวนเกินนอยกวากลุม
จังหวัดอ่ืนๆ แตยังมีความตองการขยายตัวอยางตอเนื่อง ทําใหตองจายคาจางสูงกวากลุมจังหวัดอ่ืนๆ 
เพ่ือดึงดูดแรงงานใหเขามาทํางานในกลุมจังหวัดมากข้ึน 

 2)  แรงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ตลาดแรงงานผูจบมัธยมศึกษาตอนปลายของทุกกลุมจังหวัดมีสภาพอุปสงค
สวนเกินเชนเดียวกับตลาดแรงงานในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและต่ํากวา แตนอยกวาระดับ
การศึกษาอ่ืนๆ แตตลาดแรงงานระดับนี้ยังคงมีปญหาอยู โดยพบวากลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางท้ัง 2 กลุม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ประกอบดวย จังหวัด
สุรินทร  นครราชสีมา  บุรีรัมยและชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ประกอบดวย จังหวัด
อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ และอํานาจเจริญ) มีอุปสงคสวนเกินมากกวาภูมิภาคอ่ืน (ยกเวนภาคใต
ชายแดน) แตระดับคาจางเฉลี่ยของกลุมจังหวัดท้ัง 2 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคอนขางต่ํากวากลุม
จังหวัดอ่ืนๆ และอัตราการขยายตัวของคาจางอยูในระดับคอนขางต่ํา สวนภาคกลางตอนบน 2 นั้นมี
อุปสงคสวนเกิน แตอัตราการขยายตัวของคาจางกลับนอยท่ีสุดในตลาดแรงงานระดับนี้จึงทําใหเปน
การยาก ท่ีจะหาคนมาทํางานในพ้ืนท่ีนี้สาหรับกรุงเทพมหานคร มีอุปสงคสวนเกินใกลเคียงกับภูมิภาค
อ่ืนๆ แตมีคาจางเฉลี่ยท่ีสูงกวาและมีอัตราการขยายตัวของคาจางในชวง 8 ปท่ีผานมารอยละ 2.25 
ทําใหอุปสงคสวนเกินลดลงไปไดเนื่องจากแรงจูงใจเรื่องคาจาง แตยังไมสามารถแกปญหาการ      
ขาดแคลนแรงงานในระดับการศึกษานี้ไดหมดสําหรับกลุมจังหวัดในภาคกลางทุกกลุม รวมท้ังภาคใต
เผชิญปญหาเดียวกันคือ มีอุปสงคสวนเกินทุกกลุมจังหวัดและสวนใหญมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ภาพสะทอน
จากภาวะตึงตัวของแรงงานในกลุมนี้คือ คาจางเฉลี่ยท่ีคอนขางสูงและอัตราการขยายตัวของคาจาง
ในชวง 8 ปท่ีผานมา ขยายตัวอยางรวดเร็ว แสดงถึงภาวะความตองการท่ีสูง แตกลับไมมีกําลังแรงงาน
ท่ีจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายออกสูตลาดแรงงานใหจางงานไดมากนักโดยภาพรวม การขาดแคลน
หรือชวงหาง (Gap) ระหวางอุปสงคและอุปทานรวมกันประมาณ 39,490 คน อาจจะไมถึงข้ันรุนแรง     
ถาตลาดแรงงานระดับนี้เปนตลาดแรงงานท่ีมีการแขงขันโดยสมบูรณ (Perfect Market) และแรงงาน
เคลื่อนยายไดสมบูรณ (Perfect Mobility) เนื่องจากมีผูวางงานและตองการทํางานอยูอีกถึง 40,012 คน
ซ่ึงมากกวาปริมาณของอุปสงคสวนเกิน แตสภาพเปนจริงของตลาดแรงงานในระดับนี้มิไดเปนเชนนั้น 
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 3)  แรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
    ตลาดแรงงานผูจบ ปวช. มีขอจํากัดเนื่องจากการพัฒนาดานการศึกษาสายอาชีพ
มิไดรับความสนใจจากผูท่ีเก่ียวของมานาน เริ่มตั้งแตผูปกครองไปจนถึงผูท่ีทําหนาท่ีในการบริหาร
จัดการการศึกษาเม่ือเทียบกับการศึกษาสายสามัญ ซ่ึงมีโครงสรางพ้ืนฐานทางการศึกษารองรับในทุก
ระดับไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีสถาบันอุดมศึกษาอยูเกือบ 200 แหง ท้ังของรัฐและเอกชน    
มีมหาวิทยาลัยก่ึงเปดก่ึงปดท่ีมีขนาดใหญติดลําดับโลก เชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง สามารถรองรับ 
ผูท่ีไมสามารถเขาเรียนในระบบมหาวิทยาลัยปดได เม่ือขาดแคลนทุนทรัพยก็สามารถกูเรียนไดงาย และ
นํามาใชคืนภายหลังจากทํางานแลว ความเสียเปรียบของผูเรียนสายอาชีวศึกษาดังกลาวทําให
ผูปกครองและนักเรียนเลือกเรียนสายอาชีวศึกษา (ท้ังของรัฐและเอกชน) ไมถึงรอยละ 40 ของผูอยู 
ในวัยเรียนในระดับนี้ นอกจากนั้น ผูเรียนสายอาชีพยังไมนิยมออกมาทํางานทันทีตองการเรียนสูงข้ึน
ไปอีกจนถึงระดับปริญญาถาทําได เนื่องจากมีคาตอบแทนท่ีคุมคารออยูท้ังในระยะสั้นและระยะยาว
เม่ือพิจารณาขนาดชวงหาง (Gap) ของอุปสงคและอุปทาน พบวา มีอุปทานสวนเกิน ในกลุมจังหวัด    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม  มุกดาหาร  สกลนคร) ขณะท่ีกลุมจังหวัดตางๆ ใน      
ภาคกลาง ภาคใต ภาคเหนือ กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในกลุมจังหวัดท่ีเหลือมี
อุปสงคสวนเกิน ทําใหระดับคาจางเฉลี่ยของกลุมจังหวัดนี้คอนขางต่ํากวากลุมจังหวัดอ่ืนๆ และอัตรา
การขยายตัวของคาจางยังลดลงรอยละ 1.42 นอกจากนี้กลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง เปนกลุมท่ี
จังหวัดท่ีมีอุปสงคสวนเกิน แตกลับมีอัตราการขยายตัวของคาจางลดลงถึงรอยละ 3.41 จึงไมสามารถ
ดึงดูดแรงงานกลุมนี้ไดมากนัก ท่ีจริงตลาดแรงงานในระดับอาชีวศึกษานี้ ยังไมใหญมากเนื่องจากมี
ปญหาท้ังขอจํากัดดาน อุปสงค (Demand Constraint) และขอจํากัดดานอุปทาน (Supply 
Constraint) ในสวนของขอจํากัดดานอุปสงคเชิงปริมาณนั้น ผูจบการศึกษาในระดับ ปวช. บางคน
อาจจะยังมีอายุยังไมครบ 18 ปบริบูรณ โดยเฉพาะผูชายบางคนอาจจะยังไมไดผานการเกณฑทหาร 
ทําใหผูประกอบการขาดความม่ันใจในการจาง นอกจากความไมพรอม (ยังไมเปนผูใหญพอ) ยังอาจจะ
มีปญหาเชิงคุณภาพเขามาซํ้าเติม ทําใหผูประกอบการท่ีอยากจะจางผูจบ ปวช. ไมสามารถจางได 
สวนขอจํากัดดานอุปทานนั้น เกิดจากความไมนิยมใหเด็กเรียนอาชีวศึกษา จะดวยภาพพจนหรือ
ภาพลักษณท่ีไมดีตอเนื่องกันมาหลายป ทําใหผูปกครองไมตองการใหบุตรหลานเลือกเรียนสาย
อาชีวศึกษาแตแรก จํานวนผูศึกษาในดานนี้จึงนอยเม่ือเทียบกับสายสามัญ อีกท้ังผูบริหารการศึกษา
ฝายรัฐบาลเห็นวาการศึกษาสายนี้ มีตนทุนคาใชจายสูง ยิ่งทําใหการสนับสนุนใหผูเรียนสายอาชีพไม
คอยไดรับการสนับสนุนดานทรัพยากรอยางเต็มท่ีท้ังดานคน สิ่งของ งบประมาณ และการบริหาร
จัดการ 

 4)  ตลาดแรงงานผูจบประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) 
ตลาดแรงงานในระดับ ปวส. อยูในสภาพการผลิตมากเกินไป และอุปสงคของแตละกลุมจังหวัด      
ไมสามารถดูดซับอุปทานท่ีผลิตใหมและท่ียังวางงานอยูในตลาดแรงงานได โดยภาพรวมท้ัง 10 กลุม
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ไมมีจังหวัดใดเลยท่ีมีอุปสงคสวนเกิน นับเปนความบิดเบือนของตลาด
อันเกิดจากทัศนคติของผูเรียนและ/หรือผูปกครองรวมท้ังการบริหารจัดการศึกษาท่ีขาดความจริงใจ  
ในภาคกลางตอนบน 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (อุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย เลย 
นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร) และภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม ลําพูน ลําปาง แมฮองสอน 
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นาน พะเยา เชียงราย และแพร) คาดวาอุปทานสวนเกินจะยังคงอยูในระดับท่ีสูงตอไปอีก 5-10 ป
ขางหนา ถาโครงสรางของการจางงานหรือตลาดแรงงานยังไมเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต การท่ีมีอุปทาน
สวนเกินมากกวา 2.86 หม่ืนคน และยังมีผูวางงานทุกกลุมจังหวัดรวมกันอีกมากกวา 2.23 หม่ืนคน 
ทําใหเกิดความสูญเปลาทางการศึกษาเปนอยางมาก สิ่งท่ีนาสนใจคือ ผูวางงานมิใชแตเฉพาะผูจบ
สาขาธุรกิจและการบริการเทานั้นท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด แตผูท่ีจบสาขาชางคือ จบสาขาวิศวกรรม
วางงานเปนจํานวนมากเชนกัน จึงสงสัยวาปญหานาจะเกิดจากขอจํากัดดานอุปสงค (Demand 
Constraint) ดวยเชนกันคือ คาตอบแทนของผูท่ีจบ ปวส. จะสูงกวา ปวช. เกือบทุกกลุมจังหวัด     
โดยบางกลุมจังหวัดมากกวาถึง 1,000 - 4,000 บาทตอเดือน และยังสูงกวาผูจบมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายสามัญอยูมากเชนกัน สวนในกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอุปทาน
สวนเกินอยูมากเชนเดียวกับกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 แตแนวโนมในอนาคต สถานการณนาจะ
เริ่มดีข้ึนเม่ือเกิดการขาดแคลนผูจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ ปวช. จนสถานประกอบการ     
บางแหงยอมจายคาจางสูงข้ึนดวยการจางผูจบ ปวส. หรือบางแหงอาจจะยอมใหผูสนใจทํางานใชวุฒิ ปวช. 
มาสมัครงานได  

 5)  ตลาดแรงงานระดับปริญญาตรี 
   ตลาดแรงงานกลุมสุดทายเปนตลาดแรงงานระดับปริญญาตรี ซ่ึงเปนความ
ประสงคของครอบครัวและผูเรียนท่ีจะได “ใบปริญญา” ตามความปรารถนาและระดับการศึกษานี้
เกือบจะเปนเปาหมายสุดทายของผูเรียนสวนใหญท่ีมุงหวังท่ีจะออกไปทํางาน ดังนั้น เปาหมายของ
ผูจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาคือ เพ่ือใหผูจบการศึกษาทุกคนมีงานทํา แตผลการศึกษากลุม
จังหวัดท้ัง 10 กลุมจังหวัดและกรุงเทพมหานคร พบวา กําลังแรงงานระดับปริญญาตรีอยูในสถานะ
ผลิตมากเกินไปหรือเกิดอุปทานสวนเกินในทุกกลุมจังหวัด (ยกเวนภาคใต  ฝงอันดามัน) รวมกัน     
ถึง 50,502 คน ในขณะท่ียังมีผูวางงานอีก 53,840 คน ซ่ึงในกลุมจังหวัดท้ังหมดท่ีทําการศึกษา พบวา 
กลุมจังหวัดท่ีมีอุปทานสวนเกินมากท่ีสุดคือ กรุงเทพมหานคร และภาคใตชายแดนจํานวน 35,003 คน 
และ 6,183 คน ตามลําดับ การมีอุปทานสวนเกินมากขนาดนี้กลับมิไดทําใหอัตราคาจางเฉลี่ยในระดับนี้
ต่ํากวากลุมจังหวัดอ่ืนๆ มากนัก โดยสาขาท่ีมีจํานวนผูวางงานมาก ไดแก สาขาธุรกิจและการบริการ 
รวมท้ังสาขาคอมพิวเตอร สาขาท่ีเก่ียวของกับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร เปนตน การรับเขา
ทํางานของผูจบปริญญาตรีนอยมากในสังคมไทย ทําใหตองยอนกลับมาดูวา มีปญหาขอจํากัดดาน  
อุปสงคหรือดานอุปทาน คําตอบในเบื้องตนคือ ขอจํากัดท้ัง 2 ดาน ดานอุปสงคตลาดแรงงาน      
ดานราชการและรัฐวิสาหกิจสวนมากจะจํากัดการรับ เพ่ือลดขนาดองคกร (Down Sizing)          
เพ่ือประหยัดงบประมาณดานเงินเดือนและบําเหน็จบํานาญ บทบาทในการจางผูจบปริญญาตรี      
คือผูประกอบการในสาขาการผลิตท่ีแทจริงคือ ภาคอุตสาหกรรมและบริการ (จะมีผูจบปริญญาตรี   
ทํางานในภาคเกษตรตามจริงมีจํานวนนอย) 
 จากสภาพปญหาภาวะตลาดแรงงานไทย ท่ีมีท้ังการขาดแคลนแรงงาน และความ  
ไมสอดคลองระหวางอุปสงคและอุปทานของตลาดแรงงาน การแนะแนวและใหขอมูลดาน
ตลาดแรงงานแกนักเรียนในการเรียนตอเพ่ือการประกอบอาชีพในอนาคตเปนสิ่งจําเปน ถือวาเปนการ
พัฒนาทุนมนุษยอีกแนวทางหนึ่งในการสรางกําลังแรงงานท่ีจะเขาสูตลาดแรงงานในอนาคตใหดีข้ึน 
โดยตองเริ่มตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 เนื่องจากเปนระดับ
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การศึกษาท่ีผลิตกําลังคนเพ่ือเขาสูตลาดแรงงานในระดับตนๆ และเปนระดับการศึกษาท่ีตองมีการ
เลือกเรียนตอระหวางสายสามัญหรือสายอาชีวศึกษา ดังนั้นจึงเปนจุดเริ่มตนท่ีสําคัญสําหรับหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของในการปรับเปลี่ยนโครงสรางกําลังแรงงานตามระดับการศึกษาเพ่ือใหสอดคลองกับความ
ตองการแรงงานของประเทศ โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
เรียนตอในสายอาชีวศึกษาใหมากข้ึน 
  อยางไรก็ตาม การท่ีจะปรับเปลี่ยนโครงสรางกําลังแรงงานใหมีกําลังแรงงานในระดับ
อาชีวศึกษา โดยเฉพาะระดับปวช. ใหมากข้ึนนั้น จําเปนตองมีขอมูลท่ีบงชี้วามีปจจัยใดบางท่ีสงผลตอ
การตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสายอาชีวศึกษาของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
(ม.3) เพ่ือท่ีจะมุงเนนแกไขปญหาโดยใหความสําคัญเฉพาะกับปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอ
ของนักเรียน ไดอยางชัดเจนมากยิ่งข้ึน ดังนั้น กรมการจัดหางาน ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหลัก   
ในการเผยแพรขอมูลขาวสารตลาดแรงงานและใหบริการแนะแนวอาชีพตามความถนัดแกประชาชน
และนักเรียน จึงจําเปนท่ีตองศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและ        
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เพ่ือเปนขอมูลดานตลาดแรงงาน สําหรับหนวยงาน     
ท่ีเก่ียวของสามารถใชในการแนะแนวการศึกษาสําหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เพ่ือนําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางกําลังแรงงานตามระดับการศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
ในอนาคต ตอไป  

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.2.1  เพ่ือศึกษาขอมูลท่ัวไป สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังขอมูล 
ดานจิตวิทยาท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสายอาชีวศึกษาของนักเรียน        
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 1.2.2  เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและ      
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3.1 ขอบเขตประชากร  นักเรียนท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3      
ในป พ.ศ. 2558 ท่ัวประเทศ 
 1.3.2 ขอบเขตเนื้อหา  
 1) ศึกษาขอมูลท่ัวไป สถานภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังขอมูล     
ดานจิตวิทยาท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสายอาชีวศึกษาของนักเรียน         
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 2) ศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังปจจัย
ดานจิตวิทยาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสายอาชีวศึกษาของนักเรียน         
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
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1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  หนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถใชเปนขอมูลในการแนะแนวการศึกษาสําหรับนักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษา  เพ่ือนําไปสูการปรับเปลี่ยนโครงสรางกําลังแรงงานตามระดับการศึกษา           
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในอนาคต   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือเปน
แนวทางประกอบการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสาย
อาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีดานเศรษฐศาสตรท่ีเก่ียวของกับการศึกษา  

 2.2 ทฤษฎีการตัดสินใจของไทดแมนและโอฮารา 

 2.3 ทฤษฎีการตัดสินใจของเกอแลต 

 2.4 ทฤษฎีการตัดสินใจของเทเลอร 

 2.5 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับปจจัยการตัดสินใจ 

 2.6 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความสนใจดานอาชีพ 

 2.7 ทฤษฎีการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก 

 2.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ   

 2.9 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีดานเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับการศึกษา 

  2.1.1  แนวคิดการลงทุนทางการศึกษา (Investment in education) 
   ธํารงค  อุดมไพจิตรกุล  (อางใน ทรงเกียรติ  ปกเคทา, 2548 : 11)  ไดอธิบายถึง
การลงทุนทางการศึกษาไวในเอกสารประกอบการสอนวิชาเศรษฐศาสตรการศึกษา ภาควิชา
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไววา 
   คน คือ ทรัพยากรสําคัญของชาติ คนเปนพลังการสรางสรรคทุกดานของชาติ  
คนเปนทรัพยสินของชาติ คนดังกลาวไดมาโดยการลงทุนทางการศึกษา การลงทุนทางการศึกษาใหกับ
ประชาชน คือ วิธีการลงทุนท่ีดีท่ีสุดของการสรางความเจริญกาวหนาสําหรับอนาคต ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ Theodore W.Sehultz หรือ F.H.Harbison ท่ีไดผลสรุปเชนเดียวกัน การลงทุน
ทางการศึกษานั้นจะตองสรางทุนปญญา (Intellectual Capital) ไมใชลงทุนซ้ือปญญา หรือนําเขา  
ซ่ึงปญญา  การลงทุนทางการศึกษาตองนําเอาภูมิปญญาดั้งเดิมของสังคมมาผสมผสานกับองคความรู
สากล เพ่ือใหรูจักตนเองและรูเทาทัน ท่ีสําคัญเปนการพัฒนาปญญาบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาดั้งเดิม  
อีกประการหนึ่งการลงทุนทางการศึกษาตอไปนี้จะตองบูรณาการความรูภายใตบริบทของการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม แตขณะเดียวกันตองมีความเชี่ยวชาญดานหนึ่งดานใดดวย ผูไดรับผลประโยชน
การลงทุนทางการศึกษาจะตองมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ  คือ 
   1) มีความสามารถในการเรียนรู โดยสามารถเรียนรูไดในทุกโอกาสและ
ทุกรูปแบบ 
   2) มีความสามารถในการริเริ่มและจัดกระบวนการเรียนรูไดดวยตนเอง
เคารพในศักยภาพในตนเองและผูอ่ืนเพ่ือกอใหเกิดกระบวนการปฏิสัมพันธ 
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   3) มีความสามารถในการสรางเครือขายการเรียนรู (Learning networks) 
เพราะโลกในอนาคตเปนระบบเครือขายท่ีใหญท่ีสุด การเรียนในหองเรียนหรือโรงเรียนท่ีมีขอบเขต 
ปดก้ันตนเองแบบเกาไมเพียงพอ 
   4) มีความสามารถทางจิตวิทยา (Mentality) ท่ีเชื่อวาสูเขาไดและตองทําได
ตองตระหนักวาการทํางานท่ีใชสติปญญาเปนเครื่องนําทางนั้น จะใหผลตอบแทนท่ีสูงกวาการทํางาน 
ท่ีใชความจําหรือกําลังแรงงาน เพราะฉะนั้นการลงทุนทางการศึกษาจะตองสรางความมีอิสระ อยาเขาไป
ควบคุม ใหมีโอกาสตัดสินใจไดเอง และจะมีความรับผิดชอบตามมา ก็จะสรางความเชื่อมั่น   
ในความสามารถของตนเอง 
   การศึกษาเปนการลงทุนเพราะสิ่งท่ีไดคือ ทุนมนุษย (Human Capital) ท่ีมี
สวนประกอบของทุนปญญา (Intelligence Capital) และทุนทางจริยธรรม (Ethical Capital)  ซ่ึงถือวา
เปนทุนทางสังคม (Social Capital) เหลานี้  เกิดข้ึนจากการลงทุนทางการศึกษา ซ่ึงจะเปนผลดี     
ท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม 
   การลงทุนทางการศึกษา หรือคาใชจายทางการศึกษามีผูรับผิดชอบคือ รัฐ 
ซ่ึงรับภาระแทนสังคม (Social investment Cost) กับเอกชนในฐานะผูรับการศึกษา (Private 
investment Cost) คาใชจายหรือการลงทุนทางการศึกษาของสวนนี้จะปรากฏ 2 ลักษณะการใชจายคือ 
   1) คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (Out-of pocket expense) 
   2) คาใชจายหรือตนทุนท่ีเสียโอกาส (Opportunity Cost) ซ่ึงไมไดจาย
ออกไปเปนตัวเงินเพราะเปนรายไดท่ีควรไดแตยอมเสียไป (Foregone earning) เพราะไมไดทําแตไป
เลือกทําอยางอ่ืนแทน (Trade-off) 

  2.1.2  ทฤษฎีอุปสงคการศึกษา (Demand for Education) 
   อุปสงคการศึกษาเปนทฤษฎีท่ีใชในการศึกษาความตองการทางการศึกษา
ของแตละบุคคล และความตองการทางการศึกษานั้นข้ึนอยูกับปจจัยและเง่ือนไขตางๆ อุปสงคทาง
การศึกษานั้นเปนอุปสงคตอเนื่องหรือบางครั้งเปนอุปสงคชี้นําซ่ึงมีผูอธิบายทฤษฎีอุปสงคการศึกษาไว  
ดังนี้ 
   ธํารง  อุดมไพจิตรกุล (อางในจุฬาภรณ  ประจงพงศพันธ, 2548 : 27) ได
อธิบายถึงอุปสงคการศึกษาวา ข้ึนอยูกับปจจัยใหญๆ สี่ประการ คือ เศรษฐกิจ สังคม กายภาพ และ
ปจเจกชน ซ่ึงเปนปจจัยท่ีอยูเบื้องหลังท่ีทําใหเกิดความตองการทางการศึกษาของปจเจกชนและสังคม
ดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุปสงคของการศึกษา 

เศรษฐกิจ 
- รายได 
- อาชีพและโอกาส 
- ผลตอบแทนทางการเงิน 
- คุณูปการของการศึกษา 
- กําลังคน 
- ความสามารถในการแขงขัน 

สังคม 
- ทัศนคติ 
- ความมั่นคง 
- คานิยม 
- ความรู/ปญญา 
- ความเปนสากล 

กายภาพ 
- ประชากร 
- การเล่ือนชั้น/เรียนตอ 
- สถานที่ต้ัง 
- ปจจัยพื้นฐานทางสังคม 
  (Social infrastructure) 

ปจเจกชน 
- การลงทุน 
- การบริโภค 
- เปาหมายของชีวิต 

ภาพท่ี 2.1 อุปสงคของการศึกษา 
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    โดยอุปสงคของการศึกษาสามารถศึกษาไดจาก 3 แนวทาง คือ 
   1) การวิเคราะหความตองการของสังคม (Social demand approach) 
การวิเคราะห ดวยวิธีนี้เปนการประมาณหรือคาดการณความตองการศึกษาหรืออุปสงคการศึกษา   
ในอนาคต โดยยึดจํานวนประชากรเปนฐาน อุปสงคการศึกษาข้ึนอยูกับจํานวนประชากรตามชวงอายุ  
0-40 ป  ซ่ึงเปนชวงอายุในวัยเรียน การเพ่ิมข้ึนของประชากรในกลุมดังกลาวหมายถึงความตองการ
ทางการศึกษา ท่ีเพ่ิมข้ึน อุปสงคการศึกษาจะเพ่ิมตลอดเวลาตามความตองการของผู เรียน 
สถาบันการศึกษาทําหนาท่ีตอบสนองผูเรียนโดยไมคํานึงถึงตลาดแรงงาน เพียงแตประมาณประชากร
เพ่ิมเทาใด จะเขาเรียนเม่ือใด โดยใชขอมูลในอดีตและปจจุบันเปนเครื่องมือในการประมาณอุปสงค
ของการศึกษา 
   2) การวิเคราะหความตองการกําลังคน (Manpower requirement 
approach) วิธีการนี้เปนวิธีการวิเคราะหประเภทและระดับของกําลังคนท่ีตองการของตลาดแรงงาน
วาตองการกําลังคนประเภทใด ระดับใด อยางละเทาใด โดยอาศัยโครงสรางทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจะตอง
เก่ียวของกับการวิเคราะหงานท่ีจะทําใหทราบลักษณะงาน (Job description) และคุณสมบัติของ
ผูปฏิบัติงาน ท้ังนี้อาศัยความเจริญของแตละสาขาเศรษฐกิจ จากโครงสรางเศรษฐกิจเปนฐานในการ
วิเคราะหโดยเฉพาะตัวเลขรายไดท่ีคํานวณโดยวิธีประมาณจากผลผลิต (Product approach) 
   3) การวิเคราะหผลตอบแทนของการศึกษา (Return on education 
approach) วิธีการนี้เปนการวิเคราะหผลท่ีเกิดข้ึนหรือผลตอบแทนจากการลงทุนการศึกษา เพราะ
การศึกษาเปนการลงทุนเพ่ือสรางทุนมนุษย (Human capital) เพ่ือไปผลิตสินคาและบริการอีกทอดหนึ่ง 
โดยวิธีนี้จะใชขอมูลในอดีตเพ่ือศึกษาความสัมพันธของการลงทุนทางการศึกษาและผลท่ีเกิดข้ึน 
   อุปสงคทางการศึกษานั้นเปนอุปสงคตอเนื่อง กิจกรรมการผลิตทางเศรษฐกิจ
จะทําใหเห็นชองทางการสรางงาน สรางอาชีพ และความตองการแรงงานในดานตางๆ ซ่ึงกอใหเกิด 
อุปสงคทางการศึกษาตามมา ตัวอยางเชน ปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตนและเปนยุคของขอมูลขาวสาร
การติดตอสื่อสารสามารถเชื่อมตอถึงกันท่ัวโลก ประเทศไทยมีการติดตอคาขายกับตางประเทศหรือ
กรณีท่ีตางประเทศสนใจท่ีจะเขามาทําการลงทุนภายในประเทศไทยมากข้ึน เรื่องของคอมพิวเตอร
และภาษาท่ีใชในการสื่อสารจึงเปนสิ่งสําคัญ ไมวาจะเปนภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุน ภาษาจีน และอ่ืนๆ 
ดวยเหตุนี้จึงกอใหเกิดความตองการแรงงานท่ีสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและมีความเขาใจใน
ภาษาตางประเทศข้ึน กรณีท่ีสถานศึกษามีการเนนการเรียนการสอนคอมพิวเตอรและภาษาตางประเทศ
ใหแกนักเรียนจะเปนชองทางเลือกทางหนึ่งใหผูปกครองท่ีเล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเปน    
ในอนาคตมีความตองการท่ีจะสงบุตรหลานเขาเรียนนับวาเปนอุปสงคทางการศึกษาซ่ึงเปนความ
ตองการของผูปกครองท่ีตองการใหบุตรหลานเขาเรียน ณ โรงเรียนนั้นๆ เพ่ือผลประโยชนท่ีจะไดรับ
ในอนาคต 

 

 

 



-12- 
 

2.2  ทฤษฎีการตัดสินใจของไทดแมนและโอฮารา 

 ไทดแมนและโอฮารา (อางในทรงเกียรติ  ปกเคทา,2548:21 ; อางอิงจาก Tiedman 
and O’hara. 1963) มีแนวคิดวา การตัดสินใจเลือกอาชีพและการปรับตัวในการประกอบอาชีพเปน
กระบวนการคิดอยางมีเหตุผล และพัฒนามาเปนระยะเวลานาน ไทดแมนและโอฮารา ไดแบง
พัฒนาการดานอาชีพออกเปนข้ัน ๆ ดังนี้ 
 2.2.1) ข้ันเตรียมเลือกอาชีพ ข้ันนี้เปนข้ันท่ีบุคคลจะเผชิญกับปญหาเฉพาะหนา เชน
จะตองตัดสินใจเก่ียวกับหลักสูตรท่ีจะตองเรียน หรือเริ่มคิดเตรียมการท่ีจะเลือกอาชีพในอนาคต     
ในข้ันนี้บุคคลจะใชกระบวนการวิเคราะหแยกแยะรายละเอียดเก่ียวกับตนเองและสิ่งแวดลอม และ  
กอตัวเปนความคิดท่ีใชในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียนหรือเลือกอาชีพ ในข้ันนี้แบงยอยออกเปน        
4 ข้ันตอนดังนี้ คือ 
  (1) ข้ันการสํารวจ ในข้ันนี้บุคคลจะสํารวจและประเมินตนเองในดานตาง ๆ 
เชน ความถนัด ความสนใจ และความตองการ นอกจากนี้ยังมีการสํารวจลักษณะสาขาวิชาหรือ
ลักษณะอาชีพ ขอดีและขอบกพรองของอาชีพดวย 
  (2) ข้ันการกอตัวของความคิด เม่ือไดประเมินตนเองและวิเคราะหอาชีพ หรือ
สาขาวิชา และก็จะรวมตัวเปนแนวความคิด ซ่ึงจะนําไปใชในการตัดสินใจลองเลือกสายการเรียนหรือ
อาชีพ 
  (3) ข้ันการลองอาชีพ ในข้ันนี้บุคคลจะตัดสินใจลองเลือกสายการเรียนหรือ
อาชีพ 
  (4) ข้ันการพิจารณารายละเอียด เพ่ือความกระจางชัดเจนและแนนอนในการ 
ตัดสินใจ  ในข้ันนี้บุคคลจะหารายละเอียดเพ่ิมเติมในสาขาหรือวิชาชีพท่ีเลือกอีกครั้งเพ่ือการตัดสินใจ
ท่ีแนนอน 
 2.2.2) ข้ันการประกอบอาชีพและการปรับตัวในการทํางาน เม่ือบุคคลตัดสินใจ เลือกสาขา
การเรียนและอาชีพไดแลวก็จะไปสูข้ันดําเนินการศึกษา หรือประกอบอาชีพ ตามท่ี ไดเลือกแลวนั้น  
ในข้ันนี้จะแบง ยอยไดเปน 3 ข้ัน คือ 
  (1) ข้ันการนําตนเองมาสูการศึกษาหรือทํางาน ข้ันนี้บุคคลจะเขาทํางาน หรือ
การศึกษา ตามสาขาท่ีตนไดตัดสินใจเลือกแลว 
  (2) ข้ันการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง ถาบุคคลประสบปญหาเก่ียวกับการศึกษา 
หรือประกอบอาชีพในการเลือกแลวนั้น บุคคลก็จะปรับปรุงตนเองหรือตรวจสอบตนเองและอาชีพ
หรือสาขาท่ีเรียนใหมเพ่ือไปสูการตัดสินใจเลือกการศึกษา หรืออาชีพใหมใหเหมาะสม 
  (3) ข้ันความม่ันคงในการประกอบอาชีพ ถาบุคคลประสบความสําเร็จ        
ในการศึกษาหรือ ประกอบอาชีพท่ีไดเลือกสรรแลวนั้นก็จะเปนกําลังใจใหบุคคลมุงม่ันศึกษาหรือ
ประกอบอาชีพใหเจริญกาวหนาตอไป 
 จากทฤษฎีการตัดสินใจของไทดแมนและโอฮาราสรุปไดวา การตัดสินใจเลือกอาชีพเปน
กระบวนการคิดอยางมีเหตุผล เปนข้ันตอน ประกอบดวยข้ันเตรียมเลือกอาชีพ คือ มีการสํารวจและ
ประเมินตนเอง วิเคราะหตนเองในการประกอบอาชีพ ประกอบดวยข้ันนําตนเขาสูอาชีพ ข้ันการ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตนเอง และข้ันความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 
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 สรุปไดวา การตัดสินใจ เปนการเลือกโดยมีข้ันตอนดังนี้ คือ สํารวจขอมูลพ้ืนฐานในการ
ตัดสินใจ รวบรวมขอมูลในการตัดสินใจ เปรียบเทียบขอมูลท่ีได และเลือกทางเลือกในการตัดสินใจ 
ดังนั้นหากผูเรียนไดรับขอมูลพ้ืนฐานท่ีตางกัน ผลของการตัดสินใจเลือกก็อาจมีความแตกตางกันดวย 

2.3 ทฤษฎีการตัดสินใจของเกอแลต (Gelatt’ Decision Making Theory)  
 ทฤษฎีการตัดสินใจของเกอแลต (Gelatt’ Decision Making Theory) (อางในปทมา  
วิชิตะกุล, 2554) สรุปวาเปนทฤษฎีการตัดสินใจท่ีแสดงถึง วงจรกระบวนการตัดสินใจโดยเริ่มจาก
จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคโดยจะรับและรวบรวมขอมูลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ
ตัดสินใจพิจารณาขอมูลท่ีไดรับและพยายามนํามาประยุกตใหสอดคลองกับความสําเร็จของ
ประสบการณในอดีตและระดับความพึงพอใจของบุคคลนั้น ซ่ึงผลลัพธจะมีประสิทธิภาพหรือไมข้ึนอยู
กับปจจัย 2 ประการ คือ ขอมูลท่ีรวบรวมมาไดและน้ําหนักในการคาดคะเนอยางเหมาะสม 
 สําหรับลําดับข้ันตอไปเปนระบบคานิยม ในชั้นนี้บุคคลจะพิจารณาถึงผลท่ีพึงปรารถนา
เขาจะเปรียบเทียบผลท่ีไดรับกับลําดับข้ันของคานิยม เชน ถาเขาเลือกวิชาชีพนี้ เพ่ือตองการเงินเดือน
มากหรือคาดไดวาเขาสามารถเรียนจบในสาขาวิชานี้ ไดและจะไดมีโอกาสศึกษาตอ เขาจะตองตั้ง
คําถามวา คานิยมสูงสุดของเขานั้นคืออะไร ท้ังนี้เพ่ือใหการตัดสินใจเลือกของเขาเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 สวนข้ันสุดทายเปนการประเมินผลการเลือกตัดสินใจซ่ึงจะเปนผลมาจากการตัดสินใจ
โดยวางแผนสํารวจเพ่ือใหไดขอมูลใหมเพ่ือการตัดสินใจครั้งตอไป 
 สําหรับวงจรกระบวนการตัดสินใจประกอบดวยข้ันตอนท่ีสําคัญ คือ 1) จุดมุงหมาย 
บุคคลตองการตัดสินใจเม่ือมีทางเลือกนั้นๆ 2) ขอสนเทศ บุคคลจะตองคนหาขอมูลเก่ียวกับทางเลือกนั้นๆ  
3) ความเปนไปได โดยจะตองคนหาความเปนไปไดท้ังหมดของกิจกรรม  4) ความเปนไปไดของผล   
ท่ีจะไดรับโดยจะตองตรวจสอบลําดับความเปนไปไดในแตละทางเลือก  5) ความนาจะเปนของผล    
ท่ีไดรับโดยการทํานายความนาจะเปนจริงของแตละลําดับ  6) คานิยมโดยการประเมินความตองการ
ของบุคคลในแตละลําดับ 7) การประเมินผล โดยประเมินความเหมาะสมและเลือกตัดสินใจ           
8) การตัดสินใจ มีการตัดสินใจซ่ึงอาจเปนการตัดสินใจสิ้นสุดลง หรือการคนหาขอสนเทศ จากขอมูล
ดังกลาวขางตน ทฤษฎีการตัดสินใจของ Gelatt สรุปไดวาการตัดสินใจจะเปนกระบวนการท่ีเปน
ระบบประกอบดวย จุดมุงหมายระบบขอมูลท่ีดี พิจารณาความเปนไปไดของทางเลือก คานิยม และ
การประเมินผล แลวจึงตัดสินใจเพ่ือหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ท่ีเหมาะสมของแตละบุคคล 

2.4 ทฤษฎีการตัดสินใจของเทเลอร  
  ทฤษฎีการตัดสินใจของเทเลอร (Taylor,1997 : 198-199, อางถึงในทะนงศักดิ์ โสวจัสสตากุล, 
2554) ไดกลาวถึง การตัดสินใจวาเปนกระบวนการตัดสินใจมีข้ันตอนการแกปญหาไดแก 
 1) การแยกแยะตัวปญหา เกิดข้ึนเม่ือบุคคลมีความรูสึกวาไดเกิดปญหาข้ึน ซ่ึงเปน
ความรูสึกท่ีเกิดข้ึนภายในวามีปรากฏการณบางอยางท่ีไมเปนไปตามท่ีคาดคิด จัดวาเปนข้ันการสราง
ความแนใจและม่ันใจโดยการทําความเขาใจกับตัวปญหาท่ีแทจริง 
 2) การหาขาวสารท่ีเก่ียวของกับตัวปญหานั้นเปนกิจกรรมดานเชาวนปญญา เปนการ
คนหาสาเหตุหรือสิ่งท่ีกอใหเกิดตัวปญหา โดยการเสาะหาขาวสารท่ีเก่ียวของกับสาเหตุของปญหาให
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มากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได ขาวสารท่ีหามานั้นตองมีความเก่ียวของจําเปนกับตัวปญหาและเพียงพอ    
ในการแกปญหา 
 3) การประเมินคาขาวสารเปนการประเมินวาขาวสารท่ีไดมานั้นถูกตองเหมาะสม
เพียงพอตรงกับเวลาสามารถนําไปวิเคราะหปญหาไดหรือไม 
 4) การกําหนดทางเลือก เปนการกําหนดทางเลือกใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได
ทางเลือกนั้นพยายามท่ีจะครอบคลุมวิถีทางท่ีจะแกปญหาไดในหลายๆ วิธีมีการลําดับความสําคัญของ
ทางเลือกไวแตยังยอมรับวาทางเลือกแตละทางนั้นอาจชวยแกไขปญหาไดถูกตองและเหมาะสม      
ในระดับท่ีแตกตางกัน 
 5)  การเลือกทางเลือก เปนการเลือกทางเลือกท่ีกําหนดไวเพ่ือจะนําไปปฏิบัติตอไปเปน
ท่ียอมรับวาเปนการตัดสินใจอยางแทจริง 
 6)  การปฏิบัติ การตัดสินใจเปนการปฏิบัติตามผลของการตัดสินใจท่ีไดเลือกทางเลือก
ไวแลว กลาววา การตัดสินใจจะเกิดข้ึนจะตองมีข้ันตอนดังนี้ คือ 
 6.1) การเขาใจกระบวนการตัดสินใจในการเลือกท่ีจะทําอะไรก็ตามท่ีตองใชการ
ตัดสินใจซ่ึงจะตองเสี่ยงแตการเสี่ยงดังกลาวนี้จะตองมีหลักการ คือ มีการศึกษาตนเองตั้งแตการรับรู
เรื่องของตนเองมีการหาทางเลือกและมีการสํารวจอาชีพตนเอง 
 6.2)  การรูจักตนเอง การรูจักตนเองเปนการรูจักและเขาใจความคิดความรูสึกและ
การกระทําของตน รูเหตุรูผล มองตนในแงดี มองผูอ่ืนในแงดี รักตนเอง รักผูอ่ืน มองเห็นคุณคา      
ในตนเองและผูอ่ืน 
 6.3)  การมีความรูเรื่องการพัฒนาตนเพ่ืออาชีพ คือ มีความรูในเรื่องการพัฒนาไปสู
ความสําเร็จในชีวิตซ่ึงหมายถึงความสําเร็จในอาชีพ นักการศึกษากลาววาการท่ีจะทําใหคนประสบ
ความสําเร็จในอาชีพควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้คือ 1) มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ทุกชีวิตตองตื่นตัว 
ยอมรับและมองหาทักษะใหม 2) ถามใจตนเองดูกอนวาเรามีคานิยม ความสามารถ มีความตองการ
หรือไม 3) มุงสูเสนทาง มองหาสิ่งท่ีเปนไปได ซ่ึงตรงกับศักยภาพท่ีแทจริงของตน 4) ศึกษาคนควา
อยางตอเนื่อง หาสิ่งท่ีเหมาะกับชีวิตตนทุกรูปแบบ 5) ขอความรวมมือจากทุกฝาย สอบถามผูรู       
6) การเลือกตัดสินใจอยางใดไป ควรมีการตรวจสอบคนหาขอดีขอเสียอีกครั้งเพ่ือไดผลท่ีแนนอน 

2.5  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับปจจัยการตัดสินใจ 
 Reeders (1971 อางในสุมิตรา  คล้ํางาม,2552: 13)  กลาววาการกระทําทางสังคมของ
มนุษยนั้น ประกอบดวยปจจัยหลายๆ ประการ มิไดจํากัดอยูเพียงปจจัยใดปจจัยหนึ่ง ปจจัยหรือ
สาเหตุท่ีมีผลตอการกระทําทางสังคมนั้น ข้ึนอยูกับสภาพการเนนการกระทําทางสังคม จะเก่ียวของกับ
พฤติกรรมของบุคคลหลายคน ซ่ึงแตละบุคคลก็จะมีเหตุผลแตละอยางในการตัดสินใจในการกระทํา 
ในการตัดสินใจศึกษาตอในระดับตางๆ นั้น เปนการศึกษาการตัดสินใจของนักเรียนท่ีตองการจะเรียน 
ซ่ึงการตัดสินใจนี้ตองอาศัยความมุงม่ัน และตั้งใจในการเลือก จากการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจ มีหลายทฤษฎีท่ีเก่ียวของ (สุมิตรา  คล้ํางาม, 2552:13-15) มีดังนี้ 
 
 



-15- 
 

 2.5.1)  ทฤษฎีการวิเคราะหลักษณะและองคประกอบของบุคคล 
      ทฤษฏีนี้มีรากฐานมาจากความแตกตางระหวางบุคคลโดยเนนวาบุคคลจะเลือก
อาชีพโดยพิจารณาลักษณะอาชีพประกอบการพิจารณาตนเอง การพิจารณาลักษณะอาชีพ           
เชน  ความตองการของตลาดแรงงาน  เวลา  และทุนทรัพยท่ีใชเตรียมตัวในการประกอบอาชีพ 
ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวา การเลือกอาชีพของบุคคลไมใชการลองผิดลองถูกซ่ึงหลักในการเลือกอาชีพ    
มีดังนี้ 
  (1) วิเคราะหอาชีพ โดยบุคคลจะแสวงหาความรูตางๆ เก่ียวกับลักษณะของ
อาชีพตามความตองการของตลาดแรงงาน 
 (2) วิเคราะหตนเองโดยบุคคลจะวิเคราะหคุณสมบัติตางๆ และองคประกอบ
ของตนเอง เชน ความสามารถ ฐานะทางเศรษฐกิจ สภาพการณตางๆ ในครอบครัว 
 (3) การใชวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกอาชีพ โดยอาศัยหลักการ

วิเคราะหอาชีพประกอบกัน 

จากทฤษฎีนี้จะพบวาลักษณะและองคประกอบของบุคคลนั้นจะมีอิทธิพลตอ 

การเลือกอาชีพ ไมวาจะเปนความถนัด สติปญญา ความสนใจ คานิยม ฯลฯ กลาวคือ ในดานการ
วิเคราะหอาชีพ บุคคลจะแสวงหาความรูตางๆ เก่ียวกับอาชีพ ดวยวิธีท่ีตางกัน ไมวาจะเปนการ
คนควาดวยตนเอง หรือปรึกษาผูท่ีมีความรู ฯลฯ เพ่ือนํามาประกอบการตัดสินใจ ในสวนดานการ
วิเคราะหตนเองนั้น มีสวนสําคัญในการตัดสินใจดวยเชนกัน เชน เปนผูท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
หรือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหนึ่งดีเปนพิเศษ มักจะเลือกศึกษาตอ หรือเลือกอาชีพในแนวนั้น  

 2.5.2)  ทฤษฎีการจัดชวงช้ันทางสังคม (Social stratification theory) เปนการจัด
ชวงชั้นทางสังคมเปนระบบท่ีบุคคลในสังคมถูกประเมินใหอยูในระดับชั้นท่ีแตกตางกันโดยพิจารณา
ความไมเทาเทียมกันในเรื่องสิทธิหนาท่ี ความรับผิดชอบ แบบแผนของชีวิตในสังคม ความ
สะดวกสบายและอํานาจท่ีสังคมไดรับ ซ่ึงความแตกตางในเรื่องดังกลาวเปนสิ่งท่ีเราตองเผชิญอยูเปน
ประจําในชีวิตประจําวัน การศึกษาการจัดชวงชั้นทางสังคม จะตองอาศัยตัวชี้วัดตางๆ  เปนเครื่องมือ
ในการวัด  Horton & Hunt ( อางในสุมิตรา  คล้ํางาม, 2552 : 14) ไดกลาวถึงเกณฑท่ีใชในการจัด
ชวงชั้นทางสังคมแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ  
 (1) ความม่ันคงและรายได เปนเกณฑการแบงชนชั้นท่ีสําคัญ บุคคลท่ีบิดา 
มารดาเปนเจาของทรัพยสินตางๆ และมีรายไดท่ีสูงจะถูกจัดใหอยูในสภาพสังคมระดับสูง ถาบิดา 
มารดามีสิ่งเหลานี้จะนํามาสนับสนุนและสงเสริมใหบุตรมีโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จในชีวิต      
ไดมากกวาบิดามารดาอยูในสภาพทางสังคมต่ํา เพราะการท่ีเด็กมีโอกาสไดศึกษาเลาเรียน และมีอาชีพ
ดีนั้น ยอมข้ึนอยูกับทรัพยสินของบิดามารดาของบุคคลนั้นดวย 
 (2) อาชีพเปนเกณฑแบงชนชั้นทางสังคมอีกตัวหนึ่ง บุคคลท่ีมีอาชีพท่ีสังคม 
ยกยองจะมีโอกาสไดดํารงตําแหนงสูงๆ ซ่ึงเปนการแบงแยกความแตกตางระหวางกลุมอาชีพ เชน   
ถาบิดามารดาของเด็กมีอาชีพท่ีตองใชแรงงาน รายไดต่ํา ไมมีเกียรติในสังคม เด็กก็จะเลือกประกอบ
อาชีพท่ีแตกตางจากอาชีพท่ีบิดา มารดาประกอบอยู เพ่ือจะไดมีชนชั้นทางสังคมสูงกวาบิดามารดา
เปนตน 
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 (3) การศึกษา ผูท่ีไดรับการศึกษาสูงยอมมีฐานะทางสังคมท่ีแตกตางจากผูท่ี
ไดรับการศึกษานอยเนื่องจากผูท่ีมีการศึกษาสูงจะมีโอกาสดํารงตําแหนงทางการงานสูงกวาผูท่ีมี
การศึกษานอยซ่ึงตองประกอบอาชีพท่ีอยูในระดับต่ํา นั่นคือ ถาการศึกษาของบิดามารดาอยูในระดับต่ํา 
ไมคอยมีเกียรติในสังคม เด็กก็จะตัดสินใจเลือกศึกษาตอใหสูงกวาการศึกษาของบิดามารดา ในปจจุบัน 
หรือเด็กอาจเลือกศึกษาตอในสายงานท่ีมีเกียรติกวาบิดามารดา เปนตน 
 จากทฤษฎีการจัดชวงชั้นทางสังคมจะเห็นไดวา อาชีพ รายได และการศึกษาของ
ผูปกครองนั้นมีผลตอการกระทํา แบบแผนการดํารงชีวิต ความคิด และการตัดสินใจของเด็ก  

 2.5.3) ทฤษฎีการตัดสินใจและการกระทําทางสังคม (The multiple factors 
theory of decision making and social action)  
 รีดเดอร (Reader, 1971 อางถึงในมิตรา  คล้ํางาม, 2552 : 15) ไดศึกษา
พฤติกรรมของบุคคลเก่ียวกับสภาวะการตัดสินใจและอธิบายไวในทฤษฎีการกระทําทางสังคม ซ่ึงได
พิมพเผยแพรไวในวารสารทางสังคมศาสตรของมหาวิทยาลัยมิสซูรี โดยมีสาระสําคัญ คือ  การ
ตัดสินใจของบุคคลในสถานการณตางๆ จะไดรับอิทธิพลจากปจจัยท่ีสําคัญ 3 ปจจัย คือ  
 (1) ปจจัยดึงดูด (Pull factors) การตัดสินใจของบุคคลมีความโนมเอียงท่ีจะ
เปนไปเพ่ือสนองตอเปาหมาย (Goal) ความเชื่อ (Belief)  คานิยม  (Value) ขนบธรรมเนียมประเพณี
และนิสัยความเคยชิน (Habits and customs) ของแตละบุคคล ปจจัยเหลานี้จะเกิดข้ึนและมีอยูใน
แตละบุคคลอยูแลว เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบุคคลมากท่ีสุด  
 (2) ปจจัยผลักดัน (Push factors) เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีเกิดข้ึนและมีอยูใน   
แตละบุคคลสามารถผลักดันใหเกิดการตัดสินใจของบุคคลในสถานการณตางๆ ปจจัยเหลานี้ ไดแก 
ความคาดหวัง (Expectations) พันธะสัญญา (Commitments) และแรงเสริม (Force)  
 (3) ปจจัยสนับสนุน (Support factors) เปนปจจัยอ่ืนๆ ท่ีไมไดมีอิทธิพล
โดยตรงตอการตัดสินใจของบุคคล แตเปนปจจัยท่ีมีสวนสนับสนุนใหการตัดสินใจของบุคคลเปนไป
ตามสถานการณและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ปจจัยเหลานี้ ไดแก โอกาส (Opportunity) ความสามารถ 
(Ability) และการสนับสนุน (Support) 
 จากทฤษฏีการตัดสินใจและการกระทําทางสังคมจะเห็นไดวา ปจจัยดึงดูด ปจจัย
ผลักดัน ปจจัยสนับสนุน เปนปจจัยท่ีจะสงผลตอการตัดสินใจในการศึกษาตอ 

2.6  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสนใจดานอาชีพ 
 ประยูร  มัยโภคา (อางถึงในรุงโรจน  เสถียรปรีชา, 2547:17) ไดกลาวถึงความสนใจ
ดานอาชีพวา การเลือกอาชีพของแตละบุคคลเกิดจากความสนใจดานอาชีพของคนนั้นๆ ซ่ึงเปน
แรงจูงใจท่ีสําคัญท่ีจะทําใหคนประเมินความรูชอบหรือไมชอบอาชีพท่ีตนเคยรับรูและมีประสบการณ
มากอน หากมีความชอบในอาชีพใดแลว บุคคลยอมมีแนวโนมท่ีจะแสดงความสนใจอาชีพนั้น โดยการ
เตรียมตัวใหพรอม เพ่ือการประกอบอาชีพนั้นๆ ไมวาจะเปนการหาขาวสารขอมูลเก่ียวกับอาชีพหรือ
การฝกฝนตนเองในสวนท่ีเก่ียวของกับอาชีพนั้นๆ ซ่ึงมีผลตอความสําเร็จ หรือบรรลุจุดมุงหมายในการ
ประกอบอาชีพ ความสนใจในการเลือกประกอบอาชีพของแตละบุคคล 
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 Schaffe (อางในรุงโรจน  เสถียรปรีชา, 2547: 18-19) ไดคิดทฤษฎีการเลือกอาชีพซ่ึง
ไดเสนอแนวคิดวา บุคคลเลือกอาชีพเพ่ือสนองความตองการของตน อันมีแนวโนมท่ีจะประสบ
ความสําเร็จในชีวิตการงานและมีความสุขในการประกอบอาชีพนั้น ความตองการเก่ียวกับการ
ประกอบอาชีพ ไดแก ตองการยอมรับจากบุคคลอ่ืน ตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม  ตองการประสบ
ความสําเร็จในสิ่งท่ีทํา  ตองการมีอํานาจเหนือผูอ่ืน  ตองการแสดงตนใหคนอ่ืนเห็น  สถานภาพทาง
เศรษฐกิจสังคม  ปฏิบัติตามคานิยมท่ียึดถือ ตองการแสดงความคิดริเริ่มในการดําเนินกิจการตางๆ 
นอกจากนั้น Super ไดทําการศึกษาความสนใจในอาชีพ สรุปสาระสําคัญได คือ  
 1) ความสนใจเปนตัวกําหนดในการเลือกสายการเรียน และการประกอบอาชีพ        
ท่ีสําคัญมากกวาตัวชี้แนะอ่ืนๆ อันไดแก ความถนัด  สถานทางสังคม  อุปนิสัย 
 2) ความสนใจอาจเปนตัวกําหนดทิศทางความพยายามและกิจกรรม สวนความถนัด
เปนสิ่งสําคัญในการกําหนดระดับความสนใจ 
 3) ความสนใจท่ีไดรับจากแบบสอบถาม  ความสนใจในอาชีพจะมีความม่ันคงกวา 
และมีอํานาจการทํานายมากกวา ความสนใจท่ีไดจากการบอกเลาหรือแสดงออก 
 4) คะแนนความสนใจในอาชีพหนึ่งๆ จะมีความสัมพันธกับการเลือกอาชีพ ความคงท่ี 
และความสมบูรณในการเรียน หรือการฝกงานในดานตางๆ  
 สวนการวัดความสนใจ Jager and Floehilich ไดอธิบายถึงวิธีการวัดความสนใจไว คือ 
1) โดยการสังเกต  2) พิจารณาจากความสนใจตางๆ  3) สังเกตจากกิจกรรมท่ีคนนั้นๆ กระทําอยูเปน
ประจํา  4) ใชแบบความสํารวจความสนใจ (Interest Inventory) วัดโดยตรง  ในขณะท่ี Super & 
Crite ไดแบงประเภทของความสนใจออกเปน 3 ประเภท คือ  
 1) ความสนใจสวนตัว (Expressed Interest) ความสนใจลักษณะนี้เปนการแสดงออก
ของแตละบุคคลท่ีชื่นชอบสิ่งหนึ่งมากกวาอีกสิ่งหนึ่ง เปนการแสดงความสนใจของตนเองแบบเงียบๆ 
การแสดงออกไมเดนชัดมากนักแตเปนการแสดงออกท่ีเห็นไดจากการทํากิจกรรม ความสนใจของคน
ประเภทนี้ไมยุงกับคนภายนอกมากนัก 
 2) ความสนใจขันอาสา (Manifested Interest) ความสนใจในระดับนี้เปนความสนใจ
ดานอาสาสมัครรวมวงกับกลุมกิจกรรม เขารวมชุมนุมหรือสมาคมนั้นๆ 
 3) ความสนใจจากรายการวัด (Tested Interest) เปนความสนใจท่ีไดจากรายการวัด
ในแบบทดสอบวัดความสนใจซ่ึงข้ึนอยูกับนิยามความสนใจของเครื่องมือนั้นๆ เนื้อหารายการถาม
ตางๆ ใชในการคนหาความสนใจซ่ึงอาจแตกตางกัน แตก็สามารถนํามาแปลผลไดวาคนนั้นมีความ
สนใจดานใดขนาดไหนซ่ึงสามารถพูดไดวาเปนความสนใจชนิดท่ีแบบทดสอบนั้นวัดไดตาม
ผูชํานาญการกําหนด 
 ความสนใจเปนแรงผลักดันใหคนเรา แสดงพฤติกรรมออกมาและถือไดวาเปนพฤติกรรม
อยางหนึ่งของมนุษยการวัดความสนใจจึงตองวัดหรือประเมินจากพฤติกรรมท่ีคนนั้นๆ แสดงออกมา 
จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความสนใจอาชีพและการวัดความสนใจสรุปไดวา การเลือกอาชีพ    
เกิดจากความสนใจของตนเอง อันเกิดจากความถนัด  อุปนิสัย  การวัดความสนใจสามารถวัดไดจาก
พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาของแตละบุคคล โดยใชวิธีสังเกต  ใชแบบสํารวจ ภายใตสถานการณตางๆ  
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2.7 ทฤษฎีการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก  

 การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก (logisticregression analysis) เปนเทคนิคการ
วิเคราะหสถิติเชิงคุณภาพ (qualitative statistical techniques) ท่ีแตกตางไปจากเทคนิคการ
วิเคราะห  เชิงปริมาณ(quantitative techniques) อยางนอย ก็เรื่องของขอมูลท่ีตัวแปรตาม      
เปนตัวแปรเชิงคุณภาพ ซ่ึงก็คือ เปนตัวแปรเชิงกลุมนั่นเอง การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบงเปน 
2 ประเภท คือ (1) การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกทวิ (binary logisticregression analysis) และ 
(2) การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกพหุกลุม (multinomial logistic regression analysis)      
การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกท้ัง 2 ประเภท แตกตางกันในดานตัวแปรตาม โดยท่ีการวิเคราะห
การถดถอยโลจิสติกทวิใชกับตัวแปรตามท่ีแบงออกเปน 2 กลุมยอย (dichotomous variable)       
มี 2 คา คือมีคาเปน 0 กับ1 เชน กลุมท่ีมีเหตุการณกับกลุมท่ีไมมีเหตุการณสวนการวิเคราะหโลจิสติก
แบบพหุกลุมใชกับตัวแปรตามท่ีมีหลายคามากกวา 2 กลุม(polytomous variable) เชน 
โรงพยาบาลมีมาตรฐานการใหบริการสูง ปานกลาง และต่ําการวิเคราะหโลจิสติกมีเปาหมายก็คือ   
เพ่ือทํานายโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณท่ีสนใจ ซ่ึงก็คือตัวแปรเกณฑ โดยอาศัยสมการโลจิสติกท่ีสรางข้ึน 
จากชุดตัวแปรทํานาย (x’s) ท่ีมีขอมูลเปนตัวแปรท่ีมีขอมูลอยูในระดับชวง (interval scale)        
เปนอยางนอย หากเปนขอมูลเชิงกลุมจะตองแปลงเปนตัวแปรทวิ ท่ีมีคา 0 กับ 1 กอน โดยท่ีระหวาง
ตัวแปรทํานายจะตองมีความสัมพันธกันต่ํา โดยใชเกณฑคา r ไมเกิน .65 ถาใชเกณฑของ Burnsand 
Grove (1993) หรือถาใชเกณฑของ Stevens(1996) คา r ไมเกิน .80 ซ่ึงถาหากเกิดความสัมพันธกัน
สูงจะทําใหเกิดปญหา multicolinearity และในการวิเคราะหจะตองใชขนาดตัวอยางหรือ n มากกวา
หรือเทากับ  30 เทาของจํานวนตัวแปรทํานาย(กัลยา  วานิชยบัญชา, 2549) 

 วัตถุประสงคการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก 
 การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวา ตัวแปรอิสระหรือตัวแปร
ทํานายใดบางท่ีสามารถอธิบายตัวแปรเกณฑ(ตัวแปรตาม) ซ่ึงเปนตัวแปรทวิหรือตัวแปรพหุกลุม    
โดยอาจจะมีประเด็นปญหาของการศึกษาดังนี้ (ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2550) 1) ตัวแปรอิสระใดบางท่ี
สามารถใชอธิบายโอกาสการเกิดเหตุการณหรือการไมเกิดเหตุการณท่ีสนใจตามตัวแปรตามหรือตัว
แปรเกณฑ พรอมท้ังศึกษาระดับความสัมพันธของตัวแปรทํานายแตละตัว 2) เพ่ือทํานายโอกาสท่ีจะ
เกิดเหตุการณท่ีสนใจ จากสมการโลจิสติกท่ีเหมาะสม โดยเลือกตัวแปรท่ีเหมาะสมเพ่ือทําให
เปอรเซ็นตของความถูกตองในการทํานายมีคาสูงสุด 

 ขอตกลงเบ้ืองตนการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก 
 การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก มีขอตกลงเบื้องตน ดังนี้ 
 1)  ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรทํานาย (x’s) เปนตัวแปรท่ีระดับขอมูลอยูในระดับชวง 
(interval scale) เปนอยางต่ํา กรณีท่ีเปนขอมูลเชิงกลุมใหแปลงเปนตัวแปรหุน (dichotomous 
variable) ท่ีมีคาเปน 0 กับ 1 เทานั้น สวนตัวแปรเกณฑหรือตัวแปรตาม กรณีท่ีเปนการวิเคราะห   
โลจิสติกแบบทวิ (binary logistic regression) จะกําหนด 2 คาคือ 0 กับ 1 สวนกรณีการวิเคราะห 
โลจิสติกพหุกลุม (multinomial logistic regression) จะกําหนดตามจํานวนกลุมของตัวแปรเกณฑ 
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 2)  คาเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนเปนศูนยหรือไมมีความสัมพันธกัน นั่นคือ e = 0 
(เพชรนอย  สิงหชาง, 2549) 
 3) ตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธกันหรือไมเกิดปญหา multicollinearity (กัลยา   
วานิชยบัญชา, 2549) ท้ังนี้จะใชเกณฑความสัมพันธเหมือนกับการวิเคราะหการถดถอยพหุ โดยถาใช
เกณฑของ Burns and Grove (1993) จะใชคา r ไมเกิน .65 และถาใชเกณฑของ Stevens (1996) 
ใชคา r ไมเกิน .80  
 4) การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกจะตองใชขนาดตัวอยาง n มากกวาการวิเคราะห
การถดถอยแบบปกติ โดยจะใชขนาดตัวอยางเทากับ n ≥ 30 p โดยท่ี p คือ จํานวนตัวแปรทํานาย 
(กัลยา  วานิชยบัญชา, 2549) 

 โมเดลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก 
 1) โมเดลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกทวิ (binary logistic regression analysis 
model) 
 1.1)  กรณีตัวแปรทํานาย 1 ตัวในการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย(simple 
regression analysis) สมการท่ีแสดงความสัมพันธระหวาง x กับ y จะอยูในรูปเชิงเสน ดังนี้ 
 y = b0 + b1x + e แตสําหรับการวิเคราะหโลจิสติกท่ีเปนแบบทวิ         
ตัวแปรตามหรือตัวแปรเกณฑ (y) มี 2คา คือ ไมเกิดเหตุการณ (y = 0) หรือเกิดเหตุการณ(y = 1)       
มีความสัมพันธกับตัวแปรทํานาย (x) ไมอยูในรูปเชิงเสน ท้ังนี้เพราะตัวแปรตามมี 2 คาคือ 0 กับ 1  
จึงเปนไปไมไดท่ีความสัมพันธจะอยูในรูปเสนตรง ซ่ึงความสัมพันธของตัวแปรของการวิเคราะห       
โลจิสติกจะอยูในรูปคลายตัว s ดังภาพตอไปนี้ 

 
ภาพท่ี 2.2 ฟงกชั่นโลจิสติก (logistic function) 

 โดยท่ี 𝑃(𝑦) = 1
1+𝑒−𝑓(𝑥) หรือ 

1
1+e−(b0+b1x) หรือ 

𝑒𝑏0+𝑏1𝑥

1+eb0+b1x
 

 เม่ือ p(y) = ความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณ y 
 e = exponential function (e = 2.71828) 
 f(x) = ฟงกชั่นของตัวแปรทํานาย 
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 สมมุติให 
 Py= ความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณท่ีสนใจ (y = 1) 
 Qy= ความนาจะเปนของการไมเกิดเหตุการณท่ีสนใจ (y = 0) 
 z = linear combination ของตัวแปรทํานาย (กรณีตัวแปรทํานาย 1 ตัวแปร) 
 z = b0 + b1x 

 จะได 𝑃(𝑦) = 1
1+𝑒−𝑧

 

 

 = 
𝑒𝑧

1+𝑒𝑧
 

 

 = 
𝑒𝑏0+𝑏1𝑥

1+𝑒𝑏0+𝑏1𝑥
 

 

และ 𝑄y = 1 − Py หรือ 𝑄y = 1 − ez

1+ez
= 1+ez−ez

1+ez
= 1

1+ez
 

 1.2)  กรณีตัวแปรทํานายมากกวา 1 ตัว (ตัวแปรทํานาย > 1 ตัว) ในการวิเคราะห
เม่ือตัวแปรทํานายมีมากกวา 1 ตัว จะไดฟงกชั่นดังนี้ 

𝑃𝑦 =
𝑒𝑏0+𝑏1𝑥1+⋯+𝑏𝑝𝑥𝑝

1 + 𝑒𝑏0+𝑏1𝑥1+⋯+𝑏𝑝𝑥𝑃
 

 เม่ือ Py = ความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณท่ีสนใจ 
 จะได Qy หรือความนาจะเปนของการไมเกิดเหตุการณท่ีสนใจ ดังนี้ 
 Qy= 1 – Py 

 หรือ 𝑄y = 1 − � eb0+b1x1+⋯+bpxp

1+eb0+b1x1+⋯+bpxp
� 

 จากความสัมพันธระหวางตัวแปรทํานายกับตัวแปรเกณฑของการวิเคราะห
ถดถอยโลจิสติกไมเปนรูปเชิงเสน จึงตองมีการปรับใหความสัมพันธใหอยูในรูปเชิงเสน ในรูปแบบของ 
odds หรือodd ratio odds หรือ odd ratio หมายถึง อัตราสวนระหวางโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ  
ท่ีสนใจ (y = 1) กับโอกาสท่ีจะไมเกิดเหตุการณท่ีสนใจ (y = 0) หรือจะได 

 𝑜𝑑𝑑𝑠 = 𝑃𝑦
𝑄𝑦

หรือ (โอกาสเกิดเหตุการณท่ีสนใจ)
(โอกาสไมเกิดเหตุการณท่ีสนใจ) 

 คาของ odds จะแสดงถึงโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณท่ีสนใจ เปนก่ีเทาของ

โอกาสท่ีจะไมเกิดเหตุการณท่ีสนใจ เชน odds ของการโยนเหรียญ1 ครั้งเทากับ 
0.5
0.5

= 1 หรือ    

ถา odds มีคาเทากับ 2.5 แสดงวาโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณท่ีสนใจเปน 2.5 เทาของโอกาสท่ีจะ     
ไมเกิด ถา odds มีคาเทากับ 1 โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณท่ีสนใจกับโอกาสท่ีจะไมเกิดเหตุการณ       
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0  :  มีสวนรวมนอยท่ีสุด (𝑦1) 

1  :  มีสวนรวมนอย(𝑦2) 

2  :  มีสวนรวมปานกลาง(𝑦3) 

3  :  มีสวนรวมมาก(𝑦4) 

4  :  มีสวนรวมมากท่ีสุด(𝑦5) 

ตัวแปรเกณฑ 
(y) 

ท่ีสนใจเทากัน นั่นคือ ถา odds มีคามากกวา 1 แสดงวา โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณท่ีสนใจนั้นมากกวา
โอกาสท่ีจะไมเกิดเหตุการณท่ีสนใจการเขียนโมเดลโลจิสติก จะอยูในรูป log ของ odds เรียกวา logit 
หรือ logistic response function ซ่ึง logit เขียนในรูปสมการดังนี้ 

 เม่ือ odds = 
𝑃𝑦
𝑄𝑦

  จะได log ของ odds หรือจะเรียก log ของodds วา 

logit ดังนี ้ log(odds) ดังนั้นจะได 𝑙𝑜𝑔 �𝑃𝑦
𝑄𝑦
� 

เม่ือ 𝑄y = 1 − Py จะได 𝑙𝑜𝑔 � 𝑃𝑦
1−𝑃𝑦

� = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + ⋯+ 𝑏𝑝𝑥𝑝 

 หรือ log (odds) หรือ 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + ⋯+ 𝑏𝑝𝑥𝑝 

 เม่ือได log ของ odds ratio หรือ logit แลวรูปแบบของตัวแปรเกณฑ      
จึงสามารถทํานายไดดวยชุดของตัวแปรทํานายเชิงเสนตรงสําหรับการทํานายคา y ท่ีเปน Py ในการ
วิเคราะหถดถอยโลจิสติกจะใชสมการ  

𝑃y =
eb0+b1x1+⋯+bpxp

1 + eb0+b1x1+⋯+bpxp
 

 ตามวิธี maximum likelihood (ศิริชัย  พงษวิชัย, 2549) ในขณะท่ีการทํานายคา 

y ในการวิเคราะหการถดถอยปกติจะใชวิธี least square จากสมการ = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 +
⋯+ 𝑏𝑝𝑥𝑝  (กัลยา  วานิชยบัญชา, 2549) 

 2) โมเดลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกพหุกลุม (multinomial logistic 
regression model) ในกรณีท่ีตัวแปรเกณฑ (y) เปนตัวแปรเชิงกลุมมีคามากกวา 2 คา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.3 ตัวแปรเกณฑ (y) กรณีมีมากกวา 2 กลุม 

 การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกจะใชเทคนิค multinomial logistic regression 
เชน ถาตัวแปรเกณฑ (y) หมายถึง ระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร โดยแบงออกเปน         
5 ระดับ  คือ 
 ตัวแปรทํานายอาจเปนดังนี้ การศึกษาอาชีพ อายุ ตําแหนงทางสังคม ถาผูวิจัยสราง
โมเดลแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรเกณฑ (y) กับตัวแปรทํานาย (x’s) จะทําใหทราบวา         
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ตัวแปรทํานายใดบางท่ีมีความสัมพันธหรือมีอิทธิพลตอกลุมตัวแปรเกณฑท่ีกําหนด (กัลยา  วานิชยบัญชา, 
2549) 
 ลักษณะของความสัมพันธระหวางตัวแปรทํานายกับตัวแปรเกณฑของการวิเคราะห 
โลจิสติกพหุกลุม ดังนี้ 
 ในกรณีตัวแปรเกณฑ (y) มีคา 2 คา จะเปน binary logistic model ดังนี้

 𝑙𝑜𝑔 �𝑃𝑦
𝑄𝑦
�  เม่ือ 𝑄𝑦 = 1 − 𝑃𝑦  

 

 จะได 𝑙𝑜𝑔 � 𝑃𝑦
1−𝑃𝑦

� = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + ⋯+ 𝑏𝑝𝑥𝑝 

 แตเม่ือตัวแปรเกณฑมีมากกวา 2 คา เชน K > 2 จะได logit จํานวนเทากับ   (K-1) 
และจะนํา logit แตละคาเปรียบเทียบกับกลุมท่ีเปนฐาน (baseline category) ซ่ึงคาสัมประสิทธิ์
ท้ังหลายของตัวแปรสําหรับกลุมท่ีเปนฐานจะเทากับ 0 เพ่ือเปนฐานในการเปรียบเทียบกับคาของกลุม
อ่ืนและหากกรณีท่ีตัวแปรเกณฑมี 3 หรือ 4 โดยท่ีกลุมท่ีเปนฐานคือ K และเม่ือเม่ือเปรียบเทียบกับ
กลุมท่ี i จะได logit model ดังนี้ 
 

 𝑙𝑜𝑔 �𝑃(กลุม 𝑖)
𝑃(กลุม 𝐾)

� = 𝑏𝑖0 + 𝑏𝑖1𝑥1 + ⋯+ 𝑏𝑖𝑝𝑥𝑝 

 สัมประสิทธิ์ bio, bi1, bi2, … , bip ของกลุมท่ี i และกลุมท่ีเปนฐาน (baseline 
category) จะมีคาเปน b0= b1 = … = bp = 0 การวิเคราะหจะใหผล ดังนี้ 
 ถาตัวแปรเกณฑ (y) มี 3 คา หรือ K = 3 จะไดผลลัพธสัมประสิทธิ์ 2 เซ็ท   หรือชุด 
มาจาก K-1 แต baseline category จะมี 3 คาตามตัวแปรเกณฑ (y) ใน 2 เซ็ท ชุดท่ี 1 แสดงคา
สัมประสิทธิ์ของ y = 1เปรียบเทียบกับ y = 3 และชุดท่ี 2 แสดงคาสัมประสิทธิ์ของ y =2 
เปรียบเทียบกับ y = 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.4 ความสัมพันธของตัวแปรทํานายกับตัวแปรเกณฑการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกพหุกลุม 

ตัวแปรทํานาย (x’s) 

การศึกษา 
อาชีพ 
อายุ 
ตําแหนงทางสังคม 

𝑦1  :  มีสวนรวมนอยท่ีสุด  

𝑦2  :  มีสวนรวมนอย 

𝑦3 :  มีสวนรวมปานกลาง 

𝑦4  :  มีสวนรวมมาก 

𝑦5 :  มีสวนรวมมากท่ีสุด 

ตัวแปรเกณฑ 
(y) 

ตัวแปรเกณฑมีมากกวา 2 กลุม ในท่ีนี้มี 5 กลุม 
ตัวแปรทํานายอาจเปนตัวแปร 

เชิงปริมาณหรือเชิงกลุม 



-23- 
 

 ตัวอยางการเปรียบเทียบกลุมหรือของสมมุติฐานผูวิจัยสนใจ นักเรียนมัธยมศึกษา   
ปท่ี 3 จะเลือกเขามัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนใดใน 3 โรงเรียน ไดแก Aschool Bschool และ 
Cschool  ในการเลือกผูวิจัยสงสัยวา เพศ (sex) ของนักเรียนจะมีผลตอการเลือกโรงเรียนหรือไม  
โดยใหเพศหญิงเปนกลุมท่ีเปนฐาน (baseline category) คาสัมประสิทธิ์ของเพศหญิงจะเทากับ 0 
ผูวิจัยจะได  logit 2 คาท่ีไมซํ้าซอนกัน  ดังนี้ 
 

𝑔1 = �
𝑃(𝐴𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙)
𝑃(𝐶𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙)

� = 𝑏10 + 𝑏11(ชาย) 

 
 
 

𝑔2 = �
𝑃(𝐵𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙)
𝑃(𝐶𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙)

� = 𝑏20 + 𝑏21(ชาย) 

 
 
 
 การตรวจสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยโลจิสติก 
 การตรวจสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยโลจิสติก มีการตรวจสอบหลายวิธี 
ดังนี้ 
 1) พิจารณาคาความเปนไปได (likelihood value) 
 พิจารณาคาความเปนไปได เพ่ือวัดคาความเหมาะสมของสมการโลจิสติก      
จะศึกษาจากคา -2LL (-2 log likelihood) ซ่ึงเปนคามาจาก loglikelihood ท่ีคูณดวย -2         

เพ่ือตองการใหคาท่ีไดมีการแจกแจงมีลักษณะเปนการแจกแจง 𝑥2สําหรับการทดสอบนัยสําคัญ  
ทางสถิติการพิจารณาคา -2LL ถามีคาต่ํา สมการโลจิสติก มีความเหมาะสมท่ีสุดในการทดสอบ      

นัยสําคัญความเหมาะสมของสมการโลจิสติก ใชสถิติ  𝑥2-test 
 การทดสอบ model Chi-square ท่ี df = p (จํานวนตัวแปรทํานาย) เปนการ
ทดสอบสมมุติฐาน ดังนี้ 
 H0 : สัมประสิทธิ์ถดถอยโลจิสติกทุกตัวมีคา = 0 หรือ H0 : β1 = β2 = … = 
βp = 0 
 H1 : มี βi ≠ 0 อยางนอย 1 คา; i = 1, 2,…,p 
 การทดสอบถา χ2 มีนัยสําคัญทางสถิติหรือยอมรับ H1 แสดงวา ชุดตัวแปร
ทํานาย (x’s) สามารถรวมกันทํานายโอกาสของการเกิดเหตุการณท่ีสนใจ (y = 1) ไดดวยความเชื่อม่ัน  
(1 − 𝛼) × 100% 
 
 

เลขกํากับท่ีของ logit 

เลขกํากับท่ีของตัวแปร 
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 2) พิจารณาสถิติทดสอบความเหมาะสมของ Hosmer and Lemeshow 
  จะใชทดสอบความเหมาะสม model ดังนี้ 

𝑃(𝑦) =
1

1 + 𝑒−�𝑏0+𝑏1𝑥1+⋯+𝑏𝑝𝑥𝑝�
 

 สมมุติฐานท่ีทดสอบ คือ  
 H0: model เหมาะสม 
 H1 : model ไมเหมาะสม 
 ในการทดสอบหาก χ2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติหรือยอมรับ H0 แสดงวา model    
มีความเหมาะสม 
 การทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์การถดถอยโลจิสติกของตัวแปรทํานาย   
แตละตัว 
 การทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์ถดถอยโลจิสติก ทดสอบดวยสถิติทดสอบ     
2 ตัว ไดแก 
 1)  สถิติทดสอบของวอลด (Wald statistic) วอลด (Wald statistic) เปนการ
ทดสอบสมมุติฐานท่ีกําหนด ดังนี้ 
  H0 : ตัวแปรทํานาย (x’s) ไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของ odds ratio  
  หรือ H0 : βi = 0; i = 1, 2, … , p 
 H1: มี βi ≠ 0 
 ในการทดสอบถาผลการทดสอบยอมรับ H0 แสดงวา ตัวแปรทํานาย i ไมมีผลตอ
การเปลี่ยนแปลง odds ratio ดังนั้นจึงไมมีผลตอความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณนั้น และถา
ทดสอบพบวา มีนัยสําคัญทางสถิติหรือยอมรับ H1 และคาสัมประสิทธิ์เปนบวก (+) แสดงวาตัวแปร
ทํานายนั้นมีผลตอการเพ่ิมความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณ และถาหากคาสัมประสิทธิ์เปนลบ (-)
แสดงวาตัวแปรทํานายนั้นลดความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณ (ศิริชัย  พงษวิชัย, 2549) 

 สถิติทดสอบของวอลด (Wald test) จะมีการแจกแจงแบบ 𝑥2 และ df = 1 

 สถิติทดสอบ คือ Wald หรือ 𝑤 = � 𝑏0
𝑆𝐸(𝑏0)�

2
   หรือทดสอบฟงกชั่น 

 𝑤 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + ⋯+ 𝑏𝑝𝑥𝑝 

 หรือ 𝑤 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + ⋯+ 𝑏𝑝𝑥𝑝 

 ผลจากการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติคาสัมประสิทธิ์ความถดถอย   
โลจิสติกของตัวแปรทํานายแตละตัว (βi) และสถิติ wald  
 2)  สถิติทดสอบความเหมาะสม สัมประสิทธิ์ของ model 
 การทดสอบความเหมาะสม สัมประสิทธิ์ของ model เปนการทดสอบคา

สัมประสิทธิ์ความถดถอยโลจิสติกในรูปของคาสถิติ 𝑥2 ซ่ึงมีดวยกัน 3 คา ไดแก 



-25- 
 

 คา step, block และ model และจากผลการวิเคราะห ถาพบวาคา 𝑥2  ใน 

step block และ model มีคา 𝑥2 เทากันท้ัง 3 คา และมีนัยสําคัญทางสถิติแสดงวา ตัวแปรทํานาย
ท่ีเพ่ิมเขาไปใน modelนั้นมีความเหมาะสมดี 
 สมมุติฐานท่ีกําหนดเปนการทดสอบความเหมาะสมของสัมประสิทธิ์นี้คือ 
 H0: model ไมข้ึนอยูกับตัวแปรทํานายท้ัง p ตัว (x1, x2,…, xp) 
หรือ H0 : β1 = β2 = … = βp 
 H1: model ข้ึนอยูกับตัวแปรทํานายนี้อยางนอย 1 ตัว 

 ผลการทดสอบ ถา model 𝑥2 มีนัยสําคัญจะยอมรับ H1 
 3)  สถิติทดสอบระดับความสัมพันธสถิติทดสอบระดับความสัมพันธ ดังนี้ 

 3.1)  สถิติทดสอบ Cox & Snell R square หรือ 𝑅𝑐𝑠2  สถิติทดสอบ Cox & 
Snell R squareเปนการพิจารณาหรือตรวจสอบความสอดคลองของ model หรือเปอรเซ็นต        
ท่ีสามารถอธิบายความแปรปรวนหรือความผันแปรในการวิเคราะหถดถอยโลจิสติก ปกติคา Cox & 

Snell R square หรือ 𝑅2มีคานอยกวา 1 (< 1) เสมอ (กัลยา  วานิชยบัญชา, 2551) ถาคิดเปน

เปอรเซ็นตใหคูณดวย 100 สถิติคานี้จะคลายกับคา 𝑅2 ในการวิเคราะหถดถอยพหุปกติ 

 3.2)  สถิติทดสอบ Nagelkerke R squareหรือ Nagelkerke 𝑅2 (𝑅𝑁2 ) 

สถิติคา 𝑅𝑁2  จะมีลักษณะเหมือนกับ 𝑅𝑐𝑠2    แตจะมีคามากกวา 𝑅𝑐𝑠2    เสมอ คา 𝑅𝑁2   คิดเปน
เปอรเซ็นตใหคูณดวย 100   

 คา  𝑅2 ของ Cox & Shell และ Nagelkerke  เปนคา 𝑅2 เทียม   (Pseudo 

𝑅2) ซ่ึงเปนคาเปอรเซ็นตท่ีสามารถอธิบายความผันแปรในการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก 

 วิธีเลือกตัวแปรทํานายเขาวิเคราะห 
 ในการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติกเปนการวิเคราะหเพ่ือทํานายโอกาสท่ี
เหตุการณท่ีสนใจ (y = 1) จะเกิดข้ึน และสมการถดถอยโลจิสติกท่ีดี จะตองประกอบดวยตัวแปร
ทํานายท่ีเหมาะสมท่ีจะทําใหคาทํานายโอกาสท่ีจะเกิดนั้นใกลเคียงกับความเปนจริง ในการเลือก    
ตัวแปรทํานายเขาวิเคราะห เพ่ือใหไดสมการโลจิสติกท่ีดีนั้น มีวิธีเลือก 3 วิธี ซ่ึงก็คลายกับการ
วิเคราะหถดถอยเชิงพหุปกติ ดังนี้ 
 1)  enter method 
 2)  forward method มีวิธียอย 3 วิธีคือ 
 2.1)  วิธ ีforward stepwise : likelihood ratio 
 2.2)  วิธ ีforward stepwise : wald 
 2.3)  วิธ ีforward stepwise : condition 
 3)  backward method มีวิธียอย 3 วิธ ีคือ 
 3.1)  วิธ ีbackward stepwise : likelihood ratio 
 3.2)  วิธ ีbackward stepwise : wald 
 3.3)  วิธ ีbackward stepwise : condition 
 รายละเอียดแตละวิธีดังนี้ 
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1 : เปนโรคตับแข็ง 

0 : ไมเปนโรคตับแข็ง 

 1)  enter method 
 วิธี enter methhod เปนวิธีท่ีเลือกตัวแปรทํานายท้ังหมด เขาสมการถดถอย  
โลจิสติกพรอมกันในข้ันตอนเดียว ในการพิจารณาตัวแปรทํานายท่ีเหมาะสมท่ีจะนํามาใชทํานาย     
ใน model ผูวิจัยจะตองเปนผูตัดสินใจเองวาตัวแปรทํานายตัวใดบางท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรเกณฑ 
หรือควรจะอยูในสมการความถดถอยโลจิสติก โดยพิจารณาจากคาสถิติทดสอบถามีนัยสําคัญทางสถิติ 
ก็ถือวาตัวแปรทํานายนั้นควรจะอยูในสมการความถดถอยโลจิสติก 
 2)  forward method 
 วิธี forward method เปนการวิเคราะหถดถอยโลจิสติกแบบเดินหนา วิธีการนี้ 
จะคัดเลือกตัวแปรทํานายท่ีอธิบายความผันแปรของตัวแปรเกณฑไดสูงสุด และมีนัยสําคัญทางสถิติ
เขาสมการกอน จากนั้นจึงเลือกตัวแปรทํานายท่ีอธิบายความผันแปรของตัวแปรเกณฑไดอันดับ
รองลงมา และมีนัยสําคัญทางสถิติเขาสมการ ตามลําดับ การนําตัวแปรทํานายเขาสมการจะทําเชนนี้
เรื่อย ๆ ไปจนกระท่ังไมมีตัวแปรทํานายใดท่ีอธิบายความผันแปรของตัวแปรเกณฑอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติอีกแลว 
 การนําตัวแปรทํานายเขาสมการแบบ forward method มีวิธียอย ๆ อีก 3 วิธ ี
ไดแก 
 2.1)  วิธี forward stepwise: likelihood ratio 
 วิธีนี้บางทีเรียกวา forward LR วิธีนี้จะเริ่มจากการนําตัวแปรทํานายเขา
สมการทีละ 1 ตัวโดยท่ีตัวแปรทํานายท่ีเลือกเขาสมการทําใหคาทํานายโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ     
ท่ีสนใจถูกตองมากข้ึน เกณฑในการพิจารณาเลือกตัวแปรทํานายเขาสมการคือ คาแสดงความสัมพันธ
ท่ีมากท่ีสุดกอน และมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือนําตัวแปรทํานายเขาสมการแลวจะมีการตรวจสอบ    
ตัวแปรทํานายนั้นวา ควรจะถูกตัดออกหรือควรจะคงอยูในสมการโดยพิจารณาจากอัตราสวนความ
เปนไปไดหรือการเปลี่ยนแปลงของ -2LL (-2 likelihood ratio) ถาคา -2LL ลดลงแสดงวาตัวแปร
ทํานาย ควรจะคงอยูในสมการ 
 2.2)  วิธี forward stepwise: wald วิธีนี้เหมือนกับวิธี forward LR        
ทุกประการเพียงแตจะพิจารณาจากคาสถิติของ wald (wald statistic) เทานั้น 
 2.3)  วิธี forward stepwise: condition วิธีนี้จะเหมือนกับวิธี forward LR 
แตกตางกันตรงท่ี วิธี forward LR เปนวิธีท่ีไมมีเง่ือนไข (unconditional) สวนวิธีนี้จะมีเง่ือนไข 
(condition) ความแตกตางของแบบมีเง่ือนไขและไมมีเง่ือนไข มีดังนี้ 

 2.3.1)  แบบมีเง่ือนไข ใหใชกับตัวอยางขนาดตัวอยางเล็ก แบบไมมี
เง่ือนไขใชกับตัวอยางขนาดใดก็ได 
 2.3.2)  แบบไมมีเง่ือนไข มีการควบคุมปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีคาดวาจะมีอิทธิพล
ตอโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณท่ีสนใจ เชน ถาผูวิจัยคาดวาการดื่มแอลกอฮอลและจํานวนปท่ีดื่ม
แอลกอฮอลทําใหคนเปนโรคตับแข็ง ตัวแปรเกณฑ (y) คือ 
 
 
 

y = 
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1 : ดื่มแอลกอฮอล 

0 : ไมดื่มแอลกอฮอล 

 

สวนตัวแปรทํานายคือ x1 = ดื่มแอลกอฮอลและ x2 = จํานวนปที่ดื่มแอลกอฮอล 
 
 
 
 

                                          𝑥2 จํานวนปท่ีดื่มแอลกอฮอล 

 แบบไมมีเง่ือนไขจะเลือกตัวอยางท่ีเปนคนไขท่ีเปนโรคตับแข็ง
และไมเปนโรคตับแข็งมาแลวศึกษาการดื่มแอลกอฮอลและจํานวนปท่ีดื่มโดยไมมีการควบคุมปจจัย 
อ่ืน ๆ ท่ีคาดวาจะสงผลตอผลตอโอกาสการเกิดเหตุการณท่ีสนใจเชน กรรมพันธุโรคพ้ืนฐานท่ีสงผลตอ
การเกิดโรคตับแข็ง เชน ไวรัสตับบี (B) ปริมาณการดื่ม ความแรงของดีกรีแตถาเปนแบบมีเง่ือนไข
จะตองมีการควบคุมปจจัยดังกลาว 
 3)  backward method วิธี backward method เปนวิธีท่ีนําตัวแปรทํานาย   
ท้ัง p ตัว (x1, x2, x3,…, xp) เขาสมการพรอมกันกอนจากนั้นพิจารณาตัวแปรทํานายท่ีอธิบายความ   
ผันแปรของตัวแปรเกณฑไดนอยท่ีสุดออกจากสมการกอน ทําเชนนี้ไปเรื่อยๆ จนกระท่ังเหลือ ตัวแปร
ทํานายท่ีสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรเกณฑไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิต การนําตัวแปร
ทํานายเขาสมการวิธีนี้มีวิธียอยอีก 3 วิธีไดแก 
 3.1)  วิธี backward stepwise: likelihood ratio วิธีนี้บางทีเรียกวา 
backward LR ซ่ึงเปน วิธีตรงขามกับวิธี forward stepwise: likelihood ratio ซ่ึงเปนวิธีท่ีนํา     
ตัวแปรทํานายท้ังหมด p ตัว (x1, x2, x3,…, xp) เขาสมการ แลวพิจารณาวาจะนําตัวแปรทํานาย    
ตัวใดออกจากสมการ โดยพิจารณา นําออกทีละ 1 ตัว โดยพิจารณาจากเกณฑการนําตัวแปรทํานาย
ออกจากสมการคือ จะนําตัวแปรทํานายท่ีไมมีผลตอการทํานายโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณท่ีสนใจ     
ตัวแปรทํานายตัวแรกท่ีจะนําออกจากสมการจะเปนตัวแปรท่ีไมมีผลตอการทํานายโอกาสท่ีจะเกิด
เหตุการณท่ีสนใจนอยท่ีสุดสําหรับเกณฑการนําตัวแปรทํานายออกจากสมการจะพิจารณาจาก
อัตราสวนความเปนไปไดหรือจากการเปลี่ยนแปลงของ -2LL เหมือนวิธี forward stepwise: 
likelihood ratio 
 3.2)  วิธี backward stepwise: wald วิธีนี้จะเหมือน backward LR       
ทุกประการเพียงแตจะพิจารณาจากคาสถิติของ wald (waldstatistic) เทานั้น 
 3.3)  วิธี backward stepwise: condition วิธีนี้จะเหมือน backward LR 
ทุกประการแตกตางกันตรงท่ีวิธี backward LR เปนวิธีท่ีไมมีเง่ือนไข (unconditional) สวนวิธีนี้จะมี
เง่ือนไข 
 ข้ันตอนการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก 
 ข้ันตอนท่ี 1 สรางกรอบแนวคิดการวิจัยและกําหนดระดับการวัดของตัวแปรทํานาย
และตัวแปรเกณฑ 
 ข้ันตอนท่ี 2 เลือกตัวแปรทํานายท่ีคาดวาจะสงผลตอตัวแปรเกณฑท้ังนี้การเลือก  
ตัวแปรทํานายสามารถเลือกไดทีละ 1 ตัว หรือมากกวาก็ได 

𝑥1= 
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 ข้ันตอนท่ี 3 ตรวจสอบคาผิดปกติของตัวแปรทํานายแตละตัวทุกตัว (x1, x2,…, xp) 
 ข้ันตอนท่ี 4 สรางสมการ ดังนี้ 

                                     𝑃y = eb0+b1x1+⋯+bpxp

1+eb0+b1x1+⋯+bpxp
 

 ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของสมการของ Hosmer and Lemeshow โดย

พิจารณาคาสถิติ 𝑥2  ถาไมมีนัยสําคัญทางสถิติหรือยอมรับ H0 แสดงวา model มีความเหมาะสมดี 

นอกจากนี้ยังตองพิจารณาจากคา pseudo 𝑅2 หรือ 𝑅2 เทียมของ Cox & Snell และ 

Nagelkerke ซ่ึงในการวิเคราะหการถดถอยแบบปกติจะพิจารณาจากคา 𝑅2 แตการวิเคราะห

ถดถอยโลจิสติกจะพิจาณาจากคา 𝑅2 เทียม (pseudo 𝑅2) 
 ข้ันตอนท่ี 5 ตรวจสอบเง่ือนไขการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติก 
 ข้ันตอนท่ี 6 วิเคราะหขอมูล 
 1) เพ่ือสรางสมการถดถอยโลจิสติก 
 2) ถามีวัตถุประสงคเพ่ือทํานาย case ใหมจะใชสมการ ดังนี้ 

 P(y = 1) หรือ P(y = เกิดเหตุการณท่ีสนใจ)   

  = 𝑒𝑏0+𝑏1𝑥1+⋯+𝑏𝑝𝑥𝑝

1+𝑒𝑏0+𝑏1𝑥1+⋯+𝑏𝑝𝑥𝑝
 

 การทํานายความนาจะเปนท่ีจะเกิดเหตุการณท่ีสนใจของ case ใหม 
เม่ือทราบคาตัวแปรทํานาย 
 ถา P (ของ case ใหม) > 0.5 จะใหเปน y= 1 หรือเกิดเหตุการณท่ีสนใจ 
 ถา P (ของ case ใหม) ≤ 0.5 จะใหเปน y =0 หรือไมเกิดเหตุการณท่ีสนใจ 
 0.5 เปนคาจุดตัดของความนาจะเปนผูวิเคราะหอาจกําหนดคาอ่ืน ๆ  ก็ได 
ตามท่ีเห็นสมควรของแตละเรื่อง เชน อาจกําหนดเปน 0.4 หรือ 0.7 ก็ได แลวแตเห็นเหมาะสม      
แตท่ัวไปนิยมใชคา 0.5 เปนจุดตัด 

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 อรนุช  ธุรีสังข (2542) ไดทําการวิจัย เรื่อง อิทธิพลของปจจัยทางครอบครัวและการ
อบรมเลี้ยงดูท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยมี
วัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาผลของเพศ รายไดของครอบครัว การศึกษาของบิดา การศึกษาของมารดา 
และการอบรมเลี้ยงดูตอการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  2) เพ่ือศึกษา
ปฏิสัมพันธระหวางเพศ รายไดของครอบครัว การศึกษาของบิดา การศึกษาของมารดา และการอบรม
เลี้ยงดู ตอการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ซ่ึงผลการศึกษา สรุปได
ดังนี้ 
 1) นักเรียนชายและหญิง มีคะแนนเฉลี่ยการตัดสินใจเลือกอาชีพไมแตกตางกัน 
 2)  นักเรียนท่ีครอบครัวมีรายไดสูง มีคะแนนเฉลี่ยการตัดสินใจเลือกอาชีพสูงท่ีสุดและ
สูงกวานักเรียนท่ีครอบครัวมีรายไดปานกลางและต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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   วิทยา  วิสูตรเรืองเดช (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือก
ศึกษาตอสายสามัญ หรือสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบัณฑิตวิทยา 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา ปจจัยท่ีมีสวนสงเสริมใหนักเรียนเลือกเรียนสายสามัญ       
มากท่ีสุด คือ ตองการประเภทอาชีพท่ีเลื่อนข้ันเงินเดือนเร็ว สวนนักเรียนท่ีเลือกเรียนตอสายอาชีพ
ปจจัยท่ีมีสวนสงเสริมมากท่ีสุด คือ ตองการประกอบอาชีพหลายอยางเพ่ือสรางฐานะของตนเองได
อยางรวดเร็ว สําหรับปจจัยเพศ ระดับคะแนนสะสม การศึกษาของบิดา การศึกษาของมารดา อาชีพ
ของบิดา รายไดของครอบครัว มีความสัมพันธกับการเลือกเรียนตอท้ังสายสามัญและสายอาชีพ     
แตอาชีพของมารดาไมมีความสัมพันธกับการเลือกเรียน 

 ทรงเกียรติ   ปกเคทา (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการ
เลือกศึกษาตอสายสามัญ หรือสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 3 สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม พบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ
การเลือกศึกษาตอสายสามัญ หรือสายอาชีพ มาจาก เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เขตท่ีอยูอาศัยของ
นักเรียน อาชีพของบิดามารดา ระดับการศึกษาของบิดามารดา ระดับรายไดของบิดามารดา สวน
เหตุผลในการเลือกศึกษาตอสายสามัญและสายอาชีพมากท่ีสุด คือ เลือกเรียนเพราะตองการประกอบ
อาชีพท่ีม่ันคง 

 สุมิตรา  คล้ํางาม (2552) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจศึกษาตอของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เลย เขต 1 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ           
1) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดึงดูด ปจจัยผลักดันและปจจัยสนับสนุนกับการตัดสินใจใน
การศึกษาตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1         
2) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการศึกษาตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลขเขต 1 3) สรางสมการทํานายการตัดสินใจศึกษาตอของนักเรียน   
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1 โดยศึกษาเชิงคุณภาพและ      
เชิงปริมาณ กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเลยเขต 1 ในปการศึกษา 2552 สรุปไดดังนี้ 
 1) ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธทางบวกกับการตัดสินใจศึกษาตอของนักเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 ไดแก ปจจัยดึงดูด ดานเปาหมาย ความเชื่อ คานิยม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและความเคยชิน ปจจัยผลักดัน ดานความคาดหวัง พันธะสัญญา และแรงเสริม          
ปจจัยสนับสนุน ดานโอกาส ความสามารถ และการสนับสนุน 
 2) ปจจัยท่ีสามารถพยากรณการตัดสินใจศึกษาตอของนักเรียนไดอยางมีนัยสําคัญ  
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ไดแก ปจจัยดานเปาหมาย ปจจัยดานความคาดหวัง  ปจจัยดานความสามารถ
และปจจัยดานการสนับสนุน และตัวแปรพยากรณท่ีสามารถพยากรณการตัดสินใจศึกษาตอของ
นักเรียนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก ปจจัยดานแรงเสริม โดยมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานรอยละ 60.5  (R 2  =.605)  
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 3) สามารถสรางสมการพยากรณถดถอยในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได ดังนี้ 
 DIC = 0.469+0.334 SPP+0.178 EXP+0.150 GAO+0.127 ABI+0.101 FOR 
 Z DIC  = 0.385 ZSPP   +0.233 Z EXP  +0.113 Z GAO  +0.142 Z ABI  +0.126 ZFOR   

 ประดิษฐ  สมวงษา (2552 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
ในการศึกษาตอสายสามัญหรือสายอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในจังหวัดขอนแกน            
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกศึกษาตอสายสามัญหรือสาย
อาชีพและศึกษาความคิดเห็นความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในสาย
สามัญหรือสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน จํานวน 380 คน และสุมตัวอยาง
แบบแบงชั้น เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี รอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาสัดสวนของกลุมตัวอยางกรณีหลายกลุมท่ีเปน
อิสระตอกันโดยใชการทดสอบไคสแควร พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอในสายสามัญหรือสายอาชีพของนักเรียนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแก อาชีพของผูปกครอง 
รายไดของผูปกครอง และระดับการศึกษาของผูปกครอง ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกศึกษา
ตอในสายสามัญและสายอาชีพของนักเรียน สวนคาใชจายในการศึกษามีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
เลือกศึกษาตอในสายสามัญหรือสายอาชีพของนักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  ปจจัยทางดานโอกาสในอนาคต ไดแก โอกาสในอนาคตมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือก
ศึกษาตอในสายสามัญหรือสายอาชีพของนักเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 สุวนีย  พอกสนิท และคณะ (2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอ
แรงจูงใจในการศึกษาตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความสัมพันธและศึกษาปจจัยสงผลตอแรงจูงใจใน
การศึกษาตอของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร  
โดยจําแนกปจจัยดานสวนตัว  ปจจัยดานครอบครัวและปจจัยดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  2554 จากวิธีการสุมแบบแบงชั้น ไดกลุมตัวอยาง  366 คน 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามเปนแบบมาตรประมาณคา การวิเคราะหขอมูลรอยละ    
คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคํานวณหาคาการถดถอยพหูคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple 
Regression) ผลการวิจัยพบวา  
       1) ปจจัยท่ีสัมพันธตอแรงจูงใจในการศึกษาตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สังกัด
สํานักงานเขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มี 6 ปจจัยไดแก 
การสนับสนุนการศึกษาตอของครู (X9) ลักษณะมุงอนาคต (X4) ความคาดหวังของผูปกครอง (X6)  
การสนับสนุนการศึกษาตอของผูปกครอง (X5)  การเลียนแบบเพ่ือน (X8)  ลักษณะทางกายภาพ
ทางการเรียน (X7) โดยมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธเทากับ 0.577 , 0.459 , 0.363 , 0.320 , 0.272 
และ 0.187 ตามลําดับ 



-31- 
 

        2) ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการศึกษาตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สังกัด
สํานักงานเขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มี 3 ปจจัยไดแก 
การสนับสนุนการศึกษาตอของครู (X9) ลักษณะมุงอนาคต (X4)  และความคาดหวังของผูปกครอง 
(X6) โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของแรงจูงใจในการศึกษาตอของนักเรียนไดรอยละ 39.40 
อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.01  เขียนเปนสมการคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดดังนี้  

  𝑌� = 1.286 + .364𝑋9 + .002𝑋4 + .127𝑋6 
 

�̂� = .038𝑍9 + .044𝑍4 + .043𝑍6 

 จินตนา  โนนวงศ (2558 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจ
เลือกแผนการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 : การวิเคราะหจําแนกกลุมและการวิเคราะห  
ซัพพอรตแมชชีน โดยมีวัตถุประสงค คือ  1) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตรและแผนการเรียนศิลปศาสตร 2) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสามารถ
จําแนกกลุมนักเรียนในตัดสินใจเลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตรและแผนการเรียนศิลปศาสตรดวยการ
วิเคราะหจําแนกกลุม 3) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการจําแนกกลุมดวยการวิเคราะหซัพพอรต
เวกเตอรแมชชีน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา 2557 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
ประกอบดวย จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ ไดมาโดยการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi - 
Stage Random Sampling) จํานวน 800 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือการวิเคราะหจําแนก
กลุมและการวิเคราะหดวยวิธีซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน ผลการวิจัยพบวา 
 1) ปจจัยมีความสัมพันธท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนของนักเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีจํานวน 12 ปจจัย ซ่ึงมีคาความสัมพันธอยูระหวาง 0.11 - 0.74  
 2) ผลการวิเคราะหจําแนกกลุมพบวาปจจัยท่ีสามารถจําแนกกลุมนักเรียนท่ีตัดสินใจ
เลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตรและแผนการเรียนศิลปศาสตร มีจํานวน 6 ปจจัย ไดแก 
ความสามารถในการรับรูทางดานการเรียนของตนเอง, โอกาสในการประกอบอาชีพ, เกรดเฉลี่ยสะสม, 
คานิยมของตนเอง,โอกาสในการศึกษาตอและการสนับสนุนจากครอบครัว สามารถเขียนเปนสมการ
จําแนกกลุมสําหรับคามาตรฐานไดดังนี้  
 Z(PLN) = 0.380(GPA) + 0.172(SUF) + 0.352(EXF1) + 0.311(EXF2) + 
0.428(ABL) + 0.356(VUL)  
 สมการจําแนกกลุมสําหรับคาคะแนนดิบไดดังนี้  
 PLN = -15.108 + 0.780(GPA) + 0.328(SUF) + 0.825(EXF1) + 0.704(EXF2) + 
1.051(ABL) + 0.705(VUL)  
 3) ผลการวิเคราะหซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนมีผลการวัดประสิทธิภาพโดยรวม  (F-
measure) ชุดเรียนรูไดรอยละ 100 และผลการวัดประสิทธิภาพโดยรวม (F-measure) ชุดทดสอบ 
ไดรอยละ 91 
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 สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (2558) ไดศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกศึกษา
ตอสาขาวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอสายวิชาชีพของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอสายวิชาชีพของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนผูเรียนท่ีมาจากท่ัวประเทศ
ในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาท่ีมารวมงาน อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย ท่ีจัดข้ึนระหวางวันท่ี 27-28 
พฤศจิกายน 2557 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ท่ีไดจากประชากรโดยการสุมตัวอยาง
แบบแบงชั้นภูมิ จํานวน 854 คนเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลหาคา
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหปจจัย การวิเคราะหความแปรปรวน และการ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 1) ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 50.10 กําลัง 
ศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 รอยละ 51.40 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 – 2.99 รอยละ 
34.50 ผูปกครองมีอาชีพรับจาง รอยละ 40.30 ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 – 19,999 บาท 
รอยละ 41.30 นักเรียนสวนใหญอาศัยอยูกับบิดามารดารอยละ 65.00 การศึกษาของผูปกครองอยูใน
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา รอยละ 39.30 บิดามารดาเปนผูสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา  
รอยละ 89.00 สถานศึกษาท่ีนักเรียนศึกษาอยูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รอยละ 
48.40 มีจํานวนผูเรียนมากกวา 2,000 คน รอยละ 44.10 และเปาหมายของนักเรียนในการศึกษาตอ
สายวิชาชีพ คือการเปนผูประกอบการ รอยละ 82.80  
 2) การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอสายวิชาชีพ พบวามีปจจัย 5  
ดาน ไดแก ดานการประชาสัมพันธของสถานศึกษา ดานชื่อเสียงของสถานศึกษา ดานการสนับสนุน
ของผูปกครอง ดานพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนและดานการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
 3) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง มีความคิดเห็น
เก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอสายวิชาชีพ ในสวนท่ีเก่ียวของกับปจจัยท้ัง 5 ดาน 
ในภาพรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาปจจัยแตละดานพบวา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ทุกดาน เรียงจากปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยมากไปหาคาเฉลี่ยนอย ไดแกดานการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาดานชื่อเสียงของสถานศึกษา ดานการประชาสัมพันธของสถานศึกษา ดานการสนับสนุน
ของผูปกครอง และดานพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน 
 4) ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจศึกษาตอสายวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษามัธยมศึกษา 
และอาชีวศึกษา มีท้ังหมด 4 ปจจัยดวยกันคือ ดานการประชาสัมพันธของสถานศึกษา ( X

1 
) ดานการ

สนับสนุนของผูปกครอง ( X
3 

) ดานการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (X
5 

) และดาน

พฤติกรรมการเรียนของผูเรียน ( X
4 
)สามารถพยากรณความสําเร็จในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอสาย

วิชาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาไดรอยละ 41.70 สมการพยากรณความสําเร็จ
ในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอสายวิชาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา สามารถ
แสดงในรูปคะแนนมาตรฐาน เปนดังนี้  

 𝑧𝑦�=0.289𝑋1+0.276𝑋3+0.223𝑋5+0.080𝑋4  
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 กรมการจัดหางาน (2557) ไดศึกษาการเตรียมความพรอมเพ่ือการศึกษาตอของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 และปท่ี 6 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาการเตรียมความพรอม
เพ่ือการศึกษาตอของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 และปท่ี 6 2) ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ
การศึกษาตอของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 และปท่ี 6 และ 3) เสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงระบบการแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางาน โดยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research)  ตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 
1,610 คน และระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 1,358 คน โดยเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหคือ ความถ่ี (Frequency)  คารอยละ (Percentage)  คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-square : 𝑥2 ) 

 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 สวนใหญ (รอยละ 80.09)  
จะศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 (สายสามัญ) และมีรอยละ 19.91 จะศึกษาตอในระดับ ปวช.  
ในดานการกําหนดเปาหมายในชีวิต พบวา มีเปาหมายท่ีจะรับราชการหรือทํางานในรัฐวิสาหกิจ 
มากท่ีสุด รอยละ 36.03 อยางไรก็ตาม  มีจํานวนถึงรอยละ 31.18 ท่ียังไมไดกําหนดเปาหมายในชีวิต         
เม่ือพิจารณาแยกกลุมระหวางกลุมท่ีจะศึกษาตอในสายสามัญกับกลุมท่ีจะศึกษาตอในสายอาชีวะ  
พบวา นักเรียนท่ีจะเลือกศึกษาตอในสายสามัญมีเปาหมายท่ีจะรับราชการหรือทํางานรัฐวิสาหกิจ 
มากท่ีสุด สวนนักเรียนท่ีเลือกศึกษาตอสายอาชีวะ มีเปาหมายเพ่ือทํางานในบริษัทเอกชนและ
ประกอบธุรกิจสวนตัวมากท่ีสุด นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3  
ยังไมไดรับการเตรียมความพรอมเพ่ือการศึกษาตอเทาท่ีควร กลาวคือ สวนใหญไมเคยทดสอบ IQ 
และไมเคยทดสอบ EQ รวมท้ังไมเคยทดสอบความถนัดทางอาชีพ และไมไดรับการแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ สําหรับปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 
คือ เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม อาชีพของผูปกครอง รายไดของผูปกครอง หนี้สินของครอบครัว  
การทดสอบ IQ และการทดสอบความถนัดทางอาชีพ 

 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาป ท่ี  6 สวนใหญจะศึกษาตอในระดับปริญญาตรี         
โดยมีเพียงรอยละ 9.87 ท่ีจะศึกษาตอในระดับ ปวส. (สายอาชีวศึกษา) โดยภาพรวมนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปท่ี 6  มีเปาหมายท่ีจะรับราชการหรือทํางานรัฐวิสาหกิจ รองลงมา คือ ประกอบธุรกิจ
สวนตัว และรอยละ 15.61 ยังไมไดกําหนดเปาหมาย เม่ือพิจารณาแยกกลุมระหวางกลุมท่ีจะศึกษาตอ
ในระดับ ปวส. (สายอาชีวศึกษา) กับกลุมท่ีจะศึกษาตอในระดับปริญญาตรี พบวา นักเรียนท่ีจะศึกษาตอ
ในระดับ ปวส. (สายอาชีวศึกษา) มีเปาหมายเพ่ือประกอบธุรกิจสวนตัวมากท่ีสุด สวนนักเรียนท่ีจะเรียนตอ
ในระดับปริญญาตรีมีเปาหมายท่ีจะรับราชการหรือทํางานรัฐวิสาหกิจมากท่ีสุด ในประเด็นการเตรียม      
ความพรอมเพ่ือการศึกษาตอ พบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 สวนใหญเคยทดสอบ IQ และ 
EQ รวมท้ังเคยทดสอบความถนัดทางอาชีพ และเคยไดรับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สําหรับปจจัย    
ท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 คือ เกรดเฉลี่ยสะสม 
จํานวนพ่ีนองรวมบิดามารดา อาชีพของผูปกครอง  รายไดของผูปกครอง การทดสอบ EQ  
การทดสอบความถนัดทางอาชีพ  และการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
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2.9 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 

ปจจัยสวนบุคคล 
  - เพศ                                                            
  - จํานวนพ่ีนอง 
  - ลําดับการเปนบุตร 
  - เกรดเฉลี่ยสะสม 
ปจจัยดานส่ิงแวดลอมเกี่ยวกับการเรียนตอ 
  - การไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอ 
  - การแนะแนวการศึกษาตอจากครู 
  - การสงเสริมใหเรียนตอจากครู 
  - ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ 
ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม 
  - การอยูอาศัยกับผูปกครอง 
  - สถานภาพสมรสของผูปกครอง 
  - การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง 
  - อาชีพของผูปกครอง 
  - รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง 
ปจจัยดานจิตวิทยา 
  - เจตคติตอการเรียนเพ่ือการมีงานทํา 
  - เจตคติตอการคลอยตามเพ่ือน 
  - คานิยมทางการศึกษาของผูปกครอง 
 
 
 
 

การเรียนตอสายสามัญ หรือ 
สายอาชีวศึกษาของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 



 
 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ในการวิจัย เรื่ อง ปจจัยท่ี มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและ              
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
ดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย โดยมีการกําหนดประชากร ตัวอยางท่ีใชในการศึกษา วิธีการสุม
ตัวอยาง  การสรางและทดสอบเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และสถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 

3.1 ประชากรและตัวอยาง 
 3.1.1 ประชากร 
   ประชากรท่ีใช ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ นักเรียนท่ีกําลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาป ท่ี 3 ในป พ .ศ. 2558 จํานวน 700,882 คน โดยใชขอมูลจากสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน ซ่ึงรวบรวมโดยกองวิจัยตลาดแรงงาน 

 3.1.2 ตัวอยาง 
   ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
ปท่ี 3 ท่ีตกเปนตัวอยางโดยการคํานวณขนาดตัวอยางจากสูตรตอไปนี้ 

 

 

โดยท่ี 𝑛 คือขนาดของตัวอยางท่ีควรสุมจากท่ีมีอยูท้ังหมด N หนวย 
  N = ขนาดประชากร 
  K = คาจากตาราง z ท่ีระดับความเชื่อม่ัน ในการวิจัยครั้งนี้ใชระดับความเชื่อม่ัน 95% k = 1.96 
  V = CV = คาสัมประสิทธิ์ความผันแปร ในการวิจัยครั้งนี้ใชสัมประสิทธิ์ความผันแปรเทากับ 1 
  E’ = % ความเคลื่อนท่ียอมรับได ในการวิจัยครั้งนี้ใชความคลาดเคลื่อน รอยละ 5 

   จากสูตรกําหนดขนาดตัวอยางดังกลาวสามารถคํานวณขนาดตัวอยางข้ันตน
ภาพรวมท้ังประเทศ ไดจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 6,086 คน และขนาดตัวอยาง
ข้ันตนรายภาค รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 ขนาดตัวอยางจําแนกตามภูมิภาคและหนวยงาน   

ภูมิภาค/หนวยงาน ขนาด
ประชากร 

(คน) 

ขนาด
ตัวอยาง
ข้ันตน* 
(คน) 

ขนาด
ตัวอยาง

สําหรับการ
วิเคราะห** 

(คน) 
ภาคกลาง 234,998 1,527 1,744 

- ฝายวิเคราะหตลาดแรงงาน   125,779 817 917 
- ศูนยขาวสารตลาดแรงงานจังหวัดระยอง 53,589 348 398 
- ศูนยขาวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุร ี 55,630 362 429 

ภาคเหนือ 114,920 1,516 1,517 
- ศูนยขาวสารตลาดแรงงานจังหวัดลําปาง 114,920 1,516 1,517 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 240,377 1,527 1,528 
- ศูนยขาวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแกน 240,377 1,527 1,528 

ภาคใต 110,587 1,516 1,519 
- ศูนยขาวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา 110,587 1,516 1,519 

รวม 700,882 6,086 6,308 

หมายเหตุ : * ขนาดตัวอยางข้ันตน คือ ขนาดตัวอยางท่ีคํานวณไดจากขนาดประชากรตามสูตรกําหนดขนาด 
 ตัวอยางท่ีกําหนดโดยใชชวงความเช่ือมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน 5% 
 ** ขนาดตัวอยางสําหรับการวิเคราะห คือ ขนาดตัวอยางท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลและทําการ
ตรวจสอบสอบความถูกตองสมเหตุสมผล เพ่ือใหไดขอมูลดิบท่ีมีความนาเช่ือถือท่ีสุดสําหรับนําไปวิเคราะห ท้ังน้ี
ขนาดตัวอยางสําหรับการวิเคราะหจะตองมีจํานวนไมต่ํากวาขนาดตัวอยางข้ันตน 

  โดยการวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะหแบงเปน 5 สวน คือ 1) ภาพรวม       
ท่ัวประเทศ 2) ภาคกลาง 3) ภาคเหนือ 4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 5) ภาคใต โดยภาคกลาง 
จะรวมขอมูลตัวอยางจากฝายวิเคราะหตลาดแรงงาน ศูนยขาวสารตลาดแรงงานจังหวัดระยอง และ
ศูนยขาวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุร ี
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3.2 วิธีการสุมตัวอยาง    
 การวิจัย เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสาย
อาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ใชแผนการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster 
Sampling) และทําการเลือกตัวอยางแบบงาย  (Simple Random Sampling : SRS )  

3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลซ่ึง
ดําเนินการสรางเครื่องมือตามข้ันตอน ดังนี้ 
 3.3.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามท่ีใชในการเก็บขอมูลจากเอกสารและตํารา     
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดกรอบความคิดในการสรางแบบสอบถาม 
 3.3.2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และเอกสารการวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของโดยพิจารณาถึง
รายละเอียดตาง ๆ เพ่ือใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีกําหนดไว 
 3.3.3 สรางแบบสอบถามใหมีเนื้อหาท่ีครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือใช
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยางเพ่ือนํามาวิเคราะห 
  แบบสอบถามท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 5 สวน 
ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 เปนขอมูลสวนบุคคล เปนคําถามแบบปด (Close-Ended 
Response Question)  4 ขอ โดยแตละขอใชระดับการวัดขอมูลประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
   ขอท่ี 1 เพศ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
   ขอท่ี 2 จํานวนพ่ีนอง เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) 
   ขอท่ี 3 ลําดับการเปนบุตร เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ 
(Ordinal Scale) 
   ขอท่ี 4 เกรดเฉลี่ยสะสม เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal 
Scale) 

  สวนท่ี 2 เปนขอมูลดานส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการเรียนตอ เปนคําถาม
แบบหลายทางเลือก (Multiple Choice Question) 1 ขอ และคําถามแบบ 2 ตัวเลือก (Dichotomous 
Question) 4 ขอ โดยแตละขอใชระดับการวัดขอมูลประเภทตาง ๆ ดังนี้  

  ขอท่ี 1 การไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอ เปนระดับการวัดขอมูล
ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
   ขอท่ี 2 แหลงขอมูลขาวสารท่ีไดรับ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale) 
   ขอท่ี 3 การไดรับการแนะแนวการศึกษาตอ เปนระดับการวัดขอมูลประเภท
นามบัญญัติ (Nominal Scale) 
   ขอท่ี 4 การจูงใจหรือสงเสริมสนับสนุนจากครู เปนระดับการวัดขอมูลประเภท
นามบัญญัติ (Nominal Scale) 
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   ขอท่ี 5 การสงเสริมหรือสนับสนุนของครูใหนักเรียนเรียนตอ เปนระดับการวัด
ขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

  สวนท่ี 3 เปนขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม เปนคําถามแบบปด (Close-
Ended Response Question)  5 ขอ โดยแตละขอใชระดับการวัดขอมูลประเภทตาง ๆ ดังนี้  

  ขอท่ี 1 นักเรียนอยูในความปกครองของใคร เปนระดับการวัดขอมูลประเภท
นามบัญญัติ (Nominal Scale) 
   ขอท่ี 2 สถานภาพสมรสของผูปกครอง เปนระดับการวัดขอมูลประเภท   
นามบัญญัติ (Nominal Scale) 
   ขอท่ี 3 การศึกษาของผูปกครอง เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) 
   ขอท่ี 4 อาชีพของผูปกครอง เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) 
   ขอท่ี 5 รายไดตอเดือนของผูปกครอง เปนระดับการวัดขอมูลประเภท     
นามบัญญัติ (Nominal Scale) 

 สวนท่ี 4 เปนขอมูลดานจิตวิทยา โดยแบงเปน 3 ดาน คือ 1) ดานเจตคติตอ
การเรียนเพ่ือการมีงานทํา  2) ดานการคลอยตามกลุมเพ่ือน  และ 3) ดานคานิยมทางการศึกษาของ
ผูปกครอง ซ่ึงแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนในสวนนี้เปนการใหผูตอบเลือกตอบ (Check List)  โดยใชระดับ
การวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) เปนการวัดแบบ  Likert  Scale  มี 5 ระดับ 
โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
 ระดับ 5 มีระดับสําคัญมากท่ีสุด 
 ระดับ 4 มีระดับสําคัญมาก 
 ระดับ 3 มีระดับสําคัญปานกลาง 
 ระดับ 2 มีระดับสําคัญนอย 
  ระดับ 1 มีระดับสําคัญนอยท่ีสุด 

  สวนท่ี 5 เปนขอมูลการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียน โดยเปนคําถามแบบ
หลายทางเลือก (Multiple Choice Question) 1 ขอ และคําถามแบบ 2 ตัวเลือก (Dichotomous 
Question) 1 ขอ โดยแตละขอใชระดับการวัดขอมูลประเภทตาง ๆ ดังนี้ 

  ขอท่ี 1 ความตองการเรียนตอ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) 
   ขอท่ี 2 ระดับท่ีตองการเรียนตอ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) 
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  การอธิบายผลการวิจัยในสวนนี้ใชคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากกลุมตัวอยางในการ
แปลความหมายโดยจัดแบงเปน 5 ระดับ สําหรับการปรับสเกล ทําโดยแบงเกณฑเปรียบเทียบ และ 
แบงก่ึงกลางของอันตรภาคชั้น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542, หนา 110) ซ่ึงคะแนนสูงสุด
เทากับ 5 และคะแนนต่ําสุดเทากับ 1 เพ่ือใหไดลักษณะการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) 
โดยใชสูตรหาความกวางของอันตรภาคชั้น ดังนี้  
  จากสูตร ความกวางของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด 
 จํานวนชั้น 

       = 5−1
5

= 0.8 

 นํามาหาระดับคะแนนเฉลี่ย โดยกําหนดคะแนนใหม ดังนี้ 
 คะแนน  4.21-5.00 หมายถึง นักเรียนใหความสําคัญกับองคประกอบของ
ปจจัยดานจิตวิทยาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเรียนตอระดับมากท่ีสุด 
 คะแนน  3.41-4.20 หมายถึง นักเรียนใหความสําคัญกับองคประกอบของ
ปจจัยดานจิตวิทยาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเรียนตอระดับมาก 
 คะแนน  2.61-3.40 หมายถึง นักเรียนใหความสําคัญกับองคประกอบของ
ปจจัยดานจิตวิทยาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเรียนตอระดับปานกลาง 
 คะแนน  1.81-2.60 หมายถึง นักเรียนใหความสําคัญกับองคประกอบของ
ปจจัยดานจิตวิทยาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเรียนตอระดับนอย 
 คะแนน  1.00-1.80 หมายถึง นักเรียนใหความสําคัญกับองคประกอบของ
ปจจัยดานจิตวิทยาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเรียนตอระดับนอยท่ีสุด 

3.4 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 3.4.1 นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนมาทําการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหาและ
ความเหมาะสมของเนื้อหา (Content Validity) เพ่ือปรับปรุงใหมีความเหมาะสม 
 3.4.2 นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความเท่ียงตรงแลว ไปใชเก็บขอมูลจาก
กลุมประชากรท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง (Pre-test) จํานวน 30 ชุด เพ่ือทดสอบความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) ไดคา 0.808  

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการโดยมีหนังสือถึงผูบริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา      
ท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเปนตัวอยาง  เพ่ือขอความรวมมือในการอํานวยความสะดวกให
เจาหนาท่ีกองวิจัยตลาดแรงงาน เขาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียนดังกลาว โดยการเก็บ
รวบรวมขอมูลดําเนินการโดยเจาหนาท่ีฝายวิเคราะหตลาดแรงงานและเจาหนาท่ีศูนยขาวสาร
ตลาดแรงงาน ซ่ึงเปนหนวยงานในสังกัดของกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน  
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3.6 การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ แบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1  การวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  

 สวนท่ี 2 การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 สวนท่ี 3 การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายอาชีวศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 การวิเคราะหขอมูลท้ัง 3 สวนดังกลาวใชสถิติสําหรับวิเคราะหขอมูลตามลักษณะ
ของขอมูล ดังนี้ 

 3.6.1 ความถ่ีและคารอยละ (Frequency and Percentage) เพ่ืออธิบายขอมูลใน
สวนท่ี 1 ประกอบดวย เพศ  จํานวนพ่ีนอง  ลําดับการเปนบุตร  เกรดเฉลี่ยสะสม  การไดรับขาวสาร
เก่ียวกับการเรียนตอ  การไดรับการแนะแนวการศึกษาตอ  การมีสวนสงเสริมใหเรียนตอจากครู  
ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ  ผูปกครอง  สถานภาพสมรสของผูปกครอง  การศึกษาของ
ผูปกครอง  อาชีพของผูปกครอง  รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง ซ่ึงขอมูลดังกลาวนี้อยูในมาตร
วัดระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale) และระดับเรียงลําดับ (Ordinal Scale)   

 3.6.2 การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic Regression)  โดย
ทดสอบท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 เพ่ือหาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสาย
อาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในการวิเคราะหสวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 

  การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกเปนการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม 
(1ตัวแปร) และตัวแปรอิสระ (≥1ตัวแปร) โดยท่ีตัวแปรตาม (Y) มีลักษณะเปนตัวแปรเชิงกลุม เม่ือได
แบบแผนความสัมพันธ (สมการพยากรณ) แลวสามารถนําแบบแผนดังกลาวไปใชประมาณคากลุมได 
การวิเคราะหการถอดถอยโลจิสติกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

  1) Binary Logistic Regression ตัวแปรตามเปนตัวแปรเชิงกลุมมีคาได
เพียง 2 คา (ตัวแปรทวิ) เชน Y=1 นักเรียนตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ หรือ Y=0 นักเรียน
ตัดสินใจเลือกเรียนตอสายอาชีวศึกษา 

  2) Multinomial Logistic Regression ตัวแปรตามเปนตัวแปรเชิงกลุมท่ีมี
คามากกวา 2 คา 

  รูปแบบสมการการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก 

  การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก สมการพยากรณท่ีไดจากตัวแบบการ
วิเคราะหจะเปนสมการแสดงความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณท่ีสนใจ (Probability of Event) 
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  ฟงกชั่นโลจิสติก (logistic function) 

  𝑃(𝑦|𝑥) = 𝑒𝛼+𝛽𝑥

1+𝑒𝛼+𝛽𝑥
 

  โดยท่ี  

  𝑃(𝑦|𝑥)  = ความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณท่ีสนใจ (y=1) ภายใต
ตัวแปรอิสระ (x) 

    e = exponential function (e=2.71828) 

    𝛼     = คาคงท่ี  

    𝛽𝑥  = สัมประสิทธิ์การถดถอยโลจิสติกของตัวแปรอิสระ x ซ่ึงเปน
พารามิเตอรท่ีไมทราบคาสามารถประมาณคาไดโดยการใชวิธี Maximum likelihood 

  จากฟงกชั่นโลจิสติกดังกลาวสามารถแปลงใหเปนฟงกชั่นท่ีงายข้ึนได 2 
รูปแบบ คือ 

  1) Logit 

  2) Odds ratio 

    รูปแบบท่ี 1 Logit  
 

  จากสมการ 𝑃(𝑦|𝑥) = 𝑒𝛼+𝛽𝑥

1+𝑒𝛼+𝛽𝑥
 

 
   

                             𝑙𝑛 � 𝑃(𝑦|𝑥)
1−𝑃(𝑦|𝑥)

� = 𝛼 + 𝛽𝑥 

 

                                                Log odds หรือ logit of P(𝑦|𝑥) 
 
  รูปแบบท่ี 2 Odds ratio 

  𝑂𝑑𝑑𝑠 = 𝑃(𝑌=1)
1−𝑃(𝑌=1)

= 𝑃
1−𝑃
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    จากสมการ 𝑃(𝑦|𝑥) = 𝑒𝛼+𝛽𝑥

1+𝑒𝛼+𝛽𝑥
 

 
   

𝑂𝑑𝑑𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑂𝑑𝑑𝑠1
𝑂𝑑𝑑𝑠2

 

 

  𝑂𝑑𝑑𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = 𝑃∗ 1−𝑃∗⁄
𝑃 1−𝑃⁄ = 𝑒𝑏𝑖 = 𝑒𝑥𝑝(𝑏𝑖) 

 

  โดย 𝑃∗ 1 − P∗⁄  = Odds 1  

  เม่ือ  𝑃∗  = ความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณท่ีสนใจ  

          1 − 𝑃∗ = ความนาจะเปนของการไมเกิดเหตุการณท่ีสนใจ 
 

   𝑃 1 − 𝑃⁄  = Odds2 
  เม่ือ    P = ความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณท่ีสนใจ 
   1- P = ความนาจะเปนของการไมเกิดเหตุการณท่ีสนใจ 
    
  การวิจัยครั้งนี้มุงท่ีจะอธิบายตัวแปรท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสาย
สามัญหรือสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มากกวาการทํานายหรือพยากรณการ
ตัดสินใจเลือกเรียนตอ โดยใชการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic 
Regression) ท่ีมีตัวแปรอิสระมากกวา 1 ตัว โดยใชรูปแบบฟงกชั่นโลจิสติก ดังนี้ 
 

𝑃(𝑦|𝑥𝑖) =
𝑒𝑏0+𝑏1𝑥1+⋯+𝑏𝑖𝑥𝑖

1 + 𝑒𝑏0+𝑏1𝑥1+⋯+𝑏𝑖𝑥𝑖
 

 

  โดย 𝑃(𝑦|𝑥𝑖) = ความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณท่ีสนใจ (y=1) 

ภายใตตัวแปรอิสระตัวท่ี i (𝑥𝑖) 
      e = exponential function (e=2.71828) 
               b   = สัมประสิทธิ์การถดถอยโลจิสติก 
      x = ตัวแปรอิสระ 



 
 

บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสาย
อาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาขอมูลท่ัวไป สถานภาพ
เศรษฐกิจและสังคม และขอมูลดานจิตวิทยาท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาพรวมท่ัวประเทศและรายภาค และเพ่ือศึกษา
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปท่ี 3 ภาพรวมท่ัวประเทศและรายภาค ตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู      
ในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 6,308 คน โดยเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม           
ซ่ึงนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบความเรียงประกอบตาราง 5 สวน ดังนี้ 
   สวนท่ี 1  การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและ 
    สายอาชีวศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาพรวมท่ัวประเทศ  
โดยวิเคราะหในประเด็นยอย ดังนี้ 
  สวนท่ี 1.1  ผลการวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
   ปท่ี 3 ภาพรวมท่ัวประเทศ 
  สวนท่ี 1.2  ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอ 
   สายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาพรวม 
   ท่ัวประเทศ 
   สวนท่ี 1.3 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอ  
    สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาพรวม 
    ท่ัวประเทศ 

 สวนท่ี 2 การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและ 
  สายอาชีวศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 
โดยวิเคราะหในประเด็นยอย ดังนี้ 

  สวนท่ี 2.1  ผลการวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
   ปท่ี 3 ภาคกลาง 
  สวนท่ี 2.2  ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอ 
   สายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 
   สวนท่ี 2.3 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอ  
    สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 
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 สวนท่ี 3 การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและ 
  สายอาชีวศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ 

โดยวิเคราะหในประเด็นยอย ดังนี้ 

  สวนท่ี 3.1  ผลการวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
    ปท่ี 3 ภาคเหนือ 
  สวนท่ี 3.2  ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอ 
   สายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ 
   สวนท่ี 3.3 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอ  
    สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ 

 สวนท่ี 4 การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ 
  และสายอาชีวศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    

โดยวิเคราะหในประเด็นยอย ดังนี้ 

  สวนท่ี 4.1  ผลการวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
   ปท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  สวนท่ี 4.2  ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอ 
   สายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   สวนท่ี 4.3 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอ  
    สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 สวนท่ี 5 การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและ 
  สายอาชีวศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต  

โดยวิเคราะหในประเด็นยอย ดังนี้ 

  สวนท่ี 5.1  ผลการวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
   ปท่ี 3 ภาคใต 
  สวนท่ี 5.2  ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอ 
   สายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต 
   สวนท่ี 5.3 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอ   
    สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต 

    โดยการวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญหรือ  
สายอาชีวศึกษานั้นใชการวิเคราะหการถดถอย Binary Logistic Regression ประกอบดวยตัวแปร
อิสระ 16 ตัว ดังนี้ 
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    𝑥1  เพศ    

    𝑥2  จํานวนพ่ีนอง 

    𝑥3  ลําดับการเปนบุตร   

    𝑥4  เกรดเฉลี่ยสะสม 

    𝑥5  การไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอ   

    𝑥6  การไดรับการแนะแนวการศึกษาตอจากครู 

    𝑥7  การมีสวนสงเสริมใหเรียนตอจากครู 

    𝑥8  ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ 

    𝑥9  ผูปกครอง   

    𝑥10  สถานภาพสมรสของผูปกครอง 

    𝑥11  การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง   

    𝑥12  อาชีพของผูปกครอง   

    𝑥13  รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง 

    𝑥14  เจตคติตอการเรียนเพ่ือการมีงานทํา   

    𝑥15  เจตคติตอการคลอยตามเพ่ือน   

    𝑥16  คานิยมทางการศึกษาของผูปกครอง 

 เพ่ือความเขาใจในการแปลความหมายผลการวิเคราะห จึงกําหนดสัญลักษณท่ีใช  
ในการวิเคราะหไว ดังนี้ 
 n แทน ขนาดของตัวอยาง 
 df แทน องศาแหงความอิสระ (Degree of Freedom) 
 B แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอยโลจิสติก 
                 S.E. แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การ 
   ถดถอยโลจิสติก  
                 Odds Ratio แทน อัตราสวนระหวางโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณท่ีสนใจ  
   (y = 1) กับโอกาสท่ีจะไมเกิดเหตุการณท่ีสนใจ 
   (y = 0) 
 - 2 Log Likelihood แทน คาท่ีใชตรวจสอบความเหมาะสมของสมการ 
    การถดถอยโลจิสติก โดยพิจารณาคาความเปนไปได  
    (likelihood value) 
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 Model Chi-square แทน คาท่ีใชทดสอบนัยสําคัญความเหมาะสมของสมการ 
    การถดถอยโลจิสติกโดยใชสถิติไคสแควร  

    (𝜒2 − 𝑡𝑒𝑠𝑡) 

 𝑹𝟐 (Cox & Snell) แทน สถิติท่ีใชตรวจสอบความสอดคลองของสมการ 
    การถดถอยโลจิสติก หรือเปอรเซ็นตท่ีสามารถอธิบาย 
    ความแปรปรวนหรือความผันแปรในการวิเคราะห 
    การถดถอยโลจิสติก 
 Percentage correctly classified แทน รอยละของการทํานายกลุมท่ีถูกตอง 

รายละเอียดผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ 

สวนที่ 1 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและ     
  สายอาชีวศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาพรวมทั่วประเทศ 

   สวนท่ี 1.1 ผลการวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
     ภาพรวมท่ัวประเทศ 

   1.1.1 ขอมูลท่ัวไปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

    กลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 6,308 คน    
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 60.48 และเพศชาย รอยละ 39.52  เปนนักเรียนท่ีมีพ่ีนองรวมกัน   
ไมเกิน 2 คน  รอยละ 75.33 รองลงมา คือ มีพ่ีนองรวมกันมากกวา 2 คน คิดเปนรอยละ 24.67   
เปนบุตรคนท่ี 1 มากท่ีสุด รอยละ 48.86 รองลงมาคือ เปนบุตรคนท่ี 2 รอยละ 39.90  โดยนักเรียน
สวนใหญมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 รอยละ 72.64 รองลงมา คือ เกรดเฉลี่ยสะสมนอยกวาหรือ
เทากับ 2.5 รอยละ 27.36 ปรากฏตามตารางท่ี 4.1  

ตารางท่ี 4.1 ขอมูลท่ัวไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาพรวมท่ัวประเทศ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ 
      ชาย 
      หญิง 
      รวม 

 
2,493 
3,815 
6,308 

 
39.52 
60.48 

100 
จํานวนพ่ีนอง 
      เปนลูกคนเดียว 
      2 คน                      
      มากกวา 2 คน 
      รวม 

 
1,206 
3,546 
1,556 
6,308 

 
19.12 
56.21 
24.67 

100 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) ขอมูลท่ัวไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาพรวมท่ัวประเทศ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 
ลําดับการเปนบุตร 
      คนท่ี 1 
      คนท่ี 2 
      มากกวาคนท่ี 2 
      รวม 

 
3,082 
2,517 

709 
6,308 

 
48.86 
39.90 
11.24 

100 
เกรดเฉล่ียสะสม 
      นอยกวาหรือเทากับ 2.5 
      มากกวา 2.5 
      รวม 

 
1,726 
4,582 
6,308 

 
27.36 
72.64 

100 

   1.1.2 ขอมูลดานส่ิงแวดลอมเกี่ยวกับการเรียนตอ 

    นักเรียนสวนใหญเคยไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ ปวช. รอยละ 94.83 และมีรอยละ 5.17 ท่ีไมไดรับขาวสารดังกลาว 
โดยกลุมท่ีไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอ ไดรับขาวสารจาก ครูหรือหรืออาจารยแนะแนวมากท่ีสุด 
รอยละ 32.69 รองลงมาคือ รุนพ่ีหรือเพ่ือน รอยละ 19.39 (ตารางท่ี 4.2 และ ตารางท่ี 4.2-1) 
นักเรียนสวนใหญเคยไดรับการแนะแนวการศึกษาตอจากครู รอยละ 97.04 และมีรอยละ 2.96 ท่ีไม
เคยไดรับการแนะแนว (ตารางท่ี 4.3)  โดยนักเรียนสวนใหญคิดวาครูมีสวนในการจูงใจหรือสงเสริม
สนับสนุนใหเรียนตอ รอยละ 96.37 และมีรอยละ 3.63 ท่ีคิดวาครูไมมีสวนในการจูงใจ (ตารางท่ี 4.4)
โดยสวนใหญครูสงเสริมหรือสนับสนุนใหนักเรียนเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 
60.24 และสนับสนุนใหเรียนตอในระดับ ปวช. รอยละ 39.76 ปรากฏตามตารางท่ี 4.5 

ตารางท่ี 4.2 การไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอ ภาพรวมท่ัวประเทศ 

การไดรับขาวสาร จํานวน (คน) รอยละ 
ไมเคยไดรับขาวสาร 326 5.17 
เคยไดรับขาวสาร 5,982 94.83 

รวม 6,308 100 
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ตารางท่ี 4.2-1 ชองทางการไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอ ภาพรวมท่ัวประเทศ 

การไดรับขาวสาร จํานวน (ครั้ง) รอยละ 
เคยไดรับขาวสาร 
     สื่อมวลชน เชน วิทยุ  โทรทัศน 
     อินเตอรเน็ต 
     เอกสารหรือวารสาร 
     ครู-อาจารยแนะแนว 
     ผูปกครอง 
     รุนพ่ี เพ่ือน 
     ผูนําชุมชน 
     อ่ืน ๆ เชน วิทยากรมาแนะนํา 
     รวม 

 
1,285 
2,722 
1,088 
5,259 
2,412 
3,120 

195 
6 

16,087 

 
7.99 

16.92 
6.76 

32.69 
14.99 
19.39 
1.21 
0.04 
100 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

ตารางท่ี 4.3 การแนะแนวการศึกษาตอจากครู ภาพรวมท่ัวประเทศ 

การไดรับการแนะแนวการศกึษาตอ จํานวน (คน) รอยละ 
เคยไดรับการแนะแนว 6,121 97.04 
ไมเคยไดรับการแนะแนว 187 2.96 

รวม 6,308 100 

ตารางท่ี 4.4 การมีสวนสงเสริมใหเรียนตอจากครู ภาพรวมท่ัวประเทศ 

การมีสวนสงเสริมใหเรียนตอจากครู จํานวน (คน) รอยละ 
มี 6,079 96.37 
ไมมี 229 2.63 

รวม 6,308 100 

ตารางท่ี 4.5 ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ ภาพรวมท่ัวประเทศ 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 3,800 60.24 
ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) 2,508 39.76 

รวม 6,308 100 
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   1.1.3 ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม 

    นักเรียนสวนใหญอาศัยอยู กับผูปกครองท่ีเปนบิดาและมารดา     
รอยละ 67.01 รองลงมาคือ อาศัยอยูกับผูปกครองท่ีเปนมารดา รอยละ 16.68 โดยสวนใหญเปนกลุม
ท่ีบิดาและมารดาอยูดวยกัน รอยละ 70.29 รองลงมา คือ บิดาและมารดาแยกกันอยูหรืออยูกับ        
ผูอุปการะ รอยละ 29.71 ซ่ึงผูปกครองของนักเรียนสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุด    
รอยละ 39.89 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษาและต่ํากวา รอยละ 23.72 ประกอบอาชีพธุรกิจ
สวนตัว คาขายหรือรับจางท่ัวไปมากท่ีสุด รอยละ 45.55 รองลงมา คือ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
รอยละ 22.94 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 20,000 บาท รอยละ 62.57 รองลงมาคือ 30,001 บาท
ข้ึนไป รอยละ 20.51 ปรากฏตามตารางท่ี 4.6     

ตารางท่ี 4.6 สถานภาพเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาพรวมท่ัวประเทศ 

สถานภาพเศรษฐกิจและสังคม จํานวน (คน) รอยละ 
ผูปกครอง 
      บิดา 
      มารดา 
      บิดาและมารดา 
      ผูอุปการะ 
      รวม 

 
370 

1,052 
4,227 

659 
6,308 

 
5.87 

16.68 
67.01 
10.45 

100 
สถานภาพสมรสของผูปกครอง 
      บิดาและมารดาอยูดวยกัน 
      บิดาและมารดาแยกกันอยู 
      หรืออยูกับผูอุปการะ 
      รวม 

 
4,434 
1,874 

 
6,308 

 
70.29 
29.71 

 
100 

การศึกษาของผูปกครอง 
     ประถมศึกษาและต่ํากวา 
     มัธยมศึกษา 
     ปวช./ปวส. 
     ปริญญาตรีหรือสูงกวา 
     รวม 

 
2,516 

823 
1,473 
1,496 
6,308 

 
39.89 
13.05 
23.35 
23.72 

100 
อาชีพของผูปกครอง 
     รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
     ทํางานภาคเอกชน 
     ประกอบธุรกิจสวนตัว คาขาย 
     หรือรับจางท่ัวไป 
     เกษตรกรรม 
    รวม 

 
1,187 

801 
2,873 

 
1,447 
6,308 

 
18.82 
12.70 
45.55 

 
22.94 

100 
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ตารางท่ี 4.6 (ตอ) สถานภาพเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาพรวมท่ัวประเทศ 

สถานภาพเศรษฐกิจและสังคม จํานวน (คน) รอยละ 
รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูปกครอง 
     ไมเกิน 10,000 บาท 
     10,001-20,000 บาท 
     20,001 – 30,000 บาท 
     30,001 บาทข้ึนไป 
     รวม 

 
1,886 
2,061 
1,067 
1,294 
6,308 

 
29.90 
32.67 
16.92 
20.51 

100 

   สวนท่ี 1.2 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญของ 
    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาพรวมท่ัวประเทศ 

    จากผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic  
Regression) ท่ีมีตัวแปรอิสระ 16 ตัว เพ่ืออธิบายโอกาสท่ีจะเรียนตอสายสามัญของนักเรียน        
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยางมีนัยสําคัญ โดยมีคาวัด goodness 

of fit คือ -2LL = 5,767.87 Chi-square =1,856.76 (df=26)  ซ่ึงมีระดับนัยสําคัญ 0.001 𝑹𝟐 
(Cox & Snell) = 0.25 โดยสมการสําหรับการพยากรณการเรียนตอสายสามัญของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาพรวมท่ัวประเทศ คือ 

𝑒1.73−0.66𝑥1(1)+0.26𝑥2(1)−0.66𝑥4(1)−0.53𝑥5(1)+2.01𝑥8(1)+0.30𝑥9(3)

1 + e1.73−0.66x1(1)+0.26x2(1)−0.66x4(1)−0.53x1(1)+2.01x8(1)+0.30x9(3)
 

 

+0.47𝑥11(3) + 0.43𝑥12(1) − 0.29𝑥12(2) − 0.20𝑥12(3) + 0.63𝑥13(3) − 0.38𝑥14
+0.47𝑥11(3) + 0.43𝑥12(1) − 0.29𝑥12(2) − 0.20𝑥12(3) + 0.63𝑥13(3) − 0.38𝑥14

 

และเม่ือนําสมการนี้กลับไปทํานายขอมูล ในตัวอยางไดคาการทํานายถูกประมาณรอยละ 79 (78.88) 
ซ่ึงโดยภาพรวมสมการนี้มีความเหมาะสมกับขอมูลเชิงประจักษในระดับมาก โดยตัวแปรอิสระท่ีมี 
สวนชวยอธิบายตัวแปรตาม (การเรียนตอสายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  ประกอบดวย 

     1) เพศ  พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เพศชายมีโอกาสท่ีจะเรียนตอ
สายสามัญนอยกวาเพศหญิง 0.52 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

     2) จํานวนพ่ีนอง  พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเปนลูกคนเดียวมี
โอกาสท่ีจะเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียนท่ีมีจํานวนพ่ีนองรวมกันมากกวา 2 คน เปน 1.3 เทา 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

     3) เกรดเฉล่ียสะสม พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีเกรดเฉลี่ย
สะสมนอยกวาหรือเทากับ 2.5 (ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2) มีโอกาสเรียนตอ
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สายสามัญ นอยกวานักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 เปน 0.52 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.001 

     4) การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 3 ท่ีไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอ มีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนท่ีไมไดรับ
ขาวสารเก่ียวการเรียนตอ เปน 0.59 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

     5) ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 ท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอสายสามัญ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) มีโอกาสเรียนตอสายสามัญ
มากกวา นักเรียนท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอสายอาชีวศึกษา (ปวช.) เปน 7.47 เทา อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

     6) ผูปกครอง  พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีอาศัยอยูกับผูปกครอง
ท่ีเปนบิดาและมารดามีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียนท่ีอาศัยอยูกับผูอุปการะ เปน 1.35 
เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

     7) การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง  พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมี
ผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือสูงกวามีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวา
นักเรียนท่ีมีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษาและต่ํากวา เปน 1.59 เทา อยางมี
นัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

     8) อาชีพของผูปกครอง   

      8.1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีผูปกครองมีอาชีพรับราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ   มีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียนท่ีผูปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม เปน 1.54 
เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

      8.2) นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาป ท่ี  3 ท่ีผูปกครองมีอาชีพทํางาน
ภาคเอกชน มีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนท่ีผูปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม เปน 0.74 
เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

      8.3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีผูปกครองมีอาชีพประกอบธุรกิจ
สวนตัวมีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนท่ีผูปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม เปน 0.82 เทา 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

     9) รายไดเฉล่ียของผูปกครอง พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมี
ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 บาทข้ึนไป มีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียนท่ีมี
ผูปกครอง มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท เปน 1.87 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.001 

     10) เจตคติตอการเรียนเพ่ือการมีงานทํา พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
ปท่ี 3 ท่ีมีคะแนนเจตคติตอการเรียนเพ่ือการมีงานทําเพ่ิมข้ึน 1 คะแนนมีโอกาสเรียนตอสายสามัญ
ลดลงรอยละ 32 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001  รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4.7 
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ตารางท่ี 4.7  ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญของ 
    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาพรวมท่ัวประเทศ 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Odds Ratio 
เพศ  
     ชาย (1) 
     หญิง 

 
-0.66*** 

- 

 
0.07 

- 

 
0.52 
1.00 

จํานวนพ่ีนอง 
     เปนลูกคนเดียว (1) 
     2 คน (2) 
     มากกวา 2 คน  

 
0.26* 
0.17 

- 

 
0.12 
0.10 

- 

 
1.30 
1.19 
1.00 

ลําดับการเปนบุตร 
     คนท่ี 1 (1) 
     คนท่ี 2 (2) 
     ลําดับท่ีอ่ืน ๆ 

 
0.07 
0.00 

- 

 
0.14 
0.13 

- 

 
1.07 
1.00 
1.00 

เกรดเฉล่ียสะสม 
     นอยกวาหรือเทากับ 2.5 (1) 
     มากกวา 2.5 

 
-0.66*** 

- 

 
0.07 

- 

 
0.52 
1.00 

การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ 
     ไดรับ (1) 
     ไมไดรับ 

 
-0.53** 

- 

 
0.17 

- 

 
0.59 
1.00 

การแนะแนวการศึกษาตอจากครู 
     เคย (1) 
     ไมเคย 

 
-0.10 

- 

 
0.21 

- 

 
0.90 
1.00 

การสงเสริมใหเรียนตอจากครู 
     มี  (1) 
     ไมมี 

 
-0.02 

- 

 
0.19 

- 

 
1.02 
1.00 

ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (1) 
     ระดับ ปวช. 

 
2.01*** 

- 

 
0.07 

- 

 
7.47 
1.00 
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ตารางท่ี 4.7  (ตอ) ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ 
    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาพรวมท่ัวประเทศ 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Odds Ratio 
ผูปกครอง 
     บิดา (1) 
     มารดา (2) 
     บิดาและมารดา (3) 
     ผูอุปการะ  

 
-0.03 
0.03 
0.30* 

- 

 
0.16 
0.13 
0.13 

- 

 
0.97 
1.03 
1.35 
1.00 

สถานภาพการสมรสของผูปกครอง 
     บิดาและมารดาอยูดวยกัน (1) 
     บิดาและมารดาแยกกันอยูหรืออยูกับผูอุปการะ 

 
-0.07 

- 

 
0.11 

- 

 
0.94 
1.00 

การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง 
     มัธยมศึกษา (1) 
     ปวช. หรือ ปวส. (2) 
     ปริญญาตรีหรือสูงกวา (3) 
     ประถมศึกษาและต่ํากวา 

 
-0.04 
0.04 

0.47*** 
- 

 
0.08 
0.11 
0.13 

- 

 
0.96 
1.04 
1.59 
1.00 

อาชีพของผูปกครอง 
     ทํางานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (1) 
     ทํางานภาคเอกชน (2) 
     ประกอบธุรกิจสวนตัว (3) 
     เกษตรกรรม 

 
0.43*** 
-0.29* 
-0.20* 

- 

 
0.14 
0.12 
0.08 

- 

 
1.54 
0.74 
0.82 
1.00 

รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูปกครอง 
     10,001 – 20,000 บาท (1) 
     20,001 – 30,000 บาท (2) 
     30,001 บาทข้ึนไป (3) 
     ไมเกิน 10,000 บาท 

 
0.12 
0.20 

0.63*** 
- 

 
0.08 
0.10 
0.12 

- 

 
1.13 
1.22 
1.87 
1.00 

เจตคติตอการเรียนเพ่ือการมีงานทํา  -0.38*** 0.10 0.68 
เจตคติตอการคลอยตามเพ่ือน  -0.05 0.05 0.95 
คานิยมทางการศึกษาของผูปกครอง  0.09 0.07 1.10 
คาคงท่ี 1.73*** 0.52 5.66 
-2 Log Likelihood 5,767.87   
Model Chi-square 1,856.76***,df=26   

𝑹𝟐 (Cox & Snell) 0.25   

Percentage correctly classified 78.88   
n 6,308 คน   

หมายเหตุ *P ≤ .05     **P≤ .01            ***P≤ .001 
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   สวนท่ี 1.3 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอ 
    สายอาชีวศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาพรวมท่ัวประเทศ 

    จากผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic 
Regression) ท่ีมีตัวแปรอิสระ 16 ตัว เพ่ืออธิบายโอกาสท่ีจะเรียนตอสายอาชีวศึกษาของนักเรียน   
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยางมีนัยสําคัญ โดยมีคาวัด goodness 

of fit คือ -2LL = 5,767.87  Chi-square =1,856.76 (df=26)  ซ่ึงมีระดับนัยสําคัญ 0.001 𝑹𝟐 
(Cox & Snell) = 0.25  โดยสมการสําหรับการพยากรณการเรียนตอสายอาชีวศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาพรวมท่ัวประเทศ คือ  

𝑒−1.73+0.66𝑥1(1)−0.26𝑥2(1)+0.66𝑥4(1)+0.53𝑥5(1)−2.01𝑥8(1)−0.30𝑥9(3)

1 + e−1.73+0.66x1(1)−0.26x2(1)+0.66x4(1)+0.53x1(1)−2.01x8(1)−0.30x9(3)
 

 

−0.47𝑥11(3) − 0.43𝑥12(1) + 0.29𝑥12(2) + 0.20𝑥12(3) − 0.63𝑥13(3) + 0.38𝑥14
−0.47𝑥11(3) − 0.43𝑥12(1) + 0.29𝑥12(2) + 0.20𝑥12(3) − 0.63𝑥13(3) + 0.38𝑥14

 

และเม่ือนําสมการนี้กลับไปทํานายขอมูล ในตัวอยางไดคาการทํานายถูกประมาณรอยละ 79 (78.88) 
ซ่ึงโดยภาพรวมสมการนี้มีความเหมาะสมกับขอมูลเชิงประจักษในระดับมาก โดยตัวแปรอิสระท่ีมีสวน
ชวยอธิบายตัวแปรตาม (การเรียนตอสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติประกอบดวย 

     1) เพศ  พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เพศชายมีโอกาสท่ีจะเรียนตอ          
สายอาชีวศึกษามากกวาเพศหญิง 1.94 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

     2) จํานวนพ่ีนอง  พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเปนลูกคนเดียว 
มีโอกาสท่ีจะเรียนตอสายอาชีวศึกษานอยกวานักเรียนท่ีมีจํานวนพ่ีนองรวมกันมากกวา 2 คน        
เปน 0.77 เทา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

     3) เกรดเฉล่ียสะสม พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีเกรดเฉลี่ย
สะสมนอยกวาหรือเทากับ 2.5 (ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2) มีโอกาสเรียนตอ
สายอาชีวศึกษาไมแตกตางกับนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ      
ท่ีระดับ 0.001 

     4) การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 ท่ีไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอ มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวานักเรียนท่ีไมไดรับ
ขาวสารเก่ียวการเรียนตอ เปน 1.17 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

     5) ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ พบวา นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอสายสามัญ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) มีโอกาสเรียนตอสาย
อาชีวศึกษานอยกวานักเรียนท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอสายอาชีวศึกษา (ปวช.) เปน 0.13 เทา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 
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     6) ผูปกครอง พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีอาศัยอยูกับผูปกครอง
ท่ีเปนบิดาและมารดามีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษานอยกวานักเรียนท่ีอาศัยอยูกับผูอุปการะ     
เปน 0.74 เทา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

     7) การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง  พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
ท่ีมีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือสูงกวามีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษา   
นอยกวานักเรียนท่ีมีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษาและต่ํากวา เปน 0.63 เทา 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

     8) อาชีพของผูปกครอง  พบวา 

       8.1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีผูปกครองมีอาชีพรับราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ  มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษานอยกวานักเรียนท่ีผูปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม     
เปน 0.65 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

      8.2) นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาป ท่ี  3 ท่ีผูปกครองมีอาชีพทํางาน
ภาคเอกชนมีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวานักเรียนท่ีผูปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม       
เปน 1.34 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

       8.3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีผูปกครองมีอาชีพประกอบธุรกิจ
สวนตัวมีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวานักเรียนท่ีผูปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม เปน 1.22 
เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

     9) รายไดเฉล่ียของผูปกครอง พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมี
ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 บาทข้ึนไป มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษานอยกวา
นักเรียนท่ีมีผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท เปน 0.53 เทา อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.001 

     10) เจตคติตอการเรียนเพ่ือการมีงานทํา พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ท่ีมีคะแนนเจตคติตอการเรียนเพ่ือการมีงานทําเพ่ิมข้ึน 1 คะแนนมีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษา
เพ่ิมข้ึนรอยละ 46 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.001 รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4.8 
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ตารางท่ี 4.8  ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายอาชีวศึกษา 
    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาพรวมท่ัวประเทศ 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Odds Ratio 
เพศ  
     ชาย (1) 
     หญิง 

 
0.66*** 

- 

 
0.07 

- 

 
1.94 
1.00 

จํานวนพ่ีนอง 
     เปนลูกคนเดียว (1) 
     2 คน Nrelative(2) 
     มากกวา 2 คน  

 
-0.26* 
-0.17 

- 

 
0.12 
0.10 

- 

 
0.77 
0.84 
1.00 

ลําดับการเปนบุตร 
     คนท่ี 1 (1) 
     คนท่ี 2 (2) 
     ลําดับท่ีอ่ืน ๆ 

 
-0.07 
0.00 

- 

 
0.14 
0.13 

- 

 
0.94 
1.00 
1.00 

เกรดเฉล่ียสะสม 
     นอยกวาหรือเทากับ 2.5 (1) 
     มากกวา 2.5 

 
0.66*** 

- 

 
0.07 

- 

 
1.00 
1.00 

การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ 
     ไดรับ (1) 
     ไมไดรับ 

 
0.53** 

- 

 
0.17 

- 

 
1.17 
1.00 

การแนะแนวการศึกษาตอจากครู 
     เคย (1) 
     ไมเคย 

 
0.10 

- 

 
0.21 

- 

 
1.11 
1.00 

การสงเสริมใหเรียนตอจากครู 
     มี  (1) 
     ไมมี 

 
-0.02 

- 

 
0.19 

- 

 
0.98 
1.00 

ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (1) 
     ระดับ ปวช. 

 
-2.01*** 

- 

 
0.07 

- 

 
0.13 
1.00 

ผูปกครอง 
     บิดา (1) 
     มารดา (2) 
     บิดาและมารดา (3) 
     ผูอุปการะ  

 
0.03 
-0.03 
-0.30* 

- 

 
0.16 
0.13 
0.13 

- 

 
1.03 
0.97 
0.74 
1.00 
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ตารางท่ี 4.8  (ตอ) ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอ 
    สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาพรวมท่ัวประเทศ 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Odds Ratio 
สถานภาพการสมรสของผูปกครอง 
     บิดาและมารดาอยูดวยกัน (1) 
     บิดาและมารดาแยกกันอยูหรืออยูกับผูอุปการะ 

 
0.07 

- 

 
0.11 

- 

 
1.07 
1.00 

การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง 
     มัธยมศึกษา (1) 
     ปวช. หรือ ปวส. (2) 
     ปริญญาตรีหรือสูงกวา (3) 
     ประถมศึกษาและต่ํากวา 

 
0.04 
-0.04 

-0.47*** 
- 

 
0.08 
0.11 
0.13 

- 

 
1.04 
0.96 
0.63 
1.00 

อาชีพของผูปกครอง 
     ทํางานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (1) 
     ทํางานภาคเอกชน (2) 
     ประกอบธุรกิจสวนตัว (3) 
     เกษตรกรรม 

 
-0.43*** 
0.29* 
0.20* 

- 

 
0.14 
0.12 
0.08 

- 

 
0.65 
1.34 
1.22 
1.00 

รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูปกครอง 
     10,001 - 20,000 บาท (1) 
     20,001 – 30,000 บาท (2) 
     30,001 บาทข้ึนไป (3) 
     ไมเกิน 10,000 บาท 

 
-0.12 
-0.20 

-0.63*** 
- 

 
0.08 
0.10 
0.12 

- 

 
0.89 
0.82 
0.53 
1.00 

เจตคติตอการเรียนเพ่ือการมีงานทํา  0.38*** 0.10 1.46 
เจตคติตอการคลอยตามเพ่ือน  0.05 0.05 1.05 
คานิยมทางการศึกษาของผูปกครอง  -0.09 0.07 0.91 
คาคงท่ี -1.73*** 0.52 0.18 
-2 Log Likelihood 5,767.87   
Model Chi-square 1,856.76***,df=26   

𝑹𝟐 (Cox & Snell) 0.25   

Percentage correctly classified 78.88   
n 6,308 คน   

หมายเหตุ *P ≤ .05     **P≤ .01            ***P≤ .001 
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สวนที่ 2 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและ 
  สายอาชีวศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง 

   สวนท่ี 2.1 ผลการวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
     ภาคกลาง 

   2.1.1 ขอมูลท่ัวไปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 

    กลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 1,744 คน    
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 59.86 และเพศชาย รอยละ 40.14  เปนนักเรียนท่ีมีพ่ีนองรวมกัน   
ไมเกิน 2 คน  รอยละ 73.63 รองลงมา คือ มีพ่ีนองรวมกันมากกวา 2 คน คิดเปนรอยละ 26.38  
สวนใหญเปนบุตรคนท่ี 1 รอยละ 52.75 รองลงมาคือ เปนบุตรคนท่ี 2 รอยละ 35.67  โดยนักเรียน    
สวนใหญมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 รอยละ 68.35 รองลงมา คือ เกรดเฉลี่ยสะสมนอยกวาหรือ
เทากับ 2.5 รอยละ 31.65 ปรากฏตามตารางท่ี 4.9  

ตารางท่ี 4.9 ขอมูลท่ัวไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ 
      ชาย 
      หญิง 
      รวม 

 
700 

1,044 
1,744 

 
40.14 
59.86 

100 
จํานวนพ่ีนอง 
      เปนลูกคนเดียว 
      2 คน                      
      มากกวา 2 คน 
      รวม 

 
366 
918 
460 

1,744 

 
20.99 
52.64 
26.38 

100 
ลําดับการเปนบุตร 
      คนท่ี 1 
      คนท่ี 2 
      มากกวาคนท่ี 2 
      รวม 

 
920 
622 
202 

1,744 

 
52.75 
35.67 
11.58 

100 
เกรดเฉล่ียสะสม 
      นอยกวาหรือเทากับ 2.5 
      มากกวา 2.5 
      รวม 

 
552 

1,192 
1,744 

 
31.65 
68.35 

100 
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   2.1.2 ขอมูลดานส่ิงแวดลอมเกี่ยวกับการเรียนตอของนักเรียน 
    ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 

    นักเรียนสวนใหญเคยไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ ปวช. รอยละ 96.90 และมีรอยละ 3.10 ท่ีไมไดรับขาวสารดังกลาว 
โดยกลุมท่ีไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอ ไดรับขาวสารจากครูหรืออาจารยแนะแนวมากท่ีสุด  
รอยละ 35.98 รองลงมาคือ รุนพ่ีหรือเพ่ือน รอยละ 19.38 (ตารางท่ี 4.10 และ ตารางท่ี 4.10-1) 
นักเรียนสวนใหญเคยไดรับการแนะแนวการศึกษาตอจากครู รอยละ 98.74 และมีรอยละ 1.26 ท่ีไมเคย
ไดรับการแนะแนว (ตารางท่ี 4.11)  โดยนักเรียนสวนใหญคิดวาครูมีสวนในการจูงใจหรือสงเสริม
สนับสนุนใหเรียนตอ รอยละ 97.82 และมีรอยละ 2.18 ท่ีคิดวาครูไมมีสวนในการจูงใจ (ตารางท่ี 
4.12)  โดยสวนใหญครูสงเสริมหรือสนับสนุนใหนักเรียนเรียนตอในระดับ ปวช. รอยละ 52.52 และ
สนับสนุนใหเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 47.48 ปรากฏตามตารางท่ี 4.13 

ตารางท่ี 4.10 การไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 

การไดรับขาวสาร จํานวน (คน) รอยละ 
ไมเคยไดรับขาวสาร 54 3.10 
เคยไดรับขาวสาร 1,690 96.90 

รวม 1,744 100 

ตารางท่ี 4.10-1 ชองทางการไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 

การไดรับขาวสาร จํานวน (ครั้ง) รอยละ 
เคยไดรับขาวสาร 
     สื่อมวลชน เชน วิทยุ  โทรทัศน 
     อินเตอรเน็ต 
     เอกสารหรือวารสาร 
     ครู-อาจารยแนะแนว 
     ผูปกครอง 
     รุนพ่ี เพ่ือน 
     ผูนําชุมชน 
     อ่ืน ๆ เชน วิทยากรมาแนะนํา 
     รวม 

 
304 
664 
226 

1,507 
644 
812 
30 
2 

4,189 

 
7.26 

15.85 
5.40 

35.98 
15.37 
19.38 
0.72 
0.05 
100 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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ตารางท่ี 4.11 การแนะแนวการศึกษาตอจากครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 

การไดรับการแนะแนวการศกึษาตอ จํานวน (คน) รอยละ 
เคยไดรับการแนะแนว 1,722 98.74 
ไมเคยไดรับการแนะแนว 22 1.26 

รวม 1,744 100 

ตารางท่ี 4.12 การมีสวนสงเสริมใหเรียนตอจากครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 

การมีสวนสงเสริมใหเรียนตอจากครู จํานวน (คน) รอยละ 
มี 1,706 97.82 
ไมมี 38 2.18 

รวม 1,744 100 

ตารางท่ี 4.13 ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 828 47.48 
ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) 916 52.52 

รวม 1,744 100 

   1.1.3 ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
    ภาคกลาง 

    นักเรียนสวนใหญอาศัยอยูกับผูปกครองเปนบิดาและมารดา รอยละ 
63.07 รองลงมาคือ อาศัยอยูกับผูปกครองท่ีเปนมารดา รอยละ 18.18 โดยสวนใหญเปนกลุมท่ีบิดา
และมารดาอยูดวยกัน รอยละ 66.06 รองลงมา คือ บิดาและมารดาแยกกันอยูหรืออยูกับผูอุปการะ 
รอยละ 33.94 ซ่ึงผูปกครองของนักเรียนสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุดรอยละ 44.84 
รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษาและต่ํากวา รอยละ 25.34 สวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว 
คาขายหรือรับจางท่ัวไป รอยละ 55.16 รองลงมา คือ ทํางานภาคเอกชน รอยละ 20.47 สวนใหญมี
รายไดเฉลี่ยไมเกิน 20,000 บาท รอยละ 67.09 รองลงมาคือ 20,001- 30,000 บาท รอยละ 17.60 
ปรากฏตามตารางท่ี 4.14     
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ตารางท่ี 4.14 สถานภาพเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 

สถานภาพเศรษฐกิจและสังคม จํานวน (คน) รอยละ 
ผูปกครอง 
      บิดา 
      มารดา 
      บิดาและมารดา 
      ผูอุปการะ 
      รวม 

 
113 
317 

1,100 
214 

1,744 

 
6.48 

18.18 
63.07 
12.27 

100 
สถานภาพสมรสของผูปกครอง 
      บิดาและมารดาอยูดวยกัน 
      บิดาและมารดาแยกกันอยู 
      หรืออยูกับผูอุปการะ 
      รวม 

 
1,152 

592 
 

1,744 

 
66.06 
33.94 

 
100 

การศึกษาของผูปกครอง 
     ประถมศึกษาและต่ํากวา 
     มัธยมศึกษา 
     ปวช./ปวส. 
     ปริญญาตรีหรือสูงกวา 
     รวม 

 
782 
267 
253 
442 

1,744 

 
44.84 
15.31 
14.51 
25.34 

100 
อาชีพของผูปกครอง 
     รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
     ทํางานภาคเอกชน 
     ประกอบธุรกิจสวนตัว คาขาย 
     หรือรับจางท่ัวไป 
     เกษตรกรรม 
    รวม 

 
183 
357 
962 

 
242 

1,744 

 
10.49 
20.47 
55.16 

 
13.88 

100 
รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูปกครอง 
     ไมเกิน 10,000 บาท 
     10,001-20,000 บาท 
     20,001 – 30,000 บาท 
     30,001 บาทข้ึนไป 
     รวม 

 
473 
697 
307 
267 

1,744 

 
27.12 
39.97 
17.60 
15.31 

100 
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   สวนท่ี 2.2 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญของ 
    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 

    จากผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic 
Regression) ท่ีมีตัวแปรอิสระ 16 ตัว เพ่ืออธิบายโอกาสท่ีจะเรียนตอสายสามัญของนักเรียน          
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยางมีนัยสําคัญ โดยมีคาวัด 
goodness of fit คือ -2LL = 1,826.86  Chi-square =516.82 (df=26)  ซ่ึงมีระดับนัยสําคัญ 0.001 

𝑹𝟐 (Cox & Snell) = 0.26  โดยสมการสําหรับการพยากรณการเรียนตอสายสามัญของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง คือ  

𝑒0.99−0.58𝑥1(1)−0.42𝑥4(1)+2.06𝑥8(1)−0.31𝑥11(1)−0.75𝑥12(2)−0.54𝑥12(3)

1 + e0.99−0.58x1(1)−0.42x4(1)+2.06x8(1)−0.31x11(1)−0.75x12(2)−0.54x12(3)
 

และเม่ือนําสมการนี้กลับไปทํานายขอมูลในตัวอยางไดคาการทํานายถูกประมาณรอยละ 75 (75.11) 
ซ่ึงโดยภาพรวมสมการนี้มีความเหมาะสมกับขอมูลเชิงประจักษในระดับมาก โดยตัวแปรอิสระท่ีมีสวน
ชวยอธิบายตัวแปรตาม (การเรียนตอสายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ประกอบดวย 

     1) เพศ  พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง เพศชายมีโอกาส 
ท่ีจะเรียนตอสายสามัญนอยกวาเพศหญิง 0.56 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

     2) เกรดเฉล่ียสะสม พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลางท่ีมี
เกรดเฉลี่ยสะสมนอยกวาหรือเทากับ 2.5 (ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2)        
มีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 เปน 0.66 เทา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

     3) ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 ภาคกลาง ท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอสายสามัญ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) มีโอกาสเรียนตอ    
สายสามัญมากกวา นักเรียนท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอสายอาชีวศึกษา (ปวช.) เปน 7.85 เทา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

     4) การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง  พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ภาคกลาง ท่ีมีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษามีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวา
นักเรียนท่ีมีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษาและต่ํากวา เปน 0.73 เทา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

     5) อาชีพของผูปกครอง   

      5.1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง ท่ีผูปกครองทํางาน
ภาคเอกชนมีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนท่ีผูปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม เปน 0.47 
เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 
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      5.2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง ท่ีผูปกครองประกอบ
ธุรกิจสวนตัวมีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนท่ีผูปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม           
เปน 0.58 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4.15 

ตารางท่ี 4.15  ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญของ 
    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Odds Ratio 
เพศ  
     ชาย (1) 
     หญิง 

 
-0.58*** 

- 

 
0.13 

- 

 
0.56 
1.00 

จํานวนพ่ีนอง 
     เปนลูกคนเดียว (1) 
     2 คน (2) 
     มากกวา 2 คน  

 
0.04 
-0.01 

- 

 
0.21 
0.17 

- 

 
1.04 
0.99 
1.00 

ลําดับการเปนบุตร 
     คนท่ี 1 (1) 
     คนท่ี 2 (2) 
     ลําดับท่ีอ่ืน ๆ 

 
0.17 
-0.13 

- 

 
0.24 
0.23 

- 

 
1.18 
0.88 
1.00 

เกรดเฉล่ียสะสม 
     นอยกวาหรือเทากับ 2.5 (1) 
     มากกวา 2.5 

 
-0.42*** 

- 

 
0.13 

- 

 
0.66 
1.00 

การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ 
     ไดรับ (1) 
     ไมไดรับ 

 
-0.41 

- 

 
0.36 

- 

 
0.66 
1.00 

การแนะแนวการศึกษาตอจากครู 
     เคย (1) 
     ไมเคย 

 
-0.72 

- 

 
0.56 

- 

 
0.49 
1.00 

การสงเสริมใหเรียนตอจากครู 
     มี  (1) 
     ไมมี 

 
0.13 

- 

 
0.41 

- 

 
1.13 
1.00 

ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (1) 
     ระดับ ปวช. 

 
2.06*** 

- 

 
0.12 

- 

 
7.85 
1.00 
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ตารางท่ี 4.15  (ตอ) ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ 
    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Odds Ratio 
ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (1) 
     ระดับ ปวช. 

 
2.06*** 

- 

 
0.12 

- 

 
7.85 
1.00 

ผูปกครอง 
     บิดา (1) 
     มารดา (2) 
     บิดาและมารดา (3) 
     ผูอุปการะ  

 
0.14 
-0.12 
0.26 

- 

 
0.28 
0.21 
0.23 

- 

 
1.15 
0.89 
1.29 
1.00 

สถานภาพการสมรสของผูปกครอง 
     บิดาและมารดาอยูดวยกัน (1) 
     บิดาและมารดาแยกกันอยูหรืออยูกับผูอุปการะ 

 
-0.11 

- 

 
0.20 

- 

 
0.90 
1.00 

การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง 
     มัธยมศึกษา (1) 
     ปวช. หรือ ปวส. (2) 
     ปริญญาตรีหรือสูงกวา (3) 
     ประถมศึกษาและต่ํากวา 

 
-0.31* 
-0.03 
0.13 

- 

 
0.15 
0.20 
0.23 

- 

 
0.73 
0.97 
1.14 
1.00 

อาชีพของผูปกครอง 
     ทํางานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (1) 
     ทํางานภาคเอกชน (2) 
     ประกอบธุรกิจสวนตัว (3) 
     เกษตรกรรม 

 
0.53 

-0.75*** 
-0.54** 

- 

 
0.29 
0.22 
0.18 

- 

 
1.70 
0.47 
0.58 
1.00 

รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูปกครอง 
     10,001 – 20,000 บาท (1) 
     20,001 – 30,000 บาท (2) 
     มากกวา 30,001 บาท (3) 
     ไมเกิน 10,000 บาท 

 
-0.05 
0.15 
0.32 

- 

 
0.15 
0.19 
0.20 

- 

 
0.95 
1.16 
1.38 
1.00 

เจตคติตอการเรียนเพ่ือการมีงานทํา  -0.07 0.17 0.93 
เจตคติตอการคลอยตามเพ่ือน  -0.04 0.09 0.96 
คานิยมทางการศึกษาของผูปกครอง  0.17 0.12 1.19 
คาคงท่ี 0.99 1.05 2.70 
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ตารางท่ี 4.15 (ตอ) ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ 
    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 

-2 Log Likelihood 1,826.86   
Model Chi-square 516.82***,df=26   

𝑹𝟐 (Cox & Snell) 0.26   

Percentage correctly classified 75.11   
n 1,744 คน   

หมายเหตุ *P ≤ .05     **P≤ .01            ***P≤ .001 

 

   สวนท่ี 2.3 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอ   
    สายอาชีวศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 

    จากผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic 
Regression) ท่ีมีตัวแปรอิสระ 16 ตัว เพ่ืออธิบายโอกาสท่ีจะเรียนตอสายอาชีวศึกษาของนักเรียน   
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยางมีนัยสําคัญ โดยมีคาวัด 
goodness of fit คือ -2LL = 1,826.86  Chi-square =516.82 (df=26)  ซ่ึงมีระดับนัยสําคัญ 

0.001 𝑹𝟐 (Cox & Snell) = 0.26 โดยสมการสําหรับการพยากรณการเรียนตอสายอาชีวศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง คือ  

𝑒−0.99+0.58𝑥1(1)+0.42𝑥4(1)−2.06𝑥8(1)+0.31𝑥11(1)+0.75𝑥12(2)+0.54𝑥12(3)

1 + e−0.99+0.58𝑥1(1)+0.42𝑥4(1)−2.06𝑥8(1)+0.31𝑥11(1)+0.75𝑥12(2)+0.54𝑥12(3)
 

และเม่ือนําสมการนี้กลับไปทํานายขอมูลในตัวอยางไดคาการทํานายถูกประมาณรอยละ 75 (75.11) 
ซ่ึงโดยภาพรวมสมการนี้มีความเหมาะสมกับขอมูลเชิงประจักษในระดับมาก โดยตัวแปรอิสระท่ีมี  
สวนชวยอธิบายตัวแปรตาม (การเรียนตอสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติประกอบดวย 

     1) เพศ  พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง เพศชายมีโอกาส 
ท่ีจะเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวาเพศหญิง 1.78 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

     2) เกรดเฉล่ียสะสม พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลางท่ีมี
เกรดเฉลี่ยสะสมนอยกวาหรือเทากับ 2.5 (ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2)        
มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวานักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 เปน 1.51 เทา 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

     3) ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 ภาคกลางท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอสายสามัญ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) มีโอกาสเรียนตอ     
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สายอาชีวศึกษานอยกวานักเรียนท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอสายอาชีวศึกษา (ปวช.) เปน 0.13 เทา 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

     4) การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง  พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ภาคกลางท่ีมีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษามีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษา
มากกวานักเรียนท่ีมีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษาและต่ํากวา เปน 1.36 เทา 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

     5) อาชีพของผูปกครอง   

       5.1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 3 ภาคกลางท่ีผูปกครองทํางาน
ภาคเอกชนมีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวานักเรียนท่ีผูปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม       
เปน 2.12 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

      5.2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลางท่ีผูปกครองประกอบธุรกิจ
สวนตัวมีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวานักเรียนท่ีผูปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม เปน 1.71 
เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4.16 

ตารางท่ี 4.16  ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายอาชีวศึกษา 
    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Odds Ratio 
เพศ  
     ชาย (1) 
     หญิง 

 
0.58*** 

- 

 
0.13 

- 

 
1.78 
1.00 

จํานวนพ่ีนอง 
     เปนลูกคนเดียว (1) 
     2 คน (2) 
     มากกวา 2 คน  

 
-0.04 
0.01 

- 

 
0.21 
0.17 

- 

 
0.96 
1.01 
1.00 

ลําดับการเปนบุตร 
     คนท่ี 1 (1) 
     คนท่ี 2 (2) 
     ลําดับท่ีอ่ืน ๆ 

 
-0.17 
0.13 

- 

 
0.24 
0.23 

- 

 
0.85 
1.14 
1.00 

เกรดเฉล่ียสะสม 
     นอยกวาหรือเทากับ 2.5 (1) 
     มากกวา 2.5 

 
0.42*** 

- 

 
0.13 

- 

 
1.51 
1.00 

การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ 
     ไดรับ (1) 
     ไมไดรับ 

 
0.41 

- 

 
0.36 

- 

 
1.51 
1.00 
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ตารางท่ี 4.16  (ตอ) ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสาย 
    อาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Odds Ratio 
การแนะแนวการศึกษาตอจากครู 
     เคย (1) 
     ไมเคย 

 
0.72 

- 

 
0.56 

- 

 
2.06 
1.00 

การสงเสริมใหเรียนตอจากครู 
     มี  (1) 
     ไมมี 

 
-0.13 

- 

 
0.41 

- 

 
0.88 
1.00 

ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (1) 
     ระดับ ปวช. 

 
-2.06*** 

- 

 
0.12 

- 

 
0.13 
1.00 

ผูปกครอง 
     บิดา (1) 
     มารดา (2) 
     บิดาและมารดา (3) 
     ผูอุปการะ  

 
-0.14 
-0.12 
-0.26 

- 

 
0.28 
0.21 
0.23 

- 

 
0.87 
1.13 
0.77 
1.00 

สถานภาพการสมรสของผูปกครอง 
     บิดาและมารดาอยูดวยกัน (1) 
     บิดาและมารดาแยกกันอยูหรืออยูกับผูอุปการะ 

 
0.11 

- 

 
0.20 

- 

 
1.11 
1.00 

การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง 
     มัธยมศึกษา (1) 
     ปวช. หรือ ปวส. (2) 
     ปริญญาตรีหรือสูงกวา (3) 
     ประถมศึกษาและต่ํากวา 

 
0.31* 
0.03 
-0.13 

- 

 
0.15 
0.20 
0.23 

- 

 
1.36 
1.03 
0.88 
1.00 

อาชีพของผูปกครอง 
     ทํางานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (1) 
     ทํางานภาคเอกชน (2) 
     ประกอบธุรกิจสวนตัว (3) 
     เกษตรกรรม 

 
-0.53 

0.75*** 
0.54** 

- 

 
0.29 
0.22 
0.18 

- 

 
0.59 
2.12 
1.71 
1.00 

รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูปกครอง 
     10,001 – 20,000 บาท (1) 
     20,001 – 30,000 บาท (2) 
     มากกวา 30,001 บาท (3) 
     ไมเกิน 10,000 บาท 

 
0.05 
-0.15 
-0.32 

- 

 
0.15 
0.19 
0.20 

- 

 
1.05 
0.86 
0.73 
1.00 
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ตารางท่ี 4.16  (ตอ) ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสาย 
    อาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Odds Ratio 
เจตคติตอการเรียนเพ่ือการมีงานทํา  0.07 0.17 1.07 
เจตคติตอการคลอยตามเพ่ือน 0.04 0.09 1.04 
คานิยมทางการศึกษาของผูปกครอง  -0.17 0.12 0.84 
คาคงท่ี -0.99 1.05 0.37 
-2 Log Likelihood 1,826.86   
Model Chi-square 516.82***,df=26   

𝑹𝟐 (Cox & Snell) 0.26   

Percentage correctly classified 75.11   
n 1,744 คน   

หมายเหตุ *P ≤ .05     **P≤ .01            ***P≤ .001 

สวนที่ 3 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและ 
  สายอาชีวศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือ 

   สวนท่ี 3.1 ผลการวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
     ภาคเหนือ 

   3.1.1 ขอมูลท่ัวไปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ 

    กลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 1,517 คน    
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 58.87 และเพศชาย รอยละ 41.13  เปนนักเรียนท่ีมีพ่ีนองรวมกัน   
ไมเกิน 2 คน  รอยละ 83.78 รองลงมา คือ มีพ่ีนองรวมกันมากกวา 2 คน คิดเปนรอยละ 16.22    
เปนบุตรคนท่ี 1 มากท่ีสุด รอยละ 48.19 รองลงมาคือ เปนบุตรคนท่ี 2 รอยละ 44.63  โดยนักเรียน    
สวนใหญมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 รอยละ 78.38 รองลงมา คือ เกรดเฉลี่ยสะสมนอยกวาหรือ
เทากับ 2.5 รอยละ 21.62 ปรากฏตามตารางท่ี 4.17  

 

 

 

 

 

 

 



-69- 
 

ตารางท่ี 4.17 ขอมูลท่ัวไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ 
      ชาย 
      หญิง 
      รวม 

 
624 
893 

1,517 

 
41.13 
58.87 

100 
จํานวนพ่ีนอง 
      เปนลูกคนเดียว 
      2 คน                      
      มากกวา 2 คน 
      รวม 

 
350 
921 
246 

1,517 

 
23.07 
60.71 
16.22 

100 
ลําดับการเปนบุตร 
      คนท่ี 1 
      คนท่ี 2 
      มากกวาคนท่ี 2 
      รวม 

 
731 
677 
109 

1,517 

 
48.19 
44.63 
7.19 
100 

เกรดเฉล่ียสะสม 
      นอยกวาหรือเทากับ 2.5 
      มากกวา 2.5 
      รวม 

 
328 

1,189 
1,517 

 
21.62 
78.38 

100 

   3.1.2 ขอมูลดานส่ิงแวดลอมเกี่ยวกับการเรียนตอของนักเรียน 
    ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ 

    นักเรียนสวนใหญเคยไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ ปวช. รอยละ 93.01 และมีรอยละ 6.99 ท่ีไมไดรับขาวสารดังกลาว 
โดยกลุมท่ีไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอ ไดรับขาวสารจากครูหรืออาจารยแนะแนวมากท่ีสุด  
รอยละ 32.37 รองลงมาคือ รุนพ่ีหรือเพ่ือน รอยละ 19.10 (ตารางท่ี 4.18 และ ตารางท่ี 4.18-1) 
นักเรียนสวนใหญเคยไดรับการแนะแนวการศึกษาตอจากครู รอยละ 94.20 และมีรอยละ 5.80 ท่ีไมเคย
ไดรับการแนะแนว (ตารางท่ี 4.19)  โดยนักเรียนสวนใหญคิดวาครูมีสวนในการจูงใจหรือสงเสริม
สนับสนุนใหเรียนตอ รอยละ 94.99 และมีรอยละ 5.01 ท่ีคิดวาครูไมมีสวนในการจูงใจ (ตารางท่ี 
4.20)  โดยสวนใหญครูสงเสริมหรือสนับสนุนใหนักเรียนเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
รอยละ 72.25 และสนับสนุนใหเรียนตอในระดับ ปวช. รอยละ 27.75 ปรากฏตามตารางท่ี 4.21 
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ตารางท่ี 4.18 การไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ 

การไดรับขาวสาร จํานวน (คน) รอยละ 
ไมเคยไดรับขาวสาร 54 3.10 
เคยไดรับขาวสาร 1,690 96.90 

รวม 1,744 100 

ตารางท่ี 4.18-1 ชองทางการไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ 

การไดรับขาวสาร จํานวน (ครั้ง) รอยละ 
เคยไดรับขาวสาร 
     สื่อมวลชน เชน วิทยุ  โทรทัศน 
     อินเตอรเน็ต 
     เอกสารหรือวารสาร 
     ครู-อาจารยแนะแนว 
     ผูปกครอง 
     รุนพ่ี เพ่ือน 
     ผูนําชุมชน 
     อ่ืน ๆ เชน วิทยากรมาแนะนํา 
     รวม 

 
304 
664 
226 

1,507 
644 
812 
30 
2 

4,189 

 
7.26 

15.85 
5.40 

35.98 
15.37 
19.38 
0.72 
0.05 
100 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

ตารางท่ี 4.19 การแนะแนวการศึกษาตอจากครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ 

การไดรับการแนะแนวการศกึษาตอ จํานวน (คน) รอยละ 
เคยไดรับการแนะแนว 1,722 98.74 
ไมเคยไดรับการแนะแนว 22 1.26 

รวม 1,744 100 

ตารางท่ี 4.20 การมีสวนสงเสริมใหเรียนตอจากครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ 

การมีสวนสงเสริมใหเรียนตอจากครู จํานวน (คน) รอยละ 
มี 1,706 97.82 
ไมมี 38 2.18 

รวม 1,744 100 
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ตารางท่ี 4.21 ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 828 47.48 
ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) 916 52.52 

รวม 1,744 100 

   3.1.3 ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
    ภาคเหนือ 

    นักเรียนสวนใหญอาศัยอยูกับผูปกครองเปนบิดาและมารดา รอยละ 
66.58 รองลงมาคือ อาศัยอยูกับผูปกครองท่ีเปนมารดา รอยละ 15.95 โดยสวนใหญเปนกลุมท่ีบิดา
และมารดาอยูดวยกัน รอยละ 70.20 รองลงมา คือ บิดาและมารดาแยกกันอยูหรืออยูกับผูอุปการะ 
รอยละ 29.80 ซ่ึงผูปกครองของนักเรียนสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุดรอยละ 36.78 
รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษาและต่ํากวา รอยละ 29.86 ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว คาขายหรือ
รับจางท่ัวไปมากท่ีสุด รอยละ 48.12 รองลงมา คือ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 24.65    
สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 20,000 บาท รอยละ 66.32 รองลงมาคือ 30,001 บาทข้ึนไป รอยละ 
17.01 ปรากฏตามตารางท่ี 4.22     

ตารางท่ี 4.22 สถานภาพเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ 

สถานภาพเศรษฐกิจและสังคม จํานวน (คน) รอยละ 
ผูปกครอง 
      บิดา 
      มารดา 
      บิดาและมารดา 
      ผูอุปการะ 
      รวม 

 
102 
242 

1,010 
163 

1,517 

 
6.72 

15.95 
66.58 
10.74 

100 
สถานภาพสมรสของผูปกครอง 
      บิดาและมารดาอยูดวยกัน 
      บิดาและมารดาแยกกันอยู 
หรืออยูกับผูอุปการะ 
      รวม 

 
1,065 

452 
 

1,517 

 
70.20 
29.80 

 
100 

การศึกษาของผูปกครอง 
     ประถมศึกษาและต่ํากวา 
     มัธยมศึกษา 
     ปวช./ปวส. 
     ปริญญาตรีหรือสูงกวา 
     รวม 

 
453 
558 
152 
354 

1,517 

 
29.86 
36.78 
10.02 
23.34 

100 
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ตารางท่ี 4.22 (ตอ) สภาพเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
อาชีพของผูปกครอง 
     รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
     ทํางานภาคเอกชน 
     ประกอบธุรกิจสวนตัว คาขาย
หรือรับจางท่ัวไป 
     เกษตรกรรม 
    รวม 

 
275 
138 
730 

 
374 

1,517 

 
18.13 
9.10 

48.12 
 

24.65 
100 

รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูปกครอง 
     ไมเกิน 10,000 บาท 
     10,001- 20,000 บาท 
     20,001 – 30,000 บาท 
     30,001 บาทข้ึนไป 
     รวม 

 
552 
454 
253 
258 

1,517 

 
36.39 
29.93 
16.68 
17.01 

100 

   สวนท่ี 3.2 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ 
    ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ 

    จากผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic 
Regression) ท่ีมีตัวแปรอิสระ 16 ตัว เพ่ืออธิบายโอกาสท่ีจะเรียนตอสายสามัญของนักเรียน        
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยางมีนัยสําคัญ โดยมีคาวัด 
goodness of fit คือ -2LL = 1,271.15         Chi-square =240.39 (df=26)  ซ่ึงมีระดับนัยสําคัญ 

0.001 𝑹𝟐 (Cox & Snell) = 0.15 โดยสมการสําหรับการพยากรณการเรียนตอสายสามัญของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ คือ  

𝑒2.04−0.57𝑥1(1)−0.58𝑥4(1)−1.08𝑥5(1)+1.49𝑥8(1)+0.49𝑥13(2)+0.68𝑥13(3)

1 + e2.04−0.57𝑥1(1)−0.58𝑥4(1)−1.08𝑥5(1)+1.49𝑥8(1)+0.49𝑥13(2)+0.68𝑥13(3)
 

และเม่ือนําสมการนี้กลับไปทํานายขอมูลในตัวอยางไดคาการทํานายถูกประมาณรอยละ 82 (82.40) 
ซ่ึงโดยภาพรวมสมการนี้มีความเหมาะสมกับขอมูลเชิงประจักษในระดับมากท่ีสุด โดยตัวแปรอิสระท่ีมี
สวนชวยอธิบายตัวแปรตาม (การเรียนตอสายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ประกอบดวย 

     1) เพศ  พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ เพศชายมีโอกาส   
ท่ีจะเรียนตอสายสามัญนอยกวาเพศหญิง 0.57 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

     2) เกรดเฉล่ียสะสม พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือท่ีมีเกรด
เฉลี่ยสะสมนอยกวาหรือเทากับ 2.5 (ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2) มีโอกาส
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เรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 เปน 0.56 เทา อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

     3) การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 3 ภาคเหนือท่ีเคยไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอ มีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนท่ี
เคยไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอ เปน 0.34 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

     4) ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 ภาคเหนือ ท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอสายสามัญ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) มีโอกาสเรียนตอสาย
สามัญมากกวา นักเรียนท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอสายอาชีวศึกษา (ปวช.) เปน 4.44 เทา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

     5) รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูปกครอง   

      5.1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ ท่ีผูปกครองมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียนท่ีผูปกครองมีรายได
เฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท เปน 1.63 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

      5.2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ ท่ีผูปกครองมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน 30,001 บาทข้ึนไป มีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียนท่ีผูปกครองมีรายไดเฉลี่ย 
ตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท เปน 1.97 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 รายละเอียด
ปรากฏตามตารางท่ี 4.23 

ตารางท่ี 4.23  ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญของ 
    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Odds Ratio 
เพศ  
     ชาย (1) 
     หญิง 

 
-0.57*** 

- 

 
0.15 

- 

 
0.57 
1.00 

จํานวนพ่ีนอง 
     เปนลูกคนเดียว (1) 
     2 คน (2) 
     มากกวา 2 คน  

 
0.36 
0.38 

- 

 
0.29 
0.24 

- 

 
1.44 
1.46 
1.00 

ลําดับการเปนบุตร 
     คนท่ี 1 (1) 
     คนท่ี 2 (2) 
     ลําดับท่ีอ่ืน ๆ 

 
0.16 
0.16 

- 

 
0.34 
0.33 

- 

 
1.17 
1.17 
1.00 

เกรดเฉล่ียสะสม 
     นอยกวาหรือเทากับ 2.5 (1) 
     มากกวา 2.5 

 
-0.58*** 

- 

 
0.16 

- 

 
0.56 
1.00 
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ตารางท่ี 4.23  (ตอ) ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ 
    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Odds Ratio 
การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ 
     ไดรับ (1) 
     ไมไดรับ 

 
-1.08** 

- 

 
0.36 

- 

 
0.34 
1.00 

การแนะแนวการศึกษาตอจากครู 
     เคย (1) 
     ไมเคย 

 
0.25 

- 

 
0.32 

- 

 
1.28 
1.00 

การสงเสริมใหเรียนตอจากครู 
     มี  (1) 
     ไมมี 

 
0.04 

- 

 
0.36 

- 

 
1.04 
1.00 

ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (1) 
     ระดับ ปวช. 

 
1.49*** 

- 

 
0.14 

- 

 
4.44 
1.00 

ผูปกครอง 
     บิดา (1) 
     มารดา (2) 
     บิดาและมารดา (3) 
     ผูอุปการะ  

 
0.49 
0.15 
0.46 

- 

 
0.34 
0.27 
0.27 

- 

 
1.64 
1.17 
1.59 
1.00 

สถานภาพการสมรสของผูปกครอง 
     บิดาและมารดาอยูดวยกัน (1) 
     บิดาและมารดาแยกกันอยูหรืออยูกับผูอุปการะ 

 
-0.20 

- 

 
0.24 

- 

 
0.82 
1.00 

การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง 
     มัธยมศึกษา (1) 
     ปวช. หรือ ปวส. (2) 
     ปริญญาตรีหรือสูงกวา (3) 
     ประถมศึกษาและต่ํากวา 

 
0.05 
-0.02 
0.38 

- 

 
0.17 
0.27 
0.26 

- 

 
1.05 
0.98 
1.47 
1.00 

อาชีพของผูปกครอง 
     ทํางานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (1) 
     ทํางานภาคเอกชน (2) 
     ประกอบธุรกิจสวนตัว (3) 
     เกษตรกรรม 

 
0.07 
0.23 
-0.24 

- 

 
0.29 
0.32 
0.18 

- 

 
1.08 
1.26 
0.78 
1.00 
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ตารางท่ี 4.23  (ตอ) ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ 
    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Odds Ratio 
รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูปกครอง 
     10,001 – 20,000 บาท (1) 
     20,001 – 30,000 บาท (2) 
     30,001 บาทข้ึนไป (3) 
     ไมเกิน 10,000 บาท 

 
0.21 
0.49* 
0.68* 

- 

 
0.17 
0.24 
0.27 

- 

 
1.23 
1.63 
1.97 
1.00 

เจตคติตอการเรียนเพ่ือการมีงานทํา  -0.42 0.22 0.66 
เจตคติตอการคลอยตามเพ่ือน  -0.12 0.11 0.89 
คานิยมทางการศึกษาของผูปกครอง  0.17 0.15 1.18 
คาคงท่ี 2.04 1.14 7.71 
-2 Log Likelihood 1,271.15   
Model Chi-square 240.39***,df=26   

𝑹𝟐 (Cox & Snell) 0.15   

Percentage correctly classified 82.40   
n 1,517 คน   

หมายเหตุ *P ≤ .05     **P≤ .01            ***P≤ .001 
 

   สวนท่ี 3.3 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายอาชีวศึกษา 
    ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ 

    จากผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic 
Regression) ท่ีมีตัวแปรอิสระ 16 ตัว เพ่ืออธิบายโอกาสท่ีจะเรียนตอสายอาชีวศึกษาของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ มีความสอดคลองกับขอมูล เชิงประจักษอยางมีนัยสําคัญ โดยมีคาวัด 
goodness of fit คือ -2LL = 1,271.15  Chi-square =240.39 (df=26)  ซ่ึงมีระดับนัยสําคัญ 

0.001 𝑹𝟐 (Cox & Snell) = 0.15 โดยสมการสําหรับการพยากรณการเรียนตอสายอาชีวศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ คือ  

𝑒−2.04+0.57𝑥1(1)+0.58𝑥4(1)+1.08𝑥5(1)−1.49𝑥8(1)−0.49𝑥13(2)−0.68𝑥13(3)

1 + e−2.04+0.57𝑥1(1)+0.58𝑥4(1)+1.08𝑥5(1)−1.49𝑥8(1)−0.49𝑥13(2)−0.68𝑥13(3)
 

 และเม่ือนําสมการนี้กลับไปทํานายขอมูลในตัวอยางไดคาการทํานายถูกประมาณรอยละ 82 (82.40) 
ซ่ึงโดยภาพรวมสมการนี้มีความเหมาะสมกับขอมูลเชิงประจักษในระดับมากท่ีสุด โดยตัวแปรอิสระ   
ท่ีมีสวนชวยอธิบายตัวแปรตาม (การเรียนตอสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ภาคเหนือ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ประกอบดวย 



-76- 
 

     1) เพศ  พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ เพศชายมีโอกาส  
ท่ีจะเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวาเพศหญิง 1.76 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

     2) เกรดเฉล่ียสะสม พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือท่ีมี
เกรดเฉลี่ยสะสมนอยกวาหรือเทากับ 2.5 (ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี           
2) มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวานักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 เปน 1.78 เทา 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

     3) การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ  พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 ภาคเหนือท่ีเคยไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอ มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวา
นักเรียนท่ีไมเคยไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอ เปน 2.94 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 

     4) ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ พบวา นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอสายสามัญ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) มีโอกาส
เรียนตอสายอาชีวศึกษานอยกวานักเรียนท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอสายอาชีวศึกษา (ปวช.) เปน 0.23 เทา 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

     5) รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูปกครอง   

       5.1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือท่ีผูปกครองมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษานอยกวานักเรียนท่ีผูปกครองมี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท เปน 0.62 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

       5.2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือท่ีผูปกครองมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนมากกวา 30,001 บาท มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษานอยกวานักเรียนท่ีผูปกครองมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท เปน 0.51 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 รายละเอียด
ปรากฏตามตารางท่ี 4.24 

ตารางท่ี 4.24 ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายอาชีวศึกษา 
    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Odds Ratio 
เพศ  
     ชาย (1) 
     หญิง 

 
0.57*** 

- 

 
0.15 

- 

 
1.76 
1.00 

จํานวนพ่ีนอง 
     เปนลูกคนเดียว (1) 
     2 คน Nrelative(2) 
     มากกวา 2 คน  

 
-0.36 
-0.38 

- 

 
0.29 
0.24 

- 

 
0.70 
0.68 
1.00 
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ตารางท่ี 4.24 (ตอ) ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอ 
    สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Odds Ratio 
ลําดับการเปนบุตร 
     คนท่ี 1 (1) 
     คนท่ี 2 (2) 
     ลําดับท่ีอ่ืน ๆ 

 
-0.16 
-0.16 

- 

 
0.34 
0.33 

- 

 
0.86 
0.86 
1.00 

เกรดเฉล่ียสะสม 
     นอยกวาหรือเทากับ 2.5 (1) 
     มากกวา 2.5 

 
0.58*** 

- 

 
0.16 

- 

 
1.78 
1.00 

การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ 
     ไดรับ (1) 
     ไมไดรับ 

 
1.08** 

- 

 
0.36 

- 

 
2.94 
1.00 

การแนะแนวการศึกษาตอจากครู 
     เคย (1) 
     ไมเคย 

 
-0.25 

- 

 
0.32 

- 

 
0.78 
1.00 

การสงเสริมใหเรียนตอจากครู 
     มี  (1) 
     ไมมี 

 
-0.04 

- 

 
0.36 

- 

 
0.96 
1.00 

ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (1) 
     ระดับ ปวช. 

 
-1.49*** 

- 

 
0.14 

- 

 
0.23 
1.00 

ผูปกครอง 
     บิดา (1) 
     มารดา (2) 
     บิดาและมารดา (3) 
     ผูอุปการะ  

 
-0.49 
-0.15 
-0.46 

- 

 
0.34 
0.27 
0.27 

- 

 
0.61 
0.86 
0.63 
1.00 

สถานภาพการสมรสของผูปกครอง 
     บิดาและมารดาอยูดวยกัน (1) 
     บิดาและมารดาแยกกันอยูหรืออยูกับผูอุปการะ 

 
0.20 

- 

 
0.24 

- 

 
1.23 
1.00 

การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง 
     มัธยมศึกษา (1) 
     ปวช. หรือ ปวส. (2) 
     ปริญญาตรีหรือสูงกวา (3) 
     ประถมศึกษาและต่ํากวา 

 
-0.05 
0.02 
-0.38 

- 

 
0.17 
0.27 
0.26 

- 

 
0.95 
1.02 
0.86 
1.00 
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ตารางท่ี 4.24  (ตอ) ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสาย 
    อาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Odds Ratio 
อาชีพของผูปกครอง 
     ทํางานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (1) 
     ทํางานภาคเอกชน (2) 
     ประกอบธุรกิจสวนตัว (3) 
     เกษตรกรรม 

 
-0.07 
-0.23 
0.24 

- 

 
0.29 
0.32 
0.18 

- 

 
0.93 
0.79 
1.28 
1.00 

รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูปกครอง 
     10,001 – 20,000 บาท (1) 
     20,001 – 30,000 บาท (2) 
     มากกวา 30,001 บาท (3) 
     ไมเกิน 10,000 บาท 

 
-0.21 
-0.49* 
-0.68* 

- 

 
0.17 
0.24 
0.27 

- 

 
0.81 
0.62 
0.51 
1.00 

เจตคติตอการเรียนเพ่ือการมีงานทํา  0.42 0.22 1.52 
เจตคติตอการคลอยตามเพ่ือน  0.12 0.11 1.13 
คานิยมทางการศึกษาของผูปกครอง  -0.17 0.15 0.85 
คาคงท่ี -2.04 1.14 0.13 
-2 Log Likelihood 1,271.15   
Model Chi-square 240.39***,df=26   

𝑹𝟐 (Cox & Snell) 0.15   

Percentage correctly classified 82.40   
n 1,517 คน   

หมายเหตุ *P ≤ .05     **P≤ .01            ***P≤ .001 
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สวนที่ 4 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและ 
  สายอาชีวศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคตะวันออกเหนือ 

   สวนท่ี 4.1 ผลการวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   4.1.1 ขอมูลท่ัวไปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

    กลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 1,528 คน    
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 61.85 และเพศชาย รอยละ 38.15  เปนนักเรียนท่ีมีพ่ีนองรวมกัน   
ไมเกิน 2 คน  รอยละ 80.30 รองลงมา คือ มีพ่ีนองรวมกันมากกวา 2 คน คิดเปนรอยละ 19.70   
เปนบุตรคนท่ี 1 มากท่ีสุด รอยละ 49.28 รองลงมาคือ เปนบุตรคนท่ี 2 รอยละ 42.41  โดยนักเรียน    
สวนใหญมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 รอยละ 77.36 รองลงมา คือ เกรดเฉลี่ยสะสมนอยกวาหรือ
เทากับ 2.5 รอยละ 22.64 ปรากฏตามตารางท่ี 4.25  

ตารางท่ี 4.25 ขอมูลท่ัวไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ 
      ชาย 
      หญิง 
      รวม 

 
583 
945 

1,528 

 
38.15 
61.85 

100 
จํานวนพ่ีนอง 
      เปนลูกคนเดียว 
      2 คน                      
      มากกวา 2 คน 
      รวม 

 
256 
971 
301 

1,528 

 
16.75 
63.55 
19.70 

100 
ลําดับการเปนบุตร 
      คนท่ี 1 
      คนท่ี 2 
      มากกวาคนท่ี 2 
      รวม 

 
753 
648 
127 

1,528 

 
49.28 
42.41 
8.31 
100 

เกรดเฉล่ียสะสม 
      นอยกวาหรือเทากับ 2.5 
      มากกวา 2.5 
      รวม 

 
346 

1,182 
1,528 

 
22.64 
77.36 

100 
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   4.1.2 ขอมูลดานส่ิงแวดลอมเกี่ยวกับการเรียนตอของนักเรียน 
    ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

    นักเรียนสวนใหญเคยไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ ปวช. รอยละ 92.60 และมีรอยละ 7.40 ท่ีไมไดรับขาวสารดังกลาว 
โดยกลุมท่ีไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอ ไดรับขาวสารจากครูหรืออาจารยแนะแนวมากท่ีสุด  
รอยละ 30.37 รองลงมาคือ รุนพ่ีหรือเพ่ือน รอยละ 19.14 (ตารางท่ี 4.26 และ ตารางท่ี 4.26-1) 
นักเรียนสวนใหญเคยไดรับการแนะแนวการศึกษาตอจากครู รอยละ 96.53 และมีรอยละ 3.47        
ท่ีไมเคยไดรับการแนะแนว (ตารางท่ี 4.27)  โดยนักเรียนสวนใหญคิดวาครูมีสวนในการจูงใจหรือ
สงเสริมสนับสนุนใหเรียนตอ รอยละ 95.03 และมีรอยละ 4.97 ท่ีคิดวาครูไมมีสวนในการจูงใจ 
(ตารางท่ี 4.28)  โดยสวนใหญครูสงเสริมหรือสนับสนุนใหนักเรียนเรียนตอในระดับมัธยมศึกษา    
ตอนปลาย รอยละ 66.95 และสนับสนุนใหเรียนตอในระดับ ปวช. รอยละ 33.05 ปรากฏตาม     
ตารางท่ี 4.29 

ตารางท่ี 4.26 การไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
             ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การไดรับขาวสาร จํานวน (คน) รอยละ 
ไมเคยไดรับขาวสาร 113 7.40 
เคยไดรับขาวสาร 1,415 92.60 

รวม 1,528 100 

ตารางท่ี 4.26-1 ชองทางการไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3   
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การไดรับขาวสาร จํานวน (ครั้ง) รอยละ 
เคยไดรับขาวสาร 
     สื่อมวลชน เชน วิทยุ  โทรทัศน 
     อินเตอรเน็ต 
     เอกสารหรือวารสาร 
     ครู-อาจารยแนะแนว 
     ผูปกครอง 
     รุนพ่ี เพ่ือน 
     ผูนําชุมชน 
     อ่ืน ๆ เชน วิทยากรมาแนะนํา 
     รวม 

 
352 
656 
292 

1,195 
618 
753 
67 
2 

3,935 

 
8.95 

16.67 
7.42 

30.37 
15.71 
19.14 
1.70 
0.05 
100 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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ตารางท่ี 4.27 การแนะแนวการศึกษาตอจากครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
                   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การไดรับการแนะแนวการศกึษาตอ จํานวน (คน) รอยละ 
เคยไดรับการแนะแนว 1,475 96.53 
ไมเคยไดรับการแนะแนว 53 3.47 

รวม 1,528 100 

ตารางท่ี 4.28 การมีสวนสงเสริมใหเรียนตอจากครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3    
              ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การมีสวนสงเสริมใหเรียนตอจากครู จํานวน (คน) รอยละ 
มี 1,425 95.03 
ไมมี 76 4.97 

รวม 1,528 100 

ตารางท่ี 4.29 ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 1,023 66.95 
ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) 505 33.05 

รวม 1,528 100 

   4.1.3 ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

    นักเรียนสวนใหญอาศัยอยู กับผูปกครองท่ีเปนบิดาและมารดา     
รอยละ 69.50 รองลงมาคือ อาศัยอยูกับผูปกครองท่ีเปนมารดา รอยละ 15.77 โดยสวนใหญเปนกลุม
ท่ีบิดาและมารดาอยูดวยกัน รอยละ 74.15 รองลงมา คือ บิดาและมารดาแยกกันอยูหรืออยูกับ        
ผูอุปการะ รอยละ 25.85 ซ่ึงผูปกครองของนักเรียนสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุด    
รอยละ 37.11 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา รอยละ 33.31 ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว 
คาขายหรือรับจางท่ัวไปมากท่ีสุด รอยละ 39.46 รองลงมา คือ รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ          
รอยละ 27.75 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 20,000 บาท รอยละ 54.45 รองลงมาคือ 30,001 บาทข้ึนไป 
รอยละ 29.52 ปรากฏตามตารางท่ี 4.30     
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ตารางท่ี 4.30 สถานภาพเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สถานภาพเศรษฐกิจและสังคม จํานวน (คน) รอยละ 
ผูปกครอง 
      บิดา 
      มารดา 
      บิดาและมารดา 
      ผูอุปการะ 
      รวม 

 
70 

241 
1,062 

155 
1,528 

 
4.58 

15.77 
69.50 
10.14 

100 
สถานภาพสมรสของผูปกครอง 
      บิดาและมารดาอยูดวยกัน 
      บิดาและมารดาแยกกันอยู 
หรืออยูกับผูอุปการะ 
      รวม 

 
1,133 

395 
 

1,528 

 
74.15 
25.85 

 
100 

การศึกษาของผูปกครอง 
     ประถมศึกษาและต่ํากวา 
     มัธยมศึกษา 
     ปวช./ปวส. 
     ปริญญาตรีหรือสูงกวา 
     รวม 

 
273 
567 
179 
509 

1,528 

 
17.87 
37.11 
11.71 
33.31 

100 
อาชีพของผูปกครอง 
     รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
     ทํางานภาคเอกชน 
     ประกอบธุรกิจสวนตัว คาขาย
หรือรับจางท่ัวไป 
     เกษตรกรรม 
    รวม 

 
424 
190 
603 

 
311 

1,528 

 
27.75 
12.43 
39.46 

 
20.35 

100 
รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูปกครอง 
     ไมเกิน 10,000 บาท 
     10,001-20,000 บาท 
     20,001 – 30,000 บาท 
     30,001 บาทข้ึนไป 
     รวม 

 
430 
402 
245 
430 

1,528 

 
28.14 
26.31 
16.03 
29.52 

100 
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   สวนท่ี 4.2 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ 
    ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

    จากผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic 
Regression) ท่ีมีตัวแปรอิสระ 16 ตัว เพ่ืออธิบายโอกาสท่ีจะเรียนตอสายสามัญของนักเรียน         
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยางมี
นัยสําคัญ โดยมีคาวัด goodness of fit คือ -2LL = 1,107.86  Chi-square =514.53 (df=26)  ซ่ึงมี

ระดับนัยสําคัญ 0.001 𝑹𝟐 (Cox & Snell) = 0.29 โดยสมการสําหรับการพยากรณการเรียนตอ  
สายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ 
 

𝑒0.85−1.16𝑥1(1)−0.70𝑥4(1)+2.38𝑥8(1)+0.64𝑥11(2)+0.90𝑥11(3)+0.95𝑥13(3)−0.54𝑥14

1 + e0.85−1.16𝑥1(1)−0.70𝑥4(1)+2.38𝑥8(1)+0.64𝑥11(2)+0.90𝑥11(3)+0.95𝑥13(3)−0.54𝑥14
 

 

และเม่ือนําสมการนี้กลับไปทํานายขอมูลในตัวอยางไดคาการทํานายถูกประมาณรอยละ 84 (83.51) 
ซ่ึงโดยภาพรวมสมการนี้มีความเหมาะสมกับขอมูลเชิงประจักษในระดับมากท่ีสุด โดยตัวแปรอิสระ    
ท่ีมีสวนชวยอธิบายตัวแปรตาม (การเรียนตอสายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี  3               
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ประกอบดวย 

     1) เพศ  พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เพศชายมีโอกาสท่ีจะเรียนตอสายสามัญนอยกวาเพศหญิง 0.31 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.001 

     2) เกรดเฉ ล่ียสะสม  พบว า  นั ก เรี ยนชั้ น มัธยมศึกษาป ท่ี  3  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมนอยกวาหรือเทากับ 2.5 (ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึง   
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2) มีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 
เปน 0.49 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

     3) ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอสายสามัญ (มัธยมศึกษาตอนปลาย)          
มีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียนท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอสายอาชีวศึกษา (ปวช.)        
เปน 10.86 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

     4) การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง   

      4.1) นัก เรียนชั้ น มัธยมศึกษาป ท่ี  3  ภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือ             
ท่ีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับ ปวช. หรือ ปวส. มีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียน
ท่ีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษาและต่ํากวา เปน 1.90 เทา อยางมีนัยสําคัญ  
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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      4.2) นัก เรียนชั้ น มัธยมศึกษาป ท่ี  3  ภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือ             
ท่ีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา มีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวา
นักเรียนท่ีผูปกครองสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ํากวา เปน 2.47 เทา อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4.31 

ตารางท่ี 4.31  ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ 
    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Odds Ratio 
เพศ  
     ชาย (1) 
     หญิง 

 
-1.16*** 

- 

 
0.17 

- 

 
0.31 
1.00 

จํานวนพ่ีนอง 
     เปนลูกคนเดียว (1) 
     2 คน (2) 
     มากกวา 2 คน  

 
0.37 
0.07 

- 

 
0.32 
0.25 

- 

 
1.45 
1.07 
1.00 

ลําดับการเปนบุตร 
     คนท่ี 1 (1) 
     คนท่ี 2 (2) 
     ลําดับท่ีอ่ืน ๆ 

 
-0.25 
-0.13 

- 

 
0.36 
0.35 

- 

 
0.78 
0.87 
1.00 

เกรดเฉล่ียสะสม 
     นอยกวาหรือเทากับ 2.5 (1) 
     มากกวา 2.5 

 
-0.70*** 

- 

 
0.17 

- 

 
0.49 
1.00 

การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ 
     ไดรับ (1) 
     ไมไดรับ 

 
0.44 

- 

 
0.31 

- 

 
1.55 
1.00 

การแนะแนวการศึกษาตอจากครู 
     เคย (1) 
     ไมเคย 

 
-0.12 

- 

 
0.43 

- 

 
0.88 
1.00 

การสงเสริมใหเรียนตอจากครู 
     มี  (1) 
     ไมมี 

 
-0.03 

- 

 
0.39 

- 

 
0.97 
1.00 

ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (1) 
     ระดับ ปวช. 

 
2.38*** 

- 

 
0.17 

- 

 
10.86 
1.00 
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ตารางท่ี 4.31 (ตอ) ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ 
    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Odds Ratio 
ผูปกครอง 
     บิดา (1) 
     มารดา (2) 
     บิดาและมารดา (3) 
     ผูอุปการะ  

 
-0.12 
0.53 
0.35 

- 

 
0.39 
0.29 
0.27 

- 

 
0.89 
1.71 
1.43 
1.00 

สถานภาพการสมรสของผูปกครอง 
     บิดาและมารดาอยูดวยกัน (1) 
     บิดาและมารดาแยกกันอยูหรืออยูกับผูอุปการะ 

 
0.27 

- 

 
0.25 

- 

 
1.30 
1.00 

การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง 
     มัธยมศึกษา (1) 
     ปวช. หรือ ปวส. (2) 
     ปริญญาตรีหรือสูงกวา (3) 
     ประถมศึกษาและต่ํากวา 

 
0.29 
0.64* 
0.90** 

- 

 
0.20 
0.30 
0.30 

- 

 
1.34 
1.90 
2.47 
1.00 

อาชีพของผูปกครอง 
     ทํางานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (1) 
     ทํางานภาคเอกชน (2) 
     ประกอบธุรกิจสวนตัว (3) 
     เกษตรกรรม 

 
0.27 
-0.04 
-0.16 

- 

 
0.30 
0.29 
0.21 

- 

 
1.31 
0.97 
0.85 
1.00 

รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูปกครอง 
     10,001 – 20,000 บาท (1) 
     20,001 – 30,000 บาท (2) 
     มากกวา 30,001 บาท (3) 
     ไมเกิน 10,000 บาท 

 
0.26 
0.17 

0.95*** 
- 

 
0.20 
0.24 
0.27 

- 

 
1.29 
1.18 
2.59 
1.00 

เจตคติตอการเรียนเพ่ือการมีงานทํา  -0.54* 0.22 0.58 
เจตคติตอการคลอยตามเพ่ือน  0.00 0.12 1.00 
คานิยมทางการศึกษาของผูปกครอง  0.17 0.15 1.18 
คาคงท่ี 0.85 1.21 2.34 
-2 Log Likelihood 1,107.86   
Model Chi-square 514.53***,df=26   

𝑹𝟐 (Cox & Snell) 0.29   

Percentage correctly classified 83.51   
n 1,528 คน   

หมายเหตุ *P ≤ .05     **P≤ .01            ***P≤ .001 
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   สวนท่ี 4.3 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายอาชีวศึกษา 
    ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

    จากผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic 
Regression) ท่ีมีตัวแปรอิสระ 16 ตัว เพ่ืออธิบายโอกาสท่ีจะเรียนตอสายอาชีวศึกษาของนักเรียน   
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยางมี
นัยสําคัญ โดยมีคาวัด goodness of fit คือ -2LL = 1,107.86 Chi-square =514.53 (df=26)  ซ่ึงมี

ระดับนัยสําคัญ 0.001 𝑹𝟐 (Cox & Snell) = 0.29  โดยสมการสําหรับการพยากรณการเรียนตอ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ 
 

𝑒−0.85+1.16𝑥1(1)+0.70𝑥4(1)−2.38𝑥8(1)−0.64𝑥11(2)−0.90𝑥11(3)−0.95𝑥13(3)+0.54𝑥14

1 + e−0.85+1.16𝑥1(1)+0.70𝑥4(1)−2.38𝑥8(1)−0.64𝑥11(2)−0.90𝑥11(3)−0.95𝑥13(3)+0.54𝑥14
 

และเม่ือนําสมการนี้กลับไปทํานายขอมูลในตัวอยางไดคาการทํานายถูกประมาณรอยละ 84 (83.51) 
ซ่ึงโดยภาพรวมสมการนี้มีความเหมาะสมกับขอมูลเชิงประจักษในระดับมากท่ีสุด โดยตัวแปรอิสระท่ีมี
สวนชวยอธิบายตัวแปรตาม (การเรียนตอสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3              
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ประกอบดวย 

     1) เพศ  พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพศชายมีโอกาสท่ีจะเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวาเพศหญิง 3.20 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
ท่ีระดับ 0.001 

     2) เกรดเฉ ล่ียสะสม  พบว า  นั ก เรี ยนชั้ น มัธยมศึกษาป ท่ี  3  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมนอยกวาหรือเทากับ 2.5 (ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2)  มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวานักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 
เปน 2.02 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

     3) ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ พบวา นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอสายสามัญ (มัธยมศึกษา       
ตอนปลาย) มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษานอยกวานักเรียนท่ีครูสนับสนุนให เรียนตอ               
สายอาชีวศึกษา (ปวช.) เปน 0.09 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

     4) การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง   

       4.1) นัก เรียนชั้ น มัธยมศึกษาป ท่ี  3  ภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือ            
ท่ีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับ ปวช. หรือ ปวส. มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษานอยกวา
นักเรียนท่ีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษาและต่ํากวา เปน 0.53 เทา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

       4.2) นัก เรียนชั้ น มัธยมศึกษาป ท่ี  3  ภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือ            
ท่ีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษานอย
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กวานักเรียนท่ีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษาและต่ํากวา เปน 0.40 เทา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4.32 

ตารางท่ี 4.32  ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายอาชีวศึกษา 
    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Odds Ratio 
เพศ  
     ชาย (1) 
     หญิง 

 
1.16*** 

- 

 
0.17 

- 

 
3.20 
1.00 

จํานวนพ่ีนอง 
     เปนลูกคนเดียว (1) 
     2 คน (2) 
     มากกวา 2 คน  

 
-0.37 
-0.07 

- 

 
0.32 
0.25 

- 

 
0.69 
0.93 
1.00 

ลําดับการเปนบุตร 
     คนท่ี 1 (1) 
     คนท่ี 2 (2) 
     ลําดับท่ีอ่ืน ๆ 

 
0.25 
0.13 

- 

 
0.36 
0.35 

- 

 
1.28 
1.14 
1.00 

เกรดเฉล่ียสะสม 
     นอยกวาหรือเทากับ 2.5 (1) 
     มากกวา 2.5 

 
0.70*** 

- 

 
0.17 

- 

 
2.02 
1.00 

การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ 
     ไดรับ (1) 
     ไมไดรับ 

 
-0.44 

- 

 
0.31 

- 

 
0.65 
1.00 

การแนะแนวการศึกษาตอจากครู 
     เคย (1) 
     ไมเคย 

 
0.12 

- 

 
0.43 

- 

 
1.13 
1.00 

การสงเสริมใหเรียนตอจากครู 
     มี  (1) 
     ไมมี 

 
0.03 

- 

 
0.39 

- 

 
1.03 
1.00 

ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (1) 
     ระดับ ปวช. 

 
-2.38*** 

- 

 
0.17 

- 

 
0.09 
1.00 
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ตารางท่ี 4.32 (ตอ) ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอ 
    สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Odds Ratio 
ผูปกครอง 
     บิดา (1) 
     มารดา (2) 
     บิดาและมารดา (3) 
     ผูอุปการะ  

 
0.12 
-0.53 
-0.35 

- 

 
0.39 
0.29 
0.27 

- 

 
1.12 
0.59 
0.70 
1.00 

สถานภาพการสมรสของผูปกครอง 
     บิดาและมารดาอยูดวยกัน (1) 
     บิดาและมารดาแยกกันอยูหรืออยูกับผูอุปการะ 

 
-0.27 

- 

 
0.25 

- 

 
0.77 
1.00 

การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง 
     มัธยมศึกษา (1) 
     ปวช. หรือ ปวส. (2) 
     ปริญญาตรีหรือสูงกวา (3) 
     ประถมศึกษาและต่ํากวา 

 
-0.29 
-0.64* 
-0.90** 

- 

 
0.20 
0.30 
0.30 

- 

 
0.75 
0.53 
0.40 
1.00 

อาชีพของผูปกครอง 
     ทํางานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (1) 
     ทํางานภาคเอกชน (2) 
     ประกอบธุรกิจสวนตัว (3) 
     เกษตรกรรม 

 
-0.27 
0.04 
0.16 

- 

 
0.30 
0.29 
0.21 

- 

 
0.76 
1.04 
1.18 
1.00 

รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูปกครอง 
     10,001 – 20,000 บาท (1) 
     20,001 – 30,000 บาท (2) 
     มากกวา 30,001 บาท (3) 
     ไมเกิน 10,000 บาท 

 
-0.26 
-0.17 

-0.95*** 
- 

 
0.20 
0.24 
0.27 

- 

 
0.77 
0.85 
0.39 
1.00 

เจตคติตอการเรียนเพ่ือการมีงานทํา  0.54* 0.22 1.72 
เจตคติตอการคลอยตามเพ่ือน  0.00 0.12 1.00 
คานิยมทางการศึกษาของผูปกครอง  -0.17 0.15 0.84 
คาคงท่ี -0.85 1.21 0.43 
-2 Log Likelihood 1,107.86   
Model Chi-square 514.53***,df=26   

𝑹𝟐 (Cox & Snell) 0.29   

Percentage correctly classified 83.51   
n 1,528 คน   

หมายเหตุ *P ≤ .05     **P≤ .01            ***P≤ .001 
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สวนที่ 5 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและ 
  สายอาชีวศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต 

   สวนท่ี 5.1 ผลการวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
     ภาคใต 
   5.1.1 ขอมูลท่ัวไปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต 

    กลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใตจํานวน 1,519 คน    
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 61.42 และเพศชาย รอยละ 38.58  เปนนักเรียนท่ีมีพ่ีนองรวมกัน   
ไมเกิน 2 คน  รอยละ 63.85 รองลงมา คือ มีพ่ีนองรวมกันมากกวา 2 คน คิดเปนรอยละ 36.14   
เปนบุตรคนท่ี 1 มากท่ีสุด รอยละ 44.63 รองลงมาคือ เปนบุตรคนท่ี 2 รอยละ 37.52  โดยนักเรียน    
สวนใหญมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 รอยละ 67.08 รองลงมา คือ เกรดเฉลี่ยสะสมนอยกวาหรือ
เทากับ 2.5 รอยละ 32.92 ปรากฏตามตารางท่ี 4.33  

ตารางท่ี 4.33 ขอมูลท่ัวไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ 
      ชาย 
      หญิง 
      รวม 

 
586 
933 

1,519 

 
38.58 
61.42 

100 
จํานวนพ่ีนอง 
      เปนลูกคนเดียว 
      2 คน                      
      มากกวา 2 คน 
      รวม 

 
234 
736 
549 

1,519 

 
15.40 
48.45 
36.14 

100 
ลําดับการเปนบุตร 
      คนท่ี 1 
      คนท่ี 2 
      มากกวาคนท่ี 2 
      รวม 

 
678 
570 
271 

1,519 

 
44.63 
37.52 
17.84 

100 
เกรดเฉล่ียสะสม 
      นอยกวาหรือเทากับ 2.5 
      มากกวา 2.5 
      รวม 

 
500 

1,019 
1,519 

 
32.92 
67.08 

100 
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   5.1.2 ขอมูลดานส่ิงแวดลอมเกี่ยวกับการเรียนตอของนักเรียน 
    ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต 
    นักเรียนสวนใหญเคยไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ ปวช. รอยละ 96.51 และมีรอยละ 3.49 ท่ีไมไดรับขาวสารดังกลาว 
โดยกลุมท่ีไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอ ไดรับขาวสารจากครูหรืออาจารยแนะแนวมากท่ีสุด  
รอยละ 31.88 รองลงมาคือ รุนพ่ีหรือเพ่ือน รอยละ 19.90 (ตารางท่ี 4.34 และ ตารางท่ี 4.34-1) 
นักเรียนสวนใหญเคยไดรับการแนะแนวการศึกษาตอจากครู รอยละ 98.42 และมีรอยละ 1.58        
ท่ีไมเคยไดรับการแนะแนว (ตารางท่ี 4.35)  โดยนักเรียนสวนใหญคิดวาครูมีสวนในการจูงใจหรือ
สงเสริมสนับสนุนใหเรียนตอ รอยละ 97.43 และมีรอยละ 2.57 ท่ีคิดวาครูไมมีสวนในการจูงใจ (ตารางท่ี 
4.36)  โดยสวนใหญครูสงเสริมหรือสนับสนุนใหนักเรียนเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 
56.16 และสนับสนุนใหเรียนตอในระดับ ปวช. รอยละ 43.84 ปรากฏตามตารางท่ี 4.37 

ตารางท่ี 4.34 การไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต 

การไดรับขาวสาร จํานวน (คน) รอยละ 
ไมเคยไดรับขาวสาร 53 3.49 
เคยไดรับขาวสาร 1,466 96.51 

รวม 1,519 100 

ตารางท่ี 4.34-1 ชองทางการไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต 

การไดรับขาวสาร จํานวน (ครั้ง) รอยละ 
เคยไดรับขาวสาร 
     สื่อมวลชน เชน วิทยุ  โทรทัศน 
     อินเตอรเน็ต 
     เอกสารหรือวารสาร 
     ครู-อาจารยแนะแนว 
     ผูปกครอง 
     รุนพ่ี เพ่ือน 
     ผูนําชุมชน 
     อ่ืน ๆ เชน วิทยากรมาแนะนํา 
     รวม 

 
321 
719 
310 

1,342 
629 
838 
49 
2 

4,210 

 
7.62 

17.08 
7.36 

31.88 
14.94 
19.90 
1.16 
0.05 
100 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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ตารางท่ี 4.35 การแนะแนวการศึกษาตอจากครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต 

การไดรับการแนะแนวการศกึษาตอ จํานวน (คน) รอยละ 
เคยไดรับการแนะแนว 1,495 98.42 
ไมเคยไดรับการแนะแนว 24 1.58 

รวม 1,519 100 

ตารางท่ี 4.36 การมีสวนสงเสริมใหเรียนตอจากครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต 

การมีสวนสงเสริมใหเรียนตอจากครู จํานวน (คน) รอยละ 
มี 1,480 97.43 
ไมมี 39 2.57 

รวม 1,519 100 

ตารางท่ี 4.37 ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 853 56.16 
ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) 666 43.84 

รวม 1,519 100 

   4.1.3 ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
    ภาคใต 
    นักเรียนสวนใหญอาศัยอยู กับผูปกครองท่ีเปนบิดาและมารดา     
รอยละ 69.45 รองลงมาคือ อาศัยอยูกับผูปกครองท่ีเปนมารดา รอยละ 16.59 โดยสวนใหญเปนกลุม
ท่ีบิดาและมารดาอยูดวยกัน รอยละ 71.36 รองลงมา คือ บิดาและมารดาแยกกันอยูหรืออยูกับ        
ผูอุปการะ รอยละ 28.64 ซ่ึงผูปกครองของนักเรียนสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุดรอยละ 
40.09 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา รอยละ 23.50 ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว คาขาย
หรือรับจางท่ัวไปมากท่ีสุด รอยละ 38.05 รองลงมา คือ อาชีพเกษตรกรรม รอยละ 34.23 สวนใหญ 
มีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 20,000 บาท รอยละ 61.81 รองลงมาคือ 30,001บาทข้ึนไป รอยละ 20.93 
ปรากฏตามตารางท่ี 4.38     
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ตารางท่ี 4.38 สถานภาพเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต 

สถานภาพเศรษฐกิจและสังคม จํานวน (คน) รอยละ 
ผูปกครอง 
      บิดา 
      มารดา 
      บิดาและมารดา 
      ผูอุปการะ 
      รวม 

 
85 

252 
1,055 

127 
1,519 

 
5.60 

16.59 
69.45 
8.36 
100 

สถานภาพสมรสของผูปกครอง 
      บิดาและมารดาอยูดวยกัน 
      บิดาและมารดาแยกกันอยู 
      หรืออยูกับผูอุปการะ 
      รวม 

 
1,084 

435 
 

1,519 

 
71.36 
28.64 

 
100 

การศึกษาของผูปกครอง 
     ประถมศึกษาและต่ํากวา 
     มัธยมศึกษา 
     ปวช./ปวส. 
     ปริญญาตรีหรือสูงกวา 
     รวม 

 
328 
609 
225 
357 

1,519 

 
21.59 
40.09 
14.81 
23.50 

100 
อาชีพของผูปกครอง 
     รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
     ทํางานภาคเอกชน 
     ประกอบธุรกิจสวนตัว คาขาย 
     หรือรับจางท่ัวไป 
     เกษตรกรรม 
    รวม 

 
305 
116 
578 

 
520 

1,519 

 
20.08 
7.64 

38.05 
 

34.23 
100 

รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูปกครอง 
     ไมเกิน 10,000 บาท 
     10,001-20,000 บาท 
     20,001 – 30,000 บาท 
     30,001 บาทข้ึนไป 
     รวม 

 
431 
508 
262 
318 

1,519 

 
28.37 
33.44 
17.25 
20.93 

100 

 

 

 



-93- 
 

   สวนท่ี 5.2 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ 
    ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต 
    จากผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic 
Regression) ท่ีมีตัวแปรอิสระ 16 ตัว เพ่ืออธิบายโอกาสท่ีจะเรียนตอสายสามัญของนักเรียน        
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยางมีนัยสําคัญ โดยมีคาวัด 
goodness of fit คือ -2LL = 1,386.13 Chi-square = 552.64 (df=26)  ซ่ึงมีระดับนัยสําคัญ 

0.001 𝑹𝟐 (Cox & Snell) = 0.30 โดยสมการสําหรับการพยากรณการเรียนตอสายสามัญของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต คือ 
 

𝑒2.83−0.64𝑥1(1)−0.96𝑥4(1)−1.10𝑥5(1)+2.09𝑥8(1)−0.79𝑥9(1)+0.62𝑥11(3)

1 + e2.83−0.64𝑥1(1)−0.96𝑥4(1)−1.10𝑥5(1)+2.09𝑥8(1)−0.79𝑥9(1)+0.62𝑥11(3)
 

 

+0.34𝑥13(1) + 0.97𝑥13(3) − 0.50𝑥14
+0.34𝑥13(1) + 0.97𝑥13(3) − 0.50𝑥14

 

และเม่ือนําสมการนี้กลับไปทํานายขอมูลในตัวอยางไดคาการทํานายถูกประมาณรอยละ 78 (77.68) 
ซ่ึงโดยภาพรวมสมการนี้มีความเหมาะสมกับขอมูลเชิงประจักษในระดับมาก โดยตัวแปรอิสระท่ีมีสวน
ชวยอธิบายตัวแปรตาม (การเรียนตอสายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ประกอบดวย 

     1) เพศ  พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต เพศชายมีโอกาสท่ีจะ
เรียนตอสายสามัญนอยกวาเพศหญิง 0.53 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

     2) เกรดเฉล่ียสะสม พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต ท่ีมีเกรด
เฉลี่ยสะสมนอยกวาหรือเทากับ 2.5 (ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2) มีโอกาส
เรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 เปน 0.38 เทา อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

     3) การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 ภาคใต ท่ีเคยไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ ปวช. 
มีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนท่ีไมเคยไดรับขาวสารดังกลาว เปน 0.33 เทา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

     4) ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 ภาคใต ท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอสายสามัญ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) มีโอกาสเรียนตอ       
สายสามัญมากกวานักเรียนท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอสายอาชีวศึกษา (ปวช.) เปน 8.09 เทา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 
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     5) ผูปกครอง  พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต ท่ีอาศัยอยูกับ
ผูปกครองท่ีเปนบิดาคนเดียว มีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนท่ีอาศัยอยูกับผูอุปการะ 
เปน 0.45 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

     6) การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง  พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ภาคใต ท่ีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา มีโอกาสเรียนตอสายสามัญ
มากกวานักเรียนท่ีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษาและต่ํากวา เปน 1.85 เทา 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

     7) รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูปกครอง 

      7.1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต ท่ีผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 10,001 – 20,000 บาท มีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียนท่ีผูปกครองมีรายไดไมเกิน 
10,000 บาท เปน 1.40 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
      7.2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต ท่ีผูปกครองมีรายไดเฉลี่ย 
ตอเดือน 30,001 บาทข้ึนไป มีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียนท่ีผูปกครองมีรายไดเฉลี่ย 
ตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท เปน 2.63 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

     8) เจตคติตอการเรียนเพ่ือการมีงานทํา พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ภาคใต ท่ีมีคะแนนเจตคติตอการเรียนเพ่ือการมีงานทําเพ่ิมข้ึน 1 คะแนนมีโอกาสเรียนตอสายสามัญ
ลดลงรอยละ 39 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4.39 

ตารางท่ี 4.39  ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ 
    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Odds Ratio 
เพศ  
     ชาย (1) 
     หญิง 

 
-0.64*** 

- 

 
0.15 

- 

 
0.53 
1.00 

จํานวนพ่ีนอง 
     เปนลูกคนเดียว (1) 
     2 คน (2) 
     มากกวา 2 คน  

 
0.29 
0.17 

- 

 
0.25 
0.18 

- 

 
1.34 
1.19 
1.00 

ลําดับการเปนบุตร 
     คนท่ี 1 (1) 
     คนท่ี 2 (2) 
     ลําดับท่ีอ่ืน ๆ 

 
0.03 
-0.04 

- 

 
0.24 
0.23 

- 

 
1.03 
0.96 
1.00 

เกรดเฉล่ียสะสม 
     นอยกวาหรือเทากับ 2.5 (1) 
     มากกวา 2.5 

 
-0.96*** 

- 

 
0.15 

- 

 
0.38 
1.00 
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ตารางท่ี 4.39  (ตอ) ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ 
    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Odds Ratio 
การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ 
     ไดรับ (1) 
     ไมไดรับ 

 
-1.10* 

- 

 
0.44 

- 

 
0.33 
1.00 

การแนะแนวการศึกษาตอจากครู 
     เคย (1) 
     ไมเคย 

 
0.01 

- 

 
0.53 

- 

 
1.01 
1.00 

การสงเสริมใหเรียนตอจากครู 
     มี  (1) 
     ไมมี 

 
0.21 

- 

 
0.46 

- 

 
1.24 
1.00 

ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (1) 
     ระดับ ปวช. 

 
2.09*** 

- 

 
0.14 

- 

 
8.09 
1.00 

ผูปกครอง 
     บิดา (1) 
     มารดา (2) 
     บิดาและมารดา (3) 
     ผูอุปการะ  

 
-0.79* 
-0.26 
0.24 

- 

 
0.35 
0.27 
0.31 

- 

 
0.45 
0.77 
1.27 
1.00 

สถานภาพการสมรสของผูปกครอง 
     บิดาและมารดาอยูดวยกัน (1) 
     บิดาและมารดาแยกกันอยูหรืออยูกับผูอุปการะ 

 
-0.21 

- 

 
0.26 

- 

 
0.81 
1.00 

การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง 
     มัธยมศึกษา (1) 
     ปวช. หรือ ปวส. (2) 
     ปริญญาตรีหรือสูงกวา (3) 
     ประถมศึกษาและต่ํากวา 

 
0.11 
-0.12 
0.62* 

- 

 
0.17 
0.23 
0.27 

- 

 
1.11 
0.88 
1.85 
1.00 

อาชีพของผูปกครอง 
     ทํางานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (1) 
     ทํางานภาคเอกชน (2) 
     ประกอบธุรกิจสวนตัว (3) 
     เกษตรกรรม 

 
0.44 
0.10 
0.04 

- 

 
0.26 
0.28 
0.16 

- 

 
1.56 
1.10 
1.04 
1.00 
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ตารางท่ี 4.39 (ตอ) ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ 
    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Odds Ratio 
รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูปกครอง 
     10,001 – 20,000 บาท (1) 
     20,001 – 30,000 บาท (2) 
     มากกวา 30,001 บาท (3) 
     ไมเกิน 10,000 บาท 

 
0.34* 
-0.29 

0.97*** 
- 

 
0.16 
0.21 
0.25 

- 

 
1.40 
0.75 
2.63 
1.00 

เจตคติตอการเรียนเพ่ือการมีงานทํา  -0.50* 0.20 0.61 
เจตคติตอการคลอยตามเพ่ือน  0.00 0.10 1.00 
คานิยมทางการศึกษาของผูปกครอง  -0.05 0.14 0.95 
คาคงท่ี 2.83* 1.14 16.92 
-2 Log Likelihood 1,386.13   
Model Chi-square 552.64***,df=26   

𝑹𝟐 (Cox & Snell) 0.30   

Percentage correctly classified 77.68   
n 1,519 คน   

หมายเหตุ *P ≤ .05     **P≤ .01            ***P≤ .001 

   สวนท่ี 5.3 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายอาชีวศึกษา 
    ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต 
    จากผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic 
Regression) ท่ีมีตัวแปรอิสระ 16 ตัว เพ่ืออธิบายโอกาสท่ีจะเรียนตอสายอาชีวศึกษาของนักเรียน   
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยางมีนัยสําคัญ โดยมีคาวัด 
goodness of fit คือ -2LL = 1,386.13  Chi-square =552.64 (df=26)  ซ่ึงมีระดับนัยสําคัญ 

0.001 𝑹𝟐 (Cox & Snell) = 0.30 โดยสมการสําหรับการพยากรณการเรียนตอสายอาชีวศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต คือ 
 

𝑒−2.83+0.64𝑥1(1)+0.96𝑥4(1)+1.10𝑥5(1)−2.09𝑥8(1)+0.79𝑥9(1)−0.62𝑥11(3)

1 + e−2.83+0.64𝑥1(1)+0.96𝑥4(1)+1.10𝑥5(1)−2.09𝑥8(1)+0.79𝑥9(1)−0.62𝑥11(3)
 

 

−0.34𝑥13(1) − 0.97𝑥13(3) + 0.50𝑥14
−0.34𝑥13(1) − 0.97𝑥13(3) + 0.50𝑥14
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และเม่ือนําสมการนี้กลับไปทํานายขอมูลในตัวอยางไดคาการทํานายถูกประมาณรอยละ 78 (77.68) 
ซ่ึงโดยภาพรวมสมการนี้มีความเหมาะสมกับขอมูลเชิงประจักษในระดับมาก   โดยตัวแปรอิสระท่ีมี
สวนชวยอธิบาย ตัวแปรตาม (การเรียนตอสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ประกอบดวย 

     1) เพศ  พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต เพศชายมีโอกาสท่ีจะ
เรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวาเพศหญิง 1.90 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

     2) เกรดเฉล่ียสะสม พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต ท่ีมีเกรด
เฉลี่ยสะสมนอยกวาหรือเทากับ 2.5 (ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2) มีโอกาส
เรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวานักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 เปน 2.60 เทา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

     3) การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ  พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 ภาคใต ท่ีเคยไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ ปวช.        
มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวา นักเรียนท่ีไมเคยไดรับขาวสารดังกลาว เปน 3.01 เทา   
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

     4) ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 ภาคใตท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอสายสามัญ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) มีโอกาสเรียนตอสาย
อาชีวศึกษานอยกวานักเรียนท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอสายอาชีวศึกษา (ปวช.) เปน 0.12 เทา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

     5) ผูปกครอง  พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต ท่ีอาศัยอยูกับ
ผูปกครองท่ีเปนบิดาคนเดียว มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ท่ีอาศัยอยูกับผูอุปการะ เปน 2.21 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

     6) การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3ภาคใต
ท่ีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษานอย
กวานักเรียนท่ีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษาและต่ํากวา เปน 0.54 เทา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

     7) รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูปกครอง 
      7.1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต ท่ีผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 10,001 – 20,000 บาท มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษานอยกวานักเรียนท่ีผูปกครองมีรายได
ไมเกิน 10,000 บาท เปน 0.71 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
      7.2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต ท่ีผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 30,001 บาทข้ึนไป มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษานอยกวานักเรียนท่ีผูปกครองมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท เปน 0.38 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 
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     8) เจตคติตอการเรียนเพ่ือการมีงานทํา พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ภาคใต ท่ีมีคะแนนเจตคติตอการเรียนเพ่ือการมีงานทําเพ่ิมข้ึน 1 คะแนนมีโอกาสเรียนตอ           
สายอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึนรอยละ 65  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางท่ี 4.40 

ตารางท่ี 4.40  ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายอาชีวศึกษา 
    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Odds Ratio 
เพศ  
     ชาย (1) 
     หญิง 

 
0.64*** 

- 

 
0.15 

- 

 
1.90 
1.00 

จํานวนพ่ีนอง 
     เปนลูกคนเดียว (1) 
     2 คน (2) 
     มากกวา 2 คน  

 
-0.29 
-0.17 

- 

 
0.25 
0.18 

- 

 
0.74 
0.84 
1.00 

ลําดับการเปนบุตร 
     คนท่ี 1 (1) 
     คนท่ี 2 (2) 
     ลําดับท่ีอ่ืน ๆ 

 
-0.03 
0.04 

- 

 
0.24 
0.23 

- 

 
0.97 
1.04 
1.00 

เกรดเฉล่ียสะสม 
     นอยกวาหรือเทากับ 2.5 (1) 
     มากกวา 2.5 

 
0.96*** 

- 

 
0.15 

- 

 
2.60 
1.00 

การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ 
     ไดรับ (1) 
     ไมไดรับ 

 
1.10* 

- 

 
0.44 

- 

 
3.01 
1.00 

การแนะแนวการศึกษาตอจากครู 
     เคย (1) 
     ไมเคย 

 
-0.01 

- 

 
0.53 

- 

 
0.99 
1.00 

การสงเสริมใหเรียนตอจากครู 
     มี  (1) 
     ไมมี 

 
-0.21 

- 

 
0.46 

- 

 
0.81 
1.00 

ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (1) 
     ระดับ ปวช. 

 
-2.09*** 

- 

 
0.14 

- 

 
0.12 
1.00 
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ตัวแปรอิสระ B S.E. Odds Ratio 
ผูปกครอง 
     บิดา (1) 
     มารดา (2) 
     บิดาและมารดา (3) 
     ผูอุปการะ  

 
0.79* 
0.26 
-0.24 

- 

 
0.35 
0.27 
0.31 

- 

 
2.21 
1.30 
0.79 
1.00 

สถานภาพการสมรสของผูปกครอง 
     บิดาและมารดาอยูดวยกัน (1) 
     บิดาและมารดาแยกกันอยูหรืออยูกับผูอุปการะ 

 
0.21 

- 

 
0.26 

- 

 
1.23 
1.00 

การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง 
     มัธยมศึกษา (1) 
     ปวช. หรือ ปวส. (2) 
     ปริญญาตรีหรือสูงกวา (3) 
     ประถมศึกษาและต่ํากวา 

 
-0.11 
0.12 

-0.62* 
- 

 
0.17 
0.23 
0.27 

- 

 
0.90 
1.13 
0.54 
1.00 

อาชีพของผูปกครอง 
     ทํางานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (1) 
     ทํางานภาคเอกชน (2) 
     ประกอบธุรกิจสวนตัว (3) 
     เกษตรกรรม 

 
-0.44 
-0.10 
-0.04 

- 

 
0.26 
0.28 
0.16 

- 

 
0.64 
0.91 
0.96 
1.00 

รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูปกครอง 
     10,001 – 20,000 บาท (1) 
     20,001 – 30,000 บาท (2) 
     มากกวา 30,001 บาท (3) 
     ไมเกิน 10,000 บาท 

 
-0.34* 
-0.29 

-0.97*** 
- 

 
0.16 
0.21 
0.25 

- 

 
0.71 
0.75 
0.38 
1.00 

เจตคติตอการเรียนเพ่ือการมีงานทํา  0.50* 0.20 1.65 
เจตคติตอการคลอยตามเพ่ือน  0.00 0.10 1.00 
คานิยมทางการศึกษาของผูปกครอง  0.05 0.14 1.05 
คาคงท่ี -2.83* 1.14 0.06 
-2 Log Likelihood 1,386.13   
Model Chi-square 552.64***,df=26   

𝑹𝟐 (Cox & Snell) 0.30   

Percentage correctly classified 77.68   
n 1,519 คน   

 
หมายเหตุ *P ≤ .05     **P≤ .01            ***P≤ .001 

 

ตารางท่ี 4.40  (ตอ) ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอ 
    สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต 

 



บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 การวิจัย เรื่อง ปจจัย ท่ี มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและ            
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลท่ัวไป  สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังขอมูลดานจิตวิทยาท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจเลือกเรียนตอ        
สายสามัญและสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 กลุมตัวอยาง
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในป พ.ศ. 2558 จํานวน 
6,086 คน และเม่ือเก็บรวบรวมขอมูลจริงไดขนาดตัวอยางสําหรับการวิเคราะห จํานวน 6,308 คน  
โดยเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
ท่ัวประเทศ  ทําการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ คาความถ่ี คารอยละ และการวิเคราะหการถดถอย     
โลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic Regression) ซ่ึงมีขอสรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ       
จากการวิจัย ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
  จากผลการวิจัย เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและ   
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สรุปผลการวิจัยเปน 5 สวน ดังนี้ 
   5.1.1  การตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสายอาชีวศึกษาของนักเรียน   
    ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาพรวมท่ัวประเทศ  
    5.1.1.1  สถานภาพท่ัวไปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
     ภาพรวมท่ัวประเทศ 
     โดยศึกษาขอมูลท่ัวไป ขอมูลดานสิ่งแวดลอมเก่ียวกับการเรียนตอ 
และขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม พบวา กลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 6,308 คน    
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 60.48 และเพศชาย รอยละ 39.52 โดยเปนนักเรียนท่ีมีพ่ีนองรวมกัน   
ไมเกิน 2 คน รอยละ 75.33  เปนบุตรคนท่ี 1 มากท่ีสุด รอยละ 48.86 สวนใหญมีเกรดเฉลี่ยสะสม
มากกวา 2.5 รอยละ 72.64  และเคยไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือระดับ ปวช. รอยละ 94.83 โดยไดรับขาวสารจากครูหรืออาจารยแนะแนวมากท่ีสุด รอยละ 
32.69  และนักเรียนสวนใหญเคยไดรับการแนะแนวการศึกษาตอจากครู รอยละ 97.04 โดยคิดวาครู
มีสวนในการจูงใจหรือสงเสริมสนับสนุนใหเรียนตอ รอยละ 96.37 และสวนใหญครูสงเสริมหรือ
สนับสนุนใหเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 60.24 โดยมีรอยละ 39.76 ท่ีสนับสนุน
ใหเรียนตอในระดับ ปวช. นักเรียนสวนใหญอาศัยอยูกับผูปกครองท่ีเปนบิดาและมารดา รอยละ 67.01 
และเปนกลุมท่ีบิดาและมารดาอยูดวยกัน รอยละ 70.29 ซ่ึงผูปกครองของนักเรียนสําเร็จการศึกษา
สูงสุดในระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุด รอยละ 39.89  ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว คาขายหรือรับจาง
ท่ัวไป มากท่ีสุด รอยละ 45.55 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 20,000 บาท รอยละ 62.57 
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    5.1.1.2 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ 
      ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาพรวมท่ัวประเทศ 
     ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic 
Regression) เพ่ืออธิบายโอกาสท่ีจะเรียนตอสายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาพรวม 
ท่ัวประเทศ พบวา ตัวแปรอิสระท่ีมีสวนชวยอธิบายตัวแปรตาม (การเรียนตอสายสามัญของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาพรวมท่ัวประเทศ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ประกอบดวย 1) เพศ        
โดยพบวา นักเรียนเพศชายมีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวาเพศหญิง 0.52 เทา 2) จํานวนพ่ีนอง 
พบวา นักเรียนท่ีเปนลูกคนเดียวมีโอกาสท่ีจะเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียนท่ีมีจํานวนพ่ีนอง
รวมกันมากกวา 2 คน เปน 1.3 เทา 3) เกรดเฉล่ียสะสม พบวา นักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมนอยกวา
หรือเทากับ 2.5 มีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5      
เปน 0.52 เทา 4) การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ นักเรียนท่ีไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียน
ตอมีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนท่ีไมไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอเปน 0.59 เทา 
5) ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ พบวา นักเรียนท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอสายสามัญ 
(มัธยมศึกษาตอนปลาย) มีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียนท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ     
สายอาชีวศึกษา (ปวช.) เปน 7.47 เทา 6) ผูปกครอง พบวา นักเรียนท่ีอาศัยอยูกับผูปกครองท่ีเปน
บิดาและมารดามีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียนท่ีอาศัยอยูกับผูอุปการะ เปน 1.35 เทา  
7) การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง พบวา นักเรียนท่ีมีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี
หรือสูงกวามีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียนท่ีมีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับ
ประถมศึกษาและต่ํากวา เปน 1.59 เทา 8) อาชีพของผูปกครอง พบวา นักเรียนท่ีมีผูปกครอง
ประกอบอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียนท่ีมีผูปกครอง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปน 1.54 เทา สวนนักเรียนท่ีผูปกครองประกอบอาชีพทํางานภาคเอกชน 
และประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวมีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนท่ีมีผูปกครองประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเปน 0.74 เทา  และ 0.82 เทา ตามลําดับ 9) รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูปกครอง 
พบวา นักเรียนท่ีผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 บาทข้ึนไป มีโอกาสเรียนตอสายสามัญ
มากกวานักเรียนท่ีผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท เปน 1.87 เทา 10) เจตคติ
ตอการเรียนเพ่ือการมีงานทํา พบวา นักเรียนท่ีมีคะแนนเจคติตอการเรียนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนนมีโอกาส
เรียนตอสายสามัญลดลง รอยละ 32  

    5.1.1.3 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายอาชีวศึกษา 
      ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาพรวมท่ัวประเทศ 
     ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic 
Regression) เพ่ืออธิบายโอกาสท่ีจะเรียนตอสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ภาพรวมท่ัวประเทศ พบวา ตัวแปรอิสระท่ีมีสวนชวยอธิบายตัวแปรตาม (การเรียนตอสายอาชีวศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาพรวมท่ัวประเทศ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ประกอบดวย     
1) เพศ โดยพบวา นักเรียนเพศชายมีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวาเพศหญิง 1.94 เทา      
2) จํานวนพ่ีนอง พบวา นักเรียนท่ีเปนลูกคนเดียวมีโอกาสท่ีจะเรียนตอสายอาชีวศึกษานอยกวา
นักเรียนท่ีมีจํานวนพ่ีนองรวมกันมากกวา 2 คน  เปน 0.77 เทา 3) เกรดเฉล่ียสะสม พบวา นักเรียนท่ี
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มีเกรดเฉลี่ยสะสมนอยกวาหรือเทากับ 2.5 มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษาไมแตกตางกับนักเรียนท่ีมี
เกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 4) การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ นักเรียนท่ีไดรับขาวสาร
เก่ียวกับการเรียนตอมีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวานักเรียนท่ีไมไดรับขาวสารเก่ียวกับการ
เรียนตอเปน 1.17 เทา 5) ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ พบวา นักเรียนท่ีครูสนับสนุนให
เรียนตอสายสามัญ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษานอยกวานักเรียนท่ีครู
สนับสนุนใหเรียนตอสายอาชีวศึกษา (ปวช.) เปน 0.13 เทา 6) ผูปกครอง พบวา นักเรียนท่ีอาศัย  
อยูกับผูปกครองท่ีเปนบิดาและมารดามีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษานอยกวานักเรียนท่ีอาศัยอยูกับ   
ผูอุปการะ เปน 0.74 เทา 7) การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง พบวา นักเรียนท่ีมีผูปกครองสําเร็จ
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือสูงกวามีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษานอยกวานักเรียนท่ีมี
ผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษาและต่ํากวา เปน 0.63 เทา 8) อาชีพของ
ผูปกครอง พบวา นักเรียนท่ีมีผูปกครองประกอบอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีโอกาสเรียนตอ
สายอาชีวศึกษานอยกวานักเรียนท่ีมีผูปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรม เปน 0.65 เทา          
สวนนักเรียนท่ีผูปกครองประกอบอาชีพทํางานภาคเอกชน และประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวมีโอกาส
เรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวานักเรียนท่ีมีผูปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรม เปน 1.34 เทา  
และ 1.22 เทา ตามลําดับ 9) รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูปกครอง พบวา นักเรียนท่ีผูปกครองมี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 บาทข้ึนไปมีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษานอยกวานักเรียนท่ีผูปกครอง
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท เปน 0.53 เทา 10) เจตคติตอการเรียนเพ่ือการมีงานทํา 
พบวา นักเรียนท่ีมีคะแนนเจคติตอการเรียนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนนมีโอกาสเรียนตออาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 46 

 5.1.2 การตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสายอาชีวศึกษาของนักเรียน  
  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 
    5.1.2.1  สถานภาพท่ัวไปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 
    โดยศึกษาขอมูลท่ัวไป ขอมูลดานสิ่งแวดลอมเก่ียวกับการเรียนตอ 
และขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม พบวา กลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 1,744 คน    
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 59.86 และเพศชาย รอยละ 40.14 โดยเปนนักเรียนท่ีมีพ่ีนองรวมกัน  
ไมเกิน 2 คน รอยละ 73.63  สวนใหญเปนบุตรคนท่ี 1 รอยละ 52.75 และมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 
2.5 รอยละ 68.35 สวนใหญเคยไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ระดับ ปวช. รอยละ 96.90 โดยไดรับขาวสารจากครูหรืออาจารยแนะแนวมากท่ีสุด รอยละ 35.98  
และนักเรียนสวนใหญเคยไดรับการแนะแนวการศึกษาตอจากครู รอยละ 98.74 โดยคิดวาครูมีสวน   
ในการจูงใจหรือสงเสริมสนับสนุนใหเรียนตอ รอยละ 97.82 และสวนใหญครูสงเสริมหรือสนับสนุน   
ใหเรียนตอในระดับ ปวช. รอยละ 52.52 โดยมีรอยละ 47.48 ท่ีสนับสนุนใหเรียนตอในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนสวนใหญอาศัยอยูกับผูปกครองท่ีเปนบิดาและมารดา รอยละ 63.07 
และเปนกลุมท่ีบิดาและมารดาอยูดวยกัน รอยละ 66.06 ซ่ึงผูปกครองของนักเรียนสําเร็จการศึกษา
สูงสุดในระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุด รอยละ 44.84  สวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว คาขายหรือ
รับจางท่ัวไป รอยละ 55.16 มีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 20,000 บาท รอยละ 67.09 
 



-103- 
 

 
    5.1.2.2 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ 
      ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 
     ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic 
Regression) เพ่ืออธิบายโอกาสท่ีจะเรียนตอสายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 
พบวา ตัวแปรอิสระท่ีมีสวนชวยอธิบาย ตัวแปรตาม (การเรียนตอสายสามัญของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติประกอบดวย 1) เพศ โดยพบวา นักเรียนเพศ
ชายมีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวาเพศหญิง 0.56 เทา 2) เกรดเฉล่ียสะสม พบวา นักเรียนท่ีมี
เกรดเฉลี่ยสะสมนอยกวาหรือเทากับ 2.5 มีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ย
สะสมมากกวา 2.5 เปน 0.66 เทา 3) ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ พบวา นักเรียนท่ีครู
สนับสนุนใหเรียนตอสายสามัญ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) มีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียน
ท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอสายอาชีวศึกษา (ปวช.) เปน 7.85 เทา 4) การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง 
พบวา นักเรียนท่ีมีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษามีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอย
กวานักเรียนท่ีมีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษาและต่ํากวา เปน 0.73 เทา    
5) อาชีพของผูปกครอง พบวา นักเรียนท่ีมีผูปกครองประกอบอาชีพทํางานภาคเอกชนและประกอบ
อาชีพธุรกิจสวนตัวมีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนท่ีมีผูปกครองประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเปน 0.47 เทา และ 0.58 เทา ตามลําดับ  

    5.1.2.3 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายอาชีวศึกษา 
      ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 
     ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic 
Regression) เพ่ืออธิบายโอกาสท่ีจะเรียนตอสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง 
พบวา ตัวแปรอิสระท่ีมีสวนชวยอธิบายตัวแปรตาม (การเรียนตอสายอาชีวศึกษาของนักเรียน         
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคกลาง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติประกอบดวย 1) เพศ โดยพบวา นักเรียน
เพศชายมีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวาเพศหญิง 1.78 เทา 2) เกรดเฉล่ียสะสม พบวา 
นักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมนอยกวาหรือเทากับ 2.5 มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวา
นักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 เปน 1.51 เทา 3) ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียน
ตอ พบวา นักเรียนท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ สายสามัญ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) มีโอกาสเรียนตอ
สายอาชีวศึกษานอยกวานักเรียนท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอสายอาชีวศึกษา (ปวช.) เปน 0.13 เทา    
4) การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง พบวา นักเรียนท่ีมีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับ
มัธยมศึกษามีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวานักเรียนท่ีมีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดใน
ระดับประถมศึกษาและต่ํากวา เปน 1.36 เทา 5) อาชีพของผูปกครอง พบวา นักเรียนท่ีมีผูปกครอง
ประกอบอาชีพทํางานภาคเอกชนและประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวมีโอกาสเรียนตออาชีวศึกษา
มากกวานักเรียนท่ีมีผูปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปน 2.12 เทา และ 1.71 เทา ตามลําดับ  

 

 



-104- 
 

 

 5.1.3 การตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสายอาชีวศึกษา 
  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ 
    5.1.3.1  สถานภาพท่ัวไปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ 
    โดยศึกษาขอมูลท่ัวไป ขอมูลดานสิ่งแวดลอมเก่ียวกับการเรียนตอ 
และขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม พบวา กลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 1,517 คน    
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 58.87 และเพศชาย รอยละ 41.13 โดยเปนนักเรียนท่ีมีพ่ีนองรวมกัน  
ไมเกิน 2 คน รอยละ 83.78  เปนบุตรคนท่ี 1 มากท่ีสุด รอยละ 48.19 และมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 
2.5 รอยละ 78.38 สวนใหญเคยไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ระดับ ปวช. รอยละ 93.01 โดยไดรับขาวสารจากครูหรืออาจารยแนะแนวมากท่ีสุด รอยละ 32.37  
และนักเรียนสวนใหญเคยไดรับการแนะแนวการศึกษาตอจากครู รอยละ 94.20 โดยคิดวาครูมีสวน 
ในการจูงใจหรือสงเสริมสนับสนุนใหเรียนตอ รอยละ 94.99 และสวนใหญครูสงเสริมหรือสนับสนุนให
เรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 72.25 โดยมีรอยละ 27.75 ท่ีสนับสนุนใหเรียนตอ  
ในระดับ ปวช. นักเรียนสวนใหญอาศัยอยูกับผูปกครองท่ีเปนบิดาและมารดา รอยละ 66.58 และเปน
กลุมท่ีบิดาและมารดาอยูดวยกัน รอยละ 70.20 ซ่ึงผูปกครองของนักเรียนสําเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษามากท่ีสุด รอยละ 36.78  ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว คาขายหรือรับจางท่ัวไปมากท่ีสุด 
รอยละ 48.12 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 20,000 บาท รอยละ 66.32 
    5.1.3.2 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ 
      ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ 
     ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic 
Regression) เพ่ืออธิบายโอกาสท่ีจะเรียนตอสายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ 
พบวา ตัวแปรอิสระท่ีมีสวนชวยอธิบายตัวแปรตาม (การเรียนตอสายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 ภาคเหนือ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติประกอบดวย 1) เพศ โดยพบวา นักเรียนเพศชายมีโอกาส
เรียนตอสายสามัญนอยกวาเพศหญิง 0.57 เทา 2) เกรดเฉล่ียสะสม พบวา นักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ย
สะสมนอยกวาหรือเทากับ 2.5 มีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม
มากกวา 2.5 เปน 0.56 เทา 3) การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ พบวา นักเรียนท่ีไดรับ
ขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอ มีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนท่ีไมไดรับขาวสารเก่ียวกับ
การเรียนตอ เปน 0.34 เทา 4) ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ พบวา นักเรียนท่ีครู
สนับสนุนใหเรียนตอสายสามัญ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) มีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียน
ท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอสายอาชีวศึกษา (ปวช.) เปน 4.44 เทา 5) รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูปกครอง 
พบวา นักเรียนท่ีผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท และ 30,001 บาทข้ึนไป  
มีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียนท่ีผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท 
เปน 1.63 เทา และ 1.97 เทา ตามลําดับ  
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    5.1.3.3 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายอาชีวศึกษา 
      ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ 
     ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic 
Regression) เ พ่ืออธิบายโอกาสท่ีจะเรียนตอสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ภาคเหนือ พบวา ตัวแปรอิสระท่ีมีสวนชวยอธิบายตัวแปรตาม (การเรียนตอสายอาชีวศึกษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเหนือ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติประกอบดวย 1) เพศ โดยพบวา 
นักเรียนเพศชายมีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวาเพศหญิง 1.76 เทา 2) เกรดเฉล่ียสะสม 
พบวา นักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมนอยกวาหรือเทากับ 2.5 มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวา
นักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 เปน 1.78 เทา 3) การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ 
พบวา นักเรียนท่ีไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอมีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวานักเรียนท่ี
ไมไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอ เปน 2.94 เทา 4) ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ 
พบวา นักเรียนท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอสายสามัญ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) มีโอกาสเรียนตอสาย
อาชีวศึกษานอยกวานักเรียนท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอสายอาชีวศึกษา (ปวช.) เปน 0.23 เทา         
5) รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูปกครอง พบวา นักเรียนท่ีผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 
30,000 บาท และ 30,001 บาทข้ึนไป มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษานอยกวานักเรียนท่ีผูปกครอง 
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท   เปน 0.62 เทา และ 0.51 เทา ตามลําดับ  

 5.1.4 การตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสายอาชีวศึกษาของนักเรียน  
  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    5.1.4.1  สถานภาพท่ัวไปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    โดยศึกษาขอมูลท่ัวไป ขอมูลดานสิ่งแวดลอมเก่ียวกับการเรียนตอ 
และขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม พบวา กลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 1,528 คน    
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 61.85 และเพศชาย รอยละ 38.15 โดยเปนนักเรียนท่ีมีพ่ีนองรวมกัน  
ไมเกิน 2 คน รอยละ 80.30  เปนบุตรคนท่ี 1 มากท่ีสุด รอยละ 49.28 และมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 
2.5 รอยละ 77.36 สวนใหญเคยไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ระดับ ปวช. รอยละ 92.60 โดยไดรับขาวสารจากครูหรืออาจารยแนะแนวมากท่ีสุด รอยละ 30.37  
และนักเรียนสวนใหญเคยไดรับการแนะแนวการศึกษาตอจากครู รอยละ 96.53 โดยคิดวาครูมีสวน   
ในการจูงใจหรือสงเสริมสนับสนุนใหเรียนตอ รอยละ 95.03 และสวนใหญครูสงเสริมหรือสนับสนุนให
เรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 66.95 โดยมีรอยละ 33.05 ท่ีสนับสนุนใหเรียนตอ    
ในระดับ ปวช. นักเรียนสวนใหญอาศัยอยูกับผูปกครองท่ีเปนบิดาและมารดา รอยละ 69.50 และเปน
กลุมท่ีบิดาและมารดาอยูดวยกัน รอยละ 74.15 ซ่ึงผูปกครองของนักเรียนสําเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษามากท่ีสุด รอยละ 37.11  ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว คาขายหรือรับจางท่ัวไปมากท่ีสุด 
รอยละ 39.46 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 20,000 บาท รอยละ 54.45 
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    5.1.4.2 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ 
      ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic 
Regression) เ พ่ืออธิบายโอกาส ท่ีจะเรียนตอสายสามัญของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาป ท่ี  3               
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ตัวแปรอิสระท่ีมีสวนชวยอธิบายตัวแปรตาม (การเรียนตอสายสามัญ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติประกอบดวย 
1) เพศ โดยพบวา นักเรียนเพศชายมีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวาเพศหญิง 0.31 เทา          
2) เกรดเฉล่ียสะสม พบวา นักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมนอยกวาหรือเทากับ 2.5 มีโอกาสเรียนตอ 
สายสามัญนอยกวานักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 เปน 0.49 เทา 3) ระดับการศึกษาท่ีครู
สนับสนุนใหเรียนตอ พบวา นักเรียนท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอสายสามัญ (มัธยมศึกษาตอนปลาย)     
มีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียนท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอสายอาชีวศึกษา (ปวช.)       
เปน 10.86 เทา 4) การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง พบวา นักเรียนท่ีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุด
ระดับ ปวช. หรือ ปวส. และระดับปริญญาตรีหรือสูงกวามีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียน
ท่ีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา เปน 1.90 เทา และ 2.47 เทา 
ตามลําดับ  

    5.1.4.3 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายอาชีวศึกษา 
      ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic 
Regression) เพ่ืออธิบายโอกาสท่ีจะเรียนตอสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3        
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ตัวแปรอิสระท่ีมีสวนชวยอธิบายตัวแปรตาม (การเรียนตอสาย
อาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ประกอบดวย 1) เพศ โดยพบวา นักเรียนเพศชายมีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวาเพศหญิง 
3.20 เทา 2) เกรดเฉล่ียสะสม พบวา นักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมนอยกวาหรือเทากับ 2.5 มีโอกาส
เรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวานักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 เปน 2.02 เทา 3) ระดับ
การศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ พบวา นักเรียนท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอสายสามัญ (มัธยมศึกษา
ตอนปลาย )  มี โอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษานอยกวานักเรียนท่ีครูสนับสนุนให เรียนตอ              
สายอาชีวศึกษา (ปวช.) เปน 0.09 เทา 4) การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง พบวา นักเรียนท่ี
ผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับ ปวช. หรือ ปวส. และระดับปริญญาตรีหรือสูงกวามีโอกาส
เรียนตอสายอาชีวศึกษานอยกวานักเรียนท่ีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา     
หรือต่ํากวา เปน 0.53 เทา และ 0.40 เทา ตามลําดับ  
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 5.1.5 การตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสายอาชีวศึกษาของนักเรียน 
  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต 
    5.1.5.1  สถานภาพท่ัวไปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต 
    โดยศึกษาขอมูลท่ัวไป ขอมูลดานสิ่งแวดลอมเก่ียวกับการเรียนตอ 
และขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม พบวา กลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 1,519 คน    
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 61.42 และเพศชาย รอยละ 38.58 โดยเปนนักเรียนท่ีมีพ่ีนองรวมกัน  
ไมเกิน 2 คน รอยละ 63.85  เปนบุตรคนท่ี 1 มากท่ีสุด รอยละ 44.63 และมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 
2.5 รอยละ 67.08  สวนใหญเคยไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือระดับ ปวช. รอยละ 96.51  โดยไดรับขาวสารจากครูหรืออาจารยแนะแนวมากท่ีสุด รอยละ 
31.88  และนักเรียนสวนใหญเคยไดรับการแนะแนวการศึกษาตอจากครู รอยละ 98.42 โดยคิดวาครู
มีสวนในการจูงใจหรือสงเสริมสนับสนุนใหเรียนตอ รอยละ 97.43 และสวนใหญครูสงเสริมหรือ
สนับสนุนใหเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 56.16 โดยมีรอยละ 43.84 ท่ีสนับสนุน
ใหเรียนตอในระดับ ปวช. นักเรียนสวนใหญอาศัยอยูกับผูปกครองท่ีเปนบิดาและมารดา รอยละ 69.45 
และเปนกลุมท่ีบิดาและมารดาอยูดวยกัน รอยละ 71.36 ซ่ึงผูปกครองของนักเรียนสําเร็จการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุด รอยละ 40.09  ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว คาขายหรือรับจางท่ัวไปมาก
ท่ีสุด รอยละ 38.05 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 20,000 บาท รอยละ 61.81 
    5.1.5.2 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ 
      ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต 
     ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic 
Regression) เพ่ืออธิบายโอกาสท่ีจะเรียนตอสายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต พบวา 
ตัวแปรอิสระท่ีมีสวนชวยอธิบายตัวแปรตาม (การเรียนตอสายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ภาคใต) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติประกอบดวย 1) เพศ โดยพบวา นักเรียนเพศชายมีโอกาสเรียนตอ  
สายสามัญนอยกวาเพศหญิง 0.53 เทา 2) เกรดเฉล่ียสะสม พบวา นักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม      
นอยกวาหรือเทากับ 2.5 มีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 
เปน 0.38 เทา 3) การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ พบวา นักเรียนท่ีไดรับขาวสารเก่ียวกับการ
เรียนตอมีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนท่ีไมไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอ          
เปน 0.33 เทา 4) ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ พบวา นักเรียนท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ
สายสามัญ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) มีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียนท่ีครูสนับสนุนให
เรียนตอสายอาชีวศึกษา (ปวช.) เปน 8.09 เทา 5) ผูปกครอง พบวา นักเรียนท่ีอาศัยอยูกับผูปกครอง
ท่ีเปนบิดาคนเดียวมีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนท่ีอาศัยอยูกับผูอุปการะ เปน 0.45 เทา 
6) การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง พบวา นักเรียนท่ีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี
หรือสูงกวามีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียนท่ีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับ
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา เปน 1.85 เทา 7) รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูปกครอง พบวา นักเรียนท่ี
ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท และ 30,001 บาทข้ึนไป มีโอกาสเรียนตอ
สายสามัญมากกวานักเรียนท่ีผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท เปน 1.40 เทา 
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และ 2.63 เทา ตามลําดับ 8) เจตคติตอการเรียนเพ่ือการมีงานทํา พบวา นักเรียนท่ีมีคะแนนเจตคติ
ตอการเรียนเพ่ือการมีงานทําเพ่ิมข้ึน 1 คะแนนมีโอกาสเรียนตอสายสามัญลดลง รอยละ 39 

    5.1.5.3 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายอาชีวศึกษา 
      ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต 
     ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic 
Regression) เพ่ืออธิบายโอกาสท่ีจะเรียนตอสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต 
พบวา ตัวแปรอิสระท่ีมีสวนชวยอธิบายตัวแปรตาม (การเรียนตอสายอาชีวศึกษาของนักเรียน        
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคใต) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติประกอบดวย 1) เพศ โดยพบวา นักเรียนเพศ
ชายมีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวาเพศหญิง 1.90 เทา 2) เกรดเฉล่ียสะสม พบวา นักเรียน
ท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมนอยกวาหรือเทากับ 2.5 มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวานักเรียนท่ีมี
เกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 เปน 2.60 เทา 3) การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ พบวา 
นักเรียนท่ีไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอมีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวานักเรียนท่ีไมได
รับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอ เปน 3.01เทา 4) ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ พบวา 
นักเรียนท่ีครูสนับสนุนให เรียนตอสายสามัญ ( มัธยมศึกษาตอนปลาย )  มี โอกาสเรียนตอ              
สายอาชีวศึกษานอยกวานักเรียนท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอสายอาชีวศึกษา (ปวช.) เปน 0.12 เทา     
5) ผูปกครอง พบวา นักเรียนท่ีอาศัยอยู กับผูปกครองท่ีเปนบิดาคนเดียวมีโอกาสเรียนตอ           
สายอาชีวศึกษามากกวานักเรียนท่ีอาศัยอยูกับผูอุปการะ เปน 2.21 เทา 6) การศึกษาสูงสุดของ
ผูปกครอง พบวา นักเรียนท่ีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือสูงกวามีโอกาส
เรียนตอสายอาชีวศึกษานอยกวานักเรียนท่ีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษาหรือ 
ตํ่ากวา เปน 0.54 เทา 7) รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูปกครอง พบวา นักเรียนท่ีผูปกครองมีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท และ 30,001 บาทข้ึนไป มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษา 
นอยกวานักเรียนท่ีผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท เปน 0.71 เทา และ 0.38 เทา 
ตามลําดับ 8) เจตคติตอการเรียนเพ่ือการมีงานทํา พบวา นักเรียนท่ีมีคะแนนเจตคติตอการเรียนเพ่ือ
การมีงานทําเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน   มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน รอยละ 65 

5.2 อภิปรายผล 
  ผลการวิจัย เรื่อง  ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสาย
อาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีประเด็นท่ีนํามาอภิปราย  ดังนี้ 
 5.2.1 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสายอาชีวศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในภาพรวมท่ัวประเทศพบวา ระดับการศึกษาท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ 
เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสายอาชีวศึกษา โดย
ปจจัยดังกลาวมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ท้ังนี้ยังพบวา ครูสวนใหญสนับสนุนใหนักเรียนเรียน
ตอในสายสามัญหรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีครูเพียงสวนนอยไมถึงรอยละ 50 ท่ีสนับสนุนให
นักเรียนเรียนตอสายอาชีวศึกษาหรือ ระดับ ปวช. ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้สะทอนระบบการแนะแนว
การศึกษาในโรงเรียนซ่ึงอาจขาดความตระหนัก หรือขาดการใหความสําคัญกับการแนะแนวการศึกษา
ตอใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีตองคํานึงถึงทิศทางหรือแนวโนมของตลาดแรงงานในอนาคต
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หรือแมกระท่ังภาวะตลาดแรงงานในปจจุบันท่ียังมีความตองการและมีความขาดแคลนแรงงานในกลุม
ฝมือแรงงานโดยเฉพาะในระดับอาชีวศึกษา (ปวช – ปวส.) ดังนั้นการสนับสนุนใหนักเรียนเรียนตอใน
สายสามัญจึงเปนตนน้ําของการผลิตกําลังแรงงานท่ีอาจไมสอดคลองกับความตองการแรงงานใน
ปจจุบันและในอนาคต  สงผลใหเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานในระดับอาชีวศึกษา โดยผล
การศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับ สุวนีย  พอกสนิทและคณะ (2555) ท่ีไดศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอ
แรงจูงใจในการศึกษาตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร ท่ีพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอแรงงจูงใจในการศึกษาตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
สังกัดสํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มี 3 ปจจัย
ไดแก การสนับสนุนการศึกษาตอของครู  ลักษณะมุงอนาคต  และความคาดหวังของผูปกครอง 
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของกรมการจัดหางาน (2557) ท่ีศึกษาการเตรียมความพรอม
เพ่ือการศึกษาตอของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 และปท่ี 6 ท่ีพบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ปท่ี 3 สวนใหญ (รอยละ 80.09) จะศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 (สายสามัญ) และมีรอยละ 
19.91 จะศึกษาตอในระดับ ปวช. โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 ยังไมไดรับการเตรียม     
ความพรอมเพ่ือการศึกษาตอเทาท่ีควร กลาวคือ สวนใหญไมเคยทดสอบ IQ และไมเคยทดสอบ EQ 
รวมท้ังไมเคยทดสอบความถนัดทางอาชีพ และไมไดรับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
 5.2.2 โดยภาพรวมท่ัวประเทศ พบวา นักเรียนท่ีมีผูปกครองสําเร็จการศึกษา    
ในระดับท่ีสูงข้ึนและมีรายไดสูงข้ึน สงเสริมหรือสนับสนุนใหนักเรียนเรียนตอในสายสามัญหรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมากกวาผูปกครองท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับท่ีต่ํากวาหรือมีรายไดต่ํากวา      
ผลการศึกษาในประเด็นนี้สะทอนใหเห็นวาถาผูปกครองเปนผูท่ีมีโอกาสในสังคมท้ังดานการศึกษาและ
ฐานะครอบครัวก็พรอมท่ีจะสนับสนุนใหบุตรหลานเรียนตอในระดับระดับท่ีสูงเชนเดียวกันหรือสูงกวา
ระดับการศึกษาของผูปกครอง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากคานิยมท่ียึดติดกับปริญญาบัตรและมีทัศนคติตอ
การทํางานของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาวาตองมีงานทําท่ีดีและมีโอกาสกาวหนาในหนาท่ี
การงานมากกวาผูสําเร็จการศึกษาในสายอาชีวศึกษา ประกอบทัศนคติท่ีมีตอภาพลักษณของผูท่ีเรียน
ในระดับอาชีวศึกษาหรือปวช. ท่ีปรากฏเปนขาวในเรื่องการทะเลาะวิวาทถึงข้ันเสียชีวิต อาจเปน
สาเหตุหนึ่งท่ีทําใหผูปกครองไมอยากใหบุตรหลานเรียนตอในสายอาชีวศึกษา สอดคลองกับทฤษฎีการ
จัดชวงชั้นทางสังคม (Social stratification theory) โดย Horton & Hunt (อางในสุมิตรา  คล้ํางาม : 
2552) ไดกลาวถึงเกณฑท่ีใชในการวัดชวงชั้นทางสังคมเกณฑหนึ่งคือ ความม่ันคงและรายได เปน
เกณฑการแบงชนชั้นท่ีสําคัญ บุคคลท่ีบิดามารดาเปนเจาของทรัพยสินตาง ๆ และมีรายไดท่ีสูงจะถูก
จัดใหอยูในสภาพสังคมระดับสูง ถาบิดามารดามีสิ่งเหลานี้จะนํามาสนับสนุนและสงเสริมใหบุตรมี
โอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จในชีวิตไดมากกวาบิดามารดาอยูในสภาพทางสังคมต่ํา เพราะการท่ีเด็ก
มีโอกาสไดศึกษาเลาเรียน และมีอาชีพดีนั้นยอมข้ึนอยูกับทรัพยสินของบิดามารดาของบุคคลนั้นดวย 
และสอดคลองกับการศึกษาของ วิทยา วิสูตรเรืองเดช (2545) ท่ีศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการ
เลือกศึกษาตอสายสามัญหรือสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบัณฑิตวิทยา 
กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยเพศ ระดับคะแนนสะสม การศึกษาของบิดา การศึกษาของมารดา 
อาชีพของบิดา รายไดของครอบครัว มีความสัมพันธกับการเลือกเรียนตอท้ังสายสามัญและสายอาชีพ 
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ ทรงเกียรติ  ปกเคทา (2548) ซ่ึงศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเลือก
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ศึกษาตอสายสามัญหรือสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม พบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเลือก
ศึกษาตอสายสามัญหรือสายอาชีพ มาจาก เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เขตท่ีอยูอาศัยของนักเรียน 
อาชีพของบิดามารดา ระดับการศึกษาของบิดามารดา และระดับรายไดของบิดามารดา เชนเดียวกับ
การศึกษาของกรมการจัดหางาน (2557) ท่ีศึกษาการเตรียมความพรอมเพ่ือการศึกษาตอของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 และปท่ี 6 พบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 คือ เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม อาชีพของผูปกครอง รายไดของผูปกครอง 
หนี้สินของครอบครัว การทดสอบ IQ และการทดสอบความถนัดทางอาชีพ 
 5.2.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ ปวช. มีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวาสายอาชีวศึกษา        
เม่ือเปรียบเทียบกับนักเรียนท่ีไมไดรับขาวสารดังกลาว และในกรณีท่ีนักเรียนไมไดรับขาวสารเก่ียวกับ
การเรียนตอก็มีโอกาสท่ีจะตัดสินใจเลือกเรียนตอในสายสามัญ ซ่ึงผลการศึกษาในประเด็นนี้สะทอน 
ใหเห็นวา ถาการแนะแนวการศึกษาใหขอมูลท่ีถูกตองครบถวนในการเรียนตอสายสามัญ และสาย
อาชีวศึกษา โดยใหแนวคิดและมุมมองท้ังขอดีขอดอยของการเรียนในสายสามัญและสายอาชีวศึกษา
รวมท้ังสถานการณตลาดแรงงานและแนวโนมความตองการแรงงานในอนาคต ก็จะเปนประโยชน    
ตอการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนและมีความเปนไปไดสูงมากท่ีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
3 จะตัดสินใจเลือกเรียนตอในสายอาชีวศึกษาเนื่องจากเปนวุฒิการศึกษาท่ียังมีความตองการแรงงาน
และยังมีความขาดแคลนแรงงานจํานวนมาก ดังนั้นเม่ือเรียนจบในสายอาชีวศึกษาโอกาสท่ีจะไดงาน
ทําจึงมีสูง และเม่ือสัดสวนของการเรียนตอสายอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึนก็เปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวย
แกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานในระดับอาชีวศึกษา (ปวช. - ปวส.) ของประเทศไดในอนาคต ผล
การศึกษาดังกลาวสอดคลองกับ กรมการจัดหางาน (2557) ท่ีไดศึกษาการเตรียมความพรอมเพ่ือ
การศึกษาตอของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 และปท่ี 6 โดยพบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 
3 ยังไมไดรับการเตรียมความพรอมเพ่ือการศึกษาตอเทาท่ีควร กลาวคือ สวนใหญไมเคยทดสอบ IQ 
และไมเคยทดสอบ EQ รวมท้ังไมเคยทดสอบความถนัดทางอาชีพ และไมไดรับการแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ  

 5.3 ขอเสนอแนะ 
 5.3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช 
    1) ภาครัฐควรเรงสรางภาพลักษณของการศึกษาสายอาชีวศึกษาอยาง
ตอเนื่องเพ่ือเปนการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผูปกครองใหเห็นถึงความสําคัญและความสําเร็จของผูท่ี
ศึกษาในสายอาชีวศึกษา  
    2) ภาครัฐควรใหความสําคัญกับบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ โดยการรวมมือกับสถานประกอบการขนาดใหญในการเขาศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ เพ่ือใหไดเรียนรูและเขาใจกระบวนการทํางานและโอกาสความกาวหนาของผูท่ีสําเร็จ
การศึกษาในระดับอาชีวศึกษาท่ีทํางานในสถานประกอบการ ซ่ึงจะไดขอมูลเชิงลึกสําหรับการแนะ
แนวการศึกษาของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีผลการศึกษาครั้งนี้ 



-111- 
 

พบวา ครูมีสวนสําคัญในการสนับสนุนใหนักเรียนเรียนตอในสายสามัญและสายอาชีวศึกษา ดังนั้นเม่ือ
ครู โดยเฉพาะครูแนะแนวมีขอมูลเชิงลึกมากข้ึนก็จะใหขอมูลดานการศึกษาในสายอาชีวศึกษา เพ่ือให
นักเรียนสามารถเปรียบเทียบระหวางสายอาชีวศึกษาและสายสามัญ และสามารถตัดสินใจเรียนตอบน
พ้ืนฐานของขอมูล ซ่ึงจะนําไปสูการประสบผลสําเร็จในชีวิตการเรียนและการทํางานในอนาคต 
    3) การแนะแนวนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ควรใหขอมูล
เก่ียวกับตลาดแรงงานกับนักเรียนใหมาก เพ่ือใหนักเรียนมีความเขาใจสภาพท่ีแทจริงของ
ตลาดแรงงานและสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 
    4) การแนะแนวการศึกษาและอาชีพควรใหผูปกครองมีสวนรวมใน
กิจกรรมดังกลาวดวย ท้ังนี้เพราะผลการศึกษาครั้งนี้พบวาผูปกครองเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเรียนตอของนักเรียน โดยในเบื้องตนอาจจัดกิจกรรมสัปดาหแหงการแนะแนวการเรียนตอ 
ทุกปในภาคการศึกษาท่ีนักเรียนจะสําเร็จการศึกษา เพ่ือใหผูปกครองมีโอกาสรวมรับรูขอมูลตาง ๆ    
ท่ีเก่ียวของกับการเรียนตอ ซ่ึงจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนคานิยม และชวยบุตรหลานในการตัดสินใจ
เรียนตอในสาขาวิชาท่ีตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยรูปแบบการดําเนินการอาจรวมมือ
กันหลายภาคสวน คือ กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงแรงงาน และภาคอุตสาหกรรม เพ่ือใหนักเรียน
และผูปกครองไดรับความรูท่ีครอบคลุม ครบถวน ท้ังดานหลักสูตรสาขาวิชาท่ีจะเรียนตอ สถานการณ
ตลาดแรงงาน และแนวโนมความตองการแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 

 5.3.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 
  ควรศึกษาเชิงลึกในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
  1) ความตองการขอมูลขาวสารตลาดแรงงานของครูแนะแนว 
  2) แนวโนมความตองการแรงงานสายอาชีวศึกษา 
  3) ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการทํางานของผูสําเร็จการศึกษา       
ในระดับ ปวช. และ ปวส. 
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ภาคผนวก 
 
 



 

แบบสอบถามนักเรียน 

เร่ือง 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสายอาชีวศึกษา 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 
  วัตถุประสงค แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพ่ือรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีผลตอ
การตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 
และเปนขอมูลเพ่ือพัฒนาปรับปรุง งานแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางาน โดยขอมูลจาก
แบบสอบถามจะนําเสนอในภาพรวมเพ่ือประโยชนสําหรับการวิจัยเทานั้น   
  ท้ังนี้คณะผูวิจัยขอขอบคุณทานเปนอยางยิ่งท่ีกรุณาสละเวลาใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 
  คําช้ีแจง  1. แบบสอบถามมีท้ังหมด 5 สวน ประกอบดวย 
    สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
    สวนท่ี 2 ขอมูลดานสิ่งแวดลอมเก่ียวกับการเรียนตอ 
    สวนท่ี 3 ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม 
    สวนท่ี 4 ขอมูลดานจิตวิทยา 
    สวนท่ี 5 การตัดสินใจเรียนตอ 
  2. ขอมูลท่ีไดรับจากนักเรียนจะถูกเก็บไวเปนความลับ 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง      ท่ีตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนหรือเติมขอความ
ลงในชองวางตามความเปนจริง   

1) เพศ  1) ชาย 2)  หญิง 

2) จํานวนพ่ีนอง (รวมผูตอบ) 
   1) เปนลูกคนเดียว 2) 2 คน 
   3) 3 คน 4) มากกวา 3 คน (ระบุ) .......................... 

3) นักเรียนเปนบุตรคนท่ี 
   1) คนท่ี 1 2) คนท่ี 2 
   3) คนท่ี 3 4) ลําดับท่ีอ่ืน ๆ (ระบุ) ................................ 

4) เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
   1) 2.00 ลงมา 2) 2.01 – 2.50 
   3) 2.51 – 3.00 4) 3.01 – 4.00 

แบบสอบถามท่ี............... สําหรับเจาหนาท่ี กวต. 
ช่ือผูบันทึก........................................................................ 
ช่ือโรงเรียน....................................................................... 
ตําบล.................................. อําเภอ.................................. 
จังหวัด.............................................................................. 
โทรศัพท........................................................................... 
       ในเขตเทศบาล                   นอกเขตเทศบาล        

กรุณาตอบหนา 2 ดานหลัง 
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สวนท่ี 2 ขอมูลดานส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับตลาดแรงงาน 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง      ท่ีตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนหรือเติมขอความ
ลงในชองวางตามความเปนจริง   

1) นักเรียนเคยไดรับขาวสารเก่ียวกับการเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ ปวช. หรือไม 
   1) ไมไดรับ 
   2) ไดรับขาวสารทางการศึกษาจากแหลงตอไปนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     2.1) สื่อมวลชน เชน วิทยุ โทรทัศน ฯลฯ 
     2.2) อินเตอรเน็ต (Website , Social media) 
     2.3) เอกสารหรือวารสาร เชน วารสารขาวสารตลาดแรงงาน เปนตน 
     2.4) ครู-อาจารยแนะแนว 
     2.5) ผูปกครอง 
     2.6) รุนพ่ี  เพ่ือน 
     2.7) ผูนําชุมชน เชน กํานัน ผูใหญบาน สมาชิกอบต. ฯลฯ 
     2.8) อ่ืน ๆ (ระบุ) .................................................................................................... 

2) นักเรียนเคยไดรับการแนะแนวการศึกษาตอจากครูหรือไม 
   1) เคย   2) ไมเคย 

3) ครูของนักเรียนมีสวนในการจูงใจหรือสงเสริมสนับสนุนใหเรียนตอหรือไม 
   1) มี   2) ไมมี 

4) ครูของนักเรียนสวนใหญสงเสริมหรือสนับสนุนใหเรียนตอในระดับใด 
   1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เรียนตอ ม.4 – ม. 6) 
   2) ระดับอาชีวศึกษา (เรียนตอระดับ ปวช.) 

สวนท่ี 3 ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง      ท่ีตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนหรือเติมขอความ
ลงในชองวางตามความเปนจริง   

1) ปจจุบันนักเรียนอยูในความปกครองของใคร 

   1) บิดา   2) มารดา 3) บิดาและมารดา 

   4) ญาติ   5) ผูอุปการะ 6) อ่ืน ๆ (ระบุ)......................... 

2) ผูปกครองของนักเรียนดังกลาวมีสถานภาพการสมรสเปนอยางไร 
   1) โสด (กรณีท่ีอยูในความปกครองของญาติหรือผูมีอุปการะคุณ) 
   2) บิดาและมารดาอยูดวยกัน 
   3) บิดาและมารดาแยกกันอยู 
   4) บิดาและมารดาหยาราง 
   5) บิดาหรือมารดาเปนหมาย 
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3) ผูปกครองของนักเรียนมีการศึกษาสูงสุดอยูในระดับใด (การศึกษาของพอหรือ แมหรือผูปกครอง 
เพียง 1 คน) 
   1) ต่ํากวาประถมศึกษา- ประถมศึกษา 2) ม. 3 3) ม.6  
   4) ปวช.   5) ปวส. 6) ปริญญาตรี
   7) สูงกวาปริญญาตรี  8) อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................ 
4) ผูปกครองของนักเรียนมีอาชีพอะไร (อาชีพของพอ หรือ แม หรือผูปกครอง เพียง 1 คน) 
   1) รับราชการหรือทํางานในองคกรรัฐวิสาหกิจ 
  2) ทํางานในบริษัทหรือหางรานเอกชน 
   3) คาขาย/รับจางท่ัวไป 
   4) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
   5) ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ (ระบุ) ................................................................................... 
5) ผูปกครองของนักเรียนมีรายไดเฉล่ียตอเดือนเทาไหร (รายไดรวมของ พอ แม หรือผูปกครอง) 
  1) ไมเกิน 10,000 บาท 2) 10,001 – 20,000 บาท 
  3) 20,001 – 30,000 บาท 4) 30,001 – 40,000 บาท 
  5) 40,001 – 50,000 บาท 6) มากกวา 50,000 บาท 

สวนท่ี 4 ขอมูลดานจิตวิทยา 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนพิจารณาขอความตอไปนี้แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของนักเรียนใหถูกตองและตรงกับความเปนจริง  

ปจจัยดานจิตวิทยา 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นดวย
อยางย่ิง 

(5) 

เห็น
ดวย 
(4) 

ไม
แนใจ 
(3) 

ไมเห็น
ดวย 
(2) 

ไมเห็นดวย
อยางย่ิง 

(1) 
ดานเจตคติตอการเรียนเพ่ือการมีงานทํา      
1. การศึกษาตอ ทําใหมีความรูมากข้ึน      
2. การศึกษาตอ ทําใหสามารถนําความรูมาใชในชีวิตประจําวันได       
3. การศึกษาตอ ทําใหหางานทําไดงาย       
4. การศึกษาตอ ถึงแมจะเสียคาใชจายมาก แตก็มีประโยชนมาก      
5. การศึกษาตอ ทําใหมีทางเลือกในการประกอบอาชีพไดมากกวา       
6. ไมจําเปนตองเรียนสูงก็สามารถสรางฐานะไดดี      
7. การเรียนหนังสือทําใหเกิดภาระและความไมสบายใจ      
8. นักเรียนจะรีบทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหเสร็จเรียบรอยกอน
กําหนดเสมอ  

     

ดานการคลอยตามกลุมเพ่ือน      
9. เพ่ือนแนะนําใหเรียนตอจึงเรียนตอตามคําแนะนําของเพ่ือน       
10. เห็นเพ่ือนเรียนตอจึงเรียนตอตามเพ่ือน      
11. นักเรียนไมชอบทําตามแบบอยางการกระทําของผูอ่ืน      

กรุณาตอบหนา 4 ดานหลัง 



ผ-5 
 

 
 

ปจจัยดานจิตวิทยา 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นดวย
อยางย่ิง 

(5) 

เห็น
ดวย 
(4) 

ไม
แนใจ 
(3) 

ไมเห็น
ดวย 
(2) 

ไมเห็นดวย
อยางย่ิง 

(1) 
12. นักเรียนเชื่อฟงเพ่ือนมากกวาผูปกครอง      
ดานคานิยมทางการศึกษาของผูปกครอง      
13. ผูปกครองของนักเรียนจะสอนเสมอวาการเรียนสูง ๆ ในปจจุบันนี้
เปนสิ่งจําเปน 

     

14. ผูปกครองของนักเรียนไมสนใจขาวสารทางการศึกษา      
15. ผูปกครองของนักเรียนจะสอนเสมอวาไมตองเรียนสูงก็สามารถ
ทํางานได 

     

16. ผูปกครองของนักเรียนจะสอนเสมอวาเด็กรุนลูกหลานควรเรียน   
สูง ๆ กวารุนของผูปกครองจะไดไมลําบาก 

     

17. ผูปกครองของนักเรียนจะสอนเสมอวาการศึกษาเปนทรัพยติดตัว  
ท่ีไมมีใครมาแยงชิงได 

     

 

สวนท่ี 5 การตัดสินใจเรียนตอของนักเรียน 
1. นักเรียนตองการเรียนตอหรือไม 
 1.1)   ตองการเรียนตอ 
     ถาตองการเรียนตอ นักเรียนจะเลือกเรียนอยางไร 
      1.1.1) ม. 4  เพราะ ........................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
      1.1.2) ปวช. หรือสาขาอาชีวศึกษาอ่ืน ๆ เพราะ .................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 1.2)   ไมตองการเรียนตอ  เพราะ ........................................................................................ 
 1.3)   ไมแนใจจะเรียนตอหรือไม เพราะ ............................................................................. 

 

ขอบคุณท่ีกรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
กองวิจัยตลาดแรงงาน  กรมการจัดหางาน  โทร./โทรสาร  02 246 7870  
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