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กิตติกรรมประกาศ
ในการศึกษาวิจัย เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในครั้งนี้ ประสบผลสําเร็จไดเพราะคณะผูวิจัยไดรับ
ความอนุ เคราะห จากผูบริ หารสถานศึกษาและคณะครู อาจารย ตลอดจนนักเรีย นทุกคน ที่กรุ ณา
อํานวยความสะดวกตลอดจนรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี ทําใหไดขอมูลที่ถูกตอง
ครบถวนตามวัตถุประสงคของการวิจัย นอกจากนี้คณะผูวิจัยยังไดรับความรวมมือจากสํานักงาน
จัดหางานจังหวัด ในจังหวัดที่ตกเปนตัวอยางสําหรับการเก็บขอมูล โดยไดรับความอนุเคราะหจาก
จัดหางานจังหวัดในการอนุญาตใหเจาหนาที่ของสํานักงานจัดหางานจังหวัดเปนผูนําทางในการเก็บ
รวบรวมข อมูล ในโรงเรีย นตั ว อย า ง ทําใหการจัดเก็บขอมูล มีป ระสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น คณะผูวิ จัย
จึงขอขอบคุณทุกทานไว ณ โอกาสนี้
นางสาวหรรษา โอเจริญ
ผูอํานวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน

บทสรุปผูบริหาร
การวิ จั ย เรื่ อ ง ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นต อ สายสามั ญ และสาย
อาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลสวนบุคคล สภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งขอมูลดานจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ
และสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
เรียนตอสายสามัญและสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ
(Survey Research) ตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ในป พ.ศ. 2558 จํานวน 6,308 คน โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหคือ ความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และการวิเคราะหการถดถอย
โลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic Regression)
ผลการศึกษาพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สวนใหญเปนเพศหญิง มีพี่นอง
รวมกั น ไม เ กิ น 2 คน โดยส ว นใหญเปน บุตรคนที่ 1 เกรดเฉลี่ย สะสมมากกวา 2.5 และเคยไดรับ
ขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ ปวช. โดยไดรับขาวสารจากครู
หรืออาจารยแนะแนวมากที่สุด และเคยไดรับการแนะแนวการศึกษาตอจากครู โดยคิดวาครูมีสวน
ในการจูงใจหรือสงเสริมสนับสนุนใหเรียนตอ สวนใหญครูสงเสริมหรือสนับสนุนใหเรียนตอในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 60.24 โดยมีรอยละ 39.76 ที่สนับสนุนใหเรียนตอในระดับ ปวช.
นั ก เรี ย นส ว นใหญ อ าศั ย อยู กั บ ผู ป กครองที่ เ ป น บิ ด าและมารดา และเป น กลุ ม ที่ บิ ด าและมารดา
อยู ด ว ยกั น โดยผู ป กครองของนั กเรี ย นสํา เร็จ การศึก ษาสูง สุดในระดับ มัธ ยมศึกษามากที่ สุด และ
ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว คาขายหรือรับจางทั่วไปมากที่สุด สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน
20,000 บาท
ปจจัยที่มีผ ลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสายอาชีวศึกษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สรุปภาพรวมทั่วประเทศและรายภาค ดังนี้
ภาพรวมทั่วประเทศ พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ
และสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ประกอบดวย 1) เพศ
2) จํานวนพี่นอง 3) เกรดเฉลี่ยสะสม 4) การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ 5) ระดับการศึกษา
ที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอ 6) ผูปกครอง 7) การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง 8) อาชีพของผูปกครอง
9) รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง และ 10) เจตคติตอการเรียนเพื่อการมีงานทํา
ภาคกลาง พบว า ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นต อ สายสามั ญ และ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ประกอบดวย 1) เพศ
2) เกรดเฉลี่ยสะสม 3) ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอ 4) การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง
และ 5) อาชีพของผูปกครอง
ภาคเหนื อ พบว า ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นต อ สายสามั ญ และ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ประกอบดวย 1) เพศ

(4)
2) เกรดเฉลี่ยสะสม 3) การไดรับขาวสารเกี่ย วกับ การเรียนตอ 4) ระดับ การศึกษาที่ ครู สนับ สนุน
ใหเรียนตอ และ 5) รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ พบว า ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นต อ
สายสามั ญ และสายอาชี ว ศึ ก ษาของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
ประกอบดวย 1) เพศ 2) เกรดเฉลี่ยสะสม 3) ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอ 4) การศึกษา
สูงสุดของผูปกครอง
ภาคใต พบว า ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นต อ สายสามั ญ และสาย
อาชี ว ศึ ก ษาของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปที่ 3 อย า งมี นัย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ประกอบด ว ย 1) เพศ
2) เกรดเฉลี่ยสะสม 3) การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ 4) ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุน
ใหเรียนตอ 5) ผูปกครอง 6) การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง 7) รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง
และ 8) เจตคติตอการเรียนเพื่อการมีงานทํา
จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่สําคัญ คือ ประการแรก ภาครัฐควรเรง
สรางภาพลักษณของการศึกษาสายอาชีวศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อเปนการปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ผูปกครองใหเห็นถึงความสําคัญและความสําเร็จของผูที่ศึกษาในสายอาชีวศึกษา ประการที่สอง
ภาครัฐควรใหความสําคัญกับบุคลากรที่เกี่ยวของกับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดยการรวมมือ
กับสถานประกอบการขนาดใหญในการเขาศึกษาดูงานในสถานประกอบการ เพื่อใหไดเรียนรูและ
เข าใจกระบวนการทํ า งานและโอกาสความกาวหนาของผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับ อาชีว ศึกษา
ที่ ทํา งานในสถานประกอบการ ซึ่ งจะไดขอมูล เชิงลึกสําหรับ การแนะแนวการศึกษาของนักเรีย น
โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา ครูมีสวนสําคัญในการ
สนับสนุนใหนักเรียนเรียนตอในสายสามัญและสายอาชีวศึกษา ดังนั้นเมื่อครู โดยเฉพาะครูแนะแนวมี
ข อ มู ล เชิ ง ลึ ก มากขึ้ น ก็ จ ะให ข อ มู ล ด า นการศึ ก ษาในสายอาชี ว ศึ ก ษา เพื่ อ ให นั ก เรี ย นสามารถ
เปรียบเทียบระหวางสายอาชีวศึกษาและสายสามัญ และสามารถตัดสินใจเรียนตอบนพื้นฐานของ
ขอมูล ซึ่งจะนําไปสูการประสบผลสําเร็จในชีวิตการเรียนและการทํางานในอนาคต ประการที่สาม
การแนะแนวนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ควรใหขอมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงานกับนักเรียน
ให ม าก เพื่ อ ให นั ก เรี ย นมี ค วามเข า ใจสภาพที่ แ ท จ ริ ง ของตลาดแรงงานและสามารถเลื อ กเรี ย น
ในสาขาวิชาที่ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน และประการที่สี่ การแนะแนวการศึกษาและ
อาชี พ ควรให ผู ป กครองมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมดั งกล าวดว ย ทั้ ง นี้เ พราะผลการศึก ษาครั้ง นี้ พบว า
ผูปกครองเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียน โดยในเบื้องตนอาจจัดกิจกรรม
สัปดาหแหงการแนะแนวการเรียนตอ ทุกปในภาคการศึกษาที่นักเรียนจะสําเร็จการศึกษา เพื่อให
ผูปกครองมีโอกาสรวมรับรูขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรีย นตอ ซึ่งจะนําไปสูการปรับเปลี่ย น
ค า นิ ย ม และช ว ยบุ ต รหลานในการตั ด สิ น ใจเรี ย นต อ ในสาขาวิ ช าที่ ต รงกั บ ความต อ งการของ
ตลาดแรงงาน โดยรูปแบบการดําเนินการอาจรวมมือกันหลายภาคสวน คือ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน และภาคอุ ตสาหกรรม เพื่อใหนักเรียนและผูปกครองไดรับความรูที่ครอบคลุ ม
ครบถ ว น ทั้ งด า นหลั กสู ตรสาขาวิ ช าที่จ ะเรีย นตอ สถานการณตลาดแรงงาน และแนวโนมความ
ตองการแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของการวิจัย

กําลังแรงงานถือเปนทรัพยากรมนุษยที่สําคัญของประเทศ เนื่องจากมีสวนสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศ ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม หรือดานการเมือง ซึ่งกําลังแรงงานที่มี
สว นร ว มในกํ า ลั ง การผลิ ต หรื อพั ฒ นาประเทศเป น ทรัพ ยากรบุค คลที่ ผา นการพั ฒ นาจากระบบ
การศึกษามาแลว อยางไรก็ตามยังมีกลุมที่ไมอยูในกําลังแรงงานแตกําลังจะเขาสูตลาดแรงงานใน
อนาคต คือ ผูที่กําลังเรียนหนังสืออยูในระบบการศึกษา คนกลุมนี้ถือเปนกําลังที่สําคัญ ตามหลักวิชา
เศรษฐศาสตร ถือวาการศึกษาเปนกระบวนการการผลิต (Production Process) จะชวยเปลี่ยน
คุณภาพของมนุษยใหดีขึ้น มีความรู และทักษะเพิ่มขึ้น การลงทุนทางการศึกษาจึงเปนสวนสําคัญที่สุด
ในการสรางหรือสะสมทุนมนุษย นักเศรษฐศาสตรจึงเรียกวาเปนการลงทุนทางดานมนุษย (Human
Investment) (อางใน ทรงเกียรติ ปกเคทา, 2548: 20)
สํ า หรั บ ในระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศ กํ า ลั ง แรงงานเป น ป จ จั ย การผลิ ต ด า น
ทรั พยากรมนุ ษ ย ที่ สํ า คั ญ ที่ มีส ว นร ว มในการผลิต รว มกั บ ปจ จัย ทุ น และเทคโนโลยี การพัฒ นา
อุตสาหกรรมของประเทศไทยในอดีตเปนการมุงพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจ คือ กลุม
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ที่ ใช ทรั พยากรอย างเต็ มที่ เพื่ อใหเ กิด ความมั่ งคั่ งในเชิง เศรษฐกิ จ ซึ่ง ทํา ให
สังคมไทยตองเผชิญปญหามากมาย เชน ปญหาสิ่งแวดลอม ความเหลื่อมล้ําทางสังคม รวมถึงขาดการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ปจจุบันจึงไดกําหนดแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555 –
2574 (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554) ไวคือ ใหมีการเรงพัฒนาและยกระดับคลัสเตอรอุตสาหกรรม
ในมิติอื่นๆ ดวย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สรางความสมดุลและความเกื้อหนุนของการพัฒนา
ใน 4 มิติ ไดแก มิติทางดานเศรษฐกิจ มิติทางดานสังคม มิติทางดานสิ่งแวดลอม และมิติทางดานทุน
มนุษย มีนโยบายใชศักยภาพของทุนมนุษย (Human Wisdom) โดยการใชภูมิปญญาเพื่อสรางใหเกิด
นวัตกรรม (Innovation) และมูลคาเพิ่ม (Value Creation) เปนการสรางการเติบโตจากฐานของ
ภูมิปญญา ความรู นวัตกรรม ในการสรางมูลคาเพิ่ม เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
จากการที่กําลังแรงงานเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
ที่สามารถสนับสนุนใหระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนไปไดโดยไมมีอุปสรรค โดยเฉพาะกําลังแรงงานที่จะ
เข า สู ต ลาดแรงงานสามารถมี ง านทํ า ไม เ กิ ด ความสู ญ เสี ย ทางเศรษฐกิ จ การบริ ห ารจั ด การ
ตลาดแรงงานใหมีความสมดุลจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะการใหขอมูลดานตลาดแรงงาน
แกผูที่จะเขาสูตลาดแรงงาน ในการประกอบอาชีพตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน ไมเกิด
ภาวะ excess demand หรือ excess supply เนื่องจากภาวะตลาดแรงงานไทย ในปจจุบันเกิด
ปญหาความไมสมดุลระหวางอุปทานแรงงานและอุปสงคแรงงานในทุกดาน ไมวาจะเปนดานอายุ
ดานการศึ กษา ทํา ใหเ กิ ดภาวะที่ เรีย กวาการขาดแคลนแรงงาน โดยภาวะการขาดแคลนแรงงาน
เปนภาวะที่อุปสงคแรงงานมีมากกวาอุปทานแรงงาน ซึ่งตลาดแรงงานไทยในปจจุบันมีลักษณะสําคัญ
ที่สะทอนปญหาการขาดแคลนแรงงานอยู 5 ประการหลัก คือ 1) ตลาดแรงงานไทยประสบปญหา
แรงงานตึงตัวอยางตอเนื่อง 2) ตลาดแรงงานไทยมีสัดสวนแรงงานไรฝมือถึงกวา รอยละ 80 และเปน
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และอุปทานดานทักษะและประสบการณ 4) ไทยมีขนาดของแรงงานนอกระบบขนาดใหญ (ธนาคาร
แห ง ประเทศไทย, 2555) โดยผลการสํ า รวจสถานการณ จ า งงาน ในป 2011 ของธนาคาร
แหงประเทศไทย ในสวนของสาเหตุการขาดแคลนแรงงาน สรุปไดดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร ประชากรไทย มีอัตราการเพิ่มชะลอลง
อยางตอเนื่องในทศวรรษที่ผานมา เนื่องจากอัตราเจริญพันธของไทยในป 2553 อยูที่รอยละ 1.6
ซึ่งเปนอัตราที่ต่ํากวาอัตราทดแทนประชากร สงผลใหสังคมไทยไดเขาสูสังคมผูสูงอายุและจะสงผลให
มีปญหาการขาดแคลนแรงงาน และเกิดปญหาโครงสรางของความไมสอดคลองระหวางอุปสงคและ
อุ ป ทานแรงงานด า นอายุ ใ นระยะยาวซึ่ ง ภาคการผลิ ต จะได รั บ ผลกระทบอย า งมากกว า ภาคอื่ น
และประการสําคัญแรงงานตางมุงศึกษาตอในระดับอุดมศึกษามากขึ้น
2) ระบบคาตอบแทนที่ยังไมสอดคลองกับผลิตภาพแรงงาน อัตราการเพิ่มคาจางจริง
ต่ํากวาอัตราการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลใหแรงงานไหลออกจากภาคอุตสาหกรรม
3) ภาคการผลิตของไทยยังมีประสิทธิภาพการผลิตต่ํา ประเทศไทยซึ่งอยูในกลุม
ระดับรายไดปานกลางและถูกจัดอยูในกลุมที่มีระดับเทคโนโลยีในการผลิตปานกลาง และยังคงพึ่งพา
การผลิ ตในกลุ มอุ ตสาหกรรมที่ อ าศั ย ความไดเ ปรีย บในการแข งขั น จากการใชแ รงงานคา แรงต่ํ า
เปนหลัก
4) สาเหตุอื่น ๆ เชน ทัศนคติในทางลบของแรงงานไทยตอการทํางานประเภทที่ใช
ทักษะต่ํา ความตองการของแรงงานในการสรางฐานะความมั่นคงของตนเองดวยการประกอบอาชีพ
อิสระในภาคเศรษฐกิจแบบไมเปนทางการ หรือนอกระบบ
โดยประเด็ น สภาพป ญ หาการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทยนั้ น ธนาคาร
แหงประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดทําการศึกษา เรื่อง ประเทศไทย จะกาวขาม
ปญหาการขาดแคลนแรงงานอยางไร ในป 2554 ผลการศึกษา พบวา ภาคธุรกิจในภาพรวมประเทศ
และรายภาคต า งประสบป ญ หาการขาดแคลนแรงงานพื้ น ฐานที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
และต่ํากวาเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะภาคการผลิตในกลุมที่ใชแรงงานเขมขน ไดแก กลุมสิ่งทอ/
เครื่องแตงกายและเครื่องหนัง กลุมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา กลุมอาหารและเครื่องดื่ม
ยางและพลาสติก และกลุมกอสราง รองลงมาคือ ระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.)
นอกจากนั้น ธนาคารแหงประเทศไทย (2554) ไดศึกษาเรื่อง ความไมสมดุลของ
ตลาดแรงงานไทยนั ย ของการขาดแคลนแรงงาน เพื่อ ใหท ราบถึ งความตองการแรงงานและการ
ขาดแคลนแรงงานของภาคธุรกิจ สภาพปญหาและสาเหตุที่สงผลตอปญหาการขาดแคลนแรงงาน
ในตลาดแรงงานไทย ทั้ ง ด า นปริ ม าณและคุ ณภาพ และการปรั บ ตั ว ของภาคธุร กิจ ตอ ปญ หาการ
ขาดแคลนแรงงาน รวมถึงแนวทางการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงาน สรุปผลการศึกษาได ดังนี้
ภาคธุรกิจสวนใหญจัดหาแรงงานไดยากขึ้น กลุมธุรกิจทั้งในภาพรวมและรายภาค
ตางตองการแรงงานและขาดแคลนแรงงานในกลุมแรงงานพื้นฐานที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
หรือต่ํากวาเปนจํานวนสูง ซึ่งหากภาคการผลิตเหลานี้จะสะดุดลงจากปญหาดังกลาว ยอมสงผล
กระทบตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ประกอบกับการที่โครงสรางการผลิตที่พึ่งพาแรงงานพื้นฐานสูง
ทํ า ให ก ารพั ฒ นาทั ก ษะแรงงานทํ า ได ย ากและเป น อุ ป สรรคสํ า คั ญ ต อ การขั บ เคลื่ อ นหรื อ ผลั ก ดั น
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ผลิตภาพทางการผลิตของประเทศ และกระทบตอความสามารถในการแขงขันในระยะยาว และสิ่งที่
นากังวลอีกประการคือ ภาคการผลิตยังคงปรับตัวตอปญหาการขาดแคลนแรงงานโดยใหความสําคัญ
กั บ การจ า งทํ า งานล ว งเวลามากกวา การใช เครื่องจัก รทดแทนกํา ลัง แรงงาน ซึ่งหากจะอาศั ย
แนวทางการปรับตัวเชนนี้อาจชวยบรรเทาปญหาไดเพียงระยะสั้นและยังมีขอจํากัดอีกมาก
สําหรับปญหาความตองการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานเกิดขึ้นจากสาเหตุ
ความไมสอดคลองระหวางอุปสงคและอุปทานแรงงาน กลาวคือ
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร ซึ่งเปนผลมาจากอัตราเจริญพันธุที่ต่ํากวา
ระดับทดแทน และการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว สงผลใหกําลังแรงงานใหมที่จะเขาสู
ตลาดแรงงานลดลงอยางตอเนื่องไมเพียงพอสําหรับการทดแทนแรงงานที่จะเกษียณไดทัน
ความไม ส อดคล องกัน ระหวา งคุณ ลักษณะของแรงงานที่เ ขา สูต ลาดกับความ
ตองการของตลาดแรงงานใน 2 ประเด็น คือ ดานอายุและดานการศึกษาของแรงงาน กลาวคือ
ภาคธุรกิจสวนใหญพึ่งพาแรงงานพื้นฐานที่มีอายุระหวาง 20-39 ป เปนจํานวนสูง ขณะที่จํานวน
แรงงานกลุมดังกลาวมีแนวโนมลดลงประกอบกับแรงงานตางมุงเรียนในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะ
ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเปนผลมาจากคานิยมของสังคมไทยที่มุงใหความสําคัญกับวุฒิการศึกษา
มากกวาความรูและประสบการณ และความตองการคาตอบแทนที่สูงขึ้น รวมถึงการสงเสริมการศึกษา
ของภาครัฐจากการจัดตั้งกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา สงผลใหโอกาสในการศึกษามีมากขึ้น
นอกจากนี้ประเด็นปญหาดานโครงสรางการศึกษาที่ผูเรียนสวนใหญนอกจากจะเลือกเรียนสายสามัญ
มากกวาสายอาชีวศึกษาแลว ในระดับอาชีวศึกษายังเลือกเรียนสายชางอุตสาหกรรมที่เปนที่ตองการ
ของตลาดแรงงานอยูในระดับคอนขางนอยอีกดวย สําหรับในระดับอุดมศึกษาสวนใหญเลือกเรียน
สายสังคมศาสตรมากกวาสายวิทยาศาสตร ในขณะที่ตลาดแรงงานตองการแรงงานสายวิทยาศาสตร
มากกวา สงผลตอปริมาณแรงงานไมสมดุลกับความตองการของตลาดแรงงาน ในขณะที่ดานคุณภาพ
การศึกษาโดยการเปรียบเทียบพบวา ไทยยังดอยกวาหลายประเทศในเอเชีย ประกอบกับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติพื้นฐานในประเทศและการทดสอบระดับสากลพบวา ผลทดสอบโดย
เฉลี่ยต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ซึ่งจะเปนปญหาตอคุณภาพการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป กลาวไดวา
ความไมสมดุลดังกลาวสงผลใหตลาดแรงงานไทยตองประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานและการ
วางงานในทุกระดับการศึกษาเกิดขึ้นพรอมๆ กันโดยผูวางงานไมสามารถชดเชยการขาดแคลนแรงงานได
สถาบันวิจัย เพื่อการพัฒ นาประเทศไทย (2555) ไดศึกษาความตองการกําลังคน
เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับกลุมจังหวัดและกรุงเทพมหานคร พบวา ในสวนปญหา
ความไมสอดคลองระหวางความตองการกําลังคนและการผลิตกําลังคนของประเทศไทยเกิดขึ้นมา
อยางตอเนื่องและอาจจะยังเกิดขึ้นตอไปในอนาคต ถาไมมีการดําเนินการปฏิบัติการแกไขอยางจริงจัง
ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาความไมสอดคลองระหวางอุปสงคแรงงานและอุปทานแรงงานได ดังนี้
1) แรงงานระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือต่ํากวา
จากขอมูลที่ไดศึกษาพบวา ตลาดแรงงานในระดับลาง (มัธยมศึกษาตอนตนหรือ
ต่ํากวา) ของแรงงานไทยอยูในสภาพอุปสงคสวนเกินทุกกลุมจังหวัด โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง ภาคใตชายแดน และภาคกลางตอนกลาง มีชวงหางของอุปสงคและอุปทานในแตละภาค
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นาจะมาจากการเคลื่อนยายแรงงาน ไปยังกรุงเทพมหานคร (คาจางในระดับนี้สูงถึง 7,825-8,451 บาท)
และกลุ ม จั ง หวั ด ที่ มี นิ ค มอุ ต สาหกรรม เนื่ อ งจากค า จ า งสู ง กว า และมี โ อกาสในการมี ง านทํ า
ที่หลากหลายกวา ซึ่งในกลุมจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีคาตอบแทนเฉลี่ยที่
คอนขางต่ํา ทํา ใหเ กิดปญหาการเขาออกจากงานสูง ดังจะเห็นไดจากความตองการแรงงาน
เพื่อทดแทนคนที่ออกอยูในระดับที่คอนขางสูงในทุกกลุมจังหวัด ถึงแมวาจะมีความพยายามขึ้นคาจาง
ในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอัตราที่สูงกวากลุมจังหวัดอื่นๆ แตก็ชวยไมไดมากนัก
นอกจากนั้น กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี และอางทอง) และภาคกลาง
ตอนลาง 2 (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ) มีอุปสงคสวนเกินนอยกวากลุม
จังหวัดอื่นๆ แตยังมีความตองการขยายตัวอยางตอเนื่อง ทําใหตองจายคาจางสูงกวากลุมจังหวัดอื่นๆ
เพื่อดึงดูดแรงงานใหเขามาทํางานในกลุมจังหวัดมากขึ้น
2) แรงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตลาดแรงงานผูจ บมัธยมศึกษาตอนปลายของทุกกลุมจังหวัดมีสภาพอุป สงค
สว นเกิน เชน เดี ย วกั บตลาดแรงงานในระดับ มัธ ยมศึกษาตอนตนและต่ํากวา แตนอยกวาระดับ
การศึ ก ษาอื่ น ๆ แต ต ลาดแรงงานระดั บ นี้ ยั ง คงมี ป ญ หาอยู โดยพบว า กลุ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางทั้ง 2 กลุม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ประกอบดวย จังหวัด
สุรินทร นครราชสีมา บุรีรัมยและชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ประกอบดวย จังหวัด
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และอํานาจเจริญ) มีอุปสงคสวนเกินมากกวาภูมิภาคอื่น (ยกเวนภาคใต
ชายแดน) แตระดับคาจางเฉลี่ยของกลุมจังหวัดทั้ง 2 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคอนขางต่ํากวากลุม
จังหวัดอื่นๆ และอัตราการขยายตัวของคาจางอยูในระดับคอนขางต่ํา สวนภาคกลางตอนบน 2 นั้นมี
อุปสงคสวนเกิน แตอัตราการขยายตัวของคาจางกลับนอยที่สุดในตลาดแรงงานระดับนี้จึงทําใหเปน
การยาก ที่จะหาคนมาทํางานในพื้นที่นี้สาหรับกรุงเทพมหานคร มีอุปสงคสวนเกินใกลเคียงกับภูมิภาค
อื่นๆ แตมีคาจางเฉลี่ยที่สูงกวาและมีอัตราการขยายตัวของคาจางในชวง 8 ปที่ผานมารอยละ 2.25
ทําใหอุปสงคสวนเกิน ลดลงไปไดเนื่องจากแรงจูงใจเรื่องคาจาง แตยังไมสามารถแกปญหาการ
ขาดแคลนแรงงานในระดับการศึกษานี้ไดหมดสําหรับกลุมจังหวัดในภาคกลางทุกกลุม รวมทั้งภาคใต
เผชิญปญหาเดียวกันคือ มีอุปสงคสวนเกินทุกกลุมจังหวัดและสวนใหญมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ภาพสะทอน
จากภาวะตึงตัวของแรงงานในกลุมนี้คือ คาจางเฉลี่ยที่คอนขางสูงและอัตราการขยายตัวของคาจาง
ในชวง 8 ปที่ผานมา ขยายตัวอยางรวดเร็ว แสดงถึงภาวะความตองการที่สูง แตกลับไมมีกําลังแรงงาน
ที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายออกสูตลาดแรงงานใหจางงานไดมากนักโดยภาพรวม การขาดแคลน
หรือชวงหาง (Gap) ระหวางอุปสงคและอุปทานรวมกันประมาณ 39,490 คน อาจจะไมถึงขั้นรุนแรง
ถาตลาดแรงงานระดับนี้เปนตลาดแรงงานที่มีการแขงขันโดยสมบูรณ (Perfect Market) และแรงงาน
เคลื่อนยายไดสมบูรณ (Perfect Mobility) เนื่องจากมีผูวางงานและตองการทํางานอยูอีกถึง 40,012 คน
ซึ่งมากกวาปริมาณของอุปสงคสวนเกิน แตสภาพเปนจริงของตลาดแรงงานในระดับนี้มิไดเปนเชนนั้น

-53) แรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ตลาดแรงงานผูจบ ปวช. มีขอจํากัดเนื่องจากการพัฒนาดานการศึกษาสายอาชีพ
มิไดรับความสนใจจากผูที่เกี่ยวของมานาน เริ่มตั้งแตผูปกครองไปจนถึงผูที่ทําหนาที่ในการบริหาร
จัดการการศึกษาเมื่อเทียบกับการศึกษาสายสามัญ ซึ่งมีโครงสรางพื้นฐานทางการศึกษารองรับในทุก
ระดับไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาอยูเกือบ 200 แหง ทั้งของรัฐและเอกชน
มีมหาวิทยาลัยกึ่งเปดกึ่งปดที่มีขนาดใหญติดลําดับโลก เชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง สามารถรองรับ
ผูที่ไมสามารถเขาเรียนในระบบมหาวิทยาลัยปดได เมื่อขาดแคลนทุนทรัพยก็สามารถกูเรียนไดงาย และ
นํามาใชคืนภายหลั งจากทํ างานแลว ความเสียเปรีย บของผูเรีย นสายอาชีวศึกษาดังกลาวทําให
ผูปกครองและนักเรียนเลือกเรียนสายอาชีวศึกษา (ทั้งของรัฐและเอกชน) ไมถึงรอยละ 40 ของผูอยู
ในวัยเรียนในระดับนี้ นอกจากนั้น ผูเรียนสายอาชีพยังไมนิยมออกมาทํางานทันทีตองการเรียนสูงขึ้น
ไปอีกจนถึงระดับปริญญาถาทําได เนื่องจากมีคาตอบแทนที่คุมคารออยูทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
เมื่อพิจารณาขนาดชวงหาง (Gap) ของอุปสงคและอุปทาน พบวา มีอุปทานสวนเกิน ในกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) ขณะที่กลุมจังหวัดตางๆ ใน
ภาคกลาง ภาคใต ภาคเหนือ กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในกลุมจังหวัดที่เหลือมี
อุปสงคสวนเกิน ทําใหระดับคาจางเฉลี่ยของกลุมจังหวัดนี้คอนขางต่ํากวากลุมจังหวัดอื่นๆ และอัตรา
การขยายตัวของคาจางยังลดลงรอยละ 1.42 นอกจากนี้กลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง เปนกลุมที่
จังหวัดที่มีอุปสงคสวนเกิน แตกลับมีอัตราการขยายตัวของคาจางลดลงถึงรอยละ 3.41 จึงไมสามารถ
ดึงดูดแรงงานกลุมนี้ไดมากนัก ที่จริงตลาดแรงงานในระดับอาชีวศึกษานี้ ยังไมใหญมากเนื่องจากมี
ปญหาทั้งขอจํากัดดาน อุปสงค (Demand Constraint) และขอจํากัดดานอุปทาน (Supply
Constraint) ในสวนของขอจํากัดดานอุปสงคเชิงปริมาณนั้น ผูจบการศึกษาในระดับ ปวช. บางคน
อาจจะยังมีอายุยังไมครบ 18 ปบริบูรณ โดยเฉพาะผูชายบางคนอาจจะยังไมไดผานการเกณฑทหาร
ทําใหผูประกอบการขาดความมั่นใจในการจาง นอกจากความไมพรอม (ยังไมเปนผูใหญพอ) ยังอาจจะ
มีปญหาเชิงคุณภาพเขามาซ้ําเติม ทําใหผูประกอบการที่อยากจะจางผูจบ ปวช. ไมสามารถจางได
สวนขอจํากัดดานอุปทานนั้น เกิดจากความไมนิยมใหเด็กเรียนอาชีวศึกษา จะดวยภาพพจนหรือ
ภาพลักษณที่ไมดีตอเนื่องกันมาหลายป ทําใหผูปกครองไมตองการใหบุตรหลานเลือกเรียนสาย
อาชีวศึกษาแตแรก จํานวนผูศึกษาในดานนี้จึงนอยเมื่อเทียบกับสายสามัญ อีกทั้งผูบริหารการศึกษา
ฝายรัฐบาลเห็นวาการศึกษาสายนี้ มีตนทุนคาใชจายสูง ยิ่งทําใหการสนับสนุนใหผูเรียนสายอาชีพไม
คอยไดรับการสนับสนุนดานทรัพยากรอยางเต็มที่ทั้งดานคน สิ่งของ งบประมาณ และการบริหาร
จัดการ
4) ตลาดแรงงานผูจบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
ตลาดแรงงานในระดับ ปวส. อยูในสภาพการผลิตมากเกินไป และอุปสงคของแตละกลุมจังหวัด
ไมสามารถดูดซับอุปทานที่ผลิตใหมและที่ยังวางงานอยูในตลาดแรงงานได โดยภาพรวมทั้ง 10 กลุม
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ไมมีจังหวัดใดเลยที่มีอุปสงคสวนเกิน นับเปนความบิดเบือนของตลาด
อันเกิดจากทัศนคติของผูเรียนและ/หรือผูปกครองรวมทั้งการบริหารจัดการศึกษาที่ขาดความจริงใจ
ในภาคกลางตอนบน 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (อุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย เลย
นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร) และภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม ลําพูน ลําปาง แมฮองสอน
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ขางหนา ถาโครงสรางของการจางงานหรือตลาดแรงงานยังไมเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต การที่มีอุปทาน
สวนเกินมากกวา 2.86 หมื่นคน และยังมีผูวางงานทุกกลุมจังหวัดรวมกันอีกมากกวา 2.23 หมื่นคน
ทําใหเกิดความสูญเปลาทางการศึกษาเปนอยางมาก สิ่งที่นาสนใจคือ ผูวางงานมิใชแตเฉพาะผูจบ
สาขาธุรกิจและการบริการเทานั้นที่มีจํานวนมากที่สุด แตผูที่จบสาขาชางคือ จบสาขาวิศวกรรม
วางงานเปนจํานวนมากเชนกัน จึงสงสัยวาปญหานาจะเกิดจากขอจํากัดดานอุปสงค (Demand
Constraint) ดวยเชนกันคือ คาตอบแทนของผูที่จบ ปวส. จะสูงกวา ปวช. เกือบทุกกลุมจังหวัด
โดยบางกลุมจังหวัดมากกวาถึง 1,000 - 4,000 บาทตอเดือน และยังสูงกวาผูจบมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายสามัญอยูมากเชนกัน สวนในกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอุปทาน
สวนเกินอยูมากเชนเดียวกับกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 แตแนวโนมในอนาคต สถานการณนาจะ
เริ่มดีขึ้นเมื่อเกิดการขาดแคลนผูจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ ปวช. จนสถานประกอบการ
บางแหงยอมจายคาจางสูงขึ้นดวยการจางผูจบ ปวส. หรือบางแหงอาจจะยอมใหผูสนใจทํางานใชวุฒิ ปวช.
มาสมัครงานได
5) ตลาดแรงงานระดับปริญญาตรี
ตลาดแรงงานกลุมสุดทายเปนตลาดแรงงานระดับปริญญาตรี ซึ่งเปนความ
ประสงคของครอบครัวและผูเรียนที่จะได “ใบปริญญา” ตามความปรารถนาและระดับการศึกษานี้
เกือบจะเปนเปาหมายสุดทายของผูเรียนสวนใหญที่มุงหวังที่จะออกไปทํางาน ดังนั้น เปาหมายของ
ผูจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาคือ เพื่อใหผูจบการศึกษาทุกคนมีงานทํา แตผลการศึกษากลุม
จังหวัดทั้ง 10 กลุมจังหวัดและกรุงเทพมหานคร พบวา กําลังแรงงานระดับปริญญาตรีอยูในสถานะ
ผลิตมากเกินไปหรือเกิดอุปทานสวนเกินในทุกกลุมจังหวัด (ยกเวนภาคใต ฝงอันดามัน) รวมกัน
ถึง 50,502 คน ในขณะที่ยังมีผูวางงานอีก 53,840 คน ซึ่งในกลุมจังหวัดทั้งหมดที่ทําการศึกษา พบวา
กลุมจังหวัดที่มีอุปทานสวนเกินมากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร และภาคใตชายแดนจํานวน 35,003 คน
และ 6,183 คน ตามลําดับ การมีอุปทานสวนเกินมากขนาดนี้กลับมิไดทําใหอัตราคาจางเฉลี่ยในระดับนี้
ต่ํากวากลุมจังหวัดอื่นๆ มากนัก โดยสาขาที่มีจํานวนผูวางงานมาก ไดแก สาขาธุรกิจและการบริการ
รวมทั้งสาขาคอมพิวเตอร สาขาที่เกี่ยวของกับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร เปนตน การรับเขา
ทํางานของผูจบปริญญาตรีนอยมากในสังคมไทย ทําใหตองยอนกลับมาดูวา มีปญหาขอจํากัดดาน
อุปสงคหรือดานอุปทาน คําตอบในเบื้องตนคือ ขอจํากัดทั้ง 2 ดาน ดานอุปสงคตลาดแรงงาน
ดานราชการและรัฐวิสาหกิจสวนมากจะจํากัดการรับ เพื่อลดขนาดองคกร (Down Sizing)
เพื่อประหยัดงบประมาณดานเงินเดือนและบําเหน็จบํานาญ บทบาทในการจางผูจบปริญญาตรี
คือผูประกอบการในสาขาการผลิตที่แทจริงคือ ภาคอุตสาหกรรมและบริการ (จะมีผูจบปริญญาตรี
ทํางานในภาคเกษตรตามจริงมีจํานวนนอย)
จากสภาพปญหาภาวะตลาดแรงงานไทย ที่มีทั้งการขาดแคลนแรงงาน และความ
ไม ส อดคล อ งระหว า งอุ ป สงค แ ละอุ ป ทานของตลาดแรงงาน การแนะแนวและให ข อ มู ล ด า น
ตลาดแรงงานแกนักเรียนในการเรียนตอเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคตเปนสิ่งจําเปน ถือวาเปนการ
พัฒนาทุนมนุษยอีกแนวทางหนึ่งในการสรางกําลังแรงงานที่จะเขาสูตลาดแรงงานในอนาคตใหดีขึ้น
โดยต อ งเริ่ ม ตั้ ง แต ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น หรื อ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 เนื่ อ งจากเป น ระดั บ
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เลือกเรียนตอระหวางสายสามัญหรือสายอาชีวศึกษา ดังนั้นจึงเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญสําหรับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการปรับเปลี่ยนโครงสรางกําลังแรงงานตามระดับการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการแรงงานของประเทศ โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
เรียนตอในสายอาชีวศึกษาใหมากขึ้น
อยางไรก็ตาม การที่จะปรับเปลี่ยนโครงสรางกําลังแรงงานใหมีกําลังแรงงานในระดับ
อาชีวศึกษา โดยเฉพาะระดับปวช. ใหมากขึ้นนั้น จําเปนตองมีขอมูลที่บงชี้วามีปจจัยใดบางที่สงผลตอ
การตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสายอาชีวศึกษาของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
(ม.3) เพื่อที่จะมุงเนนแกไขปญหาโดยใหความสําคัญเฉพาะกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอ
ของนักเรียน ไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น กรมการจัดหางาน ซึ่งเปนหนวยงานที่มีภารกิจหลัก
ในการเผยแพรขอมูลขาวสารตลาดแรงงานและใหบริการแนะแนวอาชีพตามความถนัดแกประชาชน
และนั ก เรี ย น จึ ง จํ า เป น ที่ ต อ งศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นต อ สายสามั ญ และ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อเปนขอมูลดานตลาดแรงงาน สําหรับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของสามารถใชในการแนะแนวการศึกษาสําหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เพื่อนําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางกําลังแรงงานตามระดับการศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
ในอนาคต ตอไป

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย

1.2.1 เพื่อศึกษาขอมูล ทั่วไป สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งขอมูล
ดานจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสายอาชีวศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1.2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นต อ สายสามั ญ และ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

1.3.1 ขอบเขตประชากร นั ก เรี ย นที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3
ในป พ.ศ. 2558 ทั่วประเทศ
1.3.2 ขอบเขตเนื้อหา
1) ศึ ก ษาข อ มู ล ทั่ ว ไป สถานภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คม รวมทั้ ง ข อ มู ล
ดานจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสายอาชีวศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
2) ศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งปจจัย
ด า นจิ ต วิ ท ยาที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นต อ สายสามั ญ และสายอาชี ว ศึ ก ษาของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถใชเปนขอมูลในการแนะแนวการศึกษาสําหรับนักเรียน
ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารปรั บ เปลี่ ย นโครงสร า งกํ าลั งแรงงานตามระดั บการศึ กษา
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในอนาคต

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึ กษาค น คว า ครั้ งนี้ ผู วิจั ย ไดศึ กษาเอกสารและงานวิ จัย ที่เ กี่ย วข องเพื่ อเป น
แนวทางประกอบการวิ เ คราะห ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นต อ สายสามั ญ และสาย
อาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีดานเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับการศึกษา
2.2 ทฤษฎีการตัดสินใจของไทดแมนและโอฮารา
2.3 ทฤษฎีการตัดสินใจของเกอแลต
2.4 ทฤษฎีการตัดสินใจของเทเลอร
2.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับปจจัยการตัดสินใจ
2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสนใจดานอาชีพ
2.7 ทฤษฎีการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.9 กรอบแนวคิดในการวิจัย

2.1 แนวคิดและทฤษฎีดานเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับการศึกษา
2.1.1

แนวคิดการลงทุนทางการศึกษา (Investment in education)
ธํารงค อุดมไพจิตรกุล (อางใน ทรงเกียรติ ปกเคทา, 2548 : 11) ไดอธิบายถึง
การลงทุ น ทางการศึ ก ษาไว ใ นเอกสารประกอบการสอนวิ ช าเศรษฐศาสตร ก ารศึ ก ษา ภาควิ ช า
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไววา
คน คือ ทรัพยากรสําคัญของชาติ คนเปนพลังการสรางสรรคทุกดานของชาติ
คนเปนทรัพยสินของชาติ คนดังกลาวไดมาโดยการลงทุนทางการศึกษา การลงทุนทางการศึกษาใหกับ
ประชาชน คือ วิธีการลงทุนที่ดีที่สุดของการสรางความเจริญกาวหนาสําหรับอนาคต ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ Theodore W.Sehultz หรือ F.H.Harbison ที่ไดผลสรุปเชนเดียวกัน การลงทุน
ทางการศึกษานั้นจะตองสรางทุนปญญา (Intellectual Capital) ไมใชลงทุนซื้อปญญา หรือนําเขา
ซึ่งปญญา การลงทุนทางการศึกษาตองนําเอาภูมิปญญาดั้งเดิมของสังคมมาผสมผสานกับองคความรู
สากล เพื่อใหรูจักตนเองและรูเทาทัน ที่สําคัญเปนการพัฒนาปญญาบนพื้นฐานของภูมิปญญาดั้งเดิม
อีกประการหนึ่งการลงทุนทางการศึกษาตอไปนี้จะตองบูรณาการความรูภายใตบริบทของการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม แตขณะเดียวกันตองมีความเชี่ยวชาญดานหนึ่งดานใดดวย ผูไดรับผลประโยชน
การลงทุนทางการศึกษาจะตองมีคุณลักษณะที่สําคัญ คือ
1) มีความสามารถในการเรีย นรู โดยสามารถเรีย นรูไดในทุกโอกาสและ
ทุกรูปแบบ
2) มี ความสามารถในการริเ ริ่มและจัดกระบวนการเรี ย นรูได ดว ยตนเอง
เคารพในศักยภาพในตนเองและผูอื่นเพื่อกอใหเกิดกระบวนการปฏิสัมพันธ
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3) มีความสามารถในการสรางเครือขายการเรียนรู (Learning networks)
เพราะโลกในอนาคตเปนระบบเครือขายที่ใหญที่สุด การเรียนในหองเรียนหรือโรงเรียนที่มีขอบเขต
ปดกั้นตนเองแบบเกาไมเพียงพอ
4) มีความสามารถทางจิตวิทยา (Mentality) ที่เชื่อวาสูเขาไดและตองทําได
ตองตระหนักวาการทํางานที่ใชสติปญญาเปนเครื่องนําทางนั้น จะใหผลตอบแทนที่สูงกวาการทํางาน
ที่ใชความจําหรือกําลังแรงงาน เพราะฉะนั้นการลงทุนทางการศึกษาจะตองสรางความมีอิสระ อยาเขาไป
ควบคุม ใหมีโ อกาสตัด สิน ใจไดเ อง และจะมีค วามรับ ผิด ชอบตามมา ก็จ ะสรา งความเชื่อ มั่น
ในความสามารถของตนเอง
การศึกษาเปนการลงทุนเพราะสิ่งที่ไดคือ ทุนมนุษย (Human Capital) ที่มี
สวนประกอบของทุนปญญา (Intelligence Capital) และทุนทางจริยธรรม (Ethical Capital) ซึ่งถือวา
เปนทุนทางสังคม (Social Capital) เหลานี้ เกิดขึ้นจากการลงทุนทางการศึกษา ซึ่งจะเปนผลดี
ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
การลงทุนทางการศึกษา หรือคาใชจายทางการศึกษามีผูรับผิดชอบคือ รัฐ
ซึ่งรับภาระแทนสังคม (Social investment Cost) กับเอกชนในฐานะผูรับการศึกษา (Private
investment Cost) คาใชจายหรือการลงทุนทางการศึกษาของสวนนี้จะปรากฏ 2 ลักษณะการใชจายคือ
1) คาใชจายที่เปนตัวเงิน (Out-of pocket expense)
2) คาใชจายหรือตนทุนที่เสียโอกาส (Opportunity Cost) ซึ่งไมไดจาย
ออกไปเปนตัวเงินเพราะเปนรายไดที่ควรไดแตยอมเสียไป (Foregone earning) เพราะไมไดทําแตไป
เลือกทําอยางอื่นแทน (Trade-off)
2.1.2

ทฤษฎีอุปสงคการศึกษา (Demand for Education)
อุปสงคการศึกษาเปนทฤษฎีที่ใชในการศึกษาความตองการทางการศึกษา
ของแตละบุคคล และความตองการทางการศึกษานั้นขึ้นอยูกับปจจัยและเงื่อนไขตางๆ อุปสงคทาง
การศึกษานั้นเปนอุปสงคตอเนื่องหรือบางครั้งเปนอุปสงคชี้นําซึ่งมีผูอธิบายทฤษฎีอุปสงคการศึกษาไว
ดังนี้
ธํารง อุดมไพจิตรกุล (อางในจุฬาภรณ ประจงพงศพันธ, 2548 : 27) ได
อธิบายถึงอุปสงคการศึกษาวา ขึ้นอยูกับปจจัยใหญๆ สี่ประการ คือ เศรษฐกิจ สังคม กายภาพ และ
ปจเจกชน ซึ่งเปนปจจัยที่อยูเบื้องหลังที่ทําใหเกิดความตองการทางการศึกษาของปจเจกชนและสังคม
ดังภาพประกอบ
อุปสงคของการศึกษา

-

เศรษฐกิจ

รายได
อาชีพและโอกาส
ผลตอบแทนทางการเงิน
คุณูปการของการศึกษา
กําลังคน
ความสามารถในการแขงขัน

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

ภาพที่ 2.1 อุปสงคของการศึกษา

กายภาพ

- ประชากร
- การเลื่อนชั้น/เรียนตอ
- สถานที่ตั้ง
- ปจจัยพื้นฐานทางสังคม
(Social infrastructure)

ปจเจกชน
- การลงทุน
- การบริโภค
- เปาหมายของชีวิต
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โดยอุปสงคของการศึกษาสามารถศึกษาไดจาก 3 แนวทาง คือ
1) การวิเคราะหความตองการของสังคม (Social demand approach)
การวิเคราะห ดวยวิธีนี้เปนการประมาณหรือคาดการณความตองการศึกษาหรืออุปสงคการศึกษา
ในอนาคต โดยยึดจํานวนประชากรเปนฐาน อุปสงคการศึกษาขึ้นอยูกับจํานวนประชากรตามชวงอายุ
0-40 ป ซึ่งเปนชวงอายุในวัยเรียน การเพิ่มขึ้นของประชากรในกลุมดังกลาวหมายถึงความตองการ
ทางการศึ ก ษา ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อุ ป สงค ก ารศึ ก ษาจะเพิ่ ม ตลอดเวลาตามความต อ งการของผู เ รี ย น
สถาบันการศึกษาทําหนาที่ตอบสนองผูเรียนโดยไมคํานึงถึงตลาดแรงงาน เพียงแตประมาณประชากร
เพิ่มเทาใด จะเขาเรียนเมื่อใด โดยใชขอมูลในอดีตและปจจุบันเปนเครื่องมือในการประมาณอุปสงค
ของการศึกษา
2) การวิเคราะหความตองการกําลังคน (Manpower requirement
approach) วิธีการนี้เปนวิธีการวิเคราะหประเภทและระดับของกําลังคนที่ตองการของตลาดแรงงาน
วาตองการกําลังคนประเภทใด ระดับใด อยางละเทาใด โดยอาศัยโครงสรางทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะตอง
เกี่ยวของกับการวิเคราะหงานที่จะทําใหทราบลักษณะงาน (Job description) และคุณสมบัติของ
ผูปฏิบัติงาน ทั้งนี้อาศัยความเจริญของแตละสาขาเศรษฐกิจ จากโครงสรางเศรษฐกิจเปนฐานในการ
วิเคราะหโดยเฉพาะตัวเลขรายไดที่คํานวณโดยวิธีประมาณจากผลผลิต (Product approach)
3) การวิเคราะหผลตอบแทนของการศึกษา (Return on education
approach) วิธีการนี้เปนการวิเคราะหผลที่เกิดขึ้นหรือผลตอบแทนจากการลงทุนการศึกษา เพราะ
การศึกษาเปนการลงทุนเพื่อสรางทุนมนุษย (Human capital) เพื่อไปผลิตสินคาและบริการอีกทอดหนึ่ง
โดยวิธีนี้จะใชขอมูลในอดีตเพื่อศึกษาความสัมพันธของการลงทุนทางการศึกษาและผลที่เกิดขึ้น
อุปสงคทางการศึกษานั้นเปนอุปสงคตอเนื่อง กิจกรรมการผลิตทางเศรษฐกิจ
จะทําใหเห็นชองทางการสรางงาน สรางอาชีพ และความตองการแรงงานในดานตางๆ ซึ่งกอใหเกิด
อุปสงคทางการศึกษาตามมา ตัวอยางเชน ปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตนและเปนยุคของขอมูลขาวสาร
การติดตอสื่อสารสามารถเชื่อมตอถึงกันทั่วโลก ประเทศไทยมีการติดตอคาขายกับตางประเทศหรือ
กรณีที่ตางประเทศสนใจที่จะเขามาทําการลงทุนภายในประเทศไทยมากขึ้น เรื่องของคอมพิวเตอร
และภาษาที่ใชในการสื่อสารจึงเปนสิ่งสําคัญ ไมวาจะเปนภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุน ภาษาจีน และอื่นๆ
ดวยเหตุนี้จึงกอใหเกิดความตองการแรงงานที่สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและมีความเขาใจใน
ภาษาตางประเทศขึ้น กรณีที่สถานศึกษามีการเนนการเรียนการสอนคอมพิวเตอรและภาษาตางประเทศ
ใหแกนักเรียนจะเปนชองทางเลือกทางหนึ่งใหผูปกครองที่เล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเปน
ในอนาคตมีความตองการที่จะสงบุตรหลานเขาเรียนนับวาเปนอุปสงคทางการศึกษาซึ่งเปนความ
ตองการของผูปกครองที่ตองการใหบุตรหลานเขาเรียน ณ โรงเรียนนั้นๆ เพื่อผลประโยชนที่จะไดรับ
ในอนาคต
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2.2 ทฤษฎีการตัดสินใจของไทดแมนและโอฮารา
ไทดแมนและโอฮารา (อางในทรงเกียรติ ปกเคทา,2548:21 ; อางอิงจาก Tiedman
and O’hara. 1963) มีแนวคิดวา การตัดสินใจเลือกอาชีพและการปรับตัวในการประกอบอาชีพเปน
กระบวนการคิ ด อย า งมี เ หตุ ผ ล และพั ฒ นามาเป น ระยะเวลานาน ไทด แ มนและโอฮารา ได แ บ ง
พัฒนาการดานอาชีพออกเปนขั้น ๆ ดังนี้
2.2.1) ขั้นเตรียมเลือกอาชีพ ขั้นนี้เปนขั้นที่บุคคลจะเผชิญกับปญหาเฉพาะหนา เชน
จะต องตัดสินใจเกี่ยวกับ หลักสูตรที่จะตองเรีย น หรือเริ่มคิดเตรีย มการที่จะเลือกอาชีพในอนาคต
ในขั้นนี้บุคคลจะใชกระบวนการวิเคราะหแยกแยะรายละเอียดเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอม และ
กอตัวเปนความคิดที่ใชในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียนหรือเลือกอาชีพ ในขั้นนี้แบงยอยออกเปน
4 ขั้นตอนดังนี้ คือ
(1) ขั้นการสํารวจ ในขั้นนี้บุคคลจะสํารวจและประเมินตนเองในดานตาง ๆ
เช น ความถนัด ความสนใจ และความตองการ นอกจากนี้ยังมีการสํารวจลักษณะสาขาวิชาหรือ
ลักษณะอาชีพ ขอดีและขอบกพรองของอาชีพดวย
(2) ขั้นการกอตัวของความคิด เมื่อไดประเมินตนเองและวิเคราะหอาชีพ หรือ
สาขาวิชา และก็จะรวมตัวเปนแนวความคิด ซึ่งจะนําไปใชในการตัดสินใจลองเลือกสายการเรียนหรือ
อาชีพ
(3) ขั้นการลองอาชีพ ในขั้นนี้บุคคลจะตัดสินใจลองเลือกสายการเรียนหรือ
อาชีพ
(4) ขั้นการพิจารณารายละเอียด เพื่อความกระจางชัดเจนและแนนอนในการ
ตัดสินใจ ในขั้นนี้บุคคลจะหารายละเอียดเพิ่มเติมในสาขาหรือวิชาชีพที่เลือกอีกครั้งเพื่อการตัดสินใจ
ที่แนนอน
2.2.2) ขั้นการประกอบอาชีพและการปรับตัวในการทํางาน เมื่อบุคคลตัดสินใจ เลือกสาขา
การเรียนและอาชีพไดแลวก็จะไปสูขั้นดําเนินการศึกษา หรือประกอบอาชีพ ตามที่ ไดเลือกแลวนั้น
ในขั้นนี้จะแบง ยอยไดเปน 3 ขั้น คือ
(1) ขั้นการนําตนเองมาสูการศึกษาหรือทํางาน ขั้นนี้บุคคลจะเขาทํางาน หรือ
การศึกษา ตามสาขาที่ตนไดตัดสินใจเลือกแลว
(2) ขั้นการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง ถาบุคคลประสบปญหาเกี่ยวกับการศึกษา
หรือประกอบอาชีพในการเลือกแลวนั้น บุคคลก็จะปรับปรุงตนเองหรือตรวจสอบตนเองและอาชีพ
หรือสาขาที่เรียนใหมเพื่อไปสูการตัดสินใจเลือกการศึกษา หรืออาชีพใหมใหเหมาะสม
(3) ขั้ น ความมั่ น คงในการประกอบอาชี พ ถ า บุ ค คลประสบความสํ า เร็ จ
ในการศึ กษาหรื อ ประกอบอาชี พที่ไดเลือกสรรแลว นั้นก็จะเปน กําลังใจใหบุคคลมุงมั่นศึกษาหรือ
ประกอบอาชีพใหเจริญกาวหนาตอไป
จากทฤษฎีการตัดสินใจของไทดแมนและโอฮาราสรุปไดวา การตัดสินใจเลือกอาชีพเปน
กระบวนการคิดอยางมีเหตุผล เปนขั้นตอน ประกอบดวยขั้นเตรียมเลือกอาชีพ คือ มีการสํารวจและ
ประเมินตนเอง วิเคราะหตนเองในการประกอบอาชีพ ประกอบดวยขั้นนําตนเขาสูอาชีพ ขั้นการ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตนเอง และขั้นความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
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สรุปไดวา การตัดสินใจ เปนการเลือกโดยมีขั้นตอนดังนี้ คือ สํารวจขอมูลพื้นฐานในการ
ตัดสินใจ รวบรวมขอมูลในการตัดสินใจ เปรียบเทียบขอมูลที่ได และเลือกทางเลือกในการตัดสินใจ
ดังนั้นหากผูเรียนไดรับขอมูลพื้นฐานที่ตางกัน ผลของการตัดสินใจเลือกก็อาจมีความแตกตางกันดวย

2.3 ทฤษฎีการตัดสินใจของเกอแลต (Gelatt’ Decision Making Theory)

ทฤษฎีการตัดสินใจของเกอแลต (Gelatt’ Decision Making Theory) (อางในปทมา
วิชิตะกุล, 2554) สรุปวาเปนทฤษฎีการตัดสินใจที่แสดงถึง วงจรกระบวนการตัดสินใจโดยเริ่มจาก
จุด มุ งหมายหรื อวั ตถุ ป ระสงค โ ดยจะรับ และรวบรวมขอมูล ใหส อดคลองกับ วัตถุประสงคของการ
ตั ด สิ น ใจพิ จ ารณาข อ มู ล ที่ ไ ด รั บ และพยายามนํ า มาประยุ ก ต ใ ห ส อดคล อ งกั บ ความสํ า เร็ จ ของ
ประสบการณในอดีตและระดับความพึงพอใจของบุคคลนั้น ซึ่งผลลัพธจะมีประสิทธิภาพหรือไมขึ้นอยู
กับปจจัย 2 ประการ คือ ขอมูลที่รวบรวมมาไดและน้ําหนักในการคาดคะเนอยางเหมาะสม
สําหรับลําดับขั้นตอไปเปนระบบคานิยม ในชั้นนี้บุคคลจะพิจารณาถึงผลที่พึงปรารถนา
เขาจะเปรียบเทียบผลที่ไดรับกับลําดับขั้นของคานิยม เชน ถาเขาเลือกวิชาชีพนี้ เพื่อตองการเงินเดือน
มากหรือคาดไดวาเขาสามารถเรียนจบในสาขาวิชานี้ ไดและจะไดมีโอกาสศึกษาตอ เขาจะตองตั้ง
คําถามวา คานิยมสูงสุดของเขานั้นคืออะไร ทั้งนี้เพื่อใหการตัดสินใจเลือกของเขาเหมาะสมยิ่งขึ้น
สวนขั้นสุดทายเปนการประเมินผลการเลือกตัดสินใจซึ่งจะเปนผลมาจากการตัดสินใจ
โดยวางแผนสํารวจเพื่อใหไดขอมูลใหมเพื่อการตัดสินใจครั้งตอไป
สําหรับวงจรกระบวนการตัดสินใจประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ คือ 1) จุดมุงหมาย
บุคคลตองการตัดสินใจเมื่อมีทางเลือกนั้นๆ 2) ขอสนเทศ บุคคลจะตองคนหาขอมูลเกี่ยวกับทางเลือกนั้นๆ
3) ความเปนไปได โดยจะตองคนหาความเปนไปไดทั้งหมดของกิจกรรม 4) ความเปนไปไดของผล
ที่จะไดรับโดยจะตองตรวจสอบลําดับความเปนไปไดในแตละทางเลือก 5) ความนาจะเปนของผล
ที่ไดรับโดยการทํานายความนาจะเปนจริงของแตละลําดับ 6) คานิยมโดยการประเมินความตองการ
ของบุ คคลในแต ล ะลํ า ดั บ 7) การประเมิน ผล โดยประเมิน ความเหมาะสมและเลือกตัดสิน ใจ
8) การตัดสินใจ มีการตัดสินใจซึ่งอาจเปนการตัดสินใจสิ้นสุดลง หรือการคนหาขอสนเทศ จากขอมูล
ดังกลาวขางตน ทฤษฎีการตัดสินใจของ Gelatt สรุปไดวาการตัดสินใจจะเปนกระบวนการที่เปน
ระบบประกอบดวย จุดมุงหมายระบบขอมูลที่ดี พิจารณาความเปนไปไดของทางเลือก คานิยม และ
การประเมินผล แลวจึงตัดสินใจเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด ที่เหมาะสมของแตละบุคคล

2.4 ทฤษฎีการตัดสินใจของเทเลอร

ทฤษฎีการตัดสินใจของเทเลอร (Taylor,1997 : 198-199, อางถึงในทะนงศักดิ์ โสวจัสสตากุล,
2554) ไดกลาวถึง การตัดสินใจวาเปนกระบวนการตัดสินใจมีขั้นตอนการแกปญหาไดแก
1) การแยกแยะตัวปญหา เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีความรูสึกวาไดเกิดปญหาขึ้น ซึ่งเปน
ความรูสึกที่เกิดขึ้นภายในวามีปรากฏการณบางอยางที่ไมเปนไปตามที่คาดคิด จัดวาเปนขั้นการสราง
ความแนใจและมั่นใจโดยการทําความเขาใจกับตัวปญหาที่แทจริง
2) การหาขาวสารที่เกี่ยวของกับตัวปญหานั้นเปนกิจกรรมดานเชาวนปญญา เปนการ
คนหาสาเหตุหรือสิ่งที่กอใหเกิดตัวปญหา โดยการเสาะหาขาวสารที่เกี่ยวของกับสาเหตุของปญหาให
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มากที่สุดเทาที่จะมากได ขาวสารที่หามานั้นตองมีความเกี่ยวของจําเปนกับตัวปญหาและเพียงพอ
ในการแกปญหา
3) การประเมิน คา ขาวสารเปนการประเมินวาขาวสารที่ไดมานั้นถูกตองเหมาะสม
เพียงพอตรงกับเวลาสามารถนําไปวิเคราะหปญหาไดหรือไม
4) การกํ า หนดทางเลือ ก เปน การกําหนดทางเลือกใหมากที่สุดเทาที่จ ะมากได
ทางเลือกนั้นพยายามที่จะครอบคลุมวิถีทางที่จะแกปญหาไดในหลายๆ วิธีมีการลําดับความสําคัญของ
ทางเลื อกไว แต ยั งยอมรั บ ว า ทางเลือกแตล ะทางนั้น อาจชว ยแกไขปญ หาไดถูกตองและเหมาะสม
ในระดับที่แตกตางกัน
5) การเลือกทางเลือก เปนการเลือกทางเลือกที่กําหนดไวเพื่อจะนําไปปฏิบัติตอไปเปน
ที่ยอมรับวาเปนการตัดสินใจอยางแทจริง
6) การปฏิบัติ การตัดสินใจเปนการปฏิบัติตามผลของการตัดสินใจที่ไดเลือกทางเลือก
ไวแลว กลาววา การตัดสินใจจะเกิดขึ้นจะตองมีขั้นตอนดังนี้ คือ
6.1) การเขาใจกระบวนการตัดสินใจในการเลือกที่จะทําอะไรก็ตามที่ตองใชการ
ตัดสินใจซึ่งจะตองเสี่ยงแตการเสี่ยงดังกลาวนี้จะตองมีหลักการ คือ มีการศึกษาตนเองตั้งแตการรับรู
เรื่องของตนเองมีการหาทางเลือกและมีการสํารวจอาชีพตนเอง
6.2) การรูจักตนเอง การรูจักตนเองเปนการรูจักและเขาใจความคิดความรูสึกและ
การกระทําของตน รูเหตุรูผล มองตนในแงดี มองผูอื่นในแงดี รักตนเอง รักผูอื่น มองเห็นคุณคา
ในตนเองและผูอื่น
6.3) การมีความรูเรื่องการพัฒนาตนเพื่ออาชีพ คือ มีความรูในเรื่องการพัฒนาไปสู
ความสําเร็จในชีวิตซึ่งหมายถึงความสําเร็จในอาชีพ นักการศึกษากลาววาการที่จะทําใหคนประสบ
ความสําเร็จในอาชีพควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้คือ 1) มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ทุกชีวิตตองตื่นตัว
ยอมรับและมองหาทักษะใหม 2) ถามใจตนเองดูกอนวาเรามีคานิยม ความสามารถ มีความตองการ
หรือไม 3) มุงสูเสนทาง มองหาสิ่งที่เปนไปได ซึ่งตรงกับศักยภาพที่แทจริงของตน 4) ศึกษาคนควา
อยางตอเนื่อง หาสิ่งที่เหมาะกับชีวิตตนทุกรูปแบบ 5) ขอความรวมมือจากทุกฝาย สอบถามผูรู
6) การเลือกตัดสินใจอยางใดไป ควรมีการตรวจสอบคนหาขอดีขอเสียอีกครั้งเพื่อไดผลที่แนนอน

2.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับปจจัยการตัดสินใจ

Reeders (1971 อางในสุมิตรา คล้ํางาม,2552: 13) กลาววาการกระทําทางสังคมของ
มนุษยนั้น ประกอบดวยปจ จัยหลายๆ ประการ มิไดจํากัดอยูเพียงปจจัยใดปจจัยหนึ่ง ปจ จัยหรือ
สาเหตุที่มีผลตอการกระทําทางสังคมนั้น ขึ้นอยูกับสภาพการเนนการกระทําทางสังคม จะเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมของบุคคลหลายคน ซึ่งแตละบุคคลก็จะมีเหตุผลแตละอยางในการตัดสินใจในการกระทํา
ในการตัดสินใจศึกษาตอในระดับตางๆ นั้น เปนการศึกษาการตัดสินใจของนักเรียนที่ตองการจะเรียน
ซึ่งการตัดสินใจนี้ตองอาศัยความมุงมั่น และตั้งใจในการเลือก จากการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจ มีหลายทฤษฎีที่เกี่ยวของ (สุมิตรา คล้ํางาม, 2552:13-15) มีดังนี้
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2.5.1) ทฤษฎีการวิเคราะหลักษณะและองคประกอบของบุคคล
ทฤษฏีนี้มีรากฐานมาจากความแตกตางระหวางบุคคลโดยเนนวาบุคคลจะเลือก
อาชี พ โดยพิ จ ารณาลั ก ษณะอาชี พ ประกอบการพิ จ ารณาตนเอง การพิ จ ารณาลั ก ษณะอาชี พ
เชน ความตองการของตลาดแรงงาน เวลา และทุนทรัพยที่ใชเตรีย มตัวในการประกอบอาชีพ
ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวา การเลือกอาชีพของบุคคลไมใชการลองผิดลองถูกซึ่งหลักในการเลือกอาชีพ
มีดังนี้
(1) วิเคราะหอาชีพ โดยบุคคลจะแสวงหาความรูตางๆ เกี่ยวกับลักษณะของ
อาชีพตามความตองการของตลาดแรงงาน
(2) วิเคราะหตนเองโดยบุคคลจะวิเคราะหคุณสมบัติตางๆ และองคประกอบ
ของตนเอง เชน ความสามารถ ฐานะทางเศรษฐกิจ สภาพการณตางๆ ในครอบครัว
(3) การใช วิ จ ารณญาณในการตั ด สิ น ใจเลื อ กอาชี พ โดยอาศั ย หลั ก การ
วิเคราะหอาชีพประกอบกัน
จากทฤษฎีนี้จะพบวาลักษณะและองคประกอบของบุคคลนั้นจะมีอิทธิพลตอ
การเลือกอาชีพ ไมวาจะเปนความถนัด สติปญญา ความสนใจ คานิยม ฯลฯ กลาวคือ ในดานการ
วิเ คราะห อาชี พ บุ คคลจะแสวงหาความรูตางๆ เกี่ย วกับ อาชีพ ดว ยวิธีที่ตางกัน ไมวาจะเปน การ
คนควาดวยตนเอง หรือปรึกษาผูที่มีความรู ฯลฯ เพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจ ในสวนดานการ
วิเคราะหตนเองนั้น มีสวนสําคัญในการตัดสินใจดวยเชนกัน เชน เปนผูที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
หรือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหนึ่งดีเปนพิเศษ มักจะเลือกศึกษาตอ หรือเลือกอาชีพในแนวนั้น
2.5.2) ทฤษฎีการจัดชวงชั้นทางสังคม (Social stratification theory) เปนการจัด
ชวงชั้นทางสังคมเปนระบบที่บุคคลในสังคมถูกประเมินใหอยูในระดับชั้นที่แตกตางกันโดยพิจารณา
ความไม เ ท า เที ย มกั น ในเรื่ อ งสิ ท ธิ ห น า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ แบบแผนของชี วิ ต ในสั ง คม ความ
สะดวกสบายและอํานาจที่สังคมไดรับ ซึ่งความแตกตางในเรื่องดังกลาวเปนสิ่งที่เราตองเผชิญอยูเปน
ประจําในชีวิตประจําวัน การศึกษาการจัดชวงชั้นทางสังคม จะตองอาศัยตัวชี้วัดตางๆ เปนเครื่องมือ
ในการวัด Horton & Hunt ( อางในสุมิตรา คล้ํางาม, 2552 : 14) ไดกลาวถึงเกณฑที่ใชในการจัด
ชวงชั้นทางสังคมแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ
(1) ความมั่น คงและรายได เปน เกณฑการแบงชนชั้น ที่สําคัญ บุคคลที่บิด า
มารดาเปนเจาของทรัพยสินตางๆ และมีรายไดที่สูงจะถูกจัดใหอยูในสภาพสังคมระดับสูง ถาบิดา
มารดามี สิ่ งเหล า นี้ จ ะนํ ามาสนั บ สนุนและสงเสริมใหบุตรมีโ อกาสที่จ ะประสบความสําเร็จ ในชีวิต
ไดมากกวาบิดามารดาอยูในสภาพทางสังคมต่ํา เพราะการที่เด็กมีโอกาสไดศึกษาเลาเรียน และมีอาชีพ
ดีนั้น ยอมขึ้นอยูกับทรัพยสินของบิดามารดาของบุคคลนั้นดวย
(2) อาชีพเปนเกณฑแบงชนชั้นทางสังคมอีกตัวหนึ่ง บุคคลที่มีอาชีพที่สังคม
ยกยองจะมีโอกาสไดดํารงตําแหนงสูงๆ ซึ่งเปนการแบงแยกความแตกตางระหวางกลุมอาชีพ เชน
ถาบิดามารดาของเด็กมีอาชีพที่ตองใชแรงงาน รายไดต่ํา ไมมีเกียรติในสังคม เด็กก็จะเลือกประกอบ
อาชีพที่แตกตางจากอาชีพที่บิดา มารดาประกอบอยู เพื่อจะไดมีชนชั้นทางสังคมสูงกวาบิดามารดา
เปนตน
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(3) การศึกษา ผูที่ไดรับการศึกษาสูงยอมมีฐานะทางสังคมที่แตกตางจากผูที่
ไดรั บการศึกษานอยเนื่องจากผูที่มีการศึกษาสูงจะมีโอกาสดํารงตําแหนงทางการงานสูงกวาผูที่มี
การศึกษานอยซึ่งตองประกอบอาชีพที่อยูในระดับต่ํา นั่นคือ ถาการศึกษาของบิดามารดาอยูในระดับต่ํา
ไมคอยมีเกียรติในสังคม เด็กก็จะตัดสินใจเลือกศึกษาตอใหสูงกวาการศึกษาของบิดามารดา ในปจจุบัน
หรือเด็กอาจเลือกศึกษาตอในสายงานที่มีเกียรติกวาบิดามารดา เปนตน
จากทฤษฎี การจั ดช ว งชั้ น ทางสัง คมจะเห็น ได วา อาชีพ รายได และการศึก ษาของ
ผูปกครองนั้นมีผลตอการกระทํา แบบแผนการดํารงชีวิต ความคิด และการตัดสินใจของเด็ก
2.5.3) ทฤษฎีการตัดสินใจและการกระทําทางสังคม (The multiple factors
theory of decision making and social action)
รี ด เดอร (Reader, 1971 อ า งถึ ง ในมิ ต รา คล้ํ า งาม, 2552 : 15) ได ศึ ก ษา
พฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวกับสภาวะการตัดสินใจและอธิบายไวในทฤษฎีการกระทําทางสังคม ซึ่งได
พิ มพ เ ผยแพร ไ ว ในวารสารทางสั ง คมศาสตรของมหาวิท ยาลัย มิ ส ซูรี โดยมีส าระสํา คัญ คือ การ
ตัดสินใจของบุคคลในสถานการณตางๆ จะไดรับอิทธิพลจากปจจัยที่สําคัญ 3 ปจจัย คือ
(1) ปจจัยดึงดูด (Pull factors) การตัดสินใจของบุคคลมีความโนมเอียงที่จะ
เปนไปเพื่อสนองตอเปาหมาย (Goal) ความเชื่อ (Belief) คานิยม (Value) ขนบธรรมเนียมประเพณี
และนิสัยความเคยชิน (Habits and customs) ของแตละบุคคล ปจจัยเหลานี้จะเกิดขึ้นและมีอยูใน
แตละบุคคลอยูแลว เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบุคคลมากที่สุด
(2) ปจจัยผลักดัน (Push factors) เปนอีกปจจัยหนึ่งที่เกิดขึ้นและมีอยูใน
แตละบุคคลสามารถผลักดันใหเกิดการตัดสินใจของบุคคลในสถานการณตางๆ ปจจัยเหลานี้ ไดแก
ความคาดหวัง (Expectations) พันธะสัญญา (Commitments) และแรงเสริม (Force)
(3) ปจจัยสนับสนุน (Support factors) เปนปจจัยอื่นๆ ที่ไมไดมีอิทธิพล
โดยตรงตอการตัดสินใจของบุคคล แตเปนปจจัยที่มีสวนสนับสนุนใหการตัดสินใจของบุคคลเปนไป
ตามสถานการณและเงื่อนไขที่เหมาะสม ปจจัยเหลานี้ ไดแก โอกาส (Opportunity) ความสามารถ
(Ability) และการสนับสนุน (Support)
จากทฤษฏี ก ารตั ด สิ น ใจและการกระทํา ทางสัง คมจะเห็ น ไดว า ป จ จั ย ดึ งดู ด ปจ จั ย
ผลักดัน ปจจัยสนับสนุน เปนปจจัยที่จะสงผลตอการตัดสินใจในการศึกษาตอ

2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสนใจดานอาชีพ

ประยูร มัยโภคา (อางถึงในรุงโรจน เสถียรปรีชา, 2547:17) ไดกลาวถึงความสนใจ
ดานอาชี พว า การเลื อกอาชีพของแตละบุคคลเกิดจากความสนใจดานอาชีพของคนนั้นๆ ซึ่งเปน
แรงจูงใจที่สําคัญที่จะทําใหคนประเมินความรูชอบหรือไมชอบอาชีพที่ตนเคยรับรูและมีประสบการณ
มากอน หากมีความชอบในอาชีพใดแลว บุคคลยอมมีแนวโนมที่จะแสดงความสนใจอาชีพนั้น โดยการ
เตรียมตัวใหพรอม เพื่อการประกอบอาชีพนั้นๆ ไมวาจะเปนการหาขาวสารขอมูลเกี่ยวกับอาชีพหรือ
การฝกฝนตนเองในสวนที่เกี่ยวของกับอาชีพนั้นๆ ซึ่งมีผลตอความสําเร็จ หรือบรรลุจุดมุงหมายในการ
ประกอบอาชีพ ความสนใจในการเลือกประกอบอาชีพของแตละบุคคล
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Schaffe (อางในรุงโรจน เสถียรปรีชา, 2547: 18-19) ไดคิดทฤษฎีการเลือกอาชีพซึ่ง
ได เ สนอแนวคิ ด ว า บุ ค คลเลื อ กอาชีพ เพื่อ สนองความตอ งการของตน อั น มี แนวโนม ที่จ ะประสบ
ความสํ า เร็ จ ในชี วิ ต การงานและมี ความสุข ในการประกอบอาชี พนั้ น ความต องการเกี่ ย วกับ การ
ประกอบอาชีพ ไดแก ตองการยอมรับจากบุคคลอื่น ตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม ตองการประสบ
ความสําเร็จในสิ่งที่ทํา ตองการมีอํานาจเหนือผูอื่น ตองการแสดงตนใหคนอื่นเห็น สถานภาพทาง
เศรษฐกิจสังคม ปฏิบัติตามคานิยมที่ยึดถือ ตองการแสดงความคิดริเริ่มในการดําเนินกิจการตางๆ
นอกจากนั้น Super ไดทําการศึกษาความสนใจในอาชีพ สรุปสาระสําคัญได คือ
1) ความสนใจเป น ตั ว กํ า หนดในการเลื อ กสายการเรี ย น และการประกอบอาชี พ
ที่สําคัญมากกวาตัวชี้แนะอื่นๆ อันไดแก ความถนัด สถานทางสังคม อุปนิสัย
2) ความสนใจอาจเปนตัวกําหนดทิศทางความพยายามและกิจกรรม สวนความถนัด
เปนสิ่งสําคัญในการกําหนดระดับความสนใจ
3) ความสนใจที่ไดรับ จากแบบสอบถาม ความสนใจในอาชีพจะมีความมั่น คงกวา
และมีอํานาจการทํานายมากกวา ความสนใจที่ไดจากการบอกเลาหรือแสดงออก
4) คะแนนความสนใจในอาชีพหนึ่งๆ จะมีความสัมพันธกับการเลือกอาชีพ ความคงที่
และความสมบูรณในการเรียน หรือการฝกงานในดานตางๆ
สวนการวัดความสนใจ Jager and Floehilich ไดอธิบายถึงวิธีการวัดความสนใจไว คือ
1) โดยการสังเกต 2) พิจารณาจากความสนใจตางๆ 3) สังเกตจากกิจกรรมที่คนนั้นๆ กระทําอยูเปน
ประจํา 4) ใชแบบความสํารวจความสนใจ (Interest Inventory) วัดโดยตรง ในขณะที่ Super &
Crite ไดแบงประเภทของความสนใจออกเปน 3 ประเภท คือ
1) ความสนใจสวนตัว (Expressed Interest) ความสนใจลักษณะนี้เปนการแสดงออก
ของแตละบุคคลที่ชื่นชอบสิ่งหนึ่งมากกวาอีกสิ่งหนึ่ง เปนการแสดงความสนใจของตนเองแบบเงียบๆ
การแสดงออกไมเดนชัดมากนักแตเปนการแสดงออกที่เห็นไดจากการทํากิจกรรม ความสนใจของคน
ประเภทนี้ไมยุงกับคนภายนอกมากนัก
2) ความสนใจขันอาสา (Manifested Interest) ความสนใจในระดับนี้เปนความสนใจ
ดานอาสาสมัครรวมวงกับกลุมกิจกรรม เขารวมชุมนุมหรือสมาคมนั้นๆ
3) ความสนใจจากรายการวัด (Tested Interest) เปนความสนใจที่ไดจากรายการวัด
ในแบบทดสอบวัดความสนใจซึ่งขึ้นอยูกับนิยามความสนใจของเครื่องมือนั้นๆ เนื้อหารายการถาม
ตางๆ ใชในการคนหาความสนใจซึ่งอาจแตกตางกัน แตก็สามารถนํามาแปลผลไดวาคนนั้นมีความ
สนใจด า นใดขนาดไหนซึ่ ง สามารถพู ด ได ว า เป น ความสนใจชนิ ด ที่ แ บบทดสอบนั้ น วั ด ได ต าม
ผูชํานาญการกําหนด
ความสนใจเปนแรงผลักดันใหคนเรา แสดงพฤติกรรมออกมาและถือไดวาเปนพฤติกรรม
อยางหนึ่งของมนุษยการวัดความสนใจจึงตองวัดหรือประเมินจากพฤติกรรมที่คนนั้นๆ แสดงออกมา
จากการศึ กษาแนวคิ ดเกี่ ยวกับ ความสนใจอาชีพและการวัดความสนใจสรุปไดวา การเลือกอาชีพ
เกิดจากความสนใจของตนเอง อันเกิดจากความถนัด อุปนิสัย การวัดความสนใจสามารถวัดไดจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกมาของแตละบุคคล โดยใชวิธีสังเกต ใชแบบสํารวจ ภายใตสถานการณตางๆ
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2.7 ทฤษฎีการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก
การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก (logisticregression analysis) เปนเทคนิคการ
วิเคราะหสถิติเชิงคุณภาพ (qualitative statistical techniques) ที่แตกตางไปจากเทคนิคการ
วิเคราะห เชิงปริมาณ(quantitative techniques) อยางนอย ก็เรื่องของขอมูลที่ตัวแปรตาม
เปนตัวแปรเชิงคุณภาพ ซึ่งก็คือ เปนตัวแปรเชิงกลุมนั่นเอง การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบงเปน
2 ประเภท คือ (1) การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกทวิ (binary logisticregression analysis) และ
(2) การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกพหุกลุม (multinomial logistic regression analysis)
การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกทั้ง 2 ประเภท แตกตางกันในดานตัวแปรตาม โดยที่การวิเคราะห
การถดถอยโลจิสติกทวิใชกับตัวแปรตามที่แบงออกเปน 2 กลุมยอย (dichotomous variable)
มี 2 คา คือมีคาเปน 0 กับ1 เชน กลุมที่มีเหตุการณกับกลุมที่ไมมีเหตุการณสวนการวิเคราะหโลจิสติก
แบบพหุ กลุ มใช กั บตั ว แปรตามที่ มีห ลายค ามากกว า 2 กลุ ม(polytomous variable) เช น
โรงพยาบาลมีมาตรฐานการใหบริการสูง ปานกลาง และต่ําการวิเคราะหโลจิสติกมีเปาหมายก็คือ
เพื่อทํานายโอกาสที่จะเกิดเหตุการณที่สนใจ ซึ่งก็คือตัวแปรเกณฑ โดยอาศัยสมการโลจิสติกที่สรางขึ้น
จากชุดตัวแปรทํานาย (x’s) ที่มีขอมูลเปนตัวแปรที่มีขอมูลอยูในระดับชวง (interval scale)
เปนอยางนอย หากเปนขอมูลเชิงกลุมจะตองแปลงเปนตัวแปรทวิ ที่มีคา 0 กับ 1 กอน โดยที่ระหวาง
ตัวแปรทํานายจะตองมีความสัมพันธกันต่ํา โดยใชเกณฑคา r ไมเกิน .65 ถาใชเกณฑของ Burnsand
Grove (1993) หรือถาใชเกณฑของ Stevens(1996) คา r ไมเกิน .80 ซึ่งถาหากเกิดความสัมพันธกัน
สูงจะทําใหเกิดปญหา multicolinearity และในการวิเคราะหจะตองใชขนาดตัวอยางหรือ n มากกวา
หรือเทากับ 30 เทาของจํานวนตัวแปรทํานาย(กัลยา วานิชยบัญชา, 2549)
วัตถุประสงคการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก
การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวา ตัวแปรอิสระหรือตัวแปร
ทํานายใดบางที่สามารถอธิบายตัวแปรเกณฑ(ตัวแปรตาม) ซึ่งเปนตัวแปรทวิหรือตัวแปรพหุกลุม
โดยอาจจะมีประเด็นปญหาของการศึกษาดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550) 1) ตัวแปรอิสระใดบางที่
สามารถใชอธิบายโอกาสการเกิดเหตุการณหรือการไมเกิดเหตุการณที่สนใจตามตัวแปรตามหรือตัว
แปรเกณฑ พรอมทั้งศึกษาระดับความสัมพันธของตัวแปรทํานายแตละตัว 2) เพื่อทํานายโอกาสที่จะ
เกิดเหตุการณที่สนใจ จากสมการโลจิสติกที่เหมาะสม โดยเลือกตัวแปรที่เหมาะสมเพื่อทําให
เปอรเซ็นตของความถูกตองในการทํานายมีคาสูงสุด
ขอตกลงเบื้องตนการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก
การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก มีขอตกลงเบื้องตน ดังนี้
1) ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรทํานาย (x’s) เปนตัวแปรที่ระดับขอมูลอยูในระดับชวง
(interval scale) เปนอยางต่ํา กรณีที่เปนขอมูลเชิงกลุมใหแปลงเปนตัวแปรหุน (dichotomous
variable) ที่มีคาเปน 0 กับ 1 เทานั้น สวนตัวแปรเกณฑหรือตัวแปรตาม กรณีที่เปนการวิเคราะห
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) ทั้งนี้จะใชเกณฑความสัมพันธเหมือนกับการวิเคราะหการถดถอยพหุ 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 โดยที่ p คือ จํานวนตัวแปรทํานาย
(กัลยา วานิชยบัญชา, 2549)

model)

โมเดลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก
1) โมเดลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกทวิ (binary logistic regression analysis

1.1) กรณีตัวแปรทํานาย 1 ตัวในการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย(simple
regression analysis) สมการที่แสดงความสัมพันธระหวาง x กับ y จะอยูในรูปเชิงเสน ดังนี้
y = b0 + b1x + e แตสําหรับการวิเคราะหโลจิสติกที่เปนแบบทวิ
ตัวแปรตามหรือตัวแปรเกณฑ (y) มี 2คา คือ ไมเกิดเหตุการณ (y = 0) หรือเกิดเหตุการณ(y = 1)
มีความสัมพันธกับตัวแปรทํานาย (x) ไมอยูในรูปเชิงเสน ทั้งนี้เพราะตัวแปรตามมี 2 คาคือ 0 กับ 1
จึงเปนไปไมไดที่ความสัมพันธจะอยูในรูปเสนตรง ซึ่งความสัมพันธของตัวแปรของการวิเคราะห
โลจิสติกจะอยูในรูปคลายตัว s ดังภาพตอไปนี้

ภาพที่ 2.2 ฟงกชั่นโลจิสติก (logistic function)
1

1

𝑒 𝑏0 +𝑏1 𝑥

โดยที่ 𝑃(𝑦) =
หรือ
หรือ
1+eb0 +b1 x
1+𝑒 −𝑓(𝑥)
1+e−(b0 +b1 x)
เมื่อ p(y) = ความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณ y
e = exponential function (e = 2.71828)
f(x) = ฟงกชั่นของตัวแปรทํานาย
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สมมุติให
Py= ความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณที่สนใจ (y = 1)
Qy= ความนาจะเปนของการไมเกิดเหตุการณที่สนใจ (y = 0)
z = linear combination ของตัวแปรทํานาย (กรณีตัวแปรทํานาย 1 ตัวแปร)
z = b0 + b1x

จะได 𝑃(𝑦) =

=
=

1

1+𝑒 −𝑧

𝑒𝑧

1+𝑒 𝑧

𝑒 𝑏0 +𝑏1 𝑥

1+𝑒 𝑏0 +𝑏1 𝑥

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
เมื่อตัวแปรทํานายมีมากกวา 1 ตัว จะไดฟงกชั่นดังนี้
𝑃𝑦 =

𝑒 𝑏0 +𝑏1 𝑥1 +⋯+𝑏𝑝 𝑥𝑝

1 + 𝑒 𝑏0 +𝑏1 𝑥1 +⋯+𝑏𝑝 𝑥𝑃
เมื่อ Py = ความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณที่สนใจ
จะได Qy หรือความนาจะเปนของการไมเกิดเหตุการณที่สนใจ ดังนี้
Qy= 1 – Py
หรือ 𝑄y = 1 − �

eb0 +b1 x1 +⋯+bp xp

1+eb0 +b1 x1 +⋯+bp xp

�

จากความสัมพันธระหวางตัวแปรทํานายกับตัวแปรเกณฑของการวิเคราะห
ถดถอยโลจิสติกไมเปนรูปเชิงเสน จึงตองมีการปรับใหความสัมพันธใหอยูในรูปเชิงเสน ในรูปแบบของ
odds หรือodd ratio odds หรือ odd ratio หมายถึง อัตราสวนระหวางโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ
ที่สนใจ (y = 1) กับโอกาสที่จะไมเกิดเหตุการณที่สนใจ (y = 0) หรือจะได
𝑜𝑑𝑑𝑠 =

𝑃𝑦

𝑄𝑦

หรือ

(โอกาสเกิดเหตุการณที่สนใจ)

(โอกาสไมเกิดเหตุการณที่สนใจ)

คาของ odds จะแสดงถึงโอกาสที่จะเกิดเหตุการณที่สนใจ เปนกี่เทาของ
0.5
โอกาสที่จะไมเกิดเหตุการณที่สนใจ เชน odds ของการโยนเหรียญ1 ครั้งเทากับ
= 1 หรือ
0.5
ถา odds มีคาเทากับ 2.5 แสดงวาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณที่สนใจเปน 2.5 เทาของโอกาสที่จะ
ไมเกิด ถา odds มีคาเทากับ 1 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณที่สนใจกับโอกาสที่จะไมเกิดเหตุการณ
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ที่สนใจเทากัน นั่นคือ ถา odds มีคามากกวา 1 แสดงวา โอกาสที่จะเกิดเหตุการณที่สนใจนั้นมากกวา
โอกาสที่จะไมเกิดเหตุการณที่สนใจการเขียนโมเดลโลจิสติก จะอยูในรูป log ของ odds เรียกวา logit
หรือ logistic response function ซึ่ง logit เขียนในรูปสมการดังนี้
เมื่อ odds =

𝑃𝑦

𝑄𝑦

จะได log ของ odds หรือจะเรียก log ของodds วา
𝑃

logit ดังนี้ log(odds) ดังนั้นจะได 𝑙𝑜𝑔 �𝑄𝑦 �

เมื่อ 𝑄y = 1 − Py จะได 𝑙𝑜𝑔 �

𝑃𝑦

𝑦

1−𝑃𝑦

� = 𝑏0 + 𝑏1 𝑥1 + ⋯ + 𝑏𝑝 𝑥𝑝

หรือ log (odds) หรือ 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑥1 + ⋯ + 𝑏𝑝 𝑥𝑝

เมื่อได log ของ odds ratio หรือ logit แลวรูปแบบของตัวแปรเกณฑ
จึงสามารถทํานายไดดวยชุดของตัวแปรทํานายเชิงเสนตรงสําหรับการทํานายคา y ที่เปน Py ในการ
วิเคราะหถดถอยโลจิสติกจะใชสมการ
eb0 +b1 x1 +⋯+bp xp
𝑃y =
1 + eb0 +b1 x1 +⋯+bp xp
ตามวิธี maximum likelihood (ศิริชัย พงษวิชัย, 2549) ในขณะที่การทํานายคา
y ในการวิเคราะหการถดถอยปกติจะใชวิธี least square จากสมการ = 𝑏0 + 𝑏1 𝑥1 +
⋯ + 𝑏𝑝 𝑥𝑝 (กัลยา วานิชยบัญชา, 2549)
2) โมเดลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกพหุกลุม (multinomial logistic
regression model) ในกรณีที่ตัวแปรเกณฑ (y) เปนตัวแปรเชิงกลุมมีคามากกวา 2 คา
0 : มีสวนรวมนอยที่สุด (𝑦1 )
ตัวแปรเกณฑ
(y)

1 : มีสวนรวมนอย(𝑦2 )

2 : มีสวนรวมปานกลาง(𝑦3 )
3 : มีสวนรวมมาก(𝑦4 )

4 : มีสวนรวมมากที่สุด(𝑦5 )

ภาพที่ 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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ตัวแปรทํานายใดบางที่มีความสัมพันธหรือมีอิทธิพลตอกลุมตัวแปรเกณฑที่กําหนด (กัลยา วานิชยบัญชา,
2549)
ลักษณะของความสัมพันธระหวางตัวแปรทํานายกับตัวแปรเกณฑของการวิเคราะห
โลจิสติกพหุกลุม ดังนี้
ในกรณีตัวแปรเกณฑ (y) มีคา 2 คา จะเปน binary logistic model ดังนี้
𝑃𝑦

𝑙𝑜𝑔 � � เมื่อ 𝑄𝑦 = 1 − 𝑃𝑦
𝑄𝑦

จะได 𝑙𝑜𝑔 �

𝑃𝑦

1−𝑃𝑦

� = 𝑏0 + 𝑏1 𝑥1 + ⋯ + 𝑏𝑝 𝑥𝑝

แตเมื่อตัวแปรเกณฑมีมากกวา 2 คา เชน K > 2 จะได logit จํานวนเทากับ (K-1)
และจะนํา logit แตละคาเปรียบเทียบกับกลุมที่เปนฐาน (baseline category) ซึ่งคาสัมประสิทธิ์
ทั้งหลายของตัวแปรสําหรับกลุมที่เปนฐานจะเทากับ 0 เพื่อเปนฐานในการเปรียบเทียบกับคาของกลุม
อื่นและหากกรณีที่ตัวแปรเกณฑมี 3 หรือ 4 โดยที่กลุมที่เปนฐานคือ K และเมื่อเมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุมที่ i จะได logit model ดังนี้
𝑙𝑜𝑔 �

𝑃(กลุม 𝑖)

� = 𝑏𝑖0 + 𝑏𝑖1 𝑥1 + ⋯ + 𝑏𝑖𝑝 𝑥𝑝

𝑃(กลุม 𝐾)

สัมประสิทธิ์ bio, bi1, bi2, … , bip ของกลุมที่ i และกลุมที่เปนฐาน (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 ชุดที่ 1 แสดงคา
สัมประสิทธิ์ของ y = 1เปรียบเทียบกับ y = 3 และชุดที่ 2 แสดงคาสัมประสิทธิ์ของ y =2
เปรียบเทียบกับ y = 3
ตัวแปรทํานาย (x’s)
𝑦1 : มีสวนรวมนอยที่สุด
การศึกษา
อาชีพ
อายุ
ตําแหนงทางสังคม

ตัวแปรเกณฑ
(y)

𝑦2 : มีสวนรวมนอย

𝑦3 : มีสวนรวมปานกลาง
𝑦4 : มีสวนรวมมาก

𝑦5 : มีสวนรวมมากที่สุด

ตัวแปรทํานายอาจเปนตัวแปร
ตัวแปรเกณฑมีมากกวา 2 กลุม ในที่นี้มี 5 กลุม
เชิงปริมาณหรือเชิงกลุม
ภาพที่ 2.4 ความสัมพันธของตัวแปรทํานายกับตัวแปรเกณฑการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกพหุกลุม
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ตัวอยางการเปรียบเทียบกลุมหรือของสมมุติฐานผูวิจัยสนใจ นักเรียนมัธยมศึกษา
ปที่ 3 จะเลือกเขามัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนใดใน 3 โรงเรียน ไดแก Aschool Bschool และ
Cschool ในการเลือกผูวิจัยสงสัยวา เพศ (sex) ของนักเรียนจะมีผลตอการเลือกโรงเรียนหรือไม
โดยใหเพศหญิงเปนกลุมที่เปนฐาน (baseline category) คาสัมประสิทธิ์ของเพศหญิงจะเทากับ 0
ผูวิจัยจะได logit 2 คาที่ไมซ้ําซอนกัน ดังนี้
𝑔1 = �

𝑃(𝐴𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙 )
� = 𝑏10 + 𝑏11 (ชาย)
𝑃(𝐶𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙)
เลขกํากับที่ของตัวแปร

𝑃(𝐵𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙 )
� = 𝑏20 + 𝑏21 (ชาย)
𝑔2 = �
𝑃(𝐶𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙 )
เลขกํากับที่ของ logit

ดังนี้

การตรวจสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยโลจิสติก
การตรวจสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยโลจิสติก มีการตรวจสอบหลายวิธี

1) พิจารณาคาความเปนไปได (likelihood value)
พิจารณาค าความเปนไปได เพื่อวัดคาความเหมาะสมของสมการโลจิสติก
จะศึกษาจากคา -2LL (-2 log likelihood) ซึ่งเปนคามาจาก loglikelihood ที่คูณดวย -2
เพื่อตองการใหคาที่ไดมีการแจกแจงมีลักษณะเปนการแจกแจง 𝑥 2 สําหรับการทดสอบนัยสําคัญ
ทางสถิติการพิจารณาคา -2LL ถามีคาต่ํา สมการโลจิสติก มีความเหมาะสมที่สุดในการทดสอบ
นัยสําคัญความเหมาะสมของสมการโลจิสติก ใชสถิติ 𝑥 2 -test
การทดสอบ model Chi-square ที่ 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) สามารถรวมกันทํานายโอกาสของการเกิดเหตุการณที่สนใจ (y = 1) ไดดวยความเชื่อมั่น
(1 − 𝛼 ) × 100%
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มีความเหมาะสม
แตละตัว
2 ตัว ไดแก

2) พิจารณาสถิติทดสอบความเหมาะสมของ Hosmer and Lemeshow
จะใชทดสอบความเหมาะสม model ดังนี้
1
𝑃(𝑦) =
1 + 𝑒 −�𝑏0 +𝑏1 𝑥1 +⋯+𝑏𝑝 𝑥𝑝 �
สมมุติฐานที่ทดสอบ คือ
H0: model เหมาะสม
H1 : model ไมเหมาะสม
ในการทดสอบหาก χ2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติหรือยอมรับ H0 แสดงวา model
การทดสอบนั ยสํ าคัญของสัมประสิทธิ์การถดถอยโลจิสติกของตัวแปรทํา นาย
การทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์ถดถอยโลจิสติก ทดสอบดวยสถิติทดสอบ

1) สถิติทดสอบของวอลด (Wald statistic) วอลด (Wald statistic) เปนการ
ทดสอบสมมุติฐานที่กําหนด 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
ทํานายนั้นมีผลตอการเพิ่มความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณ และถาหากคาสัมประสิทธิ์เปนลบ (-)
แสดงวาตัวแปรทํานายนั้นลดความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณ (ศิริชัย พงษวิชัย, 2549)
สถิติทดสอบของวอลด (Wald test) จะมีการแจกแจงแบบ 𝑥 2 และ df = 1
สถิติทดสอบ คือ Wald หรือ 𝑤 = �

𝑏0

𝑆𝐸(𝑏0 )

�

2

หรือทดสอบฟงกชั่น

𝑤 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 + 𝑏1 𝑥1 + 𝑏2 𝑥2 + ⋯ + 𝑏𝑝 𝑥𝑝
หรือ 𝑤 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑥1 + 𝑏2 𝑥2 + ⋯ + 𝑏𝑝 𝑥𝑝
ผลจากการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติคาสัมประสิทธิ์ความถดถอย
โลจิสติกของตัวแปรทํานายแตละตัว (βi) และสถิติ wald
2) สถิติทดสอบความเหมาะสม สัมประสิทธิ์ของ model
การทดสอบความเหมาะสม สัมประสิทธิ์ของ model เปนการทดสอบคา
สัมประสิทธิ์ความถดถอยโลจิสติกในรูปของคาสถิติ 𝑥 2 ซึ่งมีดวยกัน 3 คา ไดแก
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คา step, block และ model และจากผลการวิเคราะห ถาพบวาคา 𝑥 2 ใน
step block และ model มีคา 𝑥 2 เทากันทั้ง 3 คา และมีนัยสําคัญทางสถิติแสดงวา ตัวแปรทํานาย
ที่เพิ่มเขาไปใน modelนั้นมีความเหมาะสมดี
สมมุติฐานที่กําหนดเปนการทดสอบความเหมาะสมของสัมประสิทธิ์นี้คือ
H0: model ไมขึ้นอยูกับตัวแปรทํานายทั้ง p ตัว (x1, x2,…, xp)
หรือ H0 : β1 = β2 = … = βp
H1: model ขึ้นอยูกับตัวแปรทํานายนี้อยางนอย 1 ตัว
ผลการทดสอบ ถา model 𝑥 2 มีนัยสําคัญจะยอมรับ H1
3) สถิติทดสอบระดับความสัมพันธสถิติทดสอบระดับความสัมพันธ ดังนี้
2
สถิติทดสอบ Cox &
3.1) สถิติทดสอบ Cox & Snell R square หรือ 𝑅𝑐𝑠
Snell R squareเปนการพิจารณาหรือตรวจสอบความสอดคลองของ model หรือเปอรเซ็นต
ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนหรือความผันแปรในการวิเคราะหถดถอยโลจิสติก ปกติคา Cox &
Snell R square หรือ 𝑅 2 มีคานอยกวา 1 (< 1) เสมอ (กัลยา วานิชยบัญชา, 2551) ถาคิดเปน
เปอรเซ็นตใหคูณดวย 100 สถิติคานี้จะคลายกับคา 𝑅 2 ในการวิเคราะหถดถอยพหุปกติ
2)
3.2) สถิติทดสอบ Nagelkerke R squareหรือ Nagelkerke 𝑅 2 (𝑅𝑁
2
2
2
2
จะมีลักษณะเหมือนกับ 𝑅𝑐𝑠
แตจะมีคามากกวา 𝑅𝑐𝑠
เสมอ คา 𝑅𝑁
คิดเปน
สถิติคา 𝑅𝑁
เปอรเซ็นตใหคูณดวย 100
คา 𝑅 2 ของ Cox & Shell และ Nagelkerke เปนคา 𝑅 2 เทียม (Pseudo
𝑅 2 ) ซึ่งเปนคาเปอรเซ็นตที่สามารถอธิบายความผันแปรในการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก

วิธีเลือกตัวแปรทํานายเขาวิเคราะห
ในการวิ เ คราะห ค วามถดถอยโลจิ ส ติ ก เป น การวิ เ คราะห เ พื่ อ ทํ า นายโอกาสที่
เหตุการณที่สนใจ (y = 1) จะเกิดขึ้น และสมการถดถอยโลจิสติกที่ดี จะตองประกอบดวยตัวแปร
ทํานายที่เหมาะสมที่จะทําใหคาทํานายโอกาสที่จะเกิดนั้นใกลเคียงกับความเปนจริง ในการเลือก
ตัวแปรทํานายเขาวิเคราะห เพื่อใหไดสมการโลจิสติกที่ดีนั้น มีวิธีเลือก 3 วิธี ซึ่งก็คลายกับการ
วิเคราะหถดถอยเชิงพหุปกติ ดังนี้
1) enter method
2) forward method มีวิธียอย 3 วิธีคือ
2.1) วิธี forward stepwise : likelihood ratio
2.2) วิธี forward stepwise : wald
2.3) วิธี forward stepwise : condition
3) backward method มีวิธียอย 3 วิธี คือ
3.1) วิธี backward stepwise : likelihood ratio
3.2) วิธี backward stepwise : wald
3.3) วิธี backward stepwise : condition
รายละเอียดแตละวิธีดังนี้
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1) enter method
วิธี enter methhod เปนวิธีที่เลือกตัวแปรทํานายทั้งหมด เขาสมการถดถอย
โลจิสติกพรอมกันในขั้นตอนเดียว ในการพิจารณาตัวแปรทํานายที่เหมาะสมที่จะนํามาใชทํานาย
ใน model ผูวิจัยจะตองเปนผูตัดสินใจเองวาตัวแปรทํานายตัวใดบางที่มีความสัมพันธกับตัวแปรเกณฑ
หรือควรจะอยูในสมการความถดถอยโลจิสติก โดยพิจารณาจากคาสถิติทดสอบถามีนัยสําคัญทางสถิติ
ก็ถือวาตัวแปรทํานายนั้นควรจะอยูในสมการความถดถอยโลจิสติก
2) forward method
วิธี forward method เปนการวิเคราะหถดถอยโลจิสติกแบบเดินหนา วิธีการนี้
จะคัดเลือกตัวแปรทํานายที่อธิบายความผันแปรของตัวแปรเกณฑไดสูงสุด และมีนัยสําคัญทางสถิติ
เขาสมการกอน จากนั้นจึงเลือกตัวแปรทํานายที่อธิบายความผันแปรของตัวแปรเกณฑไดอันดับ
รองลงมา และมีนัยสําคัญทางสถิติเขาสมการ ตามลําดับ การนําตัวแปรทํานายเขาสมการจะทําเชนนี้
เรื่อย ๆ ไปจนกระทั่งไมมีตัวแปรทํานายใดที่อธิบายความผันแปรของตัวแปรเกณฑอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติอีกแลว
การนําตัวแปรทํานายเขาสมการแบบ forward method มีวิธียอย ๆ อีก 3 วิธี
ไดแก
2.1) วิธี forward stepwise: likelihood ratio
วิธีนี้บางทีเรียกวา forward LR วิธีนี้จะเริ่มจากการนําตัวแปรทํานายเขา
สมการทีละ 1 ตัวโดยที่ตัวแปรทํานายที่เลือกเขาสมการทําใหคาทํานายโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ
ที่สนใจถูกตองมากขึ้น เกณฑในการพิจารณาเลือกตัวแปรทํานายเขาสมการคือ คาแสดงความสัมพันธ
ที่มากที่สุดกอน และมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อนําตัวแปรทํานายเขาสมการแลวจะมีการตรวจสอบ
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
แตกตางกันตรงที่ วิธี forward LR เปนวิธีที่ไมมีเงื่อนไข (unconditional) สวนวิธีนี้จะมีเงื่อนไข
(condition) ความแตกตางของแบบมีเงื่อนไขและไมมีเงื่อนไข มีดังนี้
2.3.1) แบบมีเงื่อนไข ใหใชกับตัวอยางขนาดตัวอยางเล็ก แบบไมมี
เงื่อนไขใชกับตัวอยางขนาดใดก็ได
2.3.2) แบบไมมีเงื่อนไข มีการควบคุมปจจัยอื่น ๆ ที่คาดวาจะมีอิทธิพล
ตอโอกาสที่จะเกิดเหตุการณที่สนใจ เชน ถาผูวิจัยคาดวาการดื่มแอลกอฮอลและจํานวนปที่ดื่ม
แอลกอฮอลทําใหคนเปนโรคตับแข็ง ตัวแปรเกณฑ (y) คือ
1 : เปนโรคตับแข็ง
y=
0 : ไมเปนโรคตับแข็ง
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สวนตัวแปรทํานายคือ x1 = ดื่มแอลกอฮอลและ x2 = จํานวนปที่ดื่มแอลกอฮอล

𝑥1 =

1 : ดื่มแอลกอฮอล
0 : ไมดื่มแอลกอฮอล

𝑥2 จํานวนปที่ดื่มแอลกอฮอล

แบบไมมีเงื่อนไขจะเลือกตัวอยางที่เปนคนไขที่เปน โรคตับแข็ง
และไมเปนโรคตับแข็งมาแลวศึกษาการดื่มแอลกอฮอลและจํานวนปที่ดื่มโดยไมมีการควบคุมปจจัย
อื่น ๆ ที่คาดวาจะสงผลตอผลตอโอกาสการเกิดเหตุการณที่สนใจเชน กรรมพันธุโรคพื้นฐานที่สงผลตอ
การเกิดโรคตับแข็ง เชน ไวรัสตับบี (B) ปริมาณการดื่ม ความแรงของดีกรีแตถาเปนแบบมีเงื่อนไข
จะตองมีการควบคุมปจจัยดังกลาว
3) backward method วิธี backward method เปนวิธีที่นําตัวแปรทํานาย
ทั้ง p ตัว (x1, x2, x3,…, xp) เขาสมการพรอมกันกอนจากนั้นพิจารณาตัวแปรทํานายที่อธิบายความ
ผันแปรของตัวแปรเกณฑไดนอยที่สุดออกจากสมการกอน ทําเชนนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเหลือ ตัวแปร
ทํานายที่สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรเกณฑไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิต การนําตัวแปร
ทํานายเขาสมการวิธีนี้มีวิธียอยอีก 3 วิธีไดแก
3.1) วิธี backward stepwise: likelihood ratio วิธีนี้บางทีเรียกวา
backward LR ซึ่งเปน วิธีตรงขามกับวิธี forward stepwise: likelihood ratio ซึ่งเปนวิธีที่นํา
ตัวแปรทํานายทั้งหมด p ตัว (x1, x2, x3,…, xp) เขาสมการ แลวพิจารณาวาจะนําตัวแปรทํานาย
ตัวใดออกจากสมการ โดยพิจารณา นําออกทีละ 1 ตัว โดยพิจารณาจากเกณฑการนําตัวแปรทํานาย
ออกจากสมการคือ จะนําตัวแปรทํานายที่ไมมีผลตอการทํานายโอกาสที่จะเกิดเหตุการณที่สนใจ
ตัวแปรทํานายตัวแรกที่จะนําออกจากสมการจะเปนตัวแปรที่ไมมีผลตอการทํานายโอกาสที่จะเกิด
เหตุ ก ารณ ที่ ส นใจน อยที่ สุ ดสํ า หรั บ เกณฑก ารนํา ตัว แปรทํ า นายออกจากสมการจะพิ จ ารณาจาก
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
ทุกประการแตกตางกันตรงที่วิธี backward LR เปนวิธีที่ไมมีเงื่อนไข (unconditional) สวนวิธีนี้จะมี
เงื่อนไข
ขั้นตอนการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก
ขั้นตอนที่ 1 สรางกรอบแนวคิดการวิจัยและกําหนดระดับการวัดของตัวแปรทํานาย
และตัวแปรเกณฑ
ขั้นตอนที่ 2 เลือกตัวแปรทํานายที่คาดวาจะสงผลตอตัวแปรเกณฑทั้งนี้การเลือก
ตัวแปรทํานายสามารถเลือกไดทีละ 1 ตัว หรือมากกวาก็ได
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ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบคาผิดปกติของตัวแปรทํานายแตละตัวทุกตัว (x1, x2,…, xp)
ขั้นตอนที่ 4 สรางสมการ ดังนี้
𝑃y =

eb0 +b1 x1 +⋯+bp xp

1+eb0 +b1 x1 +⋯+bp xp

ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของสมการของ Hosmer and Lemeshow โดย
พิจารณาคาสถิติ 𝑥 2 ถาไมมีนัยสําคัญทางสถิติหรือยอมรับ H0 แสดงวา model มีความเหมาะสมดี
นอกจากนี้ยังตองพิจารณาจากคา pseudo 𝑅 2 หรือ 𝑅 2 เทียมของ Cox & Snell และ
Nagelkerke ซึ่งในการวิเคราะหการถดถอยแบบปกติจะพิจารณาจากคา 𝑅 2 แตการวิเคราะห
ถดถอยโลจิสติกจะพิจาณาจากคา 𝑅 2 เทียม (pseudo 𝑅 2 )
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบเงื่อนไขการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติก
ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะหขอมูล
1) เพื่อสรางสมการถดถอยโลจิสติก
2) ถามีวัตถุประสงคเพื่อทํานาย case ใหมจะใชสมการ ดังนี้
P(y = 1) หรือ P(y = เกิดเหตุการณที่สนใจ)

เมื่อทราบคาตัวแปรทํานาย

=

𝑒 𝑏0 +𝑏1 𝑥1 +⋯+𝑏𝑝 𝑥𝑝

1+𝑒 𝑏0 +𝑏1 𝑥1 +⋯+𝑏𝑝 𝑥𝑝

การทํานายความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณที่สนใจของ case ใหม

ถา P (ของ case ใหม) > 0.5 จะใหเปน y= 1 หรือเกิดเหตุการณที่สนใจ
ถา P (ของ case ใหม) ≤ 0.5 จะใหเปน y =0 หรือไมเกิดเหตุการณที่สนใจ
0.5 เปนคาจุดตัดของความนาจะเปนผูวิเคราะหอาจกําหนดคาอื่น ๆ ก็ได
ตามที่เห็นสมควรของแตละเรื่อง เชน อาจกําหนดเปน 0.4 หรือ 0.7 ก็ได แลวแตเห็นเหมาะสม
แตทั่วไปนิยมใชคา 0.5 เปนจุดตัด

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
อรนุช ธุรีสังข (2542) ไดทําการวิจัย เรื่อง อิทธิพลของปจจัยทางครอบครัวและการ
อบรมเลี้ ย งดู ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กอาชี พ ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 โดยมี
วัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาผลของเพศ รายไดของครอบครัว การศึกษาของบิดา การศึกษาของมารดา
และการอบรมเลี้ย งดูตอการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 2) เพื่อศึกษา
ปฏิสัมพันธระหวางเพศ รายไดของครอบครัว การศึกษาของบิดา การศึกษาของมารดา และการอบรม
เลี้ยงดู ตอการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งผลการศึกษา สรุปได
ดังนี้
1) นักเรียนชายและหญิง มีคะแนนเฉลี่ยการตัดสินใจเลือกอาชีพไมแตกตางกัน
2) นักเรียนที่ครอบครัวมีรายไดสูง มีคะแนนเฉลี่ยการตัดสินใจเลือกอาชีพสูงที่สุดและ
สูงกวานักเรียนที่ครอบครัวมีรายไดปานกลางและต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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วิทยา วิสูตรเรืองเดช (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือก
ศึกษาตอสายสามัญ หรือสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบัณฑิตวิทยา
กรุ ง เทพมหานคร ผลการศึ ก ษา พบว า ป จ จั ย ที่ มี ส ว นส ง เสริ ม ให นั ก เรี ย นเลื อ กเรี ย นสายสามั ญ
มากที่สุด คือ ตองการประเภทอาชีพที่เลื่อนขั้นเงินเดือนเร็ว สวนนักเรียนที่เลือกเรียนตอสายอาชีพ
ปจจัยที่มีสวนสงเสริมมากที่สุด คือ ตองการประกอบอาชีพหลายอยางเพื่อสรางฐานะของตนเองได
อยางรวดเร็ว สําหรับปจจัยเพศ ระดับคะแนนสะสม การศึกษาของบิดา การศึกษาของมารดา อาชีพ
ของบิ ดา รายได ของครอบครั ว มีความสัมพัน ธกับ การเลือกเรีย นตอทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
แตอาชีพของมารดาไมมีความสัมพันธกับการเลือกเรียน
ทรงเกียรติ ปกเคทา (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับการ
เลื อ กศึ ก ษาต อ สายสามั ญ หรื อ สายอาชี พ ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
การเลือกศึกษาตอสายสามัญ หรือสายอาชีพ มาจาก เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เขตที่อยูอาศัยของ
นักเรียน อาชีพของบิดามารดา ระดับการศึกษาของบิดามารดา ระดับรายไดของบิดามารดา สวน
เหตุผลในการเลือกศึกษาตอสายสามัญและสายอาชีพมากที่สุด คือ เลือกเรียนเพราะตองการประกอบ
อาชีพที่มั่นคง
สุมิตรา คล้ํางาม (2552) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจศึกษาตอของนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เลย เขต 1 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ
1) ศึ กษาความสั มพั นธ ระหว างปจ จัย ดึงดูด ปจจัยผลักดัน และปจจัยสนับ สนุนกับการตัดสิน ใจใน
การศึ ก ษาต อ ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเลย เขต 1
2) ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจในการศึ ก ษาต อ ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลขเขต 1 3) สรางสมการทํานายการตัดสินใจศึกษาตอของนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ กษาป ที่ 4 สั ง กั ดสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาเลย เขต 1 โดยศึ กษาเชิ งคุ ณภาพและ
เชิงปริมาณ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเลยเขต 1 ในปการศึกษา 2552 สรุปไดดังนี้
1) ตั ว แปรที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกกั บ การตั ด สิ น ใจศึ กษาต อ ของนั ก เรี ย นอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 ไดแก ปจจัยดึงดูด ดานเปาหมาย ความเชื่อ คานิยม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี แ ละความเคยชิ น ป จ จั ย ผลั ก ดั น ด า นความคาดหวั ง พั น ธะสั ญ ญา และแรงเสริ ม
ปจจัยสนับสนุน ดานโอกาส ความสามารถ และการสนับสนุน
2) ปจ จั ย ที่ ส ามารถพยากรณการตัดสิน ใจศึกษาตอของนักเรีย นไดอยางมีนัย สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก ปจจัยดานเปาหมาย ปจจัยดานความคาดหวัง ปจจัยดานความสามารถ
และป จจั ยด านการสนับ สนุ น และตัวแปรพยากรณที่สามารถพยากรณการตัดสินใจศึกษาตอของ
นักเรียนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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 Z SPP +0.233 Z EXP +0.113 Z GAO +0.142 Z ABI +0.126 Z FOR
ประดิษฐ สมวงษา (2552 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
ในการศึ ก ษาต อ สายสามั ญ หรื อ สายอาชี พ ของนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 ในจั ง หวั ด ขอนแก น
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกศึกษาตอสายสามัญหรือสาย
อาชีพและศึ กษาความคิดเห็นความคิดเห็น เกี่ย วกับแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในสาย
สามัญหรือสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน จํานวน 380 คน และสุมตัวอยาง
แบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาสัดสวนของกลุมตัวอยางกรณีหลายกลุมที่เปน
อิสระตอกันโดยใชการทดสอบไคสแควร พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอในสายสามัญหรือสายอาชีพของนักเรียนแตกตางกัน
อย างมีนั ย สํา คัญ ทางสถิ ติที่ร ะดั บ .05 ปจ จัย ทางเศรษฐกิจ และสังคม ไดแก อาชีพของผูปกครอง
รายไดของผูปกครอง และระดับการศึกษาของผูปกครอง ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกศึกษา
ตอในสายสามัญและสายอาชีพของนักเรียน สวนคาใชจายในการศึกษามีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
เลือกศึกษาตอในสายสามัญหรือสายอาชีพของนักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ปจจัยทางดานโอกาสในอนาคต ไดแก โอกาสในอนาคตมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือก
ศึกษาตอในสายสามัญหรือสายอาชีพของนักเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สุวนีย พอกสนิท และคณะ (2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอ
แรงจู ง ใจในการศึ ก ษาต อ ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตลาดกระบั ง
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสัมพันธและศึกษาปจจัยสงผลตอแรงจูงใจใน
การศึกษาตอของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
โดยจํ า แนกป จ จั ย ด า นส ว นตั ว ป จ จัย ดานครอบครัว และปจ จัย ดานสิ่งแวดลอมในโรงเรีย น กลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 จากวิธีการสุมแบบแบงชั้น ไดกลุมตัวอยาง 366 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามเปนแบบมาตรประมาณคา การวิเคราะหขอมูลรอยละ
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคํานวณหาคาการถดถอยพหูคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple
Regression) ผลการวิจัยพบวา
1) ปจจัยที่สัมพันธตอแรงจูงใจในการศึกษาตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัด
สํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มี 6 ปจจัยไดแก
การสนับสนุนการศึกษาตอของครู (X 9 ) ลักษณะมุงอนาคต (X 4 ) ความคาดหวังของผูปกครอง (X 6 )
การสนับ สนุนการศึกษาต อของผู ปกครอง (X 5 ) การเลียนแบบเพื่อน (X 8 ) ลักษณะทางกายภาพ
ทางการเรียน (X 7 ) โดยมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธเทากับ 0.577 , 0.459 , 0.363 , 0.320 , 0.272
และ 0.187 ตามลําดับ
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2) ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการศึกษาตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัด
สํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มี 3 ปจจัยไดแก
การสนับสนุนการศึกษาตอของครู (X 9 ) ลักษณะมุงอนาคต (X 4 ) และความคาดหวังของผูปกครอง
(X 6 ) โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของแรงจูงใจในการศึกษาตอของนักเรียนไดรอยละ 39.40
อยางมีนัยสําคัญที่ 0.01 เขียนเปนสมการคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดดังนี้
𝑌� = 1.286 + .364𝑋9 + .002𝑋4 + .127𝑋6

𝑍̂ = .038𝑍9 + .044𝑍4 + .043𝑍6

จินตนา โนนวงศ (2558 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ
เลือกแผนการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 : การวิเคราะหจําแนกกลุมและการวิเคราะห
ซัพพอรตแมชชีน โดยมีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตรและแผนการเรียนศิลปศาสตร 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่สามารถ
จําแนกกลุมนักเรียนในตัดสินใจเลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตรและแผนการเรียนศิลปศาสตรดวยการ
วิเคราะหจําแนกกลุม 3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการจําแนกกลุมดวยการวิเคราะหซัพพอรต
เวกเตอรแมชชีน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2557 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
ประกอบดวย จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ ไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Random Sampling) จํานวน 800 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือการวิเคราะหจําแนก
กลุมและการวิเคราะหดวยวิธีซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน ผลการวิจัยพบวา
1) ปจจัยมีความสัมพันธที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนของนักเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีจํานวน 12 ปจจัย ซึ่งมีคาความสัมพันธอยูระหวาง 0.11 - 0.74
2) ผลการวิเคราะหจําแนกกลุมพบวาปจจัยที่สามารถจําแนกกลุมนักเรียนที่ตัดสินใจ
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 (Fmeasure) ชุดเรียนรูไดรอยละ 100 และผลการวัดประสิทธิภาพโดยรวม (F-measure) ชุดทดสอบ
ไดรอยละ 91
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สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (2558) ไดศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกศึกษา
ตอสาขาวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอสายวิชาชีพของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอสายวิชาชีพของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนผูเรียนที่มาจากทั่วประเทศ
ในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาที่มารวมงาน อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย ที่จัดขึ้นระหวางวันที่ 27-28
พฤศจิกายน 2557 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ที่ไดจากประชากรโดยการสุมตัวอยาง
แบบแบงชั้นภูมิ จํานวน 854 คนเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลหาคา
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหปจจัย การวิเคราะหความแปรปรวน และการ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1) ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 50.10 กําลัง
ศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปที่ 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 สถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รอยละ
48.40 มีจํานวนผูเรียนมากกวา 2,000 คน รอยละ 44.10 และเปาหมายของนักเรียนในการศึกษาตอ
สายวิชาชีพ คือการเปนผูประกอบการ รอยละ 82.80
2) การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอสายวิชาชีพ พบวามีปจจัย 5
ดาน ไดแก ดานการประชาสัมพันธของสถานศึกษา ดานชื่อเสียงของสถานศึกษา ดานการสนับสนุน
ของผูปกครอง ดานพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนและดานการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
3) นักเรี ยนระดั บมั ธยมศึกษาและอาชีว ศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอสายวิชาชีพ ในสวนที่เกี่ยวของกับปจจัยทั้ง 5 ดาน
ในภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาปจจัยแตละดานพบวา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ทุกดาน เรียงจากปจจัยที่มีคาเฉลี่ยมากไปหาคาเฉลี่ยนอย ไดแกดานการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาดานชื่อเสียงของสถานศึกษา ดานการประชาสัมพันธของสถานศึกษา ดานการสนับสนุน
ของผูปกครอง และดานพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน
4) ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจศึกษาตอสายวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษามัธยมศึกษา
และอาชีวศึกษา มีทั้งหมด 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) ไดศึกษาการเตรียมความพรอมเพื่อการศึกษาตอของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 และปที่ 6 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการเตรียมความพรอม
เพื่อการศึกษาตอของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 และปที่ 6 2) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
การศึกษาตอของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 และปที่ 6 และ 3) เสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง ระบบการแนะแนวอาชี พ ของกรมการจั ด หางาน โดยเป น การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ (Survey
Research) ตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน
1,610 คน และระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 จํ า นวน 1,358 คน โดยเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ
แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหคือ ความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-square : 𝑥 2 )

ผลการศึกษาพบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 สวนใหญ (รอยละ 80.09)
จะศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 (สายสามัญ) และมีรอยละ 19.91 จะศึกษาตอในระดับ ปวช.
ในดา นการกํ าหนดเป า หมายในชี วิต พบวา มีเปาหมายที่จ ะรับราชการหรือทํางานในรัฐ วิส าหกิจ
มากที่สุด รอยละ 36.03 อยางไรก็ตาม มีจํานวนถึงรอยละ 31.18 ที่ยังไมไดกําหนดเปาหมายในชีวิต
เมื่อพิจารณาแยกกลุมระหวางกลุมที่จะศึกษาตอในสายสามัญกับกลุมที่จะศึกษาตอในสายอาชีวะ
พบวา นักเรียนที่จะเลือกศึกษาตอในสายสามัญมีเปาหมายที่จะรับราชการหรือทํางานรัฐวิสาหกิจ
มากที่ สุ ด ส ว นนั ก เรี ย นที่ เ ลื อ กศึ กษาตอ สายอาชีว ะ มี เป า หมายเพื่อ ทํา งานในบริษั ทเอกชนและ
ประกอบธุ ร กิ จ สว นตั ว มากที่ สุ ด นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบวา นักเรียนระดับ มัธ ยมศึกษาปที่ 3
ยังไมไดรับการเตรียมความพรอมเพื่อการศึกษาตอเทาที่ควร กลาวคือ สวนใหญไมเคยทดสอบ IQ
และไมเคยทดสอบ EQ รวมทั้งไมเคยทดสอบความถนัดทางอาชีพ และไมไดรับการแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ สําหรับปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
คื อ เพศ เกรดเฉลี่ ย สะสม อาชี พ ของผู ป กครอง รายได ข องผู ป กครอง หนี้ สิ น ของครอบครั ว
การทดสอบ IQ และการทดสอบความถนัดทางอาชีพ
นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 ส ว นใหญ จ ะศึ ก ษาต อ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
โดยมีเพียงรอยละ 9.87 ที่จะศึกษาตอในระดับ ปวส. (สายอาชีวศึกษา) โดยภาพรวมนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 6 มีเปาหมายที่จะรับราชการหรือทํางานรัฐวิสาหกิจ รองลงมา คือ ประกอบธุรกิจ
สวนตัว และรอยละ 15.61 ยังไมไดกําหนดเปาหมาย เมื่อพิจารณาแยกกลุมระหวางกลุมที่จะศึกษาตอ
ในระดับ ปวส. (สายอาชีวศึกษา) กับกลุมที่จะศึกษาตอในระดับปริญญาตรี พบวา นักเรียนที่จะศึกษาตอ
ในระดับ ปวส. (สายอาชีวศึกษา) มีเปาหมายเพื่อประกอบธุรกิจสวนตัวมากที่สุด สวนนักเรียนที่จะเรียนตอ
ในระดับปริญญาตรีมีเปาหมายที่จะรับราชการหรือทํางานรัฐวิสาหกิจมากที่สุด ในประเด็นการเตรียม
ความพรอมเพื่อการศึกษาตอ พบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 สวนใหญเคยทดสอบ IQ และ
EQ รวมทั้งเคยทดสอบความถนัดทางอาชีพ และเคยไดรับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สําหรับปจจัย
ที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 คือ เกรดเฉลี่ยสะสม
จํ า นวนพี่ น อ งร ว มบิ ด ามารดา อาชี พ ของผู ป กครอง รายได ข องผู ป กครอง การทดสอบ EQ
การทดสอบความถนัดทางอาชีพ และการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
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2.9 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- จํานวนพี่นอง
- ลําดับการเปนบุตร
- เกรดเฉลี่ยสะสม
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับการเรียนตอ
- การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ
- การแนะแนวการศึกษาตอจากครู
- การสงเสริมใหเรียนตอจากครู
- ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอ
ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม
- การอยูอาศัยกับผูปกครอง
- สถานภาพสมรสของผูปกครอง
- การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง
- อาชีพของผูปกครอง
- รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง
ปจจัยดานจิตวิทยา
- เจตคติตอการเรียนเพื่อการมีงานทํา
- เจตคติตอการคลอยตามเพื่อน
- คานิยมทางการศึกษาของผูปกครอง

ตัวแปรตาม

การเรียนตอสายสามัญ หรือ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิ จั ย เรื่ อ ง ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นต อ สายสามั ญ และ
สายอาชีวศึกษาของนักเรี ยนชั้ นมั ธยมศึกษาปที่ 3 เปนการวิจัย เชิงสํารวจ (Survey Research)
ดําเนิน การตามระเบี ย บวิธี วิ จัย โดยมีการกําหนดประชากร ตัวอยางที่ใชในการศึกษา วิธีการสุม
ตัวอย าง การสรางและทดสอบเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และสถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้

3.1 ประชากรและตัวอยาง

3.1.1 ประชากร
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย นที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาในระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 ในป พ.ศ. 2558 จํ า นวน 700,882 คน โดยใช ข อ มู ล จากสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งรวบรวมโดยกองวิจัยตลาดแรงงาน
3.1.2 ตัวอยาง
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ที่ตกเปนตัวอยางโดยการคํานวณขนาดตัวอยางจากสูตรตอไปนี้
n=

2

Nk

kV

2

2

V

+N

2

E′

2

โดยที่ 𝑛 คือขนาดของตัวอยางที่ควรสุมจากที่มีอยูทั้งหมด N หนวย
N = ขนาดประชากร
K = คาจากตาราง z ที่ระดับความเชื่อมั่น ในการวิจัยครั้งนี้ใชระดับความเชื่อมั่น 95% k = 1.96
V = CV = คาสัมประสิทธิ์ความผันแปร ในการวิจัยครั้งนี้ใชสัมประสิทธิ์ความผันแปรเทากับ 1
E’ = % ความเคลื่อนที่ยอมรับได ในการวิจัยครั้งนี้ใชความคลาดเคลื่อน รอยละ 5
จากสูตรกําหนดขนาดตัวอยางดังกลาวสามารถคํานวณขนาดตัวอยางขั้นตน
ภาพรวมทั้งประเทศ ไดจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 6,086 คน และขนาดตัวอยาง
ขั้นตนรายภาค รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3.1

-36-

ตารางที่ 3.1 ขนาดตัวอยางจําแนกตามภูมิภาคและหนวยงาน
ภูมิภาค/หนวยงาน

ภาคกลาง
- ฝายวิเคราะหตลาดแรงงาน
- ศูนยขาวสารตลาดแรงงานจังหวัดระยอง
- ศูนยขาวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี
ภาคเหนือ
- ศูนยขาวสารตลาดแรงงานจังหวัดลําปาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ศูนยขาวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแกน
ภาคใต
- ศูนยขาวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา
รวม

ขนาด
ประชากร
(คน)
234,998
125,779
53,589
55,630
114,920
114,920
240,377
240,377
110,587
110,587
700,882

ขนาด
ตัวอยาง
ขั้นตน*
(คน)
1,527
817
348
362
1,516
1,516
1,527
1,527
1,516
1,516
6,086

ขนาด
ตัวอยาง
สําหรับการ
วิเคราะห**
(คน)
1,744
917
398
429
1,517
1,517
1,528
1,528
1,519
1,519
6,308

หมายเหตุ : * ขนาดตัวอยางขั้นตน คือ ขนาดตัวอยางที่คํานวณไดจากขนาดประชากรตามสูตรกําหนดขนาด
ตัวอยางที่กําหนดโดยใชชวงความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน 5%
** ขนาดตัวอยางสําหรับการวิเคราะห คือ ขนาดตัวอยางที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลและทําการ
ตรวจสอบสอบความถูกตองสมเหตุสมผล เพื่อใหไดขอมูลดิบที่มีความนาเชื่อถือที่สุดสําหรับนําไปวิเคราะห ทั้งนี้
ขนาดตัวอยางสําหรับการวิเคราะหจะตองมีจํานวนไมต่ํากวาขนาดตัวอยางขั้นตน

โดยการวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะหแบงเปน 5 สวน คือ 1) ภาพรวม
ทั่วประเทศ 2) ภาคกลาง 3) ภาคเหนือ 4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 5) ภาคใต โดยภาคกลาง
จะรวมขอมูลตัวอยางจากฝายวิเคราะหตลาดแรงงาน ศูนยขาวสารตลาดแรงงานจังหวัดระยอง และ
ศูนยขาวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี
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3.2 วิธีการสุมตัวอยาง

การวิ จั ย เรื่ อ ง ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นต อ สายสามั ญ และสาย
อาชี ว ศึ ก ษาของนั กเรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึกษาปที่ 3 ใช แผนการสุ มตั ว อย า งแบบแบ งกลุ ม (Cluster
Sampling) และทําการเลือกตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling : SRS )

3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่ง
ดําเนินการสรางเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้
3.3.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามที่ใชในการเก็บขอมูลจากเอกสารและตํารา
ที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกรอบความคิดในการสรางแบบสอบถาม
3.3.2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และเอกสารการวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยพิจารณาถึง
รายละเอียดตาง ๆ เพื่อใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไว
3.3.3 สรางแบบสอบถามใหมีเนื้อหาที่ครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อใช
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยางเพื่อนํามาวิเคราะห
แบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 5 สวน
ดังนี้
ส ว นที่ 1 เป น ข อ มู ล ส ว นบุ ค คล เป น คํ า ถามแบบป ด (Close-Ended
Response Question) 4 ขอ โดยแตละขอใชระดับการวัดขอมูลประเภทตาง ๆ ดังนี้
ขอที่ 1 เพศ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ขอที่ 2 จํานวนพี่นอง เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal
Scale)
ข อ ที่ 3 ลํ า ดั บ การเป น บุ ต ร เป น ระดั บ การวั ด ข อ มู ล ประเภทเรี ย งลํ า ดั บ
(Ordinal Scale)
ขอที่ 4 เกรดเฉลี่ยสะสม เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal
Scale)
สวนที่ 2 เปนขอมูลดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเรียนตอ เปนคําถาม
แบบหลายทางเลือก (Multiple Choice Question) 1 ขอ และคําถามแบบ 2 ตัวเลือก (Dichotomous
Question) 4 ขอ โดยแตละขอใชระดับการวัดขอมูลประเภทตาง ๆ ดังนี้
ข อ ที่ 1 การได รั บ ข า วสารเกี่ ย วกั บ การเรี ย นต อ เป น ระดั บ การวั ด ข อ มู ล
ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ข อที่ 2 แหลง ขอมูล ขาวสารที่ได รับ เป น ระดั บ การวั ดขอมู ล ประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale)
ขอที่ 3 การไดรับการแนะแนวการศึกษาตอ เปนระดับการวัดขอมูลประเภท
นามบัญญัติ (Nominal Scale)
ขอที่ 4 การจูงใจหรือสงเสริมสนับสนุนจากครู เปนระดับการวัดขอมูลประเภท
นามบัญญัติ (Nominal Scale)
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ขอที่ 5 การสงเสริมหรือสนับสนุนของครูใหนักเรียนเรียนตอ เปนระดับการวัด
ขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
สวนที่ 3 เปนขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม เปนคําถามแบบปด (CloseEnded Response Question) 5 ขอ โดยแตละขอใชระดับการวัดขอมูลประเภทตาง ๆ ดังนี้
ขอที่ 1 นักเรียนอยูในความปกครองของใคร เปนระดับการวัดขอมูลประเภท
นามบัญญัติ (Nominal Scale)
ขอ ที่ 2 สถานภาพสมรสของผู ป กครอง เป น ระดั บ การวั ด ขอ มู ล ประเภท
นามบัญญัติ (Nominal Scale)
ขอที่ 3 การศึกษาของผูปกครอง เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ
(Nominal Scale)
ขอที่ 4 อาชี พของผู ป กครอง เปน ระดับ การวั ดขอ มูล ประเภทนามบั ญญั ติ
(Nominal Scale)
ข อ ที่ 5 รายได ต อ เดื อ นของผู ป กครอง เป น ระดั บ การวั ด ข อ มู ล ประเภท
นามบัญญัติ (Nominal Scale)
สวนที่ 4 เปนขอมูลดานจิตวิทยา โดยแบงเปน 3 ดาน คือ 1) ดานเจตคติตอ
การเรียนเพื่อการมีงานทํา 2) ดานการคลอยตามกลุมเพื่อน และ 3) ดานคานิยมทางการศึกษาของ
ผูปกครอง ซึ่งแบบสอบถามที่สรางขึ้นในสวนนี้เปนการใหผูตอบเลือกตอบ (Check List) โดยใชระดับ
การวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) เปนการวัดแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ
โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
ระดับ 5 มีระดับสําคัญมากที่สุด
ระดับ 4 มีระดับสําคัญมาก
ระดับ 3 มีระดับสําคัญปานกลาง
ระดับ 2 มีระดับสําคัญนอย
ระดับ 1 มีระดับสําคัญนอยที่สุด
สวนที่ 5 เปนขอมูลการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียน โดยเปนคําถามแบบ
หลายทางเลือก (Multiple Choice Question) 1 ขอ และคําถามแบบ 2 ตัวเลือก (Dichotomous
Question) 1 ขอ โดยแตละขอใชระดับการวัดขอมูลประเภทตาง ๆ ดังนี้
(Nominal Scale)
(Nominal Scale)

ขอที่ 1 ความตองการเรียนตอ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ
ขอที่ 2 ระดับที่ตองการเรียนตอ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ
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การอธิบายผลการวิจัยในสวนนี้ใชคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากกลุมตัวอยางในการ
แปลความหมายโดยจัดแบงเปน 5 ระดับ สําหรับการปรับสเกล ทําโดยแบงเกณฑเปรียบเทียบ และ
แบงกึ่งกลางของอันตรภาคชั้น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542, หนา 110) ซึ่งคะแนนสูงสุด
เทากับ 5 และคะแนนต่ําสุดเทากับ 1 เพื่อใหไดลักษณะการแจกแจงปกติ (Normal Distribution)
โดยใชสูตรหาความกวางของอันตรภาคชั้น ดังนี้
จากสูตร ความกวางของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
5−1
=
= 0.8
5
นํามาหาระดับคะแนนเฉลี่ย โดยกําหนดคะแนนใหม ดังนี้
คะแนน 4.21-5.00 หมายถึง นักเรียนใหความสําคัญกับองคประกอบของ
ปจจัยดานจิตวิทยาที่มีผลตอการตัดสินใจเรียนตอระดับมากที่สุด
คะแนน 3.41-4.20 หมายถึง นักเรียนใหความสําคัญกับองคประกอบของ
ปจจัยดานจิตวิทยาที่มีผลตอการตัดสินใจเรียนตอระดับมาก
คะแนน 2.61-3.40 หมายถึง นักเรียนใหความสําคัญกับองคประกอบของ
ปจจัยดานจิตวิทยาที่มีผลตอการตัดสินใจเรียนตอระดับปานกลาง
คะแนน 1.81-2.60 หมายถึง นักเรียนใหความสําคัญกับองคประกอบของ
ปจจัยดานจิตวิทยาที่มีผลตอการตัดสินใจเรียนตอระดับนอย
คะแนน 1.00-1.80 หมายถึง นักเรียนใหความสําคัญกับองคประกอบของ
ปจจัยดานจิตวิทยาที่มีผลตอการตัดสินใจเรียนตอระดับนอยที่สุด

3.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

3.4.1 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและ
ความเหมาะสมของเนื้อหา (Content Validity) เพื่อปรับปรุงใหมีความเหมาะสม
3.4.2 นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงแลว ไปใชเก็บขอมูลจาก
กลุมประชากรที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง (Pre-test) จํานวน 30 ชุด เพื่อทดสอบความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) ไดคา 0.808

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล

การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการโดยมีหนังสือถึงผูบริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ที่สอนในระดับมั ธยมศึ กษาป ที่ 3 ที่ เปนตัวอยาง เพื่อขอความรวมมือในการอํานวยความสะดวกให
เจาหนาที่กองวิจัยตลาดแรงงาน เขาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียนดังกลาว โดยการเก็บ
รวบรวมข อ มู ล ดํ า เนิ น การโดยเจ า หน า ที่ ฝ า ยวิ เคราะห ตลาดแรงงานและเจ า หน า ที่ ศู น ย ข าวสาร
ตลาดแรงงาน ซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดของกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
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3.6 การวิเคราะหขอมูล

ในการวิจัยครั้งนี้ แบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

สวนที่ 2 การวิเคราะหปจจัย ที่มีผลตอการตัดสิน ใจเลือกเรียนตอสายสามัญ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สวนที่ 3 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายอาชีวศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ของขอมูล ดังนี้

การวิเคราะหขอมูลทั้ง 3 สวนดังกลาวใชสถิติสําหรับวิเคราะหขอมูลตามลักษณะ

3.6.1 ความถี่และคารอยละ (Frequency and Percentage) เพื่ออธิบายขอมูลใน
สวนที่ 1 ประกอบดวย เพศ จํานวนพี่นอง ลําดับการเปนบุตร เกรดเฉลี่ยสะสม การไดรับขาวสาร
เกี่ย วกั บการเรีย นต อ การไดรั บการแนะแนวการศึกษาตอ การมีสวนสงเสริมใหเรียนตอจากครู
ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอ ผูปกครอง สถานภาพสมรสของผูปกครอง การศึกษาของ
ผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง ซึ่งขอมูลดังกลาวนี้อยูในมาตร
วัดระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale) และระดับเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
3.6.2 การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic Regression) โดย
ทดสอบที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เพื่อหาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสาย
อาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในการวิเคราะหสวนที่ 2 และสวนที่ 3
การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกเปนการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม
(1ตัวแปร) และตัวแปรอิสระ (≥1ตัวแปร) โดยที่ตัวแปรตาม (Y) มีลักษณะเปนตัวแปรเชิงกลุม เมื่อได
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
คามากกวา 2 คา

2) Multinomial Logistic Regression ตัวแปรตามเปนตัวแปรเชิงกลุมที่มี
รูปแบบสมการการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก

การวิ เ คราะห ก ารถดถอยโลจิ ส ติ ก สมการพยากรณ ที่ ไ ด จ ากตั ว แบบการ
วิเคราะหจะเปนสมการแสดงความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณที่สนใจ (Probability of Event)

-41-

ฟงกชั่นโลจิสติก (logistic function)
𝑃(𝑦|𝑥 ) =
โดยที่
ตัวแปรอิสระ (x)

𝑒 𝛼+𝛽𝑥

1+𝑒 𝛼+𝛽𝑥

𝑃(𝑦|𝑥 ) = ความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณที่สนใจ (y=1) ภายใต
e

= exponential function (e=2.71828)

𝛼

= คาคงที่

𝛽𝑥 = สัมประสิทธิ์การถดถอยโลจิสติกของตัวแปรอิสระ x ซึ่งเปน
พารามิเตอรที่ไมทราบคาสามารถประมาณคาไดโดยการใชวิธี Maximum likelihood
รูปแบบ คือ

จากฟ ง ก ชั่ น โลจิ ส ติ ก ดั ง กล า วสามารถแปลงให เ ป น ฟ ง ก ชั่ น ที่ ง า ยขึ้ น ได 2
1) Logit
2) Odds ratio
รูปแบบที่ 1 Logit

จากสมการ 𝑃(𝑦|𝑥 ) =
𝑙𝑛 �

𝑒 𝛼+𝛽𝑥

1+𝑒 𝛼+𝛽𝑥
𝑃(𝑦|𝑥)

1−𝑃(𝑦|𝑥)

� = 𝛼 + 𝛽𝑥

Log odds หรือ logit of P(𝑦|𝑥 )

รูปแบบที่ 2 Odds ratio
𝑂𝑑𝑑𝑠 =

𝑃(𝑌=1)

1−𝑃(𝑌=1)

=

𝑃

1−𝑃
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จากสมการ 𝑃(𝑦|𝑥 ) =

1+𝑒 𝛼+𝛽𝑥

𝑂𝑑𝑑𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =

𝑂𝑑𝑑𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =

𝑒 𝛼+𝛽𝑥

𝑂𝑑𝑑𝑠1
𝑂𝑑𝑑𝑠2

𝑃∗ ⁄1−𝑃∗
𝑃⁄1−𝑃

= 𝑒 𝑏𝑖 = 𝑒𝑥𝑝(𝑏𝑖 )

โดย 𝑃∗ ⁄1 − P ∗ = Odds 1
เมื่อ 𝑃∗ = ความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณที่สนใจ
1 − 𝑃∗ = ความนาจะเปนของการไมเกิดเหตุการณที่สนใจ

𝑃⁄1 − 𝑃 = Odds2
เมื่อ P = ความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณที่สนใจ
1- P = ความนาจะเปนของการไมเกิดเหตุการณที่สนใจ

การวิจัยครั้งนี้มุงที่จะอธิบายตัวแปรที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสาย
สามัญหรือสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มากกวาการทํานายหรือพยากรณการ
ตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นต อ โดยใช ก ารวิ เ คราะห ก ารถดถอยโลจิ ส ติ ก แบบทวิ (Binary Logistic
Regression) ที่มีตัวแปรอิสระมากกวา 1 ตัว โดยใชรูปแบบฟงกชั่นโลจิสติก ดังนี้
𝑒 𝑏0 +𝑏1 𝑥1 +⋯+𝑏𝑖 𝑥𝑖
𝑃(𝑦|𝑥𝑖 ) =
1 + 𝑒 𝑏0 +𝑏1 𝑥1 +⋯+𝑏𝑖 𝑥𝑖

โดย 𝑃(𝑦|𝑥𝑖 )
ภายใตตัวแปรอิสระตัวที่ i (𝑥𝑖 )
e
b
x

= ความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณที่สนใจ (y=1)
= exponential function (e=2.71828)
= สัมประสิทธิ์การถดถอยโลจิสติก
= ตัวแปรอิสระ

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาวิจัย เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสาย
อาชีว ศึ กษาของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึกษาปที่ 3 มีวัต ถุป ระสงค เพื่อศึก ษาขอ มูล ทั่ว ไป สถานภาพ
เศรษฐกิจและสังคม และขอมูลดานจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาพรวมทั่วประเทศและรายภาค และเพื่อศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ป ที่ 3 ภาพรวมทั่ ว ประเทศและรายภาค ตัว อยางในการวิจัย ครั้งนี้ คือ นักเรีย นที่กําลังศึกษาอยู
ในระดั บ มั ธ ยมศึ กษาป ที่ 3 จํ า นวน 6,308 คน โดยเครื่อ งมื อที่ ใ ชใ นการวิ จัย คื อ แบบสอบถาม
ซึ่งนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบความเรียงประกอบตาราง 5 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาพรวมทั่วประเทศ
โดยวิเคราะหในประเด็นยอย ดังนี้
สวนที่ 1.1 ผลการวิเคราะหสถานภาพทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ภาพรวมทั่วประเทศ
สวนที่ 1.2 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอ
สายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาพรวม
ทั่วประเทศ
สวนที่ 1.3 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาพรวม
ทั่วประเทศ
สวนที่ 2 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง
โดยวิเคราะหในประเด็นยอย ดังนี้
สวนที่ 2.1 ผลการวิเคราะหสถานภาพทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ภาคกลาง
สวนที่ 2.2 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอ
สายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง
สวนที่ 2.3 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง
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สวนที่ 3 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือ
โดยวิเคราะหในประเด็นยอย ดังนี้
สวนที่ 3.1 ผลการวิเคราะหสถานภาพทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ภาคเหนือ
สวนที่ 3.2 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอ
สายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือ
สวนที่ 3.3 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือ
สวนที่ 4 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ
และสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยวิเคราะหในประเด็นยอย ดังนี้
สวนที่ 4.1 ผลการวิเคราะหสถานภาพทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนที่ 4.2 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอ
สายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนที่ 4.3 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนที่ 5 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต
โดยวิเคราะหในประเด็นยอย ดังนี้
สวนที่ 5.1 ผลการวิเคราะหสถานภาพทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ภาคใต
สวนที่ 5.2 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอ
สายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต
สวนที่ 5.3 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต
โดยการวิ เคราะห ปจจัย ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรีย นตอสายสามัญ หรือ
สายอาชีวศึกษานั้นใชการวิเคราะหการถดถอย Binary Logistic Regression ประกอบดวยตัวแปร
อิสระ 16 ตัว ดังนี้
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𝑥1

เพศ

𝑥2

จํานวนพี่นอง

𝑥5

การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ

𝑥8

ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอ

𝑥3

ลําดับการเปนบุตร

𝑥6

การไดรับการแนะแนวการศึกษาตอจากครู

𝑥9

ผูปกครอง

𝑥4

เกรดเฉลี่ยสะสม

𝑥7

การมีสวนสงเสริมใหเรียนตอจากครู

𝑥10 สถานภาพสมรสของผูปกครอง
𝑥11 การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง
𝑥12 อาชีพของผูปกครอง

𝑥13 รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง

𝑥14 เจตคติตอการเรียนเพื่อการมีงานทํา
𝑥15 เจตคติตอการคลอยตามเพื่อน

𝑥16 คานิยมทางการศึกษาของผูปกครอง

เพื่อความเขาใจในการแปลความหมายผลการวิเคราะห จึงกําหนดสัญลักษณที่ใช
ในการวิเคราะหไว ดังนี้
n
แทน
ขนาดของตัวอยาง
df
แทน
องศาแหงความอิสระ (Degree of Freedom)
B
แทน
คาสัมประสิทธิ์การถดถอยโลจิสติก
S.E.
แทน
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยโลจิสติก
Odds Ratio
แทน
อัตราสวนระหวางโอกาสที่จะเกิดเหตุการณที่สนใจ
(y = 1) กับโอกาสที่จะไมเกิดเหตุการณที่สนใจ
(y = 0)
2 Log Likelihood แทน คาที่ใชตรวจสอบความเหมาะสมของสมการ
การถดถอยโลจิสติก โดยพิจารณาคาความเปนไปได
(likelihood value)
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Model Chi-square แทน คาที่ใชทดสอบนัยสําคัญความเหมาะสมของสมการ
การถดถอยโลจิสติกโดยใชสถิติไคสแควร
(𝜒 2 − 𝑡𝑒𝑠𝑡)
𝑹𝟐 (Cox & Snell) แทน สถิติที่ใชตรวจสอบความสอดคลองของสมการ
การถดถอยโลจิสติก หรือเปอรเซ็นตที่สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนหรือความผันแปรในการวิเคราะห
การถดถอยโลจิสติก
Percentage correctly classified แทน รอยละของการทํานายกลุมที่ถูกตอง
รายละเอียดผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้

สวนที่ 1 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาพรวมทั่วประเทศ
สวนที่ 1.1 ผลการวิเคราะหสถานภาพทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาพรวมทั่วประเทศ
1.1.1 ขอมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
กลุ ม ตั ว อย า งนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 จํ า นวน 6,308 คน
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 60.48 และเพศชาย รอยละ 39.52 เปนนักเรียนที่มีพี่นองรวมกัน
ไมเกิน 2 คน รอยละ 75.33 รองลงมา คือ มีพี่นองรวมกันมากกวา 2 คน คิดเปนรอยละ 24.67
เปนบุตรคนที่ 1 มากที่สุด รอยละ 48.86 รองลงมาคือ เปนบุตรคนที่ 2 รอยละ 39.90 โดยนักเรียน
สวนใหญมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 รอยละ 72.64 รองลงมา คือ เกรดเฉลี่ยสะสมนอยกวาหรือ
เทากับ 2.5 รอยละ 27.36 ปรากฏตามตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ขอมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาพรวมทั่วประเทศ
เพศ

ขอมูลทั่วไป

ชาย
หญิง
รวม
จํานวนพี่นอง
เปนลูกคนเดียว
2 คน
มากกวา 2 คน
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

2,493
3,815
6,308

39.52
60.48
100

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

19.12
56.21
24.67
100
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) ขอมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาพรวมทั่วประเทศ
ขอมูลทั่วไป
ลําดับการเปนบุตร
คนที่ 1
คนที่ 2
มากกวาคนที่ 2
รวม
เกรดเฉลี่ยสะสม
นอยกวาหรือเทากับ 2.5
มากกวา 2.5
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

3,082
2,517
709
6,308

48.86
39.90
11.24
100

1,726
4,582
6,308

27.36
72.64
100

1.1.2 ขอมูลดานสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับการเรียนตอ
นักเรีย นสวนใหญเคยไดรับ ขาวสารเกี่ย วกับการเรีย นตอในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ ปวช. รอยละ 94.83 และมีรอยละ 5.17 ที่ไมไดรับขาวสารดังกลาว
โดยกลุมที่ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ ไดรับขาวสารจาก ครูหรือหรืออาจารยแนะแนวมากที่สุด
รอยละ 32.69 รองลงมาคื อ รุน พี่ ห รือเพื่อน รอยละ 19.39 (ตารางที่ 4.2 และ ตารางที่ 4.2-1)
นักเรียนสวนใหญเคยไดรับการแนะแนวการศึกษาตอจากครู รอยละ 97.04 และมีรอยละ 2.96 ที่ไม
เคยไดรับการแนะแนว (ตารางที่ 4.3) โดยนักเรียนสวนใหญคิดวาครูมีสวนในการจูงใจหรือสงเสริม
สนับสนุนใหเรียนตอ รอยละ 96.37 และมีรอยละ 3.63 ที่คิดวาครูไมมีสวนในการจูงใจ (ตารางที่ 4.4)
โดยสวนใหญครูสงเสริมหรือสนับสนุนใหนักเรีย นเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ
60.24 และสนับสนุนใหเรียนตอในระดับ ปวช. รอยละ 39.76 ปรากฏตามตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.2 การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ ภาพรวมทั่วประเทศ
การไดรับขาวสาร
ไมเคยไดรับขาวสาร
เคยไดรับขาวสาร
รวม

จํานวน (คน)
326
5,982
6,308

รอยละ
5.17
94.83
100
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ตารางที่ 4.2-1 ชองทางการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ ภาพรวมทั่วประเทศ
การไดรับขาวสาร
เคยไดรับขาวสาร
สื่อมวลชน เชน วิทยุ โทรทัศน
อินเตอรเน็ต
เอกสารหรือวารสาร
ครู-อาจารยแนะแนว
ผูปกครอง
รุนพี่ เพื่อน
ผูนําชุมชน
อื่น ๆ เชน วิทยากรมาแนะนํา
รวม
หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ

จํานวน (ครั้ง)
1,285
2,722
1,088
5,259
2,412
3,120
195
6
16,087

รอยละ
7.99
16.92
6.76
32.69
14.99
19.39
1.21
0.04
100

ตารางที่ 4.3 การแนะแนวการศึกษาตอจากครู ภาพรวมทั่วประเทศ
การไดรับการแนะแนวการศึกษาตอ
เคยไดรับการแนะแนว
ไมเคยไดรับการแนะแนว
รวม

จํานวน (คน)
6,121
187
6,308

รอยละ
97.04
2.96
100

ตารางที่ 4.4 การมีสวนสงเสริมใหเรียนตอจากครู ภาพรวมทั่วประเทศ
มี
ไมมี

การมีสวนสงเสริมใหเรียนตอจากครู
รวม

จํานวน (คน)
6,079
229
6,308

รอยละ
96.37
2.63
100

ตารางที่ 4.5 ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอ ภาพรวมทั่วประเทศ
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.)
รวม

จํานวน (คน)
3,800
2,508
6,308

รอยละ
60.24
39.76
100
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1.1.3 ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม
นั ก เรี ย นส ว นใหญ อ าศั ย อยู กั บ ผู ป กครองที่ เ ป น บิ ด าและมารดา
รอยละ 67.01 รองลงมาคือ อาศัยอยูกับผูปกครองที่เปนมารดา รอยละ 16.68 โดยสวนใหญเปนกลุม
ที่บิ ดาและมารดาอยู ดวยกั น ร อยละ 70.29 รองลงมา คือ บิดาและมารดาแยกกัน อยูห รืออยูกับ
ผูอุป การะ รอยละ 29.71 ซึ่ งผูป กครองของนักเรีย นสําเร็จ การศึกษาระดับ มัธ ยมศึกษามากที่สุด
รอยละ 39.89 รองลงมาคื อ ระดับประถมศึกษาและต่ํากวา รอยละ 23.72 ประกอบอาชีพธุรกิจ
สวนตัว คาขายหรือรับจางทั่วไปมากที่สุด รอยละ 45.55 รองลงมา คือ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
รอยละ 22.94 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 20,000 บาท รอยละ 62.57 รองลงมาคือ 30,001 บาท
ขึ้นไป รอยละ 20.51 ปรากฏตามตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 สถานภาพเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาพรวมทั่วประเทศ
สถานภาพเศรษฐกิจและสังคม
ผูปกครอง
บิดา
มารดา
บิดาและมารดา
ผูอุปการะ
รวม
สถานภาพสมรสของผูปกครอง
บิดาและมารดาอยูดวยกัน
บิดาและมารดาแยกกันอยู
หรืออยูกับผูอุปการะ
รวม
การศึกษาของผูปกครอง
ประถมศึกษาและต่ํากวา
มัธยมศึกษา
ปวช./ปวส.
ปริญญาตรีหรือสูงกวา
รวม
อาชีพของผูปกครอง
รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ทํางานภาคเอกชน
ประกอบธุรกิจสวนตัว คาขาย
หรือรับจางทั่วไป
เกษตรกรรม
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

370
1,052
4,227
659
6,308

5.87
16.68
67.01
10.45
100

4,434
1,874

70.29
29.71

6,308

100

2,516
823
1,473
1,496
6,308

39.89
13.05
23.35
23.72
100

1,187
801
2,873

18.82
12.70
45.55

1,447
6,308

22.94
100
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ตารางที่ 4.6 (ตอ) สถานภาพเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาพรวมทั่วประเทศ
สถานภาพเศรษฐกิจและสังคม
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง
ไมเกิน 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

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

29.90
32.67
16.92
20.51
100

สวนที่ 1.2 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาพรวมทั่วประเทศ
จากผลการวิ เ คราะห ก ารถดถอยโลจิ ส ติ ก แบบทวิ (Binary Logistic
Regression) ที่ มีตัว แปรอิ ส ระ 16 ตัว เพื่ออธิบ ายโอกาสที่จ ะเรีย นตอสายสามัญ ของนักเรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยางมีนัยสําคัญ โดยมีคาวัด goodness
of fit คือ -2LL = 5,767.87 Chi-square =1,856.76 (df=26) ซึ่งมีระดับนัยสําคัญ 0.001 𝑹𝟐
(Cox & Snell) = 0.25 โดยสมการสําหรับการพยากรณการเรียนตอสายสามัญของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ภาพรวมทั่วประเทศ คือ
𝑒 1.73−0.66𝑥1(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

และเมื่อนําสมการนี้กลับไปทํานายขอมูล ในตัวอยางไดคาการทํานายถูกประมาณรอยละ 79 (78.88)
ซึ่งโดยภาพรวมสมการนี้มีความเหมาะสมกับขอมูลเชิงประจักษในระดับมาก โดยตัวแปรอิสระที่มี
ส ว นช ว ยอธิ บ ายตั ว แปรตาม (การเรีย นตอสายสามัญ ของนัก เรีย นชั้น มั ธ ยมศึ กษาปที่ 3) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ประกอบดวย
1) เพศ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพศชายมีโอกาสที่จะเรียนตอ
สายสามัญนอยกวาเพศหญิง 0.52 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
2) จํานวนพี่นอง พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เปนลูกคนเดียวมี
โอกาสที่จะเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียนที่มีจํานวนพี่นองรวมกันมากกวา 2 คน เปน 1.3 เทา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3) เกรดเฉลี่ยสะสม พบวา นักเรีย นชั้น มัธ ยมศึกษาปที่ 3 ที่มีเกรดเฉลี่ย
สะสมนอยกวาหรือเทากับ 2.5 (ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2) มีโอกาสเรียนตอ
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สายสามัญ นอยกวานักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 เปน 0.52 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.001
4) การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 ที่ไดรับขาวสารเกี่ย วกับการเรียนตอ มีโอกาสเรีย นตอสายสามัญ นอยกวานักเรียนที่ไมไดรับ
ขาวสารเกี่ยวการเรียนตอ เปน 0.59 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
5) ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ที่ ครู สนั บ สนุน ให เรี ย นตอสายสามัญ (มัธ ยมศึกษาตอนปลาย) มีโอกาสเรีย นตอสายสามัญ
มากกวา นักเรียนที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอสายอาชีวศึกษา (ปวช.) เปน 7.47 เทา อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.001
6) ผูปกครอง พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่อาศัยอยูกับผูปกครอง
ที่เปนบิดาและมารดามีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียนที่อาศัยอยูกับผูอุปการะ เปน 1.35
เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7) การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มี
ผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีห รือสูงกวามีโ อกาสเรีย นตอสายสามัญมากกวา
นักเรียนที่มีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษาและต่ํากวา เปน 1.59 เทา อยางมี
นัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.001
8) อาชีพของผูปกครอง
8.1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ผูปกครองมีอาชีพรับราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ มีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียนที่ผูปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม เปน 1.54
เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
8.2) นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 ที่ ผู ป กครองมี อ าชี พ ทํ า งาน
ภาคเอกชน มีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนที่ผูปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม เปน 0.74
เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
8.3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ผูปกครองมีอาชีพประกอบธุรกิจ
สวนตัวมีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนที่ผูปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม เปน 0.82 เทา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
9) รายได เฉลี่ยของผูปกครอง พบว า นักเรียนชั้น มัธ ยมศึกษาปที่ 3 ที่ มี
ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 บาทขึ้นไป มีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียนที่มี
ผูปกครอง มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท เปน 1.87 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001
10) เจตคติตอการเรียนเพื่อการมีงานทํา พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ที่มีคะแนนเจตคติตอการเรียนเพื่อการมีงานทําเพิ่มขึ้น 1 คะแนนมีโอกาสเรียนตอสายสามัญ
ลดลงรอยละ 32 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.7
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ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาพรวมทั่วประเทศ
ตัวแปรอิสระ

เพศ
ชาย (1)
หญิง
จํานวนพี่นอง
เปนลูกคนเดียว (1)
2 คน (2)
มากกวา 2 คน
ลําดับการเปนบุตร
คนที่ 1 (1)
คนที่ 2 (2)
ลําดับที่อื่น ๆ
เกรดเฉลี่ยสะสม
นอยกวาหรือเทากับ 2.5 (1)
มากกวา 2.5
การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ
ไดรับ (1)
ไมไดรับ
การแนะแนวการศึกษาตอจากครู
เคย (1)
ไมเคย
การสงเสริมใหเรียนตอจากครู
มี (1)
ไมมี
ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (1)
ระดับ ปวช.

B

S.E. Odds Ratio

-0.66***
-

0.07
-

0.52
1.00

0.26*
0.17
-

0.12
0.10
-

1.30
1.19
1.00

0.07
0.00
-

0.14
0.13
-

1.07
1.00
1.00

-0.66***
-

0.07
-

0.52
1.00

-0.53**
-

0.17
-

0.59
1.00

-0.10
-

0.21
-

0.90
1.00

-0.02
-

0.19
-

1.02
1.00

2.01***
-

0.07
-

7.47
1.00
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ตารางที่ 4.7 (ตอ) ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาพรวมทั่วประเทศ
ตัวแปรอิสระ

ผูปกครอง
บิดา (1)
มารดา (2)
บิดาและมารดา (3)
ผูอุปการะ
สถานภาพการสมรสของผูปกครอง
บิดาและมารดาอยูดวยกัน (1)
บิดาและมารดาแยกกันอยูหรืออยูกับผูอุปการะ
การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง
มัธยมศึกษา (1)
ปวช. หรือ ปวส. (2)
ปริญญาตรีหรือสูงกวา (3)
ประถมศึกษาและต่ํากวา
อาชีพของผูปกครอง
ทํางานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (1)
ทํางานภาคเอกชน (2)
ประกอบธุรกิจสวนตัว (3)
เกษตรกรรม
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง
10,001 – 20,000 บาท (1)
20,001 – 30,000 บาท (2)
30,001 บาทขึ้นไป (3)
ไมเกิน 10,000 บาท
เจตคติตอการเรียนเพื่อการมีงานทํา
เจตคติตอการคลอยตามเพื่อน
คานิยมทางการศึกษาของผูปกครอง
คาคงที่
-2 Log Likelihood
Model Chi-square
𝑹𝟐 (Cox & Snell)
Percentage correctly classified
n
หมายเหตุ *P ≤ .05

**P≤ .01

B

S.E. Odds Ratio

-0.03
0.03
0.30*
-

0.16
0.13
0.13
-

0.97
1.03
1.35
1.00

-0.07
-

0.11
-

0.94
1.00

-0.04
0.04
0.47***
-

0.08
0.11
0.13
-

0.96
1.04
1.59
1.00

0.43***
-0.29*
-0.20*
-

0.14
0.12
0.08
-

1.54
0.74
0.82
1.00

0.12
0.20
0.63***
-0.38***
-0.05
0.09
1.73***
5,767.87
1,856.76***,df=26
0.25
78.88
6,308 คน

0.08
0.10
0.12
0.10
0.05
0.07
0.52

1.13
1.22
1.87
1.00
0.68
0.95
1.10
5.66

***P≤ .001
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สวนที่ 1.3 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาพรวมทั่วประเทศ
จากผลการวิ เ คราะห ก ารถดถอยโลจิ ส ติ ก แบบทวิ (Binary Logistic
Regression) ที่มีตัวแปรอิสระ 16 ตัว เพื่ออธิบายโอกาสที่จะเรียนตอสายอาชีวศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยางมีนัยสําคัญ โดยมีคาวัด goodness
of fit คือ -2LL = 5,767.87 Chi-square =1,856.76 (df=26) ซึ่งมีระดับนัยสําคัญ 0.001 𝑹𝟐
(Cox & Snell) = 0.25 โดยสมการสําหรับการพยากรณการเรียนตอสายอาชีวศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาพรวมทั่วประเทศ 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

และเมื่อนําสมการนี้กลับไปทํานายขอมูล ในตัวอยางไดคาการทํานายถูกประมาณรอยละ 79 (78.88)
ซึ่งโดยภาพรวมสมการนี้มีความเหมาะสมกับขอมูลเชิงประจักษในระดับมาก โดยตัวแปรอิสระที่มีสวน
ชว ยอธิ บ ายตั ว แปรตาม (การเรี ย นตอสายอาชีวศึกษาของนักเรีย นชั้น มัธ ยมศึกษาปที่ 3) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติประกอบดวย
1) เพศ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพศชายมีโอกาสที่จะเรียนตอ
สายอาชีวศึกษามากกวาเพศหญิง 1.94 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
2) จํานวนพี่นอง พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เปนลูกคนเดียว
มี โ อกาสที่ จ ะเรี ย นต อ สายอาชี ว ศึ ก ษาน อ ยกว า นั ก เรี ย นที่ มี จํ า นวนพี่ น อ งร ว มกั น มากกว า 2 คน
เปน 0.77 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3) เกรดเฉลี่ยสะสม พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีเกรดเฉลี่ย
สะสมนอยกวาหรือเทากับ 2.5 (ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2) มีโอกาสเรียนตอ
สายอาชีวศึกษาไมแตกตางกับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.001
4) การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ที่ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวานักเรียนที่ไมไดรับ
ขาวสารเกี่ยวการเรียนตอ เปน 1.17 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
5) ระดั บ การศึ ก ษาที่ ค รู ส นั บ สนุ น ให เ รี ย นต อ พบว า นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอสายสามัญ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) มีโอกาสเรียนตอสาย
อาชีวศึกษานอยกวานักเรียนที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอสายอาชีวศึกษา (ปวช.) เปน 0.13 เทา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

-55-

6) ผูปกครอง พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่อาศัยอยูกับผูปกครอง
ที่เ ป น บิ ดาและมารดามี โ อกาสเรี ย นตอสายอาชีว ศึกษานอยกวานักเรีย นที่อาศัย อยูกับ ผูอุป การะ
เปน 0.74 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7) การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ที่มีผูป กครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีห รือสูงกวามีโอกาสเรียนตอสายอาชีว ศึกษา
นอยกวานักเรียนที่มีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษาและต่ํากวา เปน 0.63 เทา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
8) อาชีพของผูปกครอง พบวา
8.1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ผูปกครองมีอาชีพรับราชการหรือ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี โ อกาสเรี ย นต อสายอาชีว ศึกษานอยกวานั กเรีย นที่ผูป กครองมีอาชีพเกษตรกรรม
เปน 0.65 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
8.2) นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 ที่ ผู ป กครองมี อ าชี พ ทํ า งาน
ภาคเอกชนมี โ อกาสเรี ย นต อ สายอาชี ว ศึ ก ษามากกว า นั ก เรี ย นที่ ผู ป กครองมี อ าชี พ เกษตรกรรม
เปน 1.34 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
8.3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ผูปกครองมีอาชีพประกอบธุรกิจ
สวนตัวมีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวานักเรียนที่ผูปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม เปน 1.22
เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
9) รายไดเฉลี่ยของผูปกครอง พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ มี
ผู ป กครองมี ร ายได เ ฉลี่ ย ต อเดื อน 30,001 บาทขึ้น ไป มีโ อกาสเรีย นตอสายอาชีว ศึกษานอ ยกว า
นักเรียนที่มีผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท เปน 0.53 เทา อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001
10) เจตคติตอการเรียนเพื่อการมีงานทํา พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ที่มีคะแนนเจตคติตอการเรียนเพื่อการมีงานทําเพิ่มขึ้น 1 คะแนนมีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษา
เพิ่มขึ้นรอยละ 46 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001 รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.8

-56-

ตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายอาชีวศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาพรวมทั่วประเทศ
ตัวแปรอิสระ

เพศ
ชาย (1)
หญิง
จํานวนพี่นอง
เปนลูกคนเดียว (1)
2 คน Nrelative(2)
มากกวา 2 คน
ลําดับการเปนบุตร
คนที่ 1 (1)
คนที่ 2 (2)
ลําดับที่อื่น ๆ
เกรดเฉลี่ยสะสม
นอยกวาหรือเทากับ 2.5 (1)
มากกวา 2.5
การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ
ไดรับ (1)
ไมไดรับ
การแนะแนวการศึกษาตอจากครู
เคย (1)
ไมเคย
การสงเสริมใหเรียนตอจากครู
มี (1)
ไมมี
ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (1)
ระดับ ปวช.
ผูปกครอง
บิดา (1)
มารดา (2)
บิดาและมารดา (3)
ผูอุปการะ

B

S.E. Odds Ratio

0.66***
-

0.07
-

1.94
1.00

-0.26*
-0.17
-

0.12
0.10
-

0.77
0.84
1.00

-0.07
0.00
-

0.14
0.13
-

0.94
1.00
1.00

0.66***
-

0.07
-

1.00
1.00

0.53**
-

0.17
-

1.17
1.00

0.10
-

0.21
-

1.11
1.00

-0.02
-

0.19
-

0.98
1.00

-2.01***
-

0.07
-

0.13
1.00

0.03
-0.03
-0.30*
-

0.16
0.13
0.13
-

1.03
0.97
0.74
1.00
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ตารางที่ 4.8 (ตอ) ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาพรวมทั่วประเทศ
ตัวแปรอิสระ
สถานภาพการสมรสของผูปกครอง
บิดาและมารดาอยูดวยกัน (1)
บิดาและมารดาแยกกันอยูหรืออยูกับผูอุปการะ
การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง
มัธยมศึกษา (1)
ปวช. หรือ ปวส. (2)
ปริญญาตรีหรือสูงกวา (3)
ประถมศึกษาและต่ํากวา
อาชีพของผูปกครอง
ทํางานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (1)
ทํางานภาคเอกชน (2)
ประกอบธุรกิจสวนตัว (3)
เกษตรกรรม
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง
10,001 - 20,000 บาท (1)
20,001 – 30,000 บาท (2)
30,001 บาทขึ้นไป (3)
ไมเกิน 10,000 บาท
เจตคติตอการเรียนเพื่อการมีงานทํา
เจตคติตอการคลอยตามเพื่อน
คานิยมทางการศึกษาของผูปกครอง
คาคงที่
-2 Log Likelihood
Model Chi-square
𝑹𝟐 (Cox & Snell)
Percentage correctly classified
n
หมายเหตุ *P ≤ .05

**P≤ .01

B

S.E. Odds Ratio

0.07
-

0.11
-

1.07
1.00

0.04
-0.04
-0.47***
-

0.08
0.11
0.13
-

1.04
0.96
0.63
1.00

-0.43***
0.29*
0.20*
-

0.14
0.12
0.08
-

0.65
1.34
1.22
1.00

-0.12
-0.20
-0.63***
0.38***
0.05
-0.09
-1.73***
5,767.87
1,856.76***,df=26
0.25
78.88
6,308 คน

0.08
0.10
0.12
0.10
0.05
0.07
0.52

0.89
0.82
0.53
1.00
1.46
1.05
0.91
0.18

***P≤ .001
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สวนที่ 2 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง
สวนที่ 2.1 ผลการวิเคราะหสถานภาพทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคกลาง
2.1.1 ขอมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง
กลุ ม ตั ว อย า งนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 จํ า นวน 1,744 คน
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 59.86 และเพศชาย รอยละ 40.14 เปนนักเรียนที่มีพี่นองรวมกัน
ไมเกิน 2 คน รอยละ 73.63 รองลงมา คือ มีพี่นองรวมกันมากกวา 2 คน คิดเปนรอยละ 26.38
สวนใหญเปนบุตรคนที่ 1 รอยละ 52.75 รองลงมาคือ เปนบุตรคนที่ 2 รอยละ 35.67 โดยนักเรียน
สวนใหญมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 รอยละ 68.35 รองลงมา คือ เกรดเฉลี่ยสะสมนอยกวาหรือ
เทากับ 2.5 รอยละ 31.65 ปรากฏตามตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 ขอมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง
สถานภาพ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
จํานวนพี่นอง
เปนลูกคนเดียว
2 คน
มากกวา 2 คน
รวม
ลําดับการเปนบุตร
คนที่ 1
คนที่ 2
มากกวาคนที่ 2
รวม
เกรดเฉลี่ยสะสม
นอยกวาหรือเทากับ 2.5
มากกวา 2.5
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

700
1,044
1,744

40.14
59.86
100

366
918
460
1,744

20.99
52.64
26.38
100

920
622
202
1,744

52.75
35.67
11.58
100

552
1,192
1,744

31.65
68.35
100

-59-

2.1.2 ขอมูลดานสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับการเรียนตอของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง
นักเรีย นสวนใหญเคยไดรับ ขาวสารเกี่ย วกับการเรีย นตอในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ ปวช. รอยละ 96.90 และมีรอยละ 3.10 ที่ไมไดรับขาวสารดังกลาว
โดยกลุมที่ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ ไดรับขาวสารจากครูหรืออาจารยแนะแนวมากที่สุด
รอยละ 35.98 รองลงมาคือ รุนพี่หรือเพื่อน รอยละ 19.38 (ตารางที่ 4.10 และ ตารางที่ 4.10-1)
นักเรียนสวนใหญเคยไดรับการแนะแนวการศึกษาตอจากครู รอยละ 98.74 และมีรอยละ 1.26 ที่ไมเคย
ไดรับการแนะแนว (ตารางที่ 4.11) โดยนักเรียนสวนใหญคิดวาครูมีสวนในการจูงใจหรือสงเสริม
สนับสนุนใหเรียนตอ รอยละ 97.82 และมีรอยละ 2.18 ที่คิดวาครูไมมีสวนในการจูงใจ (ตารางที่
4.12) โดยสวนใหญครูสงเสริมหรือสนับสนุนใหนักเรียนเรียนตอในระดับ ปวช. รอยละ 52.52 และ
สนับสนุนใหเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 47.48 ปรากฏตามตารางที่ 4.13
ตารางที่ 4.10 การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง
การไดรับขาวสาร
ไมเคยไดรับขาวสาร
เคยไดรับขาวสาร
รวม

จํานวน (คน)
54
1,690
1,744

รอยละ
3.10
96.90
100

ตารางที่ 4.10-1 ชองทางการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง
การไดรับขาวสาร
เคยไดรับขาวสาร
สื่อมวลชน เชน วิทยุ โทรทัศน
อินเตอรเน็ต
เอกสารหรือวารสาร
ครู-อาจารยแนะแนว
ผูปกครอง
รุนพี่ เพื่อน
ผูนําชุมชน
อื่น ๆ เชน วิทยากรมาแนะนํา
รวม
หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ

จํานวน (ครั้ง)

รอยละ

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
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ตารางที่ 4.11 การแนะแนวการศึกษาตอจากครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง
การไดรับการแนะแนวการศึกษาตอ
เคยไดรับการแนะแนว
ไมเคยไดรับการแนะแนว
รวม

จํานวน (คน)
1,722
22
1,744

รอยละ
98.74
1.26
100

ตารางที่ 4.12 การมีสวนสงเสริมใหเรียนตอจากครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง
มี
ไมมี

การมีสวนสงเสริมใหเรียนตอจากครู
รวม

จํานวน (คน)
1,706
38
1,744

รอยละ
97.82
2.18
100

ตารางที่ 4.13 ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.)
รวม

จํานวน (คน)
828
916
1,744

รอยละ
47.48
52.52
100

1.1.3 ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคกลาง
นักเรียนสวนใหญอาศัยอยูกับผูปกครองเปนบิดาและมารดา รอยละ
63.07 รองลงมาคือ อาศัยอยูกับผูปกครองที่เปนมารดา รอยละ 18.18 โดยสวนใหญเปนกลุมที่บิดา
และมารดาอยูดวยกัน รอยละ 66.06 รองลงมา คือ บิดาและมารดาแยกกันอยูหรืออยูกับผูอุปการะ
รอยละ 33.94 ซึ่งผูปกครองของนักเรียนสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุดรอยละ 44.84
รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษาและต่ํากวา รอยละ 25.34 สวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว
คาขายหรือรับจางทั่วไป 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
ปรากฏตามตารางที่ 4.14
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ตารางที่ 4.14 สถานภาพเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง
สถานภาพเศรษฐกิจและสังคม
ผูปกครอง
บิดา
มารดา
บิดาและมารดา
ผูอุปการะ
รวม
สถานภาพสมรสของผูปกครอง
บิดาและมารดาอยูดวยกัน
บิดาและมารดาแยกกันอยู
หรืออยูกับผูอุปการะ
รวม
การศึกษาของผูปกครอง
ประถมศึกษาและต่ํากวา
มัธยมศึกษา
ปวช./ปวส.
ปริญญาตรีหรือสูงกวา
รวม
อาชีพของผูปกครอง
รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ทํางานภาคเอกชน
ประกอบธุรกิจสวนตัว คาขาย
หรือรับจางทั่วไป
เกษตรกรรม
รวม
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง
ไมเกิน 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

113
317
1,100
214
1,744

6.48
18.18
63.07
12.27
100

1,152
592

66.06
33.94

1,744

100

782
267
253
442
1,744

44.84
15.31
14.51
25.34
100

183
357
962

10.49
20.47
55.16

242
1,744

13.88
100

473
697
307
267
1,744

27.12
39.97
17.60
15.31
100
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สวนที่ 2.2 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง
จากผลการวิ เ คราะห ก ารถดถอยโลจิ ส ติ ก แบบทวิ (Binary Logistic
Regression) ที่ มีตั วแปรอิ ส ระ 16 ตั ว เพื่ ออธิบ ายโอกาสที่ จะเรี ยนตอสายสามั ญของนักเรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยางมีนัยสําคัญ โดยมีคาวัด
goodness of fit คือ -2LL = 1,826.86 Chi-square =516.82 (df=26) ซึ่งมีระดับนัยสําคัญ 0.001
𝑹𝟐 (Cox & Snell) = 0.26 โดยสมการสําหรับการพยากรณการเรียนตอสายสามัญของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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 + e0.99−0.58x1(1) −0.42x4(1) +2.06x8(1) −0.31x11(1) −0.75x12(2) −0.54x12(3)
และเมื่อนําสมการนี้กลับไปทํานายขอมูลในตัวอยางไดคาการทํานายถูกประมาณรอยละ 75 (75.11)
ซึ่งโดยภาพรวมสมการนี้มีความเหมาะสมกับขอมูลเชิงประจักษในระดับมาก โดยตัวแปรอิสระที่มีสวน
ชวยอธิบายตัวแปรตาม (การเรียนตอสายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ประกอบดวย
1) เพศ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง เพศชายมีโอกาส
ที่จะเรียนตอสายสามัญนอยกวาเพศหญิง 0.56 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
2) เกรดเฉลี่ยสะสม พบว า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลางที่ มี
เกรดเฉลี่ ย สะสมน อยกว า หรื อเท า กั บ 2.5 (ตั้งแต ชั้น มั ธ ยมศึ กษาปที่ 1 ถึง ชั้น มัธ ยมศึ กษาป ที่ 2)
มีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 เปน 0.66 เทา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
3) ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ภาคกลาง ที่ครู สนั บสนุ นใหเรียนตอสายสามัญ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) มีโ อกาสเรียนตอ
สายสามัญมากกวา นักเรียนที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอสายอาชีวศึกษา (ปวช.) เปน 7.85 เทา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
4) การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคกลาง ที่มีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษามีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวา
นักเรียนที่มีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษาและต่ํากวา เปน 0.73 เทา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5) อาชีพของผูปกครอง
5.1) นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 ภาคกลาง ที่ ผู ป กครองทํ า งาน
ภาคเอกชนมีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนที่ผูปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม เปน 0.47
เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
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5.2) นักเรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปที่ 3 ภาคกลาง ที่ผูป กครองประกอบ
ธุ ร กิ จ ส ว นตั ว มี โ อกาสเรี ย นต อ สายสามั ญ น อ ยกว า นั ก เรี ย นที่ ผู ป กครองมี อ าชี พ เกษตรกรรม
เปน 0.58 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.15
ตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง
ตัวแปรอิสระ

เพศ
ชาย (1)
หญิง
จํานวนพี่นอง
เปนลูกคนเดียว (1)
2 คน (2)
มากกวา 2 คน
ลําดับการเปนบุตร
คนที่ 1 (1)
คนที่ 2 (2)
ลําดับที่อื่น ๆ
เกรดเฉลี่ยสะสม
นอยกวาหรือเทากับ 2.5 (1)
มากกวา 2.5
การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ
ไดรับ (1)
ไมไดรับ
การแนะแนวการศึกษาตอจากครู
เคย (1)
ไมเคย
การสงเสริมใหเรียนตอจากครู
มี (1)
ไมมี
ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (1)
ระดับ ปวช.

B

S.E.

Odds Ratio

-0.58***
-

0.13
-

0.56
1.00

0.04
-0.01
-

0.21
0.17
-

1.04
0.99
1.00

0.17
-0.13
-

0.24
0.23
-

1.18
0.88
1.00

-0.42***
-

0.13
-

0.66
1.00

-0.41
-

0.36
-

0.66
1.00

-0.72
-

0.56
-

0.49
1.00

0.13
-

0.41
-

1.13
1.00

2.06***
-

0.12
-

7.85
1.00
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ตารางที่ 4.15 (ตอ) ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง
ตัวแปรอิสระ
ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (1)
ระดับ ปวช.
ผูปกครอง
บิดา (1)
มารดา (2)
บิดาและมารดา (3)
ผูอุปการะ
สถานภาพการสมรสของผูปกครอง
บิดาและมารดาอยูดวยกัน (1)
บิดาและมารดาแยกกันอยูหรืออยูกับผูอุปการะ
การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง
มัธยมศึกษา (1)
ปวช. หรือ ปวส. (2)
ปริญญาตรีหรือสูงกวา (3)
ประถมศึกษาและต่ํากวา
อาชีพของผูปกครอง
ทํางานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (1)
ทํางานภาคเอกชน (2)
ประกอบธุรกิจสวนตัว (3)
เกษตรกรรม
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง
10,001 – 20,000 บาท (1)
20,001 – 30,000 บาท (2)
มากกวา 30,001 บาท (3)
ไมเกิน 10,000 บาท
เจตคติตอการเรียนเพื่อการมีงานทํา
เจตคติตอการคลอยตามเพื่อน
คานิยมทางการศึกษาของผูปกครอง
คาคงที่

B

S.E.

Odds Ratio

2.06***
-

0.12
-

7.85
1.00

0.14
-0.12
0.26
-

0.28
0.21
0.23
-

1.15
0.89
1.29
1.00

-0.11
-

0.20
-

0.90
1.00

-0.31*
-0.03
0.13
-

0.15
0.20
0.23
-

0.73
0.97
1.14
1.00

0.53
-0.75***
-0.54**
-

0.29
0.22
0.18
-

1.70
0.47
0.58
1.00

-0.05
0.15
0.32
-0.07
-0.04
0.17
0.99

0.15
0.19
0.20
0.17
0.09
0.12
1.05

0.95
1.16
1.38
1.00
0.93
0.96
1.19
2.70
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ตารางที่ 4.15 (ตอ) ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง
-2 Log Likelihood
Model Chi-square
𝑹𝟐 (Cox & Snell)
Percentage correctly classified
n
หมายเหตุ *P ≤ .05

**P≤ .01

1,826.86
516.82***,df=26
0.26
75.11
1,744 คน
***P≤ .001

สวนที่ 2.3 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง
จากผลการวิ เ คราะห ก ารถดถอยโลจิ ส ติ ก แบบทวิ (Binary Logistic
Regression) ที่มีตัวแปรอิสระ 16 ตัว เพื่ออธิบายโอกาสที่จะเรียนตอสายอาชีวศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยางมีนัยสําคัญ โดยมีคาวัด
goodness of fit คือ -2LL = 1,826.86 Chi-square =516.82 (df=26) ซึ่งมีระดับนัยสําคัญ
0.001 𝑹𝟐 (Cox & Snell) = 0.26 โดยสมการสําหรับการพยากรณการเรียนตอสายอาชีวศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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)

และเมื่อนําสมการนี้กลับไปทํานายขอมูลในตัวอยางไดคาการทํานายถูกประมาณรอยละ 75 (75.11)
ซึ่งโดยภาพรวมสมการนี้มีความเหมาะสมกับขอมูลเชิงประจักษในระดับมาก โดยตัวแปรอิสระที่มี
สวนชวยอธิบายตัวแปรตาม (การเรียนตอสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติประกอบดวย
1) เพศ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง เพศชายมีโอกาส
ที่จะเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวาเพศหญิง 1.78 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

2) เกรดเฉลี่ยสะสม พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลางที่ มี
เกรดเฉลี่ ย สะสมน อยกว า หรื อเท า กั บ 2.5 (ตั้งแต ชั้น มั ธ ยมศึ กษาปที่ 1 ถึง ชั้น มัธ ยมศึ กษาป ที่ 2)
มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวานักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 เปน 1.51 เทา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
3) ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ป ที่ 3 ภาคกลางที่ ครู ส นั บ สนุ น ให เรี ย นตอสายสามัญ (มัธ ยมศึกษาตอนปลาย) มีโ อกาสเรีย นต อ
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สายอาชีวศึกษานอยกวานักเรียนที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอสายอาชีวศึกษา (ปวช.) เปน 0.13 เทา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
4) การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคกลางที่มีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษามีโอกาสเรีย นตอสายอาชีว ศึกษา
มากกวานักเรียนที่มีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษาและต่ํากวา เปน 1.36 เทา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
5) อาชีพของผูปกครอง
5.1) นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 ภาคกลางที่ ผู ป กครองทํ า งาน
ภาคเอกชนมี โ อกาสเรี ย นต อ สายอาชี ว ศึ ก ษามากกว า นั ก เรี ย นที่ ผู ป กครองมี อ าชี พ เกษตรกรรม
เปน 2.12 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
5.2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลางที่ผูปกครองประกอบธุรกิจ
สวนตัวมีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวานักเรียนที่ผูปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม เปน 1.71
เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.16
ตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายอาชีวศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง
เพศ

ตัวแปรอิสระ

ชาย (1)
หญิง
จํานวนพี่นอง
เปนลูกคนเดียว (1)
2 คน (2)
มากกวา 2 คน
ลําดับการเปนบุตร
คนที่ 1 (1)
คนที่ 2 (2)
ลําดับที่อื่น ๆ
เกรดเฉลี่ยสะสม
นอยกวาหรือเทากับ 2.5 (1)
มากกวา 2.5
การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ
ไดรับ (1)
ไมไดรับ

B

S.E.

Odds Ratio

0.58***
-

0.13
-

1.78
1.00

-0.04
0.01
-

0.21
0.17
-

0.96
1.01
1.00

-0.17
0.13
-

0.24
0.23
-

0.85
1.14
1.00

0.42***
-

0.13
-

1.51
1.00

0.41
-

0.36
-

1.51
1.00

-67-

ตารางที่ 4.16 (ตอ) ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสาย
อาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง
ตัวแปรอิสระ
การแนะแนวการศึกษาตอจากครู
เคย (1)
ไมเคย
การสงเสริมใหเรียนตอจากครู
มี (1)
ไมมี
ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (1)
ระดับ ปวช.
ผูปกครอง
บิดา (1)
มารดา (2)
บิดาและมารดา (3)
ผูอุปการะ
สถานภาพการสมรสของผูปกครอง
บิดาและมารดาอยูดวยกัน (1)
บิดาและมารดาแยกกันอยูหรืออยูกับผูอุปการะ
การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง
มัธยมศึกษา (1)
ปวช. หรือ ปวส. (2)
ปริญญาตรีหรือสูงกวา (3)
ประถมศึกษาและต่ํากวา
อาชีพของผูปกครอง
ทํางานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (1)
ทํางานภาคเอกชน (2)
ประกอบธุรกิจสวนตัว (3)
เกษตรกรรม
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง
10,001 – 20,000 บาท (1)
20,001 – 30,000 บาท (2)
มากกวา 30,001 บาท (3)
ไมเกิน 10,000 บาท

B

S.E.

Odds Ratio

0.72
-

0.56
-

2.06
1.00

-0.13
-

0.41
-

0.88
1.00

-2.06***
-

0.12
-

0.13
1.00

-0.14
-0.12
-0.26
-

0.28
0.21
0.23
-

0.87
1.13
0.77
1.00

0.11
-

0.20
-

1.11
1.00

0.31*
0.03
-0.13
-

0.15
0.20
0.23
-

1.36
1.03
0.88
1.00

-0.53
0.75***
0.54**
-

0.29
0.22
0.18
-

0.59
2.12
1.71
1.00

0.05
-0.15
-0.32
-

0.15
0.19
0.20
-

1.05
0.86
0.73
1.00
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ตารางที่ 4.16 (ตอ) ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสาย
อาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง
ตัวแปรอิสระ
เจตคติตอการเรียนเพื่อการมีงานทํา
เจตคติตอการคลอยตามเพื่อน
คานิยมทางการศึกษาของผูปกครอง
คาคงที่
-2 Log Likelihood
Model Chi-square
𝑹𝟐 (Cox & Snell)
Percentage correctly classified
n
หมายเหตุ *P ≤ .05
**P≤ .01

B
0.07
0.04
-0.17
-0.99
1,826.86
516.82***,df=26
0.26
75.11
1,744 คน
***P≤ .001

S.E. Odds Ratio
0.17
1.07
0.09
1.04
0.12
0.84
1.05
0.37

สวนที่ 3 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือ
สวนที่ 3.1 ผลการวิเคราะหสถานภาพทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเหนือ
3.1.1 ขอมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือ
กลุ ม ตั ว อย า งนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 จํ า นวน 1,517 คน
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 58.87 และเพศชาย รอยละ 41.13 เปนนักเรียนที่มีพี่นองรวมกัน
ไมเกิน 2 คน รอยละ 83.78 รองลงมา คือ มีพี่นองรวมกันมากกวา 2 คน คิดเปนรอยละ 16.22
เปนบุตรคนที่ 1 มากที่สุด รอยละ 48.19 รองลงมาคือ เปนบุตรคนที่ 2 รอยละ 44.63 โดยนักเรียน
สวนใหญมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 รอยละ 78.38 รองลงมา คือ เกรดเฉลี่ยสะสมนอยกวาหรือ
เทากับ 2.5 รอยละ 21.62 ปรากฏตามตารางที่ 4.17
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ตารางที่ 4.17 ขอมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือ
สถานภาพ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
จํานวนพี่นอง
เปนลูกคนเดียว
2 คน
มากกวา 2 คน
รวม
ลําดับการเปนบุตร
คนที่ 1
คนที่ 2
มากกวาคนที่ 2
รวม
เกรดเฉลี่ยสะสม
นอยกวาหรือเทากับ 2.5
มากกวา 2.5
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

624
893
1,517

41.13
58.87
100

350
921
246
1,517

23.07
60.71
16.22
100

731
677
109
1,517

48.19
44.63
7.19
100

328
1,189
1,517

21.62
78.38
100

3.1.2 ขอมูลดานสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับการเรียนตอของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือ
นักเรีย นสวนใหญเคยไดรับ ขาวสารเกี่ย วกับการเรีย นตอในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ ปวช. รอยละ 93.01 และมีรอยละ 6.99 ที่ไมไดรับขาวสารดังกลาว
โดยกลุมที่ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ ไดรับขาวสารจากครูหรืออาจารยแนะแนวมากที่สุด
รอยละ 32.37 รองลงมาคือ รุนพี่หรือเพื่อน รอยละ 19.10 (ตารางที่ 4.18 และ ตารางที่ 4.18-1)
นักเรียนสวนใหญเคยไดรับการแนะแนวการศึกษาตอจากครู รอยละ 94.20 และมีรอยละ 5.80 ที่ไมเคย
ไดรับการแนะแนว (ตารางที่ 4.19) โดยนักเรียนสวนใหญคิดวาครูมีสวนในการจูงใจหรือสงเสริม
สนับสนุนใหเรียนตอ รอยละ 94.99 และมีรอยละ 5.01 ที่คิดวาครูไมมีสวนในการจูงใจ (ตารางที่
4.20) โดยสว นใหญครูสงเสริมหรือสนับสนุน ใหนักเรีย นเรีย นตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รอยละ 72.25 และสนับสนุนใหเรียนตอในระดับ ปวช. รอยละ 27.75 ปรากฏตามตารางที่ 4.21
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ตารางที่ 4.18 การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือ
การไดรับขาวสาร
ไมเคยไดรับขาวสาร
เคยไดรับขาวสาร
รวม

จํานวน (คน)
54
1,690
1,744

รอยละ
3.10
96.90
100

ตารางที่ 4.18-1 ชองทางการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือ
การไดรับขาวสาร
เคยไดรับขาวสาร
สื่อมวลชน เชน วิทยุ โทรทัศน
อินเตอรเน็ต
เอกสารหรือวารสาร
ครู-อาจารยแนะแนว
ผูปกครอง
รุนพี่ เพื่อน
ผูนําชุมชน
อื่น ๆ เชน วิทยากรมาแนะนํา
รวม
หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ

จํานวน (ครั้ง)

รอยละ

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

ตารางที่ 4.19 การแนะแนวการศึกษาตอจากครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือ
การไดรับการแนะแนวการศึกษาตอ
เคยไดรับการแนะแนว
ไมเคยไดรับการแนะแนว
รวม

จํานวน (คน)
1,722
22
1,744

รอยละ
98.74
1.26
100

ตารางที่ 4.20 การมีสวนสงเสริมใหเรียนตอจากครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือ
มี
ไมมี

การมีสวนสงเสริมใหเรียนตอจากครู
รวม

จํานวน (คน)
1,706
38
1,744

รอยละ
97.82
2.18
100
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ตารางที่ 4.21 ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือ
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.)
รวม

จํานวน (คน)
828
916
1,744

รอยละ
47.48
52.52
100

3.1.3 ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเหนือ
นักเรียนสวนใหญอาศัยอยูกับผูปกครองเปนบิดาและมารดา รอยละ
66.58 รองลงมาคือ อาศัยอยูกับผูปกครองที่เปนมารดา รอยละ 15.95 โดยสวนใหญเปนกลุมที่บิดา
และมารดาอยูดวยกัน รอยละ 70.20 รองลงมา คือ บิดาและมารดาแยกกันอยูหรืออยูกับผูอุปการะ
รอยละ 29.80 ซึ่งผูปกครองของนักเรียนสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุดรอยละ 36.78
รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษาและต่ํากวา รอยละ 29.86 ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว คาขายหรือ
รับ จ า งทั่ ว ไปมากที่ สุ ด ร อยละ 48.12 รองลงมา คื อ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร อยละ 24.65
สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 20,000 บาท รอยละ 66.32 รองลงมาคือ 30,001 บาทขึ้นไป รอยละ
17.01 ปรากฏตามตารางที่ 4.22
ตารางที่ 4.22 สถานภาพเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือ
สถานภาพเศรษฐกิจและสังคม
ผูปกครอง
บิดา
มารดา
บิดาและมารดา
ผูอุปการะ
รวม
สถานภาพสมรสของผูปกครอง
บิดาและมารดาอยูดวยกัน
บิดาและมารดาแยกกันอยู
หรืออยูกับผูอุปการะ
รวม
การศึกษาของผูปกครอง
ประถมศึกษาและต่ํากวา
มัธยมศึกษา
ปวช./ปวส.
ปริญญาตรีหรือสูงกวา
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

102
242
1,010
163
1,517

6.72
15.95
66.58
10.74
100

1,065
452

70.20
29.80

1,517

100

453
558
152
354
1,517

29.86
36.78
10.02
23.34
100
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ตารางที่ 4.22 (ตอ) สภาพเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือ
สถานภาพ
อาชีพของผูปกครอง
รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ทํางานภาคเอกชน
ประกอบธุ ร กิ จ ส ว นตั ว ค า ขาย
หรือรับจางทั่วไป
เกษตรกรรม
รวม
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง
ไมเกิน 10,000 บาท
10,001- 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

275
138
730

18.13
9.10
48.12

374
1,517

24.65
100

552
454
253
258
1,517

36.39
29.93
16.68
17.01
100

สวนที่ 3.2 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือ
จากผลการวิ เ คราะห ก ารถดถอยโลจิ ส ติ ก แบบทวิ (Binary Logistic
Regression) ที่ มีตัว แปรอิ ส ระ 16 ตัว เพื่ออธิบ ายโอกาสที่จ ะเรีย นตอสายสามัญ ของนักเรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือ มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยางมีนัยสําคัญ โดยมีคาวัด
goodness of fit คือ -2LL = 1,271.15
Chi-square =240.39 (df=26) ซึ่งมีระดับนัยสําคัญ
0.001 𝑹𝟐 (Cox & Snell) = 0.15 โดยสมการสําหรับการพยากรณการเรียนตอสายสามัญของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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 + e2.04−0.57𝑥1(1) −0.58𝑥4(1) −1.08𝑥5(1) +1.49𝑥8(1) +0.49𝑥13(2) +0.68𝑥13(3)
และเมื่อนําสมการนี้กลับไปทํานายขอมูลในตัวอยางไดคาการทํานายถูกประมาณรอยละ 82 (82.40)
ซึ่งโดยภาพรวมสมการนี้มีความเหมาะสมกับขอมูลเชิงประจักษในระดับมากที่สุด โดยตัวแปรอิสระที่มี
สวนชวยอธิบายตัวแปรตาม (การเรียนตอสายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือ)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ประกอบดวย
1) เพศ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือ เพศชายมีโอกาส
ที่จะเรียนตอสายสามัญนอยกวาเพศหญิง 0.57 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
2) เกรดเฉลี่ยสะสม พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือที่มีเกรด
เฉลี่ยสะสมนอยกวาหรือเทากับ 2.5 (ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2) มีโอกาส
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เรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 เปน 0.56 เทา อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.001
3) การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 ภาคเหนือที่เคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ มีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนที่
เคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ เปน 0.34 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4) ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ภาคเหนือ ที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอสายสามัญ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) มีโอกาสเรียนตอสาย
สามัญ มากกวา นักเรียนที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอสายอาชีวศึกษา (ปวช.) เปน 4.44 เทา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
5) รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง
5.1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือ ที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียนที่ผูปกครองมีรายได
เฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท เปน 1.63 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือ ที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน 30,001 บาทขึ้นไป มีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท เปน 1.97 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 4.23
ตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือ
เพศ

ตัวแปรอิสระ

ชาย (1)
หญิง
จํานวนพี่นอง
เปนลูกคนเดียว (1)
2 คน (2)
มากกวา 2 คน
ลําดับการเปนบุตร
คนที่ 1 (1)
คนที่ 2 (2)
ลําดับที่อื่น ๆ
เกรดเฉลี่ยสะสม
นอยกวาหรือเทากับ 2.5 (1)
มากกวา 2.5

B

S.E. Odds Ratio

-0.57***
-

0.15
-

0.57
1.00

0.36
0.38
-

0.29
0.24
-

1.44
1.46
1.00

0.16
0.16
-

0.34
0.33
-

1.17
1.17
1.00

-0.58***
-

0.16
-

0.56
1.00
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ตารางที่ 4.23 (ตอ) ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือ
ตัวแปรอิสระ
การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ
ไดรับ (1)
ไมไดรับ
การแนะแนวการศึกษาตอจากครู
เคย (1)
ไมเคย
การสงเสริมใหเรียนตอจากครู
มี (1)
ไมมี
ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (1)
ระดับ ปวช.
ผูปกครอง
บิดา (1)
มารดา (2)
บิดาและมารดา (3)
ผูอุปการะ
สถานภาพการสมรสของผูปกครอง
บิดาและมารดาอยูดวยกัน (1)
บิดาและมารดาแยกกันอยูหรืออยูกับผูอุปการะ
การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง
มัธยมศึกษา (1)
ปวช. หรือ ปวส. (2)
ปริญญาตรีหรือสูงกวา (3)
ประถมศึกษาและต่ํากวา
อาชีพของผูปกครอง
ทํางานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (1)
ทํางานภาคเอกชน (2)
ประกอบธุรกิจสวนตัว (3)
เกษตรกรรม

B

S.E. Odds Ratio

-1.08**
-

0.36
-

0.34
1.00

0.25
-

0.32
-

1.28
1.00

0.04
-

0.36
-

1.04
1.00

1.49***
-

0.14
-

4.44
1.00

0.49
0.15
0.46
-

0.34
0.27
0.27
-

1.64
1.17
1.59
1.00

-0.20
-

0.24
-

0.82
1.00

0.05
-0.02
0.38
-

0.17
0.27
0.26
-

1.05
0.98
1.47
1.00

0.07
0.23
-0.24
-

0.29
0.32
0.18
-

1.08
1.26
0.78
1.00
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ตารางที่ 4.23 (ตอ) ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือ
ตัวแปรอิสระ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง
10,001 – 20,000 บาท (1)
20,001 – 30,000 บาท (2)
30,001 บาทขึ้นไป (3)
ไมเกิน 10,000 บาท
เจตคติตอการเรียนเพื่อการมีงานทํา
เจตคติตอการคลอยตามเพื่อน
คานิยมทางการศึกษาของผูปกครอง
คาคงที่
-2 Log Likelihood
Model Chi-square
𝑹𝟐 (Cox & Snell)
Percentage correctly classified
n
หมายเหตุ *P ≤ .05

**P≤ .01

B
0.21
0.49*
0.68*
-0.42
-0.12
0.17
2.04
1,271.15
240.39***,df=26
0.15
82.40
1,517 คน

S.E. Odds Ratio
0.17
0.24
0.27
0.22
0.11
0.15
1.14

1.23
1.63
1.97
1.00
0.66
0.89
1.18
7.71

***P≤ .001

สวนที่ 3.3 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายอาชีวศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือ

จากผลการวิ เ คราะห ก ารถดถอยโลจิ ส ติ ก แบบทวิ (Binary Logistic
Regression) ที่มีตัวแปรอิสระ 16 ตัว เพื่ออธิบายโอกาสที่จะเรียนตอสายอาชีวศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือ มีความสอดคลองกับขอมูล เชิงประจักษอยางมีนัยสําคัญ โดยมีคาวัด
goodness of fit คือ -2LL = 1,271.15 Chi-square =240.39 (df=26) ซึ่งมีระดับนัยสําคัญ
0.001 𝑹𝟐 (Cox & Snell) = 0.15 โดยสมการสําหรับการพยากรณการเรียนตอสายอาชีวศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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)
และเมื่อนําสมการนี้กลับไปทํานายขอมูลในตัวอยางไดคาการทํานายถูกประมาณรอยละ 82 (82.40)
ซึ่งโดยภาพรวมสมการนี้มีความเหมาะสมกับขอมูลเชิงประจักษในระดับมากที่สุด โดยตัวแปรอิสระ
ที่ มีส ว นช ว ยอธิ บ ายตั ว แปรตาม (การเรีย นตอ สายอาชีว ศึกษาของนั กเรี ย นชั้น มั ธ ยมศึก ษาป ที่ 3
ภาคเหนือ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ประกอบดวย
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1) เพศ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือ เพศชายมีโอกาส
ที่จะเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวาเพศหญิง 1.76 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
2) เกรดเฉลี่ยสะสม พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือที่ มี
เกรดเฉลี่ ย สะสมน อ ยกว า หรื อ เท า กั บ 2.5 (ตั้ ง แต ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 ถึ ง ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่
2) มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวานักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 เปน 1.78 เทา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
3) การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ภาคเหนือที่เคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวา
นักเรียนที่ไมเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ เปน 2.94 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
4) ระดั บ การศึ ก ษาที่ ค รู ส นั บ สนุ น ให เ รี ย นต อ พบว า นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอสายสามัญ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) มีโอกาส
เรียนตอสายอาชีวศึกษานอยกวานักเรียนที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอสายอาชีวศึกษา (ปวช.) เปน 0.23 เทา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
5) รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง
5.1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษานอยกวานักเรียนที่ผูปกครองมี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท เปน 0.62 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนมากกวา 30,001 บาท มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษานอยกวานักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท เปน 0.51 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 4.24
ตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายอาชีวศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือ
เพศ

ตัวแปรอิสระ

ชาย (1)
หญิง
จํานวนพี่นอง
เปนลูกคนเดียว (1)
2 คน Nrelative(2)
มากกวา 2 คน

B

S.E. Odds Ratio

0.57***
-

0.15
-

1.76
1.00

-0.36
-0.38
-

0.29
0.24
-

0.70
0.68
1.00
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ตารางที่ 4.24 (ตอ) ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือ
ตัวแปรอิสระ

ลําดับการเปนบุตร
คนที่ 1 (1)
คนที่ 2 (2)
ลําดับที่อื่น ๆ
เกรดเฉลี่ยสะสม
นอยกวาหรือเทากับ 2.5 (1)
มากกวา 2.5
การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ
ไดรับ (1)
ไมไดรับ
การแนะแนวการศึกษาตอจากครู
เคย (1)
ไมเคย
การสงเสริมใหเรียนตอจากครู
มี (1)
ไมมี
ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (1)
ระดับ ปวช.
ผูปกครอง
บิดา (1)
มารดา (2)
บิดาและมารดา (3)
ผูอุปการะ
สถานภาพการสมรสของผูปกครอง
บิดาและมารดาอยูดวยกัน (1)
บิดาและมารดาแยกกันอยูหรืออยูกับผูอุปการะ
การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง
มัธยมศึกษา (1)
ปวช. หรือ ปวส. (2)
ปริญญาตรีหรือสูงกวา (3)
ประถมศึกษาและต่ํากวา

B

S.E. Odds Ratio

-0.16
-0.16
-

0.34
0.33
-

0.86
0.86
1.00

0.58***
-

0.16
-

1.78
1.00

1.08**
-

0.36
-

2.94
1.00

-0.25
-

0.32
-

0.78
1.00

-0.04
-

0.36
-

0.96
1.00

-1.49***
-

0.14
-

0.23
1.00

-0.49
-0.15
-0.46
-

0.34
0.27
0.27
-

0.61
0.86
0.63
1.00

0.20
-

0.24
-

1.23
1.00

-0.05
0.02
-0.38
-

0.17
0.27
0.26
-

0.95
1.02
0.86
1.00
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ตารางที่ 4.24 (ตอ) ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสาย
อาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือ
ตัวแปรอิสระ
อาชีพของผูปกครอง
ทํางานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (1)
ทํางานภาคเอกชน (2)
ประกอบธุรกิจสวนตัว (3)
เกษตรกรรม
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง
10,001 – 20,000 บาท (1)
20,001 – 30,000 บาท (2)
มากกวา 30,001 บาท (3)
ไมเกิน 10,000 บาท
เจตคติตอการเรียนเพื่อการมีงานทํา
เจตคติตอการคลอยตามเพื่อน
คานิยมทางการศึกษาของผูปกครอง
คาคงที่
-2 Log Likelihood
Model Chi-square
𝑹𝟐 (Cox & Snell)
Percentage correctly classified
n
หมายเหตุ *P ≤ .05

**P≤ .01

B

S.E. Odds Ratio

-0.07
-0.23
0.24
-

0.29
0.32
0.18
-

0.93
0.79
1.28
1.00

-0.21
-0.49*
-0.68*
0.42
0.12
-0.17
-2.04
1,271.15
240.39***,df=26
0.15
82.40
1,517 คน

0.17
0.24
0.27
0.22
0.11
0.15
1.14

0.81
0.62
0.51
1.00
1.52
1.13
0.85
0.13

***P≤ .001
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สวนที่ 4 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคตะวันออกเหนือ
สวนที่ 4.1 ผลการวิเคราะหสถานภาพทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.1.1 ขอมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ ม ตั ว อย า งนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 จํ า นวน 1,528 คน
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 61.85 และเพศชาย รอยละ 38.15 เปนนักเรียนที่มีพี่นองรวมกัน
ไมเกิน 2 คน รอยละ 80.30 รองลงมา คือ มีพี่นองรวมกันมากกวา 2 คน คิดเปนรอยละ 19.70
เปนบุตรคนที่ 1 มากที่สุด รอยละ 49.28 รองลงมาคือ เปนบุตรคนที่ 2 รอยละ 42.41 โดยนักเรียน
สวนใหญมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 รอยละ 77.36 รองลงมา คือ เกรดเฉลี่ยสะสมนอยกวาหรือ
เทากับ 2.5 รอยละ 22.64 ปรากฏตามตารางที่ 4.25
ตารางที่ 4.25 ขอมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานภาพ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
จํานวนพี่นอง
เปนลูกคนเดียว
2 คน
มากกวา 2 คน
รวม
ลําดับการเปนบุตร
คนที่ 1
คนที่ 2
มากกวาคนที่ 2
รวม
เกรดเฉลี่ยสะสม
นอยกวาหรือเทากับ 2.5
มากกวา 2.5
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

583
945
1,528

38.15
61.85
100

256
971
301
1,528

16.75
63.55
19.70
100

753
648
127
1,528

49.28
42.41
8.31
100

346
1,182
1,528

22.64
77.36
100
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4.1.2 ขอมูลดานสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับการเรียนตอของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักเรีย นสวนใหญเคยไดรับ ขาวสารเกี่ย วกับการเรีย นตอในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ ปวช. รอยละ 92.60 และมีรอยละ 7.40 ที่ไมไดรับขาวสารดังกลาว
โดยกลุมที่ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ ไดรับขาวสารจากครูหรืออาจารยแนะแนวมากที่สุด
รอยละ 30.37 รองลงมาคือ รุนพี่หรือเพื่อน รอยละ 19.14 (ตารางที่ 4.26 และ ตารางที่ 4.26-1)
นักเรี ยนส ว นใหญ เคยไดรั บ การแนะแนวการศึกษาตอจากครู รอยละ 96.53 และมี ร อยละ 3.47
ที่ไมเคยไดรับการแนะแนว (ตารางที่ 4.27) โดยนักเรียนสวนใหญคิดวาครูมีสวนในการจูงใจหรือ
สงเสริ มสนั บ สนุ น ใหเ รี ย นต อ ร อยละ 95.03 และมี ร อยละ 4.97 ที่คิดวาครูไมมีสว นในการจูงใจ
(ตารางที่ 4.28) โดยส ว นใหญ ครู สงเสริมหรือสนับ สนุน ใหนักเรีย นเรียนตอในระดับ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย รอยละ 66.95 และสนับ สนุน ใหเ รีย นตอ ในระดั บ ปวช. ร อยละ 33.05 ปรากฏตาม
ตารางที่ 4.29
ตารางที่ 4.26 การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การไดรับขาวสาร
ไมเคยไดรับขาวสาร
เคยไดรับขาวสาร
รวม

จํานวน (คน)
113
1,415
1,528

รอยละ
7.40
92.60
100

ตารางที่ 4.26-1 ชองทางการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การไดรับขาวสาร
เคยไดรับขาวสาร
สื่อมวลชน เชน วิทยุ โทรทัศน
อินเตอรเน็ต
เอกสารหรือวารสาร
ครู-อาจารยแนะแนว
ผูปกครอง
รุนพี่ เพื่อน
ผูนําชุมชน
อื่น ๆ เชน วิทยากรมาแนะนํา
รวม
หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ

จํานวน (ครั้ง)

รอยละ

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
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ตารางที่ 4.27 การแนะแนวการศึกษาตอจากครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การไดรับการแนะแนวการศึกษาตอ
เคยไดรับการแนะแนว
ไมเคยไดรับการแนะแนว
รวม

จํานวน (คน)
1,475
53
1,528

รอยละ
96.53
3.47
100

ตารางที่ 4.28 การมีสวนสงเสริมใหเรียนตอจากครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มี
ไมมี

การมีสวนสงเสริมใหเรียนตอจากครู
รวม

จํานวน (คน)
1,425
76
1,528

รอยละ
95.03
4.97
100

ตารางที่ 4.29 ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.)
รวม

จํานวน (คน)
1,023
505
1,528

รอยละ
66.95
33.05
100

4.1.3 ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นั ก เรี ย นส ว นใหญ อ าศั ย อยู กั บ ผู ป กครองที่ เ ป น บิ ด าและมารดา
รอยละ 69.50 รองลงมาคือ อาศัยอยูกับผูปกครองที่เปนมารดา รอยละ 15.77 โดยสวนใหญเปนกลุม
ที่บิ ด าและมารดาอยู ดวยกั น ร อยละ 74.15 รองลงมา คือ บิดาและมารดาแยกกัน อยูห รืออยูกับ
ผูอุป การะ รอยละ 25.85 ซึ่ งผูป กครองของนักเรีย นสําเร็จ การศึกษาระดับ มัธ ยมศึกษามากที่สุด
รอยละ 37.11 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา รอยละ 33.31 ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว
ค า ขายหรื อ รั บ จ า งทั่ ว ไปมากที่ สุ ด ร อ ยละ 39.46 รองลงมา คื อ รั บ ราชการหรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
รอยละ 27.75 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 20,000 บาท รอยละ 54.45 รองลงมาคือ 30,001 บาทขึ้นไป
รอยละ 29.52 ปรากฏตามตารางที่ 4.30
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ตารางที่ 4.30 สถานภาพเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานภาพเศรษฐกิจและสังคม
ผูปกครอง
บิดา
มารดา
บิดาและมารดา
ผูอุปการะ
รวม
สถานภาพสมรสของผูปกครอง
บิดาและมารดาอยูดวยกัน
บิดาและมารดาแยกกันอยู
หรืออยูกับผูอุปการะ
รวม
การศึกษาของผูปกครอง
ประถมศึกษาและต่ํากวา
มัธยมศึกษา
ปวช./ปวส.
ปริญญาตรีหรือสูงกวา
รวม
อาชีพของผูปกครอง
รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ทํางานภาคเอกชน
ประกอบธุ ร กิ จ ส ว นตั ว ค า ขาย
หรือรับจางทั่วไป
เกษตรกรรม
รวม
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง
ไมเกิน 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

70
241
1,062
155
1,528

4.58
15.77
69.50
10.14
100

1,133
395

74.15
25.85

1,528

100

273
567
179
509
1,528

17.87
37.11
11.71
33.31
100

424
190
603

27.75
12.43
39.46

311
1,528

20.35
100

430
402
245
430
1,528

28.14
26.31
16.03
29.52
100
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สวนที่ 4.2 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากผลการวิ เคราะห ก ารถดถอยโลจิ ส ติ ก แบบทวิ (Binary Logistic
Regression) ที่ มี ตัวแปรอิ สระ 16 ตั ว เพื่ ออธิบายโอกาสที่จ ะเรี ย นตอ สายสามัญ ของนั กเรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยางมี
นัยสําคัญ โดยมีคาวัด goodness of fit คือ -2LL = 1,107.86 Chi-square =514.53 (df=26) ซึ่งมี
ระดับนัยสําคัญ 0.001 𝑹𝟐 (Cox & Snell) = 0.29 โดยสมการสําหรับการพยากรณการเรียนตอ
สายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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 + e0.85−1.16𝑥1(1) −0.70𝑥4(1) +2.38𝑥8(1) +0.64𝑥11(2) +0.90𝑥11(3) +0.95𝑥13(3) −0.54𝑥14

และเมื่อนําสมการนี้กลับไปทํานายขอมูลในตัวอยางไดคาการทํานายถูกประมาณรอยละ 84 (83.51)
ซึ่งโดยภาพรวมสมการนี้มีความเหมาะสมกับขอมูลเชิงประจักษในระดับมากที่สุด โดยตัวแปรอิสระ
ที่ มี ส ว นช ว ยอธิ บ ายตั ว แปรตาม (การเรี ย นต อ สายสามั ญ ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ประกอบดวย
1) เพศ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพศชายมีโอกาสที่จะเรียนตอสายสามัญนอยกวาเพศหญิง 0.31 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001
2) เกรดเฉลี่ ย สะสม พบว า นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมนอยกวาหรือเทากับ 2.5 (ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2) มีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5
เปน 0.49 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

3) ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ที่ค รู ส นั บ สนุ น ใหเ รี ย นต อสายสามัญ (มั ธ ยมศึ กษาตอนปลาย)
มี โ อกาสเรี ย นต อ สายสามั ญ มากกว า นั ก เรี ย นที่ ค รู ส นั บ สนุ น ให เ รี ย นต อ สายอาชี ว ศึ ก ษา (ปวช.)
เปน 10.86 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
4) การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง
4.1) นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ที่ผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับ ปวช. หรือ ปวส. มีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียน
ที่ผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษาและต่ํากวา เปน 1.90 เทา อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
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4.2) นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ที่ผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา มีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวา
นักเรียนที่ผูปกครองสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ํากวา เปน 2.47 เทา อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.31
ตารางที่ 4.31 ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพศ

ตัวแปรอิสระ

ชาย (1)
หญิง
จํานวนพี่นอง
เปนลูกคนเดียว (1)
2 คน (2)
มากกวา 2 คน
ลําดับการเปนบุตร
คนที่ 1 (1)
คนที่ 2 (2)
ลําดับที่อื่น ๆ
เกรดเฉลี่ยสะสม
นอยกวาหรือเทากับ 2.5 (1)
มากกวา 2.5
การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ
ไดรับ (1)
ไมไดรับ
การแนะแนวการศึกษาตอจากครู
เคย (1)
ไมเคย
การสงเสริมใหเรียนตอจากครู
มี (1)
ไมมี
ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (1)
ระดับ ปวช.

B

S.E. Odds Ratio

-1.16***
-

0.17
-

0.31
1.00

0.37
0.07
-

0.32
0.25
-

1.45
1.07
1.00

-0.25
-0.13
-

0.36
0.35
-

0.78
0.87
1.00

-0.70***
-

0.17
-

0.49
1.00

0.44
-

0.31
-

1.55
1.00

-0.12
-

0.43
-

0.88
1.00

-0.03
-

0.39
-

0.97
1.00

2.38***
-

0.17
-

10.86
1.00
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ตารางที่ 4.31 (ตอ) ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตัวแปรอิสระ

ผูปกครอง
บิดา (1)
มารดา (2)
บิดาและมารดา (3)
ผูอุปการะ
สถานภาพการสมรสของผูปกครอง
บิดาและมารดาอยูดวยกัน (1)
บิดาและมารดาแยกกันอยูหรืออยูกับผูอุปการะ
การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง
มัธยมศึกษา (1)
ปวช. หรือ ปวส. (2)
ปริญญาตรีหรือสูงกวา (3)
ประถมศึกษาและต่ํากวา
อาชีพของผูปกครอง
ทํางานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (1)
ทํางานภาคเอกชน (2)
ประกอบธุรกิจสวนตัว (3)
เกษตรกรรม
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง
10,001 – 20,000 บาท (1)
20,001 – 30,000 บาท (2)
มากกวา 30,001 บาท (3)
ไมเกิน 10,000 บาท
เจตคติตอการเรียนเพื่อการมีงานทํา
เจตคติตอการคลอยตามเพื่อน
คานิยมทางการศึกษาของผูปกครอง
คาคงที่
-2 Log Likelihood
Model Chi-square
𝑹𝟐 (Cox & Snell)
Percentage correctly classified
n
หมายเหตุ *P ≤ .05

**P≤ .01

B

S.E. Odds Ratio

-0.12
0.53
0.35
-

0.39
0.29
0.27
-

0.89
1.71
1.43
1.00

0.27
-

0.25
-

1.30
1.00

0.29
0.64*
0.90**
-

0.20
0.30
0.30
-

1.34
1.90
2.47
1.00

0.27
-0.04
-0.16
-

0.30
0.29
0.21
-

1.31
0.97
0.85
1.00

0.26
0.17
0.95***
-0.54*
0.00
0.17
0.85
1,107.86
514.53***,df=26
0.29
83.51
1,528 คน

0.20
0.24
0.27
0.22
0.12
0.15
1.21

1.29
1.18
2.59
1.00
0.58
1.00
1.18
2.34

***P≤ .001
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สวนที่ 4.3 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายอาชีวศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากผลการวิ เคราะห ก ารถดถอยโลจิ ส ติ ก แบบทวิ (Binary Logistic
Regression) ที่มีตัวแปรอิสระ 16 ตัว เพื่ออธิบายโอกาสที่จะเรียนตอสายอาชีวศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือมีความสอดคลองกับขอมูล เชิงประจักษอยางมี
นัยสําคัญ โดยมีคาวัด goodness of fit คือ -2LL = 1,107.86 Chi-square =514.53 (df=26) ซึ่งมี
ระดับนัยสําคัญ 0.001 𝑹𝟐 (Cox & Snell) = 0.29 โดยสมการสําหรับการพยากรณการเรียนตอ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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
และเมื่อนําสมการนี้กลับไปทํานายขอมูลในตัวอยางไดคาการทํานายถูกประมาณรอยละ 84 (83.51)
ซึ่งโดยภาพรวมสมการนี้มีความเหมาะสมกับขอมูลเชิงประจักษในระดับมากที่สุด โดยตัวแปรอิสระที่มี
ส ว นช ว ยอธิ บ ายตั ว แปรตาม (การเรี ย นต อ สายอาชี ว ศึ ก ษาของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ประกอบดวย
1) เพศ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพศชายมีโอกาสที่จะเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวาเพศหญิง 3.20 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.001
2) เกรดเฉลี่ ย สะสม พบว า นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมนอยกวาหรือเทากับ 2.5 (ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2) มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวานักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5
เปน 2.02 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
3) ระดั บ การศึ ก ษาที่ ค รู ส นั บ สนุ น ให เ รี ย นต อ พบว า นั ก เรี ย นชั้ น
มัธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ที่ ค รู ส นั บ สนุ น ให เ รี ย นต อ สายสามั ญ (มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย) มี โ อกาสเรี ย นต อ สายอาชี ว ศึ ก ษาน อ ยกว า นั ก เรี ย นที่ ค รู ส นั บ สนุ น ให เ รี ย นต อ
สายอาชีวศึกษา (ปวช.) เปน 0.09 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
4) การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง
4.1) นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ที่ผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับ ปวช. หรือ ปวส. มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษานอยกวา
นักเรียนที่ผูปกครองสําเร็จ การศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษาและต่ํากวา เปน 0.53 เทา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.2) นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ที่ผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษานอย
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กวานักเรียนที่ผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษาและต่ํากวา เปน 0.40 เทา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.32
ตารางที่ 4.32 ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายอาชีวศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตัวแปรอิสระ

เพศ
ชาย (1)
หญิง
จํานวนพี่นอง
เปนลูกคนเดียว (1)
2 คน (2)
มากกวา 2 คน
ลําดับการเปนบุตร
คนที่ 1 (1)
คนที่ 2 (2)
ลําดับที่อื่น ๆ
เกรดเฉลี่ยสะสม
นอยกวาหรือเทากับ 2.5 (1)
มากกวา 2.5
การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ
ไดรับ (1)
ไมไดรับ
การแนะแนวการศึกษาตอจากครู
เคย (1)
ไมเคย
การสงเสริมใหเรียนตอจากครู
มี (1)
ไมมี
ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (1)
ระดับ ปวช.

B

S.E. Odds Ratio

1.16***
-

0.17
-

3.20
1.00

-0.37
-0.07
-

0.32
0.25
-

0.69
0.93
1.00

0.25
0.13
-

0.36
0.35
-

1.28
1.14
1.00

0.70***
-

0.17
-

2.02
1.00

-0.44
-

0.31
-

0.65
1.00

0.12
-

0.43
-

1.13
1.00

0.03
-

0.39
-

1.03
1.00

-2.38***
-

0.17
-

0.09
1.00
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ตารางที่ 4.32 (ตอ) ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตัวแปรอิสระ

ผูปกครอง
บิดา (1)
มารดา (2)
บิดาและมารดา (3)
ผูอุปการะ
สถานภาพการสมรสของผูปกครอง
บิดาและมารดาอยูดวยกัน (1)
บิดาและมารดาแยกกันอยูหรืออยูกับผูอุปการะ
การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง
มัธยมศึกษา (1)
ปวช. หรือ ปวส. (2)
ปริญญาตรีหรือสูงกวา (3)
ประถมศึกษาและต่ํากวา
อาชีพของผูปกครอง
ทํางานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (1)
ทํางานภาคเอกชน (2)
ประกอบธุรกิจสวนตัว (3)
เกษตรกรรม
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง
10,001 – 20,000 บาท (1)
20,001 – 30,000 บาท (2)
มากกวา 30,001 บาท (3)
ไมเกิน 10,000 บาท
เจตคติตอการเรียนเพื่อการมีงานทํา
เจตคติตอการคลอยตามเพื่อน
คานิยมทางการศึกษาของผูปกครอง
คาคงที่
-2 Log Likelihood
Model Chi-square
𝑹𝟐 (Cox & Snell)
Percentage correctly classified
n
หมายเหตุ *P ≤ .05

**P≤ .01

B

S.E. Odds Ratio

0.12
-0.53
-0.35
-

0.39
0.29
0.27
-

1.12
0.59
0.70
1.00

-0.27
-

0.25
-

0.77
1.00

-0.29
-0.64*
-0.90**
-

0.20
0.30
0.30
-

0.75
0.53
0.40
1.00

-0.27
0.04
0.16
-

0.30
0.29
0.21
-

0.76
1.04
1.18
1.00

-0.26
-0.17
-0.95***
0.54*
0.00
-0.17
-0.85
1,107.86
514.53***,df=26
0.29
83.51
1,528 คน

0.20
0.24
0.27
0.22
0.12
0.15
1.21

0.77
0.85
0.39
1.00
1.72
1.00
0.84
0.43

***P≤ .001

-89-

สวนที่ 5 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต
สวนที่ 5.1 ผลการวิเคราะหสถานภาพทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคใต
5.1.1 ขอมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต
กลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใตจํานวน 1,519 คน
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 61.42 และเพศชาย รอยละ 38.58 เปนนักเรียนที่มีพี่นองรวมกัน
ไมเกิน 2 คน รอยละ 63.85 รองลงมา คือ มีพี่นองรวมกันมากกวา 2 คน คิดเปนรอยละ 36.14
เปนบุตรคนที่ 1 มากที่สุด รอยละ 44.63 รองลงมาคือ เปนบุตรคนที่ 2 รอยละ 37.52 โดยนักเรียน
สวนใหญมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 รอยละ 67.08 รองลงมา คือ เกรดเฉลี่ยสะสมนอยกวาหรือ
เทากับ 2.5 รอยละ 32.92 ปรากฏตามตารางที่ 4.33
ตารางที่ 4.33 ขอมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต
สถานภาพ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
จํานวนพี่นอง
เปนลูกคนเดียว
2 คน
มากกวา 2 คน
รวม
ลําดับการเปนบุตร
คนที่ 1
คนที่ 2
มากกวาคนที่ 2
รวม
เกรดเฉลี่ยสะสม
นอยกวาหรือเทากับ 2.5
มากกวา 2.5
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

586
933
1,519

38.58
61.42
100

234
736
549
1,519

15.40
48.45
36.14
100

678
570
271
1,519

44.63
37.52
17.84
100

500
1,019
1,519

32.92
67.08
100
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5.1.2 ขอมูลดานสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับการเรียนตอของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต
นักเรีย นสวนใหญเคยไดรับ ขาวสารเกี่ย วกับการเรีย นตอในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ ปวช. รอยละ 96.51 และมีรอยละ 3.49 ที่ไมไดรับขาวสารดังกลาว
โดยกลุมที่ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ ไดรับขาวสารจากครูหรืออาจารยแนะแนวมากที่สุด
รอยละ 31.88 รองลงมาคือ รุนพี่หรือเพื่อน รอยละ 19.90 (ตารางที่ 4.34 และ ตารางที่ 4.34-1)
นักเรี ยนส ว นใหญ เคยไดรั บ การแนะแนวการศึกษาตอจากครู รอยละ 98.42 และมี ร อยละ 1.58
ที่ไมเคยไดรับการแนะแนว (ตารางที่ 4.35) โดยนักเรียนสวนใหญคิดวาครูมีสวนในการจูงใจหรือ
สงเสริมสนับสนุนใหเรียนตอ รอยละ 97.43 และมีรอยละ 2.57 ที่คิดวาครูไมมีสวนในการจูงใจ (ตารางที่
4.36) โดยสวนใหญครูสงเสริมหรือสนับสนุนใหนักเรียนเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ
56.16 และสนับสนุนใหเรียนตอในระดับ ปวช. รอยละ 43.84 ปรากฏตามตารางที่ 4.37
ตารางที่ 4.34 การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต
การไดรับขาวสาร
ไมเคยไดรับขาวสาร
เคยไดรับขาวสาร
รวม

จํานวน (คน)
53
1,466
1,519

รอยละ
3.49
96.51
100

ตารางที่ 4.34-1 ชองทางการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต
การไดรับขาวสาร
เคยไดรับขาวสาร
สื่อมวลชน เชน วิทยุ โทรทัศน
อินเตอรเน็ต
เอกสารหรือวารสาร
ครู-อาจารยแนะแนว
ผูปกครอง
รุนพี่ เพื่อน
ผูนําชุมชน
อื่น ๆ เชน วิทยากรมาแนะนํา
รวม
หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ

จํานวน (ครั้ง)

รอยละ

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
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ตารางที่ 4.35 การแนะแนวการศึกษาตอจากครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต
การไดรับการแนะแนวการศึกษาตอ
เคยไดรับการแนะแนว
ไมเคยไดรับการแนะแนว
รวม

จํานวน (คน)
1,495
24
1,519

รอยละ
98.42
1.58
100

ตารางที่ 4.36 การมีสวนสงเสริมใหเรียนตอจากครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต
มี
ไมมี

การมีสวนสงเสริมใหเรียนตอจากครู
รวม

จํานวน (คน)
1,480
39
1,519

รอยละ
97.43
2.57
100

ตารางที่ 4.37 ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.)
รวม

จํานวน (คน)
853
666
1,519

รอยละ
56.16
43.84
100

4.1.3 ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคใต
นั ก เรี ย นส ว นใหญ อ าศั ย อยู กั บ ผู ป กครองที่ เ ป น บิ ด าและมารดา
รอยละ 69.45 รองลงมาคือ อาศัยอยูกับผูปกครองที่เปนมารดา รอยละ 16.59 โดยสวนใหญเปนกลุม
ที่บิ ดาและมารดาอยู ดวยกั น ร อยละ 71.36 รองลงมา คือ บิดาและมารดาแยกกัน อยูห รืออยูกับ
ผูอุปการะ รอยละ 28.64 ซึ่งผูปกครองของนักเรียนสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุดรอยละ
40.09 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา รอยละ 23.50 ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว คาขาย
หรือรับจางทั่วไปมากที่สุด รอยละ 38.05 รองลงมา คือ อาชีพเกษตรกรรม รอยละ 34.23 สวนใหญ
มีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 20,000 บาท รอยละ 61.81 รองลงมาคือ 30,001บาทขึ้นไป รอยละ 20.93
ปรากฏตามตารางที่ 4.38
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ตารางที่ 4.38 สถานภาพเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต
สถานภาพเศรษฐกิจและสังคม
ผูปกครอง
บิดา
มารดา
บิดาและมารดา
ผูอุปการะ
รวม
สถานภาพสมรสของผูปกครอง
บิดาและมารดาอยูดวยกัน
บิดาและมารดาแยกกันอยู
หรืออยูกับผูอุปการะ
รวม
การศึกษาของผูปกครอง
ประถมศึกษาและต่ํากวา
มัธยมศึกษา
ปวช./ปวส.
ปริญญาตรีหรือสูงกวา
รวม
อาชีพของผูปกครอง
รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ทํางานภาคเอกชน
ประกอบธุรกิจสวนตัว คาขาย
หรือรับจางทั่วไป
เกษตรกรรม
รวม
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง
ไมเกิน 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

85
252
1,055
127
1,519

5.60
16.59
69.45
8.36
100

1,084
435

71.36
28.64

1,519

100

328
609
225
357
1,519

21.59
40.09
14.81
23.50
100

305
116
578

20.08
7.64
38.05

520
1,519

34.23
100

431
508
262
318
1,519

28.37
33.44
17.25
20.93
100
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สวนที่ 5.2 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต
จากผลการวิ เ คราะห ก ารถดถอยโลจิ ส ติ ก แบบทวิ (Binary Logistic
Regression) ที่ มีตัว แปรอิ ส ระ 16 ตัว เพื่ออธิบ ายโอกาสที่จ ะเรีย นตอสายสามัญ ของนักเรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยางมีนัยสําคัญ โดยมีคาวัด
goodness of fit คือ -2LL = 1,386.13 Chi-square = 552.64 (df=26) ซึ่งมีระดับนัยสําคัญ
0.001 𝑹𝟐 (Cox & Snell) = 0.30 โดยสมการสําหรับการพยากรณการเรียนตอสายสามัญของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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 + 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

และเมื่อนําสมการนี้กลับไปทํานายขอมูลในตัวอยางไดคาการทํานายถูกประมาณรอยละ 78 (77.68)
ซึ่งโดยภาพรวมสมการนี้มีความเหมาะสมกับขอมูลเชิงประจักษในระดับมาก โดยตัวแปรอิสระที่มีสวน
ชวยอธิบายตัวแปรตาม (การเรียนตอสายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ประกอบดวย
1) เพศ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต เพศชายมีโอกาสที่จะ
เรียนตอสายสามัญนอยกวาเพศหญิง 0.53 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
2) เกรดเฉลี่ยสะสม พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต ที่มีเกรด
เฉลี่ยสะสมนอยกวาหรือเทากับ 2.5 (ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2) มีโอกาส
เรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 เปน 0.38 เทา อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.001
3) การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ภาคใต ที่เคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ ปวช.
มีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนที่ไมเคยไดรับ ขาวสารดังกลาว เปน 0.33 เทา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4) ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ป ที่ 3 ภาคใต ที่ ค รู ส นั บ สนุ น ให เ รี ย นต อ สายสามั ญ (มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย) มี โ อกาสเรี ย นต อ
สายสามัญมากกวานักเรียนที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอสายอาชีวศึกษา (ปวช.) เปน 8.09 เทา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
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5) ผูปกครอง พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต ที่อาศัยอยูกับ
ผูปกครองที่เปนบิดาคนเดียว มีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนที่อาศัยอยูกับผูอุปการะ
เปน 0.45 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6) การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคใต ที่ผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา มีโอกาสเรียนตอสายสามัญ
มากกวานักเรียนที่ผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษาและต่ํากวา เปน 1.85 เทา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7) รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง
7.1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต ที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 10,001 – 20,000 บาท มีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดไมเกิน
10,000 บาท เปน 1.40 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7.2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต ที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน 30,001 บาทขึ้นไป มีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท เปน 2.63 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
8) เจตคติตอการเรียนเพื่อการมีงานทํา พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคใต ที่มีคะแนนเจตคติตอการเรียนเพื่อการมีงานทําเพิ่มขึ้น 1 คะแนนมีโอกาสเรียนตอสายสามัญ
ลดลงรอยละ 39 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.39
ตารางที่ 4.39 ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต
เพศ

ตัวแปรอิสระ

ชาย (1)
หญิง
จํานวนพี่นอง
เปนลูกคนเดียว (1)
2 คน (2)
มากกวา 2 คน
ลําดับการเปนบุตร
คนที่ 1 (1)
คนที่ 2 (2)
ลําดับที่อื่น ๆ
เกรดเฉลี่ยสะสม
นอยกวาหรือเทากับ 2.5 (1)
มากกวา 2.5

B

S.E. Odds Ratio

-0.64***
-

0.15
-

0.53
1.00

0.29
0.17
-

0.25
0.18
-

1.34
1.19
1.00

0.03
-0.04
-

0.24
0.23
-

1.03
0.96
1.00

-0.96***
-

0.15
-

0.38
1.00
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ตารางที่ 4.39 (ตอ) ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต
ตัวแปรอิสระ
การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ
ไดรับ (1)
ไมไดรับ
การแนะแนวการศึกษาตอจากครู
เคย (1)
ไมเคย
การสงเสริมใหเรียนตอจากครู
มี (1)
ไมมี
ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (1)
ระดับ ปวช.
ผูปกครอง
บิดา (1)
มารดา (2)
บิดาและมารดา (3)
ผูอุปการะ
สถานภาพการสมรสของผูปกครอง
บิดาและมารดาอยูดวยกัน (1)
บิดาและมารดาแยกกันอยูหรืออยูกับผูอุปการะ
การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง
มัธยมศึกษา (1)
ปวช. หรือ ปวส. (2)
ปริญญาตรีหรือสูงกวา (3)
ประถมศึกษาและต่ํากวา
อาชีพของผูปกครอง
ทํางานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (1)
ทํางานภาคเอกชน (2)
ประกอบธุรกิจสวนตัว (3)
เกษตรกรรม

B

S.E. Odds Ratio

-1.10*
-

0.44
-

0.33
1.00

0.01
-

0.53
-

1.01
1.00

0.21
-

0.46
-

1.24
1.00

2.09***
-

0.14
-

8.09
1.00

-0.79*
-0.26
0.24
-

0.35
0.27
0.31
-

0.45
0.77
1.27
1.00

-0.21
-

0.26
-

0.81
1.00

0.11
-0.12
0.62*
-

0.17
0.23
0.27
-

1.11
0.88
1.85
1.00

0.44
0.10
0.04
-

0.26
0.28
0.16
-

1.56
1.10
1.04
1.00
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ตารางที่ 4.39 (ตอ) ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต
ตัวแปรอิสระ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง
10,001 – 20,000 บาท (1)
20,001 – 30,000 บาท (2)
มากกวา 30,001 บาท (3)
ไมเกิน 10,000 บาท
เจตคติตอการเรียนเพื่อการมีงานทํา
เจตคติตอการคลอยตามเพื่อน
คานิยมทางการศึกษาของผูปกครอง
คาคงที่
-2 Log Likelihood
Model Chi-square
𝑹𝟐 (Cox & Snell)
Percentage correctly classified
n
หมายเหตุ *P ≤ .05

B
0.34*
-0.29
0.97***
-0.50*
0.00
-0.05
2.83*
1,386.13
552.64***,df=26
0.30
77.68
1,519 คน
**P≤ .01

S.E. Odds Ratio
0.16
0.21
0.25
0.20
0.10
0.14
1.14

1.40
0.75
2.63
1.00
0.61
1.00
0.95
16.92

***P≤ .001

สวนที่ 5.3 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายอาชีวศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต
จากผลการวิ เคราะห ก ารถดถอยโลจิ ส ติ ก แบบทวิ (Binary Logistic
Regression) ที่มีตัวแปรอิสระ 16 ตัว เพื่ออธิบายโอกาสที่จะเรียนตอสายอาชีวศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยางมีนัยสําคัญ โดยมีคาวัด
goodness of fit คือ -2LL = 1,386.13 Chi-square =552.64 (df=26) ซึ่งมีระดับนัยสําคัญ
0.001 𝑹𝟐 (Cox & Snell) = 0.30 โดยสมการสําหรับการพยากรณการเรียนตอสายอาชีวศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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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และเมื่อนําสมการนี้กลับไปทํานายขอมูลในตัวอยางไดคาการทํานายถูกประมาณรอยละ 78 (77.68)
ซึ่งโดยภาพรวมสมการนี้มีความเหมาะสมกับขอมูลเชิงประจักษในระดับมาก โดยตัวแปรอิสระที่มี
สวนชวยอธิบาย ตัวแปรตาม (การเรียนตอสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ประกอบดวย
1) เพศ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต เพศชายมีโอกาสที่จะ
เรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวาเพศหญิง 1.90 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
2) เกรดเฉลี่ยสะสม พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต ที่มีเกรด
เฉลี่ยสะสมนอยกวาหรือเทากับ 2.5 (ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2) มีโอกาส
เรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวานักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 เปน 2.60 เทา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
3) การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ภาคใต ที่เคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ ปวช.
มีโอกาสเรีย นต อสายอาชีว ศึกษามากกวา นักเรีย นที่ไมเคยไดรับ ขาวสารดังกลาว เปน 3.01 เทา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4) ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ภาคใตที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอสายสามัญ (มัธ ยมศึกษาตอนปลาย) มีโ อกาสเรียนตอสาย
อาชีวศึกษานอยกวานักเรียนที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอสายอาชีวศึกษา (ปวช.) เปน 0.12 เทา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
5) ผูปกครอง พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต ที่อาศัยอยูกับ
ผูปกครองที่เปนบิดาคนเดียว มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ที่อาศัยอยูกับผูอุปการะ เปน 2.21 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6) การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3ภาคใต
ที่ผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษานอย
กวานักเรียนที่ผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษาและต่ํากวา เปน 0.54 เทา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7) รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง
7.1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต ที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 10,001 – 20,000 บาท มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษานอยกวานักเรียนที่ผูปกครองมีรายได
ไมเกิน 10,000 บาท เปน 0.71 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7.2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต ที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 30,001 บาทขึ้นไป มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษานอยกวานักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท เปน 0.38 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
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8) เจตคติตอการเรียนเพื่อการมีงานทํา พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคใต ที่ มี ค ะแนนเจตคติ ต อ การเรี ย นเพื่ อ การมี ง านทํ า เพิ่ ม ขึ้ น 1 คะแนนมี โ อกาสเรี ย นต อ
สายอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 4.40
ตารางที่ 4.40 ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายอาชีวศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต
ตัวแปรอิสระ

เพศ
ชาย (1)
หญิง
จํานวนพี่นอง
เปนลูกคนเดียว (1)
2 คน (2)
มากกวา 2 คน
ลําดับการเปนบุตร
คนที่ 1 (1)
คนที่ 2 (2)
ลําดับที่อื่น ๆ
เกรดเฉลี่ยสะสม
นอยกวาหรือเทากับ 2.5 (1)
มากกวา 2.5
การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ
ไดรับ (1)
ไมไดรับ
การแนะแนวการศึกษาตอจากครู
เคย (1)
ไมเคย
การสงเสริมใหเรียนตอจากครู
มี (1)
ไมมี
ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (1)
ระดับ ปวช.

B

S.E. Odds Ratio

0.64***
-

0.15
-

1.90
1.00

-0.29
-0.17
-

0.25
0.18
-

0.74
0.84
1.00

-0.03
0.04
-

0.24
0.23
-

0.97
1.04
1.00

0.96***
-

0.15
-

2.60
1.00

1.10*
-

0.44
-

3.01
1.00

-0.01
-

0.53
-

0.99
1.00

-0.21
-

0.46
-

0.81
1.00

-2.09***
-

0.14
-

0.12
1.00

-99ตารางที่ 4.40 (ตอ) ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกของการตัดสินใจเลือกเรียนตอ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต
ตัวแปรอิสระ
B
S.E. Odds Ratio
ผูปกครอง
บิดา (1)
0.79*
0.35
2.21
มารดา (2)
0.26
0.27
1.30
บิดาและมารดา (3)
-0.24
0.31
0.79
ผูอุปการะ
1.00
สถานภาพการสมรสของผูปกครอง
บิดาและมารดาอยูดวยกัน (1)
0.21
0.26
1.23
บิดาและมารดาแยกกันอยูหรืออยูกับผูอุปการะ
1.00
การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง
มัธยมศึกษา (1)
-0.11
0.17
0.90
ปวช. หรือ ปวส. (2)
0.12
0.23
1.13
ปริญญาตรีหรือสูงกวา (3)
-0.62*
0.27
0.54
ประถมศึกษาและต่ํากวา
1.00
อาชีพของผูปกครอง
ทํางานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (1)
-0.44
0.26
0.64
ทํางานภาคเอกชน (2)
-0.10
0.28
0.91
ประกอบธุรกิจสวนตัว (3)
-0.04
0.16
0.96
เกษตรกรรม
1.00
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง
10,001 – 20,000 บาท (1)
-0.34*
0.16
0.71
20,001 – 30,000 บาท (2)
-0.29
0.21
0.75
มากกวา 30,001 บาท (3)
-0.97***
0.25
0.38
ไมเกิน 10,000 บาท
1.00
เจตคติตอการเรียนเพื่อการมีงานทํา
0.50*
0.20
1.65
เจตคติตอการคลอยตามเพื่อน
0.00
0.10
1.00
คานิยมทางการศึกษาของผูปกครอง
0.05
0.14
1.05
คาคงที่
-2.83*
1.14
0.06
-2 Log Likelihood
1,386.13
Model Chi-square
552.64***,df=26
0.30
𝑹𝟐 (Cox & Snell)
Percentage correctly classified
77.68
n
1,519 คน
หมายเหตุ *P ≤ .05

**P≤ .01

***P≤ .001

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิ จั ย เรื่ อ ง ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นต อ สายสามั ญ และ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลทั่วไป สถานภาพ
ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม รวมทั้ ง ข อ มู ล ด า นจิ ต วิ ท ยาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นต อ
สายสามั ญและสายอาชีว ศึกษาของนักเรียนชั้น มัธ ยมศึกษาปที่ 3 และ ศึกษาปจจัยที่มีผ ลตอการ
ตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมตัวอยาง
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ในป พ.ศ. 2558 จํานวน
6,086 คน และเมื่อเก็บรวบรวมขอมูลจริงไดขนาดตัวอยางสําหรับการวิเคราะห จํานวน 6,308 คน
โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
ทั่วประเทศ ทํ าการวิ เคราะห ขอมูลดวยสถิติ คาความถี่ คารอยละ และการวิเคราะหการถดถอย
โลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic Regression) ซึ่งมีขอสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
จากการวิจัย ดังนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย

จากผลการวิ จั ย เรื่อง ปจ จัย ที่มีผลตอการตัดสิน ใจเลือกเรีย นตอสายสามัญ และ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สรุปผลการวิจัยเปน 5 สวน ดังนี้
5.1.1 การตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสายอาชีวศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาพรวมทั่วประเทศ
5.1.1.1 สถานภาพทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาพรวมทั่วประเทศ
โดยศึกษาขอมูลทั่วไป ขอมูลดานสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับการเรียนตอ
และขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม พบวา กลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 6,308 คน
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 60.48 และเพศชาย รอยละ 39.52 โดยเปนนักเรียนที่มีพี่นองรวมกัน
ไมเกิน 2 คน รอยละ 75.33 เปนบุตรคนที่ 1 มากที่สุด รอยละ 48.86 สวนใหญมีเกรดเฉลี่ยสะสม
มากกวา 2.5 รอยละ 72.64 และเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือระดั บ ปวช. รอยละ 94.83 โดยไดรับขาวสารจากครูหรืออาจารยแนะแนวมากที่ สุด รอยละ
32.69 และนักเรียนสวนใหญเคยไดรับการแนะแนวการศึกษาตอจากครู รอยละ 97.04 โดยคิดวาครู
มีส วนในการจูงใจหรือสงเสริมสนับสนุนใหเรีย นตอ รอยละ 96.37 และสว นใหญครูสงเสริมหรือ
สนับสนุนใหเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 60.24 โดยมีรอยละ 39.76 ที่สนับสนุน
ใหเรียนตอในระดับ ปวช. นักเรียนสวนใหญอาศัยอยูกับผูปกครองที่เปนบิดาและมารดา รอยละ 67.01
และเปนกลุมที่บิดาและมารดาอยูดวยกัน รอยละ 70.29 ซึ่งผูปกครองของนักเรียนสําเร็จการศึกษา
สูงสุดในระดับมัธยมศึกษามากที่สุด รอยละ 39.89 ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว คาขายหรือรับจาง
ทั่วไป มากที่สุด รอยละ 45.55 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 20,000 บาท รอยละ 62.57
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5.1.1.2 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาพรวมทั่วประเทศ
ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic
Regression) เพื่ออธิบายโอกาสที่จะเรียนตอสายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาพรวม
ทั่วประเทศ พบวา ตัวแปรอิสระที่มีสวนชวยอธิบายตัวแปรตาม (การเรียนตอสายสามัญของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาพรวมทั่วประเทศ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ประกอบดวย 1) เพศ
โดยพบวา นักเรียนเพศชายมีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวาเพศหญิง 0.52 เทา 2) จํานวนพี่นอง
พบวา นักเรียนที่เปนลูกคนเดียวมีโอกาสที่จะเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียนที่มีจํานวนพี่นอง
รวมกันมากกวา 2 คน เปน 1.3 เทา 3) เกรดเฉลี่ยสะสม พบวา นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมนอยกวา
หรื อเท า กั บ 2.5 มี โ อกาสเรี ย นต อ สายสามัญ น อยกวา นั กเรีย นที่มี เ กรดเฉลี่ ย สะสมมากกว า 2.5
เปน 0.52 เทา 4) การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ นักเรียนที่ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียน
ตอมีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนที่ไมไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอเปน 0.59 เทา
5) ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอ พบวา นักเรียนที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอสายสามัญ
(มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย) มี โ อกาสเรี ย นตอสายสามัญ มากกว านัก เรี ย นที่ครู ส นั บ สนุน ใหเ รีย นต อ
สายอาชีวศึกษา (ปวช.) เปน 7.47 เทา 6) ผูปกครอง พบวา นักเรียนที่อาศัยอยูกับผูปกครองที่เปน
บิดาและมารดามีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียนที่อาศัยอยูกับผูอุปการะ เปน 1.35 เทา
7) การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง พบวา นักเรียนที่มีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี
หรือสูงกวามีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียนที่มีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับ
ประถมศึกษาและต่ํา กวา เป น 1.59 เทา 8) อาชี พของผู ปกครอง พบว า นักเรีย นที่มี ผูป กครอง
ประกอบอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียนที่มีผูปกครอง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปน 1.54 เทา สวนนักเรียนที่ผูปกครองประกอบอาชีพทํางานภาคเอกชน
และประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวมีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนที่มีผูปกครองประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเปน 0.74 เทา และ 0.82 เทา ตามลําดับ 9) รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง
พบวา นักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 บาทขึ้นไป มีโอกาสเรียนตอสายสามัญ
มากกวานักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท เปน 1.87 เทา 10) เจตคติ
ตอการเรียนเพื่อการมีงานทํา พบวา นักเรียนที่มีคะแนนเจคติตอการเรียนเพิ่มขึ้น 1 คะแนนมีโอกาส
เรียนตอสายสามัญลดลง รอยละ 32
5.1.1.3 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายอาชีวศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาพรวมทั่วประเทศ
ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic
Regression) เพื่ อ อธิ บ ายโอกาสที่ จ ะเรี ย นต อ สายอาชี ว ศึ ก ษาของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3
ภาพรวมทั่วประเทศ พบวา ตัวแปรอิสระที่มีสวนชวยอธิบายตัวแปรตาม (การเรียนตอสายอาชีวศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปที่ 3 ภาพรวมทั่ วประเทศ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ประกอบดว ย
1) เพศ โดยพบวา นักเรียนเพศชายมีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวาเพศหญิง 1.94 เทา
2) จํานวนพี่นอง พบวา นักเรีย นที่เปนลูกคนเดียวมีโอกาสที่จะเรียนตอสายอาชีวศึกษานอยกวา
นักเรียนที่มีจํานวนพี่นองรวมกันมากกวา 2 คน เปน 0.77 เทา 3) เกรดเฉลี่ยสะสม พบวา นักเรียนที่
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มีเกรดเฉลี่ยสะสมนอยกวาหรือเทากับ 2.5 มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษาไมแตกตางกับนักเรียนที่มี
เกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 4) การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ นักเรียนที่ไดรับขาวสาร
เกี่ยวกับการเรียนตอมีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวานักเรียนที่ไมไดรับขาวสารเกี่ยวกับการ
เรียนตอเปน 1.17 เทา 5) ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอ พบวา นักเรียนที่ครูสนับสนุนให
เรียนตอสายสามัญ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษานอยกวานักเรียนที่ครู
สนับสนุนใหเรียนตอสายอาชีวศึกษา (ปวช.) เปน 0.13 เทา 6) ผูปกครอง พบวา นักเรียนที่อาศัย
อยูกับผูปกครองที่เปนบิดาและมารดามีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษานอยกวานักเรียนที่อาศัยอยูกับ
ผูอุปการะ เปน 0.74 เทา 7) การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง พบวา นักเรียนที่มีผูปกครองสําเร็จ
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือสูงกวามีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษานอยกวานักเรียนที่มี
ผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษาและต่ํากวา เปน 0.63 เทา 8) อาชีพของ
ผูปกครอง พบวา นักเรียนที่มีผูปกครองประกอบอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีโอกาสเรียนตอ
สายอาชี ว ศึ ก ษาน อ ยกว า นั ก เรี ย นที่ มี ผู ป กครองประกอบอาชี พ เกษตรกรรม เป น 0.65 เท า
สวนนักเรียนที่ผูปกครองประกอบอาชีพทํางานภาคเอกชน และประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวมีโอกาส
เรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวานักเรียนที่มีผูปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรม เปน 1.34 เทา
และ 1.22 เทา ตามลําดับ 9) รายไดเ ฉลี่ยตอเดื อนของผูปกครอง พบวา นักเรียนที่ผูปกครองมี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 บาทขึ้นไปมีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษานอยกวานักเรียนที่ผูปกครอง
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท เปน 0.53 เทา 10) เจตคติตอการเรียนเพื่อการมีงานทํา
พบวา นักเรียนที่มีคะแนนเจคติตอการเรียนเพิ่มขึ้น 1 คะแนนมีโอกาสเรียนตออาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
รอยละ 46
5.1.2 การตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสายอาชีวศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง
5.1.2.1 สถานภาพทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง
โดยศึกษาขอมูลทั่วไป ขอมูลดานสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับการเรียนตอ
และขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม พบวา กลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 1,744 คน
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 59.86 และเพศชาย รอยละ 40.14 โดยเปนนักเรียนที่มีพี่นองรวมกัน
ไมเกิน 2 คน รอยละ 73.63 สวนใหญเปนบุตรคนที่ 1 รอยละ 52.75 และมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา
2.5 รอยละ 68.35 สวนใหญเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ระดับ ปวช. รอยละ 96.90 โดยไดรับขาวสารจากครูหรืออาจารยแนะแนวมากที่สุด รอยละ 35.98
และนักเรียนสวนใหญเคยไดรับการแนะแนวการศึกษาตอจากครู รอยละ 98.74 โดยคิดวาครูมีสวน
ในการจูงใจหรือสงเสริมสนับสนุนใหเรียนตอ รอยละ 97.82 และสวนใหญครูสงเสริมหรือสนับสนุน
ให เ รี ย นต อ ในระดั บ ปวช. ร อ ยละ 52.52 โดยมี ร อ ยละ 47.48 ที่ ส นั บ สนุ น ให เ รี ย นต อในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนสวนใหญอาศัยอยูกับผูปกครองที่เปนบิดาและมารดา รอยละ 63.07
และเปนกลุมที่บิดาและมารดาอยูดวยกัน รอยละ 66.06 ซึ่งผูปกครองของนักเรียนสําเร็จการศึกษา
สูงสุดในระดับมัธยมศึกษามากที่สุด รอยละ 44.84 สวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว คาขายหรือ
รับจางทั่วไป รอยละ 55.16 มีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 20,000 บาท รอยละ 67.09
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5.1.2.2 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง
ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic
Regression) เพื่ออธิบายโอกาสที่จะเรียนตอสายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง
พบว า ตั วแปรอิ สระที่ มี ส ว นช วยอธิ บ าย ตั ว แปรตาม (การเรี ย นต อ สายสามั ญ ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติประกอบดวย 1) เพศ โดยพบวา นักเรียนเพศ
ชายมีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวาเพศหญิง 0.56 เทา 2) เกรดเฉลี่ยสะสม พบวา นักเรียนที่มี
เกรดเฉลี่ยสะสมนอยกวาหรือเทากับ 2.5 มีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ย
สะสมมากกวา 2.5 เปน 0.66 เทา 3) ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอ พบวา นักเรียนที่ครู
สนับสนุนใหเรียนตอสายสามัญ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) มีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียน
ที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอสายอาชีวศึกษา (ปวช.) เปน 7.85 เทา 4) การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง
พบวา นักเรียนที่มีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษามีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอย
กวานักเรียนที่มีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษาและต่ํากวา เปน 0.73 เทา
5) อาชีพของผูปกครอง พบวา นักเรียนที่มีผูปกครองประกอบอาชีพทํางานภาคเอกชนและประกอบ
อาชี พ ธุ ร กิ จ ส ว นตั ว มี โ อกาสเรี ย นต อ สายสามั ญ น อ ยกว า นั ก เรี ย นที่ มี ผู ป กครองประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมเปน 0.47 เทา และ 0.58 เทา ตามลําดับ
5.1.2.3 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายอาชีวศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง
ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic
Regression) เพื่ออธิบายโอกาสที่จะเรียนตอสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง
พบว า ตั วแปรอิ สระที่ มี ส วนช วยอธิ บ ายตั ว แปรตาม (การเรี ย นต อ สายอาชี ว ศึ ก ษาของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติประกอบดวย 1) เพศ โดยพบวา นักเรียน
เพศชายมีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวาเพศหญิง 1.78 เทา 2) เกรดเฉลี่ยสะสม พบวา
นั กเรี ย นที่ มีเ กรดเฉลี่ ย สะสมน อยกวา หรือเท ากับ 2.5 มีโ อกาสเรี ย นตอสายอาชี ว ศึกษามากกว า
นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 เปน 1.51 เทา 3) ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียน
ตอ พบวา นักเรียนที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอ สายสามัญ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) มีโอกาสเรียนตอ
สายอาชีวศึกษานอยกวานักเรียนที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอสายอาชีวศึกษา (ปวช.) เปน 0.13 เทา
4) การศึ ก ษาสู ง สุ ด ของผู ป กครอง พบว า นั ก เรี ย นที่ มี ผู ป กครองสํ า เร็ จ การศึ ก ษาสู ง สุ ด ระดั บ
มัธยมศึกษามีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวานักเรียนที่มีผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดใน
ระดับประถมศึกษาและต่ํากวา เปน 1.36 เทา 5) อาชีพของผูปกครอง พบวา นักเรียนที่มีผูปกครอง
ประกอบอาชี พ ทํ า งานภาคเอกชนและประกอบอาชี พธุ ร กิ จ สว นตั ว มี โ อกาสเรี ย นตออาชี ว ศึ กษา
มากกวานักเรียนที่มีผูปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปน 2.12 เทา และ 1.71 เทา ตามลําดับ
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5.1.3 การตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสายอาชีวศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือ
5.1.3.1 สถานภาพทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือ
โดยศึกษาขอมูลทั่วไป ขอมูลดานสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับการเรียนตอ
และขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม พบวา กลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 1,517 คน
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 58.87 และเพศชาย รอยละ 41.13 โดยเปนนักเรียนที่มีพี่นองรวมกัน
ไมเกิน 2 คน รอยละ 83.78 เปนบุตรคนที่ 1 มากที่สุด รอยละ 48.19 และมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา
2.5 รอยละ 78.38 สวนใหญเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ระดับ ปวช. รอยละ 93.01 โดยไดรับขาวสารจากครูหรืออาจารยแนะแนวมากที่สุด รอยละ 32.37
และนักเรียนสวนใหญเคยไดรับการแนะแนวการศึกษาตอจากครู รอยละ 94.20 โดยคิดวาครูมีสวน
ในการจูงใจหรือสงเสริมสนับสนุนใหเรียนตอ รอยละ 94.99 และสวนใหญครูสงเสริมหรือสนับสนุนให
เรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 72.25 โดยมีรอยละ 27.75 ที่สนับสนุนใหเรียนตอ
ในระดับ ปวช. นักเรียนสวนใหญอาศัยอยูกับผูปกครองที่เปนบิดาและมารดา รอยละ 66.58 และเปน
กลุมที่บิดาและมารดาอยูดวยกัน รอยละ 70.20 ซึ่งผูปกครองของนักเรียนสําเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษามากที่สุด รอยละ 36.78 ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว คาขายหรือรับจางทั่วไปมากที่สุด
รอยละ 48.12 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 20,000 บาท รอยละ 66.32
5.1.3.2 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือ
ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic
Regression) เพื่ออธิบายโอกาสที่จะเรียนตอสายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือ
พบวา ตัวแปรอิสระที่มีสวนชวยอธิบายตัวแปรตาม (การเรียนตอสายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ภาคเหนือ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติประกอบดวย 1) เพศ โดยพบวา นักเรียนเพศชายมีโอกาส
เรียนตอสายสามัญนอยกวาเพศหญิง 0.57 เทา 2) เกรดเฉลี่ยสะสม พบวา นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ย
สะสมน อยกวา หรือเทา กั บ 2.5 มีโ อกาสเรีย นตอสายสามัญ นอยกวานักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ย สะสม
มากกวา 2.5 เป น 0.56 เทา 3) การไดรับขา วสารเกี่ยวกับการเรียนตอ พบวา นักเรีย นที่ไดรับ
ขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ มีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนที่ไมไดรับขาวสารเกี่ยวกับ
การเรีย นต อ เป น 0.34 เท า 4) ระดับการศึกษาที่ค รูสนับสนุนใหเ รียนตอ พบว า นั กเรีย นที่ ครู
สนับสนุนใหเรียนตอสายสามัญ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) มีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียน
ที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอสายอาชีวศึกษา (ปวช.) เปน 4.44 เทา 5) รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง
พบวา นักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท และ 30,001 บาทขึ้นไป
มีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท
เปน 1.63 เทา และ 1.97 เทา ตามลําดับ
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5.1.3.3 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายอาชีวศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือ
ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic
Regression) เพื่ อ อธิ บ ายโอกาสที่ จ ะเรี ย นต อสายอาชี วศึ กษาของนั กเรี ยนชั้ นมั ธ ยมศึ กษาป ที่ 3
ภาคเหนื อ พบว า ตั วแปรอิ สระที่ มี สวนชวยอธิบ ายตัว แปรตาม (การเรี ย นต อสายอาชี ว ศึ กษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเหนือ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติประกอบดวย 1) เพศ โดยพบวา
นักเรียนเพศชายมีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวาเพศหญิง 1.76 เทา 2) เกรดเฉลี่ยสะสม
พบวา นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมนอยกวาหรือเทากับ 2.5 มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวา
นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 เปน 1.78 เทา 3) การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ
พบวา นักเรียนที่ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอมีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวานักเรียนที่
ไมไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ เปน 2.94 เทา 4) ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอ
พบวา นักเรียนที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอสายสามัญ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) มีโอกาสเรียนตอสาย
อาชี ว ศึ ก ษาน อ ยกว า นั ก เรี ย นที่ ค รู ส นั บ สนุ น ให เ รี ย นต อ สายอาชี ว ศึ ก ษา (ปวช.) เป น 0.23 เท า
5) รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง พบวา นักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 –
30,000 บาท และ 30,001 บาทขึ้นไป มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษานอยกวานักเรียนที่ผูปกครอง
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท เปน 0.62 เทา และ 0.51 เทา ตามลําดับ
5.1.4 การตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสายอาชีวศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5.1.4.1 สถานภาพทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยศึกษาขอมูลทั่วไป ขอมูลดานสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับการเรียนตอ
และขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม พบวา กลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 1,528 คน
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 61.85 และเพศชาย รอยละ 38.15 โดยเปนนักเรียนที่มีพี่นองรวมกัน
ไมเกิน 2 คน รอยละ 80.30 เปนบุตรคนที่ 1 มากที่สุด รอยละ 49.28 และมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา
2.5 รอยละ 77.36 สวนใหญเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ระดับ ปวช. รอยละ 92.60 โดยไดรับขาวสารจากครูหรืออาจารยแนะแนวมากที่สุด รอยละ 30.37
และนักเรียนสวนใหญเคยไดรับการแนะแนวการศึกษาตอจากครู รอยละ 96.53 โดยคิดวาครูมีสวน
ในการจูงใจหรือสงเสริมสนับสนุนใหเรียนตอ รอยละ 95.03 และสวนใหญครูสงเสริมหรือสนับสนุนให
เรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 66.95 โดยมีรอยละ 33.05 ที่สนับสนุนใหเรียนตอ
ในระดับ ปวช. นักเรียนสวนใหญอาศัยอยูกับผูปกครองที่เปนบิดาและมารดา รอยละ 69.50 และเปน
กลุมที่บิดาและมารดาอยูดวยกัน รอยละ 74.15 ซึ่งผูปกครองของนักเรียนสําเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษามากที่สุด รอยละ 37.11 ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว คาขายหรือรับจางทั่วไปมากที่สุด
รอยละ 39.46 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 20,000 บาท รอยละ 54.45
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5.1.4.2 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic
Regression) เพื่ อ อธิ บ ายโอกาสที่ จ ะเรี ย นต อ สายสามั ญ ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ตัวแปรอิสระที่มีสวนชวยอธิบายตัวแปรตาม (การเรียนตอสายสามัญ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติประกอบดวย
1) เพศ โดยพบว า นั กเรี ย นเพศชายมีโ อกาสเรี ย นตอสายสามัญ นอยกว าเพศหญิง 0.31 เท า
2) เกรดเฉลี่ยสะสม พบวา นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมนอยกวาหรือเทากับ 2.5 มีโอกาสเรียนตอ
สายสามัญนอยกวานักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 เปน 0.49 เทา 3) ระดับการศึกษาที่ครู
สนับสนุนใหเรียนตอ พบวา นักเรียนที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอสายสามัญ (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
มี โ อกาสเรี ย นต อ สายสามั ญ มากกว า นั ก เรี ย นที่ ค รู ส นั บ สนุ น ให เ รี ย นต อ สายอาชี ว ศึ ก ษา (ปวช.)
เปน 10.86 เทา 4) การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง พบวา นักเรียนที่ผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุด
ระดับ ปวช. หรือ ปวส. และระดับปริญญาตรีหรือสูงกวามีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียน
ที่ผูป กครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับ ประถมศึกษาหรือต่ํากวา เปน 1.90 เทา และ 2.47 เท า
ตามลําดับ
5.1.4.3 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายอาชีวศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic
Regression) เพื่ อ อธิ บ ายโอกาสที่จ ะเรียนต อสายอาชี วศึกษาของนั กเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาป ที่ 3
ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ พบว า ตั วแปรอิ สระที่ มี ส วนช วยอธิ บ ายตั ว แปรตาม (การเรี ย นต อ สาย
อาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ประกอบดวย 1) เพศ โดยพบวา นักเรียนเพศชายมีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวาเพศหญิง
3.20 เทา 2) เกรดเฉลี่ยสะสม พบวา นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมนอยกวาหรือเทากับ 2.5 มีโอกาส
เรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวานักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5 เปน 2.02 เทา 3) ระดับ
การศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอ พบวา นักเรียนที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอสายสามัญ (มัธยมศึกษา
ตอนปลาย) มี โ อกาสเรี ย นต อ สายอาชี ว ศึ ก ษาน อ ยกว า นั ก เรี ย นที่ ค รู ส นั บ สนุ น ให เ รี ย นต อ
สายอาชี ว ศึ ก ษา (ปวช.) เป น 0.09 เท า 4) การศึ ก ษาสู ง สุ ด ของผู ป กครอง พบว า นั ก เรี ย นที่
ผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับ ปวช. หรือ ปวส. และระดับปริญญาตรีหรือสูงกวามีโอกาส
เรี ย นต อ สายอาชี ว ศึ กษาน อยกว า นักเรีย นที่ผูป กครองสํ าเร็จ การศึกษาสูงสุดระดับ ประถมศึกษา
หรือต่ํากวา เปน 0.53 เทา และ 0.40 เทา ตามลําดับ
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5.1.5 การตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสายอาชีวศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต
5.1.5.1 สถานภาพทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต
โดยศึกษาขอมูลทั่วไป ขอมูลดานสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับการเรียนตอ
และขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม พบวา กลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 1,519 คน
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 61.42 และเพศชาย รอยละ 38.58 โดยเปนนักเรียนที่มีพี่นองรวมกัน
ไมเกิน 2 คน รอยละ 63.85 เปนบุตรคนที่ 1 มากที่สุด รอยละ 44.63 และมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา
2.5 รอยละ 67.08 สวนใหญเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือระดับ ปวช. รอยละ 96.51 โดยไดรับขาวสารจากครูหรืออาจารยแนะแนวมากที่สุด รอยละ
31.88 และนักเรียนสวนใหญเคยไดรับการแนะแนวการศึกษาตอจากครู รอยละ 98.42 โดยคิดวาครู
มีส วนในการจูงใจหรื อส งเสริมสนั บสนุนใหเรีย นตอ รอยละ 97.43 และสว นใหญครูสงเสริมหรือ
สนับสนุนใหเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 56.16 โดยมีรอยละ 43.84 ที่สนับสนุน
ใหเรียนตอในระดับ ปวช. นักเรียนสวนใหญอาศัยอยูกับผูปกครองที่เปนบิดาและมารดา รอยละ 69.45
และเปนกลุมที่บิดาและมารดาอยูดวยกัน รอยละ 71.36 ซึ่งผูปกครองของนักเรียนสําเร็จการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษามากที่สุด รอยละ 40.09 ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว คาขายหรือรับจางทั่วไปมาก
ที่สุด รอยละ 38.05 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 20,000 บาท รอยละ 61.81
5.1.5.2 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต
ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic
Regression) เพื่ออธิบายโอกาสที่จะเรียนตอสายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต พบวา
ตัวแปรอิสระที่มีสวนชวยอธิบายตัวแปรตาม (การเรียนตอสายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคใต) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติประกอบดวย 1) เพศ โดยพบวา นักเรียนเพศชายมีโอกาสเรียนตอ
สายสามัญนอยกว าเพศหญิง 0.53 เทา 2) เกรดเฉลี่ย สะสม พบว า นั กเรี ย นที่ มี เกรดเฉลี่ ย สะสม
นอยกวาหรือเทากับ 2.5 มีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.5
เปน 0.38 เทา 3) การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ พบวา นักเรียนที่ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการ
เรี ย นต อ มี โ อกาสเรี ย นต อ สายสามั ญ น อ ยกว า นั ก เรี ย นที่ ไ ม ไ ด รั บ ข า วสารเกี่ ย วกั บ การเรี ย นต อ
เปน 0.33 เทา 4) ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอ พบวา นักเรียนที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอ
สายสามัญ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) มีโอกาสเรียนตอสายสามัญมากกวานักเรียนที่ครูสนับสนุนให
เรียนตอสายอาชีวศึกษา (ปวช.) เปน 8.09 เทา 5) ผูปกครอง พบวา นักเรียนที่อาศัยอยูกับผูปกครอง
ที่เปนบิดาคนเดียวมีโอกาสเรียนตอสายสามัญนอยกวานักเรียนที่อาศัยอยูกับผูอุปการะ เปน 0.45 เทา
6) การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง พบวา นักเรียนที่ผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี
หรื อสู งกวา มี โ อกาสเรี ย นต อสายสามัญมากกวานักเรีย นที่ผูป กครองสําเร็จ การศึกษาสูงสุดระดับ
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา เปน 1.85 เทา 7) รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง พบวา นักเรียนที่
ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท และ 30,001 บาทขึ้นไป มีโอกาสเรียนตอ
สายสามัญมากกวานักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท เปน 1.40 เทา
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และ 2.63 เทา ตามลําดับ 8) เจตคติตอการเรียนเพื่อการมีงานทํา พบวา นักเรียนที่มีคะแนนเจตคติ
ตอการเรียนเพื่อการมีงานทําเพิ่มขึ้น 1 คะแนนมีโอกาสเรียนตอสายสามัญลดลง รอยละ 39
5.1.5.3 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายอาชีวศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต
ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (Binary Logistic
Regression) เพื่ออธิบายโอกาสที่จะเรียนตอสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต
พบว า ตั ว แปรอิ ส ระที่ มี ส ว นช ว ยอธิ บ ายตั ว แปรตาม (การเรี ย นต อ สายอาชี ว ศึ ก ษาของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคใต) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติประกอบดวย 1) เพศ โดยพบวา นักเรียนเพศ
ชายมีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวาเพศหญิง 1.90 เทา 2) เกรดเฉลี่ยสะสม พบวา นักเรียน
ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมนอยกวาหรือเทากับ 2.5 มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวานักเรียนที่มี
เกรดเฉลี่ย สะสมมากกวา 2.5 เปน 2.60 เทา 3) การไดรับขา วสารเกี่ยวกับการเรียนตอ พบวา
นักเรียนที่ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอมีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษามากกวานักเรียนที่ไมได
รับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ เปน 3.01เทา 4) ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอ พบวา
นั ก เรี ย นที่ ค รู ส นั บ สนุ น ให เ รี ย นต อ สายสามั ญ (มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย) มี โ อกาสเรี ย นต อ
สายอาชีวศึกษานอยกวานักเรียนที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอสายอาชีวศึกษา (ปวช.) เปน 0.12 เทา
5) ผู ป กครอง พบว า นั ก เรี ย นที่ อ าศั ย อยู กั บ ผู ป กครองที่ เ ป น บิ ด าคนเดี ย วมี โ อกาสเรี ย นต อ
สายอาชีวศึกษามากกวานักเรียนที่อาศัยอยูกับผูอุปการะ เปน 2.21 เทา 6) การศึกษาสูงสุดของ
ผูปกครอง พบวา นักเรียนที่ผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือสูงกวามีโอกาส
เรียนตอสายอาชีวศึกษานอยกวานักเรียนที่ผูปกครองสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษาหรือ
ต่ํากวา เปน 0.54 เทา 7) รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง พบวา นักเรียนที่ผูปกครองมีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท และ 30,001 บาทขึ้นไป มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษา
นอยกวานักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท เปน 0.71 เทา และ 0.38 เทา
ตามลําดับ 8) เจตคติตอการเรียนเพื่อการมีงานทํา พบวา นักเรียนที่มีคะแนนเจตคติตอการเรียนเพื่อ
การมีงานทําเพิ่มขึ้น 1 คะแนน มีโอกาสเรียนตอสายอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น รอยละ 65

5.2 อภิปรายผล

ผลการวิจั ย เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสาย
อาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีประเด็นที่นํามาอภิปราย ดังนี้
5.2.1 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสายอาชีว ศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในภาพรวมทั่วประเทศพบวา ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนใหเรียนตอ
เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสายอาชีวศึกษา โดย
ปจจัยดังกลาวมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ทั้งนี้ยังพบวา ครูสวนใหญสนับสนุนใหนักเรียนเรียน
ตอในสายสามัญหรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีครูเพียงสวนนอยไมถึงรอยละ 50 ที่สนับสนุนให
นักเรียนเรียนตอสายอาชีวศึกษาหรือ ระดับ ปวช. ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สะทอนระบบการแนะแนว
การศึกษาในโรงเรียนซึ่งอาจขาดความตระหนัก หรือขาดการใหความสําคัญกับการแนะแนวการศึกษา
ตอใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ตองคํานึงถึงทิศทางหรือแนวโนมของตลาดแรงงานในอนาคต
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หรือแมกระทั่งภาวะตลาดแรงงานในปจจุบันที่ยังมีความตองการและมีความขาดแคลนแรงงานในกลุม
ฝมือแรงงานโดยเฉพาะในระดับอาชีวศึกษา (ปวช – ปวส.) ดังนั้นการสนับสนุนใหนักเรียนเรียนตอใน
สายสามัญจึงเปนตน น้ําของการผลิตกําลังแรงงานที่อาจไมสอดคลองกับความตองการแรงงานใน
ป จ จุ บั น และในอนาคต ส ง ผลให เ กิ ด ปญ หาการขาดแคลนแรงงานในระดั บ อาชี ว ศึ กษา โดยผล
การศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับ สุวนีย พอกสนิทและคณะ (2555) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอ
แรงจู ง ใจในการศึ ก ษาต อ ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตลาดกระบั ง
กรุงเทพมหานคร ที่พบวา ปจจัยที่สงผลตอแรงงจูงใจในการศึกษาตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สังกัดสํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มี 3 ปจจัย
ได แก การสนั บ สนุ น การศึ กษาต อของครู ลักษณะมุงอนาคต และความคาดหวังของผูป กครอง
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของกรมการจัดหางาน (2557) ที่ศึกษาการเตรียมความพรอม
เพื่อการศึกษาตอของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 และปที่ 6 ที่พบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 3 สวนใหญ (รอยละ 80.09) จะศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 (สายสามัญ) และมีรอยละ
19.91 จะศึ ก ษาต อ ในระดั บ ปวช. โดยนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 ยั ง ไม ไ ด รั บ การเตรี ย ม
ความพรอมเพื่อการศึกษาตอเทาที่ควร กลาวคือ สวนใหญไมเคยทดสอบ IQ และไมเคยทดสอบ EQ
รวมทั้งไมเคยทดสอบความถนัดทางอาชีพ และไมไดรับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
5.2.2 โดยภาพรวมทั่ว ประเทศ พบวา นักเรีย นที่มีผูป กครองสําเร็จ การศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้นและมีรายไดสูงขึ้น สงเสริมหรือสนับสนุนใหนักเรียนเรียนตอในสายสามัญหรือระดับ
มัธ ยมศึกษาตอนปลายมากกว าผู ปกครองที่สําเร็จ การศึกษาในระดับที่ต่ํากวาหรือมีร ายไดต่ํากวา
ผลการศึกษาในประเด็นนี้สะทอนใหเห็นวาถาผูปกครองเปนผูที่มีโอกาสในสังคมทั้งดานการศึกษาและ
ฐานะครอบครัวก็พรอมที่จะสนับสนุนใหบุตรหลานเรียนตอในระดับระดับที่สูงเชนเดียวกันหรือสูงกวา
ระดับการศึกษาของผูปกครอง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคานิยมที่ยึดติดกับปริญญาบัตรและมีทัศนคติตอ
การทํางานของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาวาตองมีงานทําที่ดีและมีโอกาสกาวหนาในหนาที่
การงานมากกวาผูสําเร็จการศึกษาในสายอาชีวศึกษา ประกอบทัศนคติที่มีตอภาพลักษณของผูที่เรียน
ในระดับอาชีวศึกษาหรือปวช. ที่ปรากฏเปนขาวในเรื่องการทะเลาะวิวาทถึงขั้นเสียชีวิต อาจเปน
สาเหตุหนึ่งที่ทําใหผูปกครองไมอยากใหบุตรหลานเรียนตอในสายอาชีวศึกษา สอดคลองกับทฤษฎีการ
จัดชวงชั้นทางสังคม (Social stratification theory) โดย Horton & Hunt (อางในสุมิตรา คล้ํางาม :
2552) ไดกลาวถึงเกณฑที่ใชในการวัดชวงชั้นทางสังคมเกณฑหนึ่งคือ ความมั่นคงและรายได เปน
เกณฑการแบงชนชั้นที่สําคัญ บุคคลที่บิดามารดาเปนเจาของทรัพยสินตาง ๆ และมีรายไดที่สูงจะถูก
จัดใหอยูในสภาพสังคมระดับสูง ถาบิดามารดามีสิ่งเหลานี้จะนํามาสนับสนุนและสงเสริมใหบุตรมี
โอกาสที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตไดมากกวาบิดามารดาอยูในสภาพทางสังคมต่ํา เพราะการที่เด็ก
มีโอกาสไดศึกษาเลาเรียน และมีอาชีพดีนั้นยอมขึ้นอยูกับทรัพยสินของบิดามารดาของบุคคลนั้นดวย
และสอดคลองกับการศึกษาของ วิทยา วิสูตรเรืองเดช (2545) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการ
เลือกศึกษาตอสายสามัญหรือสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบัณฑิตวิทยา
กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยเพศ ระดับคะแนนสะสม การศึกษาของบิดา การศึกษาของมารดา
อาชีพของบิดา รายไดของครอบครัว มีความสัมพันธกับการเลือกเรียนตอทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ ทรงเกียรติ ปกเคทา (2548) ซึ่งศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเลือก
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ศึกษาตอสายสามัญหรือสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเลือก
ศึกษาตอสายสามัญหรือสายอาชีพ มาจาก เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เขตที่อยูอาศัยของนักเรียน
อาชีพของบิดามารดา ระดับการศึกษาของบิดามารดา และระดับรายไดของบิดามารดา เชนเดียวกับ
การศึกษาของกรมการจัดหางาน (2557) ที่ศึกษาการเตรียมความพรอมเพื่อการศึกษาตอของนักเรียน
ระดั บ มั ธ ยมศึ กษาป ที่ 3 และป ที่ 6 พบวา ป จ จัย ที่มี ความสัม พัน ธ กับ การตั ดสิ น ใจศึก ษาตอ ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 คือ เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม อาชีพของผูปกครอง รายไดของผูปกครอง
หนี้สินของครอบครัว การทดสอบ IQ และการทดสอบความถนัดทางอาชีพ
5.2.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอในระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ ระดั บ ปวช. มี โ อกาสเรี ย นต อ สายสามั ญ น อ ยกว า สายอาชี ว ศึ ก ษา
เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนที่ไมไดรับขาวสารดังกลาว และในกรณีที่นักเรียนไมไดรับขาวสารเกี่ยวกับ
การเรียนตอก็มีโอกาสที่จะตัดสินใจเลือกเรียนตอในสายสามัญ ซึ่งผลการศึกษาในประเด็นนี้สะทอน
ใหเห็นวา ถาการแนะแนวการศึกษาใหขอมูลที่ถูกตองครบถวนในการเรียนตอสายสามัญ และสาย
อาชีวศึกษา โดยใหแนวคิดและมุมมองทั้งขอดีขอดอยของการเรียนในสายสามัญและสายอาชีวศึกษา
รวมทั้งสถานการณตลาดแรงงานและแนวโนมความตองการแรงงานในอนาคต ก็จะเปนประโยชน
ตอการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนและมีความเปนไปไดสูงมากที่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่
3 จะตัดสินใจเลือกเรียนตอในสายอาชีวศึกษาเนื่องจากเปนวุฒิการศึกษาที่ยังมีความตองการแรงงาน
และยังมีความขาดแคลนแรงงานจํานวนมาก ดังนั้นเมื่อเรียนจบในสายอาชีวศึกษาโอกาสที่จะไดงาน
ทําจึงมีสูง และเมื่อสัดสวนของการเรียนตอสายอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้นก็เปนปจจัยสําคัญที่จะชวย
แกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานในระดับอาชีวศึกษา (ปวช. - ปวส.) ของประเทศไดในอนาคต ผล
การศึกษาดังกลาวสอดคลองกับ กรมการจัดหางาน (2557) ที่ไดศึกษาการเตรียมความพรอมเพื่อ
การศึกษาตอของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 และปที่ 6 โดยพบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่
3 ยังไมไดรับการเตรียมความพรอมเพื่อการศึกษาตอเทาที่ควร กลาวคือ สวนใหญไมเคยทดสอบ IQ
และไมเคยทดสอบ EQ รวมทั้งไมเคยทดสอบความถนัดทางอาชีพ และไมไดรับการแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ

5.3 ขอเสนอแนะ

5.3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
1) ภาครัฐควรเรงสรางภาพลักษณของการศึกษาสายอาชีวศึกษาอยาง
ตอเนื่องเพื่อเปนการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผูปกครองใหเห็นถึงความสําคัญและความสําเร็จของผูที่
ศึกษาในสายอาชีวศึกษา
2) ภาครั ฐ ควรให ค วามสํ า คั ญ กั บ บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ โดยการรวมมือกับสถานประกอบการขนาดใหญในการเขาศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ เพื่อใหไดเรียนรูและเขาใจกระบวนการทํางานและโอกาสความกาวหนาของผูที่สําเร็จ
การศึกษาในระดับอาชีวศึกษาที่ทํางานในสถานประกอบการ ซึ่งจะไดขอมูลเชิงลึกสําหรับการแนะ
แนวการศึกษาของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ผลการศึกษาครั้งนี้
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พบวา ครูมีสวนสําคัญในการสนับสนุนใหนักเรียนเรียนตอในสายสามัญและสายอาชีวศึกษา ดังนั้นเมื่อ
ครู โดยเฉพาะครูแนะแนวมีขอมูลเชิงลึกมากขึ้นก็จะใหขอมูลดานการศึกษาในสายอาชีวศึกษา เพื่อให
นักเรียนสามารถเปรียบเทียบระหวางสายอาชีวศึกษาและสายสามัญ และสามารถตัดสินใจเรียนตอบน
พื้นฐานของขอมูล ซึ่งจะนําไปสูการประสบผลสําเร็จในชีวิตการเรียนและการทํางานในอนาคต
3) การแนะแนวนั ก เรี ย นในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 ควรให ข อ มู ล
เกี่ ย วกั บ ตลาดแรงงานกั บ นั ก เรี ย นให ม าก เพื่ อ ให นั ก เรี ย นมี ค วามเข า ใจสภาพที่ แ ท จ ริ ง ของ
ตลาดแรงงานและสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
4) การแนะแนวการศึ ก ษาและอาชี พ ควรให ผู ป กครองมี ส ว นร ว มใน
กิจกรรมดังกลาวดวย ทั้งนี้เพราะผลการศึกษาครั้งนี้พบวาผูปกครองเปน ปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเรียนตอของนักเรียน โดยในเบื้องตนอาจจัดกิจกรรมสัปดาหแหงการแนะแนวการเรียนตอ
ทุกปในภาคการศึกษาที่นักเรียนจะสําเร็จการศึกษา เพื่อใหผูปกครองมีโอกาสรวมรับรูขอมูลตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการเรียนตอ ซึ่งจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนคานิยม และชวยบุตรหลานในการตัดสินใจ
เรียนตอในสาขาวิชาที่ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยรูปแบบการดําเนินการอาจรวมมือ
กันหลายภาคสวน คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และภาคอุตสาหกรรม เพื่อใหนักเรียน
และผูปกครองไดรับความรูที่ครอบคลุม ครบถวน ทั้งดานหลักสูตรสาขาวิชาที่จะเรียนตอ สถานการณ
ตลาดแรงงาน และแนวโนมความตองการแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
5.3.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาเชิงลึกในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1) ความตองการขอมูลขาวสารตลาดแรงงานของครูแนะแนว
2) แนวโนมความตองการแรงงานสายอาชีวศึกษา
3) ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ความสํ า เร็ จ ในการทํ า งานของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
ในระดับ ปวช. และ ปวส.
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ภาคผนวก

แบบสอบถามที่...............

แบบสอบถามนักเรียน
เรื่อง

สําหรับเจาหนาที่ กวต.
ชื่อผูบันทึก........................................................................
ชื่อโรงเรียน.......................................................................
ตําบล.................................. อําเภอ..................................
จังหวัด..............................................................................
โทรศัพท...........................................................................
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและสายอาชีวศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
วัตถุประสงค แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่ผลตอ
การตั ด สิ น ใจเลื อกเรี ย นต อ สายสามั ญ และสายอาชีว ศึ กษาของนั กเรี ย นชั้น มั ธ ยมศึก ษาป ที่ 3 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
และเป น ข อ มู ล เพื่ อ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง งานแนะแนวอาชี พ ของกรมการจั ด หางาน โดยข อ มู ล จาก
แบบสอบถามจะนําเสนอในภาพรวมเพื่อประโยชนสําหรับการวิจัยเทานั้น
ทั้งนี้คณะผูวิจัยขอขอบคุณทานเปน อยางยิ่งที่กรุณาสละเวลาใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
คําชี้แจง 1. แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 สวน ประกอบดวย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
สวนที่ 2 ขอมูลดานสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับการเรียนตอ
สวนที่ 3 ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม
สวนที่ 4 ขอมูลดานจิตวิทยา
สวนที่ 5 การตัดสินใจเรียนตอ
2. ขอมูลที่ไดรับจากนักเรียนจะถูกเก็บไวเปนความลับ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง
ลงในชองวางตามความเปนจริง
1) เพศ

1) ชาย

ที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนหรือเติมขอความ

2) หญิง

2) จํานวนพี่นอง (รวมผูตอบ)
1) เปนลูกคนเดียว
3) 3 คน

2) 2 คน
4) มากกวา 3 คน (ระบุ) ..........................

3) นักเรียนเปนบุตรคนที่
1) คนที่ 1
3) คนที่ 3

2) คนที่ 2
4) ลําดับที่อื่น ๆ (ระบุ) ................................

4) เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
1) 2.00 ลงมา
2) 2.01 – 2.50
3) 2.51 – 3.00
4) 3.01 – 4.00
กรุณาตอบหนา 2 ดานหลัง
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สวนที่ 2 ขอมูลดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับตลาดแรงงาน
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง ที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนหรือเติมขอความ
ลงในชองวางตามความเปนจริง
1) นักเรียนเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ 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) รุนพี่ เพื่อน
2.7) ผูนําชุมชน เชน กํานัน ผูใหญบาน สมาชิกอบต. ฯลฯ
2.8) อื่น 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.)
สวนที่ 3 ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง
ลงในชองวางตามความเปนจริง

ที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนหรือเติมขอความ

1) ปจจุบันนักเรียนอยูในความปกครองของใคร
1) บิดา

2) มารดา

3) บิดาและมารดา

4) ญาติ

5) ผูอุปการะ

6) อื่น ๆ (ระบุ).........................

2) ผูปกครองของนักเรียนดังกลาวมีสถานภาพการสมรสเปนอยางไร
1) โสด (กรณีที่อยูในความปกครองของญาติหรือผูมีอุปการะคุณ)
2) บิดาและมารดาอยูดวยกัน
3) บิดาและมารดาแยกกันอยู
4) บิดาและมารดาหยาราง
5) บิดาหรือมารดาเปนหมาย
กรุณาตอบหนา 3 ดานหลัง
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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) อื่น ๆ (ระบุ) ........................................
4) ผูปกครองของนักเรียนมีอาชีพอะไร (อาชีพของพอ หรือ แม หรือผูปกครอง เพียง 1 คน)
1) รับราชการหรือทํางานในองคกรรัฐวิสาหกิจ
2) ทํางานในบริษัทหรือหางรานเอกชน
3) คาขาย/รับจางทั่วไป
4) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
5) ประกอบอาชีพอื่น ๆ (ระบุ) ...................................................................................
5) ผูปกครองของนักเรียนมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนเทาไหร (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
สวนที่ 4 ขอมูลดานจิตวิทยา
คําชี้แจง ใหนักเรียนพิจารณาขอความตอไปนี้แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็น
ของนักเรียนใหถูกตองและตรงกับความเปนจริง
ปจจัยดานจิตวิทยา
ดานเจตคติตอการเรียนเพื่อการมีงานทํา
1. การศึกษาตอ ทําใหมีความรูมากขึ้น
2. การศึกษาตอ ทําใหสามารถนําความรูมาใชในชีวิตประจําวันได
3. การศึกษาตอ ทําใหหางานทําไดงาย
4. การศึกษาตอ ถึงแมจะเสียคาใชจายมาก แตก็มีประโยชนมาก
5. การศึกษาตอ ทําใหมีทางเลือกในการประกอบอาชีพไดมากกวา
6. ไมจําเปนตองเรียนสูงก็สามารถสรางฐานะไดดี
7. การเรียนหนังสือทําใหเกิดภาระและความไมสบายใจ
8. นักเรียนจะรีบทํางานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จเรียบรอยกอน
กําหนดเสมอ
ดานการคลอยตามกลุมเพื่อน
9. เพื่อนแนะนําใหเรียนตอจึงเรียนตอตามคําแนะนําของเพื่อน
10. เห็นเพื่อนเรียนตอจึงเรียนตอตามเพื่อน
11. นักเรียนไมชอบทําตามแบบอยางการกระทําของผูอื่น

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย เห็น ไม ไมเห็น ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง ดวย แนใจ ดวย อยางยิ่ง
(5)
(4) (3)
(2)
(1)

กรุณาตอบหนา 4 ดานหลัง
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ปจจัยดานจิตวิทยา
12. นักเรียนเชื่อฟงเพื่อนมากกวาผูปกครอง
ดานคานิยมทางการศึกษาของผูปกครอง
13. ผูปกครองของนักเรียนจะสอนเสมอวาการเรียนสูง ๆ ในปจจุบันนี้
เปนสิ่งจําเปน
14. ผูปกครองของนักเรียนไมสนใจขาวสารทางการศึกษา
15. ผูปกครองของนักเรียนจะสอนเสมอวาไมตองเรียนสูงก็สามารถ
ทํางานได
16. ผูปกครองของนักเรียนจะสอนเสมอวาเด็กรุนลูกหลานควรเรียน
สูง ๆ กวารุนของผูปกครองจะไดไมลําบาก
17. ผูปกครองของนักเรียนจะสอนเสมอวาการศึกษาเปนทรัพยติดตัว
ที่ไมมีใครมาแยงชิงได

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย เห็น ไม ไมเห็น ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง ดวย แนใจ ดวย อยางยิ่ง
(5)
(4) (3)
(2)
(1)

สวนที่ 5 การตัดสินใจเรียนตอของนักเรียน
1. นักเรียนตองการเรียนตอหรือไม
1.1)
ตองการเรียนตอ
ถาตองการเรียนตอ นักเรียนจะเลือกเรียนอยางไร
1.1.1) ม. 4 เพราะ ........................................................................................
....................................................................................................................................................................
1.1.2) ปวช. หรือสาขาอาชีวศึกษาอื่น ๆ เพราะ ....................................
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