
156
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 (©ºÑºàÊÃÔÁ)

บทคัดยอ
  การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค   (1) เพื่อศึกษาปจจัยดานชีวสังคม สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม (2)  เพื่อศึกษาปจจัย
ทีม่คีวามสมัพนัธตอการตดัสนิใจเรยีนตอของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่3  ในกลุมเครอืขายพฒันาการศึกษาสะเมิง 
3  อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม  และ (3) เพื่อศึกษาปจจัยที่สามารถพยากรณการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3  ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3  อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม   กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยคร้ังน้ี  คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม ปการศกึษา 2556  จาํนวน 114 คน เคร่ืองมอืท่ีใชในการวิจยั คอืแบบสอบถาม วเิคราะหขอมูลโดยใชความถ่ี 
รอยละ  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะหคาสมัประสิทธิส์หสมัพนัธและการวิเคราะหการถดถอยพหุคณู  
ผลการวิจัย พบวา ปจจัยในการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ดานชีวสังคม มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ตองการมีงานท่ีดี ๆ ทํา และขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ชอบศึกษาหาความรูทางวิชาการ  สวนดานสิ่งแวดลอม        
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ  โรงเรียนที่ตองการเรียนตอ  ถาเรียนจบแลวสามารถหางานทําไดงาย  และขอที่มีคาเฉลี่ย
ตํ่าสุด  คือ โรงเรียนที่ตองการเรียนตอมีบริการรถรับ- สง และดานเศรษฐกิจและสังคม ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ              
ผูปกครองของนักเรียนมีความภาคภูมิใจที่นักเรียนเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ  ผูปกครอง
มีทุนเพียงพอจะสนับสนุนใหเรียนตอได สําหรับปจจัยที่มีความสัมพันธและสามารถพยากรณการตัดสินใจเรียนตอ
ของนักเรียน   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหมพบวา
ทั้ง 3 ปจจัยไดแก ปจจัยดานชีวสังคม ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม    มีความสัมพันธกัน
ทางบวกกับการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไป

ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม  
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ตามสมมติฐานที่ตั้งไว โดยแสดงสมการพยากรณในรูปแบบคะแนนดิบและในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังนี้
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คําสําคัญ 
  การตดัสนิใจเรยีนตอ     นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่3   กลุมเครอืขายพฒันาการศึกษาสะเมงิ 3   อาํเภอสะเมงิ   
จังหวัดเชียงใหม

Abstract
  This research aimed (1) to investigate the demographic, environmental, economic and social 
factors of Mathayom Suksa 3 students in Sameong Education Quality Development School Cluster 3, 
Sameong District, Chiang Mai Province. (2) to investigate the factors relating the decision to further study 
of Mathayom Suksa 3 students in Sameong Education Quality Development School Cluster 3, Sameong 
District, Chiang Mai Province.  (3) to study the factors being able to predict the decision to further study 
of Mathayom Suksa 3 students in Sameong Education Quality Development School Cluster 3, Sameong 
District, Chiang Mai Province. The samples used in this research were 114 of Mathayom Suksa 3 students 
in Sameong Education Quality Development School Cluster 3, Sameong District, Chiang Mai Province in 
the academic year 2013. The number was 114.  The tools used in this study was questionnaire.  The data 
were analyzed through frequency, percentage, standard deviation, correlation coefficient analysis and 
multiple regression analysis.  The findings were as follows: the factors decision to further study of               
Mathayom Suksa 3 students comprised  the demographic factors with the highest mean showing the 
needs to have a good job and with the lowest mean indicating the liking to academic study. The environmental 
factors showing the item with the highest mean was that the schools they wanted to further study could 
help them get a job easily when they had graduated.  The item with the lowest mean was that the schools 
they wanted to further study should provide transportation service.  The economic and social factors   
indicating the item with the highest mean was that the parents were very proud of their students furthering 
study in higher levels.  The item with the lowest mean was the parents had enough money to support them 
to further study. The factors relating and being able to predict the decision to further study of Mathayom 
Suksa 3 students in Sameong Education Quality Development School Cluster 3, Sameong District, Chiang 
Mai Province revealed that the relationship among 3 factors were positive and statistically significant at 
the level of .01 according to the hypothesis as set by showing the predictable equations in form of raw 
and standard scores as below:
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  Predictable equation in form of raw score 
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บทนํา
  การศึกษาเปนส่ิงสําคัญในปจจุบนัเห็นไดจากเปาหมายของทุกประเทศท่ัวโลก ตางพัฒนาและใหความสาํคัญ
กับการศึกษาเปนอันดับแรกรวมทั้งประเทศไทยดวย ในชวงหลังท่ีผานมา ประเทศตาง ๆ พัฒนาข้ึนอยางรวดเร็ว          
ซึ่งเปนผลมาจากการศึกษาของประเทศน้ัน ๆ จึงไดมีการเรงรัดสงเสริมการพัฒนาชนบท การขยายโอกาสทาง             
การศึกษาในระดบัมัธยมศึกษา โดยจัดควบคูไปกับการขยายการศึกษาภาคบงัคับและการเตรียมพ้ืนฐานอาชีพใหกบั
นักเรียนทุกระดับ เพ่ือใหสามารถใชประกอบอาชีพในอนาคตได นอกจากน้ี พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 
2542 และทีแ่กไขเพิม่เตมิฉบบัที ่2  พ.ศ. 2545 (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2546,  8) บญัญตัไิววา 
การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐ
ตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ซึ่งหมายความวาเยาวชนทุกคนตองไดรับการศึกษาขั้นพ้ืน
ฐานทกุคน และยังบงัคบัใหบดิามารดาหรือผูปกครองมีหนาทีจ่ดัใหบตุรหรอืบคุคลซึง่อยูในความดูแลไดรบัการศกึษา
ภาคบังคับหรือระดับสูงข้ึนตามความพรอมของครอบครัว การจัดการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน                  
(ชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 ถงึ ชัน้มัธยมศึกษาปที ่3)  ซึง่เปนชวงสุดทายของการศึกษาภาคบังคับ เปนการเรียนรูทีมุ่งพัฒนา
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน 
  สถานศึกษาตองทบทวนการเรยีนรูในกลุมสาระตาง ๆ  ทีไ่ดเรยีนรูตามมาตรฐานการเรียนรูในชวงชัน้ทีก่าํหนด 
เปนการเร่ิมใหผูเรียนเขาใจการศกึษา สูโลกของการทํางานตามความตองการของทองถ่ินและสังคม การจัดการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ผูเรียนจะมีอายุระหวาง 12-15 ป เปนวัยที่เรียกวาวัยรุน เปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา เปนวัยท่ีกําลังแสวงหาอุดมการณของตนเองรวมท้ังดานคานิยมและ
จริยธรรม (สุรางค  โควตระกูล, 2541,  42)  ดังนั้น พอ แม ครู สื่อมวลชน หรือ สิ่งแวดลอมจึงมีอิทธิพลตอการตัดสิน
ใจของวัยรุนในเรื่องตาง ๆ เปนอยางมาก  เชนเดียวกับนโยบายของการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ป พ.ศ. 2550 - 
2551 (สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน, 2551,  7-9) ในแผนกลยุทธขยายโอกาสทางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
ของประชากรวัยเรียนอยางกวางขวางและท่ัวถึงเพื่อรณรงคใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับและ              
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป  ที่ไดกําหนดจุดเนนไวใหทุกสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบขอมูลที่ใชวางแผนการ
ศึกษา   และจัดทําแผนการจัดบริการใหครอบคลุมทั่วถึง โดยเพิ่มอัตราการเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับ และอัตรา
การเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยจัดกิจกรรมคือ ใหความชวยเหลือแกเด็กดอยโอกาส
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เพือ่ดแูลนกัเรยีนกลุมเสีย่งใหสามารถเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ และเรยีนตอ 12 ป  และรวมมอืกบัหนวยงานตาง ๆ 
เชน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการศึกษา
ทางเลือกใหแกนกัเรียน เพือ่สงเสริมการศึกษาตอในชวงชัน้ที ่4 สอดคลองกับสาํนกัตดิตามและประเมินผลการจดัการ
ศกึษาข้ันพืน้ฐาน (สาํนกัตดิตามและประเมนิผลการจดัการศึกษาข้ันพืน้ฐาน, 2552, 8-9) ไดวางเปาหมายยทุธศาสตร
การยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (พ.ศ. 2552-2555) ไว  โดยกําหนดใหนักเรียนที่จบชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ไดเรียนตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนท้ังสายสามัญและสายอาชีพในสถานศึกษา
ของรัฐหรือของเอกชน สงเสริมพัฒนาคุณภาพของประชากรไทย  เพื่อสามารถแขงขันกับนานาประเทศได ตามความ
ถนัดหรือตามโอกาส  ดังทฤษฎีการกระทําทางสังคม (Social  Action  Theory) ของพารสัน (Parsons, อางถึงใน 
สญัญา  สญัญาวิวัฒน, 2540, 37)  ทีก่ลาวไววา การแสดงพฤติกรรมใด ๆ   ของบคุคลยอมมเีปาหมายหรือความต้ังใจ
กําหนดขึ้นภายในจิตใจบุคคล  โดยแสวงหาวิธีที่จะทําใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายไดหลายวิธี หรือโดยการ
ใครครวญหาวิธีที่ดีที่สุด   ในการเลือกวิธีการใหบรรลุเปาหมาย วิธีใดนั้น ไดรับอิทธิพลจากปจจัยภายในของบุคคล  
สวนปจจัยภายนอกเปนขอบเขตจํากัดในการเลือกวิธีการไปสูเปาหมาย คือขอจํากัดภายใตปทัสถานทางสังคม            
คานิยม  และความคิดอื่น ๆ  กับขอจํากัดตามเงื่อนไขสถานการณ  เชน  สภาพทางเศรษฐกิจ  สังคมของนักเรียนและ
ครอบครัว  อาชีพบิดามารดา  คานิยมทางการศึกษาของผูปกครอง  เปนตน  สวนปจจัยภายในที่มีอิทธิพลตอการ
แสดงพฤติกรรมของบุคคล คือ เปาหมายหรือความตั้งใจของบุคคล  ซึ่งมีตัวแปรไดแก  เยาวชนที่เรียนตอหรือไมเรียน
ตอ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม และคานิยมทางการศึกษา เชนเดียวกับทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด  
(Holland อางถึงใน ไขมุก  เสาวจันทร, 2543, 45 - 46)  ที่กลาวไววา พฤติกรรมของบุคคลถูกกําหนดโดยบุคลิกภาพ
และสิ่งแวดลอม ดวยเหตุนี้ เมื่อเราทราบบุคลิกภาพและสิ่งแวดลอมบุคคลก็จะทําใหเราทราบถึง ผลที่จะติดตามมา
ดวย ซึ่งไดแก  การเลือกอาชีพ การเปลี่ยนงาน ความสําเร็จในอาชีพ ความสามารถเฉพาะ พฤติกรรมทางการศึกษา
และสังคม บคุลิกภาพของบุคคลท่ัวไป  สามารถแบงออกไดเปน 6  ลกัษณะตามความสนใจอาชีพประเภทตาง ๆ   เชน 
งานชางฝมือและกลางแจง  งานวิทยาศาสตรและเทคนิค งานบริการ การศึกษาและสังคม งานสํานักงานและเสมียน 
งานจัดการและคาขาย งานศิลปะดนตรีและวรรณกรรม  บุคลิกภาพแตละลักษณะเปนผลจากการปะทะสัมพันธ 
(lnteraction) ระหวางวัฒนธรรมตาง ๆ กับแรงผลักดันสวนบุคคลซึ่งประกอบดวยศักดิ์ตระกูล บิดามารดา ระดับชั้น
ทางสังคมและสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  ประสบการณเหลานี้จะกอใหเกิดความรูสึกชอบหรือไมชอบ และความรูสึก
ชอบหรอืไมชอบน้ีจะกลายเปนความสนใจ และจากความสนใจ จะนําไปสูความสามารถเฉพาะ ทายท่ีสดุความสนใจ
และความสามารถเฉพาะจะกําหนดใหบุคคลคิด รับรู และแสดงเอกลักษณของตน 
  โรงเรยีนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อาํเภอสะเมิง จงัหวัดเชียงใหม  สงักัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 2   เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนระดับชั้น
ประถมศึกษาถงึระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนตน เปนกลุมโรงเรียนท่ีอยูหางไกล นกัเรียนสวนใหญเปนชนเผาตาง ๆ   ฐานะ
ทางครอบครวัสวนใหญคอนขางยากจน ในแตละปการศึกษาหลังจากทีน่กัเรียนจบระดบัชัน้มธัยมศึกษาปที ่3  จํานวน
ผูที่ไมเรียนตอ ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 มีสูงกวากลุมเครือขายอื่น แตนโยบายรัฐบาลตองการที่จะ
สงเสริมพัฒนาคุณภาพของประชากรไทย จึงตองการยกระดับการเรียนตอของเด็กไทยข้ึน เปนจํานวนรอยละ 100   
แตยงัพบวาโรงเรยีนในกลุมเครือขายพฒันาการศึกษาสะเมิง 3 อาํเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม  มนีกัเรยีนทีไ่มไดเรียน
ตอถึงรอยละ 13.42  (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2, 2553)
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  ซึง่จากการศกึษาเอกสาร ตาํราตาง ๆ  และจากการสัมภาษณ นติพินัธ  นลิพงศ (2556 )  ผูอาํนวยการโรงเรยีน
ในกลุมเครอืขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อาํเภอสะเมิง จงัหวดัเชยีงใหม เกีย่วกบัการตดัสนิใจไมเรยีนตอของนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา มีปจจัยตาง ๆ  เขามาเกี่ยวของ หลายปจจัยไดแก  (1)  ปจจัยดานชีวสังคม หมายถึง  
สถานภาพทางสังคมท่ีเกิดข้ึนเฉพาะตัวของนกัเรยีนแตละคน ไดแก  ความสนใจ  ความคาดหวังและผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรยีน (2)  ปจจยัดานสิง่แวดลอม หมายถงึ สภาพของสิง่แวดลอมทีเ่อือ้ตอการตดัสนิใจเรยีนตอ ไดแก  การรบัรูขาวสาร
ทางการศึกษา การแนะแนวของครู ความสะดวกในการเดินทางมาโรงเรียน  และ (3) ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม 
หมายถึง ปจจัยพ้ืนฐานท่ีกําหนดคุณภาพการศึกษา ไดแก  รายไดของผูปกครอง  อาชีพของผูปกครอง  ลักษณะ
ครอบครัวและระดับการศึกษาของผูปกครอง
  ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาวา มีปจจัยใดบางที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียน        
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม  เพื่อเปนแนวทาง     
ใหโรงเรียนสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนเรียนตอเพิ่มขึ้น ตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
  1.  เพือ่ศกึษาปจจยัดานชวีสงัคม สิง่แวดลอม เศรษฐกจิและสงัคมของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่3  ในกลุม
เครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 
  2.  เพ่ือศกึษาปจจยัทีม่คีวามสมัพันธตอการตดัสนิใจเรียนตอของนกัเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที ่3 ในกลุมเครอืขาย
พัฒนาการศึกษาสะเมิง 3  อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม  
  3. เพื่อพยากรณการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา
สะเมิง 3  อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม  

สมมติฐานการวิจัย
  1.  ปจจัยดานชีวสังคมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใน               
กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม และสามารถพยากรณการตัดสินใจเรียนตอ 
  2.  ปจจัยดานสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใน        
กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม และสามารถพยากรณการตัดสินใจเรียนตอ
  3.  ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
ในกลุมเครอืขายพฒันาการศกึษาสะเมิง 3 อาํเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม และสามารถพยากรณการตดัสินใจเรยีนตอ

วิธีการวิจัย
  1.  ประชากร
      ประชากรทีใ่ชในการวิจยัคร้ังนีไ้ดแก นกัเรยีนระดบัมัธยมศึกษาปที ่3  ในกลุมเครือขายพฒันาการศกึษา
สะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2  จํานวน 
160 คน ในปการศึกษา 2556 
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  2. กลุมตัวอยาง
       กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3  ในกลุมเครือขายพัฒนาการ
ศึกษาสะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2  
จํานวน 114 คน ในปการศึกษา 2556 ซึ่งใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยคัดนักเรียนท่ีมีความบกพรอง
ทางการเรียนรูออก
  3.  ขอบเขตดานเนื้อหา
      การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 3  ปจจัย คือ ปจจัยดานชีวสังคม  
ปจจัยดานสิ่งแวดลอม และปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม  
  4.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
      เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี ้ ตอนที่  1  สถานภาพของ
ผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่  2  ปจจัยที่สัมพันธตอการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียน เปน
แบบมาตราสวน ประมาณคา 5 ระดับและตอนที่  3  ปญหาและขอเสนอแนะ เปนแบบปลายเปด 
      การทดสอบความเท่ียงตรงของเครือ่งมอื ผูวจิยัไดนาํแบบสอบถามไปทดสอบความเท่ียงตรงดานเนือ้หาจาก
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คนโดยทั้งหมดไดยืนยันวาเครื่องมือฉบับดังกลาวมีความเที่ยงตรงดานเนื้อหาโดยไดคา IOC 
0.67 - 1.00  จากนั้นจึงไดนําไปทดลองใช (Try-Out) กับโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 2  อําเภอ
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม  ประกอบดวยโรงเรียนปาลาน จํานวนนักเรียน 15 คน และโรงเรียนแมลานคํา จํานวน 15 คน 
รวมทั้งสองโรงเรียนเปน จํานวน 30 คน  แลวนําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.89 และผูทดลองตอบแบบสอบถามทุกคน มีความเขาใจทางดาน
ภาษาที่ตรงกันกับเจตนาของผูวิจัย
   5.  การเก็บรวบรวมขอมูล
        ผูวจิัยนําหนงัสอืขอความอนเุคราะหถงึผูบรหิาร นกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนในกลุมเครอืขาย
พัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือขอเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ระหวางวันท่ี 7 
กุมภาพันธ 2557 - 5 มีนาคม 2557  จํานวน  114  ชุด ไดคืนกลับมาทั้งหมด 114 ชุด จากนั้นไดทําการตรวจสอบพบ
วาขอมูลมีความสมบูรณทุกฉบับ คิดเปนรอยละ 100  และนํามาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติในขั้นตอไป
  6.  การวิเคราะหขอมูล
   6.1 สถิติเชิงพรรณนาเพ่ือวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม แยกออกเปนตอนที่ 1  สถานภาพของ
ผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ รอยละ ตอนที่ 2  ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเรียน
ตอของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3  โรงเรยีนในกลุมเครอืขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อาํเภอสะเมิง จงัหวัดเชียงใหม 
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะ  วิเคราะหขอมูล
โดยใชความถี่
   6.2 สถิติเชิงวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
    6.2.1 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเรียนตอของ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหมโดยวิธีหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product-moment Correlation)
    6.2.2 การวิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 3 ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหมวิเคราะหโดยใชการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression) โดยเลือกตัวแปรตนหาสมการแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัย
  1.  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
       ผูตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีจาํนวนเทากนัคอื  เพศชาย 57  คน  คดิเปนรอยละ  50   และ
เพศหญิงจํานวน  57  คน   คดิเปนรอยละ  50  ซึง่สวนใหญระดบัผลการเรยีนเฉล่ียสะสมของนกัเรยีนอยูระหวาง  2.01 
- 2.50   จํานวน 35  คน  คิดเปนรอยละ  30.70  สวนอาชีพของผูปกครองสวนใหญเปนเกษตรกร   จํานวน  93  คน  
คิดเปนรอยละ  81.58  สําหรับรายไดตอเดือนของผูปกครองสวนใหญ ตํ่ากวา  4,000   บาท จํานวน  63  คน คิดเปน
รอยละ 55.26  ระดับการศึกษาสูงสุดของบิดา สวนใหญอยูในระดับประถมศึกษา  จํานวน  58  คน  คิดเปนรอยละ 
50.88 ระดับการศึกษาของมารดาสวนใหญอยูในระดับประถมศึกษา  จํานวน 50 คน  คิดเปนรอยละ 43.86  และ 
สถานภาพสมรสของบิดา - มารดา สวนใหญอยูดวยกัน  จํานวน  94  คน คิดเปนรอยละ 82.46 
  2. ปจจัยในการตัดสินใจเรยีนตอของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา
สะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 

 1  
 3  3  

    
 x̄ S.D.  

 
   4.42 0.76  

 4.37 0.76  
    

 4.14 0.89  
 3.78 0.91  

 3.42 0.85  
 

                                4.09 0.88  
  4.01 0.89  
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  จากตารางที ่1 ปจจยัดานชวีสงัคมพบวา ขอทีม่คีาเฉลีย่สูงสุด คอื  ตองการมีงานทีด่ ีๆ ทาํ สวนขอทีม่คีาเฉลีย่
ตํา่สุด คอื ชอบศกึษาหาความรูทางวชิาการ สาํหรับปจจัยดานส่ิงแวดลอม พบวา ขอท่ีมคีาเฉลีย่สูงสุด คอื โรงเรียนท่ี
ตองการเรยีนตอ  ถาเรยีนจบแลวสามารถหางานทําไดงาย สวนขอทีม่คีาเฉลีย่ตํา่สดุ  คอื โรงเรียนทีต่องการเรียนตอมี
บรกิารรถรับ- สง และปจจยัดานเศรษฐกิจและสงัคมพบวา ขอทีม่คีาเฉลีย่สงูสดุ คอื ผูปกครองของนักเรยีนมคีวามภาคภูมใิจ
ทีน่ักเรียนเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ  ผูปกครองมีทุนเพียงพอจะสนับสนุนใหเรียนตอได

ตารางที่ 2  

ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 

อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 
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  จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเรียนตอ            
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม พบวา 
ทั้ง 3 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานชีวสังคม ปจจัยดานสิ่งแวดลอมและปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม แตละดานมี           
ความสัมพันธทางบวกกับการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปน . 732, .716 และ .734  ตามลําดับ และ        
ผลการวิเคราะหปจจยัทีส่ามารถพยากรณการตดัสนิใจเรยีนตอ พบวา ปจจยัดานเศรษฐกิจและสงัคมสามารถพยากรณ 
การตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดรอยละ 53.9 เม่ือเพ่ิมตัวพยากรณปจจัยดานชีวสังคมจะ
สามารถพยากรณการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดรอยละ 63.80 และเมื่อเพิ่มตัวพยากรณ
ปจจัยดานสิ่งแวดลอม จะสามารถพยากรณ การตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 ไดถึงรอยละ 
67.70 แสดงวาตัวแปรทุกตัวสามารถพยากรณการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ได โดยสราง
เปนสมการพยากรณในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได ดังนี้
  สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ
  Y = 0.333 + 0.358(X

3
) + 0.307(X

1
)+ 0.257(X

2
) 

  สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน
  Z = 0.323(X

3
) + 0.321(X

1
) + 0.287(X

2
)

อภิปรายผล
  ผูวิจัยพบประเด็นที่นาสนใจ จึงนํามาอภิปรายผล ดังนี้
  ประเด็นที่ 1 ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม ผลการวิจัยพบวา มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเรียนตอของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และสามารถ
พยากรณการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดรอยละ 53.90 โดยมีนํ้าหนักในการทํานายมาก
ที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูปกครองนักเรียนสวนใหญมองเห็นความสําคัญของการศึกษาตอ ซึ่งไมวาผูปกครองจะ
มีฐานะอยูในระดับใด ตางมีความเช่ือวาถาเรียนจบการศึกษาในระดับสูงจะทําใหหางานทํางาย มีความมั่นคง สงผล
ใหสภาพสังคมดีขึ้น (โรงเรียนบานบอแกว, 2556 ก,ข) ดังเชนรายงานบันทึกการประชุมผูปกครองของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานบอแกว ซึ่งไดสรุปผลการประชุมวา ผูปกครองของนักเรียนโรงเรียนบานบอแกวไมวา
จะมีฐานะอะไรตางมีความตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาและมีความคาดหวังอยากใหบุตรหลานไดรับการ
ศึกษาอยางมีคุณภาพ ประกอบกับผูปกครองนักเรียนมีฐานะดีขึ้น มีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้นจึงนิยมสงลูกเขาไป
เรียนในโรงเรียนที่มีความพรอมดานทรัพยากรมากขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับศูนยวิจัยกสิกรไทย (2557) ซึ่งไดสํารวจมุม
มองของผูปกครองตอระบบการศึกษาไทยป 2557 พบวา ผูปกครองที่มีรายไดปานกลางถึงตํ่า สวนใหญมองวาบุตร
หลานของตนมโีอกาสในการเขาถึงการศึกษาในระดบัมาก กาํลังทรพัยของผูปกครองในการสนบัสนนุการศึกษาไมได
เปนขอจํากัด โดยบุตรหลานของผูปกครองกลุมท่ีมีรายไดปานกลางถึงต่ํามีโอกาสเขาถึงการศึกษาไดเชนเดียวกับ    
บตุรหลานของผูปกครองกลุมท่ีมรีายไดสงู และ ประดิษฐ  ศลิาบุตร (2550) ไดศกึษาคานิยมทางการศกึษาของจงัหวัด
ศรีสะเกษ พบวา พอแมผูปกครอง ในจังหวัดศรีสะเกษ มีความเชื่อวา ผลดีของการศึกษา  คือ (1) การศึกษาชวยให
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อยูในสงัคมปจจบุนัได (2) การศึกษาทําใหมทีางเลือกของชวีติมากข้ึน (3) การศึกษาชวยปลูกฝงคณุธรรมและจริยธรรม 
และ (4) การศึกษาทําใหมีอาชีพที่มีรายได 
  ประเด็นท่ี 2 ปจจัยดานชีวสังคม ผลการวิจัยพบวา  มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียน      
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และสามารถพยากรณ
การตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รวมกับปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคมไดรอยละ 63.80            
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา สวนใหญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3  มีความ
สนใจคนควาหาความรูเพ่ิมเติมเพ่ือใหมงีานทําท่ีด ีโดยมีความคาดหวงัวาการเรียนตอในระดบัสูงจะทําใหมงีานท่ีด ีๆ   
เปนที่ยอมรับของสังคม (โรงเรียนบานบอแกว, 2556 ค,จ ) ดังที่วันวิสาข  แกวสมบูรณ (2556) ไดกลาวไววาเหตุจูงใจ
ในการเรียนตอคือ ตองการไดรับความรูและประสบการณเพิ่มขึ้นเพ่ือนําไปพัฒนางานในหนาที่ใหเจริญกาวหนา 
ตองการเพิ่มวุฒิทางการศึกษา เพ่ือนําไปประกอบการแสวงหาความกาวหนาและความมั่นคงในชีวิตบางคนอาจมี
ความมุงหวังเพื่อใหเปนที่ยอมรับของสังคม และความมีชื่อเสียงเกียรติยศ สวน ศิรินารถ  หมูเทพ (2547) ไดศึกษา
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อําเภอเมืองลําปาง ผลการศึกษา
พบวา ปจจยัดานสวนตัว ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน ความสนใจ ความตองการและคานยิม สมัพนัธกบัการตดัสนิ
ใจศึกษาตอของนักเรียนอยูในระดับมาก สวนความถนัดอยูในระดับปานกลาง
  ประเด็นที่ 3 ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ผลการวิจัยพบวา มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 ในกลุมเครอืขายพฒันาการศึกษาสะเมิง 3 อยางมนียัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 ซึง่เปนไปตาม
สมมตฐิานทีต่ัง้ไวและสามารถพยากรณการตดัสนิใจเรยีนตอของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 รวมกบัปจจยัดานชวีสงัคม 
และปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม ไดรอยละ 67.70 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานักเรียนสวนใหญเห็นวา การรับรูขาวสาร
ตาง ๆ  ชวยใหนกัเรียนมทีางเลือกหลากหลายในการตัดสินใจเรยีนตอ (โรงเรยีนบานบอแกว, 2556 จ,ฉ) ซึ่งสอดคลอง
กับ Rogers (อางถึงในสุริชา  เชื้อวงค, 2552, 33) กลาวถึงสิ่งที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้น  เกิดจาก
การสื่อสารหลายชองทางคือ (1) สื่อมวลชน (Mass Media) ไดแก วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ (2) แหลงที่ไมเปน
ทางการ (Informal sources) เชน เพื่อนบาน ญาติมิตร (3) แหลงที่มีการติดตอคาขาย (Commercial Sources) เชน 
ตลาด ผูแทนการคา และ (4) เจาหนาท่ีรัฐ (Government Agency Sources)  รวมทั้งพัฒนรัฐ  ชุมเช้ือ (2551)              
ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาในระดับเตรียมอุดมศึกษาทางดนตรี ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจในระดับมาก คือ อิทธิพลการรับรูขาวสารจากครู  และสุริชา  เชื้อวงค 
(2552) ไดศึกษาปจจัยที่สัมพันธตอการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในกลุมสหวิทยาเขต
หนองใหญ สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาชลบรุ ีเขต 1 ผลการศึกษาพบวา ตวัแปรการรับรูขาวสารทางการศกึษา
ของผูปกครองและการแนะแนวของครูมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิี่ระดับ .05 สวนตัวแปรความสะดวกในการเดนิทางมาโรงเรียนมีความสัมพันธตอการตัดสนิใจเรียนตอในระดบั
ที่สูงขึ้นอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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สรุป
  ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา ปจจัยทั้ง 3 ดาน ไดแก ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม   ปจจัยดานชีวสังคมและ
ปจจัยดานส่ิงแวดลอม  เปนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธและสามารถพยากรณการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม อยางมีนัยสําคัญ           
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  แตก็ยังพบวาปจจัยยอยเรื่องการชอบศึกษาหาความรูทาง
วิชาการ และการประชาสัมพันธเก่ียวกับขอมูลการเรียนตอใหนักเรียนรับทราบยังมีคาเฉล่ียต่ํา ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมี         
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการวางแผน สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียน เรียนตอเพิ่มขึ้นตอไป ดังนี้ 
  1. ทางโรงเรียนควรมีการทดสอบนกัเรียนเพ่ือวัดความถนัดทางดานวิชาการอยางตอเน่ือง เน่ืองจากนกัเรียน
มธัยมศึกษาปที ่ 3 สวนใหญมคีวามถนัดทางดานวิชาการนอย และควรจัดทําโครงการพัฒนาสงเสริมการจัดการเรียนรู 
ใหแกนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อพัฒนาความรูดานวิชาการใหมากยิ่งขึ้น  
  2. ทางโรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธโดยใชชองทางที่มีความหลากหลายเน่ืองจากนักเรียนมัธยมศึกษา
ปที่ 3 สวนใหญเปนชาวเขาและอยูในพื้นที่หางไกล การเขาถึงเทคโนโลยีการสื่อสารยังมีนอย
  สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปมี ดังนี้      
  1. ควรศึกษาเร่ืองแนวทางการพัฒนาเชาวปญญาเพ่ือหาความถนัดของนักเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการ
ศึกษาสะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม   
  2. ควรศึกษาเรื่องการบริหารงานประชาสัมพันธของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 
อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม      
  3. ควรศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม              
  4.  ควรวิจัยเรื่องนี้ซํ้าโดยเปลี่ยนประชากรเปน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองหรือชุมชน
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