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บทคัดยอ
การวิจัยครั้ง นี้มีวัตถุป ระสงคเ พื่อศึก ษาปจ จัยจําแนกการตัดสินใจศึก ษาตอระดับ มัธยมศึก ษาใน
โรงเรียนเดิม ของนัก เรียนชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึก ษา เขตพื้นที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึ ก ษา และนั ก เรี ยนชั้ น มั ธยมศึ ก ษาป ที่ 1 ปก ารศึ ก ษา 2558 เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จํานวน 295 คน ไดมาโดยวิธีการ การสุมแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถามปจจัยจําแนกการตัดสินใจศึกษาตอ แบงออกเปน 4 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานทั่วไป
สวนที่ 2 ดานผูเรียน สวนที่ 3 ดานครอบครัว สวนที่ 4 ดานสิ่งแวดลอม แบงเปนปจจัย 9 ดาน จํานวน 63 ขอ
มีคาความเชื่อมั่น 0.903 สถิติที่ใชในการวิเคราะหปจจัยจําแนก (Discriminant analysis) แบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบวา 1. ปจจัยที่สามารถจําแนกการตัดสินใจศึกษาตอระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนเดิม
ของนัก เรียนชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึก ษา เขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษา
เชียงรายเขต 4 ไดดี มีทั้งหมด 5 ปจจัย ไดแก ความสัมพันธในครอบครัว(X4) ลักษณะมุงอนาคต(X2) อิทธิพล
ของเพื่อน(X8) เจตคติตอการศึกษาตอ (X1) อิทธิพลของครู (X9) สมการจําแนกกลุม ที่สามารถจําแนกกลุม
นักเรียนทั้ง 2 กลุม ไดถูกตองถึงรอยละ 78.00
2. สมการจําแนกประเภทในรูปคะแนนมาตรฐานสามารถแสดงไดตามลําดับ ดังนี้
Zy = -.642(X4) + .471(X2) + .464(X8) + .261(X1) + .223(X9)
คําสําคัญ ปจจัยจําแนก, การศึกษาตอ
Abstract
The main purpose of this study aimed to scrutinize factors influencing the
Mattayomsueksa 1 students’ final decisions on their admission of lower secondary education
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in opportunity expansion schools, the Office of Chiangrai Educational Services Area 4. During
the 1st semester of the 2015 academic year, 295 Mattayomsueksa 1 students studying in
opportunity expansion schools, the Office of Chiangrai Educational Services Area 4 selected
by the stratified random sampling method were all conducted with a questionnaire with its
reliability of 0.946. It was divided into 4 major parts: in the 1st part related to the informant’s
personal information with 10 question items; in the 2nd part related to the learner’s
characteristics; in the 3rd part related to family factors, and in the 4th part related to
environmental factors. The reliability of questionnaires was 0.903, categorize into 9 major
factors with 63 question items. The data were statistically analyzed using statistical
description was also carried out for the stepwise method-based discriminant analysis.
The findings of the study were detailed as follows.
1. The Mattayomsueksa 1 students’ final decisions on their admission of lower
secondary education in educational extension schools, the Office of Chiangrai Educational
Services Area 4 were sorted into 5 major factors: their family relation(X4), future
anticipation(X2), peer influences(X8), attitudes on student’s further admission(X8), and
teacher’s influences(X1). In addition to this summary of the findings, the discriminant
equation analyzed with the two groups of students was rated at 78.00 %. .
2. The discriminant equations used in analyzing standard scores were shown below
as follows.
Zy = -.642(X4) +.471(X2) +.464(X8) +.261(X1) +.223(X9)
Keywords discriminant analysis, further study
บทนํา
การศึกษานับเปนหัวใจสําคัญของการเตรียมความพรอม การสรางและพัฒนาคนเพื่ออนาคตของ
ประเทศไทย โดยหลักการคือ รัฐตองดูแลและใหการศึกษาแกคน ทุกกลุมทุกวัยทั้งเด็ก เยาวชน วัยรุน วัย
ผูใหญ จนถึงวัยสูงอายุ อยางเทาเทียมและทั่วถึง
ในปจจุบันการศึกษาในระบบโรงเรียนมีนักเรียนอยูในระบบกวา 7 ลานคน นักเรียนสวนใหญจะอยูใน
ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึก ษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามลําดับ เมื่อพิจ ารณาแนวโนม
จํานวนนักเรียนพบวา จํานวนนักเรียนมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ และเมื่อพิจารณาเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาก็พบวา จํานวนนักเรียนลดลงเปนจํานวนมาก ปญหาจํานวนนักเรียนที่ลดลงสงผลตอการบริหาร
จัดการโรงเรียนเปนอยางมาก เนื่องจากรัฐ จัดสรรงบประมาณและบุคลากรทางการศึก ษา โดยใชจํานวน
นักเรียนเปนเกณฑในการพิจารณา
โดยทั่วไปจํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ควรจะมีแนวโนม
คงที่หรือเพิ่มขึ้นเนื่องจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาอยู
แตเดิม กอปรกับการรับนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนประถมศึกษาทั่วไปในเขตพื้นที่ใกลเคียงเขามา
ศึกษาตออีก แตจะการสํารวจโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 พบวา จํานวนนัก เรียนที่ศึก ษาตอในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับนัก เรียนที่จ บ
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การศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเดิม ปญหานี้กําลังเปนปญหา
สําคัญของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ดวยหนาที่ของผูวิจัย เปนครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา รับผิดชอบงานวิชาการโรงเรียน
และงานทะเบียนนักเรียน พบวา ปญหานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มักจะเลือกไปศึกษาตอในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษาอื่นๆ มากกวาที่จะเลือกศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
โรงเรียนเดิม ทั้งที่นักเรียนเคยเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนเดิมนี้มานาน กอปรกับปญหาจํานวน
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 – ม.3) ในโรงเรียนมีแนวโนมลดลง ทําใหโรงเรียนขาดโอกาสไดรับ
สนับสนุนปจจัยดานตางๆ จากหนวยงานตนสังกัด สงผลตอการจัดการบริหารโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาศักยภาพคน การพัฒนาอาชีพ กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนและการพัฒนาสังคมหมูบาน
จากผลการศึกษาที่ผานมา พบวา การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการศึกษาตอในระดับชั้นตางๆ อาทิเชน
เจตนนที ราชเมืองมูล (2553 : 4) ไดศึกษาการเลือกศึกษาตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 พบวา ปจจัยดานนักเรียน ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานสังคมและปจจัยดาน
สิ่งแวดลอมสามารถจําแนกการตัดสินใจศึกษาตอสายอาชีพ เครือวัลย จันทรโพธิ์ (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษา
สภาพการศึกษาตอและไมศึกษาตอของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกนเขต 5
พบวา สภาพสวนตัวของนักเรียน สภาพเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว สภาพแวดลอมดานการเรียนและ
โรงเรียน สงผลตอการศึกษาตอและไมศึกษาตอ
ผลการศึกษาเบื้องตน ทําใหทราบวามีปจจัยหลายอยางที่สงผลตอการเลือกศึกษาตอ หลายปจจัยมี
ผลดีตอการศึกษาตอในโรงเรียน ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกใชกระบวนการวิจัยการวิเคราะหจําแนก เพื่อสรางสมการ
จําแนกปจจัยที่สงผลตอการศึกษาตอในโรงเรียนเดิมไดวามีปจจัยใดบาง และยังสามารถบอกคาน้ําหนักของ
ปจจัยใดๆ ที่สงผลไดดีอีกดวย อันจะเปนประโยชนตอการแกปญหานักเรียนที่เลือกไปศึกษาตอโรงเรียนอื่ นๆ
ทั้งจะเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การปรับปรุงสภาพแวดลอมของโรงเรียน การบริหารงาน
ของโรงเรียน ใหโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชนบทตอไปได
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะหปจ จัยจําแนกการตัดสินใจศึกษาตอระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนเดิมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
2. เพื่อสรางสมการจําแนกการตัดสินใจศึกษาตอระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนเดิมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยเจตคติตอการศึกษาตอ ปจจัยลักษณะมุงอนาคต ปจจัยความสัมพันธในครอบครัว ปจจัยความ
คาดหวังของผูปกครอง ปจจัยชื่อเสียงโรงเรียน ปจจัยที่ตั้งอาคารสถานที่ ปจจัยการจัดการเรียนการสอน ปจจัย
อิท ธิพลของเพื่อน ปจ จัยอิท ธิพลของครู อยางนอย 1 ปจจัยสามารถจําแนกการตัดสินใจศึก ษาตอระดับ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนเดิมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4

~ 179 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
1.1 ประชากร ไดแก นัก เรียนชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึก ษา และ
นัก เรียนชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึก ษา ปก ารศึก ษา 2558 เขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
เชียงราย เขต 4 จํานวน 1,102 คน
1.2 กลุม ตัวอยาง คือ นัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2558 จํานวน 295 คน ไดมาโดยการสุมแบบ
ชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)
2. ขอบเขตตัวแปร
2.1 ตัวแปรอิสระ
ดานผูเรียน ไดแก 1. เจตคติตอการศึกษาตอ 2. ลักษณะมุงอนาคต
ดานครอบครัว ไดแก 1. ความสัมพันธในครอบครัว 2. ความคาดหวังของผูป กครอง
ดานสิ่งแวดลอม ไดแก 1. ชื่อเสียงโรงเรียน 2. ที่ตั้งอาคารสถานที่ 3. การจัดการเรียนการสอน
4. อิทธิพลของเพื่อน 5. อิทธิพลของครู
2.2 ตัวแปรตาม
การศึกษาตอระดับ มัธยมศึก ษาปที่ 1 แบง ไดเ ปน 2 กลุม คือ กลุม นัก เรียนที่ศึก ษาตอใน
โรงเรียนเดิมและกลุมนักเรียนศึกษาตอโรงเรียนใหม
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ที่ใชสถิติวิเคราะหจําแนกประเภท (Discriminant Analysis)
ในการวิเคราะหขอมูล
2. การไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง
ขั้นตอนที่ 1 สํารวจขอมูล ของประชากร จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึก ษาและโรงเรียน
มัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยความเชื่อมั่น 95 % (α= .05) ความคลาดเคลื่อน 5 %
เนื่องจากกลุม ประชากรมีจํา นวนไมม าก มีความแปรปรวนและขนาดกลุม ตั วอยางไม เ ทากันโดยใชสูต ร
Yamane ไดจํานวนกลุมตัวอยางมาทั้งสิ้น 295 คน
ขั้นตอนที่ 3 กําหนดชั้นภูมิ (Stratum) โดยแบงตามจํานวนนักเรียนในแตละโรงเรียนเปนกลุม 3 กลุม
คือ ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
ขั้นตอนที่ 4 เลือกกลุมตัวอยางตามสัดสวนจํานวนนักเรียนในแตละโรงเรียน ไดจํานวนกลุมตัวอยาง
ดังนี้ 1.ขนาดใหญ 145 คน 2.ขนาดกลาง 100 คน และ 3.ขนาดเล็ก 50 คน รวมทั้งหมด 295 คน
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3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองประกอบดวย
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน ไดแก โรงเรียน เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาชีพของผูปกครอง ฐานะของ
ครอบครัว การศึกษาของผูปกครอง ระยะทางจากบานถึงโรงเรียน จํานวนพี่นองรวมบิดามารดา เพื่อนในชั้น
เรียน และจํานวนครูในโรงเรียน โดยมีลักษณะแบบเลือกตอบ (Check list) จํานวน 10 ขอ
สวนที่ 2 ดานผูเรียน ไดแก 1.เจตคติตอการศึกษาตอ จํานวน 11ขอ 2.ลักษณะมุงอนาคต จํานวน 9ขอ
สวนที่ 3 ดานครอบครัว ไดแก 1.ความคาดหวังของผูปกครอง จํานวน 6 ขอ 2.ความสัมพันธใน
ครอบครัว จํานวน 9 ขอ
สวนที่ 4 ดานสิ่งแวดลอม ไดแก 1.ชื่อเสียงโรงเรียน จํานวน 6 ขอ 2.อาคารสถานที่ จํานวน 7 ขอ
3.การจัดการเรียนการสอน จํานวน 6 ขอ 4.อิทธิพลของเพื่อน จํานวน 4 ขอ 5.อิทธิพลของครู จํานวน 5 ขอ
แบบสอบถามในสวนที่ 2-5 มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
1. นําสงหนังสือขอความอนุเคราะหพรอมแบบสอบถามแจงไปยังโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
และโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมตัวอยาง
2. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามคืนตามระยะเวลาที่นัดหมาย
3. ตรวจสอบความถูก ตอง ครบถวนสมบูร ณของแบบสอบถามแตล ะฉบับ ซึ่ง ผูวิจัยไดม าและ
ตรวจสอบความถูกตองทั้งหมด 295 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
4. กําหนดรหัสแบบสอบถาม จัดทําระบบเอกสารและเตรียมการกรองขอมูลในโปรแกรมสําเร็จรูป
5. การวิเคราะหขอมูล
1. ใชคําสั่งวิเคราะหขอมูลทางสถิติเบื้องตนเพื่อใหทราบลักษณะของกลุมตัวอยางและลักษณะการ
แจกแจงของปจ จัยตางๆ โดยการหาความถี่ (frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. คํ า นวณหาค า ความสั ม พั น ธ อย า งงา ย เพื่ อ ทดสอบความเป น พหุสั ม พั นธ (Multicolinearty)
ระหวางปจจัยตางๆ ที่ศึกษา
3. ตรวจสอบคาสถิติเบื้องตน การแจกแจงปกติ ความแปรปรวนภายในกลุม
4. วิเคราะหปจ จัยจําแนกการตัดสินใจศึกษาตอระดับ มัธยมศึกษา ในโรงเรียนเดิม ของนัก เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยใช
การวิเคราะหจําแนกประเภท (Discriminant Analysis)
ผลการวิจัย
ผูวิจัยของสรุปผลการวิจัยเปน 3 สวน ดังนี้
1. ขอมูลพื้นฐาน พบวา กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ทั้งหมด 295 คน แบงเปน 2 กลุม คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในโรงเรียนเดิม และนักเรียนชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 1 ในโรงเรียนใหม สามารถแบงการ
วิเคราะหออกเปน 2 กลุมดังนี้
1.1 นักเรียนที่ศึกษาตอในโรงเรียนเดิม เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง เกรดเฉลี่ยพบวา สวนใหญมี
เกรดเฉลี่ยอยูในชวง 3.01 – 3.50 ผูป กครองสวนใหญประกอบอาชีพที่ไมใชขาราชการ รายไดเฉลี่ยของ
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ครอบครัว มากที่สุด มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวา 10,000 บาท เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน
มากที่สุด คือ ระดับประถมศึกษา สําหรับระยะทางจากบานถึงสถานศึกษา มากที่ สุด คือ ระยะทางนอยกวา
10 กิโลเมตร สวนพี่นองรวมบิดามารดาที่กําลังศึกษาอยูในปจจุบัน มากที่สุด คือ มีพี่นองจํานวน 1 คน และ
ครูผูสอนในโรงเรียน มากที่สุด คือ มีครู 11-20 คน
1.2 นักเรียนที่ศึกษาตอในโรงเรียนใหม เปนเพศชายและเพศหญิงจํานวนเทาๆกัน เกรดเฉลี่ยพบวา
สวนใหญมีเกรดเฉลี่ยอยูในชวง 3.01 – 3.50 ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพที่ไมใชขาราชการ รายไดเฉลี่ย
ของครอบครัว มากที่สุด มีร ายไดเ ฉลี่ยต่ํากวา 10,000 บาท เมื่อพิจ ารณาระดับ การศึกษาของผูป กครอง
นักเรียนมากที่สุด คือ ระดับประถมศึกษา สําหรับระยะทางจากบานถึงสถานศึกษา มากที่สุด คือ ระยะทาง
นอยกวา 10 กิโลเมตร สวนพี่นองรวมบิดามารดาที่กําลังศึกษาอยูในปจจุบัน มากที่สุด คือ ไมมีพี่นอง และ
ครูผูสอนในโรงเรียน มากที่สุด คือ มีครู 21-30 คน
2. ผลการวิเคราะหเบื้องตน
ปจจัยจําแนกการตัดสินใจศึกษาตอระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนเดิมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปจจัยทั้ง 9 ดาน พบวา
สวนใหญมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยพบวา ปจจัยทุกดานมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 คาสหสัมพันธของปจจัยทั้งหมด มีคาระหวาง 0.165 – 0.687 และมีคาไมเกิน .80 ตามเกณฑของ
สตีเวนส จากการทดสอบความเปนเอกภาพของเมตริกซความแปรปรวน ความแปรปรวนรวม (Variance –
Covariance Matrix) โดยใชสถิติ Box’s M Test พบวามีคาเทากับ 16.317 และมีคานัยสําคัญทางสถิติ
เทากับ .383 จึงสามารถนําไปใชในการวิเคราะหปจจัยจําแนกการตัดสินใจศึกษาตอระดับมัธยมศึกษา ใน
โรงเรียนเดิม ของนัก เรียนชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึก ษา เขตพื้นที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไดทั้งหมดจํานวน 9 ปจจัย
3. ผลการวิเคราะหปจจัยจําแนกการตัดสินใจศึกษาตอ
การจําแนกกลุมเพื่อสรางสมการจําแนกการตัดสินใจศึกษาตอระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนเดิมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 โดยการวิเ คราะหจําแนกแบบขั้นตอน ดวยวิธี Wilks’ Lambda ไดนําปจจัยเขาสูส มการจําแนก 5
ปจจัย ประกอบดวย ลักษณะมุงอนาคต (X2) ความสัมพันธในครอบครัว (X4) อิทธิพลของเพื่อน (X8) อิทธิพล
ของครู (X9) เจตคติตอการศึกษาตอ (X1) โดยมีคา Wilks’ Lambda เทากับ .785 .704 .638 .626 และ
.617 ตามลําดับ
ตารางที่ 1 ความสัมพันธเชิงเปรียบเทียบของการวัดความผันแปรของฟงกชั่นการจําแนกกลุม
Function
df
1
.620
.619
.617
140.136
5
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Sig
.00*

สมการมีอํานาจจําแนกกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คา Chi-square ( ) เทากับ
140.136 คา Eigen Value ( ) เทากับ .620 ซึ่งนอยกวา 1 แสดงวาไมมีความแตกตางกันภายในกลุม สวนคา
Canonical Correlation (R ) มีคาเทากับ .619 แสดงวาสมการดังกลาวมีอํานาจจําแนกกลุมไดดี ซึ่ง
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สอดคลองกับคา Wilks’ Lambda ( ) ซึ่งมีคาเทากับ .617 ปจจัยในสมการจําแนกกลุมทั้ง 5 ปจจัย รวมกัน
จําแนกความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปจจัยที่สามารถจําแนกไดดี คือ ความสัมพันธใน
ครอบครัว (X4) ลักษณะมุงอนาคต (X2) อิทธิพลของเพื่อน (X8) เจตคติตอการศึกษาตอ (X1) อิทธิพลของครู
(X9) ตามลําดับ
ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธิ์ของปจจัยที่ใชในการประมาณคาความเปนสมาชิกกลุมในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน
ปจจัยจําแนก
คาสัมประสิทธิ์ของปจจัย
คาสัมประสิทธิ์ของปจจัย
(คะแนนดิบ)
(คะแนนมาตรฐาน)
ความสัมพันธในครอบครัว (X4)
-1.404
-.642
ลักษณะมุงอนาคต (X2)
.897
.471
อิทธิพลของเพื่อน (X8)
.647
.464
เจตคติตอการศึกษาตอ (X1)
.551
.261
อิทธิพลของครู (X9)
.330
.223
คาคงที่ (Constant)
-4.018
จากตารางที่ 2 สามารถสรางสมการจําแนกในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดดังนี้
สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ
Y = -4.018 -1.404(X4) +.897(X2) +.647(X8) +.551(X1) +.330(X9)
สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน
Zy = -.642(X4) +.471(X2) +.464(X8) +.261(X1) +.223(X9)
ตารางที่ 3 คาประสิทธิภาพในการจําแนกกลุมนักเรียนที่ตัดสินใจศึกษาตอ ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนเดิม
ของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
คาประสิทธิภาพการจําแนกกลุม
จํานวน
อํานาจจําแนกใน
กลุม
โรงเรี
ย
นเดิ
ม
โรงเรี
ย
นใหม
(คน)
การพยากรณ
ศึกษาตอโรงเรียนเดิม
ศึกษาตอโรงเรียนใหม

189
106

151
(79.89%)
27
(25.47%)

38
(20.11%)
79
(74.53%)

78.00 %

จากตารางที่ 3 พบวา สมการนี้สามารถใชคาดคะเนการเปนสมาชิกของทั้งสองกลุม โดยสามารถ
พยากรณไดถูกตอง คิดเปนรอยละ 78.0 เมื่อพิจารณากลุมนักเรียนที่ศึกษาตอโรงเรียนเดิมพยากรณไดถูกตอง
คิดเปนรอยละ 79.89 สวนกลุมนักเรียนที่ศึกษาตอโรงเรียนใหมพยากรณไดถูกตอง คิดเปนรอยละ 74.53
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน พบขอมูลที่นาสนใจ คือ ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนที่เลือกศึกษาตอ
โรงเรียนใหม สูงกวา ผลการเรียนเฉลี่ยนักเรียนที่เลือกศึกษาตอโรงเรียนเดิม อันเนื่องมาจากนักเรียนที่มีผลการ
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เรียนเฉลี่ยสูง มักจะเลือกเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพหรือมีชื่อเสียงที่ดีกวา ประกอบกับความเชื่อในสังคมที่
คาดหวังวาโรงเรียนมัธยมศึกษามีคุณภาพดีกวาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึ กษา จึงทําใหนักเรียนกลุม นี้
เลือกจะศึกษาตอในโรงเรียนมัธยมศึกษามากกวาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ผลการพยากรณในสมการจําแนกประเภท พบวา คาอํานาจจําแนกในการพยากรณสูงถึง รอยละ 78
ซึ่งถือเปนคาอํานาจจําแนกที่ดี แสดงใหเห็นวาการทําวิจัยในครั้งนี้สามารถแสวงหาคําตอบไดตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว อันเกิดจากกระบวนการวิจัยที่ดําเนินการตามขั้นตอนอยางมีคุณภาพ การทบทวนวรรณกรรมวิจัย
ที่ดี จึงไดขอมูลทางวิชาการที่มีความนาเชื่อถือ สามารถประมวลผลขอมูลเพื่อสรุปปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ
ไดครอบคลุมในทุกองคประกอบ รวมทั้งการจัดทําแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลมีขอคําถามที่ความชัดเจน บงชี้
ถึงพฤติกรรมของบุคคลไดเปนอยางดี กอปรกับขอมูลจากกลุมตัวอยางมีความเชื่อมั่นที่ดี ผูตอบแบบสอบถาม
เปนตัวแทนประชากร อันเกิดจากการเลือกใชวิธีการสุมที่เหมาะสมในการคัดเลือกผูใหขอมูล
ผลการวิเคราะหปจจัยจําแนกการตัดสินใจศึกษาตอระดับมัธยมศึกษา ปจจัยทั้ง 9 ปจจัย พบวา ปจจัย
ที่ถูกเลือกเขาสูสมการจําแนกมี 5 ปจจัย โดยผูวิจัยสามารถอภิปรายผลดังนี้
1. ความสัมพันธในครอบครัว เปนปจจัยที่มีคาน้ําหนักมากที่สุด ทั้งนี้เ ปนเพราะวา ครอบครัวที่มี
สัมพันธภาพที่ดี พอแมใหความรักความอบอุน เอาใจใสอยางดีตอการเรียนของนักเรียนใหความชวยเหลือและ
เปนที่ปรึกษาในเวลาที่มีปญหาทางการเรียนจึงเปนแรงผลักดันใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้นตอไป นอกจากนี้ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีวุฒิภาวะ รับรูในขอดี ขอเสีย นอย จึงยังไมมี
อํานาจมากพอจะตัดสินใจเลือกโรงเรียนไดดวยตนเอง อํานาจในการตัดสินใจจึงขึ้นอยูกับผูปกครองเปนสําคัญ
นั้นเพราะผูปกครองมีหนาที่ดูแล สงเสียและเลี้ยงดูนักเรียนในวัยนี้ในทุกๆ ดาน เชนเดียวกับ ดอบบินส (1969 :
2925) พบวา บิดา มารดา มีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอของนักเรียนอยางมาก สอดคลองกับสุรัตน ไชยชมภู
(2535 : 129-130) กลาววา ปญหาความสัมพันธในครอบครัวเปนปญหาที่สําคัญที่สุดที่ทําใหผูปกครองตองการ
สงบุตรหลานของตนเรียนตอหรือไมเรียนตอ
2. ลักษณะมุงอนาคต เปนปจจัยสําคัญลําดับที่ 2 แสดงใหเห็นวา นักเรียนที่มีความคิดหรือคาดการณ
อยางมีเหตุผ ล มีเปาหมายในอนาคต รูจัก วางแผนการศึก ษาตอไว มักเลือกโรงเรียนที่ตนชอบและดีที่สุด
สําหรับตัวเอง สรางแรงบันดาลใจที่จะมุงมั่นเขาศึกษาตอในโรงเรียนใหประสบความสําเร็จได ซึ่งสอดคลองกับ
พระมหารักษทวี เถาโต (2553 :89) ที่ศึกษาพบวา นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตมาก ทําใหมีแรงจูงใจใน
การศึกษาตอมากขึ้น และที่สําคัญแนวคิดของ เรเนอร (Raynor. 1982 อางอิงจาก ปยรัตน จันทรเรือง 2552 :
29) กลาววา บุคคลที่มีลักษณะมุงอนาคตจะมีแรงผลักดันใหกระทํากิจกรรมตางๆ ในปจจุบันใหดีที่สุด ถาการ
กระทํานี้เปนจุดเริ่มตนของประโยชนที่จะไดรับในระยะยาว เปรียบเหมือนการไดรับการศึกษาที่ดี การเรียนใน
ระดับที่สูงขึ้นเรื่อย จะทําใหมีชีวิตที่ดีตามไปดวย
3. อิทธิพลของเพื่อน เปนปจจัยสําคัญลําดับที่ 3 เนื่องจาก นักเรียนวัยนี้เปนชวงวัยรุนที่มีความสนิท
สัมพันธกับเพื่อน ตองการไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อน มีพฤติกรรมในกลุมแบบคลอยตามกัน มักถูกชักจูง
ใหทําตามกลุมเพื่อน จึงทําใหเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมกลุมแบบเดียวกัน ดังนั้นเพื่อนจะมีสวนสําคัญในการ
ตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง โดยเฉพาะการศึกษาตอในโรงเรียนเดิมหรือโรงเรียนใหม นักเรียนในกลุมเดียวกัน
มักจะเลือกตัดสินใจเหมือนกัน เพื่อรักษาความสัมพันธในกลุมเพื่อน สอดคลองกับทฤษฎีกลุมของ บาลดริด
(1980 : 278 อางอิงจาก ปยรัตน จันทรเรือง 2552: 25) ที่กลาวไววา นักเรียนที่อยูในกลุมเพื่อนที่มีความ
ตองการในการเรียนตอ นักเรียนจะมีความตองการในการเรียนตอเชนกัน
4. เจตคติตอการศึกษาตอ เปนปจจัยสําคัญลําดับที่ 4 ซึ่ง เปนปจจัยดานจิตวิท ยาที่สงผลตอการ
ตัดสินใจของนักเรียนเปนอยางมาก กลาวคือ นักเรียนที่แสดงทาที ความรูสึก หรือพฤติกรรมที่ดีตอการเรีย น
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เกิดประสบการณที่ดี รูสึกรัก พึงพอใจโรงเรียนแหงนี้ จะแสดงออกมาวา อยากเรียนตอ เมื่อมีโอกาสในการ
เลือกศึกษาตอเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จะเลือกโรงเรียนเดิม สวนนักเรียนที่มีประสบการณที่ไมดีหรือมี
ความรูสึกไมดีตอโรงเรียนแหงนี้ เมื่อมีโอกาสเลือกศึกษาตอนักเรียนก็จะเลือกศึกษาตอในโรงเรียนใหม เปนไป
ตามหลักการจิตวิทยา ซึ่งสอดคลองกับ ดลฤดี สุวรรณคีรี (2550 : 157-158) พบวา ปจจัยดานเจตคติของ
นักเรียน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจศึกษาตอการศึกษา สอดคลองกับ ศศิธร เปงทอง (2552:71) นักเรียนที่มี
นิสัยทางการเรียนดี มีพฤติกรรมที่แสดงออกอยางสม่ําเสมอ เปนพฤติกรรมที่แสดงความพอใจในการเรียน และ
ตั้งใจมุงมั่นที่จะศึกษาหาความรูในโรงเรียน เพื่อใหบรรลุความสําเร็จในดานการศึกษาที่ดี
5. อิทธิพลของครู เปนปจจัยสําคัญ ลําดับที่ 5 กลาวไดวา ครูมีหนาที่สําคัญคือ การอบรมสั่งสอน
นักเรียน ใหมีความรู พฤติกรรมและจิตใจที่ดีงาม และเขาใจในตัวนักเรียน จะทําใหนักเรียนอยากเรียนกับครู
ยิ่งครูที่มีวาทศิลปเปนกัลยาณมิตรตอนักเรียน นักเรียนจะชื่นชอบและศรัทธาในตัวครู จึงอยากเรียน อยากมา
โรงเรียน อยากเรียนกับครูคนเดิมที่คุนเคย ครูจึงเปนแรงจูงใจใหนักเรียนไดทุกดาน เมื่อครูชี้แนะแนวทางอยาง
ใด แนะนําแนวทางในการศึกษาตอที่ดี นักเรียนจะคลอยตามและปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ และสวนใหญ
นัก เรีย นจะเลื อ กตั ด สิน ใจตามที่ ครู แ นะนํ า ไว สอดคล อ งแนวคิ ดของ ยี (Yee. 1971 อา งอิง ใน สมพร
พรหมจรรย . 2540: 80) ที่กลาววา ครูและนัก เรียนมีสัมพันธภาพที่ดีก็จะสง เสริมการเรียนรูของนักเรียน
สนับสนุนใหนักเรียนไดศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพือ่ การนําผลการวิจัยไปใชงาน
1.1 จากผลการศึก ษา พบวา ปจจัยที่สามารถจําแนกไดดีที่สุด คือ ปจจัยความสัมพันธใน
ครอบครัว ดังนั้นทางโรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่สรางความสัมพันธในครอบครัวใหพอ แมหรือผูปกครองและ
นักเรียนไดมีโอกาสไดสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน โดยสอดแทรกความรูในเรื่องการศึกษาตอ แนะแนวหรือให
คําแนะนํากับ พอ แม ผูปกครองและนักเรียน จะทําให ก ารตัดสินใจเลือกศึก ษาตอในโรงเรียนเดิม ไดดีขึ้น
ประกอบกับการสงเสริมปจจัยอื่นๆ ที่สงผลตอการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนเดิม เชน ปจจัยอิทธิพลของครู โดย
การส ง เสริ ม ให ครู จั ด การเรี ย นการสอนที่มี คุ ณ ภาพ ประพฤติ ต นเปน แบบอยา งที่ ดี และแสดงตนเป น
กัล ยาณมิตรของนัก เรี ยน ปจ จัยอิท ธิพลของเพื่อน สง เสริม สัง คมนัก เรียนคุณภาพ สรางกลุม เพื่อนที่ดี มี
กิจกรรมสรางสรรคในโรงเรียนใหทํารวมกัน ปจจัยลักษณะมุงอนาคต ปลูกฝงคานิยมที่ดีในการเรียน การรูจัก
วางแผน และการพัฒนาศักยภาพของแตละบุคคล ปจจัยเจตคติการศึกษาตอ สรางประสบการณ ที่ดีใหเกิด
ขึ้นกับนักเรียน สรางคานิยมโรงเรียนดี นาเชิดชูและมีเกียรติใหนักเรียนเกิดความประทับใจ
1.2 ครู ป ระจํ า ชั้ น หรื อ ครู แ นะแนว ควรมี ก ารสํ า รวจนั ก เรี ย นก อ นจบการศึ ก ษาชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชแบบสอบถามจากการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางแกปญหานักเรียนที่จะออกไป
ศึกษาตอในโรงเรียนใหม พบปะ พูดคุยกับนักเรียน ใหเห็นคุณคาและความสําคัญของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ควรสรางกําลังใจในการเรียนตอ ชักชวนใหนักเรียนเลือกศึกษาตอในโรงเรียนเดิม และทางโรงเรียน
ควรประชุมทําความเขาใจกับผูปกครอง ประชาสัมพันธขอมูลที่นาสนใจของโรงเรียน สรางความนาเชื่อถือ
สงเสริมวิชาการ กีฬาหรือความสามารถพิเศษอื่นๆ สรางอัตลักษณที่นาจดจํา ใหสมกับโรงเรียนคือสถานบันอัน
ทรงเกียรติที่พรอมใหการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตอไป
2. ขอเสนอแนะเพือ่ การวิจัยตอไป
2.1 การศึก ษาปจ จัยจําแนกการตัดสินใจศึกษาตอระดับมัธยมศึก ษา ในโรงเรียนเดิมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
~ 185 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

เขต 4 ควรที่จะศึกษาตอเนื่องอยางนอย 3 ป เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล แนวโนม และปจจัยในการศึกษาตอที่เห็น
ผลชัดเจนยิ่งขึ้น
2.2 ในการศึกษาวิจัยการวิเคราะหจําแนกกลุมควรคํานึงถึงสัดสวนของกลุมตัวอยางทั้ง 2
กลุมตัวอยางที่ใกลเคียงกัน เพื่อลดความคาดเคลื่อนซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพในการพยากรณทั้ง 2 กลุม
และควรตรวจสอบคัดกรองขอมูลในการทําวิจัยเพื่อปองกันความผิดพลาดที่จะสงผลตอการการพยากรณที่
ผิดพลาดตามไปดวย
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