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การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
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บทคัดย่อ
การวิจยั เรือ่ งนีม้ วี ตั ถุประสงค์คอื 1. เพือ่ ศึกษาการตัดสินใจของนักเรียน/วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด 2. เปรียบเทียบการตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกตามเพศ อายุ และรายได้ และ 3. ศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ของนักเรียน/นักศึกษาต่อการเข้าศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ใน
การวิจัย ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 2,442 คน ก�ำหนด
กลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซีและมอร์แกน (R.V. KrejcieandD.W. Morgan) ใช้วิธีการสุ่มแบบอย่าง
ง่าย ได้จ�ำนวน 332 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.84 สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
t-test (Independent Samples) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ผลการวิจยั พบว่า การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์
ด้านการบริหารการจัดการและการบริการ ด้านกิจการนักเรียน/นักศึกษา ด้านวิชาการและชือ่ เสียงของสถาน
ศึกษา และด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบการตัดสินใจของนักเรียน/
นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ และรายได้ ต่างกัน
พบว่า
นักเรียน/นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านการบริหารการ
จัดการและการบริการ และด้านอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่วนด้านที่เหลือ คือ ด้านวิชาการและชื่อเสียงของสถานศึกษา ด้านกิจการนักเรียน/นักศึกษา
และด้านการประชาสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน
นักเรียน/นักศึกษาที่มีอายุต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวมและรายด้าน คือด้านการบริหารการ
จัดการและการบริการ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนด้านที่เหลือ คือ ด้านวิชาการและชื่อเสียงของสถานศึกษา ด้านกิจการนักเรียน/นักศึกษา
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และด้านการประชาสัมพันธ์ ไม่แตกต่างกัน
นักเรียน/นักศึกษาที่มีรายได้ของครอบครัวต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวมและรายด้าน คือ ด้าน
การบริหารการจัดการและการบริการ ด้านวิชาการและชื่อเสียงของสถานศึกษา ด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านที่เหลือ คือ ด้านกิจการ
นักเรียน/นักศึกษา และด้านการประชาสัมพันธ์ ไม่แตกต่างกัน
ค�ำส�ำคัญ : การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษา/วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ABSTRACT
The objectives of the research were 1) to study the students’ decision-making to
continue their studies at the Roi Et Vocational College in Roi Et Province, 2) to compare
the students’ decision-making to continue their studies at the said college, classified by
sex, age and family income, and 3) to find out the suggestions and recommendations for
the students’ decision-making to continue their studies at the college in mention. The
population was totally 2,442 in number, consisting of both lower and higher certificates
and B.A. degree students. Out of them, the 332 samplings were selected with the simple
random approach based on the Krejcie and Morgan Sample Size Table. The tool used was
the questionnaire of Likert’s5-rating scales, maintaining the reliability based on Conbach’s
Alpha Coefficient at 0.84. The statistics used for data analysis comprised frequency,
percentage, mean and standard deviation. The hypothesis was tested with t-test, One-way
ANOVA F-test.
The results of the study were as follows. The students’ decision-making to
continue their studies at the Roi Et Vocational College in Roi Et Province was found to be
at the ‘Much’ level in an overall aspect, led by the aspect of public relations and followed
by the aspects of management and service, student and academic affairs, school tone,
premises and environment, respectively.
The comparison of the students’ decision-making to continue their studies at the
said college, classified by sex, was found to maintain a significantly statistical difference of
0.5 in the respective aspects of management and service, and premises and environment.
However, no significantly statistical difference was found in the rest aspects, namely,
academic affairs, school tone, student affairs and public relations.
The comparison classified by age found a significantly statistical difference of 0.5
in the respective aspects of management and service, and premises and environment, but
no significantly statistical difference was found in the aspects of academic affairs, school
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tone, student affairs and public relations.
The comparison classified by family income found a significantly statistical
difference of 0.5 in the respective aspects of management and service, academic affairs,
school tone and premises and environment, but no significantly statistical difference was
found in the aspects of student affairs and public relations.
Keywords : Students’ Decision-Making to continue/ Vocational College in Roi Et Province
1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในสายอาชีวศึกษา มีสาเหตุหลายประการ
ส่วนใหญ่เกิดจากการขาดโอกาสและขาดทางเลือกทีด่ ขี องนักเรียน/นักศึกษา เพราะสถานภาพเศรษฐกิจของ
ครอบครัวไม่ค่อยดี หรือไม่มีทางเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาอื่น เพราะคุณสมบัติทางการศึกษา
หรือข้อจ�ำกัดบางอย่างของสถานภาพทางครอบครัวไม่เอือ้ อ�ำนวยต่อการก่อให้เกิดทางเลือกทีด่ แี ก่ตนเองได้
หรืออาจเป็นเพราะความชอบ ความถนัดในวิชาชีพตามที่ตนเองมีอยู่ ดังนั้น ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ จึงเป็น
ส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาตัดสินใจทีจ่ ะเลือกศึกษาสายอาชีวศึกษา รวมทัง้ เหตุผล
อื่น ๆ เช่น ระยะทาง เวลา หรือความสะดวกอื่น ๆ (สุกัญญา สายสมัย, 2552, หน้า 131)
ความส�ำคัญต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาในสายอาชีวศึกษาทีส่ ำ� คัญอีกประการหนึง่ ก็คอื ปัจจัยเกีย่ วกับ
สถานศึกษา กฎข้อระเบียบต่าง ๆ ที่นักเรียน/นักศึกษาอาจเห็นว่าท�ำให้ตนมีความเป็นอิสระ ไม่ถูกบังคับ
รวมทั้งแรงจูงใจอื่น ๆ เช่น แรงสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่นักเรียน/
นักศึกษาในสายอาชีวศึกษา เพราะฉะนั้น การศึกษาการตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จะเป็นหนทางหนึ่งที่ท�ำให้เกิดการน�ำผลจากการศึกษาไปใช้
เป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุง เพือ่ สร้างแรงจูงใจให้แก่นกั เรียน/นักศึกษาได้ตดั สินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในสถานศึกษาแห่งนี้ได้มากเพิ่มยิ่งขึ้น
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาเรือ่ ง การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสร้างแรงจูงใจแก่นกั เรียน/นักศึกษา
ให้ตัดสินใจส่งบุตรหลานของตนเข้าเรียนต่อในสายอาชีวศึกษา
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
2.2 เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกตามเพศ อายุ และรายได้ของครอบครัว
2.3 เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการเข้าศึกษาในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
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3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 นักเรียน/นักศึกษาที่มี เพศต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.2 นักเรียน/นักศึกษาที่มี อายุต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.3 นักเรียน/นักศึกษาที่มี รายได้ของครอบครัวต่างกัน มีการตัดสินใจ เข้าศึกษาในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
4.1 ท�ำให้ทราบการตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาเพือ่ การน�ำไปพัฒนาใช้กบั วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการบริหารการจัดการและการบริการหรืออื่น ๆ ให้สอดคล้องตรงตามกับความ
ต้องการของนักเรียน/นักศึกษาได้อย่างแท้จริง ในอนาคตต่อไป
4.2 ท�ำให้ทราบผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาเพื่อการน�ำไปปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้มีทางเลือกและเหมาะสมกับสถานภาพ อายุ และรายได้ในครอบครัวของ
นักเรียน/นักศึกษามากเพิ่มยิ่งขึ้น
4.3 ท�ำให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษา เพื่อใช้น�ำเป็นข้อมูลใน
การแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ ของสถานศึกษา ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ที่ดียิ่งขึ้นได้ต่อไป
4.4 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาในการวางแผนพัฒนาด้านการบริหารการ
จัดการต่าง ๆ ให้เกิดความพร้อมและมีความสมบูรณ์มากเพิ่มยิ่งขึ้น
5. วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ประชากรได้แก่ นักเรียน/นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ปีการ
ศึกษา2557 รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 2,442 คน
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียน/นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ปีการ
ศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 332 คนโดยก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซีและ
มอร์แกน (R.V.Krejcie and D.W. Morgan) ใช้วิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้
ของครอบครัว ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)แบบสอบถามการตัดสินใจ
ของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดมีลกั ษณะแบบมาตราส่วน
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ประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ และแบบสอบถามปลายเปิด
(Open-ended Questionnaire) เพื่อสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษา
ต่อการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการ
วิจัย 3 ท่าน คือ พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์ ต�ำแหน่ง ผศ.ดร.สุรพันธ์ สุวรรณศรี และลัดดา ตันศรี
6. ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการวิจัยโดยรวมสรุปผลได้ ดังต่อไปนี้
ผลการวิจัย พบว่า การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียง ล�ำดับตามค่าเฉลีย่ จาก
มากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ รองลงมา ได้แก่ ด้านการ
บริหารการจัดการและการบริการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ตามล�ำดับ
ด้านที่ การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

ด้านการบริหารการจัดการและการบริการ
ด้านวิชาการและชื่อเสียงของสถานศึกษา
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ด้านกิจการนักเรียน/นักศึกษา
ด้านการประชาสัมพันธ์
เฉลี่ย

ระดับความคิดเห็น
Χ

S.D.

อันดับ

ระดับ

3.88
3.62
3.41
3.81
4.04

0.82
0.69
0.55
0.66
0.71

2
4
5
3
1

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

3.75

0.69

มาก

ส่วนผลการวิจัยเป็นรายด้าน สรุปผลได้ ดังต่อไปนี้
1. ด้านการบริหารการจัดการและการบริการพบว่า การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษา
ต่อการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการบริหารการจัดการและการบริการ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล�ำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีความเอาใจใส่ต่อการจัดสวัสดิการทุก ๆ ด้านอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน
รองลงมา ได้แก่ มีการพัฒนาเปลีย่ นแปลงทีด่ ที กุ ๆ ด้าน มีสอื่ วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษาทีพ่ ร้อม
และทันสมัยและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ การบริหารจัดการเป็นระบบ เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม ตามล�ำดับ
2. ด้านวิชาการและชื่อเสียงของสถานศึกษา พบว่า การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษา
ต่อการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านวิชาการและชื่อเสียงของสถานศึกษา โดย
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รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล�ำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ครูให้ความเอาใจใส่ ควบคุมดูแลช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาทุกกลุ่ม รองลงมา
ได้แก่ มีครูที่ดีมีคุณภาพทางด้านวิชาการและการสอนที่เพียงพอและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ จัดค่าย
ทางวิชาการให้แก่นักเรียนทุกคน ท�ำให้มีความ พร้อมด้านวิชาการเพื่อสอบเรียนต่อหรือท�ำงานตามล�ำดับ
3. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม พบว่า การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการ
ศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล�ำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่า
เฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีการดูแลเอาใจใส่ การปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความเหมาะสม
อยู่เสมอ รองลงมา ได้แก่ จัดบริเวณที่รับประทานอาหารเป็นสัดส่วนถูกหลักอนามัยและข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ได้แก่ มีอาคารสถานที่กว้างขวาง สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยตามล�ำดับ
4. ด้านกิจการนักเรียน/นักศึกษา พบว่า การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษา
ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านกิจการนักเรียน/นักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล�ำดับตามค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ได้แก่
จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมกับโอกาส รองลงมา ได้แก่
จัดกิจกรรมแนะแนวด้านต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน/นักศึกษาและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ จัดกิจกรรม
อบรมให้มีระเบียบ มีวินัย มีกิริยามารยาทที่ดี ตามล�ำดับ
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงล�ำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ร่วมท�ำ
กิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนอย่างสม�่ำเสมอ รองลงมา ได้แก่ มีครูและนักเรียน/นักศึกษาปัจจุบันช่วยการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ดีของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ และแนะน�ำตามล�ำดับ
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ และรายได้ของครอบครัว ต่างกัน พบว่า
1. นักเรียน/นักศึกษาทีม่ เี พศต่างกัน มีการตัดสินใจ เข้าศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านการบริหารการจัดการและการบริการและด้านอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านที่เหลือ คือ ด้านวิชาการ
และชื่อเสียงของสถานศึกษา ด้านกิจการนักเรียน/นักศึกษา และด้านการประชาสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน
2. นักเรียน/นักศึกษาทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีการตัดสินใจ เข้าศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน คือด้านการบริหารการจัดการและการบริการด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05ส่วนด้านที่เหลือ คือ ด้านวิชาการและ
ชื่อเสียงของสถานศึกษา ด้านกิจการนักเรียน/นักศึกษา และด้านการประชาสัมพันธ์ ไม่แตกต่างกัน
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3. นักเรียน/นักศึกษาที่มีรายได้ของครอบครัวต่างกัน มีการตัดสินใจ เข้าศึกษาในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านการบริหารการจัดการและการบริการ
ด้านวิชาการและชื่อเสียงของสถานศึกษา ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ส่วนด้านทีเ่ หลือ คือ ด้านกิจการนักเรียน/นักศึกษา และด้านการประชาสัมพันธ์
ไม่แตกต่างกัน
3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการเข้าศึกษาในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการวิจยั พบว่า มีขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการเข้าศึกษา
ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ส�ำคัญ ดังนี้
ด้านการบริหารการจัดการและการบริการ ได้แก่ ควรส่งเสริมการบริหารจัดการให้เป็นระบบ
ปัจจุบันมากยิ่งขึ้นและควรเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารและครูเพื่อให้ที่เป็นที่ยอมรับของนักเรียน/
นักศึกษามากยิ่งขึ้น
ด้านวิชาการและชือ่ เสียงของสถานศึกษา ได้แก่ ควรจัดค่ายทางวิชาการเพือ่ เตรียมความพร้อม
ในด้านวิชาการให้มากเพิม่ ขึน้ และควรจัดให้มคี รูทพี่ ร้อมให้คำ� แนะน�ำหรือค�ำปรึกษาในด้านวิชาการและเรือ่ ง
ทั่วไปแก่นักเรียน/นักศึกษา
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ควรเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องการดูแลรักษาความ
สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และควรจัดให้มีการดูแลในเรื่องความ
ปลอดภัยของอุปกรณ์การกีฬาและเครื่องนันทนาการอื่น ๆ มากเพิ่มขึ้น
ด้านกิจการนักเรียน/นักศึกษา ได้แก่ ควรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างระเบียบ วินัย กิริยา
มารยาทที่ดีแก่นักเรียน/นักศึกษา และควรสร้างมาตรฐานในเรื่องความประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
ที่ดีงามของสังคมแก่นักเรียน/นักศึกษา
ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้การแนะน�ำในเรื่องต่าง ๆ แก่
นักเรียน/นักศึกษามากเพิม่ ขึน้ และควรมีการจัดกิจกรรมเกีย่ วกับสมาคมศิษย์เก่าทีค่ อยช่วยเหลือแนะน�ำแก่
นักเรียน/นักศึกษารุ่นน้องในเรื่องการศึกษาต่อหรือท�ำงาน
7. อภิปรายผล
ผู้วิจัยจ�ำแนกการอภิปรายผลตามล�ำดับหัวข้อได้ดังนี้
1. การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด พบว่า
การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเรียงล�ำดับตามค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย ด้านการประชาสัมพันธ์ดา้ น
การบริหารการจัดการและการบริการด้านกิจการนักเรียน/นักศึกษาด้านวิชาการและชือ่ เสียงของสถานศึกษา
และด้านอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม ตามล�ำดับจะพบว่า ในทุก ๆ ด้าน มีคา่ เฉลีย่ ทีไ่ ม่แตกต่างกันมากนัก
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ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในภาพรวมทั้ง 5 ด้านของนักเรียน/นักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด อาจเห็นว่า ในแต่ละด้านมีการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับของนักเรียน/นักศึกษาได้เช่น มีความ
เอาใจใส่ตอ่ การจัดสวัสดิการทุก ๆ ด้านอย่างทัว่ ถึงและมีมาตรฐาน ครูให้ความเอาใจใส่ควบคุมดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน/นักศึกษาทุกกลุ่ม มีการดูแลเอาใจใส่ การปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความ
เหมาะสมอยู่เสมอ จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมกับโอกาส
และร่วมท�ำกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนอย่างสม�่ำเสมอ ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ท�ำให้
นักเรียน/นักศึกษา มีการตัดสินใจต่อการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึง่ มีผลท�ำให้
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากประกอบกับได้รับการยอมรับสนับสนุนจากผู้ปกครองของนักเรียน/
นักศึกษา ที่อาจเห็นว่าซื่อเสียงของสถาบันการศึกษาที่มีมายาวนานเป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กฤษณ์ บุตรเนียน (2554, หน้า ก) ที่ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษา
ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของ
นักเรียน/นักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านอิทธิพลจากโรงเรียน/
ครูแนะแนวมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากและด้านอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนมีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดอยู่ในระดับมาก
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานศึกษาในการเลือกเข้าศึกษาต่อ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากเมือ่ พิจารณาตามราย
ด้านพบว่าด้านภาพลักษณ์ชื่อเสียงของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือ ด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะนักเรียน/นักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่จะได้รับการ
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน/ครูแนะแนวหรือนักเรียน/นักศึกษารุ่นพี่ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ ประกอบกับแนวโน้ม
ที่ตนเองชอบศึกษาในวิชาชีพอยู่แล้ว สอดคล้องกับผลการวิจัยของธงทอง จันทร์เที่ยง (2554, หน้า 82) ที่
ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาของนักเรียนในเขตภาคใต้
ตอนบน พบว่า ด้านการประชาสัมพันธ์เป็นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยแปลผลอยู่ในระดับมาก
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางคือ ด้านอาคารสถานที่และ
สิง่ แวดล้อม ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะนักเรียน/นักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด อาจเห็นว่า
สถานศึกษายังมีอาคารสถานที่ยังไม่กว้างขวางเพียงพอ เพราะโดยทั่วไปสถานศึกษาที่อยู่กลางใจเมืองเมื่อ
สังคมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปเรื่อย ๆ ย่อมต้องมีความแออัดเพราะจ�ำนวนประชากรย่อมจะต้องมี
มากเพิม่ ขึน้ เช่นเดียวกัน สอดคล้องกับผลการวิจยั ของพีรวัฒน์ ขุนยศ (2554, หน้า 88) ทีไ่ ด้วจิ ยั เรือ่ ง ปัจจัย
ที่มีผลต่อการเลือกเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษาในจังหวัดพังงา ผลการวิจัยพบว่า ด้านอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
1. ด้านการบริหารการจัดการและการบริการ การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการ
ศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก สามารถอภิปรายผลได้ว่า
นักเรียน/นักศึกษา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดอาจพิจารณาเห็นว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีความเอาใจใส่ต่อการจัดสวัสดิการทุก ๆ ด้านอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน และมีการพัฒนา
เปลีย่ นแปลงทีด่ ที กุ ๆ ด้าน เช่น มีสอื่ วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษาทีพ่ ร้อมและทันสมัย ซึง่ สอดคล้อง
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กับงานวิจยั ของเอกสิทธิ์ เดชสุระ (2554, หน้า ข) ทีไ่ ด้วจิ ยั เรือ่ งปัจจัยทีน่ กั เรียนตัดสินใจเข้าเรียนในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาของเอกชน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครและพบว่า ปัจจัยที่นักเรียนใช้เป็นเกณฑ์ในการ
เลือกมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านการบริหารการจัดการและการบริการ เน้นที่การจัดระบบการเรียนการสอน
ที่ดีและมีคุณภาพ
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือ ความเอาใจใส่ต่อการจัดสวัสดิการ
ทุก ๆ ด้านอย่างทัว่ ถึงและมีมาตรฐาน ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้ของครอบครัวว่านักเรียน/นักศึกษาในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เห็นความส�ำคัญต่อการจัดสวัสดิการของสถานศึกษา เพราะเป็นหนทาง
หนึง่ ทีจ่ ะท�ำให้นกั เรียน/นักศึกษามีสถานภาพทางการศึกษาทีส่ มบูรณ์และมีความพร้อมมากยิง่ ขึน้ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของชุมพล เพชรพลอย (2554, หน้า ก) ที่ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจของนักเรียน
ในการเข้าเรียนต่อในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) และพบว่าโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. ด้านวิชาการและชื่อเสียงของสถานศึกษา การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษา
ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมากสามารถอภิปรายผลได้ว่า เพราะ
นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีความคาดหวังถึงการท�ำงานในอนาคตตามความถนัด
ของตนและอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนหรือชื่อเสียงของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงาน วิจัย ของ โจนส์และ
พอนด์ (Jones and Pound, 2010) (อ้างถึงใน, ศรเทพ เจือลิ้มสกุล, 2556, หน้า 41) ที่ได้วิจัยเรื่องความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในอาชีวศึกษาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พบว่าการตัดสินใจ
เกิดจากแรงจูงใจของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยนักศึกษาส่วนใหญ่มีพื้นฐาน
ความสนใจมาจากความชอบโดยส่วนตัวมากที่สุด และรองลงมา ได้แก่ กลุ่มที่ขาดโอกาส ขาดความพร้อมที่
จะเลือกศึกษาได้อย่างอิสระ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือ ครูให้ความเอาใจใส่ ควบคุม ดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาทุกกลุม่ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่านักเรียน/นักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด เห็นว่า การควบคุมดูแลช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะท�ำให้นักเรียน/
นักศึกษาสามารถจบการศึกษาไปได้โดยไม่มอี ปุ สรรคหรือปัญหา สอดคล้องกับงานวิจยั ของประสพ โพธิส์ งั ข์
(2555, หน้า 88) ที่ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักเรียนในการเข้าเรียนต่อ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า ด้านวิชาการและชื่อเสียงของสถานศึกษาประเด็นครูให้ความเอาใจใส่
ควบคุม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกกลุ่ม เป็นเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้ด้านวิชาการและชื่อเสียงของสถานศึกษาอยู่
ในระดับมาก
3. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมการตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียน/
นักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พิจารณาในภาพรวมของด้านนีแ้ ล้วเห็นว่า วิทยาลัย
อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมอืน่ ๆ สามารถเอือ้ อ�ำนวยต่อการจัดการ
ศึกษาได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ สอดคล้องกับงานวิจัยของธงทอง จันทร์เที่ยง (2554, หน้า 108) ที่ได้
วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาของนักเรียนในเขตภาคใต้
ตอนบนและพบว่า “ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
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			ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือมีการดูแลเอาใจใส่ การปรับปรุง
พัฒนาอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความเหมาะสมอยู่เสมอ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ของครอบครัวว่า
นักเรียน/นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความส�ำคัญต่อการดูแลเอาใจใส่ และการ
ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความเหมาะสมอยู่เสมอเพราะอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาที่ดี เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศในการเรียนการศึกษาได้เป็นอย่างดี
และยังเป็นเกียรติของสถานศึกษาทีม่ อี าคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมเหมาะสมสวยงาม สอดคล้องกับงานวิจยั
ของชุมพล เพชรพลอย (2554, หน้า ข) ที่ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักเรียนในการเข้า
เรียนต่อในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) และพบว่า ด้านอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม
ของสถานศึกษาทีด่ ี เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนการศึกษาทีด่ แี ละยังเป็นเกียรติของสถานศึกษา
4. ด้านกิจการนักเรียน/นักศึกษาการตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในนักเรียน/
นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึง่ สามารถอภิปรายผลได้วา่
นักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พิจารณาเห็นว่า กิจการนักเรียน/นักศึกษา
เป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการศึกษา ทีจ่ ะสร้างเสริมประสบการณ์ในความรูท้ งั้ ในด้านวิชาการ และด้านการ
เรียนรูก้ ารอยูร่ ว่ มกันของคนในสังคมได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจยั ของจิรฐา แก้ววิเชียร (2556, หน้า
ก) ที่ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และพบว่า ด้านกิจการนักเรียน/นักศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมาก
			ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ คือจัดกิจกรรมด้านสิง่ แวดล้อม
ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมกับโอกาส ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียน/นักศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ จึงคุ้นเคยกับการประกอบกิจกรรม
ทางศาสนา ตามประเพณี และวัฒนธรรมของสังคมไทย จึงได้ให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมตามโอกาส สอดคล้องกับงานวิจัยของประสพ โพธิ์สังข์
(2555, หน้า 91) ที่ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักเรียนในการเข้าเรียนต่อ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า ด้านกิจการนักเรียน/นักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
5.		 ด้านการประชาสัมพันธ์การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียน/นักศึกษาใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการรับรู้ถึงชื่อเสียงของสถานศึกษาที่ตนเองได้ตัดสินใจ
เลือกเข้าศึกษาจากการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆสอดคล้องกับงานวิจัยของศศิธร
ปัญญา (2555, หน้า 96) ทีไ่ ด้วจิ ยั เรือ่ ง ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจของนักเรียนในการเข้าเรียนต่อในโรงเรียน
ของรัฐระดับมัธยมศึกษา อ�ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ซึ่งพบว่า ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เพราะการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาหรือครูแนะแนวเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้ผู้ศึกษาตัดสินใจเลือก
เข้าศึกษาต่อ
			ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือร่วมท�ำกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน
อย่างสม�่ำเสมอ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ของครอบครัวว่า เพราะนักเรียน/นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีครูและนักเรียน/นักศึกษาปัจจุบนั ช่วยการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารของสถานศึกษา
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ให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบอย่างต่อเนื่องและสม�ำ่ เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประสพ โพธิ์สังข์
(2555, หน้า 101) ที่ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักเรียนในการเข้าเรียนต่อ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยพบว่า ในการร่วมท�ำกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนอย่างสม�่ำเสมอเพราะมีครูและ
นักเรียนช่วยการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ดีของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบอย่างต่อเนื่องและ
สม�่ำเสมอ
2. เปรียบเทียบการตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า นักเรียน/นักศึกษาที่มี เพศ ต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าศึกษา
ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ผลการวิจัย พบว่า
นักเรียน/นักศึกษาทีม่ เี พศต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านการบริหารการจัดการและการบริการและด้านอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05 ส่วนด้านที่เหลือ คือ ด้านวิชาการและ
ชือ่ เสียงของสถานศึกษา ด้านกิจการนักเรียน/นักศึกษา และด้านการประชาสัมพันธ์ไม่แตกต่างกันทัง้ นีอ้ ธิบาย
ได้วา่ การตัดสินใจเข้าศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ของนักเรียน/นักศึกษา ทีม่ เี พศ
ต่างกัน ย่อมมีความหลากหลายในทั้งในความคิด และเหตุผลและเมื่อจ�ำแนกเป็นกลุ่ม จึงเป็นไปได้ที่ความ
คิดและเหตุผล ของแต่ละเพศที่จะเลือกตัดสินใจตามแต่ละประเด็นค�ำถาม จะมีความสอดคล้องกันบ้างใน
ระดับที่แตกต่างกันออกไป ที่จะเลือกตัดสินใจเข้าศึกษา ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารการจัดการและการ
บริการ ด้านวิชาการและชื่อเสียงของสถานศึกษา ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านกิจการนักเรียน/
นักศึกษา และด้านการประชาสัมพันธ์ ดังนั้น ผลของการตัดสินใจเข้าศึกษา จึงท�ำให้มีผลแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธงทอง จันทร์เที่ยง (2554, หน้า 85) ที่ได้วิจัยเรื่องปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาของนักเรียนในเขตภาคใต้ตอนบน ซึ่งพบว่า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักเรียนที่มีเพศ ต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ โดย
รวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า นักเรียน/นักศึกษาที่มีอายุ ต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าศึกษา
ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ผลการวิจัย พบว่า
นักเรียน/นักศึกษาทีม่ อี ายุ ต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน คือด้านการบริหารการจัดการและการบริการด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05ส่วนด้านที่เหลือ คือ ด้านวิชาการและชื่อเสียง
ของสถานศึกษา ด้านกิจการนักเรียน/นักศึกษา และด้านการประชาสัมพันธ์ ไม่แตกต่างกันทัง้ นีอ้ ธิบายได้วา่
อายุของนักเรียน/นักศึกษา เป็นเครือ่ งชีว้ ดั ถึงข้อแตกต่างของการเลือกตัดสินใจได้ในระดับหนึง่ เพราะความ
หวังต่ออนาคตของตนเองตามวัย ย่อมมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน เช่น พื้นฐานทางด้านสังคม
อุดมการณ์ เจตคติ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเอกสิทธิ์ เดชสุระ (2554, หน้า 90) ที่ได้วิจัยเรื่อง
ปัจจัยทีน่ กั เรียนตัดสินใจเข้าเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของเอกชน เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ซึง่
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 193

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

พบว่า ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจของนักเรียนที่มีอายุ ต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าเรียน โดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า นักเรียน/นักศึกษาที่มีรายได้ของครอบครัวต่างกัน มีการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ผลการวิจัย พบว่า
นักเรียน/นักศึกษาที่มีรายได้ของครอบครัวต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าศึกษาในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านการบริหารการจัดการและการบริการ
ด้านวิชาการและชื่อเสียงของสถานศึกษา ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญที่ระดับ .05 ส่วนด้านที่เหลือ คือ ด้านกิจการนักเรียน/นักศึกษา และด้านการประชาสัมพันธ์
ไม่แตกต่างกัน ทัง้ นีอ้ ธิบายได้วา่ รายได้ของครอบครัวของผูป้ กครองนักเรียน/นักศึกษา เป็นปัจจัยหนึง่ ของนักเรียน/
นักศึกษาที่จะตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา แต่ในขณะเดียวกัน ปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ที่มีความส�ำคัญไม่น้อยไป
กว่ากัน เช่น ความสะดวกในการใช้เวลาเดินทาง และความปลอดภัยอืน่ ๆ เกีย่ วกับชีวติ และทรัพย์สนิ ความ
พร้อมและความสนใจส่วนตัวในเรือ่ งสาขาวิชาทีส่ ถานศึกษาเปิดสอน เป็นต้น เป็นปัจจัยหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดความ
แตกต่างกันได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของจิรฐา แก้ววิเชียร (2556, หน้า 84) ที่ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจของนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และ
พบว่า ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนที่มี
รายได้ของครอบครัว ต่างกัน พบว่า การตัดสินใจเข้าศึกษาของนักเรียนทีม่ รี ายได้ของครอบครัว ต่างกันโดยรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบจากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถสรุปผล โดยแบ่งเป็น 2
ระดับ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้
จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
พบว่า การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับที่สูง เพราะสถานศึกษา ด�ำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้เป็น
อย่างดี เช่น ด้านการบริหารการจัดการและการบริการด้านวิชาการและชือ่ เสียงของสถานศึกษาด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมด้านกิจการนักเรียน/นักศึกษาและด้านการประชาสัมพันธ์ จึงจ�ำเป็นที่จะต้องรักษา
ระดับมาตรฐานที่ดีอยู่แล้วนี้ให้คงไว้ต่อไป และพัฒนาในส่วนอื่น ๆ ที่ยังไม่สมบูรณ์ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุดใน
โอกาสต่อไป
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือด้านการประชาสัมพันธ์ ดังนั้น ผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมของสถานศึกษา ควรที่จะท�ำให้เกิดการพัฒนาที่ดีแก่คุณภาพของ
สถานศึกษา และควรทีจ่ ะรักษาหรือหาแนวทางในการทีจ่ ะเสริมสร้างพัฒนาเพือ่ ให้เป็นทีย่ อมรับแก่นกั เรียน/
นักศึกษา จนถึงระดับที่ดีที่สุดในโอกาสต่อไป
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ด้า นที่มีค ่า เฉลี่ย ต�่ำสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางคือด้านอาคารสถานที่และ
สิง่ แวดล้อม ดังนัน้ จึงควรทีจ่ ะเร่งหาแนวทางการพัฒนาให้เหมาะสม เช่น จัดอาคารสถานทีเ่ พือ่ ให้ดกู ว้างขวาง
สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดผลจนเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นถึงระดับมากที่สุดต่อไป
ในอนาคต
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ควรศึกษาการตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาของเอกชน
2. ควรศึกษาการตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคของรัฐ
3. ควรศึกษาการตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคของเอกชน
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ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในหลาย ๆ ด้าน จึงสนใจที่จะท�ำวิจยั ในเรื่องนี้และส�ำเร็จลง
ได้ด้วยดีเพราะได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือหลายๆ ฝ่ายอาทิเช่น ดร.กุศล ศรีสารคามและ ดร.สัมฤทธิ์
แก้วสมบัติ และเพื่อนสหธรรมิก ที่เป็นแรงสนับสนุน ทั้งสมาชิกในครอบครัว นักศึกษารุ่นพี่ที่เป็นก�ำลังใจ
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