
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที ่6 ประจ าปี พ.ศ.2562   “สังคมผูสู้งวยั: โอกาสและความทา้ทายของอุดมศึกษา” 

ภาคโปสเตอร์ 
-641- 

 

ปัจจัยที่จูงใจให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
Factors Affecting Students’ Motivation in Studying of Secondary 

Education - Sized Opportunity Expansion School  Counseling under 
the Sakon Nakhon Education Area 1 

 
ก้องเกียรติ  บุญยไทย1,  ศิริกาญจน์ ไกรบ ารุง2 

 

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่จูงใจให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  1 และ  2) 
เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่จูงใจให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  1 ตามความเห็นของนักเรียนที่มีสภาพทั่วไปต่างกัน   
กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  1 ปีการศึกษา  2560   จ านวน  327  คน   ซึ่งก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ตาราง ส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน  (Krejcie and Morgan)  แล้วสุ่มแบบหลายขั้นตอน  (Multistage  
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งออกเป็น  2  ตอน  คือตอน
ที่  1  แบบสอบถามสภาพทั่วไปของนักเรียน  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่จูงใจนักเรียนเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต  1 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  มี  5  ระดับ  
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบด้วย t-test และ F-test  หรือ Oneway ANOVA 
ผลวิจัย พบว่า 
 1.  ปัจจัยที่จูงใจให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
อยู่ในระดับมากในทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดคือ ด้านบุคลากรในสถานศึกษา รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานที่
และสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านคุณภาพสถานศึกษา และด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน    
 2.  ผลการวิจัยการเปรียบเทียบปัจจัยที่จูงใจให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1 จ าแนกตามเพศ จ าแนก
ตามอาชีพของผู้ปกครอง  จ าแนกตามเขตที่ต้ังของโรงเรียนที่เรียน โดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน   

                                           
1 นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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ค าส าคัญ : ปัจจัยที่จูงใจในการเข้าเรียน   
 

Abstract 
 The objective this research is; 1) Factors Affecting Students’ Motivation in Studying of 

Secondary Education - Sized Opportunity Expansion School  Counseling under the Sakon Nakhon 
Education Area 1; 2) to compare Factors Affecting Students’ Motivation in Studying of Secondary 
Education - Sized Opportunity Expansion School  Counseling under 

the Sakon Nakhon Education Area 1;  , by using the theory of Spaulding. Simple random 
sampling was used to determine the sample size. 120 students were selected from those of Sakon 
Nakhon Education Area 1 The instrument used for collecting the data was a 5-rating scale 
questionnaire with 50 items. The descriptive statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, mean ( X ), standard deviation (S.D.), t-test and one way analysis of variance. The LSD 
method was used for the pair comparison. 

 The results revealed that; 
 1. The results of Factors Affecting Students’ Motivation in Studying of Secondary Education 

- Sized Opportunity Expansion School  Counseling under the Sakon Nakhon Education Area 1 had a 
good level of reasonable and quality  

 2. The results of investigate operations of Factors Affecting Students’ Motivation in Studying 
of Secondary Education - Sized Opportunity Expansion School  Counseling under the Sakon Nakhon 
Education Area 1, overall obtained significantly higher scores and creative scores than those in the 
control group  
Keywords:  Factors Affecting Students 

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

การศึกษาเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญ ในการพัฒนาบุคคล สังคม และประเทศชาติ ทั้งนี้เพราะ
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ตน สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสันติ
สุข และการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมสอดคล้อง กับความเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ 
ด้านของประเทศ ซึ่ง ประเทศที่เจริญแล้วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครอง ก็เพราะประชาชนใน
ประเทศนั้นมีคุณภาพและคุณภาพจะมีได้ก็เพราะอาศัยการศึกษา เป็นพื้นฐาน หรือเป็นหลัก ในการพัฒนาอะไรก็ตาม
จะต้องพัฒนาคนก่อน คนเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งในบรรดาทรัพยากรทั้งหลาย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงส าคัญเป็น
อันดับแรก ส าหรับชาติที่พัฒนาแล้วหรือที่ก าลังพัฒนา การจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ก็ด้วยอาศัยการศึกษา เพราะ
การศึกษาเป็นวิถีทางหรือมรรควิธีที่น าไปสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ  

แผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 8 เกี่ยวเนื่องกับภาวะการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจของประเทศอย่างชัดเจนและรวดเร็ว 
ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ความเป็นอยู่ ค่านิยม ตลอดจนคุณธรรมของคนในชาติเป็นอย่ างมาก ประกอบกับ
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ประเทศไทยก าลังพัฒนาทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการที่ทันสมัย ท าให้สภาพชีวิตและสังคมของคน
ไทยมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ท่ามกลางอิทธิพลของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามา
อย่างรวดเร็ว ความต้องการแรงงานที่มีความรู้สูงกว่าระดับประถมศึกษาเกิดขึ้นเป็นอย่างมาก จากสภาพการณ์ดังกล่าว
ที่เกิดขึ้น เป็นผลให้ทุกฝ่ายมองเห็นความจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการเพื่อปรับความ รู้สึกนึกคิด หรือค่านิยม สภาพ
ความเป็นอยู่ ตลอดจนปรับความรู้ ความสามารถของประชาชนให้สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาชีวิต 
ครอบครัว และมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของบ้านเมือง ด้วยเหตุนี้การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประชากร
ไทยทุกคนควรจะได้รับที่รัฐก าหนด ไว้เพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึงไม่เพียงพอจ าเป็นต้องขยายออกไปให้สูงถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นเป็นอย่างน้อย  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2538 : 7)  

ปัจจุบันโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จากโรงเรียนเดิมและ 
นักเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง สถานศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาเต็มศักยภาพ   มีศักยภาพในการแข่งขัน
กับความก้าวหน้า  สังคมต้องเตรียมพัฒนาคนให้มุ่งมั่นรู้ทันโลกจ าเป็นอย่างยิ่งที่ ต้องพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทัน
กับโลกปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  เช่น  การสื่อสาร  วิทยาการด้านโทรคมนาคม  สื่ออิเล็กทรอนิค  
อินเทอร์เน็ต  ท าให้สังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เข้ากับข้อมูล พัฒนาตนอยู่เสมอ  หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวพัฒนาคน
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  ความรู้  สติปัญญา  ความคิดสร้างสรรค์  มีความรับผิดชอบ  มีคุณธรรม  
และวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข  เป็นพลเมืองดี  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข  มีความ
เป็นมาสภาพปัญหาที่ทางโรงเรียนจัดให้เด็กได้พัฒนาด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ช่วยเหลือตนเอง  แก้ปัญหา  
วิเคราะห์  สังเคราะห์  มีหลักของเศรษฐกิจพอเพียงรวมกับขบวนการและคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  เรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน  ทุกคนมีความสามารถ  สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจปัจจุบัน  สามารถเรียนรู้และพัฒนาอย่างไม่ หยุดยั้ง  
 ปัจจัยที่จูงใจให้นักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 1 เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการจูงใจนักเรียนให้เข้าศึกษาในอัตราเพิ่มขึ้นอย่าง
เหมาะสมต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. ปัจจัยที่จูงใจให้นักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 1  ในด้านบุคลากรในสถานศึกษา  ด้านอาคารสถานที่และสิ่ง
อ านวยความสะดวก  ด้านคุณภาพสถานศึกษาและด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน อยู่ในระดับใด                               

2. นักเรียนที่มี  เพศ  อาชีพของผู้ปกครอง  และสถานที่ตั้งของโรงเรียนต่างกันมี  ปัจจัยที่จูงใจในการเข้า
ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสักกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต  1 แตกต่างกันหรือไม่   

 
สมมติฐานการวิจัย  

นักเรียนที่มีสภาพทั่วไปต่างกันมีปัจจัยที่จูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  1 แตกต่างกัน 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 1 ในปีการศึกษา  2560  จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด  2,149  คน  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  1 ปีการศึกษา  2560   จ านวน  327  คน   ซึ่งก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง ส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน  (Krejcie and Morgan)  แล้วสุ่มแบบหลายขั้นตอน  
(Multistage  Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งออกเป็น  2  ตอน  คือตอนที่  1  
แบบสอบถามสภาพทั่วไปของนักเรียน  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่
จูงใจนักเรียนเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต  1 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  มี  5  ระดับ  
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบด้วย t-test และ F-test  หรือ Oneway ANOVA 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  

โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบด้วย t-test และ F-test  หรือ 
Oneway ANOVA 
 
สรุปผลการวิจัย  

1.  ปัจจัยที่จูงใจให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
อยู่ในระดับมากในทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดคือ ด้านบุคลากรในสถานศึกษา รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานที่
และสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านคุณภาพสถานศึกษา และด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน  ดังแสดงรายละเอียดดัง
ตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ปัจจัยที่จูงใจให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทาง  การศึกษา 
โดยรวมและรายด้าน  

 

ปัจจัยที่จูงใจนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

n 

X  S.D ระดับ อันดับที่ 
1. ด้านบุคลากรในสถานศึกษา 4.33 0.93 มาก 1 
2. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 4.18 0.88 มาก 2 
3. ด้านคุณภาพสถานศึกษา 4.17 0.83 มาก 3 
4. ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน 4.04 1.02 มาก 4 

โดยรวม 4.18 0.91 มาก  
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จากตารางพบว่าว่า ปัจจัยที่จูงใจให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1     โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 
4.18) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากในทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดคือ ด้านบุคลากรในสถานศึกษา  

( X = 4.33)  รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  ( X = 4.18)  ด้านคุณภาพสถานศึกษา ( X =  

4.17)   และด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน ( X = 4.04)  ตามล าดับ    
 2.  ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่จูงใจให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1   ผู้วิจัยได้ใช้สถิติการทดสอบ t-test  
และการเปรียบเทียบปัจจัยที่จูงใจให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  1 โดยจ าแนกตามเพศ  จ าแนกตามอาชีพ
ของผู้ปกครองและเขตที่ตั้งของโรงเรียนที่เรียน  ผู้วิจัยได้ใช้สถิติการทดสอบ F-test  และเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Sheffe’s Mothod) ผลการวิจัย ปัจจัยที่จูงใจให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา  โดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน   
 
อภิปรายผล 
 1.  ผลการวิจัยปัจจัยที่จูงใจให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา  ด้านบุคลากรในสถานศึกษาอยู่ในระดับมากกว่าด้านอื่นๆ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจุบันบุคลากรในโรงเรียน 
ซึ่งได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอน  มีส่วนส าคัญที่สุดที่ เป็นปัจจัยจูงใจให้นักเรียนอยากเรียนในโรงเรียนแห่งนั้น  
เพราะผู้บริหารที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งมั่นพัฒนา จะท าให้โรงเรียนก้าวหน้าทั้งด้านคุณภาพของ
นักเรียนที่จบออกไป  การบริหารจัดการภายในโรงเรียน  การปรับปรุงบริบทภายในให้น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน  การเป็น
ที่ยอมรับของชุมชน  ซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องมี  และนี้เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่จูงใจให้นักเรียน
อยากมาเข้าเรียนในโรงเรียนนั้น ๆ  ส่วนครูผู้สอนก็ส าคัญเช่นกัน  เพราะเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมอื่นๆ ให้กับนักเรียน  นักเรียนจะเรียนเก่ง  ผลสัมฤทธิ์สูง  มีทักษะในด้านต่าง  ๆ  ครูผู้สอนเป็นผู้มีส่วนส าคัญ
ที่สุด  ถ้าในโรงเรียนนั้นมีครูดีมีชื่อเสี่ยง  สอนสนุกไม่น่าเบื่อ  นักเรียนย่อมอยากเรียนอยู่ในโรงเรียนนั้น ๆ นอกนั้นครู
ต้องเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ย้ิมแย้มแจ่มใสกับนักเรียนและผู้ปกครองตลอดจนการเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดีของครูย่อมมี
ส่วนเป็นปัจจัยที่จูงใจให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนขยายโอกาสทังสิ้น  
 2.  การเปรียบเทียบปัจจัยที่จูงใจให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1   ผู้วิจัยได้ใช้สถิติการทดสอบ t-test  
และการเปรียบเทียบปัจจัยที่จูงใจให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  1 โดยจ าแนกตามเพศ  จ าแนกตามอาชีพ
ของผู้ปกครองและเขตที่ตั้งของโรงเรียนที่เรียน  ผู้วิจัยได้ใช้สถิติการทดสอบ F-test  และเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Sheffe’s Mothod) ผลการวิจัย ปัจจัยที่จูงใจให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา  โดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  วรรณี  สอนพานิช (2546) ที่ ได้
ศึกษาองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพบว่า  
อาชีพของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่ออย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  กรจงกล  ต่วนเอี่ยม  (2546)  ที่ ศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร
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วิชาชีพชั้นสูงของนักศึกษาวิทยาลัยเชตุพล  พบว่านักศึกษาที่ผู้ปกครองมีอาชีพต่างกันมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ  เพราะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ท าให้นักเรียน
ทุกคนไม่ว่าผู้ปกครองจะมีอาชีพอะไรเข้าถึงสื่อได้มากขึ้นท าให้ได้รับรู้ความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ความเจริญก้าวหน้า
ของบ้านเมือง ความเป็นไปของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกจะส่งผ่านสื่อโทรทัศน์  อินเทอร์เน็ต เมื่อนักเรียนได้รับรู้ข่าวสาร
เหตุการณ์ผ่านสื่อเหล่านี้ นักเรียนที่อยู่ในวัยเดียวกันจะมีความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ คล้ายกัน 
 
ข้อเสนอแนะ  

1.  จากผลการวิจัยที่พบว่าบุคลากรในสถานศึกษาเป็นปัจจัยที่จูงใจให้นักเรียนเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมาก ดังนั้น โรงเรียนควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อให้ชุมชนเกิดความศรัทธา ความมั่นใจ และไว้วางใจในคุณภาพของบุคลากร เมื่อชุมชนศรัทธา มั่นใจและ
ไว้วางใจย่อมมีความสบายใจที่จะส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนในโรงเรียนนั้นๆ นอกจากนี้บุคลากรในโรงเรียนควรมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี เป็นกันเองยิ้มแย้มแจ่มใสกับผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองมีความสบายใจเมื่อเข้ามาในโรงเรียน 

2.  จากผลการวิจัยพบว่า อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นปัจจัยที่จูงใจให้นักเรียนเลือกเข้า
ศึกษาต่อในระดับมาก ดังนั้นโรงเรียนควรปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ ให้สวยงาม น่าดู น่า
อยู่ น่าเรียน จัดห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นมี
สนามกีฬาชนิดต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เล่นกีฬาและออกก าลังกาย มีห้องพิเศษต่างๆที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมชนิดนั้นๆ 
เช่น ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องดนตรี  ห้องวิทยาศาสตร์  
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