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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to find, 1) the factors of sociology and psychology of the students 
 in Sriwichaiwittaya school under The Secondary Educational  service  Area  Office  9, 2) the students’ decision  
making on further studying in higher level of  the students  in  Sriwichaiwittaya  School  The  Secondary  
Educational  service  Area  Office  9  and 3) the factors of  sociology  and  psychology  affecting  students’  
decision making to study in  higher level in high school of the students  in Sriwichaiwittaya School under The  
Secondary Educational  service  Area  Office  9. The samples were 201 ninth grade students in 2005 academic year  
of the students’ in Sriwichaiwittaya School under The Secondary Educational  service  Area  Office  9 which were  
obtained by means of Systematic Sampling Technique. The instruments were questionnaires concerning the  
factors affecting the students’ decision making in higher level and procedures in making the decision,Likert. The  
data were analyzed by mean of Percentage (%), Arithmetic Mean )X( , Standard Deviation (S.D.)  and   

Stepwise  Multiple  Regression  Analysis. 
The results of the research were as follow : 

1. The sociology and psychology factors of the students in Sriwichaiwittaya School under The Secondary  
Educational  service  Area  Office  9 for all items and individual items at the high level and the most important 
factor that the students agreed with psychology. 

2. In making the decision to study in higher level in high school  of the students   in Sriwichaiwittaya  
School under The Secondary Educational  service  Area  Office  9 both for all items and individual items were also 
performed at the high level, the defining procedures and practices were the most realized by students. 

3. The socioloy and psychology factors that affected the students’ decision making on studying in higher  
level of the students (Expanding Level) in Sriwichaiwittaya School under The Secondary Educational  service  
Area  Office  9 were local value, students’attitude toward studying, parents’ attitude in supporting or rejecting 
their children to study, the guidance service in higher level. The factors which did not affect students’ decision 
making on further studying in high school were the close-persons’value, and the comformity about further 
education in higher level. 

4. The psychology factors (X2) and the sociology factors (X1) can predict students’ decision making on  
further  studying in high school ( Y) with the significance level of  0.01. They can also predict students’ 
decision making on further studying in high school by 50.1 percent. The prediction equation herein is  
Y  =  0.665  +  0.621X2  +  0.184X1 



 
 

ช่ือเร่ือง  ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
  ของนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 9 
ช่ือผู้วิจัย  นายอาคม  มากมีทรัพย์ 
สังกัด  โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต  9 
ปีการศึกษา 2562 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวตัถุประสงค์เพ่ือทราบ  1)  ปัจจัยดา้นสังคมและด้านจิตวิทยาของนักเรียนโรงเรียน 
ศรีวิชัยวิทยา  สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 9   2)  การตดัสินใจศึกษาต่อระดับมธัยมศึกษา
ตอนปลาย   ของนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9   3)  ปัจจัย
ดา้นสังคมและดา้นจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย    ของนักเรียนโรงเรียนศรี
วิชัยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9  ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ  นักเ รียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนศรีว ิชัยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาม ัธยมศึกษา  เขต  9  ในปี
การศึกษา  2562  จ านวน  169  คน  ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มแบบมีระบบ  (Systematic  Sampling)  เคร่ืองมือใน
การวิจัยประกอบด้วย  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัที่ มีต่อการตัดสินใจศึกษาต่อและแบบสอบถาม
เก่ียวกบัขั้นตอนการตัดสินใจศึกษาต่อของนักเรียนตามแนวคิดของไลเคิร์ท  (Likert)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  
ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ  (%)  ค่าเฉล่ียเลขคณิต  ( X )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบว่า   
1. ปัจจัยดา้นสังคมและดา้นจิตวิทยาของนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา  เขต 9  โดยภาพรวมและรายดา้นมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก  และนักเรียนเห็นด้วยว่าปัจจยัดา้น
จิตวิทยาส าคญัมากที่สุด 

2. การตดัสินใจศึกษาต่อระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย  ของนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สังกดัส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 9  โดยภาพรวมและรายดา้นมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก  และนักเรียนมีการก าหนด
ขั้นตอนและการปฏิบตัิมากที่สุด 

3.  ปัจจัยด้านสังคมและด้านจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
ของนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9  คือ  ด้านเจตคติในการศึกษา
ต่อของนักเรียน  ปัจจยัดา้นลกัษณะมุ่งอนาคต  เจตคติของผูป้กครองที่มีต่อการศึกษาต่อของนักเรียน ดา้นค่านิยมของ
ท้องถ่ิน  และด้านการบริการแนะแนว   ส่วนปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ  คือ  ปัจจัยด้านค่านิยมใน
การศึกษาต่อของผูใ้กลช้ิดและการคลอ้ยตามเพื่อน   

   4.  ปัจจัยด้านจิตวิทยา(X2) และปัจจยัด้านสังคม(X1) สามารถพยากรณ์การตดัสินใจการศึกษาต่อระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลายของนักเรียน(Y) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และสามารถพยากรณ์การตดัสินใจ
ศึกษาต่อระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายของนักเรียน ไดร้้อยละ 50.1 
     โดยมีสมการพยากรณ์คือ Y  =  0.665  +  0.621X2  +  0.184X1 


