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บทคัดยอ 
 
 การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา แรงจูงใจของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  
ในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ท่ีรองรับตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน กลุมตัวอยาง 
ท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นกัเรียน และผูปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ภาคเรียนท่ี  2  
ปการศึกษา  2554   จํานวน  148  คน และ ผูปกครองนกัเรียน จํานวน 148  คน เคร่ืองมือท่ีใช คือ 
แบบสอบถาม  วิเคราะหขอมูลดวยการหาคาความถ่ี  คารอยละ  คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษาสรุปไดดังนี ้
 นักเรียนชาย  รอยละ 60.14  หญิง รอยละ  39.86  เลือกเรียนชางอิเลคทรอนิกส มากท่ีสุด 
รอยละ 16.22   รองลงมา คือ ชางไฟฟา รอยละ 13.51  ลําดับท่ีสาม  คือ ชางยนตและพาณิชยกรรม 
รอยละ  12.84    เห็นวาแรงจงูใจดานการจดัการเรียนการสอน  มากท่ีสุด รอยละ 4.45  รองลงมา คือ 
แรงจูงใจดานความถนัดและความสนใจในอาชีพ รอยละ  4.21  ลําดับท่ีสาม คือ แรงจูงใจดานการ
พัฒนาตนเอง  รอยละ 4.10   
 ในสวนของผูปกครองนักเรียน เห็นวาแรงจูงใจดานคาใชจาย มากท่ีสุด รอยละ 4.51  
รองลงมา คือ แรงจูงใจดานความถนัดและความสนใจในอาชีพ รอยละ 4.24 ลําดับท่ีสาม คือ 
แรงจูงใจดานการจัดการเรียนการสอน รอยละ 4.19 
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ABSTRACT 
 
 The  purpose of  this  study  was to study motivation of  Mathayom  Suksa 3  Students  
for Choosing  Further  Study  in Vocational  Education  for  ASEAN   Community. The samples 
used in this study was 148 students and 148 students’ parents of Mathayom Suksa 3, second 
semester, Academic year 2554. The instruments used in this study were questionnaires and the 
data were analyzed  by using frequency, percentage, means and standard deviation. 
  The results of this study: 
 From  60.14 percent of male students and 39.86 female students choose to study in 
electronic 16.22 percent, choose to study electric 13.51 percent, and choose to study mechanic 
and commerce 12.84 percent. 
 4.45 percent of students choose teaching and learning procedure is the most 
motivation in studying, 4.21 percent choose student’s skills and interest, and 4.10 percent choose 
the motivation on self development.   
 4.51 percent of students’ parents choose the payment is the most motivation in 
studying, 4.24 choose skills and interest of the student, and 4.19 percent choose teaching and 
learning procedure. 


