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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาปัจจัยความมัน่ คงในชีวติ ของนักศึกษาอาชีวศึกษา
2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยความมั่นคงในชีวิตที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
อาชีวศึกษา กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้เป็นนักศึกษาอาชีวศึกษา 400 คน ในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี
สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาและ
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบสองกลุม่ ผลการวิจยั พบว่า 1. ความมัน่ คงในชีวติ ของ
นักศึกษาอาชีวศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในล�ำดับสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการเมือง และ
ด้านครอบครัว ตามล�ำดับ ส�ำหรับความมัน่ คงในชีวติ ด้านเศรษฐกิจและด้านชุมชนอยูใ่ นสองล�ำดับ
ต�ำ่ ทีส่ ดุ ส�ำหรับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและมีคะแนนเฉลีย่ สะสมมากกว่าและเท่ากับ 3.00 ร้อยละ
67 2. ปัจจัยความมัน่ คงในชีวติ ด้านสุขภาพ ด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย และด้านเศรษฐกิจ สามารถพยากรณ์
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาอาชีวศึกษา ได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
ค�ำส�ำคัญ: ความมัน่ คงในชีวติ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา

Abstract

The purpose of this research aimed to 1) study the life security of the vocational
students 2) analyze the life security factor affect to academic achievement of the
vocational students. The sample involved 400 vocational students in Nakhon Pathom,
Ratchaburi, Suphan Buri and Kanchanaburi. Collected using a questionnaire. Analyzing
descriptive statistics and Binary Logistic Regression Analysis. The result are shown as
followed. 1. The Life Security of the Vocational Students; the environmental, political,
and family were high level respectively, but the economic and community were
low level respectively. 2. The life security of health, residency, and economy affect
to academic achievement of the vocational students were significant at 0.05 level.
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บทน�ำ 

ปัจจุบนั มีเหตุการณ์ทที่ ำ� ให้บคุ คลเกิดความรูส้ กึ ไม่มนั่ คงในชีวติ หลายอย่าง ไม่วา่
จะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม อีกทัง้ ค่านิยมด้านวัตถุเข้ามามีอทิ ธิพล
อย่างมากโดยเฉพาะในวัยรุ่น การเริ่มต้นวัยรุ่นจัดได้ว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อและเป็น
ก�ำลังส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะวัยรุ่นตอนปลายที่มีอายุระหว่าง 18-21 ปี
เป็นการเปลีย่ นแปลงจากเด็กวัยรุน่ ตอนปลายมาสูค่ วามเป็นผูใ้ หญ่ โดยคิดทีจ่ ะหาเลีย้ งตนเอง
แทนการอาศัยพ่อแม่เพราะเชือ่ ว่าจะท�ำให้เกิดความภาคภูมใิ จ โดยเฉพาะนักศึกษาทีเ่ รียน
ในสายวิชาชีพดังเช่นนักศึกษาอาชีวศึกษามีความได้เปรียบทีจ่ ะก้าวเข้าสูต่ ลาดแรงงานและ
สามารถหาเลีย้ งตนเองได้เร็วกว่าผูท้ ตี่ อ้ งการศึกษาสายสามัญ
การจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่
สามารถออกไปประกอบอาชีพ ดังปรากฏในพระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
ระบุว่า การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาใน
ด้าน วิชาชีพทีส่ อดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่ง
ชาติ เพือ่ ผลิตและพัฒนากําลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมอื ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี
รวมทัง้ เป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สงู ขึน้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยนาํ ความรูใ้ นทางทฤษฎีอนั เป็นสากลและภูมปิ ญ
ั ญาไทยมาพัฒนาผูร้ บั
การศึกษาให้มคี วามรูค้ วามสามารถในทางปฏิบตั ิ และมีสมรรถนะจนสามารถนาํ ไปประกอบ
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อาชีพในลักษณะผูป้ ฏิบตั หิ รือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ ซึง่ ผูท้ ศี่ กึ ษาชัน้ ปีสดุ ท้าย ถือว่า
เป็นผูท้ ตี่ อ้ งเตรียมออกไปประกอบอาชีพ เพือ่ ใช้ชวี ติ ในสังคมอย่างมีความสุข และยกระดับ
คุณภาพชีวติ ให้ดขี นึ้
เมือ่ กล่าวถึงเรือ่ งความมัน่ คงในชีวติ ประกอบด้วยหลายมิติ ส่วนใหญ่จะครอบคลุม
ด้านทีส่ ำ� คัญหลักๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม รวมถึงวัฒนธรรม และวิทยาศาตร์
และเทคโนโลยี จากรายงานการพัฒนามนุษย์ฉบับ ค.ศ.1994 (Human Development
Report: HDR, 1994) ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development
Program: UNDP) ก�ำหนดองค์ประกอบไว้ 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านอาหาร
3) ด้านสุขภาพ 4) ด้านสิง่ แวดล้อม 5) ด้านส่วนบุคคล 6) ด้านชุมชนและ 7) ด้านการเมือง
ต่อมา Hastings, D.A. (2011: 6) ศึกษาดัชนีชี้วัดความมั่นคงของมนุษย์ประกอบด้วย
1) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 2) สิง่ แวดล้อม และ 3) สังคม ใน 6 มิติ ได้แก่ การศึกษาและการเสริม
สร้างพลังอ�ำนาจ ความหลากหลาย สันติภาพ อาหาร สุขภาพ และการก�ำกับดูแลกิจการ
นอกจากนี้ นอกจากนีป้ ระเด็นของศาสนา มนัสวี อรชุนะกะ (ม.ป.ป.: 27) ระบุวา่ ในปี ค.ศ.
2003 คณะกรรมาธิการว่าด้วยความมัน่ คงของมนุษย์ (Commission on Human Security:
CHS) ให้นยิ ามความมัน่ คงของมนุษย์วา่ “เป็นการป้องกันสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับชีวติ มนุษย์ทกุ คน
(Vital Core) ให้รอดพ้นจากภัยคุกคามทีก่ ำ� ลังแพร่ขยายด้วยการส่งเสริมเสรีภาพและท�ำให้
ความปรารถนาของมนุษย์บรรลุผล” โดยกล่าวถึงภัยคุกคามเพิม่ เติมจากรายงานการพัฒนา
มนุษย์ฉบับ ค.ศ. 1994 คือ “ความรุนแรงจากความขัดแย้ง” (Violent Conflict) เช่น ความขัดแย้ง
ภายในประเทศ และการก่อการร้ายข้ามชาติ ซึง่ คาดกันว่ามีประชาชนกว่า 190 ล้านคน
ได้เสียชีวิตจากความรุนแรงที่เกิดจากความขัดแย้งทางศาสนา การเมือง และชาติพันธุ์
อีกทัง้ พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ (ตุนนิ ) และคณะ (2561: 482) ได้ศกึ ษาการบูรณาการ
องค์ความรู้หลักการและวิถีปฏิบัติตามแนวทางศาสนา เพื่อการพัฒนากระบวนการสร้าง
สันติภาพ พบว่า สันติภาพในมิตขิ องศาสนา ศาสนาเป็นความเชือ่ ถือของมนุษย์ เป็นเครือ่ งยึด
เหนีย่ วจิตใจและเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวติ อันประเสริฐ ทุกศาสนาล้วนมุง่ สอนให้คน
เป็นคนดี สามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่างมีความสุข อุดมการณ์ของการก่อตัง้ ศาสนาเป็นไปเพือ่
ให้โลกสงบร่มเย็น อุดมการณ์ของศาสนาไม่ใช่เพือ่ ท�ำลายร้าง แต่เป็นการสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์ มนุษย์กบั สัตว์ หรือระหว่างมนุษย์กบั สิง่ ทีอ่ ยูร่ อบตัว คุณค่าของ
ศาสนาย่อมมีบทบาทส�ำคัญเป็นอย่างมากในอันทีจ่ ะเข้าไปช่วยฟืน้ ฟู และเชือ่ มสมานสังคม
โลกให้สามารถปรับวิธคี ดิ และท่าทีของการอยูร่ ว่ มกันได้อย่างสันติสขุ สามารถยอมรับ และ
อดทนต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม ศาสนา ภาษา อุดมการณ์และความเชือ่ อย่างมีสติ
ปัจจัยความมั่นคงในชีวิตที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอาชีวศึกษา
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การสร้างสันติภาพในมิตขิ องศาสนา 5 ศาสนา กล่าวคือ ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกข์
ฮินดู เพือ่ เป็นทางเลือกและทางรอดของสังคมโลกในการอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ เพราะแม้วา่
โลกจะก้าวไกลไปขนาดไหน ศาสนาก็ยงั เป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญต่อชีวติ มนุษย์ชนิดทีไ่ ม่อาจมอง
ข้ามได้ ดังนัน้ สันติวธิ ี ในมิตขิ องศาสนาจะเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน และจะ
เป็นพืน้ ฐานแห่งสันติภาพทีย่ งั่ ยืน จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงก�ำหนดกรอบ
ของความมัน่ คงในชีวติ ไว้ 11 ด้าน ได้แก่ 1) สุขภาพ 2) อาหาร 3) การศึกษา 4) ศาสนา
และความเชื่อ 5) ที่อยู่อาศัย 6) สิ่งแวดล้อม 7) ส่วนบุคคล 8) ครอบครัว 9) ชุมชน
10) เศรษฐกิจ และ 11) การเมือง โดยน�ำมาศึกษาว่าด้านใดจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้ายทีจ่ ะก้าวสูว่ ยั ท�ำงาน ซึง่ ถือได้วา่ ตลาดแรงงาน
ให้ความส�ำคัญและมีความต้องการเป็นอย่างมาก อีกทัง้ เป็นการรองรับการขยายการเติบโต
ของระบบเศรษฐกิจ ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการก้าวไปสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน อีกทัง้ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ้ รียนมีความส�ำคัญต่อสถาบันการศึกษาด้วย
เช่นกัน เพราะเป็นตัวบ่งชี้ความส�ำเร็จของสถาบันนั้นๆ ซึ่งสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง
ควรให้ความส�ำคัญ จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับปัจจัยความมัน่ คงในชีวติ กับ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน อาทิเช่น สุรตั น์ เตียวเจริญ (2543: 53-58) ได้สรุปถึงปัจจัยทีเ่ ป็น
สาเหตุประการหนึง่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งถึงผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ได้แก่ ปัจจัยทางด้านส่วนตัว
ของนักเรียน คือ สุขภาพ หากเด็กมีโรคประจ�ำตัวก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและอาจท�ำให้
เด็กเกิดปมด้อย เกิดความท้อถอยในการเรียนได้ และปัจจัยด้านครอบครัว พิจารณาประเด็น
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ความรู้ และฐานะทางเศรษฐกิจ ณัฏติยาภรณ์ หยกอุบล
(2555: 98) พบว่า ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เป็น ปัจจัยด้านครอบครัวทีส่ ง่ ผลต่อผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนอยูใ่ นระดับมาก พัชสุดา กัลป์ยาณวุฒิ
(2558: 29) ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ้ รียน ระดับ ปวช. 3 และ ปวส.
2 คือปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของวิทยาลัย ปัจจัยด้านครู และปัจจัย
ด้านผูเ้ รียน ตามล�ำดับ และวรางคณา เรียนสุทธ์ิ (2560: 92) ได้ศกึ ษาตัวแบบพยากรณ์เกรด
เฉลีย่ สะสมของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลการวิจยั พบว่า นิสติ ทีม่ หี รือ
เคยมีโรคประจ�ำตัวมีเกรดเฉลีย่ สะสมต�ำ่ กว่านิสติ ทีไ่ ม่มโี รคประจ�ำตัว
ด้วยเหตุผลทีก่ ล่าวมาข้างต้นและในฐานะทีผ่ วู้ จิ ยั เป็นส่วนหนึง่ ในการผลิตบัณฑิตที่
มีคณ
ุ ภาพและให้ความส�ำคัญต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษา ดังนัน้ งานวิจยั เรือ่ ง
ปัจจัยความมัน่ คงในชีวติ ทีส่ ง่ ผลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาอาชีวศึกษาจะท�ำให้
ทราบว่าสถานการณ์ความมัน่ คงในชีวติ ในแต่ละมิตขิ องนักศึกษาอาชีวศึกษาอยูใ่ นระดับใด
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ตลอดจนท�ำให้ทราบว่าปัจจัยใดส่งผลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนมากกว่ากัน อันจะน�ำไปสู่
การส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาผลการเรียนได้อย่างเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาปัจจัยความมัน่ คงในชีวติ ของนักศึกษาอาชีวศึกษาผูเ้ ตรียมเข้าสูอ่ าชีพ
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยความมั่นคงในชีวิตที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาอาชีวศึกษาผู้เตรียมเข้าสู่อาชีพ

สมมติฐานของการวิจัย

มีปัจจัยความมั่นคงในชีวิตอย่างน้อย 1 ปัจจัย ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาอาชีวศึกษา อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ			
องค์ประกอบความมั่นคงในชีวิต 11 ด้าน
1. สุขภาพ
2. อาหาร
3. การศึกษา
4. ศาสนาและความเชื่อ
5. ที่อยู่อาศัย
6. สิ่งแวดล้อม
7. ส่วนบุคคล
8. ครอบครัว
9. ชุมชน
10. เศรษฐกิจ
11. การเมือง

ตัวแปรตาม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (2 กลุ่ม)
1. คะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.00
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมมากว่าและ
เท่ากับ 3.00

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยความมั่นคงในชีวิตที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอาชีวศึกษา
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นิยามศัพท์เฉพาะ

ความมั่นคงในชีวิต หมายถึง ตัวแปรหรือกลุ่มตัวแปรที่มีส่วนส่งเสริมหรือเป็น
อุปสรรคต่อความมั่นคงในชีวิตของของนักศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 11 ด้าน ดังนี้
1. สุขภาพ หมายถึง การที่มนุษย์มีสุขภาวะทั้งด้านร่างกาย (Physical) จิตใจ
(Mental) และจิตวิญญาณ (Spiritual) โดยพิจารณาจากการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ทั้งด้านป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพ
2. อาหาร หมายถึง หมายถึง สิง่ ทีม่ นุษย์จำ� เป็นต้องบริโภคเพือ่ การด�ำรงชีวติ อย่าง
เพียงพอ เหมาะสม มีประโยชน์ และปราศจากโทษ
3. การศึกษา หมายถึง การเข้าถึงบริการด้านการศึกษาพืน้ ฐานของรัฐในทุกรูปแบบ
(ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย) โดยครอบคลุมองค์ความรูแ้ ละข้อมูลข่าวสารทีม่ นุษย์
จ�ำเป็นต้องรับรูแ้ ละเข้าใจ เพือ่ การด�ำรงชีวติ อย่างสอดคล้องกับความสามารถในการรับรูข้ อ้ มูล
ของกลุม่ เป้าหมาย โดยปราศจากการครอบง�ำ
4. ศาสนาและความเชือ่ หมายถึง การด�ำรงชีวติ ของมนุษย์โดยมีหลักธรรม ค�ำสอน
ทีม่ นุษย์ยดึ ถือ ศรัทธา และปฏิบตั ติ ามทัง้ ด้านกฎเกณฑ์ และด้านพิธกี รรม โดยปราศจาก
การครอบง�ำ
5. ทีอ่ ยูอ่ าศัย หมายถึง การใช้ชวี ติ ส่วนตัวในอาคารหรือสิง่ ก่อสร้าง ทีม่ คี วามมัน่ คง
และปลอดจากการไล่รื้อ ไล่ออก หรือการเวนคืนที่ไม่เหมาะสม
6. สิง่ แวดล้อม หมายถึง ความสัมพันธ์ทตี่ อ้ งเกีย่ วข้องกับธรรมชาติทแี่ วดล้อม และ
เป็นผลต่อการด�ำรงชีวิต ได้แก่ ดิน น�้ำ อากาศ และธรรมชาติส่วนอื่น ๆ ที่ต้องปลอดจาก
สิ่งปนเปื้อน และปลอดจากการถูกท�ำลาย
7. ส่วนบุคคล หมายถึง ความปลอดภัยจากความรุนแรงทางกายภาพ และภัย
คุกคามจากทั้งปัจจัยภายนอก และภายในตนเองที่มีต่อบุคคล
8. ครอบครัว หมายถึง ลักษณะการอยู่ร่วมกันของคนในครอบครัว ความสัมพันธ์
และการปฏิบัติของคนในครอบครัว
9. ชุมชน หมายถึง การที่มนุษย์สามารถด�ำรงอยู่ในกลุ่มคน ซึ่งมีการติดต่อกัน
ต่อเนื่อง โดยคงอัตตลักษณ์ของตน มีสิทธิ โอกาส และศักดิ์ศรี ตลอดจนปลอดจากภาวะ
คุกคาม ครอบง�ำ และการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี
10. เศรษฐกิจ หมายถึง การใช้ชวี ติ ของมนุษย์ในกิจกรรมด้านการผลิต การบริโภค
การจ�ำแนกแจกจ่าย การออม และการลงทุนทีต่ อ้ งสามารถเข้าถึงความต้องการ และโอกาส
ที่เท่าเทียมกัน
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11. การเมือง หมายถึง การด�ำรงชีวติ ในสังคมโดยมีสทิ ธิ โอกาส และศักดิศ์ รีใน
การเข้าถึงอ�ำนาจ การตัดสินใจ และการรับผลประโยชน์สาธารณะ โดยปลอดจากการคุกคาม
ครอบง�ำจากผูม้ อี ำ� นาจและอิทธิพลอืน่ ๆ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน หมายถึง คะแนนเฉลีย่ สะสมของของนักศึกษาอาชีวศึกษา
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับต�่ำจนถึงปานกลาง คือ
น้อยกว่า 3.00 และกลุม่ ทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ สะสมอยูใ่ นระดับสูง คือ มากกว่าและเท่ากับ 3.00
ทั้งสองกลุ่มจะมีความแตกต่างกันในความสามารถทางการเรียน การเตรียมความพร้อม
เข้าสูต่ ลาดแรงงาน และการมีวฒ
ุ ภิ าวะทางอารมณ์ดา้ นการมีเหตุผลและการบริหารอารมณ์
แตกต่างกัน
นักศึกษาอาชีวศึกษา หมายถึง นักศึกษาสังกัดการอาชีวศึกษา ที่ศึกษาอยู่ใน
ระดับปวช. และปวส. ชั้นปีสุดท้าย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ประชากร เป็นนักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้ายทัง้ ชายและหญิง ของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี
จ�ำนวน 24 โรงเรียน จ�ำนวน 40,376 คน
กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งชาย
และหญิง ของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม
ราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี จ�ำนวน 12 โรงเรียน จ�ำนวน 400 คน ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างทีเ่ ชือ่ มัน่ ได้ 95 เปอร์เซ็นต์ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2536: 260; อ้างอิง
มาจาก Yamane. 1967: 886) และสุ่มแบบวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random
Sampling) โดยมีจงั หวัดเป็นชัน้ (Strata) และโรงเรียนเป็นหน่วยการสุม่ (Sampling Unit)
ซึ่งสุ่มโรงเรียนมาจังหวัดละ 50 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในตารางที่ 1 ต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
จังหวัด

จ�ำนวนโรงเรียน จ�ำนวนกศึกษา จ�ำนวนโรงเรียนที่ จ�ำนวนนักศึกษาที่
ทั้งหมด
ทัง้ หมด (คน) เป็นกลุ่มตัวอย่าง เป็นกลุม่ ตัวอย่าง (คน)

นครปฐม

7

10,379

3

97

ราชบุรี

7

9,706

3

100

กาญจนบุรี

6

10,094

3

103

สุพรรณบุรี

6

10,197

3

100

รวม

24

40,376

12

400

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน
1. ข้อมูลทีไ่ ป ได้แก่ จังหวัดของสถานศึกษา ระดับการศึกษา และระดับคะแนน
เฉลีย่ สะสมมีลักษณะที่เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
2. แบบสอบถามความมัน่ คงในชีวติ ของนักศึกษาอาชีวศึกษา 11 ด้านได้แก่ ด้านสุขภาพ
จ�ำนวน 12 ข้อ ด้านอาหาร จ�ำนวน 10 ข้อ ด้านการศึกษา จ�ำนวน 7 ข้อ ด้านศาสนา
และความเชือ่ จ�ำนวน 5 ข้อ ด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย จ�ำนวน 7 ข้อ ด้านสิง่ แวดล้อม จ�ำนวน 8 ข้อ
ด้านบุคคล จ�ำนวน 3 ข้อ ด้านครอบครัว จ�ำนวน 11 ข้อ ด้านชุมชน จ�ำนวน 11 ข้อ
ด้านเศรษฐกิจ จ�ำนวน 5 ข้อ และด้านการเมือง จ�ำนวน 5 ข้อ มีลกั ษณะทีเ่ ป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับการวัดเป็น
4 ระดั บ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยใช้ สู ต รการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา
(∝-Coefficient) ตามวิธขี องคอนบาค (Cronbach) ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ รวมทัง้ ฉบับ 0.876
การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยพิจารณาแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์
เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยด�ำเนินการแปลงข้อมูลของตัวแปรความมั่นคงในชีวิตให้อยู่ใน
รูปตัวแปรหุ่น (Dummy Variables) โดยให้มีค่า 0 กับ 1 ก่อนน�ำข้อมูลไปวิเคราะห์
เพราะข้อมูลของตัวแปรมีทั้งลักษณะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไปและ
ความมั่นคงในชีวิต และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบสองกลุ่ม (Binary Logistic
Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
154

วารสารครุศาสตร์สาร : Journal of Educational Studies

ผลการวิจัย

1. กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 63.8 เพศหญิง ร้อยละ 36.3 อาศัย
อยูใ่ นจังหวัดกาญจนบุรมี ากทีส่ ดุ ร้อยละ 25.8 รองลงมา สุพรรณบุรแี ละราชบุรี ร้อยละ
25 และนครปฐม ร้อยละ 24.3 ศึกษาอยูใ่ นระดับปวช. ร้อยละ 52.8 และระดับปวส ร้อยละ
47.2 และมีคะแนนเฉลีย่ สะสมมากกว่าและเท่ากับ 3.00 ร้อยละ 67
2. ภาพรวมของความมัน่ คงในชีวติ ของนักศึกษาอาชีวศึกษา ร้อยละ 80.18 โดยทีม่ ี
ความมัน่ คงในชีวติ ด้านสิง่ แวดล้อมอยูใ่ นล�ำดับสูงทีส่ ดุ ร้อยละ 93.53 รองลงมา ด้านการเมือง
ร้อยละ 90.85 และด้านครอบครัว ร้อยละ 89.41 ส�ำหรับความมัน่ คงในชีวติ ด้านเศรษฐกิจอยู่
ในล�ำดับต�ำ่ ทีส่ ดุ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความมั่นคงในชีวิตของนักศึกษาอาชีวศึกษาผู้เตรียมเข้าสู่อาชีพ
องค์ประกอบความมั่นคงในชีวิต

ร้อยละของความมั่นคงในชีวิต
(n=400)

ล�ำดับ

สิ่งแวดล้อม

93.53

1

การเมือง

90.85

2

ครอบครัว

89.41

3

สุขภาพ

87.00

4

ที่อยู่อาศัย

83.32

5

การศึกษา

82.57

6

ศาสนาและความเชื่อ

76.40

7

ส่วนบุคคล

78.50

8

อาหาร

70.10

9

ชุมชน

64.57

10

เศรษฐกิจ

63.00

11

รวม

80.18
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ส�ำหรับรายละเอียดความมัน่ คงในชีวติ ของนักศึกษาอาชีวศึกษาผูเ้ ตรียมเข้าสูอ่ าชีพ
จ�ำแนกตามล�ำดับของมิตติ า่ งๆ ดังนี้
2.1 สิง่ แวดล้อม พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่มปี ญ
ั หาการเกิดมลพิษในอากาศ
(ร้อยละ 53.0) สภาพแวดล้อมไม่มปี ญ
ั หาทางน�ำ้ (ร้อยละ 62.3) สภาพแวดล้อมไม่มปี ญ
ั หา
เนือ่ งจากกากอุตสาหกรรม/ขยะมีพษิ (ร้อยละ 67.3) ในชุมชนของไม่มผี ปู้ ว่ ยด้วยโรคทีเ่ กิด
จากมลพิษทางอากาศ (ร้อยละ 51.8) ในชุมชนไม่มผี ปู้ ว่ ยด้วยโรคทีเ่ กิดจากแหล่งน�ำ้ ทีม่ ี
สารพิษปนเปื้อน (ร้อยละ 55.5) และในชุมชนไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกิดจากสารเคมี
ทางการเกษตร (ร้อยละ 49.5) ไม่แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมมีปญ
ั หาการเก็บ การก�ำจัดขยะ
มูลฝอย (ร้อยละ 46.0) และไม่แน่ใจว่ามีสว่ นร่วมในการลดภาวะโลกร้อน (ร้อยละ 42.8)
2.2 การเมือง พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่แน่ใจเกีย่ วกับการถูกแทรกแซง
คุกคามในการตรวจสอบการใช้อำ� นาจของรัฐ (ร้อยละ 65.8) ไม่แน่ใจเกีย่ วกับการมีระบบ
รับฟังปัญหาหรือความคิดเห็นของประชาชน (ร้อยละ 72.3) ไม่แน่ใจเกี่ยวกับการเมือง
ระดับท้องถิน่ เปิดโอกาสในการมีสว่ นร่วม (ร้อยละ 63.8) ไม่แน่ใจเกีย่ วกับการใช้อทิ ธิพล
ทางการเมืองในการซื้อเสียงเลือกตั้งของนักการเมือง (ร้อยละ 62.5) และไม่แน่ใจใน
เรือ่ งการคอรัปชัน่ ของนักการเมืองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ (ร้อยละ 67.5)
2.3 ครอบครัว พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ การปฏิบตั ขิ องบิดามารดาต่อกลุม่
ตัวอย่างส่วนใหญ่การรับฟังเหตุผล (ร้อยละ 65.8) รองลงมา ให้อภัยกับการกระท�ำของกลุม่
ตัวอย่าง (ร้อยละ 63.3) และไว้ใจในการกระท�ำของกลุม่ ตัวอย่าง (ร้อยละ 57.0) ตามล�ำดับ
2.4 สุขภาพ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่มปี ญ
ั หาด้านสุขภาพ (ร้อยละ 92.7)
มีบดิ ามารดา/ผูป้ กครองช่วยเหลือเมือ่ มีปญ
ั หาด้านสุขภาพ (ร้อยละ 57.1) และมีบดิ ามารดา
/ผูป้ กครองจ่ายค่ารักษาพยาบาลเมือ่ เจ็บป่วย (ร้อยละ 68.8) ดูแลสุขภาพด้วยการออกก�ำลัง
กายสม�ำ่ เสมอ (ร้อยละ 58.8) พบแพทย์เมือ่ เจ็บป่วย (ร้อยละ 65.8) ไม่เคยใช้สารเสพติด
(ร้อยละ 90.5) ไม่เคยสูบบุหรี่ (ร้อยละ 79.3) ไม่เคยดืม่ สุรา (ร้อยละ 62.0) ในปัจจุบนั มี
ความเครียดน้อยและไม่มคี วามเครียดเลย (ร้อยละ 77.8) และมีความรูค้ วามเข้าใจมากถึง
มากทีส่ ดุ เกีย่ วกับการป้องกันโรคติดต่อ (ร้อยละ 72.5)
2.5 ทีอ่ ยูอ่ าศัย พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ลกั ษณะบ้านทีอ่ าศัยอยูเ่ ป็นของ
ตนเอง/ของผู้ปกครอง (ร้อยละ 85.8) ที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคง (ไม่ทรุดโทรมจนอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผูอ้ าศัยได้) (ร้อยละ 85.3) มีนำ�้ สะอาดบริโภคและอุปโภค (ร้อยละ 92.5)
อาศัยอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีด่ ี เช่น ไม่มเี สียงดังรบกวน ไม่มฝี นุ่ ละอองจากโรงงาน (ร้อยละ
87.8) ทีอ่ ยูอ่ าศัยมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ (ร้อยละ 88.3) ทีอ่ ยูอ่ าศัยไม่ได้อยูใ่ น
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ภาวะเสีย่ งต่ออุบตั ภิ ยั จากวัตถุอนั ตรายหรือสารพิษ (ร้อยละ 65.3) มีหอ้ งส่วนตัวในทีอ่ ยู่
อาศัย (ร้อยละ 81.0) และทีอ่ ยูอ่ าศัยไม่ได้อยูใ่ นทีด่ นิ ของรัฐ/วัด/เอกชน มีปญ
ั หาไล่ท/ี่ รือ้ ถอน
(ร้อยละ 83.3)
2.6 การศึกษา พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทีม่ คี วามพร้อมด้านการศึกษาอยูใ่ นระดับมาก
ได้แก่ ระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตร ท�ำให้ได้รบั ความรูอ้ ย่างเพียงพอและพร้อมทีจ่ ะ
น�ำไปใช้ประกอบอาชีพได้ (ร้อยละ 68) รองลงมา ความรูท้ ไี่ ด้รบั จากสถานศึกษาเหมาะสมและ
เพียงพอให้เกิดความเชือ่ มัน่ ว่าจะมีงานท�ำ (ร้อยละ 66.8) และ สามารถน�ำความรูท้ ไ่ี ด้รบั จาก
สถานศึกษามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน (ร้อยละ 63.5) ตามล�ำดับ ส�ำหรับความพร้อมด้าน
การศึกษาทีอ่ ยูใ่ นระดับน้อย คือ ความรูแ้ ละทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ (ร้อยละ 44.8)
2.7 ศาสนาและความเชือ่ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มกี ารการน�ำหลักศาสนา
มาปฏิบตั ใิ นระดับมากถึงมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 74.6) และมีการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาใน
ระดับมากถึงมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 54.0)
2.8 ส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่ามีปัญหาเรื่องโจร
ผูร้ า้ ย (ร้อยละ 48.0) สามารถพึง่ พาเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจได้ (ร้อยละ 57.0) ไม่เคยถูกจีป้ ล้นจาก
กลุม่ มิจฉาชีพบนท้องถนน (ร้อยละ 98.0) มีความรูส้ กึ ปลอดภัยจากการก่ออาชญากรรม
มากถึงมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 62.3) และมีความรูส้ กึ ปลอดภัยเมือ่ อยูใ่ นบ้านตนเองมากถึงมากทีส่ ดุ
(ร้อยละ 88.3)
2.9 อาหาร พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มหี ลักในการเลือกซือ้ อาหารทีส่ ะอาด
(ร้อยละ 35.3) เลือกซือ้ อาหารทีอ่ ร่อย (ร้อยละ 25.0) และเลือกซือ้ อาหารทีถ่ กู หลักโภชนาการ
(ร้อยละ 24.5) โดยมีการบริโภคอาหารแต่ละมือ้ อย่างพอเพียง (ร้อยละ 92.0) ไม่ได้เลียนแบบ
การบริโภคอาหาร (ร้อยละ 85.3) และครอบครัวมีความสามารถของในการหาอาหารได้
(ร้อยละ 96.5) มีความมั่นใจมากถึงมากที่สุดว่าได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนทุกๆ วัน
เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง (ร้อยละ 76.8) คุณภาพและปริมาณอาหารที่ซื้อสมราคามากถึง
มากทีส่ ดุ (ร้อยละ 79.8) และอาหารทีร่ บั ประทานมีประโยชน์ความปลอดภัยจากสารพิษ
เจือปนมากถึงมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 70.6)
2.10 ชุมชน พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ บทบาทของกลุม่ ตัวอย่างในชุมชนมี
การด�ำเนินกิจกรรมเป็นบางครัง้ โดยได้รบั มอบหมายให้จดั กิจกรรมของหมูบ่ า้ น/ชุมชน เช่น
งานตามเทศกาลต่างๆ (ร้อยละ 58.3) รองลงมา มีการรวมกลุม่ ของชุมชนในการท�ำกิจกรรม
ต่างๆ (ร้อยละ 56.8) และได้รบั มอบหมายให้ชว่ ยงานด้านสุขภาพ เช่น การก�ำจัดยุงลาย
(ร้อยละ 54.3) ตามล�ำดับ
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2.11 เศรษฐกิจ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความมัน่ ใจทีจ่ ะมีงานท�ำหลัง
ส�ำเร็จการศึกษา (ร้อยละ 77.3) ใช้เวลาในการตัดสินใจเพือ่ เลือกซือ้ สิง่ ของทีต่ อ้ งการมากกว่า
แต่กอ่ น (ร้อยละ 58.3) และได้รบั ผลกระทบจากการเกิดปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ (ร้อยละ 58.3)
และมีความรูส้ กึ มากถึงมากทีส่ ดุ ว่ามีชอ่ งว่างระหว่างความยากจนกับความไม่เท่าเทียมกัน
(ร้อยละ 42.4)
3. ปัจจัยความมั่นคงในชีวิตที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
อาชีวศึกษาผูเ้ ตรียมเข้าสู่อาชีพ ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 3 ต่อไปนี้
ตารางที่ 3 ตัวแปรที่อยู่ในสมการจากการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบสองกลุ่ม
ตัวแปร

B

S.E.

Wald

df

p-value

Exp(B)

สุขภาพ (Health)

0.236

0.089

6.996

1

0.008

1.266

ที่อยู่อาศัย (Home)

-0.184

0.093

3.938

1

0.047

0.832

เศรษฐกิจ (Economy)

-0.178

0.091

3.884

1

0.049

0.837

ค่าคงที่

-3.054

1.533

3.969

1

0.046

0.047

จากตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์ที่ค�ำนวณได้ พบว่า ปัจจัยความมั่นคงในชีวิต
ที่ พ ยากรณ์ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาผู ้ เ ตรี ย มเข้ า สู ่ อ าชี พ
ด้านสุขภาพ ด้านที่อยู่อาศัย และด้านเศรษฐกิจ พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาอาชีวศึกษาผูเ้ ตรียมเข้าสูอ่ าชีพได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 สามารถ
เขียนเป็นสมการถดถอยโลจิสติก ได้ดังนี้
Z = −3.054 + 0.236 Health − 0.184 Home − 0.178Economy
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อภิปรายผล

1. ความมัน่ คงในชีวติ ของนักศึกษาอาชีวศึกษาผูเ้ ตรียมเข้าสูอ่ าชีพ ด้านสิง่ แวดล้อม
อยูใ่ นล�ำดับสูงที่สุด ร้อยละ 93.53 สามารถอภิปรายผลได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีภูมิล�ำเนาอยู่
ในต่างจังหวัดทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเทีย่ งทางธรรมชาติที่
สวยงามอย่างในจังหวัดกาญจนบุรมี ากทีส่ ดุ รองลงมา สุพรรณบุรแี ละราชบุรี และนครปฐม
ตามล�ำดับ สอดคล้องกับผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่สภาพแวดล้อมไม่มีปัญหาการเกิด
มลพิษในอากาศ สภาพแวดล้อมไม่มีปัญหาทางน�้ำ สภาพแวดล้อมไม่มีปัญหาเนื่องจาก
กากอุตสาหกรรม/ขยะมีพิษ ในชุมชนของไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ
ในชุมชนไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกิดจากแหล่งน�้ำที่มีสารพิษปนเปื้อน และในชุมชนไม่มี
ผูป้ ว่ ยด้วยโรคทีเ่ กิดจากสารเคมีทางการเกษตร ไม่แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมมีปญ
ั หาการเก็บ
การก�ำจัดขยะมูลฝอย งานวิจัยของวิลาวัลย์ กองสะดี (2552: 66) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา มีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
มีผลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในระดับมาก และจักรกฤษณ์ เปรมสมิทธ์ และคณะ (2561:
101) ศึกษาผลการใช้ระบบการจัดการเรียนรู้แบบ ท้าทายในสภาพแวดล้อมยูบิควิตัส
บนคลาวด์ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาเชิงความจริง ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่
เรียนด้วยระบบการจัดการเรียนรู้แบบแบบท้าทายในสภาพแวดล้อมยูบิควิตัสบนคลาวด์
เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาเชิงความจริงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส�ำหรับความมัน่ คงในชีวติ ด้านเศรษฐกิจในล�ำดับต�ำ่ ทีส่ ดุ สามารถอภิปรายผลได้วา่
กลุม่ ตัวอย่างถึงแม้จะมีความมัน่ ใจทีจ่ ะมีงานท�ำหลังส�ำเร็จการศึกษา แต่เมือ่ พิจารณาจาก
พฤติกรรมการเลือกซื้อสิ่งของที่ต้องการใช้เวลาในการตัดสินใจมากกว่าแต่ก่อน และ
ได้รับผลกระทบจากการเกิดปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ และมีความรู้สึกมากถึงมากที่สุด
ว่ามีช่องว่างระหว่างความยากจนกับความไม่เท่าเทียมกัน จึงท�ำให้ความมั่นคงในชีวิต
ด้านเศรษฐกิจอยู่ในล�ำดับต�่ำที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริญญา มีสุข (2559: 80)
พบว่า เศรษฐสถานะห์เป็นปัจจัยที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดและส่งผลต่อการตัดสินใจออก
กลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษาเป็นล�ำดับสองรองลงมาจากการศึกษาของครอบครัว
2. ปัจจัยความมัน่ คงในชีวติ ด้านสุขภาพ ด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย และด้านเศรษฐกิจ สามารถ
พยากรณ์ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาอาชีวศึกษาผูเ้ ตรียมเข้าสูอ่ าชีพ ได้อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามล�ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ และ
ยังสอดคล้องกับการศึกษาของนักวิจยั และนักวิชาการต่างประเทศ อาทิ วรางคณา เรียนสุทธิ์
ปัจจัยความมั่นคงในชีวิตที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอาชีวศึกษา
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(2560: 92) ได้ ศึ ก ษาตั ว แบบพยากรณ์ เ กรดเฉลี่ ย สะสมของนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลการวิจยั พบว่า นิสติ ทีม่ หี รือเคยมีโรคประจ�ำตัวมีเกรดเฉลีย่ สะสม
ต�่ำกว่านิสิตที่ไม่มีโรคประจ�ำตัว Ogunshola and Adewale (2012: 236-237) ศึกษา
4 ปัจจัย ได้แก่ ภูมิหลังทางสังคมเศรษฐกิจของบิดามารดา ภูมิหลังทางการศึกษาของ
บิดามารดา วุฒิการศึกษาของบิดามารดา และภาวะสุขภาพของนักเรียนที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน พบว่า วุฒกิ ารศึกษาของบิดามารดา และภาวะสุขภาพของนักเรียน
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ส�ำหรับ Steven, Gomes,
Polotskaia, Anna, and Steven (2015: 127-128) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะสุขภาพกับผลการเรียนรู้ของนักเรียน ระบุว่านักเรียนที่ไม่แข็งแรงหรือมีสุขภาพไม่
ดีจะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาในโรงเรียน นั่นคือ ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวใน
การบริหารของโรงเรียน คะแนนของนักเรียน และน�ำไปสู่การรักษาสภาพของนักเรียน

ข้อเสนอแนะ

จากผลของการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเป็น 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะ
ในการท�ำวิจัยครั้งต่อไปและข้อเสนอแนะเพื่อการน�ำสิ่งที่ได้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อน�ำเสนอผลการวิจัยเชิงปริมาณต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน และในระดับจังหวัด ในการให้ข้อเสนอแนะและน�ำผล
ไปปรับปรุง ส่งเสริมและพัฒนาความมัน่ คงในชีวติ กับผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาอาชีวศึกษา
ผู้เตรียมเข้าสู่อาชีพทั้งในระดับบุคคล สถานศึกษา และจังหวัด
2. ควรมีการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชนที่ศึกษาอยู่ในระบบการศึกษา
ที่ไม่ได้อยู่ในสายอาชีพ เช่น มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา
เพราะเยาวชนมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ข้อเสนอแนะเพื่อการน�ำไปใช้
1. สถานศึกษาและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรมีการพิจารณาความมัน่ คงในชีวติ ของ
นักศึกษาอาชีวศึกษาผูเ้ ตรียมเข้าสูอ่ าชีพในด้านเศรษฐกิจและด้านชุมชนเป็นพิเศษว่าจะมี
การปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้มีความมั่นคงทั้งสองด้านนี้มากขึ้น
2. สถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งน� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นการส่ ง เสริ ม
ความมัน่ คงในชีวติ ด้านสุขภาพ ด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย และด้านเศรษฐกิจของนักศึกษาอาชีวศึกษา
ผู้เตรียมเข้าสู่อาชีพเพิ่มขึ้น เพราะเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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