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 วิธีการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็น
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แบบจ าลองโลจิท 

 ผลการทดสอบแบบจ าลองโลจิทพบวา่ คะแนนของความส าคญัทางดา้นความพอใจกบั
ต้นทุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับโอกาสในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท่ีวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี เม่ือพิจารณาระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัทั้งสองดา้นพบว่า นักเรียนให้ความส าคญักบัปัจจยัรายขอ้ทางดา้นความพอใจเฉล่ีย ได้แก่ 
ความชอบและความถนดัส่วนตวัมากท่ีสุด รองลงมา ช่ือเสียงของสถานศึกษาท่ีเป็นท่ีรู้จกัมาอย่าง
ยาวนานและเป็นของรัฐบาล รวมทั้งการชกัชวนจากเพื่อน ตามล าดบั และเม่ือจ าแนกปัจจยัทางดา้น
ตน้ทุนไดแ้ก่ สะดวกในการเดินทางมากท่ีสุดและเสียค่าเล่าเรียนถูก ตามล าดบั ส่วนปัจจยัรายขอ้ท่ี
นักเรียนให้ความส าคญัน้อยท่ีสุด 3 อนัดบัในการเลือกศึกษาต่อท่ีน่ี ได้แก่ อนัดับแรก ทางด้าน
ห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน รองลงมา ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่างๆ และ
กฎระเบียบขอ้บงัคบัและแต่งกายท่ีเขม้งวด ตามล าดบั 
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 ดงันั้นผูบ้ริหารควรน ามาพิจารณาปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพเพื่อท าให้กลุ่มตวัอย่างท่ี
เลือกศึกษาต่อหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ท่ีวิทยาลยัพณิชยการธนบุรีมีความ
พอใจและมีความสุขในการศึกษาต่อท่ีน่ีมากยิง่ข้ึน อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการชกัจูงญาติพี่นอ้ง
บุคคลทัว่ไปใหเ้ลือกศึกษาต่อท่ีน่ีและใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของนกัเรียนและนกัศึกษามากยิง่ข้ึน  
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ABSTRACTS 
 
 This study aims to investigate the factors and its importance on students’ decision to 
enroll in high vocational certificate at Thonburi Commercial College. The 400 studied samples is 
chosen from students who are studying in the third year of vocational certificate level at Thonburi 
Commercial College. This study is a survey research by employing questionnaire as a tool to 
collect data. The statistical major tools employed in this study are percentage, mean, standard 
deviation, and hypothesis testing of logit model.  

 The result of the logit model reveals that the score in cost of contentment has 
positively affected towards the further education opportunity in high vocational certificate at 
Thonburi Commercial College. After considering, the importance of both factors, it is found that 
the sample group predominantly gives precedence on contentment in interest and personal’s 
specialty. The secondary factor is the college reputation that has been established for numerous 
years. Being public college is the third factor and finally the persuasion from friends is also the 
factor respectively. The classification of the factor of costs reveals that expediently transportation 
and affordable tuition fees are affected factors in order. There are three less important factors that 
affect the enrollment in this college, which comprise of: classrooms and equipments, information 
and news advertised via various media such as radio, television, printed paper, banner, website 
and etc, and lastly regulations and strict uniform policies in sequence. 
 Thus, in order to improve probability for students to further their study in high 
vocational certification program in Thonburi Commercial College, the School should improve 
and rectify the qualities of their education system, since these factors seem to generate most 
satisfactory to choose to continue their study in the same school. Moreover, it can be 
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advantageous to provide the opportunity to persuade other people and their relatives to enroll in 
this college and therefore, students will be enthusiastic to join this college. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในสภาวะปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยก าลงัขยายตวัอยา่งสูง โดยมีการผลิต 

สินคา้และบริการเขา้สู่ตลาดโลกอยา่งต่อเน่ือง จึงท าให้มีความตอ้งการก าลงัแรงงานคนเขา้สู่ระบบ

การผลิตสูงตามไปดว้ย ความพยายามท่ีจะมีการพฒันาทรัพยากรมนุษยก์็คือการศึกษา  ซ่ึงเป็นกลไก

ท่ีย ัง่ยนืในการพฒันาส่ิงต่างๆ การศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการสร้างคนและมีความส าคญัมาก

ในรูปของการเพิ่มความรู้ ความสามารถ และทกัษะต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต รวมทั้ง

การศึกษาท่ีต่อเน่ืองส าหรับให้บุคคลสามารถเรียนรู้ในระดบัท่ีสูงข้ึนสามารถน าความรู้มาเป็น

พื้นฐานในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้สู่ตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ การขาดแคลน

แรงงานท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเฉพาะดา้น  โดยเฉพาะทางดา้นอาชีวศึกษา เน่ืองจากความสนใจของ

ผูเ้รียนในสายอาชีวศึกษามีน้อยกว่าความตอ้งการของตลาด แต่มีสถานศึกษาทางด้านอาชีวะเป็น

จ านวนมากท่ีเปิดท าการสอน ท าให้มีการแข่งขนัระหวา่งสถาบนัทางการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา

มากข้ึนท่ีภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อ

การขบัเคล่ือนเพื่อการบรรลุเป้าหมายนโยบายยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประเภทอาชีวศึกษา เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะตอ้งมีการตดัสินใจเลือกต่อวา่จะมีการศึกษาต่อ

ในแบบใดและท่ีใด อันเป็นเหตุผลในการศึกษาการตัดสินใจของนักเรียนหลักสูตรระดับ

ประกาศนียบัตรว่ามีการตัดสินใจเลือกศึกษาต่ออย่างไร  ในปัจจุบันมีสถานศึกษาทางด้าน

อาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีไดจ้ดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

และประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงเป็นจ านวนมากเห็นไดจ้ากขอ้มูลส านกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา  จากสถานศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาทัว่ประเทศจ านวน 421 แห่ง (ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2556) ประกอบไปดว้ยสถานศึกษาอาชีวะท่ีมีช่ือเสียงเป็นจ านวน

มากและวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  สังกัดส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (สอศ.) 
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กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในสถานศึกษาอาชีวะท่ีมีช่ือเสียงในกรุงเทพมหานคร วิทยาลยั

พณิชยการธนบุรีเป็นท่ียอมรับแก่ผูป้กครองและสาธารณชนทัว่ไป จึงมีภารกิจหลักในการจัด

การศึกษาตามหลกัสูตรประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจมาอยา่งต่อเน่ืองระยะเวลาถึง 56 

ปีและเป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในจากส านักงานการ

อาชีวศึกษา (สอศ.) และผ่านเกณฑ์ประเมินภายนอกจากส านักงานรับรองและประเมินคุณภาพ

การศึกษา(องคก์ารมหาชน) (สมศ.)จึงเป็นท่ียอมรับของของสถานประกอบการ หรือตลาดแรงงาน 

ทั้งในดา้นความรู้ ความสามารถ คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน นกัศึกษา

เป็นสถานศึกษาท่ีดีไดรั้บความนิยมแห่งหน่ึง ดงัวิสัยทศัน์ท่ีวา่  “เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้

ให้ผูเ้รียนมีความรู้คู่คุณธรรม กา้วทนัเทคโนโลยี สู่สากลฯ” ท าให้ไดรั้บความสนใจจากผูป้กครอง 

นกัเรียน นกัศึกษา และสาธารณชนทัว่ไปในแต่ละปีการศึกษา ปัจจุบนัวิทยาลยัพณิชยการธนบุรีได้

จดัการเรียนการสอน 2 ระดบั คือ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หลกัสูตร 3 ปี ประเภทวิชา 

พาณิชยกรรม สาขาพณิชยการและระบบทวิภาคี(งานธุรกิจคา้ปลีก) และระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลกัสูตร 2 ปี ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบญัชี, วิชาการตลาด, 

วิชาการเลขานุการ, วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และระบบทวิภาคี (งานธุรกิจคา้ปลีก) โดยมีการจดัการ

เรียนการสอนเร่ิมเวลา 7.30-18.00น. เรียนทุกวนั วนัจนัทร์-วนัศุกร์ ยกเวน้วนัหยุดราชการและ

สาขาวิชาระบบทวิภาคี เขา้มาเรียนสถานศึกษา 2 วนัท างานสถานประกอบการ 4 วนั การจดัการ

ศึกษาของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีนั้ นจึงต้องท าให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามพนัธกิจ คือ ผลิต

นกัเรียน นกัศึกษาให้มีคุณภาพและสมรรถนะวิชาชีพในระดบัสากลบริการวิชาชีพสู่ชุมชน สังคม 

ดว้ยกลไกการอาชีวศึกษา,สร้างและพฒันานวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจยั เพื่อพฒันาการเรียนการ

สอน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ และเพิ่มศกัยภาพการบริหารจดัการสู่การจดัการอาชีวศึกษา

แนวใหม่ ภายใตห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานสอดคลอ้ง

กบัเป้าหมายท่ีตอ้งการ วิทยาลยัพณิชยการธนบุรีจึงตอ้งก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ไวใ้นการ

ผลกัดนัใหว้สิัยทศัน์ พนัธกิจ บรรลุเป้าหมาย และติดตามการเลือกศึกษาต่อของนกัเรียนท่ีจบระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) โดยเฉพาะผูท่ี้มีความตอ้งการศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) ท่ีสถานศึกษาเดิม ทั้งยงัตอ้งมีการประเมินความสามารถในการแข่งขนัของตนเอง

ดว้ยวา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีสถาบนัควรปรับปรุงและพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัส่ิงท่ีนกัศึกษาวิชาชีพใชเ้ป็น

DPU



 3 

ประเด็นส าคญัในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง ส่ิงเหล่าน้ีวิทยาลยัพณิชยการ

ธนบุรี ตระหนกัดีว่าเป็นจุดเปล่ียนส าคญัอย่างยิ่งส าหรับนกัเรียนและครอบครัว เพราะมีทางเลือก

หลากหลายท่ีใชใ้นการตดัสินใจจึงตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบท่ีสุด  ประกอบกบัผลการตรวจสอบ

ขอ้มูลการศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงของวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี ปีการศึกษา 

2553  พบว่ามีจ านวนศึกษาท่ีศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงโดยมาจากวิทยาลยัฯ

เดิม มีจ านวนลดลง จากปีการศึกษา 2552 และยงัมีแนวโน้มจะลดลงเร่ือยๆ ในปีการศึกษา 2554 

และในปีต่อๆไป โดยศึกษาขอ้มูลยอ้นหลงั 5 ปี จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจในการศึกษาถึงสาเหตุของ

ปัญหาการเลือกตัดสินใจศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท่ี

วิทยาลยัพณิชยการธนบุรีลดลง ความพยายามท่ีจะท าอย่างไรจะให้นกัเรียนและนกัศึกษาศึกษาต่อ

ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท่ีวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีเพิ่มข้ึนในปีต่อไปและ

ทิศทางของการศึกษาต่อท่ีวทิยาลยัฯใหส้ม ่าเสมอ อนัเป็นการแกปั้ญหายอดจ านวนของนกัศึกษาท่ีมี

จ านวนในการเขา้ศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ท่ีลดลงให้เพิ่มข้ึน อีกทั้งเพิ่ม

จุดแขง็และโอกาสเพื่อเอ้ือต่อการพฒันาทางดา้นต่างๆของวทิยาลยัพณิชยการธนบุรี  

ดงันั้น หากผูบ้ริหารวทิยาลยัพณิชยการธนบุรี สามารถทราบถึงปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อ 
การตดัสินใจของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีท าให้เลือกศึกษาต่อในหลกัสูตร
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ก็จะสามารถก าหนดยุทธศาสตร์ในการวางแผนจดั
การศึกษาและวางแนวทางในการก าหนดนโยบายช้ีทิศทางใหเ้หมาะสม เพื่อพฒันาความสามารถใน
การแข่งขนัของวิทยาลยัพณิชยการธนบุรีให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียนและนกัศึกษา
ไดอ้ยา่งเหมาะสม ตลอดจนเป็นขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหารการศึกษาในสถาบนัทางดา้นวิชาชีพอ่ืนๆ ใช้
ในการพฒันากระบวนการศึกษาและสถาบนัศึกษาของตนให้สามารถตอบสนองความตอ้งการ
นกัศึกษาและพฒันาวิชาการของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพราะคุณภาพของโรงเรียนถือ
เป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อการเลือกสถานศึกษาของเด็กและผูป้กครอง ถา้ผูป้กครองให้ความนิยมเช่ือมัน่
ในคุณภาพมาตรฐาน ก็จะส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาเพิ่มมากข้ึน (ด ารง แสนสิงห์, 2534) 
 
 
 
 
 

DPU



 4 

1.2  วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
1.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) ของนกัเรียน กรณีศึกษาวทิยาลยัพณิชยการธนบุรี  
2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกศึกษาต่อวทิยาลยัพณิชยการธนบุรี 
3. เพื่อสร้างข้อเสนอแนะแนวทางการจดัการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการ

ด าเนินการต่างๆ 
 
1.3  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ได้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของนกัเรียน กรณีศึกษาวทิยาลยัพณิชยการธนบุรี 

2.ได้ทราบความส าคัญของปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง(ปวส.) ท่ีวทิยาลยัพณิชยการธนบุรี  

3. สามารถก าหนดเป็นข้อเสนอแนะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงหรือ
พฒันาใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการรักษาและเพิ่มจ านวนนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) วิทยาลยัพณิชยการธนบุรี และอาจเป็นแนวทางในการปฏิบติัเช่นเดียวกนัต่อสถาบนัอ่ืนๆใน
ระดบัเดียวกนั 

 
1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อวิทยาลยั
พณิชยการธนบุรีซ่ึงเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาล และเพื่อเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ
การศึกษาผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการศึกษาไวด้งัน้ี 

1.  ศึกษานกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีท่ี 3 ในวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี 
เน่ืองจากเป็นระดบัชั้นท่ีก าลงัจะตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ 

2.  ระยะเวลาท่ีท าการศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง(ปวส.) วทิยาลยัพาณิชยการธนบุรีโดยใชข้อ้มูลในปี 2553 

3.  ศึกษาเฉพาะคะแนนทางด้านความพอใจเฉล่ียและทางด้านตน้ทุนเฉล่ีย ได้แก่  หลกัสูตร 
ความชอบความถนดัและความสนใจ อิทธิพลชกัจูงจากบุคคลอ่ืนๆ ความกา้วหน้าในการประกอบ 
เดินทางสะดวก และค่าเล่าเรียนถูก ตามล าดบั รวมถึงลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เกรด
เฉล่ียสะสม เท่านั้น 
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1.5   แนวคิดในกำรศึกษำ 
 การตดัสินใจเลือกของผูบ้ริโภค โดยทัว่ไปมกัจะเลือกบริโภคสินคา้และบริการชนิดใด

ชนิดหน่ึง เพื่อให้ไดรั้บความพอใจสูงสุดหรืออรรถประโยชน์สูงสุด (utility maximization) ภายใต้
เงินหรือ รายไดท่ี้มีอยูจ่  ากดัและทางเลือกท่ีมีอยูอ่ยา่งมีเหตุผลดว้ยปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ส าหรับนกัเรียนในระดบั ปวช. นอกจากจะมีทางเลือกสองทางเม่ือจบหลกัสูตร คือ การเลือกศึกษา
ต่อหรือไม่ศึกษาต่อแลว้ยงัมีการตดัสินใจเลือกต่ออีกว่าจะเลือกศึกษาต่อแบบใดเช่น ต่อในระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรือปริญญาตรี สถานศึกษาใด โดยนกัเรียนแต่ละรายจะท า
การคิดพิจารณาว่าทางเลือกใดเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดและจะเลือกสถานศึกษาใดนั้นเป็นไปตาม
ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภคในเร่ืองทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Consumer Behavior Theory: Utility 
Approach) ภายใตเ้ง่ือนไขต่างๆ ท่ีทุกคนมี โดยเง่ือนไขนั้นๆ อาจจะต่างกนัออกไปตามแต่ละบุคคล 
ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัทางด้านความพอใจได้แก่ เกรดเฉล่ียสะสม(ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง) 
หลกัสูตร อิทธิพลชกัจูงจากบุคคลอ่ืนๆ ความกา้วหนา้ในการประกอบอาชีพเม่ือจบการศึกษา ความ
ถนัดความชอบและความสนใจ และปัจจยัทางดา้นตน้ทุนได้แก่ ความสะดวกในการเดินทางไป
ศึกษา(ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง)และค่าใชจ่้ายในการศึกษาตลอดหลกัสูตร ซ่ึงทั้งสองปัจจยัหลกัๆน้ี 
มีทั้งทางดา้นความพอใจ หรือแนวทางการมองตน้ทุนทางตรงและทางออ้มท่ีรวมถึงตน้ทุนค่าเสีย
โอกาสท่ีมาพร้อมกบัการตดัสินใจอีกด้วย ซ่ึงในงานวิจยัเล่มน้ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อในระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เม่ือจบหลักสูตรนักเรียนระดับ
หลกัสูตรประกาศนียบตัร (ปวช. ) วา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการตดัสินใจเลือก ตาม
แนวคิดของความพอใจสูงสุด (Utility Maximization)  ถึงแมน้กัศึกษาจะมีทางเลือกหลายทางเลือกก็
ตามเช่น เม่ือนกัเรียนจบหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) แลว้ย่อมมีการศึกษาต่อระดบัท่ี
สูงข้ึนไป แต่ก็มีทางเลือกให้เลือกว่าจะศึกษาต่อในหลกัสูตรแบบใด เช่นหลกัสูตรปริญญาหรือ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ถ้านกัเรียนเลือกศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ก็แสดงว่าได้รับอรรถประโยชน์ท่ีมากกว่าทางเลือกท่ีนักเรียนไม่ได้เลือก โดย
สามารถอธิบายเป็นทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากนั  เป็นตน้  
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1.6  นิยำมศัพท์ทีเ่กีย่วข้อง 
  กำรตัดสินใจ หมายถึง การตกลงใจท่ีจะเลือกทางใดทางเลือกหน่ึงต่อกรณีต่างๆ ท่ีบุคคลได้

เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้ง ซ่ึงการตดัสินใจมีทั้งในกรณีท่ีเป็นเร่ืองทัว่ๆ ไปและเร่ืองท่ีมีผลต่อความส าเร็จ 
ในชีวติของบุคคลหรือกลุ่มคน 

 ปัจจัย หมายถึง ส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง(ปวส.) ของวทิยาลยัพณิชยการธนบุรี 

 ระดับประกำศนียบัตรวชิำชีพช้ันสูง (ปวส.) หมายถึง หลกัสูตรดา้นวชิาชีพท่ีรับนกัเรียน
ท่ีจบ ระดบั ปวช. และ มธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า เนน้การศึกษาควบคู่ไปกบัการปฏิบติัจริง 
เรียนต่อดา้นวชิาชีพอีก 2 ปี เม่ือส าเร็จการศึกษาจะไดรั้บวฒิุอนุปริญญา  

 นักเรียน หมายถึง ผูท่ี้ศึกษาอยูร่ะดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลยัพณิชยการ
ธนบุรี   

 นักศึกษำ หมายถึง ผูท่ี้ศึกษาอยูร่ะดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลยั
พณิชยการธนบุรี  

 เกรดเฉลีย่สะสม หมายถึง ผลรวมระดบัผลการเรียนของนกัเรียนแต่ละวิชารวมกนัจนถึง
เทอมสุดทา้ย 

 หลกัสูตร หมายถึง รายวชิาท่ีเปิดสอนตามหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
ทุกสาขา 

 อำจำรย์ผู้สอน หมายถึง ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนในระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง วทิยาลยัพณิชยการธนบุรี 

 กำรอำชีวศึกษำ  หมายถึง กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพฒันาก าลงัคนในดา้น 
วชิาชีพระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลย ี

 คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ หมายถึง คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
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กรอบแนวคิดงำนวจัิย                                                                                                   
 
                                                           
                                                                      
-                                                                      

                                                                                  เกรดเฉล่ียสะสม 
                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1.1 กรอบแนวคิดงานวจิยัส าหรับการศึกษา 
 

 

1. หลกัสูตร 

2. อิทธิพลชกัจูงจากบุคคลอ่ืนๆ   

3. ความชอบความถนดัและความ 

สนใจ 

4..ความกา้วหนา้ในการประกอบ 

อาชีพเช่น หางานท าง่าย 
 

 

คะแนนทำงด้ำนควำมพอใจเฉลีย่ 

 

1. ความสะดวกในการเดินทาง 

2 ค่าเล่าเรียนถูก 

การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในหลกัสูตร

ระดบัประกาศนียบตัริชาชีพชั้นสูง 

(ปวส) ของนกัเรียน กรณีศึกษา 

วทิยาลยัพณิชยการธนบุรี 

คะแนนทำงด้ำนต้นทุนเฉลีย่ 

 

ลกัษณะข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่ำง 

 

DPU



 

 

 

 
บทที่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

ในบทน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในหลกัสูตรระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) กรณีศึกษาวทิยาลยัพณิชยการธนบุรี ซ่ึงใชแ้นวคิดและทฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร์ รวมถึงผลงานวจิยัทีเก่ียวขอ้งมาเป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ี 
 
2.1  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
                อมัพวา  แกว้จงประสิทธ์ิ (2550) ศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคนิคชยันาทแบ่งปัจจยัออกเป็น 5 ดา้นไดแ้ก่ 
ดา้นเหตุผลส่วนตวั ดา้นการสนบัสนุนของผูอ่ื้น ดา้นคุณลกัษณะของสถาบนั และดา้นการประกอบ
อาชีพ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยัคือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีท่ี 1 ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศีกษา 2550 จ านวน 242 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ ตามสาขาทั้งหมด 
10 สาขา ระดบัความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม เท่ากบั 0.91 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way analysis of variance)  

จากการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการศึกษาต่ออยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านการ

ประกอบอาชีพ ด้านเหตุผลส่วนตัว และด้านคุณลักษณะ ตามล าดับ ส่วนแรงจูงใจด้านการ

สนบัสนุนของผูอ่ื้นอยูใ่นระดบัปานกลาง การหาความสัมพนัธ์ปัจจยัแรงจูงใจในการศึกษาต่ออยา่ง

ไม่มีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ เพศและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ส่วนสาขา อาชีพบิดามารดาหรือ

ผูป้กครอง และรายไดข้องบิดามารดาหรือผูป้กครองมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

กญักมญ เถ่ือนเหมือน (2549)  ศึกษาและเปรียบเทียบปัจจยัจูงใจในการเลือกเขา้ศึกษา

ของนกัศึกษาในมหาวทิยาลยัศรีปทุม จ าแนกตามเพศของนกัศึกษา อาชีพและรายได ้ของผูป้กครอง 

โดยศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษา ชั้นปีท่ี 1 รวม 10 คณะวิชา จ านวน 370 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวิจยัเป็นสอบถามแบบมาตราส่วนการประมาณค่าท่ีผูว้ิจยัได้พฒันาข้ึน สถิติท่ีใช้ในการวิจยั

ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบ 2 กลุ่มยอ่ย ใช ้
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 t - statistic, F - statistic การค านวณค่าสติถิต่างๆใช้โปรแกรม SPSSและการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (ANOVA) วิธีการศึกษาใชว้ิธีการวิจยัเชิงส ารวจผลการศึกษาปัจจยัจูงใจในการ

เลือกเขา้ศึกษาของนกัศึกษาในภาพรวม นกัศึกษามหาวิทยาลยัศรีปทุม มีความคิดเห็นต่อปัจจยัทั้ง 7 

ดา้น คือ ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั สถานท่ีตั้ง ความคาดหวงัของนกัศึกษา การจดัการเรียนการสอน

ความตั้งใจส่วนตวั ความคาดหวงัดา้นอาชีพ และส่ิงอ านวยความสะดวก อยู่ในระดบัมากทุกคณะ 

โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ปัจจยัดา้น สถานท่ีตั้ง ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัและส่ิง

อ านวยความสะดวกส่วนตวั 

จากการศึกษาพบว่าการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจในการเลือกเขา้ศึกษา

ในมหาวิทยาลัยศรีปทุม มีค่าคะแนนสูงสุด 3 อนัดับแรก คือ ปัจจัยด้านสถานท่ีตั้ ง ช่ือเสียง

มหาวทิยาลยั และส่ิงอ านวยความสะดวก เม่ือจ าแนกตามอาชีพและรายไดข้องผูป้กครองพบวา่ ค่าเฉล่ีย

ของระดบัความคิดเห็นจ าแนกตามอาชีพของผูป้กครองและรายไดข้องผูป้กครอง ไม่มีความแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีจ าแนกตามเพศของนกัศึกษา พบวา่ มี

ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 จ านวน 2 องคป์ระกอบ คือ ดา้นสถานท่ีตั้งและ

ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นอ่ืนๆไม่มีนยัส าคญั 

ละเอียด  ศรีหาเหง่า (2549) ศึกษาวิเคราะห์หาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจของนกัศึกษาในการเลือกศึกษาต่อในโรงเรียนระดบัอาชีวศึกษาของเอกชนในเขตอ าเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ แบ่งเป็น 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 ของโรงเรียนระดบัอาชีวศึกษาเอกชนจ านวน 8 โรงเรียน ใน

เขตอ าเภอเมือง จ านวน 348 ราย การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ 

ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการอนุมานทางสถิติ ไดแ้ก่ ไคสแควร์  

จากการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุเฉล่ีย 19 ปี วุฒิการศึกษาเดิม 

คือ ระดบัปวช. (ประเภทพณิชยกรรม) ภูมิล าเนาของนกัเรียนส่วนใหญ่อยู่นอกอ าเภอเมืองจงัหวดั

เชียงใหม่ ผูป้กครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้ง รายไดส่้วนใหญ่ของนกัศึกษามาจากบิดามารดา และ

เงินกูย้มืเพื่อการศึกษา และจากการศึกษาพบวา่พฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในโรงเรียน
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อาชีวศึกษาเอกชนเกิดจากความชอบส่วนตวัของนกัศึกษามากท่ีสุด และเหตุผลในการเลือกศึกษาใน

โรงเรียนท่ีนกัศึกษาก าลงัศึกษาอยูใ่นปัจจุบนั เพราะนกัศึกษาสามารถผอ่นช าระค่าเล่าเรียนได ้  

 นายปริวชิญ ์ไชยประเสริฐ (2549)  ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและเปรียบเทียบ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพของนกัเรียนในสถานศึกษา
สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัเชียงรายระหวา่ง นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิง โดยศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ี
เป็นนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ระดบัชั้น ปวช.1 ถึงระดบัชั้น ปวช.3 ของภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2549 ในสังกดัอาชีวศึกษา จงัหวดัเชียงรายทั้ง 7 สถานศึกษาจ านวน 379 คน เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม แบบมาตรวดัประเมินค่า และแบบค าถามปลายปิดแบบหลาย
ตวัเลือก แลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ค่าสถิติ t – test  

ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ 
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพของนกัเรียนในสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัเชียงราย ดา้นท่ีมี
ความแตกต่าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา (ค่าใชจ่้ายในการศึกษา) 
นอกนั้นไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (หลกัสูตร ครู บุคลากร และวสัดุอุปกรณ์ ในสถานศึกษา) ปัจจยั
ดา้นการจดัจ าหน่าย (ท าเลท่ีตั้งของสถานศึกษา และ ช่องทางการเดินทางมาเรียนของนกัศึกษา )และ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (โฆษณา ประชาสัมพนัธ์) แตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  

สรวิศ  เดชาวฒันานนท ์(2545) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อใน

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนประเภทพาณิชยกรรม ในจงัหวดัสกลนคร แบ่งปัจจยัท่ีศึกษาออกเป็น 7

ดา้นไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะของโรงเรียน ดา้นค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ดา้นสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน ดา้นระบบการเรียนและส่ือการสอนโดยศึกษา

กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาระดบัปวช.ปีท่ี 1 จ านวน 250 คน สุ่มตวัอยา่งแบบมีระบบ 

เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยใช้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ

พรรณนา เช่นการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ และการวเิคราะห์เชิงปริมาณ ส่วนสถิติเชิงอนุมานใช ้

 Chi-Square Test 

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนอยู่ในระดับมาก 3 อนัดบัแรก คือ ปัจจยัทางด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจยั

ทางดา้นค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ และปัจจยัดา้นระบบการเรียนและส่ือการสอน 

โดยท่ีนักเรียนให้ความส าคญัมากท่ีสุด 3 อนัดบั คือ การออกแนะแนวโดยอาจารย์จากโรงเรียน มี
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กองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษาแก่นกัเรียน และมีประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุให้กบันกัเรียน นอกจากน้ีเพศ

ของนักเรียน รายได้ของผูป้กครองและรายได้ของนักเรียนท่ีได้รับมีต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนในบางปัจจยัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 

อารมณ์  เพชรช่ืน (2545) ศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อของ

นกัเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อให้ทราบถึงภูมิหลงัของนกัเรียนอาชีวศึกษาเอกชนท่ีมีความตอ้งการ

ศึกษาต่อและไม่ตอ้งการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน อีกทั้งความส าคญัของตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยของ

สถานศึกษาท่ีต้องการศึกษาต่อ กบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อของ นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

ประชากรท่ีศึกษาเป็นนกัเรียน ท่ีก าลงัศึกษาหลกัสูตรพาณิชยการและบริหารธุรกิจ ชั้นปีท่ี 3 ปี

การศึกษา 2545 จากโรงเรียนเอกชน 8 โรงเรียน ในเขตจงัหวดัชลบุรีและฉะเชิงเทรา รวม 4,866 คน 

กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 408 คน

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถาม และท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (Correlation coefficient : r) 

จากการศึกษาพบว่านกัเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ปีท่ี 3 ส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุเฉล่ียอยู่
ระหวา่ง 18-19 ปี มีผลการเรียนเฉล่ียส่วนมากอยูใ่นระดบัปานกลาง(เกรดเฉล่ีย 2.00-2.50)  รายไดข้อง
ครอบครัวส่วนมากค่อนขา้งต ่า (ต ่ากวา่ 10,000 บาท ต่อเดือน) บิดามารดาส่วนมากประกอบอาชีพเป็น
ลูกจา้ง หลงัจากจบการศึกษาระดบั ปวช. แลว้ ส่วนมากตอ้งการศึกษาต่อ(56.2%) และไม่ตอ้งการ
ศึกษาต่อ (43.8%) ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อและไม่ตอ้งการศึกษาต่อ มีความ
ตอ้งการสอดคลอ้งกนัคือ ตอ้งการพฒันาตนเอง ตอ้งการพฒันาทางอาชีพ ตอ้งการตอบสนองความ
ต้องการของผู ้เ ก่ียวข้อง และต้องการพัฒนาสถานภาพทางสังคม ตามล าดับ  ปัจจัยของ
สถาบนัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมี 2 ดา้นคือปัจจยัดา้นโรงเรียน และ
ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการโรงเรียนนกัเรียนอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มท่ีเลือกศึกษาต่อ ให้ความส าคญั 
หลกัสูตรท่ีเปิดสอน เป็นหลกัสูตรท่ีทนัสมยั มาเป็นอนัดบัหน่ึงอนัดบัสองคือ ท่ีตั้งของโรงเรียน 
อนัดบัสามคือ ภาพพจน์ของโรงเรียน ขนาดของโรงเรียน นกัเรียนให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุด ส าหรับ
ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการอนัดบัหน่ึงคือ ความรู้ความสามารถ และการปฏิบติัตนของครู อนัดบั
สองคือ ระบบการจดัการภายในโรงเรียน อนัดบัสามคือ สภาพแวดลอ้มในการเรียน ระบบการแนะ
แนวและจดัหา งาน ค่าเล่าเรียน ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้าย ซ่ึงไม่ค่อยเป็นปัญหา ถา้หากโรงเรียนมีช่ือเสียงเป็น
ท่ียอมรับ แต่ถา้หากค่าเล่าเรียนถูกกวา่สถาบนัอ่ืน ๆ ก็จะเป็นการดี ส่วนนกัเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

DPU



 

 

12 

กลุ่มท่ีไม่ตอ้งการศึกษาต่อ ให้ความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นโรงเรียน และปัจจยัดา้นการบริหาร
จดัการโรงเรียน แตกต่างจากนกัเรียนกลุ่มท่ีตอ้งการศึกษาต่อ ในตวัแปรหลกัสูตรท่ีเปิดสอนท่ีตั้ง
ของโรงเรียน ภาพพจน์ของโรงเรียน ระบบการแนะแนว และจดัหางาน ค่าเล่าเรียนสภาพแวดลอ้ม 
และการบริหาร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนตวัแปรนอกเหนือจากท่ีกล่าว ความส าคญั
ไม่แตกต่างกนั ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัของสถาบนัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อ พบว่า ปัจจยัด้านโรงเรียนและปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ชยัวฒัน์ สราญเลิศ (2544) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบั

ปริญญาตรีสาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้น

ปีท่ี 2 หลกัสูตรกรมอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาจ านวน 559 คน 

ไดม้าจากการคดัเลือกจากนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 หลกัสูตร 2 ปี ในปีการศึกษา 2543 เคร่ืองมือในการเก็บ

ขอ้มูลโดยอาศยักระบวนการทางสถิติ ได้แก่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่า เบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และไคสแควร์ (Chi-square) 

จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาสูงสุด ท่ี

นกัศึกษาตั้งใจจะศึกษาต่อและท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ สถานภาพของบิดา-มารดา และระดบัการศึกษา

ของมารดา 

 เบญจพร บุนนาค (2543) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเข้าศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจของนักเรียนระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3 สาขาคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ ในปีการศึกษา 2544 จ านวน 458 คน โดย
ใชค้่าสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation) โดยใชสู้ตร Cramers V และค่าไคสแควร์ (Chi-square) 

 จากการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเข้าศึกษาต่อระดับปวส. สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 ไดแ้ก่ เพศ และอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ อาย ุ

ส่วนแรงจูงใจในการเขา้ศึกษาต่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ตอ้งการ

ศึกษาต่อให้สูงข้ึนเพื่อเพิ่มความรู้ ตอ้งการรู้เทคโนโลยีใหม่ๆท่ีทนัสมยั เป็นสาขาวิชาท่ีสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้กบัอาชีพอ่ืนๆได้ เป็นท่ีคาดหวงัว่าจะเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพเพื่อรายได้ท่ีดีใน
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อนาคต เป็นท่ีไดรั้บความนิยมอยู่ในปัจจุบนั สามารถศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีได ้เป็นท่ีตอ้งการของ

ตลาดแรงงานในปัจจุบนั เม่ือส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพไดห้ลายดา้นและต่อเน่ืองจากระดบั

ปวช.ท่ีนกัเรียนจบมา มีโอกาสไดท้  างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปวช.สาขาอ่ืน และผูป้กครอง

สนบัสนุนใหศึ้กษาต่อ 

ก าธร ธรรมพิทกัษ์ (2541) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบั

อาชีวศึกษาในจังหวดัพะเยา เพื่อทราบถึงปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดการตัดสินใจเรียนต่อในระดับ

อาชีวศึกษาและเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพฒันาการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา โดยการแจก

แบบสอบถามกับนักเรียนมัธยศึกษาตอนปลายสังกัดกรมสามัญศึกษาและสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน จ านวน 7 โรงเรียน จ านวน 196 ตวัอยา่ง และนกัศึกษาอาชีวะ จ านวน 

194 ตวัอยา่ง จากนั้นท าการสุ่มตวัอยา่งแบบ Stratified Random Sampling มีการก าหนดตวัแปรในดา้น

เศรษฐกิจ ครอบครัว เฉพาะบุคคล และดา้นชุมชน เขียนในรูปความสัมพนัธ์และใช้รูปสมการถดถอย 

(Multiple Regression)โดยวธีิ Logit Method  

ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัเศรษฐกิจมีอิทธิพลส าคญัในการตดัสินใจไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายในการ

เรียน มีระดบันยัส าคญัท่ี α = 0.01 และรายไดค้รอบครัว มีระดบันยัส าคญัท่ี α = 0.05 ดว้ยเหตุผลท่ีวา่

การศึกษาเป็นการลงทุนท่ีตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการศึกษา และระดบัรายไดข้องครอบครัวเป็นตวัแปรหน่ึงท่ี

สามารถก าหนดโอกาสทางการศึกษามากน้อยเพียงไร ส าหรับรายไดค้าดหวงัในอนาคตไม่มีนยัส าคญั

ทางสถิติ ส่วนปัจจยัทางด้านครอบครัวท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรียนต่อในระดับอาชีวศึกษามี

นยัส าคญัทางสถิติท่ี α = 0.01 ไดแ้ก่ จ  านวนภาระพึ่งพิงในครอบครัวและบิดาท่ีมีอาชีพเป็นเกษตรกร 

ส่วนบิดาท่ีมีอาชีพเป็นแรงงานรับจา้งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั α = 0.05 ดงันั้นนกัเรียนท่ีจบ

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีบิดามีอาชีพเป็นเกษตรกรและแรงงานรับจา้งจึงมีโอกาสมากในการตดัสินใจเรียน

ต่อในระดบัอาชีวศึกษา ส าหรับปัจจยัส่วนตวัในแต่ละบุคคลพบวา่ตวัแปรท่ีมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 

α = 0.05 ไดแ้ก่ ระดบัเกรดเฉล่ียวิชาภาษาองักฤษ นกัเรียนท่ีไดเ้กรดเฉล่ียต ่าในวิชาน้ีจะตดัสินใจเรียน

ต่อในระดบัอาชีวศึกษา ส่วนเกรดเฉล่ียคณิตศาสตร์ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ การศึกษาของบิดาและ

มารดาไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนอิทธิพลสุดทา้ยในกลุ่มตวัแปรอิทธิพลของชุมชน ไม่มีนยัส าคญัทาง

สถิติ 
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ตารางที ่2.1 แสดงผลสรุปของงานวจิยัและผลงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ผูว้จิยั/ช่ือเร่ือง เคร่ืองมือ ผลการวจิยั 
อมัพวา  แกว้จงประสิทธ์ิ 
(2551) “แรงจูงใจใน
การศึกษาต่อระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ชั้นสูงของนกัศึกษา
วทิยาลยัเทคนิคชยันาท” 

เสนอขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามกลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ นกัศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูงชั้นปีท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2550 จ านวน 242 คน โดย
การสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่ง
ชั้นภูมิ ตามสาขาทั้งหมด 
10 สาขาโดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนาและวเิคราะห์
ขอ้มูลสถิติท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่า 
t-test และการวเิคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way analysis of 
variance) 

พบว่า แรงจูงใจในการศึกษาต่ออยู่

ในระดบัมาก 3 ด้าน คือ ด้านการ

ประกอบอาชีพ ด้านเหตุผลส่วนตวั 

และดา้นคุณลกัษณะ ตามล าดบั ส่วน

แรงจูงใจดา้นการสนบัสนุนของผูอ่ื้น

อยู่ ใ น ระดับป านกล า ง  ก า รห า

ความสัมพันธ์ ปัจจัยแรงจูงใจใน

การศึกษาต่ออย่างไม่มีนัยส าคัญท่ี

ระดบั .05 ไดแ้ก่ เพศและผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ส่วนสาขา อาชีพบิดา

มารดาหรือผู ้ปกครอง และรายได้

ของบิดามารดาหรือผู ้ปกครองมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

ผูว้จิยั/ช่ือเร่ือง เคร่ืองมือ ผลการวจิยั 
กญักมญ เถ่ือนเหมือน (2549)  
“ปัจจยัจูงใจในการเลือกเขา้
ศึกษาของนกัศึกษาใน
มหาวทิยาลยัศรีปทุม” 

เสนอขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่าท่ีผูว้จิยัได้
พฒันาข้ึน กลุ่มตวัอยา่ง 
คือ นกัศึกษา ชั้นปีท่ี 1 
รวม 10 คณะวชิา จ  านวน 
370 คน สถิติท่ีใชใ้นการ
วจิยัไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สถิติท่ีใชใ้น
การเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม
ยอ่ย ใชt้ - test, f - test 
โดยใชโ้ปรแกรม SPSS 
และการวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว
(ANOVA) 

พบว่า ปัจจยัจูงใจในการเลือกเข้า

ศึกษาของนกัศึกษาในภาพรวมโดยมี

ค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั คือ 

ปั จ จัย ด้ า นสถาน ท่ี ตั้ ง  ช่ื อ เ สี ย ง

มหาวิทยาลัยและส่ิงอ านวยความ

ส ะ ด ว ก อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  เ ม่ื อ 

เป รียบเทียบความคิดเห็นท่ีมี ต่อ

ปัจจัยลือกเข้าศึกษาของนักศึกษา

พบว่ า  ค่ า เฉ ล่ี ยของระดับความ

คิ ด เ ห็ น จ า แ นกต า มอ า ชี พขอ ง

ผูป้กครองและรายไดข้องผูป้กครอง 

ไ ม่ มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง กัน อ ย่ า ง มี

นั ย ส า คัญ ท า ง ส ถิ ติ  ส่ ว น ก า ร

เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีจ าแนก

ตามเพศของนกัศึกษา พบว่า มีความ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.5 จ านวน 2 องคป์ระกอบ 

คือ ด้านสถานท่ีตั้ งและด้านการ

จดัการเรียนการสอน 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

ผูว้จิยั/ช่ือเร่ือง เคร่ืองมือ ผลการวจิยั 
ละเอียด  ศรีหาเหง่า (2549)  
“ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลการ
ตดัสินใจของนกัศึกษาในการ
เลือกศึกษาต่อในโรงเรียน
ระดบัอาชีวศึกษาของเอกชน
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่”เช่ือมัน่ 

เสนอขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถาม 
กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษา
ระดบัปวส. 1 ท่ีก าลงัศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ 348 คน ใช้
วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบ
แบ่งชั้นภูมิ(stratified 
random sampling) ใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา ค่าความถ่ี  
ค่าร้อยละ  ส่วนเบ่ียงเบน-
มาตรฐาน ค่าเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั  และการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ 
(Chi-square test) 

พบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มีอายุเฉล่ีย 19 ปี วฒิุการศึกษาเดิม คือ 
ระดบัปวช.(ประเภทพณิชยกรรม) 
ภูมิล าเนาของนกัเรียนส่วนใหญ่อยู่
นอกอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 
ผูป้กครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้ง 
รายไดส่้วนใหญ่ของนกัศึกษามาจาก
บิดามารดา และเงินกูย้มืเพื่อการศึกษา 
และจากการศึกษาพบวา่พฤติกรรมใน
การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อใน
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเกิดจาก
ความชอบส่วนตวัของนกัศึกษามาก
ท่ีสุด และเหตุผลในการเลือกศึกษาใน
โรงเรียนท่ีนกัศึกษาก าลงัศึกษาอยูใ่น
ปัจจุบนั เพราะนกัศึกษาสามารถผอ่น
ช าระค่าเล่าเรียนได ้  
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

ผูว้จิยั/ช่ือเร่ือง เคร่ืองมือ ผลการวจิยั 
นายปริวชิญ ์ไชยประเสริฐ
(2549)   
 “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  
ของนกัเรียนในสถานศึกษา
สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดั
เชียงราย” 

เสนอขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถาม  
กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียน
ระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพ ระดบัชั้น ปวช.1 
ถึงระดบัชั้น ปวช.3 ของ
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2549 ในสังกดัอาชีวศึกษา 
จงัหวดัเชียงรายทั้ง 7 
สถานศึกษา จ านวน 379 
คน แบบมาตรวดัประเมิน
ค่า และแบบค าถามปลาย
ปิดแบบหลายตวัเลือก 
แลว้น าขอ้มูลมาวเิคราะห์
หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และค่าสถิติ 
 t – test 

พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อ ระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพของนกัเรียนในสถานศึกษา
สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัเชียงราย 
ดา้นท่ีมีความแตกต่าง อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นราคา (ค่าใชจ่้ายใน
การศึกษา) นอกนั้นไดแ้ก่ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์(หลกัสูตร ครู บุคลากร 
และวสัดุอุปกรณ์ ในสถานศึกษา) 
ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย (ท าเลท่ีตั้ง
ของสถานศึกษา และ ช่องทางการ
เดินทางมาเรียนของนกัศึกษา )และ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(โฆษณา ประชาสัมพนัธ์) แตกต่าง
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

ผูว้จิยั/ช่ือเร่ือง เคร่ืองมือ ผลการวจิยั 
สรวศิ  เดชาวฒันานนท ์
(2545) 
“ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อใน
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ประเภทพาณิชยกรรม ใน
จงัหวดัสกลนคร” 

เสนอขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถาม  
กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียน
ท่ีก าลงัศึกษาระดบัปวช.ปี
ท่ี 1 จ านวน 250 คน สุ่ม
ตวัอยา่งแบบมีระบบ 
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

SPSS และวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใช้สถิติพรรณนา เช่น

การแจกแจงความถ่ี ร้อย

ละ  และการวิ เ ค ราะ ห์

สหสัมพนัธ์ ส่วนสถิติเชิง

อนุมานใชไ้คสแควร์ 

(Chi-Square Test) 

 

พบว่าปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตัด สินใจ เ ลื อกโรง เ รี ยน

อาชีวศึกษาเอกชนอยู่ในระดับมาก 3 

อันดับแรก คือ ปัจจัยทางด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ปัจจัยทางด้าน

ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร เ รี ย น แ ล ะ

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ และปัจจัยด้าน

ระบบการเรียนและส่ือการสอน โดยท่ี

นักเรียนให้ความส าคัญมากท่ีสุด 3 

อันดับ คือ การออกแนะแนวโดย

อาจารย์จากโรงเรียน มีกองทุนกู้ยืม

เพื่ อการศึกษาแก่นัก เรียน และมี

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้กับ

นักเรียน นอกจากน้ีเพศของนักเรียน 

รายได้ของผูป้กครองและรายได้ของ

นักเรียนท่ีได้รับมี ต่อการตัดสินใจ

เลือกโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใน

บางปัจจัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p<0.05) 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

ผูว้จิยั/ช่ือเร่ือง เคร่ืองมือ ผลการวจิยั 
อารมณ์  เพชรช่ืน (2545) 
“ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อของ
นกัเรียนอาชีวศึกษาเอกชน” 
 

เสนอขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถาม  
กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียน
ท่ีก าลงัศึกษาหลกัสูตร
พาณิชยการและ
บริหารธุรกิจ ชั้นปีท่ี 3 ปี
การศึกษา 2545 จาก
โรงเรียนเอกชน8โรงเรียน 
ในเขตจงัหวดัชลบุรีและ
ฉะเชิงเทรา 408 คน ได้
จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น
ภูมิ โดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนา หาค่าความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย เบ่ียงเบน
มาตรฐาน และตรวจสอบ
ความ เช่ือมัน่(Reliability) 
โดยค านวณค่าความจาก
สูตรα–coefficient ของ 
Cronbach 
 

พบวา่ตวัแปรท่ีใชใ้นการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อและไม่ศึกษาต่อ มี
ความตอ้งการสอดคลอ้งกนัคือ 
ตอ้งการพฒันาตนเอง พฒันาทาง
อาชีพ และพฒันาสถานภาพทาง
สังคม ตามล าดบั ปัจจยัของ
สถาบนัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมี 2 ดา้นคือ
ปัจจยัดา้นโรงเรียน และปัจจยัดา้น
การบริหารจดัการโรงเรียนกลุ่มท่ี
เลือกศึกษาต่อ ใหค้วามส าคญักบั
หลกัสูตรท่ีเปิดสอน เป็นหลกัสูตรท่ี
ทนัสมยัมากท่ีสุด ขนาดของโรงเรียน
ใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุด ส าหรับ
ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการคือ 
ความรู้ความสามารถ และการปฏิบติั
ตนของครู ส่วนกลุ่มท่ีไม่ตอ้งการ
ศึกษาต่อใหค้วามส าคญัแตกต่างจาก
นกัเรียนกลุ่มท่ีตอ้งการศึกษาต่อ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ส่วนตวัแปรนอกเหนือจากท่ีกล่าว
แลว้ ความส าคญัไม่แตกต่างกนั 
พบวา่ ปัจจยัดา้นโรงเรียนและปัจจยั
ดา้นการบริหารจดัการ มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

ผูว้จิยั/ช่ือเร่ือง เคร่ืองมือ ผลการวจิยั 
ชยัวฒัน์ สราญเลิศ (2544) 
“ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจศึกษาต่อในระดบั
ปริญญาตรีสาขาวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ของนกัเรียน
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีท่ี 2 
หลกัสูตรกรมอาชีวศึกษา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร” 
 

เสนอขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถาม  
กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษา
จ านวน 559 คน ไดม้าจาก
การคดัเลือกจากนกัศึกษา
ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวชิา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ชั้นปีท่ี 2 จ านวน780 คน 
ในปีการศึกษา 2543 
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล
โดยอาศยักระบวนการ
ทางสถิติ ไดแ้ก่ การหาค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) 
ค่า เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และไคสแควร์ 
(Chi-square) 

ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจศึกษา

ต่อของนกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง(ปวส.) 

อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 ไดแ้ก่ 

ระดบัการศึกษาสูงสุด ท่ีนกัศึกษา

ตั้งใจจะศึกษาต่อและท่ีระดบั .05 

ไดแ้ก่ สถานภาพของบิดา-มารดา 

และระดบัการศึกษาของมารดา 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

ผูว้จิยั/ช่ือเร่ือง เคร่ืองมือ ผลการวจิยั 
เบญจพร บุนนาค  (2543)  
“ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
การเขา้ศึกษาต่อระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจของนกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ(ปวช.) 
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

เสนอขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถาม 
 กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียน
ระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นปีท่ี 3 สาขา
คอมพิวเตอร์ ภาคปกติ  
ในปีการศึกษา 2544 
จ านวน 458 คน โดยใช ้
ค่าสถิติในการวเิคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์
(Correlation) โดยใช้
สูตร Cramers V และค่า
ไคสแควร์ (Chi-square) 

ผ ล ก า ร วิ จั ย พ บ ว่ า  ปั จ จั ย ท่ี มี

ความสัมพนัธ์ต่อการเขา้ศึกษาต่อระดบั

ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจอย่าง

มีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 ไดแ้ก่ เพศ และ

อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ อาย ุ

ส่ วนแรงจูงใจในการเข้า ศึกษาต่อ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยรวมอยู่

ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ตอ้งการศึกษาต่อให้

สู ง ข้ึ น เพื่ อ เพิ่ มความ รู้  ต้ องการ รู้

เทคโนโลยี ใหม่ ๆ ท่ี ทันสมัย  เ ป็ น

สาขาวชิาท่ีสามารถน าไปประยุกตใ์ชก้บั

อาชีพอ่ืนๆได้ เป็นท่ีคาดหวงัว่าจะเป็น

ช่องทางในการประกอบอาชีพเพื่ อ

รายได้ท่ีดีในอนาคต เป็นท่ีได้รับความ

นิยมอยู่ในปัจจุบัน สามารถศึกษาต่อ

ระดบัปริญญาตรีได้ เป็นท่ีตอ้งการของ

ตลาดแรงงานในปัจจุบัน เม่ือส าเร็จ

การศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้

หลายดา้นและต่อเน่ืองจากระดบัปวช.ท่ี

นักเรียนจบมา มีโอกาสได้ท างานท่ี

ดีกว่าผู ้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปวช.

สาขาอ่ืน และผูป้กครองสนับสนุนให้

ศึกษาต่อ 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

ผูว้จิยั/ช่ือเร่ือง เคร่ืองมือ ผลการวจิยั 
ก าธร ธรรมพิทกัษ ์(2541)  
“ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจศึกษาต่อในระดบั
อาชีวศึกษาในจงัหวดัพะเยา” 
 

แจกแบบสอบถามโดยมี

การก าหนดตวัแปรใน

ดา้นเศรษฐกิจ ครอบครัว 

เฉพาะบุคคล และดา้น

ชุมชน กลุ่มตวัอยา่งคือ

นกัเรียนมธัยศึกษาตอน

ปลายสังกดักรมสามญั

ศึกษาและสังกดั

ส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน จ านวน

7 โรงเรียน จ านวน 196 

คน และนกัศึกษาอาชีวะ 

จ านวน 194 คน จากนั้น

ท าการสุ่มตวัอยา่งแบบ

แบ่งชั้นภูมิ และวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์โดยวธีิ 

Logit Method  

 

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยเศรษฐกิจมี

อิทธิพลส าคัญในการตัดสินใจได้แก่ 

ค่าใช้จ่ายในการเรียน มีระดบันัยส าคญั

ท่ี α = 0.01 และรายได้ครอบครัว มี

ระดบันยัส าคญัท่ี α = 0.05 ส่วนปัจจยั

ทางด้านครอบครัวท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเรียนต่อในระดบัอาชีวศึกษามี

นยัส าคญัทางสถิติท่ี α = 0.01 ได้แก่ 

จ  านวนภาระพึ่ งพิงในครอบครัวและ

บิดาท่ีมีอาชีพเป็นเกษตรกร ส่วนบิดาท่ี

มีอาชีพเป็นแรงงานรับจ้างมีระดับ

นัยส าคญัทางสถิติท่ี ระดับ α = 0.05 

ดงันั้นนกัเรียนท่ีจบมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี

บิดามีอาชีพเป็นเกษตรกรและแรงงาน

รับจ้างจึงมีโอกาสมากในการตดัสินใจ

เรียนต่อในระดับอาชีวศึกษา ส าหรับ

ปัจจยัส่วนตวัในแต่ละบุคคลพบว่าตัว

แปรท่ีมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี α = 

0.05 ไ ด้ แ ก่  ระดับ เก รด เฉ ล่ี ยวิ ช า

ภาษาองักฤษ นกัเรียนท่ีไดเ้กรดเฉล่ียต ่า 

ส่ วน เกรด เฉ ล่ี ยคณิตศาสตร์ ไม่ มี

นยัส าคญัทางสถิติ   
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2.2  แนวคิด ทฤษฎทีีใ่ช้ในการศึกษา 
การตดัสินใจเลือกของผูบ้ริโภค  โดยทัว่ไปมกัจะเลือกบริโภคสินคา้และบริการชนิดใด

ชนิดหน่ึง ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองมากท่ีสุด จะหลีกเล่ียงการตดัสินใจใดๆท่ีท าให้เสียประโยชน์ 
ไม่มีประโยชน์หรือไดป้ระโยชน์นอ้ยท่ีสุด โดยใชแ้นวคิดทางเศรษฐศาสตร์ท่ีวา่ การตดัสินใจเลือก
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือหลายส่ิง เพื่อให้ตนเองไดรั้บความพอใจสูงสุดหรืออรรถประโยชน์สูงสุด (utility 
maximization) และผลไดสู้งสุด (Maximize profit) ภายใตเ้งินหรือ รายไดท่ี้มีอยูจ่  ากดั และทางเลือก
ท่ีมีอยู ่ซ่ึงรวมไปถึงอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกบริโภคท่ีไดผ้ลไดม้ากกวา่ตน้ทุน โดยตั้งอยู่
บนขอ้สมมติฐานของการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล ว่าดว้ยปัญหาการจดัสรรปัจจยัทุกอย่างท่ีเรามีอยู่
ในทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดหรือเกิดประโยชน์สูงสุด 

ในกรณีท่ีมีทางเลือกอยู่มาก การตดัสินใจย่อมจะง่ายกว่า แต่ก็ตอ้งตดัสินใจอยู่ดีและ
จะตอ้งตดัสินใจในทางท่ีเป็นประโยชน์ท่ีสุดดงัท่ีไดก้ล่าวมา อีกกรณีหน่ึง คือ การมีทางเลือกนอ้ย 
การตดัสินใจก็ยอ่มจะยุง่ยากข้ึนเป็นล าดบั เพราะการตดัสินใจผิดไม่เพียงแต่จะไดรั้บประโยชน์นอ้ย 
ไม่ไดรั้บประโยชน์หรือแมก้ระทัง่เสียประโยชน์ก็ยอ่มเป็นไปได ้

ปัญหาในการมีปัจจยัอยู่อย่างจ ากัด ย่อมจะท าให้ทุกคนต้องประสบปัญหาในการ
วิเคราะห์และตดัสินใจเลือกภายใตท้างเลือก และปัจจยัท่ีมีอยู ่ประกอบกบัในทางเลือกต่างๆมกัจะ
ก่อให้เกิดทั้งตน้ทุนทางตรง ทางออ้ม รวมไปถึงตน้ทุนค่าเสียโอกาสท่ีมาพร้อมกบัการตดัสินใจอีก
ดว้ย การวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ใชแ้นวคิดบนพื้นฐานของการเลือก เช่น การเลือกทางการศึกษา 
2 รูปแบบ คือ ศึกษาต่อ และ ไม่ศึกษาต่อ ภายใตง้บประมาณท่ีมีอยู่ ท  าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจไดว้่า
การเลือกแบบไหนจะท าให้เกิดความพอใจสูงสุดหรืออรรถประโยชน์สูงสุด (utility maximization) 
นัน่เอง 
 2.2.1  แนวคิดของทฤษฎีวา่ดว้ยพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Theory Of Consumer behavior)                  

        จากแนวคิดของนกัเศรษฐศาสตร์ในทฤษฎีวา่ดว้ยพฤติกรรมผูบ้ริโภค มีขอ้สมมติฐานอยู่

วา่ ผูบ้ริโภคตอ้งการแสวงหาความพอใจหรืออรรถประโยชน์ (Utility) สูงสุดจากงบประมาณท่ีมีอยู่

จ  ากดัในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง  ซ่ึงสามารถนบัเป็นหน่วยได ้แต่ละคนจะมีไม่เท่ากนัผูบ้ริโภคจะ

ตดัสินใจเลือกบริโภคสินคา้และบริการใดๆหรือปริมาณใดนั้น จะพิจารณาถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส าคญั

ทั้งหมดไม่วา่จะเป็นตน้ทุนทางตรง ตน้ทุนทางออ้มโดยเปรียบเทียบตน้ทุนต่าง ๆ ในแต่ละทางเลือก 

ภายใตง้บประมาณท่ีตนเองมีอยู ่รวมทั้งความพอใจของตนเองท่ีมีต่อสินคา้และบริการ ซ่ึงจุดท่ีจะให้

ผูบ้ริโภคไดรั้บความพอใจสูงสุดอยู่ท่ี MUx=  Px (เงินท่ีจ่ายออกไปในสินคา้และบริการหน่ึงชนิด) 

หรือแมแ้ต่ MUx /Px  = MUy/Py = เงินท่ีเสียไป ในสินคา้และบริการสองชนิด ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี
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เป็นการพิจารณาถึงการท่ีผูบ้ริโภคจะต้องเลือกบริโภคสินค้าและบริการใดเพียงหน่ึงเท่านั้น จาก

ทางเลือกท่ีหลากหลาย และกลุ่มตวัอย่างของการศึกษาเป็นการศึกษาของผูท่ี้ก าลงัจะตดัสินใจเลือก

เรียนต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เม่ือจบระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)     

 2.2.2  แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีอรรถประโยชน์  (Utility)  

 ทฤษฎีอรรถประโยชน์  (Utility) หมายถึง ความสามารถของสินคา้หรือบริการชนิดหน่ึง
ชนิดใดในอนัท่ีจะบ าบดัความตอ้งการของมนุษย ์( The ability of goods and services to satisfy human 
wants ) อรรถประโยชน์ท่ีไดรั้บเพิ่มข้ึนทีละหน่วย เรียกว่า อรรถประโยชน์เพิ่มหรืออรรถประโยชน์
หน่วยสุดทา้ย (Marginal Utility = MU) และถา้น าความพอใจท่ีเพิ่มข้ึนแต่ละหน่วยมารวมกนั จะ
เรียกวา่ อรรถประโยชน์รวม (Total Utility = TU) เม่ือใดท่ีอรรถประโยชน์เพิ่มเป็น 0 อรรถประโยชน์
รวมจะมีค่าสูงสุด ณ จุดนั้นก็คือ จุดดุลยภาพของผูบ้ริโภค (Consumer’s Equilibrium) ซ่ึงเป็นจุดท่ี
แสดงวา่ผูบ้ริโภคไดรั้บความพอใจสูงสุด (Maximize Utility) นัน่เอง 
 
 
 
 
                                                                                                                            IC1 

                                                                                                                    IC0 

                                                                                                          IC2 

 

 

ภาพที ่2.1  จุดดุลยภาพในการบริโภค   

ทีม่า:  เอกสารประกอบการสอนวชิา เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาต่อ 

ไม่ศึกษาต่อ 

Mu/py 

E y1 

Mu/px x1 
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 2.2.3  ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากนั (Indifference Curve) 

John R. Hicks ชาวองักฤษ ไดใ้ห้สมมติฐานไวว้่าความพอใจท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากการ

บริโภคสินคา้สามารถวดัออกมาเป็นหน่วยได ้แต่ในทางปฏิบติัหรือในความเป็นจริงแลว้ไม่สามารถวดั

ได ้ดงันั้น ทฤษฎีเส้นแห่งความพอใจเท่ากนั จึงเป็นการศึกษาความพอใจของผูบ้ริโภคแบบเรียงล าดบั 

(Ordinal Utility)  คือ การท่ีผูบ้ริโภคสามารถบอกไดว้่ามีความพอใจท่ีจะบริโภคสินคา้หรือบริการใด

มากกวา่ นอ้ยกวา่หรือเท่ากนั  โดยมีขอ้สมมติในการวเิคราะห์ในงานวจิยัน้ีมีดงัน้ี 

1)  ผูบ้ริโภคเป็นผูท่ี้มีเหตุผล ดงันั้นในการบริโภคสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงจึงมุ่งแสวงหา

ความพอใจสูงสุดจากงบประมาณท่ีมีอยา่งจ ากดั 

 2)  ความพอใจจากการบริโภคสินคา้สามารถจดัเรียงล าดบัได ้

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ทฤษฎีเส้นแห่งความพอใจเท่ากนั คือ เส้นแห่งความพอใจ
เท่ากนัและ เส้นงบประมาณ ดงันั้นจึงไดเ้สนอทฤษฎีวา่ดว้ยเส้นแห่งความพอใจเท่ากนั 

2.2.4  เส้นงบประมาณ หรือเส้นราคา (Budget Line or Price Line)  

 คือ เส้นท่ีแสดงขอบเขตการเลือกซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคดว้ยเงินจ านวนคงท่ี

จ านวนหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคมีอยู ่ซ่ึงเงินจ านวนดงักล่าวอาจจะน าไปใช้ในการเลือกซ้ือสินคา้เพียงอย่าง

เดียวเท่านั้น เช่น เลือกศึกษาต่อเพียงท่ีเดียวเท่านั้น ภายใตง้บประมาณท่ีมีอยู ่

 ดุลยภาพของผูบ้ริโภค หมายถึง ปริมาณสินคา้และบริการท่ีผูบ้ริโภคเลือกบริโภคโดยให้

ความพอใจสูงสุดแก่ผูบ้ริโภค ภายใต ้งบประมาณท่ีมีอยู ่

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.2  แสดงเส้นความพอใจและเส้นงบประมาณ (เลือกศึกษาต่อ) 
ทีม่า:  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 

ศึกษาต่อ 

ไม่ศึกษาต่อ 

IC1 

0 
(ก) 
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 อธิบาย:  ผูบ้ริโภคจะเลือกบริโภคแค่เพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ  
 (ก) ผูบ้ริโภคท่ีเลือกไดรั้บความพอใจสูงสุด ท่ีเส้น IC 1 ก็ต่อเม่ือไดเ้ลือกศึกษาต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.3  แสดงเส้นความพอใจและเส้นงบประมาณ (เลือกไม่ศึกษาต่อ) 
ทีม่า:  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 

  
 อธิบาย:  ผูบ้ริโภคจะเลือกบริโภคแค่เพียงอยา่งใดท่ีหน่ึง คือ  
 (ข)  ผูบ้ริโภคท่ีเลือกไดรั้บความพอใจสูงสุด ท่ีเส้น IC 2 ก็ต่อเม่ือไดเ้ลือกไม่ศึกษาต่อ 

 2.2.5  ตน้ทุน (Cost) 
   ตน้ทุนทางตรง (Direct Cost) คือ ค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตร (ค่าใชจ่้ายส่วนตวัในการมา
เรียน ค่าลงทะเบียน ค่าหนงัสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าเส้ือผา้ ค่าท่ีพกัอาศยั ค่าพาหนะเดินทาง) 
 ตน้ทุนทางออ้ม หรือ ตน้ทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity cost) ของบุคคล คือ มูลค่าของ
ผลตอบแทนจากกิจกรรมท่ีสูญเสียโอกาสไปในการเลือกท ากิจกรรมอยา่งหน่ึง เช่น การเลือกศึกษาท่ี
วทิยาลยัพณิชยการธนบุรี อาจจะพลาดโอกาสการเลือกศึกษาท่ีอ่ืนไป  เสียเวลา  ระยะทาง ความสะดวก 
ในการเดินทางมาเรียน เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาต่อ 

ไม่ศึกษาต่อ 

IC2 

0 
(ข) 
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2.3  ระเบียบวธีิวจัิย 

  2.3.1  วธีิการศึกษา 

       รูปแบบการวจิยั 

            การศึกษาเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยออกแบบสอบถามส ารวจ

ขอ้มูลของนกัเรียนระดบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 3 ในช่วงเดือนมกราคม ถึง 

มีนาคม 2553  

  กรอบแนวคิด 

  ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดน้ าแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ี

ไดก้ล่าวมาแลว้ทั้งหมดมาก าหนดเป็นแนวทางวจิยัในเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา

ต่อในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กรณีศึกษาวทิยาลยัพณิชยการธนบุรีดงั

ภาพท่ี 1 ตวัแปรท่ีท าการศึกษามี 3 ปัจจยั แบ่งออกเป็น 

  (1) คะแนนทางดา้นความพอใจเฉล่ีย ไดแ้ก่ หลกัสูตร อิทธิพลชกัจูงจากบุคคลอ่ืนๆ  

ความชอบความถนดัและความสนใจ ความกา้วหนา้ในการประกอบอาชีพเช่น หางานท าง่าย ฯลฯ 

  (2) คะแนนทางดา้นตน้ทุนเฉล่ีย แบ่งเป็น 

 1) ตน้ทุนทางตรง ประกอบดว้ย ค่าเล่าเรียนถูก อาทิเช่น ค่าลงทะเบียน (หน่วยกิต) ค่า

บ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมทางการศึกษาต่างๆ เป็นตน้ โดยสมมติฐานวา่คะแนนตน้ทุนทางตรงมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงท่ีวิทยาลยัพณิชยการ

ธนบุรีไปในทิศทางเดียวกนั 

 2) ตน้ทุนทางออ้ม ไดแ้ก่ ตน้ทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) และตน้ทุนท่ีไม่

สามารถประเมินค่าออกมาเป็นตวัเงินไดอ้ยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ ความไม่สบายใจ ความเครียดท่ีเกิดจาก

การศึกษา การพกัผ่อนท่ีน้อยลง ระยะเวลาในการศึกษา เวลาในการเรียน และความสะดวกในการ

เดินทางไปศึกษา โดยมีสมมติฐานวา่ คะแนนตน้ทุนทางออ้มมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจศึกษา

ต่อในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงท่ีวทิยาลยัพณิชยการธนบุรีไปในทิศทางเดียวกนั 

  (3) ปัจจยัอ่ืนๆหรือลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ เกรดเฉล่ียสะสม  
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 2.3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

 ในเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดส้ร้างข้ึนภายใตว้ตัถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งโดยการแจกแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะค าถามแบบปลายเปิด (open-ended 
question)และแบบปลายปิด (Close-ended questions) และใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 21.0 ในการ
ค านวณ โดยมีแบบสอบถาม 2 ตอน ดงัต่อไปน้ี 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน ไดแ้ก่ เพศ สาขาวชิา เกรดเฉล่ียสะสม 
(GPA) อาชีพของผูป้กครอง การศึกษาของผูป้กครอง รายไดร้วมของครอบครัวเฉล่ียต่อปี จ านวน
สมาชิกในครอบครัว จ านวนพี่นอ้งท่ีก าลงัศึกษาอยู ่สถานภาพของบิดามารดา/ผูป้กครอง ภูมิล าเนา 
รายไดพ้ิเศษระหวา่งศึกษา วิธีการเดินทาง  
 ตอนท่ี 2 แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการศึกษาต่อระดบัหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง(ปวส.) วทิยาลยัพณิชยการธนบุรีการวดัตวัแปรท่ีศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ี
ศึกษา ค าถามท่ีใชจ้ะเป็นรูปแบบสเกลต่อเน่ือง(Linkert scale) โดยขอ้ความท่ีใหก้ลุ่มอยา่งพิจารณา
เป็นขอ้ค าถามทางบวกจึงให้คะแนนดงัน้ี(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546, น.33) 
 ถา้ผูต้อบเลือก ปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสุด   ใหค้ะแนนเป็น 5 คะแนน 
 ถา้ผูต้อบเลือก  ปัจจยัท่ีมีผลมาก    ใหค้ะแนนเป็น 4 คะแนน 
  ถา้ผูต้อบเลือก ปัจจยัท่ีมีผลปานกลาง  ใหค้ะแนนเป็น 3 คะแนน 
  ถา้ผูต้อบเลือก  ปัจจยัท่ีมีผลนอ้ย   ใหค้ะแนนเป็น 2 คะแนน 
 ถา้ผูต้อบเลือก  ปัจจยัท่ีมีผลนอ้ยท่ีสุด   ใหค้ะแนนเป็น 1 คะแนน  
 2.3.3  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มประชากรคือ นกัเรียนระดบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3 ปีการศึกษา 
2553 วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างในคร้ังน้ี ใช้วิธีการลือกตวัอย่างแบบโควตา้ (Quaota sampling) 
เพื่อให้ได้กลุ่มตวัอย่างท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงันั้นจึงใช้กลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 400 คนซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของประชากรทั้งหมด 790 คน ซ่ึงมีการก าหนดโควต้าตาม
สาขาวชิาดงัตารางท่ี 2.2 โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยมีช่วง
ระยะเวลาในการด าเนินการเก็บขอ้มูลในเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2553  
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ตารางที ่2.2  แสดงจ านวนนกัเรียนทั้งหมดและกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละสาขาของนกัเรียนหลกัสูตร
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2553 

 
ทีม่า:  งานทะเบียน วทิยาลยัพณิชยการธนบุรี ณ วนัท่ี 24 มิถุนายน 2553 

 2.3.4  การรวบรวมขอ้มูล 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี เก็บรวบรวมขอ้มูล 2 แบบ คือ 

  1)  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลกลุ่ม

ตวัอยา่งจากนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) เฉพาะชั้นปีท่ี 3 วิทยาลยัพณิชยการธนบุรี ปี

การศึกษา 2553 จ านวนนกัเรียนทั้งส้ิน 400 คน โดยการแจกแบบสอบถามและใช้หลกัการก าหนด

ขนาดตวัอยา่งแบบ Quaota sampling  

 

 

 

 

 

 

สาขาวชิา จ านวนนักเรียน (ทั้งหมด) กลุ่มตัวอย่าง 

การบญัชี 281 142 

คอมพิวเตอร์ 217 110 

การขาย 172 87 

เลขานุการ 68 34 

คา้ปลีก(ทวภิาคี) 37 19 

กลุ่มการท่องเท่ียว 15 8 

รวม 790 400 
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 2)  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ใชก้ารสืบคน้จากเอกสาร งานวจิยั หนงัสือ วารสาร 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งจากแหล่งขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตและเวบ็ไซตข์องหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.3.5  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

    ในการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัดงัน้ี 
 (1) การวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Method) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ
เก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
นักเรียนวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีซ่ึงได้ข้อมูลเหล่าน้ีจากการรวบรวมเอกสารงานวิจยัต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งตลอดจนขอ้มูลทางสถิติ เพื่อน ามาศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลยัพณิชยการธนบุรี โดย
การอธิบายถึงลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ แผนกวิชาสาขา เกรดเฉล่ียสะสม (GPA) 
อาชีพผูป้กครอง รายไดร้วมของครอบครัวเฉล่ียต่อปี จ านวนสมาชิกในครอบครัว ฯลฯ โดยศึกษา
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกศึกษาต่อเท่านั้น  
       (2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Method) การน าเสนอขอ้มูลในตารางแจก

แจงความถ่ี ร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  (3) วิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยการให้คะแนนส าหรับการ
ประมาณค่าตามแบบ Likert Scale แลว้ค านวณหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. ) 
ของค าตอบแต่ละดา้น และแต่ละขอ้ แลว้แปรผลตามเกณฑ์ของเบสท์และคาห์น (Best & Kahn, 
1993 )  แบ่งระดบัความส าคญัของปัจจยัออกเป็น 5 ระดบั โดยใชก้ฎเกณฑ์ค่าเฉล่ียทางเลขคณิต 
(Arithmetic Mean) เพื่อหาความกวา้งของขั้นเพื่อใชใ้นการตีความขอ้มูลท่ีไดจ้ากสูตรเพื่อหาค่า ดงัน้ี 
     Rang = (Max-Min)/N 
      = (5-1) / 5 
         = 0.8 
  ดงันั้นสามารถก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดบัความส าคญัของปัจจยัไดด้งัน้ี 
   ระดบัความส าคญั 4.21 – 5.00  แสดงวา่ ปัจจยัมีผลมากท่ีสุด 
   ระดบัความส าคญั 3.41 – 4.20  แสดงวา่ ปัจจยัมีผลมาก 
   ระดบัความส าคญั 2.61 – 3.40  แสดงวา่ ปัจจยัมีผลปานกลาง 
   ระดบัความส าคญั 1.81 – 2.60  แสดงวา่ ปัจจยัมีผลนอ้ย 
   ระดบัความส าคญั 1.00 – 1.80  แสดงวา่ ปัจจยัมีผลนอ้ยท่ีสุด  
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  (4) วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม โดย
น าปัจจยัท่ีคาดวา่จะมีผลมาทดสอบวธีิแบบจ าลองโลจิท (Logit Model) ในแบบจ าลองน้ีตวัแปรตาม 
(dependent Variable)  จะแสดงออกมาเป็น 2 ค่า คือ ศึกษาต่อ  (1) และไม่ศึกษาต่อ (0) ดงันั้นจึงใช ้
Logit Model มาวเิคราะห์ขอ้มูลตวัแปรอิสระ (X) จะส่งผลต่อโอกาสการเลือกศึกษาต่อ (Y) หรือไม่ 
ซ่ึงวธีิท่ีเลือกในการศึกษาน้ีคือ Binary Logistic Regression (Binary Regression )สามารถเขียน
แบบจ าลองไดด้งัน้ี 

iY  = ii

i

i uX 


3

1

0   

  สมมติให ้Y  คือ การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ท่ีมีค่าได ้2 ค่า คือ 
Y  = 1  เม่ือผูต้อบแบบสอบถามตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ  
Y  = 0  เม่ือผูต้อบแบบสอบถามตดัสินใจเลือกไม่ศึกษาต่อ 

  
  และให ้X ตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดหรือไม่เกิดเหตุการณ์ ดงักล่าว ไดแ้ก่ 
เกรดเฉล่ียสะสม คะแนนทางดา้นความพอใจเฉล่ีย คะแนนทางดา้นตน้ทุนเฉล่ีย 
  สมมติใหแ้บบจ าลองมีตวัแปรอิสระเพียง 3 ตวั ความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหวา่งตวัแปร
อิสระและตวัแปรตามสามารถเขียนเป็นสมการโครงสร้าง (Structural model) ในรูปสมการทัว่ไป 
ไดด้งัน้ี 

                  Y = ƒ( X1 , X 2 , X3 ) 
 

 โดยก าหนดให้ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 
 

                              Y  =  β0 + β1 X1 + β2 X 2 + β3 X3 + ui 
 
ก าหนดให้ 

 Y   คือ  การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ  ,Y  คือตวัแปรตาม 

  = 1    เม่ือเลือกศึกษาต่อ  

  = 0    เม่ือไม่เลือกศึกษาต่อ 

 X   คือ  กลุ่มของตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดเหตุการณ์ 
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โดยท่ี 

         X1   คือ   เกรดเฉล่ียสะสม 

 X2   คือ   คะแนนทางดา้นความพอใจเฉล่ีย 

 X3   คือ   คะแนนทางดา้นตน้ทุนเฉล่ีย 

 ui  คือ ค่าความคลาดเคล่ือนของสมการ 
       β 0    คือ ค่าคงท่ีของสมการ 
    β1 , β2 , β3 คือ ค่าพารามิเตอร์ของตวัแปรอิสระในสมการ 
  สมการขา้งตน้ก าหนดให้ตวัแปร Y เป็นฟังก์ชนักบัตวัเป็นอิสระ (X)  3 ตวั ซ่ึงไดแ้ก่ 
เกรดเฉล่ียสะสม(X1) คะแนนทางดา้นความพอใจ(X2)  คะแนนทางดา้นตน้ทุน(X3) มีขอ้สมมติฐาน
ส าหรับความสัมพนัธ์ของแต่ละตวัแปรอิสระดงัน้ี 

1. เกรดเฉล่ียสะสม เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ถา้ไดเ้กรดเฉล่ียสะสมสูงจะส่งผลท าให้เลือกศึกษาต่อได้
เพิ่มข้ึน เพราะเกรดเฉล่ียท่ีสูงนั้นน่าจะบอกถึงความตั้งใจเรียนใฝ่ศึกษาของนกัเรียนคนนั้นๆ ดงันั้น
การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในหลกัสูตรระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท่ีวิทยาลัย
พณิชยการธนบุรี จึงผนัแปรตามเกรดเฉล่ียสะสม 

2. คะแนนทางดา้นความพอใจเฉล่ีย เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
ในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ประกอบไปดว้ย หลกัสูตร (สภาพแวดลอ้มสถานศึกษา 
การจดัการเรียนการสอน ครู) ความชอบความถนดัและความสนใจ อิทธิพลการชกัจูงจากบุคคลอ่ืน 
(บิดา มารดา หรือผูป้กครอง ญาติ ครู เพื่อน รุ่นพี่หรือศิษยเ์ก่ารุ่นพี่) ความกา้วหน้าในการประกอบ
อาชีพเม่ือจบการศึกษา (มีรายไดท่ี้ดี เป็นท่ียอมรับของผูป้ระกอบการหางานท าง่ายกว่าศึกษาท่ีอ่ืน
ฯลฯ) ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดการเลือกศึกษต่อท่ีเพิ่มข้ึน ดงันั้นการตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ท่ีวทิยาลยัพณิชยการธนบุรี จึงผนั
แปรตามคะแนนทางดา้นความพอใจเฉล่ีย 

     3. คะแนนค่าเฉล่ียทางดา้นตน้ทุน เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อใน
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบไปดว้ย ความค่าใชจ่้ายในการเดินทาง (สะดวก
ในการเดินทางไปศึกษาเช่น บา้นใกล ้เป็นตน้) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลกัสูตร (ค่าเทอมถูก) 
ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดการเลือกศึกษาต่อท่ีเพิ่มข้ึน ดงันั้นในการตดัสินใจเลือก 
ศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท่ีวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี จึงผนั
แปรตามคะแนนทางดา้นตน้ทุนเฉล่ีย 
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ขั้นตอนในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.4  แสดงขั้นตอนในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของนกัเรียน กรณีศึกษาวทิยาลยัพณิชยการธนบุรีในปี
การศึกษา 2553 

ขั้นตอนท่ี 1 : ปัญหา 

 ความตอ้งการในตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึนบางสาขาวชิา 
 การแกไ้ขปัญหาความขาดแคลนของบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ

เฉพาะดา้น โดยเฉพาะบุคลากรท่ีจบปวส. 

 การลดลงของจ านวนนกัเรียนท่ีศึกษาต่อประกาศนียบตัรวชิาชีพ

ชั้นสูงท่ีวทิยาลยัพณิชยการธนบุรี 

 

ขั้นตอนท่ี 2 : สมมติฐาน 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง แปรผนัตาม เกรดเฉล่ียสะสม (ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่ม
ตวัอยา่ง) คะแนนทางดา้นความพอใจเฉล่ีย (หลกัสูตร ความชอบ
ความถนดัและความสนใจ อิทธิพลชกัจูงจากบุคคลอ่ืนๆ 
ความกา้วหนา้ในการประกอบอาชีพจบการศึกษา) และคะแนน
ทางดา้นตน้ทุนเฉล่ีย (เดินทางสะดวก และค่าเล่าเรียนถูก) 

ขั้นตอนท่ี 3 : รวบรวมขอ้มูล 

 เลือกตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quaota sampling) โดยก าหนดโควตา้ตาม

สาขาวชิา 

 เก็บขอ้มูลตามความสะดวก (Convenience Sampling) 

ขั้นตอนท่ี 4 : วเิคราะห์ขอ้มูล 

 ส ารวจหาความพึงพอใจแบบ Likert Scale 

  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชแ้บบจ าลองโลจิท ( Logit Model) 

 
 สรุปผลการศึกษา 

ขอ้มูลจากการตอบ

แบบสอบถามของกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

แจกแบบสอบถาม

ใหก้บันกัเรียนระดบั

ประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นปีท่ี 3 

วทิยาลยัพาณิชยการ

ธนบุรี 

ขอ้มูลจากการส ารวจ

นกัเรียนวทิยาลยัพณิชย

การธนบุรี 

+ ขอ้มูลจากส านกังาน

คณะกรรมการ

อาชีวศึกษา  

กระทรวงศีกษาธิการ 

+ ขอ้มูลจากวทิยาลยั

พณิชยการธนบุรี DPU



 
 

บทที่3 
ข้อมูลทั่วไปที่เกีย่วกบัอาชีวศึกษา 

  
3.1 ภาพรวมของอาชีวศึกษา 
 การจดัการอาชีวศึกษาในประเทศไทยด าเนินการโดยหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัใน
ระดบักระทรวงไดแ้ก่ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นกระทรวงหลกัท่ีรับผดิชอบดา้นการอาชีวศึกษาและ
เทคโนโลยีมีหลายหน่วยงานท่ีด าเนินการอาทิเช่น ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
มีสถานศึกษาในสังกดัรวม 421 แห่ง ประกอบไปดว้ย วิทยาลยัอาชีวศึกษา 37 แห่ง วิทยาลยัพณิช
การ 5 แห่ง วิทยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียว 3 แห่ง วิทยาลยัศิลปหตัถกรรม 2 แห่ง วิทยาลยั
เทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์ 1 แห่ง วทิยาลยัการอาชีวศึกษา 1 แห่ง วทิยาลยัเทคนิค120แห่ง วทิยาลยั
เกษตรและเทคโนโลยี 43 แห่ง วิทยาลยัประมง 4 แห่ง วิทยาลยัสารพดัช่าง 52 แห่ง วิทยาลยัการ
อาชีพ 137 แห่ง กาญจนาภิเษกช่างทองหลวง 1 วทิยาลยัเทคโนโลยีและการจดัการ 12 แห่ง วิทยาลยั
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือ 3 แห่ง (ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2556) ส่วน
สถานศึกษาอาชีวเอกชน อนัมีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนท าหน้าท่ีดูแล
ส่งเสริมสนบัสนุน และประสานงานการจดัการศึกษาเอกชนในระดบัต ่ากว่าปริญญาตรีให้เป็นไป
ตามกฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาเอกชน และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีสถานศึกษาใน
สังกดัหลายลกัษณะท่ีมีการจดัการอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีอาทิเช่น มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ 
มหาวิทยาลยัของรัฐ มหาวิทยาลยัเอกชน มหาวิทยาลยัราชภฎั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
วทิยาลยัชุมชน และสถาบนัเทคโนโลยีปทุมวนั เป็นตน้ท่ีส าคญัและเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อของนักเรียน ซ่ึงจ านวนสถานศึกษาในระดับท่ีสูงกว่ามัธยมชั้ นปีท่ี 6 หรือระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชนให้นกัเรียนและผูป้กครองได้
เลือกตดัสินใจเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดการแข่งขนัท่ีรุนแรง ประกอบกบัความไม่พร้อมและความ
ขาดแคลนทรัพยากร การบริหารจดัการท่ีดี หลกัสูตรไม่ทนัสมยัและทศันคติค่านิยมในการเรียน
อาชีวศึกษาของนกัเรียนและผูป้กครอง และอาจเกิดจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาขาดการวางแผนการ
ผลิตก าลังคน ท าให้ผลิตบุคลากรไม่ตรงกับความคาดหวงัของผูป้ระกอบการในตลาดแรงงาน 
งบประมาณมีจ ากดัของภาครัฐโดยเฉพาะดา้นการลงทุน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัและมีจ านวน
ไม่เพียงพอต่อนักเรียน ผู ้ปกครองจึงเกิดความกังวลในการเลือกสถานท่ีศึกษาของบุตร ธิดา 
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โดยทัว่ไปผูป้กครองย่อมตอ้งการให้ส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับบุตร ธิดาของตนเอง อีกทั้งนักเรียนส่วน
ใหญ่ให้ความสนใจเขา้ศึกษาต่อในสายสามญัหรือระดบัปริญญาตรีมากกว่าเป็นผลท าให้จ  านวน
นกัเรียนท่ีเลือกศึกษาต่อทางดา้นอาชีวศึกษามีแนวโนม้ลดลง (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2555) ดงัจะเห็นไดจ้ากตารางท่ี 3.1 ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 3.1 จ  านวนผูเ้รียนและสัดส่วนผูเ้รียนมธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญัและสายอาชีพ ปี
การศึกษา 2548-2553 
 

สายสามญั/สายอาชีพ 
ปีการศึกษา 

2548 2549 2550 2551 2552 2553 
จ านวนผูเ้รียนสายสามญั 1,767,751 1,867,022 1,943,473 1,972,441 2,002,845 2,024,380 
จ านวนผูเ้รียนสายอาชีพ 701,499 765,327 776,531 766,718 750,537 738,487 
สัดส่วนสามญั:สายอาชีพ 60 : 40 59 : 41 60 : 40 61 : 39 63 : 37  64 : 36 

 
ที่มา: กลุ่มพฒันาระบบสารสนเทศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ http://www.moe.go.th/data_stat/ 
 
 จากตารางท่ี 3.1 แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของสายสามญัและสายอาชีพมีแนวโน้มท่ีจะ
ลดลงเป็นผลสืบเน่ืองการศึกษาต่อในอาชีพระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงมีจ านวนลดลงตาม
การลดลงของระดบัประกาศนียบตัร(มธัยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ) สถานศึกษาจึงควรเล็งเห็น
ถึงความส าคญัและปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการลดจ านวนของนักเรียนและนกัศึกษาในสายอาชีพการ
ลดลงของจ านวนซ่ึงส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมีจ านวนลดลงเร่ือยๆ การ
ก าหนดหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะท าให ้
สถานประกอบการมีความตอ้งการแรงงานระดบัอาชีวศึกษา องคก์รภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ และ
สถานประกอบการหนัมาให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการพฒันาก าลงัคนระดบักลางหรือ
ระดบัวชิาชีพเพิ่มข้ึนตามพระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 8 ก าหนดแนวทางการจดั
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ต้องเป็นการจดัการศึกษาในด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งเป็นการยกระดบัการศึกษาวิชาชีพให้สูงข้ึน เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555) 
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3.2 การจัดการศึกษาของอาชีวศึกษารัฐบาล 
      3.2.1 ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 พระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ตามความในมาตรา 8 และมาตรา 11 กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ออกกฎกระทรวง  เพื่อก าหนดหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจ
เก่ียวกบัการจดัและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพและความ
เป็นเลิศทางวชิาชีพ ใหมี้อ านาจหนา้ท่ีในการจดัท าขอ้เสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและ
หลกัสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดบั ด าเนินการและประสานงานเก่ียวกบัมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพ ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการจดังบประมาณและสนบัสนุนทรัพยากร พฒันาครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา ส่งเสริมและประสานงานการจดัการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้ง
ก าหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนและสถานประกอบการ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการจดัการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จดัระบบ ส่งเสริมและ
ประสานงานเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศและการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มาใชใ้น
การอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ด า เนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา และด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการอาชีวศึกษามอบหมาย จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) พฒันาก าลงัคนและการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนั พร้อมขบัเคล่ือนประเทศไทยให้พฒันาไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดนั้น กลไกส าคญัของการ
พฒันาอยูท่ี่ “คน”  โดยมีรูปแบบ(มาตรา6) ดงัต่อไปน้ี (ราชกิจจานุเบกษา, 5 มีนาคม 2551,เล่ม 125 
ตอนท่ี 43 ก) 
 การศึกษาในระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเน้นการศึกษาในสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบนัเป็นหลกั โดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลกัสูตร ระยะเวลา 

การวดัและการประเมินผลท่ีเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน  

 การศึกษานอกระบบ เป็นการจดัการศึกษาวิชาชีพท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนด

จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วธีิการศึกษา ระยะเวลา การวดัและการประเมินผลท่ีเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จ

การศึกษาโดยเน้ือหาและหลกัสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความ

ตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม  

 การศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงาน เป็นการจดัการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากขอ้ตกลง

ระหวา่งสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนักบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของ
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รัฐ ในเร่ืองการจดัหลกัสูตร การเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล โดยผูเ้รียนใช้เวลาส่วน

หน่ึงในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั และเรียนภาคปฏิบติัในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานของรัฐ  เพื่อประโยชน์ในการผลิตและพฒันาก าลงัคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ

สถาบันสามารถจัดการศึกษาตามวรรคหน่ึงในหลายรูปแบบรวมกันก็ได้ ทั้ งน้ี สถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบนันั้นตอ้งมุ่งเนน้การจดัการศึกษาระบบทวภิาคีและการฝึกงานเป็นส าคญั    

 และในมาตรา 8 ให้มีการจัดตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
ดงัต่อไปน้ี (ราชกิจจานุเบกษา, 5 มีนาคม 2551,เล่ม 125 ตอนท่ี 43 ก) 
 (1) ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  

 (2) ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

  (3) ปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏิบติัการ    

 อีกทั้งในมาตรา 11 ได้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อ

จดัตั้งเป็นสถาบนัการอาชีวศึกษา ให้ค  านึงถึงการประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน

การใชท้รัพยากรร่วมกนัและเพื่อจดัตั้งสถาบนัการอาชีวศึกษาให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันา

ก าลงัคน เพื่อสนบัสนุนแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามภาคการผลิต การพาณิชยแ์ละ

บริการ โดยมีหลกัการส าคญั 5 ประการดงัน้ี 

 1. ความเป็นเลิศในการจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพ 

 2. การตอบสนองความตอ้งการก าลงัคนในการพฒันาประเทศ 

 3. ประสิทธิภาพและเอกภาพการบริหารจดัการ 

 4. การระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ

ชุมชน ซ่ึงน าไปสู่ความสามารถการพึ่งพาตนเอง 

 5. การประกนัคุณภาพและการก ากบัมาตรฐาน  
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ตารางที่  3 .2  แสดงจ านวนและสัดส่วนผู้เ รียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ) ของรัฐบาลและเอกชนระหวา่งปีการศึกษา 2548-2553 
 

สายอาชีพรัฐบาล/เอกชน 
ปีการศึกษา 

2548 2549 2550 2551 2552 2553 
รัฐบาล 441,983 486,285 497,489 492,600 492,655 487,179 
เอกชน 259,516 279,042 279,042 274,118 257,882 267,660 
สัดส่วนรัฐบาล : เอกชน 63 : 37 68.5 : 26.5 64.1 : 35.9 64.2 : 35.8 65.6 : 34.4 66 : 34 

 
ที่มา: กลุ่มพฒันาระบบสารสนเทศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ http://www.moe.go.th/data_stat/ 
 
 จากตารางท่ี 3.2 แสดงใหเ้ห็นวา่สัดส่วนของสายอาชีพของรัฐบาลมีมากกวา่เอกชน อาจ
เพราะรัฐบาลมีโครงการเรียนฟรี 15 ปีอยา่งมีคุณภาพจึงท าให้ผูเ้รียนหนัมาศึกษาต่อสถานศึกษาของ
รัฐบาลกนัเพิ่มข้ึน จึงท าใหส้ัดส่วนสายอาชีพของเอกชนมีแนวโนม้ลดลง (ส านกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2555) 
 
3.3  ข้อมูลทัว่ไปภายในวทิยาลยัพณชิยการธนบุรี 
        ประวติัวทิยาลยัพณิชยการธนบุรี 

 การก าเนิดวิทยาลยัพณิชการธนบุรี เม่ือวนัท่ี 23กุมพาพนัธ์ พ.ศ.2500  ได้ท าการเปิด

สอนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) และท าการเปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง(ปวส.)พ.ศ.2514 ไดรั้บรางวลัเป็นสถานศึกษาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2541 และไดรั้บรางวลัสถานศึกษามาตรฐานอาชีวศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2542และไดผ้า่นมาตรฐาน

การตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอกของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา(ส.อ.ศ). 

ปัจจุบนัวิทยาลยัยงัคงเปิดสอน 2 ระดบัและแบ่งรอบเชา้และรอบบ่ายไดแ้ก่ ระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชะ(ปวช.) ประเภทวิชา พณิชยกรรม หลกัสูตร 3ปี 2สาขาวิชาไดแ้ก่ สาขาวิชาพณิชยการและ

สาขาธุรกิจการคา้ปลีก(ระบบทวิภาคี) และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประเภทวิชา

บริหารธุรกิจหลกัสูตร 2 ปี 5 สาขาวิชาไดแ้ก่ สาขาวิชาการบญัชี สาขาวิชาการเลขนุการ สาขาวิชา

การจดัการธุรกิจค้าปลีก(ระบบทวิภาคี) สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โดยมีหาร
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ก าหนดเวลาเรียน ปีการศึกษาหน่ึงมี 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ ภาคฤดูร้อน(จดัตามความ

เหมาะสม) ประมาณ 5 สัปดาห์ และเปิดท าการสอนสัปดาห์ละ 5 วนั คาบละ 60 นาที 

ดังนั้ นจึงน าเสนอข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเพื่อศึกษาค่าใช้จ่ายในในการศึกษาหลักสูตร ระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงทั้งหมดทุกสาขาวชิาของวทิยาลยัพณิชยการธนบุรี ดงัน้ี 

 ตารางที ่ 3.3  จ านวนบุคลากรภายในสถานศึกษา  

 

บุคคลากรภายใน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ฝ่ายบริหาร 5 2 
ขา้ราชการครู 102 47 

ครูผูช่้วยราชการ 1 0.5 
พนกังานราชการ 1 0.5 
ขา้ราชการพลเรือน 2 1 
ลูกจา้งประจ า 14 7 
ครูพิเศษ 31 14 

เจา้หนา้ท่ีธุรการ 48 21  
ลูกจา้งชัว่คราว 11 5  

รวม 215 100 

 
   ทีม่า:  งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร วทิยาลยัพณิชยการธนบุรี ณ วนัท่ี 9 มีนาคม 2553 
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ตารางที ่3.4  ขอ้มูลจ านวนนกัเรียน นกัศึกษาทั้งหมดท่ีก าลงัศึกษาวทิยาลยัพณิชยการธนบุรี  

ปีการศึกษา 2553  

                                                                                                                                  (หน่วย : คน) 

 

ทีม่า:  งานทะเบียน วทิยาลยัพณิชยการธนบุรี ณ วนัท่ี 24 มิถุนายน 2553 

 

  จากตารางท่ี 3.4 จะเห็นได้ว่า ขอ้มูลจ านวนนักเรียนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

(ปวช.) ปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 20 ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีจะน ามาศึกษา และมีนักศึกษาในระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง คิดเป็นร้อยละ  25 ของนกัเรียนและนกัศึกษาทั้งหมดท่ีก าลงัศึกษา

วทิยาลยัพณิชยการธนบุรีในภาคการศึกษา 2553 

 

 

 

 

ระดับ ชาย ร้อยละ หญงิ ร้อยละ รวม ร้อยละ ห้อง 

ปวช. 1 506 13 861 21 1,367 34 32 

ปวช. 2 239 6 610 15 849 21 20 

ปวช. 3 202 5 588 15 790 20 20 

รวม ปวช. 947 32 2,059 68 3,006 75 72 

ปวส. 1 150 4 371 9 521 13 13 

ปวส. 2 142 3 355 9 497 12 14 

รวม ปวส. 292 7 726 18 1,018 25 27 

รวมทุก
ระดับช้ัน 

1,239 31 2,785 69 4,024 100 99 
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ตารางที ่ 3.5  จ  านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงท่ี 
วทิยาลยัพณิชยการธนบุรี โดยจบการศึกษาระดบัปวช.จากท่ีเดิมและจบจากท่ีอ่ืน  

 (หน่วย : คน) 

ปีการศึกษา 
จ านวนนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

วทิยาลยัพาณิชยการธนบุรี  
จบ พ.ธ. ร้อยละ จบท่ีอ่ืน ร้อยละ รวม 

2553 364 70  157 30  521 
2552 531 81  125 19  656 
2551 746 91 71 9  817 
2550 627 89  74 11  701 
2549 574 95  33 5  607 

 

ทีม่า:  งานทะเบียน วทิยาลยัพณิชยการธนบุรี ณ วนัท่ี 24 มิถุนายน 2553 

 

 จากตารางท่ี 3.5 จะเห็นไดว้า่ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงท่ีจบจากวิทยาลยั

พณิชยการธนบุรีมีสัดส่วนท่ีไม่สม ่าเสมอตั้งแต่ ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมาจนกระทัง่ในปี

การศึกษา 2553 พบสัดส่วนของนกัศึกษาท่ีจบจากวิทยาลยัพณิชยการธนบุรีเม่ือเทียบกบันกัศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงทั้งหมดในแต่ละปี คิดเป็นร้อยละ 70 ซ่ึงลดลงจากปีการศึกษา 

2552 ร้อยละ 9 
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ตารางที ่3.6  ขอ้มูลจ านวนนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 3 ยอ้นหลงั 5 ปี ท่ี 
วทิยาลยัพณิชยการธนบุรีระหวา่งปีการศึกษา 2549 - 2553                         
       

(หน่วย : คน) 

 

ทีม่า:  งานแนะแนวอาชีพและการจดัหางาน  ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียนนกัศึกษา 

หมายเหตุ: 1/ ขอ้มูลของการจ านวนนกัเรียนท่ีจบจะเป็นฐานขอ้มูลในการศึกษาต่อในปีถดัไป 
 

จากตารางท่ี 3.6  ในปีการศึกษาท่ี 2549 - 2553 มีนกัเรียนท่ีจบระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพ (ปวช.) จากวทิยาลยัพณิชยการธนบุรีในแต่ละปีการศึกษา 2549-2553 จ  านวน1,005 949 686 
และ744 คนตามล าดบั เลือกศึกษาต่อท่ีเดิมคิดเป็นร้อยละ 62 ร้อยละ 79 ร้อยละ 77 และร้อยละ 49 
ตามล าดบั จากสัดส่วนของนกัเรียนท่ีเลือกศึกษาต่อท่ีเดิม แสดงให้เห็นวา่ความตอ้งการในการเลือก
ศึกษาต่อท่ีวทิยาลยัพณิชยการธนบุรีลดลง ซ่ึงในปีการศึกษา 2553 ลดลงมากจากปีก่อน คิดเป็นร้อย
ละ 28 สามารถแสดงเป็นกราฟไดด้งัภาพท่ี 3.1 และภาพท่ี 3.2  
 
 
 
 

 
 

ปีการศึกษา 
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 3 (ปวช.3) 

ยอดรับ จบ1/ ร้อย
ละ 

ศึกษาต่อท่ี
เดิม 

ร้อย
ละ 

ศึกษาต่อ 
ท่ีอ่ืน 

ร้อย
ละ 

ไม่ศึกษาต่อ 
ร้อย
ละ 

2553 790 759 96 364 49  273 37  107 14  

2552 820 744 91  531 77  101 15  54 8   

2551 731 686 93  746 79  121 13  82 9  

2550 1,013 949 93 627 62  295 29  136 14  

2549 1,076 1,005 93  574 - - - - - 
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ภาพที ่3.1 แสดงจ านวนนกัศึกษาระดบัประกาศนีบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีท่ี 1  

วทิยาลยัพณิชยการธนบุรี ปีการศึกษา 2549-2553 

 

 

ภาพที ่3.2  แสดงจ านวนนกัศึกษาระดบัประกาศนีบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท่ีเขา้ศึกษาต่อ 

วทิยาลยัพณิชยการธนบุรีท่ีจบจากวทิยาลยัพณิชยการธนบุรีและท่ีอ่ืน ปีการศึกษา 2549-2553 

2549 2550 2551 2552 2553 

จ ำนวนนกัศึกษำปวส.ชัน้ปีท่ี1 607 701 817 656 521 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

จ ำ
นว

นนั
กศ

ึกษ
ำ 

จ ำนวนนักศึกษำหลักสูตรระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัน้สูง
(ปวส.)ชัน้ปีที่ 1 ตัง้แต่ปีกำรศึกษำ 2549-2553 

2549 2550 2551 2552 2553 

จบจำกท่ีอ่ืน 33 74 71 125 157 

จบจำกท่ีเดิม 574 627 746 531 364 

0 
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จ ำ
นว

นนั
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ึกษ
ำ 

จ ำนวนนักศึกษำหลักสูตรระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัน้สูง
(ปวส.)ชัน้ปีที่ 1 ที่จบจำกที่เดมิและที่อ่ืน 
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3.1.2  ทางดา้นการเงิน (ค่าเทอม) ตลอดหลกัสูตรภาคเรียนท่ี 1 และ ภาคเรียนท่ี 2 
          หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

 นโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
  ภาคเรียนท่ี 1 ค่าระดมส่ิงแวดลอ้ม 600 บาท  

(เฉพาะภาคเรียนท่ี 1 ท่ีตอ้งเสียค่าใชจ่้าย) 
          ค่าระดมส่ิงแวดลอ้มประกอบไปดว้ย  

- ค่ารักษาส่ิงแวดลอ้มปีละ  200  บาท 
- ค่าวารสารส่ิงพิมพ ์ปีละ  100  บาท 
- ค่าตรวจสุขภาพ ปีละ    50  บาท 
- ค่าประกนัอุบติัเหตุ ปีละ  150  บาท 

ภาคเรียนท่ี 2 ค่าระดมส่ิงแวดลอ้ม (ค่าใชจ่้าย 200 บาท) 
หมายเหตุ:  ทั้งปวช.และปวส. 
ท่ีมา:  ฝ่ายการเงิน วทิยาลยัพณิชยการธนบุรี 
          
 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) หน่วยกิตละ 50 บาท 
  การบญัชี (กบ.)   23  หน่วย 
  การตลาด (กต.)   27  หน่วย 
  เลขานุการ (กล.)   26  หน่วย 
  ธุรกิจคา้ปลีก (คป.)  13  หน่วย (ท างานไปดว้ย)  
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  23  หน่วย 
 
หมายเหตุ:  สามารถเบิกค่าเทอมไดใ้นกรณี บิดา-มารดา ท างานรับราชการ และรัฐวสิาหกิจ 
ท่ีมา:  ฝ่ายการเงิน วทิยาลยัพณิชยการธนบุรี 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัเรียน

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 3 ของวทิยาลยัพณิชยการธนบุรีทั้งหมด 400 คน โดย

การเลือกตวัอยา่งใชว้ธีิ Quaota sampling  ซ่ึงเป็นการก าหนด Quaota ตามใชว้ธีิการเลือกตามความ

สะดวก (Convenience Sampling) โดยการศึกษาคร้ังน้ีจะน าเสนอผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

 ตอนท่ี 1 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

 ตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง กรณีศึกษาวทิยาลยัพณิชยการธนบุรีโดยการส ารวจระดบัความพึงพอใจ 

 ตอนท่ี 3 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม โดยใชแ้บบจ าลอง 

โลจิท (Logit Model)   
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4.1 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัน้ีมีทั้ งหมด 400 คน โดยกลุ่มตวัอย่างมีลักษณะส่วนบุคคล

ทัว่ไป ซ่ึงแสดงรายละเอียดตามตาราง ดงัน้ี 

 

ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ลกัษณะ ไม่ศึกษาต่อ ร้อยละ ศึกษาต่อ ร้อยละ รวม ร้อยละ 

1. เพศ 

     ชาย 

     หญิง 

 

44 

127 

 

11 

31.75 

 

52 

177 

 

13 

44.25 

 

96 

304 

 

24 

76 

2. สาขาวชิาท่ีจบ 

     สาขาวชิาบญัชี 

     สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 

     สาขาวชิาการขาย 

     สาขาวชิาเลขานุการ 

     สาขาวชิาธุรกิจคา้ปลีกทวภิาคี 

     สาขาวชิาการท่องเท่ียว 

 

55 

58 

5 

34 

15 

4 

 

13.8 

14.5 

1.3 

8.5 

3.8 

1 

 

87 

52 

14 

53 

19 

4 

 

21.7 

13 

3.5 

13.2 

4.7 

1 

 

142 

110 

87 

19 

34 

8 

 

35.5 

27.5 

21.8 

4.7 

8.5 

2 

3. เกรดเฉล่ียสะสม 

    เกรดนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 2.00 

     2.01-2.50 

     2.51-3.00 

     3.01-3.50 

     3.51-4.00 

 

2 

22 

48 

53 

46 

 

0.5 

5.5 

12 

13.3 

11.5 

 

5 

23 

53 

82 

66 

 

1.3 

5.7 

13.2 

20.5 

16.5 

 

7 

45 

101 

135 

112 

 

1.8 

11.2 

25.2 

33.8 

28 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 

ลกัษณะ ไม่ศึกษาต่อ ร้อยละ ศึกษาต่อ ร้อยละ รวม ร้อยละ 

4. อาชีพของผูป้กครอง 

    รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ     

    ประกอบธุรกิจส่วนตวั        

    รับจา้ง      

    พนกังาน/ลูกจา้งเอกชน     

     เกษตรกรรม 

     อ่ืนๆ 

 

34 

42 

59 

28 

6 

2 

 

8.5 

10.5 

14.7 

7 

1.5 

0.5 

 

36 

32 

117 

22 

2 

20 

 

9 

8 

29.3 

5.5 

0.5 

5 

 

70 

74 

176 

50 

8 

22 

 

17.5 

18.5 

44 

12.5 

2 

5.5 

5. ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง 

 ไม่ไดเ้รียน         

  ต  ่ากวา่ประถม     

  ประถมศึกษาป.6      

  มธัยม 3 หรือเทียบเท่า 

  มธัยม 6/ปวช.3 หรือเทียบเท่า        

  ปวส/ม.6 หรือเทียบเท่า     

  ปริญญาตรี      

     ปริญญาโท 

 

2 

9 

46 

23 

28 

25 

37 

1 

 

0.5 

2.3 

11.5 

5.8 

7 

6.3 

9.2 

0.2 

 

2 

16 

69 

33 

40 

33 

35 

1 

 

0.5 

4 

17.3 

8.2 

10 

8.2 

8.8 

0.3 

 

4 

25 

115 

56 

68 

58 

72 

2 

 

1 

6.3 

28.8 

14 

17 

14.5 

18 

0.5 

6. รายไดข้องผูป้กครอง 

    นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 50,000           

    50,0001-100,000 บาท         

    100,001-500,000 บาท         

    500,001-1,000,000 บาท 

 

7 

37 

113 

14 

 

1.8 

9.2 

28.2 

3.5 

 

6 

61 

147 

15 

 

1.5 

15.3 

36.8 

3.8 

 

13 

98 

260 

29 

 

3.3 

24.5 

65 

7.3 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 

ลกัษณะ ไม่ศึกษาต่อ ร้อยละ ศึกษาต่อ ร้อยละ รวม ร้อยละ 

7. จ  านวนสมาชิกในครอบครัว 

     1-2 คน 

     3-4คน 

     5คนข้ึนไป 

 

3 

121 

37 

 

0.8 

30.2 

9.2 

 

9 

153 

67 

 

2.2 

38.3 

17.8 

 

12 

274 

114 

 

3 

68.5 

28.5 

8. จ  านวนพี่นอ้งท่ีก าลงัศึกษาอยู ่

(ไม่รวมนกัเรียน) 

      ไม่มี 

      1-2 คน   

      3-4 คน 

 

 

49 

114 

8 

 

 

12.3 

28.5 

2 

 

 

86 

134 

9 

 

 

21.5 

33.5 

2.2 

 

 

135 

248 

17 

 

 

33.8 

62 

4.2 

9. สถานภาพของบิดามารดา 

    อยูด่ว้ยกนั   
    แยกกนัอยู ่  
    หยา่ร้าง  
    ถึงแก่กรรม 

 

140 

22 

8 

1 

 

35 

5.5 

2 

0.2 

 

186 

38 

3 

2 

 

46.5 

9.5 

0.8 

0.5 

 

326 

60 

11 

3 

 

81.5 

15 

2.8 

0.7 

10. ภูมิล าเนาของนกัเรียน 

      ต่างจงัหวดั 

      กรุงเทพและเขตปริมณฑล 

 

34 

137 

 

8.5 

34.2 

 

49 

180 

 

12.3 

45 

 

83 

317 

 

20.8 

79.2 

11. รายไดพ้ิเศษระหวา่งศึกษา 

      มีรายไดพ้ิเศษ 

      ไม่มีรายไดพ้ิเศษ 

 

55 

116 

 

13.7 

39 

 

75 

154 

 

18.8 

38.5 

 

130 

270 

 

32.5 

67.5 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 

ลกัษณะ ไม่ศึกษาต่อ ร้อยละ ศึกษาต่อ ร้อยละ รวม ร้อยละ 

12. การเดินทางมาศึกษา 

      รถรับจา้งส่งนกัเรียนประจ า 

      รถสองแถว/มอเตอร์ไซด์รับจา้ง 

      เดิน 

      พาหนะส่วนตวั 

      รถประจ าทาง/รถตู ้

 

6 

50 

16 

2 

97 

 

1.5 

12.5 

4 

0.5 

24.2 

 

7 

52 

24 

5 

141 

 

1.8 

13 

6 

1.3 

35.3 

 

13 

102 

40 

7 

238 

 

3.3 

25.5 

10 

1.8 

59.5 

รวม 171 42.8 229 57.2 400 100 

  

ทีม่า : จากการส ารวจและค านวณ 

 

 จากตารางท่ี 4.1  พบวา่มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่ตอ้งการศึกษา

ต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงท่ีวิทยาลยัพณิชยการธนบุรีจ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 

57.2 และไม่ตอ้งการศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงท่ีวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี

จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 ตามล าดบั สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

 1. เพศ พบว่ามีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 304 

คน คิดเป็นร้อยละ 76.0 และเพศชาย จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0  

 2. สาขาวิชาท่ีจบ พบว่ามีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่ศึกษาในสาขา

บญัชี จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมาเป็นสาขาคอมพิวเตอร์ จ านวน 110 คน คิดเป็น

ร้อยละ 27.5 สาขาการขาย จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 สาขาธุรกิจคา้ปลีกทวิภาคจ านวน 34 

คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 สาขาเลขานุการจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 สาขาการท่องเท่ียวจ านวน 

8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 และ ตามล าดบั 

 3. เกรดเฉล่ีย พบว่ามีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่มีเกรดเฉล่ียอยู่ใน

ระดบั 3.01 – 3.50 จ  านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 รองลงมา คือ ระดบั 3.51 – 4.00 จ  านวน 112 

คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 ระดบั 2.51 – 3.00 มีจ  านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2 ระดบั 2.01 – 2.50 
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จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 และเกรดเฉล่ียนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 2.00 มีจ  านวน 7 คน คิดเป็น

ร้อยละ 1.8 ตามล าดบั 

 4. อาชีพของผูป้กครอง พบว่ามีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพ

รับจา้ง จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมาคือประกอบธุรกิจส่วนตวั จ านวน 74 คน คิด

เป็นร้อยละ 18.5 รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 พนกังาน/

ลูกจา้งเอกชน จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 อาชีพอ่ืนๆ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และ

เกษตรกร จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดบั 

 5. ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง พบวา่มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่

มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมา คือ ระดบัปริญญาตรี 

จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6/ ปวช. 3 หรือเทียบเท่า จ  านวน 68 คน คิด

เป็นร้อยละ 17.0 ระดบัปวส. หรือเทียบเท่า จ  านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18 ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

หรือเทียบเท่า จ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 ระดบัต ่ากวา่ประถมศึกษา จ านวน 25 คน คิดเป็น

ร้อยละ 6.3 ไม่ไดเ้รียนจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 และระดบัปริญญาโท จ านวน 2 คน คิดเป็น

ร้อยละ 0.5 ตามล าดบั 

 6. รายไดร้วมของครอบครัวเฉล่ียต่อปี พบวา่มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วน

ใหญ่มีรายได ้100,001 – 500,000 บาทต่อปี จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 รองลงมาคือ มี

รายได ้50,001 – 100,000 บาทต่อปี จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 มีรายได ้500,001 – 

1,000,000 บาทต่อปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 และมีนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 50,000 บาทต่อปี 

จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามล าดบั 

 7. จ  านวนสมาชิกในครอบครัว พบวา่มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่มี

สมาชิกในครอบครัว 3-4 คนจ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 รองลงมาคือจ านวนสมาชิกใน

ครอบครัวมากกว่า 5 คนข้ึนไป จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5  และมีจ านวนสมาชิกใน

ครอบครัว 1-2 คน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3 มี ตามล าดบั 

 8. จ  านวนพี่นอ้งท่ีก าลงัศึกษาอยู ่พบวา่มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่

มีพี่นอ้งท่ีก าลงัศึกษาอยู ่1-2 คนจ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมาคือไม่มีพี่นอ้งท่ีก าลงั
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ศึกษาอยู ่จ  านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 มีพี่นอ้งท่ีก าลงัศึกษาอยู ่จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 

4.2 และมีพี่นอ้งท่ีก าลงัศึกษาอยู ่5 คนข้ึนไปจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดบั 

 9. สถานภาพของบิดามารดา พบวา่มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่บิดา

มารดาอยูด่ว้ยกนัจ านวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 81.5 รองลงมาคือบิดามารดาหย่าร้าง จ านวน 60 

คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 บิดามารดาแยกกนัอยูจ่  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 และถึงแก่กรรม 3 

คน ร้อยละ 0.7 ตามล าดบั 

 10. ภูมิล าเนาของนักเรียน พบว่ามีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่

นักเรียนมีภูมิล าเนาอยู่กทม.และปริมณฑลจ านวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 79.2 และนักเรียนมี

ภูมิล าเนาอยูต่่างจงัหวดัจ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 ตามล าดบั 

 11. รายไดพ้ิเศษระหวา่งศึกษา พบวา่มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่ไม่

มีรายไดพ้ิเศษระหวา่งศึกษาจ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 และมีรายไดพ้ิเศษระหวา่งศึกษา

จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 ตามล าดบั 

 12. วิธีการเดินทางมาศึกษา พบว่ามีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่

เดินทางมาศึกษาโดยรถประจ าทาง/รถตูจ้  านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมาคือเดินทางมา

ศึกษาโดยรถสองแถว/มอเตอร์ไซค์รับจา้งจ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 เดินทางมาโดย

พาหนะส่วนตวั จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 เดินมาสถานศึกษาจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 

3.2 และ เดินทางมาศึกษาโดยรถรับจา้งท่ีรับส่งนกัเรียนประจ าจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8

ตามล าดบั 
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4.2  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงที่วิทยาลัย

พณชิยการธนบุรี 

   ข้อมูลเก่ียวกับระดับความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อ

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัพณิชยการธนบุรีของกลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปรดงักล่าว

แสดงค่าคะแนนเฉล่ีย ดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางที ่4.2  ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นความพึงพอใจและตน้ทุน 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจเลอืกศึกษาต่อใน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง วทิยาลยัพณิชยการธนบุรี 

กลุ่มทีเ่ลอืกศึกษาต่อ 

ค่าเฉลีย่ 

  

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D 

ระดบัการ

ตดัสินใจ 

ปัจจัยทางด้านความพงึพอใจ 

หลกัสูตร 

1. เป็นสถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียงและเป็นของรัฐบาล 

 

 

4.52 

 

 

.51 

 

 

มากท่ีสุด 

2. การจดัการเรียนการสอนท่ีดีมีมาตรฐาน  4.35 .56 มากท่ีสุด 

3. ครูมีความรู้เช่ียวชาญโดยตรงและใหค้วามรักความเอาใจ

ใส่ต่อลูกศิษย ์
3.96 .63 มาก 

4. มีกฏระเบียบขอ้บงัคบัการและแต่งกายท่ีเขม้งวด 3.84 .61 มาก 

5. มีหอ้งเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีเพียงพอ  2.78 .68 ปานกลาง 

6. ไม่ตอ้งมีการสอบคดัเลือก 4.38 .54 มากท่ีสุด 

หลกัสูตรโดยรวม 3.97 .23 มาก 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 

 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจเลอืกศึกษาต่อใน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง วทิยาลยัพณิชยการธนบุรี 

กลุ่มทีเ่ลอืกศึกษาต่อ 

ค่าเฉลีย่ 

  

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D 

ระดบัการ

ตดัสินใจ 

ความชอบความถนัดและความสนใจ 

7. ตวันกัเรียนอยากเรียน เป็นความชอบและความถนดั

ส่วนตวั 

4.59 .60 มากท่ีสุด 

8. ผดิหวงัการสอบจากท่ีอ่ืน 4.14 .63 มาก 

ความชอบความถนดัและความสนใจโดยรวม 4.37 .45 มากท่ีสุด 

อทิธิพลชักจูงจากบุคคลอืน่ๆ 

9. บิดา มารดาหรือผูป้กครองตอ้งการให้ศึกษา 
4.24 .62 มากท่ีสุด 

10. ไดรั้บค าแนะน าจากครู 4.28 .53 มากท่ีสุด 

11.ไดรั้บค าแนะน าและชกัชวนจากรุ่นพี่หรือรุ่นพี่ศิษยเ์ก่า 4.06 .65 มาก 

12. ไดรั้บการชกัชวนจากเพื่อน    4.43 .60 มากท่ีสุด 

13. มีพี่หรือญาติศึกษาอยู ่ 4.16 .56 มาก 

14. ไดรั้บข่าวสารประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่างๆ  3.38 .59 ปานกลาง 

อิทธิพลชกัจูงจากบุคคลอ่ืนๆโดยรวม 4.10 .21 มาก 

ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 

15. คาดหวงัจะมีความกา้วหนา้ในการประกอบ 

อาชีพหลงัจบการศึกษาเช่น หางานท าง่ายฯลฯ 

4.22 .61 มากท่ีสุด 

ความกา้วหนา้ในการประกอบอาชีพโดยรวม 4.22 .61 มากท่ีสุด 

ปัจจัยทางด้านความพงึพอใจโดยรวม 4.16 .21 มาก 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจเลอืกศึกษาต่อใน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง วทิยาลยัพณิชยการธนบุรี 

กลุ่มที่เลอืกศึกษาต่อ 

ค่าเฉลีย่ 

  

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D 

ระดบัการ

ตดัสินใจ 

ปัจจัยทางด้านต้นทุน 

16. สะดวกในการเดินทางหรือบา้นใกล ้ 4.33 .52 

 

มากท่ีสุด 

17. เสียค่าเทอมถูก 4.23 .57 มากท่ีสุด 

ปัจจัยทางด้านต้นทุนโดยรวม 4.28 .38 มากทีสุ่ด 

 

ทีม่า: จากการส ารวจและค านวณ 

 

 จากตารางท่ี 4.2 ของกลุ่มท่ีเลือกศึกษาต่อในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงท่ี

วิทยาลยัพณิชยการธนบุรีพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อท่ีเดิม 

จ าแนกตามปัจจยัดา้นความพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.16) และเม่ือพิจารณาเป็นราย

ขอ้ พบว่า ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อนัดบัดบั

แรก ตวันกัเรียนอยากเรียน  เป็นความชอบและความถนดัส่วนตวั (  = 4.59) รองลงมา เป็น

สถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียงและเป็นของรัฐบาล (  = 4.52) ไดรั้บการชกัชวนจากเพื่อน(  = 4.43)ไม่

ตอ้งมีการสอบคดัเลือก (  = 4.38) มีการจดัการเรียนการสอนท่ีดีมี (  = 4.35) ไดรั้บค าแนะน า

จากครู (  = 4.28) เบิดา มารดาหรือผูป้กครองตอ้งการให้ศึกษา (  = 4.24) และคาดหวงัวา่จะมี

ความกา้วหนา้ในการประกอบอาชีพหลงัจบการศึกษาท่ีน่ี (  = 4.22) ตามล าดบั 

 ส าหรับระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นความพอใจท่ีนกัเรียนตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงวทิยาลยัพณิชยการธนบุรีอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ อนัดบัแรก มีพี่

หรือญาติศึกษาอยู ่(  = 4.16) รองลงมา ผดิหวงัการสอบคดัเลือกจากท่ีอ่ืน (  = 4.14) ไดรั้บ

ค าแนะน าและชกัชวนจากรุ่นพี่หรือรุ่นพี่ศิษยเ์ก่า (  = 4.06) ครูผูส้อนมีความรู้เช่ียวชาญโดยตรง
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และใหค้วามรักความเอาใจใส่ต่อลูกศิษย ์(  = 3.96) และมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัและแต่งกายท่ี

เขม้งวด(  = 3.84) ตามล าดบั 

 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านความพึงพอใจท่ีนักเรียนตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลยัพณิชยการธนบุรีอยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่  อนัดบัแรก

เพราะไดรั้บข่าวสารประชาสัมพนัธ์ทางส่ือ (  = 3.38) และมีห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการ

สอนท่ีเพียงพอ (  = 2.78) ตามล าดบั 

  กลุ่มตัวอย่างมีระดับการตัดสินใจต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเรียนหลักสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงท่ีวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี จ  าแนกตามปัจจยัดา้นตน้ทุนในภาพรวม

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.28) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยั

ดา้นตน้ทุนท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สะดวกในการเดินทางหรือบา้นใกล้ (  = 4.33) และ

เพราะเสียค่าเทอมถูกกวา่ท่ีอ่ืน (  = 4.23) ตามล าดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



 56 

4.3 สรุปผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกศึกษาต่อหลกัสูตรระดับ

ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูงทีว่ทิยาลยัพณชิยการธนบุรี 

  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกศึกษาต่อโดยการเรียงอันดับ

ความส าคญัระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างจากมากไปหาน้อย เพื่อทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อเลือก

ศึกษาต่อหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงของนกัเรียนท่ีวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี อนั

เป็นแนวทางการสร้างนโยบายเพื่อเพิ่มจุดแข็งและโอกาสท่ีเอ้ือต่อการพฒันาวิทยาลยัพณิชยการ

ธนบุรีดงัตารางต่อไปน้ี 

 4.3.1 ผลการวเิคราะห์ของกลุ่มท่ีเลือกศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

ท่ีวทิยาลยัพณิชยการธนบุรี 

 

ตารางที ่4.3  ปัจจยัทางดา้นความพอใจจากระดบัความคิดเห็นมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั 

อนัดับ ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกศึกษาต่อในหลกัสูตรระดับ

ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูงทีว่ทิยาลยัพณชิยการธนบุรี 

ค่าเฉลีย่ 

  

ระดับการ

ตัดสินใจ 

1 ตวันกัเรียนอยากเรียน เป็นความชอบและความถนดัส่วนตวั 4.59 มากท่ีสุด 

2 เป็นสถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียงและเป็นของรัฐบาล 4.52 มากท่ีสุด 

3 ไดรั้บการชกัชวนจากเพื่อน 4.43 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่ากลุ่มท่ีเลือกศึกษาต่อให้เหตุผลการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อใน

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงท่ีวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี จ  าแนกตามปัจจยัทางดา้น

ความพอใจว่า ตวันกัเรียนอยากเรียน เป็นความชอบและความถนัดส่วนตวั มาเป็นอนัดบัแรก ดว้ย

คะแนนเฉล่ีย 4.59 รองลงมาไดแ้ก่ เป็นสถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียงและเป็นของรัฐบาล ดว้ยคะแนนเฉล่ีย 

4.52 อาจเพราะนกัเรียนมีความภาคภูมิใจในความมีช่ือเสียงของสถานศึกษาประกอบกบัเป็นของ

ภาครัฐ บ่งบอกถึงมาตรฐาน และสวสัดิการต่างๆท่ีภาครัฐจะเป็นผูส้นบัสนุน จึงส่งผลท าให้มีการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงท่ีวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี 

และ อนัดบั 3ไดแ้ก่ ไดรั้บการชกัชวนจากเพื่อน ดว้ยคะแนนเฉล่ีย 4.43 เน่ืองจากอิทธิพลการชกัจูง

จากบุคคลอ่ืนท่ีส าคัญส าหรับวยัรุ่นเลยก็คือ เพื่อน อันเกิดจากความรักใคร่สนิทสนม และ

DPU



 57 

ความคุน้เคยท่ีเคยไดร่้วมศึกษากนัมา สร้างเป็นความผูกพนัท่ีแน่นแฟ้น จึงท าให้มีการศึกษาต่อใน

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงท่ีวทิยาลยัพณิชยการธนบุรี  

 

ตารางที ่4.4  ปัจจยัทางดา้นความพอใจจากระดบัความคิดเห็นนอ้ยไปหามาก 3 อนัดบั 

 

อนัดับ ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกศึกษาต่อในหลกัสูตรระดับ

ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูงทีว่ทิยาลยัพณชิยการธนบุรี 

ค่าเฉลีย่ 

  

ระดับการ

ตัดสินใจ 

1 มีหอ้งเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีเพยีงพอ  2.78 ปานกลาง 

2 ไดรั้บข่าวสารประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่างๆ  3.38 ปานกลาง 

3 มีกฎระเบียบขอ้บงัคบัและแต่งกายท่ีเขม้งวด 3.84 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.4  พบวา่กลุ่มท่ีเลือกศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูงท่ีวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี มี 3 ปัจจยัท่ีไม่ใช่เหตุผลหลกัท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ

ในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงท่ีวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี ซ่ึงสามารถบอกถึง

ความบกพร่องของสถานศึกษา อนัดับแรก ได้แก่ มีห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ี

เพียงพอ ด้วยคะแนนเฉล่ีย 2.78  แสดงถึงสถานศึกษามีห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนท่ีไม่ค่อย

เพียงพอต่อการเรียนการสอน รองลงมาไดแ้ก่ ไดรั้บข่าวสารประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่างๆ เช่น วิทย ุ

โทรทัศน์ ส่ือส่ิงพิมพ์ ป้ายโฆษณา เว็บไซต์ต่างๆ ฯลฯ ด้วยคะแนนเฉล่ีย 3.38 อาจเป็นเพราะ

สถานศึกษาไม่ค่อยมีการประชาสัมพนัธ์ทางดา้นการรับสมคัรเขา้ศึกษาต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี 

จึงท าให้นักเรียนและบุคคลทั่วไปภายนอกสถานศึกษาไม่ค่อยทราบข้อมูลข่าวสารของทาง

สถานศึกษาอย่างเต็มท่ี และอนัดบัท่ี 3 มีกฎระเบียบขอ้บงัคบัและแต่งกายท่ีเขม้งวด ดว้ยคะแนน

เฉล่ีย 3.84 ดงันั้น ปัจจยัทั้ง 3ปัจจยัดงักล่าว ผูบ้ริหารควรน ามาพิจารณาปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพทาง

เพื่อท าให้กลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกศึกษาต่อหลักสูตรระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงท่ีวิทยาลัย

พณิชยการธนบุรีมีความพอใจและมีความสุขในการศึกษาต่อท่ีน่ีมากยิ่งข้ึน อีกทั้งเป็นการเพิ่ม

โอกาสในการชกัจูงญาติพี่นอ้งและบุคคลทัว่ไปใหเ้ลือกศึกษาต่อท่ีน่ีเพิ่มข้ึนไดอี้กดว้ย 
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ตารางที ่4.5  ปัจจยัทางดา้นตน้ทุนจากระดบัความคิดเห็นมากไปหานอ้ย  

 

อนัดับ ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกศึกษาต่อในหลกัสูตรระดับ

ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูงทีว่ทิยาลยัพณชิยการธนบุรี 

ค่าเฉลีย่ 

  

ระดับการ

ตัดสินใจ 

1 สะดวกในการเดินทาง 4.33 มากท่ีสุด 

2 เสียค่าเล่าเรียนถูก 4.23 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4.5  พบว่า กลุ่มท่ีเลือกศึกษาต่อให้เหตุผลการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อใน

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงท่ีวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี จ  าแนกตามปัจจยัทางดา้น

ตน้ทุนว่า สะดวกในการเดินทางมาเป้นอนัดบัแรก ดว้ยคะแนนเฉล่ีย 4.33 อาจเป็นเพราะปัจจยัใน

เร่ืองการเดินทางหรือบา้นใกล ้ถือว่าเป็นปัจจยัทางดา้นตน้ทุนในเร่ืองของค่าใชจ่้ายในการเดินทาง

ไปศึกษาถา้ใช้จ  านวนเงินไม่มากจนเกินไปและมีความสะดวกในการเดินทาง อีกทั้งไม่เหน่ือยใน

การเดินทาง ก็จะท าให้นกัเรียนมีอากาสตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นสูงท่ีวทิยาลยัพณิชยการธนบุรีเพิ่มมากข้ึน เพราะบางคร้ังระยะทางและวธีิการเดินทางอาจ

เป็นอุปสรรคท าให้เลือกศึกษาต่อน้อยลง และรองลงมา เสียค่าเล่าเรียนถูกกว่าท่ีอ่ืน ด้วยคะแนน

เฉล่ีย 4.23  เพราะค่าใชจ่้ายในการศึกษามีความส าคญัในการตดัสินใจของนกัเรียนหรือบุคคลทัว่ไป

อยูแ่ลว้ ถา้ค่าใชจ่้ายทางดา้นการศึกษาตลอดหลกัสูตรต ่า(ถูก) อนัเป็นปัจจยัท่ีดึงดูดและกระตุน้การ

ตัดสินใจได้เ ป็นอย่างดี  จึง ส่งผลท าให้นัก เ รียนมีการเ ลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงท่ีวทิยาลยัพณิชยการธนบุรี 
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ตารางที ่4.6 สรุปอนัดบัระดบัความคิดเห็นของปัจจยัรายขอ้ทางดา้นอิทธิพลการชกัจูงจากบุคคลอ่ืน

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงท่ีวิทยาลยั

พณิชยการธนบุรี  

 

อนัดับ ปัจจัยทางด้านอทิธิพลการชักจูงจากบุคคลอืน่ 
ค่าเฉลีย่ 

  

ระดับการ

ตัดสินใจ 

1 เพื่อน 4.43 มากท่ีสุด 

2 ครู 4.38 มากท่ีสุด 

3 บิดามารดาหรือผูป้กครอง 4.28 มากท่ีสุด 

4 พี่และญาติศึกษาอยู ่ 4.16 มาก 

5 รุ่นพี่หรือรุ่นพี่ศิษยเ์ก่า 4.06 มาก 

6 ส่ืออ่ืนๆ 3.38 ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ เพื่อนมีส่วนในการตดัสินใจมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ครู บิดา

มารดาหรือผูป้กครอง พี่และญาติศึกษาอยู ่และรุ่นพี่หรือรุ่นพี่ศิษยเ์ก่าและส่ืออ่ืนๆ ตามล าดบั แสดง

ใหเ้ห็นวา่เพื่อน คือความคุน้เคย ความผกูพนั ความสนิทสนมท่ีมีร่วมกนัมา มีบทบาทท่ีส าคญัในการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงท่ีวทิยาลยัพณิชยการธนบุรี   
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ตารางที ่4.7  อนัดบัคะแนนเฉล่ียของปัจจยัทางดา้นความพอใจและทางดา้นตน้ทุนเป็นรายขอ้ใหญ่

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง(ปวส.)ท่ี

วทิยาลยัพณิชยการธนบุรี 

 

อนัดับ ปัจจัยทางด้านความพอใจ ค่าเฉลีย่ ( ) 

1 ความชอบความถนดัและความสนใจ 4.37 

2 ความกา้วหนา้ในการประกอบอาชีพเม่ือศึกษาจบ 4.22 

3 อิทธิพลการชกัจูงจากบุคคลอ่ืน 4.10 

4 หลกัสูตร 3.97 

อนัดับ ปัจจัยทาด้านต้นทุน ค่าเฉลีย่( ) 

1 เพราะสะดวกในการเดินทาง 4.33 

2 เพราะเสียค่าเล่าเรียนถูกกวา่ท่ีอ่ืน 4.23 

 

 จากตารางท่ี 4.7  พบวา่ อนัดบัของกลุ่มท่ีเลือกศึกษาต่อ ให้ความส าคญักบัปัจจยัรายขอ้

ใหญ่ของปัจจัยทางด้านความพอใจท่ี มีผล ต่อการตัดสินใจเ ลือกศึกษาต่อในหลักสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงท่ีวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี อนัดบัแรกได้แก่ ความชอบความถนัด

และความสนใจ เม่ือพิจารณาการใหค้วามส าคญัรายขอ้ยอ่ยของกลุ่มท่ีเลือกศึกษาต่อ พบวา่ นกัเรียน

อยากเรียน เป็นความชอบและความถนดัส่วนตวัมากท่ีสุด อนัดบัสองไดแ้ก่ ความกา้วหน้าในการ

ประกอบอาชีพเม่ือศึกษาจบ อนัดบัสาม ไดแ้ก่ อิทธิพลการชกัจูงจากบุคคลอ่ืน เม่ือพิจารณาการให้

ความส าคญัรายขอ้ย่อย ไดรั้บค าชกัชวนจากเพื่อนมากท่ีสุด อนัดบัส่ีไดแ้ก่ หลกัสูตร เม่ือพิจารณา

การให้ความส าคัญรายข้อย่อย พบว่า เพราะเป็นสถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียงและเป็นของรัฐบาล 

ตามล าดบั  ส่วนปัจจยัทางดา้นตน้ทุนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกศึกษาต่อ ให้ความส าคญักบัปัจจยัในเร่ือง

ความสะดวกในการเดินทางมากท่ีสุดและ เสียค่าเล่าเรียนถูก ตามล าดบั 
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4.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใช้แบบจ าลองโลจิท (Logit 

Model) 

 การหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ โดยประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของสมการปัจจยั
ก าหนดการตดัสินใจศึกษาต่อในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงท่ีวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี 
โดยใช ้Binary-choice model ซ่ึงเป็นรูปแบบจ าลองท่ีใชว้ิเคราะห์ตวัแปรตามท่ีมีลกัษณะเป็นขอ้มูล
เชิงคุณภาพ (Model of Qualitative Choice) เม่ือตอ้งเผชิญกบัการตดัสินใจเลือกในทางเลือก 2 ทาง 
คือ ศึกษาต่อและไม่ศึกษาต่อ โดยสมมติฐานให้ความน่าจะเป็นของการตดัสินใจศึกษาต่อและไม่
ศึกษาต่อ มีรูปแบบเท่ากบัความถ่ีสะสมของการแจกแจงแบบโลจิสติกส์ซ่ึงเป็น Specified Model 
ของ Binary-choice model ซ่ึงเรียกวา่แบบจ าลองโลจิต (Logit Model) 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยวธีิ Stepwise เพื่อหาตวัแปรท่ีเหมาะสมในการอธิบายสมการ 
และเลือกโมเดลท่ีดีท่ีสุดในการอธิบายปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงท่ีวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี จากโมเดลท่ีไดต้ั้งขอ้สมมติฐานไว ้พบวา่ 
มีเพียง 2 ปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
วิทยาลยัพณิชยการธนบุรี ปัจจยัท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (α = 0.05) มี 1 
ตวัแปร ไดแ้ก่ เกรดเฉล่ียสะสม เน่ืองจากผลการศึกษา พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่มีเกรดเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัดี (เกรดเฉล่ีย 3.01 – 3.50) ดงันั้นเกรดเฉล่ียจะดีหรือไม่ ก็สามารถจะตดัสินใจศึกษาต่อท่ี
สถานศึกษาอ่ืนไดเ้ช่นเดียวกนั จึงไม่เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีต่อการตดัสินใจศึกษาต่อของนกัศึกษาวิทยาลยั
พณิชยการธนบุรี ซ่ึงผลการศึกษาไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิในดา้น
การตดัสินใจศึกษาต่อในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงท่ีวทิยาลยัพณิชยการธนบุรี  

 นอกจากน้ี เม่ือจ าแนกตามเหตุผลในการศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
พบวา่ ปัจจยัท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (α = 0.05) ประกอบดว้ย 2 ตวัแปร 
ไดแ้ก่ คะแนนทางดา้นความพอใจเฉล่ีย และคะแนนทางดา้นตน้ทุนเฉล่ีย จึงเป็นปัจจยัหน่ึงต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อของนักเรียนวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ซ่ึงผลการศึกษาสอดคล้องกับ
สมมติฐานการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิในดา้นการตดัสินใจศึกษาต่อในหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูงท่ีวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี ดงันั้น การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมทางสถิติ SPSS 
โดยวิธี Stepwise เพื่อหาตัวแปรท่ีเหมาะสมในการอธิบายสมการอนัได้แสดงผลลัพท์ไวใ้น
ภาคผนวก และเลือกโมเดลท่ีดีท่ีสุด ดงัตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้มการ Binary Logistic 

ตวัแปร ß S.E. Wald df Sig. Exp(ß) 

คะแนนทางดา้นความพอใจเฉล่ีย 1.477 .514 8.269 1 .004 4.381 

คะแนนทางดา้นตน้ทุนเฉล่ีย .864 .273 10.023 1 .002 2.373 

Constant -9.154 2.240 16.699 1 .000 .000 

 

ทีม่า : จากการส ารวจและค านวณ 

 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ มี 2 ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลในการศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงท่ีวทิยาลยัพณิชยการธนบุรี สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยโลจิสติค 

ดงัน้ี 

Y = -9.154 +1.477X1 +0 .864X2  

 โดยท่ี 

 Y คือ ตวัแปรหุ่นการตดัสินใจศึกษาต่อ,  Y = 0 ไม่ศึกษาต่อ  Y = 1 ศึกษาต่อ 

 X1 คือ คะแนนทางดา้นความพอใจเฉล่ีย 

 X2 คือ คะแนนทางดา้นตน้ทุนเฉล่ีย 

 จากสมการขา้งตน้ พบวา่ 

1)  คะแนนทางด้านความพอใจเฉล่ียและคะแนนทางด้านตน้ทุนเฉล่ียมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัการศึกษาต่อ การประมาณค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก 

2)  ตวัแปรตน้ทั้ง 2 ตวั คือ คะแนนทางดา้นความพอใจเฉล่ียและคะแนนทางดา้นตน้ทุนเฉล่ีย มีค่า ß 

เป็นบวก ดงันั้น ค่า Exp(ß) > 1 แสดงว่าปัจจยัทั้ง 2 ตวั ช่วยเพิ่มโอกาสการศึกษาต่อในหลกัสูตร

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 
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      การแปรผลการวเิคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกส์ 

 1. คะแนนทางดา้นความพอใจเฉล่ีย ของกลุ่มตวัอย่างมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

ศึกษาต่อในหลักสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงท่ีวิทยาลยัพณิชยการธนบุรีในทิศทาง

เดียวกนัเน่ืองจากเคร่ืองหมายหนา้สัมประสิทธ์ิเป็นบวก แสดงวา่ คะแนนทางดา้นความพอใจ ท าให้

มีโอกาสศึกษาต่อสูงถึง 4.38 เท่าโดยท่ีปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี ทั้งน้ี การเลือกศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงท่ีวทิยาลยัพณิชยการธนบุรี ส่วนใหญ่อาจมาจากปัจจยัรายขอ้ของปัจจยั

ทางดา้นความพอใจ อาทิเช่น นกัเรียนมีความชอบและความถนดัส่วนตวัมากท่ีสุด อิทธิพลการชกัจูง

จากบุคคลคนอ่ืน เช่น เพื่อน ครู บิดามารดาหรือผูป้กครอง ญาติ รุ่นพี่หรือรุ่นพี่ศิษยเ์ก่าตามล าดบั ซ่ึง

ความใกล้ชิดตรงส่วนตรงน้ีเองเป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมการตัดสินใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 

นอกเหนือจากความชอบความถนัดของตวันกัเรียนเอง อีกทั้งยงัมีหลกัสูตร เช่น เป็นหลกัสูตรของ

รัฐบาล มีวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีดีมีมาตรฐาน  ครูมีความรู้ความเช่ียวชาญและเอาใจใส่ต่อ

ศิษย ์ รวมไปถึงในเร่ืองของความพร้อมของสถานศึกษาท่ีมีการจดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์การเรียนการ

สอนท่ีเหมาะสมกบันกัเรียน และสุดทา้ยคือการมองถึงผลลพัทห์ลงัจากจบการศึกษาท่ีน่ี ไดแ้ก่ การ 

หางานท าง่าย ปัจจยัทางดา้นความพอใจท่ีมีความแตกต่างกนัจึงมีโอกาสศึกษาต่ออยา่งมีนยัส าคญั  ถา้

มีคะแนนทางด้านความพอใจเฉล่ียสูงก็จะท าให้มีโอกาสตัดสินใจเลือกศึกษาต่อเพิ่มข้ึนได้ ผล

การศึกษาสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิในดา้นการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อใน

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงท่ีวทิยาลยัพณิชยการธนบุรี 

 2. คะแนนทางดา้นตน้ทุนเฉล่ีย ของกลุ่มตวัอย่างมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา

ต่อในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงท่ีวิทยาลยัพณิชยการธนบุรีในทิศทางเดียวกนั

เน่ืองจากเคร่ืองหมายหน้าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก แสดงว่า คะแนนทางดา้นตน้ทุนเฉล่ียอนัประกอบ

ไปดว้ย ความสะดวกในการเดินทางหรือบา้นใกล้ เป็นปัจจยัท่ีนกัเรียนให้ความส าคญัมากท่ีสุด รอง

ลงคือ ค่าเล่าเรียนถูก ท าให้มีโอกาสศึกษาต่อสูงถึง 2.37 เท่าโดยท่ีปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี ทั้งน้ีเพราะ

นอกจากจะพิจารณาคะแนนทางดา้นความพอใจแลว้ ปัจจยัรายขอ้ทั้ง 2 ปัจจยั ก็มีส่วนช่วยส่งเสริม

การตดัสินใจไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะคนส่วนมากชอบของดีและของถูก ดงันั้นการเลือกศึกษาต่อส่วน

ใหญ่ อาจมาจากปัจจยัทางด้านตน้ทุนท่ีมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั ถ้ามีคะแนนทางด้าน

ต้นทุนเฉล่ียสูงก็ท าให้มีโอกาสตัดสินใจเลือกศึกษาต่อเพิ่มข้ึนได้ ผลการศึกษาสอดคล้องกับ
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สมมติฐานการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิด้านการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงท่ีวทิยาลยัพณิชยการธนบุรี 

 

ตารางที ่4.9 สรุปผลการศึกษาจากการทดสอบสมมติฐานโดยโลจิทโมเดล (Logit Model) 

 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการศึกษาต่อหลกัสูตรระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง วทิยาลยัพณิชยการธนบุรี 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

(Logit Model) 

ยอมรับ ปฏิเสธ 

1. เกรดเฉล่ียสะสม   

2. คะแนนทางดา้นความพอใจเฉล่ีย   

3. คะแนนทางดา้นตน้ทุนเฉล่ีย   

 

ทีม่า : จากการส ารวจและค านวณ 

 

 จากตารางท่ี 4.9  พบว่า จากปัจจยัทั้ง 3 ปัจจยั ปัจจยัทางด้านความพอใจและปัจจยั

ทางดา้นตน้ทุนเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นสูงท่ีวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี หมายถึง ถา้มีคะแนนทางดา้นความพอใจเฉล่ียและคะแนน

ทางดา้นตน้ทุนเฉล่ียสูง จะท าให้มีโอกาสตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นสูงท่ีวทิยาลยัพณิชยการธนบุรีเพิ่มข้ึน จึงยอมรับขอ้สมมติฐาน แต่ส าหรับเกรดเฉล่ีย ไม่มี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงท่ีวิทยาลยัพณิชย

การธนบุรี ดังนั้นเกรดเฉล่ียจะดีหรือไม่ ก็สามารถศึกษาต่อท่ีอ่ืนได้เช่นเดียวกัน จึงปฏิเสธข้อ

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ตารางที ่4.10  การทดสอบความเหมาะสมของปัจจยัท่ีใชใ้นโมเดล  

(Omnibus Test of Model Coeffecients) 

 Chi-square df Sig. 

Step 21.495 2 .000 

Block 21.495 2 .000 

Model 21.495 2 .000 

 

ทีม่า : จากการส ารวจและค านวณ 

 จากตารางท่ี 4.10 การทดสอบความเหมาะสมของปัจจยัท่ีใชใ้นโมเดล เป็นการทดสอบ

ภาพรวมของโมเดลวา่ปัจจยัท่ีใชมี้ความเหมาะสมในการอธิบายสมการ (Overall Model Evaluation) 

พิจารณาจากค่า Chi-square มีค่า 21.495 ซ่ึงก็คือค่า Model Chi-square ท่ีมี df = p = 2 หมายความวา่

มีสัมประสิทธ์ิของ Logistic Regreddion อยา่งนอ้ย 1 ตวั ท่ีไม่เป็นศูนย ์แสดงวา่ตวัโมเดลน้ีมีความ

เหมาะสมท่ีจะใชใ้นการท านายปัจจยัท่ีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงของนกัเรียนวทิยาลยัพณิชยการธนบุรี  

 

ตารางที ่4.11  การตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดล (Model Summary) 

Step -2 Log likelihood 
Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R 

Square 
1 524.583a .052 .070 

 

ทีม่า : จากการส ารวจและค านวณ 

จากตารางท่ี 4.11 ค่า -2 Log likelihood เป็นการทดสอบความเหมาะสมของ Model 

(Goodness and fit) โดยค่า -2 Log likelihood = 524.583 ค่าสัมประสิทธ์ิของการท านาย (R2) Cox & 

Snell และ Nagelkerke เป็นค่าท่ีบอกสัดส่วนหรือเปอร์เซ็นท่ีสามารถอธิบายความผนัแปรใน 

Logistic Regression Model ดงันั้น Cox & Snell R Square = 0.052 หมายความวา่ สมการน้ีสามารถ
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อธิบายความฝันแปรของตวัแปรตามไดถึ้ง ร้อยละ 5.2  หรือ Nagelkerke R Square = 0.070 

หมายความวา่สมการน้ีสามารถอธิบายความฝันแปรของตวัแปรตามไดร้้อยละ 7 

ตารางที ่4.12  ความถูกตอ้งของสมการในการท านาย 

กลุ่มตัวอย่างจริง 
ผลการท านายจากสมการ 

ไม่ศึกษาต่อ(0) ศึกษาต่อ(1) %ความถูกต้อง 

ไม่ศึกษาต่อ(0) 58 113 33.9 

ศึกษาต่อ(1) 36 193 84.3 

รวม   62.8 

 

ทีม่า : จากการส ารวจและค านวณ 

 ความถูกต้องของสมการในการท านาย  เป็นการแสดงประสิทธิภาพของสมการ

ถดถอยโลจิสติกส์ท่ีใช้โดยพิจารณาขอ้มูลท่ีเก็บมาได ้และผลการท านายเปรียบเทียบกนัว่าสมการ

สามารถท านายปัจจยัท่ีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อจากการส ารวจพบวา่ศึกษาต่อ หรือไม่ศึกษา

ต่อ ไดถู้กตอ้งก่ีเปอร์เซ็นตโ์ดยอาศยัปัจจยัท่ีมีในสมการ ผลการศึกษาพบว่า สมการท านายปัจจยัท่ี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมีการศึกษาต่อถูกตอ้ง 84.3 และท านายปัจจยัท่ีผลต่อการตดัสินใจ

ไม่เลือกศึกษาต่อ 33.9 โดยเฉล่ียสมการถดถอยโลจิสติกส์ท านายไดถู้กตอ้งร้อยละ  62.8 

 

ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. ให้รัฐบาลจดัท าหลกัสูตรการศึกษาปริญญาตรีต่อเน่ือง 2 ปี เหมือนเดิมให้สามารถเทียบ

โอนหน่วยกิตไดทุ้กรายวชิา   

2. ให้สถานศึกษามีการปรับปรุงห้องปฏิบติัการและห้องกิจกรรมต่างๆ เพิ่มอุปกรณ์การ

เรียนการสอนให้มีความทนัสมยัโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพดี์ด และเพิ่มจ านวนหนงัสือท่ี

ให้ความรู้ในห้องสมุด รวมไปถึงทางดา้นสุขอนามยัของนกัเรียนและนกัศึกษาในเร่ืองของห้องน ้ า

ใหมี้ความสะอาดมากยิง่ข้ึน 
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3. ให้สถานศึกษามีการคดัเกรดเฉล่ียในการแบ่งสาขาวิชา แบ่งกลุ่ม รอบเช้า รอบบ่ายให้

เหมาะสมกบัความสามารถและความตอ้งการของนกัเรียน 

4. ใหส้ถานศึกษามีการเปิดเป็นหลกัสูตรปริญญาตรี เพื่อท่ีจะไดศึ้กษาต่อท่ีเดิม 

5. ให้มีการประชาสัมพนัธ์สถานศึกษาให้เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไปและเด็กรุ่นใหม่ใน

สังคมมากยิง่ข้ึน 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา 

 
 จากการศึกษาปัจจัย ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจเ ลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงของนกัเรียน กรณีศึกษาวิทยาลยัพณิชยการธนบุรีโดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ท่ีวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี รวมทั้งเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกศึกษาต่อ
วิทยาลยัพณิชยการธนบุรีและเพื่อสร้างขอ้เสนอแนะแนวทางการจดัการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการด าเนินการต่างๆ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จ านวน 400 ชุด และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถสรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์และ
สมมติฐานท่ีตั้งไวด้งัน้ี 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 

 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3 วิทยาลยัพณิชยการธนบุรี 
จ  านวน 400  คน ทั้ง 5 สาขาวิชา ไดแ้ก่ สาขาวิชาการบญัชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการ
เลขานุการ  สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาธุรกิจคา้ปลีกทวิภาคี สาขาวิชาการท่องเท่ียว  ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง  มีเกรดเฉล่ียสะสมอยูใ่นระดบั 3.01-3.50 อาชีพและระดบัการศึกษาของผูป้กครองส่วน
ใหญ่มีอาชีพรับจา้งและมีการศึกษาระดบัประถมศึกษา รายได้รวมของครอบครัวเฉล่ียต่อปี อยู่ท่ี 
100,001-500,000 บาทต่อปี ส่วนใหญ่จ านวนสมาชิกในครอบครัวมี 3-4 คน จ านวนพี่นอ้งท่ีก าลงั
ศึกษาอยู ่1-2 คน สถานภาพผูป้กครองส่วนใหญ่อยูด่ว้ยกนั ภูมิล าเนาของของนกัเรียน ส่วนใหญ่อยู่
กทม.และปริมณฑล นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่มีรายไดพ้ิเศษระหวา่งการศึกษา การเดินทางมาศึกษาส่วน
ใหญ่คือ รถประจ าทาง/รถตู ้ และเลือกศึกษาต่อสาขาการบญัชีมากท่ีสุด 

 จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงกรณีศึกษาวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี โดยใช้แบบจ าลองโลจิท (Logit 

Model) พบวา่ คะแนนปัจจยัทางดา้นความพอใจเฉล่ีย ประกอบไปดว้ย 4 ปัจจยัไดแ้ก่ อิทธิพลชกัจูง
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จากบุคคลอ่ืนๆ ความกา้วหน้าในการประกอบอาชีพเม่ือจบการศึกษา หลกัสูตร ความชอบความ

ถนดัและความสนใจ และคะแนนปัจจยัทางดา้นตน้ทุนเฉล่ียประกอบไปดว้ย ความสะดวกในการ

เดินทาง และค่าเล่าเรียนถูก มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง

ท่ีวทิยาลยัพณิชยการธนบุรี 

 นอกจากน้ียงัศึกษาการให้คะแนนความส าคญัปัจจยัทางดา้นความพอใจเฉล่ียของกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีเลือกศึกษาต่อ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกศึกษาต่อใหค้วามส าคญักบัปัจจยัรายขอ้มากท่ีสุด 

3 อนัดบั อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ตวันกัเรียนอยากเรียน เป็นความชอบและความถนดัส่วนตวั รองลงมา 

เป็นสถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียงและเป็นของรัฐบาล และได้รับการชกัชวนจากเพื่อน ตามล าดบั ส่วน

ปัจจยัรายขอ้ท่ีให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุด 3 อนัดบั อนัดบัแรก มีห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการ

สอนท่ีเพียงพอ รองลงมา ไดรั้บข่าวสารประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่างๆ และมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัและ

การแต่งกายท่ีเขม้งวด ตามล าดบั ส่วนคะแนนปัจจยัทางดา้นตน้ทุนเฉล่ีย อนัดบัแรก ไดแ้ก่  สะดวก

ในการเดินทาง และเสียค่าเล่าเรียนถูก ตามล าดบั ดงันั้นผูบ้ริหารควรน ามาพิจารณาปรับปรุงและ

เพิ่มคุณภาพเพื่อท าให้กลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกศึกษาต่อหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ท่ี

วิทยาลยัพณิชยการธนบุรีไดรั้บความพึงพอใจและมีความสุขในการศึกษาต่อท่ีน่ีมากยิ่งข้ึน อีกทั้ง

เป็นการเพิ่มโอกาสในการชกัจูงญาติพี่นอ้งและบุคคลทัว่ไปให้เลือกศึกษาต่อท่ีน่ีเพิ่มข้ึนและให้เป็น

ท่ีตอ้งการของนกัเรียนและนกัศึกษามากยิง่ข้ึน  

 

5.2  อภิปรายผล 

  เน่ืองดว้ยสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นปัญหาวา่งงาน 

ตลาดแรงงานส่วนใหญ่มีความตอ้งการแรงงานท่ีมีความรู้ ทกัษะ ความช านาญเฉพาะดา้นเพิ่มข้ึน 

โดยเฉพาะทางดา้นอาชีวศึกษา อีกทั้งการมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะทางดา้น

พณิชยกรรม ในขณะท่ีจ านวนนกัเรียนและนกัศึกษาท่ีสนใจศึกษาต่อนอ้ยลง จึงเกิดการแข่งขนักนั

ทั้งภาครัฐและเอกชน การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงของนกัเรียน กรณีศึกษาวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี จะเป็นส่วนหน่ึงใน

การแกไ้ขปัญหาดงักล่าวเพื่อเพิ่มจ านวนนกัเรียนและนกัศึกษาท่ีศึกษาต่อในสายทางดา้นอาชีวศึกษา 
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อนัเป็นการลดจ านวนการวา่งงาน เพราะในสายทางดา้นอาชีวศึกษาน้ีจะเป็นส่วนเติมเต็มแรงงานท่ีมี

ประสิทธิภาพในตลาดแรงงานไดเ้ป็นอยา่งดี โดยมีผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

 5.2.1 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของนกัเรียน กรณีศึกษาวิทยาลยัพณิชยการธนบุรีผลจากการศึกษาใน Logit 

Model พบวา่ มี 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ คะแนนปัจจยัทางดา้นความพอใจเฉล่ีย (หลกัสูตร อิทธิพลชกัจูงจาก

บุคคลอ่ืนๆ ความกา้วหน้าในการประกอบอาชีพเม่ือจบการศึกษา ความชอบความถนดัและความ

สนใจ) และคะแนนปัจจยัทางดา้นตน้ทุนเฉล่ีย ( ความสะดวกในการเดินทาง และค่าเล่าเรียนถูก)  มี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท่ีวิทยาลยั

พณิชยการธนบุรี 

 5.2.2  ความชอบความถนดัและความสนใจ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อใน

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท่ีวิทยาลยัพณิชยการธนบุรีมีระดบัความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดสอดคลอ้งกบังานวิจยัของละเอียด ศรีหาเหง่า (2549) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลการตดัสินใจของนกัศึกษาในการเลือกศึกษาต่อในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตอ าเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในโรงเรียนอาชีวศึกษาของ

เอกชนเกิดจากความชอบส่วนตวัของนกัศึกษามากท่ีสุดเน่ืองจากเป็นทั้งความสามารถพื้นฐานจาก

การไดส้ะสมประสบการณ์ความรู้ ทกัษะและ ความสามารถพิเศษในตวันกัเรียนเอง อนัเป็นการสั่ง

สมความรู้สึกนึกคิดจนเกิดความชอบและความถนดั 

 5.2.3  ความกา้วหนา้ในการประกอบอาชีพเม่ือศึกษาจบเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท่ีวิทยาลยัพณิชยการธนบุรีอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด มีความสอดคล้องกบังานวิจยัของละเอียด ศรีหาเหง่า (2549) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลการตดัสินใจของนกัศึกษาในการเลือกศึกษาต่อในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตอ าเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงใหม่  เน่ืองจากเม่ือนกัศึกษาส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้และวุฒิการศึกษาจะ

เป็นตวัสร้างโอกาสความเจริญในดา้นการประกอบอาชีพอนัจะน าพารายได ้ความมัน่คงในหนา้ท่ีการ

งานเป็นการพฒันาตนเองในอนาคตซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ

ประกอบอาชีพไดจ้ริง ส่งผลต่อความคาดหวงัรายไดท่ี้ดีในอนาคตอีกดว้ย 
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 5.2.4  อิทธิพลการชกัจูงจากบุคคลอ่ืน ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในหลกัสูตร

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ท่ีวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีอยู่ในระดบัมาก ดงันั้น

สถานศึกษาควรใหค้วามส าคญั กบัทศันคติท่ีดีกบัชุมชน ผูป้กครอง ญาติ พี่นอ้ง และตวันกัเรียนเอง 

วทิยาลยัพณิชยการธนบุรีควรส่งเสริมทางดา้นส่ือประชาสัมพนัธ์ การโฆษณาวิทยาลยัจดัอยูเ่กณฑ์ท่ี

ค่อนขา้งต ่า หรืออาจจะมีขอ้เสนอพิเศษให้กบัศิษยปั์จจุบนั ศิษยเ์ก่า รุ่นพี่ให้มีการชกัชวนแนะน าผูท่ี้

สนใจศึกษาต่อหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ให้มาสมคัรศึกษาต่อท่ีวิทยาลยัพณิชยการ

ธนบุรี อนัเป็นช่องทางในการเพิ่มจ านวนนกัศึกษาให้เพิ่มข้ึน หรือมีการประชาสัมพนัธ์ ให้ชุมชน 

ผูป้กครอง ญาติ พี่นอ้ง และตวันกัเรียน ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีประโยชน์ในดา้นอาชีพ การท างาน มี

รายได ้ทั้งในระหวา่งศึกษาและหลงัจากจบการศึกษา เพราะมีส่วนผลกัดนัทางดา้นความคิดให้กบั

เด็ก ช่วยกระตุน้ในการตดัสินใจ  สอดคลอ้งกบังานวจิยัละเอียด  

ศรีหาเหง่า (2549 ) โดยเฉพาะเพื่อน  

 5.2.5  หลกัสูตร ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ท่ีวิทยาลยัพณิชยการธนบุรีอยู่ในระดบัมาก เป็นเร่ืองของการบริหารจดัการ

ของรัฐบาลและสถานศึกษาท่ีจะสร้างนโยบายร่วมกนั  สถานศึกษาจะเป็นส่วนหน่ึงในการปรับปรุง

ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน เช่น การจดัหลกัสูตรให้ตรงกบัตลาดแรงงานให้ไดม้าก

ท่ีสุด จดัท าโครงการการเรียนรู้ท่ีเป็นการสอนนกัเรียนให้มีทกัษะในการประกอบอาชีพอยา่งแทจ้ริง 

ไม่เพียงแค่ศึกษาทฤษฎีแต่ต้องลงมือปฏิบติัด้วย  การจดัเตรียมอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ี

ทนัสมยัให้เพียงพอกบัจ านวนนักเรียนและนักศึกษา  รวมไปถึงการใส่ใจทางด้านสุขอนามยัใน

นกัเรียนเช่น การดูแลความสะอาดบริเวณวิทยาลยัและห้องน ้ าของนกัเรียน ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ ใน

แง่ของผูบ้ริหารควรมีการรณรงค์และสร้างกฏระเบียบท่ีเขม้งวดในเร่ืองน้ีเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี 

ปัจจยัเหล่าน้ี เป็นส่ิงท่ีส าคญัอนัจะส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อของนกัเรียน สอดคลอ้งกบัการวิจยั

ของอารมณ์  เพชรช่ืน (2545) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อของนกัเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน ในแง่ของปัจจยัดา้นโรงเรียนซ่ึงตวัแปรท่ีให้ความส าคญัมากคือ หลกัสูตรท่ีเปิด

สอนสอดคลอ้งกบัสถานประกอบการ ท่ีตั้งของโรงเรียน ภาพพจน์(อาคารและอุปกรณ์การเรียนการ

สอน)และขนาดของโรงเรียน ซ่ึงอยูใ่นการศึกษาปัจจยัทางดา้นหลกัสูตรของผูว้ิจยั  แต่ไม่สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของกญักมล  เถ่ือนเหมือน (2549) ท่ีได้ศึกษาปัจจยัจูงใจในการเลือกเขา้ศึกษาของ
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นกัศึกษาในมหาลยัศรีปทุม เร่ืองความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัเลือกเขา้ศึกษาต่อ ทางดา้นการจดัการ

เรียนการสอน อาจเน่ืองมาจากความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีมีการศึกษาท่ีแตกต่างกนัระหว่าง

อุดมศึกษากบัดา้นอาชีวศึกษา ความพร้อมในการเป็นสถานศึกษาระดบัปริญญาตรีมกัมีความพร้อม

ท่ีสมบูรณ์และมีมาตรฐานไม่แตกต่างกนันกั จึงท าให้หลกัสูตรไม่มีผลต่อการศึกษาต่อของนกัเรียน

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

 5.2.6  จากการศึกษาของผูว้ิจยัท่านหน่ึงพบวา่ ผูป้กครองท่ีมีอาชีพรับจา้ง มกัส่งบุตรธิดาศึกษา

ต่อทางด้านอาชีวะเช่นเดียวกัน  ซ่ึงสอดคล้องกับก าธร ธรรมพิทกัษ์ (2541) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมี

ผลกระทบต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัอาชีวศึกษาในจงัหวดัพะเยา และสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของละเอียด ศรีหาเหง่า (2549)  อาจเป็นเพราะอาชีพรับจา้ง เป็นอาชีพท่ีใช้วุฒิการศึกษาทางดา้น

วชิาชีพ ประกอบอาชีพตามความถนดัและเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน   

 5.2.7  เกรดเฉล่ียสะสม เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในหลกัสูตร

ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท่ีวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เพราะเกรดเฉล่ียจะดี

หรือไม่ ก็สามารถศึกษาต่อท่ีอ่ืนไดเ้ช่นเดียวกนั จึงไม่เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อ

ของนกัเรียนวทิยาลยัพณิชยการธนบุรี ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาของอมัวา แกว้ประสิทธ์ิ 

(2550) ท่ีศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงของ

นกัศึกษาวทิยาลยัเทคนิคชยันาทการศึกษาต่อ  ไดมี้เหตุผลวา่นกัศึกษาต่างมุ่งหวงัท่ีเขา้มาศึกษาต่อใน

สายวชิาชีพกนัอยูแ่ลว้  

  

5.3  ข้อเสนอแนะ 

      5.3.1  รัฐบาลควรหันมาให้โอกาสนกัศึกษาท่ีจบหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง

โดยใชเ้วลาศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาประมาณ 2 ปี  ซ่ึงในปัจจุบนักรณีการเทียบโอนนกัศึกษาท่ีจบ

จากระดบัอาชีวศึกษาเสียเวลาศึกษาต่อมากกวา่ 2 ปี ถึงจะจบการศึกษา และจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใน

การศึกษาเป็นจ านวนมากข้ึน ท าให้นกัศึกษารุ่นใหม่ท่ีจะเขา้ศึกษาต่อระดบัอาชีวศึกษาลดน้อยไป

เป็นอย่างมาก ท าให้มีผลกระทบต่อสถานศึกษา ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่ามี

ความประสงคจ์ะศึกษาต่อให้จบทีเดียว 4 ปี หรือสามารถเทียบโอนหน่วยกิตไดทุ้กรายวิชา โดยการ

จดัท าการทดสอบความรู้คู่กบัเกรดเฉล่ียในรายวิชาของสถานศึกษาเดิมเพื่อลดปัญหาการลดจ านวน
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ของผูท่ี้ศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง โดยเฉพาะการจดัการศึกษา

ทางดา้นพณิชยกรรม 

 5.3.2  ผูบ้ริหารควรมีนโยบายจดัการศึกษาโดยมีการแบ่งแยกกลุ่มเรียนตามความสามารถและมี

ระดบัผลการเรียนท่ีใกลเ้คียงกนัตามเกรดเฉล่ียของนกัเรียนอยา่งเหมาะสม  รวมถึงด าเนินการจดัการ

เรียนการสอนท่ีจะท าให้นกัเรียนท่ีมีระดบัผลการเรียนต ่าให้มีระดบัผลการเรียนดีข้ึน พร้อมเพิ่ม

ศกัยภาพนกัเรียนท่ีมีระดบัผลการเรียนดีให้ดียิ่งข้ึนและหาวิธีการให้นกัเรียนท่ีมีระดบัผลการเรียน

สูงมาเรียนท่ีวิทยาลยัพณิชยการธนบุรีเพิ่มข้ึนอีกเป็นเป็นการสร้างประสิทธิภาพให้กบันักเรียน 

นกัศึกษา รวมไปถึงการมีภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อสายตาบุคคลทัว่ไป ผูป้กครอง และผูป้ระกอบการ เพราะ

การมีระดบัผลการเรียนท่ีดีบ่งบอกถึงความขยนั ความรับผิดชอบ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนและ

นกัศึกษา 

 5.3.3  ครูควรมีการพฒันาระดบัความรู้ความสามารถของตนเองโดยผูบ้ริหารควรมีการส่งเสริม

ใหค้รูไดรั้บการพฒันาในดา้นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียน นกัศึกษาชุมชนและสังคม ผูบ้ริหาร

ควรมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและให้การสนับสนุนต่อไปเพื่อเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของ

วิทยาลยัและสร้างความมัน่ใจในการเรียนการสอนของครูว่าจะน าพาพวกเขาไปสู่ความส าเร็จได ้

รวมไปถึง การแต่งกายและความประพฤติของนักศึกษาวิทยาลยัพณิชยการธนบุรีควรไดรั้บการ

ปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความเขม้งวดมากข้ึนเพราะอยูใ่นระดบันอ้ย 

 5.3.4 ผูบ้ริหารควรมีการขอความร่วมมือกบัสถานประกอบการมากยิ่งข้ึนเพื่อท าให้นกัเรียน

และนกัศึกษาท่ีจบจากท่ีน่ีไดมี้โอกาสเขา้งาน หางานไดม้ากข้ึนอีกเช่น การรับโควตา้นกัเรียนและ

นกัศึกษาท่ีจบจากวทิยาลยัพณิชยการธนบุรีเขา้ท างานในสถานประกอบการต่างๆ 

 5.3.5 ควรมีการประชาสัมพนัธ์วิทยาลยัพณิชยการธนบุรีให้กบันกัเรียน นกัศึกษา ผูป้กครอง 

และบุคคลทัว่ไปใหรั้บทราบมากกวา่น้ี 

 5.3.6  สร้างกิจกรรมปลูกฝังให้นกัเรียนนกัศึกษา รักสถาบนั มีความรักใคร่กลมเกลียวกนัใน

สถาบนัทั้งรุ่นพี่ รุ่นนอ้ง ศิษยเ์ก่า น ารุ่นพี่ศิษยเ์ก่าท่ีประสบความส าเร็จมาถ่ายทอดประสบการณ์การ

ท างานเม่ือจบการศึกษาจากท่ีน่ีไปแลว้ เพื่อใหรุ่้นนอ้งไดมี้แรงบนัดาลใจในการประกอบอาชีพท่ีเขา

สนใจ และท าอยา่งไรใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของสถานประกอบการ เน่ืองจากการศึกษาพบวา่ ความชอบ
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ความถนดัและความสนใจ และอิทธิพลชกัจูงจากบุคคลอ่ืนๆโดยเฉพาะเพื่อน มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงท่ีวทิยาลยัพณิชยการธนบุรี 

 5.3.7  ผูบ้ริหารควรมีนโยบายปรับปรุงสถานศึกษาให้น่าอยู่มากข้ึน โดยเฉพาะการปรับปรุง

อาคาร ห้องเรียน ห้องปฎิบติัการ ห้องชมรม ห้องน ้ า ห้องสมุด สาธารณูปโภคต่างๆ อุปกรณ์การ

เรียนท่ีเอ้ืออ านวยความสะดวกต่อการศึกษาเช่น คอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีด โต๊ะเรียน ฯลฯ ให้ถูก

สุขลกัษณะและมีจ านวนท่ีเพียงพอต่อการเรียนการสอนส าหรับนกัเรียน นกัศึกษา 

 

5.4  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 5.4.1 ขอบเขตของการศึกษา ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดก้ าหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะ

นกัเรียนวิทยาลยัพณิชยการธนบุรีเท่านั้น และกลุ่มประชากรดงักล่าวมีเพียงแค่สถานศึกษาเดียว

เท่านั้ น ซ่ึงเป็นประชากรส่วนหน่ึงของสถานศึกษารัฐบาลเดียวในกรุงเทพมหานคร ส าหรับ

การศึกษาคร้ังต่อไปน่าจะท าการศึกษาโดยเพิ่มกลุ่มตวัอย่างจากสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษาทั้ งกรุงเทพมหานครหรือภูมิภาคทั้ งภาครัฐและเอกชน เพื่อน าผล

การศึกษามาใชใ้นระดบัจงัหวดัหรือประเทศต่อไป 

 5.4.2 ควรศึกษาวจิยัถึงตวัแปรอ่ืนๆ อาจจะน าเปรียบเทียบพฤติกรรมการตดัสินใจของนกัเรียน

ท่ีก าลงัจบการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพภาครัฐกบัเอกชนหรืออนุปริญญา(ปวส.)กบั

ระดบัปริญญาตรี เพื่อใหเ้ห็นถึงความแตกต่างและสอดคลอ้งกนัไดอ้ยา่งชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกศึกษาต่อในหลกัสูตรระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) ของนักเรียน กรณีศึกษาวทิยาลยัพณชิยการธนบุรี 

****************** 
 
ค าช้ีแจง 
 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา
ต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ท่ีวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี โดย
แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน คือ  
  
 ตอนท่ี 1  ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
 ตอนท่ี 2  แบบส ารวจความพึงพอใจการเลือกศึกษาต่อระดบัหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท่ีวทิยาลยัพณิชยการธนบุรี โดยการวดัระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีศึกษา  

 
 ดงันั้น จึงใคร่ขอความกรุณาโปรดตอบแบบสอบถามตามความรู้ ความเขา้ใจและความ

คิดเห็น ใหต้รงตามสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุดเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจยัขอ้มูลท่ีท่านตอบจะ
ถือเป็นความลบั ผูท้  าการศึกษาวจิยัใคร่ขอขอบคุณในความร่วมของท่านเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี
ดว้ย 

****************** 
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ตอนที่ 1 ลกัษณะข้อมูลทัว่ไปของนักเรียน 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจริง 
 1. เพศ 
    ชาย      หญิง 

2. แผนกวชิาสาขา 
  สาขาบญัชี       สาขาการขาย  
  สาขาคอมพิวเตอร์     สาขาเลขานุการ  
  สาขาธุรกิจคา้ปลีกทวภิาคี     สาขาการท่องเท่ียว 

3. เกรดเฉล่ียสะสม (GPA)..……………………………  
4. ผูป้กครองของนกัเรียนประกอบอาชีพ (พอ่ / แม่ / ผูป้กครอง) 

  รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ   พนกังาน/ลูกจา้งเอกชน 
  ประกอบธุรกิจส่วนตวั    เกษตร 
  รับจา้ง       อ่ืนๆโปรดระบุ......................... 

5. ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง 
  ไม่ไดเ้รียน    
  ต ่ากวา่ประถมศึกษา  
   ประถมศึกษา (ป.6)  
   มธัยมศึกษาตอนตน้(ม.3)หรือเทียบเท่า 
  มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
   อนุปริญญา ปวส.หรือเทียบเท่า 
   ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
   สูงกวา่ปริญญาตรี 

6. รายไดร้วมของครอบครัวเฉล่ียต่อปี………………………......... บาท 
7. จ านวนสมาชิกในครอบครัว………………………..................... คน 
8. จ  านวนพี่นอ้งท่ีก าลงัศึกษาอยู…่……………………................... คน 
9. สถานภาพของบิดามารดา 

       อยูด่ว้ยกนั       แยกกนัอยู ่
       หยา่ร้าง       ถึงแก่กรรม 

10. ท่านมีภูมิล าเนาอยูท่ี่ใด 
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    ต่างจงัหวดั     กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 
 11. ระหวา่งศึกษาท่านท างานหรือมีรายไดพ้ิเศษหรือไม่ 
    มี      ไม่มี 

12. ท่านเดินทางมาโดย 
  รถรับจา้งท่ีรับส่ง- นกัเรียนประจ า    พาหนะส่วนตวั 
 รถสองแถว /มอเตอร์ไซตรั์บจา้ง  รถประจ าทาง / รถตู ้
  เดิน      อ่ืนๆ………………. 

13.เม่ือจบการศึกษาระดบัปวช. 3 แลว้ นกัเรียนตอ้งการศึกษาต่อท่ีใด 
      ศึกษาต่อปวส.วทิยาลยัพณิชยการธนบุรี  
      อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................................ 
                 เพราะเหตุใด ............................................................................. 
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ตอนที ่2 แบบส ารวจความพึงพอใจการเลือกศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ท่ีวทิยาลยัพณิชยการธนบุรี โดยการวดัระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีศึกษา 
 ให้ท่ าน เ ลือกว่า ปัจจัย ต่อไป น้ี มีผลต่อการตัดสินใจเ ลือก ศึกษา ต่อในหลัก สูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)ของนกัเรียนท่ีวิทยาลยัพณิชยการธนบุรีมากนอ้ยเพียงใด โดย
ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของท่าน มีความหมายดงัน้ี 

1  หมายถึง  มีผลต่อการตดัสินใจ นอ้ยท่ีสุด  
2 หมายถึง  มีผลต่อการตดัสินใจ นอ้ย  
3 หมายถึง  มีผลต่อการตดัสินใจ ปานกลาง  
4 หมายถึง  มีผลต่อการตดัสินใจ มาก  
5 หมายถึง  มีผลต่อการตดัสินใจ มากท่ีสุด 

ค าช้ีแจง  โปรดเลือกตวัเลข ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของท่าน ตามความเป็นจริง 
 
ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการตดัสินใจเลอืกศึกษาต่อหลกัสูตรประกาศนยีบัตร

วชิาชีพช้ันสูง วทิยาลยัพณิชยการธนบุรีมากน้อยเพยีงใด 
มผีลต่อการตดัสินใจในระดบั 
5 4 3 2 1 

ปัจจัยทางด้านความพงึพอใจ 
หลกัสูตร 
1. นกัเรียนเลือกศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง
วทิยาลยัพณิชยการธนบุรีเพราะเป็นสถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ี
รู้จกัมาอยา่งยาวนานและเป็นของรัฐบาล 

     

2. นกัเรียนเลือกศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง
วทิยาลยัพณิชยการธนบุรีเพราะมีการจดัการเรียนการสอนท่ีดี มี
มาตรฐาน 

     

3. นกัเรียนตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูงวทิยาลยัพณิชยการธนบุรีเพราะครูมีความรู้เช่ียวชาญโดยตรง
และใหค้วามรักความเอาใจใส่ต่อลูกศิษย ์

     

4. นกัเรียนตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูงวทิยาลยัพณิชยการธนบุรีเพราะมีกฏระเบียบขอ้บงัคบัการ
และแต่งกายท่ีเขม้งวด 
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจเลอืกศึกษาต่อในหลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ช้ันสูง วทิยาลยัพณิชยการธนบุรีมากน้อยเพยีงใด 

มผีลต่อการตดัสินใจในระดบั 
5 4 3 2 1 

ปัจจัยทางด้านความพงึพอใจ 
หลกัสูตร 
5. นกัเรียนตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูงวทิยาลยัพณิชยการธนบุรีเพราะมีหอ้งเรียนและอุปกรณ์การ
เรียนการสอนท่ีเพียงพอ 

     

6. นกัเรียนเลือกศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง
วทิยาลยัพณิชยการธนบุรีเพราะไม่ตอ้งมีการสอบคดัเลือก 

     

ความชอบความถนัดและความสนใจ 
7. นกัเรียนตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูงวทิยาลยัพณิชยการธนบุรีเพราะตวันกัเรียนอยากเรียน เป็น
ความชอบและความถนดัส่วนตวั 

     

8. นกัเรียนตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูงวทิยาลยัพณิชยการธนบุรีเพราะผดิหวงัการสอบจากท่ีอ่ืน 

     

อทิธิพลชักจูงจากบุคคลอืน่ๆ 
9. นกัเรียนตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูงวทิยาลยัพณิชยการธนบุรีเพราะบิดา มารดาหรือผูป้กครอง
ตอ้งการใหศึ้กษา 

     

10. นกัเรียนตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูงวทิยาลยัพณิชยการธนบุรีเพราะไดรั้บค าแนะน าจากครู 

     

11.นกัเรียนตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูงวทิยาลยัพณิชยการธนบุรีเพราะไดรั้บค าแนะน าและชกัชวน
จากรุ่นพี่หรือรุ่นพี่ศิษยเ์ก่า 

     

12. นกัเรียนตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูงวทิยาลยัพณิชยการธนบุรีเพราะไดรั้บการชกัชวนจากเพื่อน    

     

13. นกัเรียนตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูงวทิยาลยัพณิชยการธนบุรีเพราะมีพี่หรือญาติศึกษาอยู ่
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจเลอืกศึกษาต่อในหลกัสูตรประกาศนียบัตร
วชิาชีพช้ันสูง วทิยาลยัพณิชยการธนบุรีมากน้อยเพยีงใด 

มผีลต่อการตดัสินใจในระดบั 
5 4 3 2 1 

 ปัจจัยทางด้านความพอใจ 
อทิธิพลชักจูงจากบุคคลอืน่ๆ 

1  14. นกัเรียนตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ

ชั้นสูงวทิยาลยัพณิชยการธนบุรีเพราะไดรั้บข่าวสารประชาสัมพนัธ์

ทางส่ือต่างๆ เช่น วทิย ุโทรทศัน์ ป้ายโฆษณา เวบ็ไซดต่์างๆ ฯลฯ  

     

ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพหลงัจบการศึกษา 
15. นกัเรียนเลือกศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง
วทิยาลยัพณิชยการธนบุรีเพราะคาดหวงัจะมีความกา้วหนา้ในการ
ประกอบอาชีพหลงัจบการศึกษาท่ีน่ีเช่น เป็นท่ียอมรับของ
ผูป้ระกอบการ หางานท าง่ายกวา่ศึกษาท่ีอ่ืนฯลฯ 

     

ปัจจัยทางด้านต้นทุน 
16. นกัเรียนเลือกศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง
วทิยาลยัพณิชยการธนบุรีเพราะสะดวกในการเดินทาง 

     

17. นกัเรียนเลือกศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง
วทิยาลยัพณิชยการธนบุรีเพราะเสียค่าเล่าเรียนถูกกวา่ท่ีอ่ืน 

     

 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมท่ีมีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                                ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งสูง 
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ขอ้มูลจากโปรแกรม SPSS เพื่อทดสอบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงท่ีวทิยาลยัพณิชยการธนบุรีของแบบจ าลองโลจิท โดยวธีิ Stepwise  
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ประวตัิผู้เขียน   
 
ช่ือ-นามสกุล    เมธาว ี สุขปาน 
ประวติัการศึกษา  ปริญญาเศรษฐศาสตร์บณัฑิต (ศบ.) 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  ปีการศึกษา 2552 
ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั ครูพิเศษ วทิยาลยัพณิชยการธนบุรี 
ประสบการณ์ ผลงานทางวชิาการ   ครูแกนน าติว V-net วชิาการเงินส่วนบุคคล 
     ครูดีเด่นทางดา้นการสอน ปี 2554 
     ครูดีเด่นทางดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ปี 2555 
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