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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา 1) ลักษณะการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 2) ตัวแปรที่สามารถทํานายการตัดสินใจศึกษาตอระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และ 3) ตัวแปรที่สามารถจําแนกประเภทการตัดสินใจศึกษาตอระดับปริญญา
ตรีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งตัวอยางในการ 
ศึกษาครั้งนี้ เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประจําปการศึกษา 2547 ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ไดจากการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จํานวน 600 คน และใชแบบสอบถาม
แบบลิเคิรทสเกล ที่ผานการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน และความเชื่อมั่นโดยใชสัมประสิทธิ์ครอน
บาคแอลฟาที่มีคาระหวาง .725 และ .903 เปนเครื่องมือที่ใชในการวิจัยสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยาง และนําขอมูล
ที่ไดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม SPSS for Windows หาคารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห
จําแนกประเภท (Discriminant Analysis) ซึ่งผลการวิจัยพบวา 

1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงในเขตกรุงเทพมหานครตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาตรี รอยละ 
82.9 ในขณะที่มีนักศึกษารอยละ 14.0 ที่ยังไมแนใจ และมีเพียงรอยละ 3.1 ที่ตัดสินใจไมศึกษาตอ โดยนักศึกษารอยละ 76.8 
ใหความสนใจศึกษาตอระดับปริญญาตรีในหลักสูตรภาคปกติ และสนใจหลักสูตรที่เปดสอนในภาคเสาร-อาทิตยรอยละ 
15.9 สวนหลักสูตรภาคค่ําพบวา นักศึกษาใหความสนใจเพียงรอยละ 7.3 สําหรับสาขาที่นักศึกษาใหความสนใจในการศึกษา
ตอระดับปริญญาตรีมากเปนอันดับ 1 คือ สาขาบริหารธุรกิจ (รอยละ 38.6) รองลงมาเปนอันดับ 2 คือ สาขาบัญชี (รอยละ 
24.7) รองลงมาเปนอันดับ 3 คือ สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (รอยละ 11.8) และอันดับ 4 คือ สาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
(รอยละ 11.1)  

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงตัดสินใจเลือกศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรอยละ 40.2 ตัดสินใจ 
ไมเลือกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรอยละ 18.6 และยังไมแนใจในการเลือกรอยละ 41.2 สาเหตุที่นักศึกษาตัดสินใจเลือกศึกษา
ตอในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากเปนอันดับที่ 1 คือ ช่ือเสียงและคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รองลงมาคือ มีเพื่อน
หรือรุนพี่แนะนํา และการรับทราบขาวสารของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงเกี่ยวกับการรับเขาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สวนใหญจะทราบจากอาจารยแนะแนวหรือรุนพี่หรือเพื่อนๆ ของนักศึกษาเอง 
รองลงมาคือ รับทราบขาวจากสื่อสิ่งพิมพ และสวนนอยที่รับทราบขาวจากการประชาสัมพันธโดยตรงของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน และอินเทอรเน็ต 



นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงในเขตกรุงเทพมหานครมีคาเฉลี่ยของทัศนคติตอสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ทั้งดานโอกาส และดานเกียรติยศช่ือเสียงที่จะไดรับเมื่อจบจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยูในระดับสูง คาเฉลี่ยของความ
คิดเห็นตอสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั้งดานหลักสูตรหรือสาขาวิชา ดานอาจารยผูสอน และดานอาคารสถานที่และสิ่งอํานวย
ความสะดวกอยูในระดับสูง และแรงผลักดันภายนอกตอการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นของนักศึกษามีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง 

2. ตัวแปรที่สามารถทํานายการตัดสินใจศึกษาตอระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษา สามารถ
จําแนกได 2 ฟงกชัน โดยฟงกชันที่ 1 จําแนกนักศึกษาได 2 กลุม คือ 1) กลุมนักศึกษาที่ตัดสินใจเลือก และ 2) กลุมนักศึกษาที่
ตัดสินใจไมเลือก และนักศึกษาที่ยังไมแนใจในการเลือก ซึ่งตัวแปรที่สามารถทํานายการตัดสินใจไดดีที่สุดใน 3 อันดับแรก 
คือ ตัวแปรเกียรติยศช่ือเสียง อาชีพของบิดา และอาชีพของมารดา ในขณะที่ตัวแปรการศึกษาของบิดาสามารถทํานายการ
ตัดสินใจไดนอยที่สุด สําหรับฟงกชันที่ 2 จําแนกนักศึกษาได 2 กลุมคือ 1) กลุมนักศึกษาที่ยังไมแนใจในการเลือก และ 2) 
กลุมนักศึกษาที่ตัดสินใจเลือก และตัดสินใจไมเลือก โดยตัวแปรที่สามารถทํานายการตัดสินใจไดดีที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ 
ตัวแปรการศึกษาของมารดา อาจารยผูสอน และอาชีพของมารดา ในขณะที่ตัวแปรระดับรายไดของผูปกครองสามารถ
ทํานายการตัดสินใจไดนอยที่สุด 

3. ตัวแปรที่สามารถจําแนกประเภทการตัดสินใจศึกษาตอระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตางกัน พบวา
สําหรับฟงกชันที่ 1 ตัวแปรที่สามารถจําแนกประเภทได คือ อาชีพบิดา เกียรติยศช่ือเสียง อาชีพมารดา โอกาส ระดับรายได
ของครอบครัว เกรดเฉลี่ยสะสม และการศึกษาของบิดา สําหรับฟงกชันที่ 2 ตัวแปรที่สามารถจําแนกประเภทได คือ อาจารย
ผูสอน อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก เหตุผลสวนตัว หลักสูตรหรือสาขาวิชา และการศึกษาของมารดา และ
ฟงกชันที่ไดสามารถจําแนกประเภทการตัดสินใจศึกษาตอระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดถูกตองรอยละ 
53.2 

 
ABSTRACT 

The purpose of this research was 1) to study the aspects of decision making of the students at the higher 
vocational education level on continuing undergraduate studies 2) to investigate the factors that can predict their 
decision on continuing undergraduate studies and 3) to examine the factors that can categorize types of decision 
making on continuing undergraduate studies at private universities.  The samples which were obtained through 
the process of multi-stage sampling consisted of 600 students at the higher vocational education level in both 
private and government vocational schools in the Bangkok Metropolis in the first semester of the 2004 academic 
year.  The instrument used was the Likert scale-based questionnaire which had been checked by three specialists 
for content validity and tested for reliability before it was used for data collection.  The Cronbach’s alpha 
coefficient showed that the reliability was between .725 and .903.  Then the data were analyzed through the 
SPSS program to find the percentage, arithmetic mean, standard deviation, and the discriminant analysis.  The 
results of the research were as follows: 

1. 82.9 per cent of the students at the higher vocational education level decided to further their 
undergraduate studies while 14 per cent of them were not sure whether to further their studies or not. It was also 
found that 3.1 per cent of them decided not to further their studies.  In terms of curriculum, 76.8 per cent of them 
were interested to further their studies in a regular program, and 15.9 per cent felt interested in a weekend 
program.  However, the program found that the least interest was in the night school (7.3 per cent).  The most 
attractive branch of study for the samples was Business Administration (38.6 per cent) while the second was 
Accounting (24.7 per cent).  The Business Computer program was rated the third (11.8 per cent), and Hotel and 
Tourism was rated the fourth (11.1 percent). 

40.2 per cent of the students at the higher vocational education level decided to choose a private university 
while 18.6 per cent of them decided not to choose a private university.  However, 41.2 per cent were not sure 
about their choice.  The reason that was rated the most for their decision to further their studies at a private 
university was based on the fame and quality of the private university.  The second reason that was given was the 
suggestions from friends or seniors.  In terms of how they acquired information on furthering their studies, they 
mostly learned from the guidance from teachers, seniors, or friends.  The second way was from public media, but 
few of them received information from the public relations and the internet link of the private university. 

The students at the higher vocational education level in the Bangkok Metropolis had a high level of 
expectation of private universities regarding the job opportunities and honor they would receive when they 
graduated.  Also, their expectations of a private university concerning curriculum, branches, instructors, 



buildings, and facilities were very high.  The students received strong external influences on furthering their 
studies. 

2. Factors that could predict the decision making on continuing their studies at a private university were 
divided into two functions. The first classified two groups of students.  These are 1) students who decided to 
choose 2) students who decided not to choose and students who were not sure.  The best three factors that could 
be used to predict the decision making were ranked as follows: prestige and honor, the father’s occupation, and 
the mother’s occupation.  The factor that could be used to predict the decision making the least was the father’s 
educational level. Moreover, the second function classified two groups of students. These are 1) students who 
were not sure 2) students who decided to choose and decided not to choose.  The best three factors that could be 
used to predict the decision making were ranked as follows: the mother’s educational level, teacher, and the 
mother’s occupation.  However, the family’s income level would predict their decision the least. 

3. Due to the factors that could categorize types of decision making on continuing studies at a private 
university, it was found that the factors of the first function that could classify these types were the father’s 
occupation, prestige and honor, mother’s occupation, opportunity, family’s income level, GPA, and the father’s 
educational level.  The factors of the second function that could categorize the types were the teachers, buildings 
and facilities, personal reasons, curriculum or study branch, and the mother’s educational level.  These functions 
were able to correctly categorize the types of decision making on continuing studies at private universities at 
53.2 percent. 

 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

ในการพัฒนาประเทศเพื่อใหมีความเจริญกาวหนา
เทียบเทากับนานาประเทศที่เปนมหาอํานาจนั้น จําเปนตอง
มีการใหการศึกษาที่ดีแกประชาชนของประเทศ เพื่อเปน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ การศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญที่ควบคูไปกับการ
พัฒนาประเทศ เนื่องจากการศึกษาเปนการพัฒนาใหเกิด
ความรู ความคิดสรางสรรค และคุณภาพชีวิตของมนุษย 
และในปจจุบันรัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญของการ 
ศึกษาเปนอยางยิ่ง จึงไดมีการปฏิรูปการศึกษา โดยมีสาระ 
สําคัญสรุปไดวา 1) การปฏิรูปหลักสูตร และการเรียนรูโดย
กระบวนการเรียนรูทุกระดับใหยึดหลักความเชื่อมโยง
บูรณาการ และรอยรัดหลักสูตรตั้งแตระดับอนุบาลจนถึง
ระดับอุดมศึกษา 2) หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยูที่การปฏิรูปเนื้อหาสาระ วิธีการ
เรียนรู และวิธีการจัดการ มากกวาอาคารสถานที่ และ
งบประมาณ 3) ควรใหโอกาสกับคนไทยทุกคนไดพัฒนา
ตลอดชีวิต และเต็มตามศักยภาพ เพื่อสะสมความมั่งคั่งทาง
ปญญา (Intellectual Wealth) สําหรับการพัฒนาประเทศใน
อนาคต และ 4) ควรเรงพัฒนาคนเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนสําคัญ
ที่สุด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ อางใน
หนังสือพิมพมติชน 12 สิงหาคม 2545) 

ดังนั้น จะเห็นไดวาการปฏิรูปการศึกษาเปนการให
โอกาสกับประชาชนไดเรียนรูเพื่อหาองคความรูใหมๆ ที่
ทันตอโลกในปจจุบัน และเปนการสงเสริมใหไดเรียนใน

ระดับที่สูงขึ้น มีทางเลือกในการศึกษามากขึ้น ไมวาจะเปน
นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาชั้นปที่  6 สายสามัญ 
นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาย
อาชีพ โดยทุกคนสามารถที่จะสรางโอกาสในการศึกษาหา
ความรู และความกาวหนาใหกับตนเองได โดยเฉพาะ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เปน
นักศึกษากลุมหนึ่งที่นาสนใจ สงเสริม และผลักดันใหมี
โอกาสไดรับการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา โดยนักศึกษา
กลุมนี้สามารถเลือกศึกษาตอไดทั้งในภาคปกติ ภาคพิเศษ 
หรือภาคค่ํา และมีโอกาสไดเลือกเรียนในสาขาที่ตนเอง   
ถนัดและชอบไดทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชน 

สถาบันอุดมศึกษา เปนสถาบันแหงการเรียนรู เปน
สถานที่คนควาขอมูล เปนแหลงพัฒนาบุคคลในทุกๆ ดาน 
และเปนสถาบันผลิตบัณฑิตหรือทรัพยากรมนุษยที่สําคัญ
ของสังคมไทย เพื่อใหทุกคนไดรับการเรียนรู ไดรับการ 
ศึกษาใหเปนคนเกง คนดี มีความสุขและมีคุณภาพ ความรู 
และคุณธรรม โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปน
สถาบันที่มีบทบาท และความสําคัญในการจัดการศึกษา
เพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน เปนการเพิ่มโอกาส 
และทางเลือกของการศึกษาในสวนที่รัฐจัดใหไมเพียงพอ 
ตอบสนองความตองการของผู เรียนในเชิงคุณภาพทาง
วิชาการควบคูกับคุณธรรม เปนสถานศึกษาที่เปดโอกาสแก
ผูเรียนในการเขามาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา สงเสริม
สิทธิและเสรีภาพของผูเรียนในการเลือกรับการเรียนและ
การศึกษาไดเต็มที่ตามความตองการ ความสนใจ และความ



ถนัดของผูเรียน (วัลลภ สุวรรณดี และคณะ, 2541) ภาระ 
หนาที่ที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ การผลิต
บัณฑิตใหมีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรมสามารถ
ปรับตัวใหเขากับภาวะที่เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและ
สังคมทําใหบัณฑิตสามารถสรางสรรคงาน พัฒนาตนเอง 
สังคมและประเทศชาติไดเปนอยางดี และสิ่งที่ตองเนนและ
มีความจําเปนสําหรับมหาวิทยาลัยเอกชน คือ การเนนการ
เรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลนกําลังคน สาขาที่ตอง 
การของตลาดแรงงาน ซึ่งเปนประโยชนของผูเรียน สังคม 
และประเทศชาติ  

ดังนั้น การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจศึกษาตอ
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ในระดับอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครในครั้งนี้นั้นจะทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
สามารถนําผลที่ไดจากการวิจัยไปใชประกอบการพิจารณา
เพื่อกําหนดนโยบาย การวางแผน และจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา เพื่อ
สรางปจจัยจูงใจในการเลือกสถาบันที่ศึกษาตอระดับอุดม 
ศึกษา ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
ในการศึกษาตอระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษา 

1. ลักษณะการตัดสินใจเลือกศึกษาตอของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในกรุงเทพมหานคร 

2. ตัวแปรที่สามารถทํานายการตัดสินใจศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงในกรุงเทพมหานคร 

3. ตัวแปรที่สามารถจําแนกประเภทการตัดสินใจ
ศึกษาตอระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงในเขตกรุงเทพ-
มหานคร 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ประชากรในการวิจัยเปนนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทั้งของภาครัฐ
และเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีตัวอยางเปน
นักศึกษาระดับ ปวส. ทั้งของภาครัฐและเอกชนในปการ 
ศึกษา 2547 ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้น 
ตอน (Multi-Stage Sampling) จํานวน 600 คน  

สําหรับตัวแปรที่ศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 
1)  ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจของนักศึกษาระดับประ- 

กาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ซึ่งเปนตัวแปรเชิงกลุม (Categori-
cal Variable) 3 กลุม คือ กลุมตัดสินใจเลือก กลุมตัดสินใจ
ไมเลือก และกลุมที่ยังไมแนใจในการเลือก 

2)  ตัวแปรอิสระสําหรับการวิจัยในครั้งนี้มี 13 ตัวแปร 
แบงเปน 4 ดาน ดังนี้ 
 - ดานที่ 1: ปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคล มี 6 ตัวแปร 
ไดแก เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม อาชีพของผูปกครอง การศึกษา
ของผูปกครอง ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง และ
จํานวนพี่นอง 
 - ดานที่  2: ปจจัยทัศนคติตอสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน มี 2 ตัวแปร ไดแก โอกาส และเกียรติยศช่ือเสียง 
 - ดานที่ 3: ปจจัยสถาบัน มี 3 ตัวแปร ไดแก หลักสูตร
หรือสาขาวิชา อาจารยผูสอน และอาคารสถานที่และสิ่งอํา- 
นวยประโยชน 
 - ดานที่ 4: ปจจัยผลักดัน มี 2 ตัวแปร ไดแก เหตุผล
สวนตัว และแรงผลักดันภายนอก  

โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังแผนภาพ 1  
 
 

 
 
 

 
แผนภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล 

ปจจัยทัศนคติตอสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ปจจัยสถาบัน 

ปจจัยผลักดัน 

การตัดสินใจ 



สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัยตามกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้

คือ ตัวแปรดานปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคล ปจจัยทัศนคติ   
ตอสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปจจัยสถาบัน และปจจัย
ผลักดัน มีอยางนอย 1 ตัวแปรที่สามารถจําแนกประเภทการ
ตัดสินใจศึกษาตอระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงใน
กรุงเทพมหานครได  
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คาดวาจะไดรับประโยชนดัง 
ตอไปนี้ 

1. ทราบตัวแปรที่สามารถจําแนกประเภทการตัดสินใจ
ศึกษาตอระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงในเขตกรุง  
เทพมหานคร 

2. เพื่อเปนแนวทางใหผูบริหารไดขอมูลอันเปนประ- 
โยชนตอการจัดการศึกษาใหตรงกับความตองการของตลาด 
และเอื้อตอความกาวหนาทางการจัดการทางการศึกษาใน
ระดับหลักสูตรตอเนื่องจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงในการศึกษาตอระดับปริญญาตรี 

3. เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาใหนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงไดมีโอกาสในการ 
ศึกษาตอในระดับปริญญาตรมีากยิ่งขึ้น 
 
นิยามศัพทปฏบิัติการ 

1. การตัดสินใจศึกษาตอ หมายถึง การวางแผนของนัก-
ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สําหรับการเลือก
หรือไมเลือกศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือยังไม
แนใจ ซึ่งไดมาจากการสอบถามที่ใหนักศึกษาเลือกตอบวา 
จะเลือกศึกษาตอ ไมเลือกศึกษาตอ หรอืยังไมแนใจ 

2. ปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะทาง
ชีวสังคมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ซึ่งไดแก เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม อาชีพของผูปกครอง การ 
ศึกษาของผูปกครอง จํานวนพี่นอง ฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว และแหลงทุนการศึกษาในปจจุบัน ที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
ซึ่งไดจากการสอบถามดวยแบบสอบถามแบบเลือกตอบ 

3. ปจจัยทัศนคติตอการศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน หมายถึง ความคิดเห็น หรือความรูสึก หรือทาที
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ที่มีผล
ตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
โดยแบงออกเปน 2 ดาน คือ ดานโอกาส และดานเกียรติยศ
ช่ือเสียง ดังนี้ 

3.1 โอกาส หมายถึง ความคิดเห็น หรือความรูสึก 
หรือทาทีของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ที่เมื่อจบการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแลวจะมี
โอกาสไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นโอกาสการเลือกงาน/
หางาน โอกาสของความกาวหนา การไดรับการยอมรับจาก
สังคม โดยวัดจากการสอบถามดวยแบบสอบถามที่ให
แสดงความคิดเห็นหรือทาที 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

3.2 เกียรติยศช่ือเสียง หมายถึง ความคิดเห็น หรือ
ความรูสึก หรือทาทีของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง ที่เมื่อจบการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแลวจะไดรับช่ือเสียง เกียรติยศ และการยกยองจาก
คนรอบขางและสังคม โดยวัดจากการสอบถามดวยแบบ 
สอบถามที่ใหแสดงความคิดเห็นหรือทาที 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

4. ปจจัยสถาบัน หมายถึง สาเหตุ เหตุผล หรือปจจัยที่
ทําใหนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ใชใน
การตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการศึกษา
ตอในระดับอุดมศึกษา โดยแบงออกเปน 3 ดาน คือ ดาน
หลักสูตรหรือสาขาวิชา ดานอาจารยผูสอน และดานอาคาร
สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก ดังนี้ 

4.1 หลักสูตรหรือสาขาวิชา หมายถึง หลักสูตรหรือ
สาขาวิชาที่สถาบันการศึกษาเอกชนเปดสอนตรงตามความ
ตองการ ความถนัด และความสนใจของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง รวมไปถึงหลักสูตรหรือ
สาขาวิชาที่สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง และรองรับการ 
ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยวัดจากการสอบถามดวยแบบ 
สอบถามที่ใหแสดงถึงระดับเหตุผล 5 ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

4.2 อาจารยผูสอน หมายถึง คุณลักษณะของอาจารย
ผูสอนของสถาบันการศึกษาเอกชน ซึ่งประกอบดวย ความ 
รู ความชํานาญในรายวิชาที่สอน วิธีการสอนที่มีประสิทธิ- 
 



ภาพ การพัฒนาความรูอยู เสมอ การทํางานที่นาเชื่อถือ 
อัธยาศัยดี ความกระตือรือรนในการสอน อํานวยความ
สะดวกในการใหผูเรียนไดเขาพบปรึกษาหารือได บทบาท
ในการพัฒนาการศึกษา และความมีช่ือเสียง โดยวัดจากการ
สอบถามดวยแบบสอบถามที่ใหแสดงถึงระดับเหตุผล       
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

4.3 อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 
หมายถึง องคประกอบทางกายภาพและสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ ในสถาบันการศึกษาเอกชน ซึ่งประกอบดวย 
หองเรียน หองปฏิบัติการที่เหมาะสมในการเรียนรู การจัด
สิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่จอดรถ หองน้ํา จุดบริการน้ํา
ดื่ม ที่เพียงพอกับความตองการของนักศึกษา หองสมุดที่
กวางขวาง ตําราในหองสมุดมีเพียงพอกับความตองการ
ของนักศึกษา รวมไปถึงมีอุปกรณการเรียนที่ทันสมัย ความ
สะดวกในการเดินทางไปเรียน โดยวัดจากการสอบถาม
ดวยแบบสอบถามที่ใหแสดงถึงระดับเหตุผล 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

5. ปจจัยผลักดัน หมายถึง สาเหตุ เหตุผล หรือปจจัยที่
ทําใหนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ใชใน
การตัดสินใจศึกษาตอ ซึ่งแบงเปน 2 ดาน คือ ดานเหตุผล
สวนตัว และดานแรงผลักดันภายนอก ดังนี้ 

5.1 เหตุผลสวนตัว หมายถึง ความตองการในการ
ยกระดับคุณภาพของตนเองในดานตางๆ ไดแก การเพิ่ม 
พูนความรูความสามารถ การปรับวุฒิตนเองใหสูงขึ้น การ
เปนที่ยอมรับของสังคม การทัดเทียมทางการศึกษา การ
ความกาวหนาในชีวิตการงาน ความตั้งใจเดิมที่ตองการ
ศึกษาตอ โดยวัดจากการสอบถามดวยแบบสอบถามที่ให
แสดงถึงระดับเหตุผล 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
นอย และนอยที่สุด 

5.2 แรงผลักดันภายนอก หมายถึง แรงผลักดัน แรง
สนับสนุนจากบุคคลอื่นใหศึกษาตอ เชน แรงสนับสนุน
จากบิดามาดาหรือผูปกครอง แรงสนับสนุนจากอาจารย 
แรงสนับสนุนจากเพื่อน โดยวัดจากการสอบถามดวยแบบ 
สอบถามที่ใหแสดงถึงระดับเหตุผล 5 ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยหลายเรื่อง  
ที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจศึกษาตอ

ของนักเรียน นักศึกษา กลาวโดยสรุป พบวา งานวิจัยของ   
จิราภรณ  ไหวดี (อางในนันทินี  แปนแจง, 2547) ไดศึกษา
แรงจูงใจในการศึกษาระดับปริญญาโทของนิสิตมหา-
วิทยาลัยมหาสารคาม ในดานสถาบัน ดานเหตุผลสวนตัว 
ดานอิทธิพลการชักจูงจากบุคคล และสื่อดานคาใชจาย ดาน
หลักสูตรหรือสาขาวิชา และดานทั่วๆ ไป ผลการวิจัยพบวา 
ลําดับความสําคัญของแรงจูงใจในการศึกษาตอของนิสิต
ปริญญาโท คือ ดานเหตุผลสวนตัวมีความสําคัญมากเปน
อันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ดานสถาบัน ดานทั่วไป ดานคา 
ใชจายในการศึกษา ดานหลักสูตรหรือสาขาวิชา และดาน
การชักจูงจากบุคคลและสื่อตามลําดับ งานวิจัยของ นันทินี  
แปนแจง (2547) ศึกษาปจจัยในการศึกษาตอของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอ
การศึกษาตอในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานชื่อเสียงของ
สถาบัน ดานอาจารยผูสอน ดานเหตุผลสวนตัว ดานหลัก 
สูตรหรือสาขาวิชา สวนปจจัยที่มีผลตอการศึกษาในระดับ
ปานกลาง ไดแก ปจจัยดานคาใชจาย ดานอาคารสถานที่
และสิ่งอํานวยความสะดวก และดานอิทธิพลการชักจูงจาก
บุคคลหรือสื่องานวิจัยที่เกี่ยวกับความคาดหวังและแรงจูง   
ใจในการศึกษาตอ ไดแก งานวิจัยของเบ็ญจมาศ  แสง-
อนุเคราะห (2542) ที่ศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่สงผล
ตอความคาดหวังในการศึกษาตอของนักเรียนช้ันมัธยม-
ศึกษาปที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความคาดหวังในการ 
ศึกษาตอของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน อาชีพของผูปกครอง 
รายไดของผูปกครอง และการศึกษาของผูปกครอง และ
งานวิจัยของ เปรมจิตร   ศิริสานต (2542) ศึกษาองค-
ประกอบของแรงจูงใจในการศึกษาตอของนักศึกษาบัณฑิต 
ศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลจากการวิจัย พบวา 
องคประกอบของแรงจูงใจในการศึกษาตอมี 9 องคประกอบ 
คือ 1) ดานการพัฒนาตนเองตามสิ่งแวดลอม 2) ดานการ
พัฒนางานในอาชีพที่ทําอยู 3) ดานการยอมรับในสถาบัน 4) 
ดานความกาวหนาของชีวิต 5) ดานความตองการการศึกษา
ตลอดชีวิต 6) ดานลักษณะเฉพาะของสถาบันเกี่ยวกับการ
วางแผนหลักสูตร 7) ดานการพัฒนาตนเองตามคานิยมของ
สังคม 8) ดานลักษณะเฉพาะของสถาบันที่เอื้ออํานวยตอ



การศึกษา และ 9) ดานความตองการเปนแบบอยางของการ
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน งานวิจัยที่เกี่ยวกับเหตุผล 
อิทธิพลตอการตัดสินใจศึกษาตอ ไดแก งานวิจัยของ มาธร  
มีชุมสิน (อางใน นันทินี  แปนแจง, 2547) ที่ศึกษาเหตุผล
ในการตัดสินใจเขาศึกษาในโครงการรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สําหรับผูบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการ  
วิจัยพบวาเหตุผลที่ทําใหนิสิตตัดสินใจเลือกเขาศึกษา         
ในโครงการนี้คือ การเปดสอนเฉพาะวันเสารและวัน   
อาทิตย และสามารถทําประโยชนใหกับสังคมไดมากเมื่อ
สําเร็จการศึกษา รวมทั้งสามารถนําความรูที่ไดรับไป
ประยุกตใชในการทํางาน ตลอดจนรับการยอมรับในสังคม 
และงานวิจัยของ ศิริพร  ล้ีสวัสดิ์ถาวรกุล (2546) ศึกษา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการศึกษาตอระดับปริญญา
ตรีของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขา 
วิชาชางกอสรางในสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
และภาคกลาง 1 ผลจากการวิจัยพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความตองการศึกษาตอระดับปริญญาตรีมากที่สุด คือ ความ
สนใจสวนตัว รองลงมาเปนลําดับ ไดแก ดานความกาวหนา 
ดานลักษณะของงาน ดานคานิยม ดานเกียรติยศ ช่ือเสียง 
ดานเศรษฐกิจ ดานความสะดวกสบายในการเดินทาง และ
ปจจัยที่มีอิทธิพลนอยที่สุดคือ ดานการเงิน 

นอกจากนี้ ยังมีผูที่ศึกษาถึงความสัมพันธของปจจัย 
พ้ืนฐานสวนบุคคลกับการตัดสินใจศึกษาตอ  ดังเชน 
งานวิจัยของ จําเนียร  สุขสง (2543) และ ชลีนุช  บุญนอม 
(2543) พบวา เพศ เปนองคประกอบที่มีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจศึกษาตอ งานวิจัยของพิมพปวีร  ศรีกิจการ 
(2545) วุฒิวงศ  เอียดศรีชาย (2543) นันทินี  คุมปรีดี 
(2543) จิราภรณ  โชติบุตร (อางใน ชัยวัฒน  สราญเลิศ, 
2544) อุไร  มั่นหมั่น (2538) บุญมี  บุญมั่น (2535) และ     
สุรัตน  ไชยชมภู (2535) พบวา ระดับคะแนน หรือคะแนน
เฉลี่ยของผลการเรียน  หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอ  งานวิจัยของ 
พิมพปวีร  ศรีกิจการ (2545) อัมพรศรี  พรพิทักษดํารง 
(2534) และอานันท  ทาปทา (2533) พบวา อาชีพของ
ผูปกครองเปนปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
ศึกษาตอ งานวิจัยของ ชลีนุช  บุญนอม (2543) สุรัตน   
ไชยชมภู (2535) ชัยวัฒน  สราญเลิศ (2544) และ นันทินี  
คุมปรีดี (2543) พบวา ระดับการศึกษาของผูปกครองเปน
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจศึกษาตอของนักเรียน งานวิจัย

ของ ชลีนุช  บุญนอม (2543) นันทินี  คุมปรีดี (2543)        
สุรัตน  ไชยชมภู (2535) และ อานันท  ทาปทา (2533) 
พบวา รายไดของผูปกครองเปนปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ งานวิจัยชองชลีนุช  บุญนอม 
(2543) จงจิตร  อ่ําสาริกา (2541) และ บุญศีล  ใสสะอาด 
(2540) พบวา จํานวนสมาชิกในครอบครัวเปนองคประกอบ
หนึ่งที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตองานวิจัย  
ของอารีรัตน  แกวประดิษฐ (2546) จําเนียร  สังขทอง (2540) 
และ ภัทรธิดา  วารินทร (2538) พบวา ความมุงหวังดาน
การศึกษาและอาชีพมีความสัมพันธกับการศึกษาตอ 

จากการศึกษางานวิจัยดังกลาว เห็นไดวามีปจจัยที่
เกี่ยวของกับการตัดสินใจศึกษาตอของนักศึกษาหลาก  
หลายปจจัย เชน ปจจัยดานสถาบัน ดานเหตุผลสวนตัว  
ดานแรงผลักดันภายนอก ดานหลักสูตรหรือสาขาวิชา    
ดานการยอมรับจากสังคม ดานอาคารสถานที่และสิ่งอํานวย
ความสะดวก ดานเกียรติยศช่ือเสียง ดานเศรษฐกิจ ดาน
อาจารยผูสอน และปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคล เปนตน ดังนั้น
ในงานวิจัยครั้งนี้  ผู วิจัยจึงสนใจจะศึกษาอิทธิพลของ   
ปจจัยเหลานี้ตอการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสหสัมพันธ (Correlation 
Research) เพื่อศึกษาและวิเคราะหหาปจจัยที่สามารถจําแนก
ประเภทการตัดสินใจศึกษาตอระดับปริญญาตรีในสถาบัน- 
อุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ
วิธกีารวิจัย ดังนี้ 

ประชากรและตัวอยาง 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีประชากรเปาหมายและ

ตัวอยางเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในกรุงเทพมหานครปการศึกษา 
2547 ซึ่งใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-
Stage Sampling) โดยผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยางจํานวน 
600 คน โดยมีขั้นตอนการสุมตัวอยาง ดังนี้  

1) สุมสถาบันการศึกษาแบบแบงช้ัน (Stratified Ran-
dom Sampling) จากสถาบันการศึกษาภาครัฐ จํานวน 6 
สถาบัน และสถาบันการศึกษาภาคเอกชนจํานวน 6 สถาบัน 



ไดสถาบันการศึกษาที่เปนสถาบันตัวอยาง ดังนี้ สถาบัน- 
การศึกษาภาครัฐ ไดแก วิทยาลัยพณิชยการบางนา วิทยาลัย
พณิชยการอินทราชัย วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทอง- 
เที่ยวกรุงเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระ-
นคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน และวิทยาลัยพณิชยการ
ธนบุรี สถาบันการศึกษาภาคเอกชน ไดแก วิทยาลัยกรุงเทพ
การบัญชี ดุสิตพณิชยการวิทยาลัย สถาบันสันติราษฎร
วิทยาลัย วิทยาลัยเซนตจอหน ต้ังตรงจิตพณิชยการและ
วิทยาลัยเทคนิคบริหารกรุงเทพ 

2) กําหนดจํานวนหนวยตัวอยางแบบไมเปนสัดสวน 
โดยสุมตัวอยางสถาบันละ 50 หนวย จํานวน 12 สถาบัน 
จะไดหนวยตัวอยางทั้งหมด 600 หนวย ทั้งนี้สุมหนวย
ตัวอยางจากแตละสถาบันโดยวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย 
(Simple Random Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามให

นักศึกษาตอบดวยตนเอง โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 
สวนดังนี้ 

สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา สอบถามเกี่ยวกับ 
เพศ สาขาที่ศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม อาชีพของผูปกครอง 
ระดับการศึกษาของผูปกครอง รายไดรวมของผูปกครอง 
และจํานวนพี่นอง  

สวนที่ 2: สอบถามเกี่ยวกับความตองการและการ
รับทราบขาวสารในการศึกษาตอ 

สวนที่ 3: สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาตอ
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยแบงระดับความคิดเห็น

ออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ
นอยที่สุด ซึ่งแบบสอบถามในสวนนี้แบงออกเปนรายดาน 
ไดแก ดานโอกาส ดานเกียรติยศช่ือเสียง ดานหลักสูตร
หรือสาขาวิชา ดานอาจารยผูสอน ดานอาคารสถานที่และ
สิ่งอํานวยความสะดวก  ดานเหตุผลสวนตัว และดาน
แรงผลักดันภายนอก  

วิธีดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเริ่มดําเนินการ ดังนี้ 
1. การสรางเครื่องมือการวิจัย ผูวิจัยศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ และสรางแบบสอบถามตามกรอบของ
นิยามศัพทปฏิบัติการ แลวทําการหาคุณภาพของแบบ 
สอบถาม ดังนี้ 

1) ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดย
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานพิจารณาความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา ตรวจสอบขอคําถามดานเนื้อหาและภาษาที่ใชวามี
ความสอดคลองกับโครงสรางของแบบสอบถามหรือไม 
แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ กอนนําไปทดลองใช  

2) การหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยวิเคราะห
หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงจากผูทรงคุณวุฒิ โดยทดลองใชกับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) วิทยาลัยสยาม
ธุรกิจพณิชยการ จํานวน 50 คนที่ไมใชตัวอยางในการวิจัย 
แลวนําขอมูลมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นรายดานโดยใช
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคในแต
ละดานอยูระหวาง .725 และ .903 ดังรายละเอียดในตาราง 

 
แบบสอบถามดาน จํานวนขอคําถาม คาความเชื่อมั่น 

- โอกาส 
- เกียรติยศช่ือเสียง 
- หลักสูตรหรือสาขาวิชา 
- อาจารยผูสอน 
- อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 
- เหตุผลสวนตัว 
- แรงผลักดันภายนอก 
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2. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบ  
รวมขอมูลในปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2547 
(มกราคม–กุมภาพันธ 2548) โดยไดทําจดหมายขออนุญาต
ไปยังผูอํานวยการของวิทยาลัยที่ตกเปนตัวอยางเพื่อเขาไป
ขอเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสถาบันนั้นๆ  

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดทั้งหมดมาวิเคราะห

ตามวิธีการทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 
Windows โดยวิเคราะหคาสถิติตางๆ ตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. วิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรตางๆ ที่ศึกษา
โดยใชรอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต )X(  และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD.) 

2. วิเคราะหจําแนกประเภท (Discriminant Analysis) 
ใชวิธี Enter โดยไดจัดทําตัวแปรหุน (Dummy Variables) 
ใหกับตัวแปรอิสระที่เปนตัวแปรเชิงกลุม ไดแก เพศ อาชีพ
ของบิดา มารดา ระดับการศึกษาของบิดา มารดา และราย 
ไดของผูปกครองดังนี้  

เพศ: ชาย แทนดวย 1 และ หญิง แทนดวย 0 
อาชีพของบิดา และอาชีพของมารดา: รับราชการ 

รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน และคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จัดเปน
กลุมอาชีพที่มีรายไดแนนอน แทนดวย 1 สวนอาชีพ
เกษตรกร รับจางทั่วไป และอาชีพอื่นๆ จัดเปนกลุมอาชีพ 
ที่มีรายไดไมคอยแนนอน แทนดวย 0 

การศึกษาของบิดา และการศึกษาของมารดา: การ 
ศึกษาระดับต่ํากวาอนุปริญญา แทนดวย 1 และการศึกษา
ระดับอนุปริญญาขึ้นไป แทนดวย 0 

รายไดของผูปกครอง: รายไดต้ังแต 20,000 บาทลง
ไป แทนดวย 1 และรายไดต้ังแต 20,000 บาทขึ้นไป แทน
ดวย 0 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยครั้งนี้ สรุปตามวัตถุประสงคการวิจัยได 
ดังนี้ 

1. ลักษณะการตัดสินใจศึกษาตอของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.1 การตัดสินใจศึกษาตอระดับปริญญาตรีของ
นักศึกษาตัวอยาง 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้พบวา นักศึกษา
ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม (n = 580) ตัดสินใจศึกษาตอ
ในระดับปริญญาตรีเปนสวนมาก ซึ่งสูงถึงรอยละ 82.9 
ในขณะที่มีนักศึกษารอยละ 14.0 ที่ยังไมแนใจวาจะศึกษา
ตอหรือไมศึกษาตอ และมีเพียงสวนนอยที่ตัดสินใจไม
ศึกษาตอ โดยมีเพียงรอยละ 3.1 ของตัวอยางเทานั้น  

หลักสูตรที่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงใหความสนใจในการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
สูงสุดคือ  หลักสูตรภาคปกติ  โดยตัวอยางที่ตอบแบบ 
สอบถาม (n = 577) ใหความสนใจในหลักสูตรนี้สูงถึงรอย
ละ 76.8 และสนใจหลักสูตรที่เปดสอนในภาคเสาร-อาทิตย
รองลงมา แตก็มีเพยีงรอยละ 15.9 สวนหลักสูตรที่นักศึกษา
ตัวอยางใหความสนใจนอยที่สุดคือ หลักสูตรภาคค่ํา มี
เพียงรอยละ 7.3 

สวนสาขาที่นักศึกษาตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม 
(n = 575) ใหความสนใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรี
มากเปนอันดับ 1 คือ สาขาบริหารธุรกิจ (รอยละ 38.6) 
รองลงมาเปนอันดับ  2 คือ  สาขาบัญชี  (รอยละ  24.7) 
รองลงมาเปนอันดับ 3 คือ สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (รอยละ 
11.8) และอันดับ 4 คือ สาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
(รอยละ 11.1) 

1.2 การตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาตรีใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาตัวอยาง 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้พบวา นักศึกษา
ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม (n = 575) ตัดสินใจเลือกที่จะ
ศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และยังไมแนใจวา  
จะศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดีหรือไมนั้น        
มีจํานวนพอๆ กัน ซึ่งมีประมาณรอยละ 40.2 และ 41.2 
ตามลําดับ และนักศึกษาที่ตัดสินใจไมเลือกศึกษาตอใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีรอยละ 18.6 สิ่งที่นักศึกษา
ตัวอยางจะตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาตรีใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น นักศึกษาจะคํานึงถึงช่ือเสียง
และคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นๆ สูงเปน
อันดับ 1 รองลงมาเปนอันดับ 2 คือ การแนะนําจากเพื่อน 
หรือรุนพี่ อันดับ 3 คือ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นอยูใกล
บาน อันดับ 4 คือ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงนั้นจะมี
ทุนการศึกษาใหหรือไม และการแนะนําจากผูปกครอง 
สวนปจจัยเรื่องคาใชจายในการเรียนของสถาบันอุดมศึกษา



เอกชนถูกกวาที่อื่นเปนเพียงสาเหตุสวนนอยที่นักศึกษาจะ
ใชในการตัดสินใจศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

นอกจากนี้เมื่อไดวิเคราะหผลเกี่ยวกับชองทางการ
รับทราบขาวการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา
ตัวอยาง พบวา นักศึกษาสวนใหญรับทราบขาวจากอาจารย
แนะแนว หรือรุนพี่ หรือเพื่อนๆ มากเปนอันดบั 1รองลงมา 
เปนอันดับ 2 คือ รับทราบขาวจากสื่อโทรทัศน/วิทยุ อันดับ 3 
คือรับทราบขาวสารจากสื่อสิ่งพิมพหรือหนังสือพิมพ       
และสื่อทางอินเทอรเน็ต สวนการทราบขาวจากการประชา-
สัมพันธของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยตรงนั้นมีเพียง
สวนนอย  

1.3 คาเฉลี่ยของตัวแปรที่ศึกษา 
คาเฉลี่ยของตัวแปรของนักศึกษาตัวอยาง (n = 583) 

พบวา ทุกตัวแปรมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง โดยเรียงจากคา 
เฉลี่ยมากไปนอยดังนี้ เหตุผลสวนตัว อาจารยผูสอน อาคาร
สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก หลักสูตรหรือสาขาวิชา 
โอกาส แรงผลักดันภายนอก และเกียรติยศ ช่ือเสียง โดยมี
คาเฉลี่ยแตละดานดังนี้ 4.15 3.94 3.93 3.92 3.87 3.81 และ 
3.75 ตามลําดับ แสดงวา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง มีความรูสึก ความคิดเห็นหรือทาทีเกี่ยวกับ
การศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในแตละดาน
ดังกลาวคอนขางด ี

2. การวิเคราะหจําแนกประเภทการตัดสินใจศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

2.1 ตัวแปรที่สามารถทํานายการตัดสินใจศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

จากการวิ เคราะหจําแนกประเภทของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจศึกษาตอระดับปริญญาตรีใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษา พบวา ตัวแปรอิสระ 
ที่นําเขาสมการทั้งหมดจํานวน 15 ตัวแปร ในที่นี้พบวา มีตัว
แปรอิสระจํานวน 12 ตัวแปรที่มีอิทธิพลหรือเหมาะสมที่   
จะใชจําแนกประเภทการตัดสินใจศึกษาตอระดับปริญญาตรี
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาระดับประกาศ-  
นียบัตรวิชาชีพช้ันสูงในกรุงเทพมหานครที่ระดับนัยสําคัญ 
.05 ไดแก 1) เกรดเฉลี่ยสะสม 2) อาชีพบิดา 3) อาชีพมารดา       
4) การศึกษาของบิดา 5) การศึกษาของมารดา 6) ระดับรายได
ของผูปกครอง 7) โอกาส 8) เกียรติยศ ช่ือเสียง 9) หลักสูตร
หรือสาขาวิชา 10) อาจารยผูสอน 11) อาคารสถานที่และสิ่ง

อํานวยความสะดวก และ 12) เหตุผลสวนตัว สวนตัวแปร
อิสระอีก 3 ตัวแปรไดแก เพศ จํานวนพี่นอง และแรงผลักดัน
ภายนอก พบวาไมเหมาะสมที่จะใชจําแนกประเภทการ
ตัดสินใจศึกษาตอระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

ตัวแปรจําแนกประเภทที่สามารถทํานายการตัดสินใจ
ศึกษาตอระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของ
นักศึกษา สามารถจําแนกได 2 ฟงกชัน โดยฟงกชันที่ 1 
จําแนกนักศึกษาได 2 กลุม คือ 1) กลุมนักศึกษาที่ตัดสินใจ
เลือกศึกษาตอในระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ซึ่งมีคาเฉลี่ยของกลุมเทากับ .445 และ 2) กลุม
นักศึกษาที่ ตัดสินใจไม เลือก  และยังไมแนใจในการ       
ศึกษาตอในระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
ซึ่งมีคาเฉลี่ยของกลุมเทากับ -.665 และ -.162 ตามลําดับ   
และพบวาสําหรับฟงกชันนี้ตัวแปรที่สามารถทํานายการ
ตัดสินใจไดดีที่สุด คือ ตัวแปรเกียรติยศช่ือเสียง โดยมี        
คาสัมประสิทธิ์แคนอนิคอลมาตรฐานเทากับ .511 รองลงมา
ใน 3 อันดับตน คือ ตัวแปรอาชีพของบิดา อาชีพของมารดา 
และหลักสูตรหรือสาขาวิชา โดยมีคาสัมประสิทธิ์แคนอนิ-
คอลมาตรฐานเทากับ .400 .323 และ -.313 ตามลําดับ สําหรับ
ตัวแปรที่ทํานายการตัดสินใจไดนอยที่สุดในฟงกชันนี้ คือ 
ตัวแปรการศึกษาของบิดา โดยมีคาสัมประสิทธิ์แคนอนิ-
คอลมาตรฐานเทากับ .006 และฟงกชันที่ 2 สามารถจําแนก
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส .) 
ออกเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมนักศึกษาที่ยังไมแนใจในการ
เลือกศึกษาตอในระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ซึ่งมีคาเฉลี่ยของกลุมเทากับ .2935 และ 2) กลุม
นักศึกษาที่ตัดสินใจเลือก และตัดสินใจไมเลือกศึกษาตอใน
ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งมีคาเฉลี่ย
ของกลุมเทากับ -.133 และ -.380 ตามลําดับ และพบวา
สําหรับฟงกชันนี้ตัวแปรที่สามารถทํานายการตัดสินใจไดดี
ที่สุดคือ ตัวแปรการศึกษาของมารดา โดยมีคาสัมประสิทธิ์
แคนอนิคอลมาตรฐานเทากับ .660 รองลงมาใน 3 อันดับ
ตน คือ ตัวแปรอาจารยผูสอน อาชีพมารดา และ อาคาร
สถานที่สิ่งอํานวยความสะดวกโดยมีคาสัมประสิทธิ์แคนอ
นิคอลมาตรฐานเทากับ .539 -.322 และ .181 ตามลําดับ 
สําหรับตัวแปรที่ทํานายการตัดสินใจไดนอยที่สุดใน
ฟงกชันนี้ คือ ตัวแปรระดับรายไดของผูปกครอง โดยมีคา
สัมประสิทธิ์แคนอนิคอลมาตรฐานเทากับ .036 



2.2 ตัวแปรที่สามารถจําแนกประเภทการตัดสินใจ
ศึกษาตอระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ตัวแปรจําแนกประเภทที่สามารถจําแนกกลุมไดดี
ที่สุดในฟงกชันที่ 1 มี 7 ตัวแปร คือ อาชีพบิดา เกียรติยศ

ช่ือเสียง อาชีพมารดา โอกาส ระดับรายไดของผูปกครอง 
เกรดเฉลี่ยสะสม และการศึกษาของบิดา โดยมีคาสัม-
ประสิทธิ์โครงสรางเทากับ .625 .608 .574 .509 -.450 -.294 
และ -.261 ตามลําดับ และสามารถเขียนสมการจําแนก
ประเภทได ดังนี้ 

 
สมการจําแนกประเภทในรูปคะแนนดิบของฟงกชันที่ 1 

1D̂      =   – 2.444 – .458GPA* + .824OCC_F* + .668OCC_M* + .015EDU_F* + .415EDU_M – .544INCOME*  
+ .4301OPPO* + .799FAMO* – .530CURR + .335TEAC – .367BUIL + .128REAS 

สมการจําแนกประเภทในรูปคะแนนมาตรฐานของฟงกชันที่ 1 
1Ẑ      =    – .236ZGPA* + .400ZOCC_F* + .323ZOCC_M* + .006ZEDU_F* + .163ZEDU_M – .262ZINCOME* 

 + .255ZOPPO* + .511ZFAMO* – .313ZCURR + .189ZTEAC – .242ZBUIL + .085ZREAS 
 

ตัวแปรจําแนกประเภทที่สามารถจําแนกกลุมไดดี
ที่สุดในฟงกชันที่ 2 มี 5 ตัวแปร คือ อาจารยผูสอนอาคาร
สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก เหตุผลสวนตัว หลัก 

สูตรหรือสาขาวิชา และ การศึกษาของมารดา โดยมีคาสัม-
ประสิทธิ์โครงสรางเทากับ .682 .571 .551 .543 และ .514 
ตามลําดับ และสามารถเขียนสมการจําแนกประเภทไดดังนี้ 

 
สมการจําแนกประเภทในรูปคะแนนดิบของฟงกชันที่ 2 

2D̂    =     – 6.760 – .073GPA + .281OCC_F – .666OCC_M – .358EDU_F + 1.685EDU_M* + .074INCOME  
+ .254OPPO – .265FAMO +.090CURR* + .962TEAC* + .275BUIL* + .182REAS* 

สมการจําแนกประเภทในรูปคะแนนมาตรฐานของฟงกชันที่ 2 
2Ẑ     =     – .038ZGPA + .136ZOCC_F – .322ZOCC_M – .155ZEDU_F + .660ZEDU_M* + .036ZINCOME  

 + .150ZOPPO – .169ZFAMO + .053ZCURR* + .539ZTEAC* +.181ZBUIL* + .121ZREAS* 
 

สมการที่ใชพยากรณประเภทการตัดสินใจศึกษา  
ตอระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของ

นั กศึ กษ าระดั บประกาศนี ยบั ตร วิช า ชีพ ช้ันสู ง ใน
กรุงเทพมหานคร  คือ 

 
เลือกD̂    =  – 57.116 + 10.442GPA + 2.161OCC_F + 2.978OCC_M + .893EDU_F  + 6.768EDU_M + 3.407INCOME  

    + 5.296OPPO + 3.273FAMO – 1.465CURR + 6.155TEAC + 2.209BUIL + 2.611REAS 
 

ไมเลือกD̂ =   – 52.919 + 10.969GPA +1.177OCC_F + 2.402OCC_M + .965EDU_F + 5.892EDU_M + 3.993INCOME  
     + 4.756OPPO + 2.452FAMO – .900CURR + 5.542TEAC + 2.549BUIL + 2.424REAS 
 

ไมแนใจD̂ =   – 58.463 + 10.689GPA +1.781OCC_F + 2.290OCC_M + .732EDU_F + 7.235EDU_M + 3.769INCOME  
      + 5.144OPPO + 2.675FAMO – 1.106CURR + 6.360TEAC + 2.549BUIL + 2.611REAS 

 
โดยการพยากรณจําแนกประเภทจะทําการแทนคาตัว

แปรอิสระทั้ง 12 ตัวลงในสมการทั้ง 3 สมการขางตน 
( เลือกD̂ , ไมเลือกD̂ , ไมแนใจD̂ )  ถาสมการใดมีคามากที่สุด ก็

จะจัดนักศึกษาคนนั้นอยูในกลุมของสมการนั้น  และ
สมการจําแนกประเภทสามารถจําแนกกลุมการตัดสินใจ
ศึกษาตอระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของ



นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ได
ถูกตองรอยละ 53.2 และสามารถจําแนกนักศึกษาในกลุมที่ 
1 คือ นักศึกษาที่ตัดสินใจเลือกศึกษาตอในสถาบันอุดม 
ศึกษาเอกชนไดถูกตองรอยละ  57.1 สามารถจําแนก
นักศึกษากลุมที่ 2 คือ นักศึกษาที่ตัดสินใจไมเลือกศึกษาตอ
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดถูกตองรอยละ 53.2 และ
สามารถจําแนกนักศึกษากลุมที่ 3 คือ นักศึกษาที่ยังไม
แนใจในการเลือกศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได
ถูกตองรอยละ 49.2 
 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ  
การตัดสินใจศึกษาตอระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ประกอบดวย 1)ปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคล ไดแก เกรดเฉลี่ย
สะสม อาชีพของผูปกครอง การศึกษาของผูปกครอง และ
รายไดตอเดือนของครอบครัว 2) ปจจัยทัศนคติตอสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน ไดแก โอกาส และเกียรติยศ ช่ือเสียง        
3) ปจจัยสถาบัน ไดแก หลักสูตรหรือสาขาวิชา อาจารย
ผูสอน และอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก และ  
4) ปจจัยผลักดัน ไดแก เหตุผลสวนตัว ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ
เปนรายดาน ดังตอไปนี้ 

1. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรมีการประชาสัมพันธ
ขาวการรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงเขา
ศึกษาตอในระดับปริญญาตรีใหมาก และหลากหลายขึ้น 
และตองเขาถึงตัวนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้ พบวา นักศึกษาระดับประกาศนีย-
บัตรวิชาชีพช้ันสูงรับทราบขาวการศึกษาตอระดับปริญญา-
ตรีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นสวนใหญทราบมาจาก
เพื่อน หรือรุนพี่ มีสวนนอยที่ทราบขาวจากการประชา-
สัมพันธโดยตรงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

2.  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรพัฒนาสถาบันใหมี
ภาพลักษณที่ดี รวมทั้งประชาสัมพันธใหแกนักศึกษาไดเห็น
ถึงโอกาส และเกียรติยศ ช่ือเสียง ที่จะไดรับจากการศึกษาตอ
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทั้งนี้เพราะผลการวิจัยพบวา  
 

 
 

ทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปน
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเลือกศึกษาในสถาบัน- 
อุดมศึกษาเอกชน โดยนักศึกษาที่มีทัศนคติในระดับดีกับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแลวก็จะทําใหนักศึกษาเลือกศึกษา
ตอระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งเมื่อ
นักศึกษามีทัศนคติทางบวกกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนก็
จะสงผลใหการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในสถาบันอุดม-
ศึกษาเอกชนมากขึ้นดวย อันเปนการสงเสริมการพัฒนา
ประเทศอีกทางหนึ่ง 

3.  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรมีการพัฒนาในดาน
หลักสูตร หรือสาขาวิชา อาจารยผูสอน และอาคารสถานที่
และสิ่งอํานวยความสะดวก ใหสอดคลองกับความตองการ
ของนักศึกษา ทั้งนี้เพราะผลการวิจัยครั้งนี้พบวา หลักสูตร
หรือสาขาวิชา อาจารยผูสอน และอาคารสถานที่และสิ่ง
อํานวยความสะดวก มีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษา
ตอในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เชน จัดหลักสูตรหรือ
สาขาวิชาที่เปนที่ตองการของนักศึกษา เปดหลักสูตรใหมี
ความหลากหลายเพื่อเปนตัวเลือกของนักศึกษา ในดานของ
อาจารยผูสอนก็ควรมีการพัฒนาใหอาจารยผูสอนมีความรู 
ความสามารถ มีการผลักดันใหอาจารยผูสอนไดมีโอกาส
ไปทํางานใหกับสังคม เพื่อจะไดเปนที่รูจักของบุคคล
ทั่วไปใหกวางขวางขึ้น และในดานของอาคารสถานที่และ
สิ่งอํานวยความสะดวก ก็ควรจะตองมีการจัดสรางอาคาร
เรียน  อาคารปฏิบัติการใหพอเพียงและพรอมสําหรับ
นักศึกษาที่จะเขามาศึกษาหาความรูภายในสถาบัน มีหอง 
สมุดที่มีตําราที่ทันสมัยและพอเพียง รวมไปถึงมีการบริการ
ตางๆ ในดานความตองการพื้นฐานของนักศึกษา เชน การ
บริการทางอินเทอรเน็ต บริการที่จอดรถใหเพียง พอมี
หองน้ําที่สะอาดและพอกับการใชของนักศึกษา  มีจุด
บริการน้ําดื่ม รวมไปถึงมีอุปกรณการเรียนที่ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ 

4.  ผูปกครอง หรือครูอาจารย ควรชวยกันปลูกฝง  
และช้ีใหนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงได
เห็นถึงความสําคัญและประโยชนของการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น 

 
 
 



บรรณานุกรม 
จงจิตต  อ่ําสาริกา. 2541. ความตองการศึกษาตอสายอาชีพ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในเขตพื้นที่บริการ
ของโรงเรียนบอทองวงศจันทรวิทยา อําเภอบอทอง 
จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรอุตสาห-
กรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาด     
กระบัง. 

จําเนียร  สุขสง. 2543. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัด  
สินใจศึกษาตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี  3 
โรงเรียนขยายโอกาส: ศึกษากรณี อําเภอเมือง จังหวัด
สตูล. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนา
สังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

จําเนียร  สังขทอง. 2540. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตอง 
การศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาชางยนต 
สังกัดวิทยาลัยเทคนิค กลุมสถานศึกษาภาคใต กรม
อาชีวศึกษา. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรอุตสาห-
กรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี. 

ชลีนุช  บุญนอม. 2543. องคประกอบที่มีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจศึกษาตอของนักศึกษาระดับประกาศนีย-
บัตรวิชาชีพชั้นสูง ในการศึกษาตอระดับปริญญาตรี 
สาขาระบบสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. 
วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี. 

ชัยวัฒน  สราญเลิศ. 2544. ปจจัยท่ีสัมพันธกับการตัดสินใจ
ศึกษาตอในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอม-      
พิวเตอร ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรกรมอาชีว-
ศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพ-     
มหานคร. วิทยานิพนธปริญญาอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี. 

นันทินี  คุมปรีดี. 2543. การตัดสินใจศึกษาตอในระดับอุดม 
ศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6: กรณีศึกษา
โรงเรียนยางชุมนอยพิทยาคม อําเภอยางชุมนอย 

จังหวัดศรีสะเกษ .  วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหา-
บัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-
ศาสตร. 

นันทินี  แปนแจง. 2547. ปจจัยในการศึกษาตอของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม-
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง. วิทยานิพนธครุศาสตร
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาด-     
กระบัง. 

บุญมี  บุญมั่น. 2535. ปจจัยบางประการที่มีผลตอการตัด   
สินใจเขาศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอรัตนบุรี 
จังหวัดสุรินทร. วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหา-
บัณฑิต จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหา- 
วิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

บุญศีล  ใสสะอาด. 2540. ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการศึกษาตอ
และการเขาสูตลาดแรงงานของผูจบหลักสูตรประถม- 
ศึกษา อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

เบ็ญจมาศ  แสงอนุเคราะห. 2542. การพัฒนาโมเดลความ
คาดหวังในการศึกษาตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปท่ี 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เขตการศึกษา 6: การวิเคราะหล็อกลิเนียรมาตรอันดับ. 
วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย. 

เปรมจิตร  ศิริสานต. 2542. การศึกษาองคประกอบของแรง 
จูงใจในการศึกษาตอของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหา-
วิทยาลัยรามคําแหง. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหา-
บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

พิมพปวีร  ศรีกิจการ. 2545. ปจจัยท่ีสัมพันธกับการตัด  
สินใจศึกษาตอของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  (ปวช .): ศึกษากรณีวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
จังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหา-
บัณฑิต (พัฒนาสังคม) คณะพัฒนาสังคม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

ภัทรธิรา  วารินทร. 2538. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการ 
ศึกษาตอและไมศึกษาตอการศึกษานอกโรงเรียน 



ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ของคนงานในโรงงานอุต- 
สาหกรรมในจังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธปริญญา
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

วัลลภ  สุวรรณดี และคณะ. 2541. รายงานการวิจัยประกอบ 
การสรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติการศึกษา
เอกชน. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. 

วุฒิวงศ  เอียดศรีชาย. 2543. ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการเลือก
ศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักศึกษา สาขาวิชาคอม- 
พิวเตอรธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
วิทยาลัยเทคนิค กลุมสถานศึกษาภาคใต กรมอาชีว-
ศึกษา. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี. 

ศิริพร  ล้ีสวัสดิ์ถาวรกุล. 2546. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความ
ตองการศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาชาง
กอสราง ในสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
และภาคกลาง 1.  วิทยานิพนธครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระ-
จอมเกลาพระนครเหนือ. 

สุรัตน  ไชยชมพู. 2535. ปจจัยท่ีสัมพันธกับความต้ังใจใน
การเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาของนักเรียนชั้นประถม-
ศึกษาปท่ี 6 ในเขตโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
ตะวันออก. วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหา-
วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. “การปฏิรูป
การศึกษา” มติชน (12 สิงหาคม 2545): 30.  

อุไร  มั่นหมั่น. 2539. ปจจัยท่ีสัมพันธกับการตัดสินใจ  
ศึกษาตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3: ศึกษา  
กรณี จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธพัฒนบริหาร- 
ศาสตรมหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิต-
พัฒนบริหารศาสตร. 

อานันท  ทาปทา. 2533. ปจจัยบางประการที่มีศักยภาพตอ
การตัดสินใจเขาศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา: ศึกษา
เฉพาะกรณีอําเภอกันทรลักษณ จังหวัดศรีสะเกษ. 
วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 
วิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

อารีรัตน   แกวประดิษฐ . 2546. องคประกอบที่มีความ 
สัมพันธกับการศึกษาตอระดับปริญญาตรี สาขาวิทยา-
การคอมพิวเตอรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นป  
ท่ี 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. วิทยานิพนธครุ-
ศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี. 

อัมพรศรี  พรพิทักษดํารง. 2534. ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือก
เรียนสาขาคหกรรมศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยม  
ศึกษาปท่ี 3 ในจังหวัดยโสธร คณะวิชาคหกรรมศาสตร 
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร. วิทยานิพนธปริญญาศิลป-  
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ผูชวยศาสตราจารยอภิญญา  อิงอาจ  สําเร็จการศึกษา     
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ปจจุบันเปนอาจารยประจําภาควิชาสถิติ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีผลงาน
ทางวิชาการ ประเภทงานวิจัย ไดแก 1. การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนวิชาสถิติเบื้องตน เรื่องทฤษฎีความ
นาจะเปนเบื้องตน 2. ความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปร   
ที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติเบื้องตน 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3. ปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) ในการศึกษาตอระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดม 
ศึกษาเอกชน: ศึกษากรณีในกรุงเทพมหานคร 4. สถิติ
วิเคราะหพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาระดับอุดม 
ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประเภทการ
เขียนตําราและเอกสารประกอบการสอน  1. ตําราสถิติ
เบื้องตน (แตงรวม) 2. ตําราสถิติธุรกิจ (แตงรวม) 3. ตํารา
สถิติเพื่อสังคมศาสตร (แตงรวม) 4. เอกสารประกอบการ
สอนสถิติธุรกิจ และ 5. เอกสารคําสอนสถิติเบื้องตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา  สุทธิอุดม สําเร็จการศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการประกันภัย จากจุฬา-       
ลงกรณมหาวิทยาลัย และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ
ประยุกต จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ปจจุบันดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาสถิติ  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ        
มีผลงานทางวิชาการ ประเภทงานวิจัย ไดแก ปจจัยที่มีผลตอ
การตัดสินใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) ในการศึกษาตอระดับปริญญาตรีในสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน: ศึกษากรณีในกรุงเทพมหานคร ประเภท
การเขียนตําราและเอกสารประกอบการสอน 1. ตําราความ
นาจะเปนและสถิติพรอมการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป MATHCAD และ SPSS for Windows 2. เอกสาร
ประกอบการสอนสถิติธุรกิจ 3. ตําราสถิติเบื้องตน (แตงรวม) 
4. ตําราสถิติธุรกิจ (แตงรวม) และ 5. ตําราสถิติเพื่อสังคม 
ศาสตร (แตงรวม)  
 


