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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ขั้นสูง วิทยาลยัเทคโนโลยีฐานแทคโนโลยีจงัหวดัสมุทรสาคร เพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจเขา้
ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี  จังหวัด
สมุทรสาครจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษา
ต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพขั้นสูงวิทยาลยัเทคโนโลยฐีานเทคโนโลย ีจงัหวดัสมุทรสาคร  

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาระดบั ปวส. จงัหวดัสมุทรสาคร ในวิทยาลยั
เทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากสูตร Taro Yamane (1973) เคร่ืองมือ
ในการเกบ็ขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสร้างแบบสอบถามและเกบ็รวบรวมขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอยา่งในรูปแบบค าถามปลายปิด จ านวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป 
และสรุปผลโดยใชค่้าทดสอบ t-Test F-Test (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 และ Correlation 

 ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนใหค้วามส าคญักบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อ
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี จงัหวดัสมุทรสาคร ล าดบั
แรก คือ ดา้นหลกัสูตร อยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ ดา้นภาพลกัษณ์ อยู่ในระดบัมาก และล าดบั
สุดทา้ย คือ ดา้นเหตุผลส่วนตวั อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 

 ความสัมพนัธ์การตัดสินใจเขา้ศึกษามีความสัมพนัธ์โดยรวมกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจมีความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงมากอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00  

เม่ือจ าแนกการตดัสินใจเขา้ศึกษาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นหลกัสูตร ดา้น
เหตุผลส่วนตวั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ค าส าคญั: ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ การเขา้ศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลยั
เทคโนโลยฐีานเทคโนโลย ีจงัหวดัสมุทรสาคร  
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 ท่ีปรึกษาการศึกษาสารนิพนธ์ 



1. บทน า 
ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

การพฒันาประเทศให้ประสบความส าเร็จจ าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัหลายประการ  ปัจจยัท่ี
ส าคญัคือ ประชากรของประเทศ การพฒันาประเทศจะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความ
เจริญกา้วหนา้พฒันากบันานาประเทศ ส่ิงส าคญัท่ีจะท าใหป้ระชากร มีคุณภาพ คือการใหป้ระชากร
ไดรั้บการศึกษา ความคิด ความสามารถ รวมทั้งพฤติกรรม เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล 
คุณสมบัติดังกล่าว เป็นปัจจัยและพลังส าคัญในการพฒันาประเทศทั้ งด้าน เศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรมและการเมือง การศึกษาจึงเป็นกระบวนการส าคญัในการพฒันาทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรมและการเมือง ดงันั้น การศึกษาจึงเป็นกระบวนการส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษยเ์ป็น
อย่างมาก ทั้งน้ีเพราะอาชีพไม่เพียงแต่จะตอบสนองความตอ้งการของมนุษยท์างเศรษฐกิจเท่านั้น 
อาชีพยงัตอบสนองต่อความตอ้งการทางดา้นอ่ืน เช่นดา้นสงัคม ดา้นจิตใจ การท่ีบุคคลสามารถเลือก
อาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม บุคคลนั้นมีแนวโนม้ท่ีจะประสบความส าเร็จ ในการประกอบอาชีพไดอ้ยา่ง
เหมาะสม บุคคลท่ีจะประสบความส าเร็จ นั้นมีแนวโนม้ดา้นความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
หากบุคคท่ีเลือกอาชีพไม่เหมาะสม บุคคลนั้นอาจจมีแนวโนม้ไม่ประสบความส าเร็จและลม้เหลวใน
การประกอบอาชีพยอ่มมีอยูม่าก(ปัทมา วิชิตะกุล.2554) ซ่ึงผูท่ี้จะประสบความส าเร็จและประกอบ
อาชีพไดอ้ยา่งมีความสุข จ าเป็นตอ้งพฒันาตนเองในเร่ืองของการศึกษาให้เกิดข้ึนกบัตนเอง เพราะ
ชีวิตก็คือกระบวนการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การเขา้ใจตนเอง เขา้ใจสังคม และเขา้ใจโลก
มากยิ่งข้ึน ซ่ึงการศึกษาไร้พรมแดนไม่จ ากดัเวลา ไม่จ ากดัเพศ หรืออายุ ซ่ึงข้ึนอยู่กบับุคคลท่ีจะ
แสวงหาความรู้มากกว่าเท่านั้นเอง การลงทุนทางดา้นการศึกษาถือเป็นการลงทุนท่ีให้ผลคุม้ค่า
มากกว่าการลงทุนดา้นอ่ืนๆ เพราะว่าการลงทุนเพียงคร้ังเดียว หากแต่สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้าก
การศึกษาเหล่านั้นไปใชต้ลอดชีวิต 

ในการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.2545: 8-9) หมวด 3 
ระบบการศึกษาในมาตรา 15 ไดก้ าหนดการจดัการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การจดัการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั และมาตรา 16 ก าหนดให้การศึกษาในระบบมี 2
ระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น
การศึกษาซ่ึงจดัไม่นอ้ยกว่าสิบสองปี ก่อนระดบัอุดมศึกษา ส่วนการศึกษาระดบัอุดมศึกษาแบ่งเป็น
2 ระดบัคือ ระดบัปริญญาตรีและระดบัปริญญาโท โดยการจดัการศึกษาดา้นการอาชีวศึกษาใน
ปัจจุบนัอยู่ในระดบัอุดมศึกษาต ่ากว่าปริญญา มีการจดัการศึกษาจากชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.3) 
แล้วเลือกศึกษาต่อทางด้านมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือเลือกศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษาหรือระดับ



ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) เม่ือจบการศึกษาสามารถเลือกศึกษาต่อในระดบั ประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสู่ง หรือในระดบัอุดมศึกษาและระดบัท่ีสูงข้ึน 

ในสภาวะปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยก าลงัขยายตวัอย่างสูง โดยมีการผลิต
สินคา้และบริการเขา้สู่ตลาดโลกอยา่งต่อเน่ือง จึงท าให้มีความตอ้งการก าลงัแรงงานคนเขา้สู่ระบบ
การผลิตสูงตามไปดว้ย ความพยายามท่ีจะพฒันาทรัพยากรมนุษยก์็คือการศึกษา ซ่ึงเป็นกลไกท่ี
ย ัง่ยืนในการพฒันาส่ิงต่างๆ การศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการสร้างคนและมีความส าคญัมาก
ในรูปของการเพิ่มความรู้ใหบุ้คคลสามารถเรียนรู้ในระดบัท่ีสูงข้ึนสามารถน าความรู้เป็นพื้นฐานใน
การประกอบอาชีพ สร้างรายไดสู่้ตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ การขาดแคลนแรงงานท่ีมี
ความรู้ความเขา้ใจเฉพาะดา้น โดยเฉพาะทางดา้นอาชีวศึกษา เน่ืองจากความสนใจของผูเ้รียนในสาย
อาชีวศึกษามีน้อยกว่าความตอ้งการในตลาดแรงงาน แต่มีสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาเป็น
จ านวนมากท่ีเปิดท าการสอน ท าให้การแข่งขนัระหว่างสถาบนัทางการศึกษาประเภทอาชีวศึกษามี
มากข้ึนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ส่งผลใหเ้กิดช่องวา่งระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทาน ซ่ึงเป็นอุปสรรค
ต่อการขบัเคล่ือนเพื่อการบรรลุเป้าหมายนโยบายยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานประเภทอาชีวศึกษา เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐานจะตอ้งตดัสินใจเลือกต่อว่าจะมีการศึกษา
ต่อในรูปแบบใดและท่ีใดอนัเป็นเหตุผลในการศึกษาการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อดา้นใด ปัจจุบนัมี
สถานศึกษาดา้นอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง
จ านวนมากได้จากข้อมูลส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จากสถานศึกษาทางด้าน
อาชีวศึกษาทัว่ประเทศจ านวน 421 แห่ง(ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.2556) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านัก
คณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่ึงในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทีมีช่ือเสียงใน
กรุงเทพมหานคร มีการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรประเภทวิชาพาณิชยกรรมและช่างอุตสาหกรรม
อย่างต่อเน่ืองกว่า 20 ปี ท่ีมุ่งเน้นการให้ความรู้และทกัษะวิชาชีพท่ีสามารถน าไปท างานไดจ้ริง มี
คุณภาพและตรงตามความตอ้งการของสถานประกอบการ, ผูส้ าเร็จการศึกษาในทุกระดบั เป็นผูท่ี้มี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ , ผลิตนักศึกษาป้อนสู่ตลาดแรงงาน ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ, เป็นแหล่งพฒันาความรู้และการบริการให้กับชุมชน สังคม และองค์กรด้าน
การศึกษาและอาชีพ ตามคติพจน์ของสถานศึกษา คือ “อาชีวศึกษา สร้างอนาคต สร้างชาติ” 
สถานศึกษาจึงไดก้ าหนดยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ผลกัดนัเพื่อใหก้ารจดัการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย
และคติพจน์ของสถานศึกษาและไดมี้การด าเนินการประเมินความสามารถในการแข่งขนัของตนเอง
วา่ปัจจยัใดบา้งท่ีสถานศึกษาควรปรับปรุงและพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัส่ิงท่ีจูงใจใหผู้ส้ าเร็จการศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ชั้นปีท่ี 3 ในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อการศึกษาระดบัประกาศนียบตัร



วิชาชีพในวิทยาลยัเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีเพิ่มข้ึนทุกๆ ปี และสม ่าเสมอ อีกทั้งเพิ่มจุดแขง็และ
โอกาสเพื่อเอ้ือต่อการพฒันาทางดา้นต่างๆ ของวิทยาลยัเทคโนโลยฐีานเทคโนโลย ี

ในสภาวะปัจจุบันสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา  ส่งผลให้วิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน
เทคโนโลย ีจงัหวดั สมุทรสาคร ตอ้งเขา้สูส้ภาวะการแข่งขนั และแต่ละสถานศึกษาระดบัอาชีวศึกษา
ก็ถูกกระตุน้ให้มีการท าการตลาดความเขม้ขน้มากข้ึนกว่าเดิม เพื่อดึงดูดใจแก่กลุ่มเป้าหมายอย่าง
มากข้ึน การเรียนการสอนท่ีทันสมัย หลักสูตรท่ีมีคุณภาพรวมถึงสาขาท่ีมีความต้องการของ
ตลาดแรงงาน มีการ MOU กบัสถานประกอบการเม่ือส าเร็จการศึกษา ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดับ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยั
เทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี เพื่อน าขอ้มมูลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการบริหาร
จดัการส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาในการน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาสถานศึกษาต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง วิทยาลัย

เทคโนโลยฐีานแทคโนโลยจีงัหวดัสมุทรสาคร 
2. เพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพขั้นสูง วิทยาลยั

เทคโนโลยฐีานเทคโนโลย ีจงัหวดัสมุทรสาครจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพขั้น

สูง วิทยาลยัเทคโนโลยฐีานเทคโนโลย ีจงัหวดัสมุทรสาคร 
 

3. สมมติฐานของการวจิยั 
จากวตัถุประสงค์การวิจยัขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสมมติฐานการวิจยัเพื่อใชเ้ป็นกรอบใน

การด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 
1.  นักศึกษาท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีการตัดสินใจเข้า ศึกษาต่อระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัเทคโนโลยฐีานเทคโนโลยแีตกต่างกนั 
2. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้

ศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพสูง วิทยาลยัเทคโนโลยแีตกต่าง 
 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. สามารถน าผลท่ีไดรั้บจากการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา วางแผนกลยทุธ์ทาง

การตลาดใหเ้หมาะสมกบัการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของกลุ่มเป้าหมาย 



2. เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดรั้บใชเ้ป็นแนวทางในการแนะน านกัเรียนให้เลือกเขา้ศึกษาต่อไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพครอบครัวและความสามารถของผูเ้รียน 

3. สามารถน าผลการจากการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาบริหาร
การศึกษาเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนักบัมหาวิทยาลยัอ่ืนในอนาคตต่อไป 

 

5. ขอบเขตของการวจิยั 
  งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณมีขอบเขตของการวิจยัดงัน้ี 

5.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
การวิจยัน้ีมุ่งท าการศึกษาเฉพาะ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของวิทยาลยั ปัจจยั

ดา้นหลกัสูตรของวิทยาลยั ปัจจยัดา้นเหตุผลส่วนตวั น ามาวิเคาะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้
ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี  จังหวัด
สมุทรสาคร 
 5.2 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

ผู ้วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูลนักศึกษา ในวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี  จังหวัด
สมุทรสาคร จ านวน 679 คน 

5.3 ขอบเขตดา้นประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยีฐาน

เทคโนโลยี ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง จงัหวดัสมุทรสาครภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2563 จ านวน 679 คน จ านวน 10 แผนก 
  5.4 ขอบเขตดา้นระยะเวลาท่ีศึกษา 
งานวิจัยน้ีใช้ระยะเวลาในการศึกษาทั้ งส้ิน 5 เดือน เร่ิมตั้ งแต่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง 18 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 

6. ระเบียบวธีิวจิยั 
6.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
จากการศึกษาและคน้ควา้ในงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้

ศึกษาต่อระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัเทคโนโลย ีจงัหวดัสมุทรสาคร” โดยสามารถ
สร้างกรอบแนวคิด ไดด้งัน้ี 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6.1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจยั 
 

6.2 ประชากร และตวัอยา่ง 
 6.2.1 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง จงัหวดั
สมุทรสาครจ านวนทั้งหมด 10 สาขา 

6.2.2 การก าหนดขนาดตวัอยา่ง   
 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนระดบัปรากศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ในวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ฐานเทคโนโลยี จ  านวน 679 คน โดยก าหนดจ านวนตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาโดยใชสู้ตรของสูตร
ของ Taro Yamane โดยก าหนดความเช่ือมัน่ 95% และความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดไ้ม่เกิน 5% 
หรือท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งจากสูตร Taro Yamane (1973) (ศิริชยั พงษว์ิ
ชนั.2552)  
  ผลการค านวณ พบว่า จากจ านวนประชากรทั้งส้ิน 679 ราย ใชว้ิธี การสุ่มตวัอย่างแบบชั้น
ภูมิตามสดัส่วน (Proportionate Stratified Sampling) ในการเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
-เพศ  
-รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน  
-สาขาท่ีก าลงัศึกษาอยู ่
 
 

 

การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ
ระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสูง ของวิทยาลยั
เทคโนโลยฐีานเทคโนโลย ี

 
ดา้นภาพลกัษณ์ 

ดา้นหลกัสูตร 

ดา้นเหตุผลส่วนตวั 



95% และความคลาดเคล่ือน +50 จะเกิดข้ึนไดจ้ากความไม่ครบถว้นสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่งเป็น 400 ตวัอยา่ง 

6.2.3 กลุ่มตวัอยา่ง 
 ท าการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิตามสดัส่วน (Proportionate Stratified Sampling) 

6.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลการวิจยัในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสร้าง
แบบสอบถามให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดในการวิจยัเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในรูปแบบค าถามปลายปิด โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย
เน้ือหาทั้งหมด4 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 : ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายปิดใหเ้ลือกตอบ
เพียงขอ้เดียว จ านวน 3 ขอ้  

ส่วนท่ี 2 : ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
วิทยาลยัเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี จงัหวดัสมุทรสาคร จ านวน 10 ขอ้ มีลกัษณะเป็นอนัตรภาคชั้น 
(Interval Scale) ซ่ึงมีเกณฑร์ะดบัคะแนนของการรับรู้ในการเป็นส านกังานสีเขียวของบุคลากร  
   วิเคราะห์ระดบัคะแนนในเกณฑเ์พื่อแปลความหมายระดบัคะแนนในแบบสอบถาม โดย
ค านวณอนัตรภาคชั้นแต่ละช่วงชั้น  
  ส่วนท่ี 3 : ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  
วิทยาลยัเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีจงัหวดัสมุทรสาครจ านวน 10 ขอ้มีลกัษณะเป็นอนัตรภาคชั้น 
(Interval Scale)  ซ่ึงมีเกณฑร์ะดบัคะแนนพฤติกรรมการเป็นส านกังานสีเขียวของบุคลากร  
  ส่วนท่ี 4 :ขอ้เสนอแนะ 
 6.4 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 
  ท าการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามทั้ ง 2 อย่าง ได้แก่ 1.ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา
(Content Validity) และ 2.ความเช่ือมัน่(Reliability) ดงัน้ี  
  1.  ความเท่ียงตรงเชิงเ น้ือหา (Content Validity)  คือ ท าการทดสอบความเท่ียงตรง 
ดา้นเน้ือหาโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นผูต้รวจสอบ (ศิริชยั กาญจนาวสี, 2552) 
  2. ความเช่ือมั่น (Reliability) คือ ท าการแจกแบบสอบถามแล้วจึงมาท าการตรวจสอบ 
ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามดว้ยวิธีการของ Crobach’s Apha โดยวิธีสัมประสิทธ์
แอลฟ่า (Coefficient) ของ Cronbach (ศิริลกัษณ์ สุวรรณวงศ,์ 2553) 
 
  6.5 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 



  ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
1. ท าการแจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในระดับเข้าศึกษาต่อระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จังหวดัสมุทรสาคร จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยให้ตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามไดอ้ยา่งอิสระ 

2. เม่ือตอบแบบสอบถามเสร็จใหต้วัอยา่งน าแบบสอบถามส่งคืนใหก้บัผูว้ิจยั 
3. ผูว้ิจัยน าแบบสอบถามกลับ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของ

แบบสอบถามทุกฉบบัดว้ยตนเอง เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
 6.6 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และใชร้ะดบั
ความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 0.05 เป็นเกณฑใ์นการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานในการวิจยั โดยใชส้ถิติใน
การวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 6.6.1 สถิติเชิงพรรณา (Percentage)  

1.) ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อบรรยายลกัษณะขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย
เพศ รายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว และสาขาท่ีก าลงัศึกษา 

2.) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อบรรยายระดบั
ความคิดเห็นของนกัศึกษา ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
จงัหวดัสมุทรสาครและก าหนดการวดัคะแนนเฉล่ียโดยใช้ระดับค่าเฉล่ียคะแนนสูงสุดลบด้วย
คะแนนต ่าสุด แลว้หารดว้ยจ านวนชั้น จึงไดเ้กณฑก์ารแปลความหมายจากคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี 
   ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมาก 
   ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 
 6.6.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชค่้าทดสอบ t-
Test F-Test (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 และ Correlation ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 
 
 
 
 

7. ผลการศึกษา 



ผลการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
วิทยาลยัเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี จงัหวดัสมุทรสาคร จ านวนทั้งส้ิน 400 คน สรุปผลการวิจยัได้
ดงัน้ี  

7.1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล  
นกัเรียนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 41.20 มี

รายได ้10,001-20,000 บาท จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.30 และศึกษาสาขาอยู่สาขาวิชา
เคร่ืองกล จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8  

7.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง วิทยาลยัเทคโนโลยฐีานเทคโนโลย ีจงัหวดัสมุทรสาคร 
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่ความส าคญักบัผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัเทคโนโลยีฐาน
เทคโนโลยี จงัหวดัสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.98 ทั้งน้ี เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า นักเรียนให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัเทคโนโลยฐีานเทคโนโลย ีจงัหวดัสมุทรสาคร อนัดบัแรกคือ 
ดา้นดา้นหลกัสูตร โดยมีค่าเฉล่ีย 4.48 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นดา้นภาพลกัษณ์ โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.99 อยูใ่นระดบัมาก และอนัดบัสุดทา้ยคือดา้นดา้นเหตุผลส่วนตวั โดยมีค่าเฉล่ีย 3.49 อยู่
ในระดบัมากตามล าดบั โดยสรุปเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 

 ด้านภาพลักษณ์ พบว่า นักเรียนให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี 
จงัหวดัสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.99 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
นักเรียนให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านภาพลักษณ์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัเทคโนโลยฐีานเทคโนโลย ีจงัหวดัสมุทรสาคร อนัดบัแรกคือ 
เป็นวิทยาลยัท่ีเปิดสอนหลายสาขาวิชา โดยมีค่าเฉล่ีย 4.16 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ เป็น
วิทยาลยัท่ีมีคณาจารยเ์ก่งและมีความรู้ความสามารถ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.16 อยูใ่นระดบัมาก และอนัดบั
สุดทา้ยคือ เป็นวิทยาลยัท่ีมีมาตฐานความปลอดภัยรัดกุม โดยมีค่าเฉล่ีย 3.54 อยู่ในระดับมาก 
ตามล าดบั 

ด้านหลกัสูตร พบวา่ นกัเรียนใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นหลกัสูตรท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เขา้ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี จังหวดั
สมุทรสาคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.48 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ นกัเรียน
ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นหลกัสูตรท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัร



วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี จงัหวดัสมุทรสาคร คือ หลกัสูตรท่ีเปิดสอนเนน้
ดา้นทกัษะสาขาวิชาชีพ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.19 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือหลกัสูตรท่ีเปิดสอนตรง
ตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยมีค่าเฉล่ีย 4.08 อยู่ในระดบัมาก และอนัดบัสุดทา้ยคือ
ค่าใชจ่้ายนอกเหนือจากค่าเทอมไม่สูงเม่ือเทียบกบัวิทยาลยัอ่ืน โดยมีค่าเฉล่ีย 3.73 อยูใ่นระดบัมาก 
ตามล าดบั 

ด้านเหตุผลส่วนตัว พบว่า นักเรียนให้ความส าคญักบัผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นเหตุผล
ส่วนตวัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัเทคโนโลยี
ฐานเทคโนโลย ีจงัหวดัสมุทรสาครโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ี 3.49 เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่า นักเรียนให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นหลกัสูตรท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัเทคโนโลยฐีานเทคโนโลย ีจงัหวดัสมุทรสาคร อนัดบั
แรกคือ เพื่อนสนิทเลือกเขา้ศึกษาต่อในวิทยาลยัแห่งน้ี โดยมีค่าเฉล่ีย3.74 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา
คือ เพื่อนเลือกเขา้เรียนต่อในวิทยาลยัแห่งน้ีเป็นจ านวนมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.67 อยูใ่นระดบัมากและ
อนัดบัสุดทา้ยคือ ผูป้กครองของนักเรียนส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัแห่ง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.04 
อยูใ่นระดบัปานกลางตามล าดบั 

 
ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา

ต่อ 
�̅� S.D. ระดับการให้ความส าคญั ระดับ 

ดา้นภาพลกัษณ์ 3.99 0.907 มาก 2 
ดา้นหลกัสูตร 4.48 0.933 มากท่ีสุด 1 
ดา้นเหตุผลส่วนตวั 3.49 1.306 มาก 3 

รวม 3.98 0.613 มาก  

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัเทคโนโลยฐีานเทคโนโลย ีจงัหวดัสมุทรสาคร โดยภาพรวม  

 
 7.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี1 นกัเรียนท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพสูง วิทยาลยัเทคโนโลยแีตกต่าง ดงัน้ี 
  นัก เ รียน ท่ี มี ปัจจัย ส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีการตัด สินใจ เ ลือก เข้า ศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้ นชั้ นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี  จังหวัด
สมุทรสาครแตกต่างกนั ดงัน้ี 



นกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนั ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัเทคโนโลยฐีานเทคโนโลย ีจงัหวดัสมุทรสาคร โดยภาพรวม
และรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

นักเรียนท่ีมีรายไดต่้างกนั ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี จงัหวดัสมุทรสาคร โดย
ภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

นกัเรียนท่ีมีสาขาต่างกนัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัเทคโนโลยฐีานเทคโนโลย ีจงัหวดัสมุทรสาคร โดยภาพรวม
และรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น
ภาพลกัษณ์ ดา้นหลกัสูตร ดา้นเหตุผลส่วนตวัแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพสูง วิทยาลยัเทคโนโลยแีตกต่าง ดงัน้ี  

ความสัมพนัธ์การตัดสินใจเขา้ศึกษามีความสัมพนัธ์โดยรวมกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจดา้นภาพลกัษณ์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัต ่า เม่ือจ าแนกการตดัสินใจเขา้ศึกษาเป็น
รายดา้น พบว่า การตดัสินใจเขา้ศึกษาดา้นท าให้มีโอกาสเรียนรู้ และมีความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการ
งาน ดา้นเม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้สามารถน าวุฒิทางการศึกษาท่ีไดรั้บไปใชใ้นการ เล่ือนขั้น-เล่ือน
เงินเดือน ดา้นสามารถน าความรู้จากการเรียนไปใช้ในการประกอบอาชีพอิสระ ดา้นไดรั้บการ
สนบัสนุนหรือทุนการศึกษาจากหน่วยงาน ดา้นการศึกษาต่อท่ีวิทยาลยั จะเป็นท่ียอมรับจากสังคม 
ภายหลงัจาก ดา้นการศึกษาต่อท่ีวิทยาลยัมีความรู้ดา้นวิชาการใหม่ๆ เพิ่มข้ึน และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการท างานได ้และดา้นหลกัสูตรท่ีนกัศึกษาเลือกเรียนตรงกบัความสามารถและความ
ถนดัของตนเอง มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจดา้นภาพลกัษณ์ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างการตดัสินใจเขา้ศึกษามีความสัมพนัธ์โดยรวมกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจดา้นหลกัสูตรมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัต ่า เม่ือจ าแนกการตดัสินใจเขา้ศึกษาเป็น
รายดา้น พบว่า การตดัสินใจเขา้ศึกษาดา้นท าให้มีโอกาสเรียนรู้ และมีความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการ
งาน ดา้นเม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้สามารถน าวุฒิทางการศึกษาท่ีไดรั้บไปใชใ้นการ เล่ือนขั้น-เล่ือน
เงินเดือน ดา้นสามารถน าความรู้จากการเรียนไปใช้ในการประกอบอาชีพอิสระ ดา้นไดรั้บการ
สนบัสนุนหรือทุนการศึกษาจากหน่วยงาน ดา้นการศึกษาต่อท่ีวิทยาลยั จะเป็นท่ียอมรับจากสังคม 
ภายหลงัจาก ดา้นการศึกษาต่อท่ีวิทยาลยัมีความรู้ดา้นวิชาการใหม่ๆ เพิ่มข้ึน และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการท างานได ้และดา้นหลกัสูตรท่ีนกัศึกษาเลือกเรียนตรงกบัความสามารถและความ
ถนดัของตนเอง มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจดา้นเหตุผล 



ความสัมพนัธ์ระหว่างการตดัสินใจเขา้ศึกษามีความสัมพนัธ์โดยรวมกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจดา้นหลกัสูตรมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลาง เม่ือจ าแนกการตดัสินใจเขา้
ศึกษาเป็นรายดา้น พบว่า การตดัสินใจเขา้ศึกษาดา้นท าให้มีโอกาสเรียนรู้ และมีความกา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีการงาน ดา้นเม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้สามารถน าวุฒิทางการศึกษาท่ีไดรั้บไปใชใ้นการ เล่ือน
ขั้น-เล่ือนเงินเดือน ดา้นสามารถน าความรู้จากการเรียนไปใชใ้นการประกอบอาชีพอิสระ ดา้นไดรั้บ
การสนับสนุนหรือทุนการศึกษาจากหน่วยงาน ดา้นการศึกษาต่อท่ีวิทยาลยั จะเป็นท่ียอมรับจาก
สังคม ภายหลงัจาก ดา้นการศึกษาต่อท่ีวิทยาลยัมีความรู้ดา้นวิชาการใหม่ๆ เพิ่มข้ึน และสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ในการท างานได ้และดา้นหลกัสูตรท่ีนกัศึกษาเลือกเรียนตรงกบัความสามารถ
และความถนัดของตนเอง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจดา้นเหตุผล
ส่วนตวั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมติฐาน 

ยอมรับ 
สมติฐาน 

ไม่ยอมรับ 
สมติฐาน 



 
ตารางที่ 2 ผลสรุปการทดสอบสมติฐาน 
 
 
 
 
 
 

 

8. การอภปิรายผลการศึกษา 

สมมติฐานที่ 1 นักเรียนท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี จงัหวดัสมุทรสาคร แตกต่าง
กนั  
(เพศ) 
1. ดา้นภาพลกัษณ์  √ 
2. ดา้นหลกัสูตร  √ 
3. ดา้นเหตุผลส่วนตวั  √ 

โดยรวม  √ 
(รายได้) 
1. ดา้นภาพลกัษณ์  √ 
2. ดา้นหลกัสูตร  √ 
3. ดา้นเหตุผลส่วนตวั  √ 

โดยรวม  √ 
(สาขาทีศึ่กษา) 
1. ดา้นภาพลกัษณ์ √  
2. ดา้นหลกัสูตร √  
3. ดา้นเหตุผลส่วนตวั √  

โดยรวม √  



จากการวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง วิทยาลยัเทคโนโลยฐีานเทคโนโลย ีจงัหวดัสมุทรสาคร มีการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงสามารถ
อภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

จากผลการวิจยัพบว่านักเรียนให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ 
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี จงัหวดัสมุทรสาคร โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัเรียนใหค้วามส าคญักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี 
จงัหวดัสมุทรสาคร ล าดบัแรก คือ หลกัสูตร อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นภาพลกัษณ์ 
และล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้นเหตุผลส่วนตวั อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั  

 ด้านภาพลักษณ์ พบว่า นกัเรียนให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้
ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี จังหวัด
สมุทรสาคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัชชา สุวรรณวงศ ์(2560) 
ไดท้  าการศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตั้งใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี ในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจ าปีการศึกษา 2560 ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตั้งใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียระดบัมาก
ท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด และดว้ยวิทยาลยัเทคโนโลยฐีานเทคโนโลยมีีคณาจารยเ์ก่งและมีความรู้ความสารถท่ีมีผลงาน
ทางวิชาการสามารถสร้างช่ือเสียงใหก้บัวิทยาลยัมาตลอดระยะเวลา 23 ปี จึงท าใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของคน
ทัว่ไป 

ด้านหลกัสูตร พบวา่ นกัเรียนใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นหลกัสูตรท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เขา้ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี จังหวดั
สมุทรสาคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 คือเป็นหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงเพื่อพฒันาก าลงัคน
ระดบัเทคนิคใหมี้สมรรถนะมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพ
ไดต้รงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ สอดคลองกบัแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวฒิุอาชีวศึกษาแห่งชาติ 

 



ด้านเหตุผลส่วนตัว พบว่า นักเรียนให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นหลกัสูตรท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี 
จงัหวดัสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของเมธาวี สุขปาน 
(2556) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศีกษาต่อในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ของนกัเรียน กรณีศึกษาวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้
ความส าคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นความชอลและความถนดัของส่วนตวัมากท่ีสุด 

ผลการวิจยัพบวา่ การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงมาก เม่ือจ าแนกการตดัสินใจเขา้ศึกษาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น
ภาพลกัษณ์ ดา้นหลกัสูตร อยูใ่นระดบัต ่าและดา้นเหตุผลส่วนตวั อยูใ่นระดบัปานกลาง ดงัเช่นท่ีได้
กล่าวไวใ้นขอ้มูลหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 เป็นหลกัสูตรท่ีเปิด
โอกาศให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรให้
ตรงตามความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัสภาพยทุธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขนัของประเทศ หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง. (2563)  

  

9. ข้อเสนอแนะ 
9.1 ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 

 1. วิทยาลยัเทคโนโลยีฐานเทคโนโลย ีควรใหค้วามส าคญัในเร่ืองสาขาท่ีเปิดสอน ควรเพิ่ม
สาขาวิชาให้หลากหลายมากข้ึน อาทิเช่น สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเน่ืองจาก 
จ านวนของวิทยาลยัอ่ืนท่ีเปิดสอนยงัน้อยเม่ือเทียบกบัจ านวนวนวิทยาลยัอาชีวะทัว่ประเทศ เพื่อ
สร้างความหลากหลายและภาพลกัษณ์ท่ีดีใหว้ิทยาลยัฯ 
 2. วิทยาลยัเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี ควรให้ความส าคญัในเร่ือง การพฒันาคุณภาพครู
อาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเช่ียวชาญ เก่งและมีความรู้ความสารถให้ทนักบัยุค
การศึกษาในทศวรรษท่ี 21 เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหว้ิทยาลยัฯ 
 3. วิทยาลยัเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี ควรให้ความส าคญัในเร่ืองการเป็นวิทยาลยัท่ีมี
สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และสวยงาม ควรจดักิจกรรมส่งเสริมสภาพแวดลอ้มภายในวิทยาลยัใหมี้พื้นท่ี
สีเขียวเพื่อสร้างความผอ่นคลายใหก้บันกัศึกษา 

9.2 ขอ้เสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป 
1. ในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบไปดว้ยตวัแปรอิสระสองตวัแปรดว้ยกนัประกอบดว้ยปัจจยั

ดา้นบุคคล และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาตวัแปร
อิสระเพิ่มเติม เช่น ตวัแปรดา้นจิตวิทยา 



2. ควรศึกษาพฤติกรรมของผู ้บริโภค หรือพฤติกรรมของนักเรียนในการศึกษาต่อ
อาชีวศึกษา เพื่อน าขอ้มูลจากากรวิจยัมาเป็นแนวทางในการพฒันาวิทยาลยัต่อไป 

3. ควรศึกษาเพิ่มเติมในดา้นของหลกัสูตรการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาเพื่อสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของนกัเรียน นกัศึกษาและความตอ้งการของสถานประกอบการในอนาคต 
 

10. กติติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง วิทยาลยัเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี จงัหวดัสมุทรสาครฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณา
ช่วยเหลือและให้ค  าปรึกษาช้ีแนะแนวทางการศึกษาคน้ควา้ท่ีเป็นประโยชน์ รวมถึงการแก้ไข
ขอ้บกพร่องต่างๆในการศึกษาวิจยัอย่างดียิ่งจาก ดร.จิราพร ชมสวน อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีกรุณาให้
ค  าแนะน าและให้ความช่วยเหลือแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ เพื่อปรับปรุงให้การคน้ควา้สารนิพนธ์
ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ ซ่ึงผูจ้ดัท าขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณผูว้ิจยัและผูเ้ขียนต าราวิชาการ ท่ีสร้างแหล่งขอ้มูลเพื่อใชศึ้กษาคน้ควา้
น ามาใชใ้นการอา้งอิงในการคน้ควา้สารนิพนธ์ฉบบัน้ีจนส าเร็จครบถว้นสมบูรณ์ 
  สุดทา้ยน้ีผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว ญาติ ครู อาจารย ์และผูมี้
พระคุณทุกท่านท่ีใหก้ารสนบัสนุนเป็นก าลงัใจและความช่วยเหลือแก่ผูว้ิจยัดว้ยดีเสมอมา หวงัเป็น
อยา่งยิง่ว่าการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูส้นใจในเน้ือหาและการศึกษาคน้ควา้
ต่อไป คุณประโยชน์จากผลการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองตอบแทนแด่บุพการีผูใ้หก้  าเนิด
ผูมี้พระคุณ และคณาจารยผ์ูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ทุกท่าน และหากมีขอ้ผดิพลาดประการใด 
ผูว้ิจยักราบขออภยัไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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