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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนวิทยาลัยการศึกษา

เอกชน : กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลพบุรี อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และ
เปรียบเทียบระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนวิทยาลัยการศึกษาเอกชน : กรณีศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพาณิชยการลพบุรี อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จําแนกตามภูมิลําเนา เพศ ผลการเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัย
เทคโนโลยีพาณิชยการลพบุรี ที่กําลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2559 จํานวน 216 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักเรียน ในวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ ทุกปัจจัย จําแนกตาม
ภูมิลําเนาและเพศ โดยใช้สถิติ T-test และจําแนก ตามผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
โดยใช้สถิติ F-test ผลการวิจัย พบว่า  

1. ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักเรียน ในวิทยาลัย
เทคโนโลยีพาณิชยการลพบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า ปัจจัยที่มี
ระดับ ความคิดเห็นมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านเจตคติในการเรียนวิชาชีพ รองลงมา คือ ปัจจัยด้าน
แรงจูงใจ ในการเข้าศึกษาต่อ และปัจจัยที่มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
และ สิ่งอํานวยความสะดวกของสถานศึกษา ตามลําดับ  

2. เปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักเรียน 
ในวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลพบุรี จําแนกตามภูมิลําเนา เพศ และผลการเรียนในระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

                                                 
1 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์การศึกษาจังหวัดลพบุรี 
2 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
3 อดีตสมาชิกวุฒิสภาแบบแบ่งเขต 
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ABSTRACT 

The objectives of the study were factors  influencing  the  chosen  of  Private  
Colleges  education  in  Case  Study  College  of  Technology  and  Commerce  
Lopburi  Muang  District  Lopburi  and comparison of  factors  influencing  the  
chosen  of  Private  Colleges  education  in  Case  Study  College  of  Technology  
and  Commerce  Lopburi  Muang  District  Lopburi by domicile, gender (sex), GPA at 
end of junior high school. The representative sample of this research is that the 
students to study in College of Technology and Commerce  Lopburi, studying in the 
academic year 2016  of  216 people. The tool used in the study include 
questionnaire, data analysis by using frequency, percentage, average, standard 
deviation and comparison of factors for the decision making of students to study in 
vocational certificate of College of Technology and Commerce Lopburi are domicile, 
sex by using T-Test statistics, And classified according to a study in the Junior high 
School by using F-Test statistics. The results showed that ; 

1. The factors for the decision making of students to study in College of 
Technology and  Commerce  Lopburi. The overall is high level. If considering the 
each factor, first the attitude of the learned, second the motivation to continuing 
education and finally are environment and the conveniences of the college.  

2. The comparison of factors for the decision making of students to study in 
College  of  Technology  and  Commerce  Lopburi  by domicile, gender (sex), GPA at 
end of junior high school. The statistical significance is level. 

  
Keywords : Factors  influencing, Chosen, Private  Colleges  education  
 
บทนํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545    
ได้กําหนดให้มีหลักสูตรอาชีวศึกษา  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) ยึดหลักการและแนวคิด
สํ าคัญ  คือ  มีมาตรฐานการเรียนรู้ เป็น เป้ าหมายในการพัฒนาผู้ เรียน  (Standards-based 
curriculum)  โดยมีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคน
ดีมีความ สามารถและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี
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บทบาทหน้าที่ในการกําหนดมาตรฐานการเรียนรู้ขึ้น มาตรฐานการเรียนรู้มีความสําคัญสําหรับทุกฝ่าย
ที่เก่ียวข้อง และได้กําหนดลักษณะรายวิชา  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและสะดวกในการจัดการเรียนรู้
และประเมินผล  (กระทรวงศึกษาธิการ  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542) 

กระทรวงศึกษาธิการ จึงทบทวนหลักสูตรอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2545 เพ่ือนําไปสู่การ
พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2546 ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเป้าหมายของหลักสูตร
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โดยได้มีการกําหนดลักษณะรายวิชา จุดประสงค์รายวิชา คําอธิบาย
รายวิชา มาตรฐานรายวิชา สมรรถนะรายวิชาที่ชัดเจน และกระบวนการนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติใน
ระดับสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ  หลักสูตรอาชีวศึกษา, 2545) 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จึงมีแนวนโยบายที่จะเร่งรัดคุณภาพ 
การเรียนรู้ เพ่ือรองรับกากรนําหลักสูตรอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดคุณภาพสูงสุดต่อผู้เรียน ตามเป้าหมายของหลักสูตร โดยกําหนดให้ปีการศึกษา 2554  
เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  จะต้องประกันคุณภาพการ
สอน  คุณภาพการเรียน คุณภาพการบริหารจัดการให้ครูทุกคนทุกช่ัวโมงการเรียนรู้ต้องมีคุณภาพ  
และผู้เรียนต้องมีคุณภาพ ตามจุดประสงค์รายวิชา คําอธิบายรายวิชา มาตรฐานรายวิชา และ
สมรรถนะรายวิชา  ตามหลักสูตรอาชีวศึกษา  พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง  2546)  กําหนด 

ความเป็นมาในปัจจุบัน  มีทฤษฎีและกระบวนการต่างๆ ที่สามารถนํามาใช้ทําให้เกิดปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการเลือกวิทยาลัยการศึกษาเอกชนให้นักศึกษาเรียนต่อในระดับอาชีวะศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
ผู้บริหารจะต้องใช้ความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์ เพ่ือทําให้บุคคลหรือคณะบุคคลปฏิบัติงานอย่าง
เต็มความรู้ความสามารถ  เพ่ือเสริมสร้างองค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิสู่ความเป็นระบบม่ันคง และ
เจริญก้าวหน้าในการเรียนของนักศึกษา พร้อมทั้งสร้างองค์กรให้ถึงพร้อมด้วยศักยภาพให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับองค์การอย่างสูงสุด ดังน้ันหน้าที่และบทบาทอันสําคัญย่ิงของ
วิทยาลัยการศึกษาเอกชนคือ ทําให้นักศึกษาในวิทยาลัยน้ันมีความรู้สึกต้องการที่จะปฏิบัติหน้าที่ใน
ด้านการเรียนการสอนและอุทิศตนเพ่ือผลสําเร็จในการเรียนอย่างแท้จริง การทําให้นักศึกษาใน
วิทยาลัยต้ังใจในด้านการเรียนการสอนเป็นเรื่องยาก เพราะแม้เราจะได้อาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในด้านการเรียนการสอน และสามารถใช้อาจารย์ผู้สอนให้ตรงกับ
ความรู้ความสามารถ  แต่หากนักศึกษาไม่มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อในระดับอาชีวะศึกษาซึ่งเป็นที่
แน่นอนว่าองค์กรน้ันจะหวังให้นักศึกษาเหล่าน้ันทํางานให้เต็มความรู้ความสามารถ และได้ความ
เจริญก้าวหน้าในการทํางานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลคงไม่ได้  ดังน้ันผู้บริหารจึงจําเป็น
จะต้องมีปัจจัยในการบริหารที่ดีเพ่ือจูงใจในการให้นักศึกษาศึกษาต่อในระดับอาชีวะศึกษา ในองค์กร
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ (บรรจบ  สมอาษา, 2550 : 1) 
 ปัญหาที่สําคัญของปัจจัยตามกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนในระบบ ของวิทยาลัย
การ ศึกษาเอกชนในองค์กรใดๆ จะต้องประกอบด้วยการใช้ทรัพยากรให้ได้ปัจจัยที่มีประสิทธิภาพมาก
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ที่สุดทั้งทรัพยากรทางกายภาพและทรัพยากรบุคคล ดังน้ันเพ่ือให้เกิดความสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค์
ของวิทยาลัยการศึกษาเอกชนย่อมต้องใช้ทรัพยากรการบริหารที่ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ 
การจัดการ เวลา และเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในวิทยาลัยการศึกษาเอกชน  ความสําเร็จ
ของการบริหารไม่ว่ายุคใดสมัยใดปัจจัยที่สําคัญที่สุดในบรรดาทรัพยากรทางการบริหารน่ันคือ
นักศึกษา เพราะนักศึกษาเป็นผู้มีชีวิตวิญญาณ ความต้องการความคาดหวัง และอารมณ์ และเป็น
ทรัพยากรที่ควบคุมได้ยากท่ีสุด (อัญชลี  โพธ์ิทอง. 2544 : 136-137) ดังน้ันวิทยาลัยการศึกษาเอกชน
จําเป็นต้องศึกษาปัจจัยที่ให้ความสําคัญแก่นักศึกษาในวิทยาลัย และคํานึงถึงขวัญและกําลังใจด้วย 
เพราะคนที่มีขวัญและกําลังใจดีย่อมนําไปสู่การเพ่ิมผลผลิต ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียน
วิทยาลัยการศึกษาเอกชนก็เป็นสิ่งสําคัญในการที่จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ เกิดขวัญกําลังใจในการ
เรียนการสอน เป็นสิ่งกระตุ้นเสริมแรง สร้างกําลังใจแก่นักศึกษาเพ่ือก้าวไปในอนาคตอย่างมั่นคง       
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่นักศึกษาเลือกเรียนวิทยาลัยการศึกษาเอกชน: กรณีศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพาณิชยการลพบุรี เขตอําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อวิทยาลัยการศึกษาเอกชน :            
กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลพบุรี เขตอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัยประกอบด้วย 3 ด้าน ดังน้ี 
1. ขอบเขตด้านเน้ือหา   
การศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกวิทยาลัยการศึกษาเอกชน :  

กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลพบุรี  เขตอําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  3  ด้านได้แก่   
ด้านเจตคติในการเรียนวิชาชีพ ด้านแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ และด้านสภาพแวดล้อมและสิ่ง
อํานวยความสะดวกของสถานศึกษา 

2. ขอบเขตด้านประชากร   
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยที่กําลังศึกษาอยู่ในเทคโนโลยี

พาณิชยการลพบุรี อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จํานวน  470  คน   
3. ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ต้ังแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม  2560 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการเลือกเรียนวิทยาลัยการศึกษาเอกชน  :           

กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลพบุรี  เขตอําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี เป็นการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้กําหนดรายละเอียดต่างๆ ไว้ดังน้ี  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ

ลพบุรี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 470 คน   
2. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งน้ี ได้แก่ นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยี

พาณิชยการลพบุรี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 216 คน โดยใช้เกณฑ์ตามตารางของ  
YAMANE ที่ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง  
(Purposive Sampling Random) 

เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย  
การวิจัยครั้งน้ี ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย และเพ่ือให้เครื่องมือ ในการวิจัยมี

ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และมีความเช่ือมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้มีขั้นตอน 
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย ดังต่อไปน้ี  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามแบบ Check list และแบบ Rating Scale 
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี  

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม ข้อคําถามใน
แบบสอบถามส่วนน้ี เป็นคําถามที่ใช้สําหรับรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน หรือ ปัจจัย ส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ภูมิลําเนา เพศ และผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนวิทยาลัย
เทคโนโลยีพาณิชยการลพบุรี  เขตอําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยด้านเจตคติใน
การเรียนวิชาชีพ ด้านแรงจูงใจในการศึกษาต่อ ด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกของ
สถานศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  

การสรา้งและพัฒนาเคร่ืองมือ  
ผู้วิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี  
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา วารสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
2. กําหนดกรอบโครงสร้างแบบสอบถาม  
3. สร้างแบบสอบถามแล้วนําเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุม และ

ชัดเจนของเน้ือหา เพ่ือนํามาแก้ไขปรับปรุง  
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4. เสนอแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน ได้ตรวจสอบ ความ
ถูกต้อง ความเหมาะสม และพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใช้ วิธีหาค่า 
IOC (Index of Item Objective Congruence) เมื่ อ พิจารณาข้อคํ าถามแต่ละข้อ ว่า มีความ
สอดคล้องหรือไม่ โดยมีเกณฑ์ให้คะแนน ดังน้ี  

 คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามน้ันวัดตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคําถามน้ันวัดตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามน้ันวัดไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา  
จากผลการวิเคราะห์เลือกข้อคําถามท่ีมีค่า IOC ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งถือว่า เป็นข้อ คําถาม   

ที่อยู่ ในเกณฑ์ ความตรงเชิงเน้ือหา (พิสณุ ฟองศรี, 2549 :  139-140)  
5. ปรับปรุงแบบสอบถามให้เหมาะสม ถูกต้องและสมบูรณ์ และนําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

เพ่ือขอความเห็นชอบ  
6. หาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับ

นักเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี จํานวน 30 คน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้แล้วนํามาวิเคราะห์หาความเช่ือมั่น ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach, 1951) ได้ค่าความ
เช่ือมั่น 0.89  

7. นําแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองแล้ว มาตรวจสอบ และจัดทําแบบสอบถาม ฉบับ
สมบูรณ์ เพ่ือนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผู้อํานวยการสถานศึกษาสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บและรวบรวมข้อมูล  
2. ดําเนินการจัดเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพ ในวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลพบุรี เขตอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ที่กําลังศึกษาอยู่ ในปี
การศึกษา 2559 จํานวน 216 คน ด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามไป จํานวน 216 ชุด ได้กลับคืน
มา 216 ชุด  

3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืน เพ่ือนําแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ ไป
ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  

การจัดทําข้อมูลดําเนินการ ดังน้ี  
1. เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนมาแล้วผู้วิจัยคัดเลือกแบบสอบถามฉบับที่ไม่สมบูรณ์ออก  
2. นําแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาตรวจให้คะแนนตามน้ําหนักคะแนนแต่ละข้อโดยนํา

แบบสอบถามมาลงรหัสตามที่กําหนดไว้ และบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ ข้อมูลด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  
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3. ทําการวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมา 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ 

ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี  
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ภูมิลําเนา เพศ และผลการ

เรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อย
ละ (Percentage) ความถี่ (Frequency)  

2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการลพบุรี  เขตอําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี ได้แก่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลพบุรี เขตอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จําแนกตามภูมิลําเนา เพศ และ
ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ t-test และ F-test 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาได้  ดังน้ี 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดลพบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จํานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 61.12  มีอายุ ระหว่าง 19 – 21 ปี จํานวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ  
95.38 ศึกษาอยู่แผนกคอมพิวเตอร์ จํานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 37.97 มีรายได้ 2,001-3,000 
บาท จํานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50 มีสมาชิก 4-6 คนจํานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 45.82  

2. ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักเรียนในวิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็นรายปัจจัย พบว่า ปัจจัยที่มี
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านเจตคติในการเรียน วิชาชีพ รองลงมา คือปัจจัยด้าน
แรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อและปัจจัยที่มีระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด คือ ปัจจัยด้านสภาพ              
แวดล้อม และสิ่งอํานวยความสะดวกของสถานศึกษา  

3. การเปรียบเทียบระดับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ของนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี จําแนกตามภูมิลําเนา เพศ และผลการเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นการทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกับความแตกต่าง  

 3.1 จําแนกตามภูมิลําเนา การวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า นักเรียนที่มีภูมิลําเนาอยู่ 
ต่างจังหวัด ให้ระดับความคิดเห็นมากกว่านักเรียนที่มีภูมิลําเนาอยู่จังหวัดลพบุรี ในภาพรวมทุกปัจจัย
แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ไม่แตกต่างกัน)  
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 3.2 จําแนกตามเพศ การวิเคราะห์เปรียบเทียบพบว่า นักเรียนชายให้ระดับ ความคิดเห็น
มากกว่านักเรียนหญิง ในภาพรวมทุกปัจจัยแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ไม่
แตกต่างกัน)  

 3.3 จําแนกตามผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
พบว่า นักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในระดับที่ต่างกัน คือ (1.00-2.00), 
(2.01-3.00) และระดับ (3.01-4.00) มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกปัจจัย (ไม่แตกต่างกัน) 
 
อภิปรายผลการวิจัย  

1. จากการศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของ
นักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ปัจจัย สามารถนํามาอภิปรายผลได้ ดังน้ี  

 1.1 ปัจจัยด้านเจตคติในการเรียนวิชาชีพ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ี อาจ
เป็นเพราะว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อระบบการศึกษาสายอาชีพเห็นว่า การศึกษา สายอาชีพ เมื่อ
ศึกษาจบแล้วสามารถหางานทําได้ง่าย มีความเหมาะสมกับสติปัญญาของตน มีความถนัดในการศึกษา
สายอาชีพ นักเรียนมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เมื่อจบในประเภทวิชาที่ศึกษา
แล้วสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ ประเภทวิชาที่เลือกศึกษา
เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เมื่อศึกษาจบแล้วจะได้ ค่าตอบแทนสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มนัส ชูราศี (2550) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อ การตัดสินใจเลือกเรียนต่อระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 3 พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการตัดสินใจในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านเจตคติ ด้านลักษณะ
งาน และความก้าวหน้า ด้านการคล้อยตามกลุ่มเพ่ือนหรือรุ่นพ่ี 

 1.2 ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ี อาจ
เป็นเพราะว่า นักเรียนเห็นรุ่นพ่ีศึกษาจบออกมาแล้วประสบความสําเร็จในชีวิต เป็นที่ยอมรับของ
สังคม สถาบันครอบครัวส่งเสริมและสนับสนุนในการเข้าศึกษาต่อ สถานศึกษาให้โควต้าในการเข้า
ศึกษาต่อกรณีพิเศษ สถานศึกษาจัดสวัสดิการให้แก่นักเรียน อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ค่าเล่าเรียนถูก 
นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ เก่ียวกับสถานศึกษาผ่านสื่อ
ต่างๆ งานแนะแนวของสถานศึกษาให้ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ เก่ียวกับการศึกษาต่อ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ขวัญกมล จีนวงศ์ (2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนต่อใน
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในระดับ ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ระดับ 
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ปวช.3 สายพาณิชยกรรม ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเรียนสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน อยู่ในระดับมาก 

 1.3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกของสถานศึกษา พบว่า ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน การเดินทางมา
สถานศึกษาสะดวกสบาย สถานศึกษามีความร่มรื่นสวยงามน่าอยู่ และพ้ืนที่กว้างขวาง มีอุปกรณ์การ
เรียนการสอนที่เพียงพอและทันสมัย มีครูผู้สอนและบุคลากร ทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ
และเป็นที่ยอมรับของสังคม สถานศึกษามีช่ือเสียง เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ (2549) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักเรียน ในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย โดยสรุปได้ว่า 
ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษาจะประกอบด้วย สินค้า บริการ และความคิด ได้แก่ ด้านเน้ือหา หลักสูตร 
และวัสดุอุปกรณ์ในสถานศึกษา ด้านครู บุคลากร และนักเรียนในสถานศึกษา ด้านภาพลักษณ์และ
ช่ือเสียงของสถานศึกษา ด้านกระบวนการเรียนการสอนและการให้บริการ และด้านอาคารสถานท่ี
และสภาพแวดล้อม ทางกายภาพซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในระดับมาก  

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพของนักเรียน ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา  

 2.1 จําแนกตามภูมิลําเนา พบว่า ในภาพรวมทุกปัจจัยไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป ตาม
สมมติฐานที่กําหนดไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า นักเรียนที่มีภูมิลําเนาอยู่จังหวัดพะเยาและ นักเรียนที่มี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างจังหวัดมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาคล้ายกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อุษณีย์ แจ่มใส (2551) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยรังสิต พบว่า ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือก ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรังสิต จําแนก
จากข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคล พบว่า นักเรียนที่เลือกกลุ่ม สาขาวิชาที่ศึกษา อาชีพบิดา ระดับการศึกษา
บิดา แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจศึกษาต่อ มหาลัยรังสิตแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วน เพศ คะแนนเฉล่ียสะสม อาชีพมารดา รายได้ผู้ปกครอง ระดับการศึกษามารดา 
ภูมิลําเนา และวิธีการสมัครเข้าศึกษาต่อ ไม่พบว่า แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทางสถิติ  

 2.2 จําแนกตามเพศ พบว่า ในภาพรวมทุกปัจจัยไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม 
สมมติฐานที่กําหนดไว้ ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะว่า มุมมอง ระดับความคิดเห็นของ นักเรียนชาย และ
นักเรียนหญิง มีส่วนที่คล้ายกัน เก่ียวกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ กฤษณ์ บุตร
เนียน จุไร โชคประสิทธ์ิ และอรสา จรูญธรรม (2551) ได้ศึกษา ปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาใน
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาใน
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรีตามประเภทโรงเรียนและเพศ ประกอบด้วย 2 ด้าน 
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ได้แก่ ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับผู้เรียนและปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษาผลการเปรียบเทียบตาม
ประเภทโรงเรียนพบว่าปัจจัยที่เก่ียวข้องกับนักเรียนโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านความสนใจในวิชาชีพและด้านอิทธิพลจากโรงเรียน/ครูแนะแนวแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษาในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรีโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ผลการเปรียบเทียบตามเพศพบว่า ปัจจัยที่ เก่ียวข้องกับสถานศึกษาและปัจจัยที่
เก่ียวข้องกับนักเรียนในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรีโดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 2.3 จําแนกตามผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพบว่านักเรียนที่มีผลการเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในระดับที่ต่างกันมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาพะเยาไม่แตกต่างกันทุกปัจจัย
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่ามุมมองและระดับความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนที่ ต่างกันเก่ียวกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยามีส่วนคล้ายกันซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปวิณ  พงษ์โอภาส และคณะ (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอําเภอเมืองจังหวัดลพบุรีจากการ
เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อเมื่อจําแนกตามหลักสูตรการศึกษาแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อจําแนกตามสถานที่พักอาศัยแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อจําแนกตามเพศผลการเรียนรายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน
และลักษณะครอบครัวไม่แตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
1. ด้านเจตคติในการเรียนวิชาชีพ 
สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนเก่ียวกับการประกอบอาชีพอิสระภายใน

สถานศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
2. ด้านแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ  
 2.1 สถานศึกษาควรให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาสายอาชีพแก่สถาบันครอบครัว

เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือที่สถาบันครอบครัวจะได้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุตรหลานเข้าเรียน สายอาชีพเพ่ิม
มากขึ้น  

 2.2 สถานศึกษาควรประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการให้โควตาในการเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ
เพ่ิมมากขึ้น  
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 2.3 สถานศึกษาควรปรับปรุงและพัฒนาการจัดสวัสดิการให้แก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ
เพ่ิมมากมากขึ้น  

 2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพและช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษาผ่านสื่อ
ต่างๆ ให้มากขึ้น  

 2.5 เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการแนะแนวศึกษาต่อของสถานศึกษา  
3. ด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกของสถานศึกษา  
 3.1 สถานศึกษาควรปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาให้มีความร่มรื่นสวยงามและน่า

อยู่เพ่ิมมากขึ้น  
 3.2 สถานศึกษาควรจัดให้มีอุปกรณ์ การเรียนการสอนที่เพียงพอและทันสมัย  
 3.3 สถานศึกษาควรมีการพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ  
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
1. ควรศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงของ

นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 
2. ควรศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของนักเรียน

ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือนําข้อมูลมาเปรียบเทียบ 
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