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แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณ รายได้มหาวิทยาลัย ประเภทโครงการเดี่ยว/โครงการย่อย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

------------------------------------ 
 

 ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 – 6 

              (ภาษาอังกฤษ) Decision making to continue higher education of high school students 
 ชื่อชุดโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ........................................................................................................ 
                 (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................. ............ 
ชื่อแผนบูรณาการ (ภาษาไทย)   …………………………………………………................................................. 

(ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………......................................... 

ส่วน ก    : ลักษณะโครงการวิจัย 

โครงการวิจัยใหม่ 

 โครงการวิจัยต่อเนื่อง  
     ระยะเวลา ....... ป ี………เดือน ปีนี้เป็นปีท่ี ....... (ระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่เกิน 5 ปี) 

 
 
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดทำโครงการวิจัย  

 1. ผู้รับผิดชอบ 

 คำนำหน้า  ชื่อ-สกุล  ตำแหน่งในโครงการ 
 สัดส่วนการมี

ส่วนร่วม 
 เวลาที่ทำวิจัย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

นาย พชร  วังมี หัวหน้าโครงการ 100 1 
  ผู้ร่วมวิจัย   
  ผู้ร่วมวิจัย   

       
2. สาขาการวิจัยหลัก OECD     1. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ      

  สาขาการวิจัยย่อย OECD     1.1 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ : วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
  ด้านการวิจัย                      เกษตร 

3. สาขา ISCED           00 Generic programmes and qualifications 
    000 Generic programmes and qualifications not further defined              
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             0000 Generic programmes and qualifications not further defined         
4. คำสำคัญ (keyword) 
       คำสำคัญ (TH) นักเรียน อาจารย์ การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ปัจจัยที่มีอิทธิพล 
       คำสำคัญ (EN) Click here to enter text. 
 
5. ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย          

ปัจจุบันสภาพสังคมประเทศไทยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

สภาพสังคมและเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเป็นอย่างมากที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือการก้าวเข้าสู่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการเลือกประกอบอาชีพเพ่ือให้สอดคล้องต่อ

ความต้องการของตลาดแรงงานอนาคตภายภาคหน้า  ที่จะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และการจ้าง

แรงงานมีฝีมืออย่างเสรี รวมถึงการเคลื ่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ ้นอาชีพบางอาชีพก็เป็นที ่ต้องการของ

ตลาดแรงงานมากขึ้น (วิทย์ บัณฑิตกุล, 2555) ตัวอย่างเช่น อาชีพที่สามรถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน อันได้แก่ 1. วิศวกรรม 2. การสำรวจ 3. สถาปัตยกรรม 4. แพทย์ 5. ทันตแพทย์ 6. พยาบาล 7. 

บัญชี 8. การบริการ/การท่องเที่ยว ผู้ทำอาชีพดังกล่าวเหล่านี้จะมีโอกาสในการทำงานที่มากขึ้น ซึ่งประเทศไทยจะได้

ประโยชน์เป็นอย่างมากในโอกาสทางการค้าและการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมายังอาเซียน (กรม

อาเซียน, 2551) ทำให้ประเทศไทยนั้นต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ สิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาก่อน

เป็นอย่างแรกคือ การพัฒนาคน เพ่ือเป็นการพัฒนาแรงงานให้เป็นแรงงานมีฝีมือ สามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ของตลาดแรงงานที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต ซึ่งการที่จะพัฒนาคนได้นั้น ต้องเริ่มจากการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มี

คุณภาพมากยิ่งขึ ้น มุ่งให้เยาชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาตินั้นมีความรู ้ สามารถตัดสินใจเลือกอาชี พได้อย่าง

เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง 

ปัจจัยดังที่กล่าวมานั้นเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการวางวางแผนการศึกษาเป็นอย่างยิ่งต่อการเลือกอาชีพของ

นักเรียนนั้นเป็นอย่างมาก ซึ่งการเลือกอาชีพนั้น ถ้าตัดสินใจพลาดแล้วอาจจะก่อให้เกิดปัญหานานัปการเช่น การไม่มี

งานทำ งานไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ การเงินภายในครอบครัว (สุธาทิพย์ จรรยาอารีกุล, 2535) ขาดความรู้และ

ข้อมูลที่เพียงพอทำให้ตัดสินใจพลาดไม่ได้ทำงานดังที่ตนเองสนใจ จะส่งผลกระทบระยะยาวเป็นอย่างมากทำให้ขาด

ความสุขในการทำงาน ทำให้งานนั้นไม่มีประสิทธิ ขาดความก้าวหน้าในงาน ดังนั้นแล้วการเลือกอาชีพหรือการวางแผน

การศึกษาต่อนั้น สถานศึกษาจึงจัดเป็นแหล่งความรู้สำหรับนักเรียนที่จะเตรียมความพร้อมทักษะต่างๆที่จำเป็นต่อการ

วางแผนการศึกษาและทักษะด้านวิชาการ แต่นอกเหนือจากวิชาการแล้ว สิ่งสำคัญที่จะเสริมสร้างทักษะคือ กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน ( แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช , 

2551)  โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้นมุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จาก

การเรียนรู้ไปพัฒนาตนเองให้เกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
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คิด ความสามรรถในการแก้ไขปัญหา ความสามารถในการคิด ความสามารในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะนำไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์  8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 โดยมีกิจกรรมแนะแนวนั้นเป็น 1 ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา 

ในบทบาทของการแนะแนวในสถานศึกษานั้นจะมีการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน ตามจุดมุ่งหมายของการ

แนะแนว เพื่อป้องกันปัญหา แก้ไขปัญหา ส่งเสริมพัฒนา โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนแต่ละคนรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ รู้จัก

ปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถวางแผนเลือกตัดสินใจ

ได้อย่างเหมาะสม (พนม ลิ้มอารีย์, 2548) โดยมีการจัดบริการแนะแนวตามประเภทของปัญหาของนักเรียนที่ต้องการ

ช่วยเหลือ ดังนี้ 

1.การแนะแนวการศึกษา ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในด้านการเรียน วิธีการอ่านหนังสือ การพัฒนา

ความสามารถในการเรียน การรู้และเข้าใจจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและคุณค่าของรายวิชา 

2.การแนะแนวอาชีพ  เป็นการช่วยเหลือนักเรียนในการตัดสินด้านอาชีพ การวางแผนการศึกษาให้สอดคล้อง

กับความสนใจในอาชีพ โดยให้นักเรียนได้ทราบถึงข้อมูลอาชีพต่างๆ มองเห็นความสำคัญของอาชีพ และสามารถ

ตัดสินใจในด้านอาชีพได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม 

3.การแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม ในการช่วยเหลือให้นักเรียนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับตนเองมากขึ้น และ

สามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

ครูแนะแนวนั้นจะมีบทบาทในการช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ ค้นพบตัวเองในโลกของงาน 

สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกอาชีพได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม โดยใช้การแนะแนวอาชีพ (อรอนงค์ ธัญญะวัน , 

2539) เพราะถ้านักเรียนนั้นสามารถเลือกอาชีพ หรือวางแผนการศึกษาต่อให้สอดคล้องต่อความต้องการในการ

ประกอบอาชีพ อย่างเหมาะสมกับบุคลิกภาพ ความสนใจ ความถนัดและค่านิยม จะส่งผลทำให้เมื่อเข้าสู่โลกของงาน

อาชีพแล้วจะเกิดความสุขในการทำงาน และความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ แต่การเลือกอาชีพนั้น ไม่สามารถทำ

ได้โดยง่าย ต้องมีการวางแผนระยะยาวตั้งแต่กำลังศึกษาจนจบการศึกษา จะเห็นได้ว่าการแนะแนวอาชีพนั้นจึงเป็น

กระบวนการต่อเนื่อง มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งต้องอาศัยข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน ข้อมูล

ด้านอาชีพ รวมถึงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจในอนาคต ในการให้นักเรียนนั้นได้พิจารณาและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 

ลักษณะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าช่วงวัยนั้นไม่มีผลต่อการเลือก

อาชีพ เพราะในช่วงวัยระหว่าง 16 - 18 ปีนั้น นักเรียนจะมีวุฒิภาวะในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นมีการเจริญเติบโตทาง

สมองอย่างเต็มที่ มีการพัฒนาทางร่ายกายไปในทางความงอกงามเจริญเติบโตถึงขีดสุด มีลักษณะทางอารมณ์ที่

แตกต่างจากวัยเด็กอย่างชัดเจน มีความเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับทฤษฏีพัฒนาการด้านอาชีพของ

ซูเปอร์ (อ้างใน อรอนงค์ ธัญญะวัน , 2539) ที่นักเรียนนักเรียนในช่วงอายุดังกล่าวนั ้นอยู ่ใน ระยะการสำรวจ 

(Exploration Stage) เป็นช่วงที่จะมีการสำรวจตนเองและสำรวจอาชีพเพ่ือแสวงหาข้อมูลและประสบการณ์ พิจารณา
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และทดลองเลือกโดยอาศัยเหตุผลหลายประการ เช่น ความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ เช่นเดียวกันกับ กินซ์

เบอร์ก (อ้างใน อรอนงค์ ธัญญะวัน , 2539) ที่กล่าวว่า สิ่งที่คนหนุ่มสาวเผชิญในช่วงอายุวัยรุ่น คือการวางแผนเพ่ือให้

มีโอกาสเลือกได้มาก โดย ในช่วงอายุดังกล่าวนั้นนักเรียนจะอยู่ใน ระยะพิจารณาอาชีพ (Tentative Period) ซึ่งมอง

ถึงความสนใจ ความสามารถ และค่านิยมของตนเองและสังคม รวมทั้งข้อจำกัดบางอย่างก็มีผลต่อการเลือกอาชีพ เช่น 

รายได้ สถานภาพของครอบครัว  

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 

เพราะได้เริ่มเข้าสู่กระบวนการในเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา เริ่มมีการตั้งเป้าหมายในการศึกษาต่อ

ในระดับท่ีสูงยิ่งขึ้นมากกว่าในช่วงระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ยังเพ่ิงเข้าสู่การเริ่มต้นการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย โดยผู้วิจัยได้ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์แนะแนวโรงเรียนสาธิตโรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่งในเขตดุสิต ซึ่งเห็นว่าการ

ทำความเขาใจถึงสาเหตุในการเลือกศึกษาต่อของนักเรียนในช่วงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะมีประโยชน์อย่าง

มาก เพราะในช่วงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น นั้นมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าศึกษาต่อ และกากการศึกษา

งานวิจัยที่เกี่ยว ซึ่งเป็นการวิจัยที่ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยังจะพบได้ว่าสถาบันในระดับอุดมศึกษานั้น

ต่างก็มุ่งศึกษาหาปัจจัยที่ทำให้นักเรียนนั้นอยากจะเข้าร่วมสถาบันของตน เพื่อพัฒนาขีดความสามามารถในการ

แข่งขันกับมหาวิทยาลัยด้วยกันและตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนในการเลือกศึกษาต่อเช่นเดียวกัน  ดังนั้ น

การศึกษาปัจจัยที่เป็นอิทธิต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักเรียน โดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอกข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ซึ่งถ้าครูแนะแนวสามารถทำความเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการ

เลือกศึกษาต่อของนักเรียนในสถานศึกษาที่ได้ปฏิบัติงานอยู่นั้น จะสามารถนำข้อมูลที่ได้นั้นมาพัฒนาสร้างโปรแกรมใน

การพัฒนานักเรียนในอนาคตและปรับปรุงการจัดกิจกรรมแนะแนวให้สอดคล้องกับบริบทของนักเรียนในสถานศึกษา

ให้ได้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด 

 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย          
- เพ่ือสำรวจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6  
- เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 - 6 โรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่งในเขตดุสิต จำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ได้แก่  เพศ อายุ ผลการ
เรียนเฉลี่ย แผนการเรียน จำนวนพี่น้อง ระดับการศึกษาของบิดามารดา อาชีพของบิดามารดา และสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจ 

7. ขอบเขตของโครงการวิจัย          
กลุ่มประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6  
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กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย          

เพศ อายุ ผลการเรียนเฉลี่ย แผนการเรียน จำนวนพี่น้อง ระดับการศึกษาของบิดามารดา อาชีพของบิดา

มารดา และสถานภาพทางเศรษฐกิจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา มีผลต่อปัจจัยทั้ง 4 ด้านในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคลที่

เกี่ยวข้อง ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของสถาบัน ปัจจัยเศรษฐกิจ และปัจจัยด้านสังคม 

 

 
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง          

1. ทฤษฏีการเลือกอาชีพ  

 1.1 ทฤษฏีความต้องการทางอาชีพของฮอพพอค 

 1.2 ทฤษฏีการพัฒนาทางอาชีพของ Ginzberg 

 1.3 ทฤษฏีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบระหว่างบุคคล (Trait and Factors Theory) 

 1.4 องค์ประกอบในการตัดสินใจเลือกเรียน 

2. พัฒนาการของวัยรุ่น  

3.  ความสำคัญของการแนะแนวอาชีพ 

4.  กิจกรรมแนะแนว 

 4.1 แบบของการแนะแนว 

10. ระดับความพร้อมเทคโนโลยี  (เฉพาะเป้าหมายที่ 1) 
10.1 ระดับความพร้อมเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เลือกความสอดคล้องสูงสุดเพียงหัวข้อเดียวเท่านั้น) 

Basic Research 

Basic principles observed and reported 

Concept and/or application formulated 

Concept demonstrated analytically or experimentally 

Prototype Development  
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Key elements demonstrated in laboratory environments 

Key elements demonstrated in relevant environments 

Representative of the deliverable demonstrated in relevant environments 

Pre-commercial Demonstration/Product Development and Commercialisation 

Final development version of the deliverable demonstrated in operational 

environment  

Actual deliverable qualified through test and demonstration 

Operational use of deliverable 

10.2 ระดับความพร้อมเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นถ้างานประสบความสำเร็จ (เลือกความสอดคล้องสูงสุดเพียง
หัวข้อเดียวเท่านั้น) 

Basic Research 

Basic principles observed and reported 

Concept and/or application formulated 

Concept demonstrated analytically or experimentally 

Prototype Development  

Key elements demonstrated in laboratory environments 

Key elements demonstrated in relevant environments 

Representative of the deliverable demonstrated in relevant environments 

 
 

Pre-commercial Demonstration/Product Development and Commercialisation 

Final development version of the deliverable demonstrated in operational 

environment  

Actual deliverable qualified through test and demonstration 

Operational use of deliverable 
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11. ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา (เฉพาะเป้าหมายที่ 1 หากระบุเป็นตัวเลขได้ 
โปรดระบุ) 

11.1) ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.2) ความสามารถในการแข่งขัน (คู่แข่ง/ต้นทุน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. วิธีการดำเนินการวิจัย          
ผู้วิจัยดำเนินการวิจัย โดยมีขั้นตอนในการวิจัยดังนี้ 

  1. การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

กลุ่มเป้าหมาย 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้วิจัยใช้การคำนวณขนาดตัวอย่างด้วย

วิธีของ Taro Yamane (Yamane, 1967 อ้างถึงใน ธีระดา ภิญโญ , 2552)  

Yamane (Yamane, 1967 อ้างถึงใน ธีระดา ภิญโญ , 2552) ได้กล่าวถึงการคำนวณขนาดตัวอย่างสัดส่วน 1 

กลุ่มโดยสมมติค่าสัดส่วนเท่ากับ 0.5 และท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 

 สูตร  𝑛 =
𝑁

1+𝑁𝑒2
   = 

302

1+(302)(0.05)2
 = 172.07  ≈  173 

เมื่อ n = ขนาดตัวอย่างที่คำนวณได้ 

     N = จำนวนประชากรทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษา 

     e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้ (allowable error) โดยกำหนดให้ค่าเท่ากับ (0.05) 
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 ผู้วิจัยทำการเพิ่มค่าความคาดเคลื่อนอีก 5 % เพื่อทดแทนแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ จึงได้ทำการ

เก็บแบบสอบถามในครั้งนี้ จำนวน 180 ชุด ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ โดยการกำหนด

ชั้นภูมิเป็นห้องเรียนและแผนการเรียน และสุ่มตัวอย่างในแต่ละห้องเรียนที่ได้มีการแบ่งแผนการเรียนไว้ตามสัดส่วน

ประชากรดังตาราง 

 

ระดบัชัน้ แผนการเรยีน ประชากร 
จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่ างที่
เกบ็ 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 
5 

แผนการเรยีนวทิยาศาสตร ์– คณิตศาสตร ์

แผนการเรยีนคณิตศาสตร ์– ภาษาองักฤษ  

แผนการเรยีนภาษาจนี     – ภาษาองักฤษ 

118 

58 

17 

70 

35 

10 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 
6 

แผนการเรยีนวทิยาศาสตร ์– คณิตศาสตร ์

แผนการเรยีนคณิตศาสตร ์– ภาษาองักฤษ 

แผนการเรยีนภาษาจนี     – ภาษาองักฤษ 

53 

51 

5 

32 

30 

3 

 รวม 228 180 

 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้  

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ 

อายุ ผลการเรียนเฉลี่ย แผนการเรียน จำนวนพี่น้อง ระดับการศึกษาของบิดามารดา อาชีพของบิดามารดา สถานภาพ

ทางเศรษฐกิจ  

 ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เป็นลักษณะแบบมาตร

ประมานค่า  (Likert Scale ) 5 ระดับข้ัน ดังนี้ 
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 ระดับ        ค่านำหนัก 

 มากที่สุด  ให้ค่าน้ำหนักคะแนนเท่ากับ      5 

 มาก   ให้ค่าน้ำหนักคะแนนเท่ากับ      4 

 ปานกลาง  ให้ค่านำ้หนักคะแนนเท่ากับ      3 

 น้อย   ให้ค่าน้ำหนักคะแนนเท่ากับ      2 

 น้อยที่สุด  ให้ค่าน้ำหนักคะแนนเท่ากับ      1  

 

ตอนที่ 3 ปัจจัยอื่นๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยเป็นการเปิดให้นักเรียน

สามารถลงรายละเอียดปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในเลือกศึกษาต่อ พร้อมระบุเหตุผล 

 

การดำเนินการวิจัย 

 

1. ผู้วิจัยทำหนังสือจากประธานโครงการภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งถึงผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือขอความอนุเคราะห์

เข้าไปสำรวจปัจจัยที่มีอิทธิในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 2. ผู้วิจัย ใช้การเก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ในคาบวิชาแนะแนวที่ตัวเองนั้นได้ทำการสอน

ภายในคาบวิชาแนะแนว 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมดมาตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ 

และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณค่าสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยมี

ขั้นตอนดังนี้ 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) อธิบายข้อมูลลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  เพศ อายุ ผลการเรียนเฉลี่ย แผนการเรียน จำนวนพี่น้อง ระดับการศึกษา

ของบิดามารดา อาชีพของบิดามารดา รายได้ครอบครัว โดยใช้สถิต ิค ่าความถี ่ ( Frequency) และร้อยละ 

(Percentage)  
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 2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แบบมาตรประ

มานค่า  (Likert Scale ) 5 ระดับขั ้น ได้ใช้การหาค่าเฉลี ่ย (Mean) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านอื่นๆที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

รูปแบบคำตอบปลายเปิด สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)  

 4. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ให้ทดสอบสมมติฐานดังนี้ 

  4.1 ว ิ เคราะห ์ เปร ียบเท ียบป ัจจ ัยท ี ่ม ีอ ิท ธ ิพลต ่อการต ัดส ินใจเล ือกศ ึกษาต ่อใน

ระดับอุดมศึกษานักเรียนโดยเฉลี่ยจำแนกตามเพศ โดยใช้วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 

กลุ่ม ด้วย t-test (Independent t-test) เป็นการทดสอบประชากร 2 กลุ่ม โดยที่สุ่มตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มอย่างเป็น

อิสระต่อกัน โดยในขั้นตอนแรกทำการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ถ้าไม่

แตกต่างกันก็จะใช้การทอดสอบ t แบบ Equal Variances Assumed แต่ถ้าค่าความแปรปรวนของทั ้ง 2 กลุ่ม 

แตกต่างกันใช้การทดสอบ t แบบ Equal Variances not Assumed 

  4.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษาของนักเรียน โดยเฉลี่ยจำแนกตาม อายุ ผลการเรียนเฉลี่ย แผนการเรียน จำนวนพี่น้อง ระดับ

การศึกษาของบิดามารดา อาชีพของบิดามารดา รายได้ครอบครัว ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One 

Way Analysis of Variance) และ Brown-Forsythe โดยใน ขั้นตอนแรกทำการทดสอบความแตกต่างระหว่างความ

แปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้น ไป ด้วยสถิติการทดสอบของ Levene ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่า 

ความแปรปรวนทุกกลุ่มตัวอย่าง ไม่แตกต่างกัน ก็จะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One Way ANOVA 

และภายหลังการ วิเคราะห์พบความแตกต่างระหว่างกลุ ่มตัวอย่างจะทำการทดสอบรายคู่ โดยวิธี LSD (Least 

Significant Difference) แต่ถ้าผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันอย่าง น้อย 1 คู่ ก็จะใช้

สถิติ Brown-Forsythe และภายหลังการวิเคราะห์พบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ตัวอย่างจะทำการทดสอบรายคู่ โดย

วิธี Dunnett T3 

  

 

13. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย          
 
 
 
14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                    
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 1. ได้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และสามารถนำผลที่ได้นี้มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 2. ทางโรงเรียนได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นี้ และสามารถนำมาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. ผู้วิจัยมีความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของการจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาที่สังกัด และบริบทของผู้เรียน
เกี่ยวกับการเลือกอาชีพและการวางแผนการศึกษาต่อมากยิ่งขึ้น 

 

         การนำไปใช้ประโยชน์ในด้าน    
  ด้านวิชาการ  

        ผู้ที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์          
ผู้ใช ้ การใช้ประโยชน์ 

นางสาวณัฎฐาภรณ์ ศรีชนะ ใช้ในการเรียนการสอน 
  

 

 
 
15. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย          
เข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการ 
16. ระยะเวลาการวิจัย          

 ระยะเวลาโครงการ      1       ปี         0         เดือน          
 วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2562  วันที่สิ้นสุด  30 กันยายน 2563  

 
แผนการดำเนินงานวิจัย (ปีท่ีเริ่มต้น – สิ้นสุด) 

 ปี
(งบประมาณ) 

 กิจกรรม  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 
ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

2563 ศึกษาทฤษฎ ี แนวค ิดและงานว ิจ ัยที่
เกี่ยวข้อง 

x x x          20 
 

2563 สร้างเครื่องมือและทดลองใช้    x x        20 
2563 เก็บรวบรวมข้อมูล      x x      20 
2563 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย        x x    20 
2563 สรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย          x x x 20 

 รวม             100 
2564               
2564               
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 ปี
(งบประมาณ) 

 กิจกรรม  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 
ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

2564               
2564               
2564               
2564               

 รวม             100 
 
17. งบประมาณของโครงการวิจัย 

17.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการดำเนินงาน)  

ปีท่ีดำเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 
ปีที่ 1 2563 39,000 
ปีที่ 2 2564  
รวม   

 
17.2 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณปีท่ีเสนอขอ 

 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร   
งบดำเนินการ : ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนนักวิจัย 3,000 
งบดำเนินการ : ค่าใช้สอย ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน 

ค่าจัดประชุมกลุ่มย่อย 2 ครั้ง  
ค่าประมวลผลคอมพิวเตอร์และลงรหัสข้อมูล 
ค่าจ้างจัดพิมพ์รูปเล่มรายงาน 4 เล่ม 
ค่าจ้างพิมพ์และค่าจ้างจัดทำแบบทดสอบ 
ค่าจ้างผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ 
ค่าวัดสุในการทำงานวิจัย 

6,000 
2,000 
5,000 
3,000 
5,000 

10,000 
5,000 

งบลงทุน : ครุภัณฑ์   
รวม   39,000 

 

17.3 เหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (พร้อมแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ) 
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ชื่อครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุน 
ลักษณะการใช้
งานและความ
จำเป็น 

การใช้
ประโยชน์ของ
ครุภัณฑ์นี้เมื่อ

โครงการ
สิ้นสุด 

สถานภาพ 
ครุภัณฑ์ใกล้เคียง
ที่ใช้ ณ ปัจจุบัน 

(ถ้าม)ี 

สถานภาพการใช้
งาน ณ ปัจจุบัน 

 ไม่มีครุภณัฑ์นี ้     
 ไม่มีครุภณัฑ์นี ้     

 

18. ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย 

ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ 
รายละเอียดของ

ผลผลิต 

จำนวนนับ 
หน่วยนบั 

ระดับ 
ความ 
สำเร็จ 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

รวม 

1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดยระบุ ดังน้ี  
     1.1 ระดับอุตสาหกรรม 

       
ต้นแบบ Primary 

Result 

     1.2 ระดับกึ่งอุตสาหกรรม 
       

ต้นแบบ Primary 
Result 

     1.3 ระดับภาคสนาม 
       

ต้นแบบ Primary 
Result 

     1.4 ระดับห้องปฏิบัติการ 
       

ต้นแบบ Primary 
Result 

2.ต้นแบบเทคโนโลยี  โดยระบุ ดังนี ้  

     2.1 ระดับอุตสาหกรรม 
       

ต้นแบบ Primary 
Result 

     2.2 ระดับกึ่งอุตสาหกรรม 
       

ต้นแบบ Primary 
Result 

     2.3 ระดับภาคสนาม  
       

ต้นแบบ Primary 
Result 

     2.4 ระดับห้องปฏิบัติการ 
       

ต้นแบบ Primary 
Result 

3. กระบวนการใหม่ โดยระบุ ดังนี ้  
     3.1 ระดับอุตสาหกรรม 

       
กระบวน

การ 

Primary 
Result 

     3.2 ระดับกึ่งอุตสาหกรรม 
       

กระบวน
การ 

Primary 
Result 

     3.3 ระดับภาคสนาม 
       

กระบวน
การ 

Primary 
Result 

     3.4 ระดับห้องปฏิบัติการ 
       

กระบวน
การ 

Primary 
Result 

4.องค์ความรู้ (โปรดระบุ)  
     4.1  ..…………… 

       
เรื่อง Primary 

Result 
     4.2  ..…………… 

       
เรื่อง Primary 

Result 
     4.3  ..…………… 

       
เรื่อง Primary 

Result 
5. การใช้ประโยชนเ์ชิงพาณิชย ์  
     5.1 การถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

       

ครั้ง 
Primary 
Result 

     5.2 การฝึกอบรม 
       

ครั้ง Primary 
Result 
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ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ 
รายละเอียดของ

ผลผลิต 

จำนวนนับ 
หน่วยนบั 

ระดับ 
ความ 
สำเร็จ 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

รวม 

     5.3 การจัดสัมมนา 
       

ครั้ง Primary 
Result 

6. การใช้ประโยชนเ์ชิงสาธารณะ  
     6.1 การถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

       

ครั้ง 
Primary 
Result 

     6.2 การฝึกอบรม 
       

ครั้ง Primary 
Result 

     6.3 การจัดสัมมนา 
       

ครั้ง Primary 
Result 

7. การพฒันากำลังคน  
     7.1 นศ.ระดับปริญญาโท 

       
คน Primary 

Result 
     7.2 นศ.ระดับปริญญา
เอก 

       
คน Primary 

Result 

     7.3 นักวิจัยหลังปริญญา
เอก 

       
คน Primary 

Result 

     7.4 นักวิจัยจาก
ภาคเอกชน ภาคบริการและ
ภาคสังคม 

       
คน Primary 

Result 

8. ทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สทิธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เครือ่งหมายการค้า/ความลับทางการค้า เป็นตน้ (โปรดระบ)ุ  
     8.1 ............... 

       
เรื่อง Primary 

Result 
     8.2 ............... 

       
เรื่อง Primary 

Result 
     8.3 ............. 

       
เรื่อง Primary 

Result 
9. บทความทางวิชาการ  
     9.1 วารสารระดับชาติ 

       
เรื่อง Primary 

Result 
     9.2 วารสารระดับ
นานาชาติ 

       

เรื่อง 
Primary 
Result 

10. การประชุม/สมัมนาระดับชาต ิ  
     10.1 นำเสนอแบบปาก
เปล่า 

       
ครั้ง 

Primary 
Result 

     10.2 นำเสนอแบบ
โปสเตอร์ 

       
ครั้ง 

Primary 
Result 

11. การประชุม/สมัมนาระดับนานาชาต ิ  
     11.1 นำเสนอแบบปาก
เปล่า 

       

ครั้ง 
Primary 
Result 

     11.2 นำเสนอแบบ
โปสเตอร์ 

       

ครั้ง 
Primary 
Result 

 

 
19. ผลลัพธ์ (Outcome) ที่คาดว่าจะได้ตลอดระยะเวลาโครงการ 
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ชื่อผลลัพธ์ ประเภท ปริมาณ รายละเอียด 
 เชิงปริมาณ   
 เชิงปริมาณ   
 เชิงปริมาณ   

 
20. ผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะได้รับ (หากระบุเป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ) 

ชื่อผลงาน ลักษณะผลงาน 
กลุ่มเป้าหมาย /            
ผู้ใช้ประโยชน ์

ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ 
 

    
    
   

 
21. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 

          ไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  
           ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  
           ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เก่ียวข้อง  
 
รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง 

หมายเลขทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

ประเภททรัพยสิน 
ทางปัญญา 

ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อผู้ประดิษฐ ์
ชื่อผู้ครอบครอง

สิทธิ ์
     
     

 
22. มาตรฐานการวิจัย 

         มีการใช้สัตว์ทดลอง 

   มีการวิจัยในมนุษย์ 

   มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 
   มีการใช้ห้องปฎิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี 

 
23. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching fund 
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ประเภท ชื่อหน่วยงาน/บริษัท แนวทางร่วมดำเนินการ การร่วมลงทุน 
จำนวนเงิน 

(In cash (บาท)) 

ภาคการศึกษา 
(มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย) 

  ไม่ระบ ุ  

ภาคอุตสาหกรรม 
(รัฐวิสาหกิจ/
บริษัทเอกชน) 

  ไม่ระบ ุ  

*กรณีมีการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน ให้จัดทำหนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยพัฒนาประกอบการเสนอขอ 
 
 
 
 
 

24. สถานที่ทำการวิจัย     
 ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 พื้นที่ที่ทำวิจัย  ชื่อสถานที่ 
พิกัดสถานที่ GPS (ถ้ามี) 
ละติจูด ลองจิจูด 

ในประเทศ  กรุงเทพมหานคร  ห้องปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

  

 ในประเทศ  กระบี่  ภาคสนาม    
 ต่างประเทศ   สำนักงาน    

*องศาทศนิยม (DD) 

25. สถานที่ใช้ประโยชน์     
 ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 ชื่อสถานที่ 
พิกัดสถานที่ GPS (ถ้ามี) 

ละติจูด ลองจิจูด 
ในประเทศ  กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 
  

 ในประเทศ  กระบี่    
 ต่างประเทศ     

*องศาทศนิยม (DD) 

 26. การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหนึ ่งส่วนใดของงานวิจัยนี ้ต ่อแหล่งทุนอื ่น หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจาก
โครงการวิจัยอ่ืน                      มี     ไม่มี  

    หน่วยงาน/สถาบันที่ยื่น  ......................................................................................................... ....................      
      ชื่อโครงการ                     ......................................................................................................... .................... 



                       โครงการวิจัย 
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ระบุความแตกต่างจากโครงการนี้ 
................................................................. ............................................................................................... .................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 

      สถานะการพิจารณา     
                   ไม่มีการพิจารณา 
                  โครงการได้รับอนุมัติแล้ว สัดส่วนทุนที่ได้รับ .......... %             
                  โครงการอยู่ระหว่างการพิจารณา  

 
27. คำชี้แจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
28. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี 

 

                                                                            ลงชื่อ................................................. 
                                                                                   (นายพชร  วังมี ) 

                                                                                 หวัหน้าโครงการวิจัย 

                                                                               วันที่20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 


