
 
 

รายงานวจัิย 
เร่ือง 

 

 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาใน

จงัหวดัภูเกต็และพงังา 
 

The factors effecting the selection of the vocational students in Phuket and 

Pang-nga provinces to the higher education. 

    

 

 

 

โดย 

 นายรณชยั คงกะพนัธ์ 

 

 

 

 

 

การวจิยัคร้ังน้ีไดรั้บเงินทุนการวจิยัจากวทิยาลยัราชพฤกษ ์

ปีการศึกษา 2553 



 
 

รายงานวจัิย 
เร่ือง 

 

 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาใน

จงัหวดัภูเกต็และพงังา 
 

The factors effecting the selection of the vocational students in Phuket and 

Pang-nga provinces to the higher education. 

 

    

 

 

 

 

โดย 

 นายรณชยั คงกะพนัธ์ 

 

 

 

 

การวจิยัคร้ังน้ีไดรั้บเงินทุนการวจิยัจากวทิยาลยัราชพฤกษ ์

ปีท่ีทาํสาํเร็จ 2554 



 

ช่ือโครงการวจัิย   ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสาย 

อาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา 

ช่ือผู้วจัิย   นายรณชยั   คงกะพนัธ์ 

   Mr.Ronnachai kongkaphan 

ปีทีท่าํการวจัิย   2553 

  

บทคัดย่อ  

 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์ เพื่อ  1)  ศึกษาปัจจัย ท่ี มีผลต่อการเลือกเ รียน

สถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจดัหวดัภูเก็ตและพงังา และ 2)  เปรียบเทียบปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล

ของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา  โดยมีสมมติฐานของการวิจยั คือ เพศ  ระดบั

การศึกษาในปัจจุบนั  การศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี  เกรดเฉล่ียสะสม และรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อ

เดือน ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษา

ในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา แตกต่างกนั  กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามหลกัการของทาโร  ยามา

เน่ (Taro  Yamane)  ได้กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 385 คน สุ่มตวัอย่างด้วยวิธีแบ่งชั้น (Stratified 

Sampling) โดยกาํหนดกลุ่มตวัอย่างสถาบนัละ 40 คน จากนั้นใช้วิธีสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental 

Sampling) ต่อไป เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือแบบสอบถาม  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean)  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation : S.D) ทดสอบความแตกต่างโดยใชส้ถิติ t-test (Independent - Samples T 

Test)  และวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance )  และการ

ทดสอบรายคู่ดว้ยวธีิ Least Square Difference (LSD) 

จากการศึกษาขอ้มูล พบวา่ เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย ซ่ึงส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาปัจ

จุดบัน ปวส.1 ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เกรดเฉล่ียสะสม 2.01-2.50  และมีรายได้

ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนักเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดั

ภูเก็ตและพงังา ดา้นผลผลิตและคุณภาพของนักเรียน  ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนแก่

นกัเรียน  ดา้นอาคารสถานท่ีและทาํเลท่ีตั้งของสถานศึกษา  ดา้นส่งเสริมการตลาด  ดา้นหลกัฐานท่ี

เป็นวสัดุอุปกรณ์ของสถานศึกษา  ดา้นองคป์ระกอบของสถานศึกษา  และดา้นราคา ส่งผลต่อปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา  อยู่
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ในระดับ มาก ส่วนด้านบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับนักเรียน ส่งผลต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียน

สถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา อยูใ่นระดบัปานกลาง  โดย

เรียงตามค่าเฉล่ีย  

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไวว้่า  ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ  ระดบั

การศึกษาในปัจจุบนั  การศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี  เกรดเฉล่ียสะสม  และรายไดค้รอบครัวเฉล่ีย

ต่อเดือน  ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสาย

อาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา  แตกต่างกนั พบวา่ เพศ  ระดบัการศึกษาในปัจจุบนั การศึกษา

ต่อระดับปริญญาตรี และเกรดเฉล่ียสะสม ท่ีต่างกันทําให้ปัจจัย ท่ี มีผลต่อการเลือกเรียน

สถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา ไม่แตกต่างกนัในทุกเร่ือง  

ส่วนรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของ

นกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา แตกต่างกนั ในดา้นการส่งเสริมการตลาด และ

ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนแก่นกัเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 

คําสําคัญ: ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียน  นกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจดัหวดัภูเก็ตและพงังา  การ

เลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษา   
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ABSTRACT 

 

 The main purpose of this research is to study the factors effecting the selection of the 

vocational students in Phuket and Phang-nga to the higher education and to compare the factors 

effecting to the vocation students’ selection in Phuket and Phang-nga by distinguishing the 

personal factors of the vocational students in Phuket and Phang-nga.  The hypotheses of this 

research were gender, current education level, the bacherlor degree, grade point average and the 

average household monthly income which were variable and affected to the vocational students’ 

selection of the higher education differently. The researcher determined the sample size by 

following the Mr. Taro Yamane’s principle. The sample consisted of 385 people and was 

randomed to 40 students from each institution by Stratified Sampling method. Later the 

Accidental Sampling was further conducted. The materials for collecting the data were 

questionnaires and the data statistics analysis. The data was analyzed by frequency, percentage, 

mean and standard deviation. The researcher examined the differences by t-test (Indepent – 

Samples T Test) and One-way analysis of variance and experimented the pair by Least Suare 

Diffeence (LSD) 

 The findings were revealed that: 

 More female with the present education in higher certificate vocational students’ requied 

to graduate in bachelor degree level than male. Those female had grade point average of 2.01-

2.50 and the average household monthly income approximately of 15,001-30,000 baht. The 

factors were highly effective to the selection of the vocational students in Phuket and Pang-nga to 

the higher education were the productivity and quality of the students, the learning process to 

students, the building and school location, the promotion, the education material, the school 
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elements and the fee. The people involved with the students were the affecting factor at a 

moderate level toward the vocational students’ selection of higher education in Phuket and 

Phang-nga by averaging data respectively. 

 The results from hypotheses experiment of this research were found that: 

The difference of personal factors such as gender, current education level, the bacherlor 

degree, grade point average and the average household monthly income affected variably to the 

vocation students’ selection to higher education in Phuket and Phang-nga. The diversity of 

gender, the current education level, the bachelor degree and grade point average not much 

affected to the difference of the vocational students’ selection to the higher education. The 

different average household monthly income highly affected to the vocation students’ selection to 

the higher education in Phuket and Phang-nga especially to the school promotion and learning 

process to students at the 0.05 level. 
 

KEYWORDS:  The factors effecting the selection,  The vocational students in Phuket  and  

Phang-nga,  The selection of the higher education 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

การศึกษาเป็นกลไกท่ีสําคัญในการพฒันาคนให้มีคุณภาพ  ประเทศใดก็ตามถ้ามีคนท่ีมี

คุณภาพมากประเทศนั้นย่อมพฒันาได้ก้าวไกลกว่าประเทศอ่ืนๆ  ด้วยเหตุน้ีการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาจึงเป็นรากฐานท่ีสําคญัในการพฒันาประเทศ (กญันิกา พราหมณ์พิทกัษ,์ 2542 : 1 อา้งถึงใน 

กญักมญ เถ่ือนเหมือน, 2551)  ซ่ึงในช่วงท่ีผา่นมาทางสถาบนัอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ไดมี้การต่ืนตวัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากกระแสท่ีเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วการปรับตวัทางการศึกษาจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งให้สอดคล้องกับ

โครงสร้างการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศและเกิดกระบวนการสร้างผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญอย่าง

แทจ้ริง โดยสามารถกา้วให้ทนัเทคโนโลยีในกระแสโลกาภิวตัน์ ซ่ึงนบัเป็นส่ิงสําคญัท่ีสุดในศตวรรษ

แห่งการแข่งขนัน้ี ดงันั้นจึงต้องมีการวางนโยบายและปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการจดัการศึกษาอย่าง

เร่งด่วนเพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย จากการศึกษาท่ีตรงตามกระแสการพฒันา

ประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว (วารสารพฒันาสังคม ตุลาคม : 2550, 157-174) ดงัพระบรม

ราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวท่ีพระราชทานแก่คณะครู นกัเรียน ณ  ศาลาดุสิดาลยั เม่ือ วนัท่ี 

27 กรกฏาคม 2524 ความวา่ “การศึกษาเป็นปัจจยัสําคญัในการสร้างและพฒันาความรู้  ความคิด ความ

ประพฤติดี และคุณธรรมของบุคคล สังคมและบา้นเมืองใดให้การศึกษาท่ีดีแก่เยาวชนไดอ้ยา่งครบถว้น 

ลว้นพอเหมาะกนัทุกๆ ดา้น สังคมและบา้นเมืองนั้น ก็จะมีพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงสามารถธาํรงรักษา

ความเจริญมัน่คงของประเทศชาติไวแ้ละพฒันาต่อไปได้โดยตลอด” จากพระบรมราโชวาทดงักล่าว 

การศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัสําหรับการพฒันาประเทศ และทาํให้สังคมน่าอยู่  คนมีอาชีพท่ี

หลากหลาย  โดยเฉพาะการศึกษาดา้นอาชีวศึกษา  ซ่ึงประเทศไทยไดต้ระหนกัถึงความจาํเป็นดงักล่าว 

จึงไดต้ราเป็นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 
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ในการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และแกไ้ข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 8-9) 

หมวด 3 ระบบการศึกษาในมาตรา 15 ไดก้าํหนดการจดัการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การจดัการศึกษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั และมาตรา 16 กาํหนดให้การศึกษาในระบบมี

สองระดบั คือการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดยการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น

การศึกษาซ่ึงจดัไม่นอ้ยกวา่สิบสองปี ก่อนระดบัอุดมศึกษา ส่วนการศึกษาระดบัอุดมศึกษา แบ่งเป็นสอง

ระดบัคือ ระดบัตํ่ากวา่ปริญญาและระดบัปริญญา โดยการจดัการศึกษาดา้นการอาชีวศึกษาในปัจจุบนัจดั

อยูใ่นระดบัอุดมศึกษาตํ่ากวา่ปริญญา มีการจดัการศึกษาทั้งในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ในระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) รับนกัเรียนท่ีจบการศึกษาจากชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.3) เขา้ศึกษาต่อ

หลกัสูตร 3 ปี ซ่ึงการจดัการศึกษาดา้นการอาชีวศึกษานั้น  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั

และสนใจ โดยเม่ือผูเ้รียนจบการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.3) แลว้จะเลือกศึกษาต่อทางดา้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 หรือเลือกศึกษาต่อดา้นอาชีวศึกษา หรือระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)  

การจดัการศึกษาทางอาชีวศึกษา เป็นการจดัการศึกษาท่ีเนน้การฝึกอาชีพและทกัษะรวมทั้งให้

ความรู้ท่ีเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ ซ่ึงการจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาในปัจจุบนั  ยงัขาด

ศกัยภาพในการดาํเนินงาน  มีความซํ้ าซ้อนในการให้บริการ   ส่วนใหญ่เป็นการจดัการศึกษาตามความ

พร้อมของสถานศึกษา และไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคคล และประเทศชาติ (บรรเลง  ศรนิล 

และคณะ, 2548 : 1)  นอกจากน้ีการจดัฝึกอบรมทกัษะแรงงานให้กบัแรงงานในระดบัต่าง ๆ  ก็ยงั

ดาํเนินการไดไ้ม่มากนกั  รวมทั้งไม่สามารถจดัการศึกษา และอบรมความรู้และทกัษะหลายดา้นให้แก่

ผูเ้รียน เพื่อสร้างความสามารถในการทาํงานไดห้ลายอย่างหรือปรับเปล่ียนไปตามความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน และเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงให้ทนัสมยัข้ึนอยู่ตลอดเวลา การศึกษาจึงเป็น

กระบวนการท่ีสําคญัในการพฒันาคนให้เป็นมนุษยท่ี์มีปัญญา มีคุณธรรม มีความสามารถท่ีจะพฒันา

ตนเองและสังคม ให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพอนัเป็นแรงงานสําหรับประเทศชาติ  ในการ

จดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ผูเ้รียนมีโอกาสท่ีจะเลือกเรียนในมหาวิทยาลยัของรัฐและมหาวิทยาลยั

เอกชน กระบวนการเขา้ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัของรัฐตอ้งมีการสอบคดัเลือกและอาจเลือกไดใ้นคณะ

หรือสาขาวิชาท่ีมีความพอใจไม่มากนกั แต่การเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเอกชน นกัศึกษาไม่จาํเป็น

จะตอ้งผา่นขั้นตอนทุกขั้นตอนเหมือนมหาวทิยาลยัของรัฐ ดงันั้น แรงจูงใจท่ีจะทาํให้ผูเ้รียนมาศึกษาต่อ
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ในมหาวิทยาลยัเอกชน จึงน่าจะมีความแตกต่างไปจากการเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัของรัฐ (เปรม

จิตร ศิริสานต.์ 2542 : 2)   

การจดัการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาของจงัหวดัภูเก็ตและจงัหวดัพงังา มีสถานศึกษาท่ี

จดัการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จาํนวนมาก ในการเปิดสอนทางดา้นพาณิช

ยกรรม และช่างอุตสาหกรรมในช่วงท่ีผ่านมามีการแข่งขนักนัสูงมาก  เน่ืองจากจาํนวนนกัเรียนท่ีจบ

การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพในจงัหวดัภูเก็ต และจงัหวดัพงังามีนักเรียนจาํนวนมากท่ีให้

ความสนใจ และตอ้งการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะจะเลือกเรียนสาขาตามความสนใจของ

ตนเอง 

วิทยาลัยราชพฤกษ์ เร่ิมเปิดดําเนินการเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2549 ในระดับปริญญาตรี 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 4 สาขา คือ สาขาวิชาการบญัชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา

การตลาดและสาขาวิชาการจดัการ ทั้งในหลกัสูตร 4 ปี และหลกัสูตรต่อเน่ือง  และขยายหลกัสูตร

เพิ่มเติมจนปัจจุบัน  ประกอบด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและการ

ท่องเท่ียว หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต 1 สาขาวิชา ไดแ้ก่ สาขาวิชาการบญัชี  หลกัสูตรนิติศาสตร์บณัฑิต 1 

สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชานิติศาสตร์ (เปิดเฉพาะหลักสูตร ปี 4)  หลักสูตรนิเทศศาตร์บัณฑิต 1 

สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ และหลกัสูตรวิทยาศาสตร์บณัฑิต 1 

สาขาวชิา ไดแ้ก่ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและแอนิเมชนั  นอกจากนั้นยงัเปิดรับระดบับณัฑิตศึกษา 2 

หลกัสูตร คือ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (M.B.A) และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพ

ครู  ดว้ยศกัยภาพและความพร้อมในการบริหารจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพไดม้าตรฐาน สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของสังคมและชุมชน ทาํใหว้ทิยาลยัจาํเป็นตอ้งจดัตั้งศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้งข้ึนท่ีวิทยาลยั

เทคโนโลยภูีเก็ต ตามความตอ้งการของชุมชนในจงัหวดัภูเก็ต  

วิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้งวิทยาลยัเทคโนโลยีภูเก็ต เร่ิมทาํการสอนเม่ือปี 

2552  โดยเปิดสอนระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 2 สาขาวิชา ไดแ้ก่ สาขาวิชา

การตลาด  สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว และหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต 1 สาขาวิชา ไดแ้ก่ 

สาขาวิชาการบญัชี ปัจจุบนัมีนักศึกษาทั้งหมด ประมาณ 500 คน (จากเอกสารการลงทะเบียนของ

นกัศึกษา, ปีการศึกษา 2554)  วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้งวทิยาลยัเทคโนโลยีภูเก็ต ยงัคง
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มุ่งมัน่พฒันาหลกัสูตร ระบบการเรียนการสอน คณาจารย ์บุคลากร ตลอดจนปัจจยัแวดล้อมต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้งใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะการณ์ปัจจุบนั เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพออกสู่สังคมให้เป็นท่ียอมรับ

แก่สังคมภายนอกต่อไป  ควบคู่ไปกบัมุ่งการประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ กลุ่มนักเรียน

นกัศึกษาและผูป้กครอง  เพื่อใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งทัว่ทั้งจงัหวดัภูเก็ตและจงัหวดัใกลเ้คียง 

ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีจะมีผลต่อการท่ีนกัเรียนนกัศึกษาทั้งในจงัหวดัภูเก็ตและใกลเ้คียงตดัสินใจ

เลือกเขา้ศึกษาต่อในวิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้งวิทยาลยัเทคโนโลยภูีเก็ต  ผูว้ิจยัซ่ึงเป็น

อาจารยผ์ูส้อนอยูใ่นวิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้งวิทยาลยัเทคโนโลยภูีเก็ตจึงสนใจศึกษา

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา  

ซ่ึงผลการวิจยัในคร้ังน้ี จะช่วยให้วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้งวิทยาลยัเทคโนโลยีภูเก็ต  

ได้ทราบปัจจยัต่างๆ ของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและจงัหวดัพงังา ในการเลือกเรียน

สถาบนัระดบัปริญญาตรี เพื่อนาํไปสู่การพฒันาในประเด็นดา้นต่างๆ ทั้งในดา้นหลกัสูตรการเรียนการ

สอน สภาพแวดลอ้มและกระบวนการการเรียนการสอน คุณภาพของอาจารยผ์ูส้อนและบุคลากร ให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  เป็นสถาบนัท่ีรองรับความตอ้งการของชุมชนและผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพสู่ชุมชน

และสังคมต่อไป  

1.2 วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาใน

จงัหวดัภูเก็ตและพงังา 

2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนสาย

อาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา จาํแนกตามขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 

1.3 สมมติฐานการวจัิย 

ปัจจยัส่วนบุคคล (เพศ ระดบัการศึกษาปัจจุบนั  การศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี  เกรดเฉล่ีย

สะสม และรายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน) ต่างกันทําให้ปัจจัย ท่ี มีผลต่อการเลือกเรียน

สถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังาแตกต่างกนั 
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1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํให้ทราบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงในดา้นต่างๆ ของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดั

ภูเก็ตและพงังาในการเลือกเรียนกบัสถาบนัอุดมศึกษาระดบัปริญญาตรี รวมถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีตอ้งรีบ

ปรับปรุงเร่งด่วนเพื่อตอบสนองความตอ้งการการศึกษาของนกัเรียนใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ข้อมูลจากงานวิจัยคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการนําผลการศึกษาท่ีได้ไปใช้เพื่อ

ประกอบการตดัสินใจในการกาํหนดแผนยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้ น ระยะยาว และการแปลงยุทธศาสตร์

เป็นเชิงปฎิบติัเพื่อให้เป็นไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการกาํลงัคนของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมและบริการมากยิง่ข้ึน 

3. จากการท่ีไดน้าํผลจากการวิจยัดงักล่าว ไปปรับปรุงพฒันาในดา้นต่างๆ คาดวา่ในอนาคต

อนัใกลจ้ะช่วยส่งผลให้วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้งวิทยาลยัเทคโนโลยีภูเก็ต เป็นท่ีรู้จกั

ในวงกวา้งของธุรกิจการศึกษาและสถานประกอบการอุตสาหกรรมและบริการในจงัหวดัภูเก็ตมาก

ยิง่ข้ึน 

1.5 ขอบเขตในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษา ของนกัเรียน

สายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา  ซ่ึงมีขอบเขตการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

ขอบเขตดา้นประชากร 

ประชากร ท่ีทาํการศึกษาในคร้ังน้ีไดแ้ก่  นกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ต ทั้งหมด 

6 สถาบันได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยสารพดัช่างภูเก็ต 

วทิยาลยัเทคนิคภูเก็ต วทิยาลยัเทคนิคถลาง และโรงเรียนบริหารธุรกิจภาคใต ้(SBAC) และจงัหวดัพงังา 

4 สถาบนัไดแ้ก่ วิทยาลยัเทคนิคพงังา วิทยาลยัการอาชีพทา้ยเหมือง วิทยาลยัการอาชีพตะกัว่ป่า และ

วิทยาลยัเกษตรกรรมและเทคโนโลยีพงังา ทั้งน้ีจะทาํการศึกษาประชากรเฉพาะกลุ่มนกัศึกษาในระดบั 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1 และ ปวส. 2) จาํนวน 10,000 คน กาํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้

หลกัการของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดบันยัสําคญั .05 ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5  ไดก้ลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จาํนวนทั้งส้ิน 385 คน   
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ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษา

ในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา ในดา้นต่างๆ ประกอบด้วย  ด้านองค์ประกอบของสถานศึกษา  ดา้นราคา  

ดา้นอาคารสถานท่ีและทาํเลท่ีตั้งของสถานศึกษา  ดา้นการส่งเสริมตลาด  ดา้นกระบวนการจดัการเรียน

การสอนแก่นกัเรียน  ดา้นผลผลิตและคุณภาพของนกัเรียน  ดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน  และดา้น

หลกัฐานท่ีเป็นวสัดุอุปกรณ์ของสถานศึกษา 

 

ขอบเขตดา้นตวัแปร  

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม ดงัน้ี 

1. ตวัแปรอิสระ คือ ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัเรียนอาชีวศึกษาระดบัชั้นปวส.1 และปวส.2 
ในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา ไดแ้ก่  
 1.1   เพศ   

 1.2   ระดบัการศึกษาในปัจจุบนั  

 1.3   การศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี   

1.4  เกรดเฉล่ียสะสม  

1.5 รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 

2.  ตวัแปรตาม คือ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนักเรียนสาย

อาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา ไดแ้ก่ 

2.1 ดา้นองคป์ระกอบของสถานศึกษา 

2.2 ดา้นราคา  

2.3 ดา้นอาคารสถานท่ีและทาํเลท่ีตั้งของสถานศึกษา 

2.4 ดา้นการส่งเสริมตลาด 

2.5 ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนแก่นกัเรียน 

2.6 ดา้นผลผลิตและคุณภาพของนกัเรียน 

2.7 ดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน 

2.8 ดา้นหลกัฐานท่ีเป็นวสัดุอุปกรณ์ของสถานศึกษา  
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ขอบเขตดา้นเวลา 

ระยะเวลาในการศึกษา เร่ิมทาํการศึกษาตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 ถึง เดือนกนัยายน

พ.ศ. 2553  รวมเวลา 4 เดือน 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

นักเรียนสายอาชีวศึกษา  หมายถึง  นกัเรียนท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ในสถาบนัศึกษาสายอาชีพ ใน

ระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1 และ 2) จงัหวดัภูเก็ต ทั้งหมด 6 สถาบนัไดแ้ก่ วิทยาลยั

เทคโนโลยีภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

วิทยาลยัเทคนิคถลาง และโรงเรียนบริหารธุรกิจภาคใต ้(SBAC) และจงัหวดัพงังา 4 สถาบนัไดแ้ก่ 

วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า และวิทยาลัย

เกษตรกรรมและเทคโนโลยพีงังา  

สถาบันอุดมศึกษา  หมายถึง  สถาบนัท่ีเปิดรับนกัเรียนนกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี แบบเทียบโอนหน่วยกิจ ในจังหวดัภูเก็ตหรือจังหวดัอ่ืนๆ ซ่ึงได้แก่ 

มหาวิทยาลยัราชภฎัภูเก็ต มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (วิทยาเขต

ภูเก็ต) วทิยาลยัราชพฤกษ ์(ศูนยภู์เก็ต) ฯลฯ 

วทิยาลยัราชพฤกษ์ (ศูนย์ภูเกต็) หมายถึง วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้งวิทยาลยั

เทคโนโลยีภูเก็ต ปัจจุบนัตั้งอยูท่ี่เดียวกบัวิทยาลยัเทคโนโลยีภูเก็ต อาํเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงมีท่ีตั้ง

หลกัอยูท่ี่ อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี  

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง  ขอ้มูลหรือส่ิงใดๆ ก็ตามท่ีเป็นเคร่ืองบ่งช้ีให้เห็นและเขา้ใจถึง

เร่ืองราวหรือลกัษณะเฉพาะตวัของบุคคลหน่ึงบุคคลใด เป็นขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นตวัแปร

อิสระท่ีใชใ้นแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ  ระดบัการศึกษาในปัจจุบนั การศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี  เกรด

เฉล่ียสะสม รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 

ด้านองค์ประกอบของสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาเป็นท่ีรู้จกั ได้รับการยอมรับจาก

บุคคลทัว่ไป โดยเฉพาะเร่ืองคุณภาพ มาตรฐาน และได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มี

นกัเรียนไดรั้บรางวลัเป็นจาํนวนมากทุกปี รวมทั้งมีครู – อาจารยจ์บตรงสาขาท่ีทาํการสอน และมีสาขา
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วิชาชีพให้เลือกเรียนหลากหลาย เช่น การท่องเท่ียว การโรงแรม คอมพิวเตอร์กราฟฟิก บริหารธุรกิจ 

ช่างอุตสาหกรรม เป็นตน้ ประกอบมีบรรยากาศและส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีดี 

ด้านราคา หมายถึง  สถานศึกษามีการกาํหนดค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าบริการต่างๆ อยา่ง

เหมาะสม มีการบริการนกัเรียนอย่างทัว่ถึง มีกระบวนการชาํระค่าธรรมเนียมการเรียน หรือค่าบริการ

ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ มีระบบการผ่อนชาํระค่าธรรมเนียมการเรียน หรือค่าบริการต่าง ๆ ท่ีมีความ

จาํเป็นแก่ผูป้กครอง มีการให้บริการเงินกูย้ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และมีทุนการศึกษาให้แก่นกัเรียน

นกัศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์ 

ด้านอาคารสถานที่และทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาตั้งอยู่ในเมือง ใกล้

แหล่งชุมชน มีการคมนาคมท่ีสะดวก  จดับริการดา้นการจราจรเพื่ออาํนวยความสะดวกแก่นกัเรียนและ

ผูป้กครอง  มีมาตรการหรือแนวปฏิบติัเพื่อรักษาความปลอดภยั มีอาคารเรียน อาคารปฏิบติัการ

เหมาะสม หรือเพียงพอ และใหบ้ริการแก่ผูม้าติดต่ออยา่งสะดวก รวดเร็ว และมีบริเวณท่ีพกัผอ่นสําหรับ

นกัเรียนอยา่งเหมาะสม 

ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง สถานศึกษามีการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ  เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์ 

วทิย ุ รายการโทรทศัน์ทอ้งถ่ิน ป้ายโฆษณา และเวบ็ไซด์ เป็นตน้ โดยให้ความสําคญัในการจดักิจกรรม

ต่าง ๆท่ีส่งผลต่อช่ือเสียง มีกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้นักเรียนได้ทาํระหว่างเรียน  มีการร่วม

กิจกรรมกบัสถานประกอบการ เช่น บริษทัทวัร์  โรงแรม โรงงาน บริษทัห้างร้าน หรืออ่ืน ๆ  มีการจดั

นิทรรศการวชิาการ/วชิาชีพ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

ด้านกระบวนการการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน หมายถึง สถานศึกษามีระบบการสอบ

คดัเลือกเขา้ศึกษาต่อของนกัเรียนอย่างเหมาะสม มีวิธีการสอน หรือเทคนิคการสอน ท่ีเสริมสร้างให้

นักเรียนมีทกัษะวิชาชีพมากข้ึน มีการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรอย่างเหมาะสม มีการสนับสนุนให้

นกัเรียนทาํโครงงานวชิาชีพ มีการวดัผลประเมินผลอยา่งมาตรฐานมีการติดตามใหค้าํปรึกษาแก่นกัเรียน 

ด้านผลผลิตและคุณภาพของนักเรียน หมายถึง นกัเรียนมีทกัษะอาชีพตามสาขาท่ีเรียน  มี

คุณธรรมและจริยธรรม   ศึกษาต่อหรือได้งานทาํตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา  สามารถสอบผ่าน



9 

 

มาตรฐานวิชาชีพ  มีทกัษะด้านวิชาชีพตรงกบัความตอ้งการของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

รวมทั้งมีผลงานนวตักรรม หรือส่ิงประดิษฐ ์ท่ีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

 ด้านบุคคลทีเ่กีย่วข้องกับนักเรียน  หมายถึง การเลือกศึกษาต่อจะข้ึนอยูก่บับุคคลท่ีมีอิทธิพล

ต่อความคิดและการตดัสินใจ ซ่ึงไดแ้ก่  บิดา – มารดา ญาติ  พี่นอ้ง อาจารยแ์นะแนว รุ่นพี่ ผูป้กครองท่ี

สนบัสนุนดา้นการเงิน รวมทั้งบุคคลท่ีเป็นแบบอยา่ง 

ด้านหลักฐานที่เป็นวัสดุอุปกรณ์ของสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยี

หรือนวตักรรมท่ีทนัสมยัในการจดัการเรียนการสอน  มีการจดัส่ือการสอน อุปกรณ์การสอนเพียงพอต่อ

นกัเรียน มีตาํรา  หนงัสือเรียน มีคุณภาพและเพียงพอต่อนกัเรียน  มีห้องสมุด และศูนยก์ารเรียนรู้ต่าง ๆ 

อยา่งเหมาะสม มีห้องปฎิบติัการคอมพิวเตอร์ ห้องปฎิบติัการดา้นภาษาเพียงพอสําหรับนกัเรียน  มีห้อง

ฝึกงาน หรือโรงฝึกงาน เพียงพอสาํหรับนกัเรียน  

 

 

 

 



บทที ่2 

ทฤษฎแีละ/หรืองานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

  

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดั

ภูเก็ตและพงังา  ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็น

กรอบในการศึกษา ดงัน้ี  

1.  แนวคิดในการศึกษาต่อหรือไม่ศึกษาต่อ 

2.  ทฤษฎีของมาสโลว ์

3.  ทฤษฎีการตดัสินใจ 

4.  ทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ   

5.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

6.  กรอบแนวคิดของการวจิยั 

แนวคิดในการศึกษาต่อหรือไม่ศึกษาต่อ 

แนวคิดในการศึกษาต่อหรือไม่ศึกษาต่อ (ตอ้งการประกอบอาชีพ) ของผูเ้รียนแต่ละคนยอ่ม

เก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการ (needs) ของแต่ละบุคคล ซ่ึงอาจเรียกวา่ปัจจยัภายใน (internal factor) และ

การท่ีจะศึกษาต่อหลกัสูตรใด สาขาใดสถาบนัการศึกษาแห่งใด (ของรัฐหรือเอกชน) ก็ข้ึนอยูก่บัสภาพ

ความเหมาะสมของสถาบนันั้นวา่สามารถสนองความตอ้งการของพวกเขาไดเ้พียงไร (อารมณ์ เพชรช่ืน, 

2547) 

ทฤษฎขีองมาสโลว์ “ลาํดับข้ันความต้องการของมาสโลว์” 

ไดก้ล่าวถึงลาํดบัขั้นของความตอ้งการของบุคคล ทั้งหมด 5 ลาํดบั เป็นการวิเคราะห์ของ

ตอ้งการของมนุษย ์ 

1. ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) ความตอ้งการทางร่างกายจะอยูล่าํดบั

ตํ่าท่ีสุด ความตอ้งการพื้นฐานมากท่ีสุดท่ีระบุโดยมาสโลว ์ความตอ้งการเหล่าน้ีจะหมายถึงแรงผลกัดนั



11 

 

ทางชีววิทยาพื้นฐาน เช่น ความตอ้งการอาหาร อากาศ นํ้ า และท่ีอยู่อาศยั  เพื่อการตอบสนองความ

ตอ้งการเหล่าน้ี  

2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) ความตอ้งการความปลอดภยัความ

ตอ้งการลาํดบัท่ีสองของมาสโลว ์ จะถูกกระตุน้ภายหลงัจากท่ีความตอ้งการทางร่างกายถูกตอบสนอง

แลว้  ความตอ้งการความปลอดภยัจะหมายถึงความตอ้งการสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัปราศจากอนัตราย

ทางร่างกายและจิตใจ                  

3.  ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) ความตอ้งการทางสังคมคือ ความตอ้งการ

ระดบัสามท่ีระบุโดยมาสโลว ์  ความตอ้งการทางสังคมจะหมายถึงความตอ้งการท่ีจะเก่ียวพนักบัการมี

เพื่อนและการถูกยอมรับโดยบุคคลอ่ืน  เพื่อการตอบสนองความตอ้งการทางสังคม    

4. ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง (Esteem Needs) ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียงคือ 

ความตอ้งการระดบัท่ีส่ี  ความตอ้งการเหล่าน้ีหมายถึง ความตอ้งการของบุคคลท่ีจะสร้างการเคารพ

ตนเองและการชมเชยจากบุคคลอ่ืน     

5. ความตอ้งการความสมหวงัของชีวิต (Self-Actualization Needs) ความตอ้งการความ

สมหวงัของชีวิตคือความตอ้งการระดบัสูงสุด  บุคคลมกัจะตอ้งการโอกาสท่ีจะคิดสร้างสรรค์ภายใน

งานหรือพวกเขาอาจจะตอ้งการความเป็นอิสระและความรับผดิชอบ (อาภรณ์ เพชรช่ืน, 2547) 

ทฤษฎกีารตัดสินใจ  

การตดัสินใจ (Decision making) มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี  

 ศิริพร พงศศ์รีโรจน์ (2540 : 187) กล่าววา่ การตดัสินใจหรือการวินิจฉยัสั่งการ หมายถึง 

การเลือกปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติั หรือการเลือกทางดาํเนินการท่ีเห็นวา่ดีท่ีสุดทางใดทางหน่ึง จาก

ทางเลือกหลายๆ ทาง เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตอ้งการหรือการวินิจฉยัสั่งการ คือ การชัง่ใจ 

ไตร่ตรองและตดัสินใจ  

ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร (2547 : 44-45) กล่าววา่ การตดัสินใจทางการจดัการ หมายถึง การท่ีผูมี้

หนา้ท่ีรับผิดชอบในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงทาํการเลือกทางเลือกใดจากหลายทางเลือกเพื่อให้ แผนการบรรลุ

วตัถุประสงค ์ 

บรรยงค ์โตจินดา (2548 : 178) กล่าววา่ การวินิจฉยัสั่งการหรือการตดัสินใจ หมายถึง การท่ี

ผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาตดัสินใจและสั่งการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง การวินิจฉยัสั่งการ หรือ
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การตดัสินใจเป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญัมาก เพราะการวนิิจฉยัสั่งการจะเป็นการเลือกทางเลือก ดาํเนินการ

ท่ีดีท่ีสุดในบรรดาทางเลือกหลายๆ ทาง  

สมคิด บางโม (2548 : 175)  กล่าววา่ การตดัสินใจ หมายถึง การตดัสินใจเลือก ทางปฏิบติัซ่ึง

มีหลายทางเป็นแนวปฏิบติัไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้การตดัสินใจน้ีอาจเป็นการตดัสินใจ ท่ีจะกระทาํการ

ส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือหลายส่ิงหลายอย่าง เพื่อความสําเร็จตรงตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้ ในทางปฏิบติัการ

ตดัสินใจมกัเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ียุง่ยากสลบัซบัซอ้น และมีวธีิการแกปั้ญหาใหว้นิิจฉยั มากกวา่หน่ึงทาง

เสมอ ดงันั้นจึงเป็นหนา้ท่ีของผูว้ินิจฉยัปัญหาวา่จะเลือกสั่งการปฏิบติั โดยวิธีใด จึงจะบรรลุเป้าหมาย

อยา่งดีท่ีสุดและบงัเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ารนั้น  

จากการท่ีมีผูใ้หค้วามหมายดงักล่าวขา้งตน้จึงสรุปไดว้า่ การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการท่ี

ผูบ้ริหารตดัสินใจใชใ้นการแกไ้ขปัญหาขององคก์าร หรือการกาํหนดแนวทางการปฏิบติั ซ่ึงตั้งอยูบ่น

พื้นฐานขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บจากโครงสร้างองคก์าร พฤติกรรมของบุคคล และกลุ่ม  

ทฤษฎีการตดัสินใจเป็นการนาํแนวความคิดท่ีมีเหตุผลท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการเลือกทางเลือกท่ีดี

ท่ีสุด  ซ่ึงสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ทฤษฎีการตดัสินใจจาํแนกตามวิธีการตดัสินใจ และ

ทฤษฎีการตดัสินใจตามบุคคลท่ีตดัสินใจ (สุโขทยัธรรมาธิราช, 2548, หนา้ 263-264) ดงัน้ี  

 1. ทฤษฎีการตดัสินใจจาํแนกตามวิธีการตดัสินใจ สามารถจาํแนกทฤษฎีการตดัสินใจ 

ตามวธีิการตดัสินใจออกเป็น 3 วธีิ ดงัน้ี  

 1.1 ทฤษฎีการตดัสินใจโดยการคาดการณ์ มีการใช้เทคนิคการคาดการณ์และการ

พยากรณ์ เขา้มาประกอบการตดัสินใจ เช่น การพยากรณ์โดยใชแ้นวโนม้ เป็นตน้  

 1.2 ทฤษฎีการตดัสินใจโดยการพรรณนา เป็นการใช้กระบวนการวิจยัเป็นเคร่ืองมือ

ในการตดัสินใจ  ดงันั้นผูว้จิยัจะตอ้งมีการพิสูจน์และเห็นจริงจึงจะดาํเนินการตดัสินใจได ้ บางคร้ังเรียก 

การตดัสินใจแบบน้ีวา่ การตดัสินใจทางวทิยาศาสตร์  

 1.3 ทฤษฎีการตดัสินใจโดยกาํหนดความ เป็นทฤษฎีท่ีคาํนึงถึงว่า แนวทางการ

ตดัสินใจควรจะเป็นหรือน่าจะเป็นอยา่งไรจึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการตดัสินใจได ้ 

 2. ทฤษฎีการตดัสินใจจาํแนกตามบุคคลท่ีตดัสินใจ สามารถจาํแนกทฤษฎีการตดัสินใจ 

โดยการจาํแนกตามบุคคลท่ีตดัสินใจไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี  

 2.1  การตดัสินใจโดยคนเดียว เป็นการตดัสินใจโดยคนๆ เดียวจะทาํให้เกิดความ

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการตดัสินใจ มกัจะใชธุ้รกิจขนาดยอ่มท่ีมีผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของ

กิจการ และเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดปัญหาและทราบขอ้มูลไดดี้กวา่  
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 2.2  การตดัสินใจโดยกลุ่ม เป็นการตดัสินใจท่ียดึทีมงาน และคณะกรรมการเป็นผูร่้วม 

ตดัสินใจเป็นการมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เม่ือใดก็ตามท่ีตอ้งการความร่วมมือผูบ้ริหาร จึง

ควรให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วม ดงันั้นการกระจายอาํนาจและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ จึง

จาํเป็นสาํหรับองคก์ารในอนาคต  

อย่างไรก็ตามในการตดัสินใจโดยคนเดียวหรือกลุ่มนั้นผูบ้ริหารจาํเป็นท่ีจะต้องพิจารณา 

ความสลบัซบัซอ้นของปัญหาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจดว้ย ซ่ึงความสลบัซบัซอ้นของปัญหา  

ประเภทของการตัดสินใจ  

การตดัสินใจเป็นกระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง จากหลายๆ ทางเลือกท่ีได ้

พิจารณาหรือประเมินอยา่งดีแลว้วา่เป็นทางให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์าร ในขณะท่ี 

การตดัสินใจจะเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญั และเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีการบริหารหรือการจดัการเกือบ ทุก

ขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการตดัสินใจเพื่อการวางแผน การจดัองค์การ การจดัคนเข้าทาํงาน การ

ประสานงาน และการควบคุม เป็นตน้ ดงันั้นผูบ้ริหารจึงตอ้งมีบทบาทและหนา้ท่ีในการตดัสินใจ  

ผูบ้ริหารท่ีทาํการตดัสินใจเลือกทางเลือกภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ นั้น อาจตอ้งทาํการ

ตดัสินใจ ในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัขอ้มูลข่าวสารท่ีจะเกิดข้ึนทั้งในปัจจุบนัและเหตุการณ์

ในอนาคต สาํหรับการแบ่งประเภทของการตดัสินใจจึงข้ึนอยูก่บัขอ้มูลท่ีมีอยูเ่ป็นสําคญั อยา่งไรก็ตามผู ้

ตดัสินใจ สามารถคาดคะเนสถานการณ์ทั้งหมดท่ีจะเป็นไปไดใ้นอนาคตนั้น เป็นเพียงการระบุความ

เป็นไปได ้ของสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงผูต้ดัสินใจยงัไม่ทราบถึงความแน่นอนของสถานการณ์จะ

เกิดข้ึน และสถานการณ์ทั้งหมดนั้นก็มีเพียงสถานการณ์เดียวเท่านั้นท่ีจะเกิดข้ึนนอกนั้นอาจเป็นเพียง

สถานการณ์ ท่ีมีโอกาสเป็นไปไดแ้ต่ไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็ได ้ จากความหมายขา้งตน้ผูบ้ริหารแต่ละคนอาจ

ให้ความหมายและความสําคญัของการตดัสินใจ ท่ีแตกต่างกันออกไปในรายละเอียดของแต่ละ

สถานการณ์ ในส่วนท่ีพิจารณาเหมือนกนั ไดแ้ก่  

1. กระบวนการการตดัสินใจ เป็นการตดัสินใจท่ีตอ้งผ่านกระบวนการวิเคราะห์และ

พิจารณา ถึงขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจากนั้นผูบ้ริหารจึงทาํการตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุด 

สําหรับ กระบวนการตดัสินใจประกอบดว้ยขั้นตอนการแสวงหาขอ้มูล การออกแบบการตดัสินใจ 

รวมทั้ง การตดัสินใจเลือกทางเลือกเพื่อให้สามารถเลือกทางเลือกไดดี้ท่ีสุด ดงันั้นในการวิเคราะห์และ

พิจารณา จะตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ และผา่นกระบวนการตดัสินใจนัน่เอง  
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2. การตดัสินใจเก่ียวข้องกับทางเลือก การตดัสินใจเป็นความพยายามในการสร้าง

ทางเลือก ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีทาํได ้ ทางเลือกท่ีน้อยอาจปิดโอกาสความคิดสร้างสรรค์หรือทางเลือกท่ี

ดีกวา่ได ้ดงันั้นผูบ้ริหารจึงมีความจาํเป็นตอ้งมีการฝึกฝนในการสร้างทางเลือกท่ีหลากหลาย และมีความ 

สร้างสรรคอี์กดว้ย การตดัสินใจเก่ียวขอ้งกบัทางเลือก ซ่ึงโดยทัว่ไปจะเป็นการตดัสินใจท่ีไม่ไดก้าํหนด 

แนวทางการปฏิบติัไวล่้วงหนา้เป็นการตดัสินใจท่ีแตกต่างออกไปจากสถานการณ์ปกติ ท่ีไม่ไดมี้ การ

กาํหนดโครงสร้างการตดัสินใจไว ้ดงันั้นผูบ้ริหารจึงตอ้งคน้หาแนวทางการตดัสินใจเพื่อ  

3.  การตดัสินใจเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างขององคก์าร ผูบ้ริหารในแต่ละระดบัจะมีบทบาท 

และหนา้ท่ีในการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั เช่น ผูบ้ริหารระดบัสูงจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ 

ผูบ้ริหารระดบักลางจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจดา้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหาร 

ระดบัปฏิบติัจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจในการดาํเนินงานให้สําเร็จตามระยะเวลา และเป้าหมาย ท่ี

กาํหนดไว ้ การตดัสินใจเก่ียวกบัโครงสร้างขององคก์ารเป็นการตดัสินใจในงานประจาํ โดยทัว่ไป จะ

เป็นกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขั้นตอนการปฏิบติั เป็นตน้ เพื่อใหทุ้กคนทราบและถือปฏิบติั ดงันั้น ผูบ้ริหาร

จึงตอ้งมีบทบาทในการกาํหนดมาตรฐานและแนวทางการปฏิบติัไวล่้วงหนา้ในองคก์าร  

4.  การตดัสินใจเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของบุคลากร การตดัสินใจจะมีผลกระทบต่อ

บุคคล กลุ่ม และทั้งองคก์าร ซ่ึงพฤติกรรมของบุคคลแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนั ดงันั้น ผูบ้ริหาร

จะตอ้ง มีความเขา้ใจและมีจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล กลุ่ม และองคก์ารท่ีดี จึงจะทาํให้การตดัสินใจ 

ประสบความสําเร็จได้ สําหรับการตดัสินใจท่ีมีลักษณะสร้างสรรค์ท่ีเป็นการตดัสินใจท่ีเกิดจาก 

ความคิดริเร่ิมของผูบ้งัคบับญัชาเป็นสําคญัและเป็นการตดัสินใจโดยคนๆ เดียว ส่วนการตดัสินใจ โดย

กลุ่มเป็นการตดัสินใจท่ีมีความสลบัซบัซอ้นท่ีไม่สามารถตดัสินใจโดยคนๆ เดียวได ้จึงตอ้งอาศยั ความ

ร่วมมือจากทุกฝ่ายก็จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการตดัสินใจโดยกลุ่มเพื่อแกไ้ขปัญหาร่วมกนั  

ในการแบ่งประเภทของการตดัสินใจ สามารถแบ่งได ้ ดงัน้ี (http://irrigation.rid.go.th/rid15/ 

ppn/Knowledge/Decision%20Support%20Systems/dss1.htm)  

1. การตดัสินใจแบบโครงสร้าง (Structure) บางคร้ังเรียกวา่แบบกาํหนดไวล่้วงหนา้ เป็น

การตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํ จึงมีมาตรฐานในการตดัสินใจเพื่อแกปั้ญหาอยูแ่ลว้ โดย

วิธีการในการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดจะถูกกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน ตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ เช่น การหา 

ระดบัสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสมหรือการเลือกกลยุทธ์ในการลงทุนท่ีเหมาะสมท่ีสุด เม่ือมีวตัถุประสงค ์

เพื่อให้เกิดค่าใช้จ่ายตํ่าท่ีสุดหรือเพื่อให้เกิดกาํไรสูงสุด การตัดสินใจแบบโครงสร้างน้ีจึงมกัใช ้
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แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ ความรู้ทางดา้นวิทยาการการจดัการ การวิจยัเพื่อการดาํเนินงานเขา้มาใช ้

เป็นตน้ ตวัอย่างของการตดัสินใจ ไดแ้ก่ การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัสินคา้คงคลงั การวิเคราะห์ 

งบประมาณ การตดัสินใจดา้นการลงทุน ระบบการจดัส่ง เป็นตน้ 

2.  การตดัสินใจแบบไม่เป็นโครงสร้าง (Unstructured) เป็นการตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหา ท่ี

มีรูปแบบไม่ชดัเจนหรือมีความซบัซ้อน จึงไม่มีแนวทางในการแกปั้ญหาแน่นอนเป็นปัญหาท่ีไม่มี การ

ระบุวธีิแกไ้วอ้ยา่งชดัเจนวา่ตอ้งทาํอะไรบา้ง การตดัสินใจกบัปัญหาลกัษณะน้ี จะไม่มีเคร่ืองมือ  

3.  การตดัสินใจแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi structure) เป็นการตดัสินใจแบบผสมระหวา่ง 

โครงสร้างและไม่เป็นโครงสร้าง ปัญหาแบบก่ึงโครงสร้างน้ีจะใชว้ิธีแกปั้ญหาแบบมาตรฐานและ การ

พิจารณาโดยมนุษยร์วมเขา้ไวด้ว้ยกนั คือ มีลกัษณะเป็นก่ึงโครงสร้าง แต่มีความซับซ้อนมากข้ึน 

ขั้นตอนจึงไม่ชดัเจนวา่จะมีขั้นตอนอยา่งไร ปัญหาบางส่วนเขียนเป็นแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ได ้แต่

ปัญหาบางส่วนไม่สามารถเขียนออกมาในรูปของแบบจาํลองได ้ เช่น การทาํสัญญาทางการคา้ การ

กาํหนดงบประมาณทางการตลาดสาํหรับผลิตภณัฑ ์เป็นตน้  

องค์ประกอบของการตัดสินใจ  

การตดัสินใจมีองคป์ระกอบท่ีตอ้งพิจารณามี 4 ประการคือ  

1.  ผูท้าํการตดัสินใจ เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีสุดเพราะการตดัสินใจจะดีหรือไม่ข้ึนกบั 

บุคคลผูต้ดัสินใจเป็นสําคญั ดงันั้นผูต้ดัสินใจจาํเป็นตอ้งมีขอ้มูล มีเหตุผล มีค่านิยมท่ีถูกตอ้งสอดคลอ้ง 

ต่อการบรรลุเป้าหมายองคก์าร แต่ในบางคร้ังถา้ผูท้าํการตดัสินใจขาดขอ้มูลท่ีถูกตอ้งขาดเหตุผล และมี

ค่านิยมท่ีมาสอดคลอ้งแลว้จะทาํให้ผลของการตดัสินใจไม่ดีพอได ้ผูท้าํการตดัสินใจบางเร่ือง ตอ้งมุ่งสู่

การตดัสินใจเป็นกลุ่มบางเร่ืองบางกรณีก็ตดัสินใจโดยคนๆ เดียว ดงันั้นผูบ้ริหารจึงตอ้ง วิเคราะห์

สถานการณ์ใหถู้กตอ้ง  

2. ประเด็นปัญหาท่ีตอ้งตดัสินใจ เป็นองคป์ระกอบท่ีสองท่ีตอ้งให้ความสําคญั ปัญหาท่ี 

ตอ้งตดัสินใจนั้นจาํแนกไดห้ลายประการ เช่น จาํแนกตามโรคโครงสร้างและระบบงานบกพร่อง โรค

พฤติกรรมบกพร่อง และโรคเทคโนโลยีและวิทยาการบกพร่อง เม่ือกาํหนดปัญหาไดช้ดัวา่เป็น ปัญหา

เร่ืองอะไรก็สามารถหาแนวทางแกไ้ขปัญหาไดถู้กตอ้ง  

3. ทางเลือกต่าง ๆ ท่ีบรรลุเป้าหมายได ้เป็นองคป์ระกอบท่ีสามท่ีตอ้งคาํนึง ผูบ้ริหารตอ้ง 

พยายามท่ีจะคน้หาทางเลือกท่ีดีกวา่อยูเ่สมอและสร้างทางเลือกให้มากกกวา่ 2 ทางเลือก ในปัจจุบนั การ
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บริหารองค์การมุ่งสู่การสร้างทางเลือกสู่การผลิตสินคา้และบริการท่ีถูกกวา่ มีคุณภาพสูงกวา่ มีความ

รวดเร็ว มีการบริการท่ีประทบัใจมากกวา่ นอกจากน้ีควรจะสร้างทางเลือกเพื่อมุ่งสู่การเรียนรู้ และสร้าง

นวตักรรมดา้นผลิตภณัฑซ่ึ์งเป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อองคก์ารอีกดว้ย  

4. สภาวการณ์ท่ีทาํการตดัสินใจ ในการตดัสินใจจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงสภาวการณ์ท่ีทาํการ 

ตดัสินใจเป็นแบบใด ซ่ึงมี 3 ประการ ไดแ้ก่ สภาวการณ์ท่ีแน่นอน เป็นสภาวการณ์ท่ีผูท้าํการตดัสินใจ 

ทราบทางเลือกต่างๆ และทราบถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนของแต่ละทางเลือกอยา่งดีดว้ย การตดัสินใจดงักล่าว 

ยอ่มมีโอกาสถูกตอ้งมากท่ีสุด เช่น ตดัสินใจนาํเงินฝากธนาคารยอ่มคาํนวณดอกเบ้ียไดช้ดัเจนใน ระยะ

สั้นและยะยาว สภาวการณ์ท่ีเส่ียง เป็นสภาวการณ์ท่ีผูบ้ริหารตดัสินใจทราบทางเลือกต่างๆ และทราบ

โอกาส ความน่าจะเป็นท่ีเกิดข้ึนผูบ้ริหารจะตดัสินใจเม่ือโอกาสท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์ มากกวา่เสีย

ประโยชน์ การตดัสินใจในสภาวการณ์เส่ียงผูท้าํการตดัสินใจตอ้งเรียนรู้ทาํความเขา้ใจ เร่ืองทฤษฏีความ

น่าจะเป็นและแขนงการตดัสินใจ และสภาวการณ์ท่ีไม่แน่นอน เป็นสภาวการณ์ ท่ีผูท้าํการตดัสินใจอาจ

ทราบทางเลือกต่างๆ แต่ไม่ทราบผลท่ีอาจจะเกิดข้ึนในแต่ละทางเลือกโดยไม่ สามารถคาดคะเนความ

น่าจะเป็นของแต่ละทางเลือกภายใตส้ภาวการณ์ดงักล่าว ผูท้าํการตดัสินใจ จึงไม่ควรตดัสินใจใดๆ ลง

ไปจนกวา่จะมีขอ้มูลสารสนเทศท่ีน่าเช่ือถือมากกวา่ท่ีมีอยู ่

ข้ันตอนในการตัดสินใจ  

การตดัสินใจเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารท่ีเป็นกระบวนการ (Process) และตอ้งมีการพิจารณา 

ขอ้มูลต่างๆ อยา่งรอบคอบ จากนั้นจึงทาํการกาํหนดทางเลือกและเลือกทางท่ีดีท่ีสุดข้ึนมาและนาํไปสู่ 

การปฏิบติัต่อไป ซ่ึงแนวความคิดของนกัวชิาการไดแ้บ่งขั้นตอนการตดัสินใจไวมี้ลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนั  

โดยทัว่ไปกระบวนการตดัสินใจจะมีความแตกต่างกนัในดา้นการจดักลุ่มของแต่ละขั้นตอน 

สาํหรับกระบวนการตดัสินใจ (ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, 2547 : 50-52) ดงัน้ี  

1. การกาํหนดปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา สําหรับขั้นตอนแรกของการ

ตดัสินใจ จะเป็นการกาํหนดปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาให้เกิดความชดัเจนก่อน ซ่ึงปัญหาท่ี

เกิด ข้ึนกบัองค์การบางคร้ังยากต่อการระบุวา่มาจากสาเหตุใด เช่น องค์การประสบปัญหาเก่ียวกบั

ตน้ทุน การผลิตท่ีสูงข้ึนซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากหลายสาเหตุ ดงันั้นผูบ้ริหารจึงตอ้งทาํการศึกษาวิเคราะห์เพื่อ

ระบุ และกาํหนดปัญหาให้ชดัเจนวา่เกิดจากสาเหตุอะไร โดยทัว่ไปการแบ่งประเภทของปัญหา ไดแ้ก่ 

ปัญหาท่ีเป็นมาตั้งแต่อดีตและปัญหามีแนวโนม้รุนแรงมากข้ึนในอนาคต ปัญหาท่ีทราบล่วงหนา้วา่ จะ
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เกิดข้ึนและควรเตรียมการป้องกนัหรือปัญหาเฉพาะดา้นเป็นปัญหาท่ีเกิดจากสาเหตุเดียว และ สามารถ

แกไ้ขสําเร็จไดง่้าย เป็นตน้ ดงันั้นการกาํหนดปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาจึงเป็น ขั้นตอนท่ีมี

ความสาํคญัมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร วชิาองคก์ารและการจดัการ ผศ.ดร.วรพจน์ บุษราคมั

วดี 115  

2. การกาํหนดทางเลือกต่างๆ ท่ีจะใชแ้กปั้ญหา เม่ือผูบ้ริหารสามารถกาํหนดปัญหาได ้

ชดัเจนแลว้ โดยจะตอ้งมีการกลัน่กรองขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาทั้งหมด เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบั 

สภาวะแวดลอ้มภายในและภายนอกองค์การเพื่อคน้หาปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นองคป์ระกอบของปัญหาท่ีมี 

ระดบัความรุนแรงแตกต่างกนั ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดจะถูกนาํมากาํหนดเป็นทางเลือกเพื่อแกไ้ข 

ปัญหา ทางเลือกท่ีกาํหนดในขั้นตอนน้ีอาจมีหลายทางเลือก เช่น ทางเลือกในการแกปั้ญหาตน้ทุน การ

ผลิตท่ีสูงข้ึนอาจเกิดข้ึนไดต้ั้งแต่การปรับวธีิการทาํงานของฝ่ายผลิต การฝึกอบรมทีมงานเพื่อเพิ่ม ทกัษะ

การผลิต การปรับปรุงการออกแบบผลิตภณัฑ ์เป็นตน้  

3. การประเมินผลทางเลือกต่างๆ ท่ีไดก้าํหนด หลงัจากวิเคราะห์ปัญหา ทาํการกาํหนด 

ทางเลือกต่างๆ ท่ีจะใชแ้กปั้ญหา จากนั้นจึงทาํการประเมินผลทางเลือกต่างๆ ซ่ึงเป็นแนวทางการนาํ

ปัญหาไปสู่การแก้ไข ในขั้นตอนน้ีผูต้ดัสินใจจะวิเคราะห์และประเมินว่าทางเลือกใดสามารถแกไ้ข

ปัญหา ไดดี้ท่ีสุด ทางเลือกใดควรจะดาํเนินการก่อนและหลงั มีการใช้กระบวนการชัง่นํ้ าหนกัเพื่อ

พิจารณาถึง ผลดีและผลเสียในแต่ละทางเลือกดว้ย นอกจากน้ีจะตอ้งพิจารณาดว้ยวา่การตดัสินใจใน

ทางเลือกหน่ึง ยอ่มส่งผลกระทบต่อปัญหาอ่ืนๆ ตามมาได ้ ดงันั้นควรวิเคราะห์และประเมินทางเลือก

อยา่งรอบคอบ สําหรับปัญหาท่ีเกิดข้ึนจะเป็นการพิจารณาปัญหาจากภายในองค์การมากกวา่ภายนอก 

เช่น บุคลากร อุปกรณ์ขาดแคลน แนวทางแกไ้ขสามารถทาํไดโ้ดยการเพิ่มบุคลากรการจดัซ้ืออุปกรณ์

เพิ่ม เป็นตน้ 
 

            1. การกาํหนดปัญหาและวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา 

2. การกาํหนดทางเลือกต่างๆ ท่ีจะใชแ้กปั้ญหา 

  3. การประเมินผลทางเลือกต่างๆ ท่ีไดก้าํหนด 

4. การตดัสินใจเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

5. ดาํเนินการตามทางเลือกท่ีตดัสินใจ 

6. ประเมินผลท่ีเกิดจากทางเลือกนั้น   

 

  แผนภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนในการตดัสินใจ ท่ีมา (ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, 2547 : 50)  
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ขั้นตอนในการตดัสินใจ ไดแ้ก่ ขั้นตอนการกาํหนดปัญหาและ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 

การกาํหนดทางเลือกต่างๆ ท่ีจะใชแ้กปั้ญหา การประเมินผลทางเลือกต่างๆ ท่ีไดก้าํหนด การตดัสินใจ

เลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด การดาํเนินการตามทางเลือกท่ีตดัสินใจ รวมทั้ง การประเมินผลท่ีเกิดจาก

ทางเลือกนั้นๆ ตามลาํดบั  

4. การตดัสินใจเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด เป็นการนาํเอาทางเลือกต่างๆ มาเปรียบเทียบว่า 

ทางเลือกใดจะเหมาะสมและเป็นไปไดม้ากกวา่กนั เช่น องคก์ารมีเงินทุนไม่เพียงพออาจใชท้างเลือก ท่ี

เป็นไปไดม้ากท่ีสุด คือ การกูย้มืจากภายนอก การนาํเงินกาํไรสะสมมาใช ้เป็นตน้  

5. ดาํเนินการตามทางเลือกท่ีตดัสินใจ เป็นการเลือกทางเลือกท่ีดีสุดและมีความเหมาะสม 

มากท่ีสุด จากนั้นจึงนาํผลการตดัสินใจสู่การปฏิบติัและประเมินผลต่อไป  

6. ประเมินผลท่ีเกิดจากทางเลือกนั้นๆ การประเมินผลเป็นการพิจารณาคุณค่าของผลงาน 

และความแตกต่างระหวา่งผลการปฏิบติังานกบัเกณฑ ์และมาตรฐานท่ีไดเ้ลือกจากทางเลือกท่ีตดัสินใจ 

ทั้งน้ีผูบ้ริหารตอ้งทาํการเปรียบเทียบผลงานกบัเกณฑ ์และมาตรฐานก่อนวา่มีความแตกต่างกนัหรือไม่ 

และความแตกต่างนั้นมีความสาํคญัมากนอ้ยเพียงใด จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่มากนอ้ยเพียงใด 

โดยตีค่าของความแตกต่างนั้นจากผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนว่าเป็นผลดีหรือผลเสียต่อองค์การ

อยา่งไร 

ทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมการตลาดสําหรับธุรกจิบริการ  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546 : 434-436) กล่าววา่ธุรกิจท่ีใหบ้ริการจะใชส่้วนประสมทาง

การตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P’s เช่นเดียวกบัธุรกิจขายสินคา้ซ่ึงประกอบดว้ย (1) ผลิตภณัฑ ์

(Product) (2) ราคา (Price) (3) สถานท่ี (Place) (4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) และนอกจากนั้น

ยงัตอ้งอาศยัเคร่ืองมืออ่ืนๆ เพิ่มเติม ประกอบดว้ย (5) บุคคล (People) หรือ พนกังาน (Employees) ซ่ึง

ตอ้งอาศยัการคดัเลือก (Selection) การฝึกอบรม(Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อให้สามารถสร้าง

ความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่ง พนกังานตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีดีสามารถ

ตอบสนองต่อลูกคา้ มีความคิดริเร่ิม มีความสารถในการแกปั้ญหา และสามารถสร้างค่านิยมให้กบั

บริษทั (6) การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and presentation) โดย

พยายามสร้างคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management (TQM)) ตวัอย่าง โรงแรมตอ้งพฒันา

ลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบการให้บริการ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า (Customer-Value 
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Proposition) ไม่ว่าจะเป็นดา้นความสะอาด ความรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ (7) กระบวนการ 

(Process) เพื่อส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกบัลูกคา้ไดร้วดเร็วและสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ 

(Customer Satisfaction) 

 อดุลย ์ จาตุรงคกุล, ดลยา จาตุรงคกุลและพิมพเ์ดือน จาตุรงคกุล (2546, 12-14) แปลจาก 

Principles of Service Marketing and Management ซ่ึงเขียนโดย เลิฟล็อก, คริสโตเฟอร์และลอเรนไรท ์

ไดก้ล่าววา่เม่ือพิจารณากลยทุธ์ทางการตลาดสินคา้ท่ีผลิตจากอุตสาหกรรม โดยปกตินกัการตลาดยึดถือ

องคป์ระกอบของกลยุทธ์เบ้ืองตน้ 4 ประการ (4P) คือ P-product (ผลิตภณัฑ์) P-price (ราคา)P-place 

(ช่องทางการจาํหน่าย) และ P-promotion (การส่งเสริมตลาดหรือการส่ือสาร) กล่าวโดยรวมแลว้ทั้ง 4 

จาํพวกหมายถึง 4Ps ของส่วนผสมการตลาด แต่อยา่งไรก็ตามการตลาดของธุรกิจบริการจาํเป็นตอ้งรวม

องคป์ระกอบทางดา้นกลยุทธ์อ่ืน ๆ เขา้ไวด้ว้ยในกลยุทธ์การบริการ นัน่ก็คือ มีการใช“้8Ps” ในการ

บริหารบริการแบบผสมผสานหรือบูรณาการ ซ่ึงอธิบายถึงตวัแปรในการตดัสินใจ8ประการท่ีผูบ้ริหาร

องคก์ารท่ีใหบ้ริการตอ้งพิจารณาไดแ้ก่ 

1.  องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์ (Product Elements) ผูบ้ริหารจะตอ้งพิจารณาผลิตภณัฑ์ทั้ง

ผลิตภณัฑห์ลกัและองคป์ระกอบเสริมในส่วนท่ีเป็นบริการควบคู่กบัตวัผลิตภณัฑ ์โดยส่ิงท่ีผูบ้ริหารตอ้ง

พิจารณา คือ ผลิตภณัฑ์ตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้และผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งขนัทาํไดดี้

มากนอ้ยเพียงใด 

2.  ราคาและค่าใชจ่้ายอ่ืนของผูใ้ชบ้ริการ (Price and Other User Cost) องค์ประกอบน้ี

ช้ีให้เห็นถึงการบริหารค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากลูกคา้ได้รับคุณประโยชน์จากผลิตภณัฑ์ในด้าน

บริการ ความรับผดิชอบไม่จาํกดัอยูท่ี่งานการตั้งราคาเพื่อสร้างราคาขายแก่ลูกคา้เท่านั้น ซ่ึงก็รวมถึงการ

ตั้งกาํไรจากการคา้และตั้งขอ้ตกลงเก่ียวกบัสินเช่ือดว้ย นอกจากนั้นผูจ้ดัการบริการยงัตอ้งตระหนกัถึง

ทางปฏิบติัเพื่อหาวิธีลดตน้ทุนและส่ิงอ่ืนท่ีลูกคา้รับภาระไวใ้นการซ้ือ และส่งผลให้เกิดใชบ้ริการให้

นอ้ยลง ตน้ทุนเหล่าน้ีรวมถึงค่าใชจ่้ายดา้นการเงิน ดา้นเวลา ความพยายามในรูปวตัถุและจิตใจรวมไป

ถึงประสบการณ์ของลูกคา้ไปอดีตท่ีอาจจะเป็นลบหรือไม่พอใจต่อรูปแบบบริการก็ได ้

3. สถานท่ี ไซเบอร์สเปซและเวลา (Place, Cyherspace and Time) ในการส่งมอบ

องคป์ระกอบของสินคา้ไปสู่ลูกคา้นั้นตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ทั้งในเร่ืองเวลาและสถานท่ี รวมไป

ถึงช่องทางการจาํหน่าย ซ่ึงเป็นไปไดท้ั้งช่องทางทัว่ไปและใชอิ้เล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรูปแบบของ

ผลิตภณัฑบ์ริการท่ีส่งมอบ บริการส่งข่าวสารขอ้ความและอินเตอร์เนต (Internet) ช่วยให้ขอ้มูลผา่น ไซ
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เบอร์สเปซ (Cyberspace – การไม่มีสถานท่ีท่ีพบเห็นได)้ จึงมีการใชส่ื้อสารทางอิเล็กทรอนิกส์แทน ไป

ยงัลูกคา้ในเวลาท่ีตอ้งการโดยผา่นโทรศพัทแ์ละคอมพิวเตอร์ ท่ีถือเป็นกลยุทธ์ในดา้นบริกา ไดแ้ก่ความ

รวดเร็วและความสะดวกซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีลูกคา้คาดหวงัจะไดรั้บ 

4. การส่งเสริมตลาดและการให้การศึกษาแก่ลูกคา้ (Promotion and Education)ไม่มี

โปรแกรมการตลาดใดจะสาํเร็จลงไดโ้ดยปราศจากโปรแกรมการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพองคป์ระกอบ

น้ีมีบทบาทสาํคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ใหข้่าวสารและคาํแนะนาํท่ีจาํเป็นจูงใจกลุ่มเป้าหมายให้เห็นถึงความ

ดีของผลิตภณัฑ์ และส่งเสริมลูกคา้ให้ก่อปฏิกิริยาเม่ือถึงเวลาอนัควร ในการตลาดบริการ การส่ือสาร

ส่วนมากมีลกัษณะคลา้ยกบัการอบรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบักลุ่มลูกคา้ใหม่ บริษทัอาจตอ้งให้ความรู้แก่

ลูกคา้เก่ียวกับคุณประโยชน์ของบริการ สถานท่ีและเวลาท่ีจะใช้บริการรวมถึงวิธีการเข้าร่วมใน

กระบวนการส่งมอบบริการอยา่งไดผ้ล การส่ือสารอาจทาํโดยตวับุคคล เช่น พนกังานขาย ผูใ้ห้การ

ฝึกอบรมหรือผา่นส่ือต่างๆ เช่นทีวหีนงัสือพิมพ ์นิตยสาร แผน่พบัและเวปไซต ์

5. กระบวนการ (Process) ในการสร้างและส่งมอบสินคา้องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์ไปยงั

ลูกคา้นั้นตอ้งมีการออกแบบและจดัการขบวนการในเชิงปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการนั้น

สามารถอธิบายไดว้า่ เป็นวธีิการและลาํดบัขั้นตอนซ่ึงระบบการบริการ ตอ้งดาํเนินไป กระบวนการผลิต

บริการท่ีออกแบบมาไม่ดีมกัจะสร้างความไม่พอใจให้ลูกคา้ เน่ืองจากอาจมีความล่าชา้ มีขั้นตอนมาก

และมีประสิทธิภาพในการบริการตํ่า ในขณะเดียวกนักระบวนการผลิตบริการท่ีไม่ดีก็ส่งผลกระทบแก่

พนกังานท่ีใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในการทาํงาน ส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลถึงคุณภาพของผลผลิตในการบริการและ

ความลม้เหลวในการบริการในท่ีสุด 

6. ผลผลิตและคุณภาพ (Productivity and Quality) องค์ประกอบเหล่าน้ีโดยมากมกัจะ

พิจารณาแยกกนัทีละส่วน แต่ไม่ควรพิจารณาองคป์ระกอบเหล่าน้ีแยกกนัโดยเด็ดขาด การท่ีจะปรับปรุง

ผลผลิตและระดบับริการลงอย่างไม่เหมาะสม จนลูกคา้เกิดความไม่พอใจคุณภาพของบริการตามท่ี

ลูกคา้กาํหนดเป็นส่ิงสําคญั ซ่ึงจะทาํให้เห็นความแตกต่างในตวัผลิตภณัฑ์ ธุรกิจจาํเป็นตอ้งมีการรักษา

ระดบับริการ เพื่อสร้างให้ผูบ้ริโภคพอใจและเกิดความภกัดีในการใชบ้ริการ เป็นส่ิงจาํเป็นท่ีจะทาํให้

การควบคุมตน้ทุนมีประสิทธิภาพ แต่ผูบ้ริหารตอ้งระวงัไม่ให้มีการลดคุณภาพอย่างไรก็ดีการลงทุน

ปรับปรุงคุณภาพโดยปราศจากความเขา้ใจถึงตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึน และรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน อาจทาํให้บริษทัมี

ความสามารถในการทาํกาํไรพร้อมๆกบัมีความเส่ียงสูงในเวลาเดียวกนั 

7.  บุคคล (People) ผลิตภณัฑบ์ริการทั้งหลายข้ึนอยูก่บัการท่ีบุคคลปฏิบติัตอบต่อกนัสองฝ่าย 

คือ ระหวา่งลูกคา้กบัโรงเรียน สภาพของการปฏิบติัตอบต่อกนัสองฝ่ายมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของลูกคา้ 
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ในดา้นคุณภาพของบริการเป็นอยา่งมาก ลูกคา้มกัตดัสินเก่ียวกบัคุณภาพของบริการ ท่ีเขารับจากการ

ประเมินบุคคลท่ีเป็นผูใ้ห้บริการบริษทัท่ีประสบความสําเร็จ ส่วนใหญ่มกัทุ่มเทความพยายามอยา่งมาก

กบัการรับและคดัเลือกพนกังาน การฝึกอบรม การจูงใจพนกังานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท่ี้มีหนา้ท่ีติดต่อ

โดยตรงกบัลูกคา้ 

8. หลกัฐานท่ีเป็นตวัวตัถุ (Physical Evidence) รูปร่างของตวัตึก สวนหย่อม พาหนะ

เฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง เคร่ืองมือ สมาชิกท่ีเป็นพนกังาน ป้าย วสัดุส่ิงพิมพ ์และส่ิงเร้าท่ีมองเห็นดว้ยตาเปล่า 

ทั้งหมดน้ีเป็นหลกัฐานเสริมท่ีมองเห็นได ้และแสดงถึงรูปแบบและคุณภาพบริการของบริษทัธุรกิจดา้น

บริการจาํตอ้งบริหารหลกัฐานท่ีเป็นตวัวตัถุอยา่งรอบคอบ เน่ืองจากอาจมีผลกระทบอยา่งแรงต่อความ

ประทบัใจและความรู้สึกของลูกคา้ได ้ ในบริการท่ีมีองค์ประกอบท่ีจบัตอ้งได ้ ยกตวัอยา่งเช่นในการ

ประกนัภยั อาจตอ้งทาํการโฆษณาเพื่อสร้างสัญลกัษณ์ท่ีส่ือความหมายในการคุม้ครองไดแ้ก่ ร่มอาจเป็น

สัญลกัษณ์แห่งความคุม้ครอง รวมถึงการใชส้ัญลกัษณ์ป้อมปราการ อาจหมายถึงมัน่คงปลอดภยั 

การดาํเนินการทางการตลาดมีผลทาํให้ผูใ้ชบ้ริการ หรือกลุ่มลูกคา้เป้าหมายมีความพึงพอใจ

ต่อสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่วนประสมทางการตลาดในการดาํเนินการจดัการ 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

อารมณ์ เพชรช่ืน ดร. (2547: 66) ศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อของ

นกัเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  พบวา่ปัจจยัของสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ 

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ปัจจยัของสถานศึกษาคือ ปัจจยัดา้นโรงเรียน ท่ีสําคญัไดแ้ก่ 

หลกัสูตรท่ีเปิดสอน ท่ีตั้งของโรงเรียน ภาพพจน์ของโรงเรียนตามลาํดบั และปัจจยัการบริหารจดัการ ท่ี

สาํคญัไดแ้ก่ ความรู้ความสามารถและการปฏิบติัตนของครู ระบบการจดัการภายใน สภาพแวดลอ้มและ

ระบบการแนะแนวและจดัหางาน ตามลาํดบั 

สามารถ โมราวรรณ และไพโรจน์ เกิดสมุทร (2554: 11)  ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี ท่ี 6 

ในเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวจิยัพบวา่ มีผลต่อการตดัสินใจ ดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ 

การเรียนการสอนและหลกัสูตรท่ีมีมาตรฐาน แสดงถึงความสามารถของสถาบนัอุดมศึกษาในการผลิต

บณัฑิตท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงมีผลต่ออนาคตการทาํงาน และสามารถปรับตวัสําหรับงานท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิต 

ดา้นราคา คือ ค่าเทอมและค่าธรรมเนียมของโรงเรียน มีเงินกองทุนรัฐบาลให้กูย้ืม และเปิดโอกาสให้มี
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การผ่อนชาํระค่าเล่าเรียนไดห้ลายงวด ดา้นการจดัจาํหน่าย ช่องทางการเขา้ถึงบริการและสารสนเทศ

ของสถาบนัผา่นระบบ Internet เพราะวา่ระบบ Internet เป็นระบบท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวก ทุก

ท่ี ทุกเวลา สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาไดต้ามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีตอ้งให้ทุกคนมี

โอกาสไดศึ้กษา ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ สถาบนัมีการแนะแนวให้ความรู้ในการศึกษาต่อใน

สถาบนัโดยบุคลากรท่ีมีคุณภาพ เพราะวา่การใชบุ้คลากรในการแนะแนวท่ีมีคุณภาพ จะสามารถส่ือสาร

ขอ้มูลในการศึกษาต่อในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 เจตนา สุขเอนก ผศ. (2552: 163)  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อนกัศึกษาชั้นปีท่ี 

1 ในการตดัสินใจเลือกมหาวทิยาลยัเอกชนเพื่อเขา้ศึกษาต่อ (กรณีศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร) 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกมหาวิทยาลยัเอกชน เพื่อเขา้ศึกษาต่อ โดย

นกัศึกษาหญิงจะให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นอุปกรณ์การเรียนการสอนทนัสมยัมากกว่านกัศึกษาชาย 

และนกัศึกษาท่ีมีภูมิลาเนาอยู่ในต่างจงัหวดัจะให้ความสาคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดมากกว่า

นกัศึกษาท่ีมีภูมิลาเนาในเขต กรุงเทพมหานครในดา้นการจดัจาหน่ายโดยรวม มีศูนยรั์บสมคัรของ

มหาวิทยาลยัโดยตรงอยูห่ลายท่ี สามารถหาขอ้มูล และสมคัรไดท้าง Internet และมหาวิทยาลยัส่ง

อาจารยไ์ปรับสมคัรถึงโรงเรียน  

กฤษณ์ บุตรเนียน จุไร โชคประสิทธ์ิ และอรสา จรูญธรรม (2554: 49)  ศึกษาปัจจยัในการ

เลือกเขา้ศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจงัหวดัปราจีนบุรี พบว่า ปัจจยัในการเลือกเขา้ศึกษา

ประกอบดว้ย 2 ดา้น คือ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน เป็นเพราะวา่นกัเรียนให้ความสนใจในวิชาชีพ นาํ

วชิาชีพไปประกอบอาชีพไดร้วมถึงการประกอบธุรกิจของครอบครัวมีส่วนในการผลกัดนัให้บุตรศึกษา

ต่อในสาขานั้นๆ ส่ิงสําคญัท่ีขาดไม่ได ้คือ การไดรั้บแนวคิดการส่งเสริมให้ขอ้คิดเก่ียวกบัทางเลือกต่อ

ในอนาคตท่ีเหมาะสมกับตัวเองซ่ึงจะได้รับคําปรึกษาจากครูแนะแนวและปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ

สถานศึกษาทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่นกัเรียนให้ความสําคญัในเร่ืองของระบบขององคก์ร และการบริหาร

จดัการของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจงัหวดัปราจีนบุรี รวมถึงงานวิชาการของหลกัสูตรสาย

วิชาชีพและภาพลกัษณ์ของโรงเรียน ช่ือเสียงความโดดเด่น บุคลากรท่ีมีความสามารถ เป็นตน้ ซ่ึงส่ิง

ต่างๆ เหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัในการสร้างแรงจูงใจใหน้กัเรียนเกิดความสนใจในการเลือกเขา้ศึกษา 

สมจิต แข่งขนั  (2548: บทคดัยอ่)   ศึกษาความคิดเห็นดา้นปัจจยัทางการตลาดของนกัศึกษา

ในการเลือกศึกษาในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาความคิดเห็นและระดบัการให้ความสําคญัดา้นปัจจยัทางการตลาดของนกัศึกษา 

ในการเลือกศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการใช้แบบสอบถามจากนักศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัด

สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เม่ือปีการศึกษา 2547 จาํนวน 384 คน 

วิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ดว้ยสถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช ้ t-test ในการ

ทดสอบค่าเฉล่ียของความสําคญัของปัจจยัทางการตลาดทั้ง 8 ดา้นแตกต่างกนั ระหวา่งนกัศึกษาระดบั 

ปวช.และระดบัปวส. ใช ้Chi-Square ทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษากบัปัจจยัดา้น

การตลาดผลการศึกษาพบวา่นกัศึกษาใหร้ะดบัความสําคญักบัปัจจยัดา้นการตลาด ในการเลือกศึกษาใน

สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีดงัน้ีนกัศึกษาให้ระดบั

ความสําคญัระดบัมาก  (1) ปัจจยัดา้นผลผลิตและคุณภาพ  (2) ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์ 

(3) ดา้นราคาและค่าใชจ่้ายอ่ืนของผูใ้ชบ้ริการ  (4) ดา้นสถานท่ี  (5) ดา้นการส่งเสริมการตลาดและการ

ใหก้ารศึกษาแก่ลูกคา้  (6) ดา้นกระบวนการ  (7) ดา้นบุคคล  (8) ดา้นหลกัฐานท่ีเป็นตวัวตัถุ นกัศึกษาให้

ระดบัความสําคญัในระดบัปานกลาง ซ่ึงเม่ือจดัลาํดบัความสําคญัพบวา่นกัศึกษาให้ระดบัความสําคญั 

ดา้นผลผลิตและคุณภาพมากท่ีสุด รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นราคาและค่าใชจ่้ายอ่ืนของ

ผูใ้ชบ้ริการตามลาํดบั ปัจจยัดา้นสถานท่ีนกัศึกษาให้ความสําคญันอ้ยท่ีสุด ผลการศึกษาพบวา่ ค่าเฉล่ีย

ของความสําคญัของปัจจยัทางการตลาดทั้ง 8 ดา้นไม่แตกต่างกนัระหวา่ง นกัศึกษาระดบั ปวช.และ

ระดบั ปวส. สําหรับความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล ของนกัศึกษาในแต่ละดา้นกบัปัจจยัดา้น

การตลาดทั้ง 8 ดา้นพบวา่ สถานศึกษาท่ีกาํลงัศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นการตลาดทั้ง 8 ดา้น 

ระดบัท่ีศึกษา รายไดร้วมของบิดามารดาต่อเดือนและอาชีพของผูป้กครอง ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั

ดา้นการตลาดทั้ง 8ดา้น เพศ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาดและการให้

การศึกษาแก่ลูกคา้ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลผลิตและคุณภาพ ดา้นบุคคล แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ปัจจยัด้านองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ ดา้นราคาและค่าใช้จ่ายอ่ืนของผูใ้ช้บริการ สถานภาพของ

ครอบครัว มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นบุคคล และดา้นหลกัฐานท่ีเป็นตวัวตัถุ แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์ ดา้นราคาและค่าใชจ่้ายอ่ืนของผูใ้ชบ้ริการ ดา้นสถานท่ี ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดและการให้การศึกษาแก่ลูกคา้ ดา้นกระบวนการและดา้นผลผลิตและคุณภาพระดบั

การศึกษาของผูป้กครอง มีความสัมพนัธ์กบั ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์และดา้นผลผลิตและ

คุณภาพ แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นราคาและค่าใชจ่้ายอ่ืนของผูใ้ชบ้ริการ ดา้นสถานท่ี ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดและการให้การศึกษาแก่ลูกคา้ ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล และดา้นหลกัฐานท่ีเป็น

ตวัวตัถุ 
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ดลฤดี สุวรรณคีรี (2550 : บทคดัยอ่)  การศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ศึกษาต่อระดบัอาชีวศึกษาระหว่างสถาบนัศึกษาของรัฐกบัเอกชน ปัจจยัแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกสถานศึกษาเอกชนเรียงลาํดบัจากมากไปน้อยคือ การสอบเขา้ง่าย ความพร้อมด้าน

อุปกรณ์การศึกษา ค่าใชจ่้ายในการศึกษา ช่ือเสียงของสถาบนั การนาํความรู้ไปใชก้ารประชาสัมพนัธ์

ของสถานศึกษา อาคารสถานท่ีและช่ือเสียงของอาจารยผ์ูส้อน ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจศึกษา

ต่อในระดบัอุดม ศึกษาของนักเรียนมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี6 ทัว่ประเทศนกัเรียนท่ีบิดามารดามีระดบั

การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีและประกอบอาชีพรับราชการและนักธุรกิจ จะมีการตดัสินใจศึกษาต่อ

มากกว่านักเรียนท่ีบิดามารดามีระดบัการศึกษาตํ่าและประกอบอาชีพอ่ืน เน่ืองจากบิดามารดาเป็น

ตน้แบบท่ีดีส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิการคาดหวงัในการศึกษาต่อในระดบัสูงของนกัเรียนและพบวา่

นกัเรียนท่ีครอบครัวมีสถานภาพทางเศรษฐกิจดี จะมีการตดัสินใจศึกษาต่อมากกวา่นกัเรียนท่ีครอบครัว

มีสถานภาพทางเศรษฐกิจตํ่า ซ่ึงเศรษฐกิจเป็นตวักาํหนดโอกาสทางการศึกษาโดยการศึกษาใน

ระดบัอุดมศึกษามีค่าใชจ่้ายในรูปค่าธรรมเนียมการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา และค่าครองชีพอ่ืนๆ ดงันั้น 

นกัเรียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจตํ่าย่อมยากท่ีจะมีโอกาสศึกษาต่อเสมอภาคกบั

นกัเรียนท่ีครอบครัวมีสถานภาพทางเศรษฐกิจดี 

กุลธนี ศิริรักษ ์(2551 : บทคดัยอ่) ความตอ้งการศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีและปัจจยัในการ

เลือกสถาบนัในจงัหวดันครราชสีมา ชยัภูมิ และบุรีรัมย ์ ปัจจยัในการเลือกสถาบนัเพื่อศึกษาต่อจะให้

ความสาํคญักบั ช่ือเสียงของสถานศึกษา คุณวฒิุและช่ือเสียงของอาจารย ์การมีงานทาํของบณัฑิต สถาน

ท่ีตั้ง ความสะดวกในการเดินทาง ความทนัสมยัของหลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ค่าใช้จ่ายใน

การศึกษา ส่ิงอาํนวยความสะดวกและแหล่งเรียนรู้ภายใน ตามลาํดบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการศึกษา

ต่อ คือ รายได้โดยเฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว รองลงมาคือสถานภาพทางการศึกษา โดยผูท่ี้จบ

การศึกษาแลว้จะมีแนวโนม้ท่ีจะศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีนอ้ยกวา่ผูท่ี้กาํลงัศึกษาอยู ่ 

กรอบแนวคิดของการวจัิย 

จากการทบทวนแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียน

สายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา  และการทบทวนผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดว้างกรอบ

แนวคิดการวจิยัคร้ังน้ีตามท่ีปรากฎในแผนภาพท่ี 2  ดงัน้ี 
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 ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

 

 

      

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่2 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ  

- ระดบัการศึกษาในปัจจุบนั 

- การศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี 

- เกรดเฉล่ียสะสม 

- รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 

 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกเรียนสถาบันอุดมศึกษา 

1. ดา้นองคป์ระกอบของสถานศึกษา 

2. ดา้นราคา 

 3. ดา้นอาคารสถานท่ีและทาํเลท่ีตั้งของสถานศึกษา 

4. ดา้นการส่งเสริมตลาด 

5. ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนแก่นกัเรียน 

6. ดา้นผลผลิตและคุณภาพสาํหรับนกัเรียน  

7. ดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน  

8. ดา้นหลกัฐานท่ีเป็นวสัดุอุปกรณ์ของสถานศึกษา 

     แก่นกัเรียน 



 

 

บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจิัย 

 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  เพื่อเปรียบเทียบและศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียน

สถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังาจาํแนกตามขอ้มูลปัจจยัส่วน

บุคคล  ซ่ึงมีวธีิดาํเนินการวจิยัตามขั้นตอนดงัน้ี  

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือประชากรกลุ่มโรงเรียนอาชีวศึกษาในระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 1 และ 2 ทั้งจงัหวดัภูเก็ตและพงังา ทั้งหมด 10  สถาบนัมีประมาณ 2,600 คน การ

กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยการใชต้ารางสําเร็จรูปของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ณ 

ระดบัค่าคลาดเคล่ือน (e) ท่ี 5% จะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 347 คน(เก็บจริง 385 คน)  ผูว้ิจยัสุ่ม

ตวัอยา่งดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งสถาบนัละ 40 คน จากนั้นใชว้ิธีสุ่ม

แบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ต่อไป 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เค ร่ืองมือ ท่ีใช้ในการสํารวจความคิดเห็นเ ก่ียวกับปัจจัย ท่ี มีผลต่อการเ ลือกเ รีย น

สถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้าง

ข้ึนเอง แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1  ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามใหเ้ลือกตอบจาํนวน 5 ขอ้
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ตอนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนักเรียนสาย

อาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา มีทั้งหมด 42 ขอ้ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีขอ้

คาํถามจาํนวน 3 ขอ้ใหญ่ โดยมีเกณฑใ์นการกาํหนดค่านํ้าหนกัของการประเมินเป็น 5 ระดบัตามวิธีของ

ลิเคิร์ท (Likert Scale) ดงัน้ี 

 ระดับความสําคัญ ค่านํา้หนักของคําตอบ 
 มากท่ีสุด เท่ากบั  5  คะแนน 

 มาก เท่ากบั  4  คะแนน 

 ปานกลาง เท่ากบั  3  คะแนน 

 นอ้ย เท่ากบั  2  คะแนน 

 นอ้ยท่ีสุด เท่ากบั  1  คะแนน 

 

ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีมีต่อสถาบนัอุดมศึกษา 

แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-Ended) 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  ด้วยการเดินสุ่มตามกรอบกลุ่มตวัอย่างท่ี

กาํหนด  และเก็บแบบสอบถามคืนทนัที พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์  การวิจยัคร้ังน้ีจะ

ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งจากขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) และทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ดงัต่อไปน้ี 

1.  การสํารวจข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

 การสํารวจข้อมูลปฐมภูมิใช้ วิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากสถาบนัการศึกษาระดบั

อาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเผชิญหนา้ (Face 

to face)  
2.  การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ผูว้ิจ ัยทาํการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการนักเรียนสาย

อาชีวศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น ขอ้มูลจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมพฒันาฝีมือแรงงาน ข้อมูลออนไลน์ เวปไซด์ต่างๆ 

ตลอดจนรายงานผลการวจิยัดา้นการศึกษาต่างๆ ของนกัเรียนสายอาชีวศึกษา 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ีไดด้าํเนินการโดยนาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าตรวจสอบ

ความถูกตอ้งสมบูรณ์   ลงรหัส   บนัทึกขอ้มูล   ทาํการวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลโดยใช้เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ 

1.  การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งในแบบสอบถามตอนท่ี 1 

ซ่ึงมีทั้งหมด 5 ขอ้ ใชว้ธีิหาค่าความถ่ี (Frequency) แลว้สรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน สถาบนัอุดมศึกษา

ของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังาในแบบสอบถามตอนท่ี 2 ซ่ึงเป็นการประเมิน

ระดบัความสําคญัของแต่ละปัจจยั แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใชว้ิธี

หาค่าเฉล่ีย (Mean :  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D) และสถิติอนุมาน ไดแ้ก่

สถิติ (t-test) และวิธีวิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance)  และการ

ทดสอบรายคู่ดว้ยวธีิ Least Square Difference ซ่ึงเป็นการทดสอบสมมติฐาน 

3.  การกาํหนดช่วงคะแนนค่าเฉล่ียของปัจจยัต่างๆ มีดงัน้ี 

               ช่วงคะแนนของค่าเฉลีย่ ระดับความสําคัญ 

 4.50 – 5.00 คะแนน หมายถึง  ระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด         

 3.50 – 4.49 คะแนน หมายถึง ระดบัความสาํคญัมาก  

 2.50 – 3.49 คะแนน หมายถึง ระดบัความสาํคญัปานกลาง       

 1.50 – 2.49 คะแนน หมายถึง  ระดบัความสาํคญันอ้ย  

 1.00 – 1.49 คะแนน หมายถึง ระดบัความสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

4. การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ใชก้ารนบัความถ่ีและจดั

อนัดบั 



บทที ่4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 จากการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนอาชีวศึกษา

ในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา  ในคร้ังน้ีเป็นการศึกษา  ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัเรียนอาชีวศึกษาในจงัหวดั

ภูเก็ตและพงังา ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษาในปัจจุบนั  การศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี  เกรดเฉล่ียสะสม  

และรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 

 จึงไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการส่งแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตวัอย่าง  จาํนวน 385 ชุด  

ไดรั้บการตอบกลบัมาจาํนวน  385 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนแบบสอบถามทั้งหมด  โดยแบ่ง

การนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  ออกเป็น 3 ส่วน  ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  เพศ  ระดบัการศึกษาในปัจจุบนั   การศึกษาต่อระดบั

ปริญญาตรี  เกรดเฉล่ียสะสม  และรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน  ใชส้ถิติเชิงพรรณนา เพื่อจดัหมวดหมู่

และปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งเพื่อการวิเคราะห์โดยใชค้่าสถิติค่าความถ่ี (Frequency) แลว้สรุป

ออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 

 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนอาชีวศึกษาในจงัหวดั

ภูเก็ตและพงังา  ไดแ้ก่  ดา้นองคป์ระกอบของสถานศึกษา  ดา้นราคา  ดา้นอาคารสถานท่ีและทาํเลท่ีตั้ง

ของสถานศึกษา   ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นกระบวนการเรียน/การสอนแก่นกัเรียน  ดา้นผลผลิต 

และคุณภาพของนกัเรียน  ดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน  และดา้นหลกัฐานท่ีเป็นวสัดุอุปกรณ์ของ

สถานศึกษา  ใช้สถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard  

Deviation) 

 ส่วนท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

  สมมติฐานการวิจัย  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ( เพศ  ระดับการศึกษาในปัจจุบัน  

การศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี  เกรดเฉล่ีย  และรายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน)  ท่ีแตกต่างกนัทาํให้

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนักเรียนอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา 

แตกต่างกนั ใชส้ถิติอนุมาน ไดแ้ก่สถิติ (t-test) และวิธีวิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way 

Analysis of Variance)  และการทดสอบรายคู่ดว้ยวธีิ Least Square Difference  
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ส่วนที ่1  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

 

ตาราง  1  จาํนวนและร้อยละจาํแนกตามขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 
 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

เพศ   

 ชาย 

หญิง 

170 

215 

44.20 

55.80 

ระดับการศึกษาในปัจจุบัน   

 ปวส.1 

ปวส.2 

193 

192 

50.10 

49.90 

การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี   

 ตอ้งการศึกษาต่อ 

ยงัไม่แน่ใจ 

309 

76 

80.30 

19.70 

เกรดเฉลีย่สะสม   

 ต ํ่ากวา่ 2.00 

2.01-2.50 

2.51-3.00 

3.01-3.50 

3.51-4.00 

70 

215 

42 

36 

22 

18.20 

55.80 

10.90 

 9.40 

 5.70 

รายได้ครอบครัวเฉลีย่ต่อเดือน   

 ไม่เกิน 15,000 บาท 

15,001-30,000 บาท 

30,001-45,000 บาท 

45,001-50,000 บาท 

50,001 บาท ข้ึนไป 

9 

220 

116 

30 

10 

 2.30 

      57.10 

      30.10 

 7.80 

 2.70 
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 จากตาราง 1  กลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 385 คน  พบวา่  เป็นเพศหญิง จาํนวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 

55.80 และเพศชาย จาํนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 44.20 ของกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ระดบั

การศึกษาปวส.1 จาํนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 50.10 ตอ้งการศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี จาํนวน 309 

คน คิดเป็นร้อยละ 80.30  มีเกรดเฉล่ียสะสม 2.01-2.50  จาํนวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 55.80 และมี

รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท จาํนวน 220  คน คิดเป็นร้อยละ 57.10 

 

ส่วนที ่ 2  ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนสายอาชีวศึกษาในจังหวัดภูเก็ต

และพงังา   

 

ตาราง  2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ต

และพงังา    
 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกเรียน

สถาบันอุดมศึกษาในจังหวดัภูเกต็และพงังา  S.D. แปลผล 

1. ดา้นองคป์ระกอบของสถานศึกษา  

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นอาคารสถานท่ีและทาํเลท่ีตั้งของสถานศึกษา    

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

5. ดา้นกระบวนการเรียน/การสอนแก่นกัเรียน 

6. ดา้นผลผลิต และคุณภาพของนกัเรียน  

7.  ดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน   

8. ดา้นหลกัฐานท่ีเป็นวสัดุอุปกรณ์ของสถานศึกษา 

3.76 

3.65 

3.81 

3.79 

3.87 

3.89 

3.45 

3.79 

 

0.49 

0.49 

0.61 

0.59 

0.52 

0.55 

0.87 

0.71 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

โดยรวม 3.75 0.41 มาก 
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 จากตาราง 2  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดั

ภูเก็ตและพงังา พบวา่ โดยรวมทุกดา้นมีผลอยูใ่นระดบัมาก  (   = 3.75)  

 เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน โดยเรียงลาํดับตามค่าเฉล่ีย พบว่า ด้านผลผลิตและคุณภาพของ

นกัเรียน  ดา้นกระบวนการจดัการการเรียนการสอนแก่นกัเรียน  ดา้นอาคารสถานท่ีและทาํเลท่ีตั้งของ

สถานศึกษา  ด้านส่งเสริมการตลาด  ด้านหลักฐานท่ีเป็นวัสดุอุปกรณ์ของสถานศึกษา  ด้าน

องคป์ระกอบของสถานศึกษา  และดา้นราคา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของ

นกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา  อยูใ่นระดบั มาก   (   = 3.89,  3.87,  3.81, 3.79, 

3.79, 3.76, และ 3.65 ตามลาํดบั)  ส่วนดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

เรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนักเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา อยู่ในระดบัปานกลาง                

(  = 3.45) 

 

ตาราง  3  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ต

และพงังา ดา้นองคป์ระกอบของสถานศึกษา  

 
 

ด้านองค์ประกอบของสถานศึกษา  S.D. แปลผล 

1. เป็นท่ีรู้จกัไดรั้บการยอมรับจากบุคคลทัว่ไปโดยเฉพาะเร่ืองคุณภาพ

มาตรฐาน 

2. มีช่ือเสียงดา้นการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

3.  ไดรั้บการรับรองคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

4.  มีครู –อาจารยจ์บตรงสาขาท่ีทาํการสอน 

5.  มีสาขาวิชาชีพให้เลือกเรียนหลากหลาย เช่น การท่องเท่ียว การ

โรงแรม คอมพิวเตอร์กราฟฟิก บริหารธุรกิจ เป็นตน้ 

6.  มีบรรยากาศ และส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีดี 

 

3.91 

3.82 

3.86 

3.87 

 

3.84 

3.29 

 

0.67 

0.74 

0.81 

0.82 

 

0.94 

0.76 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

ปานกลาง 

โดยรวม 3.76 0.49 มาก 
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จากตาราง 3  พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนสาย

อาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา  ด้านองค์ประกอบของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก           

(  = 3.76)   

 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสาย

อาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา ด้านองค์ประกอบของสถานศึกษา โดยเรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ีย 

พบวา่ เป็นท่ีรู้จกัไดรั้บการยอมรับจากบุคคลทัว่ไปโดยเฉพาะเร่ืองคุณภาพมาตรฐาน  มีครู –อาจารยจ์บ

ตรงสาขาท่ีทาํการสอน  ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  มีสาขาวิชาชีพให้เลือกเรียน

หลากหลาย เช่น การท่องเท่ียว การโรงแรม คอมพิวเตอร์กราฟฟิก บริหารธุรกิจ เป็นตน้  และมีช่ือเสียง

ดา้นการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก       (= 3.91, 3.87, 3.86, 3.84 และ3.82 

ตามลาํดบั) ส่วนดา้นมีบรรยากาศ และส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีดี มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน

สถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนสายอาชีวศึกษาในจังหวดัภูเก็ตและพงังา อยู่ในระดับปานกลาง               

(  = 3.29) 

  

ตาราง  4  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ต

และพงังา  ดา้นราคา 

 
 

ด้านราคา  S.D. แปลผล 

1. มีการกาํหนดค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าบริการ

ต่างๆ อยา่งเหมาะสม 

2. มีการใหบ้ริการนกัเรียนอยา่งทัว่ถึง 

3. มีกระบวนการชาํระค่าธรรมเนียมการเรียน 

หรือค่าบริการต่างๆ อยา่งเป็นระบบ 

4. มีการใหบ้ริการเงินกูย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

5. มีทุนการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียนท่ีขาดแคลนทุน

ทรัพย ์

3.73 

 

3.60 

3.72 

 

3.89 

3.33 

 

0.78 

 

0.77 

0.77 

 

0.89 

0.86 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

ปานกลาง 

 

โดยรวม 3.65 0.49 มาก 
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 จากตาราง 4   พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนสาย

อาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา ดา้นราคา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก     (= 3.65) 

เม่ือพิจารณาในรายละเอียด ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสาย

อาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา ดา้นราคา โดยเรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ีย  พบวา่ มีการใหบ้ริการเงิน

กูย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.)  มีการกาํหนดค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าบริการต่างๆ อยา่งเหมาะสม  มี

กระบวนการชาํระค่าธรรมเนียมการเรียน หรือค่าบริการต่างๆ อยา่งเป็นระบบ และ มีการใหบ้ริการ

นกัเรียนอยา่งทัว่ถึง อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.89, 3.73, 3.72 และ 3.60 ตามลาํดบั)   ส่วนมีทุนการศึกษา

ใหแ้ก่นกัเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.33)     

 

ตาราง 5 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ต

และพงังา ดา้นอาคารสถานท่ีและทาํเลท่ีตั้งของสถานศึกษา 

 
 

ด้านอาคารสถานที่และทาํเลทีต่ั้งของสถานศึกษา  S.D. แปลผล  

1. ตั้งอยูใ่นเมือง ใกลแ้หล่งชุมชน 

2. มีการคมนาคมท่ีสะดวก 

3. มีมาตรการหรือแนวปฏิบติัเพื่อรักษาความปลอดภยั 

4. มีอาคารเรียน อาคารปฏิบติัการเหมาะสมหรือเพียงพอ 

5. ใหบ้ริการแก่ผูม้าติดต่ออยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

3.92 

3.84 

3.72 

3.83 

3.71 

0.91 

0.84 

0.88 

0.88 

0.85 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

โดยรวม 3.81 0.61 มาก  

 

 จากตาราง 5   พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนสาย

อาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา ดา้นอาคารสถานท่ีและทาํเลท่ีตั้งของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก  (  = 3.81) 

เม่ือพิจารณาในรายละเอียด ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสาย

อาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา ดา้นอาคารสถานท่ีและทาํเลท่ีตั้งของสถานศึกษา โดยเรียงลาํดบั

ตามค่าเฉล่ีย พบว่า ตั้งอยู่ในเมือง ใกล้แหล่งชุมชน มีการคมนาคมท่ีสะดวก  มีอาคารเรียน อาคาร
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ปฏิบติัการเหมาะสมหรือเพียงพอ  มีมาตรการหรือแนวปฏิบติัเพื่อรักษาความปลอดภยั และให้บริการแก่

ผูม้าติดต่ออยา่งสะดวกและรวดเร็ว อยูใ่นระดบัมาก   (  = 3.92, 3.84, 3.83, 3.72 และ 3.71 ตามลาํดบั)    

 

ตาราง 6 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ต

และพงังา ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  S.D. แปลผล 

1. มีการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ เช่นส่ือส่ิงพิมพ์ วิทยุ รายการโทรทศัน์

ทอ้งถ่ิน ป้ายโฆษณา และเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

2. ใหค้วามสาํคญัในการจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งผลต่อช่ือเสียง 

3. มีกิจกรรมเสริมประสบการณ์ใหน้กัเรียนไดท้าํงานระหวา่งเรียน 

4. มีการร่วมกิจกรรมกับสถานประกอบการ เช่นบริษัททัวร์ โรงแรม 

โรงงาน บริษทัหา้งร้าน หรืออ่ืน ๆ 

5. มีการจดันิทรรศการวชิาการ/วชิาชีพ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

3.74 

 

3.87 

3.92 

 

3.79 

3.64 

0.84 

 

0.73 

0.77 

 

0.88 

0.78 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

โดยรวม 3.79 0.60 มาก 

 

 จากตาราง 6  พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนสาย

อาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา ดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   (    = 3.79) 

เม่ือพิจารณาในรายละเอียด ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสาย

อาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา ดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยเรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ีย พบวา่  มี

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้นกัเรียนไดท้าํงานระหว่างเรียน ให้ความสําคญัในการจดักิจกรรมต่างๆ 

ท่ีส่งผลต่อช่ือเสียง  มีการร่วมกิจกรรมกบัสถานประกอบการ เช่นบริษทัทวัร์ โรงแรม โรงงาน บริษทั

ห้างร้าน หรืออ่ืน ๆ   มีการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ เช่นส่ือส่ิงพิมพ ์วิทยุ รายการโทรทศัน์ทอ้งถ่ิน ป้าย

โฆษณา และเว็บไซต์ เป็นตน้  และ  มีการจดันิทรรศการวิชาการ/วิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก  (  = 3.92, 3.87, 3.79, 3.74  และ 3.64 ตามลาํดบั)    
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ตาราง 7 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ต

และพงังา ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนแก่นกัเรียน 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน  S.D. แปลผล 

1. มีระบบการสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อของนกัเรียนอยา่งเหมาะสม 

2. มีวิธีการสอน หรือเทคนิคการสอนท่ีเสริมสร้างให้นักเรียนมีทกัษะ

วชิาชีพมากข้ึน 

3. มีการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรอยา่งเหมาะสม 

4. มีการสนบัสนุนใหน้กัเรียนทาํโครงการวชิาชีพ 

5. มีการวดัผลประเมินผลโดยใชร้ะบบสารสนเทศท่ีทนัสมยั 

3.74 

 

3.91 

3.94 

3.92 

3.83 

0.77 

 

0.72 

0.77 

0.79 

0.82 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

โดยรวม 3.87 0.52 มาก 

 

 จากตาราง 7  พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนสาย

อาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนแก่นกัเรียน โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก   (  = 3.87) 

เม่ือพิจารณาในรายละเอียด ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสาย

อาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนแก่นกัเรียน โดยเรียงลาํดบั

ตามค่าเฉล่ีย พบว่า มีการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรอย่างเหมาะสม  มีการสนับสนุนให้นกัเรียนทาํ

โครงการวิชาชีพ  มีวิธีการสอน หรือเทคนิคการสอนท่ีเสริมสร้างให้นกัเรียนมีทกัษะวิชาชีพมากข้ึน  มี

การวดัผลประเมินผลโดยใชร้ะบบสารสนเทศท่ีทนัสมยั  และมีระบบการสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อของ

นกัเรียนอยา่งเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  (  =3.94, 3.92, 3.91, 3.83 และ 3.74 ตามลาํดบั)    
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ตาราง 8 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ต

และพงังา ดา้นผลผลิต และคุณภาพของนกัเรียน 
 

ด้านผลผลติ และคุณภาพของนักเรียน  S.D. แปลผล 

1. มีทกัษะอาชีพตามสาขาท่ีเรียน 

2. มีคุณธรรมและจริยธรรม 

3. ศึกษาต่อหรือไดง้านทาํตรงสาขาท่ีสาํเร็จการศึกษา 

4. สามารถสอบผา่นมาตรฐานวิชาชีพ 

5. มีทกัษะดา้นวชิาชีพตรงกบัความตอ้งการของ

สถานศึกษาและสถานประกอบการ 

6. มีผลงานนวตักรรม หรือส่ิงประดิษฐท่ี์สามารถ

นาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

3.98 

3.88 

3.95 

3.91 

 

3.82 

 

3.79 

0.78 

0.77 

0.81 

0.80 

 

0.76 

 

0.81 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

โดยรวม 3.89 0.55 มาก 

 

 จากตาราง 8  พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนสาย

อาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา ดา้นผลผลิต และคุณภาพของนกัเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก       

 (  = 3.89) 

เม่ือพิจารณาในรายละเอียด ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสาย

อาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา ดา้นผลผลิต และคุณภาพของนกัเรียนโดยเรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ีย 

พบวา่ มีทกัษะอาชีพตามสาขาท่ีเรียน  ศึกษาต่อหรือไดง้านทาํตรงสาขาท่ีสาํเร็จการศึกษา   สามารถสอบ

ผา่นมาตรฐานวชิาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีทกัษะดา้นวชิาชีพตรงกบัความตอ้งการของ

สถานศึกษาและสถานประกอบการ และมีผลงานนวตักรรม หรือส่ิงประดิษฐ์ท่ีสามารถนาํไปใช้

ประโยชน์ไดจ้ริง อยูใ่นระดบัปานกลาง  (  = 3.98, 3.95, 3.91, 3.88, 3.82  และ 3.79 ตามลาํดบั)    
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ตาราง 9  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ต

และพงังา ดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน 
 

 

ด้านบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบันักเรียน  S.D. แปลผล 

1. เลือกเรียนเพราะบิดา – มารดามีส่วนในการเลือกสถานศึกษา 

2. เลือกเรียนเพราะอาจารยแ์นะแนว 

3. เลือกเรียนเพราะรุ่นพี่เป็นผูแ้นะนาํ 

4. เลือกเรียนเพราะผูป้กครองสนบัสนุนดา้นการเงินแนะนาํใหเ้รียน 

5. เลือกเรียนเพราะเห็นความสาํเร็จของผูท่ี้จบการศึกษา 

3.37 

3.29 

3.26 

3.45 

3.86 

1.19 

1.13 

1.22 

1.18 

1.00 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

มาก 

โดยรวม 3.45 0.87 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 9  พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนสาย

อาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา ดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนโดยรวมอยูใ่นปานกลาง               

(  = 3.45) 

เม่ือพิจารณาในรายละเอียด ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสาย

อาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา ดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนโดยเรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ีย พบว่า 

เลือกเรียนเพราะเห็นความสาํเร็จของผูท่ี้จบการศึกษาอยูใ่นระดบัมาก   (  =3. 86 )    ส่วนเ ลือกเ รีย น

เพราะผูป้กครองสนบัสนุนดา้นการเงินแนะนาํให้เรียน  เลือกเรียนเพราะบิดา – มารดามีส่วนในการเลือก

สถานศึกษา  เลือกเรียนเพราะอาจารยแ์นะแนว  และเลือกเรียนเพราะรุ่นพี่เป็นผูแ้นะนาํ  อยูใ่นระดบัปาน

กลาง   (  = 3.45, 3.37, 3.29  และ 3.26 ตามลาํดบั)   
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ตาราง 10  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ต  

และพงังา ดา้นหลกัฐานท่ีเป็นวสัดุอุปกรณ์ของสถานศึกษา 

 
 

ด้านหลกัฐานทีเ่ป็นวสัดุอุปกรณ์ของสถานศึกษา  S.D. แปลผล 

1. มีการใชเ้ทคโนโลยหีรือนวตักรรมท่ีทนัสมยัในการจดัการเรียนการ

สอน 

2. มีการจดัส่ือการสอน อุปกรณ์การสอนเพียงพอต่อนกัเรียน 

3. มีตาํรา หนงัสือเรียน มีคุณภาพและพอเพียงสาํหรับนกัเรียน 

4. มีหอ้งสมุด และศูนยก์ารเรียนรู้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 

5. มีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบติัการดา้นภาษาเพียงพอสาํหรับ

นกัเรียน 

 

3.86 

3.73 

3.67 

3.92 

 

3.76 

 

0.87 

0.89 

0.91 

0.90 

 

1.02 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

โดยรวม 3.79 0.71 มาก 

 

 จากตาราง 10  พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนสาย

อาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา ดา้นหลกัฐานท่ีเป็นวสัดุอุปกรณ์ของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก   (  = 3.79) 

 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสาย

อาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา ดา้นหลกัฐานท่ีเป็นวสัดุอุปกรณ์ของสถานศึกษาโดยเรียงลาํดบั

ตามค่าเฉล่ีย พบวา่ มีหอ้งสมุด และศูนยก์ารเรียนรู้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม  มีการใชเ้ทคโนโลยหีรือ

นวตักรรมท่ีทนัสมยัในการจดัการเรียนการสอน  มีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบติัการดา้น

ภาษาเพียงพอสาํหรับนกัเรียน  มีการจดัส่ือการสอน อุปกรณ์การสอนเพียงพอต่อนกัเรียน และมีตาํรา 

หนงัสือเรียน มีคุณภาพและพอเพียงสาํหรับนกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก  (  = 3.92, 3.86, 3.76, 3.73 และ 

3.67 ตามลาํดบั)  
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ส่วนที ่ 3   ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานการวิจยั  ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ( เพศ  ระดบัการศึกษาในปัจจุบนั  การศึกษา

ต่อระดบัปริญญาตรี  เกรดเฉล่ียสะสม  รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน ) ต่างกนั ทาํให้ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา แตกต่างกนั   

  

สมมติฐานที่ 1  เพศที่ต่างกันทําให้ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาของ

นักเรียนสายอาชีวศึกษาในจังหวัดภูเก็ตและพังงา แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน  แสดงดัง

ตาราง  

 

ตาราง 11  เพศท่ีต่างกันทาํให้ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนสาย

อาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา แตกต่างกนั 

 
 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกเรียน

สถาบันอุดมศึกษา 

ชาย หญงิ 
t p 

 S.D.  S.D. 

1. ดา้นองคป์ระกอบของสถานศึกษา 
2. ดา้นราคา 

3. ดา้นอาคารสถานท่ีและทาํเลท่ีตั้งของ

สถานศึกษา 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

5. ดา้นกระบวนการเรียน/การสอนแก่นกัเรียน 

6.ดา้นผลผลิต และคุณภาพของนกัเรียน 
7. ดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน 
8. ดา้นหลกัฐานท่ีเป็นวสัดุอุปกรณ์ของ

สถานศึกษา 

3.80 

3.66 

 

3.80 

3.82 

3.89 

3.89 

3.46 

 

3.83 

0.50 

0.48 

 

0.58 

0.57 

0.51 

0.50 

0.85 

 

0.72 

3.74 

3.65 

 

3.81 

3.77 

3.85 

3.89 

3.44 

 

3.75 

0.48 

0.50 

 

0.69 

0.62 

0.52 

0.60 

0.88 

 

0.71 

1.141 

0.183 

  

 -0.049 

    0.901 

0.740 

0.039 

0.251 

   

 1.076 

0.255 

0.855 

 

0.961 

0.368 

0.460 

0.969 

0.802 

 

0.282 

รวมปัจจัย 3.77 0.40 3.74 0.42 0.781 0.435 
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จากตาราง  11   ผลการทดสอบ เพศ ท่ี ต่างกันทําให้ปัจจัย ท่ี มีผลต่อการเลือกเ รียน

สถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา แตกต่างกนัหรือไม่ พบวา่กลุ่ม

ตัวอย่างเพศชาย และกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง มีปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน

สถาบนัอุดมศึกษาไม่แตกต่างกนัทุกดา้น 

       

 สมมติฐานที่ 2   ระดับการศึกษาในปัจจุบันที่ต่างกันทําให้ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียน

สถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนสายอาชีวศึกษาในจังหวัดภูเก็ตและพังงา  แตกต่างกัน  ผลการทดสอบ

สมมติฐาน  แสดงดังตัวอย่าง 

 

ตาราง  12  ระดบัการศึกษาในปัจจุบนัท่ีต่างกนัทาํให้ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษา

ของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา  แตกต่างกนั 
 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกเรียน

สถาบันอุดมศึกษา 

ปวส.1 ปวส.2 
t p 

 S.D.  S.D. 

1. ดา้นองคป์ระกอบของสถานศึกษา 
2. ดา้นราคา 

3.ดา้นอาคารสถานท่ีและทาํเลท่ีตั้งของ

สถานศึกษา 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

5. ดา้นกระบวนการเรียน/การสอนแก่นกัเรียน 

6.ดา้นผลผลิต และคุณภาพของนกัเรียน 
7. ดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน 
8.ดา้นหลกัฐานท่ีเป็นวสัดุอุปกรณ์ของ

สถานศึกษา 

3.77 

3.65 

 

3.81 

3.80 

3.86 

3.88 

3.46 

 

3.79 

0.49 

0.54 

 

0.63 

0.60 

0.53 

0.55 

0.84 

 

0.74 

3.76 

3.66 

 

3.80 

3.78 

3.87 

3.90 

3.43 

 

3.78 

0.49 

0.47 

 

0.59 

0.60 

0.51 

0.56 

0.89 

 

0.68 

0.163 

  -0.359 

 

0.167 

0.342 

-0.105 

-0.281 

0.315 

 

0.158 

0.870 

0.719 

 

0.867 

0.733 

0.917 

0.779 

0.753 

 

0.874 

รวมปัจจัย 3.75 0.44 3.75 0.38 0.118 0.906 
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จากตาราง 12  ผลการทดสอบ ระดบัการศึกษาในปัจจุบนั ท่ีต่างกนัทาํให้ปัจจยัท่ีมีผต่อการ

เลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา แตกต่างกนัหรือไม่  

พบว่า   ระดับการศึกษา (กลุ่มตัวอย่าง ปวส .1 และ ปวส .2)  มีปัจจัย ท่ี มีผต่อการเลือกเรียน

สถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา ไม่แตกต่างกนัทุกดา้น  

 

สมมติฐานที่ 3   การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ต่างกันทําให้ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียน

สถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนสายอาชีวศึกษาในจังหวัดภูเก็ตและพังงา  แตกต่างกัน ผลการทดสอบ

สมมติฐาน  แสดงดังตัวอย่าง 

 

ตาราง  13  การศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีท่ีต่างกนัทาํใหปั้จจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษา

ของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา  แตกต่างกนั 
 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกเรียน

สถาบันอุดมศึกษา 

ต้องการศึกษาต่อ ยงัไม่แน่ใจ 
t P 

 S.D.  S.D. 

1. ดา้นองคป์ระกอบของสถานศึกษา 
2. ดา้นราคา 

3. ด้านอาคารสถานท่ีและทาํเลท่ีตั้งของ

สถานศึกษา 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

5. ด้านกระบวนการเรียน/การสอนแก่

นกัเรียน 

6.ดา้นผลผลิต และคุณภาพของนกัเรียน 
7. ดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน 
8. ด้านหลักฐานท่ีเป็นวสัดุอุปกรณ์ของ

สถานศึกษา 

3.76 

3.66 

 

3.82 

3.82 

 

3.89 

3.90 

3.49 

 

3.79 

0.49 

0.48 

 

0.59 

0.58 

 

0.50 

0.54 

0.88 

 

0.71 

3.78 

3.64 

 

3.76 

3.68 

 

3.78 

3.85 

3.29 

 

3.79 

0.47 

0.50 

 

0.67 

0.63 

 

0.55 

0.57 

0.77 

 

0.71 

-0.322 

0.195 

 

0.715 

1.905 

 

1.608 

0.758 

1.750 

 

0.031 

0.748 

0.846 

 

0.475 

0.058 

 

0.109 

0.449 

0.081 

 

0.976 

รวมปัจจัย 3.76 0.40 3.70 0.40 1.318 0.188 
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 จากตาราง 13  ผลการทดสอบ การศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี ท่ีต่างกนัทาํให้ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

เลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา แตกต่างกนัหรือไม่ 

พบวา่ การศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีมีปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสาย

อาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา ไม่แตกต่างกนัทุกดา้น  

 

ส ม ม ติ ฐ า น ที่  4    เก รด เฉ ลี่ ย ส ะ ส ม ที่ ต่ า ง กัน ทํ า ใ ห้ ปัจ จั ย ที่มี ผล ต่ อ ก า ร เ ลือ ก เ รีย น

สถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนสายอาชีวศึกษาในจังหวัดภูเก็ตและพังงา  แตกต่างกัน ผลการทดสอบ

สมมติฐาน  แสดงดังตัวอย่าง 

 

ตาราง  14  เกรดเฉล่ียสะสมท่ีต่างกนัทาํใหปั้จจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียน

สายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา  แตกต่างกนั 

 

 

 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกเรียน

สถาบันอุดมศึกษา 

แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F P 

1.ดา้นองคป์ระกอบของสถาน 
   ศึกษา 
 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 

380 

384 

0.53 

91.28 

91.82 

0.13 

0.24 

0.551 0.698 

2.ดา้นราคา ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 

380 

384 

0.87 

91.07 

91.94 

0.22 

0.24 

0.904 0.462 

3.ดา้นอาคารสถานท่ีและทาํเล 

  ท่ีตั้งของสถานศึกษา 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 

380 

384 

0.35 

141.56. 

141.91 

0.09 

0.37 

0.234 0.919 

4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 

380 

384 

1.51 

135.19 

136.70 

0.38 

0.36 

1.061 

 

0.376 
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 จากตาราง 14  ผลการทดสอบ เกรดเฉล่ียสะสม ท่ีต่างกนัทาํให้ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียน

สถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา แตกต่างกนัหรือไม่ พบวา่ เกรด

เฉล่ียสะสมมีปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกสถาบนัอุดมศึกษา ไม่แตกต่างกนัในทุกเร่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกเรียน

สถาบันอุดมศึกษา 

แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F P 

5.ดา้นกระบวนการเรียน/การ 

  สอนแก่นกัเรียน 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 

380 

384 

1.54 

101.49 

103.03 

0.39 

0.27 

1.440 0.220 

6.ดา้นผลผลิตและคุณภาพของ 

  นกัเรียน 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 

380 

384 

1.80 

115.65 

117.45 

0.45 

0.30 

1.475 0.209 

7.ดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

นกัเรียน 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 

380 

384 

3.33 

284.01 

287.34 

0.83 

0.75 

1.114 0.349 

8.ดา้นหลกัฐานท่ีเป็นวสัดุ

อุปกรณ์ของสถานศึกษา 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 

380 

384 

2.98 

191.42 

194.39 

0.74 

0.50 

1.477 0.208 
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 สมมติฐานที ่ 5   รายได้ครอบครัวเฉลีย่ต่อเดือนทีต่่างกนัทาํให้ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกเรียน

สถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนสายอาชีวศึกษาในจังหวดัภูเกต็และพงังา  แตกต่างกนั ผลการทดสอบ

สมมติฐาน  แสดงดังตัวอย่าง 

 

ตาราง  15  รายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกันทําให้ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียน

สถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา  แตกต่างกนั 

 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกเรียน

สถาบันอุดมศึกษา 

แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F p 

1. ดา้นองคป์ระกอบของสถาน 
   ศึกษา 
 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 

380 

384 

0.60 

91.22 

91.82 

0.15 

0.24 

0.625 0.645 

2. ดา้นราคา ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 

380 

384 

0.94 

90.99 

91.94 

0.24 

0.24 

0.982 0.417 

3. ดา้นอาคารสถานท่ีและทาํเล 

  ท่ีตั้งของสถานศึกษา 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 

380 

384 

1.90 

140.01 

141.91 

0.47 

0.37 

 

1.287 0.274 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 

380 

384 

3.80 

132.90 

136.70 

0.95 

0.35 

2.714 0.030* 

 

5. ดา้นกระบวนการเรียน/การ 

  สอนแก่นกัเรียน 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 

380 

384 

2.72 

100.31 

103.03 

0.68 

0.26 

2.576 0.037* 

 

6. ดา้นผลผลิตและคุณภาพของ 

  นกัเรียน 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 

380 

384 

2.31 

115.14 

117.45 

0.58 

0.30 

1.905 0.109 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกเรียน

สถาบันอุดมศึกษา 

แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F p 

7.  ด้านบุคคลท่ี เ ก่ียวข้องกับ

นกัเรียน 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 

380 

384 

3.31 

284.03 

287.34 

0.83 

0.75 

1.106 0.353 

8 .  ด้ า น ห ลัก ฐ า น ท่ี เ ป็ น วัส ดุ

อุปกรณ์ของสถานศึกษา 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 

380 

384 

2.52 

191.87 

194.39 

0.63 

0.51 

1.249 0.290 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 15  ผลการทดสอบ รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน ท่ีต่างกนัทาํให้ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา แตกต่างกนั

หรือไม่  พบว่า  รายได้ครอบครัว เฉ ล่ีย ต่อเ ดือนท่ี ต่างกันมี ปัจจัย ท่ี มีผลต่อการเ ลือกเ รียน

สถาบนัอุดมศึกษาของนักเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา แตกต่างกัน ในด้านการ

ส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการเรียน/การสอนแก่นกัเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

เพื่อใหท้ราบความแตกต่างเป็นรายคู่ จึงนาํผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบโดยใชสู้ตรตามวิธี 

Least Significant Difference (LSD) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงัตาราง 16 - 17 
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ตาราง  16   เป รียบเทียบรายได้ครอบครัว เฉ ล่ีย ต่อเดือนท่ี มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเ รียน

สถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนสายอาชีวศึกษาในจังหวดัภูเก็ตและพงังารายคู่  ด้านการส่งเสริม

การตลาด 
 

รายได ้   

 

ต ํ่ากวา่ 15,000 15,001-

30,000  

30,001-

45,000 

45,001-

60,000 

60,001 

ข้ึนไป 

  3.64  3.83 3.70 4.02 3.50 

ต ํ่ากวา่ 15,000 

15,001-30,000 

30,001-45,000 

45,001-60,000 

60,001 ข้ึนไป 

 

3.64 

3.83 

3.70 

4.02 

3.50 

- 

 

 

 

 

 -0.18 

- 

 

 

 

-0.60 

0.12 

- 

 

 

      -0.37 

      -0.19 

-0.32* 

- 

 

0.14 

0.32 

    0.20 

 0.52* 

- 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตาราง 16  พบวา่ รายไดข้องครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 45,001 – 60,000 บาท (  = 4.02) มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและ

พงังา สูงกวา่รายไดข้องครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท (  = 3.70) บาท  และ รายได้

ของครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 45,001 – 60,000 บาท (  = 4.02) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน

สถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา สูงกวา่รายไดข้องครอบครัว

เฉล่ียต่อเดือน 60,001 บาทข้ึนไป (  = 3.50) ในดา้นการส่งเสริมการตลาด  
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ตาราง  17   เป รียบเทียบรายได้ครอบครัว เฉ ล่ีย ต่อเดือนท่ี มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเ รียน

สถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังารายคู่  ดา้นกระบวนการเรียน/

การสอนนกัเรียน 
 

รายได ้   

 

ต ํ่ากวา่ 

15,000 

15,001-

30,000  

30,001-

45,000 

45,001-

60,000 

60,001 

ข้ึนไป 

  3.73  3.89 3.79 4.08 3.68 

ต ํ่ากวา่ 15,000 

15,001-30,000 

30,001-45,000 

45,001-60,000 

60,001 ข้ึนไป 

 

3.73 

3.89 

3.79 

4.08 

3.68 

- 

 

 

 

 

 -0.16 

- 

 

 

 

-0.06 

0.10 

- 

 

 

      -0.35 

      -0.19 

-0.29* 

- 

 

0.05 

0.21 

  -0.11 

0.40* 

- 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 17  พบวา่ รายไดข้องครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 45,001 – 60,000 บาท (  = 4.08) มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและ

พงังา สูงกวา่รายไดข้องครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท (  = 3.79) บาท  และ รายได้

ของครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 45,001 – 60,000 บาท (  = 4.08) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน

สถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา สูงกวา่รายไดข้องครอบครัว

เฉล่ียต่อเดือน 60,001 บาทข้ึนไป (  = 3.68) ในดา้นกระบวนการเรียนการสอนนกัเรียน  

 



บทที ่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษา วิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนักเรียนสาย

อาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน

สถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา  โดยมีสมมติฐานของการวิจยั 

คือ  เพศ  ระดบัการศึกษาในปัจจุบนั  การศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี  เกรดเฉล่ียสะสม  และรายได้

ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัทาํใหปั้จจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสาย

อาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังาแตกต่างกนั   

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา  

กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ไดต้วัอยา่งจาํนวน 385 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม 

แบ่งเน้ือหาเป็น 3 ตอน คือ  ตอนท่ี 1 สอบถามขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ  ระดบัการศึกษาใน

ปัจจุบัน  การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  เกรดเฉล่ียสะสม  รายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน  

แบบสอบถามเป็นแบบกําหนดคําตอบ  ตอนท่ี  2  สอบถามปัจจัย ท่ี มีผลต่อการเ ลือกเ รียน

สถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา  ไดแ้ก่ ดา้นองคป์ระกอบของ

สถานศึกษา  ดา้นราคา   ดา้นอาคารสถานท่ีและทาํเลท่ีตั้งของสถานศึกษา  ดา้นการส่งเสริมตลาด  ดา้น

กระบวนการจดัการเรียนการสอนแก่นักเรียน  ด้านผลผลิตและคุณภาพของนักเรียน  ด้านบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกบันกัเรียน และดา้นหลกัฐานท่ีเป็นวสัดุอุปกรณ์ของสถานศึกษา   ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการหาค่าความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติ t-test (Independent – Samples t-test) และวิธีวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance ) และการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธี Least 

Significant Difference (LSD) 
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สรุปผลการวจัิย 

ผลจากการศึกษา วิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสาย

อาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา มีรายละเอียดโดยสรุป ดงัน้ี 

1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา  จาํนวนทั้งส้ิน 385 คน  

พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดบัการศึกษา ปวส.2 ซ่ึงศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี เกรดเฉล่ียสะสม 

2.01 - 2.50  และมีรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนสายอาชีวศึกษาในจังหวัด

ภูเกต็และพงังา   

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนักเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ต

และพงังา พบว่า โดยรวมทุกดา้นมีผลอยู่ในระดบัมาก  โดยเรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ีย พบวา่ ดา้นผลผลิต

และคุณภาพของนกัเรียน  ดา้นกระบวนการเรียนการสอนแก่นกัเรียน  ดา้นอาคารสถานท่ีและทาํเลท่ีตั้ง

ของสถานศึกษา  ด้านส่งเสริมการตลาด  ด้านหลักฐานท่ีเป็นวสัดุอุปกรณ์ของสถานศึกษา  ด้าน

องคป์ระกอบของสถานศึกษา  และดา้นราคา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของ

นักเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา  อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ

นกัเรียน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดั

ภูเก็ตและพังงา อยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาในแต่ละด้าน โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ีย มี

รายละเอียดดงัน้ี   

ดา้นองคป์ระกอบของสถานศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ีย พบวา่ เป็น

ท่ีรู้จกัไดรั้บการยอมรับจากบุคคลทัว่ไปโดยเฉพาะเร่ืองคุณภาพมาตรฐาน  มีครู – อาจารยจ์บตรงสาขาท่ี

ทาํการสอน  ไดรั้บการรับรองคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  มีสาขาวิชาชีพให้เลือกเรียนหลากหลาย เช่น 

การท่องเท่ียว การโรงแรม คอมพิวเตอร์กราฟฟิก บริหารธุรกิจ เป็นตน้  และมีช่ือเสียงดา้นการจดัการ

เรียนการสอนของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นมีบรรยากาศ และส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีดี มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและ

พงังา อยูใ่นระดบัปานกลาง  
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ดา้นราคา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ีย  พบวา่ มีการใหบ้ริการเงินกูย้มืเพือ่

การศึกษา (กยศ.)  มีการกาํหนดค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าบริการต่างๆ อยา่งเหมาะสม  มีกระบวนการ

ชาํระค่าธรรมเนียมการเรียน หรือค่าบริการต่างๆ อยา่งเป็นระบบ และ มีการใหบ้ริการนกัเรียนอยา่ง

ทัว่ถึง อยูใ่นระดบัมาก ส่วนมีทุนการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์อยูใ่นระดบัปานกลาง  

ดา้นอาคารสถานท่ีและทาํเลท่ีตั้งของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดบัตาม

ค่าเฉล่ีย พบวา่ ตั้งอยูใ่นเมือง ใกลแ้หล่งชุมชน มีการคมนาคมท่ีสะดวก  มีอาคารเรียน อาคารปฏิบติัการ

เหมาะสมหรือเพียงพอ  มีมาตรการหรือแนวปฏิบติัเพื่อรักษาความปลอดภยั และให้บริการแก่ผูม้าติดต่อ

อยา่งสะดวกและรวดเร็ว อยูใ่นระดบัมาก  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ีย พบว่า ให้บริการ

แก่ผูม้าติดต่ออยา่งสะดวกและรวดเร็ว  ให้ความสําคญัในการจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งผลต่อช่ือเสียง  มี

การร่วมกิจกรรมกบัสถานประกอบการ เช่น บริษทัทวัร์ โรงแรม โรงงาน บริษทัห้างร้าน หรืออ่ืนๆ  มี

การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ เช่นส่ือส่ิงพิมพ ์วิทยุ รายการโทรทศัน์ทอ้งถ่ิน ป้ายโฆษณา และเว็บไซต ์

เป็นตน้  และมีการจดันิทรรศการวชิาการ/วชิาชีพ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก  

ดา้นการจดัการกระบวนการเรียนการสอนแก่นกัเรียน โดยเรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ีย พบวา่ มีการ

จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรอยา่งเหมาะสม  มีการสนบัสนุนให้นกัเรียนทาํโครงการวิชาชีพ  มีวิธีการ

สอน หรือเทคนิคการสอนท่ีเสริมสร้างให้นกัเรียนมีทกัษะวิชาชีพมากข้ึน  มีการวดัผลประเมินผลโดย

ใชร้ะบบสารสนเทศท่ีทนัสมยั  และมีระบบการสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อของนกัเรียนอยา่งเหมาะสม 

อยูใ่นระดบัมาก  

ดา้นผลผลิต และคุณภาพของนกัเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ีย พบว่า 

มีทกัษะอาชีพตามสาขาท่ีเรียน  ศึกษาต่อหรือไดง้านทาํตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา   สามารถสอบผา่น

มาตรฐานวิชาชีพ  มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีทกัษะดา้นวิชาชีพตรงกบัความตอ้งการของสถานศึกษา

และสถานประกอบการ  และมีผลงานนวตักรรม หรือส่ิงประดิษฐ์ท่ีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

อยูใ่นระดบัปานกลาง   

ดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ีย พบวา่ 

เลือกเรียนเพราะเห็นความสําเร็จของผูท่ี้จบการศึกษา อยู่ในระดบัมาก  ส่วนเลือกเรียนเพราะผูป้กครอง

สนบัสนุนดา้นการเงินแนะนาํให้เรียน  เลือกเรียนเพราะบิดา – มารดามีส่วนในการเลือกสถานศึกษา  

เลือกเรียนเพราะอาจารยแ์นะแนว  และเลือกเรียนเพราะรุ่นพี่เป็นผูแ้นะนาํ อยูใ่นระดบัปานกลาง   
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 ดา้นหลกัฐานท่ีเป็นวสัดุอุปกรณ์ของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดบัตาม

ค่าเฉล่ีย พบวา่ มีหอ้งสมุด และศูนยก์ารเรียนรู้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม  มีการใชเ้ทคโนโลยีหรือนวตักรรม

ท่ีทนัสมยัในการจดัการเรียนการสอน  มีห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบติัการดา้นภาษาเพียงพอ

สาํหรับนกัเรียน  มีการจดัส่ือการสอน อุปกรณ์การสอนเพียงพอต่อนกัเรียน  และมีตาํรา หนงัสือเรียน มี

คุณภาพและพอเพียงสาํหรับนกัเรียน อยูใ่นระดบัมาก  

3. ผลการศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนสายอาชีวศึกษา

ในจังหวดัภูเกต็และพงังา  จําแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

ในส่วนน้ี เป็นการทดสอบสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไวว้่า  ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่  

เพศ  ระดบัการศึกษาในปัจจุบนั  การศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี  เกรดเฉล่ียสะสม  และรายไดค้รอบครัว

เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกัน ทาํให้ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนสาย

อาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา แตกต่างกนั 

เพศ ท่ีต่างกันทําให้ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนสาย

อาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา แตกต่างกนัหรือไม่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเพศชาย และกลุ่มตวัอยา่ง

เพศหญิง มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาไม่แตกต่างกนัทุกดา้น 

ระดบัการศึกษาในปัจจุบนั ท่ีต่างกนัทาํให้ปัจจยัท่ีมีผต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของ

นักเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา แตกต่างกนัหรือไม่ พบว่า ระดบัการศึกษา (กลุ่ม

ตวัอย่าง ปวส.1 และ ปวส.2) มีปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนักเรียนสาย

อาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา ไม่แตกต่างกนัทุกดา้น  

การศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี ท่ีต่างกนัทาํให้ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษา

ของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา แตกต่างกนัหรือไม่ พบว่า การศึกษาต่อระดบั

ปริญญาตรี มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนักเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดั

ภูเก็ตและพงังา ไม่แตกต่างกนัทุกดา้น 

เกรดเฉล่ียสะสม ท่ีต่างกนัทาํให้ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียน

สายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา แตกต่างกนัหรือไม่ พบวา่ เกรดเฉล่ียสะสม มีปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การเลือกสถาบนัอุดมศึกษา ไม่แตกต่างกนัในทุกดา้น 

รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน ท่ีต่างกนัทาํใหปั้จจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษา

ของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา แตกต่างกนัหรือไม่ พบวา่ รายไดค้รอบครัวเฉล่ีย
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ต่อเดือนท่ีต่างกนั มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนักเรียนสายอาชีวศึกษาใน

จงัหวดัภูเก็ตและพงังา แตกต่างกนั ในดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการจดัการเรียนการ

สอนแก่นกัเรียน อยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05  เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ในดา้นการส่งเสริมการตลาด

พบว่า รายไดข้องครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 45,001 – 60,000 บาท มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน

สถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา สูงกว่ารายไดข้องครอบครัว

เฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท และสูงกวา่รายไดข้องครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 60,001 บาทข้ึนไป 

อยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05    และในดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนแก่นกัเรียน พบวา่ รายได้

ของครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 45,001 – 60,000 บาท มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน

สถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา สูงกว่ารายไดข้องครอบครัว

เฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท และสูงกวา่รายไดข้องครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 60,001 บาทข้ึนไป 

อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05  

การอภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีประเด็นท่ีจะนาํเสนอ อภิปรายตามรายละเอียดการคน้พบ ดงัน้ี   

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนักเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดั

ภูเก็ตและพงังา   ดา้นองคป์ระกอบของสถานศึกษา  ดา้นราคา   ดา้นอาคารสถานท่ีและทาํเลท่ีตั้งของ

สถานศึกษา  ดา้นการส่งเสริมตลาด  ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนแก่นกัเรียน  ดา้นผลผลิตและ

คุณภาพของนักเรียน  ด้านบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับนักเรียน และด้านหลักฐานท่ีเป็นวสัดุอุปกรณ์ของ

สถานศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั กุลธนี ศิริรักษ ์(2551 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาความ

ตอ้งการศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีและปัจจยัในการเลือกสถาบนัในจงัหวดันครราชสีมา ชัยภูมิ และ

บุรีรัมย ์ ปัจจยัในการเลือกสถาบนัเพื่อศึกษาต่อจะให้ความสําคญักบั ช่ือเสียงของสถานศึกษา คุณวุฒิ

และช่ือเสียงของอาจารย ์การมีงานทาํของบณัฑิต สถานท่ีตั้ง ความสะดวกในการเดินทาง ความทนัสมยั

ของหลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ส่ิงอาํนวยความสะดวกและแหล่งเรียนรู้

ภายใน ตามลาํดบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการศึกษาต่อ คือ รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว 

รองลงมาคือสถานภาพทางการศึกษา โดยผูท่ี้จบการศึกษาแลว้จะมีแนวโนม้ท่ีจะศึกษาต่อระดบัปริญญา

ตรีนอ้ยกวา่ผูท่ี้กาํลงัศึกษาอยู ่
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   ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ต

และพงังา ดา้นผลผลิต และคุณภาพของนกัเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ มีทกัษะอาชีพตามสาขา

ท่ีเรียน  ศึกษาต่อหรือไดง้านทาํตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา   สามารถสอบผา่นมาตรฐานวิชาชีพ  มี

คุณธรรมและจริยธรรม  มีทกัษะด้านวิชาชีพตรงกับความต้องการของสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการ  และมีผลงานนวตักรรม หรือส่ิงประดิษฐ์ท่ีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงอยูใ่นระดบั

มาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อารมณ์ เพชรช่ืน (2547: 66) ซ่ึงศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกศึกษา

ต่อของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มท่ีต้องการศึกษาต่อและกลุ่มท่ีไม่ต้องการศึกษาต่อ มีความ

ตอ้งการสอดคลอ้งกนัคือ ตอ้งการพฒันาตนเองตอ้งการพฒันาทางอาชีพ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ต

และพงังา ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนแก่นกัเรียน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่า มีการจดั

กิจกรรมเสริมหลกัสูตรอยา่งเหมาะสม  มีการสนบัสนุนให้นกัเรียนทาํโครงการวิชาชีพ  มีวิธีการสอน 

หรือเทคนิคการสอนท่ีเสริมสร้างให้นักเรียนมีทกัษะวิชาชีพมากข้ึน  มีการวดัผลประเมินผลโดยใช้

ระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยั  และมีระบบการสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อของนกัเรียนอยา่งเหมาะสมอยูใ่น

ระดบัมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กฤษณ์ บุตรเนียน  จุไร โชคประสิทธ์ิ  และอรสา จรูญธรรม (2554 : 49)  ท่ี

ศึกษาปัจจยัในการเลือกเขา้ศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจงัหวดัปราจีนบุรี พบวา่ ปัจจยัในการ

เลือกเขา้ศึกษาประกอบดว้ย 2 ดา้น คือ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน เป็นเพราะวา่นกัเรียนให้ความสนใจ

ในวชิาชีพ นาํวชิาชีพไปประกอบอาชีพไดร้วมถึงการประกอบธุรกิจของครอบครัวมีส่วนในการผลกัดนั

ใหบุ้ตรศึกษาต่อในสาขานั้นๆ ส่ิงสําคญัท่ีขาดไม่ได ้คือ การไดรั้บแนวคิดการส่งเสริมให้ขอ้คิดเก่ียวกบั

ทางเลือกต่อในอนาคตท่ีเหมาะสมกบัตวัเองซ่ึงจะไดรั้บคาํปรึกษาจากครูแนะแนวและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัสถานศึกษาทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่านกัเรียนให้ความสําคญัในเร่ืองของระบบขององค์กร และการ

บริหารจดัการของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจงัหวดัปราจีนบุรี รวมถึงงานวิชาการของหลกัสูตร

สายวิชาชีพและภาพลกัษณ์ของโรงเรียน ช่ือเสียงความโดดเด่น บุคลากรท่ีมีความสามารถ เป็นตน้ ซ่ึง

ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัในการสร้างแรงจูงใจใหน้กัเรียนเกิดความสนใจในการเลือกเขา้ศึกษา 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ต

และพงังา ดา้นอาคารสถานท่ีและทาํเลท่ีตั้งของสถานศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  พบว่า  ตั้งอยูใ่น

เมือง ใกลแ้หล่งชุมชน  มีการคมนาคมท่ีสะดวก  มีอาคารเรียน อาคารปฏิบติัการเหมาะสมหรือเพียงพอ  

มีมาตรการหรือแนวปฏิบติัเพื่อรักษาความปลอดภยั  และให้บริการแก่ผูม้าติดต่ออย่างสะดวกและ

รวดเร็วอยูใ่นระดบัมาก  สอดคลอ้งกบั ดลฤดี สุวรรณคีรี (2550 : บทคดัยอ่)  ท่ีทาํการศึกษาเปรียบเทียบ
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัอาชีวศึกษาระหว่างสถาบนัศึกษาของรัฐกบัเอกชน 

ปัจจยัแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานศึกษาเอกชนเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยคือ การสอบ

เขา้ง่าย ความพร้อมดา้นอุปกรณ์การศึกษา ค่าใชจ่้ายในการศึกษา ช่ือเสียงของสถาบนั การนาํความรู้ไป

ใชก้ารประชาสัมพนัธ์ของสถานศึกษา อาคารสถานท่ีและช่ือเสียงของอาจารยผ์ูส้อน  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ต

และพงังา ดา้นหลกัฐานท่ีเป็นวสัดุอุปกรณ์ของสถานศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ มีห้องสมุด 

และศูนยก์ารเรียนรู้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม  มีการใช้เทคโนโลยีหรือนวตักรรมท่ีทนัสมยัในการจดัการ

เรียนการสอน  มีห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบติัการดา้นภาษาเพียงพอสําหรับนกัเรียน  มีการ

จดัส่ือการสอน อุปกรณ์การสอนเพียงพอต่อนกัเรียน  และมีตาํรา หนงัสือเรียน มีคุณภาพและพอเพียง

สาํหรับนกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สามารถ โมราวรรณ และไพโรจน์ เกิดสมุทร (2554: 

11) ซ่ึงศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี ท่ี 6 ในเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ 

ดา้นการจดัจาํหน่าย ช่องทางการเขา้ถึงบริการและสารสนเทศของสถาบนัผา่นระบบ Internet เพราะวา่

ระบบ Internet เป็นระบบท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวก ทุกท่ี ทุกเวลา สร้างความเสมอภาคทาง

การศึกษาไดต้ามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีตอ้งใหทุ้กคนมีโอกาสไดศึ้กษา  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ต

และพงังา ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ มีกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้

นกัเรียนไดท้าํงานระหวา่งเรียน  ให้ความสําคญัในการจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งผลต่อช่ือเสียง  มีการร่วม

กิจกรรมกับสถานประกอบการ เช่นบริษทัทวัร์ โรงแรม โรงงาน บริษทัห้างร้าน หรืออ่ืนๆ  มีการ

ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ เช่นส่ือส่ิงพิมพ ์วทิย ุรายการโทรทศัน์ทอ้งถ่ิน ป้ายโฆษณา และเวบ็ไซต ์เป็นตน้  

และมีการจดันิทรรศการวชิาการ/วชิาชีพ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก  สอดคลอ้ง

กบั สามารถ โมราวรรณ และไพโรจน์ เกิดสมุทร (2554: 11)  ท่ีทาํการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี ท่ี 6 

ในเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวจิยัพบวา่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ สถาบนัมี

การแนะแนวให้ความรู้ในการศึกษาต่อในสถาบนัโดยบุคลากรท่ีมีคุณภาพ เพราะวา่การใชบุ้คลากรใน

การแนะแนวท่ีมีคุณภาพ จะสามารถส่ือสารขอ้มูลในการศึกษาต่อในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ  
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ต

และพงังา ด้านองค์ประกอบของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่า เป็นท่ีรู้จกัได้รับการ

ยอมรับจากบุคคลทัว่ไปโดยเฉพาะเร่ืองคุณภาพมาตรฐาน  มีครู – อาจารยจ์บตรงสาขาท่ีทาํการสอน  

ไดรั้บการรับรองคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  มีสาขาวิชาชีพให้เลือกเรียนหลากหลาย เช่น การท่องเท่ียว 

การโรงแรม คอมพิวเตอร์กราฟฟิก บริหารธุรกิจ เป็นตน้  มีช่ือเสียงดา้นการจดัการเรียนการสอนของ

สถานศึกษาอยู่ในระดบัมาก    และมีบรรยากาศ และส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีดีอยู่ในระดบัปานกลาง    

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อารมณ์ เพชรช่ืน ดร. (2547: 66) ซ่ึงศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกศึกษา

ต่อของนกัเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  พบวา่ปัจจยัของสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก

ศึกษาต่อ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ปัจจยัของสถานศึกษาคือ ปัจจยัดา้นโรงเรียน ท่ีสําคญั

ไดแ้ก่ หลกัสูตรท่ีเปิดสอน ท่ีตั้งของโรงเรียน ภาพพจน์ของโรงเรียนตามลาํดบั และปัจจยัการบริหาร

จดัการ ท่ีสําคญัได้แก่ ความรู้ความสามารถและการปฏิบติัตนของครู ระบบการจดัการภายใน 

สภาพแวดลอ้มและระบบการแนะแนวและจดัหางาน ตามลาํดบั 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ต

และพงังา ดา้นราคา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ มีการใหบ้ริการเงินกูย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.)  มีการ

กาํหนดค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าบริการต่างๆ อยา่งเหมาะสม  มีกระบวนการชาํระค่าธรรมเนียมการ

เรียน หรือค่าบริการต่างๆ อยา่งเป็นระบบ  มีการให้บริการนกัเรียนอยา่งทัว่ถึงอยูใ่นระดบัมาก    และมี

ทุนการศึกษาให้แก่นกัเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง    สอดคลอ้งกบั สามารถ โม

ราวรรณ และไพโรจน์ เกิดสมุทร (2554: 11) ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจศึกษาต่อในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี ท่ี 6 ในเขตพื้นท่ีการศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ มีผลต่อการตดัสินใจ ดา้นราคา คือ ค่าเทอมและค่าธรรมเนียม

ของโรงเรียน มีเงินกองทุนรัฐบาลใหกู้ย้มื และเปิดโอกาสใหมี้การผอ่นชาํระค่าเล่าเรียนไดห้ลายงวด 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ต

และพงังา ดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง พบวา่ เลือกเรียนเพราะเห็น

ความสําเร็จของผูท่ี้จบการศึกษาอยู่ในระดบัมาก    เลือกเรียนเพราะผูป้กครองสนบัสนุนดา้นการเงิน

แนะนาํใหเ้รียน  เลือกเรียนเพราะบิดา – มารดามีส่วนในการเลือกสถานศึกษา  เลือกเรียนเพราะอาจารย์

แนะแนว  และเลือกเรียนเพราะรุ่นพี่เป็นผูแ้นะนําอยู่ในระดับปานกลาง  ซ่ึงสอดคล้องกับ ดลฤดี 

สุวรรณคีรี (2550 : บทคดัยอ่)  ท่ีทาํการศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ

ระดบัอาชีวศึกษาระหวา่งสถาบนัศึกษาของรัฐกบัเอกชน ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อใน
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ระดบัอุดมศึกษาของนกัเรียนมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี6 ทัว่ประเทศ นกัเรียนท่ีบิดามารดามีระดบัการศึกษาสูง

กวา่ปริญญาตรีและประกอบอาชีพรับราชการและนกัธุรกิจ จะมีการตดัสินใจศึกษาต่อมากกวา่นกัเรียน

ท่ีบิดามารดามีระดบัการศึกษาตํ่าและประกอบอาชีพอ่ืน เน่ืองจากบิดามารดาเป็นตน้แบบท่ีดีส่งผลต่อ

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิการคาดหวงัในการศึกษาต่อในระดบัสูงของนกัเรียนและพบวา่นกัเรียนท่ีครอบครัว

มีสถานภาพทางเศรษฐกิจดี จะมีการตดัสินใจศึกษาต่อมากกว่านกัเรียนท่ีครอบครัวมีสถานภาพทาง

เศรษฐกิจตํ่า ซ่ึงเศรษฐกิจเป็นตวักาํหนดโอกาสทางการศึกษาโดยการศึกษาในระดับอุดมศึกษามี

ค่าใชจ่้ายในรูปค่าธรรมเนียมการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา และค่าครองชีพอ่ืนๆ ดงันั้น นกัเรียนท่ีมาจาก

ครอบครัวท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจตํ่าย่อมยากท่ีจะมีโอกาสศึกษาต่อเสมอภาคกับนักเรียนท่ี

ครอบครัวมีสถานภาพทางเศรษฐกิจดี  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกฤษณ์ บุตรเนียน จุไร โชค

ประสิทธ์ิ และอรสา จรูญธรรม (2554: 49)  ท่ีได้ศึกษาปัจจยัในการเลือกเขา้ศึกษาในโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนในจงัหวดัปราจีนบุรี พบวา่ ปัจจยัในการเลือกเขา้ศึกษาประกอบดว้ย 2 ดา้น คือ ปัจจยั

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน เป็นเพราะว่านกัเรียนให้ความสนใจในวิชาชีพ นาํวิชาชีพไปประกอบอาชีพได้

รวมถึงการประกอบธุรกิจของครอบครัวมีส่วนในการผลกัดนัให้บุตรศึกษาต่อในสาขานั้นๆ ส่ิงสําคญัท่ี

ขาดไม่ได ้ คือ การไดรั้บแนวคิดการส่งเสริมให้ขอ้คิดเก่ียวกบัทางเลือกต่อในอนาคตท่ีเหมาะสมกบั

ตวัเองซ่ึงจะไดรั้บคาํปรึกษาจากครูแนะแนวและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษาทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า

นกัเรียนให้ความสําคญัในเร่ืองของระบบขององค์กร และการบริหารจดัการของโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน ในจงัหวดัปราจีนบุรี รวมถึงงานวิชาการของหลกัสูตรสายวิชาชีพและภาพลกัษณ์ของโรงเรียน 

ช่ือเสียงความโดดเด่น บุคลากรท่ีมีความสามารถ เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัในการสร้าง

แรงจูงใจใหน้กัเรียนเกิดความสนใจในการเลือกเขา้ศึกษา 

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 

จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนต่อสถาบนัอุดมศึกษาของนักเรียนสาย

อาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นผลผลิตและคุณภาพของนกัเรียน  ดา้น

กระบวนการเรียนการสอนแก่นกัเรียน  ดา้นอาคารสถานท่ีและทาํเลท่ีตั้งของสถานศึกษา  ดา้นส่งเสริม

การตลาด  ดา้นหลกัฐานท่ีเป็นวสัดุอุปกรณ์ของสถานศึกษา  ดา้นองค์ประกอบของสถานศึกษา  และ

ดา้นราคา ผูป้ระกอบการควรตระหนกัและมุ่งให้ความสําคญั โดยนาํประเด็นปัจจยัดงักล่าวไปวางแผน
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พฒันาปรับปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียนสายอาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา 

และเพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชนในการเป็นสถาบนัท่ีรองรับและผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพสู่

ชุมชนและสังคมต่อไป  

ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนักเรียนสาย

อาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังาโดยนาํแนวคิดการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค 

เขา้มาศึกษาร่วมดว้ย 

2. ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของกลุ่มผูท่ี้ทาํงานแลว้ 

เช่น ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนกังานบริษทัเอกชน ผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั เป็นตน้ เพื่อท่ีจะนาํมา

เปรียบเทียบกบันกัเรียนสายอาชีวศึกษา วา่มีความเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง  
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เลขที.่............................... 

 

แบบสอบถาม 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกเรียนสถาบันอุดมศึกษาของ 

นักเรียนสายอาชีวศึกษาในจังหวดัภูเกต็และพงังา 

 
 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์.................................................................;........................................................................... 

เบอร์โทรศพัท.์..........................................................................E-mail...................................................... 

สถาบนัศึกษา........................................................ระดบัศึกษา....................................สาขา....................... 
 

 

คําช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย    ในคาํตอบท่ีท่านเห็นวา่เหมาะสมกบัท่านมากท่ีสุด 

 

ตอนที ่1  ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

  1.  ชาย    2.  หญิง 

2. ระดบัการศึกษาในปัจจุบนั 

  1.  ปวส.1    2.  ปวส.2 

3. การศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี 

 1.   ตอ้งการศึกษาต่อ   2. ยงัไม่แน่ใจ 

4. เกรดเฉล่ียสะสม 

  1.  ตํ่ากวา่ 2.00    2.  2.01 – 2.50 

  3.  2.51 – 3.00   4.   3.01 – 3.50 

  5.  3.51 – 4.00    

5. รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 

  1. ไม่เกิน 15,000  บาท   2.  15,001 – 30,000 บาท 

  3.  30,001 – 45,000 บาท               4.  45,001 – 60,000 บาท 

  5.  60,001  บาท ข้ึนไป 
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ตอนที ่ 2   ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกเรียนสถาบันอุดมศึกษา 

คําช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย   ในคาํตอบท่ีเห็นวา่เหมาะสมมีอิทธิพลหรือมีความสาํคญัต่อการ

ตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของท่านมากท่ีสุด  ซ่ึงแต่ละขอ้มีความหมาย ดงัน้ี 

   5 หมายความวา่ ระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด 

   4            หมายความวา่ ระดบัความสาํคญัมาก  

   3            หมายความวา่ ระดบัความสาํคญัปานกลาง 

   2 หมายความวา่ ระดบัความสาํคญันอ้ย 

   1 หมายความวา่ ระดบัความสาํคญันอ้ยท่ีสุด 
 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกศึกษาต่อ 

ระดับความสําคัญ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

ด้านองค์ประกอบของสถานศึกษา 

1. เป็นท่ีรู้จกั ไดรั้บการยอมรับจากบุคคลทัว่ไป

โดยเฉพาะเร่ืองคุณภาพมาตรฐาน 

     

2. มีช่ือเสียงดา้นการจดัการเรียนการสอนของ

สถานศึกษา 

     

3. ไดรั้บการรับรองคุณภาพการศึกษา (สมศ.)      

4. มีครู-อาจารยจ์บตรงสาขาท่ีทาํการสอน      

5. มีสาขาวชิาชีพใหเ้ลือกเรียนหลากหลาย เช่น 

การท่องเท่ียว การโรงแรม คอมพิวเตอร์

กราฟฟิก บริหารธุรกิจ เป็นตน้ 

     

6. มีบรรยากาศ และส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีดี      

ด้านราคา 

7. มีการกาํหนดค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าบริการ

ต่างๆ อยา่งเหมาะสม 

     

8. มีการใหบ้ริการนกัเรียนอยา่งทัว่ถึง      

9. มีกระบวนการชาํระค่าธรรมเนียมการเรียน 

หรือค่าบริการต่างๆ อยา่งเป็นระบบ 

     

10. มีการใหบ้ริการเงินกูย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.)      

11. มีทุนการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียนท่ีขาดแคลน    

ทุนทรัพย ์
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกศึกษาต่อ 

ระดับความสําคัญ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

ด้านอาคารสถานที่และทาํเลทีต่ั้งของสถานศึกษา 

12.  ตั้งอยูใ่นเมือง ใกลแ้หล่งชุมชน      

13.  มีการคมนาคมท่ีสะดวก      

14.  มีมาตรการ หรือ แนวปฏิบติัเพื่อรักษาความ

ปลอดภยั 

     

15.  มีอาคารเรียน อาคารปฏิบติัการเหมาะสมหรือ

เพียงพอ 

     

16. ใหบ้ริการแก่ผูม้าติดต่ออยา่งสะดวก และ

รวดเร็ว 

     

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

17. มีการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์

วทิย ุรายการโทรทศัน์ทอ้งถ่ิน ป้านโฆษณา 

และเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

     

18. ใหค้วามสาํคญัในการจดักิจกรรมต่างๆ ท่ี

ส่งผลต่อช่ือเสียง 

     

19. มีกิจกรรมเสริมประสบการณ์ใหน้กัเรียนได้

ทาํงานระหวา่งเรียน 

     

20. มีการร่วมกิจกรรมกบัสถานประกอบการ เช่น 

บริษทัทวัร์ โรงแรม โรงงาน บริษทัหา้งร้าน 

หรืออ่ืนๆ 

     

21. มีการจดันิทรรศการวชิาการ/วชิาชีพ ทั้งภายใน

และภายนอกสถานศึกษา 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกศึกษาต่อ 

ระดับความสําคัญ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน 

22. มีระบบการสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อของ

นกัเรียนอยา่งเหมาะสม 

     

23. มีวธีิการสอน หรือเทคนิคการสอน ท่ี

เสริมสร้างใหน้กัเรียนมีทกัษะวชิาชีพมากข้ึน 

     

24. มีการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรอยา่ง

เหมาะสม 

     

25. มีการสนบัสนุนใหน้กัเรียนทาํโครงการ

วชิาชีพ 

     

26. มีการวดัผลประเมินผลโดยใชร้ะบบ

สารสนเทศท่ีทนัสมยั 

     

ด้านผลผลติ และคุณภาพของนักเรียน 

27. มีทกัษะอาชีพตามสาขาท่ีเรียน      

28. มีคุณธรรมและจริยธรรม      

29. ศึกษาต่อ หรือไดง้านทาํตรงสาขาท่ีสาํเร็จ

การศึกษา 

     

30. สามารถสอบผา่นมาตรฐานวิชาชีพ      

31. มีทกัษะดา้นวชิาชีพตรงกบัความตอ้งการของ

สถานศึกษาและสถานประกอบการ 

     

32. มีผลงานนวตักรรม หรือส่ิงประดิษฐ ์ท่ี

สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

     

ด้านบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบันักเรียน 

33. เลือกเรียนเพราะบิดา – มารดา มีส่วนในการ

เลือกสถานศึกษา 

     

34. เลือกเรียนเพราะอาจารยแ์นะแนว      

35. เลือกเรียนเพราะรุ่นพี่เป็นผูแ้นะนาํ      

36. เลือกเรียนเพราะผูป้กครองท่ีสนบัสนุนดา้น

การเงินแนะนาํใหเ้รียน 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกศึกษาต่อ 

ระดับความสําคัญ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

37. เลือกเรียนเพราะเห็นความสาํเร็จของผูท่ี้จบ

การศึกษา 

     

ด้านหลกัฐานทีเ่ป็นวสัดุอุปกรณ์ของสถานศึกษา 

38. มีการใชเ้ทคโนโลยหีรือนวตักรรมท่ีทนัสมยั

ในการจดัการเรียนการสอน 

     

39. มีการจดัส่ือการสอน อุปกรณ์การสอนเพียงพอ

ต่อนกัเรียน 

     

40. มีตาํรา หนงัสือเรียน มีคุณภาพและเพียงพอ

สาํหรับนกัเรียน 

     

41. มีหอ้งสมุด และศูนยก์ารเรียนรู้ต่างๆ อยา่ง

เหมาะสม 

     

42. มีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ หอ้งปฏิบติัการ

ดา้นภาษาเพียงพอ สาํหรับนกัเรียน 

     

 
ตอนที ่ 3 โปรดให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอืน่ๆ ต่อสถาบันอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรี 

  ตามความรู้สึกของท่าน 
 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
 

 
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาสละเวลาให้ข้อมูลต่อในคร้ังนี ้
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การกําหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 

 

ใช้ตารางสาํเรจ็รปูของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 
 

Sample Size (n) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือนต่าง ๆ 

Size of 

Population(N) 
±1% ±2% ±3% ±4% ±5% ±10% 

500 B B B B 222 83 

1,000 B B B 385 206 91 

1,500 B B 938 441 316 94 

2,000 B B 714 476 333 95 

2,500 B 1,250 769 500 345 96 

3,000 B 1,364 811 517 353 97 

3,500 B 1,458 843 530 359 97 

4,000 B 1,538 870 541 364 98 

4,500 B 1,607 891 549 367 98 

5,000 B 1,667 909 556 370 98 

6,000 B 1,765 938 566 375 98 

7,000 B 1,842 959 574 378 99 

8,000 B 1,905 976 580 381 99 

9,000 B 1,957 989 584 383 99 

10,000 5,000 2,000 1,000 588 385 99 

15,000 6,000 2,143 1,034 600 390 99 

20,000 6,667 2,222 1,053 606 392 100 

25,000 7,143 2,273 1,064 610 394 100 

50,000 8,333 2,381 1,087 617 397 100 

100,000 9,001 2,439 1,099 621 398 100 

∞ 10,000 2,500 1,111 625 400 100 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 
 

ช่ือ นายรณชยั คงกะพนัธ์ 
สถานทีท่าํงาน วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้งวทิยาลยัเทคโนโลยภูีเก็ต 
ตําแหน่ง อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ 
 หวัหนา้งานกิจการนกัศึกษา 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 ปริญญาตรี สาขาบริหารรัฐกิจ สาขารัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 ปริญญาโท สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
เบอร์โทรศัพท์ 087-8834466  

Email rkongkaphan@gmail.com 
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