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 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั  5 

 



 1 

บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 

ในปัจจุบันกระแสโลกาภิวัฒน์และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจสังคมของประเทศอยา่งรวดเร็วรวมทั้งในการท่ีประเทศ

ไทยเขา้สู่การแข่งขนัท่ีรุนแรงของยุคโลกาภิวฒัน์ซ่ึงตอ้งอาศยับุคลากรท่ีเป็นแรงงานคุณภาพหรือ

ระดบัมนัสมองของประเทศเป็นผูท่ี้มีความสามารถทั้งทางดา้นวิชาการและทางปฏิบติัตามกระแส

การเปล่ียนแปลงของโลกภายนอกสามารถนําองค์ความรู้ใหม่ๆมาปรับใช้ตามความตอ้งการของ

สังคมอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งจาํเป็นตอ้งเป็นผูมี้ความชาํนาญประกอบการงานได้

สัมฤทธ์ิผลเตม็ศกัยภาพของบุคคลซ่ึงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีคุณภาพ

และเป็นหวัใจในการพฒันาประเทศ (Suwankiri, 2007)  

อนาคตของประเทศชาติขึ้นอยูก่บัคุณภาพของการศึกษาเป็นสาํคญัการพยายามท่ีจะทาํให้คน

ไทยเป็น “คนเก่งคนดีและมีความสุข” นั้นจาํเป็นตอ้งเขา้ใจถึงความสาํคญัของการศึกษา ถือเป็นส่วน

หน่ึงในการพฒันาทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งหมายถึงการศึกษาหาความรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตเป็น

พื้นฐานแห่งความสําเร็จในชีวิต  สามารถนํามาใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อเล้ียงดูตนเองและ

ครอบครัวในอนาคต และตอ้งเป็นการผสมผสานกันระหว่างการศึกษาในระบบและนอกระบบ

การศึกษาตามอธัยาศยัโดยมีระบบการบริหารจดัการการศึกษาท่ีดีและมีประสิทธิภาพรัฐบาลจึงได้

ดาํเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  โดยให้ความสําคญัและเร่งรัดทาํให้หลกัการดงักล่าว  

สามารถนําไปปฏิบติัได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและวดัผลได ้โดยเน้นเร่ืองของโอกาสคุณภาพ

มาตรฐานและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการขบัเคล่ือน 4 ใหม่ไดแ้ก่การพฒันาคุณภาพคนไทยยคุ

ใหม่การพฒันาครูยุคใหม่การพฒันาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่การพฒันาการบริหาร

จดัการใหม่การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาเป็นระบบท่ีมีการเรียนการสอนศาสตร์และวิทยาการ

ชั้นสูงพร้อมทั้งมีการวิจยัเพื่อให้ศาสตร์เหล่านั้นมีความทันสมยัและลึกซ้ึงสามารถส่งเสริมและ

ขบัเคล่ือนให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในขณะเดียวกนัก็ส่งเสริมให้ผูเ้รียน  และผูส้อนสามารถนําองค์

ความรู้ไปใช้อํานวยประโยชน์ให้แก่สังคมโดยตรงอีกด้วย  (Office of the Higher Education 

Commission, 2010)  

การแข่งขนัของมหาวิทยาลยัต่างๆ ท่ีนบัวนัยิ่งตอ้งพฒันามหาวิทยาลยัของตนเองเพื่อดึงดูด

นกัศึกษาให้เขา้มาศึกษาในมหาวิทยาลยัเพิ่มขึ้นทั้งในเร่ืองคุณภาพการศึกษาสวสัดิการของนกัศึกษา
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บุคลากรในมหาวิทยาลยับรรยากาศในมหาวิทยาลยัส่ิงแวดลอ้มต่างๆรวมไปถึงคณะท่ีทาํการเปิด

สอนตอ้งรองรับความตอ้งการของนักศึกษาให้ครบถว้นอีกทั้งยงัตอ้งพฒันาไปถึงภาพลกัษณ์ท่ีเกิด

ขึ้นกบัมหาวิทยาลยัของตนเองสถานการณ์ในปัจจุบนัจะเห็นวา่มีมหาวิทยาลยัเกิดขึ้นเป็นจาํนวนมาก

ถึง 150 แห่งทั้งมหาวิทยาลยัของรัฐและมหาวิทยาลยัของเอกชนตลอดจนสถาบันการศึกษาและ

วิทยาลยัอีกกว่า 30 แห่งท่ีกาํลงัพฒันาตนเองเพื่อกา้วเป็นมหาวิทยาลยัในอนาคตทาํให้การแข่งขนั

ดา้นการเปิดรับนกัศึกษาของแต่ละสถาบนัมีกลวิธีหลากหลายมากยิง่ขึ้นซ่ึงเป็นปัจจยั 

สาํคญัใหม้หาวิทยาลยัต่างๆปรับตวัดา้นการบริหารจดัการใหมี้คุณภาพและยกมาตรฐานการ

เรียนการสอนใหเ้ป็นท่ียอมรับและเขา้สู่มาตรฐานสากลและตอบสนองความตอ้งการความสนใจและ

ความถนดัของนกัศึกษ (Liman, Panoh and Jeway, 2012)  

การศึกษาในระดบัอุดมศึกษาเป็นการศึกษาในระดบัสูงของระบบการศึกษาเป็นการส่งเสริม

ให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถในสาขาวิชาต่างๆโดยเฉพาะการประยกุตท์ฤษฎีเพื่อนาํไปสู่

การปฏิบติัการริเร่ิมการพฒันาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพการสร้างสรรค์และการเผยแพร่ความรู้

ดงันั้นสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆจึงไดมี้การจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจาก

การพฒันาประเทศโดยให้มีการจดัการเปิดสอนสาขาวิชาเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเลือก

ศึกษาไดเ้พิ่มมากขึ้นจนทาํให้บางคร้ังผูเ้รียนและผูป้กครองไดรั้บขอ้มูลไม่เพียงพอทาํให้เกิดความ

สับสนตดัสินใจไม่ถูกว่าควรจะเลือกเรียนในสาขาใดท่ีเหมาะสมกับตนเองโดยจะส่งผลต่อการ

ตัดสินใจในอนาคตของผูเ้รียนสอดคล้องกับ (Sovajassatakul, 2011) ได้กล่าวว่าการตัดสินใจมี

ความสําคญัยิ่ง  ต่อการดาํเนินชีวิตของบุคคลเพราะการทาํกิจกรรมทุกอย่างมีการตดัสินใจเขา้ไป

เก่ียวข้องแทบทั้ งส้ินการตัดสินใจท่ีสําคัญประการหน่ึงในชีวิตของผูเ้รียนคือการตัดสินใจใน

การศึกษาต่อเพราะเป็นเส้นทางท่ีผูเ้รียนต้องกาํหนดและวางแผนอนาคตให้กับตนเองเน่ืองจาก

การศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของความตอ้งการ  ท่ีจาํเป็นของมนุษยซ่ึ์งเป็นรากฐานในการสร้างความ

มัน่คงความปลอดภยัให้กบัชีวิต  และเป็นการสร้างให้บุคคลมีงานทาํรายได้รวมทั้งมีฐานะเป็นท่ี

ยอมรับของสังคม (Maslow, 1970) เน่ืองจากผูท่ี้มีการศึกษาสูงจะมีโอกาสในการปฏิบัติงานใน

ตาํแหน่งต่างๆในระดบัสูง  และมีฐานะทางสังคมแตกต่างจากผูไ้ดรั้บการศึกษาท่ีตํ่ากว่า (Horton & 

Hunt, 1984) การตดัสินใจเลือกมหาวิทยาลยัของผูเ้รียนเป็นหน่ึงในส่ิงท่ีมีความสาํคญัของผูเ้รียนและ

ครอบครัวท่ีจะตอ้งพิจารณาไตร่ตรองอย่างสมเหตุสมผลมีการตดัสินใจท่ีรอบคอบคาํนึงถึงผลดี

ผลเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระดับนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  (ม.6)  นักเรียนระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)และนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท่ีกาํลงัะ

สําเร็จการศึกษาได้มีโอกาส และมีทางเลือกในการตดัสินใจเลือกสถานศึกษามากขึ้น  เป็นช่วงท่ี

ผูเ้รียนจะตอ้งมีการตั้งเป้าหมายเพื่อศึกษาในสาขาต่างๆถา้ผูเ้รียนคนใดสามารถเลือกศึกษาต่อได้
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เหมาะสมกบัความถนดัของตนเองก็จะมีโอกาสประสบความสาํเร็จในชีวิตรวมทั้งยงัส่งผลต่อสถาน

ประกอบการแต่ถา้ผูเ้รียนเลือกไม่ตรงกับความรู้ความสามารถของตนเองก็อาจจะประสบความ

ลม้เหลวในการดาํเนินชีวิตดงันั้นวิธีการตดัสินใจโดยการลองผิดลองถูกจึงไม่ไดผ้ลการตดัสินใจท่ีดี

และมีเหตุผล 

ปั จจัย ท่ี ช้ี ว่ า บุ ค ค ล จะ ป ระ ส บ ค วา ม สํ า เ ร็จใ นชี วิตหรื อไ ม่ ส ถ า บันก า รศึ ก ษ า ใ น

ระดบัอุดมศึกษามีความมุ่งมัน่จดัการศึกษาเพื่อพฒันากาํลงัคนของชาติให้มีคุณภาพตามเจตนารมณ์

ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ทางวิชาการเป็นแหล่งการผลิต

บณัฑิตท่ีมีความรู้ทกัษะคุณธรรมและจริยธรรมคิดเป็นทาํเป็นและแกไ้ขปัญหาเป็นสามารถปรับตวั

เขา้กบัสังคมไดอ้ย่างมีคุณค่าเม่ือเรียนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลยักลไกสําคญัท่ีเป็นเคร่ืองมือใน

การผลิตบณัฑิตและบุคคลการท่ีมีคุณภาพคือการจดัการศึกษา  จะอาศยัพื้นฐานความเขม้แขง็จากการ

พฒันาเดิมใหเ้ป็นประโยชน์โดยคาํนึงถึงพื้นฐานความเป็นจริงท่ีสามารถปฏิบติัได ้(แผนกลยทุธ ์4 ปี) 

ซ่ึงเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี   ฉบบัท่ี 2 (2551- 2556) ท่ีตอ้งการให้ประเทศ

ไทยมีระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยการ–สร้างองค์ความรู้และนวตักรรมให้กับบัณฑิตเพื่อให้

บณัฑิตมีศกัยภาพในการปรับตวัและมีขีดความสามารถทางการแข่งขนัในยคุโลกาภิวฒัน์บนพื้นฐาน

ความยั่งยืนของท้องถ่ินไทย  (Office of the Higher Education Commission, 2010)  สถานการณ์

ปัจจุบนัมีมหาวิทยาลยัเพิ่มขึ้นจาํนวนมากทั้งมหาวิทยาลยัของรัฐและมหาวิทยาลยัของเอกชนรวมไป

ถึงวิทยาลยัต่างๆท่ีกาํลงัพฒันาตนเองเพื่อกา้วเป็นมหาวิทยาลยัในอนาคตทาํให้การแข่งขนั  ดา้นการ

เปิดรับนักศึกษาของแต่ละสถาบัน  มีกลวิธีหลากหลายมากยิ่งขึ้ นซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญ  ท่ีทาํให้

มหาวิทยาลยัต่างๆปรับตวัดา้นการบริหารจดัการใหมี้คุณภาพและยกมาตรฐานการเรียนการสอน  ให้

เป็นท่ียอมรับและเขา้สู่มาตรฐานสากลรวมทั้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน  ท่ีจะ

ตดัสินใจเลือกศึกษาสถาบนัใดจากความสําคญัและปัญหาดังกล่าวผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษา

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ปทีปพลีผล  ซ่ึงสามารถนาํผลการวิจยัไปใชใ้นการกาํหนดนโยบายการวางแผนการกาํหนดกลยุทธ์

ในเชิงรุกการประชาสัมพนัธ์อยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัมหาวิทยาลยัอ่ืนๆไดเ้ป็น

อย่างดีอีกทั้งสามารถจดัการเรียนการสอนให้ไดอ้ย่างเหมาะสมตามความตอ้งการของนกัศึกษาและ

ผูป้กครองต่อไป 
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1.2 คําถามการวิจัย 

 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผลท่ีเข้าศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศึกษามีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

2. ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ

นกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล มีลกัษณะเป็นอยา่งไร   

3. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัย

เทคโนโลยปีทีปพลีผล  มีลกัษณะเป็นอยา่งไร   

 

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล ท่ีเขา้ศึกษาต่อ

ในระดบัอุดมศึกษา 

2. เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัทางการตลาดในระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ปทีปพลีผล 

3. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ

นกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล 
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1.4 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ

นักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล มีกรอบแนวคิดในการทาํวิจยัไดมี้กาํหนดตวัแปรตน้ ตวั

แปรร่วม และตวัแปรตาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการดาํเนินงานวิจยัและเป็นแนวทางในการคน้หา

คาํตอบ 

 

            ตัวแปรอสิระ                                                                 ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

1.5 สมมติฐานการวิจัย 

 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของ

นกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผลแตกต่างกนั 

2. ปัจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับปัจจัยท่ีส่งผต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 - เพศ 

 - กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้น 

 - เกรดเฉล่ียสะสม 

 - รายไดร้วมต่อเดือนของครอบครัว 
 

ปัจจัยทางการตลาด 

1.ดา้นผลิตภณัฑ ์

2.ดา้นราคา 

3.ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

 

 

 

 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้

ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของ

นกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีป

พลีผล 

H1 

H2 
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1.6 ขอบเขตในการวิจัย 

 

1.ประชากร ไดแ้ก่  นกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผลท่ีกาํลงัศึกษา และจบการศึกษา

ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

เพื่อศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา จาํนวนทั้งหมด 700 คน (ขอ้มูล ฝ่ายทะเบียนและวดัผล ณ วนัท่ี 11 

เดือนมิถุนายน 2562 ) 

2.กลุ่มตวัอยา่ง  คือกลุ่มตวัอยา่งเชิงปริมาณได ้แก่นกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผลท่ี

กาํลงัศึกษา และจบการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) ทาํการกาํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane, 1967) ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 300 คนโดย

การเลือกใชวิ้ธีสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 

 3. ระยะเวลาในการเกบ็กลุ่มตวัอยา่งตั้งแต่เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2562 – มีนาคม พ.ศ.2562 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

1.  ตัวแปรต้น (Independent Variable)  

1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ กาํลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น เกรดเฉล่ียสะสม และ

รายไดร้วมต่อเดือนของครอบครัว 

1.2 ปัจจยัทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

2.  ตัวแปรตาม คือ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ

นกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล 

 

1.7 นิยามคําศัพท์ 

 

  ผูวิ้จยัไดน้าํตวัแปรมากาํหนดคาํนิยามคาํคาํศพัทเ์พื่อนาํไปสร้างเคร่ืองมือวิจยัให้ไดค้าํตอบ

ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ดงัต่อไปน้ี 

หลกัสูตร หมายถึง ขอ้กาํหนดว่าด้วยจุดหมาย แนวทาง วิธีการ และเน้ือหาสาระในการ

วดัผลการเรียนการสอนในโรงเรียน มหาวิทยาลยั เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถ เจตคติและ

พฤติกรรมตามท่ีกาํหนดในจุดหมายของการศึกษา รวมถึงเน้ือหาความรู้และประสบการณ์ท่ีจะจดั

ใหก้บัผูเ้รียนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล 
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ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหมายถึง ภาพท่ีเกิดขึ้นนในจิตใจ ซ่ึงบุคคลท่ีมีความรู้สึกนึกคิดต่อ

สถาบันการศึกษาภาพในใจดังกล่าวของบุคคลนั้นๆ อาจจะได้มาทั้งประสบการณ์โดยตรงและ

ประสบการณ์ทางออ้มของตวัเขาเอง เช่น ไดป้ระสบมาดว้ยตนเอง หรือไดย้นิไดฟั้งมาจากคาํบอกเล่า

ของผูอ่ื้น หรือจากกิตติศพัทเ์ล่าลือต่างๆนานา เป็นตน้ 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการเข้า ศึกษาใน

ระดบัอุดมศึกษาซ่ึงค่าใช้จ่ายดงักล่าวอาจจะแตกต่างกันในแต่ละหลกัสูตร แต่ละสาขาวิชาถา้เป็น

คณะท่ีเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกี็จะแพงกวา่คณะอ่ืนๆ 

การประชาสัมพนัธ์ หมายถึง การติดต่อส่ือสารเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจใหก้บัผูส้มคัรเรียน

วา่แต่ละหลกัสูตรมีขอ้ดีอยา่งไร เม่ือจบการศึกษาแลว้สามารถนาํความรู้น้ีไปทาํงานอยา่งไร ไดบ้า้ง 

ทาํเลท่ีตั้ง หมายถึง ประกอบส่ิงอาํนวยความสะดวก สะดวกครบครัน  เช่น มีอากาศ บริสุทธ์ิ

แจ่มใสเหมาะสาํหรับเป็นท่ีตั้งของสถาบนัและการเดินทางคมนาคมสะดวกสบาย  

ความรู้ความสามารถของอาจารยผ์ูส้อน หมายถึง การวางแผนการสอนเป็นภารกิจสําคัญ

ของครูผูส้อน ทาํให้ผูส้อนทราบล่วงหน้าว่าจะสอนอะไร เพื่อจุดประสงค์ใด สอนอย่างไร ใชส่ื้อ

อะไร และวดัผลประเมินผลโดยวิธีใดเป็นการเตรียมให้พร้อมก่อนสอน การท่ีผูส้อนไดว้างแผนการ

สอนอย่างถูกตอ้งตามหลกัสูตรย่อมช่วยให้เกิดความมัน่ใจในการสอน ทาํให้สอนนไดค้รอบคลุม

เน้ือหา สอนอย่างมีแนวทางและมีเป้าหมาย เป็นการสอนท่ีให้คุณค่าแก่ผูเ้รียน ดังนั้น ผูส้อนจึง

จาํเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ในเก่ียวกับความหมาย ความสําคญั ลกัษณะ ขั้นตอนการจดัทาํและ

หลกัการวางแผนการสอนตลอดจนลกัษณะของการสอนท่ีดี เพื่อส่งผลให้การเรียนการสอนดาํเนิน

ไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 การจดัการเรียนการสอน หมายถึง การจดัการเรียนการสอนท่ีผูบ้ริหารตอ้งยึดและปฏิบติั

อย่างถูกตอ้งเหมาะสม ตลอดจนมีการอาํนวยความสะดวก เพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ การจดัแผนการสอน การจดัอาจารยเ์ขา้ในแต่ละสาขาวิชาต่างๆ นอกจากนั้น ยงั

มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมนกัศึกษาโดยคาํนึงถึงความแตกต่างเพื่อเกิดแรงจูงใจในการเรียนการสอนถือวา่

เป็นภารกิจของทางสถาบนัเพื่อพฒันานักศึกษาไปสู่จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อากาศสถานท่ีเป็นส่ิงจาํเป็นต่อการดาํเนินงานผูบ้ริหารควรให้ความสําคญัต่อสถานท่ี

เพื่อให้เหมาะสมกบัความสําคญัของงานสถานท่ีท่ีดีควรมีความสะอาด สะดวก และมีประสิทธิภาพ

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดาํเนินงานต่างๆ ของสถาบนัให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึง

การเปลียนแปลงทางการศึกษา การเพิ่มหรือลดของจาํนวนนักศึกษา การเปล่ียนแปลงของชุมชน 

อุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรเพื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประกอบดว้ย หอ้งสมุด หอ้งบริการส่ือการเรียนการสอน ต่างๆ เป็นตน้ 
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1.8 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 

1. ไดท้ราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลของนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล  ท่ีเขา้ศึกษา

ต่อในระดบัอุดมศึกษา 

2. ได้ทราบถึงระดับปัจจัยทางการตลาดในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัย

เทคโนโลยปีทีปพลีผล 

3 .  ได้ทราบถึงระดับปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเขา้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ

นกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วข้อง 

 

 งานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนักศึกษา

วิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล ผูวิ้จยัไดศึ้กษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ

นาํมาประกอบการนาํเสนอผลงานวิจยัไปใช้ให้เกิดประโยชน์  และเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ

การวิจยัท่ีไดก้าํหนดไวโ้ดยแบ่งหวัขอ้ออกเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 

2.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการ 

2.3  แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

2.4  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจูงใจ 

2.5  ประวติัวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล 

2.6  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

 

ทฤษฎีการตัดสินใจ  

ทฤษฎีการตดัสินใจ ไดมี้นกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนัดงัน้ี 

บาร์นาร์ด (Barnard, 1938)ใหค้วามหมายของการตดัสินใจวา่เป็นเทคนิควิธีท่ีลดทางเลือกลง

มาให ้เหลือเพียงทางเดียว  

ไซมอน (Simon, 1957)ไดใ้หค้วามหมายวา่ การตดัสินใจเป็นกระบวนการของการหาโอกาส

ท่ีจะ ตดัสินใจ การหาทางเลือกท่ีพอเป็นไปได ้และทางเลือกจากงานต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่ 

มูดี (Moody, 1997) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การตดัสินใจเป็นการกระทาํท่ีตอ้งทาํเม่ือไม่มีเวลาท่ี

จะหา ขอ้เท็จจริงอีกต่อไป ปัญหาท่ีเกิดขึ้นก็คือ เม่ือใดถึงจะตดัสินใจว่าควรหยุดหาขอ้เท็จจริง แนว 

ทางแกไ้ขจะเปล่ียนแปลงไปตามปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข ซ่ึงการรวบรวมขอ้เทจ็จริงเก่ียวพนักบัการใช้

จ่ายและการใชเ้วลา  

กิบสันและอิวาน เซวิช (Gibson and Ivancevich, 1970)ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจ

ไวว้่า เป็นกระบวนการสําคญัขององคก์ารท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งกระทาํอยู่บนพื้นฐานของขอ้มูลข่าวสาร

(Information) ซ่ึง ไดรั้บมาจากโครงสร้างองคก์าร พฤติกรรมบุคคล และกลุ่มในองคก์าร  

โจนส์ (Jones, 1996)ได้ให้ความหมายของการตดัสินใจองค์การว่าเป็นกระบวนการ ท่ีจะ
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แกปั้ญหา ขององค์กร โดยการคน้หาทางเลือกและเลือกทางเลือกหรือแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด เพื่อ

บรรลุเป้าหมายขององคก์ารท่ีไดก้าํหนดไว ้ ดงัน้ี 

1) ทฤษฎีบรรทดัฐาน (Normative Theory) เป็นทฤษฎีการตดัสินใจท่ีมีลกัษณะสาํคญั คอื จะ

คาํนึงถึงว่า แนวทางการตดัสินใจ น่าจะเป็น หรือควรจะเป็นเช่นใด จึงจะสามารถ บรรลุถึงเป้าหมาย

ท่ีตอ้งการตดัสินใจได ้ซ่ึงการพิจารณาว่าแนวทางใดเป็นแนวทางท่ี น่าจะเป็น หรือควรจะเป็นนั้น 

ย่อมขึ้นอยู่กบัวิจารณญาณของบุคคลแต่ละคน ซ่ึงอาจจะคลา้ยคลึงหรือแตกต่างกนัก็ได ้ดงันั้น การ

ใชท้ฤษฎีน้ี ตดัสินใจในประเด็นปัญหาใดๆ ก ็ตาม จึงมีลกัษณะท่ีขึ้นอยูก่บัมาตรฐานหรือหลกัเกณฑ์

ดงักล่าว จะเป็นเคร่ืองกาํหนดวา่มีปัญหานั้นๆ น่าจะหรือควรจะตดัสินใจอยา่งไร จึงจะดีท่ีสุด ถูกตอ้ง

เหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงในทรรศนะของบุคคลอ่ืน ท่ีมีมาตรฐานความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั อาจจะเห็นว่า

ไม่เหมาะสมก็ได้ ด้วยเหตุน้ี การตดัสินใจโดยใช้ทฤษฎีจึงมีลกัษณะการพรรณนาแบบอุดม ทศัน์  

(Idea Type) มากกวาจะเป็นแบบวิเคราะห์ถึงสภาพท่ีแทจ้ริง  

2)  ทฤษฎีพรรณนา (Descriptive Theory) คือ เป็นทฤษฎีการตดัสินใจท่ีมีลกัษณะแตกต่าง

กับทฤษฎีแรก กล่าวคือ เป็นทฤษฎีท่ีมีสาระสําคญัท่ีว่าการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาหน่ึงๆ จะตอ้ง

กระทาํอยา่งไร จึงจะสัมฤทธ์ิผลได ้ไม่วา่ผลของการตดัสินใจนั้น จะเป็นท่ีช่ืนชอบหรือพึงพอใจของ

ผูต้ัดสินใจหรือไม่ก็ตาม หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ การตัดสินใจ โดยใช้ทฤษฎีน้ี จะพยายาม

หลีกเล่ียงการใช้ความรู้สึกนึกคิดใด หรือค่านิยมส่วนตวัของผูต้ดัสินใจมาเป็นหลกัเกณฑ์ในการ

ตดัสินใจ โดยมุ่งเน้นให้การตดัสินใจเป็นไปอย่างมีเหตุผล มีความถูกตอ้งและเป็นท่ียอมรับของ

บุคคลทัว่ไป ดงันั้น จึงไดมี้การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีแน่นอน ตลอดจนมีการนาํเอาเทคนิค

สมยัใหม่ต่างๆ เขา้มาช่วย ในการตดัสินใจดว้ย เพื่อท่ีจะใหก้ารตดัสินใจนั้น มีความถูกตอ้งเหมาะสม

ท่ีสุด ดังนั้นกล่าวได้ว่า การตัดสินใจ คือ ผลสรุปหรือผลขั้นสุดทา้ยของกระบวนการคิดอย่างมี

เหตุผลเพื่อเลือกแนวทางการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบสถานการณ์ ทรัพยากร และบุคคล สามารถ

นาํไปปฏิบติัและทาํให้งานบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคต์ามท่ีตอ้งการ การตดัสินใจ เป็นส่วน

หน่ึงของบทบาทของผูบ้ริหารท่ีเกิดจากตาํแหน่งและอาํนาจท่ีเป็นทางการ คือ บทบาทการเป็น

ผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) บทบาทผูจ้ ัดการ สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา (Disturbance Handler) 

บทบาทผูจ้ดัทรัพยากร (Resource Allocator) และบทบาทผู ้เจรจาต่อรอง (Negotiator)  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ  

1.  การจูงใจ (Motivation)  หมายถึง แรงผลกัดนัจากความตอ้งการและความคาดหวงัต่างๆ 

ของมนุษย ์เพื่อให้แสดงออกตามท่ีตอ้งการ ดว้ยความพึงพอใจ (Satisfaction) อาจกล่าวไดว้่า การจูง

ใจ เป็นส่ิงเร้า และความพยายามท่ีจะตอบสนองความตอ้งการหรือเป้าหมาย ส่วนความพึงพอใจ 
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หมายถึง ความพอใจเม่ือความตอ้งการไดรั้บการตอบสนอง ดงันั้นการจูงใจจึงเป็นส่ิงเร้า เพื่อให้ได้

ผลลพัธ์คือความพึงพอใจซ่ึงเป็นผลลพัธ์ ซ่ึงไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของการจูงใจหลายประการ ดงัน้ี 

ทฤษฎีการจูงใจของนักจิตวิทยาช่ือ Abraham Maslow (1970) โดยมาสโลว์มองความ

ตอ้งการเป็นลกัษณะลาํดบัขั้นจากระดบัตํ่าสุดไปยงัระดบัสูงสุด และเม่ือความตอ้งการระดับหน่ึง

ไดรั้บการตอบสนองจะมีความตอ้งการอ่ืนในระดบัท่ีสูงขึ้นต่อไป คือ 

ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ Alderfer (1969) เป็นทฤษฎีความต้องการซ่ึงกําหนดลําดับ

ขั้นตอนความตอ้งการ ซ่ึงช้ีให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างความต้องการในระดับตํ่าและความ

ตอ้งการในระดบัสูงโดยระลึกเสมอว่าระดบัความตอ้งการของบุคคลสามารถเปล่ียนไปในระดบัสูง

ขึ้นหรือตํ่าลงไดเ้สมอ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัความสามารถตอบสนองความตอ้งการในระดบัตํ่าลงหรือความ

ตอ้งการในระดบัสูงขึ้นไดห้รือไม ่

ทฤษฎีความตอ้งการแสวงหาของ McClelland (1969) เป็นทฤษฎีซ่ึงเสนอแนะว่าความ

ตอ้งการท่ีแสวงหาการ เรียนรู้โดยอาศยัชีวิตและการท่ีบุคคลมุ่งท่ีความตอ้งการเฉพาะอย่างมากกว่า

ความตอ้งการอ่ืน ๆ 

ทฤษฎีความคาดหวงัในการจูงใจของ Vroom (1964) ซ่ึงถือว่าบุคคลจะไดรั้บการกระตุน้ให้

กระทาํส่ิงซ่ึงสามารถบรรลุเป้ าหมายกล่าวคือ การจูงใจเป็นส่ิงมีคุณค่าซ่ึงแต่ละบุคคลกาํหนด

เป้าหมายและโอกาสเพื่อให ้ บรรลุเป้าหมายนั้น นอกจากน้ีบุคคลจะไม่มีการจูงใจใหบ้รรลุเป้าหมาย 

ถา้ความคาดหวงัเป็นศูนยห์รือติดลบ 

2. ภาวะเศรษฐกิจ ความเจริญกาวหนา้ทางดา้นเศรษฐกิจ เป็นความปรารถนาของคนทุกคน 

ได้มีนักเศรษฐศาสตร์หลาย ท่านคิดตวัแบบการขยายตวัทางเศรษฐกิจ เพื่อจะได้นําไปใช้ในการ

พฒันาประเทศ เช่น ตวัแบบของอาดาม สมิธ และริคาร์ โด มีความเหมาะสมกบัสังคมในประเทศ

องักฤษ ในยุคสมยันั้น องักฤษจึงมีความ เจริญกา้วหนา้ทางดา้นเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เม่ือความมนั

คงเกิดขึ้นกับองักฤษแล้ว ความมัน่คงก็ติดตามมา ด้วยภาวะเศรษฐกิจ ซ่ึงภาวะเศรษฐกิจถือเป็น

ปัญหาระดบัชาติท่ีเก่ียวพนักบัการลงทุน การบริโภค การออมทรัพยก์ารท่ีจะเขา้ใจบทบาทของส่ิง

เหล่าน้ีจาํเป็นท่ีเราตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัสําคญั ๆ ท่ีมีอิทธิพลอยูเ่หนือการตดัสินใจ คือ การตดัสินใจ

กระทาํการลงทุน การออมทรัพย ์ฯลฯ จึงสรุปไดว้า่ ภาวะเศรษฐกิจเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจ 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ 

 

แนวคิดทฤษฎีของการให้บริการ หมายถึง ความรู้อย่างหน่ึงท่ีจะตอ้งใช้อย่างถาวรและเป็น

ปกติในการผลิตการให้บริการ อย่างเป็นประเพณีและธรรมเนียมปฏิบติัความรู้น้ีไดมี้การสะสมใน

รูปแบบเป็นท่ีรู้กนัในทกัษะท่ีเช่ียวชาญ ของประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งในการให้บริการ (Routio, 2007) 

เป้าหมายของการใหบ้ริการ คือ การมีการใหบ้ริการท่ีง่ายกวา่ เพื่อมีภาพรวมของการใหบ้ริการท่ีดีขึ้น 

และมีความแตกต่างกนัในการให้บริการ (Routio, 2007) จุดสําคญัของทฤษฎีของการให้บริการใน

ปัจจุบนั คือ ไดร้วมวิทยาการสมยัใหม ่(Technology) การประหยดัทางเศรษฐกิจ (Economy) คุณภาพ 

(Quality) ทนัการ (Timely) ปลอดภยั (Safety) จูงใจ (Motivation) และมีจิตวิทยา (Psychology)ใน

การใหบ้ริการ   

นอกจากน้ี ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา (2552 ) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดในการประเมินคุณภาพการ

บริการของ Parasuraman และคณะวา่ ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการท่ีลูกคา้ประเมินคุณภาพของการบริการท่ี

ลูกคา้ไดรั้บเรียกว่า “คุณภาพของการบริการท่ีลูกคา้รับรู้” (Perceived Service Quality) ซ่ึงจะเกิดขึ้น

จากการท่ีลูกคา้ทาํการเปรียบเทียบ “บริการท่ีไดรั้บ” (Perceived Services) ซ่ึงเกิดขึ้นหลงัจากท่ีลูกคา้

ได้รับการบริการแล้วกับความคาดหวัง ต่อการบริการท่ีจะได้รับ  (Expected Services)โดย 

Parasuraman Zeithaml และคณะ (1985) มีเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของบริการ แบ่งเป็น 5 

เกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

1. ความไวว้างใจน่าเช่ือถือ (Reliability) ความสามารถในการให้บริการในระดับหน่ึงท่ี

ตอ้งการอยา่งถูกตอ้ง (Accurate Performance) และไวว้างใจ (Dependable) 

2. ความมัน่ใจ (Assurance) ผูใ้ห้บริการมีความรู้ทกัษะท่ีจาํเป็นในการบริการ(Competence) 

มีความสุภาพและเป็นมิตรกบัลูกคา้ (Courtesy) มีความซ่ือสัตยแ์ละสามารถสร้างความมัน่ใจให้แก่

ลูกคา้ได ้(Credibility) และความมัน่คงปลอดภยั (Security) 

3.  ส่ิ ง ท่ีสามารถจับต้องได้ รูปลักษณ์  (Tangibles)  ส่ิ งอํานวยความสะดวกต่าง  ๆ 

สภาพแวดลอ้ม เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

4. ความใส่ใจ/การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) ความสามารถในการเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวกและ

สามารถติดต่อได้ง่าย (Easy Access) ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร (Good Communication) 

และเขา้ใจลูกคา้(Customer understanding) 

5.  การตอบสนองตอบลูกค้า  (Responsiveness)  ความเต็มใจ ท่ีจะให้บ ริกา รทันที  

(Promptness) และใหค้วามช่วยเหลือเป็นอยา่งดี (Helpfulness) 
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นอกจากน้ียงัไดก้าํหนดเคร่ืองมือในการวดัระดบัคุณภาพการให้บริการ (Service Quality)

ประกอบดว้ย 22 รายการกระจายมาจาก 5 องคป์ระกอบของคุณภาพการใหบ้ริการ คอื  

รูปลกัษณ์ (Tangible) ประกอบดว้ย 

1. ความทนัสมยัของอุปกรณ์ 

2. สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีใหบ้ริการ 

3. การแต่งการของพนกังาน 

4. เอกสารเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการ 

ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ประกอบดว้ย 

1. ความสามารถของพนกังานในการใหบ้ริการไดต้รงตามท่ีสัญญาไว ้

2. การเก็บรักษาขอ้มูลของลูกคา้และการนาํขอ้มูลมาใชใ้นการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

3. การทาํงานไม่ผิดพลาด 

4. การบาํรุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองมือใหพ้ร้อมใชง้านเสมอ 

5. การมีจาํนวนพนกังานเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

การตอบสนอง (Responsiveness) ประกอบดว้ย 

1. มีระบบการใหบ้ริการท่ีใหบ้ริการไดร้วดเร็ว 

2. ความพร้อมของพนกังานในการใหค้าํแนะนาํปรึกษาแก่ลูกคา้ 

3. ความรวดเร็วในการทาํงานของพนกังาน 

4. ความพร้อมของพนกังานในการใหบ้ริการลูกคา้ทนัทีท่ีตอ้งการ 

การใหค้วามมัน่ใจ (Assurance) ประกอบดว้ย 

1. ความรู้ความสามารถของพนกังานในการใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการบริการ 

2. การสร้างความปลอดภยัและเช่ือมัน่ในการรับบริการ 

3. ความมีมารยาทและความสุภาพของพนกังาน 

4. พฤติกรรมของพนกังานในการสร้างความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการของธนาคาร 

การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) ประกอบดว้ย 

1. การใหค้วามสนใจและเอาใจใส่ลูกคา้แต่ละคนของพนกังานบริการ 

2. เวลาในการเปิดใหบ้ริการใหค้วามสะดวกแก่ลูกคา้ 

3. โอกาสในการรับทราบขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ของกิจการผูรั้บบริการ 

4. ความสนใจลูกคา้อยา่งแทจ้ริงของพนกังาน 

5. ความสามารถในการเขา้ใจความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้อยา่งชดัเจน 
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อย่างไรก็ตาม Hill and Needey (2008) ให้ความเห็น มุมมองของลูกค้าในการ

เลือกใช้บริการวิชาชีพต่าง ๆ เช่นบญัชีนั้น มีความแตกต่างอย่างมากมายจากการเลือกใช้

บริการทัว่ไป เช่นบริการทาํความสะอาด ฯลฯ เน่ืองจากการเลือกใชบ้ริการของวิชาชีพนั้น 

นอกจากจะตอ้งพิจารณาปัจจยัทัว่ไปของการให้บริการแลว้ ยงัตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัเฉพาะท่ี

แตกต่างกนัของแต่ละวิชาชีพดว้ย เช่น ความรู้ความ สามารถของผูใ้ห้บริการ ซ่ึงมีผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการหรือการตดัสินใจใชบ้ริการต่อลูกคา้  

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

 

ส่วนประสมทางการตลาด จดัเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับการตลาด

บริการนั้น นอกเหนือจากส่วนประสมทางการตลาดสําหรับสินคา้ทัว่ไปท่ีประกอบดว้ย 4’Ps ไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑ์และการบริการ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีให้บริการและช่องทางการจดัจาํหน่าย 

(Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) แล้ว ส่วนประสมทางการตลาดบริการยังมี

ส่วนประกอบท่ีเพิ่มขึ้นมาอีก 3 ส่วน คือ พนกังาน  กระบวนการใหบ้ริการ และลกัษณะทางกายภาพ 

โดยปัจจยัพื้นฐานเหล่าน้ี สามารถควบคุม ปรับปรุง เปล่ียนแปลง แกไ้ขได ้และมุ่งสนใจตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, 2541: 35-36, 337) ซ่ึงแต่ละรายการมี

รายละเอียดดงัน้ี 

1.  ผลิตภณัฑ์  (Product)  หมายถึง  ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ  เพื่อสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขาย อาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ ผลิตภณัฑ์จึง

ประกอบดว้ย สินคา้ บริการ สถานท่ี องคก์รหรือบุคคล ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ มีคุณค่า ใน

สายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลทาํให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายได ้การกาํหนดกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ตอ้ง

พยายามคาํนึงถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

1.1  ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์ และหรือความแตกต่างทางการแข่งขนั  

1.2  พิจารณาจากองคป์ระกอบหรือคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์เช่น ประโยชน์   พื้นฐาน 

รูปร่างพื้นฐาน รูปร่างลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ ฯลฯ 

1.3  การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์  เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ของบริษทัเพื่อแสดง

ตาํแหน่งท่ีแตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย 

1.4  การพฒันาผลิตภณัฑ ์ เพื่อใหผ้ลิตภณัฑมี์ลกัษณะใหม่และปรับปรุงให้ดีขึ้น ซ่ึงตอ้ง

คาํนึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหดี้ยิง่ขึ้น   

1.5 กลยทุธ์เก่ียวกบัส่วนประสมของผลิตภณัฑ ์และสายผลิตภณัฑ ์ 
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2.  ราคา (Price) หมายถึง  มูลคา่ผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ราคาเป็นส่วนประสมทาง  การตลาด

ตัวท่ีสอง ถดัจากผลิตภัณฑ์ ราคาเป็นต้นทุน ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า 

ผลิตภณัฑก์บัราคาผลิตภณัฑน์ั้นถา้คุณค่าสูงกว่าราคา เขาจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น ผูก้าํหนด   กลยุทธ์

การตลาดดา้นราคาตอ้งคาํนึงถึงประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

2.1  คุณคา่ท่ีรับรู้ ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาวา่การยอมรับของลูกคา้ใน 

คุณค่าของผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ราคานั้น ผลิตภณัฑน์ั้น 

                2.2  ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

                  2.3  การแข่งขนั 

                 2.4  ปัจจยัอ่ืน ๆ 

3.  การจัดจําหน่าย (Place หรือ  Distribution)   หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึง

ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองค์การไปยงัตลาด 

สถาบนัท่ีนาํผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมาย คือสถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจาย

ตวัสินคา้ ประกอบด้วย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการรักษาสินคา้คงคลงั การจดัจาํหน่ายจึง

ประกอบดว้ย 2 ส่วนดงัน้ี  

3.1  ช่องทางการจัดจําหน่าย  หมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภัณฑ์และหรือกรรมสิทธ์ิท่ี

ผลิตภณัฑถ์ูกเปล่ียนมือไปยงัตลาด ในระบบช่องทางการจดัจาํหน่ายจึงประกอบดว้ยผูผ้ลิต คนกลาง 

ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 

3.2 การสนับสนุนการกระจายตวัสินคา้สู่ตลาด หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

เคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมการกระจายตวัของสินคา้ 

จึงประกอบดว้ยงานท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี คือ การขนส่ง การเก็บรักษา  การคลงัสินคา้ และการบริหาร

สินคา้คงเหลือ  

4.  การส่งเสริมการตลาด  (Promotion)  เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่าง  ผูข้าย

กบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใช้พนักงานขายทาํการขาย 

และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการซ่ึงอาจเลือกใชห้น่ึง

หรือหลายเคร่ืองมือตอ้งใชห้ลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสานกนั โดยพิจารณา

ความเหมาะสมของลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์คู่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้เคร่ืองมือส่งเสริมท่ี

สาํคญั มีดงัน้ี คือ 

4.1  การโฆษณา  เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกับองค์การและหรือ   

ผลิตภณัฑ ์บริการ หรือความคิดท่ีตอ้งมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภ์รายการ กลยุทธ์ในการโฆษณาจะ

เก่ียวขอ้งกบั 
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4.1.1  กลยทุธ์การสร้างสรรคโ์ฆษณา และยทุธวิธีการโฆษณา  

4.1.2  กลยทุธ์ส่ือ  

4.2  การขายโดยใชพ้นักงานขาย เป็นกิจกรรมการแจง้ข่าวสารและจูงใจตลาดโดยใช้

บุคคล งานในขอ้น้ีจะเก่ียวขอ้งกบั 

4.2.1  กลยทุธ์การขายโดยใชพ้นกังานขาย  

4.2.2  การจดัหน่วยงานขาย  

4.3  การส่งเสริมการขาย หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมการขายท่ีนอกเหนือจากการ

โฆษณา การขายโดยใชพ้นกังานขาย และการใหข้่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงสามารถกระตุน้

ความสนใจทดลองใช ้หรือการซ้ือโดยลูกคา้ขั้นสุดทา้ยหรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการส่งเสริมการขาย

มี 3 รูปแบบ คือ  

4.3.1  การกระตุน้ผูบ้ริโภค เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค 

4.3.2  การกระตุน้คนกลาง เรียกวา่ การส่งเสริมการขายมุ่งสู่คนกลาง  

4.3.3  การกระตุน้พนกังานขาย เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนกังานขาย 

4.4  การให้ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ การให้ข่าวเป็นการเสนอความคิดเห็น

เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน ส่วนการ ประชาสัมพนัธ์ หมายถึง ความพยายามท่ีมี

การวางแผนโดยองค์การหน่ึงเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองค์การให้เกิดกบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง การให้

ข่าวสารเป็นกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพนัธ ์

4.5  การตลาดทางตรง และการตลาดเช่ือมโยง เป็นการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย

เพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึงวิธีการต่าง ๆ ท่ีนักการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภณัฑ์

โดยตรงกบัผูซ้ื้อและทาํใหเ้กิดการตอบสนองในทนัที ประกอบดว้ย  

4.5.1  การขายทางโทรศพัท ์

4.5.2  การขายโดยใชจ้ดหมายตรง 

4.5.3  การขายโดยใชแ้คตตาลอ็ค 

4.5.4  การขายทางโทรทศัน์ วิทยุ หรือหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงจูงใจให้ลูกคา้มีกิจกรรม

ตอบสนอง เช่น การใชค้ปูองแลกซ้ือ 

5.  บุคลากร (People) พนักงานต้องอาศัยการคัดเลือก  การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้

สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือ คู่แข่งขนั พนกังานตอ้งมีความสามารถ มี

ทศันคติท่ีดี สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ มีความคดิริเร่ิม มีความสามารถในการแกไ้ข

ปัญหาและสามารถสร้างค่านิยมให้กบับริษทั โดยบุคลากรทุกคนตอ้งเขา้ใจว่างานของเขา คือ  การ

สร้างความพึงพอใจและตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ จึงตอ้งทาํให้บคุลากรมีความสนใจ
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ในการให้บริการ มีการจูงใจบุคลากรในการทาํงาน สร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานใหบุ้คลากร

มีความพึงพอใจเสียก่อน บุคลากรจึงจะสามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพ และเป็นท่ีพึงพอใจกบั

ลูกคา้ 

ในบริษทัท่ีมีช่ือเสียงมกัมีการสร้างความแตกต่างดา้นบุคลากร   คือการสร้างความแตกต่าง

ด้านคุณสมบัติ ธุรกิจจึงมีข้อได้เปรียบคู่แข่งขันโดยจ้างและฝึกพนักงานท่ีดีกว่าคู่แข่งขัน การ

ฝึกอบรมพนักงานให้มีคุณภาพดีขึ้นประกอบดว้ย 6 ลกัษณะคือ ความสามารถ พนักงานตอ้งอาศยั

ความชาํนาญและมีความรู้ในการขาย ความมีนํ้ าใจ พนักงานขายตอ้งมีมนุษยส์ัมพนัธ์มีความเป็น

กนัเองมีวิจารณญาณ ความเช่ือถือได ้พนกังานขายตอ้งมีความน่าเช่ือถือ ความไวว้างใจได ้พนกังาน

ตอ้งทาํงานดา้นการบริการดว้ยความสมํ่าเสมอและถูกตอ้ง สามารถสร้างความไวว้างใจให้แก่ลูกคา้ 

การตอบสนองลูกคา้ จะตอ้งให้บริการและแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกคา้ด้วยความรวดเร็วตามท่ีลูกคา้

ตอ้งการ และการติดต่อส่ือสาร พนกังานตอ้งใชค้วามพยายามท่ีจะทาํความเขา้ใจกบัลูกคา้ดว้ยภาษาท่ี

เขา้ใจง่าย คุณภาพดงักล่าวจะช่วยสร้างบทบาทและหนา้ท่ีใหส้อดคลอ้งกบัตาํแหน่งในธุรกิจบริการ 

6.  ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ผูป้ระกอบการตอ้งพยายาม

สร้างคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management : TQM)  ตวัอยา่ง โรงแรมตอ้งพฒันาลกัษณะทาง

กายภาพและรูปแบบการให้บริการ เพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นดา้นความสะอาด ความ

รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ลักษณะทางกายภาพและส่ิงท่ีลูกค้าสามารถแสดงออกถึง

ความสามารถและคุณภาพในการใหบ้ริการ 

7.  กระบวนการให้บริการ (Process) เป็นการกาํหนดเพื่อส่งมอบคุณภาพในการให้บริการ

กบัลูกคา้ไดร้วดเร็วและประทบัใจลูกคา้ กระบวนการจึงเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัอย่างหน่ึงของ

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีผูใ้ชบ้ริการสามารถไดรั้บบริการจากกระบวนการให้บริการและ

รับรู้ว่าระบบการบริการของธุรกิจบริการนั้นเป็นอย่างไร ดงันั้นการตดัสินใจในเร่ืองกระบวนการ

ดาํเนินงานในการให้บริการของธุรกิจจึงมีความสาํคญัต่อความสาํเร็จของงาน กิจกรรมในการทาํงาน

ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นต่างก็เป็นกระบวนการทั้งส้ิน คาํว่า กระบวนการ  จึงรวมถึงขั้นตอน แนวทาง ตาราง

การทาํงาน การทาํงานโดยใช้เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ เป็นกิจกรรมและงานท่ีทาํประจาํวนั ในการผลิต

สินคา้และบริการเพื่อให้บริการแก่ลูกคา้ กระบวนการจึงเป็น ส่ิงสําคญัต่อธุรกิจบริการเป็น อย่างยิ่ง 

เน่ืองจากสินคา้ของธุรกิจบริการนั้นไม่สามารถจะเก็บรักษาได ้หากไม่มีการบริการเกิดขึ้นก็จะไม่

สามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่ธุรกิจไดแ้ละกระบวนการเป็นส่วนหน่ึงของการกาํหนดมาตรฐานความ

รวดเร็วและคุณภาพในการบริการดว้ย 

กระบวนการให้บริการ สามารถใชเ้ป็นความไดเ้ปรียบในทางการแข่งขนัในการให้บริการ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ธุรกิจบริการหลายประเภทให้ความไว้วางใจแก่
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ผูป้ฏิบติังานในการตดัสินใจบริการลูกคา้ได้ตามความเหมาะสม ซ่ึงกระบวนการในการบริการท่ี

ถูกตอ้งเหมาะสมขึ้นอยู่กบัส่วนตลาดท่ีไดเ้ลือกไว ้ตาํแหน่งของการบริการท่ีกาํหนดไว ้และความ

ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

เม่ือพิจารณาในด้านกระบวนการ ต้องพิจารณา 2 ด้าน คือ ความซับซ้อน และความ

หลากหลาย ในดา้นของความซับซ้อนจะตอ้งพิจารณาถึงธรรมชาติของขั้นตอนและความต่อเน่ือง

ของงานในกระบวนการ ส่วนในดา้นของความหลากหลายตอ้งพิจารณาถึงการดาํเนินการให้สําเร็จ 

ความมีอิสระ ความสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงขั้นตอนหรือลาํดบัการทาํงานได ้

 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจ 

 

มาสโลว์ (Maslow, 1954) “แรงจูงใจ” (Motivation) เป็นแนวคิดสําคญัในการบริหารงาน

บุคคล ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน การทางานธุรกิจ หรืองานอุตสาหกรรมเป็นงานท่ีจะต้อง

คาํนึงถึงผลไดผ้ลเสีย กาํไรขาดทุน ทั้งการดาํเนินงานยงัเต็มไปดว้ยการแข่งขนัในทุกเร่ืองไม่ว่าจะ

ด้านคุณภาพของสินคา้ และบริการ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การตลาด รวมไปถึงการควบคุม

ตน้ทุนการผลิต และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ปัญหาท่ีตอ้งประสบกนัมาทุกยคุทุกสมยั คือการทาํงานของ

คนในองค์การ ซ่ึงจัดเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีค่าขององค์การ ทาํอย่างไรจะให้ทรัพยากรบุคคล

เหล่านั้นทาํงานเต็มท่ี เต็มความสามารถเพื่อให้ไดง้านท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด และดว้ยปริมาณมากท่ีสุด 

ผูบ้ริหารหลายคนอาจคิดถึงกลยุทธ์การให้รางวลัและการลงโทษ ผูบ้ริหารบางคนคิดถึงหลกัเมตตา

ธรรมใหอ้ยูก่นัดว้ยความรักความเขา้ใจแลว้พลงัการทาํงานก็จะตามมา และมีผูบ้ริหารอีกส่วนหน่ึงท่ี

คิดถึงคาํกล่าวว่า “ชาติดีไม่ตอ้งทาสีแดง” คือคนดีไม่ว่าอย่างไรก็ทาํงานดีสมํ่าเสมอ เพราะมีส่ิง

ผลกัดนัในการทาํงานท่ีมาจากภายในตวัของบุคคลผูน้ั้นเอง แต่สาํหรับบางคนท่ีคิดรวยทางลดัหลอก

คนมากกัขงัหน่วงเหน่ียวใชก้าํลงับงัคบัใหท้าํงาน วิธีนั้นน่าจะไดช่ื้อวา่มิไดใ้ชก้ลยุทธ์เชิงจิตวิทยาแต่

อย่างใดในการเสริมสร้างคนให้ทาํงาน ทั้งยงัเป็นการทาํผิดศีลธรรม และผิดกฎหมายอีกดว้ย  การ

เสริมสร้างใหค้นทาํงานไดเ้ป็น 

อย่างดีนั้น นอกจากเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการทาํงานท่ีมุ่งเพิ่มปริมาณ และคุณภาพแลว้ ยงั

เน้นบรรยากาศท่ีผูป้ฏิบติัมีความสุขความพอใจ และเต็มใจลงทุนลงแรง เพื่อให้ผลงานบรรลุตาม

วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้การทาํงานในลกัษณะ 

ดงักล่าว คือแรงจูงใจในการทางาน (Work Motivation) ซ่ึงผูท้างานธุรกิจควรใหค้วามสําคญั 

และสนใจศึกษาเพื่อพฒันางานให้เจริญกา้วหน้า ในท่ีน้ีจะกล่าวถึง ความหมายของแรงจูงใจ ความ
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เป็นมา และความสําคญัของแรงจูงใจในการทาํงาน ลกัษณะ และท่ีมาของแรงจูงใจ ทฤษฎี และการ

ประยกุตค์วามรู้เร่ืองแรงจูงใจไปใชง้าน 

ความหมายของแรงจูงใจ 

แรงจูงใจในการทาํงาน ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการของมนุษยโ์ดยตรงซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั

ขวญั ทศันคติ และการจูงใจในการปฏิบติังานในองค์การแรงจูงใจในการทาํงานของบุคคลจะมีผล

อย่างมากต่อการปฏิบติังานของบุคคล ผูป้ฏิบติังานท่ีมีแรงจูงใจในการทาํงานสูง ย่อมปฏิบติังานได้

สําเร็จ และมีประสิทธิภาพมากกว่าผูป้ฏิบติังานท่ีมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานตํ่า สําหรับความหมาย

ของคาํวา่แรงจูงใจในการปฏิบติังานนั้น ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวม้ากมายดงัน้ี 

สมยศ นาวีการ (2544) กล่าววา่ แรงจูงใจ คือพลงัท่ีริเร่ิมกาํกบั และช่วยคํ้าจุนพฤติกรรม และ

การกระทาํส่วนบุคคล ซ่ึงแรงจูงใจสามารถมีรูปแบบท่ีหลากหลาย และในอีกทางหน่ึงแรงจูงใจ

สามารถเกิดขึ้นจากปัจจยัภายนอกท่ีกระตุน้แรงผลกัดนัภายในใหก้ระทาํได ้

แอนเดรส (Andress, 1970) ไดใ้หค้วามหมายของแรงจูงใจวา่ แรงจูงใจเป็นตวัการท่ีจะทาํให้

เกิดพฤติกรรมของมนุษย ์

เบลสัน และ สไตเนอร์ (Berelson & Steiner, 1964) ได้อธิบายแรงจูงใจไว้ว่า ส่ิงชักจูง

อนัหน่ึงนั้นก็คือสถานการณ์ภายใน ซ่ึงช่วยกระตุน้ และริเร่ิมเร่ืองของกิจกรรมการเคล่ือนไหว แลว้

นาํไปสู่การประพฤติปฏิบติัตามช่องทางภายใตก้ารนาํของเป้าหมาย 

บาวน์ (Brown, 1980) กล่าววา่ แรงจูงใจเป็นความคิดซ่ึงเป็นแรงขบัอยูภ่ายในซ่ึงประกอบไป

ดว้ยอารมณ์ ความปรารถนาซ่ึงเป็นเหตุใหค้นแสดงพฤติกรรมออกมาซ่ึงมีปริมาณมากนอ้ยไม่เทา่กนั 

โลเวล (Lowell, 1980) ให้ความหมายของแรงจูงใจว่าเป็นกระบวนการท่ีชกันาโนม้น้าวให้

บุคคลเกิดความมานะพยายามเพื่อท่ีจะสนองตอบความตอ้งการบางประการใหบ้รรลุผลสาํเร็จ 

ไซเดนเบอร์ก (Scidenberg, 1976) ไดใ้ห้ความหมายของแรงจูงใจ หมายถึง ความตอ้งการ

ภายในของตวับุคคลทางดา้นชีววิทยา ซ่ึงแสดงออกมาโดยทางพฤติกรรมเพื่อสนองความตอ้งการ 

เช่น ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศ ซ่ึงเป็นความตอ้งการพื้นฐานทางจิตวิทยาเพื่อให้

มนุษยมี์ความอยู่รอดได ้เม่ือมนุษยมี์การเรียนรู้จากสังคม จะมีความตอ้งการในส่ิงอ่ืนๆ เช่น ความ

ตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง 

จากคาํอธิบายและความหมายดงักล่าวสรุปได้ว่า แรงจูงใจ หมายถึงความตอ้งการภายใน 

หรือแรงกระตุน้ท่ีตอบสนองแก่บุคคลให้แสดงออกพฤติกรรมตามความตอ้งการนั้น ทั้งทางดา้น

ร่างกาย และจิตใจเพือ่ไปสู่เป้าหมายท่ีกาํหนดไวแ้รงจูงใจเป็นกระบวนการท่ีบุคคลถูกกระตุน้จากส่ิง

เร้าโดยจงใจให้กระทาํ หรือด้ินรนเพื่อให้บรรลุจุดประสงคบ์างอย่างซ่ึงจะเห็นไดว้่าพฤติกรรม ท่ีเกิด

จากแรงจูงใจ เป็นพฤติกรรมท่ีมิใช่เป็นเพียงการตอบสนองส่ิงเร้าปกติธรรมดา ลกัษณะของการ
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ตอบสนองส่ิงเร้าปกติธรรมดา เช่น การขานรับเม่ือไดย้ินเสียงเรียก การหันไปมองเม่ือมีคนเดินผ่าน

หนา้ การยกหูโทรศพัทเ์ม่ือมีกร่ิงดงัขึ้น เป็นการตอบสนองส่ิงเร้าท่ียงัไม่จดัเป็นแรงจูงใจ  

การท่ีเจา้หนา้ท่ีบญัชีพยายามทาํบญัชีให้เรียบร้อย เพื่อตอ้งการคาํชมจากหัวหนา้งาน การท่ี

พนกังานขายตั้งใจมาทาํงานสมํ่าเสมอไม่ขาดงาน และตั้งใจทาํยอดขาย เพราะหวงัจะไดรั้บความดี

ความชอบเป็นกรณีพิเศษ การท่ีผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลตั้งใจทาํงานช้ินหน่ึงเป็นอยา่งดี เพราะตระหนกัใน

ศกัด์ิศรีของตวัเอง ฯลฯ ตวัอย่าง 3 ประการน้ี จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมมีความเข้มขน้ มีทิศทาง มี

เป้าหมายชัดเจนว่าตอ้งการไปสู่จุดใดจึงมิใช่พฤติกรรมทัว่ๆ ไป ท่ีเกิดจากการตอบ สนองส่ิงเร้า

ธรรมดา นอกจากนั้นพฤติกรรมการจูงใจท่ีเกิดขึ้น ยงัเป็นผลเน่ืองมาจากแรงผลกัดนั หรือแรงกระตุน้

ท่ีเรียกวา่แรงจูงใจ ซ่ึงจะไดก้ล่าวโดยละเอียดต่อไป 

ความเป็นมาและความสําคัญของแรงจูงใจในการทํางาน 

ความเป็นมาของแรงจูงใจในการทํางาน 

การใชก้ลยุทธ์ เพื่อกระตุน้การปฏิบติังานของผูร่้วมงานให้ไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการนั้นมิใช่

ของใหม่ท่ีเพิ่งเร่ิมเกิดขึ้นในเร็วๆ น้ี ในสมยัโบราณก็มีการใช้วิธีการดงักล่าว ทั้งกบัมนุษยด์ว้ยกนั 

และกบัสัตวท่ี์จดัเป็นผูร่้วมงานดว้ยเช่นกนั กลยุทธ์ท่ีนาํมาใชบ้างประการเป็นไปโดยทาํให้ผูป้ฏิบติั

เกิดความพอใจ สมคัรใจท่ีจะทากลยุทธ์บางประการ แมจ้ะไดผ้ลในการสร้างแรงกระตุน้ให้ทาํงาน

ได้มากขึ้ น แต่ผูป้ฏิบัติอาจมีเจตคติทางลบต่อผูบ้ริหาร เพราะถูกเอารัดเอาเปรียบเกินไป หรือ

บุคคลภายนอกอาจมองโดยไม่ยอมรับนกั เพราะเอารัดเอาเปรียบกนั 

ความสําคัญของแรงจูงใจในการทํางาน 

การทาํความเขา้ใจเร่ืองความสําคัญของการจูงใจในการทาํงานโดยตั้งปัญหา ถาม-ตอบ 

เก่ียวกบัพฤติกรรมของคนบางคนท่ีเราพบเห็นในชีวิตประจาวนั ตวัอย่างรายการปัญหา เช่น เพราะ

อะไรนกัวิทยาศาสตร์บางคนจึงใชเ้วลามากมายเหลือเกินอยู่ในห้องทดลองบางคนใชเ้วลาส่วนใหญ่

เกือบตลอดชีวิตของเขาทีเดียว เพื่อการทดลองนั้นๆ เพราะอะไรนักกีฬาบางคนจึงสู้ทนเหน่ือยยาก

กบัการฝึกซ้อมซํ้ าๆ ซากๆ เป็นเวลาแรมเดือน แรมปี ก่อนเขา้แข่งขนักีฬานัดสําคญั เพราะอะไรคน

บางคนจึงยอมอดทน เสียสละ ทาํงานหนัก และใช้พลงัทั้งหมดในตวัตลอดชีวิตของเขา เพื่อการ

คน้พบโลกอนาคตในบางลกัษณะท่ียงัไม่มีใครพบได้มาก่อน ในขณะท่ีคนบางคนทาํในลกัษณะ

เดียวกนั แต่เพื่อการคน้หาร่องรอยอดีตของโลกดึกดาํบรรพไ์ม่สนใจใฝ่รู้ในโลกอนาคต 

จากตวัอย่างปัญหาท่ียกมาน้ีคาํตอบดังกล่าวก็คือ พฤติกรรมเหล่านั้นมีส่ิงผลกัดันหรือมี

แรงจูงใจให้เกิดขึ้น คือเป็นพฤติกรรมท่ีมีแรงจูงใจ พฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงจูงใจจะเป็นพฤติกรรมท่ี

มีความเขม้ขน้ จริงจงั ลงทุนลงแรง กระทาํในส่ิงนั้นเพื่อใหผ้ลงาน หรือผลการกระทาํบรรลุเป้าหมาย

ท่ีตอ้งการ กล่าวสรุปเป็นขอ้ๆ ถึงความสาํคญัของแรงจูงใจในการทาํงานไดด้งัน้ี 
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1)  แรงจูงใจช่วยเพิ่มพลงัในการทางานใหบุ้คคล 

พลงั (Energy) เป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีสําคญัต่อการกระทาํหรือพฤติกรรมของมนุษย ์ใน

การทาํงานใดๆ ถา้บุคคลมีแรงจูงใจในการทาํงานสูง ยอ่มทาํใหข้ยนัขนัแขง็ กระตือรือร้น กระทาํให้

สาํเร็จ ซ่ึงตรงกนัขา้มกบับคุคลท่ีทาํงานประเภท “เชา้ชาม เยน็ชาม” ท่ีทาํงานเพียงเพื่อใหผ้า่นไปวนัๆ 

2)  แรงจูงใจช่วยเพิ่มความพยายามในการทาํงานใหบุ้คคล 

ความพยายาม (Persistence) ทาํให้บุคคลมีความมานะ อดทนบากบัน่ คิดหา วิธีการนาํ

ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของตนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานให้มากท่ีสุด ไม่

ทอ้ถอยหรือละความพยายามง่ายๆ แมง้านจะมีอุปสรรคขดัขวาง และเม่ืองานไดรั้บผลสําเร็จดว้ยดีก็

มกัคิดหาวิธีการปรับปรุงพฒันาใหดี้ขึ้นเร่ือยๆ 

3)  แรงจูงใจช่วยใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทาํงานของบุคคล 

การเปล่ียนแปลง (Variability) รูปแบบการทาํงานหรือวิธีทาํงานในบางคร้ังก่อให้เกิด

การคน้พบช่องทางดาํเนินงานท่ีดีกว่า หรือประสบผลสําเร็จมากกว่านักจิตวิทยา บางคนเช่ือว่าการ

เปล่ียนแปลงเป็นเคร่ืองหมายของความเจริญกา้วหนา้ของบุคคล แสดงใหเ้ห็นวา่บุคคลกาํลงัแสวงหา

การเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ให้ชีวิต บุคคลท่ีมีแรงจูงใจในการทํางานสูง เม่ือด้ินรนเพื่อจะบรรลุวตัถุ 

ประสงค์ใดๆ หากไม่สําเร็จบุคคลก็มกัพยายามคน้หาส่ิงผิดพลาด เลยพยายามแกไ้ขให้ดีขึ้นในทุก

วิถีทาง ซ่ึงทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงการทาํงานจนในท่ีสุดทาให้คน้พบแนวทางท่ีเหมาะสม ซ่ึง

อาจจะต่างไปจากแนวเดิม 

4)  แรงจูงใจในการทาํงานช่วยเสริมสร้างคุณคา่ของความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ใหบุ้คคล 

บุคคลท่ีมีแรงจูงใจในการทาํงาน จะเป็นบุคคลท่ีมุ่งมัน่ทาํงานใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้ 

และการมุ่งมัน่ทาํงานท่ีตนรับผิดชอบให้เจริญกา้วหนา้ จดัวา่บุคคลผูน้ั้นมีจรรยาบรรณในการทาํงาน 

(Work Ethics) ผูมี้จรรยาบรรณในการทาํงานจะเป็นบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบ มัน่คงในหน้าท่ี มี

วินัยในการทาํงาน ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ ผูมี้ลกัษณะดงักล่าวน้ีมกัไม่มี

เวลาเหลือพอท่ีจะคิด และทาํในส่ิงท่ีไม่ดี 

จากท่ีกล่าวมาทั้ง 4 ประการ จะเห็นไดว้่า องคก์ารใดท่ีมีทรัพยากรบุคคลซ่ึงมีแรงจูงใจ

ในการทาํงานสูง ยอ่มส่งผลใหอ้งคก์ารนั้นๆ บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการเจริญกา้วหนา้ เพราะพนกังาน

ดงักล่าวจะทุ่มเทพลงังาน และความสามารถอย่างเต็มท่ี และโดยไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือย เพื่อให้ผลงาน

สําเร็จตามนโยบายและเป้าหมายของงาน นอกจากนั้นยงัมีบุคคลอีกส่วนหน่ึงซ่ึงเช่ือว่าการสร้าง

แรงจูงใจให้บุคคลมุ่งมัน่ทาํงานให้เจริญกา้วหน้า ยงัช่วยเสริมสร้างความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ให้แก่ผู ้

นั้น ช่วยให้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย และช่วยสร้างคนให้ดีได ้ เพราะการทาํงานเป็นหัวใจสําคญั

ส่วนหน่ึงของชีวิตมนุษยท์าํใหชี้วิตมีคุณค่า 
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ลกัษณะและท่ีมาของแรงจูงใจ 

แรงจูงใจ (Motives) เป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมการจูงใจ จากตวัอยา่งพฤติกรรม การจูง

ใจในการทาํงานท่ีได้กล่าวไวใ้นหัวข้อท่ีว่าด้วยความหมายของการจูงใจ ในเร่ืองพฤติกรรมการ

ทาํงานของเจา้หนา้ท่ีบญัชี พนกังานขาย และผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล จากตวัอยา่งดงักล่าวซ่ึงแสดงให้เห็น

ว่า ความตอ้งการคาํชมทาํให้เจา้หน้าท่ีบญัชีตั้งใจทาํบญัชีให้เรียบร้อย ความหวงัท่ีจะไดรั้บความดี

ความชอบพิเศษ ทาํให้พนักงานขายมาทาํงานสมํ่าเสมอ และตั้งใจทายอดขาย ความรักศกัด์ิศรีใน

ตวัเองของผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลทาํใหต้ั้งใจทาํงานเป็นอยา่งดี จะเห็นไดว้่าพฤติกรรมการจูงใจมิใช่อยู่ๆ  

จะเกิดขึ้นมาเองตอ้งมีส่ิงจูงใจส่ิงท่ีมาจูงใจนั้นเรียกวา่ “แรงจูงใจ” ซ่ึงเป็นแรงกระตุน้หรือแรงผลกัดนั

ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายปลายทาง 

มีแนวคิด และคาํอธิบายมากมายท่ีกล่าวถึงลกัษณะ และท่ีมาของแรงจูงใจ แนวคิดและ

คาํอธิบายดงักล่าวแมจ้ะพูดถึงส่ิงเดียวกนัแต่มีจุดเนน้ท่ีต่างกนัไป ในท่ีน้ีจะกลา่วถึงลกัษณะ และท่ีมา

ของแรงจูงใจท่ีน่าจะเป็นประโยชน์ และเขา้ใจง่าย มี 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motives) 

แรงจูงใจภายในเป็นส่ิงผลกัดนัจากภายในตวับุคคล ซ่ึงอาจจะเป็นเจตคติแสดงความคิดเห็น

ควรสนใจความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความตอ้งการ ฯลฯ ส่ิงต่างๆ ดงักล่าวมาเหล่าน้ี

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมคอ่นขา้งถาวร เช่น คนงานท่ีเห็นคุณค่าของงานมองว่าองคก์าร คือสถานท่ีให้

ชีวิตแก่เขาและครอบครัว เขาก็จะจงรักภกัดีต่อองคก์าร กระทาํการต่างๆ ให้องคก์ารเจริญกา้วหน้า 

หรือในกรณีท่ีบา้นเมืองประสบปัญหาเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาของเศรษฐกิจขาลง องคก์ารจาํนวนมาก

อยู่ในภาวะขาดทุนไม่มีเงินจ่ายค่าตอบแทน แต่ดว้ยความผูกพนัเห็นใจกนัและกนั ทั้งเจา้ของกิจการ

และพนกังานต่างร่วมกนัคา้ขายอาหารเลก็ๆ นอ้ยๆ ทั้งประเภทแซนด์วิช ก๋วยเต๋ียว ฯลฯ เพียงเพื่อให้

มีรายไดป้ระทงักนัไป ทั้งผูบ้ริหารและลูกนอ้ง และในภาวะดงักล่าวน้ีจะเห็นว่าพนกังานหลายรายท่ี

ไม่ทิ้งเจา้นาย ทั้งเต็มใจไปทาํงานวนัหยุดโดยไม่มีค่าตอบแทน ถา้การกระทาํดังกล่าวเป็นไปโดย

เน่ืองจากความรู้สึก หรือเจตคติท่ีดีต่อเจา้ของกิจการ หรือดว้ยความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกคน

หน่ึงขององค์การ มิใช่เพราะเกรงจะถูกไล่ออก หรือไม่มีท่ีไปก็กล่าวไดว้่าเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจาก

แรงจูงใจภายใน 

แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives) 

แรงจูงใจภายนอกเป็นส่ิงผลกัดนัภายนอกตวับุคคลท่ีมากระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรม อาจจะเป็น

การไดรั้บรางวลัเกียรติยศช่ือเสียง คาํชม การไดรั้บการยอมรับยกย่อง ฯลฯ แรงจูงใจน้ีไม่คงทนถาวร

ต่อพฤติกรรมบุคคลจะแสดงพฤติกรรม เพื่อตอบสนองส่ิงจูงใจดงักล่าว เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการ

รางวลั ตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง คาํชม การยกย่อง การได้รับการยอมรับ ฯลฯ ตวัอย่างแรงจูงใจ



23 
 

ภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม เช่น การท่ีคนงานทาํงานเพียงเพื่อแลกกับค่าตอบแทน หรือ

เงินเดือน การแสดงความขยนัตั้งใจทาํงานเพียงเพื่อให้หัวหนา้งานมองเห็นแลว้ไดค้วามดีความชอบ 

เป็นตน้ 

ท่ีมาของแรงจูงใจ 

แรงจูงใจมีท่ีมาจากหลายสาเหตุดว้ยกนั เช่น อาจจะเน่ืองมาจากความตอ้งการหรือแรงขบั 

หรือส่ิงเร้าใจ หรือภาวะการต่ืนตวัในบุคคล หรืออาจจะเน่ืองมาจากการคาดหวงัหรือบาง คร้ังบาง

คราวก็อาจเป็นแรงจูงใจไร้สํานึก คือเน่ืองมาจากการเก็บกดซ่ึงบางทีเจา้ตวัก็ไม่รู้ตวัจะเห็นไดว้่าการ

จูงใจให้เกิดพฤติกรรมในคนเรานั้นไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน เน่ืองจากพฤติกรรมของมนุษยมี์ความ

ซับซ้อน แรงจูงใจอย่างเดียวกัน อาจทาํให้เกิดพฤติกรรมต่างกัน แรงจูงใจต่างกันอาจทาํให้เกิด

พฤติกรรมเหมือนกนั พฤติกรรมอยา่งหน่ึงอาจเกิดจากแรงจูงใจหลายอยา่ง และในบุคคลต่างสังคม ก็

มกัมีแรงจูงใจต่างกนั เน่ืองจากสังคมท่ีต่างกนั มกัทาํใหเ้กิดแรงจูงใจต่างกนั 

ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงท่ีมาของแรงจูงใจแต่ละอย่างโดยสังเขปเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการ

ดาํเนินงาน ซ่ึงมีท่ีมาของแรงจูงใจบางอย่างนั้นจะมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั ไม่สามารถแยกจาก

กนัโดยเด็ดขาดได ้

1) ความต้องการ (Needs) เป็นสภาพท่ีบุคคลขาดสมดุล เกิดแรงผลักดันให้บุคคลแสดง

พฤติกรรม เพื่อสร้างสมดุลให้ตวัเอง เช่น คนท่ีรู้สึกเหน่ือยลา้โดยการนอน หรือนัง่พกั หรือเปล่ียน

บรรยากาศเปล่ียนอิริยาบถดูหนงัฟังเพลง คนท่ีถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวเกิดความตอ้งการความรักความ

สนใจจากผูอ่ื้น เป็นแรงผลกัดนัใหค้นนั้นกระทาํการบางอยา่งเพื่อใหไ้ดรั้บความรักความสนใจ ความ

ตอ้งการมีอิทธิพลมากต่อพฤติกรรม กล่าวได้ว่าส่ิงท่ีกระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อบรรลุ

จุดหมายปลายทางท่ีตอ้งการนั้น ส่วนใหญ่เกิดเน่ืองมาจากความตอ้งการของบุคคลความตอ้งการใน

คนเรามีหลายประเภท นักจิตวิทยาแต่ละท่านจะอธิบายเร่ืองความตอ้งการในรูปแบบต่างๆ กนั แต่

โดยทัว่ไปแลว้ เราอาจแบ่งความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยไ์ดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1.1  ความตอ้งการทางกาย (Physical Needs) เป็นความตอ้งการท่ีเกิดจากธรรมชาติของ

ร่างกาย เช่น ตอ้งการกินอาหาร หายใจ ขบัถ่ายของเสีย การเคล่ือนไหว พกัผอ่น และตอ้งการทางเพศ 

ความตอ้งการทางกายทาํให้เกิดแรงจูงใจให้บุคคลกระทาํการเพื่อสนองความตอ้งการดงักล่าว เรียก

แรงจูงใจท่ีเกิดจากความตอ้งการทางกายน้ีว่า เป็นแรงจูงใจทางชีวะภาพ หรือทางสรีระ (Biological 

Motives) 

1.2  ความต้องการทางสังคม หรือความต้องการทางจิตใจ (Social or Psychological 

Needs) เป็นความตอ้งการท่ีเกิดจากการเรียนรู้ทางสังคม เช่น ตอ้งการความรัก ความมัน่คงปลอดภยั 

การเป็นท่ียอมรับในสังคม ตอ้งการอิสรภาพ ความสําเร็จในชีวิต และตาํแหน่งทางสังคม ความ
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ตอ้งการทางสังคม หรือทางจิตใจดังกล่าวน้ีเป็นเหตุให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมเพื่อไปสู่จุดหมาย

ปลายทางได้ เพื่อให้ได้มาซ่ึงความตอ้งการดังกล่าวคือ ทาํให้เกิดแรงจูงใจท่ีเรียกว่าแรงจูงใจทาง

สังคม (Social Motives) 

2) แรงขบั (Drives) เป็นแรงผลกัดนัท่ีเกิดจากความตอ้งการทางกายและส่ิงเร้าจากภายในตวั

บุคคล ความตอ้งการ และแรงขบัมกัเกิดควบคู่กนั คือเม่ือเกิดความตอ้งการแลว้ความตอ้งการนั้นๆ 

ไปผลกัดนัใหเ้กิดพฤติกรรมเราเรียกวา่ เป็นแรงขบันอก จากนั้นแรงขบัยงัหมายถึงสภาพทางจิตวิทยา

ท่ีเป็นผลเน่ืองมาจากความตอ้งการทางกาย เช่น ความหิวทาํให้เกิดสภาพทางจิตวิทยา คือ ใจสั่น ตา

ลอย หงุดหงิด อารมณ์เสีย ตวัอย่างท่ีเห็นได้ชัดในหน่วยงาน เช่น การเร่งร้อนหาขอ้สรุปจากการ

ประชุมในบรรยากาศท่ีผูเ้ขา้ประชุมทั้งหิว ทั้งเหน่ือย แทนท่ีจะไดข้อ้สรุปท่ีดี บางคร้ังกลบัก่อใหเ้กิด

ปัญหาขดัแยง้ไม่ไดรั้บผลสําเร็จตามท่ีตอ้งการ หรือเพราะดว้ยความหิว ความเหน่ือยทาํให้รีบสรุป 

และตกลงเร่ืองงานโดยขาดการไตร่ตรอง เพือ่จะไดรั้บประทานอาหาร และพกัผอ่น ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิด

ผลเสียต่องานได ้แต่ในบางกรณีบุคคลบางคนก็อาจฉวยโอกาสของการท่ีคนในท่ีประชุมอยูใ่นภาวะ

มีแรงขบัด้านความหิว ความเหน่ือย มาเป็นประโยชน์ให้ลงมติบางเร่ืองโดยง่ายและรวดเร็ว เพื่อ

ประโยชน์ต่องาน 

3) ส่ิงล่อใจ (Incentives) เป็นส่ิงชกันาํบุคคลใหก้ระทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึงไปสู่จุดมุ่งหมาย

ท่ีตั้งไว ้จดัเป็นแรงจูงใจภายนอก เช่น การชักจูงให้คนงานมาทาํงานอย่างสมํ่าเสมอ โดยยกย่อง

พนกังานท่ีไม่ขาดงานให้เป็นท่ีปรากฏ การประกาศเกียรติคุณ หรือการจดัสรรรางวลัในการคดัเลือก

พนกังานหรือบุคคลดีเด่นประจาปี การจดัทาํเนียบ “Top Ten” หรือสาขาดีเด่นขององคก์าร การมอบ

โล่รางวลัแก่ฝ่ายงานท่ีมีผลงานยอดเยีย่มในรอบปี ฯลฯ ตวัอยา่งท่ียกมาเหล่าน้ี จดัเป็นการใชส่ิ้งล่อใจ

มาสร้างแรงจูงใจในการทาํงานใหเ้กิดแก่พนกังานขององคก์ารทั้งส้ิน ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ส่ิงล่อใจนั้นอาจ

เป็นวตัถุ เป็นสัญลกัษณ์ หรือเป็นคาํพูดท่ีทาํใหบุ้คคลพึงพอใจ 

4) การต่ืนตวั (Arousal) เป็นภาวะท่ีบุคคลพร้อมท่ีจะแสดงพฤติกรรมสมองพร้อมท่ีจะคิด 

กลา้มเน้ือพร้อมท่ีจะเคล่ือนไหว นักกีฬาท่ีอุ่นเคร่ืองเสร็จพร้อมท่ีจะแข่งขนัหรือเล่นกีฬา พนักงาน

ตอ้นรับท่ีพร้อมให้บริการแก่ลูกคา้ ฯลฯ ลกัษณะดังกล่าวน้ีเปรียบเหมือนเคร่ืองยนต์ท่ีติดเคร่ือง

พร้อมจะทาํงาน บุคลากรในองคก์ารถา้มีการต่ืนตวัในการทาํงานมากขึ้น ย่อมส่งผลให้ทาํงานไดดี้

ขึ้น แต่อยา่งไรกต็ามจากการศึกษาธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษยพ์บวา่ การต่ืนตวัมี 3 ระดบั คอื การ

ต่ืนตวัระดบัสูง การต่ืนตวัระดบักลาง และการต่ืนตวัระดบัตํ่า ระดบัท่ีนักจิตวิทยาคน้พบว่าดีท่ีสุด

ไดแ้ก่การต่ืนตวัระดบักลาง ถา้เป็นการต่ืนตวัระดบัสูงจะต่ืนตวัมากไปจนกลายเป็นต่ืนตกใจ หรือ

ต่ืนเต้นขาดสมาธิในการทํางาน ถ้าต่ืนตัวระดับตํ่าก็มักทาํงานเฉ่ือยชาผลงานเสร็จช้า และจาก

การศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีทาํให้บุคคลต่ืนตวั มีทั้งส่ิงเร้าภายนอกและส่ิงเร้าภายในตวัไดแ้ก่ ลกัษณะ
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ส่วนตวัของบุคคลแต่ละคนท่ีมีต่างๆ กนั ทั้งในส่วนท่ีเป็นบุคลิกภาพ ลกัษณะนิสัย และระบบสรีระ

ภายในของผูน้ั้น 

5) การคาดหวงั (Expectancy) เป็นการตั้งความปรารถนา หรือการพยากรณ์ ล่วงหนา้ของ

บุคคลในส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นต่อไปตวัอยา่งเช่น   การท่ีคนงานคาดหวงัวา่พวกเขาจะไดรั้บโบนสัประจาปี

ซกั 4-5   เท่าของเงินเดือน การคาดหวงัดงักล่าวน้ี ส่งผลใหพ้นกังานดงักล่าวกระปร่ีกระเปร่ามี

ชีวิตชีวา ซ่ึงบางคนกอ็าจจะสมหวงั และมีอีกหลายคนท่ีผิดหวงัในชีวิตจริงของคนเราโดยทัว่ไป  ส่ิง

ท่ีคาดหวงักบัส่ิงท่ีเกิดขึ้นมกัไม่ตรงกนัเสมอไป   ช่วงห่างระหวา่งส่ิงท่ีคาดหวงักบัส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริง 

ถา้ห่างกนัมากก็อาจทาํใหค้นงานคบัขอ้งใจ  และเกิดปัญหาขดัแยง้อ่ืนๆ ตามมาเจา้ของกิจการ หรือผู ้

บริหารงานจึงควรระวงัในเร่ืองดงักล่าวท่ีควรจะตอ้งมีการส่ือสารสร้างความเขา้ใจท่ีถกูตอ้งใหก้นั

และกนั การสร้างความหวงั  หรือการปล่อยใหพ้นกังานคาดหวงัลมๆ  แลง้ๆ โดยท่ีสภาพความเป็น

จริงทาไม่ได ้อาจจะก่อให้เกิดปัญหายุง่ยากท่ีคาดไม่ถึงในเวลาต่อไป  

ดงัตวัอยา่งท่ีเห็นไดจ้ากการท่ีกลุ่มคนงานของบริษทัใหญ่บางแห่งรวมตวักนัต่อตา้น

ผูบ้ริหาร  และเผาโรงงานเน่ืองมาจากไม่พอใจท่ีไม่ไดโ้บนสัประจาํปี  ตามท่ีคาดหวงัไวว้า่ควรจะได้

การคาดหวงัก่อใหเ้กิดแรงผลกัดนั  หรือเป็นแรงจูงใจท่ีสาํคญัต่อพฤติกรรมอีกส่วนหน่ึง   ใน

องคก์ารถา้ไดมี้การกระตุน้ใหพ้นกังานทาํงานโดยวางแผน และเป้าหมาย ตั้งระดบัของผลงานตามท่ี

ควรจะเป็น  อาจเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยยกระดบัมาตรฐานของผลงานของพนกังาน    ซ่ึงเม่ือได้

ผลงานดีขึ้นผูบ้ริหารก็พิจารณาผลตอบแทนท่ีใกลเ้คียงกบัส่ิงท่ีพนกังานคาดวา่ควรจะได ้เช่นน้ีนบัวา่

ไดรั้บประโยชน์พร้อมกนัทั้งฝ่ายเจา้ของกิจการและผูป้ฏิบติังาน 

6) การตั้งเป้าหมาย (Goal Settings) เป็นการกาํหนดทิศทาง และจุดมุ่งหมายปลายทางของ

การกระทาํกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงของบุคคล จดัเป็นแรงจูงใจจากภายในของบุคคลผูน้ั้น ในการ

ทาํงานธุรกิจท่ีมุ่งเพิ่มปริมาณ และคุณภาพ ถา้พนกังานหรือนกัธุรกิจมีการตั้งเป้าหมายในการทาํงาน 

จะส่งผลให้ทาํงานอย่างมีแผน และดาํเนินไปสู่เป้าหมายดังกล่าวเสมือนเรือท่ีมีหางเสือ ซ่ึงใน

ชีวิตประจาํวนัของคนเรานั้น จะเห็นวา่มีคนบางคนท่ีทาํอะไรก็มกัประสบความ สาํเร็จหรือไม่สําเร็จ

ดงักล่าวอาจจะมีหลายประการ แต่ปัจจยัท่ีสาํคญัประการหน่ึงซ่ึงมีอิทธิพลมากต่อความสาํเร็จในการ

ทาํงาน คือการตั้งเป้าหมายในการทาํงานแต่ละงานไวล้่วงหน้า ซ่ึงเจา้ของกิจการหรือผูบ้ริหารงาน 

ควรสนบัสนุนให้พนกังานทาํงานอย่างมีเป้าหมาย ทั้งน้ีเพื่อความเจริญกา้วหนา้ขององคก์าร และตวั

ของพนกังานเอง 

นอกจากน้ี ตามแนวคิดของ กิเซลลิ และบราวน์, (Ghiselli & Brown 1965) ไดก้ล่าวถึงปัจจยั

ท่ีก่อใหเ้กิดแรงจูงใจไว ้5 ประการ ไดแ้ก่ 
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1) ระดบัอาชีพ หมายถึง สถานะหรือความนิยมของคนต่ออาชีพถา้อาชีพนั้นอยูใ่นสถานะสูง

ยอ่มเป็นท่ียอมรับของคนทัว่ไป จะเป็นท่ีพอใจของผูป้ระกอบอาชีพนั้น 

2) สถานะทางสงัคม และสภาพการทาํงานต่างๆ ตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีดีเหมาะสมต่อสภาพของ

ผูป้ฏิบติังาน ครูท่ีปฏิบติังานมานานควรไดรั้บเกียรติ ไดรั้บการยกย่อง ไดรั้บตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีดี ครู 

หรือผูป้ฏิบติังานเหล่านั้นก็จะเกิดความพึงพอใจในงานนั้น 

3) อายุของผูป้ฏิบติังานทาํให้มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกันคือ ผูท่ี้มีอายุ

ระหวา่ง 25-34 ปี และ 45-54 ปี มีความพึงพอใจในการทาํงานนอ้ยกวา่ผูท่ี้มีอายใุนกลุ่มอ่ืน 

4) ส่ิงจูงใจทางด้านรายได้ประจํา และรายได้พิ เศษก็เป็นส่ิงสําคัญส่ิงหน่ึงท่ีทําให้

ผูป้ฏิบติังานเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน 

5) คุณภาพของการปกครองบงัคบับญัชา ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ระหว่างหัวหน้างาน คนงาน 

หรือผูบ้ริหารโรงเรียนกับครู รวมทั้งการเอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่ของคนงาน หรือครูก็เป็นผลต่อ

ความพึงพอใจในการทาํงานเช่นเดียวกนั 

การจูงใจมนุษยน์ั้นต้องประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และประสานสัมพนัธ์เป็น

กระบวนการคือ เม่ือมนุษยมี์ความตอ้งการก็จะเกิดแรงกระตุน้ หรือแรงขบัขึ้นในร่างกาย และจะ

แสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หรือเพื่อให้ไดส่ิ้งล่อใจ หรือส่ิงจูงใจ ส่ิงล่อใจ หรือ

ส่ิงจูงใจ นบัเป็นปัจจยัสําคญัท่ีเป็นแรงผลกัดนัให้มนุษยก์ระทาํการอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ 

บาร์นาร์ด (Barnard, 1974) ได้กล่าวว่า ส่ิงจูงใจอนัจะส่งผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานจึง

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลายประการคือ 

1) ส่ิงจูงใจซ่ึงเป็นวตัถุ ไดแ้ก่เงิน ส่ิงของ หรือสภาวะทางกาย ท่ีให้แก่ผูป้ฏิบติังานเป็นการ

ตอบแทน ชมเชย หรือเป็นรางวลัท่ีเขาไดป้ฏิบติังานใหแ้ก่พนกังานมาแลว้เป็นอยา่งดี 

2) ส่ิงจูงใจท่ีเป็นโอกาสของบุคคลซ่ึงไม่ใช่วตัถุ เพราะส่ิงจูงใจท่ีเป็นโอกาส น้ี บุคคลจะ

ไดรั้บแตกต่างจากคนอ่ืน เช่น เกียรติภูมิ ตาํแหน่ง การใหสิ้ทธิพิเศษ และการมีอาํนาจ เป็นตน้ 

3) สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติังานไดแ้ก่ สถานท่ีทาํงาน

เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นสาํนกังาน ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการทาํงานต่างๆ ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญั อนัอาจ

ก่อใหเ้กิดความสุขทางกาย ในการทาํงาน 

4) ผลประโยชน์ทางอุดมคติ เป็นส่ิงจูงใจท่ีอยู่ระหว่างความมีอาํนาจมากท่ีสุด กับความ

ทอ้แทท่ี้สุด ผลประโยชน์ทางอุดมคติ หมายถึงสมรรถภาพของหน่วยงานท่ีจะสนองความตอ้งการ

ของบุคคลในดา้นความภาคภูมใจท่ีไดแ้สดงฝีมือความรู้สึกเท่าเทียมกนั การไดมี้โอกาสช่วยเหลือ

ครอบครัวตนเอง และผูอ่ื้น รวมทั้งการไดแ้สดงความภกัดีต่อหน่วยงาน 
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5) ความดึงดูดใจในสังคม หมายถึง ความสัมพนัธ์ฉันทมิ์ตรกบัผูร่้วมงานในหน่วยงานซ่ึงถา้

ความสัมพนัธ์เป็นไปดว้ยดี จะทาํใหเ้กิดความผกูพนั และความพอใจร่วมกบัหน่วยงาน 

6) การปรับสภาพการทาํงานให้เหมาะสมกบัวิธีการ และทศันคติของบุคคลหมายถึง การ

ปรับปรุงตําแหน่งงานวิธีทางานให้สอดคล้องกับความสามารถของบุคลากร ซ่ึงแต่ละคนมี

ความสามารถแตกต่างกนั 

7) โอกาสท่ีจะมีส่วนร่วมในงานอย่างกวา้งขวาง หมายถึง การท่ีเปิดโอกาสให้บุคลากรรู้สึก

มีส่วนร่วมในงาน เป็นบุคคลสําคญัคนหน่ึงของหน่วยงานมีความรู้สึกเท่าเทียมกนัในหมู่ผูร่้วมงาน 

และมีกาลงัใจในการปฏิบติังาน 

8) สภาพการอยู่ร่วมกนั หมายถึง ความพอใจของบุคคลในดา้นสังคมหรือความมัน่คงทาง

สังคม ซ่ึงจะทาํให้บุคคลรู้สึกมีหลกัประกนั และมีความมัน่คงในการทาํงาน เช่น การรวมตวัจดัตั้ง

สมาคมของผูป้ฏิบติังานเพือ่สร้างผลประโยชน์ร่วมกนั 

จะเห็นไดว้า่วิธีการจูงใจของบาร์นาร์ด นอกจากจะตอบสนองความตอ้งการพื้นฐาน เพื่อการ

ยงัชีพโดยให้ส่ิงจูงใจเป็นเงินทอง ส่ิงของ และการจดัส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี เป็นการตอบ 

สนองความตอ้งการทางกายแลว้ ยงัให้ผูป้ฏิบติังานมีกาลงัใจในการทาํงานดว้ยการส่งเสริมความเท่า

เทียมกนัใหมี้โอกาสร่วมแสดง 

ความสามารถ แสดงความคิดเห็นในงาน และสร้างสัมพนัธ์อนัดีในหน่วยงานอนัเป็นการ

ตอบสนองความตอ้งการทางดา้นจิตใจของบคุคลในหน่วยงานนั้น 

พิคอร์ส และไมเออร์ (Pigors & Myers 1981) ยงัไดเ้สนอความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะเป็น

แรงจูงใจในการทาํงานใหป้ระสบความสาํเร็จไดว้า่ ตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบ ต่อไปน้ี 

1) ตอ้งไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม และอยา่งเพียงพอ 

2) ลกัษณะของงานท่ีทาํตอ้งมีความปลอดภยัไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

3) มีโอกาสไดใ้ชค้วามสามารถ และพฒันาความสามารถของตนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

4) มีโอกาสกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน และเป็นงานท่ีมีความมัน่คง 

5) มีความสามคัคีกลมเกลียว และมีการประสานงานกนัเป็นอยา่งดี 

6) ยดึหลกัประชาธิปไตยในการทาํงาน 

7) มีการแบ่งเวลาทาํงาน และเวลาท่ีจะใชชี้วิตส่วนตวัอยา่งสมดุล 

8) มีความเขา้ใจชีวิตการทาํงาน กบัความสมัพนัธ์กนัในสังคมดี 

สาํหรับแรงจูงใจในการทาํงานของขา้ราชการไทยนั้น กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญของยซูอนไดร้วบรวม

ปัจจยัของความตอ้งการของขา้ราชการไทย พอสรุปไดด้งัน้ี (เกศินี หงสนนัท,์ 2518) 

1) ไดรั้บเงินเดือนท่ีเหมาะสม 
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2) ความเขม้แข็งของคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน อนัหมายถึงการทาํงาน การควบคุม

อยา่งยติุธรรม และมีประสิทธิภาพ 

3) มาตรฐาน และการควบคุมของหน่วยงานดี 

4) มีส่ิงท่ีช่วยส่งเสริมแรงจูงใจเพียงพอ 

5) ระบบจาํแนกตาํแหน่งตั้งอยูบ่นฐานของหนา้ท่ีความรับผดิชอบและความ สามารถ 

6) การสอบแข่งขนั หรือคดัเลือกการเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่งเป็นไปอย่างยุติธรรมเช่ือถือได้

ประหยดั 

7) มีการประสานงานท่ีดีจากส่วนกลาง 

8) มีการอบรมฝึกฝนผูช้าํนาญการใหม้ากขึ้น 

9) มีการใชค้นใหเ้หมาะสม เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ยิง่ขึ้น 

ประโยชน์ของแรงจูงใจ 

การสร้างแรงจูงใจเป็นภาระหนา้ท่ีสําคญัอีกประการหน่ึงของนกับริหาร และหัวหนา้งานท่ี

จะตอ้งสร้างสรรค์ และจดัขึ้นให้มีใหม่ในองค์การ หรือทุกหน่วยงานเพื่อเป็นปัจจยัสําคญัในการ

บริหาร งานขององคก์าร เพราะการจูงใจจะช่วยบาํบดัความตอ้งการ ความจาํเป็น และความเดือดร้อน

ของบุคคลในองค์การได้ จะทาํให้ขวญัในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานดีขึ้น มีกาํลงัใจในการ

ปฏิบติังาน อาจแยกกล่าวถึงประโยชน์ของการจูงใจในการบริหารได ้

1. เสริมสร้างกาํลงัใจในการปฏิบติังานให้แต่ละบุคคลในองค์การเป็นการสร้างพลงัรวม

ร่วมกนัของกลุ่ม 

2. ส่งเสริม และเสริมสร้างสามคัคธีรรมในหมู่คณะ เป็นการสร้างพลงัดว้ยความ สามคัค ี

3. สร้างขวญั และกาํลงัใจท่ีดีในการปฏิบติังาน แก่ผูป้ฏิบติังานในองคก์าร 

4. ช่วยเสริมสร้างใหเ้กิดความจงรักภคัดีต่อองคก์าร 

5. ช่วยทาํให้การควบคุมดาํเนินไปด้วยความราบร่ืน อยู่ในกรอบแห่งระเบียบวินัย และมี

ศีลธรรมอนัดีงาม ลดอุบติัเหตุ และอนัตรายในการปฏิบติังาน 

6. เก้ือกูล และจูงใจให้สมาชิกขององค์การเกิดความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่างๆ ใน

องคก์ารเป็นการสร้างความกา้วหนา้ใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน และองคก์าร 

7. ทาํให้เกิดศรัทธา ความเช่ือมัน่ในองคก์ารท่ีตนปฏิบติังานอยู่ทาํให้เกิดความสุขกายสุขใจ

ในการทาํงาน 

8. แรงจูงใจก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

แรงจูงใจจึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งเอาใจใส่อยู่เสมอ การใช้กาํลงับงัคบัจะทาํให้

ประสิทธิภาพของงานตํ่า ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาในการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งแต่อย่างใดการจูงใจแบบ
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ปฏิบติัเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งสนใจศึกษาถึงปัจจยัในอนัท่ีจะก่อให้เกิดแรงจูงใจในขณะนั้นให้

ถูกตอ้ง เพื่อจะได้เลือกใช้เทคนิคการจูงใจได้ถูกตอ้ง และเกิดประโยชน์สูงสุดในการหล่อหลอม

จิตใจของผูป้ฏิบติังานให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั อนัจะก่อให้เกิดพลงัสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน

ในทิศทางท่ีตอ้งการ และตามเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไว ้

จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดในความเห็นของผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ท่ีมาของแรงจูงใจซ่ึง ได้แก่ 

ความตอ้งการ แรงขบั ส่ิงล่อใจ การต่ืนตวั การคาดหวงั และการตั้งเป้าหมาย จะเห็นไดว้่าค่อนขา้ง

ยากท่ีจะกล่าวอธิบายแต่ละเร่ืองแยกจากกนัโดยเอกเทศ ทั้งน้ีเน่ืองจากแต่ละเร่ืองมีความสัมพนัธ์

เก่ียวขอ้งกนั ตวัอย่างเช่น ความตอ้งการทาํให้เกิดภาวะขาดสมดุลภายในร่างกายหรือจิตใจ มนุษยอ์ยู่

ในภาวะขาดสมดุลไม่ได ้ตอ้งหาทางสนองความตอ้งการเพื่อให้เขา้สู่ภาวะสมดุล ส่งผลให้เกิดแรง

ขบัหรือแรงผลกัดนัพฤติกรรมทาํใหม้นุษยแ์สดงพฤติกรรมอยา่งมีทิศทางมุ่งไปสู่เป้าหมาย เม่ือบรรลุ

เป้าหมายแลว้แรง ผลกัดนัพฤติกรรมก็ลดลงภาวะสมดุลก็กลบัคืนมาอีกคร้ังหน่ึง จากคาํอธิบายดงัน้ี

จะเห็นไดว้า่ท่ีมาของแรงจูงใจหลายเร่ืองมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั 

การประยุกต์ความรู้เร่ืองแรงจูงใจไปใช้ในงาน 

แรงจูงใจมีอิทธิพลมากต่อพฤติกรรม และการทาํงานของบุคคล บุคคลท่ีปรารถนาใน

ความกา้วหนา้ในองคก์าร จึงควรใหค้วามสนใจกบัการประยกุตค์วามรู้เร่ืองแรงจูงใจไปใชป้ระโยชน์

ในงาน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการทาํงานให้เกิดแก่พนกังาน และเกิดแก่ตนเองดว้ยทั้งน้ี เพื่อให้

งานบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ ซ่ึงในท่ีน้ีจะกล่าว 2 ประเด็น คือ ข้อควรคาํนึงในการเสริมสร้าง

แรงจูงใจ แนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน 

1. ข้อควรคํานึงในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน 

ทฤษฎีและการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจมีหลายลกัษณะ การท่ีจะนาํแนวคิดของแต่ละทฤษฎี หรือ

ผลการศึกษาแต่ละเร่ืองไปใชป้ระโยชน์ในการสร้างแรงจูงใจในงาน จึงทาํไดใ้นแง่มุมท่ีต่างๆ กนัไป 

แต่ก็จะมีบางส่วนท่ีเหมือนกนัอยูบ่า้ง แมจ้ะไม่เหมือนกนัทั้งหมด ในขั้นตอนของการประยกุตก์ารใช้

น้ี ผูน้าํไปใชจ้ะตอ้งเลือกให้เหมาะสมกบัแต่ละกลุ่มบุคคลท่ีเราจะไปสร้างแรงจูงใจให้เกิดแก่เขา ถา้

เลือกวิธีการไม่เหมาะสมแรงจูงใจก็ย่อมไม่เกิด ในการสร้างแรงจูงใจในการทาํงานให้บุคคล มีส่ิงท่ี

ควรคาํนึงถึงดงัต่อไปน้ี 

ความแตกต่างระหว่างบุคคล คือมนุษย์เราแม้จะมีลักษณะร่วมของความเป็นมนุษย์ท่ี

เหมือนกนัหลาย 

ประการ แต่ความแตกต่างระหว่างบุคคลก็ยงัมีมาก ไม่ว่าจะเป็นความต้องการ เจตคติ 

ความสามารถ การแสดงออกทางอารมณ์ ความถนัดและความสนใจ ซ่ึงผูด้าํเนินงานธุรกิจควรให้

ความสําคญักบัความแตกต่างดงักล่าว แลว้คน้หาวิธีการสร้างแรงจูงใจท่ีเหมาะสมกบับุคคลเฉพาะ
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ราย ความเป็นบุคคลทั้งตวัในการมองเพื่อเขา้ใจบุคคลทั้งตวัตอ้งมองในภาพรวมทั้งองค์ประกอบ

ภายในของผูน้ั้นท่ีซบัซอ้นหลายส่ิงหลายอยา่งมารวมกนัเขา้เป็นตวัเขา และทั้งองคป์ระกอบดา้น ภูมิ

หลงั ครอบครัว บุคคลใกลชิ้ด สังคม สมาคมท่ีเขาเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้ง ซ่ึงทาํให้พนกังานองค์การ

ตอ้งมีการกระทาํหลายประการท่ีเป็นไปโดยเน่ืองมาจากองค์ประกอบดังกล่าว แรงจูงใจในการ

ทาํงานก็จะเกิดแตกต่างกันไป หรือพฤติกรรมขณะอยู่ในท่ีทาํงานก็เป็นไปตามองค์ประกอบ อาจ

โทรศพัทเ์ขา้บา้นบ่อย อาจลางานเพื่อร่วมกิจกรรมกบัเพื่อนฝงูบา้งฯลฯ 

แนวโน้มพฤติกรรมเม่ือได้รับแรงกระตุน้ คือผูท้าํหน้าท่ีสร้างแรงจูงใจในการทาํงานนั้น 

ตอ้งคาํนึงถึงพฤติกรรมของบุคคลเกิดโดยเน่ืองมาจากส่ิงเร้าเป็นตวักระตุน้ให้แสดงออก ซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นไปโดย เน่ืองมาจากความตอ้งการ อาจจะเป็นความตอ้งการทางกาย ทางสังคม หรืออาจเป็น

แรงกระตุน้จากหลายองคป์ระกอบ ถา้เจา้ขององคก์ารสามารถทาํนายแนวโนม้พฤติกรรมเม่ือไดรั้บ

แรงกระตุน้ของพนกังานไดแ้น่นอน หรือค่อนขา้งแน่นอนคือรู้วา่ใครจะแสดงพฤติกรรมอยา่งไรเม่ือ

ได ้รับแรงกระตุน้ต่างๆ ก็ยอ่มใชต้วักระตุน้นั้นๆ จูงใจการทาํงานของพนกังานได ้

ศกัด์ิศรีความเป็นคนมนุษยท์ุกคนย่อมมีศกัด์ิศรีของความเป็นคนในตวัเองนกัจิตวิทยากลุ่ม

มนุษยนิ์ยมจะเนน้ความสาํคญัในเร่ืองงานเหล่าน้ีมาก เห็นว่ามนุษยมี์ศกัด์ิศรี ศกัยภาพ ความสามารถ 

ความดีความงามในความเป็นมนุษยข์องตน ทุกคนควรมีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคในฐานะเกิดมา

เป็นส่วนหน่ึงของสังคม ในการสร้างแรงจูงใจในการทาํงานให้เกิดในตวัพนกังาน จึงอาจจาํเป็นตอ้ง

ใชวิ้ธีการท่ีคาํนึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นคนดงักล่าว ไม่ควรทาํใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกวา่เขาไดรั้บการ

ปฏิบติัเยีย่งเคร่ืองจกัรหรือ สัตวโ์ลกประเภทอ่ืน 

ขอ้ควรคาํนึงในการสร้างแรงจูงใจในการทาํงานดังกล่าว ซ่ึงควรคาํนึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล ความเป็นบุคคลทั้งตวั แนวโน้มของพฤติกรรมเม่ือได้รับแรงกระตุน้ และศกัด์ิศรี

ความเป็นคนน้ี จะเห็นได้ว่าเป็นการให้ความสําคัญกับพนักงาน ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในสังคม

ประชาธิปไตยวา่เป็นปัจจยัท่ีช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดแก่บุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. แนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน 

จากความรู้เก่ียวกบั  เร่ืองการจูงใจทั้งหมดท่ีกล่าวมา  อาจใช้เป็นแนวทางแก่ผูด้าํเนินงาน  

ในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทาํงานได ้ดงัน้ี 

1) จากแนวความคิดในทฤษฎี ลาํดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ ท่ีว่าความต้องการ

ขั้นตน้ๆ มาก่อน ถา้ยงัไม่ไดส้นองความตอ้งการระดบัตน้ๆ ความตอ้งการระดบัสูงขึ้นไปจะยงัไม่เกิด 

ดงันั้นผูบ้ริหาร หรือผูจ้ดัการองคก์ารจึงควรศึกษาทาํความเขา้ใจพนกังานก่อนว่ามีความตอ้งการอยู่

ในระดบัใด แลว้นาํส่ิงท่ีซ่ึงสนองความตอ้งการดงักล่าวมาเป็นส่ิงจูงใจในการทาํงาน ซ่ึงในแต่ละ

ระดบัขั้นตอนอาจมีต่างๆ กนั 
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2) จากความรู้ในเร่ืองการต่ืนตวั ท่ีว่าการต่ืนตวัในระดับท่ีพอดีมีผลต่อการเกิดพฤติกรรม

อย่างมีเป้าหมายท่ีดีกว่าระดบัอ่ืน ดงันั้นในองคก์ารจึงควรจดับรรยากาศท่ีเหมาะสมต่อการต่ืนตวัใน

การทาํงานของพนักงานในระดับท่ีพอดี ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการทาํงาน วิธีการเพื่อให้

พนกังานหรือผูป้ฏิบติังานในภาวะต่ืนตวั เช่น อาจจะเป็นการจดัสภาพแวดลอ้ม แสง เสียง หรือการ

ให้พนกังานมุ่งแกปั้ญหา หรือแสวงหาช่องทางปฏิบติังานท่ีเหมาะสมดว้ยตนเอง ให้รับผิดชอบงาน

เป็นส่วนๆ และมีอาํนาจตัดสินใจในงานนั้น จะดีกว่าการทาํงานตามท่ีได้รับคาํสั่ง ซ่ึงจะพบใน

หน่วยงานหลายแห่งท่ีหัวหน้าไม่เคยปล่อยให้ลูกน้องไดค้ิด และทาํไดด้ว้ยตนเอง คอยรับงาน และ

ฟังคาํสั่งท่ีหัวหนา้จะสั่งงานมาให้เท่านั้น เม่ือทาํเสร็จแลว้ก็นาํผลงานไปมอบให้ และรับงานใหม่มา

ทาํตามคาสั่งอีก วิธีน้ีถา้ลูกน้องเป็นคนเก่ง และมีประสิทธิภาพจะเกิดความเบ่ือหน่าย ทาํให้ขาด

แรงจูงใจในการทาํงาน 

3) จากความรู้ในเร่ืองการคาดหวงั ท่ีว่าการตั้งระดับความคาดหวงัท่ีเป็นไปได้พอดี และ

เหมาะสมสําหรับตนเอง ซ่ึงมกัจะคาดหวงัตามค่านิยมของตน จะเป็นส่ิงกระตุน้หรือส่ิงทา้ทายให้มี

ชีวิตชีวา และมานะพยายามให้บรรลุเป้าหมายให้ได ้ดงันั้น ผูจ้ดัการองค์การจึงควรส่ือสาร สร้าง

ความเขา้ใจท่ีดีให้เกิดแก่พนกังาน เพื่อให้ความคาดหวงันั้นๆ เป็นส่ิงท่ีเป็นไปได ้เพื่อจะไม่เกิดความ

ทอ้แทค้บัขอ้งใจ ซ่ึงจะสร้างความเสียหายให้กบัทั้งองคก์าร และตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถา้ใช้วิธี

หลอกลวงให้พนักงานตั้งความหวงัลมๆ แลง้ๆ โดยเป็นจริงไม่ได ้จะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีอย่าง

แน่นอน บางทีถึงขั้นทาํลายองคก์ารใหเ้สียหาย หรืออาจเกิดปัญหาแกแ้คน้ในรูปแบบต่างๆ 

4) จากความรู้เร่ืองในส่ิงล่อใจ ท่ีว่าส่ิงล่อใจเป็นแรงจูงใจภายนอกซ่ึงอาจจะเป็น  วตัถุ  

สัญลกัษณ์ คาํพูด  ท่าทีของผูแ้วดลอ้มท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจในบุคคล ใช้เป็นการจูงใจในการ

ทาํงานได ้ดงันั้นผูจ้ดัการ หรือเจา้ขององคก์ารจึงควรพยายามทาํความเขา้ใจพนกังาน แลว้ใชส่ิ้งท่ีเขา

พอใจมาเป็นส่ิงล่อใจให้เกิดพฤติกรรมตามตอ้งการ อาจจะเป็นรางวลั ส่ิงของ คาชม  เกียรติ  โล่

สัญลกัษณ์   การจดัใหมี้การประกวดชิงรางวลั  หรือชิงความเป็นหน่ึงในงานบางงาน  หรือแมแ้ต่การ

ตั้งสัดส่วนโบนสัประจาํปีตามอตัรายอดขาย    หรือปริมาณงานก็จดัว่ามีส่วนช่วยสร้างแรงจูงใจใน

การทาํงานให้แก่พนกังานไดข้อ้ควรระวงัคือ การเลือกส่ิงท่ีจะนาํมาเป็นเคร่ืองล่อ ซ่ึงจะตอ้งเลือกใน

ส่ิงท่ีพนกังานพอใจหรืออยากได ้

5) จากความรู้ในเร่ืองแรงจูงใจภายนอก และแรงจูงใจภายใน ท่ีว่าแรงจูงใจภายในให้ผลต่อ

พฤติกรรมการทาํงานของพนักงานท่ีถาวรมากว่าแรงจูงใจภายนอก ไม่ว่าจะได้ผลตอบแทนเป็น

ส่ิงของ หรือรางวลั หรือไม่ ก็ยงัคงทางานดีสมํ่าเสมอ ดังนั้นแม้ผูจ้ ัดการองค์การจาํเป็นต้องใช้

แรงจูงใจภายนอกในช่วงตน้ เพื่อใหเ้กิดพฤติกรรมการทาํงานท่ีดีของพนกังาน แต่ก็ตอ้งพยายามสอด 

แทรกให้เกิดแรงจูงใจภายในไปดว้ย เช่น เม่ือใชส่ิ้งล่อใจมาทาํให้พนกังานขยนัทาํงาน เม่ือขยนัก็ทาํ
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ให้เกิดผลสําเร็จท่ีดี ความสําเร็จในงานทาํให้พนกังานสนใจงาน ให้ความสาํคญักบังาน อยากทางาน

ให้ดีต่อไป จดัว่าเร่ิมเกิดแรงจูงใจภายในแลว้ เม่ือไดรั้บแรงเสริมจากผูบ้ริหารหรือหัวหน้างานให้

ตระหนกัในความสําคญัของงานนั้นๆ มากขึ้น โดยช้ีให้เห็นประโยชน์ และคุณค่าในการทาํงานดีก็

จะส่งผลใหพ้นกังานมีแนวโนม้ตั้งใจทาํงานดีสมํ่าเสมอมากขึ้น ซ่ึงบางทีก็อาจตอ้งใชค้าํขวญั สุภาษิต 

คาํพงัเพย บทกลอนสอนใจ เขา้มาช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจภายในใหเ้กิดแก่พนกังานดงักล่าว 

6) จากการศึกษา “ปัจจยัในดา้นการบาํรุงรักษา” ในทฤษฎีสองปัจจยัของ เฮอร์ซเบอร์ก ซ่ึง

เป็นปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมของงานแม้ผลการศึกษาจะพบว่า ไม่ถึงกับทาให้เกิดแรงจูงใจในการ

ทาํงาน แต่ถา้ไม่จดัใหมี้ในหน่วยงานกจ็ะพบวา่ พนกังานไม่พอใจ จึงเป็นแนวคิดแก่ผูจ้ดัการองคก์าร

ท่ีตอ้งใส่ใจ ใหค้วามสาํคญั และจดัใหมี้ปัจจยัดา้นการบาํรุงรักษาในองคก์าร ทั้งในดา้นการนิเทศงาน 

นโยบาย และการบริหารองคก์าร ภาวการณ์ทาํงาน ความสัมพนัธ์ระหว่างผูร่้วมงาน ผูป้ฏิบติังานกบั

ผูบ้ริหาร ชีวิตส่วนตวัท่ีดี และสภาพการทาํงาน การจดัให้มีปัจจยัดงักล่าว เพื่อให้ทาํให้พนกังานเกิด

ความรู้สึกพอใจในงาน 

7) จากการศึกษา “ปัจจยัดา้นตวักระตุน้” ในทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์กซ่ึงเป็นปัจจยั

ดา้นงาน ถา้จดัให้มีขึ้นจะส่งผลให้พนกังานพึงพอใจ ปัจจยัดา้นงานดงักล่าว ไดแ้ก่ ความสัมฤทธ์ิผล 

การยอมรับนบัถือจากคนอ่ืน ความน่าสนใจของงาน การไดมี้โอกาสรับผดิชอบ โอกาสกา้วหนา้ และ

โอกาสใหพ้นกังานตดัสินใจ รับผดิชอบในงาน ใหท้าํงานร่วมกนั หรือพฒันางานร่วมกนั เช่น อาจตั้ง

กลุ่มสร้างคุณภาพงาน ให้อิสระในการทาํงาน ให้มีโอกาสรับทราบผลงานสมํ่าเสมอ เพื่อแสดงการ

ยอมรับ และให้ไดมี้โอกาสลองงานใหม่ๆ รวมทั้งมอบงานพิเศษบางดา้นให้ทาํ ทั้งน้ีเพื่อเสริมสร้าง

ความเจริญกา้วหนา้ของพนกังาน 

8) จากผลการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของแมคคลีแลนด์ ซ่ึงเน้นจุด สําคญัท่ีความ

ตอ้งการความสําเร็จของบุคคลโดยบุคคลมิได้หวงัรางวลัตอบแทนจากความสําเร็จนั้น หากแต่มี

ความสุข ความพอใจ กับผลงานท่ีสําเร็จได้ด้วยดี จึงเป็นแนวปฏิบัติแก่ผูจ้ ัดการองค์การ ในการ

มอบหมายงานท่ีเปิดโอกาสให้เขารับผิดชอบในงานนั้นให้มากท่ีสุด ผูบ้ริหารหลีกเล่ียงการเขา้ไปยุง่

เก่ียว ให้ไดท้าํงานตามระดบัความสามารถ คือไม่ง่ายเกินไป หรือยากเกินไป และให้มีการส่ือสาร 

เพื่อให้เจา้ตวัรับทราบผลงานโดยสมํ่าเสมอ และต่อเน่ืองเพื่อให้พนกังานนั้นๆ มัน่ใจในความมัน่คง

ของความก้าวหน้าในงานของตนเอง ความมัน่คงของความก้าวหน้าในงาน ในท่ีน้ีมิได้หมายถึง

ตาํแหน่งงาน หรือค่าตอบแทน แต่หมายถึงผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีเป็นไปโดยต่อเน่ือง 

9) จากทฤษฎีการจูงใจท่ีเน่ืองมาจากส่ิงเร้าของกลุ่มพฤติกรรมนิยม ท่ีเห็นว่าควรใชส่ิ้งเร้าท่ี

เหมาะสมมาทาํใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรม และเม่ือเกิดพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาแลว้ก็ให้แรงเสริมกบั

พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนานั้น เพื่อใหแ้สดงพฤติกรรมท่ีดีดงักล่าวอีกในเวลาต่อไป เป็นแนว ความคิด
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แก่ผูบ้ริหาร และผูจ้ดัการองค์การในการสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมท่ีจะช่วยกระตุน้ให้บุคคล

ทาํงาน และเม่ือทาํงานไดรั้บผลดีก็ควรมีระบบการใหแ้รงเสริมในลกัษณะต่างๆ ตามท่ีพนกังานนั้นๆ 

ตอ้งการ เพื่อสนบัสนุนใหมี้พฤติกรรมการทางานท่ีดีโดยสมํ่าเสมอต่อไป 

แนวทางการสร้างเสริมแรงจูงใจในการทาํงานดงักล่าวมาน้ี ซ่ึงแยกกล่าวตามแนวคิด และ

การศึกษาตามหัวเร่ืองทฤษฎี และผลการศึกษาของนักจิตวิทยาและนักวิจยัพฤติกรรมศาสตร์แต่ละ

ดา้นจะเห็นไดว้่ามีบางแนวทางต่างกนั บางแนวทางใชห้ลกัการเดียวกนัตามการศึกษาและขอ้คน้พบ

ท่ีได ้เน่ืองจากเป็นการศึกษาธรรมชาติการจูงใจในมนุษยด์ว้ยกนั ซ่ึงเป็นภาวะปกติท่ีจะไดข้อ้คน้พบ

ทั้งส่วนท่ีเหมือนกนั และต่างกนั เพราะมนุษยมี์ทั้งลกัษณะบางประการท่ีเป็นตวัร่วมท่ีคลา้ยคลึงกนั 

และลกัษณะบางประการท่ีแตกต่างกนัไป ในการสร้างแรงจูงใจในการทาํงานแก่บุคคลจึงตอ้งอาศยั

หลกัการ และทฤษฎีอนัเป็นขอ้คน้พบจากบุคคลส่วนใหญ่ท่ีคลา้ยคลึงกนั ทั้งตอ้งศึกษาลกัษณะของ

บุคคลเฉพาะรายท่ีเป็นความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อเลือกใช้กลวิธีท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกับ

บุคคลนั้น นอกจากนั้น บางคร้ังยงัพบว่ากลวิธีในการสร้างแรงจูงใจต่างๆ ท่ีศึกษามามากมาย ไม่ว่า

จะเลือกใช้วิธีใดๆ ก็ยงัอาจไม่ได้ผล อาจต้องศึกษาทดลองด้วยตนเองจนกว่าจะพบวิธีท่ีถูกตอ้ง

เหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจในการทาํงานใหเ้กิดแก่บุคคลเฉพาะราย 

 

2.5 ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล 

  

วิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล ก่อตั้งขึ้นเม่ือ 11 เมษายน 2555 ตั้งอยู ่เลขท่ี 18 หมู่ 7 แขวง

ท่าขา้ม เขตบางขนุเทียน จงัหวดั กรุงเทพมหานคร เน่ืองดว้ยอดีตเจา้อาวาสวดัปทีปพลีผล คือพระครู

พิพิธพฒันโสภณมีความประสงคท่ี์จะช่วยเหลือสงัคม เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้

ดีขึ้น จึงส่งเสริมการศึกษาโดยไดดี้ขึ้นจึงส่งเสริมการศึกษาโดยไดบ้ริจาคท่ีดินส่วนตวั จาํนวน 5 ไร่ 

และไดมี้การก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น จาํนวน 1 หลงัเพื่อส่งเสริมใหเ้ป็นโรงเรียนฝึกอาชีพแก่ชุมชน 

หลงัจากท่านพระครูพิพิธพฒันโสภณไดม้รภาพ พระครูปทีปธรรมรักษจึ์งไดเ้ป็นเจา้อาวาสแทนองค์

ก่อน เพื่อตอ้งการท่ีจะสืบสานเจตนารมณ์ของท่าน พระครูพิพิธพฒันโสภณ ไดด้าํเนินการสร้าง

อาคารเรียน 4 ชั้นจาํนวน 1 หลงั เพื่อสนบัสนุนใหมี้การศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา คือ ปวช. และ 

ปวส. โดยมอบให ้ดร.เปรมจิต พรหมสาระเมธี เป็นผูรั้บใบอนุญาต เพื่อใหก้ารจดัการและดาํเนินงาน

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการพฒันาชุมชนใหมี้ความรู้และประสบการณ์ทาง

ดส้นวิชาชีพเพื่อพฒันาสังคมและประเทศชาติ 

ปรัชญาของวิทยาลยั 

"คุณธรรมนาํทาง แสงสวา่งแห่งปัญญา กา้วหนา้สู่งานอาชีพ" 
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ท่ีอยู ่ 

เลขท่ี 1019 ถนนบางขนุเทียน – ชายทะเล แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร

10150 

สีประจาํ วิทยาลยั 

สีนํ้าเงิน – ส้ม หมายถึง ความเจริญบอกรุ่งเรืองแสงสวา่งแห่งปัญญาและรักสันติ  

สีนํ้าเงิน หมายถึง ความฉลาดเฉลียว ปัญญา ความมัน่คง ความเป็นระเบียบร้อย 

สีส้ม หมายถึง ความเจริญงอกงาม ความเจริญรุ่งเรือง แสงสวา่ง ความสงบ และสันติภาพ 

 วิสัยทัศน์ 

เรียนดี มีงานทาํ 

อตัลกัษณ์ 

มีคุณธรรม นาํความรู้ สู่งานอาชีพ 

เอกลกัษณ์ 

สถานศึกษาเนน้คุณธรรม นาํผูเ้รียนสู่งานอาชีพ 

พนัธกจิ 

1. พฒันาการบริหารสถานศึกษา 

2. พฒันาและส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้ ทกัษะ คุณธรรม และจริยธรรม มาตรฐานฝีมือตาม

ความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3. พฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาชีพ และสร้างเครือข่าย ความ

ร่วมมือกบัชุมชน 

4. ส่งเสริมการวิจยันวตักรรมเทคโนโลยส่ิีงประดิษฐ์ใชพ้ฒันาคุณภาพการเรียน หลกัสูตร

สาขาวิชาเปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปวช. ประกาศนียบตัรวิชาชีพขั้นสูง ปวส. 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพขั้นสูง ปวช. 

สาขาวิชาการบญัชี  

สาขาวิชาการตลาด  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพขั้นสูง ปวส. 

สาขาวิชาการบญัชี 

สาขาวิชาการตลาด  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
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2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 

สุนทรีย ์สองเมือง (7P’s) ของผูเ้ลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา จาํแนกตามปัจจยัส่วน

บุคคลของการเลือกสถาบนัเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยั

ราชพฤกษ์ พบว่า กลุ่มผลการเรียนอยู่ท่ี  2.51-3.00  สถานท่ีอยู่ ปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ในเขต  จ.

นนทบุรี  รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวอยู่ในในช่วง 10,001-20,000 บาท และส่วนใหญ่ใช้

บริการกองทนุกูย้มื เพื่อการศึกษา สาขาวิชาท่ีเลือกศึกษาต่อมากท่ีสุดคือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

รองลงมาคือ สาขาวิชาการจดัการ และการตลาด หลกัสูตร 4 ปี เทียบโอนปกติ และส่วนใหญ่มีญาติ

คนท่ีรู้จกั และหรือ เคยศึกษาในสถาบนั พีภาว ์ พุแค (2558) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัทางการตลาดท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเอกชน กรณีศึกษามหาวิทยาลยั

ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี”  พบว่าด้านการศึกษาส่วนใหญ่ก่อนเขา้ศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลยัศรีปทุม 

วิทยาเขตชลบุรี”  พบว่าการศึกษาส่วนใหญ่ก่อนเขา้ศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลยัศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี 

จบสายประกาศนียบตัรวิชาชีพมากท่ีสุด มีผลการเรียนเฉล่ียท่ี 2.51-3.00 สาํเร็จการศึกษาจากสถาบนั

ท่ีตั้งอยู่ในจงัหวดัชลบุรีมากท่ีสุด เลือกเรียนในคณะสาขาวิชาบริหารธุรกิจเป็นจาํนวนมาก  ด้าน

ครอบครัวส่วนใหญ่  ครอบครัวพกัอาศยัอยู่  ในจงัหวดัชลบุรีผูป้กครองประกอบอาชีพเกษตรกรรม

มากท่ีสุด รองลงมาเป็นพนักงานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-50,000  บาท   ปัจจยั

ทางด้านการตลาดพบว่า   ด้านเพศท่ีแตกต่างกันนักศึกษาส่วนใหญ่  ให้ความสําคัญต่อปัจจัย

ผลิตภณัฑ์มากท่ี และปัจจยัทางดา้นราคามีผลต่อนกัศึกษาส่วนใหญ่ ให้ความสําคญัต่อคณาจารยผ์ุ ้

สอนเรืองความรู้ ความสารถ ความน่าเช่ือถือ ส่วนดา้นราคาค่าธรรมเนียมในการศึกษา ซ่ึงนกัศึกษา

ใหค้วามสาํคญัต่อราคาในราคาท่ีเหมาะสมระดบัปานกลาง ดา้นสถานท่ีใหค้วามสาํคญัมาก เน่ืองจาก

สถานท่ีพกัอาศยัทาํให้สะดวกต่อการเดินทาง ดา้นการประชาสัมพนัธ์ให้ความสําคญัต่อกองทุนเงิน

กูย้มืเพื่อการศึกษารัฐบาล 

 ศาสตรา ยะป๊อก (2559) “ปัจจัยท่ีมีส่วนกําหนดการเลือกศึกษาต่อในคณะต่างๆ ใน

สถาบนัอุดมศึกษาท่ีนักศึกษาตอ้งการเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของรัฐ ของนักเรียนมธัยม 6 

กรณีศึกษาเขตอาํเภอ จ.เชียงราย” พบว่าสถาบันอุดมศึกษาท่ีนักศึกษาต้องการเข้าศึกษาต่อใน 

ระดบัอุดมศึกษาโดยเลือกเป็นอนัดบัหน่ึงนั้นคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เพราะเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมี

ช่ือเสียงในทุกด้านมาตั้ งแต่อดีต อีกทั้ งย ังเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย ส่วน

สถาบันอุดมศึกษารองลงมาคือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอันดับสอง เพราะมีภูมิลาํเนาอยู่ใกล้

สถานศึกษา และเลือกมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เป็นอนัดบัสาม เม่ือสํารวจนกัเรียนท่ีเรียนแผนการ
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เรียนวิทย-์คณิต พบว่าเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นอนัดบั 1 รองลงมาเลือกคณะแพทยศาสตร์ 

เป็นคณะท่ีมีการแข่งขนัสูงมาก สําหรับนักเรียนท่ีเรียนแผนการเรียนศิลป์-คณิต พบว่า สนใจท่ีเขา้

ศึกษาต่อคณะเศรษฐศาสตร์เป็นอนัดบั 1 รองลงมาเลือกคณะบริหารธุรกิจ นกัเรียนแผนศิลป์-ภาษา 

เลือกเขา้ศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และนิติศาสตร์ ส่วนแผนการเรียนศิลป์-สังคม 

เลือกศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ เป็นอันดับแรก เพราะก้าวหน้าในอาชีพการงาน เม่ือนําตัวอย่าง

ทั้งหมดของนักเรียนมาพิจารณาแลว้ พบว่า มีความต้องการศึกษาต่อ คณะสาขาวิชาท่ีต้องการ 

ส่วนมากคือ คณะเศรษฐศาสตร์ และรองลงมาคือคณะบริหารธุรกิจ เน่ืองจากจบแลว้หางานทาํไดง้่าย 

ปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนดต่อการเลือกคณะสาขาวิชา คือ ความชอบในการตดัสินใจเก่ียวกบัอนาคตและ

ความกา้วหนา้ของตนเอง 

ปวิณ พงษโ์อภาส และคณะ (2557) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ศึกษาต่อมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย อาํเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 

พบว่าระดบัความคิดเห็นของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

โดยเรียงลาํดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านราคา ช่องทางการจัดจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

ผลิตภณัฑ ์ดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม สงัคมและครอบครัว ตามลาํดบั การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ เม่ือจาํแนกตามหลกัสูตรการศึกษาแตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .01 และเม่ือจาํแนกตามสถานท่ีพกัอาศยั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 

และเม่ือจาํแนกตามเพศ ผลการเรียน รายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน และลักษณะครอบครัวไม่

แตกต่างกนั 

สมิทธิ โพธ์ิทอง (2558) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อระดบั

ปริญญาตรี ในมหาวิทยาลยัเอกชน กรณีศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย โดยมี

วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 

พฤติกรรมการเลือกศึกษาต่อ และปัจจยัท่ีมีอิทธพลต่อการตดัสินใจ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัทางสังคม ปัจจยัดา้นจิตวิทยา และปัจจยัทางการตลาด จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล

และปัจจยัทางสังคมไม่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ส่วนปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก ทศันคติและ

แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดว้ยความเห็นท่ีวา่ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย เป็น

สถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียงมีหลกัสูตรเทียบเท่ากบัมหาวิทยาลยัของรัฐอีกทั้งมีหลกัสูตรท่ีตอ้งการศึกษา

ต่อเป็นแรงจูงใจ ซ่ึงคิดวา่เม่ือจบการศึกษาแลว้จะมีสถานท่ีทาํงานรองรับ สาํหรับปัจจยัทางการตลาด

มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อทุกตวั 

ณัฐพล ธนเชวงสกุล (2557) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
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บริหารธุรกิจ จงัหวดันนทบุรี พบว่า ประเภทของสถาบนัระดบัอุดมศึกษาท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ

ในการตดัสินใจศึกษาต่อของนกัศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สถาบนัระดบัอุดมศึกษาภาครัฐบาล 

และสถาบนัระดบัอุดมศึกษาภาคเอกชน พบวา่ประเภทของสถาบนัระดบัอุดมศึกษาท่ีส่งผลต่อความ

พึงพอใจในการตัดสินใจศึกษาต่อของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ จังหวดั

นนทบุรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง ส่วนใหญ่เลือกเรียนสถาบันระดับอุดมศึกษา

ภาคเอกชนเป็นอนัดบัท่ี 1 และอนัดบัท่ี 2 คือ สถาบนัระดบัอุดมศึกษาภาครัฐบาล สาเหตุท่ีนกัศึกษา

เลือกศึกษาต่อในสถาบันระดับอุดมศึกษาภาคเอกชนเน่ืองจากมีการเทียบโอนหน่วยกิตได้เป็น

จาํนวนมาก มีความเป็นอิสระในการเรียนมากกว่าและมีอุปกรณ์การเรียนพร้อม ห้องปฏิบติัการท่ี

ทนัสมยั สําเร็จการศึกษาง่ายกว่าสถาบันระดับอุดมศึกษาภาครัฐบาล อาจารยผ์ูส้อนมีความเป็น

กนัเองและดูแลเอาใจใส่ดี และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัเทคโนโลยีสยามธุรกิจ จงัหวดันนทบุรี คือดา้นค่าเล่า

เรียนและแหล่งเงินทุน  
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    บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผลโดยผู ้วิจัยได้

ดาํเนินการตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.3  วิธีสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

3.4  วิธีการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.5  วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  ได้แก่  นักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผลท่ีกาํลงั

ศึกษา และจบการศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาจาํนวน 700 คน (ข้อมูลจากสํานักทะเบียน

วิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล, 2562) 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่นักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผลท่ีกาํลงัศึกษา 

และจบการศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)และนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) เพื่อศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน จาํนวน 300  คน   มีอายุตั้งแต่ 15 

ปี ขึ้นไปกรณีทราบขนาดของประชากรโดยใชสู้ตรคาํนวณของ Taro Yamane (1967) กาํหนดระดบั

ความเช่ือมัน่เท่ากบั ร้อยละ 95 ค่าระดบัความคลาดเคล่ือน  ยอมรับไดไ้ม่น้อยกว่า  ร้อยละ 5 หรือ

ระดบันยัสาํคญั 0.05 

                                                         N 

         n   =     -------------------- 

                 1+Ne2  

 

  เม่ือ n  =  ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง  

   N =  ขนาดประชากร  
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   e =   ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้

   (กาํหนดระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95  สัดส่วนของความคลาดเคล่ือน

เท่ากบั 0.05) 

                    N 

         n   =    -------------------- 

                 1+Ne2  

700 

         n   =    -------------------- 

1 +  700(0.05)2 

     n    =  254.5 

กาํหนดจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 255 คน 

 ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีคาํนวณไดค้ือ 255 ตวัอย่าง แต่เพื่อความแม่นยาํของขอ้มูลในการ

เก็บตวัอยา่ง ผูวิ้จยัจึงไดท้าํการเก็บจาํนวนตวัอยา่งทั้งส้ิน 300 ตวัอยา่ง 

 

3.2 เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล   

 

 สําหรับการวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัเลือกใช ้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการ

สุ่มตวัอย่างและเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูวิ้จยัไดส้ร้างขึ้นเพื่อเป็นการศึกษา ปัจจยัทางการตลาดท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล 

ผูวิ้จยัไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้าง

ขึ้น โดยมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด ไดแ้ก่ เพศ กาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้น เกรดเฉล่ียสะสม และ

รายไดร้วมต่อเดือนของครอบครัว 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาด แบง่ออกเป็น 4 หวัขอ้ใหญ่ คือ ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล 
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3.3. วิธีสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 

 ผูวิ้จยัดาํเนินการสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถาม ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบั ปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล แลว้นาํมากาํหนด

กรอบแนวคิดของการวิจยั เพื่อนาํมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2.  นําผลท่ีได้จากการศึกษาตามขอ้ 1.  มาสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็นส่วนๆ และ

พิจารณาเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิด วตัถุประสงค ์และกรอบแนวคิดในการวิจยั 

 3.  นาํแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อขอคาํแนะนาํ 

ปรับปรุง แกไ้ข  

4.  นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ และทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง  

5.  นําแบบสอบถามท่ีแก้ไขเรียบร้อยแลว้ทดลองใช้ (Pretest) กับกลุ่มตวัอย่าง  ไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอย่างในงานวิจยั จาํนวน 30 คน  และนาํขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาค (Cronbachalpha Coefficient)  

 6.  นาํแบบสอบถามท่ีผ่านการทดลองใชแ้ละแกไ้ขแลว้ เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์เป็น

คร้ังสุดทา้ย  เพื่อตรวจสอบและให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัการจดัทาํฉบบัสมบูรณ์  สําหรับนาํไปใชใ้นการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 

3.4. วิธีดําเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล โดยแบ่งการ

วิจัยตามท่ี ผูวิ้จัยได้ศึกษาค้นควา้เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง นํามาสังเคราะห์และสร้างเป็น

แบบสอบถาม เพื่อนาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเคร่ืองมือแบบสอบถาม  มีวิธีดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

 1.  ขอหนงัสือจากมหาวิทยาลยัเพือ่ขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

 2.  ประสานงานกบักลุม่ตวัอยา่งเพื่อนาํเคร่ืองมือไปเก็บรวบรวมขอ้มูล   

 3.   ผูวิ้จยัดาํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของกลุ่มตวัอยา่งในการตอบขอ้คาํถามตามเคร่ืองมือ

แต่ละชุดใหส้มบูรณ์  แลว้นาํผลการตอบไปจดักระทาํและวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

 4. เป็นการรวบรวมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
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3.5. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 1.  แบบสอบถามในส่วนท่ี 1 ส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 

 เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั ปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา

ต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล โดยนําขอ้มูลมาคาํนวณและ

วิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใชค้วามถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายตวัแปรปัจจยัส่วน

บุคคล เช่น เพศ กาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้น เกรดเฉล่ียสะสม และรายไดร้วมต่อเดือนของครอบครัว 

ปัจจัยทางการตลาด และปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ

นกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล  และใชค้่าเฉล่ีย (Means) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) อธิบายตวัแปร ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัประเภทช่วง  

 วิเคราะห์ระดบัปัจจยัทางการตลาด แบง่ออกเป็น 4 หวัขอ้ใหญ่ คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 

ดา้นการจดัจาํหน่าย และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา

ต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล ใชร้ะดบัการวดัเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) (ธานินท ์ศิลป์จารุ2549,น.77) 5 อนัดบั  โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนนและ

ค่านํ้าหนกัตวัเลขตามวิธีวิจยัของ ลิเคิร์ท (Likert Scale) ตามระดบัความสาํคญั ดงัน้ี 

 มีความสาํคญัต่อการเลือกเรียนมากท่ีสุด   มีค่าเท่ากบั  5 คะแนน 

 มีความสาํคญัต่อการเลือกเรียนมาก  มีค่าเท่ากบั  4 คะแนน 

 มีความสาํคญัต่อการเลือกเรียนปานกลาง  มีค่าเท่ากบั  3 คะแนน 

 มีความสาํคญัต่อการเลือกเรียนนอ้ย  มีค่าเท่ากบั  2 คะแนน 

 มีความสาํคญัต่อการเลือกเรียนนอ้ยท่ีสุด  มีค่าเท่ากบั   1 คะแนน 

การแปลความหมายคา่คะแนนเฉล่ีย  ใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายค่าคะแนนแบ่งออกเป็น 5 

ระดบั (ธานินทร์  ศิลป์จารุ,  2549 :  77)  ดงัน้ีคือ 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  4.50 – 5.00   มีความสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  3.50 – 4.49   มีความสาํคญัในระดบัมาก 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  2.50 – 3.49   มีความสาํคญัในระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.50 – 2.49   มีความสาํคญัในระดบันอ้ย 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.49   มีความสาํคญัในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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 2.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้ในการอธิบายตัวแปรต่างๆของผูต้อบ

แบบสอบถาม ดงัน้ี 

 2.1.1  การหาค่าร้อยละ  (บุญชม  ศรีสะอาด,2545:104) 

 

                                      

เม่ือ P  คือ ค่าร้อยละ 

 คือ ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงเป็นค่าร้อยละ 

N คือ จาํนวนความถ่ีทั้งหมด  

2.1.2 ค่าเฉล่ีย   ผลรวมของคะแนนทั้งหมดหารดว้ยจาํนวนขอ้มูลในชุด

นั้นๆ โดยมีวิธีการคิด 2 วิธีดงัน้ี (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2534, หนา้ 39-42) 

        2.2.1  ขอ้มูลไม่มีการแจกแจงความถ่ี 

       สูตร   =  

       เม่ือ   แทน   ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 

         X แทน   ขอ้มูลแต่ละจาํนวน  

          แทน   ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด 

         n แทน   จาํนวนขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง 

        2.2.2  ขอ้มูลมีการแจกแจงความถ่ี 

          สูตร  =  

        เม่ือ f แทน   ความถ่ีของขอ้มูลแต่ละตวั 

         x แทน   ค่าก่ึงกลางของขอ้มูลในแต่ละชั้น 

 2.2.3   หาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  คาํนวณจากสูตร ดงัน้ี (ลว้น สายยศ 

และองัคณา สายยศ, 2538:79) 

                           S.D.    =     

 เม่ือ S.D.  คือ     ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

                        คือ      ผลรวมของคะแนนยกกาํลงัสอง 

                           คือ      ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกาํลงัสอง 
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                           N           คือ      จาํนวนทั้งหมด 

 2.2 สถิติอนุมาน (Inference statistics) ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานต่างๆของ

การวิจยั 

  -เป็นวิธีเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉล่ียท่ีนอ้ยท่ีสุด โดยใชห้ลกั t-test  ดงัน้ี 

     ; df = N-k 

  เม่ือ    เป็นค่าเฉล่ียของกลุ่มท่ี i กบั j ท่ีตอ้งการเปรียบเทียบ 

   MSW  เป็น ค่า MSW จากตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

   ni, nj  เป็นขนาดของตวัอยา่งในกลุ่มท่ี i, j 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)   

    SSt = =  

   SSb =     

SSw =  = SSt – SSb 

เม่ือ  Xij คือ ค่าของขอ้มูลตวัท่ี i ในกลุ่มท่ี j 

  T.j คือ ผลรวมค่าของขอ้มูลในกลุ่มท่ี j 

  T  คือ ผลรวมค่าของขอ้มูลทั้งหมด 

   คือ ค่าเฉล่ียของขอ้มูลในกลุ่มท่ี j 

   คือ ค่าเฉล่ียของขอ้มูลทั้งหมด 

  nj คือ จาํนวนขอ้มูลกลุ่มท่ี j  และ N = n1+n2+…+nk 

 -ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน คาํนวณจากสูตร 
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 เม่ือ xyr  เป็น ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 

  ∑ X  เป็น ผลรวมของขอ้มูลท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรตวัท่ี 1 (X) 

  ∑Y  เป็น ผลรวมของขอ้มูลท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรตวัท่ี 2 (Y) 

  YX∑  เป็น ผลรวมของผลคูณระหว่างขอ้มูลตวัแปรท่ี 1 และ 2  
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2∑ X  เป็น ผลรวมของกาํลงัสองของขอ้มูลท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรตวัท่ี 1  

  
2∑Y  เป็น ผลรวมของกาํลงัสองของขอ้มูลท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรตวัท่ี 2  

  N  เป็น ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

 2.3 สถิติท่ีใชห้าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการทดสอบเคร่ืองมือท่ี

ใช้ในการศึกษา  โดยมีการทดสอบทั้งในด้านความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือถือได้ 

(Reliability)  ของแบบสอบถาม  ดงัน้ี 

2.3.1 การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนาํเสนอแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปให้

ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face Validity)  และพิจารณาขอ้ความให้

ชดัเจนเหมาะสม  นาํแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์เพื่อ

ตรวจสอบความสมบรูณ์อีกคร้ัง โดยกาํหนดระดบัความคดิเห็นการใหค้ะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี 

 +1 หมายถึง รู้สึกแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในประเด็นท่ีตอ้งวิจยั  

 0 หมายถึง รู้สึกไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในประเด็นท่ีตอ้งวิจยั 

 -1 หมายถึง รู้สึกไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในประเด็นท่ีตอ้งวิจยั 

 สําหรับสูตรในการตรวจส อบว่ าดัช นี มี ความส อดคล้อง  ( Index of item Objective 

Congruence : IOC ) มีรายละเอียดดงัน้ี 

 สูตร 

  
N

R
IOC

∑=  

  

 เม่ือ IOC แทนค่า ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัเน้ือหาในประเด็นท่ี 

   ตอ้งการวิจยั 

  ΣR แทนค่า ผลรวมของคา่คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

  N แทนค่า จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 เกณฑก์ารพิจารณาเลือกขอ้คาํถาม พิจารณาจากขอ้คาํถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งไม่ตํ่า

กว่า 0.50 นาํไปปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะก่อนท่ีจะนาํไปทดลองใช ้สําหรับขอ้คาํถามใดมีค่า

ดชันีความสอดคลอ้งตํ่ากวา่ 0.50 จะทาํการตดัท้ิง หากผลการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ พบวา่ 

คาํถามขอ้ใดมีค่าดชันีความสอดคลอ้งสูงกว่า 0.50 ขึ้นไป จึงแสดงวา่คาํถามนั้นใชไ้ด ้จากผลการวิจยั

การตรวจสอบคุณภาพไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งกนัท่ี 1.00 

2.3.2 การทดสอบความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือ (Reliability) นาํแบบสอบถามท่ีผ่านเกณฑ์

ค่าดัชนีท่ีไม่ตํ่ากว่า 0.50 แล้วนําเคร่ืองมือไปทดลองใช้กับกลุ่มนักศึกษา (Try out) ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
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ตวัอย่างจาํนวน 30 คน และนาํผลการทดลองมาวิเคราะห์เพื่อหาความเท่ียงตรง (Reliability) ดว้ย

วิธีการหา ค่าสัมประสิทธ์อลัฟาของคอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ตามท่ี jump (1978) 

ไดเ้สนอแนะเป็นเกณฑก์ารยอมรับไวท่ี้ค่าแอลฟ่า ตั้งแต่ 0.75 ขึ้นไป ซ่ึงไดค้่าความเช่ือมนั ซ่ึงถือได้

ว่ามีความสอดคลอ้งภายในอยู่ในระดับดีมาก แสดงว่าแบบสอบถามท่ีพฒันาขึ้นมีคุณภาพและมี

ความเหมาะสมท่ีจะนาํไปใชเ้ก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งจริงของการวิจยัน้ี  (บุญชม   ศรีสะอาด, 2545) 

 

 

 

เม่ือ      α  แทน สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 

             K แทน จาํนวนขอ้ในแบบสอบถาม 

        ∑ 2
iS  แทน ผลรวมของคา่คะแนนความแปรปรวนของแต่ละขอ้ 

            2
iS    แทน คะแนนความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้นาํเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เพื่อขอความ

เห็นชอบและจดัพิมพแ์บบสอบถามใหถู้กตอ้งสมบรูณ์และจดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อ

แจกกลุ่มตวัอยา่งจริงในการวิจยัต่อไป 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา

ของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล ของวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผลท่ีกาํลงัศึกษา และ

จบการศึกษาในระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)และนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  จาํนวน 300 คน และได้รับกลับคืนในลักษณะท่ี

สมบูรณ์สามารถนํามาใช้วิเคราะห์ได้จาํนวน 300 คน คิดเป็น 100% ซ่ึงผูศึ้กษาได้นํามาทาํการ

วิเคราะห์และนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 

เพศ กาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้น  เกรดเฉล่ียสะสม  และรายไดร้วมต่อเดือนของครอบครัว โดยแจก

แจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ

ในระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจดัจ่าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล  โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบบระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา

ต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล การ

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่า t-test และค่า F-test  หรือค่า One Way ANOVA กรณีพบความแตกต่าง

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ จะทาํการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ท่ีระดบันยัสําคญั  0.05  หรือ

ระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยใชสู้ตรตามวิธี Scheffe’ test เพื่อทดสอบความแตกต่างรายคู ่

ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล โดยการใช้การ

ทดสอบ ค่ าสถิ ติสัมประสิท ธ์ิอย่ างง่ ายของเพีย ร์สัน  (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient) 
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4.1  สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในการส่ือความหมายตรงกนั ผูวิ้จยัจึงไดก้าํหนดสัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 n      = จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง  

𝐱𝐱�     = ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 

 S.D. = ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 t      = ค่าสถิติท่ีใชใ้นการพิจารณาความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 ตวัแปร  

   (t - distribution) 

 F      = ค่าสถิติท่ีใชใ้นการพิจารณาความแตกต่างของค่าเฉล่ียมากกวา่ 2 ตวัแปร  

   (F - distribution) 

 xyr  เป็น ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 

 ∑ X  เป็น ผลรวมของขอ้มูลท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรตวัท่ี 1 (X) 

 ∑Y  เป็น ผลรวมของขอ้มูลท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรตวัท่ี 2 (Y) 

 YX∑  เป็น ผลรวมของผลคูณระหว่างขอ้มูลตวัแปรท่ี 1 และ 2  

 
2∑ X  เป็น ผลรวมของกาํลงัสองของขอ้มูลท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรตวัท่ี 1  

 
2∑Y  เป็น ผลรวมของกาํลงัสองของขอ้มูลท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรตวัท่ี 2  

 N  เป็น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
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4.2 ผลการรวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 

เพศ กําลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน  เกรดเฉลี่ยสะสม  และรายได้รวมต่อเดือนของครอบครัว โดยแจก

แจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ดังข้อมูลในตาราง 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวนและร้อยของกลุ่มตัวอย่าง  จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 107 35.70 

หญิง 193 64.30 

รวม 300 100.00 

กําลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน   

ระดบัชั้น ปวช. 123 41.00 

ระดบัชั้น ปวส. 177 59.00 

รวม 300 100.00 

เกรดเฉล่ียสะสม   

เกรดเฉล่ียตํ่ากวา่ 2.51 32 10.70 

เกรดเฉล่ีย 2.51-2.80 80 26.70 

เกรดเฉล่ีย 2.81-3.00 15 5.00 

เกรดเฉล่ีย 3.01-3.50 100 33.30 

เกรดเฉล่ีย 3.51 ข้ึนไป 73 24.30 

รวม 300 100.00 

รายได้รวมต่อเดือนของครอบครัว   

รายไดต้ํ่ากวา่ 10,000   บาท 42 14.00 

รายได ้10,001-15,000 บาท 99 33.00 

รายได ้15,001-20,000 บาท 40 13.30 

รายได ้20,001-25,000 บาท 51 17.00 

รายได ้25,001-30,000 บาท 31 10.30 

รายได ้30,001 บาทข้ึนไป 37 12.30 

รวม 300 100.000 
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จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบด้วย เพศ 

กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้น  เกรดเฉล่ียสะสม  และรายไดร้วมต่อเดือนของครอบครัว สรุปไดด้งัน้ี 

 เพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จาํนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 64.30 และ

เพศชาย จาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 35.70  

 กาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่กาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้น ปวส. 

จาํนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 และกาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้น ปวช. จาํนวน 123 คน คิดเป็น

ร้อยละ 41.00  

 เกรดเฉล่ียสะสม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีเกรดเฉล่ียสะสม 3.01-3.50 จาํนวน 100 คน 

คิดเป็นร้อยละ 33.30 รองลงมา เกรดเฉล่ีย 2.51-2.80 จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70 เกรดเฉล่ีย

3.51 ขึ้นไป จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 24.30 เกรดเฉล่ียตํ่ากวา่ 2.51 จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 

10.70 เกรดเฉล่ีย 2.81-3.00 จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามลาํดบั 

 รายไดร้วมต่อเดือนของครอบครัว พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายได ้10,001-15,000 

บาท จาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 รองลงมา คือ รายได ้20,001-25,000 บาท จาํนวน 51 คน 

คิดเป็นร้อยละ 17.00  รายไดต้ํ่ากวา่ 10,000   บาท จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00  รายได ้

15,001-20,000 บาท จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30  รายได ้30,001 บาทขึ้นไป จาํนวน 37 คน 

คิดเป็นร้อยละ 12.30 และรายได ้25,001-30,000 บาท จาํนวน 31 คิดเป็นร้อยละ 10.30 ตามลาํดบั 

 ผูวิ้จยัสามารถสรุปสั้นๆ  ดงัน้ี กลุ่มตวัอยา่งของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล

ส่วนใหญ่เพศหญิง กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้น ปวส. มีเกรดเฉล่ียสะสม 3.01-3.50 และมีรายไดต่้อ

เดือนของครอบครัว 10,001-15,000 บาท เป็นตน้ 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจัดจ่าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ดังข้อมูลในตารางท่ี 4.2- 4.6 

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลผีล  

โดยภาพรวม 

 

ปัจจัยทางการตลาด 
ระดับความสําคัญ  

𝐱𝐱� S.D. ความหมาย อนัดับ 

1.ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.13 .549 มาก 1 

2.ดา้นราคา 3.89 .736 มาก 3 

3.ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.77 .607 มาก 4 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.91 .679 มาก 2 

รวม 3.92 .473 มาก  

 

จากตารางท่ี 4.2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก  (x� = 3.92) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลาํดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ ด้าน

ผลิตภณัฑ ์อยู่ในระดบัมาก  (x� = 4.13) รองลงมา ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัมาก  (x� = 

3.91) ดา้นราคา อยูใ่นระดบัมาก  (x� = 3.89) และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย อยูใ่นระดบัมาก  (x� = 

3.71) ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลผีล  

ด้านผลติภัณฑ์ 

 

1.ด้านผลติภัณฑ์ 
ระดับความสําคัญ  

𝐱𝐱� S.D. ความหมาย อนัดับ 

1.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาการศึกษาตลอด 

หลกัสูตร 

4.11 .648 มาก 2 

1.2 คณาจารยมี์ความพร้อมดา้น คุณวุฒิ สถานศึกษาไดรั้บ

การรับรองมาตรฐานจาก สมศ. มีหลักสูตรท่ีน่าเช่ือถือ 

ได้รับการยอมรับ มีคณะและสาขาวิชาท่ีหลากหลาย 

สถานศึกษามีช่ือ เสียงเป็นท่ียอมรับทางสังคม 

4.27 .622 มาก 1 

 1.3 ปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น หลกัสูตรท่ีเปิดสอน อาจารยผ์ูส้อน 

มาจากสถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงและมีความเช่ียวชาญ

ทางดา้นบริหารเป็นตน้ 

4.00 .885 มาก 3 

รวม 4.13 .549 มาก  

 

จากตารางท่ี 4.3  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล ดา้นผลิตภณัฑ ์ โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (x� = 4.13) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 

คือ คณาจารยมี์ความพร้อมดา้น คุณวุฒิ สถานศึกษาไดรั้บการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. มีหลกัสูตร

ท่ีน่าเช่ือถือ ไดรั้บการยอมรับ มีคณะและสาขาวิชาท่ีหลากหลาย สถานศึกษามีช่ือ เสียงเป็นท่ียอมรับ

ทางสังคม อยู่ในระดบัมาก  (x� = 4.27) รองลงมา คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาการศึกษาตลอด 

หลกัสูตร  อยู่ในระดบัมาก  (x� = 4.11) ปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น หลกัสูตรท่ีเปิดสอน อาจารยผ์ูส้อน มาจาก

สถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงและมีความเช่ียวชาญทางดา้นบริหารเป็นตน้ อยู่ในระดบัมาก    (x� = 

4.00)  ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลผีล  

ด้านราคา 

 

2.ด้านราคา 
ระดับความสําคัญ  

𝐱𝐱� S.D. ความหมาย อนัดับ 

 2.1 มีการแสดงรายละเอียดของราคาคา่ใชจ่้ายใน

การ ศึกษาท่ีชดัเจน 

4.10 .812 มาก 1 

 2.2 ค่าหอ้งปฏิบติัการ Lab มีความเหมาะสม ค่า

บาํรุงการศึกษามีความเหมาะสม สามารถผอ่น

ชาํระค่าเทอมเป็นงวด/ แบ่งจ่ายเป็นงวดได ้

3.96 .975 มาก 2 

2.3 ค่าหน่วยกิตมีราคาเหมาะสม 3.61 .910 มาก 3 

รวม 3.89 .736 มาก  

 

จากตารางท่ี 4.4  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล ด้านราคา  โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (x� = 3.89) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 

คือ มีการแสดงรายละเอียดของราคาค่าใช้จ่ายในการ ศึกษาท่ีชดัเจน อยู่ในระดบัมาก  (x� = 4.10) 

รองลงมา คือ ค่าห้องปฏิบติัการ Lab มีความเหมาะสม ค่าบาํรุงการศึกษามีความเหมาะสม สามารถ

ผ่อนชาํระค่าเทอมเป็นงวด/ แบ่งจ่ายเป็นงวดได ้อยู่ในระดบัมาก  (x� = 3.96) และค่าหน่วยกิตมีราคา

เหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก    (x� = 3.61)  ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลผีล  

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

 

3.ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
ระดับความสําคัญ  

𝐱𝐱� S.D. ความหมาย อนัดับ 

 3.1 บรรยากาศภายในสถานศึกษามี ส่ิงแวดลอ้ม

ท่ีดีและมีความปลอดภยั ความพร้อม และความ

ทนัสมยัของอุปกรณ์สาํหรับการเรียนการสอน 

3.92 .739 มาก 1 

 3.2 มีส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการศึกษาท่ีทนั 

สมยั เขา้ถึงบริการต่างๆของสถานศึกษาได้

สะดวก การจดัอาคารและหอ้งเรียนมีความ

เหมาะสม 

3.68 .816 มาก 3 

3.3 ขั้นตอนการติดต่อเจา้ หนา้ท่ีไม่ยุง่ยาก 3.71 .899 มาก 2 

รวม 3.77 .607 มาก  

 

จากตารางท่ี 4.5  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  (x� = 3.77) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย

จากมากไปนอ้ย คอื บรรยากาศภายในสถานศึกษามี ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีและมีความปลอดภยั ความพร้อม 

และความทนัสมยัของอุปกรณ์สําหรับการเรียนการสอน อยู่ในระดบัมาก  (x� = 3.92) รองลงมา คือ 

ขั้นตอนการติดต่อเจา้ หนา้ท่ีไม่ยุง่ยาก อยูใ่นระดบัมาก  (x� = 3.71) และมีส่ิงอาํนวยความสะดวกทาง

การศึกษาท่ีทนั สมยั เขา้ถึงบริการต่างๆของสถานศึกษาได้สะดวก การจดัอาคารและห้องเรียนมี

ความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก    (x� = 3.68)  ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลผีล  

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ระดับความสําคัญ  

𝐱𝐱� S.D. ความหมาย อนัดับ 

4.1 สามารถกู้ยืมเงิน จากกองทุนเพื่อการศึกษา 

(กยศ.) และกองทุนเงิน กู้ยืมเพื่อการศึกษาท่ีผูก

กบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) ได ้

3.96 .866 มาก 1 

4.2 มีการให้ทุนการศึกษา เช่น ทุนเรียนดี/ทุน 

ขาดแคลนทุนทรัพย์ ฯลฯ มีการโฆษณาและ 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เช่น กิจกรรม Open 

House แผ่นพับ ส่ือทางโทรทัศน์ เป็นต้น ให้

ส่วนลด สาํหรับค่าสมคัรเรียนแรกเขา้ 

3.85 .929 มาก 3 

4.3 การแนะแนวการศึกษาเรียนต่อกบันกัศึกษา

วิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล 

3.92 .913 มาก 2 

รวม 3.91 .679 มาก  

 

จากตารางท่ี 4.6  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล ด้านการส่งเสริม

การตลาด  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  (x� = 3.91) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย

จากมากไปน้อย คือ สามารถกูย้ืมเงิน จากกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงิน กู้ยืมเพื่อ

การศึกษาท่ีผูกกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) ได ้ อยู่ในระดบัมาก  (x� = 3.96) รองลงมา คือ การแนะ

แนวการศึกษาเรียนต่อกบันกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล  อยูใ่นระดบัมาก  (x� = 3.92) และ

มีการให้ทุนการศึกษา เ ช่น ทุนเ รียนดี/ทุน ขาดแคลนทุนทรัพย์ ฯลฯ มีการโฆษณาและ 

ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร เช่น กิจกรรม Open House แผ่นพบั ส่ือทางโทรทศัน์เป็นตน้ ให้ส่วนลด 

สาํหรับค่าสมคัรเรียนแรกเขา้  อยูใ่นระดบัมาก    (x� = 3.85)  ตามลาํดบั 
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ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เกีย่วกบัปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล  โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ดังข้อมูลในตารางท่ี 4.7 

 

ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก

ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลผีล   

การตัดสินใจเลือก 
ระดับความสําคัญ  

𝐱𝐱� S.D. ความหมาย อนัดับ 

การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของ

นกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล 

4.33 .690 มาก 1 

 

จากตารางท่ี  4 .7   ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล  พบว่า  การตัดสินใจเลือกศึกษา ต่อใน

ระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล อยูใ่นระดบัมาก  (x� = 4.33)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล การ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า t-test และค่า F-test  หรือค่า One Way ANOVA กรณีพบความแตกต่าง

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ท่ีระดับนัยสําคัญ  0.05  หรือ

ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยใช้สูตรตามวิธี Scheffe’ test เพ่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่ ดังข้อมูล

ในตารางท่ี 4.8-4.13 

 

ตารางท่ี 4.8 ก า ร เป รียบ เ ทีย บ ระ หว่ า ง ปัจ จั ย ท่ี ส่ งผ ล ต่ อ ก า รตั ด สิ นใ จ เ ลื อ ก ศึ ก ษ า ต่ อ ใ น 

 ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลผีล จําแนกตามเพศ 

 

การตดัสินใจเลือกศึกษา 

ต่อในระดบัอุดมศึกษา 

ชาย หญิง 
t df Sig. 

𝐱𝐱�  S.D 𝐱𝐱� S.D 

การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษา

วิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล 

4.27 .576 4.36 .745 -1.103 298 .271 

* Sig.<0.05 มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

จากตารางท่ี 4.8 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของระดับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล  จาํแนกตามเพศ โดยใช้การทดสอบ

ทางสถิติ t-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เน่ืองจากค่า Sig. > 0.05 นัน่คือ ยอรับสมมติฐานหลกั (H0) 

และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปได้ว่า เพศของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล 

แตกต่างกนั ส่งผลต่อระดบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ไม่แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.9 ก า ร เป รียบ เ ทีย บ ระ หว่ า ง ปัจ จั ย ท่ี ส่ งผ ล ต่ อ ก า รตั ด สิ นใ จ เ ลื อ ก ศึ ก ษ า ต่ อ ใ น 

 ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล จําแนกตามกําลังศึกษา 

 อยู่ในระดับช้ัน 

 

การตดัสินใจเลือกศึกษา 

ต่อในระดบัอุดมศึกษา 

ระดับช้ัน ปวช. ระดับช้ัน ปวส. 
t df Sig. 

𝐱𝐱�  S.D 𝐱𝐱� S.D 

การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษา

วิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล 

4.26 .756 4.38 .638 -1.464 298 .144 

* Sig.<0.05 มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

จากตารางท่ี 4.9 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของระดับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล  จาํแนกตามกาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้น 

โดยใชก้ารทดสอบทางสถิติ t-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เน่ืองจากค่า Sig. > 0.05 นัน่คือ ยอรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดว้่า กาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้นของ

นกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล แตกต่างกนั ส่งผลต่อระดบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศึกษา ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางท่ี 4.10 การเปรียบเทียบระหว่างการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ 

 นักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล จําแนกตาม เกรดเฉลีย่สะสม 

 

การตัดสินใจเลือกศึกษา 

ต่อในระดับอุดมศึกษา 
ความแปรปรวน S S df M S F Sig. 

การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษา

วิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล 

ระหวา่งกลุม่ 11.358 4 2.839 6.396 .000* 

ภายในกลุ่ม 130.972 295 .444   

รวม 142.330 299    

* Sig.<0.05 มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

จากตารางท่ี 4.10 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของระดบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล จาํแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม โดยใช้
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การทดสอบทางสถิติ F-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เน่ืองจากค่า Sig. < 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดว้า่ เกรดเฉล่ียสะสมของนกัศึกษา

วิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล แตกต่างกนั ส่งผลต่อระดบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศึกษา แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จึงนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) เพื่อหาความ

แตกต่างรายคู่ ดว้ยวิธี Scheffe’ test ต่อไป  

 

ตารางท่ี 4.11 การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ของนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลผีล  จําแนกตามเกรดเฉลีย่สะสม 
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3.97 4.41 3.93 4.27 4.56 

เกรดเฉล่ียตํ่ากวา่ 2.51 
3.97  .444* 

(.040) 

   

เกรดเฉล่ีย 2.51-2.80 4.41      

เกรดเฉล่ีย 2.81-3.00 3.93      

เกรดเฉล่ีย 3.01-3.50 4.27      

เกรดเฉล่ีย 3.51 ขึ้นไป 
4.56 .593* 

(.028) 

 .628* 

(.002) 

  

* Sig.<0.05 มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ตามวิธี Scheffe’ test  ของระดบั

การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล จาํแนก

ตามเกรดเฉล่ียสะสม เน่ืองจากค่า Sig. < 0.05 จึงสรุปไดว้า่  
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นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล ท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม 2.51-2.80 มีระดับการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาแตกต่างกนั กบั เกรดเฉล่ียตํ่ากว่า 2.51 อย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

นกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล ท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม เกรดเฉล่ีย 3.51 ขึ้นไป มีระดบั

การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาแตกต่างกนั กบั เกรดเฉล่ียตํ่ากวา่ 2.51 และ เกรดเฉล่ีย 

2.81-3.00 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

ตารางท่ี 4.12 การเปรียบเทียบระหว่างการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา

วิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลผีล จําแนกตามรายได้รวมต่อเดือนของครอบครัว 

 

การตดัสินใจเลือกศึกษา 

ต่อในระดบัอุดมศึกษา 
ความแปรปรวน S S df M S F Sig. 

การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษา

วิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล 

ระหวา่งกลุม่ 5.611 5 1.122 2.413 .036* 

ภายในกลุ่ม 136.719 294 .465   

รวม 142.330 299    

* Sig.<0.05 มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

จากตารางท่ี 4.12 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของระดบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล จาํแนกตามรายไดร้วมต่อเดือนของ

ครอบครัว โดยใชก้ารทดสอบทางสถิติ F-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เน่ืองจากค่า Sig. < 0.05 

นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดว้า่ รายไดร้วมต่อเดือน

ของครอบครัวของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล แตกต่างกนั ส่งผลต่อระดบัการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จึงนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) เพื่อหาความ

แตกต่างรายคู่ ดว้ยวิธี Scheffe’ test ต่อไป  
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ตารางท่ี 4.13 การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ของนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลผีล  จําแนกตามรายได้รวมต่อเดือนของครอบครัว 
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4.55 4.22 4.53 4.25 4.19 4.38 

รายไดต้ํ่ากวา่ 10,000   บาท 
4.55   .446* 

(.002) 

 .415* 

(.000) 

 

รายได ้10,001-15,000 บาท 4.22       

รายได ้15,001-20,000 บาท 
4.53    .215* 

(.000) 

.421* 

(.000) 

 

รายได ้20,001-25,000 บาท 4.25       

รายได ้25,001-30,000 บาท 4.19       

รายได ้30,001 บาทขึ้นไป 4.38       

* Sig.<0.05 มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ตามวิธี Scheffe’ test  ของระดบั

การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล จาํแนก

ตารายไดร้วมต่อเดือนของครอบครัวเน่ืองจากค่า Sig. < 0.05 จึงสรุปไดว้า่  

นกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล ท่ีมีรายไดร้วมต่อเดือนของครอบครัว รายไดต้ํ่ากวา่ 

10,000 บาท  มีระดบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาแตกต่างกนั กบั รายได ้15,001-

20,000 บาท และ  รายได ้25,001-30,000 บาท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล ท่ีมีรายได้รวมต่อเดือนของครอบครัว รายได้ 

15,001-20,000 บาท  มีระดบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาแตกต่างกนั กบั รายได ้

20,001-25,000 บาท  และ  รายได ้25,001-30,000 บาท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก

ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล โดยการใช้การทดสอบ 

ค่าสถิติสัมประสิทธิ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  

ดังข้อมูลในตารางท่ี 4.14  

 

การบอกระดับหรือขนาดของความสัมพนัธ์จะใช้ตัวเลขของค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์  

หากค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์มีค่าเขา้ใกล ้-1 หรือ 1 แสดงถึงการมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง  

แต่หากมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงถึงการมีความสัมพนัธ์กันในระดับน้อย หรือไม่มีเลย  สําหรับการ

พิจารณาค่าสัมประสิทธส์หสัมพนัธ์ โดยทัว่ไปอาจใชเ้กณฑด์งัน้ี (Hinkle D. E. 1998, p.118) 

ค่า  r ระดบัของความสัมพนัธ ์

.90 - 1.00 มีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก 

.70 - .90 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง 

.50 - .70 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 

.30 - .50 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ่า 

.00 - .30 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ่ามาก 

 

เคร่ืองหมาย +,- หน้าตวัเลขสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ จะบอกถึงทิศทางของความสัมพนัธ์ 

โดยท่ีหาก  

r มีเคร่ืองหมาย + หมายถึง การมีความสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางเดียวกนั  (ตวั

แปรหน่ึงมีค่าสูง อีกตวัหน่ึงจะมีค่าสูงไปดว้ย) 

r มีเคร่ืองหมาย - หมายถึง การมีความสัมพนัธ์กันไปในทิศทางตรงกันขา้ม 

(ตวัแปรหน่ึงมีค่าสูง ตวัแปรอีกตวัหน่ึงจะมีค่าตํ่า) 

 ยกเวน้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์บางชนิดท่ีมีลกัษณะ 0 ≤ r ≤ 1 ซ่ึงจะบอกไดเ้พียงขนาด

หรือระดบัของความสมัพนัธ์เท่านั้น ไม่สามารถบอกทิศทางของความสัมพนัธ์ได ้
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ตารางท่ี 4.14  แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ

ในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลผีล   

ปัจจัยทางการตลาด 

การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

Pearson 

Correlation(r) 

Sig. (2-tailed) ระดับความสัมพนัธ์ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
.250 .000* มีความสัมพนัธ์เชิงบวก

ในระดบัตํ่ามาก 

2. ดา้นราคา 
.220 .000* มีความสัมพนัธ์เชิงบวก

ในระดบัตํ่ามาก 

3. ดา้นการจดัจาํหน่าย 
.285 .000* มีความสัมพนัธ์เชิงบวก

ในระดบัตํ่ามาก 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
.468 .000* มีความสัมพนัธ์เชิงบวก

ในระดบัตํ่า 

รวม 
.418 .000* มีความสัมพนัธ์เชิงบวก

ในระดบัตํ่า 

จากตารางท่ี 2.38 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาดส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล โดยมี ค่า 

Sig. (2-Tailed) เท่ากบั 0.000  ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0 ) ยอมรับ สมมติ

ฐานรอง (H1 ) หมายความว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก

ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมพันธั์ (r) เท่ากบั 0.418 โดยแสดงวา่ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์

กนัในทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ่า ซ่ึงสามารถจาํแนกความสมัพนัธ์ตามรายขอ้ไดด้งัน้ี 

1.ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา

วิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล  โดยการใช้การทดสอบ ค่าสถิติสัมประสิทธ์ิอย่างง่ายของเพียร์สัน 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า มีค่า Sig. (2-Tailed) เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ย

กว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0 ) ยอมรับ สมมติฐานรอง (H1 ) หมายความว่า ด้าน

ผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อย่างมีนัยสําคญั 0.05โดยมีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.250 นัน่คือตวัแปรทั้ง สองตวัมีความสัมพนัธ์ กนัในระดบัตํ่า

มากและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล   
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2. ดา้นราคา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลยั

เทคโนโลยีปทีปพลีผล  โดยการใชก้ารทดสอบ ค่าสถิติสัมประสิทธ์ิอย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient) พบวา่ มีค่า Sig. (2-Tailed) เท่ากบั 0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 

นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0 ) ยอมรับ สมมติฐานรอง (H1 ) หมายความวา่ ดา้นราคามีอิทธิต่อ

ปัจจยัทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลยั

เทคโนโลยีปทีปพลีผล  อย่างมีนยัสําคญั 0.05โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.220 นัน่

คือตวัแปรทั้ง สองตวัมีความสัมพนัธ์ กนัในระดบัตํ่ามาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ 

ดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ปทีปพลีผล   

3 ดา้นการจดัจาํหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษา

วิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล โดยการใช้การทดสอบ ค่าสถิติสัมประสิทธ์ิอย่างง่ายของเพียร์สัน 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบวา่ มีค่า Sig. (2-Tailed) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ย

กว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0 ) ยอมรับ สมมติฐานรอง (H1 ) หมายความว่า ด้าน

สถานท่ี มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ปทีปพลีผล อย่างมีนยัสําคญั 0.05โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.285 นัน่คือตวัแปร

ทั้ง สองตวัมีความสัมพนัธ์ กนัในระดบัตํ่ามาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ดา้นการจดั

จาํหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ปทีปพลีผล   

4. ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของ

นักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล โดยการใช้การทดสอบ ค่าสถิติสัมประสิทธ์ิอย่างง่ายของ

เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า มีค่า Sig. (2-Tailed) เท่ากับ 

0.000  ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 ) ยอมรับ สมมติฐานรอง (H1 ) 

หมายความว่า ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา

ของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล อย่างมีนยัสําคญั 0.05โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

(r) เท่ากับ 0.468 นั่นคือตวัแปรทั้ง สองตวัมีความสัมพนัธ์ กันในระดับตํ่า และเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั กล่าวคือ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อปัจจยัทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล   
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ีคือ กลุ่ม

นักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล ของวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผลท่ีกาํลงัศึกษา และจบ

การศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)และนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) เพื่อศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา  จาํนวน 300 คน  และเลือกวิธีการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชท้ฤษฎี

ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling)  โดยทําการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive 

Sampling) และดาํเนินการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามจากนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล เม่ือ

ผูวิ้จยัไดส้ร้างเคร่ืองมือแบบสอบถาม และทาํการแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง พร้อมทั้งเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ จึงไดน้าํขอ้มูลมาประมวลผลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรม

สําเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายตวัแปรลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล เช่น  

เพศ กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้น  เกรดเฉล่ียสะสม  และรายไดร้วมต่อเดือนของครอบครัว  ปัจจยัทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ปทีปพลีผล ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย และด้านการส่งเสริม

การตลาด  และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยั

เทคโนโลยีปทีปพลีผล โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) อธิบาย

ตวัแปร ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัประเภทช่วง สําหรับสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐาน โดย

หาค่า t-test และค่า F-test  หรือค่า One Way ANOVA กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติ จะทาํการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ท่ีระดบันัยสําคญั  0.05  หรือระดบัความเช่ือมัน่ 

95% โดยใช้สูตรตามวิธี Scheffe’ test เพื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่  และการทดสอบหาค่าสถิติ

สัมประสิทธ์ิอย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)สําหรับผล

การศึกษา เสนอตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 



 65 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 

 ผลการศึกษาคร้ังนีม้ีประเด็นสําคัญ ดังต่อไปนี ้

 1. ผลการวิเคราะห์เกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ กาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้น  

เกรดเฉล่ียสะสม  และรายไดร้วมต่อเดือนของครอบครัว สรุปไดด้งัน้ี 

 เพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จาํนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 64.30 และ

เพศชาย จาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 35.70  

 กาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่กาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้น ปวส. 

จาํนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 และกาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้น ปวช. จาํนวน 123 คน คิดเป็น

ร้อยละ 41.00  

 เกรดเฉล่ียสะสม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีเกรดเฉล่ียสะสม 3.01-3.50 จาํนวน 100 คน 

คิดเป็นร้อยละ 33.30 รองลงมา เกรดเฉล่ีย 2.51-2.80 จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70 เกรดเฉล่ีย

3.51 ขึ้นไป จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 24.30 เกรดเฉล่ียตํ่ากวา่ 2.51 จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 

10.70 เกรดเฉล่ีย 2.81-3.00 จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามลาํดบั 

 รายไดร้วมต่อเดือนของครอบครัว พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายได ้10,001-15,000 

บาท จาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 รองลงมา คือ รายได ้20,001-25,000 บาท จาํนวน 51 คน 

คิดเป็นร้อยละ 17.00  รายไดต้ํ่ากวา่ 10,000   บาท จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00  รายได ้

15,001-20,000 บาท จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30  รายได ้30,001 บาทขึ้นไป จาํนวน 37 คน 

คิดเป็นร้อยละ 12.30 และรายได ้25,001-30,000 บาท จาํนวน 31 คิดเป็นร้อยละ 10.30 ตามลาํดบั 

 ผูวิ้จยัสามารถสรุปสั้นๆ  ดงัน้ี กลุ่มตวัอยา่งของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล

ส่วนใหญ่เพศหญิง กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้น ปวส. มีเกรดเฉล่ียสะสม 3.01-3.50 และมีรายไดต่้อ

เดือนของครอบครัว 10,001-15,000 บาท เป็นตน้ 

 2. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล ไดแ้ก่ ภาพรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ่าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด สรุปไดด้งัน้ี 

 ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนักศึกษา

วิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  (x� = 3.92) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์อยู่ในระดบัมาก  (x� = 4.13) รองลงมา 
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ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัมาก  (x� = 3.91) ดา้นราคา อยู่ในระดบัมาก  (x� = 3.89) และ

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย อยูใ่นระดบัมาก  (x� = 3.71) ตามลาํดบั 

 2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล ดา้นผลิตภณัฑ์  โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก  (x� = 4.13) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย คือ คณาจารย์

มีความพร้อมดา้น คุณวุฒิ สถานศึกษาไดรั้บการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. มีหลกัสูตรท่ีน่าเช่ือถือ 

ไดรั้บการยอมรับ มีคณะและสาขาวิชาท่ีหลากหลาย สถานศึกษามีช่ือ เสียงเป็นท่ียอมรับทางสังคม 

อยู่ในระดบัมาก  (x� = 4.27) รองลงมา คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาการศึกษาตลอด หลกัสูตร  

อยู่ในระดับมาก  (x� = 4.11) ปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น หลักสูตรท่ีเปิดสอน อาจารย์ผู ้สอน  มาจาก

สถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงและมีความเช่ียวชาญทางดา้นบริหารเป็นตน้ อยู่ในระดบัมาก    (x� = 

4.00)  ตามลาํดบั 

 2.2 ปัจจัยด้านราคา  ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล ดา้นราคา  โดยภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก  (x� = 3.89) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงลาํดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ มีการแสดง

รายละเอียดของราคาค่าใช้จ่ายในการ ศึกษาท่ีชดัเจน อยู่ในระดบัมาก  (x� = 4.10) รองลงมา คือ ค่า

หอ้งปฏิบติัการ Lab มีความเหมาะสม ค่าบาํรุงการศึกษามีความเหมาะสม สามารถผอ่นชาํระค่าเทอม

เป็นงวด/ แบ่งจ่ายเป็นงวดได ้อยู่ในระดบัมาก  (x� = 3.96) และค่าหน่วยกิตมีราคาเหมาะสม อยู่ใน

ระดบัมาก    (x� = 3.61)  ตามลาํดบั 

 2.3 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา

ต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (x� = 3.77) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 

คือ บรรยากาศภายในสถานศึกษามี ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีและมีความปลอดภยั ความพร้อม และความ

ทนัสมยัของอุปกรณ์สําหรับการเรียนการสอน อยู่ในระดบัมาก  (x� = 3.92) รองลงมา คือ ขั้นตอน

การติดต่อเจ้า หน้าท่ีไม่ยุ่งยาก อยู่ในระดับมาก  (x� = 3.71) และมีส่ิงอาํนวยความสะดวกทาง

การศึกษาท่ีทนั สมยั เขา้ถึงบริการต่างๆของสถานศึกษาได้สะดวก การจดัอาคารและห้องเรียนมี

ความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก    (x� = 3.68)  ตามลาํดบั 

 2.4 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา

ต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล ดา้นการส่งเสริมการตลาด  โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (x� = 3.91) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 

คือ สามารถกูย้ืมเงิน จากกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงิน กูย้ืมเพื่อการศึกษาท่ีผูกกบั
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รายไดใ้นอนาคต (กรอ.) ได ้ อยู่ในระดบัมาก  (x� = 3.96) รองลงมา คือ การแนะแนวการศึกษาเรียน

ต่อกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล  อยู่ในระดับมาก  (x� = 3.92) และมีการให้

ทุนการศึกษา เช่น ทุนเรียนดี/ทุน ขาดแคลนทุนทรัพย์ ฯลฯ มีการโฆษณาและ ประชาสัมพนัธ์

หลกัสูตร เช่น กิจกรรม Open House แผ่นพบั ส่ือทางโทรทศัน์เป็นตน้ ให้ส่วนลด สําหรับค่าสมคัร

เรียนแรกเขา้  อยูใ่นระดบัมาก    (x� = 3.85)  ตามลาํดบั 

 3. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา

ของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล สรุปไดด้งัน้ี 

 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัย

เทคโนโลยปีทีปพลีผล อยูใ่นระดบัมาก  (x� = 4.33) 

 4. ผลการทดสอบสมมุติฐาน  

 4.1 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบบระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ

ในระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  โดย

ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า t-test และค่า F-test  หรือค่า One Way ANOVA กรณีพบความ

แตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ จะทาํการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ท่ีระดับนัยสําคญั  

0.05  หรือระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยใชสู้ตรตามวิธี Scheffe’ test เพื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่  

สรุปไดด้งัน้ี 

 4.1.1 จําแนกตามเพศ จึงสรุปได้ว่า เพศของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล 

แตกต่างกนั ส่งผลต่อระดบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ไม่แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 4.1.2 จาํแนกตามกาํลงัศึกษาอยู่ในระดับชั้น จึงสรุปไดว้่า กาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้นของ

นกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล แตกต่างกนั ส่งผลต่อระดบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศึกษา ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4.1.3 จาํแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม จึงสรุปไดว้า่ เกรดเฉล่ียสะสมของนกัศึกษาวิทยาลยั

เทคโนโลยปีทีปพลีผล แตกต่างกนั ส่งผลต่อระดบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไปเปรียบเทียบ

เชิงซอ้น (Multiple Comparison) เพื่อหาความแตกต่างรายคู ่ดว้ยวิธี Scheffe’ test ต่อไป  

 4.1.3.1 นกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล ท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม 2.51-2.80 มี

ระดบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาแตกต่างกนั กบั เกรดเฉล่ียตํ่ากว่า 2.51 อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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4.1.3.2 นักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล ท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม เกรดเฉล่ีย 

3.51 ขึ้นไป มีระดบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาแตกต่างกนั กบั เกรดเฉล่ียตํ่ากวา่ 

2.51 และ เกรดเฉล่ีย 2.81-3.00 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 4.1.4 จาํแนกตามรายไดร้วมต่อเดือนของครอบครัว  จึงสรุปไดว้่า รายไดร้วมต่อ

เดือนของครอบครัวของนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล แตกต่างกนั ส่งผลต่อระดับการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จึงนาํ

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น  เพื่อหาความแตกต่างรายคู่ ดว้ยวิธี Scheffe’ test  

4.1.4.1 นกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล ท่ีมีรายไดร้วมต่อเดือนของ

ครอบครัว รายไดต้ํ่ากวา่ 10,000 บาท  มีระดบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาแตกต่าง

กัน กับ รายได้ 15,001-20,000 บาท และ  รายได ้25,001-30,000 บาท อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05  

4.1.4.2 นกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล ท่ีมีรายไดร้วมต่อเดือนของ

ครอบครัว รายได้ 15,001-20,000 บาท  มีระดับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

แตกต่างกนั กบั รายได ้20,001-25,000 บาท  และ  รายได ้25,001-30,000 บาท อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05  

4.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล โดยการใช้การทดสอบ 

ค่าสถิติสมัประสิทธ์ิอยา่งง่ายของเพียร์สัน สรุปไดด้งัน้ี 

สรุปการผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล  พบวา่ ความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนักศึกษา

วิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมพันธั์ 

(r) เท่ากบั 0.418 โดยแสดงว่าตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ่า ซ่ึง

สามารถจาํแนกความสมัพนัธ์ตามรายขอ้ไดด้งัน้ี 

1.ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา

วิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล  โดยการใช้การทดสอบ ค่าสถิติสัมประสิทธ์ิอย่างง่ายของเพียร์สัน 

พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา อย่างมีนยัสําคญั 0.05

โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.250 นัน่คือตวัแปรทั้ง สองตวัมีความสัมพนัธ์ กนัใน

ระดบัตํ่ามาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา

ต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล   
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2.  ด้านราคา มีอิทธิต่อปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล  โดยการใช้การทดสอบ ค่าสถิติ

สัมประสิทธ์ิอยา่งง่ายของเพียร์สัน พบวา่ ดา้นราคามีอิทธิต่อปัจจยัทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล  อยา่งมีนยัสาํคญั 0.05

โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.220 นัน่คือตวัแปรทั้ง สองตวัมีความสัมพนัธ์ กนัใน

ระดบัตํ่ามาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล   

3 ดา้นการจดัจาํหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษา

วิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล โดยการใช้การทดสอบ ค่าสถิติสัมประสิทธ์ิอย่างง่ายของเพียร์สัน 

พบว่า ด้านสถานท่ี มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลยั

เทคโนโลยีปทีปพลีผล อย่างมีนยัสําคญั 0.05โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.285 นัน่

คือตวัแปรทั้ง สองตวัมีความสัมพนัธ์ กนัในระดบัตํ่ามาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ 

ดา้นการจดัจาํหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลยั

เทคโนโลยปีทีปพลีผล   

4. ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของ

นักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล โดยการใช้การทดสอบ ค่าสถิติสัมประสิทธ์ิอย่างง่ายของ

เพียร์สนั พบวา่ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา

ของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล อย่างมีนยัสําคญั 0.05โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

(r) เท่ากับ 0.468 นั่นคือตวัแปรทั้ง สองตวัมีความสัมพนัธ์ กันในระดับตํ่า และเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั กล่าวคือ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อปัจจยัทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล 

 

5.2 อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ

นกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล มีประเด็นสาํคญัท่ีจะนาํมาอภิปราย ดงัต่อไปน้ี 

1. ผลการศึกษาปัจจยัทางการตลาด พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยั

เทคโนโลยีปทีปพลีผล ในภาพรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จ่าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น โดย

เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบัมากรองลงมา ดา้นการส่งเสริม
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การตลาด อยู่ในระดบัมาก ดา้นราคา อยู่ในระดบัมาก  และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย อยู่ในระดบั

มาก ดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของ

นกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล ดา้นผลิตภณัฑ ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้ คือ คณาจารยมี์ความพร้อมดา้น คุณวุฒิ สถานศึกษาไดรั้บการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. 

มีหลกัสูตรท่ีน่าเช่ือถือ ไดรั้บการยอมรับ มีคณะและสาขาวิชาท่ีหลากหลาย สถานศึกษามีช่ือ เสียง

เป็นท่ียอมรับทางสังคม อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาการศึกษาตลอด 

หลักสูตร  อยู่ในระดับมาก ปัจจัย อ่ืน ๆ เช่น หลักสูตรท่ีเปิดสอน อาจารย์ผู ้สอน  มาจาก

สถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงและมีความเช่ียวชาญทางดา้นบริหารเป็นตน้ อยูใ่นระดบัมาก ดา้นราคา 

ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลยั

เทคโนโลยีปทีปพลีผล ดา้นราคา  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ คือ มีการ

แสดงรายละเอียดของราคาค่าใช้จ่ายในการ ศึกษาท่ีชัดเจน อยู่ในระดับมาก  รองลงมา คือ ค่า

หอ้งปฏิบติัการ Lab มีความเหมาะสม ค่าบาํรุงการศึกษามีความเหมาะสม สามารถผอ่นชาํระค่าเทอม

เป็นงวด/ แบ่งจ่ายเป็นงวดได ้อยู่ในระดบัมาก  และค่าหน่วยกิตมีราคาเหมาะสม อยู่ในระดบัมาก 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย โดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ คือ บรรยากาศภายในสถานศึกษามี ส่ิงแวดลอ้มท่ี

ดีและมีความปลอดภยั ความพร้อม และความทนัสมยัของอุปกรณ์สําหรับการเรียนการสอน อยู่ใน

ระดับมาก รองลงมา คือ ขั้นตอนการติดต่อเจ้า หน้าท่ีไม่ยุ่งยาก อยู่ในระดับมาก และมีส่ิงอาํนวย

ความสะดวกทางการศึกษาท่ีทนั สมยั เขา้ถึงบริการต่างๆของสถานศึกษาไดส้ะดวก การจดัอาคาร

และห้องเรียนมีความเหมาะสม อยู่ในระดบัมาก ดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ คือ สามารถกูย้ืม

เงิน จากกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงิน กูย้ืมเพื่อการศึกษาท่ีผูกกบัรายไดใ้นอนาคต 

(กรอ.) ได้  อยู่ในระดับมาก  รองลงมา คือ การแนะแนวการศึกษาเรียนต่อกับนักศึกษาวิทยาลัย

เทคโนโลยีปทีปพลีผล  อยู่ในระดบัมาก และมีการให้ทุนการศึกษา เช่น ทุนเรียนดี/ทุน ขาดแคลน

ทุนทรัพย ์ฯลฯ มีการโฆษณาและ ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร เช่น กิจกรรม Open House แผ่นพบั ส่ือ

ทางโทรทศัน์เป็นต้น ให้ส่วนลด สําหรับค่าสมัครเรียนแรกเข้า  อยู่ในระดับมาก   สอดค้องกับ

งานวิจยัของ ปวิณ พงษโ์อภาส และคณะ (2557) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย อาํเภอเมือง จงัหวดั

ลพบุรี พบว่า ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในภาพรวมอยู่ใน
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ระดับมาก โดยเรียงลาํดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริม

การตลาด ผลิตภณัฑ์ ด้านเศรษฐกิจ วฒันธรรม สังคมและครอบครัว ตามลาํดับ การเปรียบเทียบ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ เม่ือจาํแนกตามหลกัสูตรการศึกษาแตกต่างกัน อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเม่ือจาํแนกตามสถานท่ีพกัอาศยั แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.001 และเม่ือจาํแนกตามเพศ ผลการเรียน รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน และลกัษณะ

ครอบครัวไม่แตกต่างกนั 

 2. ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก

ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล อยู่ในระดับมาก  

สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ณัฐพล ธนเชวงสกุล (2557) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

บริหารธุรกิจ จงัหวดันนทบุรี พบว่า ประเภทของสถาบนัระดบัอุดมศึกษาท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ

ในการตดัสินใจศึกษาต่อของนกัศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สถาบนัระดบัอุดมศึกษาภาครัฐบาล 

และสถาบนัระดบัอุดมศึกษาภาคเอกชน พบวา่ประเภทของสถาบนัระดบัอุดมศึกษาท่ีส่งผลต่อความ

พึงพอใจในการตัดสินใจศึกษาต่อของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ จังหวดั

นนทบุรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง ส่วนใหญ่เลือกเรียนสถาบันระดับอุดมศึกษา

ภาคเอกชนเป็นอนัดบัท่ี 1 และอนัดบัท่ี 2 คือ สถาบนัระดบัอุดมศึกษาภาครัฐบาล สาเหตุท่ีนกัศึกษา

เลือกศึกษาต่อในสถาบันระดับอุดมศึกษาภาคเอกชนเน่ืองจากมีการเทียบโอนหน่วยกิตได้เป็น

จาํนวนมาก มีความเป็นอิสระในการเรียนมากกว่าและมีอุปกรณ์การเรียนพร้อม ห้องปฏิบติัการท่ี

ทนัสมยั สําเร็จการศึกษาง่ายกว่าสถาบนัระดับอุดมศึกษาภาครัฐบาล อาจารยผ์ูส้อนมีความเป็น

กนัเองและดูแลเอาใจใส่ดี และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัเทคโนโลยีสยามธุรกิจ จงัหวดันนทบุรี คือดา้นค่าเล่า

เรียนและแหล่งเงินทุน 

 3.  ผลการศึกษาการเปรียบเทียบบระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล   พบว่า

เพศของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล แตกต่างกนั ส่งผลต่อระดบัการตดัสินใจเลือกศึกษา

ต่อในระดบัอุดมศึกษา ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจยัดา้นกาํลงัศึกษา

อยูใ่นระดบัชั้นของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล แตกต่างกนั ส่งผลต่อระดบัการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจยัดา้น

เกรดเฉล่ียสะสมของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล แตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงนาํ
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หาความแตกต่างรายคู่  พบว่า นักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล ท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม 2.51-

2.80 มีระดบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาแตกต่างกนั กบั เกรดเฉล่ียตํ่ากว่า 2.51 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล ท่ีมีเกรดเฉล่ีย

สะสม เกรดเฉล่ีย 3.51 ขึ้นไป มีระดบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาแตกต่างกนั กบั 

เกรดเฉล่ียตํ่ากว่า 2.51 และ เกรดเฉล่ีย 2.81-3.00 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ปัจจยัดา้น

รายไดร้วมต่อเดือนของครอบครัวของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล แตกต่างกนั ส่งผลต่อ

ระดบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05  จึงนาํมาหาความแตกต่างรายคู่ พบว่า นกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล ท่ีมีรายไดร้วม

ต่อเดือนของครอบครัว รายได้ตํ่ ากว่า  10,000 บาท  มีระดับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศึกษาแตกต่างกนั กบั รายได ้15,001-20,000 บาท และ  รายได ้25,001-30,000 บาท อย่าง

มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  และนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล ท่ีมีรายไดร้วมต่อ

เดือนของครอบครัว รายได้ 15,001-20,000 บาท  มีระดับการตัดสินใจเลือกศึกษา ต่อใน

ระดบัอุดมศึกษาแตกต่างกนั กบั รายได ้20,001-25,000 บาท  และ  รายได ้25,001-30,000 บาท อย่าง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

3. ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ

ในระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล  พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั

ทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด

ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์กันในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า ซ่ึง

สามารถจาํแนกความสัมพนัธ์ตามรายดา้นไดด้งัน้ี 1) ดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา

ต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล  มีความสัมพนัธ์ กนัในระดบัตํ่า

และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 2.) ดา้นราคาส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา

ของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล  มีความสัมพนัธ์ กนัในระดบัตํ่า และเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั 3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของ

นักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล มีความสัมพนัธ์ กันในระดับตํ่า และเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั 4) ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของ

นักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล มีความสัมพนัธ์ กันในระดับตํ่า และเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั  
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา

ของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล ผูวิ้จยัไดแ้บ่งขอ้เสนอแนะออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 

 1. ขอ้เสนอแนะเชิงกลยทุธ ์

 2. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ 

 3. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการทาํวิจยัคร้ังต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ 

มหาวิทยาลยั สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ไปใชใ้นการปรับปรุงกลยทุธ์ 

และวางแผนการตลาด ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของนกัศึกษามากท่ีสุด เพื่อสร้างความ

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เพิ่มยอดจาํนวนนกัศึกษา และขยายการเติบโตของมหาวิทยาลยั อยา่งย ัง่ยนื 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 ผลการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยทางการตลาด สามารถนําไปปรับปรุง เพื่อใช้ประโยชน์ได้ 

ดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ควรปรับปรุง ปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น หลกัสูตรท่ีเปิดสอน อาจารยผ์ูส้อน มาจาก

สถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงและมีความเช่ียวชาญทางดา้นบริหารเป็นตน้ 

 2. ดา้นราคา ควรปรับปรุงค่าหน่วยกิตใหมี้ราคาเหมาะสม  เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของ

ทุกกลุ่มนกัศึกษา 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ควรปรับปรุงใหมี้ส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการศึกษาท่ีทนั 

สมยั เขา้ถึงบริการต่างๆของสถานศึกษาไดส้ะดวก การจดัอาคารและหอ้งเรียนมีความเหมาะสม 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรปรับปรุงใหมี้การใหทุ้นการศึกษา เช่น ทุนเรียนดี/ทุน ขาด

แคลนทุนทรัพย ์ฯลฯ มีการโฆษณาและ ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร เช่น กิจกรรม Open House แผ่น

พบั ส่ือทางโทรทศัน์เป็นตน้ ใหส่้วนลด สาํหรับค่าสมคัรเรียนแรกเขา้   

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
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 1. ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของกลุ่มตวัอย่าง

อ่ืนๆ 

 2. ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อของท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 

 3.ปรับปรุงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลใหดี้ขึ้น เพื่อความแม่นยาํในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 4. ศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรม และความพึงพอใจของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

แบบสอบถามเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา

ของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล 

 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 

ขอ้มูลของจะถูกนาํไปใชเ้ฉพาะทางดา้นการศึกษาคน้ควา้เพือ่ประโยชน์ทางดา้นการศึกษาเท่านั้น 

........................................................... 

 

ส่วนท่ี 1   สถานภาพส่วนบุคคลของนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลผีล 

คําชี้แจง   โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่อง □ เพยีง 1 ช่อง ตามความเป็นจริง 

1. เพศ            
 □ 1.ชาย      □ 2.หญิง 

2.กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้น 

  □ 1.ระดบัชั้น ปวช.     □ 2.ระดบัชั้น ปวส. 

 

3. เกรดเฉล่ียสะสม         

 □  1. เกรดเฉล่ียตํ่ากวา่ 2.51   □ 2. เกรดเฉล่ีย 2.51-2.80 

 □  3. เกรดเฉล่ีย 2.81-3.00   □ 4. เกรดเฉล่ีย 3.01-3.50 

 □  5. เกรดเฉล่ีย 3.51 ขึ้นไป 

4. รายไดร้วมต่อเดือนของครอบครัว 

 □  1. รายไดต้ํ่ากวา่ 10,000   บาท                            □  2. รายได ้10,001-15,000 บาท   

 □  3. รายได ้15,001-20,000 บาท                            □  4. รายได ้20,001-25,000 บาท  

 □ 5. รายได ้25,001-30,000 บาท                            □  6. รายได ้30,001 บาทขึ้นไป 
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ส่วนท่ี 2 ปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษา

วิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล 

คําชี้แจง   โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่องระดับความพงึพอใจของท่านเพียงคําตอบเดียว 

มากท่ีสุด   หมายถึง  มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

มาก       หมายถึง  มีความสาํคญัอยู่ในระดบัมาก 

ปานกลาง  หมายถึง  มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

นอ้ย       หมายถึง  มีความสาํคญัอยู่ในระดบันอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด  หมายถึง  มีความสาํคญัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด/ไม่มีเลย 

หัวข้อ 
ปัจจัยทางการตลาด 

ระดับความสําคัญ 

5 4 3 2 1 

 1.ด้านผลติภัณฑ์      

5  ความเหมาะสมของระยะเวลาการศึกษาตลอด หลกัสูตร      

6 คณาจารยมี์ความพร้อมดา้น คุณวุฒิ สถานศึกษาไดรั้บการรับรอง

มาตรฐานจาก สมศ. มีหลกัสูตรท่ีน่าเช่ือถือ ไดรั้บการยอมรับ มี

คณะและสาขาวิชาท่ีหลากหลาย สถานศึกษามีช่ือ เสียงเป็นท่ี

ยอมรับทางสังคม 

     

7  ปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น หลกัสูตรท่ีเปิดสอน อาจารยผ์ูส้อน มาจาก

สถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงและมีความเช่ียวชาญทางดา้น

บริหารเป็นตน้ 

     

 2.ด้านราคา      

8  มีการแสดงรายละเอียดของราคาค่าใชจ่้ายในการ ศึกษาท่ีชดัเจน      

9  ค่าหอ้งปฏิบติัการ Lab มีความเหมาะสม ค่าบาํรุงการศึกษามี

ความเหมาะสม สามารถผอ่นชาํระค่าเทอมเป็นงวด/ แบ่งจ่ายเป็น

งวดได ้

     

10 ค่าหน่วยกิตมีราคาเหมาะสม      

 3.ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย      

11  บรรยากาศภายในสถานศึกษามี ส่ิงแวดล้อมท่ีดีและมีความ

ปลอดภยั ความพร้อม และความทนัสมยัของอุปกรณ์สําหรับการ

เรียนการสอน 
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หัวข้อ 
                 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความสําคัญ 

5 4 3 2 1 

12  มีส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการศึกษาท่ีทนั สมยั เขา้ถึงบริการ

ต่างๆของสถานศึกษาไดส้ะดวก การจดัอาคารและหอ้งเรียนมี

ความเหมาะสม 

     

13 ขั้นตอนการติดต่อเจา้ หนา้ท่ีไม่ยุง่ยาก      

 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด      

14 สามารถกูย้ืมเงิน จากกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุน

เงิน กูย้มืเพื่อการศึกษาท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) ได ้

     

15 มีการให้ทุนการศึกษา เช่น ทุนเรียนดี/ทุน ขาดแคลนทุนทรัพย ์

ฯลฯ มีการโฆษณาและ ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร เช่น กิจกรรม 

Open House แผน่พบั ส่ือทางโทรทศัน์เป็นตน้ ใหส่้วนลด สาํหรับ

ค่าสมคัรเรียนแรกเขา้ 

     

16 การแนะแนวการศึกษาเรียนต่อกบันกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ปทีปพลีผล 

     

 

 

ส่วนท่ี 3  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัย

เทคโนโลยีปทีปพลผีล 

คําชี้แจง   โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่องระดับความพงึพอใจของท่านเพียงคําตอบเดียว 

มากท่ีสุด   หมายถึง  มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

มาก       หมายถึง  มีความสาํคญัอยู่ในระดบัมาก 

ปานกลาง  หมายถึง  มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

นอ้ย       หมายถึง  มีความสาํคญัอยู่ในระดบันอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด  หมายถึง  มีความสาํคญัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด/ไม่มีเลย 

 

หัวข้อ 
การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

ระดับความสําคญั 

5 4 3 2 1 

17 การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษา

วิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล 
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ส่วนท่ี  4   ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล 

 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

 

 

*** ขอบพระคุณท่ีท่านกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม *** 
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ประวัติผู้วิจัย 

              นางสาวชูจิต  รุจิพืช  เกิดวนัท่ี  9  ตุลาคม พ.ศ. 2515  สาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาการตลาด)  จากสถาบนัมหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ เม่ือปี

การศึกษา  2540  และไดศึ้กษาต่อในระดบัปริญญามหาบณัฑิตสาขาบริหารธุรกิจ  บณัฑิต

มหาวิทยาลยัสยาม  ในปีการศึกษา 2561 

 

     ประวัติการทํางาน 

            พ.ศ. 2538 – 2540   บริษทั  เรียนศิลป์การทอ  จาํกดั 

พนกังาน ฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศ  

            พ.ศ. 2540 – 2545                            บริษทั  โตโยตา้  มอเตอร์  ประเทศไทย จาํกดั 

                                                                    พนกังาน ฝ่ายออกใบกาํกดัภาษีรถยนต ์  

            พ.ศ. 2552 – 2554                            วิทยาลยัเทคโนโลยป่ิีนมณฑล 

                                                                     พนกังานฝ่ายการเงิน          

           พ.ศ. 2555 ถึง ปัจจุบนั                      วิทยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล 

                                                                     หวัหนา้งานสาขาการตลาด และ หวัหนา้งานการเงิน  

                                                                     ฝ่ายงานแนะแนวนกัศึกษาศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 

          ..............................................................................................................................  
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