
 

 

 

 

ปัจจยัที่ส่งผลให้นักศึกษาสาขาวชิาการตลาด 
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สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ 

ประจาํปีการศึกษา 2560 



บทที ่ 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ ท่ีความรู้และภูมิปัญญาของคนถูกนาํมาเป็นเคร่ืองมือในการ

สร้างศกัยภาพและการแข่งขนัในระดบันานาชาติ ส่งผลให้หลายประเทศหนัมาให้ความสําคญั และ

ทบทวนเก่ียวกบัการจดัการศึกษาอยา่งจริงจงั เพื่อเป้าหมายในการพฒันากาํลงัคนให้มีความสามารถ

ท่ีจะพฒันา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวฒันธรรมให้กา้วหน้าสู่โลกในยุคทศวรรษใหม่ หลาย

ประเทศในโลกต่างกาํหนดวิสัยทศัน์ ในการพฒันาประเทศของตน โดยใชก้ารศึกษาเป็นเคร่ืองมือ

ในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ รวมถึงกระแสเทคโนโลยีเพื่อปฏิรูปการเรียนการสอนในยุคใหม่ ซ่ึง

ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่งในการดาํเนินชีวิต

ของมนุษย ์มีการนาํมาใชง้านกนัอยา่งแพร่หลายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ผลผลิตในการดาํเนินงาน ระบบส่ือสารโทรคมนาคมมีความกา้วหน้ามากทาํให้ขอ้มูลข่าวสารเกิด

การแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเขา้สู่ยุคสังคมสารสนเทศอย่างไร้ขีดจาํกดัก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ

พฒันาประเทศอย่างสมดุลและย ัง่ยืน ซ่ึงในการดาํเนินการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้

ประสิทธิภาพสูงสุดทดัเทียมสู่ระดบัสากลไดน้ั้นจาํเป็นตอ้งพฒันาทรัพยากรบุคคลซ่ึงเป็นรากฐานท่ี

สําคญัในการผลกัดนัและขบัเคล่ือนกลไกต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งน้ีระบบการศึกษาซ่ึงเป็น

หวัใจของการพฒันาประเทศจึงจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งเร่งปรับเปล่ียนให้ทนัยุคสมยัทนัเพื่อพร้อมท่ีจะ

กา้วเขา้สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงการเตรียมคนเขา้สู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ

จาํเป็นตอ้งมีกลไกต่างๆเพื่อให้นักศึกษาสามารถเขา้ถึงขอ้มูลการส่ือสารอย่างเท่าเทียมและทัว่ถึง

โดยเฉพาะขอ้มูลความรู้ท่ีผ่านระบบเครือข่ายการส่ือสาร (Digital Divide) ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการ

พฒันานกัศึกษาเกิดองค์ความรู้ใหม่และสามารถนาํมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ

เรียน จึงส่งผลให้นักศึกษาตอ้งการท่ีจะศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ในสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นจาํนวนมาก แต่ยงัมีนกัศึกษาท่ีไม่สามารถศึกษาต่อในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจได ้จึงตอ้งไปศึกษาต่อในสาขาวชิาการตลาดแทน        

 จากความสาํคญัและปัญหาท่ีนกัศึกษาไม่สามารถศึกษาต่อในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจท่ี

ตอ้งการศึกษาได้นั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถศึกษาต่อใน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการได ้เพื่อเป็นการสํารวจขอ้มูล หาสาเหตุ  และดาํเนินการ

แกไ้ขปัญหา ลดจาํนวนนกัศึกษาท่ีไม่สามารถศึกษาต่อสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได ้  



วตัถุประสงค์การวจิัย 

 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ไวด้งัน้ี 

1. เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ท่ีไม่สามารถศึกษาต่อ

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการ  

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดไม่สามารถศึกษาต่อสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการได ้ 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ประชากร 

 ประชากร ท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 

สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ จาํนวน 130  คน สํารวจข้อมูล  

ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2560 

 กลุ่มตวัอยา่ง 

 กลุ่มตวัอย่าง ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 

หอ้ง 5 สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ จาํนวน 23 คน  

ตัวแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัศึกษาสาขาวชิาการตลาด  

  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่   ปัจจยัท่ีส่งผลใหน้กัศึกษาสาขาวิชาการตลาดไม่สามารถศึกษา

ต่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการ แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นนกัศึกษา ดา้นการเรียน

การสอน และดา้นความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อน 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

 นักศึกษา  หมายถึง  ผู ้ท่ีก ําลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้ นปีท่ี 2 ห้อง 5  

สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ      

 การเรียนการสอน หมายถึง   การไดรั้บความรู้ พฤติกรรม ทกัษะ คุณค่าหรือความพึงพอใจท่ี

เป็นส่ิงแปลกใหม่ด้วยวิธีการถ่ายทอดหรือวิธีการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบให้เหมาะสมตาม

ศกัยภาพของผูเ้รียน         

 ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีนักศึกษาแสดงออกกับเพื่อน และ

พฤติกรรมท่ีเพื่อนแสดงออกต่อนกัศึกษา        

 ปัจจยั หมายถึง ส่ิงท่ีมีผลทาํให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดไม่สามารถศึกษาต่อสาขาวิชา



คอมพิวเตอร์ธุรกิจได ้                        

 การตลาด หมายถึง  รายวิชาท่ีเปิดสอนตามหลักสูตรระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ของ

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ       

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หมายถึง  รายวิชาท่ีเปิดสอนตามหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

 ของวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ    

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจิัย 

1. ได้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ท่ีไม่สามารถศึกษาต่อ

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการ 

2. ได้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดไม่สามารถศึกษาต่อสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการ  

3.  สามารถกาํหนดเป็นขอ้เสนอแนะช่วยให้ฝ่ายวิชาการ สามารถนาํมาใช้ในการปรับปรุง

แกไ้ขใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการรักษาและลดปัญหาการศึกษาต่อในสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     

 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

              ตัวแปรต้น                     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัศึกษา

สาขาวชิาการตลาด 

ปัจจยัท่ีส่งผลใหน้กัศึกษาสาขาวชิา

การตลาดไม่สามารถศึกษาต่อสาขาวชิา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ 

1. ดา้นนกัศึกษา 

2. ดา้นการเรียนการสอน 

3. ดา้นความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อน 



บทที ่ 2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลให้นกัศึกษาสาขาวิชาการตลาด ไม่สามารถศึกษาต่อสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฏี ท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร ตาํรา  และ

งานวจิยั  ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการทาํวจิยั ดงัน้ี 

 

1. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความตอ้งการ 

2. หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพพุทธศกัราช 2556 สาขาวชิาการตลาด 

3. หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพพุทธศกัราช 2556 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1.แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัความต้องการ 

ความสําคัญของความต้องการ        

 ความตอ้งการของมนุษย ์ไดรั้บการศึกษาจากนกัปราชญเ์ป็นเวลานานแลว้ โดยพยายามท่ีจะ

ทาํความเขา้ใจว่า ทาํไมคนจึงประพฤติปฏิบติัเช่นน้ี แนวคิดท่ีจะอธิบายถึงความตอ้งการของมนุษย ์

ไดแ้ก่ มนุษยห์ลีกหนีความเจบ็ปวด และแสวงความสุขสบาย อยา่งไรก็ตามขอ้สังเกตในการหลีกหนี

ความเจ็บปวด และการแสวงหาความสุขสบาย จากการสังเกตจากส่ิงท่ีคนนั้นเลือกกระทาํหรือ

หลีกเล่ียงการกระทาํซ่ึงแต่ละคนก็ไม่เหมือนกนั ความเจ็บปวดสําหรับคนหน่ึงอาจเป็นความสุข

สบายของอีกคนหน่ึงก็ไดจ้ากปัจจยัใจเดียวกนั เร่ืองการจูงใจของมนุษยโ์ดยสัญชาตญาณแรงขบั

และความตอ้งการจาํเป็น แต่ก็ไม่สามารถอธิบายความตอ้งการของมนุษยไ์ดค้รอบคลุมอย่างไรก็

ตามความเขา้ใจในเร่ืองความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีจาํเป็นท่ีจะเขา้ใจพฤติกรรมของมนุษยใ์น

องค์กร เพราะความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นแรงผลกัดนัให้คนทาํงานหรือทาํให้มีกาํลงัใจในการ

ทาํงาน (ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2547)        

ความต้องการของมนุษย์  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้      

  1. ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological Need) เป็นแรงผลกัดนัท่ีเกิดข้ึนพร้อม

กบัความตอ้งการมีชีวิต การดาํรงชีวิต วุฒิภาวะไม่จาํเป็นตอ้งการอาศยัประสบการณ์การเรียนรู้แต่

อย่างใด เกิดข้ึนเน่ืองจากความต้องการทางร่างกายของคนเราเป็นสําคญั เป็นแรงขบัเบ้ืองตน้ท่ี

ร่างกายถูกกระตุน้ทาํให้เกิดความวอ่งไว กระฉบักระเฉง มีชีวิตชีวาท่ีจะตอ้งสนองต่อส่ิงเร้า เกิดข้ึน



จากสภาวะทางอารมณ์ ส่ิงกระตุน้ทั้งภายนอกและภายใน ไดแ้ก่    

  1.1  ความตอ้งการอาหาร ความหิว ทาํให้คนเราตอ้งกินอาหาร เพื่อหล่อเล้ียงชีวิต 

อาหารเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับชีวติ        

  1.2  ความตอ้งการนํ้ า เม่ือร่างกายของเราขาดนํ้ าทาํให้เรารู้สึกว่าลาํคอแห้ง ปาก

แหง้ผาก เกิดความตอ้งการท่ีจะไดด่ื้มนํ้า เพื่อรักษาความสมดุลของร่างกาย   

  1.3  ความตอ้งการทางเพศ ความตอ้งการด้านน้ีจะเร่ิมเม่ือเราย่างเขา้สู่วยัรุ่นและ

เป็นผูใ้หญ่ การแสดงออกถึงความตอ้งการทางเพศข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ความพึงพอใจ รสนิยม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมนั้น       

  1.4  ความตอ้งการของอุณหภูมิท่ีเหมาะสม คนเราดาํรงชีวิตอยู่ไดต้อ้งอาศยัความ

สมดุลทางร่างกาย  

1.5  ความตอ้งการหลีกเล่ียงความเจ็บปวด เพื่อให้ร่างกายเกิดความปลอดภยั ความ

เจ็บป่วยเป็นไขข้องร่างกาย ทาํให้ร่างกายพยายามสร้างภูมิคุม้กนัข้ึน เม่ือมีคนอ่ืนมาทาํร้ายคนเราก็

หลีกเล่ียงหรือต่อสู้ป้องกนัตวั        

  1.6  ความตอ้งการพกัผ่อนนอนหลบั เม่ือร่างกายเกิดความเหน็ดเหน่ือย เน่ืองจาก

การใช้พลงังาน ออกแรงในการทาํงาน เกิดความเหน่ือยล้าจากการอ่อนเพลียของร่างกาย เราจึง

ตอ้งการนอนหลบัพกัผอ่น เพื่อผอ่นคลายให้ร่างกาย ไดมี้โอกาสสะสมพลงังานใหม่และซ่อมแซม

ส่วนสึกหรอของร่างกาย         

  1.7  ความตอ้งการอากาศบริสุทธ์ิท่ีมีก๊าซออกซิเจนสาํหรับการหายใจ เราอาจอดขา้

วอดนํ้าไดห้ลายวนั แต่กลั้นหายใจไม่ไดน้าน      

  1.8  ความต้องการการขับถ่าย เป็นการขับของเสียออกจากร่างกาย ซ่ึงเป็น

ส่ิงจาํเป็น เช่นเดียวกบัอาหารและนํ้ า เพราะของเหลือเหล่าน้ีเป็นพิษต่อร่างกาย ทาํให้เราอึดอดัไม่

สบาย บางคร้ังอาจทาํร้ายชีวติได ้ คติทางพุทธศาสนา ได้กล่าวถึง ความตอ้งการท่ีเป็นพื้นฐานใน

ดา้นความตอ้งการทางวตัถุหรือส่ิงท่ีมองเห็นได ้ไดแ้ก่ ปัจจยั 4 อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม และ

ยารักษาโรค   

2.  ความตอ้งการทางดา้นจิตใจและสังคม (Psychological and Social Need) ความ

ตอ้งการประเภทน้ีค่อนขา้งสลบัซับซ้อนและเกิดข้ึนจากสภาพสังคม วฒันธรรม การเรียนรู้และ

ประสบการณ์ท่ีมนุษยน์ั้นไดรั้บและเป็นสมาชิกอยู ่ ความตอ้งการทางจิตใจและสังคมน้ีแตกต่างกนั

ไปตามแต่ละบุคคล  แต่ละสังคมและฐานะทางสังคมของบุคคล รวมทั้งเวลาและโอกาสท่ีแตกต่าง

ออกไปดว้ย  ลกัษณะสาํคญัของความตอ้งการทางจิตใจและสังคม  ดงัน้ี   



  2.1  ความตอ้งการท่ีเกิดจากสังคมท่ีเป็นมรดกตกทอดทางวฒันธรรมและกลายเป็น

ลกัษณะนิสัยประจาํตวัของแต่ละคน ส่ิงเหล่าน้ีแตกต่างกนัไปแต่ละสังคม   

  2.2  ความต้องการทางสังคมท่ีเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ เราต้องมี

ประสบการณ์และการเรียนรู้มาก่อน จึงจะเขา้ใจและเลือกกระทาํได ้บางทีเราตอ้งศึกษาวา่จะเร่ิมตน้

อยา่งไรควรทาํอยา่งไรต่อไป   

 3.  ความตอ้งการน้ีเปล่ียนแปลงได ้แมใ้นตวัคนเดียวกนั     

 4.  ความตอ้งการน้ีจะมีมากข้ึนเม่ืออยูร่วมกลุ่มมากกวา่อยูค่นเดียว   

 5.  ความตอ้งการน้ีมีพฤติกรรมปกปิดมากกว่าพฤติกรรมเปิดเผยจะแสดงออกเม่ือมีส่ิงเร้า

 6.  ความตอ้งการท่ีมองไม่เห็นเป็นนามธรรมมากกวา่รูปธรรม   

 7.  ความตอ้งการจิตใจและสังคมมีอิทธิพลท่ีจะผลกัดนัให้คนเราทาํอะไรก็ไดบ้างคร้ังก็

ปราศจากเหตุผลและคุณธรรม (ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2547)     

 ศศินา  ปาละสิงห์ (2547) ความตอ้งการเป็นแรงจูงใจอย่างหน่ึงของมนุษยท่ี์กระตุน้ให้เกิด

การตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคม  และความตอ้งการของมนุษยน่ี์เองท่ี

ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในระบบงาน  ถา้มนุษยไ์ดรั้บการตอบสนองอยา่งเพียงพอแลว้ ก็สามารถ

ทาํงานให้ลุล่วงและประสบผลสําเร็จ  เพราะระดับความพึงพอใจยงัมีความสัมพนัธ์ต่อผลการ

ปฏิบติังานของบุคลากรอีกดว้ย   เกศรินทร์  วริิยะอาภรณ์ (2545) ให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัความตอ้งการ 

ไม่ว่าความตอ้งการจะเป็นส่ิงกระตุน้ให้บุคคลมีพฤติกรรมท่ีแสวงหาส่ิงต่างๆ ซ่ึงพฤติกรรมของ

มนุษยท่ี์เกิดข้ึนเพราะมีความตอ้งการต่างๆ เป็นแรงขบัผลกัดนั  ความตอ้งการทางกายภาพ เป็น

ความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษยจ์ะสนองความตอ้งการของตนซ่ึงเกิดข้ึนอย่างมีขั้นตอนและ

ต่อเน่ือง เม่ือความตอ้งการใดไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการขั้นตน้แลว้  ความตอ้งการขั้นถดัไป

ก็จะเกิดตามมาไม่มีท่ีส้ินสุด จึงมีผลให้บุคคลเกิดการแสวงหาในส่ิงอ่ืนๆ ต่อไป และการพฒันาไป

ตามลาํดบัขั้นสุดทา้ย คือการนาํตนเองไปสู่ระดบัสูงสุด โดยการพฒันาศกัยภาพของตนเอง รวมทั้ง

ความตอ้งการดา้นจิตใจจะมีส่วนร่วมให้เกิดแรงขบัในการพฒันาศกัยภาพตนเองดว้ย อีกทั้งความ

ตอ้งการพื้นฐานของมนุษยเ์ป็นความตอ้งการพื้นฐานท่ีสนองทางดา้นร่างกายและความรู้สึกต่างๆ 

สาํหรับความตอ้งการทางดา้นการศึกษาจึงเป็นความตอ้งการในการพฒันาสถานภาพทางสังคม และ

สมรรถภาพในการปฏิบติังานของแต่บุคคล     

 อมรรัตน์  ปักโคทานัง (2548) ได้สรุปความตอ้งการการพฒันาตน เพื่อให้สมปรารถนา

ตามท่ีตอ้งการนัน่คือ ความตอ้งการทางสรีระ ความตอ้งการทางความปลอดภยั ความตอ้งการทาง

ความรักและเป็นส่วนหน่ึง และความตอ้งการท่ีจะรู้สึกว่าตนเอง มีค่าและเป็นท่ียอมรับนบัถือของ

ผูอ่ื้นจนเป็นหลกัการพื้นฐานในการปฏิบติัของมนุษย ์เพื่อใหไ้ดใ้นส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ     



 วิจิตร  อาวะกุล (2540 อา้งถึงใน เกศรินทร์ วิริยะอาภรณ์, 2545)  กล่าวว่าความตอ้งการ 

(Need) เป็นความตอ้งการของมนุษย ์ หมายถึง สภาวะท่ีบุคคลยงัขาดหรือยงัไม่มีส่ิงใดส่ิงหน่ึง และ

มีความต้องการท่ีจะมี หรือให้ได้มาซ่ึงส่ิงเหล่านั้ น ซ่ึงมีความต้องการจําเป็นท่ีเป็นพื้นฐาน

แลว้ มนุษยก์็จะมีความตอ้งการทางดา้นสังคม  การท่ีบุคคลขวนขวายให้ไดม้าซ่ึงท่ีตนยงัขาดอยูจ่ะ

เป็นแรงผลกัดนัให้บุคคลมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฤติกรรมภายในตนเองอย่างไม่หยุดย ั้งดว้ย

การเรียนรู้ ศึกษาจากวชิาการประสบการณ์ จนกวา่จะไดรั้บส่ิงท่ีตนปรารถนาตามความตอ้งการแบ่ง

ออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี  คือ          

  1.  ความตอ้งการในส่ิงท่ีใชใ้นการดาํรงชีวิต (Biological Need) หรือความตอ้งการ

ทางร่างกาย เช่น ตอ้งการอากาศหายใจ ตอ้งการนํ้าด่ืม เป็นตน้     

  2.  ความตอ้งการในส่ิงจรรโลงใจ (Socio – Psychological Need) หรือความ

ตอ้งการทางใจ เช่น ความตอ้งการการยอมรับ ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ เป็นตน้    

 จะเห็นไดว้า่ มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการท่ีซ่อนเร้นอยู่ในตนเอง บางอยา่งไม่สามาถบอก

ใครได้ แต่เป็นความต้องการท่ีอยากได้ อยากมีและอยากเป็น มนุษย์ขวนขวายหาความรู้ 

(Knowledge)  เพิ่มเติมเพื่อสนองตอบความตอ้งการซ่ึงซ่อนเร้นอยู่ ความรู้เพื่อความตอ้งการของ

ตนเองสามารถแยกได ้ดงัน้ี 

 1.  เพื่อให้เกิดความมัน่คงในอารมณ์ (Emotional Security) เช่น ความเช่ือมัน่และ

กลา้ตดัสินใจ  

 2.  มีความเช่ือมัน่ในความพยายามและเช่ือมัน่วา่ตนเองมีคุณค่า (Recognition of 

our Efforts or Reassurance of our Worth as Individual)     

  3.  มีการแสดงออกอยา่งสร้างสรรค ์(Creative Outlets) ทาํส่ิงให้อย่างสร้างสรรค์

  4.  ความเป็นอมตะ (Immortality) ความรู้ทาํให้มนุษย์เอาตวัรอดได้ ดาํรงอยู่ได้

  5.  มีความรักในสรรพส่ิง (Love in all its form) มีความรัก มีเหตุมีผล  

  6.  มีความหยิ่งทิฐิมานะแห่งตน (Ego Gratification) หยิ่งในภูมิความรู้ของตนเอง 

ยดึมัน่ในเหตุผลและหยิง่ในศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์     

  7.  มีความรู้สึกว่าเป็นเจา้ของ (Sense of Belonging) ความรู้สึกท่ีทาํให้มนุษยมี์

ความรับผดิชอบมากข้ึน มีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของ     

  8.  มีความรู้สึกถึงการมีอาํนาจ (Sense of Power) ภายใตเ้ง่ือนไขของอาํนาจ 

  9.  ทาํใหเ้กิดประสบการณ์ใหม่ (New Experiences) มนุษยไ์ดเ้รียนรู้ในเร่ืองใดยอ่ม

เพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ และสานต่อประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่แลว้ เพื่อสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ใน

การทาํงานใหม้ากข้ึน           



 รุ่งนภา  แจง้รุ่งเรือง (2550) มนุษยมี์ความตอ้งการมากมายหลายส่ิงหลายอยา่งในระดบัท่ีแตกต่าง

กัน ตั้ งแต่ความรู้พื้นฐานทางกายภาพ อาหาร นํ้ าด่ืม  อากาศ  ท่ีอยู่อาศัย เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษา

โรค       ความตอ้งการดา้นความปลอดภยั  ความมัน่คง  การยอมรับ  การยกยอ่ง ตลอดจนช่ือเสียง

เกียรติยศและอ่ืนๆ อยา่งไรก็ตาม  มนุษยมี์ความตอ้งการไม่ส้ินสุดและไม่เพียงพอ เม่ือมนุษยไ์ม่ได้

รับการตอบสนองในขั้นตน้แลว้ มนุษยก์็เกิดความตอ้งการในขั้นต่อไป ฉะนั้น การท่ีจะตอบสนอง

ความตอ้งการในขั้นต่อไป  ฉะนั้น การท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์จึงมีความจาํเป็นท่ี

จะทราบว่า  มนุษยผ์ูน้ั้นขาดอะไร  จึงจะสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษยผ์ูน้ั้นอย่าง

แทจ้ริง   

จกัรพงษ์  ไชยวงศ ์ (2550)  ความตอ้งการจะเป็นส่ิงกระตุน้ให้บุคคลมีพฤติกรรมแสวงหา

ส่ิงต่างๆ  ซ่ึงพฤติกรรมของมนุษยท่ี์เกิดข้ึนนั้น  เพราะมีความตอ้งการต่างๆ เป็นแรงขบั ผลกัดนั

ความตอ้งการทางกายภาพเป็นความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์ จะสนองความตอ้งการของตนท่ี

เกิดข้ึนอย่างมีขั้นตอนและต่อเน่ือง เม่ือความตอ้งการใดไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการขั้นตน้

แลว้ ความตอ้งการขั้นถดัไปก็จะเกิดข้ึนมาไม่มีวนัส้ินสุด จึงมีผลให้บุคคลเกิดการแสวงหาส่ิงอ่ืนๆ 

ต่อไปและมีการพฒันาไปตามลาํดบัขั้น และจนทา้ยสุด นัน่คือ การนาํตนเองไปสู่ระดบัสูงสุด โดย

การพฒันาศกัยภาพของตนเอง รวมทั้งความตอ้งการ ทางดา้นจิตใจ  จะมีส่วนช่วยให้เกิดแรงขบัใน

การพฒันาศกัยภาพของตนเองดว้ย       

 สรุปได้ว่า ความตอ้งการจะเป็นส่ิงกระตุน้ให้บุคคลมีพฤติกรรมท่ีแสวงหาส่ิงต่างๆ เพื่อ

สนองความตอ้งการของตนท่ีเกิดข้ึนอย่างมีขั้นตอน และต่อเน่ือง เม่ือความตอ้งการใดได้รับการ

ตอบสนองความตอ้งการนั้นขั้นตน้แลว้ ความตอ้งการขั้นถดัไปก็เกิดตามมาไม่มีวนัส้ินสุด เพื่อให้

ตนเองสมปรารถนาตามท่ีตนตอ้งการ นัน่คือ ความตอ้งการทางดา้นสรีระ ความตอ้งการทางดา้น

ความปลอดภยั  ความตอ้งการทางด้านความรัก ความต้องการท่ีจะรู้สึกว่าตนเองมีค่าและเป็นท่ี

ยอมรับนบัถือของผูอ่ื้น จึงเป็นหลกัการพื้นฐานในการปฏิบติัของมนุษย ์เพื่อให้ได้ในส่ิงท่ีตนเอง

ตอ้งการ  

ทฤษฏีเกีย่วกบัความต้องการ        

  มนุษยเ์ม่ือมีความตอ้งการทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ จะพยายามบาํบดัความตอ้งการ

เหล่านั้นดว้ยการขวนขวาย  เสริมสร้างใหค้วามตอ้งการนั้นประสบความสําเร็จ ทฤษฏีความตอ้งการ

ตามลาํดบัขั้นของมาสโลว ์(Maslow, 1954 อา้งถึงในปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2547) ได้เห็นว่า

มนุษยถู์กกระตุน้จากความปรารถนาท่ีไดค้รอบครอง ความตอ้งการเฉพาะอยา่ง ซ่ึงความตอ้งการน้ี 

เขาไดต้ั้งสมมติฐานเก่ียวกบัความตอ้งการของบุคคลไดด้งัน้ี (Hick, 1967)      



 1. บุคคลย่อมมีความต้องการอยู่เสมอและไม่ส้ินสุด ขณะความต้องการใดได้รับการ

ตอบสนองแลว้ ความตอ้งการอ่ืนเกิดข้ึนอีกไม่มีวนัจบส้ิน      

 2. ความตอ้งการท่ีไดรั้บความตอบสนองแลว้จะไม่เป็นท่ีจูงใจของพฤติกรรมอ่ืนๆ ต่อไป 

ความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองจึงเป็นท่ีจูงใจในพฤติกรรมของคนนั้น  

 3.  ความตอ้งการของบุคคลจะเรียงลาํดบัขั้นความสําคญั เม่ือความตอ้งการระดบัตํ่าไดรั้บ

การตอบสนองแลว้ บุคคลก็จะใหค้วามสนใจกบัความตอ้งการระดบัสูงต่อไป    

 ลาํดบัความตอ้งการของบุคคลมี 5 ขั้นตอนตามลาํดบั ดงัน้ี    

 1.  ความตอ้งการทางกายภาพ เป็นความตอ้งการดา้นพื้นฐานท่ีสุด เพื่อความมีชีวิตอยูร่อด 

ไดแ้ก่ ความตอ้งการอาหาร  นํ้า  อากาศ อุณหภูมิท่ีเหมาะสม เป็นตน้    

 2.  ความตอ้งการความปลอดภยั เป็นความตอ้งการแสวงหาความปลอดภยัจากส่ิงแวดลอ้ม 

และความคุม้ครองจากผูอ่ื้น        

 3.  ความตอ้งการความรักและการมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของ ความรู้สึกวา่ตนไดรั้บความรักและ

มีส่วนร่วมในการเขา้หมู่พวก        

 4.  ความตอ้งการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ เป็นความตอ้งการให้คนอ่ืนยกยอ่งให้เกียรติ และ

เห็นความสาํคญัของตน         

 5.  ความตอ้งการความสําเร็จในชีวิต เป็นความตอ้งการสูงสุดในชีวิตของตน เป็นความ

ตอ้งการท่ีเก่ียวกบัการทาํงานท่ีตนเองชอบหรือตอ้งการเป็นมากกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นขณะน้ี  

 ทฤษฏีของเฮอซ์เบิร์ก (Herzberg) เป็นอีกทฤษฏีหน่ึงท่ีพฒันามาจากทฤษฏีความตอ้งการ

ของ Maslow ท่ีกล่าวถึงความพอใจ และแรงจูงใจเป็นแรงขบัให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลโดย

ปัจจัยตัวแรกคือ ตัวสร้างความพอใจ (Satisfiers) และปัจจัยตัว ท่ีสอง คือ ตัว สุขอนามัย 

(Hygienic) ซ่ึงเรียกวา่ ทฤษฏีปัจจยั 2 ประการของความพอใจและการจูงใจ (Two Factors Theory of 

Satisfaction and Motivation) และความจาํเป็นท่ีต้องจัดให้มีการพฒันาบุคคลนั้ น โทมัส 

(Tomas อา้งถึงในดาํรงศกัด์ิ ตอประเสริฐ, 2544) ไดจ้าํแนกความตอ้งการไว ้3 ประเภท  คือ  

 1.  เป็นความตอ้งการท่ีตอ้งการเพิ่มความสามารถในการทาํงานท่ีปฏิบติัอยู ่  

 2.  เป็นความตอ้งการท่ีจะเพิ่มพนูความรู้ใหม้ากข้ึน     

 3.  เป็นความตอ้งการท่ีจะตอ้งพฒันาทศันคติ บุคลิกภาพในการทาํงาน  

 ทฤษฏีความตอ้งการของแอลเดอร์เฟอร์  (Alderfer, 1972 อา้งในปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์

,  2547)  ไดคิ้ดทฤษฏีความตอ้งการท่ีเรียกว่าทฤษฏีอีอาร์จี (ERG :  Existence – Relatedness – 

Growth Theory) เป็นแนวคิดในกลุ่มท่ีสนใจศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจหรือสาเหตุแห่งพฤติกรรม อนั

ส่งผลต่อการพัฒนาของบุคลากรในฐานะปัจเจกบุคคลหรือบุคลากรในองค์กร เป็นผลงาน



ของ Clayton P. Alderfer (1992) ทฤษฎี  ERG น้ี นบัวา่เป็นแนวคิดท่ีพฒันามาจากทฤษฎีลาํดบัขั้น

ความตอ้งการของ Maslow ซ่ึงไดจ้าํแนกลาํดบัขั้นของความตอ้งการไว ้5 ขั้นดงัไดก้ล่าวมาแลว้ แต่

Alderfer ได้มาจาํแนกกลุ่มของความต้องการใหม่ออกได้เป็นสามประเภท กล่าวคือ (1) ความ

ต้องการมีชีวิต เป็นความต้องการท่ีตอบสนองเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไป ได้แก่ ความต้องการทาง

ร่างกายและความตอ้งการความปลอดภยั (Existence Needs = E) (2) ความตอ้งการมีสัมพนัธภาพกบั

ผู ้อ่ืนเป็นความต้องการของบุคคลท่ีจะมีมิตรสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างอย่างมีความหมาย 

(Relatedness Needs = R) (3) ความตอ้งการเจริญกา้วหน้าเป็นความตอ้งการสูงสุด รวมถึงความ

ตอ้งการไดรั้บการยกยอ่ง และความสําเร็จในชีวิต (Growth Needs = G) ซ่ึงความตอ้งการทั้ง 3 กลุ่ม

ตามแนวคิดของ Alderfer ดงักล่าว ท่ีประกอบด้วย ความตอ้งการดาํรงชีวิต (E) ความตอ้งการมี

ความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน (R) และความตอ้งการเจริญกา้วหน้า (G) นั้น หากพิจารณาในรายละเอียด

แลว้จะเห็นไดว้า่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ Maslow โดยความตอ้งการเพื่อดาํรงชีวิตคลา้ยคลึง

กับความต้องการทางร่างกายและความปลอดภยัของ Maslowความต้องการด้านความสัมพนัธ์ 

คล้ายคลึงกับความต้องการทางสังคมและความต้องการความรัก ความต้องการเจริญก้าวหน้า 

คลา้ยคลึงกบัความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียงและความสมหวงัในชีวิต  อยา่งไรก็ดี Alderfer  ยงัมีขอ้

โตแ้ยง้ท่ีแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากของ Maslowจาํนวน 2 ประการ ประการแรก  ทฤษฎีลาํดับ

ความต้องการของ Maslow มีด้วยกัน 5 ขั้น คือ โดยจะเรียงลาํดับจากตํ่าไปสูง โดยขั้นท่ีตํ่ากว่า

จะต้องได้รับการตอบสนองก่อน แต่ Alderfer ไม่เห็นด้วยเช่น บางกรณีท่ีคนปฏิบัติตามความ

ตอ้งการในระดบัท่ีสูงก่อนความตอ้งการในระดบัท่ีตํ่ากว่า และบางกรณีเม่ืออยู่ในระดบัท่ีสูงกว่า

กลบัมีความตอ้งการในระดบัท่ีตํ่ากวา่ เช่น คนท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากสังคมและประสบความสําเร็จ

ในชีวิต บางคร้ังก็กลัวในเร่ืองความปลอดภัย   ประการท่ีสอง ทฤษฎีลําดับความต้องการ

ของ Maslow  เนน้วา่เม่ือคนเราบรรลุความตอ้งการขั้นหน่ึงแลว้จะตอ้งการขั้นต่อไปทีละขั้นจนครบ 

5 ขั้นเรียงตามลาํดบั แต่ Alderfer ไม่เห็นดว้ย กล่าววา่ คนเรามีความตอ้งการพร้อมกนัหลายๆ ขั้นได้

ไม่ใช่ทีละขั้นเหมือน Maslow เช่น คนเรามีตอ้งการด้านร่างกายในขณะเดียวกนัก็ตอ้งการความ

ปลอดภยัและการยอมรับในสังคมและการได้รับการยกย่องหรือตอ้งการประสบความสําเร็จใน

ชีวิต  Alderfer ไม่เช่ือว่าบุคคลต้องตอบสนองความพึงพอใจอย่างสมบรูณ์ในระดบัของความ

ตอ้งการก่อนท่ีจะก้าวหน้าไปสู่ระดบัอ่ืน เขาพบว่าบุคคลจะได้รับการกระตุน้โดยความตอ้งการ

Alderfer ยงัขยายทฤษฎีมาสโลว ์โดยพิจารณาถึงวิธีการท่ีบุคคลมีปฏิกิริยาเม่ือเขาสามารถและไม่

สามารถตอบสนองความต้องการของตนโดยพัฒนาหลักความก้าวหน้าในความพึงพอใจ 

(Satisfaction-Progression Principle) เพื่ออธิบายถึงวธีิการท่ีบุคคลมีความกา้วหนา้กบัลาํดบัขั้นความ

ตอ้งการเพื่อตอบสนองความตอ้งการในระดบัตํ่ากวา่และในทางตรงขา้มหลกัของการถดถอยความ



ตึงเครียด (Frustration-Regression Principle) ซ่ึงอธิบายว่า เม่ือบุคคลท่ียงัมีความตึงเครียดในการ

พยายามท่ีจะตอบสนองความตอ้งการในระดบัสูงข้ึนเขาจะเลิกพยายามตอบสนองความตอ้งการและ

เปล่ียนไปใช้ความพยายามท่ีจะตอบสนองในระดับตํ่ากว่า ทฤษฎี ERG ระลึกว่าบุคคลสามารถ

เปล่ียนไปในระดับสูงข้ึนและตํ่าลงของระดับความต้องการ ข้ึนกับว่าเขาสามารถตอบสนอง

ความ    ตอ้งการในระดบัตํ่าลงหรือความตอ้งการในระดบัสูงข้ึนไดห้รือไม่  ทฤษฎีความ

ต้อ ง ก า ร ข อ ง เ ม อ ร์ เ ร ย์  ( Murray, 1 9 3 8  อ้ า ง ถึ ง ใ น ป รี ย า พ ร  ว ง ศ์ อ นุ ต ร โ ร จ น์ ,2 5 4 7 )   

ไดอ้ธิบายวา่ ความตอ้งการของบุคคลมีความตอ้งการหลายอยา่งในเวลาเดียวกนั ความตอ้งการของ

บุคคลท่ีมีความสาํคญัเก่ียวกบัการทาํงาน มีอยู ่4 ประการ คือ     

  1.  ความตอ้งการความสาํคญั หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้สําเร็จ

ลุล่วง  2.  ความตอ้งการมีความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลอ่ืนโดยคาํนึงถึงการยอมรับของ

เพื่อนร่วมงาน 3.  ความตอ้งการอิสระ เป็นความตอ้งการท่ีเป็นตวัของตวัเอง  

  4.  ความตอ้งการมีอาํนาจ ความตอ้งการท่ีจะมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน และตอ้งการท่ี

จะควบคุมคนอ่ืนใหอ้ยูใ่นอาํนาจของตน       

 ทฤษฏีความตอ้งการความสําเร็จของแมคคลีแลนด์ (Mccleland, 1965 อา้งถึงใน ปรียาพร  

วงศอ์นุตรโรจน์, 2547) ไดเ้นน้ความตอ้งการไว ้3 ประเภท คือ    

  1.  ความตอ้งการความสําเร็จ (Need for Achievement) เป็นความตอ้งการมีผลงาน

และบรรลุเป้าหมายท่ีพึงปรารถนา        

  2.  ความต้องการมิตรสัมพนัธ์ (Need for Affiliation) เป็นความต้องการมี

สัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น 3.  ความตอ้งการอาํนาจ (Need for Power) เป็นความตอ้งการมีอิทธิพล 

และครอบงาํเหนือผูอ่ื้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2. หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพพทุธศักราช 2556  ประเภทวชิาพาณชิยก

รรม สาขาวชิาการตลาด 

2.1 จุดประสงค์สาขาวชิา         

  1.  เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษาในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ  

  2. เพื่อให้ความรู้และทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและหลกัการงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพการขายให้

ทนัต่อการเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ี  

  3. เพื่อให้มีความรู้และทกัษะในหลกัการและกระบวนการงานพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัอาชีพการขาย          

  4. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในงานบริการทางการขายตามหลักการและ

กระบวนการในลักษะครบวงจรเชิงธุรกิจโดยคาํนึงถึงการใช้ทัพยากรอย่างคุ้มค่า การอนุรักษ์

พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

   5. เพื่อใหส้ามารถปฎิบติังานดา้นการขายในสถานประกอบการและประกอบอาชีพ 

อิสระใชค้วามรู้และทกัษะพื้นฐานในการศึกษาต่อระดบัสูงข้ึน 

 6. เพื่อใหส้ามรถเลือก/ใช/้ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนงานอาชีพการขาย  

   7. เพื่อใหมี้เจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ซ่ือสัตย์

ประหยดัอดทน มีวนิยัมีความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพ

ติด สามารถพฒันาตนเองและทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

2.2 มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ 

คุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพ ประเภทวชิา

พาณิชยกรรม  สาขาวชิาการตลาด ประกอบดว้ย 

1. ด้านคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

  1.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ความกตญั�ูกตเวที ความอดกลั้น การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั การมีจิตสํานึกและเจตคติท่ีดี

ต่อวชิาชีพและสังคม 

  1.2 พฤติกรรมลกัษณะนิสัย ความมีวินัยความรับผิดชอบความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ 

ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความรักสามคัคี ความขยนั ประหยดั อดทน การพึ่งตนเอง 

  1.3 ทักษะทางปัญญา ความรู้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิกริเร่ิม

สร้างสรรค ์ความสามารถในการคิด วเิคราะห์ 



 

2. ด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป       

 2.1 ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษต่างประเทศในชีวติประจาํวนัและในงานอาชีพ 

 2.2 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์          

 2.3 ปฎิบติัตนตามหลกัศาสนาวฒันธรรมค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมทางสังคมและสิทธิ

หนา้ท่ีพลเมือง          

 2.4 พฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยัโดยใชห้ลกัการและกระบวนการดา้นสุขศึกษาและพล

ศึกษา 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 

 3.1 วางแผน ดาํเนินงาน จดัการงานอาชีพตามหลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงการ

บริหารคุณภาพการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีพอนามยัและความปลอดภยั 

 3.2 ใชค้อมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ     

 3.3 ปฎิบติังานพื้นฐานอาชีพตามหลกัและกระบวนการ    

 3.4 วางแผนปฎิบติังานขายสินคา้หรือบริการ ประเมินผลและรายงานการขาย   

 3.5 หาขอ้มูล ประเมินผล รายงานผลขอ้มูลการตลาดและนาํไปใชใ้นการตดัสินใจทาง

การตลาด       

 3.6 เขียนแผนธุรกิจตามลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 

 3.7 เลือกตลาดเป้าหมายและช่องทางการจดัจาํหน่อย 

 3.8 สร้างสรรคง์านโฆษณา 

 3.9 จดักิจกรรมส่งเสริมการขายและจดัแสดงสินคา้ 

   3.10 พฒันาบุคลิกภาพเหมาะสมกบัอาชีพขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3  โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพพุทธศักราช 2556   ประเภทวชิาพาณชิยกรรม   

สาขาการตลาด 

ผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชา

พาณิชยกรรม สาขาวิชาการขาย จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 

หน่วยกิตและเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

 1. หมวดวชิาทกัษะชีวติไม่นอ้ยกวา่  22  หน่วยกติ 

1.1  กลุ่มวชิาภาษาไทย                                 (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 

1.2 กลุ่มวชิาภาษต่างประเทศ                       (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์                             (ไม่นอ้ยกวา่ 4 หน่วยกิต) 

1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์                              (ไม่นอ้ยกวา่ 4 หน่วยกิต) 

1.5 กลุ่มวชิาสงัคมศึกษา                               (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 

1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา              (ไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต) 

2. หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพไม่นอ้ยกวา่ 71 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพื้นฐาน                         (18 หน่วยกิต) 

2.2 กลุ่มวชิาชีพเฉพาะ                                     (24 หน่วยกิต) 

2.3 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก                             (ไม่นอ้ยกวา่ 21 หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ                  (4 หน่วยกิต) 

2.5 โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ                    (4 หน่วยกิต) 

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่นอ้ยกวา่ 10 หน่วยกติ 

4. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 

            รวมไม่น้อยกว่า  103  หน่วยกติ 

 

 

 

 

 

 

 



3.หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พทุธศักราช 2556  ประเภทวชิาพาณชิยกรรม   

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

3.1 จุดประสงค์สาขาวชิา         

 1.เพื่อให้สามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้และทกัษะดา้นภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม

ศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษาในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ    

 2.เพื่อให้มีความรู้และทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและหลกัการงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้ทนัต่อ

การเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ี   

 3. เพื่อใหมี้ความรู้และทกัษะในหลกัการและกระบวนการงานพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ         

 4. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในงานบริการทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามหลักการและ

กระบวนการในลกัษะครบวงจรเชิงธุรกิจ โดยคาํนึงถึงการใช้ทพัยากรอย่างคุม้ค่า การอนุรักษ์

พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม         

 5. เพื่อให้สามารถปฎิบติังานดา้นคอมพิวเตอร์ธุรกิจในสถานประกอบการและประกอบ

อาชีพอิสระใชค้วามรู้และทกัษะพื้นฐานในการศึกษาต่อระดบัสูงข้ึน    

 6. เพื่อใหส้ามรถเลือก/ใช/้ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนงานอาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 7.เพื่อใหมี้เจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ซ่ือสัตย ์ประหยดั

อดทน มีวินัยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด 

สามารถพฒันาตนเองและทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

3.2 มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ        

 คุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประเภทวิชา

พาณิชยกรรมสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประกอบดว้ย 

   1. ด้านคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์       

      1.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ

กตญั�ูกตเวที ความอดกลั้น การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั การมีจิตสํานึกและเจตคติท่ีดีต่อ

วชิาชีพและสังคม 

    1.2 พฤติกรรมลกัษณะนิสัย ความมีวินัยความรับผิดชอบความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ความ

เช่ือมัน่ในตนเอง ความรักสามคัคี ความขยนั ประหยดั อดทน การพึ่งตนเอง 

      1.3 ทกัษะทางปัญญา ความรู้ในหลกัทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิกริเร่ิมสร้างสรรค ์

ความสามารถในการคิด วเิคราะห์ 



 2. ด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป      

      2.1 ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษต่างประเทศในชีวติประจาํวนัและในงานอาชีพ

     2.2  แกไ้ขปัญหาในงานอาชีพโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์          

     2.3 ปฎิบติัตนตามหลกัศาสนาวฒันธรรมค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมทางสังคมและสิทธิ

หนา้ท่ีพลเมือง          

     2.4 พฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยัโดยใชห้ลกัการและกระบวนการดา้นสุขศึกษาและ

พลศึกษา 

3.ด้านสมรรถนะวชิาชีพ         

   3.1วางแผน ดาํเนินงาน จดัการงานอาชีพตามหลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงการ

บริหารคุณภาพการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีพอนามยัและความปลอดภยั 

3.2ใชค้อมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

3.3ปฎิบติังานพื้นฐานอาชีพตามหลกัและกระบวนการ 

3.4เขา้ใจหลกัการ กระบวนการทาํงานของคอมพิวเตอร์ 

3.5ใชแ้ละดูแลระบบคอมพิวเตอร์  

3.6เช่ือมต่อและใชง้านระบบเครือข่ายเบ้ืองตน้ในการปฎิบติังาน 

3.7เขียนโปรแกรมธุรกิจขนาดเล็ก 

3.8สร้างเวบ็ไซตพ์ื้นฐาน 

3.9ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในงานธุรกิจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 โครงสร้างหลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวชิาพาณชิยกรรม 

สาขาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ         

  ผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภท

วชิาพาณิชยกรรม สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะตอ้งศึกษารายวชิาจากหมวดวชิาต่างๆ รวมไม่นอ้ย

กวา่ 103 หน่วยกิตและเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

1. หมวดวชิาทกัษะชีวติไม่นอ้ยกวา่                                                                                   22 หน่วย

กติ 

1.1  กลุ่มวชิาภาษาไทย                                 (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 

1.2 กลุ่มวชิาภาษต่างประเทศ                       (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์                             (ไม่นอ้ยกวา่ 4 หน่วยกิต) 

1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์                              (ไม่นอ้ยกวา่ 4 หน่วยกิต) 

1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา                               (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 

1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา              (ไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต) 

2. หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพไม่นอ้ยกวา่                                                                                  71 

หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพื้นฐาน                         (18 หน่วยกิต) 

2.2 กลุ่มวชิาชีพเฉพาะ                                     (24 หน่วยกิต) 

2.3 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก                             (ไม่นอ้ยกวา่ 21 หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ                  (4 หน่วยกิต) 

2.5 โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ                    (4 หน่วยกิต) 

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่นอ้ยกวา่                                                                                         10 

หน่วยกติ 

4. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
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4. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง         

  

   ไชโย จนัทร์วิน. (2557). ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อ

ในคณะบริหารศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วทิยาลยัเฉลิมกาญจนาระยองการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในคณะบริหารศาสตร์ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเฉลิม

กาญจนาระยอง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อ ในคณะบริหาร

ศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ซ่ึงประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี

ประกอบดว้ยศึกษา คณะบริหารศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2557 จาํนวน 152 คน ท่ีลงทะเบียน เรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557  

จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัภายในดา้นส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในวิทยาลยั

เฉลิมกาญจนาระยองผูต้อบ แบบสอบถามให้เป็นอบัดบัแรกคือ การตดัสินใจศึกษาต่อดว้ยตนเอง

เพราะมีความชอบในการใช้คอมพิวเตอร์และเห็นความเห็นความสําคญัของเราใชค้อมพิวเตอร์ใน

สาํนกังานยคุปัจจุบนัซ่ึงมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ( ค่าเฉล่ีย 4.11 ) ปัจจยัภายในวิทยาลยัท่ีส่งผล

ต่อการเลือกศึกษาต่อในวิทยาลยัเฉลิมกาญจนาระยองผูต้อบ แบบสอบถามให้เป็นอนัดบัแรก คือ มี

หลกัสูตรและรายวิชาท่ีตรงกบัความตอ้งการในการเรียนและมีวิชาเลือกให้นกัศึกษาเลือกเรียนได้

ตรงตามความตอ้งการ ซ่ึงมีความสําคญัในระดบัมาก ( ค่าเฉล่ีย 3.42 ) ปัจจยัดา้นสังคม เศรษฐกิจ  

การเมืองและการแข่งขนัท่ีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในคณะบริหารศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยักาญจนาระยองปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมาก

ท่ีสุดคือ หลกัสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของวิทยาลยัเฉลิมกาญจนาระยอง เม่ือเรียนจบสามารถหางาน

ทาํไดง่้ายและรวดเร็ว ซ่ึงมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

  เมธาว ีสุขปาน. (2555).  ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีผลต่อการตดัสินใจเสือกศึกษาต่อใน

หลกัสูตรระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ของนกัเรียน กรณีศึกษา วิทยาลยัพณิชยการ

ธนบุรี  การวิจยัคร้ังน้ีเพื่อการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเสือกศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของนกัเรียน กรณีศึกษาวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี รวมทั้ง

ศึกษาวิเคราะห์ความสําคัญของปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยตวัอย่างเก็บจากนกัเรียนท่ีศึกษาในปีสุดทา้ยของระดบั

การศึกษาระดบัวชิาชีพ (ปวช.) ของวทิยาลยัพณิชยการธนบุรี จาํนวน 400 คน 



วิธีการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถเก็บข้อมูลท่ีมีคุณภาพสมบูรณ์ได้จากนักเรียนหลักสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3 วิทยาลยัพณิชยการธนบุรี แบบสอบถามท่ีใช้วิเคราะห์มีจาํนวน 

400 ชุด โดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมทั้งการทดสอบสมมติฐานด้วย

แบบจาํลองโลจิท 

ผลการทดสอบแบบจาํลองโลจิท พบว่า คะแนนของความสําคญัทางด้านความพอใจกบั

ต้นทุนความสัมพันธ์ เชิงบวกกับโอกาสในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท่ีวทินยาพณิชยการธนบุรี เม่ือพิจารณาระดบัความสําคญัของ

ปัจจยัทั้งสองด้านพบว่า นักเรียนให้ความสําคญักับปัจจยัรายขอ้ทั้งด้านความพอใจเฉล่ีย ได้แก่ 

ความชอบและความถนดัส่วนตวัมากท่ีสุด รองลงมา ช่ือเสียงของสถานศึกษาท่ีเป็นท่ีรู้จกัมาอย่าง

ยาวนานและเป็นของรัฐบาล รวมทั้งการชกัชวนจากเพื่อน ตามลาํดบั และเม่ือจาํแนกปัจจยัทางดา้น

ตน้ทุนได้แก่ สะดวกในการเดินทางมากท่ีสุดและเสียค่าเล่าเรียน ตามลาํดบั ส่วนปัจจยัรายขอ้ท่ี

นักเรียนให้ความสําคญัน้อยท่ีสุด 3 อนัดบัในการเลือกศึกษาต่อท่ีน่ี ได้แก่ อนัดับแรก ทางด้าน 

หอ้งเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน รองลงมา ข่าวประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่างๆและกฎระเบียบ

ขอ้บงัคบัและแต่งกายท่ีเขม้งวด ตามลาํดบั ดงันั้นผูบ้ริหารควรนาํมาพิจารณาปรับปรุงและเพิ่ม

คุณภาพเพื่อทาํให้กลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกศึกษาต่อหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ท่ี

วิทยาลยัพณิชยการธนบุรีมีความพอใจและมีความสุขในการศึกษาต่อท่ีน่ีมากยิ่งข้ึน อีกทั้งเป็นการ

เพิ่มโอกาสในการชักจูงญาติพี่น้องบุคคลทัว่ไปให้เลือกศึกษาต่อท่ีน่ีและให้เป็นท่ีต้องการของ

นกัเรียนและนกัศึกษามากยิง่ข้ึน     ณัฐพร ฉายประเสริฐ. (2554).  

ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีของนกัศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยปทุมธานี การวิจยัมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาระดับ

ความสําคญัต่อการตดัสินใจ เลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และ 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับ

ความสําคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ เลือกศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี ของนกัศึกษาคณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัปทุมธานี จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ขนาดตวัอย่างท่ีใช้ตามสัดส่วน

ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยปทุมธานี จาํนวน 232 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประเภทประมาณค่าโดยหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ทดสอบหาความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างตวัแปร 2 กลุ่ม ดว้ย T-Test 

และตวัแปรมากกวา่ 2 กลุ่ม โดยใช ้One way ANOVA เม่ือพบความแตกต่าง ก็จะหาความแตกต่าง

รายคู่ดว้ยวธีิ LED (Least Significant Different )ท่ีระดบันยัความสาํคญั 0.05 ผลการวจิยั พบวา่  



ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาหญิง มีอายุ 24 ปีข้ึนไป ศึกษาในหลักสูตร

ต่อเน่ือง ภาคปกติ สาขาวชิาการจดัการ มีภูมิลาํเนาในภาคกลาง และผูป้กครองมีอาชีพรับจา้งรายได้

ของครอบครัวไม่เกิน 10,000 บาท ต่อเดือน และมีการศึกษาระดบัประถมศึกษา 

นักศึกษาให้ความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในด้านการ

จดัการ และค่าใชจ่้ายในการศึกษาอยูใ่นระดบั มาก ส่วนดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาดและ

ในภาพรวม นกัศึกษาใหค้วามสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี อยูใ่นระดบั

ปานกลาง  

นกัศึกษาท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั เช่น เพศ อายุ สาขาวิชา อาชีพของผูป้กครองและ

ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง ต่างใหค้วามสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี 

ในภาพรวม แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  

ธารินี พชัรเจริญพงศ.์  (2554).  ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจเสือกศึกษา

ต่อระดบัอุดมการณ์ศึกษาหลกัสูตรนานาชาติขิงนกัศึกษาชาวต่างชาติ ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคล ความตอ้งการส่วน

บุคคลและศึกษาปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาหลกัสูตรนานาชาติของ

นกัศึกษาชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 21 ปีข้ึนไป นักศึกษาส่วนใหญ่มี

ภูมิลาํเนาอยู่ในทวีปเอเชีย คณะท่ีนกัเรียนชาวต่างชาติเลือกศึกษามากท่ีสุด คือ คณะบริหารธุรกิจ  

นกัศึกษาส่วนใหญ่พกัอาศยัท่ีหอพกั แหล่งเงินทุนท่ีนกัศึกษาใชใ้นการศึกษาคือทุนส่วนตวั ปัจจยัใน

การตัดสินใจของนักศึกษาชาวต่างชาติในการเลือกศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ นักศึกษา

ชาวต่างชาติให้ความสําคญักบัปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล คือ การวางทางให้ตนเองพฒันาไปสู่

เป้าหมายในชีวิต การมีโอกาสไดพ้บเพื่อนใหม่ๆ หลายเช้ือชาติ ตอ้งการหาประสบการณ์ในการ

ดาํเนินชีวิตในต่างแดน และตอ้งการประสบความสําเร็จในชีวิต ปัจจยัในการตดัสินใจดา้นประสม

ทางการตลาดนกัศึกษาชาวต่างชาติให้ความสําคญักบัการท่ีสามารถโอนหน่วยกิตไปยงัมหาลยัใน

ต่างประเทศได ้บณัฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาสามารถเขา้ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนในมหาวิทยาลยัชั้น

นาํในต่างประเทศ ค่าใชจ่้ายมีความเหมาะสมกบัหลกัสูตร มีเวบ็แจง้ข่าวสารการรับสมคัร/หลกัสูตร

ท่ีเปิดสอน/ค่าใช้จ่าย มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี มีการหยิบบกประเด็นในการสอนท่ีทนัสมยั

ทนัเหตุการณ์มาอภิปรายในชั้นเรียนและมีโครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศ 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลส่วนบุคคลกบัความตอ้งการส่วนบุคล พบว่า นักศึกษา

ชาวต่างชาติท่ีมี อายุ ภูมิลาํเนา สถานท่ีพกัอาศยั และเงินทุนในการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีปัจจยัความ

ตอ้งการส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัอยา่งท่ีนยัสาํคญัทาง สถิติท่ี 0.05 นอกจากน้ีนกัศึกษาชาวต่างชาติท่ี



มี เพศ อาย ูภูมิลาํเนา คณะท่ีศึกษา สถานท่ีพกัอาศยั และเงินทุนในการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีปัจจยั

ความตอ้งการดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ี 0.05  

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลใหน้กัศึกษาสาขาวชิาการตลาด  ไม่สามารถ

ศึกษาต่อสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการได ้ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร          

 ประชากร ท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 

สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ จาํนวน 130  คน สํารวจข้อมูล  

ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2560 

 กลุ่มตัวอย่าง          

 กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 2 

หอ้ง 5   สาขาวชิาการตลาด วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ จาํนวน 23 คน  

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่   แบบสอบถาม ปัจจยัท่ีส่งผลใหน้กัศึกษาสาขาวชิา

การตลาด ไม่สามารถศึกษาต่อสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการ  โดยแบ่งเป็น 4  ตอน

ไดแ้ก่     

 ตอนท่ี  1  ขอ้มูลสถานภาพส่วนตวัของนกัศึกษา 

 ตอนท่ี  2  ปัจจยัท่ีส่งผลใหน้กัศึกษาสาขาวชิาการตลาด ไม่สามารถศึกษาต่อสาขาวชิา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการ ดา้นนกัศึกษา 

  ตอนท่ี 3  ปัจจยัท่ีส่งผลใหน้กัศึกษาสาขาวชิาการตลาด ไม่สามารถศึกษาต่อสาขาวชิา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการ ดา้นการเรียนการสอน    



  ตอนท่ี 4 ปัจจยัท่ีส่งผลใหน้กัศึกษาสาขาวชิาการตลาด ไม่สามารถศึกษาต่อสาขาวชิา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการ  ดา้นความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อน 

 

ข้ันตอนการสร้างเร่ืองมือ                           

  แบบสอบถามปัจจยัท่ีส่งผลให้นกัศึกษาสาขาวิชาการตลาด ไม่สามารถศึกษาต่อสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการ มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale)  5  ระดบั โดยสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษา จาํนวน 1 ฉบบั  มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 

  1. ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามปัจจัยท่ีส่งผลให้นักศึกษาสาขาวิชา

การตลาด ไม่สามารถศึกษาต่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการจากแนวคิดทฤษฎี และ

เอกสารการวดัประเมินผลต่าง ๆ 

   2.   สร้างแบบสอบถามข้ึนให้สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิด และสร้างแบบสอบถาม

โดยพิจารณาถึงรายละเอียดต่างๆ เพื่อใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวจิยัท่ีกาํหนดไว ้  

     3. นาํแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนให้ผูเ้ช่ียวชาญ  เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง

ของเน้ือหา  (Content  Validity)  ภาษาท่ีใช ้ และการประเมินท่ีถูกตอ้ง  และนาํมาหาค่าดชันีความ

สอดคลอ้งของเคร่ืองมือ  IOC  (Index of Item Objectives Congruence)  โดยกาํหนดเกณฑ์การ

พิจารณา  คือ      

    เห็นวา่สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน   +1    

    ไม่แน่ใจ    ใหค้ะแนน   0    

       เห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน  -1 

    การวิเคราะห์ขอ้มูลความเหมาะสมสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็น

โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง(IOC)  คาํนวณค่าตามสูตร 

N
R

IOC ∑=  

   ∑R  =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

          N   =   จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

   นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหาค่า IOC โดย

ใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence)  ของผูเ้ช่ียวชาญ มาคาํนวณค่าดชันี

ความสอดคลอ้ง  แลว้เลือกค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่  0.5  ข้ึนไป   

  4. นาํแบบสอบถามปัจจยัท่ีส่งผลใหน้กัศึกษาสาขาวชิาการตลาด ไม่สามารถศึกษา

ต่อสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการ ท่ีปรับปรุงแลว้ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร



วชิาชีพ ชั้นปีท่ี 2 หอ้ง 5   สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ จาํนวน 23 

คน 

 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล         

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลให้

นกัศึกษาสาขาวิชาการตลาด ไม่สามารถศึกษาต่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการ มีการ

เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยัคร้ังน้ีจาก แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้จากการตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 23 ชุด จากนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 ห้อง 5 สาขาวิชา

การตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัศึกษารวบรวมขอ้มูลท่ีได ้และลงรหสัประมวลผล โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป จากการ

ใชส้อบถามปัจจยัท่ีส่งผลใหน้กัศึกษาสาขาวชิาการตลาด ไม่สามารถศึกษาต่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจตามท่ีต้องการ ตรวจสอบข้อมูล โดยใช้ร้อยละ(Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Percentage)  ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)   

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าเฉลีย่   

    
N

X
X

∑=   

                    =      X   ค่าเฉล่ียของคะแนน 

     =∑ X   ผลรวมของคะแนน 

    =      N   จาํนวน 

2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

   
( )

( )1
S.D.

22

−

−
= ∑ ∑

NN
xxN

 

    =S.D.   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  =∑ )X-(X   ผลรวมของคะแนนลบดว้ยคะแนนเฉล่ีย 

    =      N   จาํนวน 



3. ค่าดัชนีความสอดคล้อง  

   
N

R
IOC

∑=  

 IOC  =  ดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ   

        ΣR  =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ   

         N    =  จาํนวนของผูเ้ช่ียวชาญ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ไม่สามารถศึกษาต่อ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามตอ้งการ ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม ซ่ึงได้แจก

แบบสอบถามให้แก่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 23 คน ผูว้ิจยัได้เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั 

ดงัน้ี 

 4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 4.2 การนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดก้าํหนดใชส้ัญลกัษณ์ต่าง ๆ ในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

   แทน  ค่าเฉล่ีย 

 S.D.  แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีผูว้จิยัไดแ้บ่งการนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 ตอนท่ี  1  ขอ้มูลสถานภาพส่วนตวัของนกัศึกษา 

 ตอนท่ี  2 ปัจจัยทีส่่งผลให้นักศึกษาสาขาวชิาการตลาด ไม่สามารถศึกษาต่อสาขาวชิา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการ ดา้นนกัศึกษา 

  ตอนท่ี 3  ปัจจัยทีส่่งผลให้นักศึกษาสาขาวชิาการตลาด ไม่สามารถศึกษาต่อสาขาวชิา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการ ดา้นการเรียนการสอน    

  ตอนท่ี 4 ปัจจัยทีส่่งผลให้นักศึกษาสาขาวชิาการตลาด ไม่สามารถศึกษาต่อสาขาวชิา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการ  ดา้นความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อน 

 

 

 



ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที ่ 1  ขอ้มูลสถานภาพส่วนตวัของนกัศึกษา 

ตาราง 1   

1. เพศ                                                                 ความถ่ี   ร้อยละ 

   ชาย  21  91.3 

   หญิง    2                           8.7 

 จากตาราง 1 พบวา่  นกัศึกษาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 91.3 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

8.7 

 

ตาราง 2   

2. นกัศึกษามีเกรดเฉล่ียสะสม คือ                                  ความถ่ี   ร้อยละ 

   1.46    2    8.7 

   1.84    1                           4.3 

   1.86    1    4.3 

   1.96    2                           8.7 

   1.99    1    4.3 

   2.00    4                         17.4 

   2.01    1    4.3 

   2.04    1                           4.3 

   2.06    1    4.3 

   2.08   1                           4.3 

   2.19   1    4.3 

   2.24   1                           4.3 

   2.30   2    8.7 

   2.33   1                          4.3 

   2.36   1    4.3 

   2.39   1                           4.3 

2.75   1                           4.3 

 



  จากตาราง 2 พบวา่  นกัเรียนมีเกรดเฉล่ียสะสม คือ 2.00 คิดเป็นร้อยละ 17.4 รองลงมาคือ

1 . 4 6 ,1.96,2.30 คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  8 . 7  แ ล ะ

1.84,1.86,1.99,2.01,2.04,2.06,2.08,2.19,2.24,2.33,2.36,2.39,2.75 คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามลาํดบั 

 

ตาราง 3 

3. ขณะท่ีนกัศึกษากาํลงัศึกษาอยู ่บิดา - มารดา              ความถ่ี   ร้อยละ 

    ของนกัศึกษามีสถานภาพเป็นเช่นไร 

   อยูร่่วมกนั  18  78.3 

   ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดถึงแก่กรรม    1                           4.3 

   ถึงแกกรรมทั้งสองคน    -    - 

   แยกกนัอยูต่ามหนา้ท่ีการงาน    -                           - 

   แยกกนัอยูโ่ดยการหยา่ขาดจากกนั  4  17.4 

   

  จากตาราง 3 พบวา่  ขณะท่ีนกัศึกษากาํลงัศึกษาอยู ่บิดา-มารดาของนกัศึกษามีสถานภาพ 

คือ อยูร่่วมกนั คิดเป็นร้อยละ 78.3 รองลงมา คือ แยกกนัอยูโ่ดยการหยา่ขาดจากกนั คิดเป็นร้อยละ 

17.4 และฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงถึงแก่กรรม คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามลาํดบั 

 

ตาราง 4 

4. ขณะท่ีนกัศึกษากาํลงัศึกษาอยู ่                                 ความถ่ี   ร้อยละ 

    บิดาของนกัศึกษาประกอบอาชีพใด 

   ขา้ราชการ 2   8.7 

   พนกังานรัฐวสิาหกิจ                                                      -                           - 

   คา้ขาย 5 21.7 

   เกษตรกร -                         - 

   รับจา้ง 7 30.4 

   พนกังานบริษทัเอกชน 6                       26.1 

   อ่ืนๆโปรดระบุ............................................. 3 13.0 

   



  จากตาราง 4 พบวา่  ขณะท่ีนกัศึกษากาํลงัศึกษาอยู ่บิดาของนกัศึกษาประกอบอาชีพ รับจา้ง 

คิดเป็นร้อยละ 30.4 รองลงมา พนักงานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 26.1 คา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 

21.7  อ่ืนๆโปรดระบุ(ธุรกิจส่วนตวั,พนกังานขบัรถ) คิดเป็นร้อยละ 13.0 และขา้ราชการ คิดเป็นร้อย

ละ 8.7 ตามลาํดบั 

 

ตาราง 5 

5. ขณะท่ีนกัศึกษากาํลงัศึกษาอยู ่                                 ความถ่ี   ร้อยละ 

    มารดาของนกัศึกษาประกอบอาชีพใด 

   ขา้ราชการ  -     - 

   พนกังานรัฐวสิาหกิจ  -                        - 

   คา้ขาย  9 39.1 

   เกษตรกร  -                           - 

   รับจา้ง                                                                           4  17.4 

   พนกังานบริษทัเอกชน 3                         13.0 

   อ่ืนๆโปรดระบุ............................................. 7  30.4 

 

  จากตาราง 5 พบว่า  ขณะท่ีนกัศึกษากาํลงัศึกษาอยู่ มารดาของนกัศึกษาประกอบอาชีพ 

คา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 39.1 รองลงมา อ่ืนๆโปรดระบุ (แม่บา้น) คิดเป็นร้อยละ 30.4  รับจา้ง คิดเป็น

ร้อยละ  17.4 และพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 13.0  ตามลาํดบั 

 

ตาราง 6 

6. จาํนวนบุตรในครอบครัว                                         ความถ่ี   ร้อยละ 

    (รวมตวันกัศึกษาดว้ย) 

   1  คน  6  26.1 

   2 – 3  คน                                                                      13                         56.5 

   ตั้งแต่  4  คน ข้ึนไป  4  17.4 

 



  จากตาราง 6 พบวา่  จาํนวนบุตรในครอบครัว (รวมตวันกัศึกษาดว้ย) คือ 2 – 3 คน คิดเป็น

ร้อยละ 56.5 รองลงมา 1 คน คิดเป็นร้อยละ 26.1 และตั้งแต่ 4 คนข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 17.4 

ตามลาํดบั 

 

ตาราง 7 

7. นกัศึกษาเป็นบุตรคนท่ีเท่าใด                                     ความถ่ี   ร้อยละ 

    คนท่ี  1  16  69.6 

    คนท่ี  2    5                         21.7 

    คนท่ี  3    2    8.7 

    คนท่ี  4    -                             - 

   อ่ืนๆโปรดระบุ.....................................    -     - 

 

  จากตาราง 7 พบวา่  นกัศึกษาเป็นบุตรคนท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 69.6 รองลงมา คนท่ี 2  คิดเป็น

ร้อยละ 21.7 และคนท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 8.7  ตามลาํดบั 

 

ตาราง 8 

8. ขณะท่ีนกัศึกษากาํลงัศึกษาอยู ่นกัศึกษามีพี่นอ้ง         ความถ่ี   ร้อยละ 

    ท่ีกาํลงัศึกษาอยูท่ ั้งหมดก่ีคน (นบัรวมนกัศึกษาดว้ย) 

    1  คน  10  43.5 

    2 – 3  คน  11                         47.8 

    มากกวา่ 3    2    8.7 

 

  จากตาราง 8 พบวา่  ขณะท่ีนกัศึกษากาํลงัศึกษาอยู ่นกัศึกษามีพี่นอ้งท่ีกาํลงัศึกษาอยูท่ ั้งหมด

ก่ีคน (นบัรวมนกัศึกษาดว้ย) 2 – 3 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 รองลงมา 1 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 และ

มากกวา่ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7  ตามลาํดบั 

 

ตาราง 9 

9. ผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการเรียนของ                       ความถ่ี   ร้อยละ 



    นกัศึกษามากท่ีสุด คือใคร 

    บิดา – มารดา  20  87.0 

    ญาติ    1                           4.3 

    พี่ชาย      -       - 

    รับผดิชอบตวัเอง     2    8.7 

 

  จากตาราง 9 พบว่า  ผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเรียนของนกัศึกษามากท่ีสุด คือ บิดา-

มารดา คิดเป็นร้อยละ 87.0 รองลงมารับผิดชอบตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 8.7 และญาติ คิดเป็นร้อยละ 

4.3 ตามลาํดบั 

 

ตาราง 10 

10. นกัศึกษาไดรั้บเงินเพื่อใชจ้่ายในการศึกษา             ความถ่ี   ร้อยละ 

    จาํนวนเท่าใด  (บาท/เดือน) 

    ตํ่ากวา่  1,500  บาท  6  26.1 

    1,500 – 2,000  บาท  7                         30.4 

    2,001 – 2,500  บาท   3  13.0 

    มากกวา่  2,500  บาท   7  30.4 

 

จากตาราง 10 พบวา่  นกัศึกษาไดรั้บเงินเพื่อใชจ้่ายในการศึกษา จาํนวน(บาท/เดือน) 1,500 

– 2,000 บาท,มากกวา่ 2,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.4 รองลงมา ตํ่ากวา่ 1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 

30.4  และ2,001 – 2,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.0  ตามลาํดบั 

 

ตาราง 11 

11. ค่าใชจ่้ายประจาํวนัท่ีนกัศึกษาไดรั้บขณะ              ความถ่ี   ร้อยละ 

    ศึกษา 

    เพียงพอ  21  91.3 

    ไม่เพียงพอ    2                           8.7 

    ไดรั้บเงินมากและเกินพอ     -      - 



    อ่ืน ๆ โปรดระบุ....................................     -      -  

   

  จากตาราง 11 พบวา่  ค่าใชจ่้ายประจาํวนัท่ีนกัศึกษาไดรั้บขณะศึกษา เพียงพอ คิดเป็นร้อย

ละ 91.3 และไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 8.7  

 

ตาราง 12 

12. บิดา – มารดา หรือผูป้กครองปฏิบติัต่อนกัศึกษา   ความถ่ี   ร้อยละ 

    ในลกัษณะใดมากท่ีสุด 

    ดูแลใกลชิ้ดในทุกเร่ือง  6  26.1 

    ใหเ้สรีภาพแก่ท่านมาก  2                          8.7 

    คอยเสนอแนะแต่ไม่บงัคบั   8  34.8 

    ควบคุมเฉพาะการเรียน เร่ืองอ่ืนๆปล่อยให้เป็นอิสระ   6  26.1 

    ควบคุมเร่ืองอ่ืนๆ แต่การเรียนปล่อยใหเ้ป็นอิสระ   1    4.3 

    อ่ืน ๆ โปรดระบุ....................................   -       - 

 

จากตาราง 12 พบวา่  บิดา – มารดา หรือผูป้กครองปฏิบติัต่อนกัศึกษาในลกัษณะใดมาก

ท่ีสุด คอยเสนอแนะแต่ไม่บงัคบั คิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมา ดูแลใกลชิ้ดในทุกเร่ือง,ควบคุม

เฉพาะการเรียน เร่ืองอ่ืนปล่อยใหเ้ป็นอิสระ คิดเป็นร้อยละ 26.1 ใหเ้สรีภาพแก่ท่านมาก คิดเป็นร้อย

ละ 8.7 และควบคุมเร่ืองอ่ืนๆ แต่การเรียนปล่อยให้เป็นอิสระ คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามลาํดบั 

 

ตาราง 13 

13. ขณะกาํลงัศึกษานกัศึกษาพกัอาศยั                         ความถ่ี   ร้อยละ 

      อยูก่บัใคร 

    บิดา – มารดา  20  87.0 

    ญาติ   -                           - 

    เพื่อน   -    - 

    พระ   -    - 

    อยูค่นเดียว   -    - 



    อ่ืน ๆ โปรดระบุ....................................    3  13.0 

 

จากตาราง 13 พบวา่  ขณะกาํลงัศึกษานกัศึกษาพกัอาศยัอยูก่บั บิดา – มารดา คิดเป็นร้อยละ 

87.0  และอ่ืนๆโปรดระบุ(ตา,ยาย,ปู่ ) คิดเป็นร้อยละ 13.0 

 

 

14. ขณะกาํลงัศึกษานกัศึกษาพกัอาศยั                         ความถ่ี   ร้อยละ 

      อยูท่ี่ใด 

    บิดา – มารดา  20  87.0 

    บา้นญาติ    -                           - 

    หอพกั     1    4.3 

    บา้นเช่า     2    8.7 

    วดั    -      - 

 

  จากตาราง 14 พบวา่  ขณะกาํลงัศึกษานกัศึกษาพกัอาศยัอยูท่ี่ บิดา – มารดา คิดเป็นร้อยละ 

87.0 รองลงมา บา้นเช่า คิดเป็นร้อยละ 8.7 และหอพกั คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามลาํดบั 

 

ตาราง 15 

15. ท่านใชเ้วลาเดินทางจากท่ีพกัถึงวทิยาลยัฯ             ความถ่ี   ร้อยละ 

      ประมาณเท่าใด 

    นอ้ยกวา่ 30 นาที  13  56.5 

    30 นาที – 1 ชัว่โมง  10                         43.5 

    1 -  2  ชัว่โมง     -    - 

    มากกวา่ 2 ชัว่โมง     -    - 

 

จากตาราง 15 พบวา่  ท่านใชเ้วลาเดินทางจากท่ีพกัถึงวทิยาลยัฯ ประมาณ นอ้ยกวา่ 30 นาที 

คิดเป็นร้อยละ 56.5 และ 30 นาที – 1 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 43.5  ตามลาํดบั 

 



ตาราง 16 

16. ระยะทางจากท่ีพกัของนกัศึกษาถึงวทิยาลยัฯ         ความถ่ี   ร้อยละ 

      ประมาณเท่าใด 

    นอ้ยกวา่ 2.5 กิโลเมตร  5  21.7 

    2.5 กิโลเมตร – 10 กิโลเมตร  7                         30.4 

    11 – 20 กิโลเมตร    8  34.8 

    21 – 30 กิโลเมตร   3  13.0 

    31 – 40 กิโลเมตร  -     - 

    มากกวา่ 40 กิโลเมตร  -     - 

 

จากตาราง 16 พบวา่  ระยะทางจากท่ีพกัของนกัศึกษาถึงวทิยาลยัฯ ประมาณ  11 – 20 

กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมา 2.5 – 10 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 30.4  นอ้ยกวา่ 2.5 

กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 21.7 และ 21 – 30 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 13.0  ตามลาํดบั 

 

ตาราง 17 

17. สภาพแวดลอ้มท่ีพกัอาศยัของนกัศึกษา                 ความถ่ี   ร้อยละ 

      มีลกัษณะเช่นใด 

    มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี  17  73.9 

    ใกลแ้หล่งบนัเทิง    2                           8.7 

    อยูใ่นชุมชนแออดั      3  13.0 

    ใกลแ้หล่งยาเสพติด    -      - 

    อ่ืน ๆ โปรดระบุ....................................   1     4.3 

 

จากตาราง 17 พบวา่  สภาพแวดลอ้มท่ีพกัอาศยัของนกัศึกษามีลกัษณะ มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี 

คิดเป็นร้อยละ 73.9 รองลงมา อยูใ่นชุมชนแออดั คิดเป็นร้อยละ 13.0 ใกลแ้หล่งบนัเทิง คิดเป็นร้อย

ละ 8.7 และอ่ืนๆโปรดระบุ (ใกลแ้หล่งกลุ่มเด็กอนัธพาล) คิดเป็นร้อยละ 4.3  ตามลาํดบั 

 

ตาราง 18 



18. สาขางาน/วชิา ท่ีนกัศึกษากาํลงัศึกษาอยูต่รงกบั     ความถ่ี   ร้อยละ 

      ความตอ้งการของนกัศึกษาหรือไม่ 

    ตรง  5  21.7 

    ไม่ตรง  เพราะ......................................                       18                         78.3 

 

จากตาราง 18 พบวา่ สาขางาน/วชิา ท่ีนกัศึกษากาํลงัศึกษาอยูต่รงกบัความตอ้งการของ

นกัศึกษาหรือไม่ คือ ไม่ตรง เพราะ (เกรดไม่ถึง,ไม่กลา้แสดงออก,ไม่ไดเ้ลือกเอง,ไม่ใช่สาขาวชิาท่ี

ตนชอบ,) คิดเป็นร้อยละ 78.3 และ ตรง  คิดเป็นร้อยละ 21.7 

 

ตาราง 19 

19. ในส่วนตวันกัศึกษาคิดวา่เหตุผลอะไรสาํคญั         ความถ่ี   ร้อยละ 

      ท่ีสุดในการเขา้ศึกษาในสาขาวชิาท่ีนกัศึกษา 

      ไดศึ้กษา 

    เป็นความตอ้งการของบิดา – มารดา      6  26.1 

    มีความชอบในสาขางาน/วิชานั้น    15                        65.2 

    ครู – อาจารยแ์นะนาํ        -     - 

    ศึกษาตามเพื่อน       1   4.3 

    ช่ือเสียงของวทิยาลยัฯ     -     - 

    อ่ืน ๆ โปรดระบุ....................................     1  4.3 

 

จากตาราง 19 พบวา่  ในส่วนตวันกัศึกษาคิดวา่เหตุผลอะไรสําคญัท่ีสุดในการเขา้ศึกษาใน

สาขาวิชาท่ีนกัศึกษาไดศึ้กษา มีความชอบในสาขางาน/วิชานั้น คิดเป็นร้อยละ 65.2 รองลงมา เป็น

ความตอ้งการของบิดา – มารดา  คิดเป็นร้อยละ 26.1 และศึกษาตามเพื่อน,อ่ืนๆโปรดระบุ (เกรดไม่

ถึ ง ) คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  4 . 3  



 

ตอนที ่ 2  ปัจจัยทีส่่งผลให้นักศึกษาสาขาวชิาการตลาด ไม่สามารถศึกษาต่อสาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ธุรกจิตามทีต้่องการ ด้านนักศึกษา 

5  เห็นด้วย/พงึพอใจมากทีสุ่ด 4 เห็นด้วย/พงึพอใจมาก             3  เห็นด้วย/พงึพอใจปานกลาง  

2 เห็นด้วย/พงึพอใจน้อย 1 เห็นด้วย/พงึพอใจน้อยทีสุ่ด 

 

ที่ รายการประเมิน 5 4 3 2 1 x  SD แปลผล 

1 ด้านส่วนตัว 

1.1 ความกงัวลใจในเร่ืองต่างๆ 

 

9 

(39.1%) 

 

8 

(34.8%) 

 

4 

(17.4%) 

 

- 

 

2 

(8.7%) 

 

3.96 

 

1.19 

 

มาก 

1.2 ปัญหาดา้นความรัก 7 

(30.4%) 

5 

(21.7%) 

6 

(26.1%) 

- 5 

(21.7%) 

3.39 1.50 ปาน

กลาง 

1.3 มีภรรยา- สามี หรือบุตร 8 

(34.8%) 

3 

(13.0%) 

5 

(21.7%) 

2 

(8.7%) 

5 

(21.7%) 

3.30 1.58 ปาน

กลาง 

1.4 การขาดความเช่ือมัน่ใน

ตนเอง 

9 

(39.1%) 

4 

(17.4%) 

5 

(21.7%) 

3 

(13.0%) 

2 

(8.7%) 

3.65 1.37 มาก 

รวม ด้านส่วนตัว 3.58 0.30  

2 ด้านการเงิน 

2.1 ขาดผูรั้บผิดชอบหรือผู ้

อุปการะทางการเงิน 

 

5 

(21.7%) 

 

7 

(30.4%) 

 

4 

(17.4%) 

 

5 

(21.7%) 

 

2 

(8.7%) 

 

3.35 

 

1.30 

 

ปาน

กลาง 

2.2 ไม่มีเงินซ้ืออุปกรณ์และตาํรา

การเรียน 

5 

(21.7%) 

8 

(34.8%) 

1 

(4.3%) 

4 

(17.4%) 

5 

(21.7%) 

3.17 1.53 ปาน

กลาง 

2.3  ตอ้งทาํงานพิเศษขณะกาํลงั

ศึกษา 

6 

(26.1%) 

6 

(26.1%) 

4 

(17.4%) 

4 

(17.4%) 

3 

(13.0%) 

3.35 1.40 ปาน

กลาง 

2.4  ฐานะทางบา้นไม่ดี 6 

(26.1%) 

3 

(13.0%) 

5 

(21.7%) 

4 

(17.4%) 

5 

(21.7%) 

3.04 1.52 ปาน

กลาง 

รวม ด้านการเงิน 3.23 0.15  

3 ด้านสุขภาพ 

3.1  ติดยาเสพติด 

 

4 

 

5 

 

5 

 

1 

 

8 

 

2.83 

 

1.56 

 

ปาน



 

 

จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ไม่

สามารถศึกษาต่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการ  ดา้นนกัศึกษา เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น 

คือ 

 1.ความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ไม่สามารถศึกษาต่อ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการ  ดา้นส่วนตวั เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความกงัวลในในเร่ืองต่าง ๆ อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.96, S.D = 1.19)  รองลงมา  

(17.4%) (21.7%) (21.7%) (4.3%) (34.8%) กลาง 

3.2  สุขภาพไม่แขง็แรงทาํให้

เรียนหนงัสือไดไ้ม่เตม็ท่ี 

9 

(39.1%) 

1 

(4.3%) 

7 

(30.4%) 

3 

(13.0%) 

3 

(13.0%) 

3.43 1.47 ปาน

กลาง 

รวม ด้านสุขภาพ 3.13 0.42  

ที่ รายการประเมิน 5 4 3 2 1 x  SD แปลผล 

4 ด้านครอบครัว 

4.1  ไม่ไดรั้บความอบอุ่น 

 

6 

(26.1%) 

 

8 

(34.8%) 

 

2 

(8.7%) 

 

3 

(13.0%) 

 

4 

(17.4%) 

 

3.39 

 

1.47 

 

ปาน

กลาง 

4.2  ตอ้งช่วยผูป้กครองทาํงาน 

ทาํใหไ้ม่สามารถเรียนไดอ้ยา่ง

เตม็ท่ี 

6 

(26.1%) 

6 

(26.1%) 

3 

(13.0%) 

3 

(13.0%) 

5 

(21.7%) 

3.22 1.54 ปาน

กลาง 

รวม ด้านครอบครัว  3.31 0.12  

5 ด้านทีพ่กัอาศัย 

5.1  พกัอาศยัอยูไ่กลจากวทิยาลยั

ฯ ทาํใหเ้ดินทางมาเรียนลาํบาก 

 

8 

(34.8%) 

 

5 

(21.7%) 

 

3 

(13.0%) 

 

5 

(21.7%) 

 

2 

(8.7%) 

 

3.52 

 

1.41 

 

มาก 

5.2  สภาพแวดลอ้มท่ีพกัไม่

เหมาะสมแก่การอ่านหนงัสือ 

9 

(39.1%) 

3 

(13.0%) 

6 

(26.1%) 

2 

(8.7%) 

3 

(13.0%) 

3.57 1.44 มาก 

รวม ด้านทีพ่กัอาศัย 3.55 0.04  

ค่าเฉลีย่ความคิดเห็นจากรายการประเมินทุกข้อ 3.37 0.27  



การขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.65, S.D = 1.37) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ 

มีภรรยา-สามี หรือบุตร อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.30, S.D = 1.58) 

 2.ความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ไม่สามารถศึกษาต่อ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการ  ดา้นการเงิน เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขาดผูรั้บผดิชอบหรือผูอุ้ปการะทางการเงิน, ตอ้งทาํงานพิเศษขณะกาํลงัศึกษา อยู่

ในระดบัปานกลาง (  = 3.35, S.D = 1.30) , (  = 3.35, S.D = 1.40) รองลงมา, ไม่มีเงินซ้ืออุปกรณ์

และตาํราการเรียน อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.17, S.D = 1.53) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ฐานะ

ทางบา้นไม่ดี อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.04, S.D = 1.52) 

 3.ความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ไม่สามารถศึกษาต่อ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการ  ดา้นสุขภาพ เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรายขอ้ พบวา่  สุขภาพ

ไม่แข็งแรงทาํให้เรียนหนงัสือไดไ้ม่เต็มท่ี อยูใ่นระดบัปานกลาง (  =3.43, S.D = 1.47)  และติดยา

เสพติด อยูใ่นระดบันอ้ย (  = 2.83, S.D = 1.56)  

 4.ความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ไม่สามารถศึกษาต่อ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการ  ดา้นครอบครัว เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรายขอ้ พบวา่ ไม่ได้

รับความอบอุ่น อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.39, S.D = 1.47) และ ตอ้งช่วยผูป้กครองทาํงาน ทาํให้

ไม่สามารถเรียนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.22, S.D = 1.54) 

 5.ความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ไม่สามารถศึกษาต่อ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีต้องการ  ด้านท่ีพกัอาศัย เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรายข้อ พบว่า 

สภาพแวดลอ้มท่ีพกัไม่เหมาะสมแก่การดูหนงัสือ อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.57, S.D = 1.44) 

และ พกัอาศยัอยูไ่กลจากวิทยาลยัฯ ทาํให้เดินทางมาเรียนลาํบากอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.52, 

S.D = 1.41) 

  

ตอนที ่3  ปัจจัยทีส่่งผลให้นักศึกษาสาขาวชิาการตลาด ไม่สามารถศึกษาต่อสาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ธุรกจิตามทีต้่องการ ด้านการเรียนการสอน  

5 คือ เห็นด้วย/พงึพอใจมากทีสุ่ด  4 คือ เห็นด้วย/พงึพอใจมาก       3 คือ เห็นด้วย/พงึพอใจปาน

กลาง 

2 คือ เห็นด้วย/พงึพอใจน้อย  1 คือ เห็นด้วย/พงึพอใจน้อยทีสุ่ด 

 

ที่ รายการประเมิน 5 4 3 2 1 x  SD แปลผล 



1 ขณะเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน 10 

(43.5%) 

6 

(26.1%) 

3 

(13.0%) 

3 

(13.0%) 

1 

(4.3%) 

3.91 1.24 มาก 

2 ขาดความพยายามและความ

ตั้งใจเรียน 

6 

(26.1%) 

8 

(34.8%) 

5 

(21.7%) 

3 

(13.0%) 

1 

(4.3%) 

3.65 1.15 มาก 

3 ขาดผูใ้หค้าํปรึกษาดา้นการเรียน 6 

(26.1%) 

5 

(21.7%) 

7 

(30.4%) 

2 

(8.7%) 

3 

(13.0%) 

3.39 1.34 ปาน

กลาง 

4 ไม่มีความรู้พื้นฐานในการเรียน 5 

(21.7%) 

6 

(26.1%) 

7 

(30.4%) 

2 

(8.7%) 

3 

(13.0%) 

3.35 1.30 ปาน

กลาง 

5 ไม่ชอบเรียนในบางรายวชิา 11 

(47.8%) 

6 

(26.1%) 

3 

(13.0%) 

2 

(8.7%) 

1 

(4.3%) 

4.04 1.19 มาก 

6 ไม่กลา้ซกัถามผูส้อนในเร่ืองท่ี

ไม่เขา้ใจ 

4 

(17.4%) 

7 

(30.4%) 

9 

(39.1%) 

- 3 

(13.0%) 

3.39 1.20 ปาน

กลาง 

7 แบ่งเวลาในการเรียนไม่

เหมาะสม 

5 

(21.7%) 

7 

(30.4%) 

6 

(26.1%) 

3 

(13.0%) 

2 

(8.7%) 

3.43 1.24 ปาน

กลาง 

8 ขาดการเตรียมตวัท่ีดีในการสอบ

แต่ละคร้ัง 

6 

(26.1%) 

7 

(30.4%) 

9 

(39.1%) 

- 1 

(4.3%) 

3.74 1.01 มาก 

ที่ รายการประเมิน 5 4 3 2 1 x  SD  

9 เน้ือหาวชิาท่ีเรียนไม่มีความ

ต่อเน่ืองกบัความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม 

5 

(21.7%) 

9 

(39.1%) 

5 

(21.7%) 

3 

(13.0%) 

1 

(4.3%) 

3.61 1.12 มาก 

10 เน้ือหาวชิาท่ีเรียนไม่เหมาะสมกบั

ระยะเวลาท่ีเรียน 

7 

(30.4%) 

4 

(17.4%) 

7 

(30.4%) 

2 

(8.7%) 

3 

(13.0%) 

3.43 1.38 ปาน

กลาง 

11 การจดัการเรียนการสอนของครู

ทาํใหไ้ม่เขา้ 

ใจเน้ือหาท่ีสอน 

10 

(43.5%) 

3 

(13.0%) 

7 

(30.4%) 

2 

(8.7%) 

1 

(4.3%) 

3.83 1.23 มาก 

12 เรียนมาไม่ตรงกบัเน้ือหาท่ีสอบ 4 

(17.4%) 

8 

(34.8%) 

10 

(43.5%) 

- 1 

(4.3%) 

 

 

3.61 0.94 มาก 



 

จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ไม่

สามารถศึกษาต่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการ ดา้นการเรียนการสอน เม่ือพิจารณา

ค่าเฉล่ียรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ไม่ชอบเรียนในบางวิชา อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.04, 

S.D = 1.19) รองลงมา ขณะท่ีเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.91, S.D = 1.24) 

และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ไม่มีความรู้พื้นฐานในการเรียน อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.39, S.D 

= 1.30) 

 

ตอนที ่4 ปัจจัยทีส่่งผลให้นักศึกษาสาขาวชิาการตลาด ไม่สามารถศึกษาต่อสาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ธุรกจิตามทีต้่องการ  ด้านความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพือ่น 

5 คือ เห็นด้วย/พงึพอใจมากทีสุ่ด  4 คือ เห็นด้วย/พงึพอใจมาก       3 คือ เห็นด้วย/พงึพอใจปาน

กลาง 

2 คือ เห็นด้วย/พงึพอใจน้อย  1 คือ เห็นด้วย/พงึพอใจน้อยทีสุ่ด 

13 อุปกรณ์การเรียนหรือส่ือการ

เรียนการสอนไม่น่าสนใจ 

7 

(30.4%) 

5 

(21.7%) 

6 

(26.1%) 

3 

(13.0%) 

2 

(8.7%) 

3.52 1.31 มาก 

14 บรรยากาศในห้องเรียนไม่

เอ้ืออาํนวย เช่น แสงสวา่ง 

อุณหภูมิ เป็นตน้ 

6 

(26.1%) 

6 

(26.1%) 

5 

(21.7%) 

4 

(17.4%) 

2 

(8.7%) 

3.43 1.31 ปาน

กลาง 

ค่าเฉลีย่ความคิดเห็นจากรายการประเมินทุกข้อ 3.60 0.22  

ที่ รายการประเมิน 5 4 3 2 1 x  SD 

1 ไม่ไดรั้บความช่วยเหลือในเร่ือง

การเรียนจากเพื่อน 

7 

(30.4%) 

8 

(34.8%) 

4 

(17.4%) 

2 

(8.7%) 

2 

(8.7%) 

3.70 1.26 

2 ขาดเพื่อนสนิทท่ีไวใ้จไดใ้น

สาขาวชิาท่ีเรียน 

4 

(17.4%) 

10 

(43.5%) 

2 

(8.7%) 

4 

(17.4%) 

3 

(13.0%) 

3.35 1.34 

3 ปรับตวัเขา้กบัเพื่อนในห้องเรียน

ไม่ได ้

5 

(21.7%) 

6 

(26.1%) 

4 

(17.4%) 

4 

(17.4%) 

4 

(17.4%) 

3.17 1.44 

4 รู้สึกนอ้ยใจท่ีไม่สามารถมีบาง

ส่ิงบางอยา่งเทียบเท่าเพื่อน 

6 

(26.1%) 

8 

(34.8%) 

1 

(4.3%) 

5 

(21.7%) 

3 

(13.0%) 

3.39 1.44 



 

จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ไม่

สามารถศึกษาต่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการ ดา้นความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อน เม่ือ

พิจารณาค่าเฉล่ียรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ไม่ไดรั้บความช่วยเหลือในเร่ืองการเรียน

จากเพื่อน อยู่ในระดบัมาก (  = 3.70, S.D = 1.26) รองลงมา เพื่อนๆชวนเล่นโทรศพัทแ์ละเกม

ออนไลน์ อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.52, S.D = 1.50) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ถูกเพื่อนชกัจูงไป

ในทางท่ีไม่ดี อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.13, S.D = 1.60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ถูกเพื่อนๆ ดูหม่ินเร่ืองการเรียน 8 

(34.8%) 

4 

(17.4%) 

2 

(8.7%) 

3 

(13.0%) 

6 

(26.1%) 

3.22 1.68 

6 ถูกเพื่อน ชกัจูงไปในทางท่ีไม่ดี 7 

(30.4%) 

4 

(17.4%) 

2 

(8.7%) 

5 

(21.7%) 

5 

(21.7%) 

3.13 1.60 

7 มีเร่ืองขดัแยง้ ทะเลาะววิาท 

ภายในวทิยาลยัฯ 

7 

(30.4%) 

6 

(26.1%) 

3 

(13.0%) 

3 

(13.0%) 

4 

17.4%) 

3.39 1.50 

8 ไม่มีเพื่อน ๆ ท่ีจะร่วมติวหนงัสือ

ระหวา่งสอบ 

5 

(21.7%) 

5 

(21.7%) 

8 

(34.8%) 

1 

(4.3%) 

4 

(17.4%) 

3.26 1.36 

9 เพื่อน ๆ ชวนเล่นโทรศพัท ์และ

เกมออนไลน์ 

9 

(39.1%) 

4 

(17.4%) 

3 

(13.0%) 

4 

(17.4%) 

3 

(13.0%) 

3.52 1.50 

ค่าเฉลีย่ความคิดเห็นจากรายการประเมินทุกข้อ 3.35 0.18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"การพิมพต์าราง  ใหพ้ิมพล์าํดบัท่ี และช่ือ ท่ีหวัตาราง"  

 

 

กรณีท่ีไม่สามารถพิมพต์ารางในแนวตั้งได ้ ให้จดัพิมพ์ในแนวนอน แต่ตอ้งอยู่ภายในกั้นระยะท่ี

กาํหนด คาํอธิบายตารางใหพ้ิมพเ์ป็นแนวตั้ง 

 

กรณีช่ือตารางมีความยาวมากกว่า 1 บรรทดั อกัษรตวัแรกในบรรทดัต่อๆ ไป ให้วางตรงกบัอกัษร

ตวัแรกของช่ือตาราง 

 

เส้นตาราง  ประกอบดว้ยเส้นแนวนอน  ไม่ใช้เส้นแนวตั้ง เส้นบนและเส้นล่างของตารางเป็นเส้นทึบ

ขนาด 1.5 พ.  ส่วนเส้นแนวนอนอ่ืนๆ ภายในตารางใหใ้ชเ้ส้นขนาดปกติ  



(ตัวอย่าง ) แนวทางการเขยีนบทที ่4 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิจยัแก้ปัญหาการขาดทกัษะด้าน.................................................................. ของ 

นกัเรียนชั้น.................................โรงเรียน ..........................จาํนวน....................คน ในคร้ังน้ี มี

วตัถุประสงคเ์พื่อ  1) หาประสิทธิภาพของแบบฝึก.....................(นวตักรรม)    2)  เพื่อเปรียบเทียบ

ทกัษะการอ่านก่อนและหลงัเรียน  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อ ..........(นวตักรรม) 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัไดน้าํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  (ในการนาํเสนอผล

การวเิคราะห์ขอ้มูล ตอ้งสอดคลอ้งและหาตาํตอบใหก้บัวตัถุประสงคข์องการวิจยั ถา้วตัถุประสงคมี์ 

3 ขอ้ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตอ้งมี 3 ขอ้ เช่นกนั)  

  ตอนท่ี 1  ผลการคาํนวณหาประสิทธิภาพของ (นวตักรรม)   

  ตอนท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบทกัษะ..................ของนกัเรียนชั้น ...........โรงเรียน.............. 

                            ก่อนและหลงัการใช ้(นวตักรรม).................................    

  ตอนท่ี 3  ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใช ้(นวตักรรม).............. 

 ตอนที ่1  ผลการคาํนวณหาประสิทธิภาพของ (นวตักรรม) ........................................... 

    การหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึก…………………………………………….

จาํนวน 3 ชุด ไดแ้ก่    

   1)……………………………………………………………………………. 

  2) ……………………………………………………………………………. 

     3) …………………………………………………………………………….  

                           รายละเอียดดงัปรากฏ ในตารางท่ี ……. 

ตารางที ่........  การหาประสิทธิภาพของ (นวตักรรม).................................................... 

 

 

จํานวน 

กลุ่มทดลอง 

(คน) 

แบบฝึกหัด / แบบฝึก ทดสอบหลงัเรียน 
ประสิทธิภาพ  

E1 / E2 คะแนนเต็ม คะแนนเฉลีย่ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลีย่ 

6 50 48.2 50 26.83 80.33 / 89.44 
  



  จากตารางท่ี .........  สามารถนาํมาวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของ (นวตักรรม) ท่ีสร้างข้ึน

ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ไดด้งัน้ี    

  E1  หมายถึง  ค่าประสิทธิภาพของพฤติกรรมท่ีเปล่ียนในตวันกัเรียน คิดเป็นร้อยละ …… 

ของคะแนนเฉล่ียจากการทาํแบบฝึกระหวา่งเรียนของแต่ละชัว่โมง 

     E2  หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนจากชุดแบบฝึก คิดเป็นร้อยละ 

……….. ของคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบหลงัเรียน  

 

   ดงันั้นสรุปไดว้า่ (นวตักรรม) ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีค่า E1/E2 เท่ากบั …………/…………   

แสดงวา่ (นวตักรรม) ท่ีสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนดไว ้  

 

   ตอนที ่2 การเปรียบเทียบทกัษะการอ่านก่อนและหลงัเรียนโดยใช ้(นวตักรรม) ...........

เร่ือง………………………………….... วเิคราะห์การทดสอบค่าที (t – test) 

 

ตารางที…่. แสดงผลการเปรียบเทียบทกัษะการอ่านของนกัเรียนก่อนและหลงัการใช ้(นวตักรรม) 

กลุ่มตวัอยา่ง N df คะแนนเตม็ 
ก่อนอบรม หลงัอบรม 

t 

X  S.D. X  S.D. 

ผูเ้รียน 

    

    

* ค่า t มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ค่าวกิฤตของท่ี t ท่ีระดบั .05, df….. เท่ากบั.....) 

จากตารางท่ี ........พบวา่ผลการเปรียบเทียบทกัษะการอ่านก่อนและหลงัการใช ้(นวตักรรม) 

………………………พบว่า เม่ือเปรียบเทียบ ค่า t ท่ีคาํนวณได้คือ………กบัค่าวิกฤตของ t ใน

ตาราง เท่ากบั........ ค่า t ท่ีคาํนวณไดมี้ค่ามากกว่าค่าวิกฤตของ t ในตาราง แสดงว่าคะแนนการ

ทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนการทดสอบก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 ตอนที ่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใช ้(นวตักรรม) ..........................

ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)   5   ระดบั วเิคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย และ

ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน   เกณฑใ์นการแปลค่าระดบัความคิดเห็น มีดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545)  

 ค่าเฉลีย่          ความหมาย 

               4.51 – 5.00  มีความพึงพอใจระดบั มากท่ีสุด 

               3.51 – 4.50  มีความพึงพอใจระดบั มาก 

               2.51 – 3.50 มีความพึงพอใจระดบั ปานกลาง 



               1.51 – 2.50  มีความพึงพอใจระดบั นอ้ย 

               1.00 – 1.50  มีความพึงพอใจระดบั นอ้ยท่ีสุด 

 รายการ 
N  =      คน 

 ลาํดับที ่
ระดับ 

ความพงึพอใจ 
  Χ  S.D. 

1.      
2.      
3.  

    
4.  

    
5.  

    
6.  

    
7.  

    
8.  

    
9.  

    
10.  

    
11.  

    
12.  

    
13.  

    
14.  

    
15.  

    
 รวมเฉลี่ย     

 จากตาราง .......  แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบั................... 

............................................……….โดยรวมอยูใ่นระดบั………  (Χ  = …….)   เม่ือพิจารณาแต่ละ

รายการ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จาํนวน…….รายการ  อยูใ่นระดบัมาก  จาํนวน…….รายการ  

อยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน  …….  รายการ  อยูใ่นระดบันอ้ย  จาํนวน……. รายการ  อยูใ่นระดบั

นอ้ยท่ีสุด จาํนวน…….  รายการ  สาํหรับ รายการท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด  คือ …………………… 

 (Χ  = …….) รายการท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  คือ …………………………(Χ  = …….) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่5 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  

3. การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลให้นกัศึกษาสาขาวิชาการตลาดไม่สามารถศึกษาต่อสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชย

การ  จุดประสงค์ในการศึกษาเพื่อ จุดประสงค์ในการศึกษา  1)  เพื่อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของ

นกัศึกษาสาขาวิชาการตลาด ท่ีไม่สามารถศึกษาต่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการ  2) 



เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้นกัศึกษาสาขาวิชาการตลาดไม่สามารถศึกษาต่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจตามท่ีต้องการได้  3) เพื่อสร้างขอ้เสนอแนะแนวทางการจดัการอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลต่อการดาํเนินการต่างๆ 

 ประชากร ท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 

สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ จาํนวน 130  คน สํารวจข้อมูล  

ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2560 

 กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 2 

หอ้ง 5 สาขาวชิาการตลาด วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ จาํนวน 23 คน  โดยการใชสู้ตร

ในการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie & Morgan (Krejcie & Morgan,1970) 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีแบบสอบถามจาํนวน 5  ตอนดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของนกัศึกษา มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (Check list) มีคาํถามทั้งส้ิน จาํนวน 19 ขอ้                

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยัท่ีส่งผลให้นกัศึกษาสาขาวิชาการตลาด ไม่สามารถศึกษาต่อ

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการ ดา้นนกัศึกษา    

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปัจจยัท่ีส่งผลให้นกัศึกษาสาขาวิชาการตลาด ไม่สามารถศึกษาต่อ

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการ ดา้นการเรียนการสอน 

 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามปัจจยัท่ีส่งผลให้นกัศึกษาสาขาวิชาการตลาด ไม่สามารถศึกษาต่อ

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการ ดา้นความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อน 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัได้แจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตวัอย่างด้วยตวัเอง ไดรั้บ

แบบสอบถามจาํนวน 23 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

 การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัใชส้ถิติวเิคราะห์คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

 

สรุปผลการวจัิย 

 จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ไม่สามารถศึกษาต่อ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการได ้ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ วิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวทิยพ์ณิชยการ สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

1) ดา้นขอ้มูลส่วนตวัของนกัศึกษา พบวา่  

นกัศึกษาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 91.3 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 8.7 



นกัเรียนมีเกรดเฉล่ียสะสม คือ 2.00 คิดเป็นร้อยละ 17.4 รองลงมาคือ 1.46,1.96,2.30 

คิดเป็นร้อยละ 8.7 และ 1.84,1.86,1.99,2.01,2.04,2.06,2.08,2.19,2.24,2.33,2.36,2.39,2.75 คิดเป็น

ร้อยละ 4.3 ตามลาํดบั 

ขณะท่ีนกัศึกษากาํลงัศึกษาอยู ่บิดา-มารดาของนกัศึกษามีสถานภาพ คือ อยูร่่วมกนั คิด

เป็นร้อยละ 78.3 รองลงมา คือ แยกกนัอยู่โดยการหยา่ขาดจากกนั คิดเป็นร้อยละ 17.4 และฝ่ายใด

ฝ่ายหน่ึงถึงแก่กรรม คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามลาํดบั 

ขณะท่ีนกัศึกษากาํลงัศึกษาอยู ่บิดาของนกัศึกษาประกอบอาชีพ รับจา้ง คิดเป็นร้อยละ 

30.4 รองลงมา พนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 26.1 คา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 21.7  อ่ืนๆโปรด

ระบุ(ธุรกิจส่วนตวั,พนักงานขบัรถ) คิดเป็นร้อยละ 13.0 และข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 8.7 

ตามลาํดบั 

ขณะท่ีนกัศึกษากาํลงัศึกษาอยู่ มารดาของนกัศึกษาประกอบอาชีพ คา้ขาย คิดเป็นร้อย

ละ 39.1 รองลงมา อ่ืนๆโปรดระบุ (แม่บา้น) คิดเป็นร้อยละ 30.4  รับจา้ง คิดเป็นร้อยละ  17.4 และ

พนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 13.0  ตามลาํดบั 

จาํนวนบุตรในครอบครัว (รวมตวันกัศึกษาดว้ย) คือ 2 – 3 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 

รองลงมา 1 คน คิดเป็นร้อยละ 26.1 และตั้งแต่ 4 คนข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 17.4 ตามลาํดบั 

นกัศึกษาเป็นบุตรคนท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 69.6 รองลงมา คนท่ี 2  คิดเป็นร้อยละ 21.7 

และคนท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 8.7  ตามลาํดบั 

ขณะท่ีนกัศึกษากาํลงัศึกษาอยู ่นกัศึกษามีพี่นอ้งท่ีกาํลงัศึกษาอยูท่ ั้งหมดก่ีคน (นบัรวม

นกัศึกษาดว้ย) 2 – 3 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 รองลงมา 1 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 และมากกวา่ 3 คน 

คิดเป็นร้อยละ 8.7  ตามลาํดบั 

ผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเรียนของนกัศึกษามากท่ีสุด คือ บิดา-มารดา คิดเป็นร้อย

ละ 87.0 รองลงมารับผดิชอบตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 8.7 และญาติ คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามลาํดบั 

นกัศึกษาไดรั้บเงินเพื่อใชจ้่ายในการศึกษา จาํนวน(บาท/เดือน) 1,500 – 2,000 บาท

,มากกว่า 2,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.4 รองลงมา ตํ่ากว่า 1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.4  และ

2,001 – 2,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.0  ตามลาํดบั 

ค่าใช้จ่ายประจาํวนัท่ีนกัศึกษาไดรั้บขณะศึกษา เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 91.3 และไม่

เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 8.7  

บิดา – มารดา หรือผูป้กครองปฏิบติัต่อนกัศึกษาในลกัษณะใดมากท่ีสุด คอยเสนอแนะ

แต่ไม่บงัคบั คิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมา ดูแลใกลชิ้ดในทุกเร่ือง,ควบคุมเฉพาะการเรียน เร่ืองอ่ืน



ปล่อยใหเ้ป็นอิสระ คิดเป็นร้อยละ 26.1 ให้เสรีภาพแก่ท่านมาก คิดเป็นร้อยละ 8.7 และควบคุมเร่ือง

อ่ืนๆ แต่การเรียนปล่อยใหเ้ป็นอิสระ คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามลาํดบั 

ขณะกาํลงัศึกษานกัศึกษาพกัอาศยัอยูก่บั บิดา – มารดา คิดเป็นร้อยละ 87.0  และอ่ืนๆ

โปรดระบุ(ตา,ยาย,ปู่ ) คิดเป็นร้อยละ 13.0  

ขณะกาํลงัศึกษานกัศึกษาพกัอาศยัอยู่ท่ี บิดา – มารดา คิดเป็นร้อยละ 87.0 รองลงมา 

บา้นเช่า คิดเป็นร้อยละ 8.7 และหอพกั คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามลาํดบัท่านใชเ้วลาเดินทางจากท่ีพกัถึง

วิทยาลยัฯ ประมาณ นอ้ยกว่า 30 นาที คิดเป็นร้อยละ 56.5 และ 30 นาที – 1 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 

43.5  ตามลาํดบั 

ระยะทางจากท่ีพกัของนกัศึกษาถึงวิทยาลยัฯ ประมาณ  11 – 20 กิโลเมตร คิดเป็นร้อย

ละ 34.8 รองลงมา 2.5 – 10 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 30.4  น้อยกว่า 2.5 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 

21.7 และ 21 – 30 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 13.0  ตามลาํดบั 

สภาพแวดลอ้มท่ีพกัอาศยัของนกัศึกษามีลกัษณะ มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี คิดเป็นร้อยละ 

73.9 รองลงมา อยู่ในชุมชนแออดั คิดเป็นร้อยละ 13.0 ใกลแ้หล่งบนัเทิง คิดเป็นร้อยละ 8.7 และ

อ่ืนๆโปรดระบุ (ใกลแ้หล่งกลุ่มเด็กอนัธพาล) คิดเป็นร้อยละ 4.3  ตามลาํดบั 

สาขางาน/วิชา ท่ีนกัศึกษากาํลงัศึกษาอยูต่รงกบัความตอ้งการของนกัศึกษาหรือไม่ คือ 

ไม่ตรง เพราะ (เกรดไม่ถึง,ไม่กลา้แสดงออก,ไม่ไดเ้ลือกเอง,ไม่ใช่สาขาวิชาท่ีตนชอบ,) คิดเป็นร้อย

ละ 78.3 และ ตรง  คิดเป็นร้อยละ 21.7  

ในส่วนตัวนักศึกษาคิดว่าเหตุผลอะไรสําคัญท่ีสุดในการเข้าศึกษาในสาขาวิชาท่ี

นกัศึกษาไดศึ้กษา มีความชอบในสาขางาน/วชิานั้น คิดเป็นร้อยละ 65.2 รองลงมา เป็นความตอ้งการ

ของบิดา – มารดา  คิดเป็นร้อยละ 26.1 และศึกษาตามเพื่อน,อ่ืนๆโปรดระบุ (เกรดไม่ถึง) คิดเป็น

ร้อยละ 4.3   

 

2)  ดา้นขอ้มูลปัจจยัท่ีส่งผลให้นกัศึกษาสาขาวิชาการตลาด ไม่สามารถศึกษาต่อสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการได ้ดา้นนกัศึกษา พบวา่ 

ความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ไม่สามารถศึกษาต่อ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการ  ดา้นส่วนตวั เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความกงัวลในในเร่ืองต่าง ๆ อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.96, S.D = 1.19)  รองลงมา  

การขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.65, S.D = 1.37) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ 

มีภรรยา-สามี หรือบุตร อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.30, S.D = 1.58) 



ความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ไม่สามารถศึกษาต่อ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการ  ดา้นการเงิน เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขาดผูรั้บผดิชอบหรือผูอุ้ปการะทางการเงิน, ตอ้งทาํงานพิเศษขณะกาํลงัศึกษา อยู่

ในระดบัปานกลาง (  = 3.35, S.D = 1.30) , (  = 3.35, S.D = 1.40) รองลงมา, ไม่มีเงินซ้ืออุปกรณ์

และตาํราการเรียน อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.17, S.D = 1.53) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ฐานะ

ทางบา้นไม่ดี อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.04, S.D = 1.52) 

ความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ไม่สามารถศึกษาต่อ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการ  ดา้นสุขภาพ เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรายขอ้ พบวา่  สุขภาพ

ไม่แข็งแรงทาํให้เรียนหนงัสือไดไ้ม่เต็มท่ี อยูใ่นระดบัปานกลาง (  =3.43, S.D = 1.47)  และติดยา

เสพติด อยูใ่นระดบันอ้ย (  = 2.83, S.D = 1.56)  

ความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ไม่สามารถศึกษาต่อ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการ  ดา้นครอบครัว เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรายขอ้ พบวา่ ไม่ได้

รับความอบอุ่น อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.39, S.D = 1.47) และ ตอ้งช่วยผูป้กครองทาํงาน ทาํให้

ไม่สามารถเรียนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.22, S.D = 1.54) 

ความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ไม่สามารถศึกษาต่อ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีต้องการ  ด้านท่ีพกัอาศัย เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรายข้อ พบว่า 

สภาพแวดลอ้มท่ีพกัไม่เหมาะสมแก่การดูหนงัสือ อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.57, S.D = 1.44) 

และ พกัอาศยัอยูไ่กลจากวิทยาลยัฯ ทาํให้เดินทางมาเรียนลาํบากอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.52, 

S.D = 1.41) 

  

 3)  ดา้นขอ้มูลปัจจยัท่ีส่งผลให้นกัศึกษาสาขาวิชาการตลาด ไม่สามารถศึกษาต่อสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการได ้ดา้นการเรียนการสอน พบวา่   

ความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลให้นกัศึกษาสาขาวิชาการตลาด ไม่สามารถศึกษาต่อ

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการ ดา้นการเรียนการสอน เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรายขอ้ พบวา่ 

ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ไม่ชอบเรียนในบางวชิา อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.04, S.D = 1.19) รองลงมา 

ขณะท่ีเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.91, S.D = 1.24) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 

คือ ไม่มีความรู้พื้นฐานในการเรียน อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.39, S.D = 1.30) 

 

4)  ดา้นขอ้มูลปัจจยัท่ีส่งผลให้นกัศึกษาสาขาวิชาการตลาด ไม่สามารถศึกษาต่อสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการได ้ดา้นความสัมพนัธ์ของกลุ่มเพื่อน พบวา่   



ความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลให้นกัศึกษาสาขาวิชาการตลาด ไม่สามารถศึกษาต่อ

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการ ดา้นความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อน เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียราย

ขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ไม่ไดรั้บความช่วยเหลือในเร่ืองการเรียนจากเพื่อน อยูใ่นระดบั

มาก (  = 3.70, S.D = 1.26) รองลงมา เพื่อนๆชวนเล่นโทรศพัทแ์ละเกมออนไลน์ อยูใ่นระดบัมาก 

(  = 3.52, S.D = 1.50) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ถูกเพื่อนชกัจูงไปในทางท่ีไม่ดี อยูใ่นระดบั

ปานกลาง (  = 3.13, S.D = 1.60) 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลวจัิยไปใช้ 

1)  ควรทาํแบบสอบถามเป็นประจาํทุกปีการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบผลการวจิยั 

2)  ส่งขอ้มูลงานวจิยัใหท่ี้ปรึกษา เพื่อจะไดท้ราบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลใหน้กัศึกษาสาขาวชิา

การตลาดไม่สามารถศึกษาต่อสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการมีอะไรบา้ง 

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลวจัิยคร้ังต่อไป 

 1)  ควรศึกษาประชากรอ่ืน ๆ เช่น ผูป้กครอง และครูผูส้อน เพื่อนาํมาเปรียบเทียบปัจจยัท่ี

ส่งผลใหน้กัศึกษาสาขาวชิาการตลาดไม่สามารถศึกษาต่อสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามท่ีตอ้งการ 
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