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บทคัดยอ 

 

ชื่อเร่ือง การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอในวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ชื่อผูวิจัย อาจารยสาริณี  รุงเรือง 

ปการศึกษา 2562 

           

                การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของ

ผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ กลุมตัวอยาง

ที่ใชในการวิจัย คือ ผูปกครองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 จํานวน 326 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิตที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

          ผลการวิจัยพบวา 

      ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษา

ตอในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ย พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ

วิทยาลัย ฯ มีชื่อเสียงในเร่ืองกิจกรรม เชน วงโยธวาทิตและเชียรลีดเดอร (x� = 4.16 , .SD  = 0.84) รองลงมา

คือ วิทยาลัย ฯไดรับการประกันคุณภาพทางการศึกษาจากสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชนและสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (x� = 4.11 , .SD  = 

0.78) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ นักศึกษาไดรับคําแนะนําที่ดีทุกคร้ังที่มีปญหาหรือขอสงสัยเกี่ยวกับ

การเรียน (x� = 3.75 , .SD  = 0.92 ) 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาของอาจารยกันตชาติ  เมธาโชติมณีกุล ที่กรุณาให

คําปรึกษาและแกไขขอบกพรองตาง ๆ พรอมทั้งใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนจนกระทั่งได

สําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณทาน ดร. สมศักด์ิ รุงเรือง ที่ใหโอกาสในการทํางานวิจัยคร้ังน้ี 

 ขอขอบคุณผูปกครองนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 ที่กรุณาใหความ

รวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี 

            

           

สาริณี  รุงเรือง 
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สารบัญ 

หนา 

บทคัดยอ  (2) 

กิตติกรรมประกาศ   (3) 

สารบัญตาราง  (5) 

บทที่ 

 1   บทนํา     1 

    ลักษณะและความสําคัญของปญหา  1 

       วัตถุประสงคของการวิจัย  3 

      ขอบเขตของการวิจัย     3 

       นิยามคําศัพทเฉพาะ     3 

         ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ     3 

 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ  4 

 แนวคิดและทฤษฏีในการตัดสินใจซื้อ    4          

       สวนประสมการตลาดบริการ.  19     

        ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ  27 

        การวิเคราะหองคประกอบ  44        

       ประวัติของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  47        

           งานวิจัยที่เกี่ยวของ  51 

 3 วิธีดําเนินการวิจัย  51 

    ประชากรและกลุมตัวอยาง  51 

       เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  51 

      การเก็บรวบรวมขอมูล  52 

       การวิเคราะหขอมูล  53 

 4 ผลการวิเคราะหขอมูล  54 

   การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  54 

      ผลการวิเคราะหขอมูล  54 

 

 

 

(3) 
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สารบัญ (ตอ)  

 

บทที่   หนา 

 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ       60 

             สรุปผลการวิจัย  60 

             อภิปรายผลการวิจัย        60 

             ขอเสนอแนะ  61 

ภาคผนวก 

 ก แบบสอบถามเพื่อการวิจัย   62             

 ข คาดัชนีความสอดคลองของเน้ือหาในขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC)  

  และคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม  

  (corrected item-total correlation)      68 

บรรณานุกรม  72 

ประวัติผูเขียน  74 
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สารบัญตาราง 

 

ตาราง         หนา 

 1 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูปกครอง  55 

     2 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

  ของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอ 

  ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  57 

     3 คาดัชนีความสอดคลองของเน้ือหาในขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC)  

  และ คาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม  

  (corrected item-total correlation)   69 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ลักษณะและความสําคัญของปญหา 

 การศึกษา คือ รากฐานสําคัญในการพัฒนาคนใหมีประสิทธิภาพหรือมีคุณภาพ เปนผูมี

ความรูความสามารถในการดํารงชีวิตที่ดี ปรับตัวไดเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ

และสังคม  ที่ เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา เปนการปรับตัวใหเขากับยุคโลกาภิวัตนที่ เกิดจาก

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ซึ่งเปนปจจัยที่มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดาน

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตรและการเมือง การปกครอง ดังน้ันคนไดรับการพัฒนา 

อยางสมดุล เหมาะสม สอดคลอง มีความรู ความเขาใจ ตระหนักถึงในสิทธิ และหนาที่ของตน   

ยอมมีสวนในการพัฒนาประเทศชาติตามศักยภาพอยางเหมาะสม ดังพระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 มีใจความวา การพัฒนาประเทศจะ

บรรลุผลตามเปาหมายไดมากนอยเพียงใดน้ัน ยอมขึ้นอยูกับปจจัยประกอบกันหลายอยาง ในปจจัย

อยางหน่ึง คือ ตองเปนคนดี มีปญญา มีความรับผิดชอบ มีความอดทน มีความเพียรพยายาม       

ปจจัยที่สอง คือ มีวิทยาการที่ดีเปนเคร่ืองใชประกอบการ ปจจัยที่สาม ตองมีการวางแผนที่ดีให

เหมาะพอควรกับฐานะเศรษฐกิจและทรัพยากรที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนอันพึงประสงคของ

ประเทศและประชาชนเปนหลักปฏิบัติ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540, หนา 82) 

 การจัดการศึกษาจัดเปนหนาที่ของรัฐ ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย.

2540 มาตรา 10 และ 13 ไดกลาวในสิทธิและหนาที่ทางการศึกษาไววา (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน, 2544, หนา 2) การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลไดสิทธิและโอกาสทางการศึกษา

ไดอยางเสมอภาคกันของขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ

เทาเทียมกัน โดยไมเก็บคาใชจายใด ๆ ดังน้ันบิดา มารดา หรือผูปกครองมีสิทธิไดสิทธิประโยชน 

ดังตอไปน้ี 

 1. การสนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรูความสามารถจากการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษา         

แกบุตรหรือบุคคลที่อยูในความดูแล 

 2. เงินอุดหนุนจากรัฐ เพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตร หรือบุคคลซึ่งอยูใน    

ความดูแลที่ครอบครัวจัดใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

 3. การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายทางการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด

พบวา  ในพระราชบัญญัติฉบับน้ีรัฐจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทางการศึกษาทั้งหมดตลอด
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ระยะเวลา 12 ป ตามกฎหมาย ซึ่งทําใหความแตกตางของโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนของเอกชน

ในเร่ืองคาธรรมเนียมการศึกษาหมดลง 

 แนวทางการปฏิบัติของสถานศึกษาเอกชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2549 กลาววา การบริหารและการจัดการศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติไดสนับสนุนใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซึ่งรัฐจะชวยเหลือ

สนับสนุน ดานการเงิน มีการยกเวนภาษี สิทธิประโยชนอยางอ่ืนที่เปนประโยชนตอสถานศึกษา

เอกชน สงเสริม สนับสนุนดานวิชาการ เพื่อใหสถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐาน สถานศึกษาเอกชน 

จะตองเปนนิติบุคคล บริหารโดยคณะกรรมการมีอิสระในการบริหารการจัดการอยูภายใตการกํากับ 

ติดตาม ประเมินคุณภาพและมาตรฐานจากรัฐการบริหารและการจัดการศึกษาจากรัฐ โดยจะตอง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑประเมินคุณภาพ เชนเดียวกับสถานศึกษาจากรัฐ (มาตรา 43) ในการดําเนิน

กิจการของสถานศึกษาเอกชน สถานศึกษาเอกชนจะตองเปนนิติบุคคลและมีคณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ผูรับใบอนุญาต ผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกร

ชุมชน ผูแทนครู ผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ (มาตรา 44) (สํานักงานคณะกรรมการศึกษา

เอกชน, 2544, หนา 3) 

 วิทยาลัยของเอกชนจะตองสรางมาตรฐานที่ดีทางดานวิชาการ การเรียนการสอนและระดับ

คุณภาพของนักศึกษาจะตองทําการพัฒนาวิทยาลัยทุกวิถีทางใหวิทยาลัยมีชื่อเสียง มีคุณภาพที่      

สูงกวามาตรฐานทั่วไป ตองทําใหวิทยาลัยเปนที่นิยม ยอมรับและเชื่อถือ ทําใหผูปกครองและชุมชน

เกิดความศรัทธาใหเกิดขึ้น วิทยาลัยจะตองนํามาตรการในกระบวนการบริหารมาใชอยางจริงจัง 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2544, หนา 3) 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มี 4 สาขา 

คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มี 5 สาขา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา

การตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และภาษาอังกฤษ (English Program) สาขาวิชาการจัดการ    

โลจิสติกส สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจกราฟก 

 ผูวิจัยมีความคาดหวังวา หลังจากที่กฎหมายใหมบังคับใชแลวจะมีผูปกครองไดยายจาก

สถานศึกษาของบุตรหลานจากโรงเรียนของรัฐบาลเขาสูวิทยาลัยเอกชน เน่ืองจากไมตองออก

คาใชจายเหมือนเมื่อกอน ผูวิจัยจึงอยากจะหาเหตุผลวาถาไมมีเร่ืองคาใชจายเขามาเปนหัวขอใน    

การตัดสินใจแลว ปจจัยใดที่ผูปกครองจะตัดสินใจสงบุตรหลานเขาศึกษาตอในวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ เพื่อใหวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการไดจัดการศึกษาใหตรง       

ความตองการของผูปกครองมากที่สุด 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขา

ศึกษาตอในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

  
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูปกครองทุกคนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 1 จํานวน  489 คน 

 กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูปกครองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ           

ชั้นปที่ 1 จํานวน 326 คน 

 ตัวแปรที่ใชในการวิจัยน้ี คือ 

 ตัวแปรอิสระ คือ ขอมูลทั่วไปของผูปกครอง ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายไดตอเดือน 

อาชีพ สถานภาพการสมรส ความเกี่ยวของกับนักศึกษา  

 ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจสงบุตรหลานเขาศึกษาตอในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ 
 

นิยามคําศัพทเฉพาะ 

 การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกใชขอมูลตาง ๆ ในการพิจารณาเลือกกระทําการอยางใด        

อยางหน่ึงในการเลือกสงบุตรหลานเขาเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

 ผูปกครอง หมายถึง ผูปกครองของนักศึกษาที่ทําหนาที่เลี้ยงดู อุปการะ และอบรมสั่งสอน

นักศึกษาไมวานักศึกษาน้ันจะอยูในฐานะ บุตรธิดา หรือหลานก็ตาม ซึ่งกําลังศึกษาอยูในวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 ในปการศึกษา 2555

ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ไดทราบถึงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลาน

เขาศึกษาตอในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 2. นําขอมูลที่ไดรับไปเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายในการบริหารงานดานตาง ๆ 

ตอไป เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกผูปกครองตอไป 
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

 จากการศึกษาเร่ืององคประกอบการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษา

ตอในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาจากหลักฐาน เอกสาร                      

ในรายละเอียดที่เกี่ยวกับแนวคิด ความหมายทฤษฏีการตัดสินใจ ความหมายการตลาดบริการ            

สวนประสมการตลาด ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

การศึกษาตามหัวขอดังตอไปน้ี 

 1.  แนวคิดและทฤษฏีในการตัดสินใจซื้อ 

 2.  สวนประสมการตลาดบริการ 

 3.  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ 

 4.  ประวัติของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 5.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

แนวคิดและทฤษฏีในการตัดสินใจซ้ือ 

แนวคิดการตัดสินใจซื้อ 

แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจสวนหน่ึงเร่ิมจากสมมติฐานที่วาการตัดสินเปน

เหตุผลในตัวของมันเอง และแตละขั้นตอนของการตัดสินใจก็มีความเปนเหตุเปนผลมีลักษณะเปน

ลําดับตอเน่ือง และในขั้นตอนแรกไดใหความสนใจกับกระบวนการตัดสินใจเพียงขั้นตอนที่ได

เลือกที่ดีที่สุด ตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการตัดสินใจ (Decision making) เปนกิจกรรมที่

สําคัญอยางหน่ึงที่ เปนการเลือกปฏิบัติจากหลายทางเลือกและตองกระทําอยูตลอดเวลาใน

ชีวิตประจําวัน ต้ังแตเร่ืองเล็กจนถึงเร่ืองใหญ การตัดสินใจถือเปนขั้นตอนหน่ึงในการวางแผน     

การตัดสินใจตองการความรวดเร็วดวยการแสดงความคิดเห็นในชวงเวลาสั้น และยังเปนสวนหน่ึง

ในชีวิตประจําวันทุกคน (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะอ่ืน ๆ, 2539, หนา 182) 
 

ความหมายของการตัดสินใจ 

มีนักวิชาการไดใหความหมายของการตัดสินใจไวดังน้ี 

ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนท, ศุภร เสรีรัตน และองอาจ ปทะวานิช (2541,.หนา.

183) ไดใหความหมายไววา การตัดสินใจ (decision) หมายถึง การเลือกระหวางทางเลือก ซึ่งคาดวา
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จะนําไปสูผลลัพธที่พึงพอใจจากปญหาหน่ึง แมวาการตัดสินใจเพราะตองมีการกําหนดปญหากอน 

จึงจะตองตัดสินใจ และเมื่อตัดสินใจแลวจึงจะนําไปปฏิบัติ 

 Shull (อางถึงใน อรุณ รักธรรม,.2526,.หนา 429) ไดใหนิยามไววา การตัดสินใจคือ 

กระบวนการใชความคิดของมนุษยที่ผูกพันกับปรากฏการณอันเกิดจากบุคคลและสังคม              

การตัดสินใจมีพื้นฐานบนสมมติฐานของขอเท็จจริง ที่มีคุณคาและครอบคลุมตัวเลือกที่ไดรับ     

การคัดสรรแลวจากตัวเลือกอ่ืน ๆ ตามจุดมุงหมายที่ตองการ 

 ปยะพงษ ไสยโสภณ (2544, หนา 15) ไดอธิบายไววา การตัดสินใจ หมายถึง การคัดเลือก

อันจะนําไปสูการปฏิบัติหลาย ๆ ทางเลือกเพื่อใหไดทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อการบรรลุวัตถุประสงคที่

ไดต้ังใจ 

 ถวิล เกื้อกูลวงศ (2540, หนา 132) อธิบายไววา การตัดสินใจเปนเพียงความต้ังใจที่ดีเทาน้ัน

จนกวาการตัดสินใจน้ันจะกลายเปนการดําเนินการปฏิบัติ 

 สมคิด บางโม (2544, หนา 175-178) การตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติ

เปนแนวปฏิบัติไปสูเปาหมายที่วางไว อาจเปนการตัดสินใจที่จะกระทําการสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือ   

หลายอยาง เพื่อความสําเร็จตามเปาหมาย ในทางปฏิบัติมักเกี่ยวของกับปญหาที่ยุงยากสลับซับซอน

และมีวิธีการแกปญหาใหวินิจฉัยมากกวาหน่ึงทางเสมอ ดังน้ันจึงเปนหนาที่ของผูวินิจฉัยปญหาวา

จะเลือกสั่งการปฏิบัติโดยวิธีใดจึงจะบรรลุเปาหมายที่ดีที่สุด และบังเกิดผลประโยชนสูงสุดแก

องคการน้ัน 

 สุรสิทธิ์ แกวใจ (2542, หนา 11) ไดกลาวโดยสรุปวา กระบวนการตัดสินใจเปนเทคนิคที่จะ

ลดจํานวนทางเลือกดวยการศึกษาสภาพแวดลอม ขาวสารเกี่ยวของนํามาวิเคราะหแนวทางที่

สามารถปฏิบัติไดหรือเกิดผลเสียนอยที่สุดแลวจึงคัดเลือกแนวทางปฏิบัติน้ัน 

 สุวิมล เพ็ชรสุข (2538, หนา 8) ไดสรุปวา การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการในความคิด   

อยางมีเหตุผลเพื่อพิจารณาเลือกแนวทางปฏิบัติหลายทางเลือก โดยผูตัดสินใจประเมินคาทางเลือก

น้ันแลววาเปนทางเลือกที่ปฏิบัติแลว สามรถบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคไดมากที่สุด 

 สรุปไดวา การตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่ผานการพิจารณาอยางมี

เหตุผลโดยใชกระบวนการหรือเทคนิคของแตละบุคคล เพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงค      

มากที่สุด 
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องคประกอบการตัดสินใจ 

 Garlet (อางถึงใน วรรณา พรหมบุรมย, 2540, หนา 50) กลาววา การตัดสินใจจะเกิดขึ้นตอง

มีขั้นตอน ดังน้ี 

 1.  การเขาใจกระบวนการตัดสินใจในทางเลือกที่จะทําอะไรก็ตามตองใชการตัดสินใจ           

ซึ่งจะตองเสี่ยง แตการเสี่ยงดังกลาวน้ีจะตองมีหลักการ คือมีการศึกษาตนเองต้ังแตการรับรูของ

ตนเอง มีการหาทางเลือกและมีการสํารวจอาชีพของตนเอง รูเหตุ รูผล มองตนในแงดี มองผูอ่ืนใน

แงดีรักตนเอง รักผูอ่ืน มองเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน 

 2.  มีรู จักตนเอง การรูจักตนเองเปนการรับรูและเขาใจความคิดและความรูสึกและ            

การกระทํา 

 3.  การมีความรูเร่ืองการพัฒนาตนเพื่ออาชีพ คือ ความรูในเร่ืองการพัฒนาไปสูความสําเร็จ      

ในชีวิต ซึ่งหมายถึงความสําเร็จในอาชีพ นักการศึกษากลาววาการที่จะทําใหคนประสบความสําเร็จ           

ในอาชีพควรคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 

  3.1 มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ทุกชีวิตตองต่ืนตัวยอมรับและมองหาทักษะใหม 

  3.2 ถามใจตนเองดูกอนวามีคานิยม ความสามารถ มีความตองการหรือไม 

  3.3 มุงสูเสนทาง มองหาสิ่งที่เปนไปได ซึ่งตรงกับศักยภาพที่แทจริงของตน 

  3.4 ศึกษาคนควาอยางตอเน่ือง หาสิ่งที่เหมาะกับชีวิตตนทุกรูปแบบ 

  3.5 ขอความรวมมือจากทุกฝายสอบถามผูรู 
 

หลักของการตัดสินใจ 

Prasad (อางถึงใน สมบูรณ อุปถัมภ, 2532, หนา 109-112) ไดสรุปถึงหลักของการตัดสินใจ

ไวเปน 7 ขั้นตอน ดังน้ี 

 1.  การพิจารณาถึงตัวปญหา ขั้นตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจ คือ การพิจารณาวา

อะไรคือปญหาที่แทจริงเพื่อที่จะไดทราบขอบเขตของปญหา ฉะน้ันผูตัดสินใจจําเปนตองทราบ

ขอบกพรองหรือขอผิดพลาดที่แทจริง เพื่อหาวิธีแกไขปญหาตรงจุด 

 2.  การวิเคราะหปญหาเปนการพิจารณาวาใครควรเปนผูตัดสินใจ การตัดสินใจควรกระทํา

โดยบุคคลคนเดียวหรือเปนกลุม การรวบรวมขอมูลเปนสิ่งที่จําเปนจะขาดมิไดเพื่อนํามาวิเคราะหหา 

ทางเลือกตอไป 

 3.  การคนหาทางเลือก การแกปญหาน้ันอาจแกไดหลายวิธี วิธีตาง ๆ ยอมมีการดําเนินการ      

ไมเหมือนกัน จึงตองคนหาทางเลือกตาง ๆ ขึ้นมาหลายทางโดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห

แลว ทางเลือกแกปญหามีหลายทาง หากมีทางเดียวปญหายอมไมเกิดขึ้น และไมตองมีการตัดสินใจ 
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 4.  การประเมินผลทางเลือก เมื่อไดมีการคนหาทางเลือกและกําหนดเปนทางเลือกตาง ๆ 

ในการแกปญหาแลว ขั้นตอไปก็คือการประเมินผลทางเลือกเหลาน้ันเพื่อทราบขอดีและขอเสีย

ทางเลือกที่มีอยู 

 5.  การเลือกทางเลือก เปนการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ นําไปสูการแกปญหาเมื่อ

ประเมินผลทางเลือกในแตละทางแลวนําทางเลือกที่นาจะเปนไปไดสําหรับการแกปญหามา

พิจารณาเปรียบเทียบเพื่อคนหาทางเลือกที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุด 

 6.  การนําทางเลือกไปปฏิบั ติในขั้นน้ี  ตองชี้แจงใหบุคคลอ่ืนเขาใจถึงสาเหตุของ             

การตัดสินใจการนําทางเลือกไปปฏิบัติโดยความราบร่ืนและบังเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพ         

ยอมถือวาเปนการตัดสินใจที่ถูกตองและชวยใหการปฏิบัติเกิดประโยชนสูงสุด 

 7.  การติดตามผลการตัดสินใจ การติดตามผลการตัดสินใจวาไดผลตรงตามเปาหมายที่          

วางไวหรือไม หากมีปญหาเกิดขึ้นจะไดเตรียมแกไขปญหาและขอบกพรองตาง ๆ  
 

กระบวนการตัดสินใจ 

 Drucker (อางถึงใน ประทีป สยามชัย, 2542, หนา 16) ไดพิจารณา กระบวนการตัดสินใจวา

ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

 1.  การระบุปญหา 

 2.  การวิเคราะหปญหา 

 3.  การระบุทางเลือกในการแกไขปญหา 

 4.  การตัดสินใจทางเลือกที่ดีที่สุด 

 5.  การแปลงการตัดสินใจไปสูการปฏิบัติ 

 สมยศ นาวีการ (2538, หนา 156) ไดกลาวถึง กระบวนการตัดสินใจอยางมีเหตุผลมี            

หลายขั้นตอน ดังน้ี  

 ขั้นที่  1  การวิเคราะหและการระบุปญหา 

 ขั้นที่  2  การรวบรวมและการวิเคราะหขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ 

 ขั้นที่  3  การพัฒนาทางเลือก 

 ขั้นที่  4  การประเมินทางเลือก 

   ขั้นที่  5  การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 

 ขั้นที่  6  การวิเคราะหผลที่ติดตามมาของการตัดสินใจ 

 ขั้นที่  7  การดําเนินการของการตัดสินใจ 
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ข้ันตอนในการตัดสินใจ 

มีนักวิชาการหลายทานไดกําหนดขั้นตอนในการตัดสินใจไว ดังน้ี 

 Peterson (อางถึงใน อรุณ รักธรรม, 2526, หนา 429) ไดกําหนดขั้นตอนของกระบวนการ

ตัดสินใจในองคการไว 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

 1.  การเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งจะทําใหทราบวาจะสามารถทําอะไรไดบาง ซึ่งขอมูลน้ีจะชวย

ในการควบคุมอนาคตวาควรจะทําอะไร 

 2.  การตีความขอมูล ซึ่งจะชวยใหผูตัดสินใจทราบวาควรทําอะไร 

 3.  การเลือกตัดสินใจซึ่งแสดงถึงสิ่งที่ผูตัดสินใจต้ังใจหรือตองการทํา 

 4.  การอนุมัติหรือใหความเห็นชอบกับการตัดสินใจน้ัน และสื่อสารใหผูเกี่ยวของทราบ 

 5.  การนําผลการตัดสินใจปฏิบัติ 

 ธงชัย สันติวงษ (2523, หนา 30) ไดขั้นตอนในกระบวนการการตัดสินใจครอบคลุมเพียง

ขั้นตอนของการตัดสินใจเลือกทางเลือกโดยระบุขั้นตอนไว 4 ขั้นตอน ดังน้ี 

 1. การพิจารณาถึงตัวปญหา 

 2. การพิจารณาคนหาทางเลือกตาง ๆ เพื่อการตัดสินใจ 

 3. การประเมินทางเลือกตาง ๆ เหลาน้ัน 

 4. การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่จะนําไปใชแกปญหา 

 วุฒิชัย จํานงค (2523, หนา 4) ไดระบุขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจไว 6 ขั้นตอนดังน้ี 

 1. การแยกแยะตัวปญหา 

 2. การหาขาวสารที่เกี่ยวของกับตัวปญหาน้ัน 

 3. การประเมินคาขาวสาร 

 4. การกําหนดทางเลือก 

 5. การเลือกทางเลือก 

 6. การปฏิบัติตามการตัดสินใจ 

 สมคิด บางโม (2544, หนา 175-178) ไดคิดกระบวนการตัดสินใจจะใหเกิดประโยชนสูงสุด

และไมผิดพลาดควรจะตองดําเนินการเปนขั้นตอน ดังตอไปน้ี 

 1. การหาขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ไดแก กระบวนการรวบรวมขาวสารขอมูลตาง ๆ 

จากสภาพแวดลอมหรือสิ่งที่เกี่ยวของกับปญหานํามาวิเคราะหเพื่อเปนขอมูลสําหรับตัดสินใจ ยิ่งได

ขอมูลมากเทาไรยิ่งดี เพราะจะทําใหตัดสินใจถูกตองไมผิดพลาด 

 2. การคาคะเนผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
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 3. การพิจารณาแนวทางปฏิบัติที่จะนําไปใช รวมทั้งการคิดคนหาวิธีการใหม ๆ เพื่อแก 

ปญหารวมทั้งการวิเคราะหและประเมินคาสําหรับแนวทางปฏิบัติน้ัน ๆ ควรพิจารณาหา                

แนวทางเลือกไวหลาย ๆ ทาง 

 4. เลือกทางปฏิบัติทางใดทางหน่ึงจากแนวทางปฏิบัติที่อาจจะเปนไดหลาย ๆ ทางโดย

เลือกแนวทางที่จะเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงาน 

 5. ตัดสินใจสั่งการใหปฏิบัติ 

 6. วัดผลการปฏิบัติโดยนําไปเปรียบเทียบกับการคาดคะเนที่ต้ังไวต้ังแตตน 

  Dill (อางถึงใน สมบูรณ อุปถัมภ, 2532, หนา 74-75) ไดเสนอกิจกรรมการตัดสินใจวา 

ประกอบดวย 5 กิจกรรม ดังน้ี 

 1.  กําหนดระเบียบวาระ (Agenda Building) ซึ่งเปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการระบุจุดมุงหมาย  

และภารกิจขององคการ และจัดลําดับความสําคัญ 

 2.  การหาทางเลือก (Search) เปนการแสวงหาทางเลือกและขาวสารที่สามารถนํามาใช

ประเมินทางเลือก 

 3.  การเลือกทางเลือก (Commitment) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทดสอบทางเลือก   

เพื่อทางเลือกที่องคกรยอมรับได 

 4.  การดําเนินการ (Implementation) เกี่ยวของกับการขยายความและทําความกระจาง

เกี่ยวกับผลการตัดสินใจ เพื่อใหผูปฏิบัติสามารถนําไปปฏิบัติได การจูงใจสมาชิกในองคการให

ชวยกันนําการตัดสินใจไปสูการปฏิบัติ 

 5.  การประเมินผล (Evaluation) เปนการทดสอบผลของการเลือกและปฏิบัติหนาที่ดําเนิน

ไปเพื่อใหขอเสนอแนะ 

 สรุปไ ดว า  การ ตัดสิ นใจ เปนขั้ นตอนสํ า คัญในกระ บวนการบ ริหา ร ( Process.of 

administration) และเปนภาระหนาที่สําคัญของผูบริหาร เพราะการตัดสินใจเปนจุดสําคัญใน           

การอํานวยการใหการบริหารงานดําเนินไปตามแผนงานและเปนเปาหมายที่กําหนดไว การตัดสินใจ

ตองอยูบนรากฐานของความมีเหตุผลและทําดวยความรอบคอบและศึกษาตามแนวทางพฤติกรรม 

(Behavioral Approach)  

 การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในสถานศึกษาเอกชนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปญหาที่ผูปกครองตองตัดสินใจ คือ ควรสงบุตรหลานเขาเรียนในวิทยาลัย

ใดเน่ืองจากปจจัยตาง ๆ ของแตละวิทยาลัยแตกตางกัน ดังน้ัน ผูปกครองควรจะประมาณคา         

จากปจจัยตาง ๆ โดยการไตรตรองดวยหลักการและเหตุผลโดยมุงหวังวาบุตรหลานทานจะ                

ประสบความสําเร็จในการศึกษาหาความรูมาพัฒนาดานรางกาย อารมณ และสังคมไดอยางสมบูรณ 
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ทฤษฏีการตัดสินใจทางเศรษฐกิจและสังคม 

 Reader (อางถึงใน วุฒิชัย จํานงค, 2523, หนา 239-243) ไดอธิบายวา โดยทั่วไปแลวรูปแบบ

ทางดานจิตวิทยาสังคม (Social Psychology) ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจและการกระทําของมนุษยน้ัน      

นักสังคมวิทยาสวนใหญจะมองโลกในแงที่วาสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเปนปจจัยภายนอก    

จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจแตละบุคคลจะแปลงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเหลาน้ันสูตัวคน  

คนน้ัน ซึ่งการแปลงปจจัยภายนอกมาสูตัวบุคคลน่ีจะอยูในรูปของความเชื่อถือ (beliefs) และ          

ความไมเชื่อ(disbeliefs) ความเชื่อและความไมเชื่อน้ันเปนเหตุเปนผลที่จะทําใหบุคคลตัดสินใจ

เลือกกระทําการตามพฤติกรรม ดังน้ันปจจัยสําคัญในการตัดสินใจไมไดเกิดจากปจจัยภายนอก

โดยตรงในการตัดสินใจและกระทําการทางสังคมของบุคคลจะประกอบดวยความเชื่อและ          

ความไมเชื่อหลาย ๆ อยางรวมกัน การกระทําทางสังคมประกอบดวยกลุมของปจจัยหลายประการ

มิไดจํากัดอยูเพียงปจจัยใดปจจัยหน่ึงและบุคคลอาจตัดสินใจกระทําพฤติกรรมอยางเดียวกันแต

เหตุผลหรือปจจัยที่ทําใหเกิดการตัดสินใจจะแตกตางกัน เหตุผลดังกลาวประกอบดวย 

 ปจจัยดึงดูด (Pull Factors) ประกอบดวย 

 1. เปาประสงค (goals) คือ กิจกรรม วัตถุดิบ คุณลักษณะ ความเชื่อ ความรู กิจธุระ หรือ

สภาพความเปนอยูที่บุคคลปรารถนาและตองการหรือไมตองการ และผูกระทําพยายามหลีกเลี่ยง

ผูกระทําอาจตองการเพื่อตนเองหรือใชเปนเคร่ืองมือหรือวิธีการนําไปสูการประพฤติปฏิบัติหรือ 

เพื่อจะหลีกเลี่ยงเปาหมายอ่ืน ๆ  

 2. ความเชื่อ (belief orientation) คือ การรับรูหรือความเขาใจ ความคิด ความรูของแตละ

บุคคลหรือของกลุมตอสิ่งที่ เกิดขึ้นและลักษณะของสิ่งตาง ๆ ทั้งในอดีตและปจจุบันและ

ความสัมพันธระหวางสิ่งตาง ๆ เหลาน้ี ความรูที่ผูกระทําเขาใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจะมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจและการเลือกกระทําทางสังคมใด ๆ ยอมตองอาศัยความเชื่ออยูเสมอ 

 3. คานิยม (value) คือ ความเชื่อสิ่งที่ควรจะเปนในสิ่งที่ผูกระทํารับรูวาเปนหัวใจสําคัญของ

วิถีทางในการดําเนินชีวิตของบุคคล ความเชื่อสิ่งตาง ๆ เชน ระบบความเชื่อ ทัศนคติ พฤติกรรม          

กิจการงาน สภาพความเปนอยู ผูกระทําเชื่อวาวิถีปฏิบัติบางอยางเปนสิ่งที่ตัวเอง หรือสังคมเห็นดี

เห็นชอบสมควรที่จะยึดปฏิบัติมากกวาวิธีปฏิบัติอยางอ่ืน คานิยมของผูกระทําทางสังคมจะ

แสดงออกทางทัศนคติและพฤติกรรมของผูกระทําทุกรูปแบบ ดังน้ันคานิยมจึงมีอิทธิพลตอ        

การตัดสินใจและกระทําทางสังคมในการชักนําใหผูกระทําตอไปตามคานิยม 

 4. นิสัยและขนบธรรมเนียมประเพณี (habit and customs) คือ แบบอยางพฤติกรรมที่สังคม

กําหนดไวแลวสืบตอมากันดวยประเพณี ถามีการละเมิดก็จะถูกบังคับดวยการที่สังคมไมเห็นชอบ

ดวย ไมมีทางอนุมัติหรือลงโทษอยางเด็ดขาดจากรัฐบาลหรือตัวบทกฏหมายในการตัดสินใจที่จะ
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เลือกกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึงของผูกระทําทางสังคม สวนหน่ึงเน่ืองมาจากแบบ

พฤติกรรมที่สังคมกําหนดไวแลว 

 ปจจัยหลัก (Push factor) ประกอบดวย 

 1.  ความคาดหวัง (expectation) การรับรูของผูกระทําทางสังคมวา ผูอ่ืน บุคคล กลุม หรือ

สังคมโดยทั่วไปประสงคใหบุคคลเชื่อ รูสึก หรือประพฤติปฏิบัติอยางใดอยางหน่ึงโดยเฉพาะภายใต

สถานการณน้ัน ความคาดหวังประกอบดวย สิ่งที่ผูกระทําคาดวาบุคคลสมควรเชื่อรูสิ่งหรือ

ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ผูอ่ืนตองการ ดังน้ันในการตัดสินใจกระทําพฤติกรรมของบุคคลสวนหน่ึง

ขึ้นอยูกับความคาดหวังของบุคคลอ่ืนดวย 

 2.  ขอผูกพัน (commitment) คือ สิ่งที่ผูกระทําผูกพันที่จะตองกระทําใหสอดคลองกับ

สถานการณน้ัน ๆ ไมวาในอดีตหรือปจจุบัน บุคคลจะตองเครงครัดตอประเด็นปญหาที่ตนเอง

เกี่ยวของโดยตรงหรือโดยออม ผูกระทําจะตองกระทําตามสัญญาที่ไดใหไวกับผูอ่ืน ถึงแมวากระทํา

อาจจะชอบการกระทําอยางอ่ืน ซึ่งตนเองก็มีอิสระพอที่จะเลือกกระทําได แตไมกระทํา ขอผูกพันจะ

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจการกระทํา สังคมรับรูวาผูกระทําต้ังใจจะทําสิ่งน้ัน ๆ เน่ืองจากรูสึกวา

ตนเองมีขอผูกพันที่จะตองทํา 

 3.  การบังคับ (forces) คือ ความเชื่อที่อยูในใจของผูกระทําวาไดถูกกําหนดใหตัดสินใจหรือ

กระทําอยางใดอยางหน่ึงโดยที่ตนเองรูสึกวาไมมีทางเลือกอยางอ่ืน ๆ เหลืออยูนอกจากจะตอง

ประพฤติปฏิบัติตามปจจัยการบังคับจะเปนตัวที่ชวยกระตุนใหผูกระทําตัดสินใจไดเร็วขึ้นเพราะใน

ขณะที่ผูกระทําต้ังใจทําสิ่งตาง ๆ น้ัน อาจยังไมแนใจวาจะกระทําพฤติกรรมน้ันดีหรือไม แตเมื่อมี

การบังคับผูกระทําก็รูวาไมมีทางเลือกอ่ืน ๆ เหลืออยูนอกจากตัดสินใจกระทําพฤติกรรมน้ัน ดังน้ัน

การบังคับจึงมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจและกระทําทางสังคม ผูกระทํามีความโนมเอียงที่จะ

กระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงเมื่อถูกบังคับใหทํา 

 ปจจัยสนับสนุน (Able Factor) ประกอบดวย 

1. โอกาส คือ ความมีเชื่อของผูกระทําที่มีตอสถานการณหรือขอกําหนดและทางเลือกที่มี

อยูโอกาสจะมีอิทธิพลตอการกระทําของบุคคลผูกระทํามักจะตัดสินใจเขารวมในการกระทําของ

สังคม เมื่อพิจารณาแลวเห็นวาภายใตสถานการณน้ันโอกาสเปดใหเลือกกระทําได ดังน้ันการที่

ผูกระทําตัดสินใจและเลือกกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึง จึงขึ้นอยูกับลักษณะของโอกาสที่มี

ในสถานการณน้ัน 

2. ความสามารถ (ability) คือ การรับรูของผูกระทําเกี่ยวกับขีดความสามารถของตนเองใน  

การกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงจนกระทั่งสามารถบรรลุความสําเร็จภายใตสถานการณน้ัน การที่ผูกระทํา     

ไปแลว ตนเองจะมีความสามารถที่จะกระทําไดอยางแนนอน โดยทั่วไปการกระทําพฤติกรรมใด ๆ 

น้ัน บุคคลจะพิจารณาความสามารถของตนเองเสียกอน 
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3. การสนับสนุน (support) คือ การชวยเหลือหรือการคัดคานซึ่งผูกระทําเชื่อวาตนเอง       

ไดรับหรือคาดวาจะไดรับจากผูอ่ืนในรูปตาง ๆ ซึ่งตัวผูกระทําเองจะเปนผูเลือก ดังน้ันผูกระทํามี              

ความโนมเอียงที่จะตัดสินใจและกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึง เมื่อผูกระทํารูวาจะไดรับ            

การสนับสนุนจากผูอ่ืน การสนับสนุนจึงเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจและการกระทําของ

สังคม ปจจัยดังกลาวเชื่อวาเปนกลุมของเหตุผล (relevant cluster of factors) ของการกระทําสิ่งใด 

สิ่งหน่ึงของมนุษย กลาวคือ การกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงน้ันยอมมีผลในการกระทําแฝงอยูทั้งสิ้นและ

เหตุผลดังกลาวมิไดจํากัดอยูเพียงปจจัยหน่ึง แตจะประกอบดวยกลุมของเหตุผลหลายประการ ซึ่งจะ

เหมือนหรือแตกตางกันไป 

 นอกจากน้ี Reader (อางถึงใน วุฒิชัย จํานงค, 2523, หนา 241-243) ไดกลาวไวอีกวา ปจจัย

หรือสาเหตุที่จะมีผลตอการกระทําทางสังคม มีดังน้ี 

 1. ในสถานการณการกระทําทางสังคม จะตองเกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคคลหลายคน         

ซึ่งแตละคนจะมีเหตุผลแตละอยางในการตัดสินใจในการกระทําหรือไมกระทํา 

 2. บุคคลหรือองคการจะตัดสินใจ หรือแสดงการกระทําบนพื้นฐานของแตละกลุมเหตุผล         

ซึ่งผูตัดสินใจเองไดคิดวาสอดคลองหรือตรงกับความตองการของเขาในสถานการณน้ันๆ 

 3. ปจจัยหรือเหตุผลน้ันผูตัดสินใจเอง จะตระหนักหรือใหนํ้าหนักที่แตกตางกันใน        

การเลือกเหตุผลหรือปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 

 4. เหตุผลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจน้ัน อาจจะเปนเหตุผล 5 หรือ 6 ประการ หรือ

มากกวา จากจํานวนเหตุผลหรือปจจัยที่มีเหตุผลตอการกระทําดังกลาว 

 5. เหตุผลที่มีตอการตัดสินใจน้ัน ไมจําเปนตองเกิดขึ้นพรอมกัน 

 6. กลุมของปจจัยหรือเหตุผลที่มี อิทธิพลตอการกระทํ าทางสังคมน้ันยอมจะมี                

การเปลี่ยนแปลงได 

 7. ในบางสถานการณจะมีบอยคร้ังที่จะมีทางเลือกสองทางหรือสามทางเพื่อที่จะ

สนองตอบตอสถานการณน้ัน 

 8. ผูกระทําหรือผูตัดสินใจอาจจะเลือกทางเลือกโดยเฉพาะซึ่งแตกตางกันออกไปในบุคคล   

แตละบุคคล 

 9. เหตุผลที่ตัดสินใจสามารถที่จะมองเห็นไดจากทางเลือกที่ถูกเลือก สภาพเศรษฐกิจของ

ครอบครัว 

 ในปจจุบันที่ยอมรับโดยทั่วไปวา สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยตกอยูใน 

ภาวะวิกฤติ คนไทยทั้งประเทศไดรับผลกระทบโดยทั่วกัน ไมเพียงแตตองรับภาระหน้ีสินที่รัฐบาลกู

มาจากกองทุนเงินระหวางประเทศ เพื่อนํามาแกไขปญหาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเทาน้ัน

การประกอบอาชีพตาง ๆ ไมวาจะเปนภาคเกษตรแบบอุตสาหกรรม หรือธุรกิจบริการตาง ๆ ไดรับ
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ผลกระทบตองปรับจํานวนคนงานลงเพื่อลดรายจาย หรือปดกิจการลง ทําใหเกิดคนวางงานซึ่งก็คือ

ผูปกครองของเด็กนักเรียนน่ันเอง กลุมบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาที่ไดรับ

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ มีดังน้ี (รุง แกวดง, 2540, หนา 76) 

 1.  ผูปกครองที่มีรายไดนอยลงหรือมีรายไดและเงินเดือนเทาเดิมและผูปกครองที่ตกงาน      

การแกปญหาของผูปกครองกลุมน้ี คือ ตองใหบุตรหลานออกจากระบบโรงเรียน เพราะไมสามารถ

หาเงินมาเปนคาเลาเรียน คาสื่อแบบเรียน คาเสื้อผา และอาหารกลางวันได หรือชําระคาเลาเรียนได 

 2.  สถานศึกษาที่เปนของรัฐและเอกชนจะไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจเหมือนกัน 

โดยเฉพาะสถานศึกษาเอกชนจะไดรับผลกระทบมา เพราะการศึกษาเอกชนสวนใหญอยูไดดวย   

การเก็บคาเลาเรียนจากผูปกครองที่รายไดนอยลงก็อาจจะคางชําระคาเลาเรียน และใหบุตรออกจาก

โรงเรียนในที่สุด เพราะฉะน้ันโรงเรียนเอกชนสวนใหญจะรับนักเรียนนอยลงและอาจจะเปนวิกฤติ

คร้ังใหญของโรงเรียนเอกชน ถารัฐบาลชวยเหลือไมทันเวลา อาจตองเลิกลมกิจการแลวภาระการจัด

การศึกษาก็จะกลับมาตกอยูที่รัฐฝายเดียว 

 3.  ผูเรียนสวนหน่ึงตองออกจากโรงเรียนไป สวนที่ยังอยูในระบบการศึกษาก็จะตองเผชิญ

ปญหาคาใชจายเพื่อการศึกษาที่เพิ่มขึ้นผูเรียนในภาคเอกชนตองจายคาเลาเรียนสูงขึ้นกวาเดิม      

บางแหงเพิ่มขึ้นรอยละ 40 – 50 สื่อการเรียนการสอนมีราคาแพงขึ้น โดยเฉพาะแบบเรียนซึ่งไดรับ

ผลกระทบโดยตรงจากการที่คาเงินบาทลอยตัวและลดลง ทําใหกระดาษที่ประเทศไทยตองสั่งซื้อ 

เขามาจากตางประเทศมีราคาแพงขึ้นถึงขนาดที่กลาวไดวา สื่อการเรียนราคาแพงเหมือนกับทองคํา 

ซึ่งแนนอนที่สุดวาคอมพิวเตอร และสื่ออุปกรณใหม ๆ ก็อยูในกรณีน้ีดวย นอกจากน้ี อาหารที่ตอง

ซื้อที่โรงเรียนก็ถูกปรับราคาสูงขึ้น รวมไปถึงเสื้อผา รองเทา และอุปกรณกีฬาตางๆ 

 จะเห็นไดวา ผลกระทบของวิกฤติทางเศรษฐกิจสวนผลกระทบตอประชาชนทั้งประเทศ 

ผูปกครองจํานวนมากมีรายไดนอยลง หรือรายไดเทาเดิม แตอํานาจซื้อลดลง ในขณะที่ผูปกครอง        

อีกสวนหน่ึงตกงาน ทําใหผูปกครองตองนําบุตรหลานออกจากโรงเรียน เน่ืองจากไมสามารถหาเงิน 

เปนคาเลาเรียนได สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนไดรับผลกระทบมากโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชน

เพราะตองเก็บคาเลาเรียนจากนักเรียน ครูและนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับผลกระทบตอการศึกษา

โดยตรง ถารัฐบาลไมสามารถชวยเหลือไดทัน โรงเรียนเอกชนตองเลิกลมกิจการ ภาระการจัดการก็

จะกลับมาตกอยูที่รัฐฝายเดียวซึ่งโดยปกติรัฐก็ไมสามารถจัดไดทั่วถึงอยูแลว การแกปญหาของ

โรงเรียนเอกชนบางแหงยอมใหผูปกครองผอนชําระคาเลาเรียนและคาใชจายอ่ืน ๆได ก็อาจจะมี

ผลกระทบตอการจัดหาสื่อการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากรบาง สวนในโรงเรียนเอกชน

บางแหงที่มีทรัพยากรทางการศึกษาครบอยูแลวก็จะไดรับผลกระทบนอยในภาพรวมโรงเรียน

เอกชนสามารถจัดการเรียนการสอนไดดีกวาโรงเรียนรัฐบาล ดังน้ัน ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของ

ครอบครัวยอมมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน
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มาก ผูปกครองมีผลตอตัวแปรดังกลาวดวย ดังน้ี จากผลการศึกษาของ บุญเพ็ง ธานี (2530, หนา 85) 

พบวา ครอบครัวที่ผูปกครองมีฐานะยากจน มักตองการใชแรงงานจากบุตรมาชวยทํางานใน

ครอบครัว รวมถึงการหารายไดมาจุนเจือครอบครัว 

 สมพงษ เกษมสิน (2519, หนา 213-215) กลาวไววาการศึกษาเกี่ยวกับอุปสรรค การ

ตัดสินใจ 2 ประการ ดังน้ี 

 1. ปญหาขอขัดแยงเกี่ยวกับการตัดสินใจ ไดแก 

 1.1 ขาดขอมูลขาวสาร 

 1.2 การไมมีเวลาเพียงพอสําหรับการตัดสินใจ 

 1.3 การขาดความรูและประสบการณ 

 1.4 ลักษณะนิสัยของผูปฏิบัติงาน 

 2. เหตุที่ทําใหการตัดสินใจผิดพลาด ไดแก 

 2.1 การตัดสินใจ มีลักษณะเปนการใชสามัคคีธรรมในการปรึกษาหารือถาบังเอิญ   

ฝายหน่ึงพยายามบิดเบือนหันเหใหผูที่มีหนาที่ตัดสินใจ มุงความสนใจไปยังเร่ืองอ่ืนที่นอกประเด็น

เพื่อเอาชนะซึ่งกันและกัน 

 2.2 พยายามเรียกรองความสนใจจากประชาชน และโดยไมคํานึงหลักการความถูกตอง

เร่ืองน้ันวาเปนอยางไร 

 2.3 พยายามเรงเราให เกิดความกลัว และอาศัยความกลัวเปนเคร่ืองมือใหเกิด            

การตัดสินใจโดยไรเหตุผล 

 2.4 อางบารมีผูใหญขึ้นบังหนา มีลักษณะเปนการสรางอาณาจักรแหงอิทธิพล 

 2.5 ทึกทักเหมาเอาโดยสรุปวาที่เปนเชนน้ีเพราะเหตุน้ันเหตุน้ีโดยไมมีกรณีตัวอยาง

หรือขอมูลสนับสนุนเพียงพอ 

 2.6 ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพราะการใชถอยคํากํากวม 

 2.7 การตัดสินใจน้ันเปนผลสืบเน่ืองมาจาการใชขอมูลที่ไมถูกตองไรคุณคาอันเปนผล   

ทําใหการตัดสินใจผิดพลาด 

 2.8 การตัดสินดวยความระมัดระวังเกินไป ขาดการพินิจพิเคราะหโดยรอบคอบ 

 2.9 ถูกอิทธิพลครอบงํา ผูตัดสินใจตองตกอยูภายใตอิทธิพลที่คอยบีบบังคับจนทําให    

การตัดสินใจไมอาจดําเนินไปตามหลักตรรกวิทยาและความมีเหตุผลไดซึ่งนําไปสูความผิดพลาด

และเสียหายในที่สุด 
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รูปแบบการตัดสินใจ (method of decision making) 

 Mintzbery (อางถึงใน ประทีป สยามชัย, 2542, หนา 1-5) อธิบายวาการตัดสินใจใน

สถานการณจริงของผูตัดสินใจ มีขั้นตอนการตัดสินใจ 3 ขั้น ดังน้ี 

1. ขั้นคนหาปญหา (identification phase) ผูตัดสินใจไดตระหนักถึงปญหาหรือมีโอกาสได

ทําการวินิจฉัยปญหา ปญหาที่รุนแรงและเฉพาะหนาไมเปนระบบ ตองการวินิจฉัยอยางกวางขวาง       

สวนที่เปนปญหานอยมีระบบมากกวา 

2. ขั้นพัฒนา (developmental phase) ผูตัดสินใจมองหาวิธีแกปญหาจากขอมูลหรือจาก

วิธีการที่ใชแกปญหาไปกอนหนาแลวหรืออาจคิดวิธีแกปญหาขั้นมาใหมในขั้นน้ี พบวา ตองใชวิธี

คลําทางลองผิดลองถูกเปนขั้นที่ผูตัดสินใจมีความคิดไมแจมแจงในการหาวิธีแกปญหาตองพัฒนา

หาวิธีการที่เหมาะสมสามารถแกปญหาและหาขอยุติกําหนดเปนทางเลือกได 

3. ขั้นเลือก (selection phase) ผูตัดสินใจพิจารณาเลือกเอาวิธีการแกไขปญหาวิธีหน่ึง      

การเลือกมี 3 ทาง คือ ใชการตัดสินใจดวยการพิจารณาของตนเองใชการวิเคราะหทางเลือกตาง ๆ 

ดวยเหตุดวยผลอยางมีระบบและโดยการตอรอง พิจารณาเลือกทางใดทางหน่ึงตามที่เห็นเหมาะสม 
 

รูปแบบการตัดสินใจแบบคลาสสิก (the classical decision-making model)   

 เปนการตัดสินใจที่ผูตัดสินใจพยายามใหมีโอกาสไดรับความสําเร็จสูงสุด โดยพิจารณา

ทางเลือกตาง ๆ สํารวจความเปนไปไดแลวใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มี 6 ขั้น ดังน้ี 

(Mintzbery อางถึงใน ประทีป สยามชัย, 2542, หนา 3-7) 

 1. การกําหนดปญหา (identifying the problem) ขั้นแรกของการตัดสินใจ คือ กําหนด

ปญหา ซึ่งตองระวังความแตกตางระหวางสิ่งที่ปรากฏกับสิ่งที่ปรารถนา ถามีความแตกตางมาก

ปญหาก็จะแกยาก 

 2. การกําหนดทางเลือกในการแกปญหา (generating alternatives) เมื่อกําหนดปญหาแลว 

พยายามหาทางเลือกหลายๆทางแลวพิจารณาตัดสิน ซึ่งทางเลือกบางทีดูไมเปนเร่ืองอยาดวนตัดออก 

ควรเก็บไวเปนขอควรพิจารณาดวย 

 3.  การประเมินคาทางเลือก (evaluation alternatives) การประเมินคาทางเลือกจําเปนตอง

หาขอมูลเพิ่มเติม Reitz (อางถึงใน ประทีป สยามชัย, 2542, หนา 7) ไดแนะนํากระบวนการไว            

3 ขั้นตอน ที่ผูประเมินตองกระทํา คือ 

                 3.1  ตระหนักถึงผลที่ไดออกจากการแกปญหาทั้งทางบวกและลบของแตละทางเลือก   

                 3.2  ประเมินคุณคาของผลที่ไดออกมาทั้งทางบวกและทางลบของแตละทางเลือก  

               3.3  ประเมินผลที่ไดออกมาของแตละทางเลือกวามากนอยเพียงใด 
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 4. การเลือกทางเลือก (choosing an alternatives) การเลือกทางเลือกน้ันบางคร้ังทําไดยาก

เพราะมีทางเลือกที่ดีหลายทางเลือกที่คลายกัน March and Simon (อางถึงในประทีป สยามชัย, 2542, 

หนา 7) ไดเสนอทางเลือก 5 ชนิด ดังน้ี 

       4.1  ทางเลือกที่ดี คือ ผลที่ไดออกมาสูงในทางบวก และตํ่าในทางลบ 

       4.2  ทางเลือกที่ตํ่า คือ ผลที่ไดออกมาตํ่าทั้งทางบวกและทางลบ 

          4.3  ทางเลือกผสม คือ ผลที่ไดออกมาสูงทั้งทางบวกและลบ 

        4.4  ทางเลือกที่ดี คือ ผลที่ไดออกมาตํ่าในทางบวกและสูงในทางลบ 

               4.5  ทางเลือกที่ไมแนนอน คือ ผูตัดสินใจไมสามารถประเมินผลที่ไดออกมาได 

       5.  การนําการตัดสินใจไปปฏิบัติ (implementing the decision) นําทางเลือกที่พิจารณาแลว

ไปปฏิบัติโดยละเอียดรวมกับผูอ่ืนซึ่งตองสรางความเขาใจเหตุผลการตัดสินใจแกผูรวมงาน 

 6. การประเมินการตัดสินใจ (evaluation the decision) เมื่อปฏิบัติแลวตองมีการประเมินผล

เพื่อตรวจสอบวาไดผลตามวัตถุประสงคหรือไม หากยังไมบรรลุตองกลับเขาสูกระบวนการ

ตัดสินใจใหม 
 

รูปแบบการตัดสินใจแบบพฤติกรรม (the behavioral decision-making model)  

 สภาพการตัดสินใจในบางโอกาสอยูในสภาวะจํากัดเร่ืองเวลา คาใชจายขอมูล จึงใช

ประสบการณ การหยั่งรู คําแนะนํา หรือความคิดสรางสรรค การมีเหตุผลจํากัด จึงเกิดทฤษฎีเหตุผล

จํากัด จากรูปแบบเหตุผลจํากัดซึ่ง Feldman and Arnold (อางถึงในประทีป สยามชัย, 2542, หนา     

5-8) ไดใหลักษณะไวดังน้ี 

1. การตัดสินใจมีขอมูลไมสมบูรณและไมเพียงพอที่จะเขาใจปญหาที่เผชิญอยู 

2. ผูตัดสินใจไมเคยทําสําเร็จในการที่จะหาทางเลือกตาง ๆ มาแกไขปญหา 

3. การประเมินคาทางเลือกมักไมสมบูรณ เพราะเปนไปไมไดที่จะพยากรณผลที่ไดออกมา

จากแตละทางเลือก 

4. การตัดสินใจเลือกทางเลือกต้ังอยูบนเกณฑอ่ืนที่ไมใชอยูที่สูงสุด หรือดีที่สุด เพราะไม

สามารถกําหนดไดวาทางเลือกใดไดผลสูงที่สุด 

 ในกรอบการพิจารณาวิธีการตัดสินใจตามทฤษฎีเหตุผลจํากัดที่สําคัญตอไปน้ี 

1. ความพอใจ (satisfaction) โดยทางเลือกที่มีมาตรฐานพอใจตํ่าสุดโดยไมไดสํารวจ   

ความเปนไปไดอ่ืนๆ 

2. เหตุผลในกรอบและเหตุผลทางวิธีการ (contextual rationality and procedural rationality) 

เมื่อมีขอจํากัดในเร่ืองเหตุผลจํากัด ความพอใจ และเหตุผลในกรอบของสิ่งแวดลอม Simon (อางถึง

ใน ประทีป สยามชัย, 2542, หนา6) จึงนําเสนอวิธีปรับปรุงใหมคือใหเนนในวิธีการตัดสินใจ        
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ซึ่งวิธีน้ีทําใหการตัดสินใจไดผลดีที่สุด วิธีการที่ใช ไดแก การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะหระบบ 

การวางแผนยุทธวิธี การจัดระบบงบประมาณตามแผนโครงการ การจัดระบบสารสนเทศ เปนตน 

3. เหตุยอนกลับ (retrospective.rationality) เปนวิธียอนกลับดูความถูกตองของทาง           

การตัดสินใจ สวนใหญมักจะปกปองการตัดสินใจของตนเองและเกิดความสับสน ถาการตัดสินใจ

น้ันไมสําเร็จ รวมทั้งเปนการปกปองกันการตัดสินใจผิด 

4. การเพิ่มทีละนอย (incrementalizing) วิธีหน่ึงในการตัดสินใจ คือการใชเปลี่ยนแปลง  

ไปเร่ือย ๆ (muddling through) เพิ่มทีละนอย (increment) จากสภาพเดิม Lindblom (อางถึงใน

ประทีป สยามชัย, 2542, หนา 6 ) ไดเสนอวิธีการเพิ่มทีละนอยวาเปนวิธีการตรงกันขามกับ          

การตัดสินใจแบบคลาสสิก ไมตองตกลงกันในเร่ืองวัตถุประสงคไมตองหาทางเลือกที่มากมาย

พรอมกับผลที่ตามมา หรือตองเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด Lindblom กลาววา วิธีการน้ันไมมากไปกวา

การเพิ่มไปทีละขั้นเล็ก ๆ หรือไมมากไปกวาการเปลี่ยนแปลงไปเร่ือย ๆ ซึ่งเปนไปตามปกติ           

อาจกลาวไดวาการเพิ่มทีละนอยเปนกระบวนการสืบสานตอกันจนถึงขั้นสุดทายที่ผูตัดสินใจไดตก

ลงไว 

5. รูปแบบถังขยะ (the garbage can model) เมื่อการแกปญหาดวยเหตุผลแบบคลาสสิกมี

อุปสรรคมากมาย Coben (อางถึงใน ประทีป สยามชัย, 2542, หนา 7) ไดคิดกระบวนการตัดสินใจ

แบบถังขยะขึ้น คือเมื่อเกิดปญหาในการดําเนินงาน และกําหนดทางเลือกในการแกปญหา ก็นํามาใส

ไวในถังขยะ หมายถึง การนํามารวมกัน วิธีการแกปญหาที่คูกับปญหาก็นํามารวมกัน การผสม

ปญหา การแกปญหา การรวมกันตัดสินใจทําใหเกิดปฏิสัมพันธนําไปสูการตัดสินใจที่ไมไดเปนไป

ตามรูปแบบการตัดแบบคลาสสิก 
 

รูปแบบการตัดสินใจในแบบปทัสสถานของ Vroom-Yetton 

 Vroom and Yetton (อางถึงใน ประทีป สยามชัย, 2542, หนา 8-9) ไดพัฒนารูปแบบ        

การตัดสินใจที่ทันสมัยขึ้นโดยใหผูตัดสินใจบอกออกมาใหชัดเจนวาตองการอะไรไดกําหนด

รูปแบบการตัดสินใจแบบประสิทธิผล 3 รูปแบบ ดังน้ี  

1. การตัดสินใจคุณภาพ (decision quality) หมายถึงการตัดสินใจที่มีผลตอคุณภาพปญหา

ตางกันจะมีคุณภาพตางกัน 

2. การตัดสินใจยอมรับ (decision acceptance) หมายถึง การตัดสินใจที่ไดรับการยอมรับ

จากผูรวมงานที่ตองนําไปปฏิบัติ 

3. เหมาะกับเวลา (timeliness) หมายถึง จํานวนเวลาที่มีสําหรับผู ตัดสินใจตองใชใน        

การตัดสินใจ 
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เทคนิคการตัดสินใจ (group decision-making  techniques) 

 เน่ืองจากการตัดสินใจในบางสถานการณ อาจจะไมไดเปนการตัดสินใจที่เกิดจากบุคคล  

คนเดียว การตัดสินใจเพื่อใหไดผลตอบแทนสูงสุดหรือคุมคา ผูรับผิดชอบ หรือมีสวนไดสวนเสีย

รวมรับผิดชอบตองมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย ตามแนวคิดของประทีป สยามชัย (2542, หนา 

12-17) ไดนําเสนอ 5 วิธีการ ดังน้ี 

1. การระดมสมอง (Brain storming) เปนแนวคิดของ Alex Osborne ไดเสนอวิธีแกปญหา

สูการตัดสินใจสรางสรรค  ลักษณะเดนของการระดมสมอง คือการแยกความคิดออกจาก                

การประเมินผล ในชวงแรกของการตัดสินใจน้ันการเสนอความคิดใหมากที่สุดยอมมีความสําคัญ

มาก การมีขอเสนอมาก ๆ น้ีเองทําใหผูตัดสินใจแกปญหาไดมากขึ้น 

2. เทคนิคกลุมคิดเงียบ (nominal technique) วิธีการหน่ึงที่ใชกับการตัดสินใจของกลุม     

ซึ่งใกลเคียงกับวิธีการระดมสมองก็คือ เทคนิคกลุมคิดเงียบ เร่ิมตนดวยการจัดผูรวมงานมารวมกัน

เพื่อระดมความคิดในการแกปญหาแลวนําความคิดทุกคน คนละ 1 ความคิดมาเขียนลงบนแผน      

กระพลิบไปเร่ือย ๆ จนหมดทุกคน จากน้ันผูตัดสินใจอานแตละความคิดใหผูรวมงานทั้งหมดฟง

และใหอภิปรายเสร็จสิ้นลงคะแนนเสียงเลือกหากไมสิ้นสุดจัดดําเนินการอภิปรายใหมสุดทายไมมี

การลงคะแนนเสียงใหมจนไดทางเลือกที่ใชในการตัดสินใจที่เปนขอยุติ 

3. เทคนิค Delphi Technique จากแนวคิดของนักวิจัยจากบริษัท Rand Corporation ได

พัฒนาเทคนิค Delphi ขึ้น โดยวิธีการสงเอกสาร และจดหมายทางไปรษณียไปยังบาน หรือที่ทํางาน

ของผูแสดงความคิดเห็น เชน ผูเชี่ยวชาญ ลูกคา ผูบริหารหรือสมาชิกในชุมชน เปนตน ก็จะไดผู

ที่มารวมใหความคิดเห็นในการเปนขอมูลเพื่อพิจารณาในการตัดสินใจ เปนวิธีเดียวกันกับการสง

แบบสอบถามเพื่อการวิจัยไปยังกลุมเปาหมาย ประชากรหรือกลุมตัวอยาง เปนการรวบรวมขอมูล

เพื่อทําการวิจัย 

4. วิธีการ Devil’s Advocacy เปนวิธีหน่ึงที่ใชในการปรับปรุงคุณภาพของการตัดสินใจ

โดยการสรางความขัดแยงใหเกิดขึ้นในกลุม เพื่อใชในการแกลําความคิดกลุมตามที่กลาวขางตน 

วิธีการน้ีอาจหยุดปญหาน้ีไดดําเนินการดังน้ี หลังจากกลุมไดหาทางเลือกแกปญหาไวแลวก็แตงต้ัง

สมาชิกคนใดคนหน่ึง พยามยามจับผิด หรือหาความผิดของวิธีแกปญหาน้ันใหได ถาผานขั้นตอนน้ี

มาได ผลที่ไดก็ปลอดจากความคิดของกลุม วิธีการน้ีนอกจากจะใชเพื่อวิพากษวิจารณทางเลือกใน

การแกปญหาที่พัฒนาไปแลวยังอาจนําไปใชในขั้นตอนอ่ืน ๆ ในกระบวนการตัดสินใจอีกดวย 

5. วิธีการโตวาทะ (dialectical inquiry) เปนวิธีการหน่ึง ที่ใชในการควบคุมกลุมใน           

การตัดสินใจวิธีน้ีมีขั้นตอน คือ 

 5.1 เร่ิมตนดวยการแบงกลุม ออกเปน 2 กลุมหรือมากกวาน้ัน โดยใหแตละกลุมน้ันมี 

ลักษณะที่แตกตางกัน แตภายในกลุมมีลักษณะคลายคลึงกัน 
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 5.2 แตละกลุมแยกไปพบกัน เลือกทางเลือกที่เปนจุดยืนของกลุม และจัดอันดับ

ความสําคัญและความเปนไปไดที่แตละกลุมเสนอ สนับสนุน และคัดคาน จุดยืนใหแกกลุมอ่ืน 

 5.3 แตละกลุมคัดคานจุดยืนของกลุมอ่ืน และสนับสนุนจุดยืนของตนเอง จุดมุงหมาย

ไปใช เพื่อชักจูงใจใหกลุมอ่ืนยอมรับ แตเปนการยืนยันวาแตละกลุมและแสดงจุดยืนของตนเอง 

 5.4 นําขอมูลที่ไดมาจากกลุมมาวิเคราะหผลก็คือทราบขอมูลที่ขาดหายไปและใชเปน

แนวทางในการคนควาเกี่ยวกับปญหาน้ันตอไป 

 5.5 พยายามหาจุดรวมกันจากจุดยืนของกลุมตาง ๆ จุดเนนก็คือหาทางที่ดีที่สุดที่ไดมา

จากจุดยืนที่มีอยู ขั้นสุดทายชวยใหมีการปรับปรุงขอมูลที่ดีขึ้นเพื่อแกปญหาตอไป 

 จากความสําคัญของแนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจตามรายละเอียดขางตน สรุปไดวา

แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ ซึ่งเปนกระบวนการพื้นฐานที่สามารถนํามาประยุกตเปนแนวทาง 

การเลือกสําหรับการตัดสินใจ ซึ่งเปนบรรทัดฐานที่ทุกคนอาจไดประสบมาแตบางคร้ังใน           

การตัดสินใจที่ผานมาอาจไดใชขั้นตอน วิธีการของทฤษฎีเหลาน้ีแลวแตไมทราบดวยอาจมองวาเปน

วิถีปฏิบัติที่จะตองดําเนินการอยูแลว ประโยชนที่เห็นไดชัดเจน คือ การหาทางเลือกเปนวิธีการ

แกไขสูการตัดสินใจ อาจพบอุปสรรคที่ยังไมเคยประสบแลวนําแนวทางตามทฤษฎีการตัดสินใจที่

นําเสนอมาเปนแนวทางแกไข อาจไดแนวทางใหมที่มีประสิทธิภาพแกปญหาใหผลงานสําเร็จตาม

วัตถุประสงคที่วางไว 

 

สวนประสมการตลาดบริการ 

ความหมายของการบริการ (meaning to service) 

 เน่ืองจากสถานศึกษาเปนองคการประเภทใหบริการ จึงเปนองคการที่ควรบริหาร โดยมี

หลักประกันวา ผูรับบริการจะไดรับบริการที่ดีที่สุดเทาที่จะเปนไปได ดังน้ัน ผูวิจัยจึงนําแนวคิด 

ความหมายของการบริการมากลาวไว ณ ที่น้ีดวย คือ 

 บริการ (service) เปนกระบวนการดําเนินการที่กระทําโดยบุคคลธรรมดาหรือกระทําโดย

นิติบุคคล องคกรธุรกิจ เพื่อกอใหเกิดอรรถประโยชนหรือคุณคาแกลูกคา ที่อาจจะเปนบุคคล

ธรรมดาหรือเปนนิติบุคคล องคกรธุรกิจตามที่ตองการ (จิรพร สุเมธีประสิทธิ์, 2547, หนา 6) 

 ดังน้ัน การบริการจึงไมสามารถมองเห็นได เพราะเปนสิ่งที่ไมมีตัวตน แตจะมองเห็นเฉพาะ

การกระทําของบุคคลหรือของกิจการเทาน้ัน ในการดําเนินชีวิตของแตละคน และแตละองคกร

ธุรกิจ จะพบวา มีบริการมากมายหลายอยางที่เขามาตอบสนองตอความตองการในประเทศที่พัฒนา

แลวและประเทศทางตะวันตกจะพบวา (จิรพร สุเมธีประสิทธิ์, 2547, หนา 6) 

1. สัดสวนของแรงงานที่มีการจางในภาคบริการมีสัดสวนมากกวาการจางในภาคการผลิต 
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สินคาที่มีตัวตน 

2. ผูบริโภคแตละคนมีรายจายที่เกี่ยวของกับการใชบริการสัดสวนสูงเทียบกับรายจายใน

ดานตางๆของบุคคล 

 จากความหมายดังกลาวขางตนอาจจะสรุปความหมายของคําวา งานบริการเปน 

1. กิจกรรม การดําเนินการ สิทธิประโยชน อรรถประโยชน หรือความพอใจ ที่ฝายหน่ึง

ใหแกอีกฝายหน่ึงไมวาจะเปนธรรมดา นิติบุคคล องคกรธุรกิจที่กระทําระหวางกัน 

2. บริการเปนสิ่งที่มองไมเห็น การขายบริการจึงไมกอใหเกิดผลในการโอนกรรมสิทธิ์

ความเปนเจาของจากฝายหน่ึงไปยังอีกฝายหน่ึง 

3. บริการที่ใหแกอีกฝายหน่ึงอาจจะเกี่ยวของและผูกพัน หรือไมเกี่ยวของและผูกพันกับ

การจําหนายสินคาที่มีตัวตนก็ได 
 

สวนประสมของตลาดบริการ (Service Mix) 

 สิ่งที่ผูประกอบธุรกิจบริการนําเสนอแกผูซื้อในตลาด เปนองคประกอบของการนําเสนอที่

อาจจะมีบริการบางสวนหรือทั้งหมด นักการตลาดมักนิยมแบงสวนงานบริการออกเปน 5 ลักษณะ

ดวยกัน ดังน้ี (Booms & Bitner อางถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ, 2539, หนา 103) 

1. สินคาที่ตัวตนทั้งหมด (pure tangible goods) สิ่งที่ธุรกิจนําเสนอเปนสินคาที่มีตัวตน

ทั้งหมด เชนสบู ยาสีฟน ไมมีบริการพวงหรือเกี่ยวของกับสินคาเหลาน้ันเลย 

2. สินคามีตัวตนพวงบริการ (tangible good with accompanying services) สิ่งที่นักธุรกิจ

นําเสนอประกอบดวยสินคาที่มีตัวตนที่พวงดวยบริการอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เชน การจําหนาย

รถยนต และคอมพิวเตอร จะมีการพวงบริการแกลูกคา เชน การสงมอบถึงบาน การซอมบํารุง        

การอบรมเบื้องตนบริการติดต้ังโปรแกรม รับประกันคุณภาพ 

3. ลูกผสมของสินคาและบริการ (hybrid) สิ่งที่นักธุรกิจนําเสนอจะมีความสําคัญเทากัน 

ระหวางสินคาที่มีตัวตนและบริการที่เกี่ยวเน่ืองกัน เชน รานอาหารเสนอสินคาหรือบริการและ     

ตัวอาหารควบคูกัน 

4. บ ริก า รที่ มี สิ นค า เป น ตัว พ วง  ( major.service.with.accompanying..minor.goods.and 

services) สิ่งที่นักธุรกิจนําเสนอสวนใหญและมีความสําคัญมากที่สุดจะเปนงานบริการ ที่อาจจะมี

บริการอ่ืนมาเสริม หรือมีสินคาที่มีตัวตนบางอยางเขามารวมสนับสนุนแตไมมาก เชน ผูโดยสาร

สายการบินซื้อบริการดานการขนสง แตการเดินทางจะมีสินคาที่มีตัวตนประกอบเชนอาหาร

เคร่ืองด่ืม หนังสือพิมพ เปนตน 

5. บริการทั้งหมด (pure services) สิ่งที่ธุรกิจนําเสนอเปนบริการทั้งหมด เชน ที่น่ังเฉพาะ 

สําหรับเด็ก การสงขาวสารขอมูล จิตบําบัด เปนตน 
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รูปแบบการใหบริการ (categories of service) 

 รูปแบบการใหบริการ (categories of service) มีดังน้ี  

(Booms and Bitner อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ, 2539, หนา 103) 

1. บริการในฐานะผลิตภัณฑเสริม (supplemental service) กิจการใหบริการแกลูกคาควบคู

กับการขายสินคาที่มีตัวตน 

2. บริการในฐานะผลิตภัณฑหลัก (central services) เปนการเสนออรรถประโยชนหลัก   

แกลูกคา เพื่อสนองความตองการของลูกคา ซึ่งจําเปนตองมีการพัฒนาโปรแกรมทางการตลาดเปน

พิเศษเฉพาะเจาะจง แยกออกมาจากการขายสินคาที่มีตัวตนของกิจการในกรณีที่กิจการน้ันไมมี

สินคาอ่ืนเพื่อการจําหนายได ลูกคาจะซื้ออรรถประโยชนจากบริการของกิจการโดยตรง 

 

ลักษณะเฉพาะของธุรกิจบริการ 

 3 P’s ของงานวางกลยุทธการบริการ นักการตลาดหลายคนไดออกมาแนะนําวา การวาง     

กลยุทธการตลาดควรจะเปนองคประกอบประเภทใดบาง โดยไดเสนอองคประกอบอีก 3 ประการ

คือ (Booms and Bitner อางถึงใน จิรพร สุเมธีประสิทธิ์, 2547, หนา47)  

1. People หมายถึง บุคลากรปฏิบัติหนาที่ใหบริการ 

2. Physical Evidence หมายถึง การแสดงผลงานของงานบริการดวยหลักฐานทางกายภาพ 

3. Process หมายถึง กระบวนการใหบริการ 

 1. People เหตุผลที่นําเอา P’s ตัวน้ีเขามาเกี่ยวของก็เน่ืองมาจาก การใหบริการสวนใหญ

หรือกลาวไดวาเกือบจะทั้งหมดใชคนบริการ การเลือกสรร การฝกอบรม และแรงจูงใจที่จะใชกับ

คนที่เกี่ยวของกับงานบริการ ยอมมีผลตอคุณภาพของงานบริการที่ออกมาใหมีความแตกตางกันดวย 

 2. Physical Evidence ธุรกิจใหบริการหลายแหงพยายามอยางยิ่งที่จะสาธิตคุณภาพของ

งานบริการดวยหลักฐานทางกายภาพ และการนําเสนอที่มองเห็นภาพดวยตาหรือสัมผัสดวยสัมผัส

ทั้ง 5 ไดวา เปนผลของการบริการ 

 3. Process เปนกระบวนการในการใหบริการแกลูกคา ซึ่งสามารถแยกออกเปน 3 ระดับ 

 3.1 การวางกลยุทธการตลาดดวยกระบวนการภายในองคกร (internal marketing) 

ไดแก การจัดฝกอบรมและกระตุนการทํางานบริการของพนักงานแกลูกคา 

 3.2 การวางกลยุทธการตลาดดวยกระบวนการภายนอกองคกร (external marketing)

ไดแก งานประจําวันในการเตรียมการใหบริการ เสนอราคาบริการ จัดจําหนายบริการผานชองทาง

ตาง ๆ และสงเสริมการจําหนายงานบริการแกลูกคา 

 3.3 การวางกลยุทธดานการตอบโตและสนองตอตลาด (intertractive maketing) ดวย

การใหพนักงานที่มีทักษะและผานการฝกฝนมาอยางดีดําเนินการการบริการแกลูกคา 
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การตลาดขององคกรบริการท่ีไมมุงหวังผลกําไร (marketing in nonprofit organizations) 

 ลักษณะสําคัญขององคกรที่ไมมุงหวังผลกําไร มีความแตกตางจากองคกรที่มุงหวังผลกําไร 

ดังตอไปน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ, 2539, หนา 109) 

1. เปาหมายของการดําเนินการ ไมมีการกําหนดระดับกําไรหรือความสามารถใน          

การบริการทํากําไรที่องคกรตองการไวดวย 

2. รูปแบบขององคกรที่ไมไดมุงหวังกําไร อาจเปนไปไดหลากหลายรูปแบบต้ังแตองคกร

การกุศล พิพิธภัณฑ กองทัพ โรงพยาบาล หองสมุด สถาบันการศึกษา วัดหรือโบสถ สหกรณ          

ออมทรัพย สมาคม 

3. องคกรที่ไมไดมุงหวังกําไรบางแหง มีเอกชนเปนเจาของกิจการไมไดเปนองคกรของ

รัฐบาลเสมอไป เชน พิพิธภัณฑ สถาบันการศึกษา หรือสถานพยาบาล แมวาจะไมมีเร่ืองของกําไร

เขามาเกี่ยวของกับงานการใหบริการขององคการบริการที่ไมไดมุงหวังกําไรเหลาน้ี แตงานดาน

การตลาดก็ยังความจําเปนสําหรับองคกรบริการเหลาน้ี ไมแพองคกรที่ดําเนินงานโดยมุงหวังกําไร 

 งานการตลาดขององคกรบริการที่ไมมุงหวังกําไรที่สําคัญ ไดแก 

1. การบริหารความสัมพันธกับกลุมบุคคลอยางนอย 2 กลุม คือลูกคาผูใชบริการและผู

บริจาคเงิน หรือผูกอต้ังองคกร เพื่อใชในวัตถุประสงคตามที่กําหนดซึ่งแตละฝายมีความตองการ

โปรแกรมทางการตลาดที่สนองตอบความตองการของตน  

 นอกจากน้ันในองคกรที่ไมมุงหวังผลกําไรบางประเภทยังมีความเกี่ยวของกับกลุมบุคคล

มากกวาน้ี เชน สถาบันการศึกษา นอกจากจะเกี่ยวของกับนักศึกษา ภาครัฐบาล หรือผูกอต้ังแลวยัง

เกี่ยวของกับผูปกครองของนักศึกษา ผูบริหารแตละสาขาวิชา และภาคธุรกิจ ซึ่งอาจจะแจกแจงให

เห็นชัดได 

2. วัตถุประสงคของการดําเนินงานองคกรมีหลายประการ เชนเดียวกับภาคธุรกิจทั่วไป

เพียงแตพุงเขาหาเปาหมายเดียวกัน คือ ความสามารถทํากําไรสูงสุด 

3. การดําเนินงานมีความใกลชิดและอยูในสายตาของสาธารณชนมากกวากิจการทั่วไป

เพราะเกี่ยวของกับความกินดีอยูดีของประชาชนสวนรวม เพราะเปนการใหบริการที่คิดคาบริการ      

ตํ่ากวาราคาตลาด ดวยเงินชดเชยหรือเงินอุดหนุนจากภาษีอากร หรือจากรายไดขององคกรทาง         

ดานอ่ืนเชนดอกเบี้ยเงินฝาก หรือเงินผลจากลงทุน 

4. การกําหนดราคาหรือคาบริการเพื่อแลกเปลี่ยนกับการเสนอบริการในกิจการที่มิได

มุงหวังกําไร อาจจะแตกตางจากผูประกอบการธุรกิจแบบมุงหวังผลกําไรตอบแทน กลาวคือ 

ผูใชบริการอาจจะไดรับบริการโดยตรงหรือโดยออมก็ได 
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 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืน ๆ (2541, หนา 334-340) ไดใหความหมายของการบริการไว

วาเปนกิจกรรม ผลประโยชนหรือความพึงพอใจที่สนองความตองการแกลูกคา  

 จากความหมายดังกลาว สามารถบอกลักษณะที่สําคัญ 4 ประการ ซึ่งจะมีอิทธิพลตอ           

การกําหนดกลยุทธการตลาด ดังน้ี 

1. ไมสามารถจับตองได (intangibility) บริการไมสามารถมองเห็น หรือเกิดความรูสึกได

กอนที่จะมีการซื้อ เชน คนไขไมสามารถบอกไดวา ตนจะไดรับการบริการในรูปแบบใดเปน        

การลวงหนา ดังน้ันเพื่อลดความเสี่ยงของผูซื้อ ผูซื้อตองพยายามวางกฎเกณฑเกี่ยวกับคุณภาพและ

ประโยชนจากการบริการที่เขาจะไดรับเพื่อสรางความเชื่อมั่นในการซื้อในแงสถานที่ ตัวบุคคล 

เคร่ืองมือ วัสดุที่ใชในการติดตอสื่อสาร สัญลักษณและราคาสิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งที่ผูขายบริการจะตอง

จัดหาเพื่อเปนหลักประกันใหผูซื้อสามารถตัดสินใจซื้อไดเร็วขึ้น  

 1.1 สถานที่ (place) ตองสามารถสรางความเชื่อมั่นและความสะดวกใหกับผูที่มาติดตอ 

เชน ธนาคารตองมีสถานที่กวางขวาง ออกแบบใหเกิดความคลองตัวแกผูมาติดตอ มีที่น่ังเพียงพอ      

มีบรรยากาศที่จะสรางความรูสึกที่ดี รวมทั้งเสียงดนตรี ประกอบดวย 

 1.2 บุคคล (people) พนักงานที่ขายบริการตองมีการแตงตัวเหมาะสม บุคลิกดี หนาตา

ยิ้มแยมแจมใสพูดจาไพเราะ เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจ และเกิดความเชื่อมั่นวาบริการที่ซื้อ 

จะดีดวย 

 1.3 เคร่ืองมือ (equipment) อุปกรณภายในสํานักงาน จะตองทันสมัยมีประสิทธิภาพ   

มีการใหบริการรวดเร็วเพื่อใหลูกคาพึงพอใจ 

 1.4 วัสดุสื่อสาร (communication material) สื่อโฆษณาและเอกสารการโฆษณาตาง ๆ 

จะตองสอดคลองกับลักษณะของการบริการที่เสนอขายและลักษณะของลูกคา 

 1.5 สัญลักษณ (symbols) คือ ชื่อตราสินคาหรือเคร่ืองหมายตราสินคาที่ใชในการให 

บริการเพื่อใหผูบริโภคเรียกชื่อไดถูก ควรมีลักษณะสื่อความหมายที่ดีเกี่ยวกับบริการที่เสนอขาย 

เชน สถาบันเสริมความงาม ดิสโกเธค 

 1.6 ราคา (price) การกําหนดราคาการใหบริการ ควรมีความเหมาะสมกับระดับการให 

บริการชัดเจนและงายตอการจําแนกระดับบริการที่แตกตาง 

2. ไมสามารถแบงแยกการใหบริการ (inseparability) การใหบริการเปนการผลิตและ        

การบริโภคในขณะเดียวกัน กลาวคือ ผูขายรายหน่ึงสามารถใหบริการลูกคาขณะน้ันไดหน่ึงราย 

เน่ืองจากผูขายแตละรายมีลักษณะเฉพาะตัวไมสามารถใหคนอ่ืนใหบริการแทนไดเพราะตองผลิต

และบริโภคในเวลาเดียวกัน ทําใหการขายบริการอยูในวงจํากัดในเร่ืองของเวลา 

 กลยุทธการใหบริการเพื่อแกปญหาขอจํากัดในเร่ืองเวลาโดยกําหนดมาตรฐานดานเวลา   

การใหบริการใหรวดเร็ว เพื่อที่จะใหบริการมากขึ้น หรือจัดลูกคาในรูปของกลุมเล็กแทน                
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การใหบริการเดียว หรือใชเคร่ืองมือตาง ๆ เขาชวย ตัวอยาง โรงเรียนสอนพิเศษมีอาจารยสอนดีมาก

หน่ึงรายแตสามารถขยายสาขาและเพิ่มจํานวนนักศึกษาไดเปนจํานวนมากโดยใชโทรทัศนวงจรปด

และบันทึกเทปเขาชวย การรักษาคนไขของจิตแพทยจัดเปนกลุมเล็กแทนการใหคําปรึกษาเปน

รายบุคคล หรือกําหนดเวลาไววารักษาคนไขประมาณ 30 นาทีตอหน่ึงรายการแทน 60 นาที 

3. ไมแนนอน (variability) ลักษณะของการบริการไมแนนอนขึ้นกับผูขายบริการวา        

เปนใคร จะใหบริการเมื่อไร ที่ไหน และอยางไร ตัวอยาง หมอผาตัดหัวใจ คุณภาพในการผาตัด

ขึ้นอยูกับสภาพจิตใจและความพรอมในการผาตัดแตละรอบ อาจารยผูสอนในชั่วโมงที่อารมณดีมี

การเตรียมการสอนดี ในชวงที่อารมณไมปกติและขาดการเตรียมตัว คุณภาพในการสอนจะตํ่า 

ดังน้ันผูซื้อบริการจะตองรูถึงความไมแนนอนในการบริการและสอบถามผูซื้อกอนที่จะเลือก       

รับบริการ ในแงผูขายบริการจะตองมีการควบคุมคุณภาพทําได 2 ขั้นตอน คือ 

 3.1 ตรวจสอบ คัดเลือก และฝกอบรมพนักงานที่ใหบริการรวมทั้งมนุษยสัมพันธของ

พนักงานบริการ เชน ธุรกิจสายการบิน โรงแรมและธนาคาร ตองเนนในดานการฝกอบรมใน        

การใหบริการที่ดี 

 3.2 ตองสรางความพอใจใหลูกคาโดยเนนการใชการรับฟงคําแนะนําและขอเสนอแนะ

ของลูกคา การสํารวจขอมูลลูกคา และการเปรียบเทียบ ทําใหไดรับขอมูลเพื่อการแกไขปรับปรุง

บริการใหดีขึ้น 

4. ไมสามารถเก็บไวไดนาน (perishability) บริการไมสามารถผลิตเก็บไวไดเหมือนสินคา

อ่ืน ถาความตองการมีสม่ําเสมอ การใหบริการก็จะไมมีปญหา แตถาลักษณะการใหบริการไม

แนนอน จะทําใหเกิดปญหาคือบริการไมทันหรือไมมีลูกคา ตัวอยางรถประจําทางในชวงเวลา

เรงดวนคนจะแนน ตองใชจํานวนในการใหบริการมากขึ้น สถานบันเทิงในวันศุกร วันเสาร คนจะ

แนนทําใหเกิดปญหาการใหบริการไมเพียงพอ กลยุทธการตลาดที่นํามาใชเพื่อปรับความตองการซื้อ

ใหสม่ําเสมอ และปรับการใหบริการไมใหเกิดปญหาหรือนอยเกินไป มีดังน้ี 

 4.1 กลยุทธเพื่อปรับความตองการซื้อ (demand) มีดังน้ี 

 4.1.1 การต้ังราคาใหแตกตาง (differention pricing) เพื่อปรับความตองการซื้อให

สม่ําเสมอ กลาวคือ การต้ังราคาสูงในชวงความตองการซื้อมาก และต้ังราคาตํ่าในชวงความตองการ

ซื้อนอย เชน จัดอาหารบุฟเฟต ราคาพิเศษในชวงปลายเดือนในโรงแรม 

 4.1.2 ก ร ะ ตุ น ใ น ช ว ง ที่ มี ค ว า ม ต อ ง ก า ร ซื้ อ น อ ย  ( non.peak.demand.can.be 

cultivated) โดยขจัดกิจกรรมลดราคาและสงเสริมการขาย เชน โรงแรมมีการจัดรายการเทศกาล

อาหารฝร่ังเศส เปนตน 

 4.1.3 การใหบริการเสริม (complementary services) เชน มีเคร่ือง ATM ไวหนา

ธนาคารเพื่อลดจํานวนลูกคาในธนาคาร 
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 4.1.4 ระบบการนัดหมาย (reservation systems) เพื่อใหทราบถึงจํานวนลูกคาที่

แนนอนเพื่อการวางแผนการใหบริการที่เหมาะสมและเพื่อปรับระดับดีมานดใหเหมาะสม เชน

โรงแรมจัดระบบการจองหองพัก สายการบินจัดระบบการจองที่น่ัง 

 4.2 กลยุทธเพื่อปรับการใหบริการเสนอขาย (supply) มีดังน้ี 

 4.2.1 เพิ่มพนักงานชั่วคราว (part-time employees) เชน หางสรรพสินคาจาง

นักเรียนในชวงปดภาคเรียน ภัตตาคารเพิ่มพนักงานชั่วคราวชวงลูกคามาก 

 4.2.2 การกําหนดวิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพในชวงคนมาก (Peak-time 

efficiency routine) ชางทําผมที่มีชื่อเสียงจะทํางานเฉพาะตัดผม ซอย เซ็ท เทาน้ัน 

 4.2.3 ใหผูบริโภคมีสวนรวมในการใหบริการ (Increase consumer participation) 

เชน ที่ทําการไปรษณียใหลูกคากรอกแบบฟอรมลงทะเบียนและติดแสตมปเพื่อประหยัดเวลาของ

ผูขายในการใหบริการ 

 4.2.4 การใหบริการรวมกันระหวางผูขาย (share services) เชนใชเคร่ือง ATM 

รวมกับธนาคารหลายแหงเพื่อลดคาใชจาย โครงการใชเคร่ืองมือดานการแพทยของโรงพยาบาล

รวมกันเพื่อลดตนทุนและคาใชจาย 

 4.2.5 ก า ร ข ย า ย สิ่ ง อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น อ น า ค ต  ( facilicities.for.future 

expansion) คือสวนสนุกมีการจัดเคร่ืองเลนใหมๆ หรือขยายพื้นที่การใหบริการ 
 

กลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจใหบริการ 

 ธุรกิจที่ใหบริการจะใชสวนประสมการตลาด (marketing mix) ประกอบดวย  

(Kotler อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ, 2539 หนา 107) 

1. ผลิตภัณฑ (product)  

2. ราคา (price) 

3. การจัดจําหนาย (place) 

4. การสงเสริมการตลาด (promotion) และนอกจากน้ันแลวยังตองอาศัยเคร่ืองมืออ่ืน ๆ

เพิ่มเติมประกอบดวย บุคคล (people) หรือ  

5. พนักงาน (employees) ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก (selection) การฝกอบรม (training)  

การจูงใจ (motivation) เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขง 

พนักงานตองมีความสามารถมีทัศนคติที่ดี 

6. ตองมีการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม (Total_Quality_Management—TQM) ตัวอยาง โรงแรม                 
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ตองพัฒนาลักษณะทางกายภาพและรูปแบบการใหบริการ เพื่อสรางคุณภาพใหกับลูกคา   

(Customer-Value Proposition) ไมวาจะเปนดานความสะอาด ความรวดเร็ว หรือผลประโยชนอ่ืนๆ 

7. มีกระบวนการ (process) เพื่อสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคาไดรวดเร็ว

ประทับใจ (customer satisfaction) 

 รูปแบบกลยุทธ 3 ประการในธุรกิจการใหบริการ (three type of marketing strategy in 

service business) การตลาดธุรกิจบริการจึงตองใชเคร่ืองมือทั้งการตลาดภายใน(internal marketing) 

ซึ่งบริษัทตองอาศัยพนักงานเขาชวยและตองอาศัยการตลาดภายนอก (external_marketing)                 

โดยการสื่อสารกับลูกคาการตลาดสัมพันธกันระหวางผูซื้อและผูขาย (interactive marketing) คือ           

(Kotler อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ, 2539 หนา 109) 

1. การตลาดภายใน (internal marketing) การตลาดภายในของบริษัทจะรวมถึงการอบรม

การจูงใจพนักงานขายบริการในการสรางความสัมพันธกับลูกคา  รวมถึงพนักงานที่ให                  

การสนับสนุนการใหบริการ 

2. การตลาดภายนอก (external marketing) เปนการใชเคร่ืองมือทางการตลาดเพื่อให

บริการลูกคา ในการจัดเตรียมการใหบริการ การกําหนดราคา การจัดจําหนาย และการใหบริการ     

แกลูกคา 

3. การตลาดที่สัมพันธกันระหวางผูซื้อและผูขาย ( interactive_marketing) หมายถึง                

การกําหนดคุณภาพบริการใหเปนที่นาเชื่อถือเกิดขึ้นในขณะที่ผูขายใหบริการกับลูกคา ลูกคาอาจจะ

ยอมรับหรือไมขึ้นอยูกับความพึงพอใจของลูกคา ลูกคาจะพิจารณาคุณภาพของการใหบริการโดย

พิจารณาจากดานตางๆ ดังน้ี 

1. คุณภาพดานเทคนิค (Technical Quality) เชน วิธีการซอยผม วิธีการซอมรถ  

2. คุณภาพดานหนาที่ (Functional Quality) เชน มีความรูดานการรักษา ดานการวาความ 

3. คุณภาพบริการที่ลูกคาสามารถประเมินไดกอนซื้อ (Search Qualities) เชนใบประกาศ

เกียรติคุณ หรือโลแสดงถึงความสามารถในการใหบริการ 

4. คุณภาพดานประสบการณ (Experience Qualities) คือ ลักษณะบริการที่ลูกคาสามารถ

ประเมินไดหลังจากซื้อบริการ เชน ผลของการตัดตกแตงบาดแผล (การทําศัลยกรรม) 

5. คุณภาพความเชื่อถือไดวาเปนจริง (Credence Qualities) คือ ลักษณะบริการที่ผูซื้อยากที่

จะประเมินแมจะไดใชบริการแลวก็ตามเปนความรูสึกที่ลูกคาจะประเมินคุณภาพความเชื่อถือที่

ไดรับ 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ 

พฤติกรรมผูบริโภค 

 พฤติกรรมผูบริโภค (consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผูบริโภคทําการคนหา  

การซื้อ การใช  การประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑ และการบริการ ซึ่งคาดวาจะสนอง                   

ความตองการของเขา หรือหมายถึง การศึกษาพฤติกรรม การตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภค

ที่เกี่ยวกับการซื้อและการใชสินคานักการตลาดจําเปนตองศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค

ดวยเหตุผลหลายประการ กลาวคือ Schiffman and Kanuk (อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน, และ       

คนอ่ืนๆ, 2539, หนา 106) 

1. พฤติกรรมของผูบริโภคมีผลตอกลยุทธการตลาดของธุรกิจ 

2. เพื่อใหสอดคลองกับแนวความคิด (marketing concept) ที่วาการทําใหลูกคาพึงพอใจ

ดวยเหตุน้ีจึงตองศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภค เพื่อจัดทําสิ่งกระตุนหรือกลยุทธการตลาดเพื่อ

ตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได 
 

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 

 ศิริวรรณ และคนอ่ืนๆ (2539, หนา 107) ไดใหความหมายของการวิเคราะหพฤติกรรม

ผูบริโภค (analyzing consumer behavior) ไววา เปนการคนควาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ

และการใชของผูบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อและการใชของ

ผูบริโภคคําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธการตลาด (marketing strategies)             

ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผูบริโภคอยางเหมาะสม 

 คําถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6W’s และ 1H ซึ่งประกอบดวย 

Who? What? Why? Which? When? Where? และ How? เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7 O’s 

ซึ่งประกอบดวย Occupants, Objects, Organizations, Occasions, Outlets and Operations ดังตอไปน้ี 

การเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อของตลาดผูบริโภค (consumer market) และกลยุทธการตลาด 

 

 

 

 

 

 

 
 



28 

 

คําถาม(6 W’s และ 1 H) คําตอบท่ีตองการทราบ 

(7 O’s) 

กลยุทธการตลาดท่ีเกี่ยวของ 

 

 ใครอยูในตลาดเปาหมาย          

(Who is in the target market?) 

 

ลักษณะกลุมเปาหมาย 

(occupants)  

ทางดานประชากรศาสตร

ภูมิศาสตร จิตวิทยาหรือ         

จิตวิเคราะห พฤติกรรมศาสตร 

กลยุทธการตลาด (4P,s) 

ประกอบดวยกลยุทธ           

ดานผลิตภัณฑ ราคา  

การจัดจําหนาย และ 

การสงเสริมการตลาดที่

เหมาะสมและสามารถ 

สนองความพึงพอใจของ

กลุมเปาหมายได 

 ผูบริโภคซื้ออะไร  

 (What does the consumer 

buy?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ 

(objects) 

 สิ่งที่ผูบริโภคตองการ 

 จากผลิตภัณฑ ก็คือ ตองการ

คุณสมบัติหรือองคประกอบ

ของผลิตภัณฑ 

(product component) 

 ความแตกตางที่เหนือกวา         

คูแขงขัน (competitive 

differentiation) 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ  

(product strategies)

ประกอบดวยผลิตภัณฑหลัก 

 รูปลักษณผลิตภัณฑ ไดแก   

การบรรจุภัณฑ ตราสินคา 

รูปแบบบริการ ผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑที่คาดหวัง ศักยภาพ

ผลิตภัณฑ ความตางทาง       

การแขงขันประกอบดวย    

ความแตกตางดานผลิตภัณฑ

บริการพนักงานและภาพลักษณ 
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การเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อของตลาดผูบริโภค (consumer market) และกลยุทธการตลาด 

(ตอ) 
 

คําถาม(6 W’s และ 1 H) คําตอบท่ีตองการทราบ 

(7 O’s) 

กลยุทธการตลาดท่ีเกี่ยวของ 

 

 ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ  

(Why does the consumer buy?) 

วัตถุประสงคการซื้อ 

(objectives)  

ผูบริโภคซื้อสินคาเพื่อสนอง

ความตองการของเขาทางดาน

รางกายและจิตวิทยา ซึ่งตอง

ศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการซื้อคือ 

 ปจจัยภายในหรือปจจัยดาน

จิตวิทยา ปจจัยทางสังคมและ

วัฒนธรรม ปจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธที่ใชกันมาก คือ  

 กลยุทธดานผลิตภัณฑ  

 (product strategies) 

 กลยุทธการสงเสริมการตลาด 

(promotion strategies) 

ประกอบดวย กลยุทธดาน 

 การโฆษณา การขายโดย 

 การใชพนักงานขาย การ

สงเสริมการขายการใหขาว 

 การประชาสัมพันธ 

 กลยุทธดานราคา 

 (price strategies) 

กลยุทธดานชองทาง 

การจัดจําหนาย (distribution 

channel strategies) 

 ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจ

ซื้อ (Who participles in the 

buying?) 

บทบาทของกลุมตางๆ 

(organizations) มีอิทธิพลใน

การตัดสินใจซื้อประกอบดวย 

 ผูริเร่ิม 

 ผูมีอิทธิพล 

 ผูตัดสินใจ 

 ผูซื้อ 

 ผูใช 

กลยุทธที่ใชกันมาก คือ  

กล-ยุทธการโฆษณา และ 

(หรือ) กลยุทธการสงเสริม

การตลาด (advertising and 

promotion strategies)  

โดยใชกลุมอิทธิพล 
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การเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อของตลาดผูบริโภค (consumer market) และกลยุทธการตลาด 

(ตอ) 
 

คําถาม(6 W’s และ 1 H) คําตอบท่ีตองการทราบ 

(7 O’s) 

กลยุทธการตลาดท่ีเกี่ยวของ 

 

 ผูบริโภคซื้อเมื่อใด (When does 

the consumer buy?) 

โอกาสในการซื้อ  

(occasions) เชนชวงเดือนใด

ของปหรือชวงฤดูกาลใดของป 

ชวงวันใดของเดือน ชวงเวลาใด

ของวัน โอกาสพิเศษหรือ

เทศกาลวันสําคัญตางๆ 

กลยุทธที่ใชกันมาก คือ  

กล-ยุทธการสงเสริมการขาย 

(promotion strategies) เชน  

ทําการสงเสริมการขายเมื่อใด 

จึงจะสอดคลองกับโอกาสใน

การซื้อ 

 ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where 

does the consumer buy?) 

ชองทางหรือแหลง (outlets) ที่

ผูบริโภคไปกระทําการซื้อเชน 

หางสรรพสินคา ซุปเปอรมาร-

เก็ต รานขายของชํา บางลําพู 

พาหุรัด สยามสแควร ฯลฯ 

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย 

(distribution channel 

strategies) บริษัทนําผลิตภัณฑ

จําหนายตลาดเปาหมายโดย

พิจารณาวาจะผานคนกลาง 

 ผูบริโภคซื้ออยางไร (How does 

the consumer buy?) 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 

(operation) ประกอบดวย 

 การรับรูปญหา 

 การคนหาขอมูล 

 การประเมินผลทางเลือก 

 ตัดสินใจซื้อ 

 ความรูสึกหลังการซื้อ 

กลยุทธที่ใชมากคือกลยุทธ 

การสงเสริมการขาย  

(promotion strategies) 

ประกอบดวยการโฆษณา  

การใหขาวและ 

การประชาสัมพันธ การตลาด 

ทางตรง เชน พนักงานขายจะ

กําหนดวัตถุประสงคใน

การตลาดใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคการตัดสินใจซื้อ 

 

ที่มา. จาก การบริหารตลาดยุคใหม (หนา 137-138), โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืน ๆ, กรุงเทพฯ 

สํานักพิมพธรรมสาร. 
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โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 

  โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (consumer behavior model) เปนการศึกษาเหตุจูงใจที่ใหเกิด 

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมี จุดเ ร่ิมตนจาการที่ เกิดสิ่งกระตุน (stimulus) ที่ทําให เกิด                 

ความตองการสิ่งกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (buyer’s_black_box)  ซึ่ ง

เปรียบเสมือนกลองดําซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับ

อิทธิพลจากลักษณะตาง ๆ ของผูซื้อ แลวจะตองมีการตอบสนองของผูซื้อ (buyer’s response) หรือ

การตัดสินใจของผูซื้อ (buyer’s purchase decision) (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืน ๆ, 2541, หนา 83) 

 จุดเร่ิมตนโมเดลน้ีอยูที่มีสิ่งกระตุน (stimulus) ใหเกิดความตองการกอน แลวทําใหเกิด         

การตอบสนอง (response) ดังน้ันอาจเรียกไดวา S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี ดังน้ี          

(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ, 2541, หนา 84) 

 1. สิ่งกระตุน (stimulus) สิ่งกระตุนอาจเกิดขึ้นเองจากภายในรางกาย (inside stimulus) และ

สิ่งกระตุนจากภายนอก (outside stimulus) นักการตลาดจะตองสนใจและจัดสิ่งกระตุนภายนอก 

เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ สิ่งกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา 

(buying motive) ซึ่งอาจใชเหตุจูงใจซื้อดานเหตุผลและใชเหตุจูงใจซื้อดานจิตวิทยา (อารมณ) ก็ได 

สิ่งกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวนคือ  

 1.1 สิ่งกระตุนทางการตลาด (marketing stimulus) เปนสิ่งกระตุนที่นักการตลาด

สามารถจัดควบคุมและตองจัดใหมีขึ้น เปนสิ่งกระตุนที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด 

(marketing mix) ประกอบดวย 

 1.1.1 สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ (product) เชน ออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงามเพื่อ

การกระตุนความตองการ 

 1.1.2 สิ่งกระตุนดานราคา (price) เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑโดยพิจารณาลูกคาเปาหมาย 

 1.1.3 สิ่งกระตุนดานจัดชองทางการจําหนาย (distribution_หรือ_place) เชน         

จัด จํา หน า ยผลิต ภัณฑ ใหทั่ วถึ ง เพื่ อให ควา มสะดวกแกผูบ ริโภค ถือว า เปนการก ระตุ น                   

ความตองการซื้อ 

 1.1.4 สิ่งกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (promotion) เชนการโฆษณาสม่ําเสมอ

การใชความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคล

ทั่วไปเหลาน้ีถือวาเปนสิ่งที่กระตุนความตองการซื้อ 

 1.2 สิ่งกระตุนอ่ืน ๆ (other stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการของผูบริโภคที่อยู

ภายนอกองคกรซึ่งบริษัทควบคุมไมได สิ่งกระตุนเหลาน้ีไดแก 
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 1.2.1 สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ (economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายไดของ

ผูบริโภค มีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล 

 1.2.2 สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี  ( technological) เชน เทคโนโลยีใหมดาน          

ฝาก-ถอน อัตโนมัติสามารถกระตุนใหใชบริการของธนาคารมากขึ้น 

 1.2.3 สิ่งกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (law and political) เชน กฎหมายเพิ่ม

ลดภาษีมีสินคาหน่ึงจะมีอิทธิพลตอการเพิ่มหรือลดความตองการผูซื้อ 

 1.2.4 สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม (cultural) เชน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใน

เทศกาลจะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซื้อสินคาในเทศกาลน้ัน 

 2. กลองดํา หรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (buyer’s black box) ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อที่

เปรียบเหมือนกลองดํา (black box) ซึ่งผูผลิตผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหา

ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะ และกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ 

 2.1 ลักษณะของผูซื้อ (buyer characteristics) ลักษณะของผูซื้อมีอิทธิพลจากปจจัย     

ตาง ๆ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา            

ซึ่งรายละเอียดในแตละลักษณะจะกลาวในหัวขอปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค 

 2.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ (buyer decision process) ประกอบดวยขั้นตอน 

คือการรับรู ความตองการ (ปญหา) การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อและ

พฤติกรรมหลังการซื้อซึ่งมีรายละเอียดในแตละกระบวนการจะกลาวถึงในหัวขอกระบวนการ

ตัดสินใจของผูซื้อ 

 3. การตอบสนองของผูซื้อ (buyer’s response) หรือการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคหรือผูซื้อ 

(buyer’s purchase decision) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 

 3.1 การเลือกผลิตภัณฑ (product choice) ตัวอยาง การเลือกผลิตภัณฑอาหารเชา         

มีทางเลือก คือ นมสดกลอง บะหมี่สําเร็จรูป ขนมปง 

 3.2 การเลือกตรา (brand choice) ตัวอยาง ถาผูบริโภคเลือกนมสดกลองจะเลือกยี่หอ

โฟรโมสต มะลิ ฯลฯ  

 3.3 การเลือกผูขาย (dealer choice) ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกจากหางสรรพสินคาใด

หรือรานคาใกลบาน 

 3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ (purchase timing) ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกเวลาเชา 

กลางวัน หรือเย็น ในซื้อนมสดกลอง 

 3.5 เลือกปริมาณการซื้อ (purchase amount) ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกวาจะซื้อ           

หน่ึงกลอง คร่ึงโหล หรือหน่ึงโหล 

 4. ปจจัยสําคัญ (ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก) ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของ 
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ผูบริโภค 

 การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม เพื่อทราบลักษณะความตองการของผูบริโภค

ทางดานตาง ๆ และเพื่อจัดสิ่งกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสม เมื่อผูซื้อไดรับสิ่งกระตุนทาง 

การตลาดหรือสิ่งกระตุนอ่ืน ๆ ที่เขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําที่ผูขาย

ไมสามารถคาดคะเนได งานของผูขายและนักการตลาดก็คือ คนหาวาลักษณะของผูซื้อและ

ความรูสึกนึกคิดไดรับอิทธิพลจากสิ่งใดบาง การศึกษาถึงลักษณะของผูซื้อที่เปนเปาหมายจะมี

ประโยชนสําหรับนักการตลาดคือทราบความตองการและลักษณะของลูกคา เพื่อที่จะจัดสวน

ประสมทางการตลาดตาง ๆ กระตุนและสนองความตองการของผูซื้อเปนเปาหมายไดถูกตอง 

 ลักษณะของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล 

มีรายละเอียด ดังน้ี (Stanton & Futrell อางถึงใน ศิริวรรณ และคนอ่ืนๆ, 2539, หนา 113-119) 

 ปจจัยดานวัฒนธรรม (cultural factor) เปนสัญลักษณและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นโดยเปนที่

ยอมรับกันจากรุนหน่ึงไปสูอีกรุนหน่ึงโดยเปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยในสังคม

หน่ึง คานิยมในวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะของสังคมและกําหนดความแตกตางของสังคมหน่ึง

จากสังคมวัฒนธรรมเปนสิ่งกําหนดความตองการและพฤติกรรมของบุคคลซึ่งนักการตลาดตอง

คํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมและนําลักษณะการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ันไปใชกําหนด

โปรแกรมการตลาด ตัวอยางการเปลี่ยนวัฒนธรรมสังคมไทย ไดแก 

1. สตรีมีบทบาทในสังคม เชน บทบาททางการเมืองและทํางานมากขึ้น และมีอํานาจทาง 

เศรษฐกิจมากขึ้น 

2. มนุษยคํานึงถึงคุณภาพชีวิต 

3. บุคคลมีความหวงใยในสุขภาพของตนเอง 

4. มีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองที่อยูอาศัย 

5. ทัศนคติเร่ืองเพศเปลี่ยนแปลง 

6. บุคคลตองการความสะดวกสบายมากขึ้น 

7. บุคคลตองการความเพลิดเพลินและพักผอนเน่ืองจากการทํางานหนัก ในปจจัย         

ดานวัฒนธรรมน้ีนักการตลาดตองศึกษาถึงคานิยมในวัฒนธรรม (cultural value) ซึ่งหมายถึง 

ความรูสึกนึกคิดของบุคคลในสังคม 

 นักการตลาดตองศึกษาคานิยมในวัฒนธรรมตาง ๆ แลวกําหนดกลยุทธที่นําไปใชมากก็คือ 

กลยุทธการโฆษณา 

 วัฒนธรรมแบงออกเปนวัฒนธรรมพื้นฐาน วัฒนธรรมยอยและขั้นตอนของสังคมโดย

ละเอียดดังน้ี 
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1. วัฒนธรรมพื้นฐาน (culture) เปนลักษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคม เชน ลักษณะนิสัย

ของคนไทย ซึ่งเกิดจากการหลอหลอมพฤติกรรมของสังคมไทยทําใหมีลักษณะพฤติกรรมที่

คลายคลึงกัน 

2. วัฒนธรรมกลุมยอย (subculture) หมายถึง วัฒนธรรมของแตละกลุมที่มีลักษณะเฉพาะ

และแตกตางกันซึ่งมีอยูภายในสังคมขนาดใหญและสลับซับซอน วัฒนธรรมยอยเกิดจากพื้นฐาน

ทางภูมิศาสตรและลักษณะพื้นฐานของมนุษย ลักษณะวัฒนธรรมยอยประกอบดวย 

 2.1 กลุมเชื้อชาติ (nationality groups) เชื้อชาติตาง ๆ ไดแก ไทย จีน อังกฤษ อเมริกัน

แตละเชื้อชาติมีการบริโภคสินคาที่แตกตางกัน 

 2.2 กลุมศาสนา (religious groups) กลุมศาสนาตาง ๆ ไดแก ชาวพุทธ ชาวคริสต        

ชาวอิสลาม แตละกลุมมีประเพณีและขอหามที่แตกตางกันจึงมีผลกระทบตอพฤติกรรมการบริโภค 

 2.3 กลุมสีผิว (racial groups) กลุมสีผิวตาง ๆ เชนผิวดํา ผิวขาว ผิวเหลือง แตละกลุมจะ

มีคานิยมในวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ทําใหเกิดทัศนคติที่แตกตางกันดวย 

 2.4 พื้นที่ทางภูมิศาสตร (geographical.areas) หรือ ทองถิ่น (region)  

พื้นที่ทางภูมิศาสตรทําใหเกิดลักษณะการดํารงชีวิตที่แตกตางกันและมีอิทธิพลตอการบริโภคที่

แตกตางกันดวย 

 2.5 กลุมอาชีพ (occupation) เชน กลุมเกษตรกร กลุมผูใชแรงงาน กลุมพนักงาน         

กลุมนักธุรกิจและเจาของกิจการ กลุมวิชาชีพอ่ืน ๆ เชน แพทย นักกฎหมาย ครู  

 2.6 กลุมยอยดานอายุ (age) เชน ทารกวัยรุน ผูใหญวัยทํางาน และผูสูงอายุ 

 2.7 กลุมยอยดานเพศ (sex) ไดแก เพศหญิงและชาย 

3. ชั้นของสังคม (social class) หมายถึง การแบงสมาชิกของสังคมออกเปนระดับฐานะที่

แตกตางกัน โดยที่สมาชิกในแตละชั้นของสังคมจะมีสถานะอยางเดียวกันและสมาชิกในชั้นสังคมที่

แตกตางกันจะมีลักษณะที่แตกตางกัน การแบงชั้นทางสังคม 

 โดยทั่วไปถือเกณฑรายได ทรัพยสิน ชั้นทางสังคมเปนอีกปจจัยหน่ึงที่มีอิทธิพลตอ        

การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค แตละชั้นสังคมจะมีลักษณะและคานิยมและพฤติกรรมการบริโภค

เฉพาะอยาง นักการตลาดจะตองศึกษาชั้นสังคมเพื่อเปนแนวทางในการแบงสวนตลาด การกําหนด

ตลาดเปาหมาย กําหนดตําแหนงผลิตภัณฑและศึกษาความตองการของตลาดเปาหมายรวมทั้ง         

จัดสวนประสมทางการตลาดใหสามารถสนองความตองการของแตละชั้นของสังคมไดถูกตอง           

ชั้นสังคมแบงออกเปนกลุมใหญได 3 ระดับ 

 3.1 ระดับสูง (upper class) แบงเปน กลุมยอยได 2 กลุม 
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 3.1.1 ระดับสูงอยางสูง (upper – upper – class) ไดแก ผูดีเกาและไดรับมรดก

จํานวนมาก เน่ืองจากกลุมน้ีมีอํานาจซื้ออยางพอเพียง สินคาเปาหมายที่กลุม ไดแก สินคาฟุมเฟอย 

เชน เพชร รถยนต ราคาแพง บานราคาสูง 

 3.1.2 ระดับสูงอยางตํ่า ( lower – upper – class) ไดแก ผูบริหารระดับสูง เศรษฐี 

สินคาที่เปาหมายกลุมน้ีจะคลายคลึงกับกลุมระดับสูงอยางสูงกลุมน้ีจะมีความตองการยกยอง

มากกวาระดับสูงอยางสูง 

 3.2 ระดับกลาง (middle class) แบงเปนกลุมยอยได 2 กลุม คือ 

   3.2.1 ระดับกลางอยางสูง (upper – middle – class) ไดแกผูที่ไดรับความสําเร็จ 

ทางอาชีพพอสมควร สินคาที่เปาหมายกลุมน้ีไดแก บาน เสื้อผา รถยนตประหยัดนํ้ามัน เฟอรนิเจอร 

และของใชในครัวเรือนกลุมน้ีมีความตองการดานการยกยองสูงมาก 

 3.2.2 ระ ดับ กล าง อย า ง ตํ่ า  ( lower.–.middle.–.class) .ไ ดแก_พ นักง านระ ดับ

ปฏิบัติงานและหัวหนาระดับปฏิบัติงาน สินคาที่เปาหมาย เปนสินคาราคาปานกลาง เชน สินคาที่ใช

ในชีวิตประจําวัน  

 3.3 ระดับตํ่า (lower class) แบงเปนกลุมยอยได 2 กลุม คือ 

 3.3.1 ระดับตํ่าอยางสูง (upper – lower – class ) ไดแกกลุมผูใชแรงงานและมี

ทักษะพอสมควรสินคาที่เปาหมายกลุมน้ี ไดแก สินคาที่จําเปนแกการครองชีพและราคาประหยัด 

 3.3.2 ระดับตํ่าอยางตํ่า (lower – lower – class) ไดแกกรรมกรที่มีรายไดตํ่า สินคา

ที่มีเปาหมายกลุมน้ีตองการคลายคลึงกับกลุมระดับตํ่าอยางสูง 

 นักการตลาดพบวา ชั้นสังคมมีประโยชนมากสําหรับการแบงสวนตลาดสินคา การกําหนด

กลยุทธดานผลิตภัณฑ การโฆษณา การใหบริการ และกิจกรรมทางการตลาดตางๆ แตละชั้นของ

สังคมจะแสดงความแตกตางในดานการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑและการบริโภคผลิตภัณฑ 
 

 ปจจัยดานสังคม (social factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน และมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบดวยกลุมอางอิง ครอบครัว บทบาทและสถานะของ   

ผูซื้อ 

1. กลุมอางอิง (reference groups) เปนกลุมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของดวยกลุมน้ีจะมีอิทธิพล

ตอทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคลในกลุมอางอิง กลุมอางอิงแบงออกเปน 2 ระดับคือ  

1.1 กลุมปฐมภูมิ (primary groups) ไดแก ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบาน 

1.2 กลุมทุติยภูมิ (secondary groups) ไดแกกลุมบุคคลชั้นนําในสังคม เพื่อนรวมอาชีพ

และรวมสถาบัน บุคคลตาง ๆ ในสังคม 
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 กลุมอางอิงจะมีอิทธิพลตอบุคคลในกลุมทางดานการเลือกพฤติกรรมและการดํารงชีวิต 

รวมทั้งทัศนคติและแนวความคิดของบุคคลเน่ืองมาจากบุคคลตองการใหเปนที่ยอมรับของกลุม    

จึงตองปฏิบัติตามและยอมรับความคิดเห็นตางจากกลุมอิทธิพล นักการตลาดควรทราบวา           

กลุมอางอิงที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภคอยางไร เชน การเผยแพรศาสนาคริสตแก           

กลุมวัยรุน จะใชนักรองชั้นนําของไทยที่วัยรุนโปรดปรานรองเพลงเผยแพรศาสนา 

2. ครอบครัว (family) บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลมากที่สุดตอทัศนคติความคิดเห็น

และคานิยมของบุคคล สิ่งเหลาน้ีเปนอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว การขายสินคา

อุปโภค จะตองคํานึงถึงลักษณะการบริโภคของครอบครัวไทย จีน ญ่ีปุน หรือ ยุโรปซึ่งมีลักษณะที่

แตกตางกัน 

3. บทบาทและสถานะ (role_and_statuses) บุคคลที่จะเกี่ยวของกับหลายกลุม เชน

ครอบครัว กลุมอางอิง องคการ และสถาบันตาง ๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกตางกันใน

แตละกลุม เชนในการเสนอขายวีดิโอของครอบครัวหน่ึงจะตองวิเคราะหวาใครมีบทบาทเปน         

ผูคิดริเร่ิม ผูตัดสินใจซื้อ ผูมีอิทธิพล ผูซื้อ และผูใช 
 

 ปจจัยสวนบุคคล (personal factor) การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวน

บุคคลของคนทางดานตาง ๆ ไดแก อายุ ขั้นตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ 

การศึกษา รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพ และแนวความคิดสวนบุคคลดังน้ี 

1. อายุ (age) อายุที่แตกตางกันจะตองมีความตองการลิตภัณฑตางกัน การแบงกลุม

ผูบริโภคตามอายุประกอบดวย ตํ่ากวา 6 ป, 6-11 ป, 12-19 ป, 20-34 ป, 36-49 ป และ 65 ปขึ้นไป 

เชน กลุมวัยรุนชอบทดลองสิ่งแปลกใหมและสินคาประเภทแฟชั่น และรายการพักผอนหยอนใจ 

2. วงจรชีวิตครอบครัว (family life cycle stage) เปนขั้นตอนการดํารงชีวิตของบุคคลใน

ลักษณะมีครอบครัว การดํารงชีวิตในแตละขั้นตอนเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความตองการทัศนคติ และ

คานิยมของบุคคลทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑและพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน วัฏจักร

ชีวิตครอบครัว ประกอบดวย ขั้นตอนแตละขั้นจะมีลักษณะการบริโภคที่แตกตางกัน 

3.  อาชีพ (occupation) อาชีพของแตละบุคคล จะนําไปสูความจําเปนและความตองการ

สินคาบริการที่แตกตางกัน เชน ขาราชการจะซื้อชุดทํางานและสินคาที่จําเปน ประธานกรรมการ

บริษัทและภรรยาจะซื้อสินคาราคาสูง หรือต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งนักการตลาดจะศึกษาวาผลิตภัณฑของ

บริษัทมีบุคคลอาชีพไหนสนใจ เพื่อจัดกิจกรรมการตลาดใหสนองความตองการใหเหมาะสม 

4. โอกาสทางเศรษฐกิจ (economic_circumstanstances) หรือรายได (income) โอกาสทาง

เศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ โอกาสเหลาน้ี ประกอบดวย

รายได อํานาจการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน นักการตลาดตองสนใจแนวโนมของรายได
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สวนบุคคล การเพิ่มหรือลดของอัตราดอกเบี้ย ถาภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าคนมีรายไดตํ่า กิจการตอง

ปรับปรุงดานผลิตภัณฑ การจัดจําหนายการเพิ่มหรือลดการผลิตและสินคาคงคลัง และวิธีการตาง ๆ 

เพื่อปองกันการขาดแคลน เงินหมุนเวียน 

5. การศึกษา (education) ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑมีคุณภาพดี

มากกวาผูมีการศึกษาตํ่า 

6. คานิยมหรือคุณคา (value) และรูปแบบการดํารงชีวิต (lifestyles) คานิยมหรือคุณคา 

(value) หมายถึง ความนิยมในสิ่งของหรือบุคคลหรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือหมายถึง 

อัตราสวนของผลประโยชนที่รับรูตอราคาสินคา สวนรูปแบบการดํารงชีวิต (lifestyles) หมายถึง 

รูปแบบของการดํารงชีวิตในโลกมนุษย โดยแสดงออกในรูปของกิจกรรม ความสนใจ และ      

ความคิดเห็น 
 

 ปจจัยทางจิตวิทยา (psychological factors) การเลือกซื้อของบุคคลไดรับอิทธิพลจากปจจัย

ดานจิตวิทยาซึ่งถือวาเปนปจจัยภายในตัวผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อการใชสินคา

ปจจัยภายใน ประกอบดวยองคประกอบตอไปน้ี 

1. การจูงใจ (motivation) หมายถึงพลังสิ่งกระตุน (drive) ที่อยูภายใตตัวบุคคล ซึ่งกระตุน

ใหบุคคลตองปฏิบัติ การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แตอาจจะถูกกระทบจากปจจัยภายนอก เชน

วัฒนธรรม ชั้นทางสังคม หรือสิ่งกระตุนที่นักการตลาดใชเปนเคร่ืองมือการตลาดเพื่อกระตุนให 

เกิดความตองการ 

 พฤติกรรมของมนุษยเกิดขึ้นตองมีแรงจูงใจ (motive) ซึ่งหมายถึง ความตองการที่ไดรับ

การกระตุนจากภายในตัวบุคคลที่ตองการแสวงหาความพอใจดวยพฤติกรรมที่มี เปาหมาย                

นักการตลาดตองศึกษาแรงจูงใจที่เกิดขึ้นในตัวมนุษย ซึ่งถือวา เปนความตองการของมนุษย         

อันประกอบดวย ความตองการดานรางกาย และความตองการดานจิตวิทยาตาง ๆ ความตองการ

เหลาน้ีทําใหเกิดแรงจูงใจที่จะหาสินคาหรือบริการมาบําบัดความตองการของตนเอง นักจิตวิทยาได

เสนอทฤษฎีการจูงใจที่มีชื่อเสียงมาก คือ ทฤษฎีการจูงใจของ Maslow อางถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน 

และคนอ่ืน ๆ, 2539, หนา 143) ซึ่งมีขอสมมติฐานขั้นพื้นฐาน ดังน้ี  

1.1 มนุษยมีความตองการหลายประการและเปนความตองการที่ไมมีที่สิ้นสุด 

1.2 ความตองการจะมีความสําคัญแตกตางกัน มนุษยจึงสามารถจะลําดับความสําคัญ

ของความตองการได (hierarchy of needs)  

1.3 บุคคลจะแสวงหาความตองการที่สําคัญที่สุดหรือสําคัญมากกวากอน 

1.4 เมื่อบุคคลไดสิ่งที่ตองการบําบัดความตองการของตนแลวความจําเปนในสิ่งน้ันจะ

หมดไป 
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1.5 บุคคลเร่ิมสนใจในความตองการสําคัญอยางอ่ืนตอไป ตามทฤษฎีของ Maslow ได 

จัดประเภทความตองการความสําคัญออกเปน 5 ระดับ คือ 

1.5.1 ความตองการของรางกาย (physiological needs) เปนความตองการพื้นฐาน

เพื่อความอยูรอด เชน อาหาร อากาศ นํ้าด่ืม ที่อยูอาศัย เคร่ืองนุงหม ยารักษาโรค ความตองการ     

ยกยอง และความตองการทางเพศ 

1.5.2 ความตองการความปลอดภัย (safety needs) เปนความตองการที่เหนือกวา

ความตองการอยูรอด ซึ่งมนุษยตองการเพิ่มความตองการในระดับที่สูงขึ้น เชน ความตองการมั่นคง

ในการทํางาน ความตองการไดรับการปกปองคุมครอง ความตองการความปลอดภัยจากอันตราย

ตาง ๆ เปนตน 

1.5.3 ความตองการดานสังคม (social needs) หรือความตองการความรักและ   

การยอมรับ (love and belongingness needs) เชน ความตองการทั้งในแงของการใหและการไดรับซึ่ง

ความรัก ความตองการเปนสวนหน่ึงของหมูคณะ ความตองการใหไดรับการยอมรับ เปนตน สินคา

ที่สามารถสนองความตองการน้ี ไดแก ของขวัญ ส.ค.ส. เคร่ืองแบบ ดอกกุหลาบ ฯลฯ  

1.5.4 ความตองการยกยอง (esteem needs) ซึ่งเปนความตองการยกยองสวนตัว

(self-esteem) ความนับถือ (recognition) และสถานะ (status) จากสังคม ตลอดจนเปนความพยายาม

ที่จะใหมีความสัมพันธระดับสูงกับบุคคลอ่ืน ๆ เชน ความตองการใหไดรับการเคารพนับถือ 

ความสําเร็จ ความรู ศักด์ิศรี ความสามารถ สถานะที่ดีในสังคมและมีชื่อเสียงทางสังคม สินคา              

ที่สนองความตองการในดานน้ี ไดแก บานหรูหรา รถยนตราคาแพง แหวนเพชร เฟอรนิเจอร          

ราคาแพง ฯลฯ 

1.5.5 ความตองการประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต (self-actualization) เปน

ความตองการสูงสุดของแตละบุคคล ซึ่งถาบุคคลใดสามารถบรรลุความตองการในขั้นน้ีจะไดรับ

การยกยองเปนบุคคลพิเศษ เชน ความตองการที่เกิดจากความสามารถทําทุกสิ่งทุกอยางไดสําเร็จ 

นักรองหรือนักแสดงที่มีชื่อเสียง เปนตน สินคาที่สามารถตอบสนองความตองการในขอน้ี ไดแก 

ล็อตเตอร่ี เคร่ืองสําอาง ปริญญาบัตร 

  นักการตลาด จะตองพยามยามศึกษาถึงความตองการในแตละขั้นตอนของมนุษยบริษัท

พิจารณาวาผลิตภัณฑของบริษัทสามารถสนองความตองการอะไรบาง แลวใชเคร่ืองมือการตลาด

ตางๆ เพื่อจูงใจผูบริโภคใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑของบริษัท 

  ทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg (Herzberg Theory of Motivation) 

Frederick Herzberg ไดพัฒนาทฤษฎี 2 ปจจัย ประกอบดวย (Herzberg อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน 

และคนอ่ืนๆ, 2539 หนา 147) 

 1.5.1.1  ปจจัยที่เปนสาเหตุของความพอใจ (satisfaction) 
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 1.5.1.2  ปจจัยที่เปนสาเหตุของความไมพอใจ (dissatisfaction) ทฤษฎีน้ี

นําไปใช 2 กรณี คือ 

1.) ผูผลิตหรือผูขายจะตองหลีกเลี่ยงความไมพึงพอใจของลูกคา 

2.) ผูผลิตหรือผูขายจะตองคํานึงถึงความแตกตางที่สําคัญ เพื่อสราง

ความพึงพอใจใหลูกคา 

2. การรับรู (perception) เปนกระบวนการซึ่งแตละบุคคลไดรับการเลือกสรร จัดระเบียบ 

และความหมายขอมูลเพื่อที่จะสรางภาพที่มีความหมาย หรือหมายถึง กระบวนการความเขาใจ  

(การเปดรับ) ของบุคคลที่มีตอโลกที่ เขาอาศัยอยู  จากความหมายน้ีจะเห็นวาการรับรู เปน

กระบวนการของแตละบุคคลซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยภายใน เชน ความเชื่อ ประสบการณ ความตองการ

และอารมณ นอกจากน้ียังมีปจจัยภายนอก คือ สิ่งกระตุน การรับรูจะพิจารณาเปนกระบวนการ   

การกลั่นกรอง การรับรูจะแสดงถึง ความรูสึกจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก การไดเห็น ไดกลิ่น    

ไดยิน ไดรสชาติ และไดรูสึก ขั้นตอนการรับรูมี 4 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี ( Herzberg อางถึง

ใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืน ๆ, 2541, หนา 91) 

2.1 การเปดรับขอมูลที่ไดเลือกสรร (selective exposure) เกิดขึ้นเมื่อผูบริโภคเปด

โอกาสใหขอมูลเขามาสูตัวเองตัวอยาง ผูชมโทรทัศนอาจจะเลือกเปลี่ยนชองหรือออกจากหองเมื่อ

ขาวสารหรือโฆษณาน้ันไมนาสนใจ หรือชมโฆษณาน้ันถานาสนใจ 

2.2 การต้ังใจรับขอมูลที่ไดเลือกสรร (selective attention) เกิดขึ้นเมื่อผูบริโภคเลือกรับ 

ต้ังใจรับสิ่งกระตุนอยางใดอยางหน่ึง เพื่อใหกลุมเปาหมายเกิดความต้ังใจรับขอมูล นักการตลาด

จะตองใชความพยายาม ที่จะสรางงานการตลาดใหมีลักษณะเดนเพื่อทําใหเกิดการต้ังใจรับขาวสาร

อยางตอเน่ือง 

2.3 ความเขาใจในขอมูลที่ไดเลือกสรร (selective comprehension) แมผูบริโภคต้ังใจ

รับขาวสารการตลาด แตไมไดหมายความวาขาวสารน้ันถูกตีความไปในทางที่ถูกตอง ในขั้นน้ีจึง

เลือกการตีความหมายขอมูลที่รับเขามาวามีความเขาใจตามที่นักการตลาดกําหนดไวหรือไม          

ถาเขาใจก็จะนําไปสูขั้นตอนการตีความขึ้นอยูกับทัศนคติ ความเชื่อ และประสบการณ 

2.4 การเก็บรักษาขอมูลที่ไดเลือกสรร (selective retention) หมายถึง การที่ผูบริโภครับ

ขอมูลบางสวนที่เขาไดเห็น ไดอาน หรือไดยิน หลังจากเกิดการเปดรับและเกิดความเขาใจแลว

นักการตลาดพยายามสรางใหขอมูลอยูในความทรงจําของผูบริโภคซึ่งความจําของผูจะทําใหเกิด

การตัดสินใจซื้อ 

 การเรียนรู (learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม และ/หรือ ความโนมเอียง

ของพฤติกรรมจากประสบการณที่ผานมา การเรียนรูของบุคคลเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไดรับสิ่งกระตุน 

(stimulus) นักการตลาดไดประยุกตใชทฤษฎีน้ีดวยการโฆษณาซ้ําอีกหรือจัดการสงเสริมการขาย 
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(ถือวาเปนสิ่งกระทําเพื่อใหเกิดการตัดสินใจซื้อและใชสินคาประจําเปนการตอบสนอง) การเรียนรู

เกิดจากอิทธิพลหลายอยางเชน ทัศนคติ ความเชื่อถือ และประสบการณในอดีต อยางไรก็ตามสิ่ง

กระตุนน้ันจะมีอิทธิพลที่ทําใหเกิดการเรียนรู มีคุณคาในสายตาลูกคา ตัวอยางการจัดกิจกรรม

สงเสริมการขายในรูปการแจกแถมตัวอยางจะมีอิทธิพลทําใหเกิดความตองการคือการทดลองใชได

ดีกวาการจัดกิจกรรมการแถม เพราะการแถมน้ันลูกคาตองเสียเงินเพื่อซื้อสินคาไวถาไมซื้อก็จะ    

ไมเกิดการทดลองใชสินคาที่แถม 

 ความเชื่อถือ (beliefs) เปนความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งเปนผลมาจาก

ประสบการณในอดีต เชน เอสโซสรางใหเกิดความเชื่อถือวานํ้ามันเอสโซมีพลังสูง โดยใชสแกนวา

จับเสือใสถังพลังสูง เปปซี่สรางใหเกิดความเชื่อถือวาเปนรสชาติของคนรุนใหม นํ้ามันไรสารตะกั่ว

ในชวงแรกผูบริโภคเกิดความเชื่อถือวาการใชนํ้ามันไรสารตะกั่วมีปญหากับเคร่ืองยนต ซึ่งเปน

ความเชื่อถือในดานลบที่นักการตลาดตองรณรงคเพื่อแกไขความเชื่อที่ผิดพลาด  

 ทัศนคติ (attitudes) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจของบุคคล

ความรูสึกดานอารมณและแนวโนมการปฏิบัติที่มีผลตอความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือหมายถึง

ความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง ทัศนคติเปนสิ่ งที่มี อิทธิพลตอความเชื่อ                 

ในขณะเดียวกันความเชื่อก็มีอิทธิพลตอทัศนคติของผูบริโภคกับการตัดสินใจซื้อสินคาจะมี

ความสัมพันธกัน จากการศึกษาพบวาทัศนคติน้ันเกิดขึ้นมาไดอยางไรและการเปลี่ยนแปลงอยางไร

การเกิดทัศนคติน้ันเกิดจากขอมูลที่แตละคนไดรับ กลาวคือ เกิดจากประสบการณที่เรียนรูในอดีต

เกี่ยวกับสินคาหรือความนึกคิดของบุคคล และเกิดจากความสัมพันธที่มีตอกลุมอางอิง เชน พอ แม 

เพื่อน บุคคลชั้นนําในสังคม เปนตน ถานักการตลาดตองการใหผูบริโภคซื้อสินคาของเขา              

นักการตลาดมีทางเลือก คือ  

1. สรางทัศนคติของผูบริโภคใหสอดคลองกับสินคาของธุรกิจ 

2. พิจารณาวาทัศนคติของผูบริโภคเปนอยางไร แลวจึงพัฒนาสินคาใหสอดคลองกับ

ทัศนคติของผูบริโภค โดยทั่วไปการพัฒนาสินคาใหสอดคลองกับทัศนคติทําไดงายกวา              

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูบริโภคใหเกิดความตองการในสินคา เพราะตองใชเวลานานและใช

เคร่ืองมือในการติดตอสื่อสารจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลได 

 บุคลิกภาพ (personality) และทฤษฎี Freud (Freud theory) หมายถึง ลักษณะดานจิตวิทยา

ที่แตกตางกันของบุคคล ซึ่งนําไปสูการตอบสนองตอสิ่งแวดลอมที่มีแนวโนมเหมือนเดิมและ

สอดคลองกัน ทฤษฎีการจูงใจของ Freud (Freud’s theory of motivation) มีขอสมมติวาอิทธิพลดาน

จิตวิทยา ซึ่งกําหนดพฤติกรรมมนุษย แรงจูงใจ (motive) และ บุคลิกภาพ (personality) สวนใหญ

เปนจิตใตสํ า นึก (unconscious) ซึ่ ง เปนสวนกําหนดบุคลิกภาพ บุคลิกภาพของมนุษย อัน

ประกอบดวย อิด อีโก ซุปเปอรอีโก ทฤษฎีน้ีไดนําไปใชในการกําหนดบุคลิกภาพของผูบริโภคดวย 
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Freud (อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ, 2541, หนา 93 ) พบวา บุคลิกภาพและพฤติกรรม

ของมนุษยถูกควบคุมโดยความนึกคิดพื้นฐาน 3 ระดับ คือ 

1. อิด (id) เปนสวนที่แสดงพฤติกรรมออกมาตามความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยตาม

ความตองการที่แทจริง โดยมิไดมีการขัดเกลาใหพฤติกรรมน้ันเหมาะกับคานิยมของสังคม

พฤติกรรมที่เกิดจากอดีตอาจจะดีหรือไมดีก็ได เชน พฤติกรรมการกาวราว ความตองการทางเพศ 

ความตองการแสวงหาความพึงพอใจ 

2. อีโก (ego) เปนความตองการดานการยกยอง ความภาคภูมิใจ ความเคารพ และสถานะ

ของบุคคล อีโกเปนศูนยกลางการควบคุมดวยเหตุผลของจิตใจมนุษยเพื่อรักษาความสมดุลจาก      

ความตองการทางสัญชาติญาณที่เกิดจากอิด และความตองการดานสังคม ดังน้ันอีโกจึงเปนสวน

แสดงพฤติกรรมออกมาใหเหมาะสมกับกาลเทศะ เหตุผลหรือเหตุการณที่เปนจริงในสังคมเชน       

การใชโทรศัพทมือถือหรือการใชบัตรเครดิตเปนสวนที่สนองความตองการดานสังคม การใช              

รถเบนซถือเปนอีโกซึ่งเปนบุคลิกภาพที่แสดงออกมาตามคานิยมของสังคม ทําหนาที่เปนตัวเก็บกด       

สิ่งกระตุนจากอิด 

3. ซุปเปอรอีโก (super ego) เปนสวนที่แสดงพฤติกรรมออกมาตามคานิยมของสังคมและ

มาตรฐานดานศีลธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับสังคมกลาววาสิ่งใดที่ดีงามควรยึดถือและประพฤติปฏิบัติ 

สวนของซุปเปอรอีโกก็จะรับไวและปฏิบัติตาม บทบาทที่สําคัญของซุปเปอรอีโก คือ ทําหนาที่

ยับยั้งการกระทํา การแสวงหาความพอใจของบุคคลใหปฏิบัติตามกฎและขอบังคับของสังคม         

สวนอีโกเปนสื่อกลางระหวางอิดและซุปเปอรอีโก โดยพยายามพัฒนาสิ่งกระตุนจากอิดออกมาเปน

พฤติกรรมที่สอดคลองกับซุปเปอรอีโกนักการตลาดศึกษาทฤษฎี Freud เพื่อสรางบุคลิกภาพของ

สินคาหรือบุคลิกภาพของผูใชสินคา โดยมีแนวโนมที่จะสอดคลองตัวอยางการกระตุนใหเกิด          

ความตองการนํ้ามันไรสารตะกั่วจะชี้ถึงภาระความรับผิดชอบของผูใชรถที่จะชวยแกปญหามลพิษ

ทางอากาศ การจบการศึกษาในระดับปริญญาโทปริญญาเอก ซึ่งชี้ถึงความตองการในการแกปญหา

ในสังคม อาชีพแพทยซึ่งชี้ถึงการชวยเหลือชีวิตมนุษย และอาชีพครูซึ่งถือวาเปนการสรางอาชีพ

มนุษย 

 แนวความคิดของตนเอง (self concept) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่บุคคลคิดตอตนเองหรือ

ความคิดวาบุคคลอ่ืน (สังคม) มีความคิดเห็นตอตนอยางไร มี 4 กรณี ดังน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน และ

คนอ่ืนๆ, 2541, หนา 94) 

1. แนวคิดของตนที่แทจริง (real self) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมองตนเองที่

แทจริง เปนขอเท็จจริงที่บุคคลตองการ ตัวอยาง การที่ผูบริโภคเลือกใชสบูลักส  เพราะมี

แนวความคิดเปนของตนเองที่แทจริงวาเปนครีมบํารุงผิวในรูปสบู 
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2. แนวคิดของคนในอุดมคติ (ideal self) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่บุคคลใฝฝนอยากให

ตนเปนเชนน้ัน บุคคลจึงมักทําใหพฤติกรรมของเขาสอดคลองกับความคิดในอุดมคติ เชน คนที่

ใฝฝนอยากมิผิวสวยเหมือนดาราภาพยนตร ก็จะใชผลิตภัณฑตามที่ดาราใช คือ สบูลักส 

3. แนวคิดของตนเองที่ตองการใหบุคคลอ่ืน (สังคม) มองตนเองที่แทจริง (real other) 

หมายความวา บุคคลนึกเห็นภาพลักษณวาบุคคลอ่ืน (สังคม) มองตนเองที่แทจริงวาเปนอยางไร  

เชน บุคคลถูกบุคคลอ่ืน (สังคม) มองวาลักสเปนครีมบํารุงผิวในรูปสบู 

4. แนวคิดของตนเองแนวที่ตองการใหบุคคลอ่ืน (สังคม) คิดเกี่ยวกับตนเองในอุดมคติ

(ideal other) หมายถึง การที่บุคคลตองการใหบุคคลอ่ืน (สังคม) คิดถึงเขาในแงใด เชน ตองการให

บุคคลอ่ืน (สังคม) มองวาเปนสบูที่ดาราภาพยนตรใช 

 นักการตลาดจําเปนตองศึกษาหลักเกณฑการตัดสินใจซื้อคือปจจัยภายนอก อันเปนผล           

มาจากปจจัยดานวัฒนธรรม และสังคม ปจจัยดานจิตวิทยาซึ่งถือวาเปนปจจัยภายใน รวมทั้งลักษณะ

สวนบุคคล ปจจัยเหลาน้ีมีประโยชนตอการพิจารณาลักษณะความสนใจของผูซื้อที่มีผลิตภัณฑ          

โดยจะนําไปปรับปรุงผลิตภัณฑตัดสินใจดานราคา การจัดจําหนาย ชองทางการจัดจําหนาย และ        

การสงเสริมการตลาด เพื่อสรางใหผูบริโภคเกิดทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑและบริษัท 
 

บทบาทของผูบริโภคท่ีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 

 บทบาทของผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อ (buying role) เปนบทบาทของ

ผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อ ซึ่งมีบทบาทที่แตกตางกัน ดังน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน และ   

คนอ่ืน ๆ, 2541 หนา 94) 

 

1. ผูริเร่ิม (initiator) เปนผูเสนอความคิดที่จะซื้อผลิตภัณฑ 

2. ผูมีอิทธิพล (influencer) เปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่จะใหคําแนะนําวาควรซื้อหรือไมควร

ซื้อสินคา 

3. ผูตัดสินใจ (decider) เปนผูที่จะตัดสินใจขั้นสุดทายวาจะซื้อหรือไมซื้อสินคา 

4. ผูซื้อ (buyer) เปนผูที่ไปซื้อสินคา 

5. ผูใช (user) เปนผูบริโภคที่ใชสินคาหรือบริการน้ัน 
  

 ข้ันตอนการตัดสินใจซื้อ (buying decision process) เปนลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ

ของผูบริโภค จากการสํารวจรายงานของผูบริโภคจํานวนมากในกระบวนการซื้อ พบวา ผูบริโภค

ผานกระบวนการ 5 ข้ันตอนคือ การรับรูความตองการ การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก        

การตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ซึ่งแสดงใหเห็นวากระบวนการซื้อเร่ิมตนกอน           
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การซื้อจริงๆ และมีผลกระทบหลังจากการซื้อโดยมีรายละเอียด ดังน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน และ          

คนอ่ืนๆ, 2541, หนา 96)  

1. การรับรูถึงความตองการ(need recognition) หรือการรับรูปญหา (problem recognition) 

การที่บุคคลรับรูถึงความตองการภายในของตนซึ่งอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุน เชน         

ความหิว ความกระหาย ความตองการทางเพศ ความเจ็บปวด ฯลฯ ซึ่งรวมถึงความตองการของ

รางกาย (psychological needs) และความตองการที่เปนความปรารถนา (aegvired needs) อันเปน

ความตองการดานจิตวิทยา (psychological needs) สิ่งเหลาน้ีเกิดขึ้นเมื่อถึงระดับหน่ึงจะกลายเปน 

สิ่งกระตุน บุคคลจะเรียนรูวิธีที่จะจัดการกับสิ่งกระตุนจากประสบการณในอดีต ทําใหรูวาจะ

ตอบสนองสิ่งกระตุนอยางไร 

2. การคนหาขอมูล (information search) ถาความตองการถูกกระตุนมากพอ และสิ่งที่

สามารถสนองความตองการอยูใกลกับผูบริโภค ผูบริโภคจะดําเนินการเพื่อใหเกิดความพอใจทันที 

เชน บุคคลที่เกิดความหิว มองเห็นรานอาหารและเขาไปซื้ออาหารบริโภคทันที แตในบางคร้ัง     

ความตองการที่เกิดขึ้นไมสามารถสนองความตองการไดทันที ความตองการถูกจดจําไว เพื่อหาทาง

สนองความตองการในภายหลัง เมื่อความตองการถูกกระตุนไดสะสมไวมาก จะทําใหเกิด              

การปฏิบัติในภาวะอยางหน่ึง คือ ความต้ังใจใหไดรับการสนองความตองการ เขาจะพยายามคนหา

ขอมูลเพื่อหาทางสนองความตองการที่ถูกกระตุน ถานาย ก. มีความตองการกลองถายรูป เขาจะ

พยายามคนหาขอมูลจากโฆษณา หรือจากคําแนะนําของเพื่อน ปริมาณขอมูลที่คนหาขึ้นอยูกับวา

บุคคลเผชิญกับการแกปญหามากหรือนอย ขอมูลที่ผูบริโภคตองการ 

3. การประเมินทางเลือก (evaluation of alternatives) เมื่อผูบริโภคไดขอมูลมาแลวจากขั้น

ที่สอง ผูบริโภคเกิดความเขาใจและประเมินทางเลือกตาง ๆ นักการตลาดจําเปนตองรูถึงวิธีการ    

ตาง ๆ ที่ผูบริโภคใชในการประเมินทางเลือก กระบวนการประเมินผลไมใชสิ่งที่งาย และไมใช

กระบวนการเดียวที่ใชกับผูบริโภคทุกคนและไมใชเปนของผูซื้อคนใดคนหน่ึงในทุกสถานการณ

การซื้อ 

4. การตัดสินใจซื้อ (purchase decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นที่ 3 จะชวยให

ผูบริโภคกําหนดความพอใจระหวางผลิตภัณฑตาง ๆ ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่เขาชอบ

มากที่สุดและปจจัยตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการประเมินผล พฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อ               

3 ประการ คือ หลังจากการประเมินทางเลือก(evaluation of alternative) กอนที่จะเกิดความต้ังใจซื้อ 

(purchase intention) 

5. ความรูสึกภายหลังการซื้อ (postpurchase.feeling) หลังจากการซื้อและทดลองใช

ผลิตภัณฑผูบริโภคจะมีประสบการณเกี่ยวกับความพอใจหรือไมพอใจผลิตภัณฑ ซึ่งนักการตลาด
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จะตองพยายามทราบถึงการคาดคะเน (expectuation-e) และการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ 

(performance-e) 

 

ประวัติของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 ในอดีตวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการเดิมเปนทองนา คุณพอเพิ่ม คุณแมละออง 

รุงเรือง ทานไดต้ัง ปณิธาน ไววา จะใหสถานที่แหงน้ีเปนสถาบันการศึกษา ที่ประสิทธปิระสาทวิชา

ความรูใหแกเยาชนไทย จึงไดจัดต้ังโรงเรียนอรรถวิทยขึ้นในปพ.ศ. 2516 เปดสอนในระดับอนุบาล

ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยใหทายาทบริหาร และใหนายชนะ รุงแสง เปนประธานกรรมการ 

 ตอมาในปการศึกษา 2524 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการไดถูกกอต้ังขึ้นโดยมี

ดร.สมศักด์ิ  รุงเรือง เปนผูรับใบอนุญาตเปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคบาย 

โดยใชโรงเรียนอรรถวิทยเปนสถานที่เรียน (เดิมใชชื่อวาโรงเรียนอรรถวิทยพณิชยการและได

เปลี่ยนชื่อเปน”วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการในปพ.ศ.2554”) ในระยะแรกที่เปดทําการ

สอนมีนักศึกษาเพียง 120 คน มีอาจารย 5 ทาน จนกระทั่งปการศึกษา 2528 ไดมีการปรับปรุงขนาด

ใหญ โดยเปดสอนเปน 2 รอบ คือ รอบเชาและรอบบาย มีนักศึกษาเพิ่มขึ้นเปน 300 คน มีอาจารย 10 

ทาน และไดแยกบริเวณสถานที่ อาคารเรียน การบริหาร และการจัดการเปนเอกเทศจากโรงเรียน

อรรถวิทย 

 นับต้ังแตน้ันเปนตนมา วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ไดเจริญกาวหนาและ

พัฒนามาตามลําดับ จนกระทั่งปการศึกษา 2535 วิทยาลัยฯไดกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 

ชั้น จํานวน 12 หองเรียน โดยตอเติมจากอาคารเดิมเปนรูปตัวแอล ในปเดียวกันน้ีเองวิทยาลัยฯได

ขยายการรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้น โดยเปดเรียน 2 สาขา คือ 

สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด รับนักศึกษาในปแรกได 210 คน ทําใหมีนักศึกษาทั้ง

ระดับ ปวช. และปวส. รวมทั้งสิ้น 1,595 คน  

 ในปการศึกษา 2536 ไดตอเติมอาคารเรียนหลังที่ 2 จาก 3 ชั้น เปน 4 ชั้น เพื่อรองรับ

นักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น ในปพ.ศ.2536 มีนักศึกษาทั้งสิ้น 2,286 คน แมวาวิทยาลัยฯ จะเพิ่งกอสราง

และตอเติมอาคารเรียนหลังที่ 2 แตเน่ืองจากปริมาณนักศึกษามีเพิ่มมากขึ้น ทําใหอาคารสถานที่คับ

แคบและไมเพียงพอ ดังน้ันในปการศึกษา 2537  วิทยาลัยฯ จึงไดกอสรางอาคารหลังที่ 3 ขึ้น ชื่อ

อาคารวา “คุณพอเพิ่ม  รุงเรือง” ลักษณะอาคารเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 6 ชั้น ชั้นลอย 1 ชั้น 

จํานวน 44 หองเรียน ชั้นลางสุดเปนโรงอาหาร และที่พักผอน งบประมาณในการกอสราง 30 ลาน

บาท และใชงบประมาณอีก 15 ลานบาท ในการปรับปรุง อาคารเรียน และซื้อวัสดุครุภัณฑใหม

ทั้งหมด ไดแก เคร่ืองคอมพิวเตอร I.B.M. เคร่ืองพิมพดีด OLYMPLA หอง SOUND LAB เคร่ือง

คํานวณ และครุภัณฑอ่ืน ๆ 
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 อาคารหลังน้ีถือวาเปนอาคารที่สมบรูณ มีความทันสมัยและเพียบพรอมดวยเคร่ืองอํานวย

ความสะดวก โดยติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศทุกหอง ติดต้ังลิฟท 1 ตัว ทุกหองสามารถรับสัญญาณ

ดาวเทียม มีหองพักอาจารยทุกชั้น มีหองนํ้า-หองสวมทุกชั้น ต้ังแตชั้นที่ 4 ถึงชั้นที่ 6  มีระเบียงนอก

อาคาร เพื่อการพักผอน 

 ปการศึกษา 2540 วิทยาลัยฯ ไดเปดทําการสอนระดับ ปวส. โดยใชสื่อการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ (English Program) นอกเหนือจากการใชสื่อการสอนเปนภาษาไทยที่มีอยูเดิม สาขาวิชาที่

เปดทําการสอน ไดแก คอมพิวเตอรธุรกิจ (Business Computing) และการตลาด (Marketing) การเรียน

การสอนไดใชภาษาอังกฤษทั้งสิ้น อาจารยผูสอนเปนชาวตางประเทศ จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

ฟลิปปนส แคนนาดา และอังกฤษ 

 ปการศึกษา 2542 วิทยาลัยฯ ไดสรางอาคารขึ้น 1 หลัง ชื่ออาคารวา “อาคารรุงเรือง 1” 

ลักษณะอาคารเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 4 ชั้น ภายในอาคารประกอบดวยชั้นลางจัดเปน

สํานักกิจการนักศึกษา ชั้นที่สองจัดเปนสํานักวิชาการและหองรับรอง ชั้นที่สามจัดเปนสํานัก

ประกันคุณภาพ, ศูนยวิจัยและพัฒนา, ศูนยแนะแนวและจัดหางาน สวนชั้นที่สี่จัดเปนหองประชุม 

จํานวน 120 ที่น่ัง อาคารหลังน้ีเปนอาคารทันสมัย มีเคร่ืองอํานวยความสะดวกครบครัน สามารถ

ใหบริการไดทุกบุคลากรในวิทยาลัยฯ และนอกวิทยาลัยฯ 

 ปการศึกษา 2543 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการมีนักศึกษาประมาณ 3,200  คน 

อาจารยผูทรงคุณวุฒิ ต้ังแตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งชาวไทยและชาว

ตางประเทศกวา 120 ทาน เปนสถาบันการศึกษาที่มีความเพียบพรอม ทันสมัย ในดานอาคาร

สถานที่และอุปกรณการเรียนการสอนครบวงจร นอกจากการเรียนการสอนระดับ ปวช. และปวส. 

วิทยาลัยฯ ไดขยายการศึกษาใหสูงขึ้น โดยไดจัดต้ังวิทยาลัยเซาอีสทบางกอก เมื่อปการศึกษา 2543 

สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในปการศึกษา

แรกไดเปดทําการสอนเพียงคณะเดียว คือ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด และ

คอมพิวเตอรธุรกิจ สําหรับปการศึกษา 2545 ไดขยายหลักสูตรเพิ่มขึ้น ไดแก คณะศิลปศาสตร 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะนิติศาสตร และปริญญโทสาขาบริหารการศึกษา และสาขาบริหารธุรกิจ 

ทุกหลักสูตรของวิทยาลัยเซาอีสทบางกอก ไดรับการรับรองจากทบวงมหาวิทยาลัย  และ ก.พ. มี

ศักด์ิและสิทธิ์เทากับมหาลัยวิทยาลัยของรัฐทุกประการ 

 ปการศึกษา 2544 รวมเวลา 20 ป วิทยาลัยฯ จัดการศึกษาโดยเนนกระบวนการเรียนรูและ

ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม มีการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทาง

วัฒนธรรม การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยตาง ๆ มาใชประกอบการเรียนการสอน อันจะนําไปสูความ

เปนสากลเสริมสรางทัศนะวิสัย พรอมที่จะกาวไปกับโลกแหงอนาคต วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการ

สอนอยูในเกณฑดีมีมาตรฐานสูง จึงไดรับรางวัลพระราชทาน รางวัลชมเชยการจัดการเรียนการ
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ส อ นดี เ ด น ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า  แ ล ะ ไ ด รับ ก า ร รับ ร อง ม า ต รฐ า นคุ ณภ า พ ก า รศึ ก ษ า  โ ด ย

กระทรวงศึกษาธิการ 

 ปการศึกษา 2545 ไดรับประเมินคุณภาพภายนอก โดยคณะผูประเมินของสํานักงาน

รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) คร้ังที่ 1 ระหวางวันที่  

20 -22 พฤศจิกายน  2545 ซึ่งถือวาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการมีมาตรฐานการเรียนการ

สอนสูง เปนสถาบันการศึกษาที่ผูปกครองใหความไววางใจ โดยสงบุตรหลานมาศึกษาเลาเรียนเปน

จํานวนมากทุก ๆ ป ตลอดมา 

 คร้ังที่ 2  ปการศึกษา 2549 ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยคณะผูประเมิน

ภายนอกสถานศึกษา สมศ. ระหวางวันที่ 24-26 กรกฏาคม 2549 ผลการประเมินอยูในระดับคะแนน 

4.55 ดีมาก 

 คร้ังที่ 3 ปการศึกษา 2554  ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยคณะผูประเมิน

ภายนอกสถานศึกษา สมศ. ระหวางวันที่ 3-5 สิงหาคม 2554 ผลการประเมินอยูในระดับดี 

 ปการศึกษา 2546 นักศึกษาไดรับรางวัลชนะเลิศแหงประเทศไทย พรอมครองถวย

พระราชทานของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนารถในการเขารวมการแขงขันการประกวด

มารยาทไทยและการสมาคม ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2547 จัดโดยสํานักบริหารงาน

คณะกรรมการสงสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2547 โดยมีสถาบันการศึกษาทั้งใน

กรุงเทพมหานครและจากจังหวัดตาง ๆ ทั่วทั้งประเทศเขารวมการแขงขันรวม 36 สถาบัน 

 ปการศึกษา 2548 วิทยาลัยฯ ไดรับเกียรติจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย และสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนเจาภาพจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพคร้ังที่ 20 ประจําป 2548 ประเภท

วิชาบริหารธุรกิจ ในกลุมกรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขารวมการแขงขันกวา  50  

สถาบัน โดยวิทยาลัยฯ มีความพรอมทั้งทางดานอาคาร สถานที่ อุปกรณและบุคลากร การจัดการ

แขงขันประสบผลสําเร็จเปนอยางดี 

 นักศึกษาไดรับรางวัลชนะเลิศพรอมครองถวยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ภูมิพลอดุลยเดช จากการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนนิสิต นักศึกษาชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 

คร้ังที่ 22  ประจําป 2549 จัดโดยสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการรวมกับธนาคารทหาร

ไทย จํากัด(มหาชน) ซึ่งเปนการชนะเลิศ 4 สมัยติดตอกัน (ป 2546, 2547, 2548, 2549) 

 นักศึกษาไดรับรางวัลชนะเลิศ พรอมครองถวยรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช จากการประกวดวงโยธวาทิตยามาฮาแหงประเมศไทย คร้ังที่ 10 ประจําป 

2548 
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 นักศึกษาไดรับรางวัลรองแชมปโลก อันดับ 1 จากการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมปโลก 

“The 15 World Music Contest 2005”จากประเทศเนเธอรแลนด พรอมถวยรางวัลชนะเลิศประเภท

คะแนนสูงสุดประจําวัน 

 นักศึกษาไดรับรางวัลชนะเลิศ พรอมครองถวยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ภูมิพลอดุลยเดช จากการประกวดวงดุริยางค  เคร่ืองเปานานาชาติ  คร้ังที่ 7  ป 2548  โดยวิทยาลัย   

ดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเปนการชนะเลิศคร้ังที่ 2 (ป2546 และป 2548) 

 ปการศึกษา 2549 วิทยาลับเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ไดรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก เมื่อวันที่ 24-26 กรกฏาคม 2549 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยูในระดับ “ดีมาก” ได

มาตรฐาน ซึ่งนําไปสูการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา คือ “รับรองมาตรฐาน” 

 ปการศึกษา 2549,2550 วิทยาลัยฯ ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวงดุริยางค

เคร่ืองเปานานาชาติ คร้ังที่ 8  และไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  และอันดับ 2 การประกวดวง

ดุริยางคเคร่ืองเปานานาชาติคร้ังที่ 9 และการประกวดแขงขันดรัมไลน ชิงถวยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

 ปการศึกษา 2552 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ไดรับความสําเร็จทั้งดาน

วิชาการและดานกิจกรรมมากมาย 

 ปการศึกษา 2553 วิทยาลัยฯ ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ

พลอดุลยเดช การประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ประเภท ก คร้ังที่ 29  

 -ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดดรัมไลน ชิงถวยพระราชทานฯ พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช คร้ังที่ 6 ประจําป 2553 

 ปการศึกษา 2554 “วิทยาลัยฯไดรับรางวัลเหรียญทอง และรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการ

ประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถวยพระราชทานฯ คร้ังที่ 30 ปการศึกษา 2554 “The 

Royals’ Cups and Marching Band Contest 30th, 2011” ประเภท ก 

 -ไดรับรางวัลเหรียญทอง และชนะเลิศถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ

พลอดุลยเดชฯ ระดับมัธยมศึกษาไมเกินชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในการประกวดวงโยธวาทิต ทรู

วิชั่นส-ยามาฮาแหงประเทศไทย ชิงถวยพระราชทานฯ ประจําป 2554 “True Visions-Yamaha All 

Thailand Marching Band Competition 2011” 

 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 ทวีศักด์ิ เบาหลอเพชร (2541) วิจัยเร่ือง การศึกษาองคประกอบที่มีผลตอการเลือกเรียน

อาชีวศึกษาในโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยสรุปวา 
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1. องคประกอบที่มีผลตอการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา จังหวัด

อุดรธานีอยูในระดับมาก คือดานลักษณะงานและความกาวหนา ดานเกียรติยศ และชื่อเสียงดาน

ความสนใจและเหตุผลสวนตัว ดานคุณภาพของโรงเรียนและดานรายไดและดานอาชีพตามลําดับ

และอยูในระดับปานกลาง คือดานบุคคลที่เกี่ยวของ และดานความจําเปน 

2. การวิเคราะหองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบที่มีเหตุผลตอการเลือก

เรียนอาชีวศึกษาของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 ในโรงเรียนเอกชน

อาชีวศึกษา จังหวัดอุดรธานี พบวา 

2.1 ความจําเปนมีความสัมพันธเชิงบวกกับสถานศึกษาและประเภทวิชาที่เลือกเรียน 

คุณภาพของสถานศึกษามีความสัมพันธเชิงบวกกับสถานศึกษาที่เลือกเรียน บุคคลที่เกี่ยวของและ

คุณภาพของสถานศึกษามีความสัมพันธเชิงลบกับประเภทวิชาที่เลือกเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 

2.2 อง ค ป ระ ก อ บ ที่ มี ผ ล ต อ ก า ร เ ลื อ ก เ รี ย น ป ร ะ เ ภท วิช า พ า ณิ ช ย ก รร ม แ ล ะ                     

ชางอุตสาหกรรมในโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา จังหวัดอุดรธานี คือความจําเปน คุณภาพของ

โรงเรียน บุคคลที่เกี่ยวของและเกียรติยศชื่อเสียง ตามลําดับ 

2.3 องคประกอบที่มีผลตอการเลือกโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา จังหวัดอุดรธานี คือ

ความจําเปน คุณภาพโรงเรียน บุคคลที่เกี่ยวของและความสนใจและเหตุผลสวนตัว 

 ฉลอง โรจนรัตนาวิชัย (2545) วิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองใน           

การสงบุตรหลานเขาศึกษาตอในโรงเรียนชางฝมือปญจวิทยา ผลการวิจัย พบวา ปจจัยที่สงผล             

การตัดสินใจของผูปกครองตอการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอในโรงเรียนชางฝมือปญจวิทยาทุก

ปจจัยอยูในระดับมาก อันดับสูงสุดของแตละปจจัยมีดังน้ี 

1. ปจจัยดานโรงเรียน ไดแกโรงเรียนใหผูปกครองผอนชําระคาเลาเรียนได 

2. ปจจัยดานวิชาการ ไดแก โรงเรียนจัดสงนักเรียนเขาฝกสถานประกอบการ ทําให

นักเรียนมีประสบการณ ฝมือและทักษะในการทํางานมากขึ้น 

3. ปจจัยดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ไดแก โรงเรียนไดจัดครูเวร ควบคุมดูแล

นักเรียนในการเดินทางไป-กลับของนักเรียน เพื่อความเปนระเบียบและความปลอดภัย 

4. ปจจัยดานบริการ ไดแก โรงเรียนจัดทําประกันอุบัติเหตุใหกับนักเรียนทุกคน 

5. ปจจัยดานธุรการ ไดแก โรงเรียนมีเจาหนาที่ประชาสัมพันธอํานวยความสะดวกแก

ผูปกครอง 

6. ปจจัยดานตัวครู ไดแก จัดหาครูที่มีประสบการณตรงในวิชาที่สอน และมีการนิเทศ      

การสอน 
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7. ปจจัยดานความสัมพันธกับชุมชน ไดแก  โรงเรียนมีการติดตอประสานงานกับ             

สถานประกอบการในการรวมมือกันพัฒนาการศึกษา เชน การสงนักเรียนเขาฝกงาน การอบรม

พัฒนาครู นักเรียน การหางานใหนักเรียนทํา 

 สรวิศ เดชาวัฒนานนท (2545) วิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอใน

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนประเภทพณิชยกรรม ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งปรากฏผล ดังน้ี นักเรียน

กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง รอยละ 81.60 มีผูปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรม              

รอยละ 67.20 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000 บาท หรือ ตํ่ากวารอยละ 70  สําหรับนักเรียนจะไดรับ

รายไดเฉลี่ยตอเดือนเทากับ 1,500 บาท หรือตํ่ากวารอยละ 59.60 สวนใหญเปนนักเรียนมีภูมิลําเนา

ในจังหวัดสกลนคร รอยละ 75.60 โดยอยูในอําเภอเมืองมากที่สุด รอยละ 23.80 นักเรียนจะตัดสินใจ

เลือกโรงเรียนที่จะเรียนดวยตนเอง รอยละ 68.00 โดยแหลงเงินทุนในการจายคาธรรมเนียมการเรียน

มาจากการกูยืมกองทุนการศึกษา รอยละ 58.40 สาเหตุที่นักเรียนเลือกเรียนในสายอาชีวศึกษา

เน่ืองจากเมื่อเรียนจบสามารถหางานทําไดทันที รอยละ 71.20 และนักเรียนมีความคิดเห็นวา

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนยังมีคาธรรมเนียมการเรียนที่แพงเกินไป รอยละ 79.60 ปจจัยทาง

การตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของนักเรียนอยูในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ 

ปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยทางดานคาธรรมเนียมการเรียน และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ 

และปจจัยดานระบบการเรียนและสื่อการสอน โดยนักเรียนไดใหความสําคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก 

คือ การออกแนะแนวโดยอาจารยจากโรงเรียน มีกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษาแกนักเรียน และมีการ

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุใหกับนักเรียน และนักเรียนใหความสําคัญนอยที่สุด 3 อันดับแรก คือ 

มีหองนันทนาการสําหรับจัดกิจกรรมของนักเรียน การมีบัตรประจําตัวนักเรียนสามารถใชเปนบัตร 

ATM ได และอาจารยตางประเทศมาสอนในภาษาน้ัน ๆ โดยเฉพาะ นอกจากน้ีเพศของนักเรียน 

รายไดของผูปกครองและรายไดของนักเรียนที่ไดรับมีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของ

นักเรียนเฉพาะบางปจจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  จํานงศรี กอเกิด (2550) วิจัยเร่ือง องคประกอบการตัดสินใจของผูปกครองในการสง

บุตรหลานเขาศึกษาตอในโรงเรียนพงษสวัสด์ิพณิชยการ ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นที่

เกี่ยวกับตัวแปรการตัดสินใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอในโรงเรียนพงษสวัสด์ิพณิชยการ 

จังหวัดนนทบุรี จัดอยูในระดับปานกลางถึงมาก มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.38-3.91 และการตัดสินใจ

ของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอในโรงเรียนพงษสวัสด์ิพณิชยการ จังหวัดนนทบุรี 

ประกอบดวย  องคประกอบดานคาธรรมเนียมและสวัสดิการ องคประกอบดานความสัมพันธของ

ครูกับผูปกครอง องคประกอบดานบริการของโรงเรียนและครู องคประกอบอาคารสถานที่และการ

จัดสภาพแวดลอม องคประกอบดานหลักสูตรและการสอน และองคประกอบดานเทคโนโลยีที่ใช

ในการสอน 
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 Joyce (อางถึงใน พรรณเพ็ญแข อดุลพันธ 2545, หนา 33) ไดวิจัยหาเหตุผลของผูปกครองที่

เลือกโรงเรียนชั้นประถมศึกษาของรัฐ ระหวาง 2 รัฐ โดยกลุมผูปกครอง 2 กลุม ของโรงเรียน

Stanbenvillace อยูในรัฐ Ohio และ ST.Paul อยูในรัฐ Minnesota สรุปความเห็นในการเลือก

โรงเรียนที่เหมือนกันมากมี 8 ขอ ดังน้ี คุณภาพของครู ระเบียบของโรงเรียน วินัยของโรงเรียน 

หลักสูตรพิเศษ จริยธรรมของครูการประเมินความสามารถของครู ความรับผิดชอบของโรงเรียน    

มีแนวการสอนหลากหลาย สําหรับเหตุผลที่ความสําคัญนอยที่สุดของผูปกครอง คือ รายได

ครอบครัวและพื้นฐานทางคุณธรรม ความเห็นของผูปกครองเกี่ยวกับการบริหาร และการจัด

องคการในโรงเรียน มี 8 ขอ คือเปนระบบกระจายอํานาจ มีความเปนเอกชน ใหผลสัมฤทธิ์ทาง     

การศึกษาที่ตองการ มีลักษณะเปนผูนํา มีอิทธิพลตอการแขงขันสูง มีความสัมพันธกับชุมชนดี          

มีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 ผลของการวิจัยนอกจากเหตุผลดังกลาวยังสรุปความตองการของบุคลากรในโรงเรียนที่มี

ความเขมแข็งในวินัยหลักสูตรโดยไมสับสน ดานอาคารสถานที่เปนสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของ

ผูปกครองไดมาก ตองการสภาพบรรยากาศที่ดี แสดงผลของการทดสอบชัดเจน การเดินทางสะดวก 

และ ชื่อเสียงของโรงเรียน ความคิดเห็นของผูปกครองจะเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาของรัฐ

และเอกชนใหเปนที่พึงพอใจของผูปกครอง และยินดีจะชวยเหลือรวมมือกับทางโรงเรียน          

อยางเต็มที่ 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ พบวา 

องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอสามารถ

สรุปไดวาองคประกอบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของผูปกครองมีความหลากหลายและ          

แตกตางกันบางตามสภาพวุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได ประกอบดวย ดานหลักสูตร ดานสถาน

ที่ต้ัง ดานชื่อเสียงของโรงเรียน ดานอุปกรณการเรียนการสอน ดานราคา ดานคุณภาพของครู         

ดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก ดานการติดตอสื่อสาร และการประชาสัมพันธจากปจจัย

ที่สงผลตอการเลือกโรงเรียนของผูปกครองดังกลาว ผูวิจัยไดนําปจจัยดังกลาวสรางเปนเคร่ืองมือใน

การวิจัยตอไป 
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บทที ่3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัย เร่ือง การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอในวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ซึ่งมีวัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี้ยวกับ              

การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเชาศึกษาตอในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย 

พณิชยการ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูปกครองทุกคนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 1 จํานวน  489 คน 

 กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูปกครองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น

ปที่ 1 จํานวน 326 คน 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถาม ไดแก 

 ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูปกครอง ซึ่งแบบสอบถามจะมีลักษณะแบบ

ปลายปด 

 ตอนที่ 2  คําถามเกี่ยวกับตัวแปรที่ใชในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการของผูปกครอง ซึ่งจะเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) โดย

มีหลักเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ  คือ 

 คะแนน 5 คือ มากที่สุด 

 คะแนน 4 คือ มาก 

 คะแนน 3 คือ ปานกลาง 

 คะแนน 2 คือ นอย 

 คะแนน 1 คือ นอยที่สุด 
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ข้ันตอนของการสรางเคร่ืองมือ 

 1. ศึกษาทฤษฏีและรวบรวมขอมูลตาง ๆ จากเอกสาร สิ่งพิมพ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

เพื่อกําหนดรวบรวมเปนตัวแปรในการสรางแบบสอบถาม 

 2. กําหนดคํานิยามศัพทเฉพาะ 

 3. นําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบการตัดสินใจใน       

การเลือกโรงเรียนของผูปกครองจากทฤษฏี มาสรางแบบสอบถาม 

 4. นําแบบสอบถามที่สรางเรียบรอยแลวไปใหผู เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบ         

ความตรงเชิงเน้ือหา โดยคัดเลือกขอที่มีคา IOC ต้ังแต 0.50 ขึ้นไป ซึ่งไดคา IOC ระหวาง 0.67-1.00  

 5. นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแลวในขอที่ 4 มาทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 

จํานวน  30 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยางของงานวิจัยในคร้ังน้ี   

 6. หาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (discrimination) ของแบบสอบถามโดยหาคาสหสัมพันธ

ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม ถาคําถามใดมีอํานาจจําแนกตํ่ากวา 0.20 ตัดออก หรือ

ปรับปรุงแกไขขอความใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ไดคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.27-0.80 

 7. หาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา 

(alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) คือ  0.96 

 8. จัดทําแบบสอบถามที่สมบูรณ เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมทั้งเขียน         

คําชี้แจงในการตอบและวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูล มีลําดับขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 1. ขอความอนุเคราะหโดยนําแบบสอบถามใหนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นป

ที่ 1 เพื่อเก็บขอมูลจากผูปกครองของนักศึกษาดังกลาว ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2562 

 2. นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกชุด 

 3. นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
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การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปที่คํานวณคาสถิติ ซึ่งมีรายละเอียด

ดังน้ี 

 1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูปกครอง หาคารอยละ 

 2. ระดับความคิดเห็นของตัวแปรที่ เกี่ยวกับการตัดสินใจของผูปกครองในการสง         

บุตรหลานเขาศึกษาตอในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ หาคาเฉลี่ย (X) และหา คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) โดยมีเกณฑในการแปลความหมายของขอมูล (ใชเกณฑบอกระดับความ

คิดเห็นเสนอแนะโดย   John. W. Best)  ดังน้ี 

  คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มากที่สุด 

  คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มาก 

  คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง 

  คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง นอย 

  คะแนน 1.00-1.49 หมายถึง นอยที่สุด 
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บทที ่4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

  

การวิจัยเร่ือง การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอในวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ผู วิจัยไดใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งได          

แจกแบบสอบถามใหแตละกลุมตัวอยางจํานวน 326 คน และในการนําเสนอผล  การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณ ดังน้ี 

Χ  แทน คาเฉลี่ย 

.SD  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

ตอนที่ 1 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูปกครอง 

 ตอนที่ 2 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจ

ของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ตอนที่ 1 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูปกครอง คือ เพส อายุ ระดับการศึกษา

สูงสุด รายไดตอเดือน อาชีพ สถานภาพสมรส ความเกี่ยวของกับนักศึกษาและภูมิลําเนาของ

นักศึกษา ดังแสดงผลการวิเคราะหขอมูลในตาราง 1 
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ตาราง 1 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูปกครอง 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 

1.  เพศ   

 1.1  ชาย   

 1.2  หญิง 

2. อาย ุ

 2.1  นอยกวา 25 ป 

 2.2  25 -30 ป 

      2.3  31 -40 ป 

 2.4  41 -50 ป 

 2.5  51 -60 ป 

 2.6  มากกวา 60 ปขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

 2.1  ตํ่ากวาปริญญาตรี 

 2.2  ปริญญาตรี 

      2.3  สูงกวาปริญญาตรี 

4. รายไดตอเดือน 

 4.1  ตํ่ากวา 10,000 บาท 

 4.2  10,001 – 15,000 บาท 

      4.3  15,001 – 20,000 บาท 

 4.4  20,001 – 30,000 บาท 

 4.5  มากกวา 30,000 บาทขึ้นไป 

5.  อาชีพ   

 5.1  รับราชการ   

 5.2  รับจางทั่วไป 

 5.3  เกษตรกร   

 5.4  รัฐวิสาหกิจ 

 5.5  คาขาย 

 5.6  ธุรกิจสวนตัว     

 

151 

175 

 

13 

15 

124 

142 

30 

2 

 

261 

58 

7 

 

68 

129 

55 

48 

26 

 

24 

138 

1 

7 

35 

43 

 

46.3 

53.7 

 

4.0 

4.6 

38.0 

43.6 

9.2 

0.6 

 

80.1 

17.8 

2.1 

 

20.9 

39.6 

16.9 

14.6 

8.0 

 

7.4 

42.3 

0.3 

2.1 

10.7 

13.2 
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ตาราง 1 (ตอ) จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูปกครอง 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 

 5.7   ลูกจางเอกชน 

 5.8   อ่ืน ๆ 

6.  สถานภาพสมรส   

 6.1  โสด   

 6.2  สมรส 

 6.3  หมาย   

 6.4  หยาราง 

7.  ความเกี่ยวของกับนักศึกษา   

 7.1  บิดา มารดา   

 7.2  พี่นอง 

 7.3  ญาติ   

 7.4  อ่ืน ๆ   

8.  ภูมิลําเนาของนักศึกษาในความปกครอง  

 8.1  กรุงเทพ   

 8.2  สมุทรปราการ 

 8.3  อ่ืนๆ 

60 

18 

 

40 

246 

6 

34 

 

297 

12 

15 

2 

 

85 

203 

38 

18.4 

5.6 

 

123 

75.5 

1.8 

10.4 

 

91.1 

3.7 

4.6 

0.6 

 

26.1 

62.3 

11.6 
 

 จากตาราง 1 พบวา สวนใหญผูปกครองเปนเพศหญิง (รอยละ 53.7) อายุ 41 – 50 ป (รอยละ 

43.6) ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ตํ่ากวาปริญญาตรี (รอยละ 80.1) รายไดตอเดือนคือ 10,001 – 

15,000 บาท (รอยละ 39.6) มีอาชีพรับจางทั่วไป (รอยละ 42.3) สถานภาพสมรสคือ สมรส (รอยละ 

75.5)    มีความเกี่ยวของกับนักศึกษาคือ เปนบิดามารดา (รอยละ 91.1) และภูมิลําเนาของนักศึกษา

ในความปกครอง คือ สมุทรปราการ (รอยละ 62.3) 
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ตาราง 2 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของ

ผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
 

 องคประกอบการตัดสินใจ . Χ . . .SD . แปลผล 

1. วิทยาลัย ฯ จัดการเรียนการสอนที่มุงใหนักศึกษาทุกคน

พัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา 

4.01 0.74 ระดับมาก 

2. วิทยาลัย ฯ จัดกิจกรรมพิเศษ เชน การแขงขันดานวิชาการ 

การแสดงออกในระหวางเรียน 

3.87 0.76 ระดับมาก 

3. วิทยาลัย ฯ จัดใหมีโครงการศึกษาดูงานในสถาน

ประกอบการจริงเพื่อเสริมสรางความรูของนักศึกษา 

3.92 0.87 ระดับมาก 

4. วิทยาลัย ฯ จัดใหมีการฝกทักษะวิชาชีพตามสถาน

ประกอบการจริงเปนประจํากอนจบการศึกษา 

4.00 0.85 ระดับมาก 

5. วิทยาลัย ฯ ฝกอบรมและเขาฟงบรรยายจากวิทยากร 

ผูเชี่ยวชาญตามสาขาที่เลือกเรียน 

3.95 0.82 ระดับมาก 

6. อาจารยใชสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เชน การใช

คอมพิวเตอรชวยสอน เคร่ืองคอมพิวเตอร เปนตน 

4.00 0.85 ระดับมาก 

7. วิทยาลัย ฯ มีหลักสูตรและแผนการสอนที่ทันสมัย

เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน 

3.96 0.84 ระดับมาก 

8. วิทยาลัย ฯ มีการจัดเวรของอาจารยประจําจุดตาง ๆ และ

เวรประจํารถรับ – สง ในชวงบาย 

3.93 0.86 ระดับมาก 

9. วิทยาลัย ฯ มีหองเรียนและหองปฏิบัติการตางๆ ติด

เคร่ืองปรับอากาศปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอก 

4.10 0.86 ระดับมาก 

10. วิทยาลัย ฯ ไดรับการประกันคุณภาพทางการศึกษาจาก

สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

4.11 0.78 ระดับมาก 

11. วิทยาลัย ฯ  จัดใหมีการแขงขันกีฬาสี เพื่อสรางความรัก

และความสามัคคีใหแกนักศึกษา 

3.97 0.83 ระดับมาก 

12. วิทยาลัย ฯ มีโตะ เกาอ้ี และอุปกรณในหองเรียนจํานวน

เพียงพอ 

3.78 0.96 ระดับมาก 
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ตาราง 2 (ตอ) คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของ

ผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
 

 องคประกอบการตัดสินใจ . Χ . . .SD . แปลผล 

13. นักศึกษาไดรับคําแนะนําที่ดีทุกคร้ังที่มีปญหาหรือขอ

สงสัยเกี่ยวกับการเรียน 

3.75 0.92 ระดับมาก 

14. วิทยาลัย ฯ มีกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาแกนักศึกษา 4.00 0.89 ระดับมาก 

15. ผูบริหารมีบุคลิกภาพดี มีความรู ความสามารถ มีวิสัยทัศน 

มุงมั่นตอความสําเร็จของนักศึกษาและการพัฒนา 

วิทยาลัย ฯ 

4.09 0.84 ระดับมาก 

16. ผูบริหาร และอาจารยมีมนุษยสัมพันธเปนกันเองกับ

ผูปกครองและนักศึกษา 

3.96 0.86 ระดับมาก 

17. วิทยาลัย ฯ มีประกันอุบัติเหตุแกนักศึกษา 4.09 0.88 ระดับมาก 

18. วิทยาลัย ฯ จัดใหนักศึกษาสามารถตรวจขอมูลสวนตัวดาน

ตางๆ หรือผลการเรียนไดโดยผานระบบสารสนเทศของ

วิทยาลัย 

4.07 0.83 ระดับมาก 

19. วิทยาลัย ฯ จัดใหมีการแนะแนวการศึกษาตอและการหา

งานทําใหแกนักศึกษา 

4.07 0.87 ระดับมาก 

20. ผูปกครองสามารถเยี่ยมนักศึกษาหรือขอพบอาจารยที่

ปรึกษาเพื่อพูดคุยกับนักศึกษาไดตลอดเวลา 

3.97 0.88 ระดับมาก 

21. วิทยาลัย ฯ จัดใหมีกิจกรรมทางศาสนาเปนประจํา เชน การ

ทอดกฐินสามัคคี การแหเทียนพรรษา เปนตน 

3.79 0.84 ระดับมาก 

22. อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา พูดจาสุภาพออนโยน 3.79 0.97 ระดับมาก 

23. อาจารยมีการดูแลเอาใจใสนักศึกษาเปนอยางดี 3.89 0.91 ระดับมาก 

24. อาจารยมีความริเร่ิม สรางสรรค มีความเปนผูนํา และมี

ความเสียสละ และยุติธรรม 

3.95 0.92 ระดับมาก 

25. อาจารยไมแสวงหาผลประโยชนจากนักศึกษา 3.90 0.91 ระดับมาก 

26. วิทยาลัย ฯ มีอาจารยที่มีคุณวุฒิ และประสบการณตรง

สาขาวิชาชีพมาสอน 

4.03 0.79 ระดับมาก 
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ตาราง 2 (ตอ) คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของ

ผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
 

 องคประกอบการตัดสินใจ . Χ . . .SD . แปลผล 

27. วิทยาลัย ฯ มีการโฆษณาและประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ 

อยางสม่ําเสมอ  

3.93 0.84 ระดับมาก 

28. วิทยาลัยฯ มีการตรวจสุขภาพสําหรับนักศึกษาเปนประจํา

ทุกป 

4.08 0.81 ระดับมาก 

29. วิทยาลัย ฯ มีลานอเนกประสงคใหนักศึกษาออกกําลังกาย

หรือทํากิจกรรมอ่ืน ๆ ได 

3.89 0.93 ระดับมาก 

30. วิทยาลัย ฯมีความสะดวกในการเดินทาง 3.90 0.94 ระดับมาก 

31. วิทยาลัย ฯ มีชื่อเสียงในเร่ืองกิจกรรม เชน วงโยธวาทิต 

และเชียรลีดเดอร 

4.16 0.84 ระดับมาก 

32. วิทยาลัย ฯ เปนที่ยอมรับของสถานประกอบการ 4.09 0.79 ระดับมาก 

33. วิทยาลัย ฯ มีชื่อเสียงทางวิชาการ 4.08 0.81 ระดับมาก 

34. วิทยาลัย ฯ มีการประชาสัมพันธจากการแนะแนว

การศึกษาทางสื่อสาธารณะ เชน ปายไวนิล ใบปลิว 

4.06 0.85 ระดับมาก 

 

 จากตาราง 2 พบวา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตร

หลานเขาศึกษาตอในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ย พบวา            

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือวิทยาลัย ฯ มีชื่อเสียงในเร่ืองกิจกรรม เชน วงโยธวาทิต และเชียรลีดเดอร           

(Χ  = 4.16 , .SD  = 0.84) รองลงมาคือ วิทยาลัย ฯไดรับการประกันคุณภาพทางการศึกษาจากสํานัก

บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนและสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน

คุณภาพการศึกษา (Χ  = 4.11 , .SD  = 0.78) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ นักศึกษาไดรับคําแนะนํา

ที่ดีทุกคร้ังที่มีปญหาหรือขอสงสัยเกี่ยวกับการเรียน (Χ  = 3.75 , .SD  = 0.92 ) 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  

การวิจัย เร่ือง การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอในวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูปกครองใน

การสงบุตรหลานเขาศึกษาตอในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  
 

สรุปผลการวิจัย 

     ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอ

ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ย พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ

วิทยาลัย ฯ มีชื่อเสียงในเร่ืองกิจกรรม เชน วงโยธวาทิตและเชียรลีดเดอร (x� = 4.16 , .SD  = 0.84) รองลงมา

คือ วิทยาลัย ฯไดรับการประกันคุณภาพทางการศึกษาจากสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชนและสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (x� = 4.11 , .SD  = 

0.78) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ นักศึกษาไดรับคําแนะนําที่ดีทุกคร้ังที่มีปญหาหรือขอสงสัยเกี่ยวกับ

การเรียน (x� = 3.75 , .SD  = 0.92 ) 

  
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัย สามารถนํามาวิเคราะหและอภิปรายผลองคประกอบการตัดสินใจของ

ผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ดังน้ี 

 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอใน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ย พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ

วิทยาลัย ฯ มีชื่อเสียงในเร่ืองกิจกรรม เชน วงโยธวาทิตและเชียรลีดเดอร (x ̅ = 4.16 ,  = 0.84) 

รองลงมาคือ วิทยาลัย ฯไดรับการประกันคุณภาพทางการศึกษาจากสํานักบริหารงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชนและสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (x ̅ = 4.11 ,   

= 0.78) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ นักศึกษาไดรับคําแนะนําที่ดีทุกคร้ังที่มีปญหาหรือขอสงสัย

เกี่ยวกับการเรียน (x ̅ = 3.75 ,   = 0.92 )  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสรวิศ เดชาวัฒนานนท (2545) 

วิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนประเภท

พณิชยกรรม ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งปรากฏผล ปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก

โรงเรียนของนักเรียนอยูในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ ปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาด ปจจัย
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ทางดานคาธรรมเนียมการเรียน และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ และปจจัยดานระบบการเรียนและสื่อ          

การสอน โดยนักเรียนไดใหความสําคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ การออกแนะแนวโดยอาจารย

จากโรงเรียน มีกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษาแกนักเรียน และมีการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

ใหกับนักเรียน และนักเรียนใหความสําคัญนอยที่สุด 3 อันดับแรก คือ มีหองนันทนาการสําหรับจัด

กิจกรรมของนักเรียน การมีบัตรประจําตัวนักเรียนสามารถใชเปนบัตร ATM ได และอาจารย

ตางประเทศมาสอนในภาษาน้ัน ๆ  

   
 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1. จากผลการวิจัยคร้ังน้ี สามารถนําขอมูลที่ไดรับไปกําหนดนโยบายและพัฒนางาน        

ดานตางๆ เพื่อทําใหผูปกครองเกิดความพึงพอใจตอวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการมากขึ้น 

 2. จากผลการวิจัยน้ี ครูและบุคลากรภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ         

นําขอมูลไปพัฒนาการปฏิบัติงานของตนใหนักศึกษาและผูปกครองเกิดความพึงพอใจมากขึ้น และ

ตรงตามความตองการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรนําขอมูลจากการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอใน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการไปเปรียบเทียบกับวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในเขตเดียวกัน   หรือ

บริเวณใกลเคียง 
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ภาคผนวก ก  

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง การศึกษาองคประกอบการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอ 

ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

คําชี้แจง  แบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูปกครอง 

 ตอนที่ 2 องคประกอบการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอใน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูปกครอง 

1.เพศ    (     ) ชาย   (     ) หญิง 

2.อายุ    (     ) นอยกวา 25 ป  (     ) 25-30 ป 

    (     ) 31-40 ป   (     ) 41-50 ป 

    (     ) 51-60 ป   (     ) มากกวา 60 ปขึ้นไป 

3.ระดับการศึกษาสูงสุด  (     )     ตํ่ากวาปริญญาตรี  (     ) ปริญญาตรี 

    (     ) สูงกวาปริญญาตรี 

4.รายไดตอเดือน   (     ) ตํ่ากวา 10,000 บาท (     ) 10,001-15,000 บาท

    (     ) 15.001-20.000 บาท (     ) 20,000-30.000 บาท 

    (     ) มากกวา 30,000 บาทขึ้นไป 

5.อาชีพ    (     ) รับราชการ  (     ) รับจางทั่วไป 

    (     ) เกษตรกร  (     ) รัฐวิสาหกิจ 

    (     ) คาขาย   (     ) ธุรกิจสวนตัว 

    (     ) ลูกจางเอกชน  (     ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ....... 

6.สถานภาพสมรส  (     ) โสด   (     ) สมรส 

    (     ) หมาย   (     ) หยาราง 

7.ความเกี่ยวของกับนักศึกษา (     ) บิดา มารดา  (     ) พี่นอง 

    (     ) ญาติ   (     ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ....... 

8.ภูมิลําเนาของนักศึกษา  (     ) กรุงเทพ ฯ  (     ) สมุทรปราการ 

    (     )   อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................... 
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ตอนท่ี 2 องคประกอบการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอในวิทยาลัย 

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

โดยเกณฑในการตัดสินใจของผูปกครองมี 5 ระดับ คือ 

     5 หมายถึง  การตัดสินใจในการสงบุตรหลานในระดับมากที่สุด 

  4 หมายถึง  การตัดสินใจในการสงบุตรหลานในระดับมาก 

  3 หมายถึง  การตัดสินใจในการสงบุตรหลานในระดับปานกลาง 

  2 หมายถึง  การตัดสินใจในการสงบุตรหลานในระดับนอย 

  1 หมายถึง  การตัดสินใจในการสงบุตรหลานในระดับนอยที่สุด 

โปรดขีด  / ลงในชองท่ีตรงกับระดับการตัดสินใจ 

ท่ี องคประกอบการตัดสินใจของผูปกครองในการสง 

บุตรหลานเขาศึกษาตอ 

ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

5 

มาก 

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน 

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย 

ท่ีสุด 

1 วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนที่มุงใหนักศึกษาทุก

คนพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ สังคมและ

สติปญญา 

     

2 วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมพิเศษ เชน การแขงขันดาน

วิชาการ การแสดงออกในระหวางเรียน 

     

3 วิทยาลัยฯ จัดใหมีโครงการศึกษาดูงานในสถาน

ประกอบการจริงเพื่อเสริมสรางความรูของนักศึกษา 

     

4 วิทยาลัยฯ จัดใหมีการฝกทักษะวิชาชีพตาม 

สถานประกอบการจริงเปนประจํากอนจบการศึกษา 

     

5 วิทยาลัยฯ ฝกอบรมและเขาฟงบรรยายจากวิทยากร 

ผูเชี่ยวชาญตามสาขาที่เลือกเรียน 

     

6 อาจารยใชสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เชน การ

ใชคอมพิวเตอรชวยสอน เคร่ืองคอมพิวเตอร เปน

ตน 
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ท่ี องคประกอบการตัดสินใจของผูปกครองในการสง 

บุตรหลานเขาศึกษาตอ 

ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

5 

มาก 

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน 

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย 

ท่ีสุด 

7 วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรและแผนการสอนที่ทันสมัย 

เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน 

     

8 วิทยาลัยฯ มีการจัดเวรของอาจารยประจําจุดตาง ๆ  

และเวรประจํารถรับ-สง ในชวงบาย 

     

9 วิทยาลัยฯ มีหองเรียนและหองปฏิบัติการตาง ๆ ติด 

เคร่ืองปรับอากาศปราศจากเสียงรบกวนจาก

ภายนอก 

     

10 วิทยาลัยฯ ไดรับการประกันคุณภาพทางการศึกษา

จากสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชนและสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา 

     

11 วิทยาลัยฯ จัดใหมีการแขงขันกีฬาสี เพื่อสรางความ

รักและความสามัคคีใหแกนักศึกษา 

     

12 วิทยาลัยฯ มีโตะ เกาอ้ี และอุปกรณในหองเรียน

จํานวนเพียงพอ 

     

13 นักศึกษาไดรับคําแนะนําที่ดีทุกคร้ังที่มีปญหาหรือ

ขอสงสัยเกี่ยวกับการเรียน 

     

14 วิทยาลัยฯ มีกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาแกนักศึกษา      

15 ผูบริหารมีบุคลิกภาพดี มีความรู ความสามารถ มี

วิสัยทัศนมุงมั่นตอความสําเร็จของนักศึกษาและ

การพัฒนาวิทยาลัยฯ 

     

16 ผูบริหาร และอาจารยมีมนุษยสัมพันธเปนกันเองกับ 

ผูปกครองและนักศึกษา 
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ท่ี องคประกอบการตัดสินใจของผูปกครองในการสง 

บุตรหลานเขาศึกษาตอ 

ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

5 

มาก 

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน 

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย 

ท่ีสุด 

17 วิทยาลัยฯ มีประกันอุบัติเหตุแกนักศึกษา      

18 วิทยาลัยฯ จัดใหนักศึกษาสามารถตรวจขอมูล

สวนตัวดานตาง ๆ หรือผลการเรียนไดโดยผาน

ระบบสารสนเทศของวิทยาลัย  

     

19 วิทยาลัยฯ จัดใหมีการแนะแนวการศึกษาตอและ

การหางานทําใหแกนักศึกษา 

     

20 ผูปกครองสามารถเยี่ยมนักศึกษาหรือขอพบอาจารย 

ที่ปรึกษาเพื่อพูดคุยกับนักศึกษาไดตลอดเวลา 

     

21 วิทยาลัยฯ จัดใหมีกิจกรรมทางศาสนาเปนประจํา 

เชน การทอดกฐินสามัคคี การแหเทียนพรรษา เปนตน 

     

22 อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา พูดจาสุภาพออนโยน      

23 อาจารยมีการดูแลเอาใจใสนักศึกษาเปนอยางดี      

24 อาจารยมีความคิดริเร่ิม สรางสรรค มีความเปนผูนํา 

และมีความเสียสละ และยุติธรรม 

     

25 อาจารยไมแสวงหาผลประโยชนจากนักศึกษา      

26 วิทยาลัยฯ มีอาจารยที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ

ตรงสาขาวิชาชีพมาสอน 

     

27 วิทยาลัยฯ มีการโฆษณาและประชาสัมพันธผานสื่อ

ตางๆอยางสม่ําเสมอ  

     

28 วิทยาลัยฯ มีการตรวจสุขภาพสําหรับนักศึกษาเปน 

ประจําทุกป 

     

29 วิทยาลัยฯ มีลานอเนกประสงคใหนักศึกษาออก

กําลังกายหรือทํากิจกรรมอ่ืน ๆ ได 
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ท่ี องคประกอบการตัดสินใจของผูปกครองในการสง 

บุตรหลานเขาศึกษาตอ 

ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

5 

มาก 

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน 

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย 

ท่ีสุด 

30 วิทยาลัยฯ มีความสะดวกในการเดินทาง      

31 วิทยาลัยฯ มีชื่อเสียงในเร่ืองกิจกรรม เชน  

วงโยธวาฑิต และเชียรลีดเดอร 

     

32 วิทยาลัยฯ เปนที่ยอมรับของสถานประกอบการ      

33 วิทยาลัยฯ มีชื่อเสียงทางวิชาการ      

34 วิทยาลัยฯ มีการประชาสัมพันธจากการแนะแนว

การศึกษา ทางสื่อสาธารณะ เชน ปายไวนิล ใบปลิว 
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ภาคผนวก ข 

คาดัชนีความสอดคลองของเน้ือหาในขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) 

และคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม 

(corrected item-total correlation) 
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ตาราง 6 คาดัชนีความสอดคลองของเน้ือหาในขอคําถามกับวัตถุประสงค  (IOC)  และคา

สหสัมพันธ ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (corrected item – total correlation) 

ขอคําถาม คา IOC 
Item-Total 
Correlation 

1. วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหนักศึกษาทุกคนพัฒนาทั้ง

ดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา 
1.00 0.35 

2. วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมพิเศษ เชน การแขงขันดานวิชาการ  การ

แสดงออกในระหวางเรียน 
0.67 0.64 

3. วิทยาลัยฯ จัดใหมีโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง                     

เพื่อเสริมสรางความรูของนักศึกษา 
1.00 0.45 

4. วิทยาลัยฯ จัดใหมีการฝกทักษะวิชาชีพตามสถานประกอบการจริง

เปนประจํากอนจบการศึกษา 
1.00 0.73 

5. วิทยาลัยฯ ฝกอบรมและเขาฟงบรรยายจากวิทยากรผูเชี่ยวชาญตาม

สาขาที่เลือกเรียน 
0.67 0.59 

6. อาจารยใชสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เชน การใชคอมพิวเตอร

ชวยสอนเคร่ืองคอมพิวเตอร เปนตน 
0.67 0.56 

7. วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรและแผนการสอนที่ทันสมัย เหมาะสมและ

สอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน 
1.00 0.68 

8. วิทยาลัยฯ มีการจัดเวรของอาจารยประจําจุดตางๆ และเวรประจํารถ

รับ-สง ในชวงบาย 
1.00 0.64 

9. วิทยาลัยฯ มีหองเรียนและหองปฏิบัติการตางๆ ติดเคร่ืองปรับอากาศ

ปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอก 
0.67 0.53 

10. วิทยาลัยฯ ไดรับการประกันคุณภาพทางการศึกษาจากสํานัก

บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

1.00 0.71 

11. วิทยาลัยฯ จัดใหมีการแขงขันกีฬาสี เพื่อสรางความรักและความ

สามัคคีใหแกนักศึกษา 
0.67 0.73 

12. วิทยาลัยฯ มีโตะ เกาอ้ี และอุปกรณในหองเรียนจํานวนเพียงพอ 0.67 0.70 

13. นักศึกษาไดรับคําแนะนําที่ดีทุกคร้ังที่มีปญหาหรือขอสงสัยเกี่ยวกับ

การเรียน 
0.67 0.62 

14. วิทยาลัยฯ มีกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาแกนักศึกษา 1.00 0.45 
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ตาราง 6 (ตอ)คาดัชนีความสอดคลองของเน้ือหาในขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) และคา

สหสัมพันธ ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (corrected item – total correlation) 

ขอคําถาม คา IOC 
Item-Total 
Correlation 

15. ผูบริหารมีบุคลิกภาพดี มีความรู ความสามารถ มีวิสัยทัศน มุงมั่นตอ

ความสําเร็จของนักศึกษา และการพัฒนาวิทยาลัยฯ 
1.00 0.74 

16. ผูบริหารและอาจารยมีมนุษยสัมพันธเปนกันเองกับผูปกครองและ

นักศึกษา 
0.67 0.71 

17. วิทยาลัยฯ มีประกันอุบัติเหตุแกนักศึกษา 0.67 0.66 

18. วิทยาลัยฯ จัดใหนักศึกษาสามารถตรวจดูขอมูลสวนตัวดานตางๆ 

หรือผลการเรียนไดโดยผานระบบสารสนเทศของวิทยาลัย 
0.67 0.50 

19. วิทยาลัยฯ จัดใหมีการแนะแนวการศึกษาตอและการหางานทําใหแก

นักศึกษา 
1.00 0.47 

20. ผูปกครองสามารถเยี่ยมนักศึกษาหรือขอพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อ

พูดคุยกับนักศึกษาไดตลอดเวลา  
1.00 0.73 

21. วิทยาลัยฯ จัดใหมีกิจกรรมทางศาสนาเปนประจํา เชน การทอดกฐิน

สามัคคี การแหเทียนพรรษา เปนตน 
0.67 0.80 

22. อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา พูดจาสุภาพออนโยน 0.67 0.74 

23. อาจารยมีการดูแลเอาใจใสนักศึกษาเปนอยางดี 1.00 0.69 

24. อาจารยมีความคิดริเร่ิม สรางสรรค มีความเปนผูนําและมีความ

เสียสละ และยุติธรรม 
0.67 0.65 

25. อาจารยไมแสวงหาผลประโยชนจากนักศึกษา 0.67 0.61 

26. วิทยาลัยฯ มีอาจารยที่มีคุณวุฒิ และประสบการณตรงสาขาวิชาชีพมา

สอน 
1.00 0.61 

27. วิทยาลัยฯ มีการโฆษณาและประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ อยาง

สม่ําเสมอ 
1.00 0.57 

28. วิทยาลัยฯ มีการตรวจสุขภาพสําหรับนักศึกษาเปนประจําทุกป 0.67 0.76 

29. วิทยาลัยฯ มีลานอเนกประสงคใหนักศึกษาออกกําลังกายหรือทํา

กิจกรรมอ่ืนๆ ได 
1.00 0.39 

30. วิทยาลัยฯ มีความสะดวกในการเดินทาง 0.67 0.27 
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ตาราง 6 (ตอ)คาดัชนีความสอดคลองของเน้ือหาในขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) และคา

สหสัมพันธ ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (corrected item – total correlation) 

ขอคําถาม คา IOC 
Item-Total 
Correlation 

31. วิทยาลัยฯ มีชื่อเสียงในเร่ืองกิจกรรม เชน วงโยธวาฑิต และเชียรลีด

เดอร 
0.67 0.64 

32. วิทยาลัยฯ เปนที่ยอมรับของสถานประกอบการ 0.67 0.85 

33. วิทยาลัยฯ มีชื่อเสียงทางวิชาการ 0.67 0.59 

34. วิทยาลัยฯ มีการประชาสัมพันธจากการแนะแนวการศึกษาทางสื่อ

สาธารณะ เชน ปายไวนิล ใบปลิว 
0.67 0.62 
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