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บทคัดย่อ 
 

ชื่องานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 
  วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

ชื่อผู้ท าวิจัย นางสาวนงลักษณ์ ไกรแก้ว 
ปีการศึกษา 2562 
 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์
พณิชยการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
ประจ าปีการศึกษา  2562 จ านวน 100  คน ที่ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เก็บ
รวบรวมข้อมูลได้จากนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ประจ าปีการศึกษา 
2562 จ านวน 100 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่วนที่เบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 

จากการส ารวจปั จจั ยที่ มี ผลต่อการตัดสินใจ เลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านอิทธิพลชักจูงจากบุคคลอ่ืนๆ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ลองลงมาเป็น ด้านหลักสูตร อันดับสามเป็นด้านปัจจัยทางด้านต้นทุน อันดับสี่ด้าน
ความชอบความถนัดและความสนใจและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านความก้าวหน้าในการประกอบ
อาชีพ อยู่ในระดับมาก 
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กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์กันตชาติ เมธาโชติมณีกุล อาจารย์

ที่ปรึกษางานวิจัย ที่คอยให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและแนวทางในการท าวิจัยเล่มนี้ ทั้งในการแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดมา จนโคตรการเล่มนี้ส าเร็จเสร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษาจึงอยากขอบพระคุณเป็น
อย่างสูง 

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ที่ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดีในการท าแบบสอบถามเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
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บทที ่1 

บทน า 
ลักษณะและความส าคัญของปัญญา 

 ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศก าลังพัฒนาที่วางเป้าหมายในการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นรากฐานของความเจริญก้าวหน้าของประเทศ

ทั้งในปัจจุบันและ อนาคต การพัฒนาประเทศนั้นประกอบด้วยหลายส่วนที่จะท าให้ประเทศ

เจริญก้าวหน้า แต่ส่วนที่ส าคัญที่สุดคือ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

 การศึกษาคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ 

การศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนพัฒนาตลอดชีวิตและรากฐานที่ส าคัญในการสร้างสรรค์

ความเจริญก้าวหน้าและเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสังคม เป็นพื้นฐานในการ

ด ารงชีวิต รวมทั้งการศึกษาที่ต่อเนื่องส าหรับให้บุคคลสามารถเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นสามารถน า

ความรู้มาเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้สู่ตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ การ

พัฒนาบุคคลและสังคมไทยให้มีคุณภาพโดยการเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  

 ปัจจุบันการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้าน โดยเฉพาะทางด้านสาย

อาชีวศึกษา เน่ืองจากความสนใจของผู้เรียนในสายอาชีวศึกษามีน้อยกว่าความต้องการของตลาด แต่

มีสถานศึกษาทางด้านอาชีวะเป็นจ านวนมากที่เปิดท าการสอน ท าให้มีการแข่งขันระหว่างสถาบัน

ทางการศึกษาประเภทอาชีวศึกษามากขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้จัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงเป็นจ านวนมากเห็นได้จากข้อมูลส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา (สอศ.) จากข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาในระบบ

จ านวนทั้งสิ้น 886 แห่ง มีสถานศึกษาอาชีวะที่มีชื่อเสียงเป็นจ านวนมากและวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทย์พาณิชยการเป็นอีกหนึ่งทางเลือกทีดี เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ปกครองและสาธารชนทั่วไป 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณิชยการ เปิดสอนระดับ ปวช. 4 สาขาวิชา และ ระดับ ปวส. 5  

สาขาวิชา สาขาวิชาการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอกทั้ง ชาวไทยและชาว

ต่างประเทศ และอาจารย์ฝ่ายสนับสนุนการสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณิชย์การ เป็น

สถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมความทันสมัย ทั้งอาคารสถานที่ และ อุปกรณ์การเรียน อันจะ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และส่งเสริมสร้างวิสัยทัศน์ที่ดี พร้อมที่จะก้าวไปกับโลกแห่ง 
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อนาคตอย่างมีคุณภาพ เป็นสถาบันที่มีการศึกษาที่มีมาตรฐานการศึกษาสูงยิ่ง แห่งหนึ่งของ

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ผ่านการตรวจสอบประเมินคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาจาก

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อปีการศึกษา 2545 

2550 และ 2554 โดยมีนายชนะ รุ่งแสง เป็นประธาน กรรมการ บริหารภายใต้การบริหารงานของ 

ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง ผู้รับใบอนุญาตและผู้อ านวยการวิทยาลัย เทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณิชยการ  

   วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ก าหนดนโยบายแม่บทในการด าเนินงาน 4 

ประการ คือ ความเป็น เลิศ ความทันสมัย ความรับผิดชอบต่อสังคม และการรักษาศิลปวัฒนธรรม

ของชาติเป็นองค์กรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างคนให้มีศักยภาพสูงสุด ซึ่ง หมายถึง วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถ วิทย์พณิชยการ จะได้รับการพัฒนาเป็นองค์กรการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพต่อการสร้าง

ความรู้ที่เชี่ยวชาญในสาขา วิชาชีพที่ตนศึกษาอยู่ ให้มีสมรรถนะสูงเป็นแบบสากล มีความรู้คู่

คุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และด ารงรักษา ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย  

     ตลอดระยะเวลา 33 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณิชยการ มีการพัฒนามาอย่าง

ต่อเน่ืองทั้งในด้าน วิชาการ และกิจกรรม ท าให้นักศึกษามีศักยภาพและมาตรฐานการศึกษา พร้อมที่

จะก้าวเดินออกไปประกอบวิชาชีพใน หน่วยงานต่างๆ ที่ตนสนใจนอกจากการส่งเสริมด้านวิชาการ

และกิจกรรมภายในแล้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณิชยการยังช่วยส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่

ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ไปสู่ระดับชุมชน สังคม ประเทศ และในอนาคตเพื่อ เข้าสู่ระดับสากลต่อไป 

 จากความส าคัญดังกล่าว หากผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ทราบถึง

ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษาต่อการตัดสินใจของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และนักเรียนที่

จบสายสามัญที่จะศึกษาต่อประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส .) ผู้บริหารจัดนโยบายที่เหมือนกับ

ความต้องการของนักศึกษา วางแผนจัดการการศึกษาไปในแนวทางที่พัฒนาตนเองและประเทศชาติ 

ให้มีแรงงานหรือบุคคลที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดโลก 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณิชยการ 

 2. เพื่อศึกษาความส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของบุคคลตัวอย่างที่ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พาณิชยการ 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 เป็นการวิ เคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณิชยการ เพื่อให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา โดยการใช้แบบสอบถามที่จัดเตรียมไว้ยังกลุ่มตัวอย่างทั้ง 100 

คน เพื่อเก็บข้อมูลภายในวิทยาลัย 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย คือ 

1.ตัวแปรอิสระ คือ 

   1.1 เพศ 

1.1.1 ชาย 

1.1.2 หญิง 

   1.2 แผนกวิชาสาขา 

1.2.1 สาขาบัญชี 

1.2.2 สาขาการตลาด 

1.2.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

1.2.4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2.5 สาขาโลจิสติกส์ 

   1.2.6 สาขาคอมพิวเตอร์ กราฟิก 

 1.2.7 สาขาภาษาต่างประเทศ 

    1.3 ผู้ปกครองของนักเรียนประกอบอาชีพ (พ่อ/แม่/ผู้ปกครอง) 

1.3.1 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

1.3.2 พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 

1.3.3 ประกอบการธุรกิจส่วนตัว  

1.3.4 เกษตร 

1.3.5 รับจ้าง 

1.3.6 อื่น ๆ โปรดระบุ 

1.4 รายได้รวมครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน / บาท 

1.4.1 ต่ ากว่า 10,000 บาท 

1.4.2 10,001 – 15,000 บาท 

1.4.3 15,001–20,000 บาท 
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1.4.4.มากกว่า 20,000 ขึ้นไป 

 1.5 จ านวนสมาชิกในครอบครัว / คน 

1.5.1 2 คน     

1.5.2 3 คน     

1.5.3 4 คน 

1.5.4 มากกว่า 4 คนขึ้นไป 

   1.6 จ านวนพี่น้องที่ก าลังศึกษาอยู่ / คน 

 1.6.1 ไม่มี      

               1.6.2 1 คน     

1.6.3 2 – 3 คน 

              1.6.4 3 คนขึ้นไป 

 1.7 การเดินทางของผู้ปกครอง 

1.7.1 รถรับจ้างที่รับส่ง-นักเรียนประจ าทาง 

1.7.2 พาหนะส่วนตัว 

1.7.3 รถสองแถว/มอเตอร์ไซต์รับจ้าง 

1.7.4 รถประจ าทาง/รถตู้ 

1.7.5 เดิน  

1.7.6 อื่น ๆ........................... 

  2. ตัวแปรตาม คือ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 นักศึกษา หมายถึง ผู้มีความรู้สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการหรือมีความรู้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ซึ่งเข้ารับการศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา 

 วิทยาลัย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการฝึกทักษะเฉพาะสาขาวิชา  เช่น การบัญชี 

การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ปัจจัย หมายถึง สิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
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 การตัดสินใจ หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งได้เลือกที่จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวของในในเร่ืองใด

เร่ืองหนึ่ง เพื่อประสบความส าเร็จหรือตกลงท าการใดการหนึ่ง 

 หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรการศึกษาที่ทางสถานศึกษาจัดท าเพื่อการเรียนการสอนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 2. สามารถเป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเพิ่ม

จ านวนนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                 ตัวแปรอิสระ                                                                   ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลส่วนตัวบุคคล 

- เพศ 

- แผนกวิชาสาขา 

- อาชีพของผู้ปกครอง 

- รายได้รวมครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 

- จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

- จ านวนพี่น้องที่ก าลังศึกษาอยู่ 

- ท่านเดินทางมาโดย 
 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี                 

อรรถวิทย์พณิชยการ 
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บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

                ในการศึกษางานวิจัยเร่ือง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ” ผู้วิจัยได้

ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่างๆ เพื่อน ามา

ประยุกต์ใช้ในงานศึกษาวิจัย ดังนี ้

2.1 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 

2.3 ประวัตขิองวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรณวิทย์พณิชยการ 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

           2.1.1 ความหมายของการตัดสินใจ 

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการผู้ศึกษาได้ศึกษาตาราเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ามีนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้
หลายท่าน ดังนี้ 

Barnard (1938) ได้ให้ความหมายของค าว่าการตัดสินใจ หมายถึง การพิจารณาทางเลือก
จากหลากทางเลือกให้เหลือเพียงทางเดียว 

Griffiths (1959: 104) ได้กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง ทางเลือกในการปฏิบัติโดยการคิด
ทางเลือกที่แตกต่างกัน 

Simon (1960: 1) ได้ให้ความหมายของค าว่า การตัดสินใจ หมายถึง การหาโอกาสในการ
ตัดสินใจเพื่อเลือกทางที่เป็นไปได้ 

Pfiffner และ Presthus (1960) ได้กล่าววา การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกวิธีที่ดีที่สุดที่จะ
ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

Oppenheim (1979: 55) ได้ให้ความหมายของค าว่า การตัดสินใจ คือ การพิจารณาไตรตรอง
สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างรอบคอบก่อนลงมือกระท า 

สมคิด บางโม (2548: 175) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจเลือก
ทางปฏิบัติซึ่งมีหลายทางเป็นแนวปฏิบัติไปสูเปาหมายที่วางไว้ การตัดสินใจนี้อาจเป็นการตัดสินใจ
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ที่จะกระท าการสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งเพื่อความส าเร็จตรงตามที่ตั้งเป้าหมายไว้  ในทาง
ปฏิบัติการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนและมีวิธีการแก้ปัญหามากกว่าหนึ่งทาง
เสมอ  

ฉัตราพร เสมอใจ (2550: 46) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสินใจ (Decision Making) 
หมายถึง  กระบวนการในการเลือกที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกตางๆ ที่มีอยู่  
สรอยตระกลู (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2550: 387) ได้กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง การเลือก
ทางเลือกที่เป็นไปได้เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ณัฎฐพันธ เขจรนันทน (2551: 138) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสินใจ หมายถึง 
กระบวนการใช้ความคิดและการกระท าของการรับรู้โดยการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา (Problem) 
หรือโอกาส (Opportunity) และประเมินทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับปัญหาหรือโอกาสที่
เกิดขึ้นจากความหมายของการตัดสินใจดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้ศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การ
ตัดสินใจ หมายถึง การใช้ความคิดในการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาหรือโอกาสในการประเมินหรือ
พิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมและดีที่สุดจากหลายทางเลือกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
           2.1.2 ความส าคัญของการตัดสินใจ 

ก่อนที่จะตัดสินใจ ควรท าความเข้าใจเร่ืองที่ต้องตัดสินใจ และพิจารณาตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
ก่อนไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลที่มี ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจระยะเวลาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  
ข้อมูลเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จ ดังนั้นเราต้องรู้ว่าข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องใช้ใน                      
การประกอบการตัดสินใจ และยังขาดข้อมูลส่วนไหนบ้าง และหาข้อมูลเพิ่มเติมให้มากที่สุด ระดม
ความคิดร่วมกับทีมหรือคนที่เกี่ยวข้อง เพื่อคิดหาทางเลือกที่หลากหลายและแตกต่าง จากนั้นก็
จ าลองสถานการณ์ว่าทางเลือกแต่ละทางจะมีผลลัพธ์หรือปัญหาอย่างไรบ้าง แล้วเลือกทางที่ ดีที่สุด 
หากต้องตัดสินใจในสถานการณ์ที่เร่งด่วน ก็ให้มุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย แล้วใช้ประสบการณ์และ
สัญชาตญาณช่วยประเมินว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุด 
           1. ท าความเข้าใจในเร่ืองที่จะต้องตัดสินใจ พร้อมทั้งพิจารณาถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะ
ท าการตัดสินใจเร่ืองส าคัญเราต้องท าความเข้าใจสถานการณ์ให้ดีเสียก่อนว่าวัตถุประสงค์ในการ
ตัดสินใจคืออะไร เมื่อรู้เป้าหมายชัดแล้วก็พิจารณาต่อถึงตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจ เพราะ           
การตัดสินใจในเร่ืองงานนั้นบางคร้ังก็ซับซ้อน และมีผลกระทบต่อหลายฝ่าย ซึ่งตัวแปรส าคัญที่
จะต้องน ามาพิจารณาคือ ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ถูกต้องและมีเพียงพอไหมผู้ร่วมตัดสินใจ 
ต้องตัดสินใจร่วมกับใครหรือไม่ อ านาจการตัดสินใจของเรามีขอบเขตแค่ไหนผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ มีใครบ้างที่จะได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจของเราเวลา รีบด่วนขนาด
ไหน ต้องตัดสินใจเมื่อไหร่ 
           2. หาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจหลังจากที่เราเข้าใจสถานการณ์ดีแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้อง
หาข้อมูลเพื่อมาประกอบการตัดสินใจ เราก็ต้องรู้ก่อนว่ามีอะไรบ้างที่จ าเป็นต้องใช้ หลังจากนั้นดูว่า
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ยังขาดข้อมูลอะไรบ้าง และจะหาข้อมูลเหล่านั้นได้จากที่ไหน หลายองค์กรจะให้น้ าหนักกับข้อมูล
เป็นพิเศษ เพราะข้อมูลเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จ หรือความล้มเหลว ข้อมูลที่ละเอียด 
ถูกต้อง และรวดเร็ว จะเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้พวกเขาเอาชนะคู่แข่งได้ แต่ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องก็
อาจท าให้การตัดสินใจของเราผิดพลาดได้เช่นกัน 
          3. สร้างทางเลือกที่หลากหลายหลายคนเวลาเจอทางเลือกที่คิดว่าดีแล้วก็รีบด่วนตัดสินใจ ทั้ง
ที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่เร่งรีบ ท าให้พลาดโอกาสที่จะเจอทางเลือกอ่ืนที่อาจจะดีกว่าไปอย่างน่า
เสียดาย ดังนั้นเราควรจะท างานร่วมกับทีม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อช่วยกันระดมความคิดหาทาง
เลือกที่หลากหลาย ซึ่งจะท าให้ เราได้เห็นปัญหาและแนวคิดในมุมมองที่แตกต่างด้วย 
          4. ประเมินแต่ละทางเลือก และพิจารณาถึงความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ขั้นตอนนี้เหมือนเป็น
การจ าลองสถานการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบว่าแต่ละทางเลือกนั้นจะให้ผลลัพธ์ความน่าจะเป็นอย่างไร 
โดยที่เราต้องพิจารณาถึงข้อดีข้อเสีย ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น 
ความเสี่ยงที่ต้องระวัง ต้นทุนที่ต้องใช้ รวมถึงเวลาว่ามีเพียงพอหรือไม่   
             5. เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเราได้เห็นความน่าจะเป็นของทุกทางเลือกแล้วที่เหลือก็คือเลือกวิธีที่
ดีที่สุด หลังจากนั้นสื่อสารให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องทราบว่าอะไรคือเหตุผลที่คุณเลือกวิธีนี้และชี้ให้เห็น
ถึงผลลัพธ์ที่จะได้ ซึ่งเราอาจจะต้องเจอกับคนที่ไม่เห็นด้วยอยู่บ้าง แต่จ าไว้ว่าข้อมูลสนับสนุนที่มาก
พอ และความพร้อมในการจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้การตัดสินใจดูมีน้ าหนักและได้รับ             
การสนับสนุนจากทุกคนในท้ายที่สุด 

2.1.3 กระบวนการตัดสินใจ 
กระบวนการตัดสินใจเป็นการก าหนดขั้นตอนของการตัดสินใจตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึง

ขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งในการตัดสินใจโดยมีล าดับขั้นของกระบวนการดังกล่าวนั้นเป็นการตัดสินใจ
โดยใช้หลักเหตุผลและมีกฎเกณฑ์เป็นเคร่ืองมือช่วยในการหาข้อสรุปเพื่อการตัดสินใจ ดังนั้น
ขั้นตอนของกระบวนการ ตัดสินใจจึงมีอยู่หลายรูปแบบโดยมีนักวิชาหลายท่านได้กล่าวไว้ ดังนี้
หมายถึง การก าหนดขั้นตอนของการตัดสินใจ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกไป จนถึง ขั้นตอนสุดท้าย                       
การตัดสินใจโดยมีล าดับขั้นของกระบวนการ ดังกล่าวเป็นการตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผลและมี
กฎเกณฑ์ ซึ่งเป็นการตัดสินใจ โดยใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือช่ว ยในการหา
ข้อสรุปเพื่อการตัดสินใจ ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจมีอยู่หลายรูปแบบ แล้วแต่ความคิดเห็น
ของนักวิชาการ พลันเกต และแอ็ตเนอร์ (Plunkett and Attner, 1994:162) ได้เสนอล าดับขั้นตอน
ของกระบวนการตัดสินใจเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้ อ้างจาก กุลชลี ไชยนันตา (2539:135-139) 
           1. การระบุปัญหา (Define the problem) เป็นขั้นตอนแรกที่มีความส าคัญอย่างมาก เพราะการ
ระบุปัญหาได้ถูกต้องหรือไม่ ย่อมมีผล ต่อการด าเนินการในขั้นต่อ ๆ ไปของกระบวนการตัดสินใจ 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการตัดสินใจด้วย ดังนั้น ผู้บริหารจึง ควรระมัดระวังมิให้เกิด
ความผิดพลาดในการระบุปัญหาขององค์การ ทั้งนี้ ผู้บริหารควรแยกแยะความแตกต่าง ระหว่าง 
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อาการแสดง (symptom) ที่เกิดขึ้นกับตัวปัญหาที่แท้จริงเสียก่อน ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ยอดขายของ
บริษัทลดลง ซึ่งมีสาเหตุมาจาก คุณภาพสินค้าต่ า จะเห็นว่าการที่ยอดขายลดลง เป็นอาการแสดง 
และปัญหาที่ต้องแก้ไขได้แก่ การที่คุณภาพสินค้าต่ า ดังนั้นผู้บริหาร ที่ชาญฉลาดต้องคอยสังเกต
อาการแสดงต่าง ๆ ทั้งต้องรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการค้นหา สาเหตุของอาการแสดงเหล่านั้น            
ซึ่งจะน าไปสู่การระบุปัญหาที่แท้จริงได้อย่างถูกต้องแม่นย า 
          2. การระบุข้อจ ากัดของปัจจัย (Indentify limiting factors) เมื่อสามารถระบุปัญหาได้ถูกต้อง
แล้ว ผู้บริหารควรพิจารณาถึง ข้อจ ากัดต่าง ๆ ขององค์การ โดยพิจารณาจากทรัพยากรซึ่งเป็น
องค์ประกอบของกระบวนการผลิต ได้แก่ ก าลังคน เงินทุน เคร่ืองจักร สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ 
รวมทั้งเวลาซึ่งมักเป็นปัจจัยจ ากัดที่พบอยู่เสมอ ๆ การรู้ถึงข้อจ ากัดหรือเงื่อนไข ที่ไม่สามารถ 
เปลี่ยนแปลงได้ จะช่วยให้ผู้บริหารก าหนดขอบเขตในการพัฒนาทางเลือกให้แคบลงได้ 
ตัวอย่างเช่น ถ้ามีเงื่อนไขว่าต้องส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าภายในเวลา 1 เดือน ทางเลือกของการแก้ไข
ปัญหาการผลิตสินค้าไม่เพียงพอ ที่มีระยะเวลา ด าเนินการมากกว่า 1 เดือน ก็ควรถูกตัดทิ้งไป 
          3. การพัฒนาทางเลือก (Develop potential alternatives) ขั้นตอนต่อไป ผู้บริหารควรท าการ
พัฒนาทางเลือกต่าง ๆ ขึ้นมา ซึ่งทางเลือกเหล่านั้นควรเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพและมีความเป็นไป
ได้ ในการแก้ปัญหาให้น้อยลงหรือให้ประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างเช่น กรณีที่องค์การประสบปัญหา
เวลาการผลิตไม่เพียงพอ ผู้บริหารอาจพิจารณาทางเลือกดังนี ้
      - เพิ่มการท างานกะพิเศษ  

      - เพิ่มการท างานล่วงเวลาโดยใช้ตารางปกติ  

      - เพิ่มจ านวนพนักงาน หรือ  

      - ไม่ท าอะไรเลย ในการพัฒนาทางเลือกผู้บริหาร อาจขอความ คิดเห็น จากนักบริหารอ่ืน ๆ ที่

ประสบความส าเร็จทั้งภายในและภายนอกขององค์การ ซึ่งอาจใช้วิธีการปรึกษาหารือเป็นรายบุคคล 

หรือจัดการประชุมกลุ่มย่อยขึ้น ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลเหล่ านั้น เมื่อผนวกรวมกับ สติปัญญา 

ความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ของตนเอง จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถ

พัฒนา ทางเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          4. การวิเคราะห์ทางเลือก (Analyze the alternatives) เมื่อผู้บริหารได้ท าการพัฒนาทางเลือก

ต่าง ๆ โดยจะน าเอาข้อดีและข้อเสีย ของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกันอย่างรอบคอบ และควร

วิเคราะห์ทางเลือกในสองแนวทาง คือ 1) ทางเลือกนั้นสามารถ น ามาใช้ จะเกิดผลต่อเนื่องอะไร

ตามมา ตัวอย่างเช่น ถ้าโควตาปกติในการผลิตมอเตอร์ของแผนกผลิตเท่ากับ 500 เคร่ืองต่อเดือน แต่

แผนกผลิตต้องผลิตมอเตอร์ให้ได้ 1,000 เคร่ือง ภายในสิ้นเดือนนี้ โดยมีข้อจ ากัดด้านต้นทุนของ

องค์การว่า จะจ่ายค่าจ้างพนักงาน เพิ่มขึ้น ไม่เกิน 10,000 บาทเท่านั้น ทางเลือกหนึ่งของการ

แก้ปัญหา อาจท าได้โดยการจ้างพนักงาน ท างานล่วงเวลา ในวันหยุด และเวลากลางคืน แต่เมื่อ 
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ประเมินได้แล้ว พบว่า วิธีนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึง 17,000 บาท ผู้บริหารก็ควรตัดทางเลือกนี้

ทิ้งไป เพราะไม่สามารถ น ามาใช้ได้ภายใต้ ข้อจ ากัดด้านต้นทุนอย่างไรก็ตามทางเลือกบางทางเลือก

ที่อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดขององค์การก็อาจท าให้เกิดผลต่อเนื่องที่ไม่พึงประสงค์ตามมา เช่น ทางเลือก

หนึ่ง ของการเพิ่มผลผลิต ได้แก่การลงทุนติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วยให้แก้ปัญหาได้ แต่

อาจมีปัญหาเกี่ยวกับ การลดลงของขวัญก าลังใจของพนักงานในระยะต่อมา เป็นต้น 

          5. การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Select the best alternative) เมื่อผู้บริหารได้ท าการ วิเคราะห์

และประเมินทางเลือกต่าง ๆ แล้ว ผู้บริหารควรเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือกอีก

คร้ังหนึ่ง เพื่อพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเดียว ทางเลือกที่ดีที่สุด ควรมีผลเสียต่อเนื่องใน

ภายหลังน้อยที่สุด และให้ผลประโยชน์มากที่สุด แต่บางคร้ังผู้บริหาร อาจตัดสินใจเลือก ทางเลือก

แบบประนีประนอม โดยพิจารณาองค์ประกอบที่ดีที่สุดของแต่ละทางเลือกน ามาผสมผสานกัน 

            6. การน าผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ (Implement the decision) เมื่อผู้บริหารได้ทางเลือกที่ดี

ที่สุดแล้ว ก็ควรมีการน าผล การตัดสินใจนั้น ไปปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ผู้บริหารควรก าหนดโปรแกรมของการตัดสินใจ โดยระบุถึง ตารางเวลาการ

ด าเนินงาน งบประมาณ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ควรมีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ที่

ชัดเจน และจัดให้มีระบบกาติดต่อสื่อสารที่จะช่วยให้การตัดสินใจเป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ผู้บริหาร

ควรก าหนดระเบียบวิธี กฎ และนโยบาย ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

         7. การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล (Establish a control and evaluation system) 

ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจ ได้แก่ การสร้างระบบการควบคุมและการประเมินผล ซึ่ง

จะช่วยให้ผู้บริหาร ได้รับข้อมูล ย้อนกลับ เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ 

ข้อมูลย้อนกลับจะช่วยให้ผู้บริหารแก้ปัญหา หรือท าการตัดสินใจ ใหม่ได้โดยได้ผลลัพธ์ของการ

ปฏิบัติที่ดีที่สุด 

ขั้นตอนเพื่อการตัดสินใจ (The stages of decision making) มี 6 ขั้นตอนคือ 

-Identifying and diagnosing the problem การระบุและตรวจสอบปัญหา 

-Generating alternative solutions สร้างทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหา 

-Evaluating alternatives การประเมินทางเลือก 

-Making the choice การตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด 

-Implementing the decision การด าเนินงานตามทางเลือกที่ตัดสินใจไว้แล้ว 

-Evaluating the decision การประเมินผลของการตัดสินใจ 
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          2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคจากการทบทวน

เอกสารต าราเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ  ผู้บริโภค 

พบว่ามีนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศหลายท่านได้แบ่งปัจจัยไว้หลายประการ  ดังนี้ 

Oppenheim (1979: 63) ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ 

            1) ค่านิยม (Value) ค่านิยมจะมีอิทธิพลในกระบวนการตัดสินใจในสถานการณที่มีตัวเลือก

หลายตัว ตัวเลือกที่หนึ่งอาจมีผลท าให้ค่านิยมพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่ดีขึ้น ในขณะที่

ตัวเลือกที่สองสามารถสร้างคานิยมใหม่ที่เหมาะสมกับความต้องการได้ อย่างไรก็ตามจะขึ้นอยู่กับ

สถานการของบุคคลนั้น 

           2) ประเภทของครอบครัว (Type of Family) ประเภทของครอบครัวมีผลตอการตัดสินใจ เช่น 

ขนาดของครอบครัว การเงินของครอบครัว อาชีพและการศึกษาของสมาชิกที่อยู่อาศัยและศาสนา

ของครอบครัวจะมีความส าคัญตอการตัดสินใจ 

           3) ทรัพยากรครอบครัว (Family Resources) ทรัพยากรครอบครัวมีผลต่อการตัดสินใจ 

กล่าวคือ บุคคลโดยทั่วไปมักจะท าตามรูปแบบการซื้อในสิ่งเดิมที่เคยซื้อในอดีต ท าให้รอบคอบมาก

ขึ้นเพราะเกิดการตัดสินใจขั้นสุดทายและเป็นนิสัย เช่น การซื้อเสื้อผาและอาหารเป็นการกระท าที่

เป็นปกติวิสัยและมีแนวโน้มที่จะซื้อเสื้อผาและอาหารที่มีลักษณะที่คลายคลึงกันซ้ าไปซ้ ามาผู้หญิง

บางคนซื้อเสื้อเชิ้ตและกระโปรงส าหรับใส่ประจ าวัน  ส่วนผู้ชายใส่เสื้อยืดและกางเกงยีนส์

นอกจากนี้อาหารจ านวนมากที่มีอยู่ในตลาดเราก็มักจะซื้ออาหารประเภทเดียวกันส าหรับโอกาส

เดียวกันทุกคร้ังและเป็นการยากที่จะจ าแนกถึงสาเหตุของบุคคลที่ท าการตัดสินใจจับจ่ ายใช้สอย 

บางคนสามารถเจาะจงถึงสาเหตุที่ตัดสินใจในการซื้อ แต่บางคนไมทราบถึงสาเหตุเพียงแต่มีความ

อยากซื้อเทานั้น 

          4) ทิศทางของเศรษฐกิจสังคม (The Socioeconomic Setting) เศรษฐกิจของประเทศจะส่งผล

กระทบตอการตัดสินใจซื้อ กล่าวคือ ในช่วงที่เศรษฐกิจรุ่งเรืองผู้คนสวนใหญ่จะท างานและมีเงิน

ส าหรับจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสบายใจ แต่เมื่อเศรษฐกิจตกต่ าก็จะตระหนักถึงสภาพเศรษฐกิจที่

เปลี่ยนแปลงจึงจับจ่ายใช้สอยน้อยลง 

             Kotler and Armstrong (2001) ได้กล่าวว่า การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้นจะท าให้ทราบถึงลักษณะความต้องการของผู้บริโภคทางด้านต่างๆ 

และสามารถจะจัดหาแนวทางกระตุ้นการตลาดให้เหมาะสม ซึ่งได้มีการแบ่งปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อ

ความรู้สึกนึกคิดออกเป็น 4 ปัจจัย ไดแ้ก่ 
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           1) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factor) เป็นสัญลักษณ์และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยเป็นที่ 

ยอมรับจากคนรุ่นหนึ่งจนถึงอีกรุ่นหนึ่ง โดยเป็นตัวก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ใน

สังคมหนึ่งซึ่งวัฒนธรรมแบ่งออกเป็นวัฒนธรรมพื้นฐาน วัฒนธรรมย่อยและชนชั้นของสังคม 

           2) ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันและมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซื้อซึ่งประกอบด้วย 

         (1) กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) เป็นกลุ่มที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยกลุ่มนี้จะ 

มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความคิดเห็นและค่านิยมบุคคลในกลุ่มอ้างอิง 

         (2) กลุ่มครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากที่สุดต่อทัศนคติความ 

คิดเห็นและค่านิยมของบุคคล 

         (3) บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) บุคคลคนหนึ่งอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ 

หลายกลุ่ม ซึ่งบุคคลนั้นจะมบีทบาทและสถานะที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มที่ร่วมอยู่ 

             3) ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) ได้แก่ อายุ ขั้นตอนวัฎจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ 

โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการด ารงชีวิต 

            4) ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors) การเลือกซื้อของบุคคลได้รับอิทธิพลจาก 

ปัจจัยทางจิตวิทยาซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภคเองที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและการ

ใช้สินค้า 

          ฉัตราพร เสมอใจ (2550: 57) ได้กล่าวว่า การที่บุคคลจะมีการตัดสินใจที่เหมือนหรือแตกต่าง 

กันนั้นล้วนมีผลมาจากลักษณะทางภายภาพและสิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคล  ซึ่งสามารถแบ่งปัจจัย

ที่มีผลต่อการตัดสินใจได้เป็น 2 ประการ คือ 1) ปัจจัยภายใน (Internal Factors) และ 2) ปัจจัย

ภายนอก (External Factors) 

          1) ปัจจัยภายใน (Internal Factors) เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคลในด้านความคิดและการ 

แสดงออกซึ่งมีพื้นฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยที่ปัจจัยภายในประกอบด้วยองค์ประกอบ

ต่างๆ ได้แก่ ความจ าเป็น ความต้องการหรือความปรารถนา แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู้

และการเรียนรู้ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

           (1) ความจ าเป็น (Needs) ความต้องการ (Wants) และความปรารถนา (Desires) เป็น 

ค าที่มีความหมายใกล้เคียงกันและสามารถใช้แทนกันได้ ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้ค าว่า “ความต้องการ” 

ทั้งนี้โดยที่ความต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งของมนุษย์นั้นจะเป็นจุดเร่ิมต้นของความต้องการในการใช้
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สินค้าหรือบริการ คือ เมื่อเกิดความจ าเป็นหรือความต้องการไม่ว่าในด้านร่างกายหรือจิตใจขึ้น

บุคคลจะหาทางที่จะตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการน้ัน 

           (2) แรงจูงใจ (Motivate) เมื่อบุคคลเกิดปัญหาทางกายหรือในจิตใจขึ้นและหากปัญหานั้นไม่

รุ่นแรงเขาอาจปล่อยวาง ไม่คิด ไม่ใส่ใจ หรือไม่ท าการตัดสินใจใด แต่หากปัญหานั้นขยายตัวหรือ

เกิดความรุนแรงยิ่ งขึ้นเขาก็จะเกิดแรงจูงใจในการพยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นนั้น   

           (3) บุคลิกภาพ (Personality) เป็นลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลที่พัฒนาขึ้นมาจาก 

ความคิด ความเชื่อ อุปนิสัยและสิ่งจูงใจต่างๆ ระยะยาวและแสดงออกมาในด้านต่างๆ ซึ่งมีผลต่อ

การก าหนดรูปแบบในการตอบสนอง (Reaction) ของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ซึ่งจะเป็นลักษณะ

ของการตอบสนองในรูปแบบที่คงที่ต่อตัวกระตุ้นทางสภาพแวดล้อม เช่น ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้น าจะ

แสดงออกหรือตอบสนองต่อปัญหาด้วยความมั่นใจ และกล้าแสดงความคิดเห็น มีความเป็นตัวเอง

สูง ในขณะที่ผู้ที่ขาดความมั่นใจในตนเองไม่กล้าเสนอแนะความคิดเห็นและรับอิทธิพลจากผู้อ่ืนได้

ง่าย จะมีลักษณะเป็นคนที่ชอบตามผู้อื่น 

             (4) ทัศนคติ (Attitude) เป็นการประเมินความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของ 

บุคคล โดยทัศนคติจะมีผลต่อพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล  ดังนั้นเมื่อเราต้องการให้บุคคลใดๆ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเราจะต้องพยายามที่จะเปลี่ยนทัศนคติของเขาก่อน แต่ในความเป็นจริง

ทัศนคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยากเน่ืองจากเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นในจิตใจ ดังนั้นการปรับตัวให้เข้า

กับพฤติกรรมของบุคคลยอมกระท าได้ง่ายกว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลซึ่งต้องใช้ความ

เข้าใจ แรงพยายามและระยะเวลาด าเนินการที่ยาวนาน 

         (5) การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือการ 

กระท าของบุคคลอ่ืน ก้าวแรกของการเข้าสู่ความคิดในการสร้างความต้องการแก่บุคคลต้องสร้างให้

เกิดกาiรับรู้ก่อน โดยการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการให้มีคุณค่าซึ่งจะเป็นการสร้างการ

ยอมรับได ้

          (6) การเรียนรู้ (Learning) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดจากการรับรู้และ

ประสบการณ์ของบุคคล ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงและคงอยู่ในระยะยาว ดังนั้นหากมีการรับรู้แต่

ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อนข้างจะคงที่ก็ยังไม่ถือว่า

เป็นการเรียนรู ้ 

          2) ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวของบุคคลซึ่งจะมีอิทธิพลต่อ 

ความคิดและพฤติกรรม โดยปัจจัยภายนอกแบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ประการ ได้แก่ 
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        (1) สภาพเศรษฐกิจ (Economy) เป็นสิ่งที่ก าหนดอ านาจซื้อของผู้บริโภคทั้งในรูปของตัวเงิน

และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

        (2) ครอบครัว (Family) การเลี้ยงในภาพครอบครัวที่แตกต่างกันส่งผลให้บุคคลมีความ 

แตกต่างกัน เช่น การตอบสนองต่อความต้องการต่อผลิตภัณฑ์ของบุคคลจะได้รับอิทธิพลจาก

ครอบครัว ซึ่งครอบครัวมีผลต่อพฤติกรรมบุคคลได้สูงกว่าสถาบันอ่ืนๆ เนื่องจากบุคคลจะใช้ชีวิต

ในวัยเด็กซึ่งเป็นวัย ซึมซับและเรียนรู้ลักษณะอันจะก่อให้เกิดเป็นนิสัยประจ าของบุคคลไปตลอด

ชีวิต เป็นต้น 

         (3) สังคม (Social) กลุ่มสังคมรอบๆ ตัวของบุคคลมีผลต่อการปรับพฤติกรรมของบุคคล   

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันของสังคม เพื่อการยอมรับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม หรือที่เรี ยกว่า  

กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ประกอบด้วยรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyles) 

ค่านิยมของสังคม (Social Values) และความเชื่อ (Believes) นอกจากนี้สังคมอาจเป็นได้ทั้งสังคม

อาชีพและสังคมท้องถิ่นท าให้ต้องศึกษาถึงลักษณะของสังคมเพื่อจะทราบถึงปัจจัยที่ มีอิทธิพลของ

สังคมที่มีต่อการอยู่ ร่วมกันของมนุษย์โดยเฉพาะบรรทัดฐาน (Norms) ที่สังคมก าหนด 

          (4) วัฒนธรรม (Culture) เป็นวิถีการด าเนินชีวิตที่สังคมเชื่อถือว่าเป็นสิ่งดีงามและยอมรับมา

ปฏิบัติเพื่อให้สังคมด าเนินและมีพัฒนาการไปได้ด้วยดี บุคคลในสังคมเดียวกันจึงต้องยึดถือและ

ปฏิบัติตามวัฒนธรรมเพื่อการอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยวัฒนธรรมเป็นกลุ่มของค่านิยม

พื้นฐาน (BasicValues) การรับรับ (Perception) ความต้องการ (Wants) และพฤติกรรม (Behaviors) 

ซึ่งเรียนรู้จากการเป็นสมาชิกของสังคมในครอบครัว ชุมชน และสังคมจึงเป็นรูปแบบหรือวิถีทางใน

การด าเนินชีวิตที่คนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับ ประกอบด้วยค่านิยมการแสดงออก ค่านิยมการใช้

วัตถุหรือสิ่งของ หรือแม้กระทั่งวิธีคิดก็เป็นวัฒนธรรมด้วย 

         (5) ตัวกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimuli) โอกาสที่ผู้บริโภคจะได้พบเห็น รู้สึก 

คุ้นเคยกับสินค้าหรือบริการนั้น โดยใช้เคร่ืองมือทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด

จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซึ่งท าให้ผู้บริโภคมีความไว้วางและมีความยินดีที่จะใช้สินค้า

นั้น ดังนั้นธุรกิจจึงควรเน้นในเร่ืองของการท าให้เกิดการพบเห็นในตราสินค้า(Brand Contract)น า

สินค้าเข้าไปให้ผู้บริโภคได้พบเห็นได้รู้จักสัมผัสได้ยินได้ฟังด้วยความถี่สูงการสร้างให้บุคคลเกิด

การเปิดรับมากเท่าใดก็ยิ่งท าให้ได้ประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น 

        (6) สภาพแวดล้อม (Environment) การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั่วไป เช่น ความ 

แปรปรวนของสภาพอากาศ การขาดแคลนน้ าหรือเชื้อเพลิง ผลกระทบของปรากฏการณ์ El Ninyo 
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และ La Niya เป็นต้น ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน เช่น การ

เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันของสภาพอากาศท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อเคร่ืองปรับอากาศได้เร็ว

และง่ายขึ้น หรือราคาน้ ามันที่ เพิ่มสูงขึ้นมากส่งผลให้ผู้บริโภคใช้รถยนต์น้อยลง เป็นต้น  

จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคดังกล่าว

ข้างต้น ผู้ศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ผู้บริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ซึ่งมีผลมาจาก

ความแตกต่างกันของลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลท าให้พฤติกรรมการ

ตัดสินใจของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคนั้น

สามารถแบ่งออกเป็นสองปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยภายใน (Internal Factor) เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากตัว

บุคคลในด้านความคิดและการแสดงออกซึ่งมีพื้นฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ความจ าเป็น 

ความต้องการของบุคคลแรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ  การรับรู้และการเรียนรู้ และส าหรับปัจจัย

ภายนอก (External Factor) เป็นปัจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวของบุคคลซึ่งจะมีอิทธิพลต่อ

ความคิดและพฤติกรรม ประกอบด้วยสภาพเศรษฐกิจ ครอบครัว สังคม วัฒนธรรม ตัวกระตุ้นทาง

การตลาดและสภาพแวดล้อมทั่วไป 

              2.3 ประวัติของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรณวิทย์พาณิชยการ 

               ในอดีต สถานที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณิชยการเป็นท้องนาซึ่งเป็นของคุณพ่อ

เพิ่มและคุณแม่ ละออง รุ่งเรือง ท่านได้ตั้งปณิธานไว้ว่า จะให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถาบันการศึกษาที่

ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ เยาวชนไทย จึงได้ตั้งโรงเรียนอรรถวิทย์ขึ้นใน ปีพ.ศ.2516 เปิด

สอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยให้ ทายาทบริหาร และมีนายชนะ รุ่งแสง เป็น

ประธานกรรมการ ต่อมาปี พ.ศ. 2524 ได้จัดตั้งโรงเรียนอรรถวิทย์พาณิชย การ เปิดสอนในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทพาณิชยกรรม สาขาวิชาบัญชี และการขาย ในปีพ.ศ. 2536 

ได้ขยายหลักสูตรให้สูงขึ้นในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาการบัญชี การตลาด 

และ คอมพิวเตอร์ธุกิจในปี พ.ศ.2540 ได้เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ใน

ระดับปวส.โดย คณาจารย์ชาวต่างชาติในปี พ.ศ. 2554 สถาบันครบรอบ 30 ปี และได้เปลี่ยนชื่อจาก

โรงเรียนอรรถวิทย์พาณิชยการ เป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณิชยการ 

 ปัจจุบันปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณิชยการ เปิดสอนระดับปวช. 4 

สาขาวิชา และ ระดับปวส. 5  สาขาวิชา สาขาวิชาการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การ

จัดการโลจิสติกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีนักศึกษาทั้งสิ้น 4,200 คน มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอกทั้ง ชาวไทยและชาวต่างประเทศ และอาจารย์ฝ่ายสนับสนุน
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การสอน บุคลากรทางการศึกษา รวมกว่า 200 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณิชยการ เป็น

สถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมความทันสมัย ทั้งอาคารสถานที่ และ อุปกรณ์การเรียน อันจะ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และส่งเสริมสร้างวิสัยทัศน์ที่ดี พร้อมที่จะก้าวไปกับโลกแห่ง 

อนาคตอย่างมีคุณภาพ เป็นสถาบันที่มีการศึกษาที่มีมาตรฐานการศึกษาสูงยิ่ง แห่งหนึ่งของ

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ผ่านการตรวจสอบประเมินคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาจาก

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อปีการศึกษา 2545 

2550 และ 2554 โดยมีนายชนะ รุ่งแสง เป็นประธาน กรรมการ บริหารภายใต้การบริหารงานของ 

ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง ผู้รับใบอนุญาตและผู้อ านวยการวิทยาลัย เทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณิชยการ 

            2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

                 เมธาวี สุขปาน (2556) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน

หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของนักเรียน กรณีศึกษาวิทยาลัยพาณิชยการ

ธนบุรี รวมทั้ง ศึกษาวิเคราะห์ควาส าคัญของปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยตัวอย่างเก็บจากนักเรียนที่ศึกษาในปีสุดท้ายของ

ระดับการศึกษาระดับวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี จ านวน 400 คน วิธีการวิจัยนี้

เป็นวิจัยเชิงส ารวจ (SurveyResearch) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมเก็บข้อมูล 

สามารถเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพจาก นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัย

พาณิชยการธนบุรี แบบสอบถามที่ใช้วิเคราะห์ จ านวน 400 ชุด โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งการทดสอบสมมติฐานด้วย แบบจ าลองโลจิท ผลการศึกษาพบว่า 

คะแนนของความส าคัญทางดานความพึงพอใจกับต้นทุนมี ความสัมพันธ์เชิงบวกกับโอกาสในการ

ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ที่วิทยาลัย

พาณิชยการธนบุรี เมื่อพิจารณาระดับความส าคัญของปัจจัยทั้งสองด้านพบว่า นักเรียนให้

ความส าคัญกับปัจจัยทางด้านความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ชื่อเสียงของสถานศึกษาที่เป็นที่รู้จัก มา

อย่างยาวนานและเป็นของรัฐบาล รองลงมาได้แก่ ความชอบและความถนัดส่วนตัว รวมทั้งการ

ชักชวน จากเพื่อนตามล าดับ  

                ธนกฤต ยืนยงเดชา (2554) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอันดับหนึ่งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางด้านการผลิตบัณฑิตจ านวนมากที่ความส าคัญในระดับมากต่อการ

เลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รองลงมาคือ จบจากสถาบันนี้แล้วจะมีโอกาสในการประกอบอาชีพสูงกว่า
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สถาบันอ่ืน ส าหรับปัจจัยทางด้านราคาถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญกับการเลือกศึกษา ในระดับมากที่สุด 

ปัจจัยทางด้านสถานที่คือ ปัจจัยเร่ืองมหาวิทยาลัยใกล้ภูมิล าเนาเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมากที่สุดในทุก  ๆ

ด้าน รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยมีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยแก่การเรียนปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มี

อิทธิพลมากที่สุด คือ มีคณะให้เลือกศึกษาจ านวนมาก รองลงมาคือ มีโควตาแลโครงการจ านวนมากส าหรับ

นักเรียนในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาคือ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่ทันสมัย ส่วนปัจจัยด้าน

ส่วนบุคคลมีความส าคัญในระดับ คือ ประสิทธิภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย รองลงมาคือ อาจารย์ใน

มหาวิทยาลัยมีความหน้าเชื่อถือ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจัยทีมีอิทธิพลมากที่สุด คือ การมีบริการ

ทางการศึกษาที่รวดเร็วและถูกต้องแม่นย า และปัจจัยทางด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ คือ 

การที่มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในระดับประเทศรองลงมา คือ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการประชาสัมพันธ์ได้ทั่วถึง 

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านอ่ืน  ๆที่มีอิทธิพลต่อการเลือกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอันดับหนึ่งอีก คือ เพื่อน 

การเลือกศึกษาต่อตามเพื่อนมีอิทธิพลกับกลุ่มตัวอย่างสูงมาก รองลงมาคือ รุ่นพี่ และการมีมหาวิทยาลัยเป็น

มหาวิทยาลัยในฝัน เป็นมหาวิทยาลัย ที่เหมาะสมกับตัวเอง เลือกตามความต้องการของผู้ปกครอง และเลือก

ตามค าโฆษณา ประชาสัมพันธ์หรือประกาศ ตามล าดับ 

                ณัชชา สุวรรณวงศ์ การศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของการด าเนินชีวิต

มนุษย์ ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญและ ให้ความสนใจในการศึกษาเป็นอย่างมาก รวมถึงรัฐบาลได้มี

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนหันมาใส่ใจในเร่ืองนี้เพราะถือเป็นพื้นฐานแห่งความส าเร็จใน

ชีวิตและสามารถน ามาใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อนาคต มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เน้นด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค์

ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นการปฏิบัติท าการสอนท าการศึกษา ผลิตครูวิชาชีพ 

ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และท านุบ ารุศิลปะและวัฒนธรรม โดยต่อยอดให้

ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา มีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพจนถึงระดัปริญญา มีการเรียนการสอนครอบคลุม

ครบทุกสาขาวิชา ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 

หลักสูตร 4-5 ปี จ านวน 41 หลักสูตร และระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง–เทียบโอน จ านวน 14 หลักสูตร 
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บทที ่3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 
งานวิจัย เ ร่ือง  “ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิจัย คือ ก าหนดประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
เป็นประชากรที่นับจ านวนไม่ได้ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุ่มนักศึกษา  ที่เข้าเรียนศึกษาต่อโดยงานวิจัยฉบับ
นี้ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 116 ชุด     

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาเพื่อศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  โดย
แบ่งเป็น 3 ตอนดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป คือ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้
ต่อเดือน อาชีพ 
 ตอนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating scale) โดยการให้
คะแนนระดับความคิดเห็นในแบบสอบถามแต่ละข้อใช้เกณฑ์ดังนี้ 
   5 หมายความว่า เห็นด้วย/พึงพอใจมากที่สุด 
   4 หมายความว่า เห็นด้วย/พึงพอใจมาก 
   3 หมายความว่า เห็นด้วย/พึงพอใจปานกลาง 
   2 หมายความว่า เห็นด้วย/พึงพอใจน้อย 
   1 หมายความว่า เห็นด้วย/พึงพอใจน้อยที่สุด 
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ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   

2. สร้างค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ 
 3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปขอค าแนะน าจากอาจารย์รายวิชาการวิจัยตลาดและ
คณะกรรมการพิจารณาการสอบวิจัย แล้วน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง 
 4.จัดท าแบบสอบถามที่สมบูรณ์  เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และน า
แบบสอบถามไปแจกในกลุ่มตัวอย่าง 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการส ารวจนักศึกษาที่จะศึกษาต่อประกาศนียบัตรชั้นสูง  
คณะผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ก่อนแจกแบบสอบถาม  ผู้วิจัยชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงจุดประสงค์ของการวิจัย  
ชี้แจงวิธีการตอบแบบสอบถามแก่ประชาชน 
 2. ขณะที่กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามผู้วิจัยเปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามถึงปัญหา
ในข้อค าถามได้ตลอดเวลา 
 3. ตรวจแบบสอบถามว่ามีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังนี้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการค านวณค่าสถิติ โดยหาค่าสถิต

ต่าง ๆดังนี ้  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  หาค่าร้อยละ 

 ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เป็นข้อมูลจากข้อค าถามที่เป็น Rating scale หาค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ( x   ) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD .) โดยมีการแปลผลค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อไปนี้ (ตามเกณฑ์ 
John W.Best) 
   คะแนน 4.50 – 5.00 คือ เห็นด้วย/พึงพอใจมากที่สุด 
   คะแนน 3.50 – 4.49 คือ เห็นด้วย/พึงพอใจมาก 
   คะแนน 2.50 – 3.49 คือ เห็นด้วย/พึงพอใจปานกลาง 
   คะแนน 1.50 – 2.49  คือ  เห็นด้วย/พึงพอใจน้อย 
   คะแนน 1.00 – 1.49  คือ เห็นด้วย/พึงพอใจน้อยที่สุด 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติดังนี้ 

ค่าร้อยละ (Percentage) ค านวณได้จากสูตร 

    P = 
𝑓

𝑛 
x100 

                            เมื่อ P         แทน    ค่าร้อยละ 

                                  F          แทน     ความถี่ของคะแนน 

                                  N         แทน      ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ค่าเฉลี่ย (Mean) ค านวณได้จากสูตร 

      X = ∑𝑥             
                 n 
                        

 เมื่อ   X               แทน         คะแนนเฉลี่ย 
         ∑𝑥          แทน         ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
           N              แทน         ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
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ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ค านวณได้จากสูตร 

S.D. = 
√𝑛 𝑥    𝑥  

𝑛 𝑛   
 

 เมื่อ S.D.        แทน        ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตัวอย่าง 
        X            แทน        คะแนนแต่ละตัวในกลุ่มตัวอย่าง 
        N            แทน       จ านวนสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง 
        n-1         แทน        จ านวนตัวแปรอิสระ 
       ( x)2      แทน        ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
       Ʃx2         แทน         ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกังสอง 
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บทที ่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัย เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการของนักเรียน นักศึกษา การวิจัยได้ใช้

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ซึ่งได้แจกแบบสอบถามให้แต่ล่ะกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน          

116 คน และในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยก าหนดสัญลักษณ์ดังนี้ 

    ̅ แทน ค่าเฉลี่ย 

   SD แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่ 1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

อรรถวิทย์พณิชยการ 

ตอนที่ 2 แบบส ารวจความพอใจการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ  

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ 

เพศ ความถี่ ร้อยละ 
ชาย 46 39.7 
หญิง 70 60.3 

รวม 116 100.0 
 จากตารางที่ 1 พบว่าเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.3 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 39.7 
ตามล าดับ 
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   ตารางท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับแผนกวิชาสาขา 

แผนกวิชาสาชา ความถี่ ร้อยละ 
สาขาบัญชี  20 17.2 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24 20.7 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ   20 17.2 
สาขาภาษาต่างประเทศ 20 17.2 
สาขาการตลาด 10 8.6 
สาขาโลจิสติกส์ 6 5.2 
สาขาคอมพิวเตอร์ กราฟิก 16 13.8 
รวม 116 100.0 

 จากตารางที่ 2 พบว่าอยู่ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 20.7 รองลงมา สาขาบัญชี คิด
เป็นร้อยละ 17.2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคิดเป็นร้อยละ 17.2  สาขาภาษาต่างประเทศคิดเป็น
ร้อยละ 17.2 สาขาคอมพิวเตอร์ กราฟิก  คิดเป็นร้อยละ 13.8 สาขาการตลาด คิดเป็นร้อยละ 8.6 และ
สาขาโลจิสติกส์ คิดเป็นร้อยละ 5.2  ตามล าดับ 
     
  ตารางท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครองของนักเรียนประกอบอาชีพ (พ่อ/แม่/ผู้ปกครอง) 

ผู้ปกครองประกอบอาชีพ ความถี่ ร้อยละ 
รับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

28 24.1 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว 10 8.6 
รับจ้าง 14 12.1 
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 30 25.9 
เกษตร 25 21.6 
อ่ืน ๆ  9 7.8 
รวม 116 100.0 

 จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ปกครองประกอบอาชีพ พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน คิดเป็นร้อยละ 25.9 
รองลงมา รับ ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 24.1 เกษตร คิดเป็นร้อยละ21.6 รับจ้าง
คิดเป็นร้อยละ12.1  ประกอบธุรกิจส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 8.6 และ อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 7.8 
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้รวมครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่ ร้อยละ 
ต่ ากว่า 10,000 บาท 28 24.1 

10,001 – 15,000 บาท 51 44.0 

15,001–20,000 บาท 12 10.3 

มากกว่า 20,000  ขึ้นไป 25 21.6 

รวม 116 100 

จากตารางที่ 4 พบว่า รายได้ต่อเดือน10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมา 

ต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.1 มากกว่า 20,000  ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ21.6 และ 15,001–

20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.6 ตามล าดับ 

      ตารางท่ี 5 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนสมาชิกในครอบครัว 

จ านวนสมาชิก ความถี่ ร้อยละ 
2 คน 23 19.8 
3 คน 40 34.5 
4 คน 19 16.4 
มากกว่า 4 คนขึ้นไป 34 29.3 

รวม 116 100.0 
จากตารางที่ 5 พบว่าจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมา

มากกว่า 4 คนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ29.3 จ านวน2 คนคิดเป็นร้อยละ 19.8 และจ านวน4 คน คิดเป็น

ร้อยละ16.4 ตามล าดับ 
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  ตารางท่ี 6 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนพี่น้องท่ีก าลังศึกษาอยู่ 

จ านวนพี่น้องที่ก าลังศึกษาอยู่ ความถี่ ร้อยละ 
ไม่มี 24 20.7 
1 คน 42 36.2 
2-3 คน 24 20.7 
3 คนขึ้นไป 26 22.4 

รวม 116 100.0 
จากตารางที่ 6 พบว่าจ านวนพี่น้องที่ก าลังศึกษาอยู่ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2  รองลงมา 3 

คนขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 22.4 จ านวน2-3 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 และไม่มี คิดเป็นร้อยละ 20.7 

ตามล าดับ 

      ตารางท่ี 7 ข้อมูลเกี่ยวกับท่านเดินทางมาโดย 

ท่านเดินทางมาโดย ความถี่ ร้อยละ 
รถรับจ้างที่รับส่ง-นักเรียน
ประจ าทาง 

25 21.6 

รถสองแถว/มอเตอร์ไซต์
รับจ้าง 

21 18.1 

เดิน   6 5.2 
พาหนะส่วนตัว 20 17.2 
รถตู้ประจ าทาง 41 35.3 
อ่ืน ๆ 3 2.6 

รวม 116 100.0 
จากตารางที่ 7 พบว่า เดินทางมาโดยรถตู้ประจ าทาง คิดเป็นร้อยละ 35.3 รองลงมา           

รถรับจ้างที่รับส่ง-นักเรียนประจ าทางคิดเป็นร้อยละ21.6 รถสองแถว/มอเตอร์ไซต์รับจ้าง คิดเป็น

ร้อยละ 18.1 พาหนะส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 17.2 เดิน คิดเป็นร้อยละ 5.2และ อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 

2.6 ตามล าดับ 
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ตอนท่ี2  แบบส ารวจความพอใจการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรววิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ  

ตารางท่ี 8 หลักสูตรปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตร       

                 วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เลือกศึกษาต่อหลักสูตร
ประกาศนียบัตร 

วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยี 
อรรถวิทยพ์ณิชยการ                              
มากน้อยเพียงใด 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

5 
  

มาก 
4 

  

ปาน
กลาง 

3 
  

 
น้อย 

2 
  

น้อย
ท่ีสุด 

1 
  

 ̅ SD 

ระดับ
ความ
พึง
พอใจ 

หลักสูตร 
        1.นัก เ รี ยน เลื อกศึ กษาต่ อระดับ

ประกาศนี ยบั ตรวิ ช าชี พชั้ นสู ง 
วิทย าลั ย เทคโนโลยี อรรถวิ ทย์ 
พณิชยการเพราะเป็นสถานศึกษาที่มี
ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างยาวนาน 

79 
 

(68.1%) 

37 
 

(31.9%) - - - 4.68 0.47 
มาก
ที่สุด 

2.นัก เ รี ยน เลื อกศึ กษาต่ อระดับ
ประกาศนี ยบั ตรวิ ช าชี พชั้ นสู ง
วิท ย าลั ย เทคโนโลยี อรรถวิ ทย์ 
พณิชยการเพราะมีการจัดการเรียน
การสอนที่ดี มีมาตรฐาน 

80 
 

(69.0%) 

36 
 

(31.0%) - - - 4.69 0.46 
มาก
ที่สุด 

3.นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิท ย าลั ย เทคโนโลยี อรรถวิ ทย์ 
พณิ ช ย ก า ร เ พ ร า ะ ค รู มี ค ว า ม รู้
เชี่ยวชาญโดยตรงและใส่ต่อลูกศิษย์ 

92 
 
 
 

(79.3%) 

24 
 
 
 

(20.7%) 

- -   4.79 0.41 
มาก
ที่สุด 
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จากตารางที่ 8 สรุปโดยรวมแล้วพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม พึงพอใจของปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทย์พณิชยการเพราะครูมีความรู้เชี่ยวชาญโดยตรงและใส่ต่อลูกศิษย์อยู่ในระดับมากที่สุดอัน

แรก คือ ( 𝑥  = 4.79, SD = 0.41)  อันดับที่ 2 นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อเพราะมีห้องเรียนและ

อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เพียงพอ คือ (𝑥 = 4.78, SD = 0.42)  อันดับที่ 3 นักเรียนเลือกศึกษาต่อ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเพราะมีการจัดการเรียน

การสอนที่ดี มีมาตรฐาน คือ (𝑥 = 4.69, SD = 0.46)  อันดับที่4 นักเรียนเลือกศึกษาต่อระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเพราะเป็นสถานศึกษาที่มี

ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างยาวนาน คือ (𝑥 = 4.68, SD = 0.47) อันดับที่ 5 นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษา

ต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เพราะไม่มีต้องมี

การสอบคัดเลือก คือ (𝑥 = 4.60, SD = 0.49)และอันดับสุดท้าย นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเพราะมีกฎระเบียบข้อบังคับ

การและแต่งกายที่เข้มงวด คือ (𝑥 = 4.25, SD = 0.90) ตามล าดับ 

4.นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิท ย าลั ย เทคโนโลยี อรรถวิ ทย์ 
พณิช ยการ เพราะมี กฎระ เบี ยบ
ข้อบังคับการและแต่งกายที่เข้มงวด 

   65 
 
(56.0%) 

15 
 

(12.9%) 

36 
 

(31.0%) 
- - 4.25 0.90 มาก  

 
 

  
     

5.นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิท ย าลั ย เทคโนโลยี อรรถวิ ทย์           
พณิชยการเพราะมีห้องเรียนและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เพียงพอ 

90 
 

(77.6%) 

26 
 

(22.4%) - - - 4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

6.นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิท ย าลั ย เทคโนโลยี อรรถวิ ทย์ 
พณิชยการเพราะไม่มีต้องมีการสอบ
คัดเลือก 

70 
 

(60.3%) 

46 
 

(39.7%) - -   4.60 0.49 
มาก
ที่สุด 
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ตารางท่ี 9 ความชอบความถนัดและความสนใจการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตร 

    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
   

 

จากตารางที่ 9 เป็นแบบสอบถามด้านความชอบความถนัดและความสนใจการตัดสินใจ

เลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

พบว่า นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยี             

อรรถวิทย์พณิชยการเพราะตัวนักเรียนอยากเรียน  เป็นความชอบและความถนัดส่วนตัว คือ                  

(𝑥 = 4.68, SD = 0.49) และนักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเพราะผิดหวังการสอบจากที่อ่ืน คือ (𝑥 = 4.29, SD = 0.81) 

ตามล าดับ 

 

 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกศึกษาต่อหลักสูตร

ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทย์พณิชยการ                          
มากน้อยเพียงใด 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

 𝑥  SD 

ระดับ
ความ
พึง
พอใจ 

5 4 3 2 1 
  

  

  

  

  

ความชอบความถนัดและความสนใจ 
        7.นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิท ย าลั ย เทคโนโลยี อรรถวิ ทย์     
พณิชยการเพราะตัวนักเรียนอยาก
เรียน เป็นความชอบและความถนัด
ส่วนตัว 

79 
 

(68.1%) 

37 
 

(31.9%) 
- - - 4.68 0.49 

มาก
ที่สุด 

8.นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิท ย าลั ย เทคโนโลยี อรรถวิ ทย์  
พณิชยการเพราะผิดหวังการสอบ
จากที่อื่น 

60 
 

(51.7%) 

30 
 

(25.9%) 

26 
 

(22.4%) - - 4.29 0.81 มาก 
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ตารางท่ี 10 อิทธิพลชักจูงจากบุคคลอื่นๆปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตร 

     ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เลือกศึกษาต่อหลักสูตร
ประกาศนียบัตร 

วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยี
อรรถวิทย์พณิชยการ                    
มากน้อยเพียงใด 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

𝑥   SD 

ระดับ
ความ
พึง
พอใจ 

5 4 3 2 1 
  

  

  

  

  

อิทธิพลชักจูงจากบุคคลอื่นๆ 

9.นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่ อระดับประกาศนี ยบั ตร
วิ ช า ชี พ ชั้ น สู ง วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชย
การเพราะบิดา มารดาหรือ
ผู้ปกครองต้องการให้ศึกษา 

40 
 

(34.5%) 

50 
 

(43.1%) 

26 
 

(22.4%) 
- - 4.12 0.75 มาก 

10.นัก เ รี ยนตัดสินใจ เลื อก
ศึ ก ษ า ต่ อ ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์
พ ณิ ช ย ก า ร เ พ ร า ะ ไ ด้ รั บ
ค าแนะน าจากครู 

90 
 

(77.6%) 

26 
 

(22.4%) 
- - - 4.78 0.42 

มาก
ที่สุด 

11.นัก เ รี ยนตัดสินใจ เลื อก
ศึ ก ษ า ต่ อ ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์
พ ณิ ช ย ก า ร เ พ ร า ะ ไ ด้ รั บ
ค าแนะน าและชักชวนจากรุ่น
พี่ศิษย์เก่า 

80 
 

(69.0%) 

36 
 

(31.0%) 

- -    4.69 0.46 
มาก
ที่สุด 
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จากตารางที่ 10 สรุปแบบสอบถามอิทธิพลชักจูงจากบุคคลอ่ืนๆการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการมี 2อันดับที่มาก

เท่ากัน นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถ

วิทย์พณิชยการได้รับการชักชวนจากเพื่อน คือ (𝑥  = 4.82, SD = 0.31)และนักเรียนตัดสินใจเลือก

ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เพราะได้รับ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา เว็บไซด์ต่าง ฯลฯ คือ (𝑥                 

= 4.82, SD = 0.31) ตามด้วย นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเพราะได้รับค าแนะน าจากครู คือ (𝑥  = 4.78, SD = 0.42) 

นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการเพราะได้รับค าแนะน าและชักชวนจากรุ่นพี่ศิษย์เก่า คือ (𝑥  = 4.69, SD = 0.46) นักเรียน

12. นัก เ รียนตัดสินใจเลือก
ศึ ก ษ า ต่ อ ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์
พณิชยการได้รับการชักชวน
จากเพื่อน 

95 
 

(81.9%) 

21 
 

(18.1%) 
- - - 4.82 0.39 

มาก
ที่สุด 

13.นัก เ รี ยนตัดสินใจ เลื อก
ศึ ก ษ า ต่ อ ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์
พณิชยการเพราะมีพี่หรือญาติ
ศึกษาอยู่ 

70 
 

(60.3%) 

46 
 

(39.7%) 
- - - 4.60 0.49 

มาก
ที่สุด 

14.นัก เ รี ยนตัดสินใจ เลื อก
ศึ ก ษ า ต่ อ ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์
พ ณิ ช ย ก า ร เ พ ร า ะ ไ ด้ รั บ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางสื่อ
ต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ป้าย
โฆษณา เว็บไซด์ต่าง ฯลฯ 

95 
 
 
 

(81.9%) 

21 
 
 
 

(18.1%) - -   4.82 0.39 
มาก
ที่สุด 
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ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

เพราะมีพี่หรือญาติศึกษาอยู่ คือ (𝑥  = 4.60, SD = 0.49) และอันดับสุดท้าย นักเรียนตัดสินใจเลือก

ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเพราะบิดา  

มารดาหรือผู้ปกครองต้องการให้ศึกษา คือ (𝑥  = 4.12, SD = 0.75) ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 11 ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีรรรถวิทย์พณิชยการ  

 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกศึกษาต่อหลักสูตร

ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทย์พณิชยการ                               
มากน้อยเพียงใด 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

 𝑥  SD 

ระดับ
ความ
พึง
พอใจ 

5 4 3 2 1 
  

  

  

  

  

ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 

15.นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิ ท ย า ลั ย เทคโนโลยี อร รถวิ ท ย์             
พณิชยการเพราะเพราะคาดหวังจะมี
ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
หลังจากจบการศึกษาที่นี่เช่น เป็นที่
ยอมรับของผู้ประกอบการ หางานท า
ง่ายกว่าการศึกษาที่อื่น ฯลฯ 

95 
 
 

(81.9%) 

21 
 
 

(18.1%) 
- - - 4.82 0.39 

มาก
ที่สุด 

 

จากตารางที่ 11 สรุปความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก

ศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีรรรถวิทย์พณิชยการ  พบว่า

นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการเพราะเพราะคาดหวังจะมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษาที่นี่

เช่น เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ หางานท าง่ายกว่าการศึกษาที่อ่ืน ฯลฯ คือ (𝑥   = 4.82, SD = 

0.39) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 12 ปัจจัยทางด้านต้นทุนปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เลือกศึกษาต่อหลักสูตร
ประกาศนียบัตร 

วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยี
อรรถวิทย์พณิชยการ                         
มากน้อยเพียงใด 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

 𝑥  SD 

ระดับ
ความ
พึง 
พอใจ 

    5 
  

4 3 2 1 

ปัจจัยทางด้านต้นทุน 

16.นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถ
วิทย์พณิชยการเพราะสะดวกใน
การเดินทาง 

105 
 

(90.5%) 

11 
 

(9.5%) - - - 4.91 0.29 
มาก
ที่สุด 

17.นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้ น สู ง วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี              
อรรถวิทย์พณิชยการเพราะเสียค่า
เล่าเรียนถูกกว่าที่อื่น 

80 
 

(69.0%) 

25 
 

(21.6%) 

11 
 

(9.5%) - - 4.59 0.66 มาก 

    

ตารางที่ 12 สรุปปัจจัยทางด้านต้นทุนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ พบว่าอันดับแรก 

คือนักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยี                  

อรรถวิทย์พณิชยการเพราะสะดวกในการเดินทาง คือ (𝑥   = 4.91, SD = 0.29) และนักเรียนตัดสินใจ

เลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเพราะ

เสียค่าเล่าเรียนถูกกว่าที่อื่น คือ (𝑥   = 4.59, SD = 0.66) ตามล าดับ 
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บทที ่5 

สรุปผล  ปัญหา  และข้อเสนอแนะ 
 

  การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ  โดยรวบรวม

ข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างศึกษาที่ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการในบทนี้

กล่าวถึงการสรุปผล ปัญหา และข้อเสนอแนะดังนี้ 

ในการศึกษาคร้ังนี้ได้แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) มี 5 ด้านหลักๆ ดังนี้  

1. ด้านหลักสูตร   

1.1. นักเรียนเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยเทคโนโลยี             

อรรถวิทย์พณิชยการเพราะเป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างยาวนาน 

1.2. นักเรียนเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยี               

อรรถวิทย์พณิชยการเพราะมีการจัดการเรียนการสอนที่ดี มีมาตรฐาน 

1.3. นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเพราะครูมีความรู้เชี่ยวชาญโดยตรงและให้ความรักความเอาใจใส่

ต่อลูกศิษย์ 

1.4.  นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเพราะมีกฎระเบียบข้อบังคับการและแต่งกายที่เข้มงวด 

1.5.  นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเพราะมีห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เพียงพอ 

1.6.นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทย์พณิชยการเพราะไม่มีต้องมีการสอบคัดเลือก 

สรุปโดยรวมแล้วพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม พึงพอใจของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการเพราะครูมีความรู้เชี่ยวชาญโดยตรงและใส่ต่อลูกศิษย์อยู่ในระดับมากที่สุดอันดับที่หนึ่ง 

คือ ( ค่าเฉลี่ย 4.79 =  พึงพอใจมากที่สุด ) อันดับที่สอง นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อเพราะมี



34 

 

 
 

ห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เพียงพอ คือ ( ค่าเฉลี่ย 4.78=  พึงพอใจมากที่สุด ) อันดับที่

สาม นักเรียนเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชย

การเพราะมีการจัดการเรียนการสอนที่ดี  มีมาตรฐาน คือ ( ค่าเฉลี่ย 4.69 =  พึงพอใจมากที่สุด ) 

อันดับที่สี่ นักเรียนเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการเพราะเป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างยาวนาน คือ ( ค่าเฉลี่ย 4.68 =  พึงพอใจ

มากที่สุด อันดับที่ห้า นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเพราะไม่มีต้องมีการสอบคัดเลือก  คือ ( ค่าเฉลี่ย 4.60 =  พึงพอใจ

มากที่สุด ) และอันดับหกนักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเพราะมีกฎระเบียบข้อบังคับการและแต่งกายที่เข้มงวด คือ         

( ค่าเฉลี่ย 4.25 =  พึงพอใจมาก ) ตามล าดับ 

2.ด้านความชอบความถนัดและความสนใจ 

2.1.  นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเพราะตัวนักเรียนอยากเรียน เป็นความชอบและความถนัดส่วนตัว 

2.2. นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเพราะผิดหวังการสอบจากที่อ่ืน 

สรุปแบบสอบถามด้านความชอบความถนัดและความสนใจการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ พบว่าอันดับหนึ่ง

นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการเพราะตัวนักเรียนอยากเรียน เป็นความชอบและความถนัดส่วนตัว คือ ( ค่าเฉลี่ย 4.68=  

พึงพอใจมากที่สุด ) และอันดับสองนักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเพราะผิดหวังการสอบจากที่อ่ืน คือ ( ค่าเฉลี่ย 4.29 =  

พึงพอใจมาก )  ตามล าดับ 

3.ด้านอิทธิพลชักจูงจากบุคคลอ่ืนๆ 

3.1.นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทย์พณิชยการเพราะบิดา มารดาหรือผู้ปกครองต้องการให้ศึกษา 

3.2.นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทย์พณิชยการเพราะได้รับค าแนะน าจากครู 

3.3.นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทย์พณิชยการเพราะได้รับค าแนะน าและชักชวนจากรุ่นพี่ศิษย์เก่า 
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3.4.นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทย์พณิชยการเพราะได้รับการชักชวนจากเพื่อน 

3.5.นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทย์พณิชยการเพราะมีพี่หรือญาติศึกษาอยู่ 

3.6.นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทย์พณิชยการเพราะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ป้าย

โฆษณา เว็บไซด์ต่าง ฯลฯ 

สรุปแบบสอบถามอิทธิพลชักจูงจากบุคคลอ่ืนๆการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการมี สองอันดับที่มากเท่ากัน 

คือนักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถ

วิทย์พณิชยการได้รับการชักชวนจากเพื่อน คือ ( ค่าเฉลี่ย 4.82=  พึงพอใจมากที่สุด ) และนักเรียน

ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

เพราะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา เว็บไซด์ต่าง ฯลฯ 

คือ ( ค่าเฉลี่ย 4.82=  พึงพอใจมากที่สุด ) อันดับที่สามนักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเพราะได้รับค าแนะน าจากครู 

คือ (ค่าเฉลี่ย 4.78=  พึงพอใจมากที่สุด) 

อันดับที่สี่ นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเพราะได้รับค าแนะน าและชักชวนจากรุ่นพี่ศิษย์เก่า  คือ ( ค่าเฉลี่ย 

4.69=  พึงพอใจมากที่สุด ) อันดับที่ห้านักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเพราะมีพี่หรือญาติศึกษาอยู่  คือ ( ค่าเฉลี่ย 4.60 =  พึง

พอใจมากที่สุด )  และอันดับสุดท้ายอันดับที่หก นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเพราะบิดา  มารดาหรือ

ผู้ปกครองต้องการให้ศึกษา คือ ( ค่าเฉลี่ย 4.12=  พึงพอใจมาก ) ตามล าดับ 

4.ด้านความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ  

4.1.นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทย์พณิชยการเพราะเพราะคาดหวังจะมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพหลังจากจบ

การศึกษาที่นี่เช่น เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ หางานท าง่ายกว่าการศึกษาที่อื่น ฯลฯ 

สรุปความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ  ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ พบว่ามีนักเรียน
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ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

เพราะเพราะคาดหวังจะมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษาที่นี่เช่น  เป็นที่

ยอมรับของผู้ประกอบการ หางานท าง่ายกว่าการศึกษาที่อ่ืน ฯลฯ คือ ( ค่าเฉลี่ย 4.82=  พึงพอใจมาก

ที่สุด )  

5.ด้านปัจจัยทางด้านต้นทุน 

5.1.นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทย์พณิชยการเพราะสะดวกในการเดินทาง 

5.2.นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทย์พณิชยการเพราะเสียค่าเล่าเรียนถูกกว่าที่อื่น 

สรุปปัจจัยทางด้านต้นทุนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีรรรถวิทย์พณิชยการ  พบว่าอันดับที่หนึ่ง คือ

นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการเพราะสะดวกในการเดินทาง คือ ( ค่าเฉลี่ย 4.91=  พึงพอใจมากที่สุด ) และอันดับที่สอง

นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการเพราะเสียค่าเล่าเรียนถูกกว่าที่อ่ืน คือ  

( ค่าเฉลี่ย 4.59=  พึงพอใจมากที่สุด ) ตามล าดับ 

 

ปัญหาที่พบจากการศึกษา 

1. ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล เป็นระยะเวลาที่สั้นเกินไป และได้รับความร่วมมือ จาก

ผู้ตอบแบบสอบถามที่พึงพอใจต่อการใช้บริการเป็นส่วนใหญ่และคาดว่ามีกลุ่มผู้ตอบ 

แบบสอบถามบางส่วนที่อาจจะไม่พึงพอใจต่อการใช้บริการนั้นไม่ให้ความร่วมมือใน

การตอบ แบบสอบถาม จึงท าให้ไม่สามารถรับทราบความคิดเห็นจากบุคคลกลุ่มนี้ได ้

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่าง

ยาวนาน  

2. มีครูผู้เชี่ยวชาญโดยตรงในด้านการเรียน 
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ตัวอย่างแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
เร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู

(ปวส.)ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการของนักศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
 
ตอนที่1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของนักเรียน 

ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจริง 

1.เพศ 

 ชาย     หญิง 

2.แผนกวิชาสาขา 

 สาขาบัญชี    สาขาการตลาด 

 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาโลจิสติกส์ 

 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ    สาขาคอมพิวเตอร์ กราฟิก 

 สาขาภาษาต่างประเทศ 

3.ผู้ปกครองของนักเรียนประกอบอาชีพ (พ่อ/แม่/ผู้ปกครอง) 

 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 

 ประกปบการธุรกิจส่วนตัว   เกษตร 

 รับจ้าง     อ่ืนๆ โปรดระบุ 
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4.รายได้รวมครวบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 

 ต่ ากว่า 10,000 บาท 

 10,001 – 15,000 บาท 

 15,001–20,000 บาท 

 มากกว่า 20,000  ขึ้นไป 

5.จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

 2 คน    4 คน 

 3 คน    มากกว่า 4 คนขึ้นไป 

6.จ านวนพี่น้องที่ก าลังศึกษาอยู่ 

  ไม่มี     2 – 3 คน 

  1 คน    3 คนขึ้นไป 

7.ท่านเดินทางมาโดย 

รถรับจ้างที่รับส่ง-นักเรียนประจ าทาง พาหนะส่วนตัว 

รถสองแถว/มอเตอร์ไซต์รับจ้าง รถประจ าทาง/รถตู้ 

เดิน      อ่ืนๆ........................... 

ตอนท่ี2 แบบส ารวจความพอใจการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

    1  หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจ น้อยที่สุด 

  2  หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจ น้อย 

  3  หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจ ปานกลาง 

  4  หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจ มาก 

  5  หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจ มากที่สุด 
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ค าชี้แจง  โปรดเลือกตัวเลข ที่มีผลต่อการตัดสินใจของท่าน ตามความเป็นจริง 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตร 

วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีรอรรถวิทย์พณิชยการมากน้อยเพียงใด 

มีผลต่อการตัดสินใจ 

ในระดับ 

5 4 3 2 1 

หลักสูตร  

 

    

1.นักเรียนเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทย์พณิชยการเพราะเป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างยาวนาน 

  

  

2.นักเรียนเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทย์พณิชยการเพราะมีการจัดการเรียนการสอนที่ดี มีมาตรฐาน 

     

3.นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเพราะครูมีความรู้เชี่ยวชาญโดยตรงและให้ความรัก

ความเอาใจใส่ต่อลูกศิษย์ 

     

4.นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเพราะมีกฎระเบียบข้อบังคับการและแต่งกายที่

เข้มงวด 

     

5.นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเพราะมีห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่

เพียงพอ 

     

6.นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเพราะไม่มีต้องมีการสอบคัดเลือก 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีรอรรถวิทย์พณิชยการมากน้อยเพียงใด 

มีผลต่อการตัดสินใจ 
ในระดับ 

5 4 3 2 1 

ความชอบความถนัดและความสนใจ  
 

 
 

   

7.นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเพราะตัวนักเรียนอยากเรียน เป็นความชอบและ
ความถนัดส่วนตัว 
8.นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเพราะผิดหวังการสอบจากที่อื่น 

     

อิทธิพลชักจูงจากบุคคลอื่นๆ  
 

 
 

 
 
 

  

9.นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเพราะบิดา มารดาหรือผู้ปกครองต้องการให้ศึกษา 
10.นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเพราะได้รับค าแนะน าจากครู 

     

11.นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเพราะได้รับค าแนะน าและชักชวนจากรุ่นพี่ศิษย์เก่า 

     

12.นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเพราะได้รับการชักชวนจากเพื่อน 

     

13.นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเพราะมีพี่หรือญาติศึกษาอยู่ 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

………………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างสูง 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีรอรรถวิทย์พณิชยการมากน้อยเพียงใด 

มีผลต่อการตัดสินใจ 
ในระดับ 

5 4 3 2 1 

อิทธิพลชักจูงจากบุคคลอื่นๆ  
 

 
 

   
14.นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเพราะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เช่น 
วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา เว็บไซด์ต่าง ฯลฯ 

ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ  
 

 
 

   
15.นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเพราะเพราะคาดหวังจะมีความก้าวหน้าในการ
ประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษาที่นี่เช่น เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ หางาน
ท าง่ายกว่าการศึกษาที่อื่น ฯลฯ 

ปัจจัยทางด้านต้นทุน  
 

 
 

   
16.นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเพราะสะดวกในการเดินทาง 

17.นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเพราะเสียค่าเล่าเรียนถูกกว่าที่อื่น 
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