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บทคัดยอ 

ชื่องานวิจัย สื่อประชาสัมพันธที่มีตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ ในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

ชื่อผูทําวิจัย นางสาวกฤติมา    คําเสนา 

ปการศึกษา 2562 

ในการวิจัยเร่ือง สื่อประชาสัมพันธที่มีตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ ในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  และโดยมี

วัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาการเปดรับและการรับรูสื่อประชาสัมพันธของนักศึกษาระดับประกาศ

ณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 2.เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกเขา

ศึกษาตอของนักศึกษาระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ

และ กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ            

จํานวน 100  คน โดยเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนที่เบี่ยงเบนมาตรฐาน สามารถสรุปผลวิจัยไวดังน้ี 

1. นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลขาวสารการใหบริการของวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยมากที่สุด  เมื่อพิจารณารายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุดคือ ปรัชญาของวิทยาลัยฯ คือ เรียนดี ประพฤติดี กีฬาเดน รองลงมาคือ วิทยาลัยเทคโนโลยี 

อรรถวิทยพณิชยการเปนสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและทราบความหมายของตราสัญญา

ลักษณวิทยาลัยฯ  และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ บริการหองพักนักศึกษา  

2. การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยมากที่สุด  เมื่อพิจารณารายขอ ขอที่

มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการประชาสัมพันธถึงทุนการศึกษา รองลงมาคือ เห็นภาพบรรยากาศ ภูมิทัศน

โดยรอบ วิทยาลัยฯ จากสื่อประชาสัมพันธ  ทราบมาจากนักศึกษาที่กําลังเรียนวาคณาจารยดูแล            

เอาใจใสดี และมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษสําหรับนักศึกษาใหม  และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ขอ  

ขอมูลการเดินทางจากสื่อประชาสัมพันธ  
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กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเ ร่ือง สื่อประชาสัมพันธที่มีตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ ในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการสําเร็จลุลวงไปได

ดวยดี งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาของอาจารย กันตชาติ เมธาโชติมณีกุล ที่เสียสละเวลา

ตรวจแกไขเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยจนมีความถูกตองและสามารถนําไปใชได และใหคําปรึกษา

คําแนะนําที่เปนประโยชนและตรวจแกไขขอบกพรองตางๆทําใหงานวิจัยฉบับน้ีมีความสมบรูณ

มากยิ่งขึ้นผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและขอขอบคุณไว ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงที่กรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามไดอยางดี ตลอดจนขอขอบคุณ             

ทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของชวยเหลือเปนกําลังใจดวยดีตลอดมา เกิดจากการสนับสนุนเกื้อกูลจาก

บุคคลหลายทาน   ผูวิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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บทที ่1 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สังคมปจจุบันเมื่อมองไปดานใด ก็ลวนแตมีเร่ืองราวที่เกี่ยวกับการสื่อสารทั้งสิ้น อันไดแก 

สื่อโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง สื่อสั่งพิมพ สื่อสังคมออนไลน เปนสวนหน่ึงใน 

การดําเนินชีวิตของทุกคน การใชสื่อมีประโยชนมากมายในดานการแจงขาวสารการโฆษณา 

ประชาสัมพันธ และใหขอมูลความรูตาง ๆ ในทางตรงกันขามสื่อก็สามารถก็อาจเกิดความผิดพลาด 

ในการสื่อสารได นํามาสูความสับสน ในการสื่อความหมายที่ไมตรงกัน ดังน้ัน การใชสื่อที่ดีตองมี 

การศึกษา ถึงเร่ืองที่ตองการจะสื่อสาร วามีกลุมเปาหมายเปนอยางไร ตองใชสื่อใดในการ 

ประชาสัมพันธ เพื่อสื่อที่ใชจะไดตรงตามกลุมเปาหมาย และสามารถสื่อสารกันไดอยางมี 

ประสิทธิภาพสถาบันการศึกษาเปนองคกรหน่ึงที่ไดมีการนําสื่อประชาสัมพันธ มาใชในการ 

ประชาสัมพันธทางการศึกษา ทําใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย เพื่อสรางกระบวนการปฏิสัมพันธ 

ในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความสามารถติดตอสื่อสารระหวางกันไดอยาง 

รวดเร็วเพื่องานประชาสัมพันธสถาบันการศึกษา นอกจากน้ีสื่อการประชาสัมพันธจะเปน การ 

เสริมสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดี ระหวางองคกรหรือสถาบันกับกลุมประชาชนที่ 

เกี่ยวของ ซึ่งความเขาใจอันดีและความสัมพันธจะเกิดขึ้นไดก็ตองอาศัยการติดตอสื่อสารเปน 

เคร่ืองมือเพื่อนําขอมูลหรือเน้ือหาสาระจากบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึง การสรางภาพพจนที่ดี 

ใหแกสถาบันน้ัน จําเปนตองใชสื่อเพื่อการประชาสัมพันธที่ทําใหเกิดภาพพจน ซึ่งมีสวนชวยให 

องคการดําเนินงานไปดวยดี สรางความเชื่อมั่น สรางความเขาใจการยอมรับและความเชื่อถือจาก 

ประชาชนทั่วไป (พรพิมล สัมพัทธพงศ,2552) 

การสรางภาพพจนที่ดีใหแกสถาบันน้ัน จําเปนตองใชสื่อเพื่อการประชาสัมพันธที่ทําใหเกิด

ภาพพจน ซึ่งมีสวนชวยใหองคการดําเนินงานไปดวยดี สรางความเชื่อมั่น สรางความเขาใจการ

ยอมรับและความเชื่อถือจากประชาชนทั่วไป (วิมลพรรณ อาภาเวท, 2546) ถาสถาบันใดมีภาพพจน

ที่ดีจะไดรับความเชื่อถือไววางใจและการสนับสนุนรวมมือใหสถาบันน้ันประสบความสําเร็จใน
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การดําเนินงาน แตถาสถาบันใดมีภาพพจนที่ไมดี ยอมไดรับการตอตานและการดูหมิ่นเกลียดชัง

ภาพพจนจึงเปนรากฐานแหงความมั่นคงของสถาบันตาง ๆ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการเปนทองนาซึ่งเปนของคุณพอเพิ่มและคุณแม 

ละออง รุงเรือง ทานไดต้ังปณิธานไววา จะใหสถานที่แหงน้ีเปนสถาบันการศึกษาที่ประสิทธิ์

ประสาทวิชาความรูใหแก เยาวชนไทย จึงไดต้ังโรงเรียนอรรถวิทยขึ้นใน ปพ.ศ.2516 เปดสอน

ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนตน โดยให ทายาทบริหาร และมีนายชนะ รุงแสง เปนประธาน

กรรมการ ตอมาป  พ.ศ. 2524 ได จัดต้ังโรงเรียนอรรถวิทยพณิชย การ เปดสอนในระดับ

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

ไดขยายหลักสูตรใหสูงขึ้นในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาการบัญชี การตลาด 

และ คอมพิวเตอรธุกิจในป พ.ศ.2540 ไดเปดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ใน

ระดับปวส.โดย คณาจารยชาวตางชาติในป พ.ศ. 2554 สถาบันครบรอบ 30 ป และไดเปลี่ยนชื่อจาก

โรงเรียนอรรถวิทยพณิชยการ เปน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปจจุบันปการศึกษา 

2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ เปดสอนระดับปวช. 4 สาขาวิชา และ ระดับปวส. 5  

สาขาวิชา สาขาวิชาการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอรธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส และเทคโนโลยี

สารสนเทศ  มีนักศึกษาทั้งสิ้น 4,200 คน มีคณาจารยผูทรงคุณวุฒิต้ังแตระดับปริญญาตรี ถึง ปริญญา

เอกทั้ง ชาวไทยและชาวตางประเทศ และอาจารยฝายสนับสนุนการสอน บุคลากรทางการศึกษา 

รวมกวา 200 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ เปนสถาบันการศึกษาที่มีความพรอม

ความทันสมัย ทั้งอาคารสถานที่ และ อุปกรณการเรียน อันจะสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และ

สงเสริมสรางวิสัยทัศนที่ดี พรอมที่จะกาวไปกับโลกแหง อนาคตอยางมีคุณภาพ เปนสถาบันที่มี

การศึกษาที่มีมาตรฐานการศึกษาสูงยิ่ง แหงหน่ึงของกระทรวงศึกษาธิการ ไดผานการตรวจสอบ

ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เมื่อปการศึกษา 2545 2550 และ 2554 โดยมีนายชนะ รุงแสง 

เปนประธาน กรรมการ บริหารภายใตการบริหารงานของ ดร.สมศักด์ิ รุงเรือง ผูรับใบอนุญาตและ

ผูอํานวยการวิทยาลัย เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

จากความสําคัญดังกลาวผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสื่อประชาสัมพันธที่มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอวิทยาลัย เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ เพื่อผลการศึกษาจะเปน

แนวทางในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ วิทยาลัยฯ และปรับปรุงจัดทําสื่อประชาสัมพันธของ

วิทยาลัย ฯ ใหมีความเหมาะสมและเพื่อสรางภาพพจนที่ดี และจูงใจให นักเรียน นักศึกษาเขามา

ศึกษาตอที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการเพิ่มมากขึ้น 
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วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อศึกษาการเปดรับและการรับรูสื่อประชาสัมพันธของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง   วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 ประชากร คือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 2824 คน          

(ขอมูลจากสํานักทะเบียนและวัดผล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

 กลุมตัวอยาง  คือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  จํานวน 100 คน  

แปรตน (Independent Variable) 

 การรับรูสื่อประชาสัมพันธ 

ตัวแปรตาม (dependent Variable) 

 การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
 

นิยามคําศัพท 

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วิทยาลัยฯ หมายถึง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

กระบวนการตัดสินใจ หมายถึง การลําดับและขั้นตอนในการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอใน

ระดับ (ปวส.)วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการประกอบดวย การรับรูขอมูลขาวสาร  

การคนหาขอมูล การเลือกชนิดของสื่อ และ การประเมินผลทางเลือก 

ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ ประเภทโรงเรียนเดิม สาขาที่ศึกษา อาชีพผูปกครอง

และ รายไดผูปกครอง 

สื่อประชาสัมพันธ หมายถึง สื่อที่ประกอบดวย สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่ออิเล็กทรอนิกส

และสื่อกิจกรรม 

สื่อบุคคล หมายถึง บุคคลผูใหขาวสารและเน้ือหาเกี่ยวกับการศึกษาตอ ไดแกอาจารย 

เจาหนาที่ประชาสัมพันธ บุคคลในครอบครัว ญาติ เพื่อน และคนอ่ืน ๆ 

สื่อมวลชน หมายถึง นิตยสาร วารสาร แผนปลิว แผนพับ โปสเตอรเอกสารเผยแพรหนังสือ

ในโอกาสพิเศษ รายงานประจําป 
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สื่ออิเล็กทรอนิกส หมายถึง การสื่อสารและประชาสัมพันธผานระบบอินเตอรเน็ต 

(Internet) หรือขอมูลผานทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 

สื่อกิจกรรม หมายถึง การจัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม การแถลงขาว การสาธิต การจัดร้ิว

ขบวน การจัดนิทรรศการ การจัดแขงขันกีฬา การจัดแสดง การจัดกิจกรรมทางการศึกษา การจัด

กิจกรรมเสริมอาชีพ การจัดกิจกรรมการกุศล 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.  เพื่ อทราบถึงการเปดรับและการรับรูสื่อประชาสัมพันธของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

2. เพื่อทราบถึงการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

3. เพื่อทราบบทบาทของสื่อประชาสัมพันธที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกการเขาศึกษาตอ 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การรับรูสื่อประชาสัมพันธ 

 

การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ 

วิทยาลัยเทคโนโลยี                   

อรรถวิทยพณิชยการ 
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บทที่  2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวของ 

 

 การวิจัยเ ร่ือง “สื่อประชาสัมพันธที่มีตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ”  ผูวิจัยไดคนควา

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปน้ี 

 1. แนวคิด ทฤษฎีสื่อประชาสัมพันธ  

2. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการตัดสินใจ  

 3.  แนวคิด ทฤษฎี สวนประสมทางการตลาด (7PS’) 

 4. ประวัติของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1.  แนวคิด ทฤษฎีสื่อประชาสัมพันธ 

“สื่อ” (Channel หรือ Media) เปนองคประกอบสําคัญของกระบวนการสื่อสารเพราะสื่อทํา

หนาที่ เปนพาหนะหรือตัวกลาง ในการเชื่อมโยงระหวางผูสงสารกับผู รับสารใหสามารถ 

ติดตอสื่อสารกันได ซึ่งหากไมมีสื่อเปนตัวกลางนําสารไปยังผูรับสารแลวการสื่อสาร น้ันๆยอมมิ

อาจบังเกิด อยางไรก็ดี “สื่อ” ที่ใชในความหมายของการติดตอสื่อสารน้ันสามารถแปลความหมาย

ไดอยางกวางขวางตามลักษณะและตามวัตถุประสงคในการจําแนกประเภทของสื่อ ซึ่งในบางคร้ังก็ 

มักจะมีความหมายซ้ําซอนกับ “สาร” หรือองคประกอบอ่ืนๆ ของการสื่อสารที่มีลักษณะบทบาท 

หนาที่ที่คลายคลึงกัน  

เดวิด เค เบอรโล  (David K. Berlo, 1960) และนักทฤษฎีทางการสื่อสาร ไดแยกความหมาย 

ของสื่อออกเปน 3 ประการ คือ 1.วิธีการเขารหัส และถอดรหัสสาร ไดแก กริยาของการสรางสาร 

เชน การพูดหรือ การ เขียน ถือเปนการเขารหัส 2. ตัวนําสาร ไดแก วิทยุ โทรทัศน โทรศัพท 

ภาพถาย เปนตน หรือหมายถึงพาหะที่นําขาวสารไปสูผูรับ 3. ตัวพาหะ ไดแก ซึ่งทําหนาที่พาหะที่

นําขาวสาร เชน สายเคเบิ้ล ที่ใชสงสัญญาณเคเบิ้ลทีวี หรือโทรทัศนตามสายไปยังบานสมาชิก หรือ

อากาศซึ่งเปนตัวนําคลื่นเสียงวิทยุดาวเทียม ซึ่งเปน ตัวกลางรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศนจากสถานีหน่ึงตอยังอีกสถานีหน่ึงที่อยูหางไกล เพื่อออกอากาศในทองถิ่นน้ัน 

ในขณะเดียวกันฮาโรลด ดี ลาสเวลล (Harold D. Laswell, 1984) ก็ไดกลาวถึง กระบวนการ

ติดต อสื่ อส า รแ ล ะ ก ล า วถึ ง สื่ อ ไ ว  โด ย ก ล า ว เป นคํ า ถ า ม ง า ย ๆ  ว า ใ ค ร  ก ล า วอะ ไ ร  ใ น 
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ชองทางใด แกใคร เกิดผลอยางไร ซึ่งคําวา ชองทางใด หมายถึง สื่อประเภทตางๆ ที่จะนําขาวสาร 

ไหลสูกลุมเปาหมาย ตามทิศที่ผูสงสารกําหนดไว  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  

ชวรัตน เชิดชัย (2527) ที่กลาวถึงสื่อไววา สื่อ คือ ชองทาง ขาวสาร (Channel) ซึ่ ง อ า จ จ ะ

เปนคําพูดตัวอักษรหรืออยางอ่ืนโดยประยุกตมาจากคําในระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ดังน้ัน สื่อ 

จึงหมายถึง หนทาง ซึ่งผูสงสารใชสงขาวสารไปสูผูรับ หรือกลาว อีกนัยหน่ึงไดวาเปนชองทาง

ขาวสารหรือพาหนะที่นําขาวสารจากจุดเร่ิมตนไปสูจุดหมายปลายทางน่ันเอง“การประชาสัมพันธ” 

แปลมาจากคําในภาษาอังกฤษ คือ Public Relations โดยคําวา Public แปลเปนภาษาไทยคือ ประชา 

ซึ่งหมายถึง หมูคน และคําวา Relations แปลเปนภาษาไทยคือ สัมพันธ ซึ่งหมายถึง การผูกพัน

ดังน้ันคําวาการประชาสัมพันธเมื่อแปลตามตัวอักษร ก็จะได ความหมายวา “การเกี่ยวของผูกพันกับ

หมูคน”  สื่อกลายเปนองคประกอบที่ขาดเสียไมไดในการ สื่อสารทุกรูปแบบและทุกประเภท              

การประชาสัมพันธมีความหมาย 3 ประการ ดวยกัน คือ 1) เผยแพรชี้แจงใหประชาชนทราบ 2) 

ชักชวนใหประชาชนมีสวนรวมดวย ตลอดจนเห็นดวยกับ วัตถุประสงคและวิธีดําเนินงานของ   

สถาบัน 3) ประสานความคิดเห็นของกลุมประชาชนที่เกี่ยวของ ใหเขากับจุดมุงหมาย และวิธีการ

ดําเนินงานของสถาบนั 

วิรัช ลภิรัตนกุล (2544) ใหคําจํากัดความวา “ การประชาสัมพันธ คือ วิธีการของสถาบัน 

อันมีแบบแผนและการกระทําที่ตอเน่ือง ในอันที่จะสรางหรือยังใหเกิดความสัมพันธอันดีกับกลุม 

ประชาชน เพื่อใหสถาบันและกลุมประชาชนที่เกี่ยวของ มีความรูความเขาใจ และใหความ 

สนับสนุนรวมมือซึ่งกันและกัน อันจะเปนประโยชนใหสถาบันน้ันๆ ดําเนินงานไปไดผลดีสมความ 

มุงหมาย โดยมีประชามติเปนแนวบรรทัดฐานสําคัญดวย ”  พจนานุกรม Webster’s New Collegiate 

(1974) อธิบายความหมายของการประชาสัมพันธ วา “การประชาสัมพันธ คือ ธุรกิจที่ชวยชักนําให

ประชาชนเกิดความเขาใจและมีความนิยมชมชอบ (GOODWILL) ตอบุคคลหรือหนวยงานสถาบัน

น้ัน” 

 

2. แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับการตัดสินใจ  

การตัดสินใจ (Decision-Making) เปนกระบวนการ (Process) ของการเลือกปฏิบัติตาม 

ทางเลือกหรือวิธีการปฏิบัติที่มีอยูหลายๆ วิธี ดวยการพิจารณา ตรวจสอบประเมินผลที่จะไดรับ

จาก ทางเลือกเหลาน้ันใหเลือกเพียงทางเดียว หรือวิธีการปฏิบัติเพียงวิธีเดียวที่ดีที่สุด เพื่อนําไปสู

การปฏิบัติดําเนินการ การเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงถือไดวาการตัดสินใจไดเกิดขึ้นแลวและ

การตัดสินใจที่ดีน้ัน จะตองเปนการตัดสินใจที่สามารถทําใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวได 

(วุฒิชัย จํานง, 2523) ใหความเห็นวา เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับกิจกรรมใน 3 ลักษณะ คือ  
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 1. กิจกรรมดานเชาวปญญา (intelligence Activity) หมายความวาเปนกิจกรรมที่มีความ 

เกี่ยวของกับความสามารถในการสืบคนหาขอมูล ขาวสาร ขอเท็จจริงตางๆ ที่เปนประโยชนและนํา 

ขอมูลน้ันมาใชในการพิจารณาตัดสินใจ  

2. กิจกรรมการออกแบบ (Design Activity) หมายความวา เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ 

ใชความคิดตรึกตรอง วิเคราะห รวมทั้งเปนการสรางวิธีการ หรือแนวทางตางๆ ที่จะนําไปปฏิบัติ 

หลังจากไดพิจารณาและตัดสินใจเลือกแนวทางน้ัน ๆ แลว   

3. กิจกรรมการคัดเลือก (Choice Activity) หมายความวาเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ 

เลือกแนวทางแตละแนวทาง หรือวิธีการ แตละวิธีที่มีความเหมาะสม และสามารถนําไปปฏิบัติได 

ตามความคิดของผูเลือก   
 

การตัดสินใจ(Decision)คือ 

ความหมายของการตัดสินใจ นักวิชาการไดใหความหมายไวแตกตางกันดังน้ี 

 -บารนารด (Barnard) ไดใหความหมายของการตัดสินใจวาเปนเทคนิควิธีที่ลดทางเลือกลง

มาใหเหลือเพียงทางเดียว 

-ไซมอน (Simon) ไดใหความหมายวา การตัดสินใจ เปนกระบวนการของการหาโอกาสที่

จ ะ ตั ด สิ น ใ จ  ก า ร ห า ท า ง เ ลื อ ก ที่ พ อ เ ป น ไ ป ไ ด  แ ล ะ ท า ง เ ลื อ ก จ า ก ง า น ต า ง  ๆ  ที่ มี อ ยู 

              -มูดี (Moody) ไดใหความหมายวา การตัดสินใจเปนการกระทําที่ตองทําเมื่อไมมีเวลาที่จะ

หาขอเท็จจริงอีกตอไป ปญหาที่เกิดขึ้นก็คือ เมื่อใดถึงจะตัดสินใจวาควรหยุดหาขอเท็จจริง แนว

ทางแกไขจะเปลี่ยนแปลงไปตามปญหาที่ตองการแกไข ซึ่งการรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวพันกับการ

ใชจายและการใชเวลา 

-กิบสันและอิวาน เซวิช (Gibson and Ivancevich) ไดใหความหมายของการตัดสินใจไววา 

เปนกระบวนการสําคัญขององคการที่ผูบ ริหารจะตองกระทําอยูบนพื้นฐานของขอมูล

ขาวสาร (information) ซึ่ง ไดรับมาจากโครงสรางองคการ พฤติกรรมบุคคล และกลุมในองคการ 

              -โจนส (Jones) ไดใหความหมายของการตัดสินใจองคการวาเปนกระบวนการ ที่จะแกไข

ปญหาขององคกร โดยการคนหาทางเลือกและเลือกทางเลือกหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อบรรลุ

เปาหมายขององคการที่ไดกําหนดไว 

ดังน้ันกลาวไดวา การตัดสินใจ คือ ผลสรุปหรือผลขั้นสุดทายของกระบวนการคิดอยางมี

เหตุผลเพื่อเลือกแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ ทรัพยากร และบุคคล 

สามารถนําไปปฏิบัติและทําใหงานบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามที่ตองการ การตัดสินใจ 

เปนสวนหน่ึงของบทบาทของผูบริหารที่เกิดจากตําแหนงและอํานาจที่เปนทางการ คือบทบาทการ

เปนผูประกอบการ(Enterpreneur)  บทบาทผู จัดการสถานการณที่ เปนปญหา(Disturbance 

Handler) บทบาทผูจัดทรัพยาการ(Resource Allocator) และบทบาทผูเจรจาตอรอง(Negotiator)

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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ความสําคัญของการตัดสินใจ (Decision) 

ทฤ ษ ฎี ก ารบ ริหา รอง ค ก า รใ นยุ ค หน่ึง ไ ด ใ หค วา ม สํ าคั ญ เกี่ ยวกั บ ก ระบ วนก า ร

บริหาร (Management Process) อันไดแก การวางแผน การจัดการองคการ การบริหารงานบุคคล 

การอํานวยการและการควบคุม ตอมาไดมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดไปวา แมวาจะทําหนาที่ดังกลาว

ไดดีเพียงใดก็ตามแตถาขาดการตัดสินใจที่ดีพอแลวยากที่จะทําใหการบริหารองคการสูความสําเร็จ

ได การตัดสินใจจึงมีความสําคัญ 4 ประการ ดังน้ี 

1.การตัดสินใจเปนเคร่ืองวัดความแตกตางระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงาน ผูที่ เปน

ผูบริหารในระดับตาง ๆ จะตองแสดงความรู ความสามารถในการตัดสินใจที่ดีกวาผูปฏิบัติงาน 

ผูบริหารจะตองมีเหตุผล มีหลักการ มีเจตคติและวิจารณญาณที่ดีกวา ความสามารถในการตัดสินใจ

คือมูลคาเพิ่มที่ผูบริหารตองทําใหเห็นวา น่ีคือความแตกตางที่สมแลวกับคาจางเงินเดือนในตําแหนง

ผูบริหาร 

 2.การตัดสินใจเปนมรรควิธีนําไปสูเปาหมายองคการ ผูบริหารควรตระหนักเสมอวา การ

ตัดสินใจมิใชเปนเปาหมายในตัวของมันเอง แตเปนมรรควิธี แนวทาง วิธีการและเคร่ืองมือที่จะทํา

ใหการบริหารองคกรประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว ดังน้ัน การกําหนดเปาหมาย

องคการใหชัดเจนก็เปนสิ่งสําคัญที่จะตองเร่ิมตน การหาวิธีการและแนวทางปฏิบัติที่หลากหลายก็

เปนขั้นตอนที่กระทําตามมา และน่ีคือการตัดสินใจน่ันเอง การกําหนดแนวทางวิธีการที่ดี ที่

หลากหลายและสรางสรรคจะนําพาใหองคการสูความสําเร็จได 

3.การตัดสินเปนเสมือนสมองขององคการ การตัดสินใจที่ดีก็เหมือนกับคนเรามีสมอง และ

ระบบประสาทที่ดีก็จะทําใหตัวเราประสบผลสําเร็จในชีวิตการงาน ชีวิตสวนตัวและชีวิตทางสังคม

ได ในขณะเดียวกันถาเปนการตัดสินใจขององคกรที่ดีก็จะตองมีสมอง และระบบประสาทของ

องคกรที่ ดีดวยจึงจะทําใหองคกรมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได  ผูบริหารที่ ดีจะตอง

กระตือรือรน ใฝหาแนวทางแกไขปญหาอยูตลอดเวลา จะตองดําเนินการอยางตอเน่ืองเพื่อปรับปรุง

สถานการณ กําหนดแนวทางใหมๆ ยกระดับมาตรฐานและปองกันปญหาที่สงผลกระทบตอการ

ดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไวได 

 4.การตัดสินปญหาเปนกลยุทธการแกปญหาในอนาคต ในทฤษฎีการตัดสินใจทั่วไปมอง

วาเปนการแกไขปญหาในอดีต ซึ่งไดแกปญหาขอขัดของซึ่งมีสะสมมาต้ังแตในอดีต และมีแนวโนม

มากขึ้นในอนาคต ซึ่งก็ไมสามารถแกปญหาไดหมดสิ้นและยังมีปญหาใหม ๆ เขามาอีกมากมาย 

โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิด (paradigm) ในการมองปญหาใหมใหมองไปถึงปญหาใน

อนาคต ซึ่งไดแกปญหาปองกัน รูแลววาจะเกิดขึ้นในอนาคต ก็ควรมีการตัดสินใจลวงหนากอนที่

ปญหาจะเกิดขึ้น ปญหาเชิงพัฒนาก็เปนอีกเร่ืองหน่ึงที่ผูบริหารตองใหความสนใจ เปนการมองโดย

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94
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ใชวิสัยทัศน (vision) ของผูบริหารในการพยากรณเหตุการณในอนาคต กําหนดภาพอนาคต 

(scenario) ไวพรอมกําหนดทางเลือกเพื่อแกปญหาในแตละภาพอนาคตน้ันดวย อาทิ ภาพอนาคต

มุง เนน  3 C ไดแก  ลูกคา  (Customer)  การแขงขัน (Competition)  และการเปลี่ยนแปลง 

(Change) ดังน้ันผูบริหารเตรียมการที่จะคิดวางแผนและกําหนดกลยุทธในเร่ืองดังกลาว ไมวาจะ

เปนกลยุทธในการบริการลูกคาเหนือความคาดหวัง กลยุทธการแขงขันสูความเปนเลิศ และกลยุทธ

สูองคการอัจฉริยะ เปนตน 

  

กระบวนการตัดสินใจ(Process of decision making) 

กระบวนการตัดสินใจ (Process of decision making) หมายถึง การกําหนดขั้นตอนของการ

ตัดสินใจต้ังแตขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดทาย การตัดสินใจโดยมีลําดับขั้นของกระบวนการ 

ดังกลาว เปนการตัดสินใจโดยใชหลักเหตุผลและมีกฎเกณฑ ซึ่งเปนการตัดสินใจโดยใชระเบียบวิธี

ทางวิทยาศาสตรเปนเคร่ืองมือชวยในการหาขอสรุปเพื่อการตัดสินใจ ขั้นตอนของกระบวนการ

ตัดสินใจมีอยูหลายรูปแบบ แลวแตความคิดเห็นของนักวิชาการ พลันเกต และแอ็ตเนอร (Plunkett 

and Attner, 1994:162) ไดเสนอลําดับขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจเปน 7 ขั้นตอน ดังน้ี  อาง

จาก กุลชลี ไชยนันตา (2539:135-139) 

ขั้นที่ 1 การระบุปญหา (Define the problem) เปนขั้นตอนแรกที่มีความสําคัญอยางมาก 

เพราะการระบุปญหาไดถูกตองหรือไม ยอมมีผลตอการดําเนินการในขั้นตอ ๆ ไปของกระบวนการ

ตัดสินใจ ซึ่งจะสงผลกระทบตอคุณภาพของการตัดสินใจดวย 

ขั้นที่ 2 การระบุขอจํากัดของปจจัย (Indentify limiting factors) เมื่อสามารถระบุปญหาได

ถูกตองแลว ผูบริหารควรพิจารณาถึงขอจํากัดตาง ๆ ขององคการ โดยพิจารณาจากทรัพยากรซึ่งเปน

องคประกอบของกระบวนการผลิต ไดแก กําลังคน เงินทุน เคร่ืองจักร สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ 

รวมทั้งเวลาซึ่งมักเปนปจจัยจํากัดที่พบอยูเสมอ ๆ การรูถึงขอจํากัดหรือเงื่อนไขที่ไมสามารถ

เปลี่ยนแปลงได  จะชวยใหผูบริหารกําหนดขอบเขตในการพัฒนาทางเลือกใหแคบลงได 

ตัวอยางเชน ถามีเงื่อนไขวาตองสงสินคาใหแกลูกคาภายในเวลา 1 เดือน ทางเลือกของการแกไข

ปญหาการผลิตสินคาไมเพียงพอที่มีระยะเวลาดําเนินการมากกวา 1 เดือน ก็ควรถูกตัดทิ้งไป 

ขั้นที่ 3 การพัฒนาทางเลือก (Develop potential alternatives) ขั้นตอนตอไป ผูบริหารควร

ทําการพัฒนาทางเลือกตาง ๆ ขึ้นมา ซึ่งทางเลือกเหลาน้ันควรเปนทางเลือกที่มีศักยภาพและมีความ

เปนไปได ในการแกปญหาใหนอยลงหรือใหประโยชนสูงสุด ตัวอยางเชน กรณีที่องคการประสบ

ปญหาเวลาการผลิตไมเพียงพอ ผูบริหารอาจพิจารณาทางเลือกดังน้ี  1)  เพิ่มการทํางานกะ

พิเศษ 2) เพิ่มการทํางานลวงเวลาโดยใชตารางปกติ 3) เพิ่มจํานวนพนักงาน หรือ 4) ไมทําอะไรเลย 

ในการพัฒนาทางเลือกผูบริหารอาจขอความคิดเห็นจากนักบริหารอ่ืน ๆ ที่ประสบความสําเร็จทั้ง

ภายในและภายนอกขององคการ ซึ่งอาจใชวิธีการปรึกษาหารือเปนรายบุคคล หรือจัดการประชุม
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กลุมยอยขึ้น ขอมูลที่ไดรับจากบุคคลเหลาน้ันเมื่อผนวกรวมกับสติปญญา ความรู ความสามารถ 

ความคิดสรางสรรคและประสบการณของตนเองจะชวยใหผูบริหารสามารถพัฒนาทางเลือกได

อยางมีประสิทธิภาพ 

ขั้นที่ 4 การวิเคราะหทางเลือก (Analyze the alternatives) เมื่อผูบริหารไดทําการพัฒนา

ทางเลือกตาง ๆ โดยจะนําเอาขอดีและขอเสียของแตละทางเลือกมาเปรียบเทียบกันอยาง

รอบคอบ  ทางเลือกบางทางเลือกที่อยูภายใตขอจํากัดขององคการก็อาจทําใหเกิดผลตอเน่ืองที่ไมพึง

ประสงคตามมา เชน ทางเลือกหน่ึง ของการเพิ่มผลผลิต ไดแกการลงทุนติดต้ังระบบคอมพิวเตอร 

ซึ่งจะชวยใหแกปญหาได แตอาจมีปญหาเกี่ยวกับการลดลงของขวัญกําลังใจของพนักงานในระยะ

ตอมา เปนตน 

ขั้นที่ 5 การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Select the best alternative) เมื่อผูบริหารไดทําการ 

วิเคราะหและประเมินทางเลือกตาง ๆ แลว ผูบริหารควรเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของแตละ

ทางเลือกอีกคร้ังหน่ึง เพื่อพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเดียว ทางเลือกที่ดีที่สุดควรมีผลเสีย

ตอเน่ืองในภายหลังนอยที่สุด และใหผลประโยชนมากที่สุด แตบางคร้ังผูบริหารอาจตัดสินใจเลือก

ทาง เลือก แบบประ นีประนอมโดยพิจารณาองค ประกอบ ที่ ดีที่สุดข องแตละ ทาง เลือก 

              ขั้นที่ 6 การนําผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ (Implement the decision) เมื่อผูบริหารได

ทางเลือกที่ดีที่สุดแลว ก็ควรมีการนําผลการตัดสินใจน้ันไปปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารควรกําหนดโปรแกรมของการตัดสินใจ โดยระบุถึงตารางเวลาการ

ดําเนินงาน งบประมาณ และบุคคลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ ควรมีการมอบหมายอํานาจหนาที่ที่

ชัดเจน และจัดใหมีระบบการติดตอสื่อสารที่จะชวยใหการตัดสินใจเปนที่ยอมรับ นอกจากน้ี

ผูบริหารควรกําหนดระเบียบวิธี กฎ และนโยบาย ซึ่งมีสวนสนับสนุนใหการดําเนินงานเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ 

ขั้นที่ 7 การสรางระบบควบคุมและประเมินผล (Establish a control and evaluation 

system) ขั้นตอนสุดทายของกระบวนการตัดสินใจ ไดแก การสรางระบบการควบคุมและการ

ประเมินผล ซึ่งจะชวยใหผูบริหารไดรับขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตาม

เปาหมายหรือไม ขอมูลยอนกลับจะชวยใหผูบริหารแกปญหาหรือทําการตัดสินใจใหมไดโดยได

ผลลัพธของการปฏิบัติที่ดีที่สุด 
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ทฤษฎีการตัดสินใจ ประกอบดวย    ยกตัวอยางมาพอประมาณ พรอมบอกแนวคิดของทฤษฎี 

วุฒิชัย จํานงค (2523) กลาววา การตัดสินใจเปนเร่ืองของการจัดการที่หลีกเลี่ยงไมไดและ

ในการจัดการน้ัน การตัดสินใจเปนหัวใจในการปฏิบัติงานทุกๆ เร่ืองทุกๆ กรณีเพื่อดํา เนินการไปสู

วัตถุประสงค อาจมีเคร่ืองมือมาชวยในการพินิจพิจารณา มีเหตุผลสวนตัวอารมณ ความรักใคร ชอบ

พอ เขามามีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจ และมีลักษณะเปนกระบวนการอันประกอบดวยขั้นตอน

ตาง ๆ ตอเน่ืองกันไป ดังน้ี 

1. การแยกแยะตัวปญหา (problem identification) ในขั้นตอนแรกของการตัดสินใจน้ัน จึง

เปนเร่ืองราวของการสรางความแนใจ มั่นใจ โดยการคนหาความเขาใจกับตัวปญหาที่แทจริง ก็

เพราะเหตุวากระบวนการตัดสินใจจะเร่ิมตนตามขั้นตอนแรก เมื่อผูทํา การตัดสินใจมีความรูสึกวา

ไดเกิดปญหาขึ้นมา น่ันก็คือ เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นภายในวาไดมีปรากฏบางสิ่ง บางอยางมิได

เปนไปตามที่คาดคิด 

2. การหาขาวสารที่เกี่ยวกับตัวปญหาน้ัน (information search) การเสาะหาขาวสารตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับตัวปญหาน้ันก็คือ การเสาะหาสิ่งที่เปนสาเหตุหรือสิ่งที่กอใหเกิดปญหาน้ัน ซึ่งอาจจะ

ไมใชสาเหตุโดยตรงก็ได 

3. การประเมินคาขาวสาร (evaluation of information) เปนความจํา เปนที่จะตองประเมิน

คาดูวา ขาวสารที่ไดมาน้ันถูกตอง เหมาะสมเพียงพอตรงกับเวลา และสามารถที่จะนําไปวิเคราะห

ปญหาไดหรือไม 

4. การกําหนดทางเลือก (listing alternative) เปนขั้นตอนสําคัญของการตัดสินใจ คือ            

การกําหนดทางเลือกมากที่สุดเทาที่จะมากได เปนการที่พยายามจะครอบคลุมวิถีทางที่จะแกปญหา

ไดหลาย ๆ วิธีถาเรามีขาวสารสมบูรณสําหรับปญหาแตละเร่ือง เราอาจจะกําหนดทางเลือกได

เหมาะสมและครอบคลุมอยางแทจริงได 

5. การเลือกทางเลือก (selection of alternative) เมื่อไดกําหนดทางเลือกตางๆออกมาแลว 

พรอมทั้งกําหนดลํา ดับความสําคัญและความเหมาะสมในการแกปญหา ขั้นตอนตอไป คือ การ

เลือกทางเลือกที่จะปฏิบัติการตอไป (selection of a course of action) และขั้นน้ีเองที่เปนที่ยอมรับ

กันโดยทั่วไปวา เปนการตัดสินใจอยางแทจริง 

6. การปฏิบัติตามการตัดสินใจ (implement of decision) เมื่อทางเลือกไดถูกเลือกเขามาแลว 

ก็เปนการปฏิบัติตามผลของการตัดสินใจหรือทางเลือก 
 

ปญหาและอุปสรรคในการตัดสินใจ 

เมื่อทางเลือกของการแกปญหาหรือตัดสินใจดําเนินงานตาง ๆ ไดถูกเสนอแนะโดยกลุม

หรือโดยผูนํา ทางเลือกเหลาน้ีก็จะถูกประเมิน จากน้ันทางเลือกที่ดีที่สุดหรือสมาชิกของกลุมเห็น

พรองตองกันมากที่สุดก็จะไดรับการเลือก ในกระบวนการน้ีผูนําพึงตองรูถึงอุปสรรคหรือสิ่งที่
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สามารถจะบั่นทอนประสิทธิภาพของการเลือกทางเลือกของกลุมลงไปได ซึ่งไดแก  ยุคล (Yukl, 

1989 : 253-261) 

1. การเรงรีบตัดสินใจ (Hasty Decision) การรีบเรงทําการตัดสินใจคือการตัดสินใจที่ไมได

มีการประเมินทางเลือกตาง ๆ ใหดีกอนทําการตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง ซึ่งจะสงผล

ตอคุณภาพของการตัดสินใจ แมนวาจะไดมีการหาทางเลือกมาอยางมี ประสิทธิภาพก็ตาม สิ่งสําคัญ

ที่ทําใหเกิดความรีบเรงในการตัดสินใจของกลุมก็คือกลุมที่มีลักษณะ ความคิดเห็นไปในทาง

เดียวกัน หรือกลุมที่เปนพรรคพวกเดียวกัน ซึ่งเปนทางหน่ึง  ประการที่สองที่ทําใหรีบเรงในการ

ตัดสินใจของกลุม คือเวลา โดยเฉพาะเมื่อการตัดสินใจกระทําใกล ๆ จะไดเวลาปดการประชุม ทุก

คนจึงมักตองการใหเสร็จสิ้นไป ไมอยากใหเลื่อนไปพิจารณาในคราวหนา หรือตองมีการประชุม

เพื่อพิจารณาอีกคร้ัง 

2. ความไมสมบูรณของการมีสวนรวม (Incomplete Participation) หรือการไมมีสวนรวม

จริงของสมาชิกในการตัดสินใจ  กรณีน้ีเกิดขึ้นไดเมื่อสมาชิกของกลุมบางสวนไมมีโอกาสหรือไม

อยากแสดงความคิดเห็น ทั้งน้ีเพราะมีสมาชิกของกลุมบางคน แสดงการสนับสนุนตอทางเลือกใด

ทางเลือกหน่ึงอยางจริงจังและเครงเครียด จนทําใหพวกเขาไมอยากโตแยงจึงเงียบเฉย โดยเฉพาะ

เมื่อผูใหการสนับสนุนน้ันมีตําแหนงหนาที่คอนขางสูง หรือการไดรับความเห็นชอบจากผูนําของ

กลุม ซึ่งการเงียบของสมาชิกบางสวนทําใหผูนําและสมาชิกคนอ่ืนๆ ลงความเห็นวาน่ันคือการ

เห็นชอบดวย ซึ่งตามความเปนจริงอาจจะไมเห็นดวย ดังน้ันประชามติของการตัดสินใจจึงเปน

ประชามติที่ผิด (False Consensus) อันทําใหคุณภาพของการตัดสินใจตํ่าได และไมเปนที่ยอมรับ

ของสมาชิกบางทีที่เงียบได (Silent Majority) ผูนําสามารถจะทําใหการมีสวนรวมสมบูรณได โดย

การสนับสนุนใหสมาชิกทุกคนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและประเมินแตละทางเลือก โดย

ป อ ง กั น ไ ม ใ ห มี ก า ร แ ส ด ง อ า ก า ร ขู เ ข็ ญ  พู ด เ ย ย ห ยั น  ห รื อ ขู ส ม า ชิ ก ที่ โ ต แ ย ง ไ ด 

              3. การแบงกลุมหรือแบงพวก (Polarization) การแบงกลุมหรือแบงพวกจะเกิดขึ้นเมื่อใน

กลุมตัดสินใจ เมื่อสมาชิกมีความคิดเห็นในแนวทางเลือกตางกันแค 2 แนวทางอยางชัดเจน และตาง

ฝายก็สนับสนุนทางเลือกของตนอยางเอาจริงเอาจังและเครงเครียด โดยไมสนใจที่จะพิจารณาใน

สวนดีของทางเลือกของอีกฝายหน่ึง ไมมีใครสนใจในสวนที่เหมือนกันของทางเลือกทั้งสอง แตจะ

หาทางโจมตีจุดออนของกันและกัน การตอสูดวยอารมณจะมีมาก บางทีกวาความสนใจในเปาหมาย

ของการตัดสินใจ สมาชิกแตละฝายจะแยงกันพูด พูดสอดแทรกอีกฝายหน่ึง เมื่อตางฝายตางไม

สนใจวาพูดวาอะไร ตางก็ไมเขาใจวาอีกฝายพูดอะไรในที่สุด 

              4. การวางแผนปฏิบัติการ (Superficial Action Planning) ขั้นสุดทายของการตัดสินใจโดย

กลุมก็คือการกําหนดแผนที่ทําการตัดสินใจไปสูการปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการดังน้ันในทางเลือก

ควรมีรายละเอียดแตละขั้นตอนคอนขางละเอียด วิธีการติดตามดูความกาวหนาก็ควรถูกกําหนดไว
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ดวย เพราะวาการตัดสินใจถึงแมจะดีอยางไรก็พบวาไมสามารถประสบความสําเร็จได เพราะไมมี

สมาชิกคนใดสนใจหรือใสใจจะนําไปปฏิบัติ แผนปฏิบัติการจึงนับวาสําคัญมาก เพราะจะสามารถ

บอกวาอะไรอาจจะเกิดจากความผิดพลาดไดในขั้นตอนปฏิบัติเหตุการณเหลาน้ันเราควรจะหา

วิธีการปองกันอยางไรไวลวงหนาและจะหลีกเลี่ยงการสูญเสียจากเหตุการณที่ตองเกิดใหนอยที่สุด

อยางไร 

          ขอสําคัญอีกประการหน่ึงของแผนปฏิบัติการคือ การตองกําหนดหรือพิจารณามอบหมายให

บุคคลรับผิดชอบกิจกรรมแตละสวน เพื่อใหการตัดสินใจประสบความสําเร็จตามตองการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

         ดังน้ันจึงมีความจําเปนที่จะตองถามสมาชิกในที่ประชุมวาบุคคลใดจะรับผิดชอบสวนไหน จึง

ทําใหเห็นชัดไดเลยวาถาผูปฏิบัติไดเปนผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ ทางเลือกก็จะถูกนําไปปฏิบัติ

ดวยความเขาใจอันถูกตอง และมีความรูสึกรับผิดชอบมากขึ้น เพราะไดรวมในการเลือกทางเลือก

ดวย แตถาไมใชผูปฏิบัติโดยตรง ผูที่จะมอบหมายตองใหขอมูลอยางดี และตองสรางความเขาใจ

อยางถูกตองดวย เพื่อการยอมรับในผลการตัดสินใจและเต็มใจที่จะรับผิดชอบปฏิบัติตามอยางเต็ม

ความสามารถ 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี สวนประสมทางการตลาด (7PS’)  

Kotler (1997, p. 92) ไดกลาวไววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 

ตัวแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได บริษัทมักจะนํามาใชรวมกันเพื่อตอบสนอง 

ความพึงพอใจและความตองการของลูกคาที่เปนกลุมเปาหมาย แตเดิมสวนประสมการทางตลาดจะ

มี เพียงแค 4 ตัวแปรเทาน้ัน (4Ps) ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือชองทางการ 

จัดจําหนายผลิตภัณฑ (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) ตอมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติม

ขึ้นมา อีก 3 ตัวแปร ไดแก บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และ

กระบวนการ (Process) เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดที่สําคัญทางการตลาดสมัยใหม โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งกับธุรกิจ ทางดานการบริการ ดังน้ันจึงรวมเรียกไดวาเปนสวนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนทและ ศุภร เสรีรัตน (2541, น. 337-339) ไดกลาว ไว

วา แนวความคิดเกี่ยวกับกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจการใหบริการ (Market Mix) ในหนังสือการ 

บริหารการตลาดยุคใหมน้ัน ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) จะเปนลําดับ

ข้ัน โดยพบวาผูบริโภคที่ผานกระบวนการตัดสินใจ 7 ขั้นตอน คือ ธุรกิจที่ใหบริการจะใชสวน

ประสม การตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps น่ันเอง 

เสรี วงษมณฑา (2542, น. 11) ไดกลาวไววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

หมายถึง การที่กิจการมีสินคาและ/หรือบริการไวตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย 

สามารถสรางความพึงพอใจใหแกพวกเขาได ทั้งน้ีราคาของสินคาและ/หรือบริการอยูในระดับที่ 
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ผูบริโภคยอมรับไดและยินยอมที่จะจาย (Willing to pay) มีชองทางการจัดจําหนายที่เหมาะสม 

ลูกคาสามารถเขาถึงไดอยางสะดวกสบาย อีกทั้งมีความพยายามจูงใจเพื่อใหลูกคาเกิดความสนใจ 

ตัดสินใจซื้อสินคาและ/หรือบริการอยางถูกตอง  

สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543, น. 29) ไดกลาวไววา สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

คือองคประกอบหรือปจจัยที่สําคัญในการดําเนินงานทางดานการตลาด เน่ืองจากเปนสิ่งที่กิจการ

สามารถ ทําการควบคุมได โดยพื้นฐานของสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) จะ

ประกอบดวย 4 ปจจัย คือ ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การ

สงเสริมการตลาด (Promotion) รวมเรียกวา 4Ps แตสําหรับธุรกิจบริการ จะมีสวนประสมการตลาด 

(Marketing Mix) เพิ่มเขามาอีก 3 ปจจัย คือ ดานบุคคล (People) ดานการสรางและนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และดานกระบวนการ (Process) รวมเรียกไดวา

เปน 7Ps 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546, น. 434) ไดกลาวไววา การใชสวนประสมทาง 

การตลาด (Marketing Mix) สําหรับธุรกิจดานบริการ ประกอบดวยปจจัย 7 ตัว (7Ps) คือ 1) 

ผลิตภัณฑ และบริการ 2) ราคา 3)การจัดจําหนาย 4)การสงเสริมการตลาด5) บุคคลและพนักงาน 6)

การสรางและ การนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และ 7.) กระบวนการ  

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552, น. 80-81) ไดกลาวไววา สวนประสมการตลาด 

หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก 

กลุมเปาหมาย ประกอบดวยเคร่ืองมือดัง ตอไปน้ี 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) ผลิตภัณฑ หมายถึง สิ่งที่บริษัทนําเสนอออกขายเพื่อกอใหเกิด

ความสนใจ โดย การบริโภคหรือการใชบริการน้ันสามารถทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ 

(Armstrong and Kotler, 2009, p. 616) โดยความพึงพอใจน้ันอาจจะมาจากสิ่งที่สัมผัสไดและ/หรือ

สัมผัสไมได เชน รูปแบบ บรรจุภัณฑ กลิ่น สี ราคา ตราสินคา คุณภาพของผลิตภัณฑ ความมี

ชื่อเสียงของผูผลิตหรือผูจัด จําหนาย นอกจากน้ี ตัวผลิตภัณฑที่นําเสนอขายน้ัน สามารถเปนไดทั้ง

ในรูปแบบของการมีตัวตนและ/ หรือการไมมีตัวตนก็ได เพียงแตวาผลิตภัณฑน้ันๆ จําเปนตองมี

อรรถประโยชน (Utility) และมีคุณคา(Value) ในสายตาของลูกคาซึ่งเปนผูบริโภคผลิตภัณฑ

เหลาน้ัน ทั้งน้ีการกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑ ควรจะตองคํานึงและใหความสําคัญเกี่ยวกับปจจัย

ดานตางๆ ดังน้ี  (1) ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product/Service Differentiation) หรือ ความความ

แตกตางทางการแขงขัน (Competitive Differentiation) เพื่อใหสินคาและ/หรือบริการ ของกิจการมี

ความแตกตางอยางโดดเดน (2) องคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product Component) 

เชน ประโยชนพื้นฐาน คุณภาพ รูปรางลักษณะ การบรรจุภัณฑตราสินคา เปนตน (3) การกําหนด

ตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนการออกแบบ ผลิตภัณฑเพื่อแสดงตําแหนงของ

ผลิตภัณฑวาอยูในสวนใดของตลาด ซึ่งจะมีความแตกตาง (Differentiation )และมีคุณคา (Value) 
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ในจิตใจของลูกคากลุมเปาหมาย (4) การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพื่อทําให

ผลิตภัณฑมี ความใหม โดยการปรับปรุงและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น (New and Improved) อยางสม่ําเสมอ 

ทั้งน้ีจะตอง คํานึงถึงความสามารถของบริษัทในการตอบสนองความตองการของลูกคาใหดี

ยิ่งขึ้นไปเร่ือยๆ (5) กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ 

(Product Line) 

2. ดานราคา (Price) ราคา หมายถึง จํานวนเงินตราที่ตองจายเพื่อใหไดรับผลิตภัณฑ สินคา

และ/หรือ บริการของกิจการ หรืออาจเปนคุณคาทั้งหมดที่ลูกคารับรู เพื่อใหไดรับผลประโยชนจาก

การใช ผลิตภัณฑ สินคาและ/หรือบริการน้ันๆ อยางคุมคากับจํานวนเงินที่จายไป (Armstrong & 

Kotler, 2009, pp. 616-617) นอกจากน้ี ยังอาจหมายถึงคุณคาของผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ซึ่ง

ลูกคาใชในการ เปรียบเทียบระหวางราคา (Price) ที่ตองจายเงินออกไป กับคุณคา (Value) ที่ลูกคาจะ

ไดรับกลับมาจาก ผลิตภัณฑน้ัน ซึ่งหากวาคุณคาสูงกวาราคา ลูกคาก็จะทําการตัดสินใจซื้อ (Buying 

Decision) ทั้งน้ี กิจการควรจะคํานึงถึงปจจัยตางๆ ในขณะที่การกําหนดกลยุทธดานราคา ดังน้ี (1) 

สถานการณ สภาวะ และรูปแบบของการแขงขันในตลาด (2) ตนทุนทางตรงและตนทุนทางออม

เพื่อใหไดมาซึ่งสินคาและ/หรือบริการ (3) คุณคาที่รับรูไดในสายตาของลูกคากลุมเปาหมาย (4) 

ปจจัยอ่ืนๆ ที่อาจเกี่ยวของ  

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place/Channel Distribution) ชองทางการจัดจําหนาย 

หมายถึง ชองทางการจําหนายสินคาและ/หรือบริการ รวมถึงวิธีการที่จะนําสินคาและ/หรือบริการ

น้ันๆ ไปยังผูบริโภคเพื่อใหทันตอความตองการ ซึ่งมีหลักเกณฑที่ตองพิจารณาวา กลุมเปาหมายคือ

ใคร และควรกระจายสินคาและ/หรือบริการสูผูบริโภค ผานชองทางใดจึงจะเหมาะสมมากที่สุด 

(THbusinessinfo, 2558) (1) จัดจําหนายสินคาสูผูบริโภคโดยตรง (Direct) (2) จัดจําหนายสินคาผาน

ผูคาสง (Wholesaler) (3) จัดจําหนายสินคาผานผูคาปลีก (Retailer) (4) จําหนายสินคาผานผูคาสง

และผูคาปลีก (Wholesaler and Retailer) (5) จําหนายสินคาผานตัวแทน (Dealer) ศิริวรรณ เสรีรัตน, 

ปริญ ลักษิตานนท และศุภร เสรีรัตน (2541, น. 337) ได กลาวไววา การเลือกทําเลที่ต้ัง (Location) 

ของธุรกิจน้ันมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจ การใหบริการ เน่ืองจากทําเลที่ต้ังที่กิจการ

เลือกไวน้ัน จะเปนตัวกําหนดกลุมลูกคาที่จะเขามาใชบริการ ดังน้ันสถานที่ใหบริการจึงควร

ครอบคลุมพื้นที่ในการใหบริการกลุมเปาหมายใหไดมากที่สุด ทั้งน้ี ความสําคัญของทําเลที่ต้ัง 

(Location) จะมีความสําคัญมากนอยแตกตางกันไปตามลักษณะของธุรกิจ แตละประเภท โดยใน

สวนของการกําหนดชองทางการจัดจําหนายจะตองคํานึงถึงปจจัยทั้ง 3 สวน ดังน้ี (1) ลักษณะและ

รูปแบบของการดําเนินธุรกิจ (2) ความจําเปนในการใชคนกลาง (Intermediary) เพื่อจัดจําหนาย

สินคาและ/ หรือบริการของธุรกิจ (3) ลูกคาที่เปนกลุมเปาหมายของธุรกิจ 

4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) การสงเสริมการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือการ

สื่อสารทางการตลาด เพื่อสราง ความจูงใจ (Motivation) ความคิด (Thinking) ความรูสึก (Feeling) 
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ความตองการ (Need) และ ความพึงพอใจ (Satisfaction) ในสินคาและ/หรือบริการ โดยสิ่งน้ีจะใช

ในการจูงใจลูกคากลุมเปาหมายให เกิดความตองการหรือเพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ในตัว

ผลิตภัณฑ โดยคาดวาการสงเสริม การตลาดน้ันจะมีอิทธิพลตอความรูสึก (Feeling) ความเชื่อ 

(Belief) และพฤติกรรม (Behavior) การ ซื้อสินคาและ/หรือบริการ (Etzel, Walker, & Stanton, 

2007, p. 677) หรืออาจเปนการติดตอสื่อสาร (Communication) เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูขาย

กับผูซื้อก็เปนได ทั้งน้ีจะตองมีการใช เคร่ืองมือสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตางๆ อยาง

ผสมผสานกัน หรือเรียกไดวาเปน เคร่ืองมือ สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC: Integrated 

Marketing Communication) ซึ่งการจะใชเคร่ืองมือ ในรูปแบบใดน้ัน จะขึ้นอยูกับความเหมาะสม

ของกลุมลูกคาเปาหมายดวย (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546) โดยเคร่ืองมือที่ใชในการสงเสริม

การตลาดแบบบูรณาการจะประกอบไปดวย 5 เคร่ืองมือหลัก ดังน้ี 

4.1 การโฆษณา (Advertising) หมายถึง กิจกรรมการเผยแพรขอมูล ขาวสาร เพื่อ 

เปนการสรางแรงจูงใจและความตองการซื้อสินคาและ/หรือบริการ แกผูที่ไดรับสารจากโฆษณา 

ดังกลาว ซึ่งการโฆษณาสามารถทําไดในหลากหลายชองทางการสื่อสาร เชน โทรทัศน วิทยุ ปาย

โฆษณา หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต ตามแตละพฤติกรรมของกลุมที่เปนลูกคาเปาหมาย  

4.2 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) การใหขาว  

หมายถึง การนําเสนอแนวความคิดของบุคคลที่มีตอสินคาและ/หรือบริการ ซึ่งอาจจะมีทั้ง            

ในรูปแบบของการจายเงินเพื่อเปนคาตอบแทน หรือไมตองมีการจายเงินเปนคาตอบแทนก็ได 

สําหรับ การประชาสัมพันธ หมายถึง ความพยายามในการสื่อสารขอมูลจากผูสงสารไปยังผูรับสาร

ที่เปน กลุมเปาหมาย โดยอาจจะเปนจากองคกรถึงผูบริโภคทั่วไป หรือ จากองคกรถึงองคกรดวยกัน 

เปนตน  

4.3 การขายโดยพนักงาน (Personal Selling) หมายถึง การขายสินคาที่มีการ 

สื่อสารทั้งสองทาง (Two-ways Communication) หรือ การขายแบบเผชิญหนา (Face-to-Face) ซึ่ง

ผูขายและผูซื้อจะไดพบหนากัน มีการสอบถาม แลกเปลี่ยนขอมูล และเสนอขายสินคาและ/หรือ 

บริการกันโดยตรง  

4.4 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดที่ จะ 

ชวยเพิ่มปริมาณการขายสินคาและ/หรือบริการ ใหมากขึ้น โดยใชวิธีการตาง ๆ เชน การลดราคา 

การแลกสินคาสมนาคุณ การแจกสินคาตัวอยาง การแถมสินคา ทั้งน้ีเพื่อกระตุนความตองการของ 

ผูบริโภคที่มีตอสินคาและ/หรือบริการ และกอใหเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อในทายที่สุด  

4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง ชองทางการตลาดที่ สามารถ 

เขาถึงกลุมผูบริโภคเปาหมายไดโดยตรงเพื่อนําเสนอสินคาและ/หรือบริการ โดยไมมีความ จําเปน

ในการใชคนกลางเพื่อทําหนาที่ประสานงาน ซึ่งรูปแบบของชองทางการตลาดทางตรง ไดแก 
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การตลาดทางโทรศัพท จดหมายอีเล็กทรอนิกส (E-mail) ขอความผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่ 

จดหมายตรง เปนตน 

5. ดานบุคคล (People) ดานบุคคล หรือบุคลากร หมายถึง พนักงานที่ทํางานเพื่อกอ

ประโยชนใหแก องคกรตางๆ ซึ่งนับรวมต้ังแตเจาของกิจการ ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง 

ผูบริหารระดับลาง พนักงานทั่วไป แมบาน เปนตน โดยบุคลากรนับไดวาเปนสวนผสมทาง

การตลาดที่มีความสําคัญ เน่ืองจากเปนผูคิด วางแผน และปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนองคกรให

เปนไปในทิศทางที่วางกลยุทธไว นอกจากน้ีบทบาทอีกอยางหน่ึงของบุคลากรที่มีความสําคัญ คือ 

การมีปฏิสัมพันธและสรางมิตรไมตรี ตอลูกคา เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ และ

เกิดความผูกพันกับองคกรในระยะยาว 

6. ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ดานลักษณะทางกายภาพ หมายถึง สิ่งที่

ลูกคาสามารถสัมผัสไดจากการเลือกใช สินคาและ/หรือบริการขององคกร เปนการสรางความ

แตกตางอยางโดดเดน และมีคุณภาพ เชน การตกแตงราน รูปแบบของการจัดจานอาหาร การแตง

กายของพนักงานในราน การพูดจาตอลูกคา การบริการที่รวดเร็ว เปนตน สิ่งเหลาน้ีจําเปนตอการ

ดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจทางดาน การบริการ ที่ควรจะตองสรางคุณภาพในภาพรวม ซึ่ง

ก็คือในสวนของสภาพทางกายภาพที่ลูกคา สามารถมองเห็นได ลักษณะทางกายภาพที่ลูกคาให

ความพึงพอใจ และความแปลกใหมของสภาพทาง กายภาพที่แตกตางไปจากผูใหบริการรายอ่ืน 

เชนเดียวกันกับ สมวงศ พงศสถาพร (2546, น. 106) กลาวไววา ลักษณะกายภาพเปนสิ่งที่ลูกคา

สามารถสัมผัสจับตองไดในขณะที่ยังใชสินคาและ/หรือ บริการ อยู นอกจากน้ี อาจหมายความถึง 

สัญลักษณที่ลูกคาเขาใจความหมายในการรับขอมูล จาก การทําการสื่อสารทางการตลาดออกไปใน

สาธารณะ 

7. ดานกระบวนการ (Process) ดานกระบวนการ หมายถึง เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ

ระเบียบวิธีการและงาน ปฏิบัติในดานการบริการที่นําเสนอใหกับผูใชบริการเพื่อมอบการใหบริการ

อยางถูกตองรวดเร็ว โดยใน แตละกระบวนการสามารถมีไดหลายกิจกรรม ตามแตรูปแบบและ

วิธีการดําเนินงานขององคกร ซึ่ง หากวากิจกรรมตางๆ ภายในกระบวนการมีความเชื่อมโยงและ

ประสานกัน จะทําใหกระบวนการ โดยรวมมีประสิทธิภาพ สงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ทั้งน้ี

กระบวนการทํางานในดานของการ บริการ จําเปนตองมีการออกแบบกระบวนการทํางานที่ชัดเจน 

เพื่อใหพนักงานภายในองคกรทุกคน เกิดความเขาใจตรงกัน สามารถปฏิบัติใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกันไดอยางถูกตองและราบร่ืน เชนเดียวกับที่ กนกพรรณ สุขฤทธิ์ (2557, น. 33) ไดกลาวไว 
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4. ประวัติของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

ในอดีต สถานที่ต้ังวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการเปนทองนาซึ่งเปนของคุณพอ

เพิ่มและคุณแม ละออง รุงเรือง ทานไดต้ังปณิธานไววา จะใหสถานที่แหงน้ีเปนสถาบันการศึกษาที่

ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหแก เยาวชนไทย จึงไดต้ังโรงเรียนอรรถวิทยขึ้นใน ปพ.ศ.2516 เปด

สอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนตน โดยให ทายาทบริหาร และมีนายชนะ รุงแสง เปน

ประธานกรรมการ ตอมาป พ.ศ. 2524 ไดจัดต้ังโรงเรียนอรรถวิทยพณิชยการ เปดสอนในระดับ

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

ไดขยายหลักสูตรใหสูงขึ้นในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาการบัญชี การตลาด 

และ คอมพิวเตอรธุกิจในป พ.ศ.2540 ไดเปดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ใน

ระดับปวส.โดย คณาจารยชาวตางชาติในป พ.ศ. 2554 สถาบันครบรอบ 30 ป และไดเปลี่ยนชื่อจาก

โรงเรียนอรรถวิทยพณิชยการ เปน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปจจุบันปการศึกษา 

2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ เปดสอนระดับปวช. 4 สาขาวิชา และระดับปวส. 

5  สาขาวิชา สาขาวิชาการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอรธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส และเทคโนโลยี

สารสนเทศ  มีนักศึกษาทั้งสิ้น 4,200 คน มีคณาจารยผูทรงคุณวุฒิต้ังแตระดับปริญญาตรี ถึง ปริญญา

เอกทั้ง ชาวไทยและชาวตางประเทศ และอาจารยฝายสนับสนุนการสอน บุคลากรทางการศึกษา 

รวมกวา 200 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ เปนสถาบันการศึกษาที่มีความพรอม

ความทันสมัย ทั้งอาคารสถานที่ และ อุปกรณการเรียน อันจะสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และ

สงเสริมสรางวิสัยทัศนที่ดี พรอมที่จะกาวไปกับโลกแหง อนาคตอยางมีคุณภาพ เปนสถาบันที่มี

การศึกษาที่มีมาตรฐานการศึกษาสูงยิ่ง แหงหน่ึงของกระทรวงศึกษาธิการ ไดผานการตรวจสอบ

ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เมื่อปการศึกษา 2545 2550 และ 2554 โดยมีนายชนะ รุงแสง 

เปนประธาน กรรมการ บริหารภายใตการบริหารงานของ ดร.สมศักด์ิ รุงเรือง ผูรับใบอนุญาตและ

ผูอํานวยการวิทยาลัย เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

กําหนดนโยบายแมบทในการดําเนินงาน 4 ประการ คือ ความเปน เลิศ ความทันสมัย                  

ความรับผิดชอบตอสังคม และการรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

 

วิสัยทัศน (VISION) 

เปนองคกรการเรียนรูที่มีคุณภาพเพื่อสรางคนใหมีศักยภาพสูงสุด ซึ่ง หมายถึง วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จะไดรับการพัฒนาเปนองคกรการเรียนรู ที่มีคุณภาพตอการสราง

ความรูที่เชี่ยวชาญในสาขา วิชาชีพที่ตนศึกษาอยู ใหมีสมรรถนะสูงเปนแบบสากล มีความรูคู

คุณธรรม รับผิดชอบตอสังคม และดํารงรักษา ศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย  
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พันธกิจ (MISSION) 

1. ผลิตนักศึกษาที่มีความคิดสรางสรรคมีทักษะมีคุณธรรม และจริยธรรม 

2. มุงเนนการวิจัยเพื่อแสวงหาองคความรูและการพัฒนาวิทยาการใหมๆ 

3. บริการทางวิชาการแกชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสูเซียน 

4. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพ 

5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 ตลอดระยะเวลา 33 ป วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ มีการพัฒนามาอยาง

ตอเน่ืองทั้งในดาน วิชาการ และกิจกรรม ทําใหนักศึกษามีศักยภาพและมาตรฐานการศึกษา พรอมที่

จะกาวเดินออกไปประกอบวิชาชีพใน หนวยงานตางๆ ที่ตนสนใจนอกจากการสงเสริมดานวิชาการ

และกิจกรรมภายในแลว วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการยังชวยสงเสริมกิจกรรมตางๆ            

ที่กอใหเกิดคุณประโยชนไปสูระดับชุมชน สังคม ประเทศ และในอนาคตเพื่อ เขาสูระดับสากล

ตอไป 

จุดเนนของวิทยาลัยฯ 

1. มีความชํานาญในสาขาที่กําลังศึกษาเปนอยางดี 

2. มีความรูดานภาษาอังกฤษเปนอยางดี สามารถสื่อสารได 

3. มีความรูดานเทคโนโลยีเปนอยางดี 

4. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
 

พันธกิจ (MISSION) 

1. ผลิตนักศึกษาที่มีความคิด สรางสรรคมีทักษะ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

2. มุงเนนการวิจัยเพื่อแสวงหาองคความรูและการพัฒนาวิทยาการใหม ๆ 

3. บริการทางวิชาการแกชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสูอาเซียน 

4. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพ 

5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

6. วิจัย สรางสรรค สิ่งประดิษฐ ผลิตนวัตกรรมกาวสูไทยแลนด 4.0 ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

7. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาของวิทยาลัยฯ สู

มาตรฐานสากล 
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อัตลักษณ เอกลักษณ (IDENTITY) 

อัตลักษณ : ทักษะดี มีคุณธรรม กิจกรรมเดน 

เอกลักษณ : กิจกรรมเดน 
 

ความหมายของอัตลักษณ 

ทักษะดี : มีความสามารถ มีความถนัด ความเชี่ยวชาญชํานาญ และ มีความพึงพอใจใน

ศาสตรศึกษา 

มีคุณธรรม : ถูกผิดรูดีรูชั่วรูกาลเทศะ และมีความรับผิดชอบ 

กิจกรรมเดน : มีภาพลักษณ กิจกรรมเดน สามารถนําศาสตรเทคโนโลยีไปใชใหเกิด

ประโยชน 
 

ความหมายของเอกลักษณ 

  กิจกรรมเดน : มีกิจกรรมเดน เปนที่รูจักของสังคมทั่วไป 

 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 สวรส เขียวแสงสอง (2544) วิจัยเร่ืองการเปดรับสื่อประชาสัมพันธของบริษัทกฎหมาย กับ 

ความเขาใจและตัดสินใจใชบริการ : กรณีศึกษาบริษัท เดชา อินเตอรเนชั่นแนล ลอวออฟฟศ จํากัด 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของผูที่ตัดสินใจใชบริการสื่อประชาสัมพันธ

ที่มีผลตอการประชาสัมพันธ การวางแผนประชาสัมพันธ การตัดสินใจใชบริการและพฤติกรรมใน

การเปดรับสื่อ เพื่อประชาสัมพันธของกลุมเปาหมายที่มีตอบริษัทเดชา อินเตอรเนชั่น แนล ลอว 

ออฟฟศ จํากัด ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางเปนชายมากกวาหญิง มีอายุระหวาง31-40 ป การศึกษา

สวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัวจํานวนมากที่สุดรายไดตอเดือนตํ่า

กวา 20,000 บาท ตําแหนงสวนใหญเปนผูปฏิบัติงานและลูกจางที่เคยใชบริการกับบริษัทมาแลว 

การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธของบริษัทพบวา สื่อมวลชนประเภทนิตยสารเปนสื่อ

ที่ผูใชบริการเปดรับขาวสารมากที่สุด สื่อเฉพาะกิจพบวา เปนสื่อประเภทปายโฆษณา และสื่อบุคคล

พบวา เปนประเภทที่เคยใชบริการกับบริษัทแลวมากที่สุดโดยไดรับรายละเอียดขอมูลขาวสารตางๆ 

ของบริษัทจากสื่อเฉพาะกิจมากที่สุดในสวนของความเขาใจในเน้ือหาของสื่อประชาสัมพันธ กลุม

ตัวอยางสวนใหญไดรับขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการจากสื่อมวลชนมากที่สุด การตัดสินใจใชบริการ

พบวาผูใชบริการใหความสําคัญกับสถานที่ติดตอเปนอันดับหน่ึงจากการทดสอบมติฐานเพื่อ

เปรียบเทียบความแตกตางและความสัมพันธของตัวแปรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี พบวาผูใชบริการที่มี

รายไดแตกตางกัน มีการเปดรับสื่อประชาสัมพันธของเดชา อินเตอรเนชั่นแนล ลอว ออฟฟศ จํากัด



22 
 

 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05ผูใชบริการที่มีตําแหนงแตกตางกัน มีการเปดรับสื่อ

ประชาสัมพันธของบริษัท เดชาอินเตอร เนชั่นแนล ลอว ออฟฟศ จํากัด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01ผูใชบริการมีประวัติการใชที่แตกตางกัน มีการเปดรับสื่อประชาสัมพันธของ

บริษัทเดชา อินเตอรเนชั่นแนล ลอว ออฟฟศ จํากัด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

การเปดรับสื่อประชาสัมพันธมีความสัมพันธกับความเขาในเน้ือหาของสื่อประชาสัมพันธ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01ในสวนของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนการ

สัมภาษณโดยใชแบบสอบถามจากการสัมภาษณผูบริหารระดับสูง และฝายประชาสัมพันธ 4 สาขา 

คือ สัมภาษณประธาน กรรมการบริษัทและผูจัดการสาขาถนนรามอินทรา ผูจัดการสาขารัชดาภิเษก 

ผูจัดการสาขาถนนเรศ และผูจัดการสาขาจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคหลักเพื่อจูงใจให

กลุมเปาหมายสนใจมาใชบริการ เพื่อเผยแพรชื่อเสียงของบริษัทใหเปนที่รูจักทั่วไปและเพื่อสราง

ความมั่นใจใหกับผูผูใชบริการ กระบวนการประชาสัมพันธ หาขอมูล ประเมินผลความสนใจของ

กลุมเป าหมายนํามาวิเคราะหวางแผนโดยเนนจุดเดนของบริษัทเพื่อกําหนดกลยุทธและเลือกใชสื่อ

ที่เหมาะสมหลักการเลือกใชสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ โดยคํานึงถึงกําหนดความรวดเร็วตอการรับ

สารของกลุมเปาหมาย สามารถเปดรับการเผยแพรไดอยางสะดวกไมจํากัดเวลา เน้ือหาที่ใชจะตอง

สอดคลองกับวัตถุประสงคครอบคลุมและอยูในขอบเขตของสื่อ ใชไดกับสื่อหลายประเภทเน้ือหา

จะตองสรางสรรคมีจุดเดนกระตุนใหเกิดความสนใจติดตาม 

 นางสาวพรพิมล  สัมพัทธพงศ (2552)การศึกษาเร่ือง บทบาทของสื่อประชาสัมพันธที่มีผล

ตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอของ นักศึกษาชั้นปที่ 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ 

วัตถุประสงคในการวิจัย 1) เพื่อศึกษาการ เปดรับและการรับรูสื่อประชาสัมพันธของนักศึกษาชั้นป

ที่ 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ 2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอของ

นักศึกษาชั้นปที่  1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ และ 3) เพื่อศึกษาบทบาทของสื่อ

ประชาสัมพันธที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอของนักศึกษา ชั้นปที่ 1 ในระดับปริญญาตรี 

วิทยาลัยราชพฤกษโดยแยกตามตัวแปรประกอบดวย เพศ  ประเภท โรงเรียนเดิม สาขาที่ศึกษา  

อาชีพผูปกครอง และ รายไดผูปกครอง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยราชพฤกษ กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรของทาโร ยา มาเน (Taro Yamane) 

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จึงไดกลุมตัวอยาง จํานวน 372 คน เคร่ืองมือที่ใชวิจัยคร้ังน้ีเปน

แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาความ เบี่ยงเบน

มาตรฐาน สถิติ t – test วิธีวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One – way Analysis of Variance 

(ANOVA) การเปรียบเทียบความแตกตางรายคู โดยการทดสอบแบบ Least Significant Difference 

(LSD) และการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรดวยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุ (multiple 

regression analysis)  ผลการวิจัยพบวา การเปดรับและการรับรูสื่อประชาสัมพันธวิทยาลัยโดยสรุป

พบวา ปจจัย สําคัญที่มีผลตอการเปดรับสื่อประชาสัมพันธของวิทยาลัยราชพฤกษ ดานสื่อบุคคล 
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ดานสื่อมวลชน และดานสื่อเฉพาะกิจ สวนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการรับรูสื่อประชาสัมพันธของ

วิทยาลัยราชพฤกษ ภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการทดสอบสมมุติฐานมีดังน้ี 1. เพศที่แตกตางกันมี

การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีวิทยาลัยราชพฤกษ ใน เร่ืองขอมูลการเดินทาง

จากสื่อประชาสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2. ระบบการศึกษาของนักศึกษาที่

แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ในเร่ืองเห็นภาพอาคารสถานที่ใน

วิทยาลัยจากสื่อประชาสัมพันธ ทราบมาจากนักศึกษาที่กําลังเรียนวาคณาจารยดูแลเอาใจใสดี และมี

การจัดโปรโมชั่นพิเศษสําหรับนักศึกษาใหม อยางมนัียสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. สาขาวิชาของ

นักศึกษาที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญา ตรี ในเร่ืองเห็นภาพ

หองเรียนและบรรยากาศการเรียนการสอนจากสื่อประชาสัมพันธ เห็น บุคลิกคณาจารยจากสื่อ

ประชาสัมพันธ มีความเชื่อมั่นในทีมผูบริหารวิทยาลัย มีบริการดาน เงินกูเพื่อการศึกษา มีการ

ประชาสัมพันธถึงทุนการศึกษา มีการโฆษณาประชาสัมพันธวิทยาลัย เพื่อนๆ มาเรียนที่วิทยาลัย

แนะนําใหมาเรียนดวยกัน ครูอาจารยที่สถาบันเดิมแนะนําใหมาเรียน ที่น้ี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 4. อาชีพผูปกครองของนักศึกษาที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ

ในระดับปริญญาตรี ในเร่ืองเห็นภาพอาคารสถานที่ในวิทยาลัยจากสื่อประชาสัมพันธ อยางมี

นัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05  ผลการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรดวยวิธีการวิเคราะหการ

ถดถอยพหุ พบวา การเปดรับ สื่อประชาสัมพันธของนักศึกษามีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือก

เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ         

การรับรูสื่อประชาสัมพันธของนักศึกษา มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับ

ปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ อยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 นางชนาภา อุตตมะกัลยา (2559) การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคในการวิจัย 1) เพื่อศึกษาการ

เปดรับและการรับรูสื่อ ประชาสัมพันธของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน 2) เพื่อ

ศึกษาการตัดสินใจ เลือกเขาศึกษาตอของนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน 3)เพื่อ

ศึกษาบทบาทของ สื่อประชาสัมพันธที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกการเขาศึกษาตอ วิทยาลัย

เทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ 

นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ

ราชดําเนิน จํานวน 372 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณสถิติที่ใช

ในการ วิเคราะหขอมูลโดยมีแบบสอบถาม 3 สวน คือ สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวน

บุคคลของกลุมตัวอยางประกอบดวย เพศ อาชีพผูปกครอง และรายไดผูปกครอง สวนที่ 2 

แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปดรับและการรับรูสื่อประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ          

ราชดําเนิน ไดแก สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ และสื่ออ่ืนๆที่มีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ คือ 

บอยคร้ังมาก บอยคร้ัง บางคร้ัง นานๆ คร้ัง ไมเคย สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือก

เขาศึกษาตอวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน โดยใชมาตรวัดแบบ Likert Scale ที่มีคําตอบ
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ใหเลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยใชคาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา นักเรียนชาย มีการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอวิทยาลัยเทคโนโลยี

พณิชยการราชดําเนิน ในเร่ืองขอมูลการเดินทางจากสื่อประชาสัมพันธสูงกวานักเรียนหญิง อยางมี 

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ืองเห็นภาพอาคารวิทยาลัยจากสื่อประชาสัมพันธ ทราบมาจาก 

นักเรียนที่กําลังเรียนวา อาจารยดูแลเอาใจใสดีและมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษสําหรับนักศึกษาใหม 

สูงกวา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ืองเห็นภาพหองเรียนและบรรยากาศการเรียน 

การสอนจากสื่อประชาสัมพันธ เห็นบุคลิกอาจารยจากสื่อประชาสัมพันธ มีความเชื่อมั่นในทีม 

ผูบริหารวิทยาลัย มีบริการดานเงินกูเพื่อการศึกษา มีการประชาสัมพันธถึงทุนการศึกษา มีการ 

โฆษณาประชาสัมพันธวิทยาลัย เพื่อน ๆ มาเรียนวิทยาลัยแนะนําใหมาเรียนดวยกัน ครูอาจารยที่ 

สถาบันเดิมแนะนํามาใหเรียนที่น่ี อยางมีนัยความสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการทดสอบ 

อาชีพผูปกครองของนักเรียนที่แตกตางกันมีผลของการตัดสินใจเขาศึกษาตอวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พณิชยการราชดําเนิน พบวาอาชีพผูปกครองของนักเรียนที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขา 

ศึกษาตอ ในเร่ืองทราบจากสื่อประชาสัมพันธถึงตําแหนงที่ต้ังของวิทยาลัย เห็นภาพบรรยากาศ ภูมิ

ทัศรอบ ๆ วิทยาลัยจากสื่อประชาสัมพันธ และเพื่อน ๆ มาเรียนที่วิทยาลัยแนะนํามาใหเรียน ดวยกัน 

และการรับรูสื่อประชาสัมพันธของนักเรียนมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกเขาศึกษา ตอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน อยางมีนัยความสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 
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บทที ่3 

   วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

งานวิจัยเ ร่ือง  “สื่อประชาสัมพันธที่มีตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ” โดยผูวิจัยมีขั้นตอน

ในการวิจัย คือ กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย เก็บรวบรวมขอมูล 

และการวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ

เปนประชากรจํานวน 2824 คน (ขอมูลจากสํานักทะเบียนและวัดผล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) 

 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ

เปนประชากรจํานวน 100 คน  

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 การสรางเคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นมาเพื่อศึกษาสื่อ

ประชาสัมพันธที่มีตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยแบงเปน 3 ตอนดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป คือ เพศ  สถาบันการศึกษาเดิม สาขาวิชาที่กําลัง

ศึกษาอยู ในปจจุบัน คาใชจายในการศึกษาตอเทอมที่สามารถจายได 

 ตอนท่ี 2 เปนคําถามเกี่ยวกับ “สื่อประชาสัมพันธที่มีตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ”แบบมาตรา

สวนประมาณคา ( Rating scale) โดยการใหคะแนนระดับความคิดเห็นในแบบสอบถามแตละขอใช

เกณฑดังน้ี 

   5 หมายความวา เห็นดวย/พึงพอใจมากที่สุด 

   4 หมายความวา เห็นดวย/พึงพอใจมาก 

   3 หมายความวา เห็นดวย/พึงพอใจปานกลาง 

   2 หมายความวา เห็นดวย/พึงพอใจนอย 

   1 หมายความวา เห็นดวย/พึงพอใจนอยที่สุด 
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ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ 

 1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธที่มีตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

2. สรางคําถามเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธที่มีตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการใหสอดคลองกับนิยาม

ศัพทเฉพาะ 

 3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปขอคําแนะนําจากอาจารยรายวิชาการวิจัยตลาดและ

คณะกรรมการพิจารณาการสอบวิจัย แลวนําขอเสนอแนะมาปรับปรุง 

 4. จัดทําแบบสอบถามที่สมบูรณ  เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และนํา

แบบสอบถามไปแจกในกลุมตัวอยาง 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการสื่อประชาสัมพันธที่มีตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการคณะผูวิจัย

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีลําดับขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 1. กอนแจกแบบสอบถาม  ผูวิจัยชี้แจงใหกลุมตัวอยางทราบถึงจุดประสงคของการวิจัย  

ชี้แจงวิธีการตอบแบบสอบถามแกประชาชน 

 2. ขณะที่กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามผูวิจัยเปดโอกาสใหประชาชนสอบถามถึงปญหา

ในขอคําถามไดตลอดเวลา 

 3. ตรวจแบบสอบถามวามีขอมูลครบถวนสมบูรณหรือไม 

 

การวิเคราะหขอมูล  

การวิเคราะหขอมูลคร้ังน้ีใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติ โดยหาคาสถิต

ตาง ๆดังน้ี  

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป  หาคารอยละ 

 ตอนที่ 2 สื่อประชาสัมพันธที่มีตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ที่เปนขอมูลจากขอคําถามที่เปน 

Rating scale หาคารอยละคาเฉลี่ย ( x ̅ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน( SD .) โดยมีการแปลผลคาเฉลี่ย

ของระดับความคิดเห็นตอไปน้ี (ตามเกณฑ John W.Best) 
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คะแนน 4.50 – 5.00 คือ เห็นดวย/พึงพอใจมากที่สุด 

  คะแนน 3.50 – 4.49 คือ เห็นดวย/พึงพอใจมาก 

  คะแนน 2.50 – 3.49 คือ เห็นดวย/พึงพอใจปานกลาง 

  คะแนน 1.50 – 2.49  คือ  เห็นดวย/พึงพอใจนอย 

  คะแนน 1.00 – 1.49  คือ เห็นดวย/พึงพอใจนอยที่สุด 

 

การวิเคราะหขอมูลในสถิติดังน้ี 

            ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาจะใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) ในการอธิบายคุณลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติดังน้ี 

1.1 คารอยละ (Percentage) คํานวณไดจากสูตร 

    P = 𝑓
𝑛 

x100 

                            เมื่อ P         แทน    คารอยละ 

                                  F         แทน     ความถี่ของคะแนน 

                                  N         แทน      ขนาดของกลุมตัวอยาง 

1.2 คาเฉลี่ย (Mean) คํานวณไดจากสูตร 

      X = ∑𝑥             

                 n                     

 เมื่อ   X               แทน         คะแนนเฉลี่ย 

         ∑𝑥          แทน         ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

           N              แทน         ขนาดของกลุมตัวอยาง 

1.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) คํานวณไดจากสูตร 

S.D. = 
�𝑛Ʃ𝑥²−(Ʃ𝑥)²

𝑛(𝑛−1)
 

 เมื่อ S.D.        แทน        คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 

        X            แทน        คะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง 

        N            แทน       จํานวนสมาชิกในกลุมตัวอยาง 

        n-1         แทน        จํานวนตัวแปรอิสระ 

       (Ʃ𝑥)²  แทน        ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 

        Ʃ𝑥²      แทน        ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
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  บทที ่4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิ จัยเ ร่ือง สื่อประชาสัมพันธที่มีตอการตัดสินใจเลือกเข าศึกษาตอ ในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ผู วิ จัยไดใช

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลซึ่งไดแจกแบบสอบถามใหแกกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน

และในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณ ดังน้ี 

   X �          แทน         คาเฉลี่ย 

               SD     แทน       สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

 สวนที่  2 การเปดรับและการรับรูสื่อประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย             

พณิชยการนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลขาวสารการใหบริการของวิทยาลัยเทคโนโลยี           

อรรถวิทยพณิชยการ 

สวนที่ 3 การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ของ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

ตารางที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับเพศ 

เพศ ความถี่ รอยละ 

ชาย 35 35.0 

หญิง 65 65.0 

รวม 100 100.0 

จากตารางที่ 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 65.0 และเพศชายคิด

เปนรอยละ 35.0  
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ตารางที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสถาบันเดิม(ระบบการศึกษา) 

ระดับชั้น ความถี่ รอยละ 

สายสามัญศึกษา 52 52.0 

สายอาชีวศึกษา 48 48.0 

รวม 100 100.0 

` จากตารางที่ 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนสายสามัญศึกษาคิดเปนรอยละ 52.0 และ สาย

อาชีวศึกษาคิดเปนรอยละ 48.0 

 

 ตารางที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจุบันกําลังศึกษาในสาขาวิชา  

สาขาวิชา ความถี่ รอยละ 

สาขาวิชาการบัญชี 16 16.0 

สาขาวิชาการตลาด 14 14.0 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 14 14.0 

สาขาวิชาการจัดการโลจิ

สติกส 

14 14.0 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

14 14.0 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

กราฟกส 

14 14.0 

สาขาวิชาภาษาตางประเทศ 14 14.0 

รวม 100 100.0 

 จากตารางที่ 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามปจจุบันกําลังศึกษาในสาขาวิชาการบัญชีคิดเปน

รอยละ 16.0 สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจกราฟกส และสาขาวิชาภาษาตางประเทศคิดเปน

รอยละ 14.0 
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ตารางที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน ความถี่ รอยละ 

ตํ่ากวาหรือเทากับ 20,000 บาท 60 60.0 

20,001-30,000 10 10.0 

30,001-40,000 10 10.0 

40,001-50,000 10 10.0 

50,001-60,000 5 5.0 

60,001 บาทขึ้นไป 5 5.0 

รวม 100 100.0 

 จากตารางที่ 4 พบวาผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัวที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุดคือ ตํ่ากวาหรือเทากับ 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 60.0  รองลงมา คือรายได 20,001-30,000 

บาท รายได 30,001-40,000 บาท รายได 40,001-50,000 บาท คิดเปนรอยละ 10.0 และขอที่มีคารอย

ละตํ่าสุด คือ รายได 50,001-60,000 บาท และ 60,001 บาทขึ้นไป 
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สวนที่  3 การเปดรับและการรับรูสื่อประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย            

พณิชยการ นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลขาวสารการใหบริการของวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

ตารางที่ 5 นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลขาวสารการใหบริการของวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 

 

รายละเอียด 

 

ระดับการรับรู 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด x ̅ SD 

 

ระดับ

การ

รับรู 5 4 3 2 1 

1.วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชย

การเปนสถาบันการศึกษาระดับ

อาชีวศึกษา 

90 

(90%) 

10 

(10%) 

- - - 4.90 0.30 มาก

ที่สุด 

2.ปรัชญาของวิทยาลัยฯ คือ เรียนดี 

ประพฤติดี กีฬาเดน 

91 

(91%) 

9 

(9%) 

- - - 4.91 0.28 มาก

ที่สุด 

3.ทราบความหมายของตราสัญญาลักษณ

วิทยาลัยฯ 

90 

(90%) 

10 

(10%) 

- - - 4.90 0.30 มาก

ที่สุด 

4.จําตราสัญญาลักษณของวิทยาลัยฯได 80 

(80%) 

20 

(20%) 

- - - 4.80 0.40 มาก

ที่สุด 

5.ATC หมายถึง เปนคํายอของวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

80 

(80%) 

20 

(20%) 

- - - 4.80 0.40 มาก

ที่สุด 

6.สีมวงและสีขาวเปนสีประจําวิทยาลัยฯ 90 

(90%) 

10 

(10%) 

- - - 4.90 0.30 มาก

ที่สุด 

7.มีทุนการศึกษามอบใหนักศึกษา 80 

(80%) 

20 

(20%) 

- - - 4.80 0.40 มาก

ที่สุด 

8.วันเวลาในการเปดรับสมัคร 80 

(80%) 

20 

(20%) 

- - - 4.80 0.40 มาก

ที่สุด 

9.เอกสารหลักฐานที่ใชสมัครเรียน 60 

(60%) 

40 

(40%) 

- - - 4.60 0.49 มาก

ที่สุด 
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รายละเอียด 

 

ระดับการรับรู 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด x ̅ SD 

 

ระดับ

การ

รับรู 5 4 3 2 1 

10.อัตราคาเลาเรียน 73 

(73%) 

27 

(27%) 

- - - 4.73 0.44 มาก

ที่สุด 

11.รายละเอียดชวงเวลาพิเศษในการจัด

โปรโมชั่น 

80 

(80%) 

20 

(20%) 

- - - 4.80 0.40 มาก

ที่สุด 

12.บริการหองพักนักศึกษา 16 

(16%) 

14 

(14%) 

22 

(22%) 

29 

(29%) 

19 

(19%) 

2.79 1.34 นอย 

13.บริการดานเงินกูเพื่อการศึกษา 70 

(70%) 

30 

(30%) 

- - - 4.70 0.46 มาก

ที่สุด 

14.คณะ/สาขาวิชา ที่เปดสอนทั้งหมด 30 

(30%) 

70 

(70%) 

- - - 4.30 0.46 มาก 

15.มีการจัดกิจกรรมนักศึกษา 80 

(80%) 

20 

(20%) 

- - - 4.80 0.40 มาก

ที่สุด 

16.อุปกรณในหองเรียนมีความทันสมัย 70 

(70%) 

30 

(30%) 

- - - 4.70 0.46 มาก

ที่สุด 

17.ภูมิทัศนของวิทยาลัยฯ สวยงาม 80 

(80%) 

20 

(20%) 

- - - 4.80 0.40 มาก

ที่สุด 

โดยภาพรวม      4.64 0.44 มาก

ที่สุด 

 จากตารางที่ 5  พบวา นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลขาวสารการใหบริการ

ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x ̅ = 4.64,SD = 0.44)  

 เมื่อพิจารณารายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอที่ 2.ปรัชญาของวิทยาลัยฯ คือ เรียนดี 

ประพฤติดี กีฬาเดน (x ̅ = 4.91,SD = 0.28) รองลงมาคือ ขอ 1.วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชย

การเปนสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ ขอที่ 3.ทราบความหมายของตราสัญญาลักษณ

วิทยาลัยฯ  (x ̅ = 4.90,SD = 0.30) ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ขอ12.บริการหองพักนักศึกษา                     

(x ̅ = 2.79,SD = 1.34) 
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สวนที่ 4 การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ตารางที่ 6 การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 

 

รายละเอียด 

 

ระดับการรับรู 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด x ̅ SD 

 

ระดับ

การ

รับรู 5 4 3 2 1 

1. ทราบจากสื่อประชาสัมพันธถึง

ตําแหนงที่ต้ังของวิทยาลัยฯ 

80 

(80%) 

20 

(20%) 

- - - 
4.80 0.40 

มาก

ที่สุด 

2. เห็นภาพอาคารสถานที่ในวิทยาลัยฯ 

จากสื่อประชาสัมพันธ 

80 

(80%) 

20 

(20%) 

- - - 
4.80 0.40 

มาก

ที่สุด 

3. เห็นภาพบรรยากาศ ภูมิทัศนโดยรอบ 

วิทยาลัยฯ จากสื่อประชาสัมพันธ 

90 

(90%) 

10 

(10%) 

- - - 
4.90 0.30 

มาก

ที่สุด 

4. เห็นภาพหองเรียนและบรรยากาศการ

เรียนการสอนจากสื่อประชาสัมพันธ 

80 

(80%) 

10 

(10%) 

10 

(10%) 

- - 
4.70 0.64 

มาก

ที่สุด 

5.เห็นบุคลิกภาพคณาอาจารยจากสื่อ

ประชาสัมพันธ 

70 

(70%) 

30 

(30%) 

- - - 
4.70 0.46 

มาก

ที่สุด 

6. ทราบมาจากนักศึกษาที่กําลังเรียนวา

คณาจารยดูแล เอาใจใสดี 

90 

(90%) 

10 

(10%) 

- - - 
4.90 0.30 

มาก

ที่สุด 

7. มีความเชื่อมั่นในทีมผูบริหารวิยาลัยฯ 89 

(89%) 

11 

(11%) 

- - - 
4.89 0.31 

มาก

ที่สุด 

8. อัตราคาเลาเรียน 60 

(60%) 

40 

(40%) 

- - - 
4.60 0.49 

มาก

ที่สุด 

9. ขอมูลการเดินทางจากสื่อ

ประชาสัมพันธ 

10 

(10%) 

80 

(80%) 

10 

(10%) 

- - 
4.00 0.44 

มาก 
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รายละเอียด 

 

ระดับการรับรู 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด x ̅ SD 

 

ระดับ

การ

รับรู 5 4 3 2 1 

10. มีรถสาธารณะใหบริการ  60 

(60%) 

20 

(20%) 

20 

(20%) 

- - 
4.40 0.80 

มาก

ที่สุด 

11. สื่อประชาสัมพันธมีการแนะนําวัสดุ

อุปกรณที่ใชในหองเรียนวาทันสมัย 

80 

(80%) 

20 

(20%) 

- - - 
4.80 

 

0.40 

มาก

ที่สุด 

12. มีภาพกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษาให

เห็นในสื่อประชาสัมพันธ 

80 

(80%) 

20 

(20%) 

- - - 
4.80 0.40 

มาก

ที่สุด 

13. มีบริการดานเงินกูเพื่อการศึกษา 89 

(89%) 

11 

(11%) 

- - - 
4.89 0.31 

มาก

ที่สุด 

14. มีสนามกีฬาใหบริการ 40 

(40%) 

60 

(60%) 

- - - 
4.40 0.49 

มาก 

15. มีการประชาสัมพันธถึงทุนการศึกษา 92 

(92%) 

8 

(8%) 

- - - 
4.92 0.27 

มาก

ที่สุด 

16. มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษสําหรับ

นักศึกษาใหม 

90 

(90%) 

10 

(10%) 

- - - 
4.90 0.30 

มาก

ที่สุด 

17. มีการโฆษณาประชาสัมพันธวิทยาลัย

ฯ 

30 

(30%) 

60 

(60%) 

10 

(10%) 

- - 
4.20 0.60 

มาก 

18. เพื่อนๆ มาเรียนที่วิทยาลัยฯ แนะนํา

ใหมาเรียนดวยกัน 

60 

(60%) 

20 

(20%) 

20 

(20%) 

- - 
4.40 0.80 

มาก

ที่สุด 

19. ครูอาจารยที่สถาบันเดิมแนะนําใหมา

เรียนที่น่ี 

20 

(20%) 

80 

(80%) 

- - - 
4.20 0.40 

มาก 

โดยภาพรวม      
4.64 0.42 

มาก

ที่สุด 

จากตารางที่ 6 พบวา การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x ̅ = 4.64,            

SD = 0.42)  
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 เมื่อพิจารณารายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอ15. มีการประชาสัมพันธถึงทุนการศึกษา 

(x ̅= 4.92,SD = 0.27) รองลงมาคือ ขอ 3. เห็นภาพบรรยากาศ ภูมิทัศนโดยรอบ วิทยาลัยฯ จากสื่อ

ประชาสัมพันธ ขอที่ 6. ทราบมาจากนักศึกษาที่กําลังเรียนวาคณาจารยดูแล เอาใจใสดี และ ขอที่ 16. 

มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษสําหรับนักศึกษาใหม  (x ̅= 4.90,SD = 0.30) และ ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ 

ขอ9. ขอมูลการเดินทางจากสื่อประชาสัมพันธ (x ̅= 4.00,SD = 0.44) 
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บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะ 
 

ในการวิจัยเร่ือง สื่อประชาสัมพันธที่มีตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ ในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ และโดยมี

วัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาการเปดรับและการรับรูสื่อประชาสัมพันธของนักศึกษาระดับประกาศ

ณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ และ2.เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือก

เขาศึกษาตอของนักศึกษาระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย           

พณิชยการ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

จํานวน 100  คน โดยเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนที่เบี่ยงเบนมาตรฐาน สามารถสรุปผลวิจัยไวดังน้ี 

 

สรุปผล 

1. นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลขาวสารการใหบริการของวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยมากที่สุด  เมื่อพิจารณารายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุดคือ ปรัชญาของวิทยาลัยฯ คือ เรียนดี ประพฤติดี กีฬาเดน รองลงมาคือ วิทยาลัยเทคโนโลยี 

อรรถวิทยพณิชยการเปนสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและทราบความหมายของตราสัญญา

ลักษณวิทยาลัยฯ  และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ บริการหองพักนักศึกษา  

2. การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยมากที่สุด  เมื่อพิจารณารายขอ ขอที่

มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการประชาสัมพันธถึงทุนการศึกษา รองลงมาคือ เห็นภาพบรรยากาศ ภูมิทัศน

โดยรอบ วิทยาลัยฯ จากสื่อประชาสัมพันธ  ทราบมาจากนักศึกษาที่กําลังเรียนวาคณาจารยดูแล            

เอาใจใสดี และมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษสําหรับนักศึกษาใหม  และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ขอ  

ขอมูลการเดินทางจากสื่อประชาสัมพันธ  

 

อภิปรายผล 

  สื่อประชาสัมพันธที่มีตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง(ปวส.)วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ผลจากการศึกษา พบวา การตัดสินใจเลือกเขา

ศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย               

พณิชยการ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยมากที่สุด  เมื่อพิจารณารายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการ
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ประชาสัมพันธถึงทุนการศึกษา รองลงมาคือ เห็นภาพบรรยากาศ ภูมิทัศนโดยรอบ วิทยาลัยฯ จาก

สื่อประชาสัมพันธ ทราบมาจากนักศึกษาที่กําลังเรียนวาคณาจารยดูแล เอาใจใสดี และ มีการจัด

โปรโมชั่นพิเศษสําหรับนักศึกษาใหม  และ ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ขอมูลการเดินทางจากสื่อ

ประชาสัมพันธ ดังน้ันจะเห็นไดวานักศึกษาไดรับรูสื่อของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

เกี่ยวกับตัวสถาบันการศึกษาเปนอยาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชนาภา อุตตมะกัลยา (2559) 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคในการวิจัย  1) เพื่อศึกษาการเปดรับและการรับรูสื่อ ประชาสัมพันธ

ของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน 2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจ เลือกเขาศึกษาตอ

ของนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน 3) เพื่อศึกษาบทบาทของสื่อประชาสัมพันธ

ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกการเขาศึกษาตอ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน กลุมตัวอยาง

ที่ใชในการวิจัย คือ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 

1 ปการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน จํานวน 372 คน เคร่ืองมือที่ใชในการ

วิจัยคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ  ผลการวิจัย พบวา นักเรียนชาย มีการตัดสินใจเลือกเขา

ศึกษาตอวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน ในเร่ืองขอมูลการเดินทางจากสื่อประชาสัมพันธ

สูงกวานักเรียนหญิง อยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ืองเห็นภาพอาคารวิทยาลัยจากสื่อ

ประชาสัมพันธ ทราบมาจาก นักเรียนที่กําลังเรียนวา อาจารยดูแลเอาใจใสดีและมีการจัดโปรโมชั่น

พิเศษสําหรับนักศึกษาใหม สูงกวา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ืองเห็นภาพหองเรียน

และบรรยากาศการเรียน การสอนจากสื่อประชาสัมพันธ เห็นบุคลิกอาจารยจากสื่อประชาสัมพันธ 

มีความเชื่อมั่นในทีม ผูบริหารวิทยาลัย มีบริการดานเงินกูเพื่อการศึกษา มีการประชาสัมพันธถึง

ทุนการศึกษา มีการ โฆษณาประชาสัมพันธวิทยาลัย เพื่อน ๆ มาเรียนวิทยาลัยแนะนําใหมาเรียน

ดวยกัน ครูอาจารยที่ สถาบันเดิมแนะนํามาใหเรียนที่น่ี อยางมีนัยความสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

และผลการทดสอบ อาชีพผูปกครองของนักเรียนที่แตกตางกันมีผลของการตัดสินใจเขาศึกษาตอ

วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการราชดําเนิน พบวาอาชีพผูปกครองของนักเรียนที่แตกตางกันมีผลตอ

การตัดสินใจเลือกเขา ศึกษาตอ ในเร่ืองทราบจากสื่อประชาสัมพันธถึงตําแหนงที่ต้ังของวิทยาลัย 

เห็นภาพบรรยากาศภูมิทัศรอบ ๆ วิทยาลัยจากสื่อประชาสัมพันธ และเพื่อน ๆ มาเรียนที่วิทยาลัย

แนะนํามาใหเรียน ดวยกัน และการรับรูสื่อประชาสัมพันธของนักเรียนมีความสัมพันธกับการ

ตัดสินใจเลือกเขาศึกษา ตอวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน อยางมีนัยความสําคัญทางสถิติ

ระดับ 0.05 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอสําหรับการนํางานวิจัยไปใช 

 ผลการศึกษาพบวา ควรใชการใชสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธมากยิ่งขึ้นในดานสื่อ

บุคคล, ดาน มวลชน, และดานสื่อเฉพาะกิจ เพื่อใหนักเรียนหรือนักศึกษาไดเพิ่มระดับการรับรู

ขาวสารเกี่ยวกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการโดยเฉพาะอยางยิ่งดานสื่อบุคคล เพราะสื่อ

บุคคล ถือไดวาเปนสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงในการ ประชาสัมพันธ   

 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ศึกษาปญหาของการใชสื่อสังคมออนไลนกับงานประชาสัมพันธ 

2. ศึกษาสื่อประชาสัมพันธที่มีตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง  สื่อประชาสัมพันธท่ีมีตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

คําชี้แจง แบบสอบถามน้ีเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใชเปนสวนหน่ึงของรายงาน

การวิจัย ซึ่งขอมูลที่ไดจะไปใชเพื่อประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาของผูวิจัยและผูที่สนใจ จึงใครขอ

ความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสน้ี 

แบบสอบถามชุดน้ีไดแบงเปน 3 สวน กรุณาใสเคร่ืองหมาย / ลงในชอง ( ) หรือเติมขอความลงใน

ชองวางที่ตรงกับสภาพความเปนจริงของทาน ผูวิจัยจะเก็บขอมูลของทานเปนความลับ และนํา

ขอมูลที่ไดมานําเสนอในภาพรวมเทาน้ัน 

สวนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร  

1. เพศ 

(  ) ชาย                                                    (  ) หญิง 

2. สถานบันการศึกษาเดิม (ระบบการศึกษา) 

(  ) สายสามัญศึกษา ไดแก มัธยมศึกษา        (  ) สายอาชีวศึกษา ไดแก ปวช. ปวส. 

3. ปจจุบันกําลังศึกษาในสาขาวิชา 

(  ) สาขาวิชาการบัญชี                                 (  ) สาขาวิชาการตลาด 

(  ) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ                   (  ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

(  ) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ             (  ) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจกราฟกส                    

(  ) สาขาวิชาภาษาตางประเทศ                     (  ) สาขาวิชา...................................... 

4. รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว 

(  ) ตํ่ากวาหรือเทากับ 20,000 บาท                 (  ) 20,001 – 30,000 บาท 

(  ) 30,001 – 40,000 บาท                               (  ) 40,001 – 50,000 บาท 

(  ) 50,001 – 60,000 บาท                               (  ) 60,001 บาทขึ้นไป 
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สวนท่ี 2  การเปดรับและการรับรูสื่อประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลขาวสารการใหบริการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการอยางไรบาง โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองท่ีตรงกับความรูสึกของทานท่ีสุด 

 

รายละเอียด 

ระดับการรับรู 

มากท่ีสุด 

 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอย

ท่ีสุด 

1 

1.วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ

เปนสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

     

2.ปรัชญาของวิทยาลัยฯ คือ เรียนดี ประพฤติ

ดี กีฬาเดน 

     

3.ทราบความหมายของตราสัญญาลักษณ

วิทยาลัยฯ 

     

4.จําตราสัญญาลักษณของวิทยาลัยฯได      

5.ATC หมายถึง เปนคํายอของวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

     

6.สีมวงและสีขาวเปนสีประจําวิทยาลัยฯ      

7.มีทุนการศึกษามอบใหนักศึกษา      

8.วันเวลาในการเปดรับสมัคร      

9.เอกสารหลักฐานที่ใชสมัครเรียน      

10.อัตราคาเลาเรียน      

11.รายละเอียดชวงเวลาพิเศษในการจัด

โปรโมชั่น 

     

12.บริการหองพักนักศึกษา      

13.บริการดานเงินกูเพื่อการศึกษา      

14.คณะ/สาขาวิชา ที่เปดสอนทั้งหมด      

15.มีการจัดกิจกรรมนักศึกษา      

16.อุปกรณในหองเรียนมีความทันสมัย      

17.ภูมิทัศนของวิทยาลัยฯ สวยงาม      
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สวนท่ี 3  การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

จากการรับรูสื่อประชาสัมพันธของวิทยาลัยฯ สงผลใหนักศึกษาตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยฯ เพราะเหตุใด โปรดทําเคร่ืองหมาย / 

ลงในชองที่ตรงกับความรูสึกของทานมากที่สุด 

รายละเอียด มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอย

ท่ีสุด 

1 

1. ทราบจากสื่อประชาสัมพันธถึงตําแหนงที่ต้ังของ

วิทยาลัยฯ 

     

2. เห็นภาพอาคารสถานที่ในวิทยาลัยฯ จากสื่อ

ประชาสัมพันธ 

     

3. เห็นภาพบรรยากาศ ภูมิทัศนโดยรอบ วิทยาลัยฯ จากสื่อ

ประชาสัมพันธ 

     

4. เห็นภาพหองเรียนและบรรยากาศการเรียนการสอนจาก

สื่อประชาสัมพันธ 

     

5.เห็นบุคลิกภาพคณาอาจารยจากสื่อประชาสัมพันธ      

6. ทราบมาจากนักศึกษาที่กําลังเรียนวาคณาจารยดูแล เอา

ใจใสดี 

     

7. มีความเชื่อมั่นในทีมผูบริหารวิยาลัยฯ      

8. อัตราคาเลาเรียน      

9. ขอมูลการเดินทางจากสื่อประชาสัมพันธ      

10. มีรถสาธารณะใหบริการ      

11. สื่อประชาสัมพันธมีการแนะนําวัสดุอุปกรณที่ใชใน

หองเรียนวาทันสมัย 

     

12. มีภาพกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษาใหเห็นในสื่อ

ประชาสัมพันธ 

     

13. มีบริการดานเงินกูเพื่อการศึกษา      

14. มีสนามกีฬาใหบริการ      

15. มีการประชาสัมพันธถึงทุนการศึกษา      

16. มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษสําหรับนักศึกษาใหม      
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รายละเอียด มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอย

ท่ีสุด 

1 

17. มีการโฆษณาประชาสัมพันธวิทยาลัยฯ      

18. เพื่อนๆ มาเรียนที่วิทยาลัยฯ แนะนําใหมาเรียนดวยกัน      

19. ครูอาจารยที่สถาบันเดิมแนะนําใหมาเรียนที่น่ี      

 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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http://www.rpu.ac.th/Library_web/doc/RC_RR/2552_Market_Pornpimol.pdf 

นางชนาภา อุตตมะกัลยา .  (2559).  สื่อประชาสัมพันธท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกการเขาศึกษาตอ      

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน.  คนขอมูล 18 กุมภาพันธ 2563, จาก     

 http://www.rcc.ac.th/data62/78.pdf 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ ชื่อสกุล  นางสาวกฤติมา    คําเสนา 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ตําแหนงหนาที ่

การงานปจจุบัน ผูชวยหัวหนาสํานักประชาสัมพันธ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรวถิทยพณิชยการ 
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