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บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  และ 4) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรม
การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ รูปแบบการวิจยัคร้ังน้ีเป็นเชิงปริมาณ ทาํการเก็บขอ้มูลจาก
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลยัเทคโนโลยีหมู่บา้นครู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร จาํนวน 
300 คน สุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิแยกตามสาขางานตามสัดส่วน เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถาม การทดสอบค่าความ
เช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.96 และการวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
สถิติไค-สแควร์ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลนกัเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีระดบัเกรดเฉล่ียระหวา่ง 2.51-
3.00 ครอบครัวมีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001-25,000 บาทต่อเดือน ผูป้กครองประกอบอาชีพคา้ขายและรับจา้งทัว่ไป  1) ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมพฤติกรรมการตดัสินใจเขา้ศึกษาอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นและเม่ือพิจารณา
รายดา้นนักเรียนให้ความสําคญัดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด( x = 2.83, S.D. = 0.29)  รองลงมาคือดา้นกระบวนการ( x = 
2.82, S.D. = 0.31) และอนัดบัสุดทา้ยดา้นราคา ( x = 2.70, S.D. = 0.42) ตามลาํดบั 2) พฤติกรรมการตดัสินใจเขา้ศึกษา
ต่อพบว่านักเรียนวิทยาลยัเทคโนโลยีหมู่บา้นครูเลือกเรียนสาขางานยานยนต์ เพราะมัน่ใจในการเรียนการสอนของ
วิทยาลยั ครอบครัวเป็นบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ นักเรียนเดินทางมาสมคัรเรียนในช่วงเวลาเชา้ท่ีวิทยาลยั
เทคโนโลยีหมู่บา้นครูและรับทราบข่าวสารการรับสมคัรจากเวบ็ไซตข์องวิทยาลยั ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่  3) 
เพศ ระดบัเกรดเฉล่ีย อาชีพของผูป้กครองมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพดา้นสาขาท่ีเลือกเรียน เหตุผลท่ีเลือกเรียนและผูมี้ส่วนร่วมตดัสินใจ 4) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา 
ดา้นบุคลากรมีความสัมพนัธ์กบัสาขาท่ีเลือกเรียน และดา้นลกัษณะทางกายภาพมีความสัมพนัธ์กบัเหตุผลท่ีเลือกเรียน 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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**อาจารย์ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธนบรีุ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this study were to 1) investigate marketing mix factor on decision behaviors to 
apply for a vocational diploma program; 2) investigate decision behaviors to apply for a vocational diploma program; 
3) investigate a relationship between personal factor and decision behaviors to apply for a vocational diploma 
program, and 4) investigate a relationship between marketing mix factor and decision behaviors to apply for a 
vocational diploma program. Quantitative Research A sample group was 300 vocational students at Mubankru 
Technologycal College, Nong Khaem Bangkok recruited by a stratified sampling technique by branch of 
proportionate. A questionnaire, with its reliability of .96 was used in the study. Data were analyzed into frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and a Chi-square test. 

 The findings revealed that most respondents were male students, having a GPA of 2.51-3.00, 
having a family’s monthly income of 10,001-25,000 baht, whose parents were traders or contractors. 1) the marketing 
mix factor on decision behaviors to apply for a vocational diploma program was at a high level. When inspecting at 
individual aspects, it was found that the product aspect was rated the highest ( = 2.83, S.D. = 0.29), followed by 
process ( = 2.82, S.D. = 0.31) and last price ( = 2.70, S.D. = 0.42) aspects; 2) students behaviors applied for a 
mechanic program because they were confident in instructional quality of the college. Family members contributed 
into student’s decision. They applied for the program in the morning time and were informed about application 
information from the college’s website. Hypothesis testing revealed that 3) factors of sex, GPA, and parental 
occupation significantly related to decision behaviors to apply for a program, major, reason to apply, and contributors 
into decision making at 0.05 levels; 4) the marketing mix factor of price and personnel significantly related to major, 
and physical environment significantly related to reason to apply at 0.05 levels. 

 
 

คาํสําคญั: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ วทิยาลยัเทคโนโลยหีมู่บา้นครู 
Key Words: Marketing mix factor, Decision on application, Mubankru Technologycal College   
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บทนํา 
ในปัจจุบันรัฐบาลได้จัดการเรียน การสอน เพ่ือ

ผลิตบุคลากรออกมาสนองตอบความต้องการของ
ภ าค อุ ต ส าห ก ร รม ไ ด้ ไ ม่ เพี ย งพ อ  สํ านั ก ง าน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีหนา้ท่ี
ในการจดัการศึกษาเพ่ือให้เยาวชน บุคคลมีความรู้และ
ทกัษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพอยา่งมีคุณภาพตาม
ความตอ้งการของตลาดแรงงาน เน้นจัดการศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช .) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ น สู ง  (ปวส .) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร มีอยู่
ดว้ยกนั 4 แห่งคือ วิทยาลยัเทคโนโลยจีดัการเพชรเกษม 

จันท ศิ ริวิทยาและเทคโนโลยี เอ เชียบ ริหารธุรกิจ 
วิทยาลยัเทคโนโลยวีีรสุนทรบริหารธุรกิจ และวิทยาลยั
เทคโนโลยีหมู่บา้นครู วิทยาลยัทั้ง 4 แห่งน้ีเปิดสอนใน
สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมวิทยาลยั
เทคโนโลยีห มู่บ้านค รู  เป็นสถาน ศึกษาทางด้าน
อาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง (ปวส.) ได้มีการ
กาํหนดแผนในการรับนักเรียน เพ่ือให้มียอดจาํนวน
ผูเ้รียนใหเ้พ่ิมข้ึนในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือรองรับต่อการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจในอนาคต และตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการท่ีตอ้งการเพ่ิมสัดส่วนของนกัเรียน
ท่ีจะเขา้ศึกษาต่อทางดา้นสายอาชีวศึกษาให้เพ่ิมข้ึนจาก
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา โดยแต่ละสถานศึกษาต่างก็ใชก้ล
ยทุธ์ต่าง ๆ มาใชใ้นการดึงดูดนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย ให้
เขา้มาศึกษาต่อในสถานศึกษาของตนเองให้ไดม้ากท่ีสุด 
จึงทําให้สถานศึกษาหลายแห่งเกิดปัญหาด้านการ
ตอบสนองต่อเป้าหมายการรับนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อท่ีได้
กําหนดไว้ สําหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีห มู่บ้านครู
ภ าพ รวมยอดจําน วนนั ก เรี ยน ท่ี เข้า ศึ กษ าต่อใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 ลดลงจากปีการศึกษา 
2555  

จากขอ้ปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัซ่ึงเป็นเจา้หน้าท่ีฝ่าย
ทะเบียนวดัผลประเมินผลจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึง 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ของนกัเรียนวิทยาลยัเทคโนโลยีหมู่บา้นครู เขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับกลยุทธ์ในการดําเนินการของสถานศึกษาใน
วิท ยาลัย เทคโนโลยีห มู่ บ้ าน ค รู  เขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
ของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่ม
นักเรียนท่ีเป็นเป้าหมายและเพ่ือเป็นการจูงใจนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายให้เขา้มาศึกษาต่อในสถานศึกษาวิทยาลยั
เทคโนโลยหีมู่บา้นครู ในสังกดัของอาชีวศึกษาต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่ อพ ฤ ติ กรรมก ารตัด สิ น ใจ เข้ า ศึ กษ าต่ อ ระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคลกับพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

สมมตฐิานการวจิัย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  
2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์

กับ พ ฤ ติกรรมก ารตัด สิ น ใจ เข้ า ศึ กษ าต่ อ ระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
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กรอบแนวคดิการวจิัย  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

1. ดา้นประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 
คือ นกัเรียนในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ชั้น
ปีท่ี 1 ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 
ในสถานศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยหีมู่บา้นครู เขตหนอง
แขม กรุงเทพมหานคร 

2. ด้านตัวแปร ใช้ทฤษฎีปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดของ  Kotler (1997) และพฤ ติกรรมการ
ตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ (6W1H) ของ Kotler (1997) 

3. ดา้นเน้ือหา การศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ของนักเรียน
วิท ยาลัย เทคโนโลยีห มู่ บ้ านค รู  เขตหนองแขม 

กรุงเทพมหานคร ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ 

และพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
4. ด้านเวลา ทาํการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล

ช่วงเดือน กรกฎาคม-พฤศจิกายน 2557 รวมระยะเวลา 5 
เดือน  

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ทําให้ทราบถึงเหตุผลท่ีนักเรียนตัดสินใจเข้า

ศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ เพ่ือเป็นการจูง
ใจนั ก เรี ยนก ลุ่ม เป้ าหม ายให้ เข้าม าศึกษ าต่อใน
สถานศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยหีมู่บา้นครู  

2. ทําให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วน
บุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการ
ตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ เพ่ือ
เป็นการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของสถานศึกษา
ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มนักเรียนท่ีเป็น
เป้าหมาย  

3. สามารถนาํผลจากการวิจยัไปปรับปรุงพฒันาใน
ดา้นต่าง ๆ จะช่วยส่งผลให้วิทยาลยัเทคโนโลยีหมู่บา้น
ครู เป็นศูนยก์ารศึกษาท่ีเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งของธุรกิจ
การศึกษาและสถานประกอบการอุตสาหกรรมมาก
ยิง่ข้ึน  
 

วธีิการวจัิย 
รูปแบบการวจิัย 
การศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของนักเรียนวิทยาลยั
เทคโนโลยีหมู่บา้นครู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นักเรียน

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1 ท่ี
ก ําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2557  ใน

ปัจจัยส่วนบุคคล 
• เพศ 
• ระดบัเกรดเฉล่ีย  
• รายไดเ้ฉล่ียของ
ครอบครัว 
• อาชีพของผูป้กครอง 

ท่ีมา : ชุดา (2525) 

พฤติกรรมการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อระดบัประกาศ     
นียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ของ
นักเรียนวทิยาลยัเทคโนโลยี
หมู่บ้านครู (6W1H) 
• กลุ่มเป้าหมายคือใคร 
• สาขาท่ีเลือกเรียน 
• เหตุผลท่ีเลือกเรียน 
• ผูมี้ส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ 
• ช่วงเวลาท่ีมาสมคัรเรียน 
• สถานท่ีท่ีเลือกมาสมคัร
เรียน 
• วธีิการรับรู้ข่าวสารการ
สมคัรเรียน 

ท่ีมา : Kotler (1997) 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (7P) 
• ดา้นผลิตภณัฑ ์
• ดา้นราคา 
• ดา้นสถานท่ีและทาํเล
ท่ีตั้ง 
• ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 
• ดา้นบุคลากร 
• ดา้นกระบวนการ 
• ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ 
ท่ีมา : Kotler (1997)  
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สถานศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีหมู่บา้นครู เขตหนอง
แขม กรุงเทพมหานคร จาํนวนทั้งส้ิน 632 คน  

ขนาดตวัอย่าง 
การคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้หลักการ

คาํนวณของ Taro Yamane (1973) จาํนวน  300  คน  
การสุ่มตวัอย่าง 
ไดท้าํการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multiple 

Sampling)  
ขั้นตอนท่ี 1 หาจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีแบบ

แบ่ งชั้ น ภู มิ  (Stratified Random Sampling) แยกตาม
สาขางานตามสัดส่วน  

ขั้ นตอนท่ี  2 เก็บจํานวนกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(Simple random sampling) ดว้ยการแจกแบบสอบถาม 
300 ชุด โดยนําแบบสอบถามไปขอความร่วมมือกับ
อาจารยใ์นแต่ละสาขา 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
การศึกษาค ร้ังน้ี  ผู ้วิจัยใช้แบบสอบถาม  เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี  1 ข้อมูลเก่ียวส่วนบุคคล  มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามสาํรวจรายการ (Check List) ให้เลือกตอบ
ขอ้ท่ีเหมาะสมท่ีสุด ประกอบดว้ย เพศ ระดบัเกรดเฉล่ีย 
รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัว และอาชีพของผูป้กครอง 

ส่วนท่ี 2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนักเรียนระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ 
Likert Scale (Likert, 1970) โดยแต่ละคาํถามแบ่งระดบั
ความคิดเห็นออกเป็น  5  ระดับ  ประกอบด้วย  ด้าน
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีและทาํเลท่ีตั้ง ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และ
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีลกัษณะเป็น
แบบสอบถามสํ ารวจรายการ  ให้ เลือกตอบข้อ ท่ี
เหมาะสมท่ีสุด  ประกอบไปด้วย สาขาท่ีเลือกเรียน 

เหตุผลท่ี เลือกเรียน  ผู ้ท่ี มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ช่วงเวลาท่ีมาสมคัรเรียน สถานท่ีท่ีเลือกมาสมคัรเรียน 
และวธีิการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการสมคัรเรียน  

ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
1. นําแบบสอบถามท่ีจัดทําข้ึน  เสนออาจารย์ท่ี

ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญทั้ ง 3 ท่าน ตรวจสอบความถูก
ตอ้งทางด้านภาษาและการครอบคลุมทางด้านเน้ือหา
ของแบบสอบถาม (IOC)  

2. นําแบบสอบถาม ท่ีแก้ไขเรียบ ร้อยแล้วไป
ดําเนินการทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มท่ีมีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน  30 คน  แล้วนํามา
วิ เค ร าะ ห์ ห าค่ าค ว าม เช่ื อ มั่ น  (Reliability) ข อ ง
แบบสอบถาม  ใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-
Coefficient) ของครอนบาค ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้ งฉบบั
เท่ากบั 0.964 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ 
สถิตเิชิงพรรณา (Descriptive Statistic) 
1. ปั จจัย ส่ วน บุคคล  ใช้ก ารแจกแจงความ ถ่ี 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ี มีผลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนักเรียนระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กาํหนดเกณฑ์
ค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น มีรายละเอียดดงัน้ี (บุญ
ชม, 2553) 

ค่าเฉล่ีย 3.67 – 5.00 หมายถึง มีความสําคญัอยู่ใน
ระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.34 – 3.66 หมายถึง มีความสําคญัอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 2.33 หมายถึง มีความสําคญัอยู่ใน
ระดบันอ้ย 

3. พฤติกรรมการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนกัเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใช้การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
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4. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ใช้การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และค่ าร้อยละ  (Percentage) โดยดูจาก
จาํนวนเร่ืองและจาํนวนคาํตอบ  

สถิตเิชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 
หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการ
ตั ด สิ น ใ จ เข้ า ศึ ก ษ า ต่ อ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ด้วยการทดสอบสถิติ  Chi-
Square โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ผลการวจัิย 
ปัจจัยส่วนบุคคล  
ผลการศึกษาสรุปไดว้า่นกัเรียนท่ีตดัสินใจเขา้ศึกษา

ต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลยัเทคโนโลยี
หมู่บา้นครู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย จํานวน  195 คน  คิดเป็นร้อยละ 65.00 มี
ระดบัเกรดเฉล่ียระหว่าง 2.51-3.00 จาํนวน 140 คน คิด
เป็นร้อยละ  46.67 ครอบครัวมีรายได้เฉ ล่ีย  10,001-
25,000 บาทต่อเดือน  จํานวน  145 คน  คิดเป็นร้อยละ 
48.33 และส่วนใหญ่ผูป้กครองประกอบอาชีพคา้ขาย
และรับจา้งทัว่ไป จาํนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 57.67 

ปั จจั ย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผล ต่ อ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก าร ตั ด สิ น ใจ เข้ า ศึ ก ษ า ต่ อ ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวชิาชีพ  

ผลการศึกษาสรุปไดว้่านักเรียนให้ความสําคญัต่อ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาอยู่ในระดับมาก( x =2.81, S.D.= 
0.23) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดรายด้านพบว่า
นักเรียนให้ความสําคัญ ต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเขา้ศึกษาอยู่
ในระดบัมากทุกดา้นและดา้นท่ีนักเรียนให้ความสําคญั
มากท่ีสุดคือดา้นผลิตภณัฑ์ ( x =2.81, S.D.=0.23) รอง 
ลงมาคือด้านกระบวนการ ( x =2.82, S.D.=0.31) และ

ลาํดับสุดท้ายคือด้านราคา ( x =2.70, S.D.=0.42) ตาม 
ลาํดบั รายละเอียดในแต่ละดา้นสรุปไดด้งัน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
เข้าศึกษาอยู่ในระดับมาก ( x =2.83, S.D.=0.29) และ
เม่ื อ พิ จ ารณ าใน รายละ เอี ยดพ บ ว่ านั ก เรี ยน ให้
ความสําคญัมากท่ีสุดคือ มีสาขาวิชาชีพให้เลือกเรียน
หลากหลาย( x =2.88, S.D.=0.36) รองลงมาคือ สามารถ
ศึกษาต่อหรือได้งานทําตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา 
( x =2.86, S.D.=0.37) และลําดับสุดท้ายคือ  มีทักษะ
ด้ าน วิ ช า ชี พ ต ร งกับ ค ว าม ต้ อ งก ารข อ งส ถ าน
ประกอบการ      ( x =2.80, S.D.=0.43) 

2. ดา้นราคาท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเขา้
ศึกษาอยู่ในระดับมาก ( x =2.71,S.D.=0.41) และเม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดพบว่านักเรียนให้ความสําคญั
มากท่ีสุดคือ มีทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนท่ีขาดแคลน
ทุนทรัพยแ์ละเรียนดี ( x =2.73, S.D.=0.51) รองลงมา
คือ การให้บริการเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ( x = 
2.72, S.D.=0.52) และลําดับสุดท้ายคือ  การกําหนด
ค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าบริการต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม  
( x =2.65, S.D.=0.57) 

3. ดา้นสถานท่ีและทาํเลท่ีตั้งท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจเขา้ศึกษาอยู่ในระดบัมาก ( x =2.78, S.D. 
=0.33) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่นกัเรียนให้
ความสาํคญัมากท่ีสุดคือ มีอาคารเรียน อาคารปฏิบติัการ
เหมาะสมหรือเพียงพอ ( x =2.80, S.D.=0.42) รองลงมา
คือ  ตั้ งอยู่ในเมือง ใกล้แหล่งชุมชน ( x =2.80, S.D. 
=0.46) และลําดับสุดท้ายคือ การคมนาคมท่ีสะดวก 
( x =2.74, S.D.=0.52) 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจเขา้ศึกษาอยูใ่นระดบัมาก ( x =2.80, S.D.= 
0.30) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่นกัเรียนให้
ความสําคัญมากท่ีสุดคือ การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ 
( x =2.83,S.D.=0.42) รองลงม าคื อ  กิ จกรรม เส ริม
ประสบการณ์ให้นักเรียนไดท้าํงานระหว่างเรียน ( x = 
2.82, S.D.=0.40) แ ล ะ ลํ า ดั บ สุ ด ท้ า ย คื อ  ก าร จั ด
นิทรรศการวิชาการ/วิชาชีพ ทั้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ( x = 2.78, S.D. = 0.45) 
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5. ดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
เข้าศึกษาอยู่ในระดับมาก ( x =2.79, S.D.=0.36) และ
เม่ื อ พิ จ ารณ าใน รายละ เอี ยดพ บ ว่ านั ก เรี ยน ให้
ความสาํคญัมากท่ีสุดคือ จาํนวนครูผูส้อนเพียงพอในแต่
ละสาขาวิชา ( x =2.82, S.D.=0.43) รองลงมาคือ การ
ให้บริการนักเรียนอย่างทั่วถึง ( x =2.79, S.D.=0.46)
และลําดับสุดท้ายคือ  ให้บริการแก่ผู ้มาติดต่ออย่าง
สะดวกและรวดเร็ว ( x =2.77, S.D.=0.47) 

6. ด้านกระบวนการท่ี มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาอยู่ในระดับมาก ( x =2.82, S.D.= 
0.31)และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ขอ้ท่ีนกัเรียน
ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดคือ วิธีการสอน หรือเทคนิคการ
สอนท่ีเสริมสร้างให้นักเรียนมีทักษะวิชาชีพมากข้ึน 
( x =2.83, S.D.=0.40) รองลงมาคือ  ระบบการสอบ
คัด เลือกเข้าศึกษาต่อของนักเรียนอย่างเหมาะสม 
( x =2.83, S.D. =0.43) และลาํดบัสุดทา้ยคือ การวดัผล
ประ เมินผลโดยใช้ระบบสารสน เทศ ท่ีทันสมัย 
( x =2.79, S.D.=0.46) 

7. ด้านลักษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจเขา้ศึกษาอยู่ในระดบัมาก ( x =2.81, S.D. 
=0.31) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่านักเรียน
ให้ความสําคญัมากท่ีสุดคือเป็นท่ีรู้จกัไดรั้บการยอมรับ
จากบุคคลทัว่ไปโดยเฉพาะเร่ืองคุณภาพมาตรฐาน ( x = 
2.86, S.D.=0.37) รองลงมาคือ ช่ือเสียงดา้นการจดัการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา ( x =2.80, S.D.=0.42) 
และลาํดับสุดท้ายคือ บรรยากาศและส่ิงอาํนวยความ
สะดวกท่ีดี ( x =2.79, S.D.=0.44) 

พฤติ กรรมการตัด สิน ใจ เข้ าศึ กษ าต่อระดับ
ประกาศนียบัตรวชิาชีพ  

ผลการศึกษาสรุปไดว้า่นกัเรียนท่ีตดัสินใจเขา้ศึกษา
ต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลยัเทคโนโลยี
หมู่บา้นครู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เลือกเรียน
สาขางานยานยนต์ จาํนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 27.67 
เน่ืองจากมั่นใจในการเรียนการสอนของวิทยาลัย 
จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 38.67 ครอบครัวเป็น
บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ จาํนวน 153 คน คิด

เป็นร้อยละ 51.00 เดินทางมาสมัครเรียนในช่วงเช้า 
จาํนวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 74.33 มาสมัครเรียนท่ี
วิทยาลยัเทคโนโลยีหมู่บา้นครู จาํนวน 296 คน คิดเป็น
ร้อยละ 98.67 และรับทราบข่าวสารการรับสมัครจาก
เว็บไซต์ของวิทยาลัย จาํนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.33 

ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ 

1. นกัเรียนไดใ้หข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุง
กฎระเบียบการแต่งกายของนักเรียนให้มีความยืดหยุ่น
และสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมปัจจุบนัมากท่ีสุด  

2. การจดักิจกรรมนอกสถานท่ีใหก้บัผูเ้รียนให้มาก
ข้ึนและการติดเคร่ืองปรับอากาศในหอ้งประชุม  

3. การปรับปรุงทางเดินภายในวิทยาลยัท่ีคบัแคบ
เกินไป เพ่ิมพ้ืนท่ีโรงอาหารใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ  

4. การพิจารณาการสั่งงาน (การบา้น) ให้กบัผูเ้รียน
ใหมี้ปริมาณเหมาะสม  

5. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและการขยายเวลาการ
รับสมคัรนกัเรียนใหม่ใหน้านข้ึน  

ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเข้าศึกษาต่อระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ  

ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดด้งัน้ี 

เพศและระดับ เกรด เฉ ล่ียมีความสัมพัน ธ์กับ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก าร ตั ด สิ น ใ จ เข้ า ศึ ก ษ า ต่ อ ร ะ ดั บ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ดา้นสาขาท่ีเลือกเรียน 

เพศและอาชีพของผูป้กครองมีความสัมพนัธ์กับ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก าร ตั ด สิ น ใ จ เข้ า ศึ ก ษ า ต่ อ ร ะ ดั บ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ดา้นเหตุผลท่ีเลือกเรียน 

เพศมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเขา้
ศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ดา้นผูมี้ส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ  

ปัจจัยส่วนบุคคลทุกด้านไม่มีความสัมพันธ์กับ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก าร ตั ด สิ น ใ จ เข้ า ศึ ก ษ า ต่ อ ร ะ ดั บ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ดา้นช่วงเวลาท่ีมาสมคัรเรียน  
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ปัจจัยส่วนบุคคลทุกด้านไม่มีความสัมพันธ์กับ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก าร ตั ด สิ น ใ จ เข้ า ศึ ก ษ า ต่ อ ร ะ ดั บ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ดา้นสถานท่ีมาสมคัรเรียน  

ปัจจัยส่วนบุคคลทุกด้านไม่มีความสัมพันธ์กับ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก าร ตั ด สิ น ใ จ เข้ า ศึ ก ษ า ต่ อ ร ะ ดั บ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ดา้นวธีิการทราบข่าวสาร 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์
กับพ ฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจ เข้ า ศึ กษ าต่ อระดั บ
ประกาศนียบัตรวชิาชีพ  

ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดด้งัน้ี 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาและดา้น
บุคลากรมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเขา้
ศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ดา้นสาขาท่ีเลือก
เรียน 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทาง
กายภาพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเขา้
ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ด้านเหตุผลท่ี
เลือกเรียน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านไม่มี
ความสัมพนัธ์พฤติกรรมการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ด้านผู ้มี ส่ วน ร่วมในการ
ตดัสินใจ  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ดา้นช่วงเวลาท่ีมาสมคัร
เรียน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ด้านสถานท่ีมาสมัคร
เรียน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ดา้นวธีิการรับข่าวสาร 

 
 

อภิปรายผลการวจัิย 
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจ

เข้าศึกษาต่ออย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 
ไดแ้ก่ เพศ ระดบัเกรดเฉล่ีย อาชีพของผูป้กครอง ปัจจยั
ทางการตลาดดา้นราคา ดา้นบุคลากรและดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่  

ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเข้าศึกษาต่อระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ  

เพศมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเขา้
ศึกษาต่อดา้นสาขาท่ีเลือกเรียน ดา้นเหตุผลท่ีเลือกเรียน
และดา้นผูมี้ส่วนร่วมตดัสินใจอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 โดยนักเรียนวิทยาลยัเทคโนโลยีหมู่บา้น
ครู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชายและเลือกเขา้ศึกษาต่อดา้นสาขายานยนต ์สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ ศิริวรรณ (2539) กล่าวไวว้่า ปัจจยัส่วน
บุคคลว่าปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ผู ้ บ ริ โ ภ ค  ( Personal Factors Influencing Consumer 
Behavior) การตัดสินใจของผู ้ซ้ือได้ รับอิทธิพลจาก
ลกัษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ อาย ุ
วงจรชีวิต  ครอบครัว  อาชีพ  โอกาสทางเศรษฐกิจ 
การศึกษาค่านิยมหรือคุณค่า และรูปแบบของการ
ดาํรงชีวิต และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมจิต (2548) 
ทาํการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นดา้นปัจจยัทางการตลาด
ของนักเรียนในการเลือกศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวดัสุ
ราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่าสําหรับความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของนักเรียนในแต่ละดา้นกบั
ปัจจยัดา้นการตลาด พบวา่เพศมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั
ด้านสถานท่ี  ด้านการส่งเสริมการตลาดและการให้
การศึกษาแก่ลูกคา้ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลผลิตและ
คุณภาพและดา้นบุคคล 

ระดบัเกรดเฉล่ียมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อด้านสาขาท่ี เลือกเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนักเรียนวิทยาลัย
เทคโนโลยีหมู่บา้นครู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
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ส่วนใหญ่เป็นเพศชายและเลือกเขา้ศึกษาต่อดา้นสาขา
ยานยนต์ สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ (2539) 
กล่าวไวว้่า ปัจจัยส่วนบุคคลว่าปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมี
อิท ธิพลต่อพฤติกรรมผู ้บ ริโภค  (Personal Factors 
Influencing Consumer Behavior) การตัดสินใจของผู ้
ซ้ือได้ รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลของคน
ทางดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ อายุ วงจรชีวิต ครอบครัว อาชีพ 
โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษาค่านิยมหรือคุณค่า และ
รูปแบบของการดาํรงชีวิต และสอดคลอ้งกบังานวิจัย
ของ รณชยั (2554) ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เลือก เรียนสถาบัน  อุ ดม ศึกษ าของนั ก เรี ยนส าย 
อาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเกต็และพงังา ผลการศึกษาพบวา่
เกรดเฉล่ียสะสมท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนสาย
อาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเกต็และพงังาแตกต่างกนั 

อาชีพของผูป้กครองมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อดา้นเหตุผลท่ีเลือกเรียนอยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชายและมีเหตุผลท่ีเลือกเรียนเน่ืองจากมัน่ใจในการเรียน
การสอนของวิทยาลยั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชุดา  
(2525) กล่าวไวว้่า ปัจจยัดา้นบุคคล (Personal Factors) 
หมายถึง การตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการจะได้รับ
อิทธิพลจากบุคลิกลกัษณะส่วนบุคคล และสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ดลฤดี (2550) ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปี ท่ี  6 ทั่วประเทศ  พบว่า
นกัเรียนท่ีบิดามารดาประกอบอาชีพรับราชการและนกั
ธุรกิจ จะมีการตดัสินใจศึกษาต่อมากกวา่นกัเรียนท่ีบิดา
มารดาท่ีประกอบอาชีพอ่ืน เน่ืองจากบิดามารดาเป็น
ตน้แบบท่ีดีส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิการคาดหวงัใน
การศึกษาต่อในระดบัสูง 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์
กับพ ฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจ เข้ า ศึ กษ าต่ อระดั บ
ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคามี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ

ด้านสาขาท่ีเลือกเรียนและด้านผูมี้ส่วนร่วมตัดสินใจ
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้ งไว  ้โดยนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยี
หมู่บา้นครู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่
ให้ความสําคัญด้านราคาในระดับมาก มีสาขาท่ีเลือก
เรียนคือสาขางานยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 27.7 และ
ครอบครัวมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อ 
คิดเป็นร้อยละ 51.4 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ 
(2539)ก ล่ าวไว้ว่ า  ส่ วนประสมท างการตลาด  มี
ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัเพ่ือมุ่งสนใจตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler 
(1997) ได้ก ล่ าวว่า  ทฤษ ฎี ส่ วนประสมการตลาด 
(Marketing Mix) เป็นส่ิงท่ีจะตอ้งพฒันาให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทาง
การตลาด  คือ  เกิดความพึ งพอใจของลูกค้า  และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปริวิชญ ์(2549) ทาํการศึกษา
เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกศึกษา
ต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย  ผล
การศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของ
นักเรียน  ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย โดยใช้ปัจจัยด้านราคา พบว่า โดยภาพรวม 
ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้ความสําคญัอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ซ่ึงรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่สถานศึกษามี
บ ริการทุนการศึกษาห รือกองทุน เงินให้กู ้ยืม เพ่ื อ
การศึกษา รองลงมาไดแ้ก่ มีโครงการหารายไดร้ะหวา่ง
เรียนใหก้บันกัเรียนและการเปรียบ เทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อ
พ ฤ ติ ก ร รม ก ารตัด สิ น ใจ เลื อ ก ศึ ก ษ าต่ อ ร ะดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของนักเรียนในสถานศึกษา
สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัเชียงรายระหว่างนักเรียนชาย
และนัก เรียนหญิ ง  โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบพบว่าด้านท่ีมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ของนักเรียน
วิท ยาลัย เทคโนโลยีห มู่ บ้ านค รู  เขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร ดา้นสาขาท่ีเลือกเรียนอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
โดยนักเรียนวิทยาลยัเทคโนโลยีหมู่บา้นครู เขตหนอง
แขม กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ให้ความสําคญัด้าน
บุคลากร ในระดบัมากและมีสาขาท่ีเลือกเรียนคือสาขา
งานยานยนต ์คิดเป็นร้อยละ 25.3 สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ  Kotler (1997) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีส่วนประสม
การตลาด (Marketing Mix) เป็นส่ิงท่ีจะตอ้งพฒันาให้
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายทางการตลาด คือ เกิดความพึงพอใจของลูกคา้ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพล  และคณะ 
(2555) ทาํการศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจศึกษาในหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดของนักเรียนในเขต
อาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่าปัจจัย
ดา้นบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจศึกษาต่อใน
หลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ลาํดบัแรกท่ี
มีความสําคัญอยู่ในระดับมาก  คือ  อาจารย์ผู ้สอนมี
ช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทาง
กายภาพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเขา้
ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ของ
นักเรียนวิทยาลยัเทคโนโลยีหมู่บา้นครู เขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร  ด้าน เหตุผลท่ี เลือกเรียนอย่างมี
นั ยสํ าคัญ ท างส ถิ ติ ท่ี ระดับ  0.05 ซ่ึ ง เป็ น ไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้ งไว  ้โดยนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยี
หมู่บา้นครู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่
ให้ความสําคญัดา้นลกัษณะทางกายภาพในระดบัมาก
และเลือกเรียนเน่ืองจากมัน่ใจในการเรียนการสอนของ
วิทยาลยั คิดเป็นร้อยละ 42.1 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ    
กุลวดี (2545) กล่าวไวว้่า “ส่วนประสมทางการตลาด” 
เป็นปัจจัย ท่ีสามารถควบคุมได้และสามารถท่ีจะ

เป ล่ี ยน แ ป ล งห รื อ ป รั บ ป รุ ง ให้ เห ม าะส ม กั บ
สภาพแวดล้อมเพ่ือทําให้องค์กรอยู่รอด  หรือเป็น
เคร่ืองมือการตลาดท่ีถูกใชเ้พ่ือสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ทาํใหลู้กคา้กลุ่มเป้าหมายพอใจและ
มีความสุขได้ และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ยศศกัด์ิ 
(2551) ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้ศึกษา
ต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้า
กาํลงั โรงเรียนเทคโนโลยี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้ากาํลงั โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม 
พบว่า ด้านช่ือเสียงและบทบาทของโรงเรียนพบว่า
โรงเรียนมีบรรยากาศสภาพแวดลอ้มเหมาะสมต่อการ
เรียนเป็นปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด จากนั้นคือมีการพฒันา
บุคลากรอย่างต่อเน่ืองทันสมัยทางวิชาการ มีความ
พร้อมในการจดัการศึกษาและมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ
ของบุคคลทัว่ไปตามลาํดบั 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะการนําผลการวจิัยไปใช้ 

1.1 ด้านผ ลิตภัณฑ์  ทางสถาบันการศึกษ า
สามารถทาํการเพ่ิมเติมหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัการ
เรียนการสอนอยู่ในปัจจุบันให้มากข้ึน รวมถึงการจัด
หลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีเนน้การให้ความรู้เก่ียวกบั
ทกัษะดา้นวชิาชีพใหม้ากยิง่ข้ึน  

1.2 ด้านราคา ทางสถาบันการศึกษาควรมีการ
กาํหนดค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าบริการต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมดว้ยการคาํนึงถึงสภาพเศรษฐกิจ  

1.3 ด้านสถานท่ีหรือทําเลท่ีตั้ ง  ทางสถาบัน 
การศึกษาควรจดัรถโดยสารสาธารณะไวค้อยให้บริการ
นักเรียนเพ่ิมเติมให้เพียงพอกบัความตอ้งการในการใช้
บริการจากนกัศึกษาในแต่ละช่วงเวลา  

1.4 ด้านการส่งเส ริมการตลาด  ทางสถาบัน 
การศึกษาควรจดันิทรรศการวิชาการ/วิชาชีพ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาให้นักศึกษาได้เข้าชมเพ่ือ
ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม  

1.5 ดา้นบุคลากร ทางสถาบันการศึกษาควรทาํ
การปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีขั้ นตอนการ

1854



HMO48-11 
 

ให้บริการท่ีกระชบัและสามารถให้บริการผูม้าติดต่อได้
ทุกคนอย่างรวด เร็วและเท่ าเที ยมกัน  รวมถึงการ
ปรับปรุงช่องทางการให้ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จากผูม้า
ติดต่อและนกัศึกษา 

1.6 ดา้นกระบวนการ ทางสถาบนัการศึกษาควร
ปรับปรุงระบบการวดัผลหรือการประเมินผลการศึกษา
ของนั ก ศึ กษ าด้วยก ารนํ า เอ าระบบ เท คโน โลยี
สารสนเทศท่ีทันสมยัมาใช้งานให้มากยิ่งข้ึน จะทาํให้
การวดัผลหรือการประเมินผลการศึกษาของนกัศึกษาใน
แต่ละคร้ังมีความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือมากข้ึน  

1.7 ด้ า น ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ า พ  ท า ง
สถาบนัการศึกษาควรปรับปรุงสภาพแวดลอ้มโดยรอบ
สถานศึกษาให้มีบรรยากาศและส่ิงอาํนวยความสะดวก
ท่ีดีดว้ยการจดัสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ใหส้วยงามและเป็น
ระเบียบ รวมถึงการจัดส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืน ๆ 
ใหก้บันกัศึกษาไวใ้ชบ้ริการดว้ย 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัแนวทางหรือ

กลยุทธ์จากฝ่ายบริหารของทางสถานศึกษาในการ
บริหารงานเพ่ือกระตุน้ให้ผูส้นใจเขา้ศึกษาต่อกับทาง
สถานศึกษาเพิ่มมากข้ึน อาจเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ 
เพ่ือเป็นการประเมินถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์ท่ีใช้
เพ่ือกระตุน้พฤติกรรมการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อให้กบัผู ้
ท่ีสนใจไดต่้อไป 

2.2 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
เขา้ศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) 
ของนักเรียนวิทยาลยัเทคโนโลยีหมู่บา้นครู เขตหนอง
แขม กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ไดผ้ลการศึกษาท่ีมีความ
ครอบคลุมและทางสถานศึกษาสามารถนาํผลจากการ
วิจัยไปปรับปรุงพฒันาในด้านต่าง ๆ จะช่วยส่งผลให้
วิทยาลยัเทคโนโลยีหมู่บา้นครูเป็นศูนยก์ารศึกษาท่ีเป็น
ท่ี รู้จักในวงกว้างของธุรกิจการศึกษาและสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมมากยิง่ข้ึน 

2.3 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืน ๆ 
เช่น ปัจจยัจิตวิทยาดา้นมูลเหตุจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ 

ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ของนักเรียนวิทยาลยัเทคโนโลยี
หมู่บ้านครู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็น
การประเมินความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจ
การศึกษาไดต่้อไป 

2.4 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัพฤติกรรม
ก ารตั ด สิ น ใจ เข้ า ศึ ก ษ า ต่ อ ส ายอ า ชี พ ร ะห ว่ า ง
สถาบันการศึกษาของรัฐกับของเอกชน เพ่ือนําผลท่ี
ไดม้าพฒันาปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเพื่อหาความ
แตกต่างในดา้นต่าง ๆ  
 

กติติกรรมประกาศ 
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ี สาํเร็จลุล่วงไป

ดว้ยดี เพราะไดรั้บความกรุณาอยา่งดียิ่งจากท่านคณบดี 
ดร.ปฐมพร อินทรางกรู ณ อยธุยา ดร.ชญัญญ์าณ์  คาํบุญ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา ดร.ธิปัตย ์โสตถิวรรณ์ ผูท้รงคุณวุฒิ
ทางด้านสถิติ  ท่ีได้กรุณาให้ความรู้ คําแนะนํา และ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ทุกด้าน  อันเป็นประโยชน์กับ
การศึกษาและการคน้ควา้ดว้ยตนเอง  

ขอขอบพระคุณ ดร.บญัชา  เกิดมณี  ดร.นภวรรณ  
แยม้ชุติ และดร.อุไรรัตน์   แยม้ชุติ ท่ีมอบโอกาสใน
การศึกษาและกรุณาใหค้วามรู้ คาํแนะนาํต่าง ๆ  

ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ญาติพ่ีน้อง ท่ีให้การ
สนับสนุนในส่ิงต่าง ๆ และคอยเป็นกาํลังใจท่ีสําคัญ 
ตลอดระยะเวลาในการศึกษาท่ีผา่นมา 

ขอขอบพระคุณ  นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยี
หมู่บา้นครู ท่ีให้ความอนุเคราะห์สละเวลาในการตอบ
แบบสอบถาม 

คุณค่าและประโยชน์อนัพึงมีจากการศึกษาคน้ควา้
ดว้ยตนเองฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบแด่ คุณพ่อ คุณแม่ ครู 
อาจารย ์ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่าน ดว้ยความเคารพ
อยา่งสูง 
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