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 บทที่ 1 

 
บทน า 

 
1.  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การศึกษามีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในทุกๆ ดา้น 
การพฒันาการศึกษาโดยการบูรณาการเช่ือมโยงทั้งดา้นเศรษฐกิจสังคม การเมือง และส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อการอยู่ดีมีสุขของคนไทยทั้งปวง จึงเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการ  
ในการก าหนดนโยบายการศึกษาในระดับชาติซ่ึงจะเป็นกรอบการพฒันาด้านการศึกษาของ               
ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) ยดึหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงยดึทางสายกลางอยูบ่นพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู้จกัพอประมาณ อยา่งมี
เหตุมีผล มีความรอบรู้เท่าทนัโลก เพื่อมุ่งให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย 
เกิดการบูรณาการแบบองคร์วมท่ียดึ “คน” เป็นศูนยก์ลางของการพฒันาอยา่งมี “ดุลยภาพ” ทั้งดา้น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่ิงแวดลอ้ม เป็นแผนท่ีบูรณาการศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม และกีฬากบั
การศึกษาทุกระดับ รวมทั้ งเ ช่ือมโยงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาด้านต่างๆ เป็นต้น            
โดยค านึงถึงการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

ปัจจุบนัการเรียนภาษาท่ีสองมีความจ าเป็นและส าคญัมาก มนุษยมี์ความจ าเป็นจะต้อง
เรียนรู้ภาษาอ่ืนเพื่อจุดประสงคใ์นการติดต่อส่ือสารทางการเมือง  การคา้ ฯลฯ  ดงันั้นการเรียนภาษา
ท่ีสองจึงมีความส าคัญมากในการท่ีจะใช้พัฒนาตนเองและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับ
ประเทศชาติ 
  แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม (พ.ศ. 2553-2556) ประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ คู่คุณธรรม มีเอกลกัษณ์ และการขยายโอกาสทาง
การศึกษา เป้าประสงค ์ บณัฑิตมีคุณภาพ คู่คุณธรรม มีเอกลกัษณ์ ประชาชนไดรั้บการศึกษาอยา่ง
ทัว่ถึง โดยมีกลยทุธ์และมาตรการ 
  1.  การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน การพัฒนาหลักสูตรใหม่            
ทั้งหลกัสูตรภาษาไทยและหลกัสูตรนานาชาติท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานและ   
แนวทางการพฒันาประเทศ การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ มีอตัลกัษณ์  สอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินและตลาดแรงงาน การท าความร่วมมือ
กบัมหาวิทยาลยัในต่างประเทศในการพฒันาหลกัสูตร การพฒันาระบบติดตาม ตรวจสอบและ
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ประเมินให้ไดต้ามมาตรฐานหลกัสูตร และการก าหนดมาตรฐานคุณสมบติัเฉพาะนักศึกษาแต่ละ
หลกัสูตร   
 2. การขยายการรับนักศึกษา การเพิ่มฐานการรับนักศึกษา การสนับสนุนการจัดตั้ ง    
คณะใหม่  การพฒันาระบบรองรับการรับนกัศึกษาต่างชาติ การท าความร่วมมือทางการศึกษากบั
เครือข่ายสถาบนัทางการศึกษาและพฒันาหลกัสูตรนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ และการร่วมมือ
กบัทอ้งถ่ินในการพฒันาหลกัสูตรใหม่ทั้งในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
 ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ได้มีการสร้างหลกัสูตรใหม่ข้ึน เพื่อรองรับความ
สนใจของนกัเรียนท่ีจบการศึกษา ทั้งในระดบัมธัยมศึกษา หรือระดบัอาชีวะศึกษา ในปี พ.ศ. 2550 
ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา
สาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีมีความสนใจทางด้านภาษาไทย คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร จากหลกัสูตรดงักล่าว เป็นหลกัสูตรท่ีให้มีความรอบรู้  มีทกัษะ  
และมีความเช่ียวชาญในการใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั  การด าเนินธุรกิจ  และ
การพฒันาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร นักศึกษาท่ีเขา้ศึกษา        
ในหลกัสูตรดงักล่าวประกอบดว้ย นักศึกษาในประเทศและนักศึกษาต่างประเทศ ท่ีมีความสนใจ   
ในภาษาไทย ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้รับนักศึกษาต่างประเทศโดยเฉพาะนักศึกษาสาธารณรัฐ    
ประชาชนจีนท่ีเขา้มาศึกษาปัจจุบนัมีจ านวนถึง  247 คน (ฝ่ายทะเบียนและวดัผล มหาวิทยาลยั     
ราชภฏันครปฐม  2552) 
 ภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลหรือเอกชน คือ การให้ความรู้
ทางวิชาการ การบริการสังคม และการบ ารุงและส่งเสริมวฒันธรรม ในบรรดาภารกิจทั้งหลาย     
การให้ความรู้ทางวิชาการ นบัเป็นภารกิจท่ีส าคญัยิ่ง ซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษาจะสามารถด าเนินงาน
ดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม เป็นสถาบนัการศึกษาหน่ึงท่ีมีความ
พร้อมในดา้นต่างๆ ซ่ึงน่าจะมีปัจจยับางประการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาหลกัสูตรภาษาไทย
เพื่อการส่ือสารของนกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ระดบัปริญญาตรี   
  ด้วยเหตุน้ีเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ควรทราบถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผลให้
นกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเขา้รับการศึกษาต่อเป็นจ านวนมาก ผูว้ิจยัในฐานะบุคคลหน่ึง
ท่ีมีความสนใจถึงปัจจัยดังกล่าวท่ีส่งผลในการเข้าศึกษา หลักสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร         
ของนกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ในมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม จึงท าการส ารวจถึงปัจจยั
หลายๆ ดา้น เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาปัจจยัดา้นต่างๆ ให้ตรงตามความตอ้งการของนกัศึกษา
สาธารณรัฐประชาชนจีนใหม้ากท่ีสุด 
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2.  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
  2.1  เพื่อศึกษาระดบัการตดัสินใจของนกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ีตดัสินใจ
เข้าศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  
 2.2   เพือ่เปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจจากปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดและ
ปัจจยัดา้นความคาดหวงัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาในหลกัสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
ของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม จ าแนกตามเพศ 
 2.3   เพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา หลักสูตร
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  ของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระดับปริญญาตรี คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  
 
3.  ขอบเขตการวิจัย 
   การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (  Exploratory Research  )  เพื่อใหก้ารวิจยัเป็นไป
ตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ ผูว้ิจยัจึงก าหนดขอบเขตของการวิจยัคร้ังน้ีไวด้งัน้ี                                                           

 3.1 ขอบเขตดา้นประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากร    ก ลุ่มนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ี เข้ามาศึกษาใน

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
   กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั   นกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน  มหาวิทยาลยั
ราชภฏันครปฐม ทั้งหมด  247  คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เพศชาย 
จ านวน 165 คน เพศหญิงจ านวน 82 คน 

 3.2 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั  
  ตวัแปรอิสระ (Independent  Variable)  ไดแ้ก่  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นความคาดหวงั 
   ตวัแปรตาม  (Dependent Variable) การตดัสินใจเขา้ศึกษาหลกัสูตรภาษาไทยเพื่อ
การส่ือสาร ในมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม    
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4.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
ภาพท่ี  1  กรอบแนวความคิดในการวิจยั 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 1. เพศ 
 2. จ านวนพี่นอ้ง 
 3. เกรดเฉล่ียสะสม 
 4. รายไดข้องครอบครัว 
 5.  สถานภาพของบิดามารดา 
   6. อาชีพของบิดา 
  7. อาชีพของมารดา 
   8. จ านวนพี่นอ้งท่ีศึกษา 

3.  ปัจจยัดา้นความคาดหวงั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การตดัสินใจเขา้ศึกษาหลกัสูตร
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  ใน
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง 

    การตลาด 
1.  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอด 
     หลกัสูตร 
2.  ดา้นสถานท่ี 
3.  ดา้นหลกัสูตร 
4.  ดา้นการบริการแนะแนว 
     การศึกษา 
5.  ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 
6.  ดา้นกระบวนการจดัการเรียน 
     การสอน 
7.  ดา้นคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง 
     ประสงค ์
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5.  ระยะเวลาที่ใช้ในการวจิยั 
 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชเ้วลาในวิจยั ตั้งแต่ วนัท่ี  1  มีนาคม – 6 
สิงหาคม  พ.ศ. 2554 
 
6.  นิยามศัพท์เฉพาะ  

 หลกัสูตรท่ีเรียน  หมายถึง  หลกัสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
  นกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน  หมายถึง นกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีเขา้มา
ศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  
  ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร หมายถึง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ี
นกัศึกษาตอ้งจ่ายส าหรับการศึกษาจนกระทัง่จบหลกัสูตร  ซ่ึงในท่ีน้ีไดแ้ก่  ค่าหน่วยกิต  ค่าบ ารุง
หอ้งสมุด  ค่าบ ารุงมหาวิทยาลยั ค่าบ ารุงกิจกรรมและค่าบริการสุขภาพ  
  ดา้นสถานท่ี  หมายถึง มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
  ดา้นหลกัสูตร  หมายถึง หลกัสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
  ดา้นการบริการแนะแนวการศึกษา หมายถึง ขอ้มูลการประชาสมัพนัธ์การเขา้ศึกษาต่อ  
  ดา้นอาจารยผ์ูส้อน หมายถึง  อาจารยม์หาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
  ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน หมายถึง  วิธีการจดัการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
  ดา้นคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาหลงัจบ
การศึกษา 

  การตดัสินใจเขา้ศึกษา  หมายถึง การตดัสินใจของนกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ี
เขา้มาศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

 ปัจจัยด้านความคาดหวงั  หมายถึง ความคิด  ความรู้สึก ความเช่ือ ของนักศึกษา
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ท่ีตดัสินใจเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  

 
7.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
   7.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะได้แนวทางในการพัฒนาปัจจัยท่ีมีผลต่อ       
การตดัสินใจเขา้ศึกษาในหลกัสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและก าหนดแผนในการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อสนบัสนุนปัจจยัดงักล่าว ของนกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ระดบัปริญญาตรี 
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 7.2 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมจะไดแ้นวทางการพฒันาในดา้นอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อ
การพฒันาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาในหลกัสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ของนกัศึกษา
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระดบัปริญญาตรี 
 7.3 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมจะไดก้ าหนดแผนในการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อ
สนับสนุนปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัดา้นความคาดหวงัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเขา้ศึกษา หลกัสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน        
ในระดบัปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  จ าแนก
ตามเพศ 
 7.4 เพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาหลักสูตร
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระดับปริญญาตรี คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  
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บทที่ 2 

 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจยัคร้ังน้ี  มุ่งท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐมของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  ตามความคิดเห็นของนกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชน
จีน มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นพื้นฐาน
ความคิดเห็นน าไปสู่กรอบการวิจยั และเป็นขอ้มูลในการท าวิจยัคร้ังน้ี   จึงไดน้ าเสนอเป็นล าดบั 
ดงัน้ี 
 1. หลกัสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
 3. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัความคาดหวงั 
 4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
 5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
1. หลกัสูตรภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 

1.1 หลกัสูตร  
 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร (ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อ
การส่ือสาร) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม              

1.2 ปรัชญาและวตัถุประสงค์ 
 ปรัชญา มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ มีทักษะ และมีความเช่ียวชาญในการใช้
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั การด าเนินธุรกิจ  และการพฒันาตนเองได้อย่าง             
มีประสิทธิภาพ  

1.3   วตัถุประสงค์ 
 1.3.1 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในการใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสารระดบั 
ต่างๆ  
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 1.3.2  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะทางภาษาไทยและสามารถน าไปใชใ้นการประกอบ
อาชีพ ทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน และอาชีพอิสระท่ีต้องอาศัยภาษาไทยเพื่อการส่ือสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 1.3.3  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ทางดา้นภาษาไทย ส าหรับ
ใชใ้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการธุรกิจ 
 1.3.4  เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีโลกทัศน์กว้างไกล มีความคิดริเ ร่ิมสร้างสรรค ์              
มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถพฒันาตนใหอ้ยูใ่นสงัคมไดเ้ป็นอยา่งดี  รวมทั้งเป็นก าลงัในการพฒันา
สังคมและประเทศชาติ 
 1.4 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  1.4.1 ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
  1.4.2 มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมก าหนด 
 1.5 ระบบการศึกษาและการก าหนดหน่วยกติ 
  1.5.1 การจัดการศึกษา โดยหน่ึงปีการศึกษา แบ่ง เป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ                  
มีระยะเวลาศึกษาหน่ึงภาคการศึกษาปกติ  ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  ทั้ งน้ีมีภาคฤดูร้อน  โดยมี
ระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต ท่ีมีสัดส่วนเทียบเคียงกนัไดก้บัภาคการศึกษาปกติ  ช่วงการศึกษามี
การก าหนดเวลาเปิดการเรียนการสอน ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยัฯ 
  1.5.2 การก าหนดหน่วยกิต 
    1.5.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใชร้ะยะเวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา  ไม่นอ้ย
กวา่ 15 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
    1.5.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง      
ต่อภาคการศึกษาปกติ  ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
    1.5.2.3 การฝึกงาน หรือฝึกภาคสนามท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง       
ต่อภาคการศึกษาปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
    1.5.2.4 การท าโครงงาน  หรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมาย    
ท่ีใชเ้วลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมง ต่อภาคการศึกษาปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 
1 หน่วยกิต 
 1.6 ระยะเวลาการศึกษา 
  ส าเร็จการศึกษาไดไ้ม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ  โดยใหใ้ชเ้วลาศึกษาอยา่งมากไม่เกิน 
8  ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษาภาคปกติ 
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 1.7 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 
  การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา  ให้เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม  วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548  
 1.8 โครงสร้างหลกัสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต แยกตามหมวดวิชา 
ดงัน้ี 
  1.8.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกิต 
  1.8.2 หมวดวิชาเฉพาะ  94  หน่วยกิต 
  1.8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
 1.9 การส าเร็จการศึกษา 
  ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น ดงัน้ี 
  1.9.1 มีความประพฤติดี 
  1.9.2 ผา่นกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
  1.9.3 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลยัตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 
  1.9.4 สอบได้รายได้วิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร และเกณฑ ์           
การประเมินผล 
  1.9.5 ไดค่้าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 
  1.9.6 ไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต ่ากวา่ 2.00 
  1.9.7 สอบผา่นการประเมินความรู้และทกัษะตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
 
2.  แนวคดิและทฤษฏีเกีย่วกบัการตัดสินใจ 
  การตัดสินใจของบุคคลนั้ นเป็นกระบวนการพิจารณาเลือกทางเลือกจากหลายๆ 
ทางเลือกเพื่อให้ได้ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด  ซ่ึงมีแนวคิดและทฤษฎีท่ีน่าสนใจเก่ียวกับ              
การตดัสินใจท่ีจะน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาดงัน้ี คือ  
 การตัดสินใจ 
   ในการกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงนั้น จะตอ้งผา่นกระบวนการต่างๆ อยูม่ากมาย แต่
ภายในกระบวนการแต่ละกระบวนการจะตอ้งมีส่ิงหน่ึงเขา้ไปมีส่วนร่วมอยูด่ว้ยตลอดเวลา นัน่ก็คือ 
“การตดัสินใจ” (decision-making) ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีความคิดกนัว่าเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีทุกคน 
จะตอ้งมีการตดัสินใจ จะโดยรู้ตวัหรือไม่รู้ตวักต็าม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการจดัการจะกระท าส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงนั้นดูเหมือนวา่การตดัสินใจจะเป็นปัจจยัส าคญัยิง่ ดงัเช่น ในเร่ืองของการตดัสินใจศึกษาต่อ
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ของนักเรียน ซ่ึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีเรียนจะต้องวิเคราะห์ความต้องการของตนเอง  หาข้อมูล
ประกอบการตดัสินใจ หาทางเลือก ตดัสินใจทางเลือก และน าไปสู่การศึกษาท่ีตนเองตอ้งการ 
 ความหมายของการตดัสินใจ 
 ทิพยว์ลัย ์ สีจนัทร์ และคณะ (2546 : 99) ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจว่าเป็น       
การเลือกทางเลือกมาเป็นแนวทางในการแกปั้ญหา  การตดัสินใจจะเกิดข้ึนมาไดต้อ้งมีการเลือก
หลายๆ ทางเกิดข้ึนก่อน  จากนั้นน าทางเลือกเหล่านั้นมาพิจารณาเปรียบเทียบกนั  จนไดท้างเลือกท่ี
เหมาะสมท่ีสุดแลว้  จึงน าแนวทางท่ีเลือกนั้นมาเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาต่อไป  เช่น สามี-
ภรรยาคู่หน่ึงตอ้งการมีบา้น  เพราะคิดว่าถา้น าเงินค่าเช่าอพาร์ทเมนทม์าผ่อนบา้น ก็จะมีบา้นเป็น
ของตวัเอง  โดยบา้นท่ีจะซ้ือตอ้งค านึงถึงจ านวนเงินท่ีมีอยู่  ส่ิงท่ีตอ้งการภายในบา้น  ราคาบา้น 
สถานท่ีตั้ง  การคมนาคมสะดวกสบาย   
   เซอร์โต (สมทรัพย ์ อภิชาตบุตร 2541 : 24 , อา้งถึงใน  Certo 2006 : 101) ใหค้วามหมาย
วา่เป็นกระบวนการก าหนดแนวทางในการด าเนินนโยบายเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ารใหไ้ด้
แนวทางใดแนวทางหน่ึงซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจากทางเลือกท่ีมีอยูอ่ยา่งหลากหลาย  
 อ านาจ  ธีระวนิช (2550 : 155)  กล่าวว่า การตดัสินใจ หมายถึงกระบวนการในการ
ก าหนดปัญหาพิจารณาและประเมินผลทางเลือกต่างๆ จนกระทัง่น ามาสู่การเลือกและตดัสินใจ    
การน าไปปฏิบติัและการประเมินผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน 
 สร้อยตระกูล  อรรถมานะ  (2548 : 361) กล่าวว่า การตดัสินใจ คือการเลือกระหว่าง
ทางเลือกท่ีเป็นไปไดท้ั้งหลาย  ทั้งน้ีเพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้ หรือเป็นไป
ตามค ากล่าวของ เชสเตอร์ บาร์นาร์ด (Chester  Banard)  ท่ีว่า กระบวนการตดัสินใจเป็นเทคนิคใน
การท าใหท้างเลือกท่ีมีอยูม่ากมายนั้นใหเ้หลือนอ้ยลง  ดงันั้นในการด าเนินการใดๆ ส่ิงท่ีไม่สามารถ
หลีกเล่ียงไดก้คื็อ  การตอ้งตดัสินใจเลือกเอาทางเลือกท่ีเหมาะสมหรือพอใจท่ีสุด 
 ชูชยั เทพสาร (2546 : 10) กล่าวว่า การตดัสินใจเป็นการกระท าอย่างรอบคอบในการ
เลือกจากทรัพยากรท่ีเรามีอยู ่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ จากความหมายของ
การตดัสินใจ มีแนวคิด 3 ประการ คือ 
 1. การตดัสินใจรวมถึงการเลือก  ถา้หากมีส่ิงเลือกเพียงส่ิงเดียวการตดัสินใจย่อม
เป็นไปไม่ได ้
 2. การตัดสินใจเป็นกระบวนการด้านความคิด  ทั้ งจะตอ้งมีความละเอียด  สุขุม  
รอบคอบเพราะอารมณ์และองคป์ระกอบของจิตใตส้ านึกมีอิทธิพลต่อกระบวนการความคิดนั้น 
 3. การตัดสินใจเป็นเร่ืองของการกระท าท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์  และ
ความส าเร็จท่ีตอ้งการและหวงัไว ้
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 จากความหมายของการตดัสินใจดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ พอสรุปไดว้่าการตดัสินใจ
เป็นกระบวนการเลือกทางเลือกจากหลายๆ ทางเลือก โดยใชดุ้ลยพินิจพิจารณาหลกัเหตุผลทางเลือก
และขอ้มูลต่างๆ ท่ีมีอยู่ผนวกกบัค่านิยมของแต่ละคน เพื่อเลือกทางเลือกให้บรรลุวตัถุประสงค์
ตามท่ีตนตอ้งการ 
  
 รูปแบบและประเภทของการตัดสินใจ 
 วานิช มาลยั  (2545 : 41) กล่าวว่า ในการด าเนินชีวิตทุกคนจะตอ้งเก่ียวขอ้งกับ         
การตัดสินใจอยู่เสมอ  โดยทั่วไปแล้ว  สภาวการณ์ต่างๆ ท่ีจะต้องเผชิญอยู่ มี 2 ลักษณะ คือ 
สภาวการณ์ท่ีไม่ตอ้งมีการแข่งขนักับสภาวการณ์ท่ีมีการแข่งขนั  ในสภาวการณ์ท่ีไม่ตอ้งมีการ
แข่งขนั จะประกอบด้วย สภาวการณ์ท่ีแน่นอน  สภาวการณ์ท่ีไม่แน่นอน  และสภาวการณ์ท่ีมี    
ความเส่ียง  ซ่ึงในแต่ละสภาวการณ์นั้น สามารถใชว้ิธีการและเทคนิคต่างๆ เพื่อช่วยในการตดัสินใจ
ให้เป็นไปอยา่งเหมาะสมได ้ วิธีการและเทคนิคต่างๆ เหล่าน้ีสามารถไปใชใ้นการวิเคราะห์ปัญหา  
รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดส าหรับใชใ้นการตดัสินใจ 
 การตดัสินใจภายใตส้ภาวการณ์ต่างๆ  
 1. การตดัสินใจภายใตส้ภาวการณ์ท่ีแน่นอน (Certainly)  หมายถึงสภาวะท่ีผูต้ดัสินใจ
สามารถทราบล่วงหนา้เป็นการแน่นอนว่า เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงจะเกิดข้ึน และเปล่ียนแปลง
ไปอยา่งไรในลกัษณะของโอกาสท่ีเกิดข้ึนและเปล่ียนแปลงไป  จึงท าใหส้ามารถพยากรณ์ผลลพัธ์ท่ี
จะเกิดข้ึนแก่ทางเลือกต่างๆ ในอนาคตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 2. การตดัสินใจภายใตส้ภาวการณ์ท่ีไม่แน่นอน (Uncertainly)  สภาวะท่ีผูต้ดัสินใจ
จะตอ้งเลือกทางใดทางหน่ึงเพียงทางเลือกเดียวจากทางเลือกทั้งหมดท่ีมีอยู ่ ทั้งน้ีในแต่ละทางเลือก
ยงัมีผลลพัธ์มากกว่าหน่ึงผลลพัธ์  ผลลพัธ์ใดท่ีจะเกิดข้ึนนั้นผูต้ดัสินใจไม่สามารถทราบได ้ และยงั
ไม่สามารถท่ีจะบอกถึงความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดผลลพัธ์นั้นๆ ดว้ย 
 3. การตดัสินใจภายใตค้วามเส่ียง (Risk) หมายถึงสภาวะท่ีผูต้ดัสินใจจะตอ้งเลือก
ตดัสินใจขณะท่ีมีทางเลือกหลายทาง และแต่ละทางเลือกสามารถจะเกิดผลลพัธ์ได้หลายอย่าง  
ผลลพัธ์ใดท่ีจะเกิดข้ึนนั้นไม่สามารถจะพยากรณ์ได ้  
 
 ทฤษฎีการตัดสินใจและกระบวนการตัดสินใจ 
 การตดัสินใจนั้นเป็นกระบวนทางความคิดท่ีมีเหตุผล เพื่อเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด  ซ่ึงมี
แนวคิดและทฤษฏีท่ีน่าสนใจ สามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
 วิฑูรย ์ ตนัศิริ (2542 : 161)ไดส้รุปกระบวนการตดัสินใจได ้6 ขั้นตอน คือ  
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  1. ขั้นการรับรู้ปัญหาแลว้พิจารณาวา่  ปัญหาคืออะไรมีสาเหตุมาจากอะไร   
  2. ขั้นการวิเคราะห์ปัญหา  โดยศึกษาผลกระทบท่ีอาจจะเกิดจากปัญหานั้ น  
รวมทั้งรวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งการส าหรับการตดัสินใจใหเ้พียงพอส าหรับทางเลือก  
  3. ขั้ นการค้นหาทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ ซ่ึงจ า เ ป็นต้องอาศัยความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และภูมิหลงัของผูต้ดัสินใจประกอบดว้ย  
  4. ขั้นประเมินทางเลือก โดยพิจารณาถึงผลดีผลเสียองแต่ละทางเลือก  น าเอา
ผลดีมาเปรียบเทียบกนัแลว้เลือกทางท่ีน่าจะเกิดผลเสียนอ้ยท่ีสุด  
  5. ขั้นตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดหลงัจากไดป้ระเมินทางเลือกเรียบร้อยแลว้ 
  6. ขั้นลงมือปฏิบติัและประเมินผลการตดัสินใจ     
 คาร์ลฮฟัฟ์ (ทองทิพย ์ อยูพ่ะเนียด 2547: 20 , อา้งถึงใน Carkhuff  1973 : 34 ) กล่าวว่า 
การตดัสินใจประกอบดว้ยขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนก าหนดปัญหา ขั้นตอนแยกย่อยปัญหา 
เป็นการรวบรวมการกระท าและค่านิยมต่างๆ แลว้แปรค่านิยมเป็นความตอ้งการ และขั้นพิจารณา      
การกระท าตรวจสอบค่านิยม และตวัเลือกวา่ตวัเลือกใดใหค้วามพอใจสูงสุด  ผูใ้หค้  าปรึกษาอาจช่วย
บอกค่านิยมและการกระท าในส่ิงท่ีผูรั้บค าปรึกษา ไม่รู้ และขั้นสุดทา้ยช่วยตดัสินใจเลือกการกระท า
และการเลือกรูปแบบการตดัสินใจตามแนวคิดของคาร์ลฮฟัฟ์เป็นแนวความคิดในการให้ค  าปรึกษา
ตามแนวพฤติกรรมนิยม  เนน้การตดัสินใจในดา้นอาชีพ  ซ่ึงครูแนะแนวสามารถน าไปให้นกัเรียน
ใช้ในการตดัสินใจเลือกอาชีพและการศึกษาต่อได้  แนวคิดน้ีช่วยให้สามารถตดัสินใจได้ดีข้ึน      
ช่วยพิจารณาตวัเลือกของปัญหา  รู้แนวทางเลือกอย่างมีเหตุผล (สมทรัพย ์อภิชาติบุตร 2541:28)
 คาลล ์ โรเจอร์ (ทองทิพย ์ อยูพ่ะเนียด 2547: 20, อา้งถึงใน Karl Roger 1987 : 52)      
เช่ือว่าคนมีพลงัท่ีเป็นตวัของตวัเอง มีความคิดสร้างสรรค ์มีเหตุผล แรงจูงใจเกิดจากกระบวนการ
ค่านิยมท่ีไดจ้ากส่ิงแวดลอ้ม แต่ละคนจะมีระบบค่านิยมอยู ่2 ส่วน คือ ระบบค่านิยมท่ีเป็นจริงเป็น
ของตนเอง  และระบบค่านิยมท่ีไดจ้ากบุคคลอ่ืน คาลลก์ล่าวถึงการตดัสินใจว่า  การตดัสินใจข้ึนอยู่
กบัเป้าหมาย และเขาไดเ้สนอเง่ือนไขท่ีจ าเป็นในการใหค้  าปรึกษา และช่วยท าใหก้ารใหค้  าปรึกษามี
ประสิทธิภาพและน าไปสู่การตดัสินใจ คือผูใ้หค้  าปรึกษาตอ้งแสดงความรู้สึกอยา่งจริงใจ การเคารพ
นบัถือผูรั้บค าปรึกษาว่าเป็นบุคคลผูมี้ศกัด์ิศรี  และเขา้ใจความรู้สึกผูอ่ื้น เง่ือนไข  ทั้งสามน้ีเป็นส่ิง
ส าคญัมากท่ีท าให้ผูใ้ห้ค  าปรึกษาสามารถมองโลกในสายตาของผูรั้บค าปรึกษาได้ตระหนักใน
ความรู้สึกถูกตอ้งอยา่งเตม็ท่ีเขา้ใจความเป็นจริงท่ีผูรั้บค าปรึกษารู้คาลลเ์ช่ือว่ากระบวนการค่านิยม
และบรรยากาศของการให้ค  าปรึกษาท่ีดีท าให้เขามีอิสระท่ีจะรู้ค่านิยมของตนเอง และท าให้เขา
สามารถปรับตวัได ้ ผูรั้บค าปรึกษาอาจขอความช่วยเหลือ แต่ผูใ้ห้ค  าปรึกษาตอ้งไม่ช่วยเพียงแค่
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พยายามสนับสนุนให้เขาตดัสินใจดว้ยตนเองและการตอบสนองของผูค้  าปรึกษาเป็นกระจกเงา
สะทอ้นใหเ้ห็นการตดัสินใจของเขา 
 แคทซ์ และคาลล ์(ทองทิพย ์ อยูพ่ะเนียด 2547: 21,อา้งถึงใน Katz and Kahn 1964 : 
38) ไดร้ะบุขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจไว ้4 ขั้นตอน คือ การรู้สึกถึงความกดดนัท่ีเกิดข้ึนกบั
ผูต้ดัสินใจในขณะนั้น การวิเคราะห์ประเภทของปัญหาและความร้ายแรงของปัญหา การแสวงหา
ทางเลือกในการแกปั้ญหา  และการพิจารณาผลของแต่ละทางเลือก  รวมทั้งการคาดคะเนประเภท
ของความขดัแยง้ท่ีจะเกิดข้ึนหลงัการตดัสินใจและการเลือกในขั้นสุดทา้ย    
 เจอร์เลท็ (ทองทิพย ์ อยูพ่ะเนียด 2547: 21 , อา้งถึงใน Gerlet 1970 :  47) ไดก้ล่าวถึง
ทฤษฎีการตดัสินใจว่าเป็นทฤษฎีท่ีแสดงถึงวงจรกระบวนการตดัสินใจ โดยเร่ิมจากจุดหมายหรือ
วัตถุประสงค์และบุคคลท่ีมีความประสงค์ท่ีต้องการตัดสินใจบุคคลนั้ นก็ประสงค์จะได้รับ
ขอ้สนเทศ  โดยเขาจะรวบรวมขอ้มูลให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการตดัสินใจของเขา 
ต่อจากนั้นจะพิจารณาขอ้มูลท่ีไดรั้บและพยายามน ามาประยกุตใ์ห้สอดคลอ้งกบัการเลือกพิจารณา
ความเป็นไปไดข้องทางเลือก  ส าหรับการท านายผลอาจจะข้ึนอยูก่บัความส าเร็จของประสบการณ์
ในอดีตและระดบัความปรารถนาของบุคคลนั้น  ซ่ึงการท านายผลมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใด
ข้ึนอยู่กับขอ้มูลท่ีรวบรวมได้นั้ นได้น ้ าหนักในการคาดคะเนอย่างเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม 
ส าหรับล าดบัขั้นต่อไปเป็นระบบค่านิยม  ในขั้นน้ีบุคคลจะพิจารณาถึงผลท่ีพึงปรารถนา เขาจะ
เปรียบเทียบผลท่ีไดรั้บจากระดบัขั้นของค่านิยม เช่น ถา้เขาเลือกวิชาอาชีพน้ีเพื่อตอ้งการเงินมาก  
หรือคาดไดว้่าเขาจะตอ้งการเรียนจบในสาขาน้ีไดแ้ละจะมีโอกาสศึกษาต่อเขาอาจจะตอ้งตั้งค  าถาม
ว่าค่านิยมสูงสุดของเขานั้นคืออะไร ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารตดัสินใจเลือกของเขาเหมาะสมยิง่ข้ึน  ส่วนขั้น
สุดทา้ยเป็นการประเมินผลและเลือกตดัสินใจ ซ่ึงจะเป็นผลจากการตดัสินใจในคร้ังน้ี โดยผลท่ี
ไดรั้บเหมาะสมกบัจุดหมายและขอ้มูลหรือการตดัสินใจท่ีจะส ารวจต่อไปโดยวางแผนส ารวจเพื่อให้
ไดข้อ้มูลใหม่เพื่อการตดัสินใจคร้ังต่อไป  
 วิเชียร วิทยอุดม ( 2549 : 294)  กล่าวว่า กระบวนการตดัสินใจประกอบดว้ยขั้นท่ีผูท้  า
การตดัสินใจจะตอ้งท าเพื่อให้ได้ทางเลือกนั้ นมา หากใช้กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนท่ี
แน่นอน  ความน่าจะเป็นท่ีว่าการตดัสินใจโดยใชก้ระบวนการท่ีมีระบบและมีระเบียบแบบแผนมี
ความเหมาะสมมากกว่ากระบวนการท่ีไม่มีระบบและไม่มีระเบียบแบบแผนก็น่าจะมีอยูสู่งเช่นกนั  
การตดัสินใจจะตอ้งท ากนัอยา่งมีขั้นตอนเพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด 
 ส าหรับการตัดสินใจให้เพียงพอส าหรับทางเลือก ขั้ นการค้นหาทางเลือกเพื่อ           
การตดัสินใจ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และภูมิหลงัของผูต้ดัสินใจ
ประกอบดว้ย ขั้นประเมินทางเลือก โดยพิจารณาถึงผลดีผลเสียของแต่ละทางเลือก น าเอาผลดีมา
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เปรียบเทียบกันแลว้เลือกทางท่ีน่าจะเกิดผลเสียน้อยท่ีสุด ขั้นตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด
หลงัจากไดป้ระเมินทางเลือกเรียบร้อยแลว้ และขั้นลงมือปฏิบติัและประเมินผลการตดัสินใจ        
 จากแนวคิด และทฤษฎีดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สรุปไดว้่า การตดัสินใจของบุคคล
นั้ นเกิดจากกระบวนการตอบสนองความคาดหวงัหรือความต้องการโดยอาศัยแรงจูงใจจาก
ประสบการณ์ในอดีต ส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์ปัจจุบนัและความคาดหวงัในอนาคต ซ่ึงบุคคล
อาจจะเลือกตดัสินใจกระท าตามความคิดหรือค่านิยมส าหรับตนเอง ดงันั้น ความคาดหวงั แรงจูงใจ 
และส่ิงแวดลอ้ม ลว้นเป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจของบุคคล 

 และจากการศึกษาขั้นตอนของการตดัสินใจ จะเห็นได้ว่า การตัดสินใจนั้นเขา้ไป         
มีบทบาทต่อบุคคลทุกคนอยู่ตลอดเวลา  ทั้ งท่ีโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม การตัดสินใจจึงเป็น
กระบวนการคิดท่ีเกิดข้ึนภายในตวับุคคล โดยการตดัสินใจอาจข้ึนอยู่กบัจุดมุ่งหมาย ความเช่ือ 
ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี ขอ้ผกูพนัต่างๆ และการเสริมโอกาสความสามารถ อิทธิพลจาก
บุคคล จากส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นในการตดัสินใจศึกษาต่อผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา ย่อมไดรั้บอิทธิพลจาก
บุคคลหรือส่ิงเร้ารอบขา้ง แลว้น าเอาอิทธิพลเหล่านั้นมาเป็นส่วนประกอบในการตดัสินใจศึกษาต่อ 

 ส าหรับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายก็เช่นเดียว เป็นช่วงเวลาของ
การตดัสินใจว่าเม่ือตนเองส าเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายแลว้จะเลือกศึกษาต่อใน
สาขาวิชาใดหรือจะด าเนินชีวิตต่อไปในอนาคตอยา่งไร การตดัสินใจจึงมีบทบาทส าคญัต่อนกัเรียน
มากในช่วงน้ีเวลาเช่นน้ี 

 การตดัสินใจเขา้ศึกษา โดยทัว่ไปมกัจะบ่งช้ีถึงการเลือกอาชีพ หรืองานท่ีตอ้งการจะท า
ในอนาคต และการท่ีจะมีความรู้ความสามารถเพียงพอท่ีจะประกอบอาชีพไดน้ั้นจ าเป็นจะตอ้งผา่น
ระบบการศึกษาอบรมมาก่อน ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลายาวนาน การเลือกศึกษาต่อจึงเหมือนกัน         
การเดินทางไปสู่อาชีพคร่ึงทางแลว้ ถา้เลือกไม่เหมาะสมก็ย่อมก่อให้เกิดการสูญเสียประโยชน์ 
โอกาสทั้งของตนเองและของประเทศ 
 
3. แนวคดิและทฤษฏเีกีย่วกบัความคาดหวงั 
 ความหมายของความคาดหวงั 
 สุชา  จันทร์เอม และ สุรางค์  จันทร์เอม (2529 : 55) ได้ให้ความหมายของความ
คาดหวงัไวว้่า ความเช่ือมัน่ว่าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจะเกิดข้ึนและส่ิงใดท่ีไม่น่าจะเกิดข้ึน ความคาดหวงัจะ
เกิดข้ึนตามความเช่ือหรือการคาดการณ์ล่วงหนา้หรือไม่นั้นย่อมข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ของแต่ละ
คน  หากความคาดหวงันั้นประสบความส าเร็จหรือถูกตอ้ง  จะมีเจตคติท่ีดีหรือมีความพึงพอใจ    
ต่อส่ิงนั้น  แต่ถา้หากความคาดหวงัจากเป้าหมายน าไปสู่การปฏิบติังานว่า หมายถึง ความคาดหวงั 
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ท่ีว่า ถา้มีความพยายามแลว้ย่อมน ้ าไปสู่การกระท า  แมว้่าการกระท าท่ีเสร็จจะไม่บรรลุเป้าหมาย  
เพราะงานยากเกินไปหรือประเมินค่าไม่เพียงพอหรือบุคคลขาดความช านาญ 
 ชิษณุกร  พรภาณุวิชญ ์(2540 : 6) อธิบายว่า  ความคาดหวงั   หมายถึง  ความรู้สึก   
ความคิดเห็น  การรับรู้  การตีความ  หรือการคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่างๆ ท่ียงัไม่เกิดข้ึนของบุคคล
อ่ืน  ท่ีคาดหวงัในบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน   โดยคาดหวงัหรือตอ้งการให้บุคคลนั้นประพฤติปฏิบติั
ในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการหรือคาดหวงัเอาไว ้
 เกศสินี  กลัน่บุศย ์(2540 : 16) ให้ความหมายของความคาดหวงัไวว้่า การคาดการณ์
หรือความคาดหวงัเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ  โดยข้ึนอยูก่บัลกัษณะของบุคคล  ประสบการณ์
ท่ีผ่านมาและการเห็นคุณค่าของการกระท าไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการนั้ นๆ ซ่ึงจะมีผลต่อ              
ความพึงพอใจของบุคคล  ในการตั้งความหวงั  บุคคลจะก าหนดระดบัความคาดหวงัไวใ้ห้เป็น
แนวทางท่ีจะสามารถประสบผลส าเร็จได ้
 สกาวเดือน ปธนสมิทธ์ิ (2540:64) ให้ความหมายของความคาดหวังไว้ว่าเป็น
แนวความคิดท่ีบุคคลมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด  แล้วแสดงออกมาโดยการพูด  การเขียน  และการ
แสดงออกนั้น ข้ึนอยูก่บัภูมิหลงัทางสังคม ประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้มของบุคคลนั้นๆ ซ่ึงบุคคล
อ่ืนอาจไม่เห็นดว้ยก็ได ้ หรืออาจกล่าวว่า ความคาดหวงั คือ การแสดงออกทางทศันคติอย่างหน่ึง  
ซ่ึงอาจมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบและเป็นส่วนท่ีพร้อมจะมีปฏิกิริยาเฉพาะอย่างต่อสถานการณ์
ภายนอก  ท าให้บุคคลพร้อมท่ีจะแสดงออกโตต้อบส่ิงต่างๆ ในรูปของการยอมรับหรือปฏิเสธ       
จึงควรพิจารณาในดา้นองคป์ระกอบของทศันคติควบคู่ไปดว้ย 
 พชัรี  ศรีสุข (2542 : 11) กล่าวว่า ความคาดหวงั หมายถึง การคาดคะเน หรือความ
มุ่งหวงัของบุคคลกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  โดยอาศยัขอ้มูลจากอดีต  ปัจจุบนั เป็นตวัท านาย    
ซ่ึงจะแตกต่างกนัตามลกัษณะของแต่ละบุคคล ความตอ้งการ บทบาทหนา้ท่ีและเป้าหมายในการ
กระท านั้นๆ  
 ปิยะสุดา  แควน้นนทรี (2544 : 8) กล่าวว่า ความคาดหวงั หมายถึง การคาดการณ์ของ
บุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง  โดยข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ท่ี 
ผา่นมา  คุณลกัษณะส่วนบุคคล  ซ่ึงจะมีผลต่อความพึงพอใจของบุคคล 
 พิสิฐ  มหามงคล (2546 : 20) สรุปความคาดหวงัว่า เป็นการคาดการณ์ของบุคคลต่อ   
ส่ิงต่างๆ โดยบุคคลจะใช้ประสบการณ์ท่ีเคยประสบมาเป็นปัจจยัก าหนดความคาดหวงั ดังนั้น 
สามารถกล่าวได้ว่า  ความคาดหวังเป็นความรู้สึกความคิดเห็นเป็นประจักษ์  พฤติกรรม                
การแสดงออกของบุคคลจะเป็นไปเพื่อการไดรั้บผลลพัธ์ตามท่ีคาดหวงัไว ้
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 ธนวชั  ภูเกา้ลว้น (2547 : 9) กล่าวว่า ความคาดหวงั หมายถึง อนัดบัของจุดหมายท่ีตั้ง
ไวเ้ป็นความคาดหวงัท่ีน่าจะเป็นไปได ้ ชีวิตของทุกคนย่อมข้ึนอยู่กบัความคาดหวงัดว้ยกนัทั้งส้ิน  
พฤติกรรมทุกอยา่งท่ีบุคคลแสดงออกในปัจจุบนัเรายอ่มคาดหวงัผลในอนาคตฉะนั้นความคาดหวงั
จึงเป็นผลจากประสบการณ์ในอดีตของบุคคล 
 เธียร  โชติกะชีวิน (2549 : 34) กล่าวว่า ความคาดหวงั หมายถึง ระดบัความแน่ใจหรือ
ความเป็นไปไดท่ี้เม่ือใชค้วามพยายามในการท างานแลว้จะเกิดความส าเร็จ  ความคาดหวงัเป็นความ
เช่ือมโยงระหวา่งความพยายามและการกระท า 
 สรุปไดว้่า  ความคาดหวงัเป็นความคิด  ความเช่ือ ความตอ้งการ  ความมุ่งหวงัหรือ
ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึง เช่น บุคคล การกระท าหรือเหตุการณ์ เป็นตน้  จึงเป็นการคิด
ล่วงหน้าโดยมุ่งหวงัในส่ิงท่ีเป็นไปไดว้่าจะเกิดตามท่ีตนคิดไว ้ ทั้งน้ีความคาดหวงัของบุคคลจะ
ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการและเป็นไปตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
 ลกัษณะของความคาดหวงั 
 ไพฑูรย ์ เจริญพนัธุวงศ ์(2530 : 109) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะของความคาดหวงัเก่ียวกบั
ความสามารถของบุคคลเป็น 3 มิติ ดงัน้ี 
 มิติท่ีหน่ึง เก่ียวกบัปริมาณของความคาดหวงั (Magnitude) กล่าวคือ ความคาดหวงั
เก่ียวกับความสามารถของตนจะแตกต่างไปในแต่ละบุคคลในการกระท าพฤติกรรมหน่ึง            
หรือแตกต่างกนัในบุคคลเดียวกนัเม่ือตอ้งท างานส าเร็จถึงระดบัไหนเม่ือถูกเสนองานท่ีมีระดบั  
ความยากแตกต่างกนั 
 มิติท่ีสอง เก่ียวกบัการแผ่ขยาย (Generality) ความคาดหวงัเก่ียวกบัความสามารถของ
ตน อาจจะแผ่ขยายจากสถานการณ์หน่ึงไปสู่สถานการณ์อ่ืนในปริมาณท่ีแตกต่างกันได ้
ประสบการณ์บางอย่างไม่ท าให้ความคาดหวังเก่ียวกับความสามารถของตนแผ่ขยายไปสู่
สถานการณ์อ่ืนได ้
 มิติท่ีสาม เก่ียวกับความเขม้หรือความมั่นใจ (Strength) ถ้าความคาดหวงัเก่ียวกับ
ความสามารถของตนมีความเขม้นอ้ยจะท าใหค้วามคาดหวงัเก่ียวกบัความสามารถของตนลดนอ้ยลง  
แต่ถา้มีความเขม้หรือความมัน่ใจมากบุคคลจะมีความบากบัน่  มานะพยายาม  แมว้่าจะประสบ
เหตุการณ์ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความหวงับา้งกต็าม 
 โดยสรุปจะเห็นได้ว่ า   ความคาดหวัง เ ก่ียวกับความสามารถของบุคคลนั้ น                
เป็นตวัก าหนดว่าเขาจะตอ้งใชค้วามพยายามมากเท่าไร  จะตอ้งใชค้วามมุมานะพยายามท่ีจะตอ้ง
เผชิญกบัอุปสรรคต่างๆ หรือประสบการณ์ท่ีไม่พึงพอใจไปอีกนานเท่าใดและการท่ีบุคคลใชค้วาม
พยายามและความมุมานะในการท างานอย่างเต็มท่ีตลอดเวลา  เขามีแนวโน้มท่ีจะท างานได ้    
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ประสบผลส าเร็จสูงหรือต ่า  ข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ท่ีผ่านมา  ระดบัผลงานท่ีบุคคลก าหนดหรือ
คาดหมายวา่จะท าไดผ้ลตอบแทนหรือความพอใจท่ีจะไดโ้อกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนนั้น 
 ทฤษฎีความคาดหวัง 
 อุไรวรรณ  เกิดผล (2536 :38) ทฤษฎีความคาดหวงั (Expectation Theory) ซ่ึง
นกัจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยม  เช่ือว่ามนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์ใชปั้ญญาหรือความคิดในการตดัสินใจว่า จะ
กระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อจะน าไปสู่เป้าหมายท่ีจะสนองความตอ้งการของตนเอง      
จึงเกิดสมมติฐานดงัน้ี   
 1. พฤติกรรมของมนุษย์ถูกก าหนดข้ึน  โดยผลรวมของแรงผลักดันภายในของ       
เขาเองและแรงผลกัดนัจากส่ิงแวดลอ้ม 
 2. มนุษยแ์ต่ละคนมีความตอ้งการ  ความปรารถนาและเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั 
 3. บุคคลตดัสินใจท่ีจะท าพฤติกรรมโดยเลือกจากพฤติกรรมหลายอย่างส่ิงท่ีเป็น
ขอ้มูลใหเ้ลือก  ไดแ้ก่  ความคาดหวงัในค่าของผลลพัธ์ท่ีจะไดภ้ายหลงัจากการแสดงพฤติกรรมนั้น
ไปแลว้  ความคาดหวงั (Expectation  theory) เป็นความเช่ือหรือความคิดอยา่งมีเหตุผล  ในแนวทาง
ท่ีเป็นไปได ้ หรือเป็นความหวงัท่ีคาดการณ์ว่าตอ้งการจะไดใ้นอนาคตของบุคคล  ความคาดหวงัจึง
เป็นสภาวะจิตท่ีบุคคลคาดคะเนล่วงหนา้แต่บางส่ิงบางอยา่งควรจะมี  ควรจะเป็นหรือควรจะเกิดข้ึน
ตามความเหมาะสม  ในเร่ืองของความคาดหวังจึงมีผู ้ให้ค วามหมายไว้หลายท่าน  ได้แก่            
เคิร์ท เลยว์ิน (Kurt Lewin)  วิคเตอร์ เฮซ.วรูม (Victor H.Vroom)  พอร์ทเตอร์-ลอร์เลอร์ (Porter 
Lawler’s)  เป็นตน้ ดงันั้นทฤษฎีความคาดหวงัจะอยูใ่นรูปของกลุ่มทฤษฎี ดงัน้ี 
 ทฤษฎีความคาดหวงัของเคิร์ท เลยว์ิน (Kurt Lewin)   และเอด็เวิร์ด  โทลแมน (Edward 
Tolman) ในประเด็นของการให้ผลตอบแทนทฤษฎีน้ีกล่าวไวว้่า  การท่ีบุคคลจะท างานทุ่มเทมาก
นอ้ยเพียงใดข้ึนอยู่กบัปัจจยั 2 ประการ คือ ระดบัความเขม้ขน้ของความตอ้งการผลตอบแทนและ
ความคาดหวงัของบุคคลนั้นวา่มีความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใดท่ีจะไดรั้บการตอบสนองดงักล่าว   
 สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2543 :319) ไดก้ล่าววา่ ทฤษฎีความคาดหวงัของวรูม (Vroom)  มี
ความเช่ือว่าการท่ีบุคคลมีความพยามยามท างานมากน้อยเพียงใดนั้นข้ึนอยู่กบัความคาดหวงัใน
ผลตอบแทนท่ีเขาจะไดรั้บ  ถา้เขามีความคาดหวงัสูงก็จะมีความพยายามมาก  แต่ถา้มีความคาดหวงั
ต ่ากจ็ะมีความพยายามนอ้ย และไดก้ าหนดตวัแปรไว ้3 ตวัแปร คือ 
 1. คุณค่าของผลลพัธ์แต่ละบุคคลจะข้ึนอยู่กับความปรารถนาหรือความตอ้งการ      
ถา้ตอ้งการมากจะมีค่าเป็นบวก  แต่เฉยๆ ไม่รู้สึกยินดียินร้าย  จะมีค่าเป็นศูนย ์ และถา้ไม่ชอบ
หรือไม่ตอ้งการจะมีค่าติดลบ 
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 2. ความคาดหวงั คือความน่าจะเป็นท่ีการกระท าอยา่งหน่ึงจะมีโอกาสท่ีท าใหเ้กิดผล
ลพัธ์ในระดบัแรกมากนอ้ยเพียงใด  ถา้คนเช่ือแน่วา่  หากท างานเตม็ท่ีจะสามารถท าใหไ้ดผ้ลผลิตสูง
อย่างแน่นอน  ความคาดหวงัจะเท่ากบัหน่ึง  ในทางตรงกนัขา้ม  ถา้เช่ือว่าถึงแมจ้ะพยายามท างาน
หนกัสกัเพียงใดกไ็ม่สามารถท าผลงานออกมาในปริมาณสูงไดเ้ลย  ความคาดหวงักจ็ะเท่ากบัศูนย ์
 3. ความสัมพนัธ์ระหว่างการกระท ากบัผลลพัธ์  อธิบายไดว้่า  แรงจูงใจของแต่ละคน
จะมากหรือนอ้ยย่อมข้ึนอยูก่บัผลท่ีไดรั้บหรือท่ีคิดว่าสมควรจะไดรั้บเม่ือกระท าการนั้นส าเร็จตาม
เป้าหมายแลว้ ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่า  ส่วนหน่ึงของแรงจูงใจท่ีบุคคลจะมีหรือไม่  หรือมีมากน้อย
ยอ่มข้ึนอยูก่บัความสมัพนัธ์ระหวา่งการกระท ากบัผลลพัธ์ 
 อริยา  คูหา (2546 :46)ไดก้ล่าวว่า  มนุษยทุ์กคนท่ีเกิดมาบนโลกใบน้ี  เม่ือเติบโตข้ึน
ในช่วงอายุหน่ึงท่ีมีความตอ้งการ  ความรู้สึกเป็นของตวัเอง หรือเม่ือมีวุฒิภาวะเจริญเติบโตข้ึน
ในทางความคิด  ทุกคนต่างก็มีเป้าหมายให้กบัตวัเองเพื่อตอ้งการให้เกิดความส าเร็จ  และในการ
เดินทางท่ีจะไปสู่เป้าหมายนั้น  ทุกคนก็จะตอ้งมีความคาดหวงัให้กบัความส าเร็จนั้น  เพื่อให้ความ
คาดหวงันั้น  อาจจะเป็นความคาดหวงัให้กบัตวัเองหรือเป็นความคาดหวงัให้กบับุคคลอ่ืน  โดยท า
การคาดหวงัใหบุ้คคลอ่ืนเป็นไปตามท่ีตวัตอ้งการตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
 ผูท่ี้ใหต้น้ก าเนิดแห่งแนวคิดน้ีคือ Edward Tolman แต่ผูท่ี้ไดเ้ผยแพร่และสร้างทฤษฎี
คือ Victor Vroom โดยท่ี Vroom ใหท้รรศนะเก่ียวกบัสมมุติฐาน 4 ประการท่ีเป็นบ่อเกิดแรงจูงใจใน
การท างาน กล่าวคือ 
 1. การคาดหวงัว่าเม่ือแสดงพฤติกรรมไปแลว้จะท าส่ิงนั้นไดห้รือไม่ มีความรู้
ความสามารถและมีส่ิงเอ้ืออ านวยความสะดวกท่ีจะแสดงพฤติกรรมเพียงพอท่ีจะด าเนินไดม้าก
เพียงใดและมีบทบาทท่ีสามารถแสดงความสามารถท าไดดี้เพียงใด 
 2. การคาดหวงัวา่เม่ือท างานนั้นแลว้ท าไดดี้เพียงใด 
 3. การคาดหวงัวา่เม่ือท างานนั้นไดแ้ลว้จะไดผ้ลลพัธ์อยา่งท่ีตอ้งการหรือไม่ 
 4. การตีผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการกระท า ถา้เขาเห็นว่ากระท าแลว้มีค่า เขาก็อยากท า แต่ถา้
ไม่มีค่าเขาก็ไม่สนใจ จึงสรุปไดว้่าคนเรามีแรงจูงใจในการกระท าส่ิงใดๆ ยอ่มมีความคาดหวงัตาม
เง่ือนไขขา้งตน้ เพราะหากขาดส่ิงหน่ึงส่ิงใดไปแลว้แรงจูงใจยอ่มขาดหายไปดว้ย เม่ือดูตามสภาพ
แลว้ 
 Bartal and Matin (พิไลวรรณ  จนัทรสุกร :2540 , อา้งถึงใน Bartal and Matin) ได้
กล่าวถึงทฤษฎีความคาดหวงัตามแนวคิดของ Vroom ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ 
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  1. ความคาดหวงัในความพยายามต่อการกระท าหรือการปฏิบติังาน  หมายถึงการ
ท่ีบุคคลคาดหวงัไวล่้วงหนา้ว่าตนเองพยายามกระท าพฤติกรรมไดต้ามความสามารถแลว้โอกาสท่ี
จะกระท าส่ิงนั้นไดส้ าเร็จมีมากนอ้ยเพียงใด  เป็นการคิดก่อนจะท าส่ิงต่างๆ วา่สามารถท าไดห้รือไม่ 
  2. ความคาดหวงัในการกระท าต่อผลลพัธ์หรือผลของการปฏิบติังาน  หมายถึง  
การท่ีบุคคลคาดหวงัไวล่้วงหน้าก่อนกระท าพฤติกรรมว่าถา้หากกระท าพฤติกรรมนั้นแลว้จะได้
ผลลพัธ์แก่ตนเองในทางท่ีดีหรือไม่ 
  3. ความคาดหวงัในคุณค่าของผลลพัธ์หรือรางวลั  หมายถึง คุณค่าจากผลการ
กระท าท่ีเกิดแก่บุคคลท่ีแสดงพฤติกรรมนั้น 
 ดงันั้นทฤษฎีความคาดหวงั Vroom หรือ Expectation Theory บางทีเรียกว่า VET  
Theory และไดก้ าหนดเป็นสูตรไวด้งัน้ี 
 

 การจูงใน (หรือแรงจูงใจ)  =  คุณค่าของผลลพัธ์ x ความคาดหวงั x ความสัมพนัธ์ 
      ระหวา่งการกระท ากบัผลลพัธ์ 
 

  1. คุณค่าของผลลพัธ์ แต่ละบุคคลจะข้ึนอยู่กบัความปรารถนาหรือความตอ้งการ  
ถา้ตอ้งการมากจะมีค่าเป็นบวก  แต่เฉยๆ ไม่รู้สึกยินดียินร้าย  จะมีค่าเป็นศูนย ์ และถา้ไม่ชอบ
หรือไม่ตอ้งการจะมีค่าติดลบ 
  2. ความคาดหวงั คือความน่าจะเป็นท่ีการกระท าอย่างหน่ึงจะมีโอกาสท่ีท าให้
เกิดผลลพัธ์ระดบัแรกมากน้อยเพียงใด  ถา้คนเช่ือแน่ว่า  หากท างานเต็มท่ีจะสามารถท าให้ไดผ้ล
ผลิตสูงอยา่งแน่นอน  ความคาดหวงัจะเท่ากบัหน่ึง  ในทางตรงกนัขา้ม  ถา้เช่ือว่าถึงแมจ้ะพยายาม
ท างานหนกัสกัเพียงใดกไ็ม่สามารถท าผลงานออกมาในปริมาณสูงไดเ้ลย  ความคาดหวงัก็จะเท่ากบั
ศูนย ์
  3. ความสัมพนัธ์ระหว่างการกระท ากบัผลลพัธ์  อธิบายไดว้่า  แรงจูงใจของแต่ละ
คนจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัผลท่ีไดรั้บ  หรือท่ีคิดว่าสมควรจะไดรั้บเม่ือกระท าการนั้นส าเร็จตาม
เป้าหมายแลว้ ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่า  ส่วนหน่ึงของแรงจูงใจท่ีบุคคลจะมีหรือไม่  หรือมีมากน้อย
ยอ่มข้ึนกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งการกระท ากบัผลลพัธ์ 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า บุคคลจะทุ่มเทความพยายามในการท างานหรือไม่  ข้ึนอยูก่บั
การพิจารณาองคป์ระกอบทั้งสามภายใตส้ถานการณ์ท่ีก าหนด  มนุษยทุ์กคนลว้นแต่มีความคาดหวงั
เสมอ  ความคาดหวงัจึงเปรียบเสมือนเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดความตอ้งการซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตของมนุษย ์ แต่ละบุคคลก็มีความคาดหวงัไม่เท่ากนัในแต่ละช่วงเวลาหรือสถานการณ์
โดยเฉพาะอยา่งยิง่  ในสภาวะท่ีส่ิงแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลง 
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 จ านงค ์ บุญชู  (2531 : 268-272 , อา้งถึงใน Vroom ,H. Victor. Work and Motivation 
1964 : 164) ได้ก าหนดวิธีการจูงใจมนุษยใ์ห้พึงพอใจในงานและตั้งใจให้มีประสิทธิภาพ  โดย
วิธีการจูงใจของวรูม ไดก้ าหนดตวัแปรไว ้3 ตวัแปร คือ 
 1. คุณค่าของผลงานท่ีท า  (Valence)  หมายถึง ผลลัพธ์หรือผลตอบแทนหรือ
ความก้าวหน้าหรือรางวลัท่ีจะได้รับจากการท างานหรือปฏิบัติงานนั้นๆ ว่ามีคุณค่าจากติดลบ
หรือไม่ชอบ  ไปหาจุดศูนยแ์ละเพิ่มเป็นบวก  เพราะเป็นรางวลัท่ีชอบ 
 2. ความคาดหวงั (Expectancy) หมายถึง การท่ีมนุษยจ์ะก าหนดความเป็นไปไดใ้น
การท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนหรือรางวลัหรือความกา้วหน้า  โดยใชค้วามรู้  ความสามารถ  ทกัษะ 
ความพยายาม  ความขยนั  อดทน  ความมีเสน่ห์และการใชอิ้ทธิพลอ่ืนๆ ใส่เขา้ไปในกระบวนการ
ท างาน  เพื่อใหค้วามคาดหวงัเป็นผลส าเร็จ  มนุษยท่ี์มีความคาดหวงัสูง  จะใชค้วามพยายามมากกว่า 
0 อาจจะเป็น +1 เช่น  พนักงานท่ีขยนัจะท างานเกินกว่ามาตรฐานของงานปกติ  โดยคาดหวงัว่า     
ถา้ล าบากในวนัน้ี  โอกาสขา้งหน้าหรืออนาคตจะไดส้บาย  ไดเ้ล่ือนเงินเดือนหรือเล่ือนต าแหน่ง  
ในทางตรงกนัขา้ม  ถา้มนุษยมี์ความคาดหวงัต ่า  จะใชค้วามพยายามในการขยนัหรือสู้งานท่ีระดบั 0 
หรือใกลศู้นย ์
 3. เคร่ืองมือ  (Instrumentality) หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ กติกา ท่ีใชถื้อปฏิบติัใน
องคก์าร ซ่ึงจะมีความสมัพนัธ์กบัระดบัของความคาดหวงัและผลของการจูงใจ 
 การก าหนดความคาดหวัง 
 การก าหนดความคาดหวงัของบุคคล  นอกจากน้ีข้ึนอยูก่บัระดบัความยากง่ายของงาน
แลว้ ยงัข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ท่ีผ่านมาในคร้ังนั้นๆ ดว้ย  การท่ีบุคคลก าหนดความคาดหวงัไว้
อย่างไรนั้น  ข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ท่ีผ่านมา  กล่าวคือ  ถา้บุคคลเคยประสบความส าเร็จในการ
ท างานนั้นมาก่อนกจ็ะท าใหก้ารก าหนดความคาดหวงัในการท างาน ในคราว ต่อไปสูง ข้ึนและ
ใกล้เคียงกับความสามารถจริงมากข้ึน  แต่ในทางตรงกันข้ามระดับความคาดหวังต ่ าลงมา            
เพื่อป้องกันมิให้ตนเกิดความรู้สึกล้มเหลว  จากการท่ีวางระดับความคาดหวังไว้สูงกว่า
ความสามารถจริง 
 การท่ีบุคคลจะก าหนดความคาดหวงัของตนนั้นจะตอ้งประเมินความเป็นไปไดด้ว้ย  
ทั้ งน้ีเพราะความคาดหวงัเป็นความรู้สึกนึกคิดและคาดการณ์ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง          
โดยส่ิงอ่ืนๆ อาจจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้  ความรู้สึกนึกคิดหรือคาดการณ์นั้ นๆ              
จะมีลกัษณะเป็นการประเมินค่าโดยมาตรฐานของตนเองเป็นเคร่ืองวดัการคาดการณ์ของแต่ละ
บุคคล  แมจ้ะเป็น  การใหต่้อส่ิงใดส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมชนิดเดียวกนักอ็าจจะแตกต่างกนั
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ออกไปได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั ภูมิหลงั  ประสบการณ์  ความสนใจและการเห็นคุณค่าความส าเร็จของ   
ส่ิงนั้นๆ  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545:55) ไดก้ล่าวไวใ้นงานเขียนของเขาวา่นกัจิตวิทยา
ในยคุปัจจุบนัในกลุ่มปัญญานิยม (Cogritirism) มีความเช่ืออยา่งหนกัแน่นวา่ มนุษยเ์ป็นสัตวโ์ลก
ท่ีใชปั้ญญาหรือความคิดในการตดัสินใจวา่จะกระท าพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพ่ือจะน าไปสู่
เป้าหมายท่ีสนองความตอ้งการของตนเองดว้ยความเช่ือเช่นน้ีเองจึงเกิดมีคติฐาน(Assumption) 
ดงัน้ี  
 1. พฤติกรรมของมนุษยถ์ูกก าหนดข้ึน โดยผลรวมของแรงผลกัดนัภายในตวัของ
เขาเอง และแรงผลกัดนัจากส่ิงแวดลอ้ม  
 2. มนุษยแ์ต่ละคนมีความตอ้งการ ความปรารถนา และเป้าหมายแตกต่างกนั  
 3. บุคคลตดัสินใจท่ีท าพฤติกรรม โดยเลือกพฤติกรรมหลายอยา่งส่ิงท่ีเป็นขอ้มูล
ใหเ้ลือก ไดแ้ก่ ความคาดหวงัในค่าของผลลพัธ์ท่ีไดรั้บ ภายหลงัจากท่ีแสดงพฤติกรรมนั้นไป
แลว้  
 จากคติฐานดงักล่าว นกัจิตวิทยากลุ่มน้ีซ่ึงน าโดย วรูม (Vroom) ลอวเ์ลอร์ 
(Lawler) และ พอร์เตอร์ (Porter) จึงไดเ้สนอทฤษฎี ซ่ึงจะมีศพัทว์ิชาการท่ีจะตอ้งท าความ
เขา้ใจอยู ่3 ประการ ดงัน้ี  
 1. ความคาดหวงัในความพยายาม การกระท า (Effort Performance Expectancy) 
หมายถึง การท่ีบุคคลคาดหวงัไวล่้วงหน้าว่า ถา้หากตนเองลงมือแสดงพฤติกรรมเต็มท่ี             
สุดความสามารถแลว้ จะมีโอกาสหรือความน่าจะเป็นสูงมากนอ้ยเพียงใดท่ีจะกระท าส่ิงนั้นได้
ส าเร็จ กล่าวไดโ้ดยง่ายก็คือ บุคคลจะชัง่ใจว่าพฤติกรรมท่ีตอ้งกระท านั้น มนัยากเกินก าลงั
ความสามารถตนเองหรือไม่ ก่อนท่ีจะกระท าพฤติกรรมนั้นออกไป เช่น ถา้หากเขายกพฤติกรรม
ท่ีมีจนเลิศเลอใหบุ้คคลผูห้น่ึงฟัง โดยหวงัวา่เขาจะเลียนแบบ เขาอาจจะไม่ยอมเลียนแบบ เพราะ
เขาคิดวา่ตวัเขาไม่มีคุณสมบติั หรือความสามารถท่ีกระท าเช่นนั้นได ้ 
 2. การคาดหวงัในการกระท า ผลกรรม (Performance outcome Expectancy) 
หมายถึง การท่ีบุคคลคาดหวงัไวล่้วงหนา้ก่อนท่ีจะแสดงพฤติกรรมว่า ถา้หากเขาจะกระท า
พฤติกรรมนั้นแลว้ เขาจะไดผ้ลลพัธ์ท่ีเป็นผลดีหรือผลเสียอยา่งไรต่อตวัเขา ตวัอยา่งเช่น 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีคิดจะแสดงความคิดเห็นต่อผูบ้งัคบับญัชา เขาจะตอ้งชัง่ใจดูก่อนว่าแสดง 
ความคิดเห็นน้ีออกไปแลว้เจา้นายจะชอบหรือไม่ เป็นตน้ จะเห็นว่าแต่ละพฤติกรรมท่ี
แสดงออกนั้นจะน าไปสู่ผลลพัธ์หลายอยา่งท่ีแตกต่างกนั  
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 3. ค่าของผลกรรม ( Valence ) หมายถึง คุณค่าหรือความตั้งใจท่ีผลกรรมมีใหแ้ก่
บุคคลท่ีจะตอ้งแสดงพฤติกรรมออกไป เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงผลกรรมนั้นแต่ละบุคคลมีความรู้       
ท่ีแตกต่างกนัต่อผลกรรมเดียวกนั  
 ปัจจัยก าหนดความคาดหวัง 
 เฮอร์ล็อค (กนกเลขา  แกว้สว่าง 2540 : 30-32,อา้งถึงใน Hurlock 1980 : 62) ได้
กล่าวถึงปัจจยัท่ีท าใหบุ้คคลมีความแตกต่างกนัไวด้งัน้ี 
 1. อุดมการณ์ดา้นวฒันธรรม (Cultural ideals) วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัจะท าให้
มาตรฐานของความคาดหวงัแตกต่างกัน  ซ่ึงมาตรฐานน้ีครอบคลุมถึงระดับความส าเร็จ  และ
ทศันคติต่อความส าเร็จ  เม่ือเขา้สู่วยัรุ่นจะรับรู้ความคาดหวงัของสังคมท่ีมีต่อตนเองและความ
รับผดิชอบของตนเองท่ีมีต่อสงัคม  การตั้งความคาดหวงัของบุคคลในแต่ละสงัคมจึงแตกต่างกนัไป 
 2. ชนิดของครอบครัว (Kind of family) เด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีมัน่คงมีแนวโนม้ท่ี
จะตั้งจุดมุ่งหมายในอนาคตสูงกว่าเด็กท่ีไม่มีความมัน่คงภายในครอบครัว  เด็กท่ีตอ้งยา้ยถ่ินฐาน
บ่อยๆ จะไม่สามารถคาดหวงัหรือวางแผนอนาคตของตนเองไดช้ัดเจนเท่าเด็กท่ีไม่ตอ้งยา้ยถ่ิน  
ขนาดของครอบครัวจะไม่มีอิทธิพลต่อการตั้งเป้าหมายของเด็ก  เด็กท่ีมาจากครอบครัวขนาดเลก็มี
แนวโนม้ท่ีจะพบความส าเร็จมากกวา่เดก็ท่ีมาจากครอบครัวขนาดใหญ่  ทั้งน้ี เพราะครอบครัวขนาด
เล็กพ่อแม่สามารถทุ่มเทและส่งเสริมให้เด็กมีความหวงัและสามารถวางแนวทางให้เด็กไปสู่     
ความคาดหวงัไดม้ากกวา่เดก็ในครอบครัวขนาดใหญ่  ครอบครัวท่ีมีมารดาเป็นผูน้ า  เด็กมีแนวโนม้
ท่ีจะมีระดบัความคาดหวงัสูง  อาจเป็นเพราะความสัมพนัธ์ทางอารมณ์ระหว่างกนั  โดยเฉพาะกบั
บุตรชาย 
 3. ชนชั้นทางสังคม (Ordinal position) ครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง
และฐานะเศรษฐกิจดี  บิดามารดาจะให้ความคาดหวงัแก่บุตรคนแรกและให้โอกาสแก่บุตรคนแรก
มากท่ีสุด  โดยเฉพาะถา้เป็นบุตรชาย  ซ่ึงตรงกันขา้มกับครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึน         
พี่คนโตท างานเพื่อใหส้มาชิกคนอ่ืนในครอบครัวขยบัฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมสูงข้ึน 
 4. วินัย (Discipline) เด็กท่ีได้รับการอบรมเล้ียงดูแบบอัตตาธิปไตยจะตั้ งความ
คาดหวงัไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง  ในทางตรงกันขา้มเด็กท่ีได้รับการอบรมเล้ียงดูแบบ
ประชาธิปไตยจะตั้งความคาดหวงัท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 
 5. ฐานะในกลุ่ม (Group status) กลุ่มจะมีอิทธิพลต่อเด็กมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บั
ฐานะของเด็กในกลุ่มและความคาดหวงัของกลุ่มท่ีมีต่อเด็กเอง  ถา้ฐานะของเด็กมัน่คงและไม่มี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างความประทบัใจให้กบัสมาชิกในกลุ่ม  ระดบัความคาดหวงัของเด็กก็จะ
ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง  แต่เด็กท่ีไม่มีบทบาทส าคญัในกลุ่ม  เด็กจะตอ้งการเล่ือนขั้นตนเองเขา้สู่
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ผูน้ าในกลุ่ม  ท าให้การตั้ งความคาดหวังหลายๆ อย่าง ไม่อยู่บนรากฐานของความเป็นจริง           
ส่วนบุคคลท่ีชอบแยกตวัเอง  ความคาดหวงัของกลุ่มจะมีผลต่อเขาเพียงเลก็นอ้ย 
 6. การใหก้ลไกการหลบหนี (Use of escape mechanisms)  กลไกการหลบหนีท่ีมีผล
ต่อการตั้ งความคาดหวังมากท่ีสุด  คือ การฝันกลางวันในลักษณะต่างๆ กันก็มีความส าคัญ            
เช่น ฝันอยากจะเป็นพระเอกหรือนางเอก  เด็กจะตั้งความคาดหวงัไวว้่าตอ้งประสบความส าเร็จและ
หลีกเล่ียงความลม้เหลว  ซ่ึงอาจจะเป็นการตั้งความคาดหวงัท่ีไม่อยู่บนรากฐานของความเป็นจริง
นกั 
 7. การบอกกล่าวถึงความคาดหวงั (Labialization  of aspiration) ความคาดหวงัของ
เด็กท่ีบอกกล่าวออกมามกัจะอยูบ่นพื้นฐานของความเป็นจริงมากกว่าการท่ีเด็กเก็บไว ้  และคิดอยู่
คนเดียว  อย่างไรก็ตาม  ความคาดหวงัท่ีเด็กบอกกบัเพื่อนสนิทจะเป็นลกัษณะความใฝ่ฝันไม่ค่อย
ใกลเ้คียงกับความเป็นจริงเท่ากบัท่ีเขาบอกกบับิดา  มารดา  ครู  หรือบุคคลท่ีไม่ค่อยคุน้เคยกัน      
เม่ือเด็กวยัรุ่นบอกถึงความคาดหวงัของตนให้บุคคลอ่ืนฟัง  จะเป็นการทา้ทายให้เขาพิสูจน์ตวัเอง  
โดยพยายามท าให้ไดต้ามท่ีพูดไวเ้พราะเขารู้ว่าหลายคนใส่ใจในส่ิงท่ีเขาพูด  เขาไม่ตอ้งการพบ
สายตาท่ีมองดูเขาดว้ยความผดิหวงั 
 8. ความลม้เหลวและความส าเร็จในอดีต (Past failures and successes) บุคคลท่ี
ประสบความส าเร็จสม ่าเสมอๆ มีแนวโนม้ท่ีมีความคาดหวงัว่าจะไดรั้บความส าเร็จอีกในอนาคต  
ในท านอง  เดียวกบับุคคลท่ีพบความผดิหวงัซ ้ าๆ มกัคิดวา่อนาคตจะผดิหวงัอีก  ประสบการณ์เช่นน้ี
จะมีผลต่อการตั้ งความหวงัในอนาคตว่าบุคคลนั้ นจะตั้ งความคาดหวงัไวเ้หมาะสมกับสภาพ      
ความเป็นจริงหรือไม่ เพียงไร 
 9. เพศ (Gender) บรรยากาศของบา้นและโรงเรียนจะส่งเสริมกระตุน้ให้เด็กชาย       
ตั้งความหวงัสูงว่าเด็กหญิง  เด็กชายมกัถูกกระตุน้ให้มีความคาดหวงัทางการกีฬา  การงานและ   
การประกอบอาชีพ  แต่เดก็หญิงมกัคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการยอมรับจากกลุ่ม  การแต่งงาน  ซ่ึงเด็กเอง
ก็ยงัไม่รู้ว่าจะแต่งงานเม่ือไร  แต่งานกบัใคร ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมหลงัแต่งงานจะเป็น
อยา่งไร  จึงเป็นเร่ืองยากท่ีเด็กหญิงจะวางแผนในเร่ืองเหล่าน้ี  ดงันั้น  เด็กหญิงจึงมีแนวโนม้ท่ีจะตั้ง
จุดหมายในระยะสั้นกว่าเด็กชายแมใ้นเร่ืองการเรียนเด็กหญิงมกัจะวางแผนระยะสั้น  เช่น  เดือนต่อ
เดือน 
 10. เชาวปั์ญญา (Intelligence) เม่ือเด็กอยูใ่นกลุ่มท่ีค่านิยมต่อความส าเร็จสูง  เด็กจะตั้ง
ความคาดหวงัให้ตนประสบความส าเร็จเหนือเพื่อนๆ ในกลุ่ม  ซ่ึงอาจไม่อยู่บนรากฐานของความ
เป็นจริง  อย่างไรก็ตามเด็กท่ีฉลาดจะตั้ งความคาดหวังของตนโดยอาศัยความสนใจ  และ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  
24 

ความสามารถของตนมากกว่าท าตามจุดมุ่งหมายท่ีกลุ่มตั้งไว ้ ในทางกลบักนัเด็กท่ีฉลาดน้อยจะ    
ตั้งความคาดหวงัไวต้ามค่านิยมของกลุ่ม 
 11. บุคลิกภาพ (Personality) บุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อความคาดหวงัได้หลายกรณี
ด้วยกันในเร่ืองการชดเชย  บุคคลท่ีไม่ยอมรับตนเองจะตั้ งความคาดหวังโดยไม่ค านึงถึง
ความสามารถของตนเองเพื่อปกปิดความไม่สามารถของตนเอง  บุคคลท่ีมีความมัน่ใจในตนเองจะ
ตั้งความคาดหวงัท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงกนัเลย  ส่วนบุคคลท่ีมีความวิตกกงัวลต ่ามีแนวโนม้
จะตั้งความคาดหวงัไวสู้ง  เน่ืองจากค านึงถึงความส าเร็จของตนมากกว่าความลม้เหลวอาจมีความ
คาดหวงัไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงได ้ ส่วนบุคคลท่ีมีวิตกกงัวลสูงมกัวิตกอยูก่บัความลม้เหลว
ในอดีต ท าใหม้องอนาคตในแง่ดีนอ้ยกวา่จะเป็น 
 สรุปไดว้่า  การก าหนดความคาดหวงัของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงจะเกิดจากภูมิหลงั  
ประสบการณ์  ความสนใจ  และการเห็นคุณค่าของความส าเร็จของส่ิงนั้นๆ ระดบัการคาดหวงัจะสูง
หรือต ่า  จะข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ท่ีบุคคลเคยไดรั้บมา  หากเคยประสบผลส าเร็จในส่ิงนั้นมาก่อน
จะตั้งความคาดหวงัไวสู้ง 
 
4. แนวคดิและทฤษฏเีกีย่วกบัส่วนประสมการตลาด 
 แนวคดิเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
 ฉตัยาพร  เสมอใจ (2549 : 23)  กล่าวว่า  ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
หรือ 7Ps  หมายถึงตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนอง            
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย  ประกอบดว้ยตวัแปรส าคญั 7 ประการ คือ 
         1.  ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจ 
แก่ลูกคา้โดยการสนองความตอ้งการ  ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่ก็ได ้ ผลิตภณัฑ์
ประกอบดว้ยสินคา้  บริการ และความคิด  ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Unility) และมีมูลค่า 
(Value) ในสายตาของลูกคา้  จึงท าให้ผลิตภณัฑส์ามารถขายได ้ การก าหนดกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
ตอ้งค านึงถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
  1.1 ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์ 
  1.2 ความแตกต่างทางการแข่งขนั 
  1.3 ส่วนประกอบผลิตภณัฑ ์
  1.4 การก าหนดผลิตภณัฑ ์
  1.5 การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์
  1.6 การพฒันาผลิตภณัฑ ์
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  1.7 ส่วนประสมผลิตภณัฑ ์
 2. ราคา (Price)  หมายถึงมูลค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน  อนัเป็นตน้ทุน (Cost) ของ
ลูกคา้ในการตดัสินใจซ้ือ  ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างมูลค่า (Value)  กบัราคาของผลิตภณัฑ ์    
ถา้มูลค่าสูงกว่าหรือเหมาะสมกบัราคา  ลูกคา้ก็จะตดัสินใจซ้ือ  ดงันั้นผูก้  าหนดกลยุทธ์ดา้นราคา
จะตอ้งค านึงถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
  2.1 การยอมรับของลูกคา้ในมูลค่าผลิตภณัฑว์า่สูงหรือเหมาะสมกบัผลิตภณัฑน์ั้น 
  2.2 ตน้ทุนผลิตภณัฑแ์ละค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.3 การแข่งขนัในตลาด 
  2.4 ปัจจยัอ่ืนๆ เช่น กลยทุธ์ตั้งราคาของคู่แข่งขนั  สภาพเศรษฐกิจ  นโยบายของ 
ธุรกิจ  เป็นตน้ 
 3. การจดัจ าหน่าย (Place)  หมายถึงโครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนั
และกิจกรรมการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑไ์ปยงัตลาด  โดยสถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมาย
ก็คือสถาบันทางการตลาด  ส่วนกิจกรรมในการกระจายสินค้าประกอบด้วยการขนส่ง                  
การคลงัสินคา้  และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั  สามารถแบ่งองคป์ระกอบหลกัของการจดัจ าหน่าย
ออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
  3.1 ช่องทางการจดัจ าหน่าย  หมายถึง เส้นทางผลิตภณัฑแ์ละหรือกรรมสิทธ์ของ
ผลิตภณัฑถู์กเปล่ียนมือไปยงัตลาด  โดยเร่ิมตน้จากแหล่งผลิต ผา่นผูข้ายไปสู่ผูซ้ื้อ  ดงันั้นในระบบ
ช่องทางการจดัจ าหน่ายจึงประกอบดว้ยผูผ้ลิต คนกลาง  และผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 
  3.2 การกระจายสินคา้ หมายถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์
จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม  การกระจายสินคา้จึงประกอบดว้ยการขนส่ง  
การเกบ็รักษาและการคลงัสินคา้และการบริหารสินคา้คงเหลือ 
           4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึงการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูล
ผลิตภณัฑร์ะหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้าย  เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ  การติดต่อส่ือสารอาจใช้
พนักงานขายท าการขายโดยตรง  หรือใช้ส่ือเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร  การส่งเสริม
การตลาดสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประการใหญ่ คือ 
  4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นการเสนอข่าวสารเก่ียวกับรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์  บุคคล หรือองค์การ โดยสร้างสรรค์งานโฆษณาและโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ  เช่น 
โทรทศัน์  วิทย ุส่ิงพิมพต่์างๆ ส่ือเคล่ือนท่ีต่างๆ และป้ายโฆษณา  เป็นตน้  โดยมีค่าใชจ่้ายในการใช้
ส่ือในรูปแบบของผูอุ้ปถมัภ ์
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  4.2 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal  Selling) เป็นการแจง้ข่าวสารและจูงใจ
ตลาดโดยใชบุ้คคล  ซ่ึงมีงานท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี  
   4.2.1 กลยทุธ์การขายโดยใชพ้นกังานขาย 
   4.2.2 การบริหารทีมขาย 
  4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)  เป็นกิจกรรมการกระตุน้ใหเ้กิดความ
สนใจและตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีนอกเหนือจากการโฆษณา  การประชาสัมพนัธ์  และการขาย  
โดยใชพ้นกังานขาย  โดยการส่งเสริมการขายแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 
   4.3.1 การส่งเสริมการขายมุ่งท่ีผูบ้ริโภค 
   4.3.2 การส่งเสริมการขายมุ่งท่ีคนกลาง 
   4.3.3 การส่งเสริมการขายมุ่งท่ีพนกังานขาย 
  4.4 การใหข่้าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation) เป็นการ
ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และ /หรือบริษัทโดยผ่านส่ือ  ซ่ึงการให้ข่าวมีลักษณะท่ีแตกต่างจาก                
การประชาสมัพนัธ์  ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
   4.4.1 การให้ข่าว  เป็นการให้ขอ้มูลความจริงหรือแกข่้าวเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
หรือองคก์าร โดยท่ีไม่เสียค่าใชจ่้ายส าหรับส่ือแต่อยา่งใด 
   4.4.2 การประชาสัมพนัธ์  เป็นการวางแผนในการให้ขอ้มูลเพื่อสร้างทศันคติ
ท่ีดีต่อผลิตภณัฑห์รือองคก์าร  การประชาสมัพนัธ์อาจตอ้งมีค่าใชจ่้ายส าหรับส่ือ 
  4.5 การตลาดทางตรง หมายถึงวิธีการต่างๆ ท่ีนกัการตลาดใชส่้งเสริมผลิตภณัฑ์
โดยตรงกบัผูซ้ื้อและท าให้เกิดการตอบสนองในทนัที  แต่ตอ้งอาศยัฐานขอ้มูลลูกคา้และการใชส่ื้อ
ต่างๆ เพื่อส่ือสารโดยตรงกบัลูกคา้  เช่น ใชส่ื้อโฆษณาและแคตตาลอ็ก  
 5. คนหรือบุคลากร (People)  หมายถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวกบับุคคลทั้งหมดท่ีมีส่วนร่วมใน
การน าเสนอบริการ (ให้กบัลูกคา้)  ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของลูกคา้ ซ่ึงบุคคลในท่ีน้ีจะรวมถึง
พนกังานของกิจการลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการและลูกคา้อ่ืนๆ ท่ีร่วมอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มของการบริการนั้น  
พนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของกิจการ  ลูกคา้มักจะมองว่าพนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พนักงานส่วนหน้า  เป็นตัวแทนของกิจการและเป็นส่วนหน่ึงของการบริการด้วย  ส าหรับ           
การบริการบางประการท่ีพนกังานและลูกคา้ท่ีมาติดต่อกนัมาก  พนกังานก็คือตวับริการ  เน่ืองจาก
ในยุคปัจจุบนั ลูกคา้มีความคาดหวงัเก่ียวกบัสินคา้และบริการสูงข้ึน  แต่มีความภกัดีต่อตราสินคา้
และกิจการนอ้ยลง  เน่ืองจากมีขอ้มูลในการตดัสินใจและมีทางเลือกในการซ้ือสินคา้และบริการมาก
ข้ึน  จึงท าให้ลูกคา้ไม่ยอมรับสินคา้และบริการท่ีไม่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวงัท่ีสูงของ
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ตนได้  ดังนั้ นความสามารถของกิจการในการจัดการให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานท่ีลูกคา้คาดหวงัจึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมากยิง่ข้ึน 
 6. กระบวนการ (Process)  หมายถึงขั้นตอน  วิธีการ งานประจ าและงานต่างๆ ท่ีตอ้ง
ปฏิบติัตามก าหนดเวลา  รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ในการน าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการให้กบัลูกคา้ 
หรือวิธีการขั้นตอนต่างๆ ท่ีใชเ้พื่อใหกิ้จกรรมบรรลุผลส าเร็จท่ีตอ้งการ  
  ปัจจยัท่ีส าคญัในการตดัสินใจเก่ียวกบักระบวนการ 
   ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการออกแบบกระบวนการ  นกัการตลาดบริการควร
จะตอ้งค านึงถึงปัจจยัส าคญัดงัต่อไปน้ี 
   1. ระดบัของการมีส่วนร่วมของลูกคา้ในกระบวนการบริการ  กระบวนการ
บริการจะแตกต่างกนัตามระดบัการม่ีส่วนร่วมของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั  เช่น กระบวนการบริการใน
กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งบริการตนเองจะแตกต่างจากกรณีท่ีมีพนกังานใหบ้ริการลูกคา้  
   2. สถานท่ี ท่ีใช้ในการน า เสนอบริการ  มีความส าคัญต่อออกแบบ
กระบวนการให้บริการ  ในกรณีท่ีกระบวนการให้บริการลูกคา้เกิดข้ึนในสถานท่ีเฉพาะของกิจการ
บริการ  เช่น โรงภาพยนตร์หรือร้านซกัแหง้ 
   3. ประเภทของบริการ  การออกแบบกระบวนการจะตอ้งพิจารณาว่าบริการ
นั้นใชบุ้คคลหลกัในการให้บริการ  เช่น บริการท่ีปรึกษาดา้นการจดัการธุรกิจ  หรือว่าใชเ้คร่ืองมือ
เป็นหลกัในการใหบ้ริการ 
   4. ระดบัของการติดต่อกนัระหวา่งพนกังานและลูกคา้มากหรือนอ้ย 
   5. ระดบัของความเป็นมาตรฐาน  ควรจะพิจารณาวา่การน าเสนอบริการนั้นมี
รูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ งหมดทุกคร้ัง เพื่อการควบคุมคุณภาพและลดต้นทุนในการ
ด าเนินงาน 
   6. ระดับของความซับซ้อนของบริการ จะเก่ียวขอ้งกับจ านวนของล าดับ
ขั้นตอนหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการ  กระบวนการของการให้บริการท่ีมีความ
ซบัซอ้นมาก เช่น บริการรับจดังานแต่งาน  จะแตกต่างจากกระบวนการของการให้บริการท่ีมีความ
ซบัซอ้นนอ้ย 
  7. หลกัฐานทางกายภาพ (Physical  Evidence)  หมายถึงส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมต่างๆ 
ท่ีสามารถมองเห็นหรือรับรู้ไดแ้ละใชเ้ป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงคุณภาพของบริการ 
   กลยทุธห์ลกัฐานทางกายภาพ   
   เพื่อให้การจดัการทางกายภาพเกิดผลส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ของกิจการควรปฏิบติัตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 
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   1. ก าหนดวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนเก่ียวกบัหลกัฐานทางกายภาพ โดยเน้นให้
ผลกระทบท่ีเกิดจากหลกัฐานทางกายภาพสอดคลอ้งกับวิสัยทศัน์  ภารกิจหลกั  และเป้าหมาย
โดยรวมของกิจการเป็นส าคญั 
   2. สร้างผงักระบวนการบริการ เพื่อช่วยให้สามารถมองเห็นกระบวนการ
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดในการใหบ้ริการไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน 
   3. วิเคราะห์บทบาทของหลกัฐานทางกายภาพโดยพิจารณาจากลกัษณะของ
การใหบ้ริการของกิจการ เช่น การใหบ้ริการทางไกลและภูมิทศัน์บริการ มีลกัษณะซบัซอ้นมากหรือ
บริการท่ีลูกคา้ใหบ้ริการตนเองและภูมิทศัน์บริการมีลกัษณะซบัซอ้นนอ้ย    
   4. วิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงหลกัฐานทางกายภาพ  
หลกัฐานทางกายภาพท่ีมีประสิทธิผลควรจะสามารถสร้างแรงดึงดูดประสาทสมัผสัทั้ง 5 ทั้งรูป รส 
กล่ิน เสียงและสมัผสั  
   5. ควรมีการปรับปรุงหลกัฐานทางกายภาพใหมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอ
เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
   6. สร้างทีมงานท่ีประกอบดว้ยตวัแทนท่ีมาจากทุกหน่วยงานหลกัท่ีเก่ียวขอ้ง  
เพือ่ท าหนา้ท่ีในการจดัการและตดัสินใจเก่ียวกบัหลกัฐานทางกายภาพใหเ้กิดประสิทธิภาพตาม
เป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้    
 พิบูล  ทีปะปาล (2545 : 45)  กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 
4P’s)  หมายถึง  กลุ่มของเคร่ืองมือการตลาดซ่ึงธุรกิจใชร่้วมกนัในการวางกลยุทธ์  เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ทางการตลาด  คือการตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค  เคร่ืองมือทางการตลาด         
4 ประการ ประกอบดว้ย  ผลิตภณัฑ์ (Product)  ราคา (Price)   การจดัจ าหน่าย (Place)  และการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion)  ซ่ึงเรียกวา่ 4P’s 
 ส่วนประสมการตลาด หมายถึงตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนั
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบดว้ยเคร่ืองมือต่อไปน้ี 
 1. ผลิตภัณฑ์ (Product)   หมายถึง ส่ิง ท่ี เสนอขายโดยธุรกิจ  เพื่อตอบสนอง          
ความจ าเป็นหรือความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจ  ประกอบดว้ยส่ิงสัมผสัไดแ้ละสัมผสั
ไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ์  สี  ราคา  คุณภาพ  ตราสินคา้บริการ  และช่ือเสียงของผูข้าย  ผลิตภณัฑ์
อาจจะเป็นสินคา้  บริการ  สถานท่ี บุคคล  หรือความคิดเห็น  ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจจะมีตวัตน
หรือไม่มีตวัตนก็ได ้ ผลิตภณัฑ์จึงประกอบดว้ย  สินคา้ บริการ  ความคิด  สถานท่ี  องค์กรหรือ
บุคคล  ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์  มีคุณค่าในสายตาของลูกคา้ตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี 
  1.1 ความแตกต่างของผลิตภณัฑแ์ละทางการแข่งขนั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  
29 

  1.2 องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ เช่น ประโยชน์พื้นฐาน  รูปลกัษณ์  คุณภาพ     
การบรรจุภณัฑ ์ ตราสินคา้ ฯลฯ 
  1.3 การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์  เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัท       
เพื่อแสดงต าแหน่งท่ีแตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย 
  1.4 การพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่อให้ผลิตภณัฑ์มีลกัษณะใหม่และปรับปรุงให้ดีข้ึน  
ซ่ึงตอ้งค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน 
  1.5 กลยทุธ์เก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ ์และสายผลิตภณัฑ ์
 2. ราคา (Price)  หมายถึง จ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายเพื่อให้ได้
ผลิตภณัฑ ์ หมายถึง  คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน  ราคาเป็น P  ตวัท่ีสองท่ีเกิดข้ึนถดัจาก Product 
ราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้  ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กับราคาของ
ผลิตภณัฑ์นั้นๆ ถา้คุณค่าสูงกว่าราคา  ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ  ดงันั้นผูก้  าหนดกลยุทธ์ดา้นราคา
ตอ้งค านึงถึง  
  2.1 คุณค่าท่ีรับรู้ ในสายตาของลูกคา้  ซ่ึงตอ้งพิจารณาการยอมรับของลูกคา้ใน
คุณค่าของผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ราคาผลิตภณัฑน์ั้น   
  2.2 ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.3 การแข่งขนั 
  2.4 ปัจจยัอ่ืนๆ  
 3. การจดัจ าหน่าย (Place)  หมายถึงโครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนั
และกิจกรรมใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด  สถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑ์
ออกสู่ตลาดเป้าหมาย  คือสถาบันการตลาดส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตัวสินค้า  
ประกอบด้วยการขนส่ง  การคลังสินค้า  และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง  การจัดจ าหน่ายจึง
ประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 
  3.1 ช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
กับการเคล่ือนยา้ยกรรมสิทธ์ิในผลิตภัณฑ์หรือเป็นการเคล่ือนยา้ยผลิตภัณฑ์จากผูผ้ลิตไปยงั
ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างธุรกิจหรือหมายถึงเส้นทางท่ีผลิตภณัฑแ์ละกรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑถู์กเปล่ียน
มือไปยงัตลาดในระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายประกอบดว้ยผูผ้ลิต  คนกลาง  ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้
ทางอุตสาหกรรม  ซ่ึงอาจจะใชช่้องทางตรงจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมและ
ใชช่้องทางออ้มจากผูผ้ลิตผา่นคนกลางไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 
  3.2 การกระจายสินคา้ หรือการสนบัสนุนการกระจายตวัสินคา้สู่ตลาด  หมายถึง 
งานท่ีเก่ียวขอ้งกับการวางแผน  การปฏิบติัตามแผนและการควบคุมเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ  ปัจจัย     
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การผลิต  และสินคา้ส าเร็จรูป  จากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดสุดทา้ยในการบริโภคเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้โดยมุ่งหวงัก าไร  หรือหมายถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑ์
จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค  หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม  การกระจายตวัสินคา้ท่ีส าคญัมีดงัน้ี   
   3.2.1 การขนส่ง (Transportation) 
   3.2.2 การเกบ็รักษาสินคา้ (Storage)  และการคลงัสินคา้ (Warehousing) 
   3.2.3 การบริหารสินคา้คงเหลือ (Inventory  Management) 
  ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดนั้น จ าเป็นจะตอ้งวิเคราะห์ถึงปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอก  เพื่อศึกษาถึงจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค  นอกจากน้ีกลยุทธ์
การตลาดจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัระบบการวางแผนการตลาด  ระบบการจดัองคก์าร ระบบปฏิบติัการ
ทางการตลาด  ระบบควบคุมการตลาด  และระบบขอ้มูลทางการตลาด  ซ่ึงการใชก้ลยุทธ์นั้นเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมายใหเ้กิดความพอใจสูงสุด 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความ       
พึงพอใจต่อตราสินคา้ หรือบริการ  หรือความคิดต่อบุคคล  โดยใชเ้พื่อจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการเพื่อ
เตือนความทรงจ าในผลิตภณัฑ ์ โดยคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก  ความเช่ือ  และพฤติกรรมการ
ซ้ือ  หรือการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ  เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรม
การซ้ือ  การติดต่อส่ือสารอาจใช้พนักงานขายท าการขายและการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน  
เคร่ืองมือติดต่อส่ือสารการตลาดมีหลายแบบ ดงัน้ี 
  4.1 การโฆษณา เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองคก์ารและผลิตภณัฑ์
บริการ  ท่ีตอ้งมีการจ่ายเงินโอยผูอุ้ปถมัภร์ายการ   
  4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย เป็นการส่ือสารระหว่างบุคคลกับบุคคลเพื่อ
พยายามจูงใจผูซ้ื้อท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซ้ือผลิตภณัฑ์หรือบริการ  หรือเป็นการเสนอขายโดย
หน่วยงานขายเพื่อใหเ้กิดการขายและสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้   
  4.3 การส่งเสริมการขาย  เป็นส่ิงจูงใจท่ีมีคุณค่าพิเศษท่ีกระตุน้หน่วยงานขาย  ผูจ้ดั
จ  าหน่าย  หรือผูบ้ริโภคคนสุดท้าย  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการขายในทันทีทันใด  เป็น
เคร่ืองมือกระตุน้ความตอ้งการซ้ือท่ีใชส้นบัสนุนการโฆษณา  และการขายโดยใชพ้นกังานขาย  ซ่ึง
สามารถกระตุน้ความสนใจ  การทดลองใช้หรือการซ้ือ  โดยลูกคา้คนสุดทา้ยหรือบุคคลอ่ืนใน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย  การส่งเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ 
   4.3.1 การกระตุน้ผูบ้ริโภค เรียกวา่การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค 
   4.3.2 การกระตุน้คนกลาง  เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง 
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   4.3.3 การกระตุน้พนักงานขาย เรียกว่า การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนักงาน
ขาย 
  4.4 การใหข่้าวและการประชาสัมพนัธ์ มีความหมาย คือการใหข่้าว เป็นการเสนอ
ข่ายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ หรือบริการ  หรือตราสินคา้  หรือบริษทัท่ีไม่ตอ้งการมีการจ่ายเงินโดยผา่น
ส่ือกระจายเสียงหรือส่ิงพิมพ ์และการประชาสัมพนัธ์ หมายถึง ความพยายามในการส่ือสารท่ีมีการ
วางแผน โดยองคก์ารหน่ึงเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์าร  ต่อผลิตภณัฑห์รือต่อนโยบายใหเ้กิดกบั
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมหรือป้องกนัภาพพจน์หรือผลิตภณัฑข์องบริษทั 
  4.5 การตลาดทางตรง  การโฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง  และ
การตลาดเช่ือมตรงหรือการโฆษณาเช่ือมตรง  โดยอาศยัเคร่ืองมือท่ีส าคญัของการตลาดทางตรง 
โดยผา่นทางจดหมาย  จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  โทรศพัท ์ โทรสาร  หรืออินเตอร์เน็ต         
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2547 : 53) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด  (Marketing Mix 
หรือ 7Ps)  ประกอบดว้ย 
 1. ผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Product and Service) หมายถึง  ส่ิงท่ีเสนอขายเพือ่สนอง 
ต่อความพึงพอใจของลูกคา้  ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจจะมีตวัตน  หรือไม่มีตวัตนก็ได ้ ผลิตภณัฑ์
จึงประกอบด้วย  สินค้า บริการ  ความคิด  สถานท่ี  องค์กร หรือบุคคล  ผลิตภัณฑ์ต้องมี
อรรถประโยชน์ มีคุณค่าในสายตาของลูกคา้  จึงจะมีผลท าใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้ การก าหนด
กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ จะตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี 
  1.1 ความแตกต่างของผลิตภณัฑแ์ละความแตกต่างทางการแข่งขนั 
  1.2 พิจารณาจากองคป์ระกอบ(คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ ์ เช่น  รูปร่าง ลกัษณะ  
คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ ฯลฯ 
  1.3 การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์ เป็นการออกแบบผลิตภณัฑข์องบริษทั  เพื่อ
แสดงต าแหน่งท่ีแตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย 
  1.4 การพฒันาผลิตภณัฑ ์เพื่อใหผ้ลิตภณัฑมี์ลกัษณะใหม่และปรับปรุงใหดี้ข้ึน  
ซ่ึงจะตอ้งค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหดี้ยิง่ข้ึน 
  1.5 กลยทุธ์เก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ ์
 2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปของตวัเงิน  และราคาเป็นตน้ทุน
ของลูกคา้  ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่าของผลิตภณัฑก์บัราคาของผลิตภณัฑ ์ ถา้คุณค่าสูง
กวา่ราคา  ผูบ้ริโภคกจ็ะตดัสินใจซ้ือ  ดงันั้นผูก้  าหนดกลยทุธ์ดา้นราคาตอ้งค านึงถึง 
  2.1 คุณค่าท่ีรับรู้ในสายตาของลูกคา้  ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาวา่การยอมรับของลูกคา้
ในคุณค่าของผลิตภณัฑสู์งกวา่ราคาผลิตภณัฑน์ั้น 
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  2.2 ตน้ทุนของสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.3 สภาพการแข่งขนัในตลาด 
  2.4 กลยทุธ์การตลาดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น ภาพลกัษณ์ของสินคา้  การส่งเสริม
การขาย 
 3. การจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทอง ซ่ึงประกอบด้วย  
สถาบนัหรือกิจกรรม  ใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด  สถาบนัท่ีน า
ผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมายก็คือสถาบนัการตลาด  ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้  
ประกอบด้วย  การขนส่ง  การคลังสินค้าและการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง  การจัดจ าหน่าย               
จึงประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
  3.1 ช่องทางการจดัจ าหน่าย  หมายถึง  เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์หรือกรรมสิทธ์ิท่ี
ผลิตภัณฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาด  ในระบบช่องทางการจัดจ าหน่าย จึงประกอบด้วยผูผ้ลิต          
คนกลางผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 
  3.2 การสนับสนุนการกระจายตวัสินค้าสู่ตลาด  หมายถึง  กิจกรรทท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค  หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่าง
ผูข้ายกบัผูซ้ื้อเพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ  การติดต่อส่ือสารอาจใช้พนักงานขายท า    
การขายและการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น  เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการ  ซ่ึงอาจ
เลือกใช้หน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือตอ้งใช้หลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสาน  
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้  ผลิตภณัฑ์  คู่แข่งขนั  โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้ 
เคร่ืองมือส่งเสริมท่ีส าคญั  ไดแ้ก่ 
  4.1 การโฆษณา  เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกับองค์กรและ
ผลิตภณัฑ ์บริการหรือความคิดท่ีตอ้งการมีการจ่ายเงิน 
  4.2 การขายโดยใชพ้นกังาน  เป็นกิจกรรมการแจง้ข่าวสาร  และจูงใจตลาดโดย
ใชบุ้คคล 
  4.3 การส่งเสริมการขาย  หมายถึง  กิจกรรมการส่งเสริมท่ีนอกเหนือจาก        
การโฆษณา  การขายโดยใช้พนักงานขาย  และการให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์  ซ่ึงสามารถ
กระตุน้ความสนใจทดลองใชห้รือการซ้ือโดยลูกคา้ขั้นสุดทา้ยหรือบุคคลอ่ืน 
  4.4 การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์  การให้ข่าวเป็นการเสนอความคิด
เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน  กระบวนการ  ประชาสัมพนัธ์  หมายถึง  ความ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  
33 

พยายามท่ีมีการวางแผนโดยองคก์ารหน่ึง  เพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์ารให้เกิดกบักลุ่มใดกลุ่ม
หน่ึง  การใหข่้าวเป็นกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพนัธ์ 
  4.5 การตลาดทางตรงและการตลาดเช่ือมตรง  เป็นการติดต่อส่ือสารกับ
กลุ่มเป้าหมาย  เพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง  หรือหมายถึง  วิธีการต่างๆ ท่ีนักการตลาดใช้
ส่งเสริมผลิตภณัฑโ์ดยตรงกบัผูซ้ื้อและท าใหเ้กิดการตอบสนองในทนัที 
 5. บุคลากร (People) หรือ พนักงาน  เป็นส่วนประสมการตลาดซ่ึงต้องอาศัย      
การคดัเลือก  การฝึกอบรม   การจูงใจ  เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ได ้ และ 
สร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่งขนั  พนกังานตอ้งมีความสามารถ  มีทศันคติท่ีดีสามารถตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของลูกคา้ได ้ รวมทั้งมีความคิดริเร่ิม  มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา  และ
สามารถสร้างค่านิยมใหก้บับริษทัจะครอบคลุม 2 ประเดน็ ดงัน้ี 
  5.1 บทบาทของบุคลากร  ส าหรับธุรกิจบริการ  ผูใ้หบ้ริการนอกจากจะท าหนา้ท่ี
ผลิตบริการแลว้ยงัตอ้งท าหนา้ท่ีขายผลิตภณัฑบ์ริการไปพร้อมๆ กนัดว้ย  การสร้างความสมัพนัธ์กบั
ลูกคา้มีส่วนจ าเป็นอยา่งมากส าหรับการบริการ 
  5.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างลูกคา้ดว้ยกนั  คุณภาพการบริการของลูกคา้รายหน่ึง
อาจมีผลมาจากลูกคา้อ่ืนแนะน ามา  ตวัอยา่งท่ีเกิดข้ึน  เช่น กลุ่มของลูกคา้ท่ีบอกต่อกนัไป  แต่ปัญหา
ท่ีผูบ้ริหารการตลาดจะพบคือการควบคุมระดบัคุณภาพการบริการใหอ้ยูใ่นระดบัคงท่ี 
 6. กระบวนการ (Process)  ในกลุ่มธุรกิจบริการ  กระบวนการในการส่งมอบ
บริการมีความสัมพนัธ์เช่นเดียวกบัเร่ืองทรัพยากรบุคคล  แมว้่าผูใ้ห้บริการจะมีความสนใจดูแล
ลูกคา้อยา่งดีกไ็ม่สามารถแกปั้ญหาใหก้บัลูกคา้ไดท้ั้งหมด ระบบการส่งมอบบริการจะครอบคลุมถึง
นโยบายและกระบวนการท่ีน ามาใช ้ ระดบัการใชเ้คร่ืองจกัรกลในการให้บริการ  อ านาจตดัสินใจ
ของพนกังาน  การท่ีมีส่วนร่วมของลูกคา้ในกระบวนการใหบ้ริการ   
 7. ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence)  หมายถึง  การพฒันาทางดา้น
กายภาพ  ซ่ึงลูกคา้มองเห็นไดแ้ละรูปแบบการให้บริการ  โดยการสร้างภาพรวม  เพื่อสร้างคุณค่า
ใหแ้ก่ลูกคา้ไดท้ราบถึงภาพลกัษณ์ ของการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน 
 ตามทฤษฎีของ  คอทเลอร์ (ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ 2550 :50 , อา้งถึงใน Philip 
Kotler 1997 :  47 ) ประกอบดว้ย 
 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) คือ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีน าเสนอแก่ตลาดเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้และสร้างคุณค่าให้เกิดข้ึน   บริการเป็นผลิตภณัฑ์อย่างหน่ึง  เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ตวัตน  ไม่สามารถจบัตอ้งได ้ มีลกัษณะเป็นอาการนาม  ไม่ว่าจะเป็นความสะดวก ความรวดเร็ว  
ความสบายตวั  ความสบายใจ  การใหค้  าปรึกษา  เป็นตน้  บริการจะตอ้งมีคุณภาพเช่นเดียวกบัสินคา้  
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แต่คุณภาพของบริการจะตอ้งประกอบมาจากหลายปัจจยัท่ีประกอบกนั  ทั้งความรู้  ความสามารถ 
และประสบการณ์ของพนกังาน   ความทนัสมยัของอุปกรณ์  ความรวดเร็วและความต่อเน่ืองของข้ึน
ตอนการส่งมอบบริการ  ความสวยงามของอาคารสถานท่ี  รวมถึงอธัยาศยัไมตรีของพนกังานทุกคน  
และในธุรกิจการบริการจะตอ้งค านึงถึงความจ าเป็นและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์
หรือบริการเป็นหลกั  เพื่อท่ีธุรกิจจะสามารถน าเสนอผลิตภณัฑบ์ริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด 

 2. ราคา (Price) คือ ตน้ทุนทั้งหมดท่ีลูกคา้ตอ้งจ่ายในการแลกเปล่ียนสินคา้หรือ
บริการ รวมถึงเวลา  การตั้งราคามีผลอยา่งมากต่อการตดัสินใจซ้ือบริการของสินคา้  และราคาของ
การบริการเป็นปัจจยัส าคญัในการบอกถึงคุณภาพท่ีไดรั้บ  คือ  ราคาสูงคุณภาพในการบริการน่าจะ
สูงดว้ย  ท าให้ลูกคา้มีความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บบริการท่ีสูงดว้ย  แต่ผลท่ีตามมาคือ  บริการตอ้งมี
คุณภาพตอบสนองความคาดหวงัของลูกคา้ได ้ ในขณะท่ีการตั้งราคาต ่า  ลูกคา้มกัจะคิดว่าจะไดรั้บ
การบริการท่ีมีคุณภาพด้อยตามไปด้วย  ซ่ึงถ้าหากราคาต ่ามาก  ลูกค้าอาจจะไม่ใช้บริการได ้ 
เน่ืองจากไม่กลา้ท่ีจะเส่ียงต่อบริการท่ีจะไดรั้บ   

 3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกระบวนการท างานท่ีจะท าให้สินคา้หรือ
บริการน าไปสู่ตลาดเพื่อให้ผูบ้ริโภคไดรั้บบริโภคสินคา้หรือบริการท่ีตอ้งการ   ในการจดัจ าหน่าย
ตอ้งพิจารณาถึงความสะดวกสบายในการรับบริการ  การส่งมอบสินคา้  สถานท่ีและเวลาในการ     
ส่งมอบในการใหบ้ริการนั้นสามารถใหบ้ริการผา่นช่องทางการจดัจ าหน่ายได ้4 วิธี คือ 

  3.1 การให้บริการผ่านร้าน  เป็นแบบการให้บริการท่ีท ากนัมานาน  เช่น ร้าน   
ตดัผม  ร้านซกัรีด  ร้านให้บริการอินเตอร์เน็ต  ให้บริการดว้ยการเปิดร้านคา้ตามตึกแถวในชุมชน
หรือในหา้งสรรพสินคา้  และขยายสาขาออกไปเพื่อใหบ้ริการลูกคา้ใหสู้งสุด  

  3.2 การให้บริการถึงท่ีบา้นลูกคา้หรือสถานท่ีท่ีลูกคา้ตอ้งการ   การให้บริการ
แบบน้ีเป็นการส่งพนกังานไปให้บริการถึงท่ีบา้นหรือสถานท่ีอ่ืนตามความสะดวกของลูกคา้  เช่น  
การจดัส่งอาหารตามสัง่  การใหบ้ริการส่งพยาบาลไปดูแลผูป่้วย  การส่งพนกังานท าความสะอาดไป
ท าความสะอาดตามอาคาร  การให้บริการแบบน้ีธุรกิจไม่ตอ้งมีการจดัตั้งท่ีหรูหราหรือการเปิดเป็น
ร้านคา้บริการ  ส านกังานอาจจะเป็นบา้น  หรืออาจจะมีส านกังานแยกต่างหาก  ลูกคา้สามารถติดต่อ
ดว้ยการใชโ้ทรศพัทห์รือโทรสาร   

  3.3 การให้บริการผ่านตวัแทน  การให้บริการแบบน้ีเป็นการขยายธุรกิจด้วย    
การขายเฟรนไชส์หรือการจดัตั้งตวัแทนในการใหบ้ริการ  

  3.4 การให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  การให้บริการแบบน้ีเป็นบริการ
ค่อนขา้งใหม่  โดยอาศยัเทคโนโลยีมาช่วยลดตน้ทุนจากการจา้งพนักงาน  เพื่อท าให้การบริการ
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เป็นไปไดอ้ยา่งสะดวด  รวดเร็วและบริการตลอด 24 ชัว่โมง  เช่น การให้บริการผา่นเคร่ืองเอทีเอม็  
เคร่ืองชัง่น ้ าหนกัหยอดเหรียญตามศูนยก์ารคา้  การใหบ้ริการดาวน์โหลดขอ้มูลจากส่ืออินเตอร์เน็ต 

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  เป็นการส่ือสารทางการตลาดท่ีตอ้งแน่ใจ   
ว่าตลาดเป้าหมายเขา้ใจและใหคุ้ณค่าแก่ส่ิงท่ีเสนอขาย  ประกอบไปดว้ย  การโฆษณา  การส่งเสริม
การขาย  การประชาสัมพนัธ์  การส่งเสริมการตลาดจะช่วยกระตุน้ให้ลูกคา้ท าตามในส่ิงท่ีเรา
คาดหวงั  ไดแ้ก่  การรู้จกัและตระหนกัถึงตวัผลิตภณัฑ ์ เกิดความตอ้งการใช ้และการตดัสินใจซ้ือ
และซ้ือมากข้ึน  ดังนั้ นส่ิงท่ีส าคญัในการวางแผนการส่งเสริมการตลาดธุรกิจต้องพิจารณาถึง
พฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้  เพื่อท่ีจะเลือกวิธีการติดต่อส่ือสารท่ีสามารถเขา้ถึงและจูงใจ
ลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 5.   บุคคล (People)  การบริการตอ้งมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัคนทั้งผูใ้ห้บริการ
และผูรั้บบริการ  คนเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีอาจท าให้ลูกคา้รับรู้ถึงคุณภาพหรือเป็นผูท้  าลายคุณภาพ     
ก็ได ้ บริษทัตอ้งเตรียมกระบวนการเก่ียวกบัคนหรือบุคลากรเป็นส าคญัตั้งแต่  การสรรหา  รับคน
เขา้ท างาน  ฝึกอบรมและกระตุน้พนักงาน  โดยเฉพาะพนักงานในส่วนน้ีต้องติดต่อกับลูกคา้
โดยตรง   บุคลากรเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ  เน่ืองจากบุคคลจะเขา้มา
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการบริการมากท่ีสุด  บุคลากรสามารถสร้างความพึงพอใจท่ีจะดึงดูดลูกคา้
หรือไล่ลูกคา้ 

 6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  เป็นองคป์ระกอบของธุรกิจบริการท่ี
ลูกคา้สามารถมองเห็นและใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพิจารณาและตดัสินใจซ้ือบริการได ้ตวัอยา่งของส่ิงท่ี
มองเห็น ไดแ้ก่  อาคารส านกังาน  ท าเลท่ีตั้ง  การตกแต่งส านกังาน เคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใช ้ สัญลกัษณ์
ของบริษทั  ส่ิงพิมพท่ี์บริษทัจดัท าหรือเลือกใชแ้ละส่ิงท่ีมองเห็นต่างๆ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะสะทอ้นถึง
รูปแบบและคุณภาพของบริษทั  แต่จะช่วยเสริมสร้างความมัน่ใจให้แก่ลูกคา้  คือ ลูกคา้จะอาศยั
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพเป็นปัจจยัหน่ึงในการเลือกใช้บริการ  โดยส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพยิ่ง
หรูหรา สวยงาม  บริการน่าจะมีคุณภาพสูงตามไปดว้ย 

 7. กระบวนการ (Process) เป็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัมาก  เป็น
การสร้างสรรคแ์ละส่งมอบส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์ โดยอาศยักระบวนการท่ีวางแผนมาเป็น
อยา่งดี  ตอ้งอาศยัพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพ  หรือเคร่ืองมือทนัสมยัในการท าใหเ้กิดกระบวนการท่ี
สามารถส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพได ้ เน่ืองจากการให้บริการโดยทัว่ไปมกัจะประกอบไปดว้ย
หลายขั้นตอนใดไม่ดีแมแ้ต่ขั้นตอนเดียวยอ่มท าใหก้ารบริการไม่เป็นท่ีประทบัใจแก่ลูกคา้  กลยทุธ์ท่ี
ส าคญัส าหรับการบริการ คือ เวลาและประสิทธิภาพในการบริการ  ดงันั้นกระบวนการบริการท่ีดีจึง
ควรมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการส่งมอบ  รวมถึงตอ้งง่ายต่อการปฏิบติัการเพื่อท่ี
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พนักงานจะไดไ้ม่เกิดความสับสน  ท างานไดอ้ย่างถูกตอ้งและมีแบบแผนเดียวกนังานท่ีไดต้อ้งมี
ประสิทธิภาพ 
 ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงขอสรุปว่า  ส่วนประสมทางการตลาดมีความส าคญัต่อการศึกษาใน
คร้ังน้ี คือมหาวิทยาลยัฯ จะตอ้งพยายามท่ีจะศึกษาปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษา
ของนกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยพิจารณาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีนกัศึกษา
สาธารณรัฐประชาชนจีนตอ้งการทางดา้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตร  ดา้นถานท่ี  ดา้น
หลกัสูตร  ดา้นการบริการแนะแนวการศึกษา  ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการ
สอนและด้านคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ โดยในส่วนประสมทางการตลาดจ าเป็นต้อง
พิจารณาถึงความแตกต่างทางการแข่งขนั  การส่งเสริมการตลาด กระบวนการจดัการเรียนการสอน  
รวมถึงดา้นต่างๆ เพื่อใหเ้หมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของนกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน
ไดม้ากท่ีสุด 
 
5. งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
  ก าธร  ธรรมพิทกัษ ์(2541 :52-53) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ
ศึกษาต่อในระดบัอาชีวศึกษาในจงัหวดัพะเยา ผลการศึกษาพบว่า  การเสียค่าใชจ่้ายสูงในการเรียน
เก่ียวกบัเทคโนโลยีในการศึกษา  ซ่ึงเป็นรายจ่ายท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความสามารถท่ีจะไดรั้บจาก  
การเรียนจะท าใหน้กัเรียนตดัสินใจเรียนต่อระดบัอาชีวศึกษา  

 จุฑามาศ  แซ่เตียว (2544) ได้ท าการวิจยัเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวดัเชียงใหม่ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนสอน
คอมพิวเตอร์  พบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดให้ความส าคญัมากทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ใหค้วามส าคญัในเร่ืองการมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงพอ   ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑใ์ห้
ความส าคญัในเร่ืองหลกัสูตรท่ีเปิดสอน     ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ให้ความส าคญัในเร่ือง
การขายโดยใชพ้นักงานขาย  การดูแลเอาใจใส่ลูกคา้  และปัจจยัดา้นราคาให้ความส าคญัในเร่ือง    
ค่าเรียนต่อหลกัสูตรท่ีต ่ากวา่ท่ีอ่ืน 
  ภกัดี  ศรีอรุณ (2546)  ไดท้  าการศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
ท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี  ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  
สาขาการบญัชี ในจงัหวดัล าปาง  ผลการวิจยัพบวา่  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการทุกปัจจยั
มีผลอยูใ่นระดบัมาก  โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย คือ ปัจจยัดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ รองลงมาคือ ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ  ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์  ปัจจัยด้าน
บุคลากร  ปัจจยัดา้นราคา  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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ตามล าดับ    ผลการศึกษาในปัจจยัย่อยแต่ละปัจจยัมีรายละเอียดดังน้ี  ปัจจยัด้านการสร้างและ      
การน าเสนอลักษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อของนักศึกษาท่ีมีค่าเฉล่ียระดับ
ความส าคัญมาก  คือ  อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทันสมัย รองลงมาคือ  มีอาคารเรียนท่ี
สะดวกสบายและเพียงพอ  และมีส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานศึกษา  ตามล าดบั  ปัจจยัดา้น
กระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อของนกัศึกษาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัมาก  
คือ มีกระบวนการสอนและเทคนิคการสอนท่ีทนัสมยั รองลงมาคือ  ระยะเวลาการศึกษาตาม
หลกัสูตร  และขั้นตอนในการให้บริการต่างๆ รวดเร็ว  ตามล าดบั  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อ
การเลือกศึกษาต่อของนักศึกษาท่ีมีค่าเฉล่ีย ระดับความส าคัญมาก คือ ความน่าเช่ือถือและ            
การยอมรับของสถานประกอบการท่ีม่ีต่อสถาบนั รองลงมาคือ วุฒิการศึกษาท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บ  และ
รายวิชาท่ีตอ้งศึกษาตามหลกัสูตร  ตามล าดบั  ปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อของ
นกัศึกษาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัมาก คือ ความเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นของอาจารยท่ี์สอน  
รองลงมาคือ  ระดบัการศึกษาหรือวุฒิการศึกษาของอาจารยท่ี์สอน  และจ านวนของอาจารยใ์น
สถาบนั  ตามล าดบั  ปัจจยัดา้นราคา ท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อของนักศึกษาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบั
ความส าคญัมาก คือ  มีบริการทุนการศึกษาหรือกองทุนให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา  รองลงมาคือ  ระดบั
ราคาของค่าลงทะเบียนหรือค่าหน่วยกิต และสามารถผอ่นช าระค่าลงทะเบียนหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ได ้ 
ตามล าดบั  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อของนกัศึกษาท่ีมีค่าเฉล่ีย
ระดับความส าคัญมาก  คือ สถานท่ีตั้ งเดินทางไปมาสะดวก  รองลงมาคือ สถานท่ีตั้ งของ
สถานศึกษาอยู่ใกลท่ี้พกัอาศยั  และมีวิทยาเขตให้เลือกศึกษาไดห้ลายแห่งตามล าดบั  ปัจจยัดา้น
ส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อของนกัศึกษาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัมาก  คือ      
มีการใหโ้ควตาเพื่อศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ รองลงมาคือ  มีการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ
ต่างๆ และหน่วยแนะแนวของสถาบนัการศึกษาต่างๆ มาใหข้อ้มูลตามล าดบั 

 วงจนัทร์  อรุณเจริญพรชยั (2549) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูป้กครองในการเลือกโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา  ในอ าเภอเมือง  จงัหวดัสมุทรสาคร 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 26-35 ปี การศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี  
มีอาชีพคา้ขายเป็นเจา้ของกิจการหรือมีธุรกิจส่วนตวั  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20,000  บาท มี
บุตรหลานในครอบครัว 2 คน มีบุตรหลานเรียนระดบัประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชน 1 คน รับส่ง
บุตรหลานในการเดินทางไปกลบัโรงเรียนเอง  และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ     
การตดัสินใจมีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบัมากทุกปัจจยั  โดยเรียงตามล าดบัความส าคญัจากมากไปหา
นอ้ย  ดงัน้ี 1. ปัจจยัดา้นบุคลากร  ผูป้กครองใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัอนัดบัแรก คือ โรงเรียนมีร้ัวกั้น
เป็นสัดส่วน 2. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ย คือ หลกัสูตรการศึกษา  3.  ปัจจยั
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ดา้นการจดัจ าหน่ายให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อย คือ โรงเรียนมีร้ัวกั้นเป็นสัดส่วน  4. ปัจจยัดา้น
กระบวนการใหบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ย คือ มีการสอนและการใชบ้ริการอยา่งมีคุณภาพ  
5. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อย คือ มีโรงอาหารสะอาดและขนาด
ของโรงอาหารเหมาะสมกบัจ านวนนักเรียน 6. ปัจจยัดา้นราคาให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อย คือ 
ความชดัเจนของการแจง้ค่าธรรมเนียม  7.  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยั
ย่อย คือ การอ านวยความสะดวกในการให้ขอ้มูลเด็กและข่าวสารของโรงเรียนแก่ผูป้กครองอย่าง
ต่อเน่ือง  ส าหรับปัจจยัภายนอกท่ีผูป้กครองให้ความส าคญัมากท่ีสุดดา้นเทคโนโลยใีหค้วามส าคญั
ต่อปัจจยัดา้นเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษามีการพฒันากา้วหนา้มากข้ึน ดา้นภูมิศาสตร์  
ให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยคือ  ถนนหนทางและการจราจรจากบา้นถึงโรงเรียนมีความสะดก     
ดา้นสังคมให้ความส าคญัสูงสุดต่อปัจจยัย่อย คือ  การให้คุณค่ากบัผูท่ี้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีมยัใหม่  และการใหคุ้ณค่ากบัผูท่ี้มีความรู้ความสามารถดา้นภาษา 
  ประพนัธ์  แสงทองดี (2550 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การเลือกและการตดัสินใจ
เขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกและการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ
ศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการเปรียบเทียบการตดัสินใจ  และศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการกบัระดบัการตดัสินใจ  โดยขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง
นกัศึกษาของทั้ง 2 แห่ง นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกและตดัสินใจเขา้ศึกษาในสาขาการจดัการทัว่ไป  
เหตุผลท่ีเลือกเพราะใกลบ้า้น   ผูมี้ส่วนร่วมในการเลือก คือบุคคลในครอบครัว  มีการศึกษาขอ้มูล
ตั้ งแต่ช่วงหลังจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 รับรู้ข่าวสารจากเพื่อนและญาติ  และเลือกสาขาตาม       
ความถนัด  โดยพิจารณาดา้นหลกัสูตร ค่าใชจ่้าย  สถานท่ี และดา้นการสนับสนุนการเรียน  ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียอยูโ่ดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น    
 
6. สรุป   

 จากแนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัการตดัสินใจ และผลการศึกษาวิจยัของผูท่ี้ไดท้  าการศึกษาไว ้    
การตดัสินใจเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีทุกคนจะตอ้งเผชิญอยู่เสมอในชีวิตประจ าวนั คนทุกชาติ ทุกวยั      
ทุกภาษา  ตอ้งตดัสินใจดว้ยกนัทั้งส้ิน  ซ่ึงการตดัสินใจนั้น อาจข้ึนอยู่กบัจุดมุ่งหมายของแต่ละคน  
บางคนก็ประสบความส าเร็จในการตดัสินใจ  บางคนก็ประสบความลม้เหลวในการตดัสินใจ         
แต่ส่วนใหญ่แลว้จะประสบความลม้เหลวก่อเพื่อจะได้น าประสบการณ์นั้ นไปปรับปรุงแก้ไข
เพื่อท่ีจะประสบความส าเร็จต่อไป  การท่ีจะให้แต่ละคนพยายามหาแนวทางในการตดัสินใจท่ี
ถูกตอ้งดว้ยตวัเองซ่ึงอาจใชเ้วลานานมาก บางคนอาจจะตอ้งใชเ้วลานานตลอดชีวิต  ในการตดัสินใจ
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เข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้ น จัดได้ว่า            
อยูใ่นช่วงหัวเล้ียวหวัต่อของชีวิต เป็นการตดัสินใจท่ีจะเลือกวิถีทางในการด าเนินชีวิต การศึกษาจึง
เป็นส่ิงส าคญัมาก  เพราะจะตอ้งเลือกว่า จะเรียนท่ีไหน  และเรียนอะไรในการตดัสินใจ  นอกจาก
นกัเรียนจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกแลว้ ยงัมีปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เช่น  ขอ้มูลส่วน
บุคคล   รายไดข้องผูป้กครอง   ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตรและหลกัสูตรท่ีเรียนท่ีเป็น  
ตวัช่วยในการตดัสินใจ  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดน้ าตวัแปรต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีกล่าวมาแลว้ มาศึกษา
ร่วมกัน  โดยศึกษาว่าตัวแปรใดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยเพื่อ            
การส่ือสารของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ระดับปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม   
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บทที ่3 

 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
 ในการด าเนินการวิจัย เร่ือง การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา ใน
หลกัสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครปฐมของนกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน   และน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมประเด็น
ท่ีส่งผลใหน้กัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน เขา้มาศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม มีวิธีการ
ด าเนินการวิจยัดงัน้ี 
 1. การศึกษาเบ้ืองตน้ 
 2.  ขอบเขตของการศึกษา  
 3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 4.  ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
 5.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 6.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 7.  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
  
1. การศึกษาเบือ้งต้น 
  1.1  ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ งานวิจยัน้ีผูท้  าวิจยัการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ          
เขา้ศึกษา ในหลกัสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  ของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ระดับ     
ปริญญาตรี   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม  โดยท าการ
รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากศูนยก์ารศึกษานกัศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  และ
การเปิดรับนักศึกษาต่างประเทศของมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม พบว่า   มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐมไดเ้ร่ิมเปิดรับนักศึกษาต่างประเทศ โดยไดจ้ดัการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาจีนและ
นกัศึกษาเวียดนาม ในปี พ.ศ. 2550 เป็นตน้มา  

   1.2  ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจยั
และสร้างแบบสอบถาม 
   1.3 ศึกษาหลกัการสร้างแบบสอบถามเพื่อวดัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ และ
นกัศึกษาจากเอกสาร ต ารา งานวิจยั 
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2.  ขอบเขตของการศึกษา 
 2.1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  
  กลุ่มนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ีเขา้มาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
   นกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ทั้งหมด 247 คน 
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) 
  2.2  ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิัย  

ตวัแปรอิสระ (Independent  Variable)  ไดแ้ก่  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นความคาดหวงั 
 ตวัแปรตาม  (Dependent Variable) การตดัสินใจเขา้ศึกษาหลกัสูตรภาษาไทยเพื่อ           
การส่ือสาร ระดบัปริญญาตรี ในมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม    
 
3.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย  

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ         
เขา้ศึกษาในหลกัสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน  ระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  เป็นอุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยก าหนด
ขอบเขตและประเดน็ในแบบสอบถามแบ่งเป็น  4  ตอน 
 ตอนที ่  1  ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ เกบ็ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ  จ านวนพี่นอ้ง เกรดเฉล่ียสะสม รายไดข้องครอบครัวต่อเดือน  สถานภาพ
ของบิดามารดา  อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา และ จ านวนพี่น้องท่ีศึกษา ประกอบด้วย
แบบสอบถามท่ีมีค าถามปลายปิด (Closed End Question) จ านวน 8 ขอ้ 
     ตอนที่  2   ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษา
ในมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งเป็นดา้นไดด้งัน้ี  
   1. ดา้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
  2. ดา้นสถานท่ี 
  3. ดา้นหลกัสูตร 
  4. ดา้นการบริการแนะแนวการศึกษา 
  5. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 
  6. ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
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  7. ดา้นคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
 ตอนที ่ 3    ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความคาดหวงั 

 โดยท่ีแบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 โดยมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating  Scale)    โดยก าหนดใหมี้ระดบัการตดัสินใจ  5  ระดบั ของลิเคอร์ท (Likert Scale) ดงัน้ี 

     ระดบั  5  คือ ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจมากท่ีสุด 
 ระดบั  4  คือ ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจมาก 
 ระดบั  3  คือ ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจปานกลาง 
 ระดบั  2  คือ ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจนอ้ย 
 ระดบั  1  คือ ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจท่ีนอ้ยท่ีสุด 

 ตอนที่ 4  เป็นแบบสอบถามท่ีมีขอ้ค าถามปลายเปิด (Open Ended Form) เพื่อใหผู้ต้อบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เพิ่มเติม  มีลกัษณะเป็นแบบเติม
ขอ้ความถามนกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 การแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ียปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาในหลกัสูตร
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยั     
ราชภฏันครปฐม  คณะผูว้ิจยัไดแ้ปลความหมายของผลคะแนน  ดงัน้ี 

 ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจมากท่ีสุด  5 คะแนน 
 ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจมาก  4 คะแนน 
 ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจปานกลาง  3 คะแนน 
 ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจนอ้ย  2 คะแนน 
 ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจท่ีนอ้ยท่ีสุด  1 คะแนน 

 ก าหนดเกณฑต์ดัสินผลการสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชน
จีน ในเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาในหลกัสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ระดับ
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม   ดงัน้ี   

 ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจมากท่ีสุด       ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 
    ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจมาก        ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 
  ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจปานกลาง         ระดบัคะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 
  ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจนอ้ย          ระดบัคะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 

         ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจท่ีนอ้ยท่ีสุด     ระดบัคะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50
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4.   ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือเกบ็รวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
    1. ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม 
 2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคอร์ท 

(Likert Scale) 
 3. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในขอ้ 1-2 มาสร้างแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง         

เพื่อสอบถามคิดเห็นของนกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้
ศึกษาในหลกัสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ระดบัปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

4. น าแบบสอบถามให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้อง          
ความเหมาะสมของเน้ือหา และภาษาท่ีใชโ้ดยใหค้รอบคลุมตามวตัถุประสงค ์และจดัท า IOC (Index 
of Item – Objective Congruence)  การหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง เพื่อเลือกประเด็นโดยพิจารณา
ประเด็นท่ีมีค่ารวมทั้งหมดเกิน 0.5 ข้ึนไปและขอ้เสนอแนะ เป็นจ านวน 2 คร้ังคือ หน่ึงในเร่ืองของ
ดา้นและประเด็นย่อยท่ีเลือกในการจดัท าแบบสอบถาม สองคือในเร่ืองของแบบสอบถามท่ีจดัท า
จากดา้นและประเดน็ยอ่ยท่ีผูเ้ช่ียวชาญเห็นชอบและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  

 5.  น าเคร่ืองมือไปทดลองใช้ (Tryout)  กบันักศึกษาชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม  ท่ีไม่ใช่ก ลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 คน  แล้วน ามาวิ เคราะห์หาค่าความเ ช่ือมั่น 
(Reliability)โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( -coefficient)  ได้
ค่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 0.75  
  6. เม่ือผา่นการปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม จึงจดัพิมพแ์บบสอบถามความคิดเห็นใช้
ในการประเมินกบันกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อไป 
    
5.  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ไดแ้บ่งลกัษณะของการเกบ็ขอ้มูลท าการศึกษาเป็น 2 ลกัษณะ 
คือ 
  1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก   
การตอบแบบสอบถามของนกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยมีขั้นตอนการเกบ็รวบรวมดงัน้ี 
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 1.1 ผูว้ิจยัไดติ้ดต่อประสานงานกบัศูนยก์ารศึกษานกัศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลยั   
ราชภัฏนครปฐม  เพื่อแนะน าผู ้วิจัย  ขออนุญาตและขอความร่วมมือให้ผู ้วิจัยท าการแจก
แบบสอบถาม เกบ็ขอ้มูลจากนกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน   
  1.2 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่างเพื่อแจกแบบสอบถามในวนัท่ี  28  
เมษายน 2554  จากนั้นก าหนดเก็บแบบสอบถามคืนภายในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2554  ไดท้ าการ
ตรวจสอบแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาปรากฏว่าครบทั้ง 247 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
แบบสอบถามทั้งหมด   
  1.3 ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถาม  มาพิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ 
พบวา่แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ทั้ง 247 ชุด   สามารถน าไปใชท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

 2.  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลเพื่อใชใ้นการประกอบการท าวิจยัซ่ึง
ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางของการท าการศึกษาและวิจยั
ในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

   2.1  ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต   
            2.2   หนงัสือทางวิชาการ วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการรวบรวมขอ้มูล  มีล าดบัดงัน้ี  
 1. น าแบบสอบถามมาตรวจสอบใหค้ะแนนแลว้น าไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
 2. วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยท าการแจกแจง
ความถ่ีและหาค่าร้อยละ  
 3. วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตร
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ระดบัปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราช
ภฏันครปฐมของนกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยท าการแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละคะแนน
เฉล่ีย  ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าเสนอในรูปแบบตารางและแปรผลดว้ยการ
บรรยาย  
 4. ส าหรับค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 
วิเคราะห์โดยแจกแจงความถ่ี 
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7.  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ ( Reliability)  โดยหลกัการของ        

ครอนบาค(Cronbach) (มนตช์ยั 2548 : 127) 
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      แทน  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
     n แทน00จ านวนขอ้ในแบบสอบถาม 

  2si  แทน00ความแปรปรวนของแบบสอบถามเป็นรายขอ้ 
   2st  แทน00ความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบบั 
 
 แบบทดสอบท่ีมีความเช่ือมัน่ใกล ้+1.00  โดยค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบท่ีเช่ือถือ
ไดค้วรจะมีค่าตั้งแต่ 0.60 ข้ึนไป 
 แบบทดสอบท่ีมีความเช่ือมัน่  0.00   หรือใกลเ้คียง –1.00    แสดงว่าแบบทดสอบนั้น
ไม่มีความเช่ือมัน่  คะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบเช่ือถือไม่ได ้

การวิเคราะห์หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถาม 
   คะแนนเฉลีย่ (Mean)     (บุญธรรม  2543 : 351) 
 

            (3-2) 
      

    X =00ค่าคะแนนเฉล่ีย    
   X =00ผลรวมของค่าขอ้มูลตั้งแต่ตวัท่ี 1 จนถึงตวัสุดทา้ย 
   n =00จ านวนขอ้มูลหรือคะแนน 
   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ยทุธพงษ ์ 2543 : 155) 

 
            (3-3) 
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     SD =00ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     X  =00จุดก่ึงกลางชั้น 
     x  =00ค่าเฉล่ียของขอ้มูล 
     N    =00จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
 
 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0 หมายความว่า ข้อมูลชุดนั้ นไม่มีการกระจาย ถ้าเป็น        
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง แสดงวา่ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทุกคนมีความเห็น
ต่อส่ิงนั้นเหมือนกนั 
 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1 หมายความว่า การแจกแจงของขอ้มูลมีลกัษณะเป็นโคง้ปกติ 
(Symmetry) (ประคอง 2535: 74 , อา้งถึงใน ยทุธพงษ ์2543 : 158) ไดเ้สนอว่า การน าค่าเฉล่ีย ( x )  
เสนอขอ้มูลในงานวิจยัท่ีค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1 นั้น ถือว่าเป็นการน าเสนอตวัแทนท่ีดี
ท่ีสุด  
   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่ามากกวา่ค่าเฉล่ีย (S > x ) ผูว้ิจยัไม่ควรเสนอขอ้มูลดว้ย x   
ใหพ้ิจารณาเสนอดว้ย Mdn หรือ Mo แทนตามความเหมาะสม 
   เม่ือค่าใกล ้ 0 แสดงวา่ขอ้มูลมีการกระจายนอ้ย ถา้เป็นความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง แสดงวา่ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นใกล้เคียงกนั 
   เม่ือ S ใกล ้1 แสดงวา่การกระจายของขอ้มูลชุดนั้นใกลเ้คียงกบัโคง้ปกติ  
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บทที่ 4 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
  การวิจยัการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษา ในหลกัสูตรภาษาไทยเพื่อ   
การส่ือสารของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน  ระดับปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์การวิจัย                
3 ประการคือ 1. เพื่อศึกษาระดบัการตดัสินใจของนกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ีตดัสินใจเขา้
ศึกษา หลกัสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ในระดบัปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจจากปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดและปัจจยัดา้นความคาดหวงัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษา หลกัสูตรภาษาไทยเพื่อ
การส่ือสาร ของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ระดับปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  3. เพื่อรวบรวมปัญหาและขอ้เสนอแนะต่อ                
การตดัสินใจเขา้ศึกษาในหลกัสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ของนกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ระดบัปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม    การน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัผูต้อบ
แบบสอบถามและค่าสถิติเบ้ืองตน้ของตวัแปรปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาของนักศึกษา
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์เน้ือหา  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามและค่าสถิติเบือ้งต้นของตัวแปร
ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

 การน าเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูลในตอนน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะ             
การแจกแจงของตวัแปรเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลและค่าสถิติเบ้ืองตน้ของและค่าสถิติเบ้ืองตน้ของ      
ตวัแปรปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาในหลกัสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ของนักศึกษา
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ระดบัปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    มหาวิทยาลยั    
ราชภฏันครปฐม  ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (mean)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  คณะผูว้ิจยัแบ่งการ
น าเสนอเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกน าเสนอจ านวนและร้อยละของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน
จ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ส่วนท่ีสอง น าเสนอผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ของตวัแปรปัจจยั
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ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาในหลกัสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ของนักศึกษาสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  และส่วนท่ีสาม น าเสนอผลการ
วิเคราะห์ตารางไขว ้(crosstab)  
 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์จ านวนและร้อยละของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน
จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามส าหรับนกัศึกษาสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจ านวน 247 ชุด แยกเป็นเพศชาย 165 คน และเพศหญิง 82 คน ซ่ึง  N  คือ จ านวน และ 
% คือ ร้อยละ โดยไดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี  1  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ไปทางดา้นเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ  
เพศชาย 165 66.80 
เพศหญิง 82 33.20 
รวม 247 100.00 

 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2  กราฟแสดงจ านวนขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปทางดา้นเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จากตารางท่ี  1  การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปทางดา้นเพศของผูต้อบ

แบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 66.80  และเป็นเพศหญิง 
จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 33.20   
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ตารางท่ี  2  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ไปทางดา้นจ านวนพี่นอ้งของผูต้อบ 
     แบบสอบถาม 

 
จ านวนพีน้่อง    จ านวน (คน) ร้อยละ 
พี่นอ้ง   1 คน 198 80.16 
พี่นอ้ง   2 คน 49 19.84 
พีน่อ้ง 3 คน   0 0.00 

พี่นอ้งมากกวา่ 3คน 0 0.00 
รวม 247 100.00 

 

 

 

 
ภาพท่ี 3  กราฟแสดงจ านวนขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปทางดา้นจ านวนพีน่อ้งของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

 จากตารางท่ี  2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปทางดา้นจ านวนพี่นอ้ง
ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า เม่ือเรียงตามจ านวนพี่นอ้งของผูต้อบแบบสอบถามจากจ านวนมาก
ไปหาจ านวนนอ้ยไดด้งัน้ี  จ านวนพี่นอ้ง   1 คน จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 80.16   รองลงมา 
จ านวนพี่นอ้ง 2 คน  จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 19.84   จ  านวนพี่นอ้ง 3 คน  และจ านวนพี่นอ้ง
มากกวา่ 3 คน  จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0    
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ตารางท่ี  3   แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ไปทางดา้นเกรดเฉล่ียสะสมของผูต้อบ 
 แบบสอบถาม 

 
เกรดเฉลีย่สะสม จ านวน (คน) ร้อยละ  
นอ้ยกวา่  2.00 0 0 
2.00 - 2.99 133 53.85   

มากกวา่  3.00 114 46.15   
รวม 247 100.00 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพท่ี 4  กราฟแสดงจ านวนขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปทางดา้นเกรดเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

 จากตารางท่ี  3  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปทางดา้นเกรดเฉล่ีย 
สะสมของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า เม่ือเรียงตามเกรดเฉล่ียสะสมจากจ านวนมากไปหาจ านวน
นอ้ยไดด้งัน้ี  เกรดเฉล่ีย 2.00-2.99 จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85  รองลงมาเป็นเกรดเฉล่ีย
มากกว่า  3.00 จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15  และเกรดเฉล่ียนอ้ยกว่า  2.00 จ านวน 0 คน    
คิดเป็นร้อยละ 0    
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ตารางท่ี 4   แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ไปทางดา้นรายไดข้องครอบครัวต่อเดือน 
 ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

รายได้ของครอบครัวต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ  
ต ่ากวา่  10,000  บาท 0 0 
10,000 - 20,000 บาท 19 7.69 
20,001 – 30,000  บาท 193 78.14 
มากกวา่ 30,000 บาท  35 14.17 

รวม 247 100.00 
 
 

 

           

 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5  กราฟแสดงจ านวนขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปทางดา้นรายไดข้องครอบครัวต่อเดือน 

            ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

 จากตารางท่ี  4  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปทางดา้นรายไดข้อง
ครอบครัวต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า เม่ือเรียงตามรายไดข้องครอบครัวต่อเดือน ของ
ผูต้อบแบบสอบถามจากจ านวนมากไปหาจ านวนน้อยไดด้งัน้ี   รายไดข้องครอบครัวต่อเดือน 
20,001 – 30,000 บาท จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 78.14 บาท  รองลงมาเป็นรายไดข้อง
ครอบครัวต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 14.17  และรายไดข้อง
ครอบครัวต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69   
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ตารางท่ี 5   แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ไปทางดา้นสถานภาพของบิดามารดาของ  
 ผูต้อบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ  
อยูด่ว้ยกนั 228 92.31 
แยกกนัอยู ่ 19 7.69 

รวม 247 100.00 
 
 

       

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 6  กราฟแสดงจ านวนขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปทางดา้นสถานภาพของบิดามารดาของผูต้อบ 
               แบบสอบถาม 
 

 จากตารางท่ี  5  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปทางดา้นสถานภาพของ
บิดามารดาของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า เม่ือเรียงตามสถานภาพของบิดามารดาจากจ านวนมาก
ไปหาจ านวนนอ้ยไดด้งัน้ี  อยูด่ว้ยกนั จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 92.31  และแยกกนัอยู ่ จ  านวน 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69   
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ตารางท่ี 6   แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ไปทางดา้นอาชีพของบิดาของผูต้อบ 
 แบบสอบถาม 
 

อาชีพของบิดา จ านวน (คน) ร้อยละ  
ขา้ราชการ 24 9.72 
ธุรกิจส่วนตวั 46 18.62 
เกษตรกร 66 26.72 

พนกังานบริษทัเอกชน 68 27.53 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 30 12.15 

อ่ืนๆ 13 5.26 
รวม 247 100.00 

 
 

        

 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 กราฟแสดงจ านวนขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปทางดา้นอาชีพของบิดาของผูต้อบแบบสอบถาม 
                             
 

 จากตารางท่ี  6   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปทางดา้นอาชีพของบิดา
ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า เม่ือเรียงตามอาชีพของบิดาจากจ านวนมากไปหาจ านวนน้อยได้
ดงัน้ี  พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 27.53   รองลงมาเป็นเกษตรกร จ านวน 
66 คน คิดเป็นร้อยละ 26.72   ธุรกิจส่วนตวั  จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 18.62   พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 12.15  ขา้ราชการ จ านวน 24  คน คิดเป็นร้อยละ 9.72    
และอ่ืนๆ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26   
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ตารางท่ี 7   แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ไปทางดา้นอาชีพของมารดา 
 ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

อาชีพของมารดา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ขา้ราชการ 15 6.07 
ธุรกิจส่วนตวั 42 17.00 
เกษตรกร 54 21.86 

พนกังานบริษทัเอกชน 51 20.65 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 29 11.74 

อ่ืนๆ 56 22.67 
รวม 247 100.00 

 

 

 
     

ภาพท่ี 8 กราฟแสดงจ านวนขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปทางดา้นอาชีพของมารดา 
 

 จากตารางท่ี  7  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับสถานภาพทัว่ไปทางดา้นอาชีพของ
มารดาของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า เม่ือเรียงตามอาชีพของมารดาจากจ านวนมากไปหาจ านวน
นอ้ยไดด้งัน้ี  ผูต้อบอ่ืนๆ จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ22.67  รองลงมาเป็นเกษตรกร จ านวน 54 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.86   พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 20.65   ธุรกิจส่วนตวั  
จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00   พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 11.74   
และขา้ราชการ จ านวน 15  คน คิดเป็นร้อยละ 6.07     
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 8  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ไปทางดา้นจ านวนพี่นอ้งท่ีศึกษาของ   
 ผูต้อบแบบสอบถาม 
 

จ านวนพีน้่องที่ศึกษา    จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 คน 203 82.19 
2 คน 30 12.15 
3 คน   0 0.00 

พี่มากกวา่ 3คน 0 0.00 
รวม 247 100.00 

 

 

             
 
ภาพท่ี 9  กราฟแสดงจ านวนขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปทางดา้นจ านวนพีน่อ้งท่ีศึกษา 
 

 จากตารางท่ี  8   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปทางดา้นจ านวนพี่นอ้งท่ี
ศึกษา (รวมตวัเอง) ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า เม่ือเรียงตามจ านวนพี่นอ้งท่ีศึกษา (รวมตวัเอง)
จากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี  จ านวนพี่นอ้งท่ีศึกษา   2 คน จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 56.28   
รองลงมาเป็นจ านวนพี่นอ้งท่ีศึกษา 1คน  จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 43.72   จ  านวนพี่นอ้งท่ี
ศึกษา 3 คน  และจ านวนพี่นอ้งท่ีศึกษา มากกวา่ 3คน  จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0   
 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 9  แสดงผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบดา้นเพศกบัจ านวนพี่นอ้งของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ผลการวเิคราะห์และเปรียบเทียบด้านเพศกบัด้านจ านวนพีน้่องของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลด้าน 

เพศ 
รวม 

ชาย หญงิ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ  
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
 (%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ  
(%) 

จ านวน
พีน้่อง 

1 คน 84 34.01 32 12.96 116 46.96 

2 คน 81 32.79 50 20.24 131 53.04 

3 คน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

มากกวา่ 3 คน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 165 66.80 82 33.20 247 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10  กราฟแสดงผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบดา้นเพศกบัดา้นจ านวนพี่นอ้งของผูต้อบ 
                   แบบสอบถาม 
 

 ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปทางดา้นเพศและดา้น
จ านวนพี่นอ้ง ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าจ านวนพี่นอ้ง 1 คน เป็นชาย 84 คน เป็นหญิง 32  คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.96   จ  านวนพี่นอ้ง   2 คน เป็นชาย 81 คน เป็นหญิง 50 คน คิดเป็นร้อยละ 53.04     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 10  แสดงผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบดา้นเพศกบัดา้นเกรดเฉล่ียสะสมของผูต้อบ 
 แบบสอบถาม 
 

ผลการวเิคราะห์และเปรียบเทียบด้านเพศกบัด้านเกรดเฉลีย่สะสมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลด้าน 

เพศ 
รวม 

ชาย หญงิ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยล 
(%) 

เกรดเฉลีย่ 

นอ้ยกวา่  2.00 0 0 0 0 0 0 

2.00 - 2.99 84 34.01 49 19.84 133 53.85 

มากกวา่  3.00 81 32.79 33 13.36 114 46.15 

รวม 165 66.80 82 33.20 247 100.00 
 

          

 

ภาพท่ี 11  กราฟแสดงผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบดา้นเพศกบัดา้นเกรดเฉล่ียสะสม 
 

 ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปทางดา้นเพศและ
ทางดา้นเกรดเฉล่ียสะสมของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าเกรดเฉล่ียน้อยกว่า  2.00 เป็นชาย 0 คน 
เป็นหญิง 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0  รองลงมาเป็นเกรดเฉล่ีย 2.00-2.99 เป็นชาย 84 คน เป็นหญิง 49 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คน คิดเป็นร้อยละ 53.85  และเกรดเฉล่ียมากกว่า  3.00 เป็นชาย 81 คน เป็นหญิง 33 คน คิดเป็น       
ร้อยละ 46.15         

 
ตารางท่ี 11  แสดงผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบดา้นเพศกบัดา้นสถานะของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ผลการวเิคราะห์และเปรียบเทียบด้านเพศกบัด้านรายได้ของครอบครัวต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลด้าน 

เพศ 
รวม 

ชาย หญงิ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

รายได้ของ
ครอบครัว
ต่อเดือน 

นอ้ยกวา่ 10,000  0 0 0 0 0 0 

10,000 - 20,000 10 4.05 9 3.64 19 7.69 

20,001 – 30,000   122 49.39 71 28.74 193 78.14 

มากกวา่ 30,000 33 13.36 2 0.81 35 14.17 

รวม 165 66.80 82 33.20 247 100.00 
                   

 
ภาพท่ี 12 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบดา้นเพศกบัดา้นรายไดข้องครอบครัวต่อเดือน 
 

 จากตารางท่ี  11 ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกับสถานภาพทัว่ไป
ทางดา้นเพศและรายไดข้องครอบครัวต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่ารายไดข้องครอบครัว
ต่อเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท เป็นชาย 0 คน เป็นหญิง 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0   รองลงมาเป็นรายได้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ของครอบครัวต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท เป็นชาย 10 คน เป็นหญิง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69  
รายไดข้องครอบครัวต่อเดือน 20,001 – 30,000  บาท เป็นชาย 122 คน เป็นหญิง 71คน  คิดเป็น   
ร้อยละ 78.14   และรายไดข้องครอบครัวต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท เป็นชาย 33 คน เป็นหญิง     
2 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.17   
 
ตารางท่ี 12  แสดงผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบดา้นเพศกบัดา้นสถานภาพของบิดามารดาของ  
 ผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ผลการวเิคราะห์และเปรียบเทียบด้านเพศกบัด้านสถานภาพของบิดามารดา 

ข้อมูลด้าน 

เพศ 
รวม 

ชาย หญงิ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

สถานภาพ
ของบิดา
มารดา 

อยูด่ว้ยกนั 152 61.54 76 30.77 228 92.31 

แยกกนัอยู ่ 13 5.26 6 2.43 19 7.69 

รวม 165 66.80 82 33.20 247 100.00 
 

 

 

ภาพท่ี 13  กราฟแสดงผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบดา้นเพศกบัดา้นสถานภาพของบิดามารดา 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปทางดา้นเพศและ 
สถานภาพของบิดามารดาของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าอยูด่ว้ยกนั เป็นชาย 152 คน เป็นหญิง 76 
คน คิดเป็นร้อยละ 92.31  และแยกกนัอยู ่ เป็นชาย 13 คน เป็นหญิง 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.69   

 

ตารางท่ี 13  แสดงผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบดา้นเพศกบัดา้นอาชีพของบิดา 
 

ผลการวเิคราะห์และเปรียบเทียบด้านเพศกบัด้านอาชีพของบิดา 

ข้อมูลด้าน 

เพศ 
รวม 

ชาย หญงิ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

อาชีพของ
บิดา 

ขา้ราชการ 20 8.10 4 1.62 24 9.72 

ธุรกิจส่วนตวั 18 7.29 28 11.34 46 18.62 

เกษตรกร 45 18.22 21 8.50 66 26.72 

พนกังานบริษทัเอกชน 50 20.24 18 7.29 68 27.53 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 26 10.53 4 1.62 30 12.15 

อ่ืนๆ 6 2.43 7 2.83 13 5.26 

รวม 165 66.80 82 33.20 247 100.00 
 

 

              

 ภาพท่ี 14  กราฟแสดงผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบดา้นเพศกบัดา้นอาชีพบิดา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางท่ี  13  ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกับสถานภาพทัว่ไป
ทางดา้นเพศและทางดา้นอาชีพของบิดาของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ 
เป็นชาย 20 คน เป็นหญิง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 9.72  รองลงมาเป็นธุรกิจส่วนตวั  เป็นชาย 18 คน 
เป็นหญิง 28 คน คิดเป็นร้อยละ 18.62  เกษตรกร เป็นชาย 45 คน เป็นหญิง 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.72  พนกังานบริษทัเอกชน เป็นชาย 50 คน เป็นหญิง 18 คน คิดเป็นร้อยละ 27.53  พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ เป็นชาย 26 คน เป็นหญิง 30 คน คิดเป็นร้อยละ 12.15    และอ่ืนๆ เป็นชาย 6 คน เป็น
หญิง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26         

 

ตารางท่ี 14  แสดงผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบดา้นเพศกบัดา้นอาชีพของมารดา 
 

ผลการวเิคราะห์และเปรียบเทียบด้านเพศกบัด้านอาชีพของมารดา 

ข้อมูลด้าน 

เพศ 
รวม 

ชาย หญงิ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

อาชีพของ
มารดา 

ขา้ราชการ 15 6.07 0 0.00 15 6.07 

ธุรกิจส่วนตวั 13 5.26 29 11.74 42 17.00 

เกษตรกร 45 18.22 9 3.64 54 21.86 

พนกังานบริษทัเอกชน 43 17.41 8 3.24 51 20.65 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 23 9.31 6 2.43 29 11.74 

อ่ืนๆ 26 10.53 30 12.15 56 22.67 

รวม 165 66.80 82 33.20 247 100.00 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 15  กราฟแสดงผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบดา้นเพศกบัดา้นอาชีพมารดา 
 จากตารางท่ี  14  ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกับสถานภาพทัว่ไป

ทางดา้นเพศและทางดา้นอาชีพของมารดาของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ 
เป็นชาย 15 คน เป็นหญิง 0 คน คิดเป็นร้อยละ 6.07  รองลงมาท าธุรกิจส่วนตวั  เป็นชาย 13 คน เป็น
หญิง 29 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00  เกษตรกร เป็นชาย 45 คน เป็นหญิง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 21.86  
พนกังานบริษทัเอกชน เป็นชาย 43 คน เป็นหญิง 8 คน คิดเป็นร้อยละ 20.65     พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
เป็นชาย 23 คน เป็นหญิง 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11.74      และอ่ืนๆ เป็นชาย 26 คน เป็นหญิง 30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.67    
 

ตารางท่ี 15  แสดงผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบดา้นเพศกบัดา้นจ านวนพี่นอ้งท่ีศึกษา 
 

ผลการวเิคราะห์และเปรียบเทียบด้านเพศกบัด้านจ านวนพีน้่องทีศึ่กษา 

ข้อมูลด้าน 

เพศ 
รวม 

ชาย หญงิ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวนพี่
น้องที่
ศึกษา 

1 คน 107 43.32 32 12.96 139 56.28 

2 คน 58 23.48 50 20.24 108 43.72 

3 คน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

มากกวา่ 3 คน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 165 66.80 82 33.20 247 100.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 16 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบดา้นเพศกบัดา้นจ านวนพี่นอ้งท่ีศึกษา 
 

 จากตารางท่ี  15  ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกับสถานภาพทัว่ไป
ทางดา้นเพศและดา้นจ านวนพี่นอ้งท่ีศึกษา (รวมตวัเอง)ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่
จ านวนพี่นอ้งท่ีศึกษา 1คน  เป็นชาย 107 คน เป็นหญิง 32 คน คิดเป็นร้อยละ 43.72  รองลงมาเป็น
จ านวนพี่นอ้งท่ีศึกษา 2 คน เป็นชาย 58 คน เป็นหญิง 50 คน คิดเป็นร้อยละ 56.28  และจ านวนพี่
นอ้งท่ีศึกษา 3 คนและจ านวนพี่นอ้งท่ีศึกษา มากกว่า 3คน  เป็นชาย 0 คน เป็นหญิง 0 คนคิดเป็น  
ร้อยละ 0 
 

 ส่วนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติเบือ้งต้นของตัวแปรปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา
ของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ของตวัแปรปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาของ
นักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ในส่วนน้ีต้องการแสดงให้เห็นถึงระดับปัจจัยท่ีมีผลต่อ            
การตดัสินใจเขา้ศึกษาของนกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้ง 2 ดา้น ซ่ึงจ าแนกตามขอ้มูล โดยท่ี  
Mean คือ ค่าเฉล่ีย   S.D. คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑเ์พื่อจดัระดบั
ค่าเฉล่ียของตวัแปรปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษา แต่ละดา้นออกเป็น 5 ระดบั เพื่อประโยชน์
ในการเปรียบเทียบและตีความ คือ ระดบัคะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 ส่งผลให้เกิดการตดัสินใจท่ี    
นอ้ยท่ีสุด     ระดบัคะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจนอ้ย  ระดบัคะแนนเฉล่ีย 
2.51 – 3.50  ส่งผลให้เกิดการตดัสินใจปานกลาง ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 ส่งผลให้เกิด      

   ส
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การตดัสินใจมาก  และระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 ส่งผลให้เกิดการตดัสินใจมากท่ีสุด             
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ด้านที ่1  ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงแบ่งออกเป็น 7 ปัจจัยย่อย ดงัต่อไปน้ี 
 

ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตร รายละเอียดดงัตารางท่ี 16 
ตารางท่ี 16  ค่าสถิติเบ้ืองตน้ของตวัแปรปัจจยัดา้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 
ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียม
การศึกษาตลอดหลกัสูตร 

ระดับปัจจัยทีส่่งผลให้เกดิการตัดสินใจ 
Mean S.D. ระดับ 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

1.  ค่าใชจ่้ายในการศึกษาตลอด
หลกัสูตรถกูกวา่ท่ีอ่ืน 

2 
(0.81) 

- 34 
(13.77) 

90 
(36.44) 

121 
(48.99) 

4.33 0.77 มาก 

2. สามารถแบ่งช าระเงินเป็น
งวดได ้

- 
9 

(3.64) 
22 

(8.91) 
101 

(40.19) 
115 

(46.56) 
4.30 0.78 มาก 

3.  กิจกรรมท่ีตอ้งช าระเงินเพิ่ม
มีจ านวนนอ้ย 

- 7 
(2.83) 

24 
(9.72) 

76 
(30.77) 

140 
(56.68) 

4.41 0.78 มาก 

4 . การสนบัสนุนดา้น
ทุนการศึกษา 

- - 15 
(6.07) 

118 
(47.77) 

114 
(46.15) 

4.40 0.60 มาก 

5. มีการสนบัสนุนดา้นการ
ท างานเพื่อหารายไดร้ะหวา่ง
เรียน 

- - 9 
(3.64) 

101 
(40.89) 

137 
(55.47) 

4.52 0.57 มากท่ีสุด 

รวม 4.39 0.70 มาก 

  
 จากตารางท่ี  16  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ของปัจจยัดา้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตลอดหลกัสูตร  ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39  (ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.70) ดงันั้น ปัจจยัดา้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตรส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การสนับสนุนด้านการท างานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน           
มีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด คือ 4.52  มีผลใหเ้กิดการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ กิจกรรมท่ี
ตอ้งช าระเงินเพิ่มมีจ านวนนอ้ย ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.41  การสนบัสนุนดา้นทุนการศึกษา ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.40  ค่าใชจ่้ายในการศึกษาตลอดหลกัสูตรถูกกว่าท่ีอ่ืน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33    สามารถแบ่ง
ช าระเงินเป็นงวดได ้ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30   ตามล าดบั ซ่ึงมีผลใหเ้กิดการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 
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ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยด้านสถานที่  รายละเอียดดงัตารางท่ี 17 
ตารางท่ี 17  ค่าสถิติเบ้ืองตน้ของตวัแปรปัจจยัดา้นสถานท่ี 
 

ปัจจัยด้านสถานที ่ ระดับปัจจัยทีส่่งผลให้เกดิการตัดสินใจ Mean S.D. ระดับ 
น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

1. สถานท่ีสะอาด มีบรรยากาศ
และสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

4 
(1.62) 

- 7 
(2.83) 

122 
(49.39) 

114 
(46.15) 

4.38 0.70 มาก 

2. มีหอพกัท่ีสะอาด น่าอยู ่ - 1 
(0.40) 

31 
(12.55) 

113 
(45.75) 

102 
(41.30) 

4.28 0.69 มาก 

3. หอ้งเรียนมีเคร่ือง ปรับ
อากาศ 

- 7 
(2.83) 

15 
(6.07) 

110 
(44.53) 

115 
(46.56) 

4.35 0.72 มาก 

4. หอ้งสมุดมีความทนัสมยัและ
เหมาะสมท่ีจะเป็นแหล่ง
คน้ควา้หาความรู้ 

- 1 
(0.40) 

20 
(8.10) 

109 
(44.13) 

117 
(47.37) 

4.38 0.65 มาก 

5. การจดับริการสถานท่ี
ส าหรับการพกัผอ่นเพียงพอ 

- - 12 
(4.86) 

125 
(50.61) 

110 
(44.53) 

4.40 0.58 มาก 

6. มีความปลอดภยัจาก
สภาพแวดลอ้มโดยรอบของ
มหาวิทยาลยั 

- - 20 
(8.10) 

126 
(51.01) 

101 
(40.89) 

4.33 0.62 มาก 

7. เป็นสถานศึกษาท่ีไดก้าร
รับรองมาตรฐานการศึกษา 

- 6 
(2.43) 

20 
(8.10) 

128 
(51.82) 

93 
(37.65) 

4.25 0.70 มาก 

8. เป็นสถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียง - 8 
(3.24) 

22 
(8.91) 

109 
(44.13) 

108 
(43.72) 

4.28 0.76 มาก 

9. มีการใหบ้ริการ Internet ใช้
ในการสืบคน้เพื่อการเรียนรู้ 

- - 16 
(6.48) 

108 
(43.72) 

123 
(49.86) 

4.43 0.61 มาก 

รวม 4.34 0.67 มาก 

 

จากตารางท่ี  17  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ของปัจจยัดา้นสถานท่ี  ผลการวิเคราะห์
แสดงให้เห็นว่าค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.34  (ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.67) ดงันั้น ปัจจยัดา้นสถานท่ี
ส่งผลให้เกิดการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีการให้บริการ Internet 
ใชใ้นการสืบคน้เพื่อการเรียนรู้  มีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด คือ 4.43  รองลงมา คือ การจดับริการสถานท่ี
ส าหรับการพกัผ่อนเพียงพอ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40  สถานท่ีสะอาด มีบรรยากาศและสภาพ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38   หอ้งสมุดมีความทนัสมยัและเหมาะสมท่ีจะเป็นแหล่งคน้ควา้
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หาความรู้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.38  หอ้งเรียนมีเคร่ืองปรับอากาศ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35  มีความ
ปลอดภยัจากสภาพแวดลอ้มโดยรอบของมหาวิทยาลยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33  เป็นสถานศึกษาท่ีมี
ช่ือเสียง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28  มีหอพกัท่ีสะอาด น่าอยู ่มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.28  เป็นสถานศึกษาท่ีได้
การรับรองมาตรฐานการศึกษา  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25  ตามล าดบั  ซ่ึงทุกขอ้มีผลให้เกิด                
การตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 
 

ปัจจัยที่ 3 ปัจจัยด้านหลกัสูตร รายละเอียดดงัตารางท่ี 18 
ตารางท่ี 18  ค่าสถิติเบ้ืองตน้ของตวัแปรปัจจยัดา้นหลกัสูตร 
 

ปัจจัยด้านหลกัสูตร ระดับปัจจัยทีส่่งผลให้เกดิการตัดสินใจ Mean S.D. ระดับ 
น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

1. จ านวนหน่วยกิตของ
หลกัสูตรมีความเหมาะสม 

2 
(0.81) 

1 
(0.40) 

16 
(6.48) 

99 
(40.08) 

129 
(52.23) 

4.43 0.71 มาก 

2. โครงสร้างหลกัสูตรและ
รายวชิาท่ีเรียนน่าสนใจ 

3 
(1.21) 

2 
(0.81) 

37 
(14.98) 

54 
(21.86) 

151 
(61.13) 

4.41 0.86 มาก 

3. มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
เรียนการสอน เช่น การศึกษาดู
งานในสถานท่ีจริง 

1 
(0.40) 

- 
29 

(11.74) 
80 

(32.39) 
137 

(55.47) 
4.43 0.73 มาก 

4. โปรแกรมวชิาท่ีเปิดสอนตรง
กบัความตอ้งการของนกัศึกษา 

- 2 
(0.81) 

37 
(14.98) 

55 
(22.27) 

153 
(61.94) 

4.45 0.77 มาก 

5. โปรแกรมวชิาท่ีเปิดสอนตรง
กบัความตอ้งการตรงกบั
ตลาดแรงงาน 

- 1 
(0.40) 

16 
(6.48) 

99 
(40.08) 

131 
(53.04) 

4.46 0.64 มาก 

6. ระยะเวลาในการศึกษามี
ความเหมาะสม 

- - 32 
(12.96) 

85 
(34.41) 

130 
(52.63) 

4.40 0.71 มาก 

7. เน้ือหาวชิาและกิจกรรมการ
เรียนท่ีน่าสนใจ 

- - 40 
(16.19) 

58 
(23.48) 

149 
(60.32) 

4.44 0.76 มาก 

8. ตรงกบัความตอ้งการและ
ความสนใจของผูเ้รียน 

- - 18 
(7.29) 

105 
(42.51) 

124 
(50.20) 

4.43 0.63 มาก 

รวม 4.43 0.72 มาก 
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จากตารางท่ี  18  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ของปัจจยัดา้นหลกัสูตร  ผลการวิเคราะห์
แสดงใหเ้ห็นว่าค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.43  (ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.72) ดงันั้น ปัจจยัดา้นหลกัสูตร
ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า โปรแกรมวิชาท่ีเปิดสอน
ตรงกบัความตอ้งการตรงกบัตลาดแรงงาน มีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด คือ 4.46  รองลงมา คือ โปรแกรม
วิชาท่ีเปิดสอนตรงกบัความตอ้งการของนกัศึกษา  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45  เน้ือหาวิชาและกิจกรรม
การเรียนท่ีน่าสนใจมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44   ตรงกบัความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน             
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.43  จ านวนหน่วยกิตของหลกัสูตรมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43          
มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43  
โครงสร้างหลกัสูตรและรายวิชาท่ีเรียนน่าสนใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41  ระยะเวลาในการศึกษามี
ความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40  ตามล าดบั  ซ่ึงทุกขอ้มีผลใหเ้กิดการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 
 

ปัจจัยที่ 4 ปัจจัยด้านการบริการแนะแนวการศึกษา  รายละเอียดดงัตารางท่ี 19 
ตารางท่ี 19  ค่าสถิติเบ้ืองตน้ของตวัแปรปัจจยัดา้นการบริการแนะแนวการศึกษา 
 
ปัจจัยด้านการให้บริการ

แนะน าช่วยเหลอื 
ระดับปัจจัยทีส่่งผลให้เกดิการตัดสินใจ 

Mean S.D. ระดับ 
น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

1. เวบ็ไซตแ์นะน ามหาวทิยาลยั - - 32 
(12.96) 

76 
(30.77) 

139 
(56.28) 

4.43 0.71 มาก 

2. เพื่อน/พ่ี/คนรู้จกัแนะน า/
บุคคลท่ีเรียนจบจาก
มหาวิทยาลยั 

- 
9 

(3.64) 
14 

(5.67) 
90 

(36.44) 
134 

(54.25) 
4.41 0.76 มาก 

3. อาจารยแ์นะแนวจาก
สถานศึกษาเดิม 

- 1 
(0.40) 

22 
(8.91) 

78 
(31.58) 

146 
(59.11) 

4.49 0.67 มาก 

4. แผน่พบัรายละเอียดของ
หลกัสูตรมีความชดัเจน 

- - 2 
(0.81) 

113 
(45.75) 

132 
(53.44) 

4.53 0.52 มากท่ีสุด 

5. มหาวิทยาลยัฯไดมี้การ
ประชาสัมพนัธ์และแนะแนว
ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตรก่อน
เขา้เรียน 

- - 
3 

(1.21) 
92 

(37.25) 
152 

(61.54) 
4.60 0.51 มากท่ีสุด 

รวม 4.49 0.64 มาก 

 

   ส
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 จากตารางท่ี  19 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ของปัจจยัดา้นการบริการแนะแนว
การศึกษา  ผลการวิเคราะห์แสดงใหเ้ห็นว่าค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.49  (ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.64) 
ดังนั้ น ปัจจัยด้านการบริการแนะแนวการศึกษาส่งผลให้เกิดการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก            
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มหาวิทยาลยัฯไดมี้การประชาสมัพนัธ์และแนะแนวใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
หลกัสูตรก่อนเขา้เรียน มีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด คือ 4.60  มีผลใหเ้กิดการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ แผน่พบัรายละเอียดของหลกัสูตรมีความชดัเจน ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.53  มีผลใหเ้กิดการ
ตดัสินใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ส่วนอาจารยแ์นะแนวจากสถานศึกษาเดิม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49  
เวบ็ไซตแ์นะน ามหาวิทยาลยั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43  เพื่อน/พี่/คนรู้จกัแนะน า/บุคคลท่ีเรียนจบจาก
มหาวิทยาลยั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41   ตามล าดบั มีผลใหเ้กิดการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 
 

ปัจจัยที่ 5  ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน  รายละเอียดดงัตารางท่ี 20 
ตารางท่ี 20  ค่าสถิติเบ้ืองตน้ของตวัแปรปัจจยัดา้นอาจารยผ์ูส้อน 
 

ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน ระดับปัจจัยทีส่่งผลให้เกดิการตัดสินใจ Mean S.D. ระดับ 
น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

1. อาจารยผ์ูส้อนมีความช านาญ
การเฉพาะดา้น 

- - 34 
(13.77) 

90 
(36.44) 

123 
(49.80) 

4.36 0.71 มาก 

2. อาจารยผ์ูส้อนมีศกัยภาพท่ี
เหมาะสม 

- 10 
(4.05) 

15 
(6.07) 

103 
(41.70) 

119 
(48.18) 

4.34 0.77 มาก 

3. อาจารยผ์ูส้อนมีการเตรียม
ความพร้อมในการสอน 

- 2 
(0.81) 

24 
(9.72) 

93 
(37.65) 

128 
(51.82) 

4.40 0.70 มาก 

4. อาจารยผ์ูส้อนจดัใหมี้
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้
เพิ่มเติมในแต่ละรายวชิา 

- - 6 
(2.43) 

114 
(46.15) 

127 
(51.42) 

4.49 0.55 มาก 

5. อาจารยผ์ูส้อนมีวิธีการท่ี
สามารถท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจใน
เน้ือหาท่ีเรียนอยา่งเหมาะสม 

- - 8 
(3.24) 

108 
(43.72) 

131 
(53.04) 

4.50 0.56 มาก 

รวม 4.42 0.66 มาก 

 
 
 

   ส
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จากตารางท่ี  20  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ของปัจจยัดา้นอาจารยผ์ูส้อน  แสดงให้
เห็นวา่ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.42  (ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.66) ดงันั้น ปัจจยัดา้นอาจารยผ์ูส้อน ส่งผล
ใหเ้กิดการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อาจารยผ์ูส้อนมีวิธีการท่ีสามารถ
ท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนอย่างเหมาะสม มีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด คือ 4.50  รองลงมา คือ 
อาจารยผ์ูส้อนจดัให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้เพิ่มเติมในแต่ละรายวิชา ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.49  
อาจารยผ์ูส้อนมีการเตรียมความพร้อมในการสอน ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.40 อาจารยผ์ูส้อนมีความ
ช านาญการเฉพาะดา้น ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36   อาจารยผ์ูส้อนมีศกัยภาพท่ีเหมาะสม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.34  ตามล าดบั ทุกขอ้มีผลใหเ้กิดการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 
 
 ปัจจัยที่ 6  ปัจจัยด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายละเอียดดงัตารางท่ี 21 
ตารางท่ี 21  ค่าสถิติเบ้ืองตน้ของตวัแปรปัจจยัดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
 
ปัจจัยด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ระดับปัจจัยทีส่่งผลให้เกดิการตัดสินใจ 
Mean S.D. ระดับ 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

1. ขั้นตอนการรับสมคัรสะดวก 1 
(0.04) 

1 
(0.04) 

26 
(10.53) 

102 
(41.30) 

117 
(47.37) 

4.35 0.72 มาก 

2. โอกาสส าเร็จการศึกษาสูง - 4 
(1.62) 

44 
(17.81) 

58 
(23.48) 

141 
(57.09) 

4.36 0.83 มาก 

3. หลกัสูตรมีกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการเรียนการสอน 

- 5 
(2.02) 

35 
(14.17) 

92 
(37.25) 

115 
(46.56) 

4.28 0.78 มาก 

4. หลกัสูตรมีส่ือการสอน/
อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั 

- 1 
(0.40) 

47 
(19.03) 

59 
(23.89) 

140 
(56.68) 

4.37 0.80 มาก 

5. การจดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

- 
8 

(3.24) 
29 

(11.74) 
100 

(40.49) 
110 

(44.53) 
4.26 0.79 มาก 

6. มีการจดัอบรมความรู้เฉพาะ
ดา้น 

- - 31 
(12.55) 

78 
(31.58) 

138 
(55.87) 

4.43 0.71 มาก 

7. มีการจดัเสริมประสบการณ์
ต่างๆ อยา่งหลากหลายระหวา่ง
ศึกษา 

- - 
33 

(13.36) 
68 

(27.53) 
146 

(59.11) 
4.46 0.72 มาก 

รวม 4.36 0.76 มาก 
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 จากตารางท่ี  21  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองต้นของปัจจัยด้านกระบวนการจัด       
การเรียนการสอนแสดงให้เห็นว่าค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.36  (ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76) ดงันั้น 
ปัจจยัดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า มีการจดัเสริมประสบการณ์ต่างๆ อยา่งหลากหลายระหว่างศึกษา  มีค่าเฉล่ียท่ีสูง
ท่ีสุด คือ 4.46  รองลงมา คือ มีการจดัอบรมความรู้เฉพาะดา้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43  หลกัสูตรมีส่ือ      
การสอน/อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 โอกาสส าเร็จการศึกษาสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.36  
ขั้นตอนการรับสมคัรสะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35  หลกัสูตรมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนการสอน 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28  การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26  
ตามล าดบั  ซ่ึงทุกขอ้มีผลใหเ้กิดการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 
 

ปัจจัยที่ 7 ปัจจัยด้านคุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ รายละเอียดดงัตารางท่ี 22 
ตารางท่ี 22  ค่าสถิติเบ้ืองตน้ของตวัแปรปัจจยัดา้นคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
 
ปัจจัยด้านคุณลกัษณะ
บัณฑิตที่พงึประสงค์ 

ระดับปัจจัยทีส่่งผลให้เกดิการตัดสินใจ 
Mean S.D. ระดับ 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

1. บณัฑิตมีความรู้ความเขา้ใจ
ในการใชภ้าษาไทยเพื่อการ
ส่ือสาร 

4 
(1.62) 

2 
(0.81) 

34 
(13.77) 

61 
(24.70) 

146 
(59.11) 

4.39 0.87 มาก 

2. บณัฑิตมีทกัษะทาง
ภาษาไทยและสามารถน าไป
ประกอบอาชีพ 

- 2 
(0.81) 

23 
(9.31) 

95 
(38.46) 

127 
(51.42) 

4.40 0.69 มาก 

3. บณัฑิตท่ีมีพื้นฐานความรู้
และประสบการณ์ทางดา้น
ภาษาไทย 

- - 35 
(14.17) 

63 
(25.51) 

149 
(60.32) 

4.46 0.73 มาก 

4. ส่งเสริมใหบ้ณัฑิตมีโลก
ทศัน์กวา้งไกล มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

- 2 
(0.81) 

16 
(6.48) 

104 
(42.11) 

125 
(50.61) 

4.43 0.65 มาก 

5. บณัฑิตมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

- - 30 
(12.15) 

88 
(35.63) 

129 
(52.23) 

4.40 0.70 มาก 

รวม 4.42 0.73 มาก 
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 จากตารางท่ี  22  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ของปัจจยัดา้นคุณลกัษณะบณัฑิตท่ี
พึงประสงคแ์สดงใหเ้ห็นวา่ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42  (ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.73) ดงันั้น ปัจจยัดา้น
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า บณัฑิตท่ีมีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ทางดา้นภาษาไทย มีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด   คือ 4.46  
รองลงมา คือ ส่งเสริมให้บณัฑิตมีโลกทศัน์กวา้งไกล มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ค่าเฉล่ีย  เท่ากบั  
4.43  บณัฑิตมีทกัษะทางภาษาไทยและสามารถน าไปประกอบอาชีพ  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.40  บณัฑิต
มีคุณธรรมและจริยธรรม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40   บณัฑิตมีความรู้ความเขา้ใจในการใชภ้าษาไทยเพื่อ
การส่ือสาร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39   ตามล าดบั ทุกขอ้มีผลใหเ้กิดการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 

ด้านที ่2 ปัจจัยด้านความคาดหวงั 
 

ปัจจัยด้านความคาดหวงั รายละเอียดดงัตารางท่ี 23 
ตารางท่ี 23  ค่าสถิติเบ้ืองตน้ของตวัแปรปัจจยัดา้นความคาดหวงั 
 

ปัจจัยด้านความคาดหวงั ระดับปัจจัยทีส่่งผลให้เกดิการตัดสินใจ Mean S.D. ระดับ 
น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

1. เม่ือไดม้าเรียนท่ีมหาวิทยาลยั
ราชภฏันครปฐมจะไดท้ างานท่ี
ประเทศไทย 

4 
(1.62) 

- 33 
(13.36) 

61 
(24.70) 

149 
(60.32) 

4.42 0.84 มาก 

2. เม่ือจบการศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
จะไดมี้งานท่ีดี 

5 
(2.02) 

2 
(0.81) 

17 
(6.88) 

97 
(39.27) 

126 
(51.01) 

4.36 0.81 มาก 

3. เม่ือมาเรียนในมหาวทิยาลยั
ราชภฏันครปฐมจะไดมี้งานท า
ในระหวา่งเรียน 

- 5 
(2.02) 

34 
(13.77) 

64 
(25.91) 

144 
(58.30) 

4.40 0.80 มาก 

4. เม่ือไดม้าเรียนท่ีมหาวิทยาลยั
ราชภฏันครปฐมจะไดทุ้น
สนบัสนุนในการเรียน 

- 4 
(1.62) 

16 
(6.48) 

102 
(41.30) 

125 
(50.61) 

4.41 0.69 มาก 

5. เลือกเรียนมหาวทิยาลยั 
ราชภฏันครปฐมตามเพื่อน 

- - 28 
(11.34) 

84 
(34.01) 

135 
(54.66) 

4.41 0.77 มาก 

รวม 4.40 0.78 มาก 
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 จากตารางท่ี  23  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ของปัจจยัดา้นความคาดหวงัแสดงใหเ้ห็น
ว่าค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.40  (ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.78) ดงันั้น ปัจจยัดา้นความคาดหวงัส่งผลให้
เกิดการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เม่ือไดม้าเรียนท่ีมหาวิทยาลยั      
ราชภฏันครปฐมจะไดท้ างานท่ีประเทศไทย  มีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด คือ 4.42  รองลงมา คือ เม่ือไดม้า
เรียนท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมจะไดทุ้นสนบัสนุนในการเรียนและเลือกเรียนมหาวิทยาลยั 
ราชภฏันครปฐมตามเพื่อน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41  เม่ือมาเรียนในมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมจะได้
มีงานท าในระหวา่งเรียน  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40  เม่ือจบการศึกษาจากมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมจะ
ไดมี้งานท่ีดี ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.36  ตามล าดบั ทุกขอ้มีผลใหเ้กิดการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 

สรุปผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ของตวัแปรปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาใน
หลกัสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสารของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ระดบัปริญญาตรี        
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ในทุกๆ ดา้น  รายละเอียด       
ดงัตารางท่ี 24 

 
ตารางท่ี 24  แสดงการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ของตวัแปรปัจจยั 
 ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาในหลกัสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ของนกัศึกษา 
 สาธารณรัฐประชาชนจีน  ระดบัปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมในทุกปัจจยั   
 

ปัจจัยด้าน Mean S.D. 

1. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4.41 0.70 
   1.1 ปัจจยัดา้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตร  4.39 0.70 
   1.2 ปัจจยัดา้นสถานท่ี  4.34 0.67 
   1.3 ปัจจยัดา้นหลกัสูตร  4.43 0.72 
   1.4 ปัจจยัดา้นการบริการแนะแนวการศึกษา  4.49 0.64 
   1.5 ปัจจยัดา้นอาจารยผ์ูส้อน  4.42 0.66 
   1.6 ปัจจยัดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน  4.36 0.76 
   1.7 ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ 4.42 0.73 
2.  ปัจจัยด้านความคาดหวงั 4.40 0.78 
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 จากตารางท่ี  24  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ของปัจจยัดา้นต่างๆแสดงให้เห็นว่า
ค่าเฉล่ียท่ีได ้ พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจ  เม่ือเรียงตามจากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี   
 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41  (ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.70)  ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่าปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลให้เกิดการตดัสินใจอยู่ใน
ระดบัมาก  และเม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ย สามารถเรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี 
  1. ปัจจยัดา้นการบริการแนะแนวการศึกษา ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49  (ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.64) ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 
  2. ปัจจยัดา้นหลกัสูตร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43  (ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.72) 
ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 
  3. ปัจจยัดา้นอาจารยผ์ูส้อน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42  (ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.66) ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 
  4. ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42  (ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.73) ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 
  5. ปัจจยัดา้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39  (ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.70) ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 
  6. ปัจจยัดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36  (ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76) ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 
  7. ปัจจยัดา้นสถานท่ี ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.34 (ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.67) 
ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก  
 ปัจจยัดา้นความคาดหวงั ค่าเฉล่ียท่ีได ้คือ 4.40  (ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.78)  ซ่ึง
สามารถสรุปไดว้า่ปัจจยัดา้นความคาดหวงัส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก  

 
 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ตารางไขว้ 
  ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีต้องการแสดงให้เห็นถึงระดับปัจจัยทั้ ง 2 ด้านท่ีมีต่อ         
การตดัสินใจเขา้ศึกษาในหลกัสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ของนกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ระดบัปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  จ าแนกตาม
ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑเ์พื่อจดัระดบัค่าเฉล่ียของตวัแปรปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษา แต่ละดา้นออกเป็น 5 ระดบั เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบและ
ตีความ คือ ระดบัคะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจท่ีนอ้ยท่ีสุด   ระดบัคะแนน
เฉล่ีย 1.51 – 2.50 ส่งผลให้เกิดการตดัสินใจนอ้ย  ระดบัคะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 ส่งผลให้เกิด      
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การตดัสินใจปานกลาง ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจมาก  และระดบั
คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจมากท่ีสุด  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

ด้านที ่1 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด รายละเอยีดดังต่อไปนี ้
 

ตารางท่ี 25  จ  านวนและร้อยละจ าแนกตามเพศและปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
 

ตัวแปร 
ระดับการ
ตัดสินใจ 

ชาย หญงิ รวม 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียม
การศึกษาตลอดหลกัสูตร 

นอ้ยท่ีสุด 1 0.61 0 0.00 1 0.40 
นอ้ย 2 1.21 2 2.44 4 1.62 

ปานกลาง 14 8.48 6 7.32 20 8.10 
มาก 68 41.21 29 35.37 97 39.27 

มากท่ีสด 80 48.48 45 54.88 125 50.61 

ปัจจัยด้านสถานที ่

นอ้ยท่ีสุด 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
นอ้ย 2 1.21 1 1.22 3 1.21 

ปานกลาง 13 7.88 6 7.32 19 7.69 
มาก 76 46.06 40 48.78 116 46.96 

มากท่ีสด 74 44.85 35 42.68 109 44.13 

ปัจจัยด้านหลกัสูตร 

นอ้ยท่ีสุด 1 0.61 0 0.00 1 0.40 
นอ้ย 1 0.61 0 0.00 1 0.40 

ปานกลาง 19 11.52 9 10.98 28 11.34 
มาก 53 32.12 26 31.71 79 31.98 

มากท่ีสด 91 55.15 47 57.32 138 55.87 

ปัจจัยด้านการบริการ 
แนะแนวการศึกษา 

นอ้ยท่ีสุด 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
นอ้ย 1 0.61 1 1.22 2 0.81 

ปานกลาง 11 6.67 4 4.88 15 6.07 
มาก 62 37.58 28 34.15 90 36.44 

มากท่ีสด 91 55.15 49 59.76 140 56.68 
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 
 

ตัวแปร 
ระดับการ
ตัดสินใจ 

ชาย หญงิ รวม 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน 

นอ้ยท่ีสุด 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
นอ้ย 2 1.21 1 1.22 3 1.21 

ปานกลาง 12 7.27 5 6.10 17 6.88 
มาก 67 40.61 35 42.68 102 41.30 

มากท่ีสด 84 50.91 41 50.00 125 50.61 

ปัจจัยด้านกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอน 

นอ้ยท่ีสุด 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
นอ้ย 2 1.21 1 1.22 3 1.21 

ปานกลาง 18 10.91 17 20.73 35 14.17 
มาก 54 32.73 26 31.71 80 32.39 

มากท่ีสด 91 55.15 38 46.34 129 52.23 

ปัจจัยด้านคุณลกัษณะ
บัณฑิตที่พงึประสงค์ 

นอ้ยท่ีสุด 1 0.61 0 0.00 1 0.40 
นอ้ย 1 0.61 0 0.00 1 0.40 

ปานกลาง 19 11.52 9 10.98 28 11.34 
มาก 55 33.33 27 32.93 82 33.20 

มากท่ีสด 89 53.94 46 56.10 135 54.66 
รวม 165 100 82 100 247 100 

 
 จากตารางท่ี  25  สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดจาก
ระดบัการตดัสินใจ ทั้ง 7 ปัจจยัยอ่ย ของนกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 247 คน จ าแนก
ตามเพศไดด้งัน้ี 
 ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตร พบว่าระดบัการตดัสินใจ ส่วนใหญ่
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด พบจากจ านวนเพศหญิง 45 คน มีผลใหเ้กิดการตดัสินใจร้อยละ 54.88 และจาก
จ านวนเพศชาย 80 คน มีผลใหเ้กิดการตดัสินใจร้อยละ 48.48 ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่าเพศหญิงมีระดบั
การตดัสินใจจากปัจจยัดา้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตรท่ีมากกวา่ 
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 ปัจจัยด้านสถานที ่ พบวา่ระดบัการตดัสินใจ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก พบจากจ านวน
เพศหญิง 40 คน มีผลใหเ้กิดการตดัสินใจร้อยละ 48.78 และจากจ านวนเพศชาย 76 คน มีผลใหเ้กิด
การตัดสินใจร้อยละ 46.00 ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่าเพศหญิงมีระดับการตัดสินใจจากปัจจัยด้าน
สถานท่ีท่ีมากกวา่ 

 ปัจจัยด้านหลกัสูตร พบว่าระดบัการตดัสินใจ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด พบจาก
จ านวนเพศหญิง  47 คน มีผลใหเ้กิดการตดัสินใจร้อยละ 57.32 และจากจ านวนเพศชาย 91 คน มีผล
ใหเ้กิดการตดัสินใจร้อยละ 55.15 ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่าเพศหญิงมีระดบัการตดัสินใจจากปัจจยัดา้น
หลกัสูตรท่ีมากกวา่ 

 ปัจจัยด้านการบริการแนะแนวการศึกษา พบว่าระดบัการตดัสินใจ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด พบจากจ านวนเพศหญิง 49 คน มีผลให้เกิดการตดัสินใจร้อยละ 59.76 และจาก
จ านวนเพศชาย 91 คน มีผลใหเ้กิดการตดัสินใจร้อยละ 55.15 ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่าเพศหญิงมีระดบั
การตดัสินใจจากปัจจยัดา้นการบริการแนะแนวการศึกษาท่ีมากกวา่ 

 ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน พบว่าระดบัการตดัสินใจ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด พบ
จากจ านวนเพศชาย 84 คน มีผลใหเ้กิดการตดัสินใจร้อยละ 50.91 และจากจ านวนเพศหญิง 41 คน มี
ผลให้เกิดการตดัสินใจร้อยละ 50.00  ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่าเพศชายมีระดบัการตดัสินใจจากปัจจยั
ดา้นอาจารยผ์ูส้อนท่ีมากกวา่ 

 ปัจจัยด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน พบว่าระดบัการตดัสินใจ ส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดับมากท่ีสุด พบจากจ านวนเพศชาย 91 คน มีผลให้เกิดการตดัสินใจร้อยละ 55.15 และจาก
จ านวนเพศหญิง 38 คน มีผลใหเ้กิดการตดัสินใจร้อยละ 46.34 ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่าเพศชายมีระดบั
การตดัสินใจจากปัจจยัดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีมากกวา่ 
 ปัจจัยด้านคุณลกัษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ พบว่า ระดบัการตดัสินใจ ส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดับมากท่ีสุด พบจากจ านวนเพศหญิง 46 คน มีผลให้เกิดการตดัสินใจร้อยละ 56.10 และจาก
จ านวนเพศชาย 89 คน มีผลใหเ้กิดการตดัสินใจร้อยละ 53.94 ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่าเพศหญิงมีระดบั
การตดัสินใจจากปัจจยัดา้นคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคท่ี์มากกวา่ 
 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดจากระดบัการตดัสินใจทั้ง 7 
ปัจจยัย่อย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาในหลกัสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  ของนักศึกษา
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ระดบัปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยั    
ราชภฏันครปฐม จ าแนกตามเพศ ไดว้่า เพศหญิงมีระดบัการตดัสินใจจากปัจจยัดา้นค่าธรรมเนียม
การศึกษาตลอดหลกัสูตร  ปัจจยัดา้นสถานท่ี    ปัจจยัดา้นหลกัสูตร  ปัจจยัดา้นการบริการแนะแนว
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การศึกษา และปัจจยัดา้นคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ มากกว่าเพศชาย ส่วนปัจจยัดา้นอาจารย์
ผูส้อนและปัจจยัดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนนั้น เพศชายมีระดบัการตดัสินใจมากกวา่ 
 

ด้านที ่2 ปัจจัยด้านความคาดหวงั รายละเอยีดดังต่อไปนี ้
ตารางท่ี 26  จ  านวนและร้อยละจ าแนกตามเพศและปัจจยัดา้นความคาดหวงั 
 

ตัวแปร 
ระดับการ
ตัดสินใจ 

ชาย หญงิ รวม 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

ปัจจัยด้านความคาดหวงั 

นอ้ยท่ีสุด 2 1.21 0 0.00 2 0.81 
นอ้ย 2 1.21 0 0.00 2 0.81 

ปานกลาง 17 10.30 9 10.98 26 10.53 
มาก 53 32.12 28 34.15 81 32.79 

มากท่ีสด 91 55.15 45 54.88 136 55.06 
รวม 165 100 82 100 247 100 

 

 จากตารางท่ี  26  สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ระดบัการตดัสินใจ  ปัจจยัดา้นความ
คาดหวงัของนกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 247 คน จ าแนกตามเพศ ไดด้งัน้ี 
 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความคาดหวัง  พบว่าระดบัการตดัสินใจ ส่วนใหญ่อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด พบจากจ านวนเพศชาย 91 คน มีผลให้เกิดการตดัสินใจร้อยละ 55.15 และจาก
จ านวนเพศหญิง 45 คน มีผลใหเ้กิดการตดัสินใจร้อยละ 54.88 ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่าเพศชายมีระดบั
การตดัสินใจจากปัจจยัดา้นความคาดหวงัท่ีมากกวา่ 

 

ตอนที่ 2  ผลการวเิคราะห์เนือ้หา 
 

 สรุปผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเป็นการวิเคราะห์เน้ือหาในส่วนท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม
ปลายเปิดเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะของการตดัสินใจเขา้ศึกษาในหลกัสูตรภาษาไทยเพื่อการ                
ส่ือสารของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน  ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  ท าการวิเคราะห์โดยแจกแจงความถ่ีโดยเรียงตามล าดบั 
รายละเอียดดงัตารางท่ี 27  
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ตารางท่ี 27  ปัญหาและขอ้เสนอแนะของนกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

ล าดับ รายการ จ านวนผู้ให้ข้อมูล 
1 กลางคืนมืด ควรเพิ่มแสงสวา่งตามทางเดิน 7 
2 เมืองไทยอากาศร้อน อยากใหติ้ดแอร์หอ้งเรียน 6 
3 สญัญาณอินเตอร์เน็ต มีปัญหาบ่อย 6 
4 เพิ่มสถานท่ีในการพกัผอ่นในช่วงเวลาตอนเยน็ 5 
5 ปรับเวลาเรียนในแต่ละเทอมใหเ้หมือนนกัศึกษาไทย 4 
6 การส่งเสริมเพื่อหารายไดร้ะหวา่งเรียนใหเ้หมือนนกัศึกษา 4 
7 มี 7-11 ในมหาวิทยาลยั 3 
8 เพิ่มเติมความรู้ในดา้นอ่ืนๆ นอกจากท่ีเรียน 3 
9 หอ้งสมุดใชไ้ดน้านๆ  3 
10 จดัใหมี้บรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 1 
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บทที่  5 

 
สรุปผลการวจัิย 

 
        งานวิจยัการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษา ในหลกัสูตรภาษาไทยเพื่อ  
การส่ือสารของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน  ระดับปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงค์การวิจัย 3 
ประการคือ 1.  เพื่อศึกษาระดบัการตดัสินใจของนกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ีตดัสินใจเขา้
ศึกษา  หลกัสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  ในระดบัปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  2.  เพื่อเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจจากปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดและปัจจยัดา้นความคาดหวงัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษา หลกัสูตรภาษาไทยเพื่อ
การส่ือสาร ของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมจ าแนกตามเพศ  3. เพื่อรวบรวมปัญหาและ
ข้อเสนอแนะต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสารของนักศึกษา
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยั     
ราชภฏันครปฐม 
        ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มนักศึกษาสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ท่ีเขา้มาศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ทั้งหมด  247  คน โดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปทางด้านเพศของผูต้อบ
แบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 66.80   จ  านวนพี่นอ้ง
ส่วนใหญ่มีจ านวนพี่นอ้ง   1 คน คิดเป็นร้อยละ 80.16    เกรดเฉล่ียส่วนใหญ่อยูร่ะหว่าง 2.00 – 2.99 
คิดเป็นร้อยละ 53.85  รายไดข้องครอบครัวต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหว่าง  20,001 – 30,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 78.14  สถานภาพของบิดามารดาส่วนใหญ่อยู่ดว้ยกนั คิดเป็นร้อยละ 92.31   
อาชีพของบิดา ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 27.53   อาชีพของมารดา ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ซ่ึงจ านวนมากเป็นแม่บา้น คิดเป็นร้อยละ22.67 และ จ านวนพี่นอ้งท่ีศึกษา
ซ่ึงรวมตวัเองดว้ย ส่วนใหญ่จ านวนพี่นอ้งท่ีศึกษา  2 คน คิดเป็นร้อยละ 56.28    

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาของนักศึกษา
สาธารณรัฐประชาชนจีน แบ่งการประเมินปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นความคาดหวงั  

79 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

   

80 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ัง คือ แบบสอบถาม เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ     
เขา้ศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ระดับ
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม เป็นอุปกรณ์ใน    
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยก าหนดขอบเขตและประเดน็ในแบบสอบถามแบ่งเป็น  4  ตอน ไดแ้ก่  
 ตอนท่ี 1  ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ เก็บขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ประกอบดว้ยแบบสอบถามท่ีมีค าถามปลายปิด (Closed End Question)   
 ตอนท่ี  2   ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษา
ในมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม  ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งเป็นดา้นไดด้งัน้ี  
  1. ดา้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตร   
  2. ดา้นสถานท่ี   
  3. ดา้นหลกัสูตร  
  4. ดา้นการบริการแนะแนวการศึกษา  
  5. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน   
  6. ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน  
  7.  ดา้นคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์     
 ตอนท่ี  3    ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความคาดหวงั   
 ตอนท่ี 4  เป็นแบบสอบถามท่ีมีขอ้ค าถามปลายเปิด (Open Ended Form) เพื่อใหผู้ต้อบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เพิ่มเติม  มีลกัษณะเป็นแบบ
เติมขอ้ความถามนกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน   ผลการหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าตามสูตรของครอนบาค มีค่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 0.75   
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
 
1. สรุปผลการวจัิย 
        จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในบทท่ี 4 เพื่อตอบค าถามวิจยั 3 ขอ้ ไดแ้ก่  1. ระดบัการ
ตดัสินใจของนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอยู่ในระดบัใดบา้ง  2. นักศึกษาสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน   เม่ือแยกเป็นเพศชายและเพศหญิงระดบัการตดัสินใจในการเขา้ศึกษา หลกัสูตร
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมต่างกนัหรือไม่ และ 3. 
ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการตดัสินใจในการเขา้ศึกษาในหลกัสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  
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ระดบัปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมจากนกัศึกษา
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมีอะไรบา้ง ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้น 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของระดบัการตดัสินใจ ท่ีมีต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาใน
หลักสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสารของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน  ระดับปริญญาตรี      
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ของปัจจยัทั้ง 2 ดา้น ไดด้งัน้ี 
 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลให้เกิดการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก  และ
เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยทั้ง 7 ดา้น สามารถเรียงระดบัการตดัสินใจตามล าดบัจากมากไปหาน้อย      
ไดด้งัน้ี   ปัจจยัดา้นการบริการแนะแนวการศึกษา ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49  (ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.64) ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก    ปัจจยัดา้นหลกัสูตร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43  
(ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.72) ส่งผลให้เกิดการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก   ปัจจยัดา้นอาจารย์
ผูส้อน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42  (ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.66) ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจอยูใ่นระดบั
มาก    ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42  (ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.73) ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก   ปัจจยัดา้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39  (ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.70) ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก   
ปัจจยัดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36  (ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76) 
ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก   ปัจจยัดา้นสถานท่ี ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.34 (ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.67) ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก  
 ปัจจัยด้านความคาดหวัง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40  (ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.78)         
ซ่ึงสามารถสรุปไดว้า่ปัจจยัดา้นความคาดหวงัส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก  
 สรุปผลการวิเคราะห์ระดับการตดัสินใจจากปัจจัย ทั้ ง 2 ด้าน ท่ีมีต่อการตดัสินใจ       
เขา้ศึกษาในหลกัสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน  ระดับ
ปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ไดว้่า  ทั้งปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นความคาดหวงั ต่างก็ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจเขา้ศึกษาอยู่
ในระดบัมาก   
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของระดับการตดัสินใจ ท่ีมีต่อการตดัสินใจในการ      
เขา้ศึกษา หลกัสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระดับ
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ของปัจจยัทั้ง  2  
ดา้น โดยจ าแนกตามเพศ  ไดด้งัน้ี  
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 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยทั้ง 7 ดา้น พบว่า ปัจจยั
ดา้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตร มีระดบัการตดัสินใจ ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
จากเพศหญิง  ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่าเพศหญิงมีระดับการตดัสินใจจากปัจจัยด้านค่าธรรมเนียม
การศึกษาตลอดหลกัสูตรท่ีมากกว่า      ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีระดบัการตดัสินใจ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดบัมาก จากเพศหญิง  ซ่ึงสามารถสรุปไดว้า่เพศหญิงมีระดบัการตดัสินใจจากปัจจยัดา้นสถานท่ีท่ี
มากกว่า   ปัจจยัดา้นหลกัสูตร มีระดบัการตดัสินใจ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จากเพศหญิง  
ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่าเพศหญิงมีระดบัการตดัสินใจจากปัจจยัดา้นหลกัสูตรท่ีมากกว่า    ปัจจยัดา้น
การบริการแนะแนวการศึกษา มีระดบัการตดัสินใจ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จากเพศหญิง ซ่ึง
สามารถสรุปไดว้่าเพศหญิงมีระดับการตดัสินใจจากปัจจยัดา้นการบริการแนะแนวการศึกษาท่ี
มากกว่า    ปัจจยัดา้นอาจารยผ์ูส้อน มีระดบัการตดัสินใจ ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมากท่ีสุด จากเพศ
ชาย  ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่าเพศชายมีระดบัการตดัสินใจจากปัจจยัดา้นอาจารยผ์ูส้อนท่ีมากกว่า   
ปัจจยัดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน มีระดบัการตดัสินใจ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
จากเพศชาย ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่าเพศชายมีระดับการตดัสินใจจากปัจจัยด้านกระบวนการจัด       
การเรียนการสอนท่ีมากกว่า    ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ มีระดบัการตดัสินใจ        
ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมากท่ีสุด จากเพศหญิง  ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่าเพศหญิงมีระดบัการตดัสินใจ
จากปัจจยัดา้นคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคท่ี์มากกวา่ 
 ปัจจัยด้านความคาดหวัง  พบว่าระดบัการตดัสินใจ ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
จากเพศชาย ซ่ึงสรุปไดว้า่เพศชายมีระดบัการตดัสินใจดา้นความคาดหวงัท่ีมากกวา่ 
 สรุปผลการวิเคราะห์ระดบัการตดัสินใจจากปัจจยั ทั้ง 2 ดา้น มีต่อการตดัสินใจในการ
เขา้ศึกษา หลกัสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระดับ
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม โดยจ าแนกตามเพศ 
ไดด้งัน้ี 1. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด  เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อย 7 ดา้น พบว่า เพศหญิงมี
ระดบัการตดัสินใจจากปัจจยัดา้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตร  ปัจจยัดา้นสถานท่ี  ปัจจยั
ด้านหลักสูตร  ปัจจัยด้านการบริการแนะแนวการศึกษา และปัจจัยด้านคุณลักษณะบัณฑิตท่ี          
พึงประสงค ์ มากกว่าเพศชาย ส่วนปัจจยัดา้นอาจารยผ์ูส้อนและปัจจยัดา้นกระบวนการจดัการเรียน
การสอนนั้น เพศชายมีระดบัการตดัสินใจมากกว่า   2. ปัจจยัดา้นความคาดหวงั  พบว่าเพศชายมี
ระดบัการตดัสินใจจากปัจจยัดา้นความคาดหวงัท่ีมากกวา่เพศหญิง 
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2. การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาในหลกัสูตรภาษาไทยเพื่อ
การส่ือสาร ของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม และน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัมาพิจารณาเปรียบเทียบกบั
แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยพิจารณาถึงความสอดคลอ้งในแต่ละประเด็นซ่ึง
สามารถอภิปรายผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดพบว่าปัจจัยต่างๆ ตามทฤษฎีส่วนประสมทาง
การตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษา  สามารถอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1. ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
  จากการศึกษาพบว่า การตดัสินใจเขา้ศึกษาในหลกัสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
นั้นนกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดใ้ห้ความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตลอดหลกัสูตรโดยรวมอยูใ่นระดบัส าคญัท่ีมาก  โดยมีการสนบัสนุนดา้นการท างานเพื่อหารายได้
ระหวา่งเรียนเป็นล าดบัแรก รองลงมาเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งช าระเงินเพิ่มมีจ านวนนอ้ย   การสนบัสนุน
ดา้นทุนการศึกษา  ค่าใชจ่้ายในการศึกษาตลอดหลกัสูตรถูกกว่าท่ีอ่ืน และสามารถแบ่งช าระเงินเป็น
งวดได ้นกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนจะอาศยัขอ้มูลต่างๆ เพื่อน ามาประกอบการตดัสินใจ  ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประพันธ์  แสงทองดี (2550) ได้ศึกษาวิจัยเ ร่ือง การเลือกและ              
การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยาและมหาวิทยาลยั
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ส่วนใหญ่พิจารณาเลือกด้านค่าใช้จ่าย หลักสูตร สถานท่ี และด้าน               
การสนบัสนุนการเรียนการสอน 
 2. ปัจจัยด้านสถานที่ 

 จากการศึกษาพบว่า การตดัสินใจเขา้ศึกษาในหลกัสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
นั้นนกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นสถานท่ี  โดยส่วนใหญ่มี
ความเห็นวา่ การมีใหบ้ริการ Internet ใชใ้นการสืบคน้เพื่อการเรียนรู้ โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ประพนัธ์  แสงทองดี (2550) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การเลือกและการตัดสินใจเขา้ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์          
ส่วนใหญ่พิจารณาเลือกดา้นค่าใชจ่้าย หลกัสูตร สถานท่ี และดา้นการสนบัสนุนการเรียนการสอน 
 3. ปัจจัยด้านหลกัสูตร 

 จากการศึกษาพบว่า การตดัสินใจเขา้ศึกษาในหลกัสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
นั้นนกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดใ้ห้ความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นหลกัสูตร ในเร่ืองของ
โปรแกรมวิชาท่ีเปิดสอนตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน  รองลงมาเป็นเร่ืองของโปรแกรม
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วิชาท่ีเปิดสอนตรงกบัความตอ้งการของนักศึกษา  เน้ือหาวิชาและกิจกรรมการเรียนท่ีน่าสนใจ     
ตรงกบัความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน จ านวนหน่วยกิตของหลกัสูตรมีความเหมาะสม            
มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนการสอน  โครงสร้างหลกัสูตรและรายวิชาท่ีเรียนน่าสนใจ ระยะเวลา
ในการศึกษามีความเหมาะสม ซ่ึงทุกขอ้มีผลให้เกิดการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของประพนัธ์  แสงทองดี (2550) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การเลือกและการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ
ระดบัปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ส่วนใหญ่พิจารณาเลือกดา้นค่าใชจ่้าย หลกัสูตร สถานท่ี และดา้นการสนบัสนุนการเรียนการสอน 
 4. ปัจจัยด้านการบริการแนะแนวการศึกษา  
  จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นการบริการแนะแนวการศึกษา การตดัสินใจอยู่ใน
ระดับมาก ในส่วนของมหาวิทยาลยัฯ ได้มีการประชาสัมพนัธ์และแนะแนวให้ขอ้มูลเก่ียวกับ
หลกัสูตรก่อนเขา้เรียน  เน่ืองจากมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงและได้
เปิดสอนหลกัสูตภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ส าหรับนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงตรงกบั
ความตอ้งการนกัศึกษา   
 5. ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน 
  จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นอาจารยผ์ูส้อน การตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก ใน
ส่วนของอาจารย์ผูส้อนมีวิธีการท่ีสามารถท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนอย่างเหมาะสม 
เน่ืองจากมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีพฒันาผูเ้รียนได้อย่างครบถว้น        
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวงจนัทร์  อรุณเจริญพรชยั (2549) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจของผูป้กครองในการเลือกโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา  ในอ าเภอเมือง  จงัหวดั
สมุทรสาคร ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ ผูป้กครองใหต้ดัสินใจเลือกจากปัจจยัดา้นบุคลากรมากท่ีสุด เพราะ
คิดวา่ การท่ีนกัศึกษาจะเรียนรู้ ส่วนหน่ึงมาจากอาจารยผ์ูส้อน 
 6. ปัจจัยด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนการตดัสินใจอยู่
ในระดับมาก ในเร่ืองของมีการจดัเสริมประสบการณ์ต่างๆ อย่างหลากหลายระหว่างศึกษา 
เน่ืองจากมหาวิทยาลยัฯ ไดจ้ดัการเรียนการสอนในห้องเรียนแลว้ ไดมี้การจดัเสริมประสบการณ์ 
เช่น  การไปศึกษาดูงาน หรือการฝึกปฏิบัติการ หรืออ่ืนๆ ซ่ึงจะท าให้นักศึกษาเขา้ใจและได้
ประสบการณ์ตรง  
 7. ปัจจัยด้านคุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 
  จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์  การตดัสินใจอยู่
ในระดับมาก  ในเร่ืองของบัณฑิตท่ีมีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ทางด้านภาษาไทย             
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เม่ือนักศึกษาจบการศึกษาแลว้ นักศึกษาจะเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ทางด้านภาษาไทย 
สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยุกต์ใช้หรือไปประกอบอาชีพท่ีเก่ียวกบัการใช้ภาษาไทย ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของภกัดี  ศรีอรุณ (2546)  ไดท้  าการศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ  ท่ี มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ของนักเ รียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาการบญัชี ในจงัหวดัล าปาง พบว่า บณัฑิตมีความรู้ทางดา้น
ภาษาไทยและสามารถใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ตอบวตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. ระดบัการตดัสินใจของนกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ีตดัสินใจเขา้ศึกษาใน 
หลักสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม   
  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองต้นของระดับการตัดสินใจ ท่ีมีต่อการตัดสินใจ        
เขา้ศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ระดับ
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ของปัจจยัทั้ง 2 ดา้น 
ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นความคาดหวงั ต่างก็
ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจในการเขา้ศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจจากปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด
และปัจจยัดา้นความคาดหวงัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาในหลกัสูตรภาษาไทยเพื่อการ
ส่ือสาร ของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ระดับปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมจ าแนกตามเพศ 
  การวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลจ าแนกตามเพศของนกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชน
จีน กบัระดบัการตดัสินใจจากปัจจยั 2 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยั
ดา้นความคาดหวงั พบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด  เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อย  7 ดา้น 
พบว่า เพศหญิงมีระดบัการตดัสินใจจากปัจจยัดา้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตร  ปัจจยั
ด้านสถานท่ี    ปัจจัยด้านหลักสูตร  ปัจจัยด้านการบริการแนะแนวการศึกษา และปัจจัยด้าน
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  มากกว่าเพศชาย  ปัจจัยด้านอาจารย์ผูส้อนและปัจจัยด้าน
กระบวนการจดัการเรียนการสอนนั้น เพศชายมีระดบัการตดัสินใจมากกว่า  ส่วนปัจจยัดา้นความ
คาดหวงั พบวา่ เพศชายมีระดบัการตดัสินใจจากปัจจยัดา้นความคาดหวงัท่ีมากกวา่เพศหญิง   
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 3. ปัญหาและขอ้เสนอแนะต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาในหลกัสูตรภาษาไทยเพื่อการ
ส่ือสาร ของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน  ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
                       การสังเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาในหลกัสูตร
ภาษาไทย เพื่ อการ ส่ือสารของนัก ศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน  ระดับป ริญญาต รี                      
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จากแบบสอบถามได้
ขอ้เสนอแนะ ท่ีสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของนกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนใหม้ากท่ีสุด ดงัต่อไปน้ี  
 จากขอ้เสนอแนะส่วนมากไดใ้หข้อ้เสนอแนะปรับปรุงเก่ียวกบัดา้นสถานท่ี ไดแ้ก่  

1. ควรเพิ่มแสงสวา่งตามทางเดินในยามกลางคืน 
2. อยากใหติ้ดแอร์หอ้งเรียนเน่ืองจากเมืองไทยอากาศร้อน 
3. เพิ่มสถานท่ีในการพกัผอ่นในช่วงเวลาตอนเยน็ 
4. อยากใหมี้ 7-11 ในมหาวิทยาลยั   
5. อยากใหห้อ้งสมุดเขา้ใชไ้ดน้านข้ึนกวา่เดิม 
6. จดัใหมี้บรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
7. ควรปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เน็ตเน่ืองจากมีปัญหาบ่อย   
ส่วนขอ้เสนอแนะดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ อยากให้ปรับเวลาเรียนในแต่ละเทอมให้เหมือน

นักศึกษาไทย   การส่งเสริมเพื่อหารายไดร้ะหว่างเรียนให้เหมือนนักศึกษา  ให้ความรู้เพิ่มเติมใน
ดา้นอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีเรียน  
 
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
 3.1 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เช่น ภาพลกัษณ์ และอตัตลกัษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ส าหรับเป็นข้อมูลในการสร้างความจงรักภักดีในตราสินค้า
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  ต่อไป เพื่อป้องกันการเขา้มาแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของ          
ผูป้ระกอบการอ่ืน  
  3.2 ควรมีการศึกษาด้านความคาดหวังและการรับรู้จริงของนักศึกษาสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันา และรักษาคุณภาพในการเรียนการสอน       
การใหบ้ริการใหย้ ัง่ยนืสืบไป    
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ภาคผนวก ก 
- รายนามผู้เช่ียวชาญ 
- แบบสอบถาม 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 
 

รายนามน้ีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา  
 1. อาจารยอ์ภินนัท ์ จุ่นกรณ์ 
  รองผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 
 2. อาจารยรุ์จิราวดี  ธรรมแสง 
  รองผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 
 3. อาจารยภ์รัณยา  อ ามฤครัตน์ 

 อาจารยโ์ปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
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แบบสอบถามเพือ่การท าวทิยานิพนธ์ 
เร่ือง 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลกัสูตรภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร  
ของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ระดับปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
 
ค าช้ีแจง 
 1.  แบบสอบถามชุดน้ีมีค  าถามเก่ียวกบัปัญหา และขอ้เสนอแนะของการเขา้ศึกษาต่อใน 

     หลกัสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 2.  กรุณาตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ 
 3.  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามน้ีจะเกบ็เป็นความลบัและจะน าผลมาใชป้ระโยชน ์

     ในการแนวทางพฒันาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาในหลกัสูตรภาษาไทยเพื่อ 
      การส่ือสารต่อไป 

 
        ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 
 
 
                         (นางขวญัสุมน  สีเหลือง) 
      นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 
     บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ค าช้ีแจง  กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงใน (  )  เพยีงข้อละ 1 เคร่ืองหมาย 
 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 1. เพศ  
   (    )   ชาย   (    )   หญิง 
 

 2. จ านวนพี่นอ้ง 
   (    )   1  คน   (    )    2  คน 
   (    )   3 คน   (    )    มากกวา่  3 คน 
 

 3. เกรดเฉล่ียสะสมของท่าน 
   (    )   นอ้ยกวา่  2.00  (    )    2.00-2.99   
   (    )   มากกวา่  3.00 
 

 4.  รายไดข้องครอบครัวต่อเดือน 
   (    )   ต ่ากวา่ 10,000  บาท (    )   10,000 - 20,000 บาท 
   (    )   20,001 – 30,000  บาท (    )   มากกวา่ 30,000 บาท 
 

 5. สถานภาพของบิดามารดา 
   (    )   อยูด่ว้ยกนั  (    ) แยกกนัอยู ่
 

 6. อาชีพของบิดา 
   (    )   ขา้ราชการ  (    )   ธุรกิจส่วนตวั 
   (    )   เกษตรกร  (    )   พนกังานบริษทัเอกชน 
   (    )   พนกังานรัฐวสิาหกิจ (    )   อ่ืนๆ ระบุ………………………… 
 

 7. อาชีพของมารดา 
   (    )   ขา้ราชการ  (    )   ธุรกิจส่วนตวั 
   (    )   เกษตรกร  (    )   พนกังานบริษทัเอกชน 
   (    )   พนกังานรัฐวสิาหกิจ (    )   อ่ืนๆ ระบุ………………………… 
 

 8. จ านวนพี่นอ้งท่ีศึกษา (รวมตวัเอง) 
   (    )   1 คน   (    )   2 คน 
   (    )   3 คน   (    )   มากกวา่ 3 คน 
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ตอนที ่ 2  ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ค าช้ีแจง โปรดน าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด และกรอก 

ขอ้ความตามความเป็นจริง  กรุณาตอบค าถามใหค้รบทุกขอ้ 
  ก าหนดใหมี้ระดบัการตดัสินใจ  5  ระดบั คือ 
 ระดบั  5  คือ ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจมากท่ีสุด 
 ระดบั  4  คือ ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจมาก 
 ระดบั  3  คือ ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจปานกลาง 
 ระดบั  2  คือ ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจนอ้ย 
 ระดบั  1  คือ ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจท่ีนอ้ยท่ีสุด 

 

ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการตดัสินใจ 
ระดับการตัดสินใจ 

5 4 3 2 1 

1. ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
1.1  ค่าใชจ่้ายในการศึกษาตลอดหลกัสูตรถูกกวา่ท่ีอ่ืน      
1.2  สามารถแบ่งช าระเงินเป็นงวดได ้      
1.3  กิจกรรมท่ีตอ้งช าระเงินเพิ่มมีจ านวนนอ้ย      
1.4  การสนบัสนุนดา้นทุนการศึกษา      
1.5  มีการสนบัสนุนดา้นการท างานเพื่อหารายไดร้ะหวา่งเรียน      

2. ปัจจัยด้านสถานที ่
2.1 สถานท่ีสะอาด มีบรรยากาศและสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี      
2.2 มีหอพกัท่ีสะอาด น่าอยู ่      
2.3 หอ้งเรียนมีเคร่ืองปรับอากาศ      
2.4 หอ้งสมุดมีความทนัสมยัและเหมาะสมท่ีจะเป็นแหล่งคน้ควา้หาความรู้      
2.5 การจดับริการสถานท่ีส าหรับการพกัผอ่นเพียงพอ      
2.6 มีความปลอดภยัจากสภาพแวดลอ้มโดยรอบของมหาวิทยาลยั      
2.7 เป็นสถานศึกษาท่ีไดก้ารรับรองมาตรฐานการศึกษา      
2.8 เป็นสถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียง      
2.9 มีการใหบ้ริการ Internet ใชใ้นการสืบคน้เพื่อการเรียนรู้      
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ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการตัดสินใจ 
ระดับการตัดสินใจ 

5 4 3 2 1 

3. ปัจจัยด้านหลกัสูตร 
3.1 จ านวนหน่วยกิตของหลกัสูตรมีความเหมาะสม      
3.2 โครงสร้างหลกัสูตรและรายวิชาท่ีเรียนน่าสนใจ      
3.3 มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง      
3.4 โปรแกรมวิชาท่ีเปิดสอนตรงกบัความตอ้งการของนกัศึกษา      
3.5 โปรแกรมวิชาท่ีเปิดสอนตรงกบัความตอ้งการตรงกบัตลาดแรงงาน      
3.6 ระยะเวลาในการศึกษามีความเหมาะสม      
3.7 เน้ือหาวิชาและกิจกรรมการเรียนท่ีน่าสนใจ      
3.8 ตรงกบัความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน      

4. ปัจจัยด้านการบริการแนะแนวการศึกษา 
4.1 เวบ็ไซตแ์นะน ามหาวิทยาลยั      
4.2 เพื่อน/พี/่คนรู้จกัแนะน า/บุคคลท่ีเรียนจบจากมหาวิทยาลยั      
4.3 อาจารยแ์นะแนวจากสถานศึกษาเดิม      
4.4 แผน่พบัรายละเอียดของหลกัสูตรมีความชดัเจน      
4.5 มหาวิทยาลยัฯไดมี้การประชาสมัพนัธ์และแนะแนวใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
หลกัสูตรก่อนเขา้เรียน 

     

5. ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน 
5.1 อาจารยผ์ูส้อนมีความช านาญการเฉพาะดา้น      
5.2 อาจารยผ์ูส้อนมีศกัยภาพท่ีเหมาะสม      
5.3 อาจารยผ์ูส้อนมีการเตรียมความพร้อมในการสอน      
5.4 อาจารยผ์ูส้อนจดัใหมี้กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้เพิ่มเติมในแต่ละรายวิชา      
5.5 อาจารยผ์ูส้อนมีวิธีการท่ีสามารถท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนอยา่ง
เหมาะสม 

     

6. ปัจจัยด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
6.1 ขั้นตอนการรับสมคัรสะดวก      
6.2 โอกาสส าเร็จการศึกษาสูง      
6.3 หลกัสูตรมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนการสอน      
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ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการตดัสินใจ 
ระดับการตัดสินใจ 

5 4 3 2 1 
6.4 หลกัสูตรมีส่ือการสอน/อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั      
6.5 การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง      
6.6 มีการจดัอบรมความรู้เฉพาะดา้น      
6.7 มีการจดัเสริมประสบการณ์ต่างๆ อยา่งหลากหลายระหวา่งศึกษา      

7. ปัจจัยด้านคุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 
7.1 บณัฑิตมีความรู้ความเขา้ใจในการใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสาร      
7.2 บณัฑิตมีทกัษะทางภาษาไทยและสามารถน าไปประกอบอาชีพ      
7.3 บณัฑิตท่ีมีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ทางดา้นภาษาไทย      
7.4 ส่งเสริมใหบ้ณัฑิตมีโลกทศัน์กวา้งไกล มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์      
7.5 บณัฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรม      

 
ตอนที ่ 3  ค าถามเกีย่วกบัปัจจัยด้านความคาดหวงั 
 

ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการตดัสินใจ 
ระดับการตัดสินใจ 

5 4 3 2 1 
1. เม่ือไดม้าเรียนท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมจะไดท้ างานท่ีประเทศไทย      
2. เม่ือจบการศึกษาจากมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมจะไดมี้งานท่ีดี      
3. เม่ือมาเรียนในมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมจะไดมี้งานท าในระหวา่งเรียน      
4. เม่ือไดม้าเรียนท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมจะไดทุ้นสนบัสนุนในการเรียน      
5. เลือกเรียนมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมตามเพื่อน      
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ตอนที ่4   ค าถามเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะของการตดัสินใจเขา้ศึกษาในหลกัสูตรภาษาไทย  
                เพื่อการส่ือสาร 
 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ  
 

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

ขอขอบคุณในการใหข้อ้มูลเป็นอยา่งสูง 
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论文写作调查 
中国本科留学生决定赴佛统皇家大学学习泰文专业的影响

因素 
 

说明 
本次调查表内容为有关在泰文学习中遇到的问题和建

议 
 请完整填写全部问题 

调查结果将做保密处理，并用于改进以后泰文专业的

课程安排和其他问题 
    

感谢您的合作 
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说明： 请在括号内划勾，每题只能选择一项 
一、填写人的基本情况 
  性别 
   (    )   男  (    )      女 
 
兄弟姐妹人数 
   (    )    1人  (    )    2人 

   (    )    3人  (    )    3人以上 
 
平均绩点 
   (    )   低于 2 (    )    2.00-2.99  (    )   高于 3 
 
家庭月收入 
   (    )   低于10000铢  (    )   10,000 - 20,000铢 
   (    )   20,001 – 30,000  铢 (    )   更多  30,000  铢 
 
父母当前的情况 
   (    )   在一起  (    ) 分居 
 
父亲职业 
                (    )      公务员   (    )   个体经营 
   (    )   农业    (    )   私营企业员工 
   (    )   国企职员  (    )    其他  说明………………………… 
 
母亲职业 
   (    )   公务员  (    )   个体经营 
   (    )   农业    (    )   私营企业员工 
                (    )   国企职员  (    )    其他 说明………………………… 
 
家中在校学习的人数 
   (    )     1人   (    )   人 
   (    )      3人   (    )   多于三人 
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二、关于市场方面的考量 
请根据您的真实感受和实际情况选择，在相应的空格处划

斜杠 
选项有五个层次 
 五级是影响最大 
 四级是影响很大 
 三级是一般 
 二级是有一点影响 
 一级是基本无影响 

 

影响决定的因素 
级别 

5 4 3 2 1 

专业学习费用的影响 
学习费用低于别处      

可以分期付款      

活动费用少      

奖学金      

学习期间的可以兼职增加收入      

学习环境 
学习环境整洁良好      

宿舍干净整洁      

教室有空调      

图书馆现代化并能提供需要的知识      

休闲场所的服务      

大学周围安全有保障      

学位可以得到认证      

学校有知名度      

互联网服务      
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影响决定的因素 
级别 

5 4 3 2 1 

专业的因素 
学分安排合理      

课程有吸引力      

有相关的教学活动，比如到实地考察工作      

课程安排满足学生的需要      

课程安排迎合市场的需求      

学习时间适当      

学科和活动内容有吸引力      

能引起学生的兴趣      

学生指南服务 
大学网站      

朋友、学长、熟人介绍、大学往届毕业生      

过往学校老师介绍      

专业手册内容详尽清楚      

大学在入学前提供相关的入学资料      

教师方面的因素 
教师具有相关的专业知识      

教师有应有的能力      

教师备课好      

教师安排与学习有关的各项活动      

教师能够让学生很好的理解学习内容      

教学工作方面的因素 
入学容易      

完成学业容易      

专业有相关的教学活动      
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影响决定的因素 
级别 

5 4 3 2 1 

教学硬件设施齐备      

教学以学生为中心      

有针对专业的培训      

学习期间有增强各方面经验的活动      

毕业生 
毕业生有相关专业知识      

毕业生能够学以致用      

毕业生有泰文相关的基础      

增强毕业生的视野，创造力      

毕业生有道德      

 

三、就读该专业的价值 

影响决定的因素 
级别 

5 4 3 2 1 

在佛统皇家大学毕业后可以在泰国工作      

在佛统皇家大学毕业后可以找到好工作      

在佛统皇家大学学习期间可以兼职      

佛同皇家大学有相关的奖学金支持      

因为有朋友在佛统皇家大学学习      
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四  关于选择泰文专业的原因和考虑 
 

问题和建议 

 

……………………………………………………………………………………..………….......... 
………………………………………………………………………………...………….............…
…………...…………………………………………………………………………………………..
..........……………...…………………………………………………………………………………
……….............……………...………………………………………………………………………
………………….............……………...……………………………………………………………
…………………………….............……………...…………………………………………………
……………………………………….............……………...………………………………………
………………………………………………….............……………...……………………………
…………………………………………………………….............……………...…………………
……………………………………….……………………………….............……………...……… 
 
                                                                                        感谢提供资料 
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ท่ีอยู ่ เลขท่ี 4/4 ต.ศรีสุราษฎร์  อ.ด าเนินสะดวก  จ.ราชบุรี 
ประวติัการศึกษา   

พ.ศ. 2542 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาสุขศึกษา  จากสถาบนั
ราชภฏันครปฐม   

 พ.ศ. 2550 ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและ 
 ภาคเอกชน  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประวติัการท างาน 
 พ.ศ. 2543-ปัจจุบนั เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
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