
 
 

บทที ่2 
วรรณกรรมและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 

 ในการศึกษา “ทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาดของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ต่อ
อาชีวศึกษาในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา” ผูศึ้กษาไดร้วบรวม แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง ตามล าดบัเน้ือหาท่ีเป็นสาระส าคญัดงัน้ี 
 1.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ 
 2.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด  
 3.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัทัศนคติ 
ทศันคติ เป็นแนวความคิดท่ีมีความส าคญัมากแนวหน่ึงทาง จิตวทิยาสังคม และ การส่ือสาร 

และมีการใช ้ค าน้ีกนัอยา่งแพร่หลาย ส าหรับการนิยามค าวา่ ทศันคติ นั้น ไดมี้นกัวชิาการหลายท่าน
ใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 

ศกัด์ิไทย   สุรกิจบวร (2545: 138) ใหค้วามหมายของทศันคติไวว้า่ ทศันคติ คือ สภาวะความ
พร้อมทางจิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิด ความรู้สึก และแนวโนม้ของพฤติกรรมบุคคลท่ีมีต่อ
บุคคล ส่ิงของ สถานการณ์ต่าง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง และสภาวะความพร้อมทางจิตน้ี
จะตอ้งอยูน่านพอสมควร 

ส ร้อยตระกู ล ( ติวย านนท์ )   อรรถมานะ   (2541:64)ให้คว ามหมายของทัศนค ติไว้
วา่ ทศันคติ  คือ  ผลผสมผสานระหวา่งความนึกคิด  ความเช่ือ  ความคิดเห็น  ความรู้  และความรู้สึก
ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด  คนใดคนหน่ึง  สถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง ๆ  ซ่ึงออกมาในทาง
ประเมินค่าอนัอาจเป็นไปในทางยอมรับหรือปฎิเสธก็ได้  และความรู้สึกเหล่าน้ีมีแนวโน้มท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงข้ึน 

พงศ ์  หรดาล (2540: 42) ให้ความหมายของทศันคติไวว้่า ทศันคติ  คือ ความรู้สึก  ท่าที  ความ
คิดเห็น และพฤติกรรมของคนงานท่ีมีต่อเพื่อนร่วมงาน   ผู้บริหาร   กลุ่มคน   องค์กรหรือ
สภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ  โดยการแสดงออกในลกัษณะของความรู้สึกหรือท่าทีในทางยอมรับหรือปฎิ
เสธ 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2538:142) ให้ความหมายของทศันคติว่า 
ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงผู ้บริโภคเรียนรู้จาก
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ประสบการณ์ในอดีตโดยใช้เป็นตวัเช่ือมระหว่างความคิดและพฤติกรรม นักการตลาดนิยมใช้
เคร่ืองมือการโฆษณา เพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ 

จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึก  ความคิดหรือความ
เช่ือ และแนวโนม้ท่ีจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของบุคคล เป็นปฏิกิริยาโตต้อบ โดยการประมาณค่า
ว่าชอบหรือไม่ชอบ  ท่ีจะส่งผลกระทบต่อการตอบสนองของบุคคลในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อ
บุคคล  ส่ิงของและสถานการณ์  ในสภาวะแวดล้อมของบุคคลนั้นๆ  โดยท่ีทศันคติน้ี  สามารถ
เรียนรู้ หรือจดัการไดโ้ดยใชป้ระสบการณ์  และทศันคตินั้นสามารถท่ีจะรู้ หรือถูกตีความไดจ้ากส่ิง
ท่ีคนพูดออกมาอย่างไม่เป็นทางการ หรือจากการส ารวจท่ีเป็นทางการ หรือจากพฤติกรรมของ
บุคคลเหล่านั้น 

ลกัษณะของทศันคติ 
เน่ืองจากว่านกัจิตวิทยาไดศึ้กษาในความหมายท่ีแตกต่างกนั  ดงันั้น จึงควรกล่าวถึงลกัษณะ

รวม ๆ ของทศันคติท่ีท าให้เกิดความเขา้ใจทศันคติให้ดีข้ึน (ศกัด์ิไทย, 2545: 138) ซ่ึงลกัษณะของ
ทศันคติ สรุปไดด้งัน้ี 

1. ทศันคติเป็นส่ิงท่ีเรียนรู้ได ้
2. ทศันคติมีลกัษณะท่ีคงทนถาวรอยูน่านพอสมควร 
3. ทศันคติมีลกัษณะของการประเมินค่าอยูใ่นตวั  คือ  บอกลกัษณะดี – ไม่ดีชอบ – ไม่ชอบ เป็น

ตน้ 
4. ทศันคติท าใหบุ้คคลท่ีเป็นเจา้ของพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อท่ีหมายของทศันคติ 
5. ทศันคติบอกถึงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับส่ิงของและบุคคลกับ

สถานการณ์ นัน่คือ ทศันคติยอ่มมีท่ีหมายนัน่เอง 
องค์ประกอบของทศันคติ 
นักวิชาการได้เสนอความคิดไว้ 3 แบบ  คือ  ทัศนคติแบบ   3  องค์ประกอบ ทัศนคติ

แบบ  2  องคป์ระกอบ และ  ทศันคติแบบ  1 องคป์ระกอบ(ธีระพร, 2528: 162 - 163) ดงัน้ี 
1. ทศันคติมี3  องค์ประกอบ  แนวคิดน้ีจะระบุว่า  ทัศนคติมี  3  องค์ประกอบ  ได้แก่  1) 

องค์ประกอบด้านปัญญา(Cognitive Component)  ประกอบดว้ยความเช่ือ ความรู้  ความคิดและ
ความคิดเห็น  2) องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Component)  หมายถึงความรู้สึก
ชอบ - ไม่ชอบ  หรือท่าทางท่ีดี – ไม่ดี  3) องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (Behavioral Component) 
หมายถึงแนวโน้มหรือความพร้อมท่ีบุคคลจะปฏิบติัมีนักจิตวิทยาท่ีสนับสนุนการแบ่งทศันคติ
ออกเป็น 3องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่  Kretch, Crutchfield , Pallachey (1962) และ Triandis (1971) 
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2. ทัศนคติมี2  องค์ประกอบ   แนวคิดน้ีจะระบุว่า  ทัศนคติมี  2  องค์ประกอบ   ได้แก่ 1) 
องคป์ระกอบดา้นปัญญา (Cognitive Component)2) องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ ความรู้สึก (Affective 
Component)มีนักจิตวิทยาท่ีสนับสนุนการแบ่งทัศนคติออกเป็น  2  องค์ประกอบ  ได้แก่  Katz 
(1950) และ Rosenberg (1956, 1960, 1965) 

3.   ทศันคติมีองค์ประกอบเดียว แนวคิดน้ีจะระบุว่า ทศันคติมีองค์ประกอบเดียวคือ อารมณ์
ความรู้สึกในทางชอบหรือไม่ชอบท่ีบุคคลมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด นักจิตวิทยาท่ีสนับสนุนแนวคิด
น้ี ไดแ้ก่ Bem (1970)  FishbeinและAjzen (1975) Insko (1976) 

Sharon และ Saul (1996: 370) กล่าววา่ ทศันคติ ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
1. องคป์ระกอบดา้น ความรู้ ความเขา้ใจ (Cognitive Component) หมายถึง ความเช่ือเชิงการ

ประเมินเป้าหมาย โดยอยูบ่นพื้นฐานของความเช่ือ จินตนาการ และการจ า 
2. องค์ประกอบด้านอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Component) หมายถึง ความรู้สึกใน

ทางบวก หรือลบ หรือทั้งบวก และลบต่อเป้าหมาย 
3. องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโนม้ของพฤติกรรม 

หรือ แนวโนม้ของการแสดงออกต่อเป้าหมาย 
Gibson (2000: 103)  กล่าววา่ ทศันคติ  เป็นส่วนท่ียึดติดแน่นกบับุคลิกภาพของบุคคลเรา  ซ่ึง

บุคคลเราจะมีทศันคติท่ีเป็นโครงสร้างอยูแ่ลว้  ทางดา้นความรู้สึก  ความเช่ือ อนัใดอนัหน่ึง  โดยท่ี
องคป์ระกอบน้ีจะมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั  ซ่ึงหมายความวา่ การเปล่ียนแปลงในองคป์ระกอบ
หน่ึงท าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงในอีกองคป์ระกอบหน่ึง  ซ่ึงทศันคติ  3  องคป์ระกอบ  มีดงัน้ี 

1. ความรู้สึก (Affective) องค์ประกอบดา้นอารมณ์หรือความรู้สึกของทศันคติ คือ การไดรั้บ
การถ่ายทอด การเรียนรู้มาจากพอ่ แม่ ครู หรือกลุ่มของเพื่อนๆ 

2. ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive) องค์ประกอบด้านความรู้   ความเข้าใจของทัศนคติจะ
ประกอบดว้ย  การรับรู้ของบุคคล ความคิดเห็น และความเช่ือของบุคคล  หมายถึง  กระบวนการ
คิด  ซ่ึงเนน้ไปท่ีการใชเ้หตุผล และตรรกะ  องคป์ระกอบท่ีส าคญัของความรู้ ความเขา้ใจ  คือ  ความ
เช่ือในการประเมินผลหรือความเช่ือท่ีถูกประเมินผลไวแ้ลว้โดยตวัเองประเมิน  ซ่ึงความเช่ือเหล่าน้ี
จะแสดงออกมาจากความประทบัใจในการชอบหรือไม่ชอบ  ซ่ึงบุคคลเหล่านั้นรู้สึกต่อส่ิงของ หรือ
บุคคลใดบุคคลหน่ึง 

3. พฤติกรรม(Behavioral) องค์ประกอบด้านความรู้   ความเข้าใจของทศันคติจะหมายถึง 
แนวโน้มหรือความตั้ งใจ (Intention) ของคนท่ีจะแสดงบางส่ิงบางอย่างหรือท่ีจะกระท า 
(ประพฤติ)  บางส่ิงบางอยา่งต่อคนใดคนหน่ึง  ส่ิงใดส่ิงหน่ึง  ในทางใดทางหน่ึง  เช่น  เป็นมิตร  ให้
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ความอบอุ่น  ก้าวร้าว  เป็นศตัรู  เป็นตน้  โดยท่ีความตั้งใจน้ีอาจจะถูกวดั  หรือประเมินออกมา
ได ้ จากการพิจารณาองคป์ระกอบทางดา้นพฤติกรรมของทศันคติ 

Schermerhorn (2000: 76) กล่าววา่ ทศันคติ ประกอบดว้ย   3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
  1. องคป์ระกอบดา้น ความรู้ ความเขา้ใจ (Cognitive Component)  คือ  ทศันคติท่ีจะ
สะทอ้นให้เห็นถึงความเช่ือ  ความคิดเห็น  ความรู้  และขอ้มูลท่ีบุคคลคนหน่ึงมี  ซ่ึงความเช่ือ  จะ
แสดงให้เห็นถึงความคิดของคน   หรือส่ิงของและข้อสรุปท่ีบุคคลได้มีต่อบุคคลหรือส่ิงของ
นั้นๆ  เช่น  งานของฉนัขาดความรับผดิชอบ  เป็นตน้ 
  2. องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Component) คือ ความรู้สึกเฉพาะ
อย่างซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบส่วนบุคคล ซ่ึงได้จากส่ิงเร้าหรือส่ิงท่ีเกิดก่อนท าให้เกิดทศันคติ
นั้นๆ เช่น ฉนัไม่ชอบงานของฉนั เป็นตน้ 
  3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) คือ ความตั้ งใจท่ีจะ
ประพฤติในทางใดทางหน่ึง โดยมีรากฐานมาจากความรู้สึกเฉพาะเจาะจงของบุคคล หรือทศันคติ
ของบุคคล  เช่น  ฉนัก าลงัไปท างานของฉนั  เป็นตน้ 
 Katz (อา้งถึงใน Loudon และ  Della  Bitta,1993: 425)  ไดก้ล่าวถึงหนา้ท่ีของทศันคติท่ีส าคญั 
4 ประการ  ดงัน้ี 
  1.   หนา้ท่ีในการปรับตวั  (Adjustment  function)  ทศันคติช่วยให้เราปรับตวัเขา้หาส่ิง
ท่ีท าให้ไดรั้บความพึงพอใจหรือไดร้างวลัขณะเดียวกนัก็หลีกเล่ียงต่อส่ิงท่ีไม่ปรารถนา  ไม่พอใจ
หรือให้โทษ  นั่นคือยึดแนวทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองมากท่ีสุด และหลีกเล่ียงส่ิงท่ีเป็น
โทษใหเ้กิดนอ้ยท่ีสุด  ซ่ึงช่วยในการปรับตวัของแต่ละบุคคลใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ  เพื่อให้
บุคคลเหล่านั้นเกิดความพอใจ  คือ  เม่ือเราเคยมีประสบการณ์ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงมาก่อน  และเราได้
ประสบกบัส่ิงนั้นอีก  เราจะพฒันาการตอบสนองของเราในทิศทางท่ีเราตอ้งการ 
  2.   หนา้ท่ีในการป้องกนัตน (Ego – defensive function) ทศันคติช่วยปกป้องภาพลกัษณ์
แห่งตน (ego or self image) ต่อความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ และแสดงออกมาเป็นกลไกท่ี
ป้องกนัตนเอง ใชใ้นการปกป้องตวัเองโดยการสร้างความนิยมนบัถือตนเอง  หลีกเล่ียงจากส่ิงท่ีไม่
พอใจ หรือสร้างทศันคติข้ึนมาเพื่อรักษาหนา้ 
  3.  หน้าท่ีในการแสดงออกของค่านิยม  (Value  expressive function)   ในขณะท่ี
ทศันคติท่ีปกป้องตนเอง  ไดส้ร้างข้ึนเพื่อปกป้องภาพลกัษณ์ของตนเอง  หรือเพื่อปิดบงัทศันคติท่ี
แทจ้ริงไม่ให้ปรากฎ แต่ทศันคติท่ีท าหน้าท่ีแสดงออกถึงค่านิยมจะพยายามแสดงลกัษณะท่ีแทจ้ริง
ของตนเองท าหน้าท่ีให้บุคคลแสดงค่านิยมของตนเอง  เป็นการแสดงออกทางทศันคติท่ีจะสร้าง
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ความพอใจให้กบับุคคลท่ีแสดงทศันคตินั้นออกมา  เพราะเป็นการแสดงค่านิยมพื้นฐานท่ีแต่ละ
บุคคลพอใจ 
  4. หนา้ท่ีในการแสดงออกถึงความรู้  (Knowledge function) มนุษยต์อ้งการเก่ียวขอ้ง
กบัวตัถุต่างๆรอบขา้ง  ดงันั้น  จึงต้องแสวงหาความมัน่คง  ความหมาย  ความเข้าใจเก่ียวกับส่ิง
เหล่านั้น ทศันคติจะเป็นส่ิงท่ีใช้ประเมิน และท าความเข้าใจเก่ียวกับสภาพแวดล้อม และเป็น
มาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบ หรือเป็นขอบเขตแนวทางส าหรับอา้งอิงเพื่อหาทางเขา้ใจ   ให้สามารถ
เขา้ใจโลกและส่ิงแวดล้อมได้ง่ายๆข้ึน เพราะคนเราได้รับรู้แล้วคร้ังหน่ึงก็จะเก็บประสบการณ์
เหล่านั้นๆ ไวเ้ป็นส่วนๆ  เม่ือเจอส่ิงใหม่จะน าประสบการณ์ท่ีมีอยูเ่ดิมมาเป็นกรอบอา้งอิงว่าส่ิงใด
ควรรับรู้  ส่ิงใดควรหลีกเล่ียง  ซ่ึงทศันคติช่วยให้คนเราเขา้ใจส่ิงแวดลอ้มต่างๆ รอบตวัเรา โดยเรา
สามารถตีความ หรือประเมินค่าส่ิงท่ีอยูร่อบตวัเราได ้
 ประเภทของทศันคติ 
 การแสดงออกทางทศันคติสามารถแบ่งไดเ้ป็น  3 ประเภท (ดารณี, 2542: 43) คือ 
 1. ทศันคติในทางบวก   (Positive  Attitude)  คือ  ความรู้สึกต่อส่ิงแวดล้อมในทางท่ีดีหรือ
ยอมรับ  ความพอใจ  เช่น  นกัศึกษาท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อการโฆษณา  เพราะวิชาการโฆษณาเป็นการ
ใหบุ้คคลไดมี้อิสระทางความคิด 
 2.   ทศันคติในทางลบ  (Negative Attitude)   คือ  การแสดงออก หรือความรู้สึกต่อส่ิงแวดล้อม
ในทางท่ีไม่พอใจ  ไม่ดี  ไม่ยอมรับ ไม่เห็นดว้ย  เช่น  นิดไม่ชอบคนเล้ียงสัตว ์ เพราะเห็นวา่ทารุณสัตว ์
 3.   การไม่แสดงออกทางทศันคติ หรือมีทศันคติเฉยๆ (Negative Attitude)   คือ มีทศันคติเป็น
กลางอาจจะเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนั้นๆ หรือในเร่ืองนั้นๆ เราไม่มีแนวโน้ม
ทศันคติอยูเ่ดิมหรือไม่มีแนวโนม้ทางความรู้ในเร่ืองนั้นๆ มาก่อน เช่น เรามีทศันคติท่ีเป็นกลางต่อตู้
ไมโครเวฟ เพราะเราไม่มีความรู้เก่ียวกบัโทษหรือคุณของตูไ้มโครเวฟมาก่อน 
 จะเห็นได้ว่าการแสดงออกของทศันคตินั้น เกิดจากการก่อตวัของทศันคติท่ีสะสมไวเ้ป็น
ความคิดและความรู้สึก  จนสามารถแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา  ตามทศันคติต่อส่ิงนั้น 
 การก่อตวัของทศันคติ (The Formation of Attitude) 
 การเกิดทศันคติแต่ละประเภทนั้นจะก่อตวัข้ึนมา และเปล่ียนแปลงไปไดเ้น่ืองจากปัจจยัหลาย
ประการดว้ยกนั  ซ่ึงในความเป็นจริงปัจจยัต่าง ๆ ของการก่อตวัของทศันคติ  ไม่ไดมี้การเรียงล าดบั
ตามความส าคญัแต่อยา่งใด ทั้งน้ีเพราะแต่ละปัจจยั  ปัจจยัใดมีความส าคญัมากกวา่ข้ึนอยูก่บัการอา้งอิง
เพื่อก่อตวัเป็นทศันคตินั้น บุคคลดงักล่าวไดเ้ก่ียวขอ้งกบัส่ิงของ หรือแนวความคิดท่ีมีลกัษณะแตกต่าง
กนัไปอยา่งไร  ซ่ึง Newsom และ Carrell ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดทศันคติ และอธิบายวา่การเกิด
ทศันคติประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ 
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  1.   พื้นฐานของแต่ละบุคคลหรือเบ้ืองหลังทาง ประวัติศาสตร์ (Historical  Setting)
หมายถึง  ลกัษณะทางดา้นชีวประวติัของแต่ละคน  ไดแ้ก่  สถานท่ีเกิด  สถานท่ีเจริญเติบโต  สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองท่ีผ่านมาจะเป็นตวัหล่อหลอมบุคลิกภาพของบุคคล และเป็นปัจจยั
น าไปสู่การเกิด ทศันคติของคนนั้น ๆ 
  2. ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม  (Social  environment)  ไดแ้ก่  การปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยท่ี์
มีต่อกนั และกนั  เช่น  การเปิดรับข่าวสาร กลุ่ม และบรรทดัฐานของกลุ่ม  สภาพการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิด
ข้ึนกบับุคคล และประสบการณ์ 
  3.   กระบวนก า รส ร้ า ง บุ ค ลิ กภ าพ  (Personality Process) แล ะ ส่ิ ง ท่ี เ กิ ด ข้ึ นม า
ก่อน (Predispositions) เป็นกระบวนการขั้นพื้นฐานในการสร้างทศันคติของแต่ละบุคคล ได้แก่ ความ
คิดเห็นเก่ียว 
 
2. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
 พิบูล  ทีปะปาล(2545 : 9-10)ให้ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (Marketing mix หรือ 4Ps) 
หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่
กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ยเคร่ืองมือต่อไปน้ี 
 1.     ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึงส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้
ให้พึงพอใจผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได้ผลิตภณัฑ์จึงประกอบด้วย 
สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กร หรือบุคคลผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มี
คุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้จึงจะมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายไดใ้นการก าหนดกลยุทธ์
ดา้นผลิตภณัฑ์ตอ้งค านึงถึงปัจจยัดา้นความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ (Product Differentiation) และ/
หรือ ความแตกต่างทางการแข่งขัน (Competitive Differentiation) และต้องพิจารณาจาก
องค์ประกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ์ (Product Component) เช่น ประโยชน์พื้นฐาน รูปร่าง
ลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ์ ตราสินค้านอกจากนั้นยงัต้องค านึงถึงการก าหนดต าแหน่ง
ผลิตภณัฑ์ (Product Positioning) ซ่ึงเป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ของบริษทัเพื่อแสดงต าแหน่งท่ี
แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้าหมายในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product 
Development) จะเป็นขั้นตอนท่ีเกิดหลงัจากได้มีการน าผลิตภณัฑ์ออกวางจ าหน่ายไประยะหน่ึง
แลว้ซ่ึงมีจุด-ประสงคเ์พื่อให้ผลิตภณัฑ์มีลกัษณะใหม่และปรับปรุงให้ดีข้ึน (New and Improved) 
โดยตอ้งค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน 
 2.     ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัท่ี 2 เกิดข้ึนมาถดั
จาก Product ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) 
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ผลิตภณัฑ์กบัราคาผลิตภณัฑ์นั้นถา้คุณค่าสูงกว่าราคาเขาก็จะตดัสินใจซ้ือดงันั้นผูก้  าหนดกลยุทธ์
ดา้นราคาตอ้งค านึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived value) ในสายตาของลูกคา้ซ่ึงตอ้งพิจารณาว่าการ
ยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ราคาผลิตภณัฑ์นั้นและตอ้งค านึงถึงตน้ทุนสินคา้
และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยจะมีผลโดยตรงต่อการตั้งราคาจ าหน่ายในเร่ืองการแข่งขนักบัสินคา้อ่ืน 
ๆ ก็เช่นกนัหากสินคา้ประเภทเดียวกนัมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกนัก็ควรพิจารณาในการตั้งราคาจ าหน่าย
ใหเ้หมาะสมเพื่อไม่ใหเ้กิดการเปรียบเทียบกนัจนเกินไป 

3.     การจดัจ าหน่าย (Place or Distribution) หมายถึงโครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ย
สถาบนัและกิจกรรมใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองค์กรไปยงัตลาดสถาบนัท่ีน า
ผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายก็คือ สถาบนัการตลาดส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้ 
ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้าและการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การจัดจ าหน่ายจึง
ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือช่องทางการจดัจ าหน่าย (channel of distribution) หมายถึง เส้นทางท่ี
ผลิตภณัฑ์และ (หรือ) กรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาดในระบบช่องทางการจดั
จ าหน่ายจึงประกอบด้วย ผูผ้ลิต คนกลางผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม ส่วนท่ี 2 คือการ
สนับสนุนการกระจายตวัสินคา้สู่ตลาด (market logistics) หมายถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม การกระจายตวัสินคา้จึง
ประกอบดว้ยงานท่ีส าคญัต่อไปน้ี คือการขนส่ง (transportation) การเก็บรักษาสินคา้ (storage) และ
การคลงัสินคา้ (warehousing) และสุดทา้ยคือ การบริหารสินคา้คงเหลือ (inventory management) 

4.  การส่งเสริมการตลาด (promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผู ้
ซ้ือเพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือการติดต่อส่ือสารอาจใช้พนักงานขายท าการขาย 
(personal selling) และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น (nonpersonal selling) โดยเคร่ืองมือในการ
ติดต่อส่ือสารมีหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเลือกใช้หน่ึงหรือหลาย ๆเคร่ืองมือ และตอ้งใช้หลกัการเลือกใช้
เคร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสานกนั (Integrated Marketing Communication--IMC) โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ผลิตภณัฑ ์คู่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้นมีความส าคญัท่ีช่วยสนบัสนุนให้ผูผ้ลิตสินคา้
ประสบความส าเร็จในการจ าหน่ายสินคา้ท่ีผลิตข้ึนโดยหากขาดปัจจยัดา้นใดไปแลว้จะท าให้สินคา้
นั้นดอ้ยกวา่หรือเสียเปรียบคู่แข่งขนัท่ีมีเป็นจ านวนมากในทอ้งตลาดท่ีปัจจุบนัต่างใชก้ลยุทธ์ในการ
แข่งขนัทุกทางทั้งในส่วนการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้น่าสนใจอยูเ่สมอการปรับราคาและขอ้เสนอเพื่อ
กระตุน้ผูซ้ื้อการจดัหาช่องทางจ าหน่ายกระจายสินคา้เพื่อผูบ้ริโภคซ้ือหาได้สะดวกและง่ายท่ีสุด
ตลอดจนจดัโปรแกรมส่งเสริมการตลาดลด แลก แจก แถม และกิจกรรมต่าง ๆทั้งน้ีเพื่อให้สินคา้
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ของตนเป็นสินคา้ท่ีถูกผูซ้ื้อเลือกก่อนและน าไปสู่การเป็นลูกคา้ประจ าส่งผลต่อการคา้ท่ีย ัง่ยืนใน
อนาคต 
 
3. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ขนบ  รอดอรินทร์  (2549 : บทคดัยอ่)ไดศึ้กษาปัจจยัในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบั
อาชีวศึกษา หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ : ศึกษากรณีโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ์ ช่างกล ขส.
ทบ. ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ภูมิหลงัของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เรียนสาขาวิชาช่างยนต์ ร้อยละ 66.26, 
เกรดเฉล่ียสะสมก่อนเขา้ศึกษา 1.51-2.00 ร้อยละ 38.21, ประเภทโรงเรียนเดิมเป็นโรงเรียนรัฐบาล 
ร้อยละ 84.55, ภูมิล าเนาเดิมภาคกลาง ร้อยละ 87.80, บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อ คือ 
บิดา-มารดา ร้อยละ 73.58, ผูป้กครองมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ร้อยละ 36.59, ผูป้กครอง
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 33.74 และรายไดร้วมของครอบครัวต่อเดือน 5,000-10,000 
บาท ร้อยละ 41.06 
 2. นักเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกับ ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ ในภาพรวมของปัจจยัทั้ง 3 ดา้นมีการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก 
โดยใน รายด้าน ปัจจยัดา้นช่ือเสียงและคุณภาพของโรงเรียนมีการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากเป็น
อนัดบัแรก รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย และปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้ง 
 3.  นกัเรียนท่ีมีภูมิหลงัต่างกนัในดา้น สาขาวชิาท่ีเรียน, ภูมิล าเนาเดิม และระดบัการศึกษา ของ
ผูป้กครอง มีความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัอาชีวศึกษาหลกัสูตร 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นักเรียนท่ีมีภูมิหลงั
ต่างกนัในดา้น เกรดเฉล่ียสะสมก่อนเขา้ศึกษา, ประเภทโรงเรียนเดิม, บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือก
ศึกษาต่อ, อาชีพผูป้กครอง และรายได้รวมของครอบครัว มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัในการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัอาชีวศึกษา หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ ไม่แตกต่างกนั 
 ดลฤดี  สุวรรณคีรี (2550) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา
ของนกัเรียนมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 ทัว่ประเทศวตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัเรียนมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 การศึกษา
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  ปัจจยัทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีต่อการศึกษา และ
ปัจจยัดา้นการรับรู้ศกัยภาพของตนเองตวัแปรในดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจศึกษาต่อ ได้แก่อายุ เพศ คะแนนผลการเรียนเฉล่ีย  ระดบัการศึกษาของบิดามารดาการ
ประกอบอาชีพของบิดามารดา และสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีต่อ
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การศึกษา ไดแ้ก่ ทศันคติต่อคุณค่าการศึกษาทศันคติต่อความมัน่คงและกา้วหนา้ทศันคติต่อบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีมีส่วนในการตดัสินใจทศันคติต่อเกียรติยศช่ือเสียง ทศันคติต่อเศรษฐกิจสังคมและปัจจยั
ดา้นการรับรู้ตนเอง ไดแ้ก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิความเช่ืออ านาจในตน และ การพฒันาตนเองจาก
การศึกษาพบว่านกัเรียนหญิงมีการตดัสินใจศึกษาต่อมากกว่านกัเรียนชายเน่ืองจากปัจจุบนัผูห้ญิง
ได้รับการยอมรับให้สามารถศึกษาต่อในระดับสูงมีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน
ทดัเทียมกบัผูช้ายส่งผลให้นกัเรียนหญิงเกิดแรงจูงใจและตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนและ
นักเรียนท่ีมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมีการตดัสินใจศึกษาต่อมากกว่านักเรียนท่ีมีผลคะแนนต ่า
เน่ืองจากพฤติกรรมการศึกษาของนักเรียนเป็นไปอย่างต่อเน่ืองผูท่ี้มีผลการเรียนสูงจะมีความ
กระตือรือร้น ความเพียรพยายามแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในดา้นการเรียนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนนกัเรียนท่ีบิดามารดามีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีและ
ประกอบอาชีพรับราชการและนกัธุรกิจจะมีการตดัสินใจศึกษาต่อมากกวา่นกัเรียนท่ีบิดามารดามี
ระดบัการศึกษาต ่าและประกอบอาชีพอ่ืนเน่ืองจากบิดามารดาเป็นตน้แบบท่ีดีส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิการคาดหวงัในการศึกษาต่อในระดับสูงของนักเรียนและพบว่านักเรียนท่ีครอบครัวมี
สถานภาพทางเศรษฐกิจดีจะมีการตดัสินใจศึกษาต่อมากกว่านกัเรียนท่ีครอบครัวมีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจต ่าซ่ึงเศรษฐกิจเป็นตวัก าหนดโอกาสทางการศึกษาโดยการศึกษาในระดบัอุดมศึกษามี
ค่าใชจ่้ายในรูปค่าธรรมเนียมการศึกษาอุปกรณ์การศึกษา และค่าครองชีพอ่ืนๆ ดงันั้นนกัเรียนท่ีมา
จากครอบครัวท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจต ่ายอ่มยากท่ีจะมีโอกาสศึกษาต่อเสมอภาคกบันกัเรียนท่ี
ครอบครัวมีสถานภาพทางเศรษฐกิจดีตวัแปรในดา้นทศันคติของนกัเรียนต่อการศึกษาท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ ได้แก่ ทัศนคติต่อคุณค่าของการศึกษา ทัศนคติต่อความมั่นคงและ
กา้วหนา้ทศันคติต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีส่วนต่อการตดัสินใจทศันคติต่อเกียรติยศช่ือเสียง ทศันคติ
ต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นส่ิงท่ีก าหนดเง่ือนไขหรือเป็นแรงผลกัดนัให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิมีความคาดหวงัและมุ่งมัน่ท่ีจะประสบความส าเร็จในอนาคตเกิดความเพียรพยายามตั้งใจท่ี
จะศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนตวัแปรในดา้นการรับรู้ศกัยภาพท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อ 
ได้แก่แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และความเช่ือมัน่ในตนเองนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิจะมีการ
ตั้งเป้าหมายในการศึกษาท าให้เกิดแรงบนัดาลใจและพยายามหาวิธีท่ีจะไปถึงจุดหมายมีความมุ
มานะพยายามเพื่อให้ตนเองประสบความส าเร็จในการศึกษาและผูท่ี้มีความเช่ือมั่นในตนจะ
ตระหนักถึงความสามารถของตนและพฒันาศักยภาพทางการศึกษาอย่างเต็มท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจศึกษาในระดบัสูงข้ึนผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะวา่สถานภาพทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัวเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจศึกษาต่อของนกัเรียน หากรายไดข้องผูป้กครองไม่
เพียงพอต่อการสนับสนุนการศึกษารัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีนโยบายในการให้การ
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ช่วยเหลือเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของนกัเรียนมากข้ึนและการตดัสินใจศึกษาต่อของนกัเรียนมี
ความสัมพันธ์กับระดับการศึกษาและการประกอบอาชีพของปกครองดังนั้ นควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ผูป้กครองท่ีมีระดับการศึกษาต ่าและประกอบอาชีพท่ีไม่ต้องใช้ความรู้ใน
ระดบัสูงตระหนักเห็นความส าคญัและประโยชน์ของการศึกษา เพื่อช้ีแนะและส่งเสริมให้บุตร
หลานศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนส าหรับในเขตพื้นท่ีท่ีนกัเรียนหญิงมีโอกาสหรือมีการตดัสินใจศึกษา
ต่อในระดบัอุดมศึกษาไม่สูงมากนกั อนัเน่ืองมาจากบริบททางสังคมและความเช่ือทางศาสนารัฐ
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเร่งประชาสัมพนัธ์สร้างความเขา้ใจให้เห็นถึงความส าคญัและคุณค่า
ของการศึกษาน าไปสู่ความเสมอภาคในดา้นสิทธิเสรีภาพทางการศึกษาเพิ่มข้ึน 
 เบญจมาภรณ์  พงษไ์ทย(2551) ไดศึ้กษากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือก
สถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นการวิจยัเชิงส ารวจ
น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากลยทุธ์การส่งเสริมการตลาดและพฤติกรรมการรับส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกสถาบนัอุดมศึกษา กลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 350 คนจาก
โรงเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จ านวน 5 โรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ 
แบบสอบถาม และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอนุมานจากการส ารวจพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ศึกษาโปรแกรมการเรียนสายวิทย-์คณิต มีระดบัผลการเรียน
เฉล่ียตลอดการศึกษาในระดบัมธัยมปลายอยูใ่นช่วง 3.50-4.00  
 จากการศึกษาพบว่าเพศท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการรับส่ือแตกต่างกนั โดยส่ือท่ีเขา้ถึงเพศ
ชายมากท่ีสุดคือระเบียบการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัอุดมศึกษา ส าหรับส่ือท่ีเขา้ถึงเพศ
หญิงมากท่ีสุดคือเอกสารของสถาบนั เช่น คู่มือการศึกษา/แผน่พบั/ใบปลิว/แผน่วีซีดีแนะน าสถาบนั 
เป็นต้น ซ่ึงผู ้ท่ี มีระดับผลการแตกต่างกันก็มีพฤติกรรมการรับส่ือท่ีแตกต่างกันคือ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีระดบัผลการเรียนเรียนต ่ากวา่ 2.49 จะรับขอ้มูลข่าวสารของสถาบนัอุดมศึกษาทาง
โฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ทางโทรทศัน์/และหนังสือพิมพ์ แต่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีผลการเรียน
ตั้งแต่ 2.50 ข้ึนไปจะรับขอ้มูลข่าวสารของสถาบนัอุดมศึกษาทางอินเตอร์เน็ตส าหรับผูท่ี้มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจ พบวา่ ค าแนะน าเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการตลาดจากผูน้ าชุมชน และผูน้ าดา้นศาสนา 
ดา้นราคา และค าแนะน าจากครู/อาจารยฝ่์ายแนะแนวการศึกษาดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกสถาบนัอุดมศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามผลท่ีไดส้ามารถน าไปประยุกต์ใชใ้น
การก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ส าหรับสถาบนัอุดมศึกษา 
 พงษศ์กัด์ิ  จิตรพนัธ์ (2551 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนอาชีวศึกษา
ของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในสังกดัสานกังานพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ผลการวิจยั
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิงอายุ 18 ปี สาขาวิชาท่ีเรียน คือ สายวิทยาศาสตร์ - 
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คณิตศาสตร์ ผูป้กครองนักเรียนมีระดับการศึกษาต่อกว่าอนุปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนของ
ผูป้กครองไม่เกิน 30,000 บาท และอาชีพของผูป้กครองคือ คา้ขาย สาหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือก
โรงเ รียนอาชีวศึกษาของนักเ รียนมัธยมศึ กษาปี ท่ี  6 ในสังกัดสานักงานพื้น ท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 3 ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบัความส าคญัมากและปัจจยัท่ีให้ความส าคญั
มากเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ในเร่ืองของการมีอาคารสถานท่ี และวสัดุ
อุปกรณ์การเรียนครบครัน จดับริเวณโรงเรียนสะอาดร่ืนร่ม ปัจจยัรองลงมา ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคคล 
คือผูส้อนของโรงเรียนมีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาท่ีเปิดสอนจานวนมากและสาหรับปัจจยัท่ีให้
ความส าคญัน้อยท่ีสุดคือ การส่งเสริมการตลาด สาหรับขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมคือ 
ควรมีกองทุนเพื่อการศึกษาแบบให้เปล่า มีค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษาไม่สูงมากนัก และมีการ
สนบัสนุนค่าวสัดุฝึกในการศึกษา 
 อุไรวรรณ   ปุณณะเวส (2551 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจของนกัเรียนท่ี
เ ลือก เข้า ศึกษาในคณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพ เสนาและวิทยาลัยอา ชีวศึกษา
พระนครศรีอยธุยา การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาปัจจยัดา้นสังคมเศรษฐกิจของนกัเรียน
และ ผู ้ปกครอง ท่ีเลือกเข้าศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเสนาและวิทยาลัย
อาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2) ศึกษาระดบัปัจจยัท่ีนกัเรียนใช้ในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาใน
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเสนาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา และ 3) 
เปรียบเทียบระดบัปัจจยัในการตดัสินใจของนกัเรียนท่ีเลือกเขา้ศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยั
การอาชีพเสนาและวทิยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา จ าแนกตามปัจจยัดา้นสังคมเศรษฐกิจของ
นักเ รียนและผู ้ปกครอง โดยใช้ก ลุ่มตัวอย่าง  จากนัก เ รียนท่ีก าลัง ศึกษาอยู่ ในระดับชั้ น
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 – 3 และประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 – 2 คณะ
บริหารธุรกิจ วิทยาลยัการอาชีพเสนาและวิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จ านวน 266 คน 
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ LSD. 
ผลการวิจยัพบว่า 1.นกัเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 14-16 ปี พกัอาศยัอยู่ในจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา มีความตอ้งการเลือกเรียนสาขาพาณิชยกรรม ผูป้กครองมีระดบัการศึกษาอยูใ่น
ระดบัประถมศึกษา ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน/รับจา้ง และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 
7,001-10,000 บาท 2. นกัเรียนส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัในการตดัสินใจเขา้ศึกษาในคณะ
บริหารธุรกิจ ในดา้นการวางแผน ดา้นค่าใช้จ่าย และดา้นการสนบัสนุนการศึกษาอยู่ในระดบัมาก 
ส่วนดา้นสถานท่ี นกัเรียนใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 3. นกัเรียนท่ีตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา
ในคณะบริหารธุรกิจ มีอาย ุระดบัชั้นท่ีศึกษา สาขาวชิาท่ีศึกษา ระดบัการศึกษาของบิดา-มารดา หรือ
ผูป้กครองของนกัเรียน อาชีพของบิดา- มารดา หรือผูป้กครองของนกัเรียน และรายไดต่้อเดือนของ
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บิดา-มารดา หรือผูป้กครองของนกัเรียน แตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในคณะ
บริหารธุรกิจ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 พชัราภรณ์  ภูบุญศรี (2552) ไดศึ้กษาปัจจยัส าคญัในการเลือกโรงเรียนกวดวิชา  : กรณีศึกษา 
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี.รายงานการศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นการศึกษาคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส าคญัในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผูป้กครองนกัเรียนระดบั 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 377 คน  
 จากการสุ่มตวัอย่างผูป้กครองนกัเรียนระดบั ประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 ในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี โดยการก าหนดโควตาตามโรงเรียนจ านวนทั้ งส้ิน 377 คน ผลการศึกษาพบว่า 
ผูป้กครองนกัเรียนระดบั ประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.5 มีระดบัอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.8 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 32.9 มีรายไดน้อ้ยกวา่ 10,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.9 ระดบั
การศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือต ่ากวา่คิดเป็นร้อยละ 40.6ผลการศึกษา
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นบุคลากร ดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านลกัษณะทาง
กายภาพ ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นกระบวนการในระดบัมาก และให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
ราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาดในระดบัปานกลาง ตามล าดบั ผลการศึกษาท าให้ทราบระดบั
ความส าคญัของปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดบริการทั้ง 7 ดา้น ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียน
กวดวิชาของผูป้กครองนกัเรียนระดบั ประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
และสามารถน าขอ้มูลจากศึกษาคน้ควา้วิจยั ไปเป็นขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุง พฒันาคุฯภาพ และ
การบริการจดัการโรงเรียนกวดวิชา รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา
ในอนาคต 
 กฤษณ์  บุตรเนียน และคณะ (2554)ไดศึ้กษาปัจจยัในการเลือกเขา้ศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนในจงัหวดัปราจีนบุรี วตัถุประสงค ์ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัในการเลือกเขา้ศึกษาในโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนในจงัหวดัปราจีนบุรีและ  2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัในการเลือกเขา้ศึกษาใน
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจงัหวดัปราจีนบุรีตาม ประเภทโรงเรียนและเพศกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
324 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี คือแบบสอบถามค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั
เท่ากบั .82 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานและ
สถิติค่าที (t-test) ผลการวจิยัพบวา่ 
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 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียนในการเลือกเขา้ศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนในจงัหวดัปราจีนบุรีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาตามรายดา้นพบวา่ดา้นอิทธิพล
จากโรงเรียน/ครูแนะแนวมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมากและดา้นอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดอยูใ่นระดบัมาก 
 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับสถานศึกษาในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนในจงัหวดัปราจีนบุรีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาตามรายดา้นพบวา่
ดา้นภาพลกัษณ์ของโรงเรียนมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมากและดา้นค่าเล่าเรียนมีค่าเฉล่ียต ่าสุดอยู่
ในระดบัมาก 
 3. เปรียบเทียบปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัด
ปราจีนบุรีตามประเภทโรงเรียนและเพศประกอบดว้ย  2 ดา้นไดแ้ก่ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียนและ
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา 
  3.1     ผลการเปรียบเทียบตามประเภทโรงเรียนพบวา่ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความสนใจในวิชาชีพและด้าน
อิทธิพลจากโรงเรียน/ครูแนะแนวแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษาในการเลือกเขา้ศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจงัหวดัปราจีนบุรี
โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3.2 ผลการเปรียบเทียบตามเพศพบว่าปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับสถานศึกษาและปัจจัย
เก่ียวขอ้งกบันกัเรียนในการเลือกเขา้ศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจงัหวดัปราจีนบุรีโดย
ภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 



 
 

 


