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ABSTRACT 
 

The objectives of this study are to study the factors influencing to the decision to study nursing 
assistant program, and to analyze the personal cost for investment in this program in Chiang mai by 
142 people. We divide into 2 parts such as the nursing assistant program students in Chiang mai 
University 103 people and in Payap University 39 people. The tool for research  is questionnaire, 
and we analyze with descriptive statistics such as frequency, percentage, medium, maximum, and 
minimum. 

The found result is the most students are women. The average age is 26 years old, Their address is 
in Chiang mai, and they live in rented house, and dormitory. The average grade is in 2.01-2.50. 
Their parents are agriculturists and farmers. The average family income is 18,082 Baht, and the 
average income for the students is 4,258 Baht. Most students are not supported scholarship, and do 
not loan for education. The factors most influencing is personals, products, and information 
respectively.   

By the way, the personal costs of studying are the nursing assistant program (course 1year) of 
Chiang mai University which  is 177,250.38 Baht- direct cost is 101,187.35 Baht per person in a 
course, indirect cost is 76,063.03 Baht per person in a course. Payap University, the cost is 
174,856.29 Baht- direct cost is 98,838.82 Baht per person in a course and indirect cost is 76,017.47 
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Baht per person in a course. Because of high costs, the universities should provide scholarship in 
order to make the opportunity to them. 
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บทที ่1 

บทน ำ 
 

1.1  ทีม่ำและควำมส ำคัญ 

สภาพการณ์ในปัจจุบนั ผูเ้จ็บป่วยท่ีตอ้งเขา้รับบริการในโรงพยาบาลมีจ านวนมากข้ึนความตอ้งการ
ความช่วยเหลือดูแลในโรงพยาบาลจึงมีเพิ่มข้ึนตามไปด้วย ประกอบกับการเปล่ียนแปลงของ
สังคมไทย ซ่ึงเป็นผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในการพฒันาประเทศ ส่งผลใหเ้กิดการปฏิรูประบบ
สุขภาพให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อให้ประชาชนเขา้ถึงบริการสุขภาพท่ีได้
มาตรฐานอย่างทัว่ถึง โดยมีรัฐเป็นผูก้  าหนดมาตรฐานในการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนไดรั้บการ
บริการอยา่งเท่าเทียมกนัถว้นหนา้ เม่ือมีการปฏิรูประบบบริการสุขภาพทุกระบบยอ่ย  ภายในขอบเขต
ของการบริการสุขภาพย่อมตอ้งมีการเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย โดยเฉพาะระบบการบริการการพยาบาล
ซ่ึงเป็นระบบยอ่ยท่ีส าคญั จ าเป็นตอ้งปรับให้สอดคลอ้งกบัทิศทางใหม่ เพื่อให้ประชาชนไดรั้บบริการ
ท่ีเสมอภาคเท่าเทียมกนัอย่างมีคุณภาพ ซ่ึงผูบ้ริหารการพยาบาลจะตอ้งบริหารจดัการให้มีบุคลากร
ทางการพยาบาลท่ีเพียงพอต่อการใหบ้ริการในขณะท่ีมีผูใ้ชบ้ริการเพิ่มข้ึนในแต่ละโรงพยาบาลทุกระดบั 

ตำรำงที ่1.1 จ านวนการใช้บริการโรงพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 
2553-2555 

ปีงบประมำณ คนทีใ่ช้บริกำร คร้ังที่ใช้บริกำร 

จ ำนวน อตัรำกำรเพิ่มขึน้ จ ำนวน อตัรำกำรเพิ่มขึน้ 
2553 59,531,221 - 103,582,353 - 
2554 87,930,204 0.48 121,372,611 0.17 
2555 120,844,976 0.37 210,418,106 0.74 

ทีม่ำ:  ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ส านกัปลดักระทรวงสาธารณสุข (2556) 

จากตารางท่ี 1.1 จะเห็นได้ว่า ตั้ งแต่ปีงบประมาณ 2553 ถึงปีงบประมาณ 2555 มีประชาชนเข้าใช้
บริการโรงพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสุขเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดงัจะเห็นไดจ้ากจ านวนคร้ังท่ี
ประชาชนเขา้ใช้บริการ ในปีงบประมาณ 2554 จ  านวนทั้งส้ิน 121,372,611 คร้ัง และในปีงบประมาณ 
2555 จ  านวนทั้งส้ิน 210,418,106 คร้ัง ซ่ึงมีอตัราการเพิ่มข้ึนถึง 0.74 ของปีก่อนหนา้ 
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     -----------------     จ านวนพยาบาลวชิาชีพ (คน) 
        สดัส่วนพยาบาลวชิาชีพ 1คน ต่อจ านวนประชากร  (คน) 

ภำพที ่1.1 จ านวนพยาบาลวิชาชีพ 1คน ต่อจ านวนประชากร (คน) และจ านวนพยาบาลวิชาชีพ 
ท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2537-2553 

ทีม่ำ: รายงานทรัพยากรสาธารณสุข (ขอ้มูลส ารวจ) สถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

จากภาพท่ี 1.1 จะพบว่า ในภาพรวมแลว้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2537-2554 พยาบาลวิชาชีพมีจ านวนท่ี
เพิ่มมากข้ึน เน่ืองมาจากรัฐบาลมีการส่งเสริมให้มีการผลิตพยาบาลเพิ่ม แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การ
เพิ่มข้ึนน้ียงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของประเทศ โดยจะเห็นไดว้า่ปีงบประมาณ 2554 อตัราก าลงั
ของบุคลากรพยาบาลของประเทศคือ พยาบาล 1 คน ต่อ ประชากร 498 คน ซ่ึงเม่ือเทียบกบัประเทศท่ี
พฒันาแลว้อยา่ง สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่นนั้น สัดส่วนพยาบาล 1 คน ต่อประชากร 200 คน หรือประเทศ
ใกลเ้คียง เช่น สิงคโปร์คือ พยาบาล 1 คน ต่อประชากร 250 คน เป็นตน้ (เพ็ญจนัทร์ แสนประสาน , 
2556) 

กระทรวงสาธารณสุขไดจ้ดัท าแผนผลิตบุคลากรสาขาการพยาบาลเพิ่ม ภายใตแ้ผนปฏิบติัการไทยเขม้แข็ง 
2553-2555 รวมทั้งหมด 8,500 คน เพื่อกระจายไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ใชง้บประมาณ
รวม 1,488.7 ลา้นบาท ประกอบดว้ย พยาบาลวชิาชีพระดบัปริญญาตรี 4 ปี จ  านวน 2,500 คน ใชง้บประมาณ 
1,270.3 ลา้นบาท และผูช่้วยพยาบาล หลกัสูตร 1 ปี จ  านวน 6,000 คน ใชง้บประมาณ 218.4 ลา้นบาท 
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ส าหรับในปีงบประมาณ 2553 มีแผนรับเพิ่มพยาบาลวิชาชีพ 500 คน และผูช่้วยพยาบาล 1,000 คน 
โดยหากรวมกบัการผลิตพยาบาลวิชาชีพในระบบปกติซ่ึงผลิตไดปี้ละประมาณ 2,500 คน แลว้ ในปี 
พ.ศ.2557 กระทรวงสาธารณสุขจะมีพยาบาลวิชาชีพจบใหม่และผูช่้วยพยาบาลเข้าปฏิบัติงานใน
สถานพยาบาลในสังกดัทัว่ประเทศจ านวน 6,000 คนโดยเป็นพยาบาลวิชาชีพ 3,000 คน และผูช่้วยพยาบาล 
3,000 คน (ส านกัสารนิเทศ ส านกัปลดักระทรวงสาธารณสุข , 2553) ขณะเดียวกนัประเทศไทยมีการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558 มีการขยาย
หลกัประกนัสุขภาพแก่ประชาชนไทย และ การขยายบริการสุขภาพเพื่อรองรับการเปิดเสรีดา้นการคา้
บริการ ในฐานะศูนยก์ลางการบริการการแพทย ์(Medical Hub)ในภูมิภาคเอเชีย ท าให้มีความตอ้งการ
พยาบาลเพิ่มมากข้ึน ประกอบกบัพยาบาลเป็น 1 ใน 7 แรงงานฝีมือท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีใน
อาเซียน อาจจะเกิดปัญหาการเคล่ือนยา้ยของพยาบาลไทยไปยงักลุ่มประเทศอาเซียน โดยขณะน้ี
โรงพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสุขมีพยาบาลวชิาชีพ 64,655 คน ในขณะท่ีความตอ้งการอยูท่ี่ 
111,168 คน ยงัขาดอีก 46,513 คน ซ่ึงตอ้งมีการเตรียมการรับมือกบัปัญหาดงักล่าว (ผูจ้ดัการออนไลน์, 
2556) 

จากสภาวะการขาดแคลนพยาบาลวชิาชีพ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงจ าเป็นตอ้งมีบุคลากรท่ีสามารถช่วยงาน
พยาบาลในการให้การช่วยเหลือดูแลผูท่ี้เจ็บป่วย เพื่อให้ผูป่้วยสามารถด าเนินกิจวตัรประจ าวนัได้
ตามปกติใหเ้ร็วท่ีสุด  นอกจากน้ี ผูมี้ภาวะเจ็บป่วยท่ีไม่ซบัซอ้นก็ควรมีบุคลากรผูใ้ห้การช่วยเหลือดูแล
หรือผู ้ช่วยพยาบาล ไวดู้แลผู ้ป่วยเพื่อลดวิตกกังวลของผู ้ป่วยและญาติ  ตลอดจนช่วยแบ่งเบา
ภาระหน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพสามารถใช้เวลาในการดูแลผูป่้วยท่ีมีปัญหา
สุขภาพในระยะรุนแรงหรือมีความซับซ้อนไดอ้ย่างเต็มท่ี  ประกอบกบัการผลิตผูช่้วยพยาบาลเขา้สู่
ระบบสุขภาพท่ีผา่นมาเป็นการผลิตเพื่อทดแทนการขาดแคลนพยาบาล เพื่อให้ไดบุ้คลากรมาท าหนา้ท่ี
ช่วยเหลือพยาบาลในการดูแลผูป่้วยโดยตรงได้อย่างเต็มท่ี ถึงแมจ้ะมีการผลิตผูช่้วยพยาบาลจ านวน
มากต่อปี แต่ความต้องการยงัคงมีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากผูช่้วยพยาบาลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
ไม่ให้บริการดา้นสุขภาพ หรือเปล่ียนอาชีพ  มีผลให้ปริมาณท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของ
ระบบสุขภาพในปัจจุบนั  

ดงันั้น ในสภาวการณ์ท่ีขาดแคลนพยาบาลเช่นน้ี ผูช่้วยพยาบาลจึงบทบาทส าคญัในการช่วยพยาบาล
วิชาชีพทั้งดา้นการดูแลรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ และการฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วย ทั้งน้ี เพื่อช่วย
แบ่งเบาภาระงานจากพยาบาลวิชาชีพ สภาการพยาบาลจึงไดอ้อกขอ้บงัคบัว่าดว้ยการรับรองสถาบนั
การอบรมและหลกัสูตรการช่วยเหลือดูแลผูป่้วย พ.ศ.2546  เพื่อให้มีการผลิตผูช่้วยเหลือดูแลผูป่้วย
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ สามารถช่วยเหลืองานบริการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพได ้ทั้งน้ี ในจงัหวดั
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เชียงใหม่ มีสถานศึกษาท่ีเปิดสอนหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรผูช่้วยพยาบาล (Certificate 
Program for Practical Nurse) จ านวน 2 สถาบนั  คือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  และ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัพายพั โดยทั้ง 2 สถาบนั ต่างก็มุ่งเน้นการผลิตผูช่้วยพยาบาลท่ีมี
ความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือดูแลผูป่้วยท่ีมีอาการในระยะไม่รุนแรงหรืออยูใ่นระยะท่ีไม่เป็น
อนัตราย ตลอดจนสามารถให้การช่วยเหลือดูแลผูป่้วย  ท่ีมีอาการอยูใ่นระยะรุนแรงหรืออยูใ่นระยะท่ี
เป็นอนัตราย ภายใตก้ารดูแลของผูป้ระกอบวิชาชีพ การพยาบาลชั้นหน่ึง การผดุงครรภช์ั้นหน่ึง หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภช์ั้นหน่ึงได ้

ดว้ยขอ้มูลดงักล่าวมาขา้งตน้ ท าให้การศึกษาน้ีสนใจศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู ้ช่วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อให้ผู ้บริหาร
สถานศึกษาทั้ ง 2 สถาบัน สามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
หลกัสูตรฯ ไดอ้ย่างเหมาะสมและตรงกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนเพื่อให้ผูท่ี้สนใจเขา้ศึกษาสามารถน า
ขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุนส่วนบุคคลในการลงทุนศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลไป     
ช่วยตดัสินใจเก่ียวกบัการเลือกเรียนในหลกัสูตรดงักล่าวได ้

1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัร
ผูช่้วยพยาบาล ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 2) เพื่อวิเคราะห์ตน้ทุนส่วนบุคคลของการลงทุนทางการศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัร
ผูช่้วยพยาบาล ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

1.3  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ  

เพื่อให้ผูบ้ริหารสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรฯ ได้
อย่างเหมาะสมและตรงกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนเพื่อให้ผูท่ี้สนใจเขา้ศึกษาสามารถน าขอ้มูลเก่ียวกบั
ตน้ทุนส่วนบุคคลในการลงทุนศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล ไปช่วยตดัสินใจ
เก่ียวกบัการเลือกเรียนในหลกัสูตรดงักล่าวได ้
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1.4  ขอบเขตทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัร
ผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ ตลอดจนวเิคราะห์ตน้ทุนส่วนบุคคลของการลงทุนทางการศึกษาใน
หลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการศึกษา จะท าการคดัเลือกจากนกัศึกษาปัจจุบนัท่ีศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล
ในจังหวดัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 ใน 2 สถาบันการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
มหาวทิยาลยัพายพั โดยจะท าการศึกษาในช่วงในระหวา่งเดือนกุมพาพนัธ์ ถึงกรกฏาคม 2557 

1.5  นิยำมศัพท์ 

 1) ผูช่้วยพยาบาล หมายถึง ผูป้ฏิบติังานพยาบาล 1 ระดบั 1 และผูป้ฏิบติังานพยาบาล 2 ระดบั 
ท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลและปฏิบติังานในฝ่ายการ
พยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2557 

 2) ผูป้ฏิบติังานพยาบาล 1 หมายถึง ผูป้ฏิบติังานสนบัสนุนงานพยาบาลท่ีไม่ยากภายใตก้ารก ากบั
ตรวจสอบโดยใกลชิ้ด หรือตามค าสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบติั หรือคู่มือท่ีมีอยูอ่ยา่งชดัเจน
หรือละเอียดถ่ีถว้น และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

 3) ผูป้ฏิบติังานพยาบาล 2 หมายถึง ผูป้ฏิบติังานสนบัสนุนงานพยาบาลท่ีค่อนขา้งยากภายใต้
การก ากบัตรวจสอบโดยทัว่ไป หรือตามค าสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบติั หรือคู่มือ 
ท่ีมีอยูบ่า้ง และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

 4) นักศึกษา หมายถึง  นักศึกษาท่ีปัจจุบันศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูช่้วยพยาบาล 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 ใน 2 สถาบนัการศึกษา คือ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
และมหาวทิยาลยัพายพั 
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บทที ่2 

การศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

2.1  กรอบแนวคิดทางทฤษฏี 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจดเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วย
พยาบาล ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีแนวคิด ทฤษฎีด้านต่างๆ และศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้งน ามา
ประกอบการศึกษา ดงัน้ี 

 2.1.1 ทฤษฏีอุปสงค์  

  ทฤษฎีอุปสงคมี์รากฐานมาจากทฤษฎีพฤติกรรมการบริโภค  ท าให้ตวัทฤษฎีเองนั้นตอ้ง
อิงขอ้ก าหนดสมมติฐานท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคทั้งหมด  ท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือการ
ตั้งขอ้สมมติฐานวา่ผูบ้ริโภคตอ้งการบริโภคสินคา้และบริการเพื่อใหไ้ดรั้บความพึงพอใจ
สูงสุดภายใตเ้ง่ือนไขเงินรายไดแ้ละราคาสินคา้และบริการท่ีก าหนดมาให ้ความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภควดัและเปรียบเทียบไดจ้ากการก าหนดค่าอรรถประโยชน์ท่ีใหค้วามสัมพนัธ์
เรียงล าดบัความพึงพอใจไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์ การอาศยัหลกัทฤษฏีอรรถประโยชน์น้ี  ท า
ให้สามารถก าหนดรูปแบบและปัจจยัตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคสินคา้และบริการ
ได้อย่างชัดเจน เพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไปได้  รูปแบบของอุปสงค์ข้ึนอยู่กับ
รูปแบบของอรรถประโยชน์ท่ีก าหนดแสดงถึงความพึงพอใจของผูบ้ริโภคส าหรับปัจจยั
ตวัแปรนั้นไดม้าจากวิธีการหาอรรถประโยชน์มากท่ีสุด  ท าใหป้ริมาณการบริโภคสินคา้
และบริการท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดข้ึนอยูก่บัราคาสินคา้และบริการและเงิน
รายไดปั้จจยัราคาแสดงถึงค่าของสินคา้และบริการท่ีผูบ้ริโภคจะตอ้งใชเ้ปรียบเทียบกบั
ค่าเพิ่มอรรถประโยชน์หน่วยสุดท้ายของสินค้านั้ นในการตดัสินใจเลือกปริมาณการ
บริโภคเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงหน่วย (รังสรรค ์โนชยั, 2555) 

  เน่ืองจากทฤษฎีอรรถประโยชน์ไดก้ าหนดคุณสมบติัของอรรถประโยชน์การบริโภคสินคา้
ใหมี้ลกัษณะลดนอ้ยถอยลงตามปริมาณการบริโภคท่ีเพิ่มข้ึน ดงันั้นเม่ือราคาสินคา้เพิ่มสูงข้ึน 
ผูบ้ริโภคก็จ  าเป็นต้องลดปริมาณการบริโภคสินค้าน้ีลงเพื่อท าให้ค่าอรรถประโยชน์
เพิ่มข้ึนหน่วยสุดทา้ยมีค่าสูงข้ึนเท่าเทียบกบัราคาสินคา้ท่ีสูงข้ึน ในท านองเดียวกนัเม่ือ
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ราคาสินคา้ลดลง ผูบ้ริโภคก็สามารถท่ีจะบริโภคสินคา้ในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนเพราะราคาได้
ลดลง ท าใหค้่าอรรถประโยชน์หน่วยสุดทา้ยสามารถลดลงตามไปดว้ย ซ่ึงเป็นไปไดโ้ดย
การบริโภคสินคา้เพิ่มข้ึนนั่นเอง  ลกัษณะการปรับปริมาณการบริโภคตามราคาเช่นน้ี 
ท าให้ปริมาณอุปสงค์มีความสัมพนัธ์ในทางผกผันกับราคาสินค้า กล่าวคือ เม่ือราคา
สินคา้สูงข้ึน ปริมาณการบริโภคจะลดลง  และตรงกนัขา้มเม่ือราคาสินคา้ลดลง  ลกัษณะ
การปรับตวัเช่นน้ีสอดคลอ้งกบัปรากฏการณ์ของพฤติกรรมการบริโภคท่ีสังเกตไดจ้ริง
จนเป็น “กฎของอุปสงค”์ ตามท่ีเขา้ใจกนัทัว่ไป 

  เงินรายได้เป็นปัจจยัท่ีก าหนดความสามารถในการบริโภคของผูบ้ริโภคว่ามีมากน้อย
เพียงไร  ถา้ผูบ้ริโภคมีเงินรายไดสู้งยอ่มแสดงว่าเขาสามารถท่ีจะใช้เงินเพื่อการบริโภค
สินค้าได้ไม่เพียงแต่ในปริมาณท่ีมากข้ึน  ยงัรวมถึงประเภทของสินค้าและบริการท่ี
หลากหลายไดม้ากข้ึนอีกดว้ย 

  อุปสงคท่ี์ไดก้ล่าวถึงขา้งตน้น้ีเป็นอุปสงคข์องสินคา้และบริการส าเร็จรูปขั้นสุดทา้ยเพื่อ
การบริโภคโดยเฉพาะ  แต่ยงัมีอุปสงค์อีกประเภทหน่ึงซ่ึงเป็นอุปสงค์ของสินคา้และ
บริการส าหรับน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบหรือปัจจยัในการผลิตแทนท่ีจะน าไปบริโภคโดยตรง  
อุปสงค์สินคา้และบริการประเภทน้ีมีพื้นฐานแตกต่างกบัอุปสงค์สินคา้และบริการเพื่อ
การบริโภค  เพราะอุปสงคปั์จจยัการผลิตยอ่มตอ้งข้ึนอยูก่บัปริมาณการผลิตสินคา้หรือ
บริการท่ีสินคา้น้ีถูกน าไปใชใ้นการผลิต อุปสงคป์ระเภทน้ีเป็นอุปสงคอ์นุพนัธ์ (derived 
demand)  ซ่ึงได้มาทางออ้มจากกระบวนการผลิตสินคา้ว่าจะผลิตก่ีมากน้อยเพื่อให้ได้
ก าไรสูงท่ีสุด ปัญหาการผลิตน้ีคล้ายคลึงกบัปัญหาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีมุ่งหา
ความพึงพอใจสูงสุด ผูผ้ลิตมีความตอ้งการปัจจยัการผลิตในปริมาณเท่าไร ย่อมข้ึนกบั
ราคาปัจจยันั้นๆ และผลผลิตท่ีไดรั้บจากการใชปั้จจยันั้นเพิ่มข้ึน  ถา้มูลค่าผลผลิตท่ีไดรั้บ
เพิ่มข้ึนมากกว่ามูลค่าของปัจจยันั้ นท่ีน ามาใช้เพื่อการผลิต ผูผ้ลิตก็ยินดีใช้ปัจจยันั้ น
เพิ่มข้ึน หรือปริมาณอุปสงค์ปัจจยันั้ นเพิ่มข้ึนนั่นเอง ซ่ึงปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนน้ีเพิ่มตาม
ปริมาณการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 

  ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ไม่ว่าอุปสงคน์ั้นจะเป็นอุปสงคข์องสินคา้และบริการเพื่อการบริโภค
โดยตรง หรือเพื่อน าไปใช้เป็นปัจจยัการผลิตต่อไป  อุปสงค์ทั้งสองยงัคงหามาไดจ้าก
หลกัการเดียวกนัคือผูบ้ริโภคและผูผ้ลิตมุ่งหาความพึงพอใจสูงท่ีสุด (ในกรณีผูบ้ริโภคก็คือ 
ความพึงพอใจจากการบริโภคสินคา้และบริการนั้น  และส าหรับผูผ้ลิตความพึงพอใจใน
รูปของผลก าไร) ท าให้ลกัษณะรูปแบบ โดยทัว่ไปของอุปสงคท์ั้งสองมีความคลา้ยคลึงกนั 
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เน่ืองจากกิจกรรมขององค์กรธุรกิจเน้นการผลิตและจ าหน่ายสินคา้เพื่อการบริโภคขั้น
สุดทา้ย  

  ปัจจัยทีก่ าหนดอุปสงค์ 

  โดยทัว่ไปจะมีปัจจยัอยูท่ ั้งหมด 6 ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความตอ้งการสินคา้ของผูบ้ริโภค 
ซ่ึงประกอบดว้ย 

  1) ระดบัราคาของสินคา้ชนิดนั้นๆ ในตลาด (price: Px) โดยปกติทัว่ไป เม่ือราคาของ
สินคา้และบริการสูงข้ึนปริมาณการซ้ือสินคา้และบริการนั้นก็จะลดลง และหาก
ราคาของสินคา้และบริการนั้นลดลงปริมาณการซ้ือสินคา้และบริการนั้นก็จะเพิ่มข้ึน 

  2) ระดับรายได้เฉล่ียของผูบ้ริโภค (Income: I )โดยปกติทั่วไปเม่ือรายได้เฉล่ียของ
ผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไปจะท าใหป้ริมาณการซ้ือสินคา้และบริการชนิดใดชนิดหน่ึง
เปล่ียนแปลงไปดว้ย โดยพิจารณาได ้2 กรณี กล่าวคือ 

   2.1) กรณีท่ีเป็นสินค้าปกติ (normal goods) และสินค้าฟุ่มเฟือย (luxury goods) 
นั้น ความสัมพนัธ์ของรายไดก้บัปริมาณการซ้ือจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกนั กล่าวคือ หากรายไดเ้พิ่มข้ึนจะซ้ือสินคา้และบริการนั้นเพิ่มข้ึน และ
หากรายไดล้ดลงก็จะซ้ือสินคา้และบริการนั้นลดลง 

   2.2) กรณีท่ีเป็นสินคา้ดอ้ยคุณภาพ (inferior goods) นั้น ความสัมพนัธ์ของรายได้
กบัปริมาณการซ้ือจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้ม กล่าวคือ หาก
รายไดเ้พิ่มข้ึนจะซ้ือสินคา้และบริการนั้นลดลง และหากรายไดล้ดลงก็จะซ้ือ
สินคา้และบริการนั้นเพิ่มข้ึน  

  3) การเปล่ียนแปลงไปในราคาสินคา้และบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (changing in price 
of the related goods: Py) สามารถพิจารณาความสัมพนัธ์ของราคากับปริมาณซ้ือ
สินคา้และบริการนั้นได ้2 กรณี กล่าวคือ 

   3.1) สินคา้ท่ีใช้ทดแทนกนั (substitute) การเปล่ียนแปลงไปในราคาของสินคา้ท่ี
ใชท้ดแทนกนัน้ีจะท าให้ปริมาณซ้ือสินคา้และบริการเดิม (Qx) เปล่ียนแปลง
ไปในทิศทางเด่ียวกัน แม้ว่าระดับราคาสินค้าและบริการเดิม (Px) จะไม่
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เปล่ียนแปลงไปก็ตาม ส าหรับความสัมพนัธ์ในกรณีท่ีเป็นสินคา้ทดแทนกนั 
จะไดว้า่ Py เพิ่ม จะท าให ้Qx เพิ่ม และหาก Py ลด จะท าให ้Qx ลด 

   3.2) สินคา้ท่ีใชป้ระกอบกนั (complement) การเปล่ียนแปลงไปในราคาของสินคา้
ท่ีใช้ประกอบกนัน้ีจะท าให้ปริมาณซ้ือสินคา้และบริการเดิม (Qx) เปล่ียนแปลง
ไปในทิศทางตรงกนัขา้ม แมว้่าระดบัราคาสินคา้และบริการเดิม (Px) จะไม่
เปล่ียนแปลงไปก็ตาม ส าหรับความสัมพนัธ์ในกรณีท่ีเป็นสินคา้ใชป้ระกอบกนั 
จะไดว้า่ Py เพิ่ม จะท าให ้Qx ลด และหาก Py ลด จะท าให ้Qx เพิ่ม  

  4) การกระจายรายไดร้ะหว่างครัวเรือน (income distribution between house hold: Di) 
ประเทศท่ีมีการการกระจายรายไดเ้หล่ือมล ้ากนัมาก กล่าวคือ มีทั้งประชากรกลุ่มท่ีมี
รายไดสู้งมากและรายไดต้ ่ามาก เช่น ประเทศท่ีมีบ่อน ้ามนันั้น ปรากฏวา่ รายไดโ้ดย
ส่วนใหญ่ตกอยู่ในมือของคนกลุ่มน้อย ส่วนคนกลุ่มใหญ่กลับมีรายได้น้อย ซ่ึง
พฤติกรรมในการบริโภคสินคา้และบริการของคนทั้งสองกลุ่มดงักล่าว ก็จะแตกต่าง
กนัอยา่งมาก โดยปริมาณการซ้ือสินคา้และบริการบางชนิด (สินคา้และบริการส าหรับ
ผูท่ี้มีรายไดสู้ง) จะเพิ่มข้ึน และในขณะเดียวกนัปริมาณการซ้ือสินคา้และบริการบางชนิด 
(สินคา้และบริการส าหรับผูท่ี้มีรายไดต้ ่า) จะลดลง  

  5) ขนาดของประชากรทั้งหมด (population size: Pz) โดยปกติทัว่ไป เม่ือประชากรมี
จ านวนเพิ่มข้ึน ความตอ้งการในสินคา้และบริการก็จะสูงตามไปดว้ย โดยมีเง่ือนไข
ก ากบัในประเด็นดงักล่าวก็คือ ในประชากรเหล่าน้ีจะตอ้งมีอ านาจซ้ือ (purchasing 
power) เพิ่มข้ึนดว้ย 

  6) รสนิยมหรือความพอใจ (taste: T) โดยปกติทัว่ไปรสนิยมกบัปริมาณการซ้ือสินคา้
และบริการจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ หากสินคา้และบริการใด
เป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ก็จะท าใหป้ริมาณซ้ือสินคา้และบริการนั้นเพิ่มข้ึน 
และหากสินคา้และบริการใดไม่เป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคโดยส่วนใหญ่ ก็จะท าให้
ปริมาณซ้ือสินคา้และบริการนั้นลดลง 

  7) ฤดูกาล (seasonal: S) โดยปกติทัว่ไปการเปล่ียนแปลงในฤดูกาลส่งผลให้ปริมาณ
การซ้ือสินคา้และบริการเปล่ียนแปลงไปด้วย เช่น ฤดูร้อนปริมาณการซ้ือพดัลม 
เคร่ืองปรับอากาศ ก็จะเพิ่มมากข้ึนกวา่ฤดูกาลอ่ืน ๆ หรือ หากเขา้ฤดูหนาว เคร่ืองนุ่งห่ม
กนัหนาวก็จะมีปริมาณการซ้ือท่ีเพิ่มข้ึน เป็นตน้ 
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  จากปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดอุปสงค์ดงักล่าว สามารถน ามาเขียนเป็นความสัมพนัธ์ทาง
พีชคณิต เรียกวา่ “ฟังกช์นัอุปสงค”์ (demand function) ไดว้า่ 

Qdx      =      f (Px, I, Py, Di, Pz, T, S) 

  ฟังก์ชันอุปสงค์ขา้งตน้ดงักล่าว : ปริมาณการซ้ือสินคา้และบริการ X (Qdx) ข้ึนอยู่กับ 
ราคาของสินคา้ X (Px) ระดบัรายได้เฉล่ียของผูบ้ริโภค (I)  ระดบัราคาของสินคา้และ
บริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (Py)  การกระจายรายไดข้องครัวเรือน (Di)  ขนาดของประชากร
ทั้งหมด (Pz)  รสนิยมหรือความพอใจของผูบ้ริโภค (T)  และฤดูกาล (S) 

  ข้อพึงสังเกต: ในการศึกษาอุปสงค์นั้ น จะให้ความส าคัญในความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณการซ้ือสินคา้และบริการ (Qdx) กบัราคา (Px) ซ่ึงเป็นปัจจยัโดยตรงเท่านั้น โดย
สมมติ ก าหนดให ้ปัจจยัโดยออ้มอ่ืน ๆ คงท่ีไม่เปล่ียนแปลง  จะไดว้า่ 

Qdx      =      f (Px) 

  อย่างไรก็ตาม อาจจ าแนกปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค หรือตวัก าหนด
อุปสงค ์ให้ละเอียดมากข้ึน เพื่อน าไปใชใ้นการวิเคราะห์ของหน่วยธุรกิจต่างๆ ไดเ้ป็นกลุ่มๆ 
4 กลุ่ม  ดงัน้ี 

  1) ตวัแปรเชิงกลยทุธ์ คือ ตวัแปรท่ีหน่วยธุรกิจเป็นผูก้  าหนดข้ึน จากการพิจารณาปัจจยั
แห่งความส าเร็จ (critical success factors) เป็นส าคัญ กล่าวคือ หน่วยธุรกิจต้อง
พิจารณาว่าในการท่ีจะบรรลุเป้าประสงคข์อ้หน่ึง ๆ ไดน้ั้นมีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จ และเราจ าเป็นต้องท าอย่างไร จึงจะไปสู่จุดนั้นได้ โดยอาศยัความรู้
ความช านาญ  เพื่อให้ไดเ้ปรียบคู่แข่ง หรือเพื่อให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
วางไว ้ซ่ึงไดแ้ก่ ราคาสินคา้ชนิดนั้น การโฆษณาหรือการส่งเสริมการขาย รูปแบบ
หรือคุณภาพของสินคา้นั้น และตวัแทนจ าหน่ายหรือสาขา 

  2) ตวัแปรด้านผูบ้ริโภค คือ ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัผูบ้ริโภคเองโดยตรง ซ่ึงได้แก่   
รายได ้รสนิยม และการคาดคะเน 

  3) ตวัแปรดา้นคู่แข่งขนั คือ ตวัแปรท่ีถูกก าหนดโดยบริษทัหรือองคก์รท่ีเป็นคู่แข่งขนั
ทางการคา้ ซ่ึงไดแ้ก่ ราคาสินคา้ชนิดอ่ืน การโฆษณาสินคา้ชนิดอ่ืน รูปแบบหรือ
คุณภาพ สินคา้ชนิดอ่ืน และ ตวัแทนหรือสาขาการจดัจ าหน่าย 



 

11 

  4) ตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกเหนือจากท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ใน 3 ขอ้ขา้งตน้ คือ นโยบาย
ของรัฐจ านวนประชากร และสภาพภูมิอากาศ 

  ทั้งน้ี จากตวัแปรทั้ง 4 ขอ้ท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้  ตวัแปรท่ีหน่วยธุรกิจสามารถควบคุมได ้
คือ ตวัแปรเชิงกลยุทธ์ ส่วนท่ีเหลืออีก 3 ขอ้ คือ ตวัแปรดา้นผูบ้ริโภค ตวัแปรดา้นคู่แข่งขนั 
และตวัแปรอ่ืนๆ หน่วยธุรกิจไม่สามารถควบคุมได ้(วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน, 2534) 

 2.1.2 แนวคิดส่วนประสมการตลาด 

  1) ความหมายและองค์ประกอบของส่วนประสมการตลาด 

   ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการด าเนินงาน
การตลาด เป็นปัจจยัท่ีกิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่วน
ประสมการตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ, 2541) 

  2) แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกจิบริการ (Service Marketing Mix) 

   แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Mix) ของ Philip 
Kotler ได้กล่าวไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะได้ส่วน
ประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด ซ่ึง
ประกอบดว้ย 

   2.1) ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของ
มนุษยไ์ด ้คือส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์
และคุณค่าของผลิตภณัฑ์นั้นๆ โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑ์แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ 
คือ ผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้งได ้และ ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้

   2.2) ดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่า (Value) ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่า
สูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การก าหนดราคาการให้บริการควรมี
ความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการชัดเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดบั
บริการท่ีต่างกนั 



 

12 

   2.3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็น กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศ
ส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้
ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้น
ท าเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) 

   2.4) ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการ
ติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ช้บริการ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้
เกิดทศันคติและพฤติกรรม การใชบ้ริการและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาด
สายสัมพนัธ์ 

   2.5) ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงต้องอาศยัการคัดเลือก 
การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ได้
แตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความ สัมพนัธ์ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการและ
ผูใ้ชบ้ริการต่างๆ ขององคก์ร เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา  
สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

   2.6) ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) เป็นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า 
โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทางดา้นกายภาพและรูปแบบการให้บริการ
เพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย 
การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์
อ่ืนๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

   2.7) ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและ
งานปฏิบัติในด้านการบริการ ท่ีน าเสนอให้กับผูใ้ช้บริการเพื่อมอบการ
ใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 
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 2.1.3 แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

  1) ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 

   Engel Kollat and Blackwell (1968) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า 
หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้
ไดม้าและการใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมี
มาอยูก่่อนแลว้ และซ่ึงมีส่วนในการก าหนดใหมี้การกระท าดงักล่าว 

   Schiffman and Kanuk (1987) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไวว้่า
เป็นพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกไม่วา่จะเป็นการเสาะหา ซ้ือ ใช ้ประเมินผล หรือ
การบริโภคผลิตภณัฑ ์บริการ และแนวคิดต่าง ๆ  ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดวา่จะสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของตนไดเ้ป็นการศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใชท้รัพยากร
ท่ีมีอยู่ทั้งเงิน เวลา และก าลงัเพื่อบริโภคสินคา้และบริการต่างๆ อนัประกอบด้วย 
ซ้ืออะไร ท าไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร อยา่งไร ท่ีไหน และบ่อยแค่ไหน 

   Schiffman and Kanuk (1994) ไดใ้ห้ความหมายวา่ พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หา 
การซ้ือ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภณัฑ์ และการบริการ ซ่ึงคาดว่าจะ
สนองความตอ้งการของเขา  

   อดุลย์  จาตุรงคกุล (2539) ได้ให้ค  าจ  ากัดความของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไวว้่า 
“ปฏิกิริยาท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการได้รับและใช้สินคา้และบริการทางเศรษฐกิจ  
รวมทั้งกระบวนการต่างๆของการตดัสินใจซ่ึงเกิดก่อนและเป็นตวัก าหนดปฏิกิริยา
ต่างๆเหล่านั้น” 

   ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ชวลิต ประภวานนท์, สมชาย หิรัญกิตติ, สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์ 
และสุดา สุวรรณาภิรมย์ (2538) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (decision 
process) หมายถึง ขั้ นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกข้ึนไป 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะพิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจทั้งดา้น
จิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือเป็นกิจกรรมทางดา้น
จิตใจและทางกายภาพ ซ่ึงเกิดข้ึนช่วงระยะเวลาหน่ึง กิจกรรมเหล่าน้ีท าให้เกิดการ
ซ้ือและเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ย
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ขั้นตอนท่ีส าคญั คือ การรับรู้การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจ
ซ้ือพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

   เสรี วงษ์มณฑา (2542) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคว่าในการท่ี
ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินค้าใดสินค้า หน่ึงนั้นจะตอ้งมีกระบวนการตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ไป
จนถึงทศันคติหลงัจากท่ีได ้ใชสิ้นคา้แลว้ ซ่ึงสามารถพิจารณาเป็นขั้นตอนได ้ดงัน้ี 
การมองเห็นปัญหาการแสวงหาภายในการแสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือก
การตดัสินใจซ้ือ ทศันคติหลงัการซ้ือและยงัไดใ้ห้ความหมายของผูบ้ริโภค (Consumer) 
ไวว้่าผูบ้ริภาคเป็นผูท่ี้มีความตอ้งการซ้ือ (Needs) มีอ านาจซ้ือ (Purchasing power) 
ท าให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือ (Purchasing behavior) และพฤติกรรมการใช้ (Using 
behavior) 

   1. ผูบ้ริโภคเป็นบุคคลท่ีมีความต้องการซ้ือ (Needs) การท่ีจะซ้ือถือว่าใครเป็น
ผูบ้ริโภคนั้นบุคคลนั้นจะตอ้งมีความตอ้งการผลิตภณัฑ์ แต่ถ้าบุคคลนั้นไม่มี
ความตอ้งการก็จะไม่ใช่ผูบ้ริโภค  

   2. ผูบ้ริโภคเป็นผูท่ี้มีอ านาจซ้ือ (Purchasing power) ผูบ้ริโภคจะมีแค่เพียงความ
ต้องการอย่างเดียวไม่ได้ แค่เขาจะต้องมีอ านาจซ้ือด้วย ถ้ามีเพียงแค่ความ
ตอ้งการแลว้ไม่มีอ านาจซ้ือก็ยงัไม่ใช่ผูบ้ริโภคของสินคา้นั้น เพราะฉะนั้นการ
วเิคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคจึงตอ้งวเิคราะห์ไปท่ีตวัเงินของผูบ้ริโภคดว้ย 

   3. การเกิดพฤติกรรมการซ้ือ (Purchasing behavior) เม่ือผูบ้ริโภคมีความตอ้งการ
และมีอ านาจซ้ือแล้ว ก็จะเกิดพฤติกรรมการซ้ือ เป็นตน้ว่า ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 
ซ้ือเม่ือใด ใครเป็นคนซ้ือ ใช้มาตรการอะไรในการตดัสินใจซ้ือ ซ้ือมากน้อย 
แค่ไหน เช่น ในครอบครัวส่วนใหญ่แม่บา้นจะเป็นผูซ้ื้อของใชภ้ายในบา้น หรือ
บางครอบครัวอาจจะแยกซ้ือสินคา้เป็นของส่วนตวั บางคนซ้ือสินคา้เอง บางคน
พ่อแม่ซ้ือให้ บางคนซ้ือของทีละช้ิน บางคนซ้ือทีละโหล บางครอบครัวจะซ้ือ
สินคา้เขา้บา้นทุก 2 สัปดาห์ บางคนซ้ือของทุกวนัโดยไม่ตอ้งรอให้ส่ิงของหมด 
เป็นตน้  

   4. พฤติกรรมการใช้ (Using behavior) ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการใช้สินคา้อย่างไร 
เช่น ด่ืมสุราท่ีไหน ท่ีบา้นหรือท่ีร้านอาหาร ด่ืมกบัใคร คนเดียวหรือกบัเพื่อน 
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ด่ืมอย่างไร สุราอย่างเดียว หรือผสมน ้ าหรือผสมโซดา หรือผสมน ้ าอดัลมลม 
เป็นตน้ 

   จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ ค  าวา่ “พฤติกรรมการบริโภค” นั้น 
หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการแสดงออกและตดัสินใจ เลือกซ้ือ เลือกใช ้
ประเมิน สินคา้และบริการต่าง  ๆภายใตง้บประมาณท่ีมี เพื่อใหต้นเองไดรั้บความพึงพอใจ
สูงสุด 

  2) ทศันะต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัตัวผู้บริโภค 

   เน่ืองจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นเพียงส่วนหน่ึงของพฤติกรรมรวมของมนุษย ์และ
การ เขา้ใจถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคก็จ  าตอ้งอาศยัความรู้และแนวทางวิเคราะห์ท านอง
เดียวกบัการศึกษาถึงพฤติกรรมมนุษยโ์ดยทัว่ไป ขณะเดียวกนัก็เป็นท่ีทราบกนัว่า 
การศึกษาถึงกระบวนการจูงใจพฤติกรรมต่าง ๆ เป็นเร่ืองท่ียุง่ยากและสลบัซบัซ้อน
มาก และเป็นเร่ืองท่ีมีสาเหตุของตวัท่ีมีอิทธิพลต่าง ๆ มาเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์อยู่ด้วย
มากมาย ดงันั้นจึงเป็นการสมควรท่ีจะตอ้งสร้างรูปแบบ (Model) ข้ึนมาเพื่อแสดงให้
เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งสาเหตุต่าง ๆ ท่ีมีส่วนในการก ากบัพฤติกรรมดงักล่าว 
รูปแบบของพฤติกรรมน้ีจะกระท าไดโ้ดยอาศยัขอ้สมมติฐานและทฤษฎีทางวิชาการ
หลาย ๆ สาขามาประกอบเขา้ดว้ยกนั การสร้างรูปแบบผูบ้ริโภคเพื่อให้เขา้ใจต่อไป
ถึงการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค จะเร่ิมตน้ไดดี้ท่ีสุดโดยการอาศยัผลการศึกษาและ
การพยายามเข้าใจถึงเร่ืองพฤติกรรมมนุษย์ เพื่อเป็นรากฐานเบ้ืองต้นของการ
วเิคราะห์ ขอ้สมมติฐานและทฤษฎีความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาทดลอง เพื่อให้ทราบถึง
เร่ืองราวเก่ียวกบัคนท่ีผา่นมาท่ีไดมี้ส่วนอยา่งส าคญัในการสร้างแนวคิดต่างๆ เอาไว ้
ซ่ึงสามารถน ามาใช้วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคได้ ในขั้นต้นน้ีจะได้อธิบายให้
ทราบถึงอิทธิพลท่ีส าคญัชนิดต่างๆ ท่ีจะมีต่อผูบ้ริโภค และความเก่ียวพนักนัของ
อิทธิพลเหล่าน้ีท่ีมีต่อกนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

   2.1) จิตวิทยาของตวัคน การเขา้ใจถึงจิตวิทยาของตวัคนวา่มีลกัษณะและขอบเขต
ท่ีเก่ียวขอ้งขอ้งเป็นอยา่งไรนั้น อาจแสดงให้เขา้ใจไดโ้ดยง่าย ซ่ึงสาระส าคญั
ของผลจากการศึกษาพฤติกรรมมนุษยส์รุปเป็นขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัไดด้งัน้ี 
คือ ปกติคนทุกคนจะมีขอบเขตของจิตวิทยาอยู่เสมอ คนทุกคนจะตกอยู่
ภายใตอิ้ทธิพลของความกดดนัต่าง ๆ หลายประการเป็นประจ าตลอดเวลา 
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อิทธิพลเหล่านั้นจะประกอบด้วย แรงกดดนัจากภายใน อิทธิพลของปัจจยั
ต่าง ๆ จากสภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบตวัเขาและท่ีซ่ึงมีแรงกระทบต่อเขาได้
เสมอ และยงัเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นเวลาทั้งอดีต ปัจจุบนัและอนาคตอีกดว้ย 
รายละเอียดของส่ิงเหล่าน้ีท่ีเก่ียวขอ้งอยูโ่ดยปกติแลว้คนทุกคนจะถูกกระตุน้
โดยความตอ้งการพื้นฐาน (basic needs) ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากภายในเสมอ 
ความตอ้งการท่ีเป็นแรงผลกัดนัเพื่อท่ีจะให้มีการตอบสนองเหล่าน้ีจะเป็นส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนไดเ้องภายใน แยกต่างหากจากสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเขาอาศยัอยู ่
ความตอ้งการภายในเหล่าน้ีจะสามารถแสดงปฏิกิริยา (ท่ีตอ้งการตอบสนอง) 
ออกมาตลอดเวลาในทุกขณะท่ีเป็นอยู่ แม้ ณ เวลาปัจจุบนั ส่ิงท่ีเกิดข้ึนใน
อดีตและท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนในอนาคตน่าจะไม่มีอิทธิพลเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
ปฏิกิริยาท่ีแสดง ณ เวลาปัจจุบัน (เวลาใดเวลาหน่ึง) ดังกล่าวอิทธิพลตัว
ส าคญัตวัเดียวเป็นตวัก ากบัพฤติกรรมของคนจึงเป็นความตอ้งการจากภายใน
เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น 

   2.2) การอธิบายพฤติกรรมมนุษย ์การศึกษาจิตวิทยาของตวัคนเพื่อเขา้ใจถึงการ
กระท าต่าง ๆ ของมนุษย ์(human actions) ถึงแมจ้ะมีความยุง่ยากตามท่ีกล่าว
มาแล้ว ปัญหาเร่ืองการเขา้ใจถึงสาเหตุแห่งพฤติกรรมนั้นยงัมีความยุ่งยาก
และสลบัซบัซอ้นมากกวา่น้ีอีก กล่าวคือ ยงัมีส่ิงส าคญัอีกส่ิงหน่ึง คือ สาเหตุต่างๆ 
ท่ีมีอยูใ่นความคิด นัน่คือ กระบวนการทางดา้นความคิด (mental processes) 
ท่ีเป็นกลไกในการคิดและวิเคราะห์เพื่อสั่งการให้มีการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ในขั้นสุดทา้ย กระบวนการทางดา้นความคิดน้ีเป็นส่วนส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พฤติกรรม แต่ไม่อาจสังเกตเห็นไดโ้ดยตรง ดงันั้น เพื่อความสมบูรณ์ในการ
เข้าใจเร่ืองราวของพฤติกรรม  จึงจ าเป็นตอ้งมีการอธิบายถึงกระบวนการ
ทางดา้นความคิดดว้ย เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีไม่อาจมองเห็นได ้การอธิบายจึงตอ้ง
อาศยัวิธีเดียวเท่าท่ีมีอยู่ คือ การใช้วิธีลงความเห็นแบบอ้างอิง (inference) 
เพื่อท่ีจะทราบถึงสาเหตุบางอย่างท่ีเกิดข้ึน และเป็นสาเหตุท่ีท าให้บุคคล
ดงักล่าวปฏิบติัไปเช่นนั้น ปัญหาของการอธิบายพฤติกรรมท่ีมีสาเหตุมาจาก
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นกระบวนการคิดในสมองของคน การท่ีจะเขา้ใจโดยมี
หลักเกณฑ์เท่าท่ีอ านวยให้ท าได้นั้ น จะกระท าได้โดยใช้วิธีทายหรือลง
ความเห็นโดยวิธีอ้างอิงจากส่ิงท่ีสามารถส ารวจหรือมองเห็นได้ กล่าวคือ 
พฤติกรรมท่ีแสดงออกย่อมเกิดข้ึนจากอิทธิพลของปัจจยับางอย่างมาเป็น
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ตน้เหตุ ท าให้เกิดส่ิงทีสามารถมองหรือส ารวจได ้ก็คือ ตวักระตุน้ หรือส่ิงท่ี
เป็นสาเหตุท่ีเกิดข้ึนมาก่อน (stimulus or antecedents) ส่ิงน้ีถือเป็นปัญหาท่ี
เราจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจ การเขา้ใจตามวิธีวิเคราะห์ในกระบวนการของ
พฤติกรรมท่ีอาจกระท าได้ก็คือ ในขั้นแรกท่ีเราได้ทราบถึงสาเหตุแห่ง
ตวักระตุน้ท่ีเกิดข้ึนและมีกระทบแล้ว จ  าเป็นตอ้งกระโดดขา้มไปส ารวจดู
พฤติกรรม (behavior) ท่ีแสดงออกมา ซ่ึงเป็นผลจากอิทธิพลของปัจจยัทั้ง
สองอยา่งวา่มีลกัษณะเป็นอยา่งไร การสามารถเขา้ใจถึงสาเหตุส่วนหน่ึงเท่าท่ี
มองเห็นได้และตรวจสอบสัมพนัธ์ไปถึงผลท่ีแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม 
ยอ่มพอท่ีจะท าใหส้ามารถท านายหรือคาดการณ์ไดว้า่ ส่ิงท่ีเป็นกระบวนการคิด
ท่ีเป็นสาเหตุส่วนท่ีสองนั้นคืออะไร นัน่คือ อาจสามารถอธิบายถึงสาเหตุต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนภายในนั้นได้ แต่เน่ืองจากการอธิบายนั้นไม่สามารถตรวจสอบ
โดยตรง จึงไม่สามารถท าไดถู้กตอ้งชดัแจง้ 

   การอธิบายถึงสาเหตุตามวธีิน้ี จึงเป็นเพียงการใชว้ธีิอา้งอิงโดยการลงความเห็น (inference) 
เท่านั้น กระบวนการของรูปแบบในภาพขา้งบนน้ี อาจสรุปยอ่ ๆ ไดอี้กคร้ังหน่ึงดงัน้ี 
คือ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาก่อนหรือตัวกระตุ้นย่อมมีลักษณะเป็นส่ิงน าเข้า (input) ท่ีมี
อิทธิพลต่อตวับุคคลและผลท่ีออกมา (output) คือพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาและ
กระบวนการทางด้านความคิด ก็จะหมายถึงส่ิงท่ีเป็นปัจจยัอีกส่วนหน่ึงท่ีไม่อาจ
มองเห็นได ้ซ่ึงจะอยูอ่ยูต่รงกลางระหวา่งส่ิงน าเขา้และผลท่ีออกมา เป็นตน้ 

  3) ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 

   3.1) จ าแนกตามลกัษณะทางกายภาพ 

    พฤติกรรมผูบ้ริโภคถูกก าหนดด้วยลกัษณะทางกายภาพและลักษณะทาง
กายภาพถูกก าหนดด้วยสภาพจิตวิทยา โดยสภาพจิตวิทยาถูกก าหนดด้วย
ครอบครัวและครอบครัวถูกก าหนดด้วยสังคม รวมถึงสังคมจะถูกก าหนด
ดว้ยวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ิน ดงันั้นเม่ือทราบถึงส่ิงเหล่าน้ีนกัการตลาด
จึงตอ้งค านึงถึงส่ิงต่างๆ (ตุลยลกัษณ์ อู๋ไพจิตร, 2550) 

    ด้วยสาเหตุน้ีนักการตลาดจ าเป็นต้องศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือ และ
พฤติกรรมการ นัน่ก็คือ พฤติกรรมผูบ้ริโภคนัน่เอง เน่ืองจากวา่ผูบ้ริโภคทุก
คนเป็นส่ิงมีชีวิต (Organic) ร่างกายของมนุษย ์มีลกัษณะเป็นฟิสิกส์ ชีววิทยา 
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และเคมี การท่ีมีร่างกายสูง เต้ีย ผอม อ้วน เป็นลักษณะทางฟิสิกส์ การท่ี
ร่างกายมีเลือด มีเน้ือ ก็เป็นลักษณะทางชีววิทยา ขณะเดียวกันเรามีต่อม
น ้ าลาย มีต่อมเหง่ือ ต่อมน ้ าตา เหล่าน้ีคือเคมี ซ่ึงรวมแลว้เรียกวา่ มนุษยเ์ป็น
อินทรีย ์มีการเกิดแก่ เจ็บ ตาย ดงันั้นจึงมีปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค
อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ดงัน้ี 

    1. ลกัษณะทางสรีระ (Physiological condition) สรีระเป็นปัจจยัเบ้ืองตน้ใน
การก าหนดพฤติกรรมการซ้ือและพฤติกรรมการใช้ของผูบ้ริโภค เช่น 
การท่ีผูบ้ริโภคสวมแว่นตา ก็เกิดจากสรีระคือสายตาสั้น หรือสายตายาว 
การท่ีตอ้งไปสุขา ก็เกิดจากสรีระ หรือการท่ีกระหายน ้ า ตอ้งหานน ้ าด่ืม
เน่ืองจากคอแหง้ ก็เป็นสาเหตุจากสรีระ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ี
จะตอ้งศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคให้เขา้ใจก่อน ตวัอย่างเช่น แชมพูสระผม
ยี่ห้อหน่ึงซ่ึงน าเขา้จากต่างประเทศแลว้ไม่ประสบความส าเร็จเท่าใดนกั 
สาเหตุเพราะสูตรของแชมพูเหมาะส าหรับผมของชาวซ่ึงมีความแตกต่าง
กบัเส้นผมของคนไทย ซ่ึงเป็นเร่ืองของสรีระ หรืออยา่งเช่นบริษทัท่ีผลิต
เส้ือจ าหน่ายก็ตอ้งมีการเปล่ียนแบบเส้ือ เพราะเด็กไทยในปัจจุบนัมีสรีระ
ท่ีเปล่ียนแปลงไป  

     จากอดีตท่ีเป็นเด็กตวัเล็ก แต่ปัจจุบนัเด็กมีสรีระท่ีตวัสูงข้ึน ตวัใหญ่ข้ึน 
แบบเส้ือก็ตอ้งเปล่ียนไปให้เหมาะสมกบัผูบ้ริโภค เป็นตน้ เพราะฉะนั้น
ส่ิงแรกท่ีต้องวิเคราะห์พฤติกรรมผู ้บ ริโภคคือ การวิเคราะห์ความ
เปล่ียนแปลงทางด้านสรีระเป็นส่ิงแรก เน่ืองจากมีบทบาทมากท่ีสุดใน
การตดัสินใจของมนุษย ์เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ เพราะส่ิงเหล่าน้ีเป็น
ความตอ้งการของร่างกายส่วนใหญ่เป็นปัจจยั 4 ซ่ึงประกอบดว้ย อาหาร 
เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั ยารักษาโรคท่ีบงัคบัให้เราตอ้งประพฤติปฏิบติั 
ดงันั้นส่ิงแรกท่ีบงัคบัมนุษยใ์ห้เกิดพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ เหตุผลทาง
สรีระ เป็นส่ิงท่ีเป็นพื้นฐานมากท่ีสุด 

    2. สภาพจิตวิทยา (Psychological condition) เป็นลกัษณะของความตอ้งการ
ท่ีเกิดจากสภาพจิตใจ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของมนุษย ์รายละเอียด
ไดก้ล่าวไวใ้นเร่ืองของปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของมนุษย ์
ลักษณะความต้องการตอบสนองในเร่ืองเดียวกัน แต่สภาพทางจิตใจ 
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ไม่เหมือนกนั เช่น คนบางคนรับประทานอาหารตามร้านริมบาทวิถีได ้
แต่บางคนตอ้งรับประทานอาหารในร้านติดแอร์ หรือร้านในโรงแรม 
หรืออย่างเช่น การสวมแว่นสายตา บางคนสวมเพื่อให้อ่านหนังสือได้
เท่านั้ น แต่บางคนต้องการความเท่ด้วย ดังนั้ นกรอบแว่นก็จะมีราคา
แตกต่างกนัไป ซ่ึงเป็นสภาพทางจิตวิทยาของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั เช่น 
บางคนเป็นคนประหยดัมธัยสัถ์ บางคนเป็นคนฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย บางคน
แคร์สายตาคนอ่ืน บางคนไม่ใส่ใจคนอ่ืนเลย  

     ซ่ึงจากสภาพทางจิตวิทยาของผูบ้ริโภค ท าให้นักการตลาดสามารถ
ด าเนินกิจกรรมทางการตลาดอยูไ่ดส้ภาพทางจิตวิทยาเป็นส่ิงท่ีมีบทบาท
ส าคญักว่าสรีระ เพราะสรีระเป็นพื้นฐาน เช่น ความหิวเป็นพื้นฐาน แต่
จะรับประทานอะไรท่ีไหนจะเร่ิมไม่เป็นพื้นฐานแล้ว ถือว่าเป็นสภาพ
ทางจิตวิทยา หรือจะต้องแต่งตัวไปงานเล้ียง จะต้องมีเส้ือผ้าปกปิด
ร่างกายซ่ึงเป็นพื้นฐาน แต่การท่ีจะแต่งตัวแบบไหนแบบเรียบ แบบ
หรูหรา ก็จะมีเร่ืองของสภาพจิตวทิยาเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

    3. ครอบครัว (Family) เป็นกลุ่มสังคมเบ้ืองตน้ท่ีบุคคลเป็นสมาชิกอยู่ เป็น
แหล่งอบรมและสร้างประสบการณ์ของบุคคล ถ่ายทอดนิสัย และค่านิยม 
ลักษณะของครอบครัวจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค และ
พฤติกรรมอ่ืน ๆ และถือวา่เป็นหน่วยท่ีมีบทบาทในแง่ของการเตรียมตวั
ผูบ้ริโภคใหเ้ขา้สู่สังคมกรณ์ (Socializing agent) 

     สังคมกรณ์ (Socialization) คือกระบวนการส าหรับเตรียมคนให้เขา้สู่สังคม 
ซ่ึงจะมีหน่วยท่ีจะเข้ากระบวนการน้ี (Socializing agent) หลายหน่วย 
เช่น ครอบครัว โรงเรียน วดั สถาบนั การเมือง สถาบนัส่ือมวลชน เป็น
ตน้ ขณะท่ีผูบ้ริโภคแต่ละคนเจริญเติบโตมานั้น ก็ได้รับการอบรมสั่ง
สอนมาจากครอบครัว เช่น บางคนถูกสอนใหไ้หวพ้ระก่อนนอน บางคน
ถูกสอนให้ด่ืมนมก่อนนอน บางคนไดรั้บการสอนให้ประหยดัอดออม 
บางคนไดรั้บการสอนให้ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย เพราะพ่อแม่ท าให้ดู หรือบางคน
เสริมสวยในร้านท่ีแม่เคยท ามา หรือซ่อมรถในร้านท่ีพ่อเคยท ามา ฯลฯ 
เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีไดม้าจากครอบครัว ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีไดจ้ากครอบครัว
คือ นิสัยและค่านิยมลกัษณะต่าง ๆ ดา้นครอบครัวท่ีจะตอ้งพิจารณา เช่น 
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บทบาทในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของครอบครัว วฏัจกัรชีวิตครอบครัว 
(Family life cycle) 

    4. สังคม (Social group) เป็นส่ิงท่ีอยูร่อบตวัเรา ซ่ึงจะมีผลท่ีเราตอ้งท าตวัให้
สอดคล้องกับบรรทัดฐาน (Norm) ของสังคม การท่ีผูบ้ริโภคเป็นคน 
ชนชั้นสูง ชนชั้นกลาง หรือชนชั้นต ่าซ่ึงแต่ละชนชั้นก็จะมีพฤติกรรม
แตกต่างกนั เช่น บางคนเท่ียวในประเทศไทย บางคนชอบเท่ียวต่างจงัหวดั 
แต่บางคนต้องไปพกัผ่อนยงัต่างประเทศ วฒันธรรมของชนชั้นจะบ่ง
บอกถึงพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคว่าจะใช้เส้ือผา้แบบไหน 
รับประทานอาหารแบบไหน จะท่องเท่ียวท่ีไหน ส่ิงเหล่าน้ีจะสอน
ผูบ้ริโภคทั้ งหมด เพราะมนุษย์หลีกหนีการเป็นส่วนหน่ึงของชนชั้น
ไม่ได ้อย่างไรก็ตามตอ้งมีชนชั้นเป็นของตนเอง เช่น เป็นชาวไร่ ชาวนา 
เป็นกรรมกร เป็นข้าราชการ เป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นเศรษฐี เป็นนาย
ธนาคาร ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นผู ้ก  าหนดให้มนุษย์เสมออีกประการหน่ึง
สงครามชนชั้นเป็นสงครามถาวรไม่มีวนัหยุด ตลอดชีวิตของมนุษย์
จะตอ้งพบกบัสงครามชนชั้นตลอด เพราะชนชั้นล่างจะไล่ตามชนชั้นบน 
ส่วนชนชั้นบนก็จะหนีชนชั้นล่างออกไป ตวัอย่างเช่น การใช้น ้ าหอม  
พอชนชั้นสูงเร่ิมใช้น ้ าหอมอะไร ชนชั้นล่างก็ใช้ตาม พอชนชั้นล่างใช้
ตามชนชั้นสูงก็ตอ้งเปล่ียนยี่ห้อให้สูงข้ึนไปเร่ือย ๆ อญัมณี กีฬา เส้ือผา้  
ก็เช่นเดียวกนั ซ่ึงท าใหชี้วติแพงข้ึนเร่ือยๆ 

    5. วฒันธรรม (Culture) ไม่ว่าเราจะอยู่ชนชั้นใดในสังคมก็ตาม ก็จะตอ้งมี
วฒันธรรมเป็นตวัครอบง า วฒันธรรม คือ วิถีชีวิตท่ีคนในสังคมยอมรับ 
ประพฤติปฏิบติัตามกนัเพื่อความงอกงามของสังคม ค าวา่ วฒันะ แปลวา่ 
งอกงาม ธรรม แปลวา่ ส่ิงท่ีดีงาม ดงันั้น วฒันธรรมก็แปลวา่ ส่ิงดีส่ิงงาม
ท่ีคนในสังคมยอมรับท่ีจะประพฤติปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้สังคมนั้ น
ด าเนินไปไดด้ว้ยดี วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (Manmade product) 
ไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีพระเจา้สร้าง (Godmade product) ส่ิงท่ีพระเจา้สร้างกบัส่ิง
ท่ีมนุษยส์ร้างนั้นแตกต่างกนัตรงท่ีส่ิงท่ีพระเจา้สร้างเป็นกฎเกณฑ์ทาง
ธรรมชาติ ท่ีเปล่ียนแปลงไม่ได ้เช่น  พระอาทิตยข้ึ์นทางทิศตะวนัออก 
ตกทางทิศตะวนัตก ของยอ่มตกลงสู่พื้น ส่วนวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษย์
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สร้างข้ึน เช่น คนไทยเม่ือพบกันก็ทักทายกันด้วยการไหว ้ส่วนชาว
ต่างประเทศทกัทายกนัดว้ยการจบัมือ เป็นตน้ 

   3.2) จ าแนกตามหลกัปัจจัยภายใน-ปัยจัยภายนอก 

    หากกล่าวถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคแลว้ นอกจากการ
ก าหนดตามลกัษณะทางกายภาพแลว้ ยงัสามารถก าหนดปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจของผูบ้ริโภคไดใ้นอีกรูปแบบหน่ึง  นัน่ก็คือ การแบ่งเป็นปัจจยั
ภายใน (Internal factors) และปัจจยัภายนอก (External factors) ทั้งน้ี เน่ืองจาก
กระบวนการพฤติกรรมของมนุษยมี์ลกัษณะท่ีคลา้ยๆ กนั  แต่รูปแบบของ
พฤติกรรมของมนุษยท่ี์แสดงออกในเหตุการณ์ท่ีตอ้งเผชิญมีลกัษณะต่างกนั 
อาจเกิดมาจากปัจจยัต่างๆ ทั้งปัจจยัภายใน  และปัจจยัภายนอก ซ่ึงปัจจยัต่างๆ 
เหล่าน้ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของบุคคล ท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
ออกมาต่างกนั (พิบูล ทีปะปาล, 2534) 

    1. ปัจจยัภายใน (Internal factors) หรืออาจเรียกว่า ตวัก าหนดพื้นฐาน (Basic 
determinants) เป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนจากสภาวะภายในจิตใจของบุคคลท่ีจะ
เขา้มาเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบดว้ย 
1) ความจ าเป็น (Needs) 2) ส่ิงจูงใจ (Motive) 3) บุคลิกภาพ (Personality) 
4) ทศันคติ (Attitude) 5) การรับรู้ (Perception) และ 6) การเรียนรู้ (Learning) 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

     1.1 ความจ าเป็น (Needs)  คือความตอ้งการ (Wants) และความปรารถนา 
(Desire) ของมนุษย์ ซ่ึงทั้ ง 3 ประการน้ีสามารถใช้แทนกันได ้
ความจ าเป็น (Needs) ใช้ส าหรับสินค้าท่ีจ  าเป็นต่อการครองชีพ 
ความต้องการ (Wants) ใช้ส าหรับความต้องการทางจิตวิทยาท่ี
สูงข้ึนวา่ความจ าเป็น (Needs) ส่วนความปรารถนา (Desire) ถือว่า
เป็นความตอ้งการทางดา้นจิตวิทยาท่ีสูงท่ีสุด เป็นความปรารถนา
อนัสูงส่งของมนุษย ์ส่ิงท่ีเป็นปัญหาของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งแกไ้ข เช่น 
ความหิวตอ้งแกไ้ขโดยการรับประทานอาหาร ความหนาวแกไ้ข
โดยการใส่เส้ือผา้ เป็นตน้ ดงันั้นความจ าเป็น (Needs) และความ
ตอ้งการ (Wants) จึงท าใหน้กัการตลาดสามารถขายสินคา้ได ้โดยท่ี
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สินคา้ (Product) และบริการ (Service) เป็นส่ิงท่ีสามารถแกปั้ญหา
ได้เพราะความจ าเป็น (Needs) และความต้องการ (Wants) คือ
ปัญหา เช่น ท าไมจึงมีอาชีพซ่อมรถ ค าตอบก็คือเพราะมีปัญหารถ
เสีย หรือท าไมจึงมีคนขายเคร่ืองปรับอากาศ ค าตอบก็คือเพราะ
เมืองไทยเป็นเมืองร้อน เป็นตน้นกัการตลาดตอ้งศึกษาถึงลกัษณะ
ความต้องการทางกายภาพ ตัวอย่าง สมัยก่อนนั้ นเม่ือจะสั่งท า
เส้ือผา้ส าเร็จรูปออกขาย จะสั่งท าขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ อย่างละ
เท่าๆ กนั แต่ปัจจุบนัจะสั่งท าขนาดเล็กน้อยท่ีสุด ขนาดกลางสั่ง
จ านวนปานกลาง แต่ขนาดใหญ่จะสั่งมากท่ีสุดเพราะลกัษณะทาง
กายภาพของคนไทยเปล่ียนไปแลว้ ปัจจุบนับุตรอายุ 14 ปี จะสูงกว่า
พ่อและแม่ถ้าบริษัทใดยงัติดอยู่ท่ีภาพเดิม การตลาดก็จะผิดไป 
ปัจจุบนัธุรกิจลดความอว้นเกิดข้ึนมาก ซ่ึงเป็นค่านิยมท่ีเปล่ียนแปลง
ไปจากเดิม ส าหรับความจ าเป็น (Needs) สามารถแบ่งได้เป็น 2 
ประเภทดงัน้ี 

      (1) ความต้องการขั้นปฐมภูมิ หรือความต้องการทางชีวภาพ 
(Primary needs orphysiological needs) เช่ น  ค ว าม หิ ว  ค ว าม
กระหาย ความง่วง การพกัผอ่น การขบัถ่าย ความตอ้งการทาง
เพศ เป็นตน้ เป็นส่ิงท่ีตอ้งติดตวัมนุษยม์าตั้งแต่เกิด เป็นส่ิงท่ี
สังคมไม่จ  าเป็นต้องสอนแต่เป็นลักษณะทางชีวภาพของ
มนุษย์ท่ีเกิดมาแล้วต้องหิว ต้องกระหาย ต้องพกัผ่อน ต้อง
ขบัถ่าย 

      (2) ความต้องการขั้ นทุ ติ ยภู มิ  หรือความต้องการทางสั งคม 
(Secondary needs orsocial needs)  ความต้องการน้ี หมายถึง 
ความตอ้งการท่ีเกิดจากการเรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกนัในสังคม
ไดแ้ก่ ความตอ้งการความรัก  ความตอ้งการความภูมิใจ ความ
ตอ้งการเพื่อน ความตอ้งการความปลอดภยั ความตอ้งการมี
สุขภาพดี เป็นตน้  ความตอ้งการทุติยภูมิเป็นความตอ้งการท่ี
ไม่ไดเ้กิดข้ึนโดยสภาพร่างกายแต่เกิด แต่เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการ
เรียนรู้จากคนอ่ืนท่ีอยู่ในสังคม  และความตอ้งการทุติยภูมิท่ี
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จะเป็นความตอ้งการครอบคลุมความตอ้งการขั้นปฐมภูมิ ความ
ตอ้งการขั้นปฐมภูมิเป็นส่ิงท่ีมนุษยห์ลีกเล่ียงไม่ได ้เพราะเป็น
ส่ิงท่ีบงัคบัใหเ้กิดข้ึนกบัตวัเรา  แต่ความตอ้งการขั้นทุติยภูมิจะ
เป็นตัวก าหนดทางเลือกของการบริโภคว่าถ้าหิวแล้วจะ
รับประทานอะไร ท่ีไหน ถา้กระหายจะด่ืมอะไร ถา้ง่วงแลว้จะ
นอนท่ีไหน อยา่งน้ี เป็นตนั 

     1.2 ส่ิงจูงใจ (Motive) หมายถึง ปัญหาท่ีถึงจุดวิกฤติท่ีท าให้ผูบ้ริโภค
เกิดความไม่สบายใจ แรงจูงใจจึงเป็นความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนรุนแรง
บงัคบัให้บุคคลคน้หาวิธีมาตอบสนองความพึงพอใจ อาจจะเป็น
ความไม่สบายทางร่างกายหรือจิตใจก็ได้จนก่อให้เกิดความ
พยายามในการจะแกไ้ขปัญหาดงักล่าวนั้น โดยแรงจูงใจ (Motive) 
นั้นมีพื้นฐานมาจากความจ าเป็น (Based on needs) กล่าวคือ ถา้ไม่
มีความจ าเป็น (Needs) ก็จะไม่เกิดแรงจูงใจ (Motive) และความ
จ าเป็นเม่ือเกิดเป็นความรุนแรงข้ึนในใจ ก็จะกลายเป็นตณัหาแห่ง
ความตอ้งการ แต่ถา้ความตอ้งการ (Wants) นั้นไม่รุนแรงพอ ก็จะ
ไม่เกิดแรงจูงใจ (Motive) เช่น นาย ก. มีความจ าเป็น (Needs) ตอ้ง
ใชร้ถเขามองวา่เขามีเงินพอท่ีจะซ้ือรถเบนซ์ เขาเกิดความตอ้งการ 
(Wants) รถเบนซ์ แต่หากความตอ้งการดงักล่าวเป็นความตอ้งการ
ท่ีไม่รุนแรงเพียงพอ แรงจูงใจ (Motive) ในการซ้ือจึงไม่เกิด ดงันั้น
นักการตลาดจึงมีหน้าท่ีกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือ
จนกระทั้ งผูบ้ริโภคเกิดความต้องการจนเข้าสู่จุดวิกฤติ ท่ีท าให้
ผู ้บ ริโภคเกิดความไม่สบายใจอย่างรุนแรง (Tension) ท าให้
ผูบ้ริโภคคน้หาวธีิมาตอบสนองความตอ้งการนั้นนกัการตลาดตอ้ง
เป็นนกัจิตวทิยาโดยตอ้งเขา้ใจถึงความตอ้งการ ทศันคติ ความเช่ือ ฯลฯ 
ของผูบ้ริโภคเพื่อเป็นแนวทางในการท่ีจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคได ้

     1.3 บุคลิกภาพ (Personality) คือ ลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลท่ี
พฒันาข้ึนมาในระยะยาว ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดรูปแบบใน
การโตต้อบ หรือตอบสนอง (Reaction) ท่ีไม่เหมือนกนั เช่น เม่ือ
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เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บุคคลแต่ละคนจะมีปฏิกิริยาตอบสนองท่ี
แตกต่างกัน ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล ดังนั้ น
บุคลิกภาพจึงเป็นตกั าหนดการตอบสนอง (Reaction) ของมนุษย ์

     1.4 ทัศนคติ (Attitude) คือ การประเมินความพอใจหรือไม่พอใจ
ความรู้สึก และท่าทีความรู้สึกท่ีคนเรามีต่อความคิดหรือสิส่ิงใดส่ิง
หน่ึง ทัศนคติเป็นส่ิงท่ีจะน ามาซ่ึงการปฏิบัติของผูบ้ริโภค เช่น 
ผูบ้ริโภคมีทศันคติว่าการออกไปนอกบ้านนั้นน่าเบ่ือ ดงันั้นถ้ามี
ใครมาชวนไปดูภาพยนตร์จึงมีโอกาสท่ีจะตอบปฏิเสธสูงมาก ใน
ท านองกลบักนัถ้าผูบ้ริโภคคิดว่าการอยู่บา้นน่าเบ่ือ ถ้ามีเพื่อนมา
ชวนไปดูภาพยนตร์ก็จะไปกบัเขาทนัที เพราะมีความพร้อมท่ีจะ
กระท า (Readiness to act) ส่ิงท่ีจะเขา้มาก าหนดทศันคติ (Attitude) 
มี 3 ประการคือ (1) ความรู้ (2) ความรู้สึก (3) แนวโน้มของนิสัย 
หรือความพร้อมท่ีจะกระท า (Readiness to act) ทั้งสามประการน้ี
เป็นส่ิงท่ีนกัการตลาดพยายามจะเปล่ียนแปลง โดยผูบ้ริโภคคนใด
ท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อสินคา้เราก็พยายามรักษาเอาไวแ้ต่ถา้ผูบ้ริโภคคน
ใดมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อสินคา้ เราก็พยายามจะเปล่ียนทศันคติของเขา
ให้ชอบสินคา้ของเราในท่ีสุด การเปล่ียนแปลงทศันคติของมนุษย์
เป็นงานท่ียากมากของนกัการตลาด จากกรณีน้ีมกัจะมีคนชอบพูด
ว่าการท่ีนักการตลาดไปเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคล เป็น
งานท่ียากว่าการตลาดท่ีตามพฤติกรรมบุคคล ตัวแทนบุคคลท่ี
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมถือว่าเป็นตวัแทนกระบวนการทางสังคม 
(Socializing agent) โดยเราอาจแบ่งการตลาดไดเ้ป็น 2 แบบ คือ 

      (1) การตลาดแบบปรับตวัตามความตอ้งการของตลาด (Adaptive 
marketing) เป็นการตลาดแบบปรับตวัตามพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
โดยศึกษาจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคแลว้ปรับตวัตามการตลาด
แบบน้ีง่ายกวา่ ใชง้บประมาณนอ้ยกวา่ เพราะมีพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภครองรับการกระท าขององคก์รอยูแ่ลว้ เช่น ท าไมเบียร์
สิงห์จึงตอ้งผลิตสิงห์โกลด์ออกจ าหน่าย ทั้งน้ีก็เพราะทศันคติ
ของผูบ้ริโภคเปล่ียนไปจากเดิม เพราะการท่ีผูบ้ริโภคไม่เคย
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ค านึงถึงจ านวนแคลอร่ีในเบียร์วา่มีจ  านวนมากนอ้ยเท่าไร แต่
ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีทศันคติต่อการด่ืมเบียร์เปล่ียนไปโดย
ค านึงถึงสุขภาพมากข้ึน จึงมีพฤติกรรมต้องการด่ืมเบียร์ท่ีมี
แคลอรีต ่า จ  านวนดีกรีต ่า เบียร์สิงห์จึงมี Light Beer ออกมา
ป้องกนัไม่ใหคู้่แข่งขนัท่ีมีดีกรีอ่อนกวา่มาแยง่ส่วนครองตลาด
ไป เหล่าน้ีเป็นการตลาดแบบปรับตวัตามพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ซ่ึงนกัการตลาดส่วนใหญ่ในปัจจุบนัจะปฏิบติัตาม 

      (2) การตลาดแบบจงใจเปล่ียนแปลงผู ้บริโภค (Manipulative 
marketing) เป็นการตลาดท่ีเปล่ียนแปลงทศันคติของผูบ้ริโภค 
สินคา้ท่ีจะใช้การตลาดแบบจงใจเปล่ียนแปลงผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่จะเป็นสินคา้ท่ีน าสังคม โดยก่อนท่ีจะมีสินคา้ดงักล่าว
สังคมไม่มีทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัสินคา้นั้น แต่เม่ือมีสินคา้เขา้มา
สนองความตอ้งการก็จะเป็นส่ิงท่ีจะเปล่ียนแปลงทศันคติให้
เกิดความตอ้งการและพฤติกรรมการใชสิ้นคา้ เช่น การรณรงค์
การใช้น ้ ามนัไร้สารตะกัว่ในประเทไทยประสบความส าเร็จ
เน่ืองจากมีการร่วมกนัทุกส่ือ และรัฐบาลให้ความร่วมมือดว้ย
โดยการลดภาษีให้ ตลอดจนการใชม้าตรการดา้นกฎหมายให้
จ  าหน่ายเฉพาะน ้ ามันไร้สารตะกั่ว เหตุน้ีจึงท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม จะเห็นว่าการเปล่ียนแปลงทศันคติ
ของผูบ้ริโภคตอ้งไดรั้บความร่วมมือกนัจากหลายฝ่าย 

     1.5 การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการซ่ึงบุคคลเลือกจดัองค์กร
และตีความขอ้มูลเพื่อก าหนดภาพท่ีมีความหมาย การรับรู้เป็นส่ิงท่ี
ส าคญัมากในแง่การตลาด จนมีค ากล่าวท่ีว่า “สงครามการตลาด
ความจริงไม่ใช่สงครามสินคา้ แต่เป็นสงครามการสร้างการรับรู้  
(A marketing war is not a battle of product but a battle of perception)” 
ซ่ึงหมายถึง การแข่งขนัทางดา้นการตลาดไม่ไดแ้ข่งขนักนัเพียงท า
ให้สินคา้ดีเท่านั้น แต่จะแข่งขนักนัในด้านการสร้างภาพพจน์ให้
ดีกวา่ในสินคา้ เช่น สินคา้  เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีแต่นกัการตลาด
ไม่ใส่ใจในการสร้างภาพพจน์ ปล่อยให้ผูบ้ริโภครับรู้ภาพพจน์ของ



 

26 

สินคา้ในแง่ร้าย หรือรับรู้ภาพพจน์ท่ีเป็นธรรมดาสามญัจนผูบ้ริโภค
ไม่เกิดความช่ืนชม ถึงแมว้า่สินคา้ของบริษทัจะดีแต่ก็ไม่อาจสร้าง
ทศันะคติท่ีดีใหเ้กิดแก่ผูบ้ริโภคได ้ในขณะเดียวกนัสินคา้  

     1.6 การเรียนรู้ (Learning) เป็นการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของ
บุคคลซ่ึงเกิดจากประสบการณ์ ดงันั้นการเรียนรู้จึงเป็นประสบการณ์
ท่ีบุคคลสะสมไว ้ 

    2. ปัจจยัภายนอก (External factors) เป็นปัจจยัท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มรอบตวั
บุคคลซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อความคิดและความ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดย
ปัจจยัภายนอกแบ่งออกเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

     2.1 สภาพเศรษฐกิจ (Economy) เป็นส่ิงท่ีก าหนดอ านาจซ้ือ (Purchasing 
power) ของผู ้บ ริโภค ตัวอย่างเช่น บางคนเช่ือว่าโสมเกาหลี
รับประทานแลว้บ ารุงก าลงัก็เกิดความตอ้งการแต่เม่ือไปเห็นราคา
แล้วแพงเกินไป ไม่สามารถซ้ือได้ บางคนชอบสินคา้มียี่ห้อดงัๆ 
แต่ไม่สามารถซ้ือได้เพราะราคาแพง ส่ิงน้ีคือปัจจัยท่ีจะเป็น
ตวัก าหนดพฤติกรรมของผูบ้ริโภคประการหน่ึง 

     2.2 ครอบครัว (Family) ครอบครัวท าให้เกิดการตอบสนองต่อความ
ต้องการผลิตภัณฑ์การตอบสนองความต้องการของร่างกายจะ
ไดรั้บอิทธิพลจากสมาชิกของครอบครัว 

     2.3 สังคม (Social group) ลกัษณะดา้นสังคมประกอบดว้ยรูปแบบการ
ด ารงชีวิต (Lifestyles) ค่านิยมสังคม (Social values) และความ
เช่ือถือ (Belief)  

     2.4 วฒันธรรม (Culture) เป็นกลุ่มของค่านิยมพื้นฐาน (Basic values) 
การรับรู้ (Perception) ความตอ้งการ (Wants) และพฤติกรรม (Behaviors) 
ซ่ึงเรียนรู้จากการเป็นสมาชิกของสังคมในครอบครัว วฒันธรรมจึง
เป็นรูปแบบหรือวิถีทางในการด าเนินชีวิต (Lifestyles) ท่ีคนส่วน
ใหญ่ในสังคมยอมรับ ประกอบดว้ยค่านิยมการแสดงออก ค่านิยม
ในการใชว้ตัถุหรือส่ิงของ  



 

27 

     2.5 การติดต่อธุรกิจ (Business contacts) หมายถึง โอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะ
ได้พบเห็นสินค้านั้ น ๆ สินค้าตัวใดท่ีผู ้บริโภคได้รู้จัก พบเห็น
บ่อยๆ มีความคุน้เคย ซ่ึงจะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกไวว้างใจ
และมีความยินดีท่ีจะใช้สินคา้นั้น แต่สินคา้ท่ีผูบ้ริโภคไม่รู้จกั  ไม่
ค่อยได้พบเห็นท าให้ไม่มีความคุ้นเคยเม่ือไม่คุน้เคยก็ไม่มีความ
ไวว้างใจ ผูบ้ริโภคก็ไม่อยากใชสิ้นคา้นั้น  ดงันั้นในการท าธุรกิจจึง
ตอ้งเนน้ในเร่ืองของการท าให้เกิดการพบเห็นในตราสินคา้ (Brand 
contact)  น าสินคา้เขา้ไปให้ผูบ้ริโภคไดพ้บเห็น ไดรู้้จกั ไดส้ัมผสั 
ได้ยิน ได้ฟังด้วยความถ่ีสูง  ซ่ึงหลักการน้ีจะเห็นจากค่ายเพลง
ต่างๆ ท่ี ซ้ือเวลาในรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์  เจตนาคือ 
ตอ้งการให้ผูบ้ริโภคไดย้ินไดฟั้งเพลงของเขาบ่อย ๆ เป็นการสร้าง
การพบเห็นในตราสินคา้ (Brand contact) ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมาก
ได ้จะเห็นไดว้า่การสร้างให้บุคคลเกิดการเปิดรับ (Exposure) มาก
เท่าใด ก็ยิ่งท าให้ได้ประโยชน์มากข้ึนเท่านั้ นการท่ีผู ้บริโภคมี
โอกาสได้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ เช่น ผูบ้ริโภคเห็นโฆษณาชนิดน้ี
บ่อยหรือไม่ เราไดอ่้านข่าวเร่ืองสินคา้นั้นบ่อยหรือไม่  เพราะหลกั
จิตวิทยามีอยู่อยา่งหน่ึงวา่ความคุน้เคยก่อให้เกิดความรัก ดงันั้นถา้
สินคา้ใดท่ีผูบ้ริโภคไม่เคยได้รับข่าวสาร หรือไดรั้บข่าวสารน้อย
จนไม่เกิดความคุน้เคยก็จะไม่เกิดความรัก  ตวัอย่างของเร่ืองน้ีจะ
เห็นไดช้ัดว่าค่ายเทปเพลงต่างๆ จะท าอยู่โดยพยายามเปิดเพลงท่ี
ตอ้งการขายให้ผูบ้ริโภคได้ฟังบ่อย ๆ จนกระทัง่เกิดความคุน้เคย
และความคุน้เคยจะกลายเป็นความชอบในท่ีสุด 

 2.1.4 แนวคิดเกีย่วกบัการลงทุนทางการศึกษา 

  การศึกษาเป็นการลงทุนการศึกษาถือไดว้า่เป็นรากฐานส าคญัส าหรับการพฒันาประเทศ 
ดังนั้ นการศึกษาก็ไม่ ต่างอะไรกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ี มีต้นทุนในการ
ด าเนินการ มีระบบการตลาด มีกลยุทธ์ หากแต่เป็นการลงทุนในตวัมนุษยเ์ท่านั้น ซ่ึง 
AlFred Marshall ไดก้ล่าวถึงแนวคิดน้ีวา่ “การศึกษาเป็นการลงทุนท่ีมีคุณค่าสูงกว่าการ
ลงทุนชนิดอ่ืน” และศาสตราจารย์ Theodore Schultz ซ่ึงเป็นผูคิ้ดค้นทฤษฎีต่าง ๆ ท่ี
น ามาใช้ค  านวณหาผลตอบแทน ในการลงทุนดว้ยการศึกษา (Rate of Return on Educational 
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Investment) กล่าวถึง เร่ืองการศึกษาเป็นการลงทุนวา่ “ทรัพยากรมนุษยเป็นรูปหน่ึงของ
ทุน” (อมัพร วิจิตรพนัธ์ และสุณี ฉัตราคม, 2528, อา้งใน นิจพร บานนิกุล, 2549) และ
จากการลงทุนทางการศึกษานั้นเองจะน าไปสู่รายไดท่ี้สูงข้ึน เน่ืองจากปริญญาบตัรจะ
เป็นใบเบิกทาง หรือกุญแจส าคญัในการท างาน และด ารงต าแหน่งหน้าท่ีการงานใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน ดงันั้น รายได้ท่ีบุคคลได้รับเพิ่มข้ึนก็เน่ืองมาจากได้รายรับการศึกษา ท่ี
สูงข้ึนนั่นเอง การศึกษาจึงเปรียบเสมือนโครงการ โครงการหน่ึงท่ีผูเ้ขา้รับการศึกษา 
ลงทุนหรือเสียค่าใช้จ่ายให้กบัโครงการน้ี เพื่อหวงัผลตอบแทนจากโครงการท่ีจะไดรั้บ
ในอนาคต  

  การศึกษาเป็นรูปแบบหน่ึงของการลงทุน แต่เป็นการลงทุนท่ีเรียกว่าทุนมนุษย ์(human 
capital) ซ่ึงขบวนการในการลงทุนทางการศึกษาอยูใ่นรูปการอบรมและขดัเกลาคน ผลท่ี
ไดรั้บแมว้่าจะเกิดข้ึนโดยตอ้งใช้ระยะเวลายาวนานก็ตาม แต่ผลิตผลนั้นจะคงทนถาวร 
ซ่ึงผลิตผลของการลงทุนทางการศึกษามิใช่สินคา้หรือวตัถุใดๆ  แต่อยู่ในรูปการเพิ่ม
คุณภาพของมนุษย ์เกิดการเพิ่มผลผลิตแก่ประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการ
สนับสนุนการพฒันาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการวิเคราะห์การลงทุนทาง
การศึกษา จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาด้านตน้ทุนเป็นส าคญั แต่การจ ากดัขอบเขตความหมาย
ของตน้ทุนการศึกษาเป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก ทั้งน้ีเพราะการศึกษาอาจเป็นไดท้ั้งการบริโภค
และการลงทุน ซ่ึงไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน นักเศรษฐศาสตร์
การศึกษาหลาย ๆ ท่าน เช่น T.W. Schultz, J. Vaizey, J.D. Chesswas ฯลฯ ต่างพยายาม
ก าหนดแนวทางในการค านวณหาค่าตน้ทุนทางการศึกษา โดยค านึงถึงตน้ทุนในลกัษณะ
ต่าง ๆ กนั (วชัรี ทรัพยมี์, 2522) 

  แนวความคิดทางการลงทุนทางการศึกษาแบ่งเป็น 2 แนวคิดหลกั คือ ทฤษฎีทุนมนุษย ์
(Human Capital Theory) และทฤษฎีการเลือกสรรกลัน่กรอง (Screening Theory) หรือ
เคร่ืองมือส่งสัญญาณ (Signaling Device) หรือแนวคิดวา่ดว้ยวฒิุบตัร (Credentialism)  

  1) ทฤษฎทุีนมนุษย์ (Human Capital Theory)  

   แนวความคิดเก่ียวกบัทุนมนุษยไ์ดมี้การคน้พบและน าไปใชใ้นทางเศรษฐศาสตร์มา
นานพอสมควร โดยความหมายอย่างกวา้งๆของทฤษฎีว่า เป็นทฤษฎีท่ีว่าดว้ยการ
แสวงหาความรู้และความช านาญของมนุษย์เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ใน
อนาคต โดยมีนักเศรษฐศาสตร์ไม่น้อยในอดีตท่ีได้กล่าวถึงแนวคิดน้ี เช่น Petty, 
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Senior, Say, List, Von Thunen, Walras, Fisher และSmith (บุญคง หันจางสิทธ์ิ, 2540) 
โดยประยุกต์แนวคิดการลงทุนกายภาพ (Physical Capital) กับการลงทุนในทุน
มนุษยท่ี์วา่การลงทุนเป็นค่าใชจ่้ายในสินทรัพยท่ี์สร้างรายไดใ้นอนาคต ต่างจากการ
บริโภคท่ีให้ความพอใจในทนัทีแต่ไม่ก่อให้เกิดรายได ้ซ่ึงความสามารถในการผลิต
ของแรงงานสามารถสร้างรายไดใ้นอนาคตจากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อนั
เป็นผลมาจากการศึกษาเช่นเดียวกบัทุนกายภาพ ผลจากการศึกษาพบวา่ทุนมนุษยมี์
ความส าคญัมากกวา่ทุนท่ีไม่ใช่มนุษยห์รือทุนกายภาพ 

   ทฤษฎีทุนมนุษย์เร่ิมจากแนวคิดท่ีว่าทรัพยากรมนุษย์มีส่วนท่ีเป็นปริมาณและ
คุณภาพ ในส่วนท่ีเป็นปริมาณของทรัพยากรมนุษย ์คือ จ านวนประชากรและชัง่โมง
การท างาน ส่วนคุณภาพของทรัพยากมนุษย ์คือ ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และ
ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อผลิตภาพ (Productivity) ของมนุษย ์คุณภาพในมนุษยส์ามารถ
เพิ่มข้ึนไดด้ว้ยการลงทุนในมนุษย ์ซ่ึงเป็นการเพิ่มทุนมนุษยใ์ห้ตนเอง เป็นการเพิ่ม
ผลผลิตและหารายไดไ้ดม้ากข้ึน ดงันั้น ทุนมนุษยคื์อทกัษะความสามารถต่างๆ ท่ีอยู่
ในตวับุคคลหรือก าลงัแรงงาน ส่วนหน่ึงไดจ้ากการปรับปรุงสุขภาพและโภชนาการ 
การศึกษาและการฝึกอบรม อีกส่วนหน่ึงไดม้าจากประสบการณ์ท่ีมนุษยจ์ะใช้เพิ่ม
ผลิตภาพในการผลิตสินคา้และบริการ (World Bank, 1995) เป้าหมายหลกัของการ
ลงทุนในมนุษยคื์อ ตอ้งการเพิ่มความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพื่อน าไปใช้
ในการท างานและการเพิ่มผลผลิตส่วนเพิ่ม (Marginal Product) ของผูล้งทุน ท าให้ 
ผูล้งทุนได้รับค่าจ้างและเงินเดือนท่ีสูงข้ึนตามไปด้วย นั่นคือ ผูล้งทุนในมนุษย์
ตอ้งการเพิ่มผลิตภาพในการผลิต (Productivity) และความสามารถในการหารายได ้
(Earning Power) ดว้ย การลงทุนในมนุษยต์ามแนวคิดของ Schultz (1961) ประกอบดว้ย
บริการท่ีเพิ่มพูนสุขภาพ การฝึกอบรมหรือเรียนรู้ในขณะท างาน การจดัการศึกษา
อยา่งเป็นทางการในระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา และอุดมศึกษา โครงการศึกษา
ส าหรับผูใ้หญ่ท่ีไม่ได้จดัข้ึนโดยหน่วยธุรกิจรวมถึงการสาธิตทางการเกษตร และ
การอพยพยา้ยถ่ินของบุคคลและครอบครัวเพื่อโอกาสในการท างานท่ีดีข้ึน การ
ลงทุนในมนุษย์ในแง่ของการศึกษาอย่างเป็นทางการเป็นการลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนใน
อตัราท่ีรวดเร็วและเป็นส่วนส าคญัในการเพิ่มรายได ้รวมทั้งเป็นการลงทุนท่ีเป็นท่ี
รู้จกัมากท่ีสุดอีกดว้ย 
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   ลงทุนทางการศึกษาหมายถึงการท่ีผูล้งทุนเขา้รับการศึกษาแลว้จะท าให้เป็นผูท่ี้มี
ความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึน สามารถน าความรู้ความสามารถมาท างานให้เกิดผล
ทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดรายไดใ้นอนาคตเม่ือจบการศึกษา เม่ือเปรียบเทียบแลว้ผูท่ี้มี
การศึกษาสูงกวา่ยอ่มมีรายไดม้ากกวา่ นัน่คือ การลงทุนทางการศึกษานั้น ถา้ลงทุน
มากรายจ่ายทางการศึกษาก็จะสูงคือสามารถเพิ่มทุนมนุษยใ์นตวัผูล้งทุนให้สูงข้ึน
และความสามารถในการหารายไดเ้พิ่มข้ึน ดงันั้น การลงทุนทางการศึกษาถือเป็น
การลงทุนในทุนมนุษย ์(Investment in Human Capital) ดงัแสดงในภาพท่ี 2.1 

 

 

   ภาพที ่2.1 ทฤษฎีทุนมนุษย ์(Human Capital Theory) 

   ทีม่า: Cohn and Geske (1990)  

   จากภาพท่ี 2.1 การลงทุนทางการศึกษาจะน าไปสู่ผลิตภาพท่ีเพิ่มสูงข้ึนท าให้รายได้
เพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกบัทฤษฎีผลิตภาพหน่วยสุดทา้ย (Marginal Productivity 
Theory) ท่ีกล่าววา่ ค่าจา้งถูกก าหนดจากส่วนเพิ่มท่ีแรงงานท างานแลว้มีส่วนให้กบั
รายรับของบริษทั นัน่คือ แรงงานท่ีมีผลิตภาพในการผลิตสูงข้ึนก็จะไดรั้บค่าจา้งท่ี
สูงข้ึน เม่ือปัจจยัอ่ืนคงท่ี จากแนวความคิดในทฤษฎีทุนมนุษยท่ี์วา่ การศึกษาท าให้
มนุษยมี์ผลิตภาพในการผลิตท่ีสูงข้ึน ดงันั้นผูท่ี้มีการศึกษาสูงรายไดจ้ะสูงข้ึนตามไป
ดว้ย ความสัมพนัธ์น้ีจะเห็นไดช้ดัเจนแต่ไม่ได้หมายความว่าการศึกษาทุกระดบัท่ี
สูงข้ึนไปจะท าให้มนุษยมี์ความสามารถเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ เพราะรายไดท่ี้สูงข้ึนนั้น 
อาจแสดงว่าการศึกษาระดบัสูงเป็นเพียงเคร่ืองกลัน่กรอง (Screening or Filtering 
Device) ผูท่ี้มีความสามารถเขา้ไปเรียนเท่านั้น  

  2) ทฤษฎกีารเลอืกสรรกลัน่กรอง (Screening Theory)  

   ทฤษฎีการเลือกสรรกลั่นกลอง (Screening Theory) หรือเคร่ืองมือส่งสัญญาณ 
(Signaling Device) หรือแนวคิดว่าดว้ยวุฒิบตัร (Credentialism) เป็นแนวคิดทฤษฎี
ท่ีมีความเห็นแตกต่างจากแนวความคิดทฤษฎีทุนมนุษย ์นัน่คือ รายไดก้บัการศึกษา
มีความส าคญัทางออ้มมากกวา่ทางตรง หมายความวา่การศึกษาไม่ไดท้  าใหผ้ลิตภาพ
ของแรงงานเพิ่มข้ึนแล้วท าให้รายได้เพิ่มข้ึน แต่การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการ

การลงทุนทางการศึกษา ผลติภาพสูงขึน้ รายได้
สูงขึน้ 
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กลัน่กรองท่ีนายจา้งใชพ้ฒันาคดัเลือกผูท่ี้มีคุณภาพเขา้ท างานโดยใช้การศึกษาเป็น
ตวัช้ีวดัผลิตภาพในการท างานเท่านั้น นัน่คือ การศึกษาเปรียบเสมือนเคร่ืองมือใน
การส่งสัญญาณเพื่อแสดงถึงคุณลักษณะของผูจ้บการศึกษาในระดับต่างๆ ให้
นายจา้งทราบดงัแสดงในภาพท่ี 2.2 

 
 

   ภาพที ่2.2 ทฤษฎีการเลือกสรรกลัน่กลอง (Screening Theory) 

   ทีม่า: Cohn and Geske (1990)  

   จากภาพท่ี 2.2 ความสัมพนัธ์ของการลงทุนในการศึกษากบัรายไดท่ี้สูงข้ึนแตกต่าง
จากทฤษฎีทุนมนุษยท่ี์กล่าวว่ารายไดท่ี้เพิ่มสูงข้ึนเน่ืองจากผลิตภาพของแรงงานท่ี
เพิ่มข้ึน แต่ทฤษฎีการเลือกสรรกลัน่กรองกล่าววา่เกิดจากการไดม้าซ่ึงประกาศนียบตัร
และวฒิุบตัร นัน่คือ การศึกษาหรือการฝึกอบรมอาจไม่มีผลต่อผลิตภาพการผลิต แต่
เม่ือแรงงานไดรั้บการศึกษาและการฝึกอบรมแลว้จะไดรั้บรายไดท่ี้สูงกว่าแมผ้ลิต
ภาพการผลิตไม่สูงข้ึน เน่ืองจากตามแนวความคิดน้ีนายจ้างเช่ือว่าแรงงานท่ีมี
การศึกษาสูงกว่าจะมีความความสามารถท่ีมีอยู่เดิมและคุณลักษณะบุคคล เช่น 
ทศันคติ แรงจูงใจ ค่านิยมเหนือกวา่แรงงานท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ ดงันั้น การศึกษาถือ
ว่าเป็นเคร่ืองมือในการกลั่นกรองท่ีมีประสิทธิภาพและยุติธรรมมากกว่าการ
กลั่นกรองโดยใช้เช้ือชาติ ศาสนา และชนชั้นในสังคม รวมทั้ งการศึกษายงัเป็น
เกณฑ์ท่ีรวดเร็วและประหยดักว่าในการคดัเลือกแรงงาน  แรงงานท่ีถูกกลัน่กรอง
แลว้จะไดค้่าจา้งท่ีสูงกวา่เหตุผลท่ีนายจา้งกลัน่กรองและเลือกแรงงานท่ีมีการศึกษา
มากกวา่คือ นอกเหนือจากความรู้และทกัษะแลว้ การศึกษายงัช่วยสร้างและพฒันา
ลักษณะพิเศษของแรงงาน ตามท่ีทราบโดยทั่วกันว่าการศึกษามีผลต่อทัศนคติ 
แรงจูงใจ ค่านิยม และคุณลกัษณะของบุคคลอ่ืนๆ ดงัท่ี World Development Report 
(World Bank, 1980) สรุปว่า การศึกษาให้ความรู้และช่วยพฒันาทกัษะการใช้เหตุผล 
(Cognitive Effect) อีกดว้ย ทั้งหมดน้ีช่วยตดัสินผลิตภาพและความสามารถในการ
ท างานของแรงงานได ้นอกจากน้ี การท่ีนายจา้งจ านวนมากใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือ
ในการกลั่นกรองเพราะนายจ้างไม่ได้ต้องการความสามารถท่ีได้โดยตรงจาก
การศึกษา แต่นายจา้งตอ้งการทศันคติ ทกัษะในการส่ือสารและความสามารถท่ีได้

การลงทุนทางการศึกษา ความน่าเช่ือถือสูงขึน้ รายได้สูงขึน้ 
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จากการศึกษาโดยออ้ม ถา้แนวความคิดวา่การศึกษาไม่ไดพ้ฒันาทกัษะและผลิตภาพ
ในการผลิต แต่เป็นเพียงการกลัน่กรองแรงงานจากคุณวุฒิท่ีไดเ้ป็นจริง การลงทุน
ทางการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคล แต่สังคมจะได้รับผลตอบแทนในการ
ลงทุนทางการศึกษาน้อยมาก นอกจากน้ีตามแนวความคิดน้ี ถา้การศึกษาไม่ไดท้  า
ให้ผลิตภาพการผลิตเพิ่มสูงข้ึน บุคคลควรลงทุนในการศึกษามากข้ึนในกรณีท่ี
นายจา้งมีขอ้มูลน้อยเก่ียวกบัความสามารถและผลิตภาพการผลิตของผูส้มคัรงาน 
เพื่อให้การศึกษาเป็นสัญญาณให้นายจา้งทราบวา่บุคคลนั้นมีความสามารถมากกวา่ 
ส่งผลให้บุคคลนั้นมีโอกาสได้งานมากกว่า นั่นคือ ผลตอบแทนท่ีได้ลงทุนจาก
การศึกษานั้นสูงเพราะมีโอกาสไดง้านมากข้ึนและมีรายไดสู้งข้ึน ในทางตรงขา้ม ถา้
นายจ้างมีข้อมูลมากเก่ียวกับผูส้มคัรงาน การลงทุนทางการศึกษาควรจะน้อยลง
เน่ืองจากการส่งสัญญาณมีความส าคญันอ้ยลง ท าให้ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุน
ทางการศึกษาต่อเพราะนายจา้งไม่ได้ดูจากผลิตภาพการผลิต อย่างไรก็ตาม แมว้่า
นายจา้งจะใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการกลัน่กรองแรงงาน และมีหลกัฐานว่า
นายจา้งจ่ายค่าจา้งให้แรงงานท่ีมีการศึกษาสูงมากกวา่ตลอดช่วงอายุการท างาน แต่
เม่ือแรงงานเขา้มาท างานแลว้นายจา้งมีหลกัฐานโดยตรงว่าแรงงานมีผลิตภาพ ใน
การผลิต นายจา้งจะพิจารณาจ่ายค่าจา้งให้แรงงานตามผลิตภาพการผลิต ไม่ไดเ้ป็น
ผลมาจากการใชศึ้กษาเป็นเกณฑใ์นการตดัสิน  

   แมว้่าแนวคิดว่าด้วยทฤษฎีการเลือกสรรกลัน่กรอง (Screening Theory) จะพิสูจน์
ยากและไม่สามารถวดัค่าการกลัน่กรองออกมาได ้แต่แนวความคิดน้ีท าให้มุมมอง
ในเร่ืองการลงทุนในการศึกษาและตลาดแรงงานกวา้งข้ึน โดยมองว่าในทางตรง
การศึกษามีอิทธิพลต่อผลิตภาพการผลิตโดยการเพิ่มความรู้และทักษะ ส่วน
ทางออ้มการศึกษามีผลต่อทศันคติและแรงจูงใจของแรงงาน  

   2.1) วธีิการวดัต้นทุนทางการศึกษา 

    ต้นทุนทางการศึกษาในท่ีน้ีคือ ต้นทุนต่าง ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษา ทั้งตน้ทุนทางตรงและทางออ้มในส่วนท่ีค านวณออกมาเป็นตวัเงินได ้
ซ่ึงหมายความรวมไปถึงตน้ทุนท่ีจ่ายโดยสังคมหรือก็คือ ตน้ทุนของผูบ้ริการ
การศึกษา และตน้ทุนท่ีจ่ายโดยผูรั้บบริการการศึกษา (หมายถึง ตวัผูเ้รียนและ
ผูป้กครองของผูเ้รียน) โดยวดัออกมาในรูปตน้ทุนต่อหน่วย  (unit cost) ต่อปี
การศึกษา 
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    เน่ืองจากการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ไม่เหมือนกับการศึกษาใน
สาขาวิชาอ่ืน ๆ กล่าวคือ เป็นวิชาท่ีตอ้งมีการฝึกภาคปฏิบติัควบคู่ไปกบัการ
เรียนการสอนดว้ย จึงตอ้งมีสถานท่ีส าหรับการฝึกภาคปฏิบติัโดยเฉพาะ หรือ
อาจจะกล่าวไดว้่าในการฝึกภาคปฏิบติันั้น ก็เป็นการให้บริการแก่สังคมไป
ในตวั จึงเป็นการยากท่ีจะแยกค่าใช้จ่าย (ตน้ทุน) ทางดา้นการศึกษาออกจาก
ทางดา้นบริการ 

   2.2) วธีิการวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย 

    1. ต้นทุนทางสังคมทางตรง (Direct Social Cost): ค่าใช้จ่ายทางสังคม 
(ตน้ทุนทางสังคม) ค่าใชจ่้ายทางตรงในส่วนน้ีคือ ค่าใชจ่้ายสถาบนั  โดย
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ  

     1.1 ค่าใช้จ่ายทางดา้นด าเนินการ (Recurrent Cost) แยกเป็นประเด็นเพื่อ
ง่ายต่อการวเิคราะห์ ค่าใชจ่้ายทางดา้นด าเนินการ แบ่งออกเป็น 

      (1) ประเภทงาน  
       (1.1) งานบริหารทัว่ไป 
       (1.2) งานจดัการศึกษา 
       (1.3) งานบริการชุมชน (ออกฝึกภาคสนาม) 

      (2) ประเภทค่าใชจ่้ายทัว่ไป 
       (2.1) ประเภทค่าใชส้อย เช่น ค่าเดินทาง ค่าจา้งเหมาบริการ 

ค่ าซ่ อมรถยนต์  ค่ าซ่ อมค รุภัณฑ์  ค่ าส่ ง เอกสาร  
ค่าขนส่ง ค่าเทเลกซ์ และ อ่ืน ๆ 

       (2.2) ประเภทค่าตอบแทน เช่น เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตรวจ
กระดาษฯ ค่าเช่าบา้น ค่าล่วงเวลา ค่าสอนพิเศษ ค่าเบ้ีย
ประชุม ค่าตอบแทนอาจารยพ์ิเศษ 

       (2.3) ประเภทค่าวสัดุ เช่น ค่าวสัดุส านักงาน วสัดุงานบา้น 
วสัดุการเรียนฯ วสัดุก่อสร้างซ่อมแซม วสัดุเวชภณัฑ ์
วสัดุวิทยาศาสตร์ฯ วสัดุเคร่ืองแต่งกาย วสัดุบริโภค 
วสัดุโสตฯไฟฟ้า วสัดุยานพาหนะ ว ัสดุน ้ ามันรถ 
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น ้ ามนัเตา น ้ ามนัดีเซล แก๊สหุงตม้ วสัดุเช้ือเพลิงอ่ืน ๆ 
อะไหล่ครุภณัฑ ์อ่ืนๆ  

       (2.4) ประเภทครุภณัฑ์ เช่น ค่าครุภณัฑ์ส านกังาน ค่าครุภณัฑ์
การปฎิบติัการทางหอ้งทดลองต่างๆ 

      (3) ประเภทเงินอุดหนุน  
       (3.1) เงินอุดหนุนโครงการวจิยั เช่น งานวจิยัพื้นฐาน 
       (3.2) เงินอุดหนุนการศึกษา เช่น งานกิจกรรมนกัศึกษา 

      ทั้งน้ี ประเภทค่าใชจ่้ายในขอ้ 2  จะแจกแจงไวใ้นประเภทของงาน 
ในขอ้ 1 ยกเวน้ประเภทครุภณัฑ์ จะแจกแจงไวใ้นประเภทงานจดั
การศึกษาและงานบริการเท่านั้น แต่ไม่มีในงานบริหารทัว่ไป 

      ค่าใช้จ่ายทางดา้นด าเนินการ การคิดค่าใช้จ่ายต่อปีต่อคน ส าหรับ
งบบริหารทัว่ไปและงบอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่การเรียนการสอน ท าไดโ้ดย
น าค่าใชจ่้ายรายปีในหมวดน้ีของสาขา/ภาควิชามาหารดว้ยจ านวน
นกัศึกษาทั้งหมด 

      ส่วนงบการเรียนการสอนนั้น คิดโดยค านึงถึงสภาพการเรียนการ
สอนของนักศึกษาคือมีการใช้ระบบหน่วยกิต นกัศึกษาแต่ละคน
ลงทะเบียนเรียน (หน่วยกิต) ไม่เท่ากนั การคิดค่าใชจ่้าย/ปี/คน จะ
คิดจากจ านวนนักศึกษาท่ีปรับให้เป็นนักศึกษาเต็มเวลา โดยจาก
กรอบแนวความคิดในการผลิตบณัฑิต ในหลกัสูตรประกาศนียบตัร
ผูช่้วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ เราพอจะทราบไดว้า่นกัศึกษา 
1 คน (นักศึกษาเต็มเวลา) จะตอ้งเรียน 35 หน่วยกิต/ปี/หลกัสูตร 
(มช.) หรือ จะตอ้งเรียน 28 หน่วยกิต/ปี/หลกัสูตร (ม.พายพั) 

      ส าหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการทัว่ไปสามารถหาค่าใช้จ่าย/ปี/คน 
โดยน าค่าใช้จ่ายทั้ งหมดหารด้วยจ านวนนักศึกษา และส่วน
ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นงบกลางเพื่อบริหารงานทัว่ไปใชว้ิธีหารดว้ยจ านวน
นักศึกษา ทั้งหมด ไม่ว่าจะลงทะเบียนมากหรือน้อยเท่าใดก็ตาม 
ดงันั้นค่าใชจ่้ายส่วนน้ีจึงเท่ากนัทุกคน 
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      ทั้ งน้ี การหาค่าใช้จ่ายด าเนินการท่ีจ่ายจากเงินงบประมาณรวม
ทั้งหมด/ปี/คน ไดจ้ากผลรวมของค่าใช้จ่าย/ปี/คน ในหมวดต่างๆ  
ท่ีไดแ้จกแจงค่าไวข้า้งตน้ และการหาค่าใชจ่้ายด าเนินการท่ีจ่ายจาก
เงินงบประมาณ ใช้วิธีการหาค่าใช้จ่ายต่อหัวมาหารด้วยจ านวน
นกัศึกษาตามปกติ 

     1.2 ค่าใช้จ่ายทางด้านลงทุนหรือทรัพยสิ์น (Capital Cost) จ าแนกได้
เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของประเภทงาน และค่าใช้จ่ายประเภท
ทรัพยสิ์น ดงัน้ี 

      (1) ประเภทงาน  
       (1.1) งานจดัการศึกษา 
       (1.2) งานบริการชุมชน (ออกฝึกภาคสนาม) 
       (1.3) งานบริหารทัว่ไป 

      (2) ประเภททรัพยสิ์น  
       (2.1) ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
       (2.2) ต่อเติมและขยายอาคาร 
       (2.3) ปรับปรุงอาคารและหอ้งต่างๆ 

      ตน้ทุนทรัพยสิ์น (Capital Cost)  หมายถึงค่าใช้จ่ายในส่ิงก่อสร้าง 
อาคาร เคร่ืองมือต่าง ๆ และท่ีดิน ซ่ึงทรัพยสิ์นเหล่าน้ีไม่อาจถูกใช้
ให้หมดไปในเวลาปี เดียวได้ ประโยชน์ของมันเกิดข้ึนเป็น
ระยะเวลา ยาวนานอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นในการค านวณหาตน้ทุนแต่
ละปี จึงเป็นเร่ืองท่ีล าบากและไม่อาจหลีกเล่ียงความคลาดเคล่ือนท่ี
เกิดข้ึนได้ ทั้ งน้ีเพราะตามปกติแล้วต้นทุนต่อปีของทรัพย์สิน
ประเภทน้ีหาไดโ้ดยดูค่าเช่าต่อปีวา่เป็นเท่าใด แต่เน่ืองจากไม่มีการ
เช่าตามลกัษณะน้ีในทอ้งตลาด M.Blaug ไดใ้ช้วิธีค  านวณค่าประมาณ
ของค่าเช่าต่อปี (input rent) ข้ึนมา โดยการ Amortize (เป็นการ
ค านวณมูลค่าทรัพย์สิน ช่วงระยะเวลาต่างๆ ตั้ งแต่ในอนาคต
จนกระทัง่ปัจจุบนั) มูลค่าท่ีเป็นตวัเงินของทรัพยสิ์นนั้น โดยอยูบ่น
พื้นฐานท่ีว่า ค่าเช่าต่อปีจะมีมูลค่าไม่เกินค่าเส่ือมราคาบวกกบัค่า
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เสียโอกาสของทรัพยสิ์นนั้น ดงันั้น ค่าเช่าท่ีค  านวณข้ึนจึงประกอบ 
ดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์น และอีก
ส่วนเป็นค่าเสียโอกาสของทรัพยสิ์น 

    2. ต้นทุนทางสังคมทางอ้อม (Indirect Social Cost) ค่าใช้จ่ายทางออ้มใน
ส่วนน้ีคือ ค่าเสียโอกาสทางสังคม  ในส่วนของท่ีดินการหาค่าเฉล่ียรายปี 
คิดจากค่าเสียโอกาสในการใชท่ี้ดิน โดยถือวา่ถา้ไม่ใชท่ี้ดินเพื่อการศึกษา 
แต่น าไปขายและน าเงินไปฝากธนาคารหรือซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล ดอกเบ้ีย
ท่ีไดใ้นเวลา 1 ปีนั้น ในส่วนของส่ิงก่อสร้างซ่ึงส่วนใหญ่คิดเฉพาะอาคาร
เรียน อาคารเพื่อการบริหารและสนบัสนุนการเรียนการสอน โดยในบาง 
การคิดค่าเฉล่ียรายปีท าไดโ้ดยการหาค่าเส่ือมราคาและค่าเสียโอกาสของ
อาคาร  ส าหรับค่าครุภณัฑ์หาค่าเฉล่ียรายปีจากตวัเลขค่าใชจ่้ายในหมวด
น้ียอ้นหลังไปเป็นเวลา 5-10 ปี (อาจคิดค่าเสียโอกาสแบบอาคารก็ได ้
หากมีขอ้มูลเพียงพอ) 

     การหาค่าใช้จ่าย/ปี/คนส าหรับงบลงทุนน้ี ในส่วนของค่าเสียโอกาสใน
การใชท่ี้ดินโดยใชว้ิธีหารค่าใชจ่้ายดว้ยจ านวนนกัศึกษาทั้งหมด (ส่ิงก่อสร้าง
ก็เช่นเดียวกนั) ส่วนอาคารและครุภณัฑ์ส่วนกลาง เช่น ส านกังานคณบดี 
ห้องสมุดของคณะ โรงอาหาร ฯลฯ หาค่าใช้จ่ายต่อหัวโดยการหารดว้ย
จ านวนนกัศึกษา และนกัศึกษาทั้งหมด เช่นเดียวกบัค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่
สามารถจ าแนกตามสาขาวิชาไดแ้ลว้น าส่วนของนกัศึกษามานบัรวมใน
งบลงทุนดว้ย 

     นอกจากน้ี ยงัมีตน้ทุนทางออ้มด้านสังคมอีกอนัหน่ึงคือ ค่าเสียโอกาส 
หรือ รายได้ท่ีได้จากการท างานท่ีต้องสูญเสียไปเพราะการเรียนต่อใน
มหาวทิยาลยัแทนท่ีจะท างานทนัทีท่ีเรียนจบมธัยม ค่าใชจ่้ายน้ี คิดไดจ้าก
สมการรายไดข้องกลุ่มตวัอย่างท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมแลว้ไม่ได้
เรียนต่อ โดยเขา้ท างานเลยจะมีรายไดเ้ท่าใด ค่าท่ีไดจ้ากการคิดค านวณน้ี
เป็นค่าเสียโอกาส ค่าใช้จ่ายทางออ้มของสังคมเป็นค่าท่ีคิดจากสมการ
รายไดก่้อนหกัภาษี 
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     ก าหนดให ้Wp เป็นตน้ทุนค่าเสียโอกาสถา้เรียนระดบับณัฑิต หรือรายได้
จากการท างาน (earnings) ของผูส้ าเร็จมธัยมปลาย 

     Wp* เป็นรายไดก่้อนหกัภาษีของผูส้ าเร็จมธัยมปลาย 
     Tp  เป็นภาษีรายไดจ้ากผูส้ าเร็จมธัยมปลาย 
      จะเห็นไดว้า่   Wp  =  Wp* - Tp 
     ดงันั้น  Wp*   คือค่าใชจ่้ายทางออ้มของสังคม 

    3. ต้นทุนส่วนบุคคลทางตรง (Direct Private Cost) เป็นตน้ทุนหรือค่าใชจ่้าย 
ซ่ึงผูรั้บบริการทางการศึกษาเป็นผูจ่้าย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี คือ 

     (1) ค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายให้แก่สถานศึกษา เป็นค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุงการศึกษา 
และค่าธรรมเนียม เป็นตน้ 

     (2) ค่าใช้จ่ายส่วนตวั เช่น ค่าหนงัสือ อุปกรณ์การศึกษา ค่าเคร่ืองแบบ 
เป็นตน้ 

     เน่ืองจากในปัจจุบนัการศึกษาเป็นแบบระบบหน่วยกิต ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความ
สมคัรใจของนกัศึกษาวา่จะตอ้งการลงทะเบียนก่ีวชิา ก่ีหน่วยกิต แต่กรณี
ของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพผูช่้วยพยาบาล เป็นสาขาวิชาท่ีใช้
เวลาเรียนนอ้ย (1 ปี) และมีจ านวนวิชาท่ีตอ้งเรียนมากประกอบกบัการท่ี
นกัศึกษาอยากจะจบการศึกษาเร็วนั้นก็ควรจะลงทะเบียนตามท่ีก าหนด 
ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาจะลงทะเบียนตามท่ีคณะก าหนด จ านวน
หน่วยกิตท่ีก าหนดน้ีคือ 35 หน่วยกิต/ปี/หลกัสูตร (มช.) หรือ 28 หน่วย
กิต/ปี/หลกัสูตร (ม.พายพั) 

     ในการหาค่าใช้จ่ายประเภทน้ี (ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่สถานศึกษา) ใช้วิธี
หาค่าเฉล่ียต่อปีโดยค านึงถึงจ านวนหน่วยกิตทั้งหมดท่ีนกัศึกษาตอ้งเรียน
จบหลกัสูตรน้ีบวกกบัค่าธรรมเนียมส าหรับค่าใชจ่้ายของนกัศึกษานั้น ๆ 
ส าหรับกรณีท่ีนกัศึกษาจะตอ้งแต่งกายตามแบบฟอร์มท่ีทางสถานศึกษา
ก าหนดไว ้จึงตอ้งมีค่าใชจ่้ายประเภทน้ีดว้ย นอกจากน้ียงัมีค่าหอพกั และ
ค่าใชจ่้ายในการออกฝึกภาคปฏิบติัภาคสนามอีกดว้ย 
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     ค่าใชจ่้ายในดา้นส่วนตวัของนกัศึกษาน้ี อาจจะกล่าวไดว้า่เป็นค่าใช้จ่าย
โดยตรงของผูเ้รียนซ่ึงคือเงินท่ีผูเ้รียนหรือผูป้กครองเสียไปโดยตรง
ให้กบัการศึกษา (ขอ้มูลส่วนน้ีอาจตอ้งสุ่มตวัอยา่งแลว้ใช้แบบสอบถาม 
อาจเป็นการศึกษาไปข้างหน้าโดยสุ่มตัวอย่างนักศึกษาปัจจุบันหรือ
อาจจะใช้วิธีการศึกษายอ้นหลงั โดยสุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาซ่ึงก าลงัจะจบ
ภาคปฏิบติั โดยเก็บขอ้มูลยอ้นหลงั แต่ละวิธีมีขอ้ดีและขอ้เสียต่างกนั แต่
ในแต่ละวธีิท่ีวา่น้ีตอ้งน ามาทอนใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัทั้งส้ิน) 

     ทั้งน้ี กรณีน้ีไม่นบัรวม ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองแต่งกายทัว่ไป และค่าใชจ่้ายท่ี
จ  าเป็นอ่ืน ๆ  เพราะถึงไม่เขา้เรียนก็มีค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีอยูแ่ลว้ 

     อน่ึง ตน้ทุนทางตรงในแง่ส่วนบุคคล/หลกัสูตร/คน จะไม่เท่ากนัในแต่ละ
สถานศึกษา หรือเกือบเท่ากนั แต่ไม่เท่ากนัเลยทีเดียว จึงเป็นการยากท่ีจะ
คิดเป็น Unit/Cost ในส่วนน้ี  แต่อย่างไรก็ตาม จุดท่ี ส้ินสุดของการ
วิเคราะห์อยู่ท่ี ค่าใช้จ่ายในการผลิตบณัฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็น
ค่าโดยประมาณ 

    4. ต้นทุนส่วนบุคคลทางอ้อม (Indirect Private Cost) ค่าใช้จ่าย หรือ
ตน้ทุนชนิดน้ีเกิดข้ึนเม่ือ บุคคลสละเวลาท่ีจะสนุกสนาน หรือท างานเพื่อ
เขา้ศึกษาต่อจึงเป็นการสูญเสียรายได้ท่ีควรจะไดรั้บจากการท างาน ซ่ึง
เรียกว่าค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) และค่าเสียโอกาสน้ีจะมีค่า
เท่ากับรายได้ท่ีนักศึกษาผูไ้ม่เรียนต่อได้รับจากการท างาน (earnings 
foregone) ซ่ึงเราวดัต้นทุนชนิดน้ีโดยตรงไม่ได้ วิธีวดัโดยการสร้าง
สมมติฐานข้ึนมาว่า เม่ือบุคคลผูน้ั้นไม่เรียนต่อแล้ว และออกไปท างาน 
เขาจะมีพฤติกรรมเหมือนบุคคลท่ีไม่ท างานในขณะน้ี ดังนั้ นต้นทุน
ทางอ้อมในส่วนบุคคลของการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผูช่้วย
พยาบาลจึงเท่ากบัรายไดข้องผูท่ี้จบชั้น ม.6 แลว้ออกไปท างาน ซ่ึงในท่ีน้ี
ไดแ้ก่ค่าเสียโอกาสหรือรายไดจ้ากการท างานท่ีตอ้งสูญเสียไป เพราะการ
เรียนต่อแทนท่ีจะท างานทนัทีท่ีเรียนจบมธัยม ค่าใชจ่้ายน้ีคิดจากสมการ
รายได้ของกลุ่มตวัอย่างท่ีส าเร็จระดบัมธัยมแล้วไม่ได้เรียนต่อ โดยเขา้
ท างานเลย จะมีรายได้เท่าใด ค่าท่ีได้จากการคิดค านวณดงักล่าวจะเป็น
ค่าใชจ่้ายทางออ้มหรือค่าเสียโอกาสท่ีตอ้งการ และจะตอ้งน าไปหกัภาษี
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แลว้ กล่าวคือค่าใช้จ่ายทางออ้ม ส่วนบุคคลเป็นค่าใช้จ่ายทางออ้มท่ีคิด
จากสมการรายได้ท่ีหักภาษีออกแล้วท่ีบุคคลตัดสินใจว่าจะเรียนต่อ 
หรือไม่เรียนต่อนั้น  เขาจะพิจารณาจากรายได้ท่ีจะได้รับเพิ่มข้ึนหาก
ส าเร็จการศึกษา เทียบกบัรายจ่ายของการศึกษาท่ีเพิ่มเติม แต่การพิจารณา
เฉพาะรายไดสุ้ทธิเช่นน้ียงัไม่ถูกตอ้งนกั เพราะบุคคลทัว่ไปรู้ดีว่าแมเ้ขา
ตดัสินใจเรียนต่อ เขาอาจจะเรียนไม่จบ ในกรณีน้ีรายได้ของเขาย่อม
ลดลง ในปัจจุบนัปรากฏว่ามีการลาออกกลางคนักนัในทุกปีเกือบทุก
มหาวทิยาลยั ดว้ยเหตุผลท่ีแตกต่างกนัไป 

2.2 เอกสารงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลเข้าศึกษาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกับพยาบาลศาสตร์ ได้มี
การศึกษาไวม้ากพอสมควร โดยสามารถสรุปสาระส าคญัของงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 

 2.2.1 งานวจัิยเกีย่วกบัการศึกษาปัจจัย 

  กนกวรรณ เอี่ยมชัย และเยาวลักษณ์ มหาสิทธิวัฒน์ (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจเลือกเรียนต่อสาขาพยาบาลศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 
ในเขตจงัหวดัเชียงรายและพะเยา ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
เรียนต่อสาขาพยาบาลศาสตร์ท่ีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี พะเยา ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มี 6 ปัจจยั โดยเรียงล าดบัจาก
ปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุดไปหาปัจจยัท่ีส่งผลมาท่ีสุดไปหาปัจจยัท่ีส่งผลน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ 
การผลิตพยาบาลไปยงัต่างประเทศ การให้ทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี ความตอ้งการให้
วทิยาลยัไปแนะแนว ระดบัชั้นเรียน ระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และระดบัการศึกษา
ของบิดามารดา หรือผูป้กครอง ตามล าดบั โดยทั้ง 6 ปัจจยัสามารถร่วมกนัอธิบายความ
แปรปรวนของการตดัสินใจเลือกเรียนต่อสาขาพยาบาลศาสตร์ของนักเรียนไดร้้อยละ 
29.60 

  บุญเฉลา สุริยวรรณ (2555) ส ารวจอตัราความพึงพอใจของพยาบาลและผูช่้วยพยาบาล
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ปี 2550 จากผูช่้วยพยาบาล จ านวน 192 คน พบว่าผูช่้วย
พยาบาล มีความพึงพอในต่อการปฏิบติังานในภาพรวม ร้อยละ 53.3  เม่ือความพึงพอใจ
เป็นดา้นต่างๆ  6 ดา้น ให้ผลท่ีต่างกนั ดงัน้ี 1) ความพึงพอในต่อการปฏิบติังานในดา้น
การบงัคบับญัชาร้อยละ 57.8 2) ความพึงพอในต่อการปฏิบติังานในด้านลกัษณะงาน 
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ร้อยละ 68.8 3.ความพึงพอในต่อการปฏิบติังานในด้านความก้าวหน้า ร้อยละ 34.5 4.
ความพึงพอในต่อการปฏิบติังานในดา้นสัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน ร้อยละ 79.4 5.
ความพึงพอในต่อการปฏิบติังานในดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการร้อยละ 39.3 6.ความ
พึงพอในต่อการปฏิบติังานในดา้นส่ิงแวดลอ้มในการท างาน ร้อยละ 55.2  นอกจากน้ีบุญ
เฉลา สุริยวรรณ ยงัไดศึ้กษาก่ียวกบัระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรพยาบาล 
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ปี 2550 จากบุคลากรทุกระดบั จ านวน 479 คน พบว่าร้อยละ
31.9 มีความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัมาก ร้อยละ 66.3 มีความผกูพนัต่อองคก์รในระดบั
ปานกลาง และร้อยละ 1.8 มีความผกูพนัต่อองคก์รในระดบันอ้ย โดยในส่วนของผูช่้วย
พยาบาลซ่ึงได้ท าการศึกษา จากบุคลากรในด้านน้ี จ  านวน 121 คน พบว่า ร้อยละ 33.1  
มีความผูกพนัต่อองค์กรในระดบัมาก ร้อยละ 64.5 มีความผูกพนัต่อองค์กรในระดับ 
ปานกลาง และร้อยละ 2.4 มีความผกูพนัต่อองคก์รในระดบันอ้ย 

  มัณฑนา เหมชะญาติ, รัชชนก สิทธิเวช และศุภกิจ เฉลิมกิตติชัย (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง
การเปรียบเทียบความตั้งใจและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลือกศึกษาวิชาชีพ
การพยาบาลของนกัเรียนมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 ในเขตภาคตะวนัออก ในปีการศึกษา 2547 
กบัปีการศึกษา 2553 ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งในปีการศึกษา 2547 มีจ  านวน 740 คน 
และปี 2553 มีจ  านวน 733 คน รวมเป็นจ านวน 1,473 คน โดยภาพรวม นกัเรียนส่วนใหญ่ 
มีความตั้งใจเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาล อยา่งไรก็ตาม นกัเรียนทั้งหญิงและชาย ท่ีมี
ความตั้งใจเลือกศึกษาวชิาชีพการพยาบาลมีจ านวนลดลง และนกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงมี
ความตั้งใจท่ีจะเลือกวชิาชีพการพยาบาลเป็นจ านวนเพิ่มข้ึน ทั้งใน 2 ปีการศึกษา ส าหรับ 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาลของนกัเรียน พบวา่ในทั้ง 
2 ปีการศึกษา เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลเป็นปัจจัยท่ีมีออ านาจเป็นอันดับหน่ึง 
รองลงมาคือ การรับรู้ถึงความสามารถในการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล ส่วนการคลอ้ยตาม
ความเห็นของกลุ่มคนท่ีมีความส า คญัไม่เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
นอกจากนั้นยงัพบวา่ในช่วงระยะเวลาห่างกนั 6 ปีดงักล่าว นกัเรียนมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 
ในจงัหวดัชลบุรีและปราจีนบุรีมีความตั้งใจในการเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและมี
เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะท่ีนักเรียนใน
จงัหวดัสระแกว้และนครนายกมีความตั้งใจในการเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาล และมี
การรับรู้ถึงความสามารถในการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ 
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  นงพิมล นิมิตรอานันท์ และทินกร จังหาร(2555) ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความยึดมัน่
ผูกพนัต่อวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัคริสเตียน โดยมีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์และอ านาจการ
ท านายของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัแรงจูงใจ และปัจจยัการจดัการศึกษา ต่อความยึดมัน่
ผกูพนัในวิชาชีพการพยาบาล  ของนกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 4 คณะวทิยาศาสตรสุขภาพ
และพยาบาลศาสตร์ (ในขณะนั้น) มหาวิทยาลยัคริสเตียน  จ  านวน 180 คน ผลการศึกษา
พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีบิดา-มารดาท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายไดค้รอบครัว
ค่อนขา้งต ่า  มีเจตคติในเชิงบวกในการตั้งใจเรียนให้ส าเร็จเพื่อประกอบวิชาชีพตามท่ี
ตั้งใจไว ้ เหตุผลของการท่ีเลือกเขา้ศึกษาในสาขาการพยาบาล คือ  เป็นความปรารถนา
ของครอบครัว มีงานท าแน่นอน เป็นอาชีพท่ีไดป้ระโยชน์และมีเกียรติ นกัศึกษาส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 99.40) มีความพึงพอใจต่อการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในภาพรวมใน
ระดบัมาก โดยได้รับการตอบสนองความตอ้งการด้านการได้รับการยกย่องมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ดา้นการไดรั้บความส าเร็จในชีวิต ดา้นสังคม ดา้นความปลอดภยั และดา้น
ร่างกาย ตามล าดับ  นักศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.66) มีความพึงพอใจต่อความ
เหมาะสมของหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน ปัจจยัเก้ือหนุน และผูส้อนในภาพรวม
ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจด้านปัจจัยเก้ือหนุนมากท่ีสุด รองลงมาคือด้าน
หลกัสูตร ดา้นการจดัการเรียนการสอนและดา้นผูส้อน ตามล าดบั  

  ปัจจยัแรงจูงใจ  ไดแ้ก่  ความตอ้งการดา้นการไดรั้บการยกยอ่ง   ดา้นการความปลอดภยั 
และ ดา้นการไดรั้บความส าเร็จในชีวิต ร่วมกนัท านายความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาชีพได้
ร้อยละ 35.2 (R2 = 0.35) ปัจจยัหลักสูตรและปัจจยัเก้ือหนุน สามารถร่วมกันอธิบาย
ความผนัแปรของความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาชีพพยาบาล  ได้ร้อยละ 51.40 (R2 = 0.51) 
เม่ือวิเคราะห์อ านาจการท านายร่วมกนัของ 2 กลุ่มปัจจยัน้ีพบวา่ ปัจจยัการจดัการศึกษา  
สามารถท านายความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ ได้ร้อยละ 38.8 (R2 = 0.39)  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

 2.2.2 งานวจัิยเกีย่วกบัการศึกษาต้นทุน 

  ยุวดี วัฒนานนท์, ทัศนา บุญทอง และสุปราณี อัทธเสรี (2543) ได้ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์
ตน้ทุนการผลิตบณัฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  
เพื่อวิเคราะห์ตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตบณัฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ระดบัปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2541 ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ศิริราช) มหาวิทยาลยัมหิดล โดย
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ศึกษาจากต้นทุนในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) และหลักสูตร
พยาบาลศาสตร์บณัฑิต (ต่อเน่ือง) ผลการวจิยัพบวา่ ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการผลิตนกัศึกษา
พยาบาลเฉล่ียต่อหวัต่อคนต่อปี ในส่วนของงบลงทุน (D) คิดเป็นเงินจ านวน 13,730.162 
บาท และค่าใชจ่้ายในส่วนของงบด าเนินการ (K) คิดเป็นจ านวนเงิน 96,257.465 บาท ซ่ึง
รวมเป็นตน้ทุนค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนของการผลิตบณัฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (R) เป็น
จ านวนเงิน 109,987.627 บาท/ปี 

  นิจพร  บานนิกุล (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง อตัราผลตอบแทนส่วนบุคคลของการลงทุนทาง
การศึกษา: หลกัสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
พบว่า การศึกษาตน้ทุนส่วนบุคคลท่ีเกิดข้ึนทั้งทางตรงและทางออ้มจากการลงทุนทาง
การศึกษา รวมทั้งผลตอบแทนส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทสาขาวิชาการ
บญัชี  คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลน าขอ้มูลท่ีได้มาค านวนผลตอบแทนทางการศึกษา โดยใช้วิธีการสร้างสมการ
ถดถอยเชิงเส้นเพื่อหาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อรายไดซ่ึ้งมีทั้งหมด 6 ปัจจยั จากนั้นน าสมการ
ท่ีไดไ้ปประมาณการรายได ้เพื่อเปรียบเทียบกบัผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ซ่ึง
ไม่ไดศึ้กษาต่อในระดบัปริญญาโท และน าผลต่างของรายไดด้งักล่าวไปเปรียบเทียบกบั
ตน้ทุนทางการศึกษาเพื่อวิเคาระห์อตัราผลตอบแทนส่วนบุคคลทางการศึกษา คือมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิ อตัราผลตอบแทนภายในและอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน ผลจากการศึกษา
พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อรายได้มี 5 ปัจจยั และผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทมี
รายได้หลงัหักภาษีมากกว่าผูท่ี้ไม่ได้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ตั้งแต่อายุ 25 ปีข้ึนไป 
ดา้นตน้ทุนทางการศึกษา เป็นจ านวนเงิน 238,115.75 บาทจึงท าให้มูลค่าปัจจุบสุัทธิมีค่า
เท่ากบั 513,140.61 บาท อตัราผลตอบแทนภายในเท่ากบั 20.29 และอตัราผลตอบแทน
ต่อตน้ทุนเท่ากบั 2.16:1 ซ่ึงใหผ้ลตอบแทนมากกวา่ผูท่ี้ไม่ไดศึ้กษาต่อในระดบัปริญญาโท 

  ฐิติพร ตันติศรียานุรักษ์ (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ของ
การลงทุนทางการศึกษาของบณัฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้พระนครเหนือ ผลการวิจยัพบวา่ ตน้ทุนส่วนบุคคลทางตรง ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา เฉล่ียต่อคนเท่ากบั 67,365.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.14 และ
ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผูเ้รียนเฉล่ียต่อคนเท่ากับ 214,585.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.84 
และในส่วนของตน้ทุนส่วนบุคคลทางออ้มเฉล่ียต่อคนเท่ากบั 230,842.90 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 45.02 
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  วิมลทิพย์ ศรีเจริญ (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาการตดัสินใจเลือกเรียนพยาบาลและ
ผลตอบแทนสุทธิทางการศึกษา ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาเลือกเรียนปริญญาตรี คณะ
พยาบาลศาสตร์ เพราะมูลค่าปัจจุบนั อตัราผลตอบแทนภายใน จากการค านวณคุม้ค่าท่ี
จะลงทุน ซ่ึงตน้ทุนส่วนบุคคลรวมของนักศึกษาพยาบาลตลอดหลกัสูตรเฉล่ีย เท่ากบั 
826,729.67 บาทต่อคน ประกอบดว้ยตน้ทุนส่วนบุคคลทางตรง และตน้ทุนส่วนบุคคล
ทางอ้อม ต้นทุนส่วนบุคคลทางตรงประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลเฉล่ียเท่ากับ 
380,889.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.07 ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคลท่ีมากท่ีสุดคือ ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการศึกษาโดยตรง มีค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน 92,000.00 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 19.49 ของตน้ทุนส่วนบุคคลทางตรง 
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 
 

3.1  กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภำพที ่3.1 กรอบท่ีใชใ้นการศึกษา 

ข้อมูลท่ัวไป 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ภูมิล  าเนา  
4. อาชีพของผูป้กครอง 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของ
ครอบครัว 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี
ไดรั้บจากการประกอบ
อาชีพ(กรณีท างานพิเศษ 
นอกเหนือจากการเรียน) 

 

ตน้ทุนส่วนบุคคลในการลงทุน
ศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัร
ผูช่้วยพยาบาล 

ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อกำรตัดสินใจ 
1.ด้ำนผลติภัณฑ์และบริกำร  

1.1 หลกัสูตรมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
1.2 เม่ือส าเร็จการศึกษาสามารถหางานท าไดง้่ายและ มีความไดเ้ปรียบเม่ือ

สมคัรงาน  
1.3 หลกัสูตรท่ีเปิดสอน มีความน่าสนใจและมี ประโยชนต์่อการประกอบ

อาชีพในอนาคต 
1.4 มีกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีการส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
2.ด้ำนรำคำ  

2.1 มีราคาถูกกวา่เม่ือเทียบกบัมหาวิทยาลยัอ่ืน  
2.2 สามารถเบิกค่าเล่าเรียนได ้ 
2.3มีแหล่งทุนสนบัสนุนการศึกษา 

3. ด้ำนสถำนที ่
3.1 สามารถเดินทางไดส้ะดวก 
3.2 อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน ศูนยก์ารคา้  
3.3 มีท่ีจอดรถกวา้งขวาง 

4.ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร  
4.1กระบวนการจดัการเรียนการสอนมีคุณภาพ 
4.2มีการใหค้  าแนะน าและดูแลเอาใจใส่ระหวา่งการศึกษา 

5.ด้ำนบุคลำกร  
5.1 อาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีสอนเป็นอยา่งดี  
5.2 อาจารยมี์คุณภาพและมีการดูแลเอาใจใส่นกัศึกษา  
5.3เจา้หนา้ท่ีใหก้ารบริการดว้ยความเตม็ใจ รวดเร็ว 

6. ด้ำนลกัษณะทำงกำยภำพ 
6.1 มีสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดร่มร่ืน สวยงามน่าอยู ่ 
6.2 มีส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั  
6.3 มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
6.4 หอ้งสมุดมีหนงัสือมากมายและทนัสมยั 

7. ด้ำนกำรประชำสัมพนัธ์ 
   7.1 สถานศึกษามีการประชาสมัพนัธ์หลกัสูตรท่ีดีมีเน้ือหาน่าสนใจ 

กำรตัดสินใจเลอืกเข้ำศึกษำ
ในหลกัสูตร

ประกำศนียบัตรผู้ช่วย
พยำบำลในจังหวดั

เชียงใหม่ 
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จากภาพท่ี 3.1 แสดงถึงกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผูช่้วยพยาบาลในจังหวดัเชียงใหม่ 
ตลอดจนวิเคราะห์ตน้ทุนส่วนบุคคลของการลงทุนทางการศึกษาในหลกัสูตรดงักล่าว ท าการเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มประชากร 2 กลุ่ม คือ นักศึกษาท่ีศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ  านวน 100 คน และ นกัศึกษาท่ีศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล
ในมหาวทิยาลยัพายพั จ านวน 39 คน โดยศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินในของนกัศึกษาใน 2 ส่วน 
คือ ขอ้มูลทัว่ไป  ไดแ้ก่  เพศ อายุ ภูมิล าเนา  อาชีพของผูป้กครอง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีไดรั้บจากการประกอบอาชีพ (กรณีท างานพิเศษ นอกเหนือจากการเรียน) และ 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 7 ดา้น ไดแ้ก่ 

 1) ด้ำนผลติภัณฑ์และบริกำร  

  1.1) หลกัสูตรมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
  1.2) เม่ือส าเร็จการศึกษาสามารถหางานท าไดง่้ายและมีความไดเ้ปรียบเม่ือสมคัรงาน 
  1.3) หลกัสูตรท่ีเปิดสอน มีความน่าสนใจและมี ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพใน

อนาคต 
  1.4) มีกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีการส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2) ด้ำนรำคำ  

  2.1) มีราคาถูกกวา่เม่ือเทียบกบัมหาวทิยาลยัอ่ืน  
  2.2) สามารถเบิกค่าเล่าเรียนได ้ 
  2.3) มีแหล่งทุนสนบัสนุนการศึกษา 

 3) ด้ำนสถำนที ่

  3.1) สามารถเดินทางไดส้ะดวก 
  3.2) อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน ศูนยก์ารคา้  
  3.3) มีท่ีจอดรถกวา้งขวาง 

 4) ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร  

  4.1) กระบวนการจดัการเรียนการสอนมีคุณภาพ 
  4.2) มีการใหค้  าแนะน าและดูแลเอาใจใส่ระหวา่งการศึกษา 
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 5) ด้ำนบุคลำกร  

  5.1) อาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีสอนเป็นอยา่งดี  
  5.2) อาจารยมี์คุณภาพและมีการดูแลเอาใจใส่นกัศึกษา  
  5.3) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารบริการดว้ยความเตม็ใจ รวดเร็ว 

 6) ด้ำนลกัษณะทำงกำยภำพ 

  6.1) มีสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดร่มร่ืน สวยงามน่าอยู ่ 
  6.2) มีส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั  
  6.3) มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
  6.4) หอ้งสมุดมีหนงัสือมากมายและทนัสมยั 

 7) ด้ำนกำรประชำสัมพนัธ์ 

  7.1) สถานศึกษามีการประชาสัมพนธ์หลกัสูตรท่ีดี มีเน้ือหาน่าสนใจ 

นอกจากน้ีผู ้วิจ ัยยงัได้ท าการศึกษาเพิ่มเติมถึงต้นทุนส่วนบุคคลในการลงทุนศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลของนกัศึกษาโดยแบ่งเป็นวิเคราะห์ตน้ทุนส่วนบุคคลทางตรง (Direct 
Private Cost) และตน้ทุนส่วนบุคคลทางออ้ม (Indirect Private Cost)  

3.2  ประชำกรทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาท่ีศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดั
เชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2556 ซ่ึงแบ่งเป็นนกัศึกษาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ  านวน 103 คน 
และ นกัศึกษาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลยัพายพั จ านวน 39 คน เน่ืองจากจ านวนนกัศึกษาท่ีศึกษาหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล ในจงัหวดัเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2556 มีจ  านวนนอ้ย ผูว้จิยัจึงได้
ด าเนินการวจิยั โดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยัแบบส ามะโน (Census Research)  

3.3  ข้อมูลทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

การศึกษาคร้ังน้ีจะเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 วธีิ คือ ขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ ดงัน้ี 

 1) ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดจ้ากแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไป ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
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ของนักศึกษา และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการศึกษาโดยตรง ซ่ึงนักศึกษาไม่ได้จ่ายให้กับ
มหาวทิยาลยั เช่น ค่าถ่ายเอกสารและต าราเรียน เป็นตน้ ของนกัศึกษา 

 2) ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดจ้ากการศึกษาเอกสารต่าง ๆท่ีเช่ือถือได ้ซ่ึงไดแ้ก่ ขอ้มูลทางสถิติ งานวจิยั 
เอกสาร รายงานของหน่วยงานและภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
ประกอบด้วย ทฤษฏีอุปสงค์ แนวคิดส่วนประสมการตลาด แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค และแนวคิดเก่ียวกับการลงทุนทางการศึกษา เป็นต้น และข้อมูลท่ีได้จากการ
รวบรวมจากงานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช. และคณะพยาบาลศาสตร์ แมค
คอร์มิค ม.พายพั และ ประกอบด้วยข้อมูลจ านวนนักศึกษา และอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

3.4  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยแบ่งออกตาม
วตัถุประสงค ์2 วตัถุประสงคด์งัน้ี 

วตัถุประสงค์ที ่ 1 เพื่ อศึกษาปัจจัย ท่ี มี อิท ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล ในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม และขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์และ
บริการ  ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
และดา้นการประชาสัมพนัธ์ 

วตัถุประสงค์ที ่ 2 เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนส่วนบุคคลของการลงทุนทางการศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผูช่้วยพยาบาล ในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการศึกษาเก่ียวกับต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย  
ซ่ึงผูรั้บบริการทางการศึกษาเป็นผูจ่้าย โดยแบ่งเป็น ตน้ทุนส่วนบุคคลทางตรง (Direct Private Cost) 
และตน้ทุนส่วนบุคคลทางออ้ม (Indirect Private Cost)    

3.5  วธีิกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 1) กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษำผู้ช่วยพยำบำล ท าการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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 2) วิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ท าการ
วิเคราะห์โดยใช้แบบวดัแบบลิเคิร์ท (Likert Scales) จดัอนัดบั 5 อนัดบั ตามรูปแบบของ 
Likert’s scaleโดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

คะแนน ระดับควำมคิดเห็น 
5 หมายถึง มากท่ีสุด 
4 หมายถึง มาก 
3 หมายถึง ปานกลาง 
2 หมายถึง นอ้ย 
1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 

 
  วธีิการแปลผลแบบสอบถามไดใ้ชเ้กณฑก์ารใหร้ะดบัค่าเฉล่ีย (วชิิต อู่อน้, 2550) ดงัน้ี  

  ช่วงกวา้งของอนัตรภาคชั้น =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด = 5 - 1 = 0.8  
                              จ านวนชั้น                  5      

ระดบัคะแนน 4.21-5.00 แปลความหมายวา่ มากท่ีสุด 
ระดบัคะแนน 3.41-4.20 แปลความหมายวา่ มาก 
ระดบัคะแนน 2.61-3.40 แปลความหมายวา่ ปานกลาง 
ระดบัคะแนน 1.81-2.60 แปลความหมายวา่ นอ้ย 
ระดบัคะแนน 1.00-1.80 แปลความหมายวา่ นอ้ยท่ีสุด 

 
 3) วิเครำะห์ต้นทุนส่วนบุคคลของนักศึกษำผู้ช่วยพยำบำล/ผู้ช่วยพยำบำล โดยแบ่งเป็น

วิเคราะห์ตน้ทุนส่วนบุคคลทางตรง (Direct Private Cost) และตน้ทุนส่วนบุคคลทางออ้ม 
(Indirect Private Cost)   

  3.1) ต้นทุนส่วนบุคคลทำงตรง (Direct Private Cost)  เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย ซ่ึง
ผูรั้บบริการทางการศึกษาเป็นผูจ่้าย แบ่งออกเป็น 2  ประเภท ดงัน้ี คือ 

   3.1.1) ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่สถานศึกษา เป็นค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุงการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียม เป็นตน้ 

   3.1.2) ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าหนงัสือ อุปกรณ์การศึกษา ค่าเคร่ืองแบบ เป็นตน้ 
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  3.2) ต้นทุนส่วนบุคคลทำงอ้อม (Indirect Private Cost) โดยวดัจากค่าเสียโอกาสจาก
รายไดค้่าจา้งของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 แต่ตดัสินใจศึกษาต่อใน
หลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล ในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงในการศึกษาน้ีใช้
ขอ้มูลค่าจา้งแรงงานขั้นต ่า 300 บาท/วนั และค่าเสียโอกาสจากผลตอบแทนดอกเบ้ีย
เงินฝากของตน้ทุนการศึกษา 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล
ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยท าการสอบถามนกัศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ  านวน 103 คน และ นักศึกษาท่ีศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูช่้วย
พยาบาลในมหาวทิยาลยัพายพั จ  านวน 39 คน ผลการศึกษามีดงัน้ี 

4.1 ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษาทีศึ่กษาในหลกัสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

หัวขอ้น้ีประกอบด้วย เพศ อายุ ภูมิล าเนา อาชีพของผูป้กครอง รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว   
และรายไดต่้อเดือนท่ีนกัศึกษาไดรั้บ โดยแบ่งเป็น จากผูป้กครอง  จากการประกอบอาชีพ (กรณีท างาน
พิเศษ นอกเหนือจากการเรียน) จากทุนการศึกษา และ จากการกูย้มื ซ่ึงผลการศึกษามีดงัน้ีคือ 

 4.1.1 เพศ  

  นกัศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 
142 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 85.92 เม่ือพิจารณานกัศึกษาสังกดัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่
กบันกัศึกษาสังกดัมหาวิทยาลยัพายพั พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 85.58 และ
ร้อยละ 94.90 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.1  

ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศ  

 
เพศ 

สถาบันการศึกษา รวม 
มช. (N=103) ม.พายพั (N=39) 

จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 18 17.48 2 5.50 20 14.08 
หญิง 85 85.58 37 94.90 122 85.92 
รวม 103 100.00 39 100.00 142 100.00 

ทีม่า: จากการศึกษา 
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 4.1.2 อายุ 

  การเขา้ศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบัตรผูช่้วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ได้ก าหนด
คุณสมบติัของผูส้มคัรไดว้่าตอ้งผูท่ี้ก าลงัศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  

  จากการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล (หลกัสูตร 1 ปี) 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 142 ราย มีอายุเฉล่ีย 26 ปี โดยส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 
20-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.10 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 26-30 ปี และ อายุน้อยกว่า 
20 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.13 และร้อยละ 20.42 ตามล าดบั  

  เม่ือพิจารณาตามสังกดั พบวา่ นกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีอายเุฉล่ีย 27 ปี โดยส่วนใหญ่
มีอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี และ26-30 ปี ในสัดส่วนท่ีเท่ากนั โดยคิดเป็นร้อยละ 24.27รองลงมา
คือช่วงอายุระหวา่ง 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.33 ส่วนนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพันั้น 
มีอายุเฉล่ีย 23 ปี ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหวา่ง 20-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 71.79 รองลงมาคือ
ช่วงอายุ 26-30 ปี และอายุท่ีน้อยกว่า  20 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.82 และร้อยละ 10.26 
ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.2 

ตารางที ่4.2 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามอาย ุ 

 
อายุ 

สถาบันการศึกษา 

มช. (N=103) ม.พายพั (N=39) รวม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 20 ปี 25 24.27 4 10.26 29 20.42 
20-25 ปี 19 18.45 28 71.79 47 33.10 
26-30 ปี 25 24.27 5 12.82 30 21.13 
31-35 ปี 23 22.33 2 5.13 25 17.61 
36-40 ปี 8 7.77   8 5.63 
41-45 ปี 2 1.94   2 1.41 
มากกวา่ 45 ปี 1 0.97   1 0.70 

รวม 103 100.00 39 100.00 142 100.00 

ต า่สุด (ปี) 18  17  17  

สูงสุด (ปี) 51  35  51  

เฉลีย่ (ปี) 27.19  23.23  26.11  
ที่มา: จากการศึกษา 
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 4.1.3 ภูมิล าเนา 

  นกัศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล (หลกัสูตร 1 ปี) ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
จ  านวน 142 ราย โดยส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่  คิดเป็นร้อยละ 58.45 
รองลงมาคือจงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงไดแ้ก่ น่าน พะเยา ล าพูน 
แม่ฮ่องสอน เชียงราย ล าปาง ตาก เพชรบูรณ์ แพร่ อุตรดิตถ์ ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ  
41.55 

  เม่ือพิจารณาตามสังกดัสถาบนัการศึกษาพบว่า นกัศึกษาท่ีสังกดัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
โดยส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ คิดเป็น ร้อยละ 54.36 รองลงมาคือ
จงัหวดัอ่ืนๆ  นอกเหนือจากจังหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงได้แก่ น่าน พะเยา ล าพูน เชียงราย 
แม่ฮ่องสอน ล าปาง ตาก แพร่ อุตรดิตถ์ ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 45.64 ส่วนนกัศึกษาท่ี
สังกดัมหาวิทยาลยัพายพัโดยส่วนใหญ่ มีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่  คิดเป็นร้อยละ 
69.23 รองลงมาคือจงัหวดัอ่ืนๆ นอกเหนือจากจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงได้แก่ น่าน พะเยา 
เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ  30.77 ดงัตารางท่ี 4.3 

ตารางที ่4.3 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามภูมิล าเนา 

 
ภูมิล าเนา 

สถาบันการศึกษา 
มช. (N=103) ม.พายพั (N=39) รวม 

จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 
เชียงใหม่ 56 54.36 27 69.23 83 58.45 
อ่ืนๆ 

(โปรดระบุ) 
47 45.64 12 30.77 59 41.55 

ทีม่า: จากการศึกษา 
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 4.1.4 ทีพ่กัอาศัยปัจจุบัน 

  นกัศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล (หลกัสูตร 1 ปี) ในจงัหวดั
เชียงใหม่ จ  านวน 142 ราย โดยส่วนใหญ่พกัอาศยัในบา้นเช่า/หอพกัเอกชน และบา้นของ
บิดา/มารดาในสัดส่วนท่ีเท่ากัน คือคิดเป็นร้อยละ 40.85 รองลงมาคือ อ่ืนๆ ซ่ึงได้แก่ 
บา้นของตนเอง/บา้นของสามี และบา้นพกัสวสัดิการ ตามล าดบั  คิดเป็นร้อยละ 18.30 
โดยไม่พบวา่มีผูท่ี้พกัอาศยัในหอพกัของมหาวทิยาลยั เน่ืองจากทั้งสองสถาบนัการศึกษา
ไม่มีนโยบายเก่ียวกบัการจดัหาหอพกัใหแ้ก่นกัศึกษาท่ีศึกษาในระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี  

  เม่ือพิจารณาตามสังกดัสถาบนัการศึกษาพบว่า นกัศึกษาท่ีสังกดัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
จ  านวน 103 คน โดยส่วนใหญ่พกัอาศยัในบา้นเช่า/หอพกัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 40.78 
รองลงมาคือ บา้นของบิดา/มารดา และอ่ืนๆ ซ่ึงไดแ้ก่ บา้นพกัสวสัดิการ บา้นของตนเอง 
หรือบา้นของสามี เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 33.98 และ 25.24 ตามล าดบั ส่วนนักศึกษาท่ี
สังกัดมหาวิทยาลัยพายพั จ  านวน 39 คน โดยส่วนใหญ่พกัอาศยัอยู่ในบ้านของบิดา/
มารดาคิดเป็นร้อยละ 58.97 รองลงมาคือ บ้านเช่า/หอพกัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 41.03  
ดงัตารางท่ี 4.4 

ตารางที ่4.4 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามประเภทท่ีพกัอาศยัปัจจุบนั 

 
ประเภททีพ่กัอาศัย 

สถาบันการศึกษา 
มช. (N=103) ม.พายพั (N=39) รวม 

จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 
บา้นเช่า/หอพกัเอกชน 42 40.78 16 41.03 58 40.85 
บา้นของบิดา/มารดา 35 33.98 23 58.97 58 40.85 
อ่ืนๆ 26 25.24   26 18.30 

รวม 103 100.00 39 100.00 142 100.00 

ทีม่า: จากการศึกษา 
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 4.1.5 เกรดเฉลีย่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  นกัศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล (หลกัสูตร 1 ปี) ในจงัหวดั
เชียงใหม่ จ  านวน 142 ราย ส่วนใหญ่มีเกรดเฉล่ียในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายอยูใ่นช่วง 
2.01-2.50 โดยคิดเป็นร้อยละ 32.39 รองลงมาคือช่วง 2.51-3.00 และ ช่วง 1.51-2.00  
คิดเป็นร้อยละ 30.99 และ 21.83 ตามล าดบั 

  เม่ือพิจารณาตามสังกดัสถาบนัการศึกษาพบว่า นกัศึกษาท่ีสังกดัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
จ  านวน 103 คน โดยส่วนใหญ่มีเกรดเฉล่ียระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายอยู่ในช่วง 2.51-3.00 
คิดเป็นร้อยละ 33.98 รองลงมาคือช่วง 2.01-2.50 และ ช่วง 1.51-2.00 คิดเป็นร้อยละ 
30.10 และ 18.45 ตามล าดับ ส่วนนักศึกษาท่ีสังกัดมหาวิทยาลยัพายพั จ  านวน 39 คน 
ส่วนใหญ่มีเกรดเฉล่ียระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ในช่วง 2.01-2.50 โดยคิดเป็น 
ร้อยละ 38.46 รองลงมาคือช่วง 1.51-2.00 และช่วง 2.51-3.00 คิดเป็นร้อยละ 30.77 และ 
23.08 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.5  

ตารางที ่4.5 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามเกรดเฉล่ียระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

เกรดเฉลีย่ก่อนเข้า
ศึกษา 

สถาบันการศึกษา 
มช. (N=103) ม.พายพั(N=39) รวม 

จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ไม่เกิน 1.50 3 2.91 1 2.56 4 2.82 
1.51-2.00 19 18.45 12 30.77 31 21.83 
2.01-2.50 31 30.10 15 38.46 46 32.39 
2.51-3.00 35 33.98 9 23.08 44 30.99 
3.01-3.50 12 11.65 2 5.13 14 9.86 
3.51-4.00 3 2.91 0 0 3 2.11 

รวม 103 100.00 39 100.00 142 100.00 

ทีม่า: จากการศึกษา 
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 4.1.6 อาชีพผู้ปกครอง 

  ผูป้กครองของนกัศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล (หลกัสูตร 1 ปี) 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 142 ราย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร/ท าสวน/ท านา 
คิดเป็นร้อยละ 30.99 รองลงมาคือ รับจ้าง และ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 
25.35 และ 21.83 ตามล าดบั 

  เม่ือพิจารณาตามสังกดัสถาบนัการศึกษาพบว่า ผูป้กครองของนกัศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล (หลกัสูตร 1 ปี) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ  านวน 103 คน 
โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร/ท าสวน/ท านา คิดเป็นร้อยละ 36.89 รองลงมาคือ 
รับจ้าง และ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 24.27 และ 19.42 ตามล าดับ ส่วน
ผูป้กครองของนกัศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล (หลกัสูตร 1 ปี) 
มหาวิทยาลยัพายพั จ านวน 39 คน โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
และรับจา้ง ในสัดส่วนท่ีเท่ากนั โดยคิดเป็นร้อยละ 28.21 รองลงมาคือ ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
คิดเป็นร้อยละ 17.95 ดงัตารางท่ี 4.6 

ตารางที ่4.6 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามอาชีพผูป้กครอง 

อาชีพของผู้ปกครอง 

สถาบันการศึกษา 
มช. (N=103) ม.พายพั (N=39) รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

เกษตรกร / ท าสวน / ท านา 38 36.89 6 15.38 44 30.99 
รับจา้ง       25 24.27 11 28.21 36 25.35 
คา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั 20 19.42 11 28.21 31 21.83 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 15 14.56 7 17.95 22 15.49 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 4 3.88 1 2.56 5 3.52 
พนกังานบริษทัเอกชน 1 0.97 3 7.69 4 2.82 

รวม 103 100.00 39 100.00 142 100.00 

ทีม่า: จากการศึกษา 
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 4.1.7 รายได้เฉลีย่ต่อเดือนของครอบครัว 

  รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวของนักศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัร
ผูช่้วยพยาบาล (หลกัสูตร 1 ปี) ในจงัหวดัเชียงใหม่  จ  านวน 142 ราย โดยภาพรวมแลว้
ครอบครัวมีรายไดเ้ฉล่ีย 18,081.70 บาทต่อเดือน โดยครอบครัวของนกัศึกษาท่ีมีรายได้
สูงสุดคือ 91,270.00 บาทต่อเดือน และ ครอบครัวของนักศึกษาท่ีมีรายได้ต ่าท่ีสุดคือ 
6,000.00 บาทต่อเดือน  

  เม่ือพิจารณาตามสังกดัสถาบนัการศึกษาพบวา่ ครอบครัวของนกัศึกษาท่ีสังกดัมหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ จ  านวน 103 คน มีรายได้เฉล่ีย 19,025.30 บาทต่อเดือน โดยครอบครัวของ
นกัศึกษาท่ีมีรายได้สูงสุดคือ 91,270.00 บาทต่อเดือน และ ครอบครัวของนักศึกษาท่ีมี
รายไดต้ ่าท่ีสุดคือ 6,000.00 บาทต่อเดือน ส่วนครอบครัวของนกัศึกษาท่ีสังกดัมหาวิทยาลยั
พายพั จ านวน 39 คน มีรายไดเ้ฉล่ีย 15,589.70 บาทต่อเดือน โดยครอบครัวของนกัศึกษา
ท่ีมีรายได้สูงสุดคือ 40,000.00 บาทต่อเดือน และ ครอบครัวของนักศึกษาท่ีมีรายไดต้  ่า
ท่ีสุดคือ 7,000.00 บาทต่อเดือน ดงัตารางท่ี 4.7 

ตารางที ่4.7 ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่ าสุด และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ของครอบครัวของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถาบนัการศึกษา  

 สถาบันการศึกษา รวม 
มช. (N=103) ม.พายพั (N=39) 

ค่าเฉล่ีย 19,025.30 15,589.70 18,081.70 
ค่าสูงสุด 91,270.00 40,000.00 91,270.00 
ค่าต ่าสุด 6,000.00 7,000.00 6,000.00 
S.D. 11,417.00 9,402.50 10,976.70 
ทีม่า: จากการศึกษา 
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 4.1.8 รายได้เฉลีย่ต่อเดือนทีนั่กศึกษาได้รับ  

  รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีนักศึกษาได้รับ คือ รายได้ท่ีนักศึกษาท่ีได้รับ โดยคิดรวมจาก
รายไดจ้ากการท างานและรายไดท่ี้ไดรั้บจากผูป้กครอง ซ่ึงโดยภาพรวมแลว้นกัศึกษาท่ี
ศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล (หลกัสูตร 1 ปี) ในจงัหวดัเชียงใหม่ มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เท่ากบั 8,231.70 บาท โดยนักศึกษาท่ีมีรายไดสู้งสุดคือ 15,630.00
บาทต่อเดือน และ นกัศึกษาท่ีมีรายไดต้  ่าท่ีสุดคือ 1,800.00 บาทต่อเดือน  

  เม่ือพิจารณาตามสังกดัสถาบนัการศึกษาพบว่า นกัศึกษาท่ีสังกดัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
จ  านวน 103 คน มีรายไดเ้ฉล่ีย 8,192.10 บาทต่อเดือน โดยนกัศึกษาท่ีมีรายไดสู้งสุดคือ 
15,630. 00 บาทต่อเดือน และ นกัศึกษาท่ีมีรายไดต้  ่าท่ีสุดคือ 1,800.00 บาทต่อเดือน ส่วน
นกัศึกษาท่ีสังกดัมหาวทิยาลยัพายพั จ  านวน 39 คน มีรายไดเ้ฉล่ีย 3,626.70 บาทต่อเดือน 
โดยนกัศึกษาท่ีมีรายไดสู้งสุดคือ 9,000.00 บาทต่อเดือน และ นกัศึกษาท่ีมีรายไดต้ ่าท่ีสุด
คือ 2,000.00 บาทต่อเดือน ดงัตารางท่ี 4.8  

ตารางที ่4.8 ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ี     
นกัศึกษาไดรั้บ  จ  าแนกตามสถาบนัการศึกษา 

 สถาบันการศึกษา รวม 
มช. (N=103) ม.พายพั (N=39) 

ค่าเฉล่ีย 8,192.10 3,626.70 8,231.70 
ค่าสูงสุด 15,630.00 9,000.00 15,630.00 
ค่าต ่าสุด 1,800.00 2,000.00 1,800.00 
S.D. 3,158.00 1,692.00 4,053.00 
ทีม่า: จากการศึกษา 
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  1) รายได้เฉลีย่ต่อเดือนทีนั่กศึกษาได้รับจากการท างาน 

   โดยภาพรวมแล้วนักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผูช่้วยพยาบาล 
(หลกัสูตร 1 ปี ) ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีรายไดจ้ากการท างานเฉล่ียต่อเดือน เท่ากบั 
10,360.85 บาท โดยนักศึกษาท่ีมีรายได้สูงสุดคือ 15,630.00 บาทต่อเดือนและ
นกัศึกษาท่ีมีรายไดต้ ่าท่ีสุดคือ 5,000.00 บาทต่อเดือน  

   เม่ือพิจารณาตามสังกดัสถาบนัการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาท่ีสังกดัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มีรายไดเ้ฉล่ีย 10,816.37 บาทต่อเดือน โดยนกัศึกษาท่ีมีรายไดสู้งสุดคือ 15,630.00 
บาทต่อเดือน และ นักศึกษาท่ีมีรายได้ต ่ าท่ีสุดคือ 6,000.00 บาทต่อเดือน ส่วน
นักศึกษาท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยพายพั มีรายได้เฉล่ีย 6,375.00 บาทต่อเดือน โดย
นกัศึกษาท่ีมีรายไดสู้งสุดคือ 9,000.00 บาทต่อเดือน และ นกัศึกษาท่ีมีรายไดต้  ่าท่ีสุด
คือ 5,000.00 บาทต่อเดือน ทั้งน้ี ค  านวนเฉพาะผูท่ี้ท  างานเท่านั้น ดงัตารางท่ี 4.9  

ตารางที ่4.9 ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีนกัศึกษา
ไดรั้บจากการท างาน จ าแนกตามสถาบนัการศึกษา 

 สถาบันการศึกษา รวม 

มช. (N=70) ม.พายพั (N=8) 
ค่าเฉล่ีย 10,816.37 6,375.00 10,360.85 
ค่าสูงสุด 15,630.00 9,000.00 15,630.00 
ค่าต ่าสุด 6,000.00 5,000.00 5,000.00 
S.D. 1,885.81 1,407.89 2,281.72 
หมายเหตุ: ค  านวนเฉพาะผูท่ี้ท  างานเท่านั้น 
ทีม่า: จากการศึกษา 
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  2) รายได้เฉลีย่ต่อเดือนทีนั่กศึกษาได้รับจากผู้ปกครอง 

   โดยภาพรวมแล้วนักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผูช่้วยพยาบาล 
(หลกัสูตร 1 ปี) ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีรายไดท่ี้ไดรั้บจากผูป้กครองเท่ากบั 3,859.38บาท 
โดยนักศึกษาท่ีมีรายได้ท่ีได้รับจากผูป้กครองสูงสุด คือ 10,000.00 บาทต่อเดือน 
และ นกัศึกษาท่ีมีรายไดท่ี้ไดรั้บจากผูป้กครองต ่าท่ีสุดคือ 2,500.00 บาทต่อเดือน  

   เม่ือพิจารณาตามสังกดัสถาบนัการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาท่ีสังกดัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มีรายไดท่ี้ไดรั้บจากผูป้กครองเฉล่ีย 4,009.38 บาทต่อเดือน โดยนกัศึกษาท่ีมีรายได้
ท่ีไดรั้บจากผูป้กครองสูงสุดคือ 10,000.00 บาทต่อเดือน และ นกัศึกษาท่ีมีรายไดท่ี้
ได้รับจากผู ้ปกครองต ่ า สุดคือ 2,500.00  บาทต่อเดือน ส่วนนักศึกษาท่ีสังกัด
มหาวทิยาลยัพายพั  มีรายไดท่ี้ไดรั้บจากผูป้กครองเฉล่ีย 3,709.38 บาทต่อเดือน โดย
นักศึกษาท่ีมีรายได้ท่ีได้รับจากผูป้กครองสูงสุดคือ 5,000.00 บาทต่อเดือน และ 
นักศึกษาท่ีมีรายได้ท่ีได้รับจากผูป้กครองต ่าท่ีสุดคือ 2,500.00 บาท ทั้งน้ีค  านวน
เฉพาะผูท่ี้ไดรั้บรายไดจ้ากผูป้กครองเท่านั้น ดงัตารางท่ี 4.10  

ตารางที ่4.10 ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนรายได ้
เฉล่ียต่อเดือนท่ีนกัศึกษาไดรั้บจากผูป้กครอง จ าแนกตามสถาบนัการศึกษา  

 สถาบันการศึกษา รวม 

มช. (N=32) ม.พายพั (N=32) 
ค่าเฉล่ีย 4,009.38 3,709.38 3,859.38 
ค่าสูงสุด 10,000.00 5,000.00 10,000.00 
ค่าต ่าสุด 2,500.00 2,500.00 2,500.00 
S.D. 1,803.11 798.93 1,391.67 
หมายเหตุ: ค  านวนเฉพาะผูท่ี้ไดรั้บรายไดจ้ากผูป้กครองเท่านั้น 
ทีม่า: จากการศึกษา 
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 4.1.9 การสนับสนุนทุนการศึกษา 

  การสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล 
(หลกัสูตร 1 ปี ) นั้น จากการศึกษาพบว่าร้อยละ 100 ของผูท่ี้ไดรั้บทุนสนบัสนุนฯ จะเป็น
การสนับสนุนเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยนักศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัร
ผูช่้วยพยาบาล (หลกัสูตร 1 ปี) ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 142 คน มีผูไ้ดรั้บการสนบัสนุน
ทุนการศึกษา จ านวน 17 คน โดยเป็นผูไ้ดรั้บทุนสนบัสนุนการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่พนักงาน ต าแหน่งผูช่้วยเหลือ
คนไข ้ท่ีสังกดัศูนยศ์รีพฒัน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ใหเ้ขา้เรียนในหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล (หลกัสูตร 1 ปี) ท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 11.97 และเม่ือพิจารณาตามสังกดัสถาบนัการศึกษาพบว่า นกัศึกษาท่ี
สังกดัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ  านวน 103 คน มีผูไ้ดรั้บการสนบัสนุนทุนการศึกษา คนละ 
66,000 บาท จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 16.51 ส่วนนกัศึกษาท่ีสังกดัมหาวทิยาลยัพายพันั้น 
ไม่มีผูไ้ดรั้บการสนบัสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ดงัตารางท่ี 4.11 

ตารางที ่4.11 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามการไดรั้บ/ไม่ไดรั้บทุนการศึกษา 

การได้รับทุน มช. (N=103) ม.พายพั (N=39) รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไดรั้บ 17 16.51 0 0 17 11.97 
ไม่ไดรั้บ 86 83.49 39 100.00 125 88.03 

รวม 103 100.00 39 100.00 142 100.00 

ทีม่า: จากการศึกษา 
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 4.1.10 การกู้ยมืเงินเพือ่ใช้จ่ายทางการศึกษา 

  รายได้ท่ีได้รับจากการกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่ายในการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบตัร
ผูช่้วยพยาบาล (หลกัสูตร 1 ปี) นั้น  จากการศึกษา พบววา่ คนท่ีกูย้ืมเงินทั้งหมดจะเป็น
การกูย้ืมเฉพาะในส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษา เท่านั้น โดยนกัศึกษาในหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล (หลกัสูตร 1 ปี) ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 142 คน  
มีผูท่ี้กูย้ืมเงินเพื่อใช้จ่ายทางการศึกษา จ านวน 6 คน โดยกูย้ืมเงินจากธนาคารออมสิน
จ านวน 3 คน และกู้ยืมเงินจากญาติ/และคนสนิท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.23 
และเม่ือพิจารณาตามสังกดัสถาบนัการศึกษา พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
จ  านวน 103 คน มีผูท่ี้กู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่ายทางการศึกษา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.94 ส่วนนักศึกษามหาวิทยาลัยพายพั จ  านวน 39 คน มีผูท่ี้กู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่ายทาง
การศึกษา จ านวน 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.26 ดงัตารางท่ี 4.12  

ตารางที ่4.12 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามการกูย้มื/ไม่ไดกู้ย้มืเงินเพื่อใชจ่้ายทางการศึกษา 

การกู้ยมื มช. (N=103) ม.พายพั (N=39) รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
กูย้มื 2 1.94 4 10.26 6 4.23 
ไม่กูย้มื 101 98.06 35 89.74 136 95.77 
รวม 103 100.00 39 100.00 142 100.00 

ทีม่า: จากการศึกษา 
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4.2  ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกเข้าศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วย-พยาบาล
ในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบด้วย  7 ด้าน คือ ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ด้านราคาด้านสถานท่ี  
ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ดา้นการประชาสัมพนัธ์ โดยให้
นกัศึกษาแสดงความคิดเห็นวา่ปัจจยัทั้ง 7 ดา้น มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่เพียงใด โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด  
ให ้5 คะแนน นอ้ยท่ีสุดให ้1 คะแนน แลว้น าคะแนนมาหาค่าเฉล่ีย ซ่ึงสามารถน าเสนอผลการศึกษาแบ่งเป็น 
2 ส่วน คือ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ ในภาพรวม และ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ ทีละดา้น โดยจ าแนกตามสังกดัสถาบนัการศึกษา 
คือ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และมหาวทิยาลยัพายพั ผลการศึกษามีดงัน้ีคือ 

 4.2.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาลในจังหวดัเชียงใหม่ ในภาพรวม 

  ในภาพรวมของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัร
ผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่นั้น พบวา่ ปัจจยัดา้นบุคลากรเป็นปัจจยัมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาเป็นอันดับท่ี  1 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.10 (ระดับมาก) 
ประกอบด้วย 1) อาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีสอนเป็นอย่างดี 2) อาจารยมี์
คุณภาพและมีการดูแลเอาใจใส่นกัศึกษา และ 3) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารบริการดว้ยความเต็มใจ 
รวดเร็ว อนัดบัท่ี 2 คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ  โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.05 (ระดบัมาก) 
ประกอบดว้ย 1) หลกัสูตรมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 2) เม่ือส าเร็จการศึกษา
สามารถหางานท าไดง่้ายและมีความไดเ้ปรียบเม่ือสมคัรงาน 3) หลกัสูตรท่ีเปิดสอน มี
ความน่าสนใจและมี ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต และ 4) มีกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนและมีการส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ อนัดบัท่ี 3 คือ ปัจจยัด้าน
การประชาสัมพนัธ์ โดยสถานศึกษามีการประชาสัมพนธ์หลกัสูตรท่ีดี มีเน้ือหาน่าสนใจ 
มีคะแนนเฉล่ีย 4.01 (ระดบัมาก)  

  เม่ือพิจารณาตามสังกดัสถาบนัการศึกษาพบวา่ นกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่นั้นไดใ้ห้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่  
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เป็นอนัดบั  1 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.07 (ระดับมาก) อนัดบัท่ี 2 คือ ปัจจยัด้านบุคลากร 
โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.05 (ระดบัมาก) อนัดบัท่ี 3 คือ ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ โดย
สถานศึกษามีการประชาสัมพนธ์หลักสูตรท่ีดี มีเน้ือหาน่าสนใจ มีคะแนนเฉล่ีย 3.92  
(ระดบัมาก)  

  ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยพายพั ได้ให้ความส าคัญกับปัจจยัด้านบุคลากรและ
ลกัษณะทางกายภาพ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่  เป็นอนัดบั  1 ในสัดส่วนท่ีเท่ากนั 
โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.14 (ระดบัมาก) ส่วนอนัดบัท่ี 2 คือ คือ ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
มีคะแนนเฉล่ีย 4.01  (ระดบัมาก)  (ตารางท่ี 4.13)  

ตารางที ่4.13 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วย
พยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่  ในภาพรวม 

 
 

ปัจจยั 

สถาบันการศึกษา  
รวม มช. (N=103) ม.พายพั (N=39) 

ค่า
เฉ
ลี่

ย  
แป

ลผ
ล 

อนั
ดบั

 

ค่า
เฉ
ลี ่  

แป
ลผ

ล 

อนั
ดบั

 

ค่า
เฉ
ลี่

ย  
แป

ลผ
ล 

อนั
ดบั

 

1.ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการ 4.07 มาก 1 4.02 มาก 4 4.05 มาก 2 
2.ดา้นราคา 2.48 นอ้ย 7 2.61 ปาน

กลาง 
7 2.55 นอ้ย 7 

3.ดา้นสถานท่ี 3.74 มาก 5 3.42 มาก 6 3.58 มาก 6 
4.ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 3.65 มาก 6 3.78 มาก 5 3.72 มาก 5 

5.ดา้นบุคลากร 4.05 มาก 2 4.14 มาก 1 4.10 มาก 1 
6.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.86 มาก 4 4.14 มาก 1 4.00 มาก 4 
7.ดา้นประชาสมัพนัธ์ 3.92 มาก 3 4.10 มาก 3 4.01 มาก 3 

ทีม่า: จากการศึกษา 
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  1) ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์และการบริการ จ าแนกตามสถาบันการศึกษา 

   หากพิจารณาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการ โดยจ าแนกตามสังกดัสถาบนัการศึกษา
นั้น พบวา่ นกัศึกษาท่ีสังกดัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไดใ้ห้ความส าคญัในช่ือเสียงของ
หลกัสูตรซ่ึงเป็นท่ียอมรับ เป็นอนัดบั 1 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.40 (ระดบัมากท่ีสุด)  
อนัดบัท่ี 2 คือ หลกัสูตรท่ีเปิดสอน มีความน่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการประกอบ
อาชีพในอนาคต โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.17 (ระดบัมาก) ส่วนอนัดบัท่ี 3 คือ มีกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนและมีการส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีคะแนน
เฉล่ีย 4.03 (ระดบัมาก) 

   ส าหรับนกัศึกษาท่ีสังกดัมหาวทิยาลยัพายพั  ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองของหลกัสูตร
ท่ีเปิดสอนวา่มีความน่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต เป็น
อนัดบั 1 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.30 (ระดบัมากท่ีสุด) อนัดบัท่ี 2 คือ เม่ือส าเร็จการศึกษา
สามารถหางานท าได้ง่ายและมีความได้เปรียบเม่ือสมคัรงาน โดยมีคะแนนเฉล่ีย 
4.17 (ระดบัมาก)  ส่วนอนัดบัท่ี 3 คือ มีกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีการส่งเสริมการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีคะแนนเฉล่ีย 3.90 (ระดบัมาก) 

   หากพิจารณาในภาพรวมแลว้ นกัศึกษาท่ีศึกษาในศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัร
ผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองของหลกัสูตรท่ีเปิดสอน 
มีความน่าสนใจและมี ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นอนัดบั 1 โดย
มีคะแนนเฉล่ีย 4.31 (ระดบัมากท่ีสุด) อนัดบัท่ี 2 คือ เม่ือส าเร็จการศึกษาสามารถหา
งานท าไดง่้ายและมีความไดเ้ปรียบเม่ือสมคัรงาน โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.18 (ระดบั
มาก) ส่วนอนัดบัท่ี 3 คือ การมีกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีการส่งเสริมการเรียนการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีคะแนนเฉล่ีย 3.90 (ระดบัมาก) (ตารางท่ี 4.14) 
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ตารางที ่4.14 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์และการบริการ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเข้าศึกษาใน
หลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามสถาบนัการศึกษา 

 
 

ปัจจยั 

สถาบันการศึกษา  
รวม มช. (N=103) ม.พายพั (N=39) 

ค่า
เฉ
ลีย่

 

แป
ลผ

ล 

อนั
ดบั

 

ค่า
เฉ
ลีย่

 

แป
ลผ

ล 

อนั
ดบั

 

ค่า
เฉ
ลีย่

 

แป
ลผ

ล 

อนั
ดบั

 

1.1 หลกัสูตรมีช่ือเสียงและ
เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

4.40 มาก
ที่สุด 

1 3.74 มาก 4 3.74 มาก 4 

1.2 เม่ือส าเร็จการศึกษา
สามารถหางานท าไดง่้ายและมี
ความไดเ้ปรียบเม่ือสมคัรงาน 

3.67 มาก 4 4.17 มาก 2 4.18 มาก 2 

1.3 หลกัสูตรท่ีเปิดสอน มี
ความน่าสนใจและมี ประโยชน์
ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 

4.17 มาก 2 4.31 มาก
ที่สุด 

1 4.31 มาก
ที่สุด 

1 

1.4 มีกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
และมีการส่งเสริมการเรียนการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.03 มาก 3 3.90 มาก 3 3.90 มาก 3 

ทีม่า: จากการศึกษา 

  2) ปัจจัยด้านด้านราคา จ าแนกตามสถาบันการศึกษา 

   หากพิจารณาปัจจยัดา้นราคา โดยจ าแนกตามสถาบนัการศึกษานั้น พบวา่ นกัศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ความส าคญัในเร่ืองของการมีแหล่งทุนสนับสนุน
การศึกษาเป็นอนัดบั 1 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 2.71  (ระดบัปานกลาง)  โดยเป็นผูไ้ดรั้บ
ทุนสนบัสนุนการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีสนบัสนุน
ทุนการศึกษาให้แก่พนักงาน ต าแหน่งผูช่้วยเหลือคนไข้ ท่ีสังกัดศูนย์ศรีพัฒน์  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ อนัดบัท่ี 2 คือ มีค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตลอดหลกัสูตรถูกกวา่เม่ือเทียบกบัมหาวทิยาลยัอ่ืน โดยมีคะแนนเฉล่ีย 2.67 (ระดบั
ปานกลาง) ส่วนอนัดบัท่ี 3 คือสามารถเบิกค่าเล่าเรียนได ้ โดยมีคะแนนเฉล่ีย 2.07 
(ระดบันอ้ย)   
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   ส าหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองของการมีค่าธรรมเนียม
การศึกษาตลอดหลกัสูตรถูกกว่าเม่ือเทียบกบัมหาวิทยาลยัอ่ืน เป็นอนัดบั 1 โดยมี
คะแนนเฉล่ีย 4.56 (ระดบัมากท่ีสุด) อนัดบัท่ี 2 คือมีแหล่งทุนสนับสนุนการศึกษา 
โดยมีคะแนนเฉล่ีย 1.87 (ระดบันอ้ย)  ส่วนอนัดบัท่ี 3 คือ สามารถเบิกค่าเล่าเรียนได ้
โดยมีคะแนนเฉล่ีย 1.41 (ระดบันอ้ยท่ีสุด)   

   หากพิจารณาในภาพรวมแลว้ นกัศึกษาท่ีศึกษาในศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัร
ผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองของการมีราคาหน่วยกิ
ตถูกกวา่เม่ือเทียบกบัมหาวิทยาลยัอ่ืน เป็นอนัดบั 1 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 2.67 (ระดบั
ปานกลาง) อนัดบัท่ี 2 คือ การมีแหล่งทุนสนับสนุนการศึกษาโดยมีคะแนนเฉล่ีย 
1.87 (ระดบันอ้ย) ส่วนอนัดบัท่ี 3 คือ สามารถเบิกค่าเล่าเรียนได ้โดยมีคะแนนเฉล่ีย 
1.41 (ระดบันอ้ยท่ีสุด) (ตารางท่ี 4.15) 

ตารางที ่4.15 ปัจจยัดา้นราคา  ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัร
ผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่  จ  าแนกตามสถาบนัการศึกษา 

 
 

ปัจจยั 

สถาบันการศึกษา  
รวม มช. (N=103) ม.พายพั (N=39) 

ค่า
เฉ
ลีย่

 

แป
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ล 

อนั
ดบั
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แป
ลผ

ล 

อนั
ดบั
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เฉ
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แป
ลผ

ล 

อนั
ดบั

 

2.1 มีราคาหน่วยกิตถูก
กวา่เม่ือเทียบกบั
มหาวิทยาลยัอ่ืน 

2.67 ปาน
กลาง 

2 4.56 มาก
ที่สุด 

1 4.56 มากที่สุด 1 

2.2 สามารถเบิกค่าเล่า
เรียนได ้

2.07 น้อย 3 1.41 น้อย
ที่สุด 

3 1.41 น้อยที่สุด  3 

2.3 มีแหล่งทุน
สนบัสนุนการศึกษา 

2.71 ปาน
กลาง 

1 1.87 น้อย 2 1.87 น้อย 2 

ทีม่า: จากการศึกษา 
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  3) ปัจจัยด้านสถานที ่จ าแนกตามสถาบันการศึกษา 

   หากพิจารณาปัจจยัดา้นสถานท่ี โดยจ าแนกตามสถาบนัการศึกษานั้น พบวา่ นกัศึกษา
ท่ีสังกดัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไดใ้หค้วามส าคญัในเร่ืองของการท่ีสถาบนัการศึกษา
อยู่ใกลแ้หล่งชุมชน ศูนยก์ารคา้ เป็นอนัดบั 1 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.31 (ระดบัมาก
ท่ีสุด) อนัดบัท่ี 2 คือ สามารถเดินทางได้สะดวก โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.03 (ระดับ
มาก) ส่วนอนัดบัท่ี 3 คือส่ิงแวดลอ้มเอ้ืออ านวยแก่การเรียน โดยมีคะแนนเฉล่ีย 3.61 
(ระดบัมาก)   

   ส าหรับนักศึกษาท่ีสังกดัมหาวิทยาลยัพายพั  ได้ให้ความส าคญัในเร่ืองของการท่ี
สถานศึกษามีส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยแก่การเรียน  เป็นอนัดบั 1 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 
3.76 (ระดบัมาก) อนัดบัท่ี 2 คือ สามารถเดินทางไดส้ะดวก โดยมีคะแนนเฉล่ีย 3.69 
(ระดับมาก) ส่วนอันดับท่ี 3 คือ มีท่ีจอดรถกวา้งขวาง โดยมีคะแนนเฉล่ีย 3.23  
(ระดบัปานกลาง)  (ตารางท่ี 4.16) 

   หากพิจารณาในภาพรวมแลว้ นกัศึกษาท่ีศึกษาในศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัร
ผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองของการมีส่ิงแวดลอ้ม
เอ้ืออ านวยแก่การเรียน เป็นอนัดบั 1 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 3.77 (ระดบัมาก) อนัดบัท่ี 2 
คือ สามารถเดินทางได้สะดวกโดยมีคะแนนเฉล่ีย 3.23 (ระดับปานกลาง) ส่วน
อนัดับท่ี 3 คือ มีท่ีจอดรถกวา้งขวาง โดยมีคะแนนเฉล่ีย 3.23 (ระดับปานกลาง) 
(ตารางท่ี 4.16) 
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ตารางที ่4.16 ปัจจยัดา้นสถานท่ี ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตร ประกาศนียบตัร
ผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่  จ  าแนกตามสถาบนัการศึกษา 

 
 

ปัจจยั 

สถาบันการศึกษา  
รวม มช. (N=103) ม.พายพั (N=39) 

ค่า
เฉ
ลีย่
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ล 
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3.1 สามารถเดินทางได้
สะดวก 

4.03 มาก 2 3.69 มาก 2 3.69 มาก 2 

3.2 อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน 
ศูนยก์ารคา้ 

4.31 มาก
ที่สุด 

1 3.03 ปาน
กลาง 

4 3.03 ปาน
กลาง 

4 

3.3 มีท่ีจอดรถกวา้งขวาง 3.03 ปาน
กลาง 

4 3.23 ปาน
กลาง 

3 3.23 ปาน
กลาง 

3 

3.4 ส่ิงแวดลอ้มเอ้ืออ านวย
แก่การเรียน 

3.61 มาก 3 3.76 มาก 1 3.77 มาก 1 

ทีม่า: จากการศึกษา 

  4) ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ จ าแนกตามสถาบันการศึกษา 

   หากพิจารณาปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ โดยจ าแนกตามสถาบนัการศึกษานั้น
พบวา่ นกัศึกษาท่ีสังกดัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองของกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนมีคุณภาพ เป็นอนัดบั  1 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 3.85 (ระดบัมาก)  
อนัดบัท่ี 2 คือ มีการให้ค  าแนะน าและดูแลเอาใจใส่ระหวา่งการศึกษา โดยมีคะแนน
เฉล่ีย 3.45  (ระดบัมาก)  

   ส าหรับนกัศึกษาท่ีสังกดัมหาวิทยาลยัพายพั  ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองของการให้
ค  าแนะน าและดูแลเอาใจใส่ระหวา่งการศึกษา เป็นอนัดบั 1 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 3.79  
(ระดับมาก) อันดับท่ี 2 คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ โดยมี
คะแนนเฉล่ีย 3.77 (ระดบัมาก)   
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   หากพิจารณาในภาพรวมแลว้ นกัศึกษาท่ีศึกษาในศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัร
ผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองของการมีสถานศึกษาท่ี
มีบุคลากรคอยให้ค  าแนะน าและดูแลเอาใจใส่ระหวา่งการศึกษา เป็นอนัดบั 1 โดยมี
คะแนนเฉล่ีย 3.79 (ระดบัมาก) อนัดบัท่ี 2 คือ การท่ีสถาบนัการศึกษามีกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพโดยมีคะแนนเฉล่ีย 3.77 (ระดบัมาก) (ตารางท่ี 4.17) 

ตารางที ่4.17 ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาใหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่  จ  าแนกตามสถาบนัการศึกษา 

 
 

ปัจจยั 

สถาบันการศึกษา  
รวม มช. (N=103) ม.พายพั (N=39) 
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4.1 กระบวนการจดัการเรียน
การสอนมีคุณภาพ 

3.85 มาก 1 3.77 มาก 2 3.77 2 มาก 

4.2 มีการใหค้ าแนะน าและดูแล
เอาใจใส่ระหวา่งการศึกษา 

3.45 มาก 2 3.80 มาก 1 3.79 1 มาก 

ทีม่า: จากการศึกษา 

  5) ปัจจัยด้านบุคลากร  จ าแนกตามสถาบันการศึกษา 

   หากพิจารณาปัจจยัดา้นบุคลากร โดยจ าแนกตามสถาบนัการศึกษานั้น พบวา่ นกัศึกษา
ท่ีสังกดัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไดใ้หค้วามส าคญัในเร่ืองของการท่ีสถาบนัการศึกษา
มีอาจารยท่ี์มีคุณภาพและดูแลเอาใจใส่นักศึกษา เป็นอนัดบั 1 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 
4.15 (ระดบัมาก)  อนัดบัท่ี 2 คือ อาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีสอนเป็น
อย่างดี โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.13 (ระดบัมาก) ส่วนอนัดบัท่ี 3 คือเจา้หน้าท่ีให้การ
บริการดว้ยความเตม็ใจ รวดเร็ว โดยมีคะแนนเฉล่ีย 3.95 (ระดบัมาก)   

   ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยพายพั ได้ให้ความส าคญัในเร่ืองของการท่ีสถาบนั 
การศึกษามีอาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีสอนเป็นอย่างดี เป็นอนัดบั 1 
โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.82 (ระดบัมากท่ีสุด) อนัดบัท่ี 2 คือ อาจารยมี์คุณภาพและมีการ
ดูแลเอาใจใส่นักศึกษา โดยมีคะแนนเฉล่ีย 3.95 (ระดับมาก) ส่วนอนัดับท่ี 3 คือ 
เจา้หนา้ท่ีใหก้ารบริการดว้ยความเต็มใจ รวดเร็วโดยมีคะแนนเฉล่ีย 3.67 (ระดบัมาก)   
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   หากพิจารณาในภาพรวมแลว้ นกัศึกษาท่ีศึกษาในศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัร
ผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองของการมีอาจารยท่ี์มี
ความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีสอนเป็นอยา่งดี เป็นอนัดบั 1 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.27 
(ระดบัมากท่ีสุด) อนัดบัท่ี 2 คือ อาจารยมี์คุณภาพและมีการดูแลเอาใจใส่นกัศึกษา 
โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.09 (ระดบัมาก) ส่วนอนัดบัท่ี 3 คือ เจา้หน้าท่ีให้การบริการ
ดว้ยความเตม็ใจ รวดเร็ว โดยมีคะแนนเฉล่ีย 3.87 (ระดบัมาก)  (ตารางท่ี 4.18) 

ตารางที ่4.18 ปัจจยัดา้นบุคลากร ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัร
ผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่  จ  าแนกตามสถาบนัการศึกษา 

 
 

ปัจจยั 

สถาบันการศึกษา  
รวม มช. (N=103) ม.พายพั (N=39) 
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5.1 อาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจ
ในเน้ือหาท่ีสอนเป็นอยา่งดี 

4.13 มาก 2 4.82 มาก
ที่สุด 

1 4.27 มาก
ที่สุด 

1 

5.2 อาจารยมี์คุณภาพและมีการ
ดูแลเอาใจใส่นกัศึกษา 

4.15 มาก 1 3.95 มาก 2 4.09 มาก 2 

5.3 เจา้หนา้ท่ีใหก้ารบริการดว้ย
ความเตม็ใจ รวดเร็ว 

3.95 มาก 3 3.67 มาก 3 3.87 มาก 3 

ทีม่า: จากการศึกษา 

  6) ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ  จ าแนกตามสถาบันการศึกษา 

   หากพิจารณาปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยจ าแนกตามสถาบนัการศึกษานั้น
พบว่า นักศึกษาท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ความส าคัญในเร่ืองของ
ห้องสมุดมีหนังสือมากมายและทันสมัย เป็นอันดับ 1 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.09  
(ระดบัมาก) อนัดบัท่ี 2 คือมีส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั โดยมีคะแนนเฉล่ีย 3.92  
(ระดบัมาก)  ส่วนอนัดบัท่ี 3 คือการมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพและ
เพียงพอ โดยมีคะแนนเฉล่ีย 3.74 (ระดบัมาก)   
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   ส าหรับนกัศึกษาท่ีสังกดัมหาวทิยาลยัพายพั  ไดใ้หค้วามส าคญัในเร่ืองของการมีส่ือ
การเรียนการสอนท่ีทนัสมยัเป็นอนัดบั 1 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.43 (ระดบัมากท่ีสุด) 
อนัดบัท่ี 2 คือ ห้องสมุดมีหนังสือมากมายและทันสมยั โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.28  
(ระดบัมากท่ีสุด)  ส่วนอนัดบัท่ี 3 คือ มีสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดร่มร่ืน สวยงามน่า
อยู ่โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.00  (ระดบัมาก)   

   หากพิจารณาในภาพรวมแลว้ นกัศึกษาท่ีศึกษาในศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัร
ผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ ได้ให้ความส าคญัในเร่ืองของการห้องสมุดมี
หนังสือมากมายและทันสมยั เป็นอนัดับ 1 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.14 (ระดบัมาก) 
อนัดบัท่ี 2 คือ การมีส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.04  (ระดบั
มาก) ส่วนอนัดบัท่ี 3 คือ การมีสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดร่มร่ืน สวยงามน่าอยู ่โดยมี
คะแนนเฉล่ีย 3.77 (ระดบัมาก)  (ตารางท่ี 4.19)   

ตารางที ่4.19 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่  จ  าแนกตามสถาบนัการศึกษา 

ปัจจยั 

สถาบันการศึกษา  
รวม มช. (N=103) ม.พายพั (N=39) 

ค่า
เฉ
ลีย่

 

แป
ลผ

ล 

อนั
ดบั

 

ค่า
เฉ
ลีย่

 

แป
ลผ

ล 

อนั
ดบั

 

ค่า
เฉ
ลีย่

 

แป
ลผ

ล 

อนั
ดบั

 

6.1 มีสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดร่มร่ืน 
สวยงามน่าอยู ่

3.68 มาก 4 4.00 มาก 3 3.77 มาก 3 

6.2 มีส่ือการเรียนการสอนท่ี
ทนัสมยั 

3.92 มาก 2 4.43 มากที่สุด 1 4.04 มาก 2 

6.3 มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ 

3.74 มาก 3 3.82 มาก 4 3.76 มาก 4 

6.4 หอ้งสมุดมีหนงัสือมากมายและ
ทนัสมยั 

4.09 มาก 1 4.28 มากที่สุด 2 4.14 มาก 1 

ทีม่า: จากการศึกษา  
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  7) ปัจจัยด้านการประชาสัมพนัธ์ จ าแนกตามสถาบันการศึกษา 

   หากพิจารณาปัจจยัด้านการประชาสัมพนัธ์ โดยสถานศึกษามีการประชาสัมพนัธ์
หลกัสูตรท่ีดี มีเน้ือหาน่าสนใจนั้น ทั้ ง 2 สถาบนัการศึกษาได้ให้ความส าคญักับ
ปัจจยัดงักล่าวในระดบัมาก โดยนักศึกษาสังกดัมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคะแนน
เฉล่ีย 3.92 (ระดับมาก) และมหาวิทยาลัยพายพั มีคะแนนเฉล่ีย4.10 (ระดับมาก) 
(ตารางท่ี 4.20) 

   เม่ือพิจารณาในภาพรวมแลว้ นกัศึกษาท่ีศึกษาในศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัร
ผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองของการการท่ีสถานศึกษา
มีการประชาสัมพนธ์หลกัสูตรท่ีดี มีเน้ือหาน่าสนในอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉล่ีย 
คือ 3.96 

ตารางที ่4.20 ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่  จ  าแนกตามสถาบนัการศึกษา  

ปัจจยั 

สถาบันการศึกษา  
รวม มช. (N=103) ม.พายพั (N=39) 

ค่า
เฉ
ลีย่

 

แป
ลผ

ล 

อนั
ดบั

 

ค่า
เฉ
ลีย่

 

แป
ลผ

ล 

อนั
ดบั

 

ค่า
เฉ
ลีย่

 

แป
ลผ

ล 

อนั
ดบั

 

7.1 สถานศึกษามีการประชาสมัพนธ์
หลกัสูตรท่ีดี มีเน้ือหาน่าสนใจ 

3.92 มาก 1 4.10 มาก 1 3.96 มาก 1 

ทีม่า: จากการศึกษา 
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4.3 ต้นทุนส่วนบุคคลของการลงทุนทางการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
ในจังหวดัเชียงใหม่ 

 4.3.1 ต้นทุนทางตรง 

  การลงทุนทางการศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ 
มีตน้ทุนทางตรงโดยคิดรวมจาก 1) ค่าท่ีพกั 2) ค่าวสัดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา 3) ค่าหนงัสือ 
เอกสารประกอบการเรียนและค่าถ่ายเอกสาร 4) ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม (ไม่มีแอลกอฮอล์) 
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกลบั ท่ีพกั-สถานศึกษา 6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลบั
ภูมิล าเนา 7) ค่าเคร่ืองแต่งกายชุดนักศึกษา 8) ค่าเคร่ืองแบบฝึกปฏิบติังาน ซ่ึงมีค่าโดย
เฉล่ียต่อคนต่อหลกัสูตรเท่ากบั 42,513.09 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัท่ีพกัสูงสุดเป็น
อนัดบั 1 คิดเป็นร้อยละ 47.46 ของตน้ทุนทางตรง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียต่อคนต่อหลกัสูตรเท่ากบั 
20,176.08 บาท อนัดบั 2 คือ ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ไป-กลบั ท่ีพกั-สถานศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 23.23 ของตน้ทุนทางตรง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียต่อคนต่อหลกัสูตรเท่ากบั 9,874.92 บาท  
และอนัดบั 3 คือ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางกลบัภูมิล าเนา คิดเป็นร้อยละ 12.77 ของตน้ทุน
ทางตรง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียต่อคนต่อหลกัสูตรเท่ากบั 5,428.92 บาท    

  เม่ือพิจารณาตามสังกัดสถาบันการศึกษาพบว่า ต้นทุนทางตรงโดยเฉล่ียต่อคนต่อ
หลกัสูตรของนกัศึกษาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่นั้น มีค่าเท่ากบั 35,187.35 บาท 
โดยมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีพกัสูงสุดเป็นอนัดบั 1 คิดเป็นร้อยละ 36.45 ของตน้ทุนทางตรง 
ซ่ึงมีค่าเฉล่ียต่อคนต่อหลักสูตรเท่ากับ 12,827.16 บาท อันดับ 2 คือ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ไป-กลับ ท่ีพัก-สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 31.82 ของต้นทุนทางตรง ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียต่อคนต่อหลกัสูตรเท่ากบั 11,196 บาท  และอนัดบั 3 คือ ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
กลบัภูมิล าเนา คิดเป็นร้อยละ 11.53  ของตน้ทุนทางตรง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียต่อคนต่อหลกัสูตร
เท่ากบั 4,057.80 บาท 

  ส าหรับนกัศึกษาท่ีสังกดัมหาวิทยาลยัพายพันั้น พบวา่มีตน้ทุนทางตรงเท่ากบั 49,838.82 บาท 
โดยมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีพกัสูงสุดเป็นอนัดบั 1 คิดเป็นร้อยละ 55.23 ของตน้ทุนทางตรง
ซ่ึงมีค่าเฉล่ียต่อคนต่อหลักสูตรเท่ากับ 27,525.00 บาท อันดับ 2 คือ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ไป-กลับ ท่ีพัก-สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 17.16 ของต้นทุนทางตรง ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียต่อคนต่อหลักสูตรเท่ากับ 8,553.84 บาท และอันดับ 3 คือ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางกลบัภูมิล าเนา คิดเป็นร้อยละ 13.64 ของตน้ทุนทางตรง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียต่อคนต่อ
หลกัสูตรเท่ากบั 6,800.04 บาท (ตารางท่ี 4.21) 



 

 

ตารางที ่4.21 ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลของการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเฉล่ียต่อคนต่อหลักสูตร จ าแนกตาม
สถาบนัการศึกษา 

 
ประเภท 

สถาบันการศึกษา 

มช. ม.พายพั รวม 

ค่าเฉลีย่ ร้อยละ SD ค่าเฉลีย่ ร้อยละ SD ค่าเฉลีย่ ร้อยละ SD 
1. ค่าท่ีพกั 12,827.16 36.45 16,529.00 27,525 55.23 14,381.00 20,176.08 47.46 866.08 
2. ค่าวสัดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา 639.17 1.82 558.61 484.61 0.97 271.00 561.89 1.32 109.29 
3. ค่าหนงัสือ เอกสารประกอบการเรียน 

และค่าถ่ายเอกสาร 
536.55 1.53 560.00 541.67 1.09 495.34 539.11 1.27 3.62 

4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม (ไม่มี
แอลกอฮอล)์ 

2,540.86 7.22 1,153.32 2,650.00 5.32 1,199.69 2,595.43 6.10 77.17 

5. ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ไป-กลบั ท่ี
พกั-สถานศึกษา 

11,196.00 31.82 7,354.02 8,553.84 17.16 6,987.28 9,874.92 23.23 1,868.29 

6. ค่าใชจ่้ายในการเดินทางกลบัภูมิล าเนา 4,057.80 11.53 4,424.58 6,800.04 13.64 4,099.25 5,428.92 12.77 1,939.06 
7. ค่าเคร่ืองแต่งกายชุดนกัศึกษา 1,594.66 4.53 712.35 1,472.85 2.96 618.03 1,533.75 3.61 86.13 
8. ค่าเคร่ืองแบบฝึกปฏิบติังาน 1,795.15 5.10 1,056.76 1,810.81 3.63 677.32 1,802.98 4.24 11.073 

รวม 35,187.35 100.00  49,838.82 100.00  42,513.09 100.00  

ทีม่า: จากการศึกษา  
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 4.3.2 ต้นทุนส่วนบุคคลทางตรง (Direct Private Cost) 

  จากการศึกษาพบวา่ การศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลในมหาวทิยาลยั 
เชียงใหม่นั้ น มีต้นทุนส่วนบุคคลทางตรง (Direct Private Cost)โดยเฉล่ียต่อคนต่อ
หลกัสูตรเท่ากบั 101,187.35 บาท และ การศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล
ในมหาวิทยาลยัพายพั มีตน้ทุนส่วนบุคคลทางตรง (Direct Private Cost)โดยเฉล่ียต่อคน
ต่อหลกัสูตรเท่ากบั 98,838.82 บาท  (ตารางท่ี 4.22) 

ตารางที ่4.22 ตน้ทุนส่วนบุคคลทางตรง (Direct Private Cost) ของการศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัร
ผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเฉล่ียต่อคนต่อหลกัสูตร จ าแนกตามสถาบนัการศึกษา  
จ าแนกตามสถาบนัการศึกษา 

สถาบันการศึกษา ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล ค่าธรรมเนียมการศึกษา รวม 
มช. 35,187.35 66,000 101,187.35 
ม.พายพั 49,838.82 49,000 98,838.82 
ที่มา: จากการศึกษา 

 4.3.3 ต้นทุนส่วนบุคคลทางอ้อม (Indirect Private Cost) หรือค่าเสียโอกาสจากรายไดค้่าจา้ง
ท่ีนักศึกษาสมควรได้รับจากการท างาน แต่ต้องเสียไปเพื่อใช้เวลาในการศึกษาใน
หลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล (หลกัสูตร 1 ปี) ในการวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ช้ขอ้มูล
ของอตัราค่าจา้งแรงงานขั้นต ่าในเขตทอ้งท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นค่าจา้งแรงงานขั้นต ่า
ในอตัรา 300 บาทต่อวนั ตามประกาศเร่ือง “อตัราค่าจา้งขั้นต ่า(ฉบบัท่ี 7) ” เม่ือวนัท่ี 17 
ตุลาคม 2554 โดยมีผลใช้บงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป1 ค  านวนกบัวนั
ท างานประจ าปี จ  านวน 247 วนั (ค านวนจากวนัท างานปกติต่อสัปดาห์ 5 วนั คูณดว้ย 52 
สัปดาห์ เท่ากบั 260 วนั หักดว้ยจ านวนวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 13 วนั) นั้น พบวา่ ตน้ทุนค่า
เสียโอกาสจากรายไดค้่าจา้งท่ีนกัศึกษาสมควรไดรั้บจากการท างานของการเขา้ศึกษาใน
หลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล (หลกัสูตร 1 ปี) มีค่าเท่ากบั 74,100 บาท ต่อคน
ต่อหลกัสูตร และตน้ทุนค่าเสียโอกาสจากผลตอบแทนดอกเบ้ียเงินฝากของตน้ทุนตั้งแต่
ตน้จนจบการศึกษา โดยอา้งอิงจากค่าเฉล่ียของอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 1 ปี ของ
ธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย จ านวน 17 แห่ง มีค่าเท่ากบัร้อยละ 1.942 

 

1 ท่ีมา: http://www.mol.go.th/employee/interesting_information/4131 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2557 
2 ท่ีมา: http://www.bot.or.th/thai/statistics/financialmarkets/interestrate/_layouts/application/interest_rate/IN_Rate.aspx ขอ้มูล ณ วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2557 
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  ดงันั้น ตน้ทุนค่าเสียโอกาสจากผลตอบแทนดอกเบ้ียเงินฝากของตน้ทุนตั้งแต่ตน้จนจบ
การศึกษาท่ีนกัศึกษาสูญเสียไประหวา่งการศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล 
(หลกัสูตร 1 ปี) นั้น หากเป็นผูศึ้กษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล (หลกัสูตร 1 ปี) 
ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่จะมีค่าเท่ากบั 1,963.03 บาท ส่วนมหาวิทยาลยัพายพัจะมีค่า
เท่ากบั 1,917.47 บาท  (ตารางท่ี 4.23) 

 4.3.4 ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลใน
จังหวดัเชียงใหม่  

  ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลใน
จังหวดัเชียงใหม่นั้ น หากเป็นผู ้ศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู ้ช่วยพยาบาล 
(หลกัสูตร 1 ปี)  ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จะมีค่าโดยเฉล่ียเท่ากับ 177,250.38 บาท  
โดยเป็นตน้ทุนส่วนบุคคลทางตรง (Direct Private Cost) จ านวน  101,187.35 บาทต่อคน
ต่อหลักสูตร ซ่ึงประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมการศึกษา 
จ านวน 66,000 บาท ต่อคนต่อหลกัสูตร และค่าใช้จ่ายทางการศึกษาท่ีไม่ถูกรวมไวใ้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา3 โดยเฉล่ียเท่ากบั 35,187.35 บาท ต่อคนต่อหลกัสูตร และตน้ทุน
ส่วนบุคคลทางอ้อม (Indirect Private Cost) โดยเฉล่ียเท่ากับ 76,063.03บาท ต่อคนต่อ
หลกัสูตร ซ่ึงประกอบด้วย ค่าเสียโอกาสจากรายได้ค่าจา้งแรงงานขั้นต ่าในอตัรา 300 
บาทต่อวนั ท่ีนกัศึกษาสมควรไดรั้บจากการท างาน แต่ตอ้งเสียไปเพื่อใชเ้วลาในการศึกษา
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผูช่้วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) และค่าเสียโอกาสจาก
ผลตอบแทนดอกเบ้ียเงินฝากของตน้ทุนการศึกษา ซ่ึงมีเฉล่ียค่าเท่ากบั 1,963.03 บาท ต่อ
คนต่อหลกัสูตร ค านวนโดยอา้งอิงจากค่าเฉล่ียของอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 1 ปี ของ
ธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย จ านวน  17 แห่ง ซ่ึงมีค่าเท่ากบัร้อยละ 1.94 

 

 

 

 
3 ได้แก่ 1) ค่าท่ีพกั 2) ค่าวสัดุอุปกรณ์เพ่ือการศึกษา  3) ค่าหนังสือ เอกสารประกอบการเรียน และค่าถ่ายเอกสาร 4) ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม (ไม่นบัรวมเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล)์ 5) ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ไป-กลบั ท่ีพกั-สถานศึกษา 6) ค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางกลบัภูมิล าเนา 7) ค่าเคร่ืองแต่งกายชุดนกัศึกษา 8) ค่าเคร่ืองแบบฝึกปฏิบติังาน 
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  ในส่วนของตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล 
(หลกัสูตร 1 ปี) ของมหาวทิยาลยัพายพัจะมีค่าโดยเฉล่ียเท่ากบั 174,856.29 บาทโดยเป็น
ตน้ทุนส่วนบุคคลทางตรง (Direct Private Cost) จ านวน 98,838.82 บาทต่อคนต่อหลกัสูตร
ซ่ึงประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 49,000 
บาทต่อคนต่อหลักสูตร และค่าใช้จ่ายทางการศึกษาท่ีไม่ถูกรวมไวใ้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา โดยเฉล่ียเท่ากบั 49,838.82 บาท ต่อคนต่อหลกัสูตร และตน้ทุนส่วนบุคคลทางออ้ม 
(Indirect Private Cost) โดยเฉล่ียเท่ากบั 76,017.47 บาท ต่อคนต่อหลกัสูตร ซ่ึงประกอบดว้ย 
ค่าเสียโอกาสจากรายไดค้่าจา้งแรงงานขั้นต ่าในอตัรา 300 บาทต่อวนั ท่ีนกัศึกษาสมควร
ไดรั้บจากการท างาน แต่ตอ้งเสียไปเพื่อใชเ้วลาในการศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัร
ผูช่้วยพยาบาล (หลกัสูตร 1 ปี) จ  านวน 74,100 บาท  และค่าเสียโอกาสจากผลตอบแทน
ดอกเบ้ียเงินฝากของต้นทุนการศึกษา ซ่ึงมีเฉล่ียค่าเท่ากับ 1,917.47 บาทต่อคนต่อ
หลักสูตร ค านวนโดยอ้างอิงจากค่าเฉล่ียของอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 1 ปี ของ
ธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย จ านวน  17 แห่ง ซ่ึงมีค่าเท่ากบัร้อยละ 1.94  
(ตารางท่ี 4.23) 

 



 

 

ตารางที ่4.23 ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเฉล่ียต่อคนต่อหลกัสูตร 

สถาบันการ
ศึกษา 

ค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษา 

(1) 

ค่าใช้จ่ายส่วน
บุคคล(2) 

ต้นทุนส่วนบุคคล
ทางตรง (Direct 
Private Cost) 
(3)=(1)+(2) 

ค่าเสียโอกาสจาก
รายได้ค่าจ้าง 

(4) 

ค่าเสียโอกาสจากผลตอบแทนดอกเบีย้
เงนิฝากของต้นทุนการศึกษา (5) 

ต้นทุนส่วนบุคคล
ทางอ้อม (Indirect 

Private Cost) 
(6)=(4)+(5) 

ต้นทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ส่วน

บุคคล 
(7)=(3)+(6) 

มช. 66,000 35,187.35 101,187.35 74,100 1,963.03 76,063.03 177,250.38 
ม.พายพั 49,000 49,838.82 98,838.82 74,100 1,917.47 76,017.47 174,856.29 
ทีม่า: จากการศึกษา 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา  

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล
ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาใน
หลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล ในจงัหวดัเชียงใหม่ และ 2) วิเคราะห์ตน้ทุนส่วนบุคคลของ
การลงทุนทางการศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อประโยชน์
ส าหรับเป็นขอ้มูลน าเสนอแก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรฯ ได้
อย่างเหมาะสมและตรงกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนเพื่อให้ผูท่ี้สนใจเขา้ศึกษาสามารถน าขอ้มูลเก่ียวกบั
ตน้ทุนส่วนบุคคลในการลงทุนศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล ไปช่วยตดัสินใจ
เก่ียวกบัการเลือกเรียนในหลกัสูตรดงักล่าวได ้ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบส ามะโน 
โดยมีประชากร 142 คน แบ่งเป็นนักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ  านวน 103 คน และ นกัศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล
ในมหาวิทยาลยัพายพั จ านวน 39 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถาม ซ่ึงวิเคราะห์โดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่ามธัยฐาน ค่าสูงสุด และค่าต ่าสุด โดยสามารถ
สรุปผลการศึกษา ไดด้งัน้ี 

 5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของประชากรนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ในจังหวดัเชียงใหม่ 

  นกัศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 
142 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 26 ปี มีภูมิล าเนาอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ พกั
อาศยัอยู่ในบา้นเช่า/หอพกัเอกชน เกรดเฉล่ียในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายอยู่ในช่วง  
2.01-2.50 ผูป้กครองประกอบอาชีพเกษตรกร/ ท าสวน /ท านา โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ของครอบครัว เท่ากบั 18,082 บาท  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีนกัศึกษาไดรั้บ เท่ากบั 4,258 บาท 
อีกทั้งนกัศึกษาส่วนใหญ่ท่ีเขา้ศึกษาในหลกัสูตรน้ีไม่ไดรั้บการสนบัสนุนทุนการศึกษา 
และไม่ไดกู้ย้มืเงินเพื่อการศึกษา 
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  เม่ือพิจารณาตามสังกดัสถาบนัการศึกษา พบวา่ นกัศึกษาท่ีสังกดัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
จ  านวน 103 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 27 ปี มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวดั
เชียงใหม่ พกัอาศยัอยู่ในบา้นเช่า/หอพกัเอกชน มีเกรดเฉล่ียในระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลายอยู่ในช่วง 2.51-3.00 ผูป้กครองประกอบอาชีพเกษตรกร/ ท าสวน /ท านา โดยมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว เท่ากบั 19,025 บาท  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีนกัศึกษา
ได้รับ เท่ากบั 8,184 บาท  อีกทั้งนักศึกษาส่วนใหญ่ท่ีเขา้ศึกษาในหลกัสูตรน้ีไม่ได้รับ
การสนับสนุนทุนการศึกษา และไม่ได้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ส่วนนักศึกษาท่ีสังกัด
มหาวิทยาลัยพายพั จ านวน 39 คนนั้ น ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 23 ปี มี
ภูมิล าเนาอยู่ในจังหวดัเชียงใหม่  พักอาศัยอยู่กับบิดา/มารดา เกรดเฉล่ียในระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายอยู่ในช่วง 2.01-2.50 ผูป้กครองประกอบอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
และรับจา้งในสัดส่วนท่ีเท่ากนั โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว เท่ากบั 15,590 บาท  
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีนกัศึกษาไดรั้บ เท่ากบั 8,184 บาท อีกทั้งนกัศึกษาส่วนใหญ่ท่ีเขา้ศึกษา
ในหลกัสูตรน้ีไม่ไดรั้บการสนบัสนุนทุนการศึกษา และไม่ไดกู้ย้มืเงินเพื่อการศึกษา 

 5.1.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ในจังหวดัเชียงใหม่ 

  จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัด้านบุคลากรเป็นปัจจยัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเข้า
ศึกษาในหลกัสูตรดงักล่าวเป็นอนัดบั 1 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.10 (ระดบัมาก) รองลงมา
คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ ตามล าดบั 

  เม่ือพิจารณาตามสังกดัสถาบนัการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาท่ีสังกดัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่นั้น  
ให้ความส าคญักับปัจจยัด้านด้านผลิตภณัฑ์และบริการ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่  
เป็นอนัดบั 1 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.07 (ระดบัมาก) รองลงมาคือปัจจยัดา้นบุคลากร และ
ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ ตามล าดบั  ส าหรับนักศึกษาท่ีสังกดัมหาวิทยาลยัพายพั  
ได้ให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านด้านปัจจยัด้านบุคลากร เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่  
เป็นอนัดบั 1 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.10 (ระดบัมาก) รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นดา้นผลิตภณัฑ์
และบริการ และ ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ ตามล าดบั หากแบ่งพิจารณาปัจจยัทีละดา้น 
จ านวน 7  ดา้น โดยจ าแนกตามสถาบนัการศึกษา ไดผ้ลการศึกษา ดงัน้ี  
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  1) ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์และการบริการ  

   นกัศึกษาท่ีสังกดัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ให้ความส าคญัในช่ือเสียงของหลกัสูตรซ่ึง
เป็นท่ียอมรับ เป็นอนัดบั 1 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.40 (ระดบัมากท่ีสุด)  รองลงมาคือ 
หลกัสูตรท่ีเปิดสอนมีความน่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
และมีกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีการส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตามล าดบั 

   ส าหรับนกัศึกษาท่ีสังกดัมหาวทิยาลยัพายพันั้น ไดใ้หค้วามส าคญัในเร่ืองของหลกัสูตร
ท่ีเปิดสอนว่ามีความน่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต เป็น
อนัดับ 1 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.30 (ระดับมากท่ีสุด) รองลงมาคือเม่ือส าเร็จการศึกษา
สามารถหางานท าไดง่้ายและ มีความไดเ้ปรียบเม่ือสมคัรงาน และมีกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนและมีการส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ตามล าดบั 

  2) ปัจจัยด้านด้านราคา จ าแนกตามสถาบันการศึกษา 

   นกัศึกษาท่ีสังกดัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองของการมีแหล่ง
ทุนสนับสนุนการศึกษาเป็นอนัดับ 1 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 2.71 (ระดับปานกลาง)  
รองลงมา คือ มีค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตรถูกกวา่เม่ือเทียบกบัมหาวิทยาลยัอ่ืน 
และสามารถเบิกค่าเล่าเรียนได ้ ตามล าดบั   

   ส าหรับนักศึกษาท่ีสังกดัมหาวิทยาลยัพายพั ได้ให้ความส าคญัในเร่ืองของการมี
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตรถูกกว่าเม่ือเทียบกบัมหาวิทยาลยัอ่ืน เป็น
อนัดบั 1 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.56 (ระดบัมากท่ีสุด) รองลงมาคือมีแหล่งทุนสนบัสนุน
การศึกษา และ สามารถเบิกค่าเล่าเรียนได ้ตามล าดบั 

  3) ปัจจัยด้านสถานที ่จ าแนกตามสถาบันการศึกษา 

   นกัศึกษาท่ีสังกดัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองของการท่ีสถาบนัการศึกษา
อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน ศูนยก์ารคา้ เป็นอนัดบั 1 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.31 (ระดบัมากท่ีสุด) 
รองลงมาคือสามารถเดินทางได้สะดวก และส่ิงแวดล้อมเอ้ืออ านวยแก่การเรียน 
ตามล าดบั 
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   ส าหรับนักศึกษาท่ีสังกดัมหาวิทยาลยัพายพั ได้ให้ความส าคญัในเร่ืองของการท่ี
สถานศึกษามีส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวยแก่การเรียน เป็นอันดับ 1 รองลงมา คือ 
สามารถเดินทางไดส้ะดวก และมีท่ีจอดรถกวา้งขวาง ตามล าดบั 

  4) ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

   นกัศึกษาท่ีสังกดัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองของกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนมีคุณภาพ เป็นอนัดบั  1 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 3.85 (ระดบัมาก) 
รองลงมาคือ มีการใหค้  าแนะน าและดูแลเอาใจใส่ระหวา่งการศึกษา  

   ส าหรับนักศึกษาท่ีสังกดัมหาวิทยาลยัพายพั ได้ให้ความส าคญัในเร่ืองของการให้
ค  าแนะน าและดูแลเอาใจใส่ระหว่างการศึกษา  เป็นอนัดับ 1 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 
3.79 (ระดบัมาก) รองลงมาคือ กระบวนการจดัการเรียนการสอนมีคุณภาพ  

  5) ปัจจัยด้านบุคลากร   

   นกัศึกษาท่ีสังกดัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองของการท่ีสถาบนัการศึกษา
มีอาจารยท่ี์มีคุณภาพและดูแลเอาใจใส่นักศึกษา เป็นอนัดบั 1โดยมีคะแนนเฉล่ีย 
4.15 (ระดบัมาก) รองลงมาคือ อาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีสอนเป็นอยา่งดี 
และเจา้หนา้ท่ีใหก้ารบริการดว้ยความเตม็ใจ ตามล าดบั   

   ส าหรับนักศึกษาท่ีสังกัดมหาวิทยาลยัพายพัได้ให้ความส าคญัในเร่ืองของการท่ี
สถาบนัการศึกษามีอาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีสอนเป็นอย่างดี เป็น
อนัดบั 1 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.67 (ระดบัมากท่ีสุด)  รองลงมาคือ อาจารยมี์คุณภาพ
และมีการดูแลเอาใจใส่นักศึกษา และ เจ้าหน้าท่ีให้การบริการด้วยความเต็มใจ 
รวดเร็ว ตามล าดบั 

  6) ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ 

   นกัศึกษาท่ีสังกดัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ได้ให้ความส าคญัในเร่ืองของห้องสมุดมี
หนงัสือมากมายและทนัสมยั เป็นอนัดบั 1 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.28 (ระดบัมากท่ีสุด) 
รองลงมาคือ มีส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั และการมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอตามล าดบั  
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   ส าหรับนกัศึกษาท่ีสังกดัมหาวทิยาลยัพายพั  ไดใ้หค้วามส าคญัในเร่ืองของการมีส่ือ
การเรียนการสอนท่ีทนัสมยัเป็นอนัดบั 1 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.44 (ระดบัมากท่ีสุด) 
รองลงมาคือ ห้องสมุดมีหนงัสือมากมายและทนัสมยั และ มีสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาด
ร่มร่ืน สวยงามน่าอยู ่ตามล าดบั 

  7) ปัจจัยด้านการประชาสัมพนัธ์  

   หากพิจารณาปัจจยัด้านการประชาสัมพนัธ์ โดยสถานศึกษามีการประชาสัมพนัธ์
หลกัสูตรท่ีดี มีเน้ือหาน่าสนใจนั้น ทั้ ง 2 สถาบนัการศึกษาได้ให้ความส าคญักับ
ปัจจยัดงักล่าวในระดบัมาก โดยนกัศึกษาสังกดัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีคะแนนเฉล่ีย 
4.10 (ระดบัมาก) และมหาวทิยาลยัพายพั  มีคะแนนเฉล่ีย 3.92 (ระดบัมาก) 

 5.1.3 ต้นทุนส่วนบุคคลของการลงทุนทางการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
ในจังหวดัเชียงใหม่ 

  การศึกษาตน้ทุนส่วนบุคคลของการลงทุนทางการศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัร
ผูช่้วยพยาบาล ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเฉล่ียต่อคนต่อหลกัสูตร มีผลการศึกษาดงัน้ี 

  1) ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล 

   ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลโดยเฉล่ียต่อคนต่อหลักสูตรของการศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่นั้น มีค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลเฉล่ีย
ต่อคนต่อหลกัสูตร 42,513.09 บาท โดยมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีพกัสูงสุดเป็นอนัดบั 1 
รองลงมาคือ ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ไป-กลบั ท่ีพกั-สถานศึกษา และค่าใชจ่้ายใน
การเดินทางกลบัภูมิล าเนา ตามล าดบั 

   เม่ือพิจารณาตามสังกดัสถาบนัการศึกษาพบวา่ ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลเฉล่ียต่อคนต่อ
หลกัสูตรของนกัศึกษาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่นั้น มีค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
เฉล่ียต่อคนต่อหลักสูตร 35,187.35 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับท่ีพกัสูงสุดเป็น
อนัดบั 1 รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไป-กลบั ท่ีพกั-สถานศึกษา และ
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางกลบัภูมิล าเนา ตามล าดบั 

   ส าหรับนกัศึกษาท่ีสังกดัมหาวิทยาลยัพายพันั้น พบว่ามีค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลเฉล่ีย 
ต่อคนต่อหลกัสูตร 49,838.82 บาท โดยมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีพกัสูงสุดเป็นอนัดบั 1 
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รองลงมา คือ ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ไป-กลบั ท่ีพกั-สถานศึกษา และค่าใชจ่้ายใน
การเดินทางกลบัภูมิล าเนา ตามล าดบั 

  2) ตน้ทุนส่วนบุคคลทางตรง (Direct Private Cost) 

   การศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู ้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มีต้นทุนส่วนบุคคลทางตรง (Direct Private Cost) โดยเฉล่ียต่อคนต่อหลักสูตร
เท่ากบั 101,187.35 บาท ส่วนการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลใน
มหาวิทยาลยัพายพั มีตน้ทุนส่วนบุคคลทางตรง (Direct Private Cost) โดยเฉล่ียต่อ
คนต่อหลกัสูตรเท่ากบั 98,838.82 บาท   

  3) ต้นทุนส่วนบุคคลทางอ้อม (Indirect Private Cost) 

   การศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มี
ตน้ทุนส่วนบุคคลทางออ้ม (Indirect Private Cost) ซ่ึงประกอบด้วย ตน้ทุนค่าเสีย
โอกาสจากรายได้ค่าจา้งท่ีนกัศึกษาสมควรไดรั้บจากการท างานและตน้ทุนค่าเสีย
โอกาสจากผลตอบแทนดอกเบ้ียเงินฝากของตน้ทุนตั้งแต่ตน้จนจบการศึกษา เท่ากบั 
74,100 บาท ต่อคนต่อหลักสูตร และ 1,963.03 บาทตามล าดับ ส่วนมหาวิทยาลัย
พายพันั้น มีค่าเท่ากบั 74,100 บาท ต่อคนต่อหลกัสูตร และ 1,917.47 บาทตามล าดบั 

  4) ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ในจังหวดัเชียงใหม่  

   ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ส่วนบุคคลของของการศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัร
ผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่นั้น หากเป็นผูศึ้กษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัร
ผูช่้วยพยาบาล (หลกัสูตร 1 ปี) ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จะมีค่าโดยเฉล่ียเท่ากบั 
177,250.38 บาท  โดยเป็นตน้ทุนส่วนบุคคลทางตรง (Direct Private Cost) จ านวน  
101,187.35 บาทต่อคนต่อหลกัสูตร ซ่ึงประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาหรือ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 66,000 บาท ต่อคนต่อหลักสูตร และค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษาท่ีไม่ถูกรวมไวใ้นค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยเฉล่ียเท่ากบั 35,187.35 
บาท ต่อคนต่อหลกัสูตร และตน้ทุนส่วนบุคคลทางออ้ม (Indirect Private Cost) โดย
เฉล่ียเท่ากบั 76,063.03บาท ต่อคนต่อหลกัสูตร ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเสียโอกาสจาก
รายได้ค่าจา้งแรงงานขั้นต ่า ในอตัรา 300 บาทต่อวนั จ านวน 74,100 บาท และค่า
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เสียโอกาสจากผลตอบแทนดอกเบ้ียเงินฝากของต้นทุนการศึกษา ซ่ึงมีเฉล่ียค่า
เท่ากบั 1,963.03 บาท ต่อคนต่อหลกัสูตร 

   ในส่วนของตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ส่วนบุคคลของผูท่ี้ศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัร
ผูช่้วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ของมหาวิทยาลัยพายพั จะมีค่าโดยเฉล่ียเท่ากับ 
174,856.29 บาท โดยเป็นตน้ทุนส่วนบุคคลทางตรง (Direct Private Cost) จ านวน  
98,838.82 บาทต่อคนต่อหลักสูตร ซ่ึงประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาหรือ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 49,000 บาท ต่อคนต่อหลักสูตร และค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษาท่ีไม่ถูกรวมไวใ้นค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยเฉล่ียเท่ากบั 49,838.82 บาท 
ต่อคนต่อหลกัสูตร และตน้ทุนส่วนบุคคลทางออ้ม (Indirect Private Cost) โดยเฉล่ีย
เท่ากบั 76,017.47 บาท ต่อคนต่อหลกัสูตร ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเสียโอกาสจากรายได้
ค่าจา้งแรงงานขั้นต ่าในอตัรา 300 บาทต่อวนั จ านวน 74,100 บาท และค่าเสียโอกาส
จากผลตอบแทนดอกเบ้ียเงินฝากของตน้ทุนการศึกษา ซ่ึงมีเฉล่ียค่าเท่ากบั 1,917.47 บาท 
ต่อคนต่อหลกัสูตร  

5.2  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1) จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลใน
จงัหวดัเชียงใหม่นั้น มีเกรดเฉล่ียก่อนเขา้รับการศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงการเรียนใน
สายงานวิชาชีพทางการพยาบาลนั้น  ควรมีผลการเรียนท่ีดี เน่ืองจากเน้ือหาท่ีใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนค่อนขา้งยาก ดงันั้น สถานศึกษาจึงควรมอบทุนให้นกัศึกษาท่ีมีผลการ
เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์เพื่อกระตุน้ใหผู้ท่ี้มีผลการเรียนดีหนัมาสนใจเรียนในดา้นน้ี
เพิ่มมากข้ึน โดยผูท่ี้มีผลการเรียนดีน้ีเองท่ีจะสามารถช่วยอธิบายเน้ือหาท่ีเรียนแก่เพื่อน
ร่วมรุ่นได ้

 2) จากการศึกษาปัจจยัด้านราคาพบว่า นักศึกษาได้ให้ความส าคญัเก่ียวกับการมีแหล่งทุน
สนับสนุนการศึกษาเป็นอนัดับ 1 ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเข้าศึกษา
ทั้งหมด แต่ในความเป็นจริงกลบัมีแหล่งทุนสนบัสนุนการศึกษาในหลกัสูตรน้ีไม่มากนกั 
โดยเฉพาะมหาวิทยาลยัพายพัท่ีไม่มีแหล่งทุนสนบัสนุนการศึกษาเลย ดงันั้น สถานศึกษา
ควรจดัหาแหล่งทุนสนบัสนุนการศึกษาให้กบันกัศึกษา เพื่อให้มีผูส้นใจสมคัรเขา้เรียนใน
หลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลเพิ่มมากข้ึน ท าให้การคดักรองบุคคลเพื่อเขา้ศึกษา
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ประกอบกบัตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษา
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ในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล (หลกัสูตร 1 ปี) นั้น  มีมูลค่าค่อนขา้งสูง ทั้งใน
ส่วนของตน้ทุนส่วนบุคคลทางตรง (Direct Private Cost) และตน้ทุนส่วนบุคคลทางออ้ม 
(Indirect Private Cost) ซ่ึงประกอบดว้ยตน้ทุนค่าเสียโอกาสจากรายไดค้่าจา้งท่ีนักศึกษา
สมควรไดรั้บจากการท างานและตน้ทุนค่าเสียโอกาสจากผลตอบแทนดอกเบ้ียเงินฝากของ
ต้นทุน ตั้ งแต่ต้นจนจบการศึกษานั้ น ไม่สามารถปรับลดได้ มีเพียงต้นทุนส่วนบุคคล
ทางตรง (Direct Private Cost) ท่ีสามารถปรับลดได ้ดงันั้นทางมหาวิทยาลยัจึงควรปรับลด
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือจดัหาหอพกัในมหาวิทยาลยัส าหรับให้นกัศึกษาในหลกัสูตรน้ี 
ไดเ้ขา้พกัในหอพกัท่ีใกลก้บัมหาวิทยาลยั ซ่ึงเป็นการลดค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป-กลบั 
จากหอพกั-มหาวทิยาลยั  และเพื่อเป็นการสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกในการจดัหา
แหล่งทุนส าหรับการศึกษาให้กบันักศึกษาอีกทางหน่ึง สถานศึกษาควรจดัหาแหล่งทุน  
ใหน้กัศึกษาไดกู้ย้มืเงินในอตัราดอกเบ้ียต ่า  

5.3  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1) การศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้คน้พบปัจจยัดา้นอ่ืนท่ีอาจ
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล เช่น ระดบั
การศึกษาสูงสุดก่อนเขา้รับการศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล เน่ืองจาก
การศึกษาในคร้ังน้ี พบว่า มีนักศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล
จ านวนไม่น้อยมีระดบัการศึกษาสูงสุดคือ ระดับปริญญาตรี แต่กลับสนใจเข้าศึกษาใน
หลกัสูตรน้ี สถานการณ์ดา้นตลาดแรงงานของอาชีพผูช่้วยพยาบาล แรงจูงใจในการเขา้ศึกษา
จากครอบครัว เป็นตน้ 

 2) การศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาใน หลกัสูตร
ประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล ในสถาบนัการศึกษาต่างๆท่ีเปิดสอนในจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศ 
เพื่อน ามาเปรียบเทียบเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายในการวางแผนพฒันาต่อไป 
และสามารถน าผลการศึกษาไปใชใ้นอนาคตได ้

 3) การศึกษาคร้ังต่อไปควรพฒันาแบบสอบถาม โดยเพิ่มความละเอียดของแบบสอบถามให้มี
ค่าความละเอียดของระดบัความคิดเห็นเป็น 1-10 เพื่อให้สามารถเห็นภาพรวมของระดบั
ความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัร
ผูช่้วยพยาบาล ไดอ้ยา่งชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
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ภาคผนวก ก 

ตวัอย่างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 

แบบสอบถามประกอบการวิจัย 
เร่ือง ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกเข้าศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

ในจังหวดัเชียงใหม่ 
 
 แบบสอบถามน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผลท่ีได้จะน าไปใช้เพื่อวตัถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้ น ส าหรับ
แบบสอบถามจะมีทั้งหมด 3 ส่วน ดงัน้ี  
 ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนที ่2 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ี มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล  
 ส่วนที ่3 ขอ้มูลเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม          
ค าช้ีแจง  โปรดตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริง  โดยท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง  

หนา้ค าตอบ และเติมขอ้ความในช่องท่ีเวน้วา่งไว ้        
1.เพศ    ชาย   หญิง  

2. อาย ุ ................................................................... ปี 

3. ภูมิล าเนา   เชียงใหม่   อ่ืนๆ (โปรดระบุ )………  

4. ท่ีพกัอาศยัปัจจุบนั  
 

 หอพกัของมหาวทิยาลยั  
 บา้นของบิดา/มารดา  

 บา้นเช่า/ หอพกัเอกชน  
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ )….… 

5. เกรดเฉล่ียในระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย 

 ต ่ากวา่ 1.50           
 2.01 – 2.50 
 3.01 - 3.50 

 1.51 - 2.00 
 2.51 - 3.00 
 3.51 - 4.00   
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6. สถานศึกษาท่ีท่าน
ศึกษาอยู ่

 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  มหาวทิยาลยัพายพั 

7. อาชีพผูป้กครอง  ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ   คา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั 
  รับจา้ง        เกษตรกร / ท าสวน / ท านา 
  พนกังานบริษทัเอกชน  อ่ืนๆระบุ.................................   

8.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว   .................................................................... บาท 

9.  รายไดต่้อเดือนท่ีนกัศึกษาไดรั้บ        ..................................................................... บาท 

  จากผูป้กครอง….………………………….………..บาท  
 จากการท างาน......................…………….......…........บาท 
 จากทุนการศึกษา.….................………….……..........บาท   
 จากการกูย้มื………...…….......……………………..บาท  

 
ส่วนที ่2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในค าตอบท่ีเห็นวา่เหมาะสม มีอิทธิพล หรือมีความส าคญัต่อการ

ตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลของท่านมากท่ีสุด 
 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกเข้าศึกษา ความส าคัญ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
1.1 หลกัสูตรมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ

โดยทัว่ไป 
     

1.2 เม่ือส าเร็จการศึกษาสามารถหางานท า
ไดง่้ายและมีความไดเ้ปรียบเม่ือสมคัรงาน 

     

1.3 หลกัสูตรท่ีเปิดสอน มีความน่าสนใจ
และมี ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพใน
อนาคต 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกเข้าศึกษา 

ความส าคัญ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1.4  มีกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีการ
ส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

     

2.ด้านราคา 
2.1 มีค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอด

หลกัสูตรถูกกวา่เม่ือเทียบกบัมหาวทิยาลยัอ่ืน 
     

2.2 สามารถเบิกค่าเล่าเรียนได ้      
2.3มีแหล่งทุนสนบัสนุนการศึกษา      

3. ด้านสถานที่ 
3.1 สามารถเดินทางไดส้ะดวก      
3.2 อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน ศูนยก์ารคา้      
3.3 มีท่ีจอดรถกวา้งขวาง      
3.4 ส่ิงแวดลอ้มเอ้ืออ านวยแก่การเรียน      

4.ด้านกระบวนการให้บริการ 
4.1กระบวนการจดัการเรียนการสอนมี

คุณภาพ 
 

     

4.2 มีการใหค้  าแนะน าและดูแลเอาใจใส่
ระหวา่งการศึกษา 

     

5.ด้านบุคลากร 
5.1 อาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ี

สอนเป็นอยา่งดี 
     

5.2 อาจารยมี์คุณภาพและมีการดูแลเอาใจ
ใส่นกัศึกษา 

     

5.3 เจา้หนา้ท่ีใหก้ารบริการดว้ยความเตม็ใจ 
รวดเร็ว 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกเข้าศึกษา 

ความส าคัญ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

6. ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
6.1 มีสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดร่มร่ืน 

สวยงามน่าอยู ่
     

6.2 มีส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั      
6.3 มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมี

ประสิทธิภาพและเพียงพอ 
     

6.4 หอ้งสมุดมีหนงัสือมากมายและทนัสมยั      
7. ด้านการประชาสัมพนัธ์ 

7.1 สถานศึกษามีการประชาสัมพนธ์
หลกัสูตรท่ีดี        มีเน้ือหาน่าสนใจ 

     

8. อืน่ๆ (โปรดระบุ)................................... 
…………………………………….…… 

     

 
ส่วนที ่3  ข้อมูลเกีย่วกบัค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
ค าช้ีแจง  โปรดเติมขอ้ความในช่องท่ีเวน้วา่งไว ้ 

3.1 ค่าใช้จ่ายในเร่ืองค่าธรรมเนียมการศึกษาทีนั่กศึกษาจ่ายให้กบัมหาวทิยาลยัโดยตรง  
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตร …………………………….. บาท  

3.2 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทีนั่กศึกษาจ่ายไประหว่างการศึกษาตลอดหลกัสูตร  
 1. ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัทีพ่กัอาศัยขณะก าลงัศึกษา (รวมค่าน า้ ค่าไฟ และค่าส่วนกลาง)  
  1.1 ค่าเช่าหอพกั (หอพกัในมหาวทิยาลยั) ………………..….… บาทต่อปีการศึกษา  
  1.2 ค่าเช่าบา้นหรือหอพกัเอกชน (หอพกันอกมหาวทิยาลยั)…………..บาทต่อเดือน  
  1.3 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ………...………………………………………. บาทต่อเดือน  
 2. ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัวสัดุอุปกรณ์เพือ่การศึกษา  
  2.1 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา……………………...บาทต่อเดือน  
  2.2 ค่าหนงัสือ เอกสารประกอบการเรียน และค่าถ่ายเอกสาร……..บาทต่อภาคการศึกษา  
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 3. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์) ………………………………บาทต่อเดือน  
 4. ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัยานพาหนะในการเดินทาง  
  4.1 ประเภทยานพาหนะท่ีใช้ในการเดินทางจากท่ีพกัมายงัมหาวิทยาลยั (สามารถระบุได้

มากกวา่ 1 รูปแบบการเดินทาง)  
     รถยนตส่์วนตวั  
     รถจกัรยานยนต ์ 
     อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................. 
  4.2 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป-กลบั จากท่ีพกัมายงัมหาวทิยาลยั………..บาทต่อเดือน  
  4.3 กรณีภูมิล าเนาต่างจงัหวดั ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป–กลบัภูมิล าเนาเดิม……บาทต่อ

เดือน  
  4.4 อ่ืนๆ โปรดระบุ …………………………………….……………………………… 
 5. ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย 
  5.1 ค่าเคร่ืองแต่งกายชุดนกัศึกษา ……………….…………………………….บาทต่อปี  
  5.2 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………..บาทต่อเดือน  
 6. ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติงาน 
  6.1 ค่าเคร่ืองแบบฝึกปฏิบัติงาน (รวมถึงค่าหมวก (ส าหรับนักศึกษาหญิง) และเข็มขัด 

(ส าหรับนกัศึกษาชายดว้ย))........................................................................บาทต่อปี 
  6.2 อ่ืนๆโปรดระบุ …….…………………………..........……………….…..บาทต่อปี 
 7. ค่ากจิกรรมต่างๆ  
  7.1 ค่ากิจกรรมรับนอ้ง.....................................................................................บาทต่อปี  
  7.2 อ่ืนๆโปรดระบุ …….………………………………………...…………..บาทต่อปี  
 8. ท่านมีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายส าหรับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

หรือไม่ (โปรดระบุ)………………………………………………..................................  
 
ส่วนที ่4  ข้อเสนอแนะอืน่ๆ (โปรดระบุ) 
………………………………………..................................................................................................... 
…………………………………………………………….……………………………………………  
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ภาคผนวก ข 

ค่าเฉลีย่ จ านวนและร้อยละของปัจจยัต่างที่มีอทิธิพลต่อการตดัสินใจเลอืก 
เข้าศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
1. ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์และการบริการ 

ตารางที ่ข-1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาใน
หลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามสถาบนัการศึกษา 

ปัจจยั 
ด้านผลติภัณฑ์และการบริการ 

ความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ SD แปลผล อนัดับ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.หลกัสูตรมีช่ือเสียง
และเป็นท่ียอมรับ
โดยทัว่ไป 

มช. 48 
(46.6) 

48 
(46.6) 

7 
(6.8) 

- - 4.40 0.62 มาก
ท่ีสุด 

1 

พายพั 4 
(10.3) 

21 
(53.8) 

14 
(35.9) 

- - 3.74 0.64 มาก 4 

2. เม่ือส าเร็จการศึกษา
สามารถหางานท าไดง่้าย
และมีความไดเ้ปรียบ เม่ือ
สมคัรงาน 

มช. 15 
(14.6) 

49 
(47.6) 

30 
(29.1) 

8 
(7.8) 

1 
(1.0) 

3.67 0.86 มาก 4 

พายพั 14 
(35.9) 

18 
(46.2) 

7 
(17.9) 

- - 4.17 0.72 มาก 2 

3.หลกัสูตรท่ีเปิดสอน 
มีความน่าสนใจและมี 
ประโยชนต่์อการ
ประกอบอาชีพใน
อนาคต 

มช. 24 
(23.3) 

73 
(70.9) 

6 
(5.8) 

  4.17 0.51 มาก 2 

พายพั 13 
(33.3) 

25 
(64.1) 

1 
(2.6) 

  4.30 0.52 มาก
ท่ีสุด 

1 

4. มีกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนและมีการ
ส่งเสริมการเรียนการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

มช. 19 
(18.4) 

69 
(67.0) 

15 
(14.6) 

  4.03 0.58 มาก 3 

พายพั 7 
(17.9) 

21 
(53.8) 

11 
(28.2) 

  3.90 0.68 มาก 3 

ทีม่า: จากการศึกษา 
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2.  ปัจจัยด้านด้านราคา  
 
ตารางที ่ข-2 ปัจจยัดา้นราคา  ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัร 

ผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่  จ  าแนกตามสถาบนัการศึกษา 

ปัจจยัด้านราคา 
ความส าคญั 

ค่าเฉลีย่ SD แปลผล อนัดบั มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1.มีค่าธรรมเนียม
การศึกษาตลอด
หลกัสูตรถูกกวา่
เม่ือเทียบกบั
มหาวทิยาลยัอ่ืน 

มช.  13 
(12.6) 

47 
(45.6) 

39 
(37.9) 

4 
(3.9) 

2.67 0.75 ปาน
กลาง 

2 

พายพั 23 
(59.0) 

15 
(38.5) 

1 
(2.6) 

  4.56 0.55 มาก
ท่ีสุด 

1 

2.สามารถเบิกค่า
เล่าเรียนได ้

มช.  9 
(8.7) 

27 
(26.2) 

29 
(28.2) 

38 
(36.9) 

2.07 0.99 นอ้ย 3 

พายพั   16 
(41.0) 

23 
(59.0) 

 1.41 0.50 นอ้ย
ท่ีสุด 

3 

3.มีแหล่งทุน
สนบัสนุน
การศึกษา 

มช. 25 
(24.3) 

4 
(3.9) 

24 
(23.3) 

16 
(15.5) 

34 
(33.0) 

2.71 1.56 ปาน
กลาง 

1 

พายพั 1 
(2.6) 

3 
(7.7) 

3 
(7.7) 

15 
(38.5) 

17 
(43.6) 

1.87 1.03 นอ้ย 2 

ทีม่า: จากการศึกษา 
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3.  ปัจจัยด้านสถานที ่ 
 
ตารางที ่ข-3 ปัจจยัดา้นสถานท่ี ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตร ประกาศนียบตัร

ผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่  จ  าแนกตามสถาบนัการศึกษา 

ปัจจยัด้านสถานที่ 
ความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ SD แปลผล อนัดบั มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.สามารถ
เดินทางได้
สะดวก 

มช. 23 
(22.3) 

60 
(53.8) 

20 
(19.4) 

  4.03 0.45 มาก 2 

พายพั 4 
(10.3) 

20 
(51.3) 

14 
(35.9) 

1 
(2.6) 

 3.69 0.69 มาก 2 

2.อยูใ่กลแ้หล่ง
ชุมชน 
ศูนยก์ารคา้ 

มช. 44 
(42.7) 

47 
(45.6) 

12 
(11.7) 

  4.31 0.67 มาก
ท่ีสุด 

1 

พายพั  8 
(20.5) 

24 
(61.5) 

7 
(17.9) 

 3.02 0.63 ปาน
กลาง 

4 

3. มีท่ีจอดรถ
กวา้งขวาง 

มช. 12 
(11.7) 

8 
(7.8) 

67 
(65.0) 

3 
(2.9) 

13 
(12.6) 

3.02 1.04 ปาน
กลาง 

4 

พายพั 9 
(23.1) 

8 
(20.5) 

9 
(23.1) 

9 
(23.1) 

4 
(10.3) 

3.23 1.33 ปาน
กลาง 

3 

4. ส่ิงแวดลอ้ม
เอ้ืออ านวยแก่
การเรียน 

มช. 5 
(12.0) 

39 
(37.9) 

52 
(50.5) 

  3.61 0.69 มาก 3 

พายพั 5 
(12.8) 

20 
(51.3) 

14 
(35.9) 

  3.76 0.67 มาก 1 

ทีม่า: จากการศึกษา 
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4.  ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 
 
ตารางที ่ข-4 ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่  จ  าแนกตามสถาบนัการศึกษา 

ปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการ 

ความส าคัญ 
ค่าเฉลีย่ SD แปลผล อนัดบั มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
1. กระบวนการ
จดัการเรียนการ
สอนมีคุณภาพ 

มช. 15 
(14.6) 

66 
(64.1) 

18 
(17.5) 

 4 
(3.9) 

3.85 0.81 มาก 1 

พายพั 3 
(7.7) 

26 
(66.7) 

8 
(20.5) 

2 
(5.1) 

 3.76 0.61 มาก 2 

2. มีการให้
ค าแนะน าและ
ดูแลเอาใจใส่
ระหวา่ง
การศึกษา 

มช. 19 
(18.4) 

26 
(25.2) 

47 
(45.6) 

4 
(3.9 

7 
(6.8) 

3.45 1.05 มาก 2 

พายพั 13 
(33.3) 

12 
(30.8) 

8 
(20.5) 

5 
(12.8) 

1 
(2.6) 

3.79 1.13 มาก 1 

ทีม่า: จากการศึกษา 
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5.  ปัจจัยด้านบุคลากร   
 
ตารางที ่ข-5 ปัจจยัดา้นบุคลากร ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัร

ผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่  จ  าแนกตามสถาบนัการศึกษา 

ปัจจยัด้าน
บุคลากร 

ความส าคัญ 
ค่าเฉลีย่ SD แปลผล อนัดบั มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
มาก
ที่สุด 

1. อาจารยมี์
ความรู้ความเขา้ใจ
ในเน้ือหาท่ีสอน
เป็นอยา่งดี 

มช. 23 
(22.3) 

70 
(68.0) 

10 
(9.7) 

  4.12 0.55 มาก 2 

พายพั 25 
(64.1) 

12 
(30.8) 

2 
(5.1) 

  4.67 0.68 มาก
ท่ีสุด 

1 

2. อาจารยมี์
คุณภาพและมีการ
ดูแลเอาใจใส่
นกัศึกษา 

มช. 40 
(38.8) 

42 
(40.8) 

17 
(16.5) 

4 
(3.9) 

 4.15 0.83 มาก 1 

พายพั 11 
(28.2) 

15 
(38.5) 

12 
(30.8) 

1 
(2.6) 

 3.95 0.89 มาก 2 

3. เจา้หนา้ท่ีให้
การบริการดว้ย
ความเตม็ใจ 
รวดเร็ว 

มช. 29 
(28.2) 

46 
(44.7) 

25 
(24.3) 

3 
(2.9) 

 3.95 0.89 มาก 3 

พายพั 7 
(17.9) 

19 
(48.7) 

6 
(15.4) 

7 
(17.9) 

 3.67 0.98 มาก 3 

ทีม่า: จากการศึกษา 
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6.  ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ   
 
ตารางที ่ข-6 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่  จ  าแนกตามสถาบนัการศึกษา 

ปัจจยัด้าน 
ลกัษณะทางกายภาพ 

ความส าคัญ 
ค่าเฉลีย่ SD แปลผล อนัดบั มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
1. มีสภาพแวดลอ้ม
ท่ีสะอาดร่มร่ืน 
สวยงามน่าอยู ่

มช. 20 
(19.4) 

36 
(35.0) 

44 
(42.7) 

 3 
(2.9) 

3.67 0.89 มาก 4 

พายพั 12 
(30.8) 

18 
(46.2) 

6 
(15.4) 

3 
(7.7) 

 4.00 0.89 มาก 3 

2. มีส่ือการเรียน
การสอนท่ีทนัสมยั 

มช. 19 
(18.4) 

62 
(60.2) 

17 
(16.5) 

5 
(4.9) 

 3.92 0.74 มาก 2 

พายพั 17 
(43.6) 

22 
(56.4) 

   4.44 0.50 มาก
ท่ีสุด 

1 

3. มีเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
เพียงพอ 

มช. 28 
(27.2) 

31 
(30.1) 

37 
(35.9) 

3 
(2.9) 

4 
(3.9) 

3.74 1.02 มาก 3 

พายพั 12 
(30.8) 

10 
(25.6) 

15 
(38.5) 

2 
(5.1) 

 3.82 0.94 มาก 4 

4. หอ้งสมุดมี
หนงัสือมากมาย
และทนัสมยั 

มช. 25 
(24.3) 

62 
(60.2) 

16 
(15.5) 

  4.09 0.63 มาก 1 

พายพั 11 
(28.2) 

28 
(71.8) 

   4.28 0.46 มาก
ท่ีสุด 

2 

ทีม่า: จากการศึกษา 
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7. ปัจจัยด้านการประชาสัมพนัธ์ จ าแนกตามสถาบันการศึกษา 
 
ตารางที ่ข-7 ปัจจยัด้านการประชาสัมพนัธ์ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่  จ  าแนกตามสถาบนัการศึกษา 

ปัจจยัด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ 

ความส าคัญ 
ค่าเฉลีย่ SD แปลผล อนัดบั มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
7.1 สถานศึกษามี
การประชาสัมพนธ์
หลกัสูตรท่ีดี  
มีเน้ือหาน่าสนใจ 

มช. 14 
(13.6) 

77 
(74.8) 

6 
(5.8) 

2 
(1.9) 

4 
(3.9) 

3.92 0.79 มาก 1 

พายพั 28 
(27.2) 

31 
(30.1) 

37 
(35.9) 

  4.10 0.68 มาก 1 

ทีม่า: จากการศึกษา 
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ภาคผนวก ค 

อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ าส าหรับบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณชิย์ 
จดทะเบียนในประเทศ 

(ข้อมูล  ณ ประจ าวนัที่ 12 ธันวาคม 2557) 
 

ตารางที ่ค-1 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าส าหรับบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียนใน 
ประเทศ  ประจ าวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2557 
ล าดบั ธนาคาร อตัราดอกเบีย้  1 ปี 

1 ธนาคารกรุงเทพ 1.7500 
2 ธนาคารกรุงไทย 1.7500 
3 ธนาคารกสิกรไทย 1.7000 
4 ธนาคารไทยพาณิชย ์ 1.7000 
5 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 1.7500 
6 ธนาคารทหารไทย 1.5000-2.7000 
7 ธนาคารยโูอบี 1.7000 
8 ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย 2.0000 
9 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 1.7500-2.0000 

10 ธนาคารธนชาต 1.7500 
11 ธนาคารทิสโก ้ 2.4000-2.6500 
12 ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย ์ 2.0000-2.1000 
13 ธนาคารเกียรตินาคิน 2.3500-2.5000 
14 ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 2.8500-2.9500 
15 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 2.7000 
16 ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายยอ่ย 2.9000 
17 ธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย) 2.0000-2.2500 

ค่าเฉลีย่ 1.94 

ทีม่า: ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2557  
(http://www.bot.or.th/thai/statistics/financialmarkets/interestrate/_layouts/application/interest_rate/IN_Rat
e.aspx) 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ-นามสกุล นางสาวชนกนนัท ์  ตาจนัทร์ดี 

วนั เดือน ปี เกดิ 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2531 

ประวตัิการศึกษา ปีการศึกษา  2554 วทิยาศาสตรบณัฑิต 
   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ประวตัิการท างาน พ.ศ. 2554-ปัจจุบนั  พนกังานปฏิบติังาน คณะพยาบาลศาสตร์  
   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


