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ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  

ในการตัดสินใจเลือกสถาบนัศึกษาสายอาชีพ ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
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บทคัดย่อ  

  การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ในการตัดสินใจเลือกสถาบันการศกึษาสายอาชีพในอําเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ที่กําลังศึกษาสายอาชีพในอําเภอ

เมืองเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2557 ทั้งสิ้นจํานวน 390 ราย แบง่เป็นนักเรียนที่สังกัดสถาบันการศึกษาภาครัฐ จํานวน 106 

ราย และสถาบันการศึกษาภาคเอกชน จํานวน 284 ราย และนําข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 

ความถี่ ร้อยละ และคา่เฉลี่ย   

  จากการศกึษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 15 ปี กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศกึษา

สังกัดภาคเอกชน โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 3.01-3.50 กําลังศึกษาอยู่ในสาขางานบัญชี เดินทางมาเรียนโดย

รถจักรยานยนต์ ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษามาจากบิดามารดา และเลือกเรียนในสถาบันศึกษาปัจจุบัน

เน่ืองจากมีสาขาที่เปิดสอนตามที่สนใจ ส่วนผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ในการตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษาสายอาชีพ ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ส่วนประสมการตลาดทุก

ด้านมีผลต่อนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการตัดสินใจเลือกสถาบันศึกษาสายอาชีพในอําเภอเมือง

เชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพมีความสําคัญมากที่สุด รองลงมาคือ 

ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ ์และปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ  

  นอกจากนี้ ได้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาสายอาชีพสังกัดภาคเอกชน ให้

ความสําคัญต่อส่วนประสมการตลาด ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มากที่สุด และให้ความสําคัญกับ

ปัจจัยยอ่ย เร่ืองสถาบันศึกษามีกฎระเบียบในการควบคุมพฤตกิรรมและการปฏิบัติตนในกรอบที่ดีงามของสังคม มากที่สุด 

ซึ่งเป็นปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาสายอาชีพสังกัด

ภาครัฐ ให้ความสําคัญต่อส่วนประสมการตลาด ด้านบุคคล มากที่สุด และให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อย เร่ืองครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจปัญหาของนักเรียนและพร้อมให้คําปรึกษา มากที่สุด  

                                                            
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** ดร. อาจารย์ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
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ABSTRACT  

 The objective of this research was to study marketing mix which affected diploma students towards 

enrolling in vocational colleges in Mueang Chiang Mai District.  The data was collected from 390 first-year vocational 

students in Mueang Chiang Mai District in 2014, in this sample group 106 students were from public colleges and 

284 were from private colleges.  The data was analyzed using descriptive statistics, including frequency, percentage 

and mean. 

 From the study, it was found that most questionnaire respondents were female, 15 years old, studying at 

private colleges.  Their grade point average was 3.01-3.50.  They studied accounting.  They rode motorcycle to 

school.  They got financial support for their education from their parents.  The reason they enrolled in the college 

was because the college offered the subject they were interested in.  As for the study of marketing mix that 

affected their decision to choose the college, it was found that the factors affected their decision at the high level in 

the following order: physical evidence and presentation, personnel, process, price, place, product, and marketing 

promotion. 

 It was also found that students in private colleges ranked physical evidence and presentation at the highest 

level.  And the sub-factor that was ranked the highest was process, namely the college enforced appropriate social 

behaviours.  Students in public colleges ranked personnel at the highest level, and the sub-factor that was ranked 

the highest was that teachers and educational staff understood the students’ problems and were ready to give 

advice.   

บทนาํ  

  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เปิดเผยว่ามีจํานวนผู้มีงานทําเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ต่อเดือน ซึ่ง

ปัญหาที่พบคือ มีการผลิตบุคลากรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในสาขาที่ขาดแคลนโดยดูจากจํานวนผู้ว่างงานที่

มีสัดส่วนมากกว่าจํานวนที่ขาดแคลนในทุกระดับการศึกษา กรมการจัดหางานได้คาดการณ์ผู้ที่จบการศึกษา และ

จํานวนที่เข้าสู่ตลาดแรงงานของผู้ที่จบการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับล่างเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก ยิ่งเรียน

ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญแล้ว  ก็ยิ่งจะออกสู่ตลาดแรงงานน้อยมาก เพียงร้อยละ 4.2 ส่วนผู้ที่เรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ออกมาทํางาน  เพียงร้อยละ8.9โดยผลการศึกษาของTDRI พบว่าผู้จบการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เรยีนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) มากกว่าร้อยละ 70 ถึงกระนั้นก็ตามก็

ยังมจีํานวนผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  เข้าสู่ตลาดแรงงานเพียงรอ้ยละ13.6 เท่านั้น ถา้จะ

รวมผู้ที่จบการศึกษาสายอาชีพทั้ง2 ระดับเขา้ดว้ยกัน ก็ยังมีสัดส่วนเพียงร้อยละ17.8 ของผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งหมด

จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาผู้ประกอบการมีความต้องการที่จะจ้างผูท้ี่จบสายอาชีพมากขึ้น โดยเฉพาะระดับประกาศนียบัตร
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วิชาชีพ (ปวช.) แต่ผู้ปกครองกลับต้องการให้บุตรหลานได้เรียนในสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ โดยในปี 2547 สัดส่วน

ของผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพเท่ากับ 66 : 34 และอยู่ในระดับนี้มานานนับ 10 ปี ผลการศึกษาของสํานักเลขาธิการ

สภาการศึกษาพบว่า สัดส่วนนี้มีแนวโน้มลดลง เช่น ในปีการศึกษา 2557 ถึง 2558 สัดส่วนดังกล่าวลดลง เหลือประมาณ 

71 : 29  ซึ่งหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้  ปัญหาการขาดแคลนแรงงานสายอาชีพในระดับอาชีวศึกษาจะถึงข้ันวิกฤติ  (ทีมข่าว

เศรษฐกจิบา้นเมือง, 20 ตุลาคม 2557: ออนไลน์) 

 ปัจจุบั น  สถาบันการศึกษาสายอาชีพในอําเภอเมืองเชียงใหม่มีจํ านวนทั้ งสิ้น  11 แห่ ง โดยแบ่ งเป็น

สถาบันการศึกษาภาครัฐ 3 แห่งและสถาบันการศึกษาภาคเอกชนจํานวน 8 แห่ง (ศูนย์บริการข้อมูลการค้าการลงทุน

จังหวัดเชียงใหม่, 2554 : ออนไลน์) จึงทําให้เกิดการแข่งขันแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด โดยแต่ละสถาบันการศึกษาจะจัด

การศึกษาที่ตอบสนองผู้ เรียนให้ ได้มากที่สุด  เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ เข้ามาเรียนในสถาบันของตน โดยเฉพาะ

สถาบันการศึกษาภาคเอกชนจะมีการใช้กลยุทธ์มากมาย อาทิเช่น การให้ทุนการศึกษาการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ส่ือการ

สอนการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย และการออกแบบเคร่ืองแบบนักเรียนที่ดูดีเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันสร้างความ

แตกต่างจากสถาบันอื่น ทั้งนี้ในอําเภอเมืองเชียงใหม่เป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่สําคัญอันดับต้นๆ ของประเทศไทยโดยเฉพาะ

ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และโรงแรมโดยมีอัตราการขยายตัวที่สูงขึ้น (ธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงานภาคเหนือ, 

รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือมกราคม 2557, 2557 : แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร)์  

 จากข้อมูลข้างต้นที่ได้กลา่วมาแล้วทําใหผู้้วิจัยมีความสนใจที่ทําการศึกษาเกี่ยวกบัส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษาสายอาชีพในอําเภอเมืองเชียงใหม ่

เพ่ือศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ในการตัดสินใจเลือก

สถาบันการศึกษาสายอาชีพในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถาบันการศึกษาและผู้ที่

เกี่ยวข้อง โดยจะสามารถนําข้อมูลจากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาของ

สถาบันการศึกษา  ส่วนฝ่ายแนะแนวจะสามารถนําข้อมูลจากการศึกษาไปใช้ในการแนะแนวทางการศึกษาให้สอดคล้อง

เหมาะสมกับความต้องการผู้เรียนรวม ทั้งยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในการเพิ่มกําลังคนในสายวิชาชีพมากขึ้น ตาม

นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีวศึกษาต่อไป 

กรอบแนวคิดทีใ่ชใ้นการศึกษา  

  การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการเลือก

สถาบันการศึกษาสายอาชีพในอําเภอเมืองเชียงใหม่ มีการนํากรอบแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็น

แนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

  ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

  ธุรกิจที่ศึกษาเป็นธุรกิจบริการที่ให้บริการด้านการศึกษา  จึงต้องใช้ส่วนประสมการตลาดบริการ (Service 

Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดบริการที่กิจการ หรือธุรกิจนํามาใช้เพื่อเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน 

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการหรือธุรกิจนั้นๆ ทําให้กระบวนการภายในกิจการหรือธุรกิจประสบผลสําเร็จได้โดยเรียกกัน
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ว่า 7P’s (Service Marketing Mix) (ธธีร์ธรธีรขวัญโรจน์, 2556 : 63) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) 

ดา้นช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ด้านการสง่เสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคคลหรือพนักงานผู้ให้บริการ (People) 

ด้านกระบวนการให้บริการ(Process) และด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and 

Presentation) 

  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

  การศึกษาเกี่ยวกับการเลือกศึกษาต่อสายอาชีพ มีการศึกษามาอย่างต่อเน่ืองในหลากหลายด้าน โดยมีการศึกษา

ที่ผ่านมาได้แก่ การศึกษาของ ขวัญกมล  จีนวงค์  (2549) นภาพร  ยารังษี (2555) และอัญชัน  ศศิวัจน์ไพสิฐ (2555) แต่

ทั้งนี้ยังไม่มีการศึกษาใดที่ทําการศึกษาเลือกศึกษาต่อสายอาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการ

เลือกสถาบันการศึกษาสายอาชีพในอําเภอเมืองเชียงใหม ่อย่างจริงจังมาก่อน 

วิธีการศึกษา  

1. ขอบเขตการศึกษา  

   ขอบเขตการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ในการเลอืกสถาบันการศึกษาสายอาชีพในอําเภอเมืองเชียงใหม่ โดยทําการศึกษาในกลุ่มนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาสายอาชีพในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ปีการศึกษา 

2557  

2. ข้ันตอนการศึกษา 

ข้ันตอนการศึกษาครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษาสายอาชีพในอําเภอ

เมืองเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557 จํานวน 390 คน นํามาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ประกอบด้วยความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)  สําหรับการวัดระดับความคิดเห็นที่มีผลต่อ

การตัดสินใจของส่วนประสมตลาดบริการแต่ละด้าน 

3. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

  กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ที่  1 

กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาสายอาชีพในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2557 โดยมีทั้งหมด 11 แห่ง มีจํานวน

นักเรียน ทั้งหมด 3,807 คน สําหรับการสุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้ กําหนดขนาดตัวอย่าง จํานวน 390 คน ที่ระดับ

ความเชื่อม่ัน 95% ผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มตัวอย่าง จากการเปิดตารางสําเร็จรูปจํานวนประชากรที่แน่นอนของ TaroYamane 

(Yamane,1973 อ้างในศิริชัยกาญจนวาสีและคณะ, 2555 : 150)  

 วิธีการเลือกตัวอย่างใช้การสุ่มแบบโควตา หรือการสุ่มโดยกําหนดสัดส่วน (Quota Sampling) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง

ของนักเรียนที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาภาคเอกชน ประจําปีการศึกษา 2557 ไม่สามารถหาข้อมูลจํานวนนักเรียนที่

แน่นอนได้ จึงทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยจําแนกออกเป็นสถาบันการศึกษาภาครัฐ : สถาบันการศึกษาภาคเอกชนใน
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อัตราส่วน 3 : 8 เป็นสถาบันการศึกษาภาครัฐ มีจํานวน 3 แห่ง และสถาบันการศึกษาภาคเอกชน มีจํานวน 8 แห่ง จะทํา

การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นอัตราสว่น 106 : 284 รวมไดก้ลุ่มตัวอย่างจํานวน 390 คน           

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูม ิคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ โรงเรียนที่ศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม ภูมิลําเนา ลักษณะ

คําถามเป็นแบบสํารวจรายการ (Check list) 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการ

ตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษาสายอาชีพในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มาตรฐานการวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale) 

จํานวน 5 ระดับ (ศิริชัยพงษ์วิชัย, 2552 : 22)  

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษานี้ ได้ทําการทดสอบ (Pretest) จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 20 ราย และได้ทําการวิเคราะห์

ความเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ 0.941 ซึ่งถือว่ามีความเที่ยงตรงอยู่ในระดับที่

เหมาะสม (อศิรัฏฐ์  รินไธสง, 16 มกราคม 2557 : ออนไลน)์ 

ผลการศึกษา  

 การศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการตัดสินใจเลือก

สถาบันการศึกษาสายอาชีพในอําเภอเมืองเชียงใหม่ จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลการศึกษาออกได้เป็น 3 ส่วน 

ดังนี้  

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 15 ป ีกําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา

สังกัดภาคเอกชน โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 3.01-3.50 กําลังศึกษาอยู่ในสาขางานบัญชี เดินทางมาเรียนโดย

รถจักรยานยนต์ ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษามาจากบิดามารดา และเลือกเรียนในสถาบันการศึกษาปัจจุบัน 

เนื่องจากมีสาขาที่เปิดสอนตามที่สนใจ  

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลการวิเคราะห์ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนัก เรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ในการตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษาสายอาชีพในอําเภอเมืองเชียงใหม่ 

 จากการศึกษา พบว่า ส่วนประสมการตลาดทุกด้านมีผลต่อนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการ

ตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษาสายอาชีพในอําเภอเมืองเชียงใหม่อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอ

ลักษณะทางกายภาพมีความสําคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจัยด้าน

ราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์และปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ 
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 ด้านผลติภัณฑ์ 

 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ามผีลตอ่การตัดสินใจเลือกสถาบันการศกึษาสายอาชีพในอําเภอ

เมืองเชียงใหม่ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อยู่ในระดับมากสองอันดับแรก คือ สถาบันการศึกษามี

สาขางานที่เปิดสอนตรงตามความต้องการของตนเองและสถาบันการศึกษามีสาขางานที่เปิดสอนเป็นที่ต้องการของ

ตลาดแรงงานตามลําดับ 

 ด้านราคา 

 ปัจจัยดา้นราคา ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษาสายอาชีพในอําเภอเมือง

เชียงใหม่ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อยู่ในระดับมากสองอันดับแรก คือ มีโครงการกู้ยืมเพื่อ

การศึกษา และสามารถผอ่นผันค่าเล่าเรียนได้ ตามลําดับ  

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ามีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษาสาย

อาชีพในอําเภอเมืองเชียงใหม่ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อยู่ในระดับมากสองอันแรก คือ มีสถานที่

สําหรับจอดรถเพียงพอ และสถานที่ตั้งของสถาบันการศึกษาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะดวกตอ่การเดนิทาง ตามลําดับ 

 ด้านส่งเสริมการตลาด 

 ปัจจัยด้านส่งเสรมิการตลาด ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ามีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษาสายอาชีพ

ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อยู่ในระดับมากสองอันดับแรก คือ มีการแนะนํา

หรือรีวิว บนช่องทางออนไลน์และสถานประกอบการมารอรับนักเรียนที่จบการศกึษาในสถาบันการศึกษา (จบแล้วมีงานทํา

จากสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง) ตามลําดับ 

 ด้านบุคคล 

 ปัจจัยด้านบุคคล ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ามีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษาสายอาชีพในอําเภอเมือง

เชียงใหม่ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อยู่ในระดับมากสองอันดับแรก คือ ครูและบุคลากรทางการ

ศกึษามคีวามเข้าใจปัญหาของนักเรียนและพร้อมให้คําปรึกษาและครูมจีํานวนเพียงพอต่อจํานวนนักเรียน ตามลําดับ 

 ด้านกระบวนการในการให้บริการ 

 ปัจจัยด้านกระบวนการในการให้บริการ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นวา่มีผลตอ่การตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษา

สายอาชีพในอําเภอเมืองเชียงใหม่ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อยู่ในระดับมากสองอันดับแรก คือ 

สถาบันการศกึษามีกฎระเบียบในการควบคุมพฤติกรรมและการปฏิบัติตนในกรอบที่ดีงานของสังคม และสถาบันการศึกษา

มีการทดสอบและการวัดแววในการเลือกสาขางาน ตามลําดับ 

 ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

 ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ามีผลต่อการตัดสินใจเลือก

สถาบันการศึกษาสายอาชีพในอําเภอเมืองเชียงใหม่ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อยู่ในระดับมากสอง
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อันดับแรก คือ สภาพแวดล้อมโดยรอบของสถาบันการศึกษามีความปลอดภัย และสถาบันการศึกษามีอาคาร สถานที่

กว้างขวางสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดตา สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู ้ตามลําดับ 

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลการวิเคราะห์ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษาสาย

อาชีพในอําเภอเมอืงเชยีงใหม่ จําแนกตามสังกัดสถาบันการศึกษา 

 ผู้ตอบแบบสอบถามที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาสายอาชีพสังกัดภาคเอกชน ให้ความสําคัญต่อส่วน

ประสมการตลาดโดยรวมในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาสายอาชีพสังกัดภาครัฐ ให้ความสําคัญต่อส่วนประสม

การตลาดโดยรวมในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปัจจัยด้านบุคคล 

 ด้านผลติภัณฑ์ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาสายอาชีพสังกัดภาคเอกชน ให้ความสําคัญต่อส่วน

ประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถาบันการศึกษามีสาขางานที่เปิด

สอนตรงตามความต้องการของตนเอง 

 ผู้ตอบแบบสอบถามที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาสายอาชีพสังกัดภาครัฐ ให้ความสําคัญต่อส่วนประสม

การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือสถาบันการศึกษามีสาขางานที่เปิดสอนเป็นที่

ต้องการของตลาดแรงงาน และสถาบันการศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน อยู่ใน

ระดับมากทีสุ่ด 

 ด้านราคา 

 ผู้ตอบแบบสอบถามที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาสายอาชีพสังกัดภาคเอกชน ให้ความสําคัญต่อส่วน

ประสมการตลาดดา้นราคาในระดับมาก โดยปัจจัยยอ่ยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีโครงการกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 ผู้ตอบแบบสอบถามที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาสายอาชีพสังกัดภาครัฐ ให้ความสําคัญต่อส่วนประสม

การตลาดด้านราคาในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีโครงการกู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากที่สุด 

 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

 ผู้ตอบแบบสอบถามที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาสายอาชีพสังกัดภาคเอกชน ให้ความสําคัญต่อส่วน

ประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีสถานที่สําหรับจอดรถ

เพียงพอ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาสายอาชีพสังกัดภาครัฐ ให้ความสําคัญต่อส่วนประสม

การตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีสถานที่สําหรับจอดรถเพยีงพอ 

ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
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 ด้านส่งเสริมการตลาด 

 ผู้ตอบแบบสอบถามที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาสายอาชีพสังกัดภาคเอกชน ให้ความสําคัญต่อส่วน

ประสมการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาดในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการแนะนําหรือรีวิว บน

ช่องทางออนไลน์ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาสายอาชีพสังกัดภาครัฐ ให้ความสําคัญต่อส่วนประสม

การตลาด ด้านส่งเสริมการตลาดในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการแนะนําหรือรีวิว บนช่องทาง

ออนไลน์ และสถานประกอบการมารอรับนักเรียนที่จบการศึกษาในสถาบันการศึกษา (จบแล้วมีงานทําจากสถาน

ประกอบการที่มีชื่อเสียง) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเทา่กัน อยู่ในระดับมากที่สุด 

 ด้านบุคคล 

 ผู้ตอบแบบสอบถามที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาสายอาชีพสังกัดภาคเอกชนให้ความสําคัญต่อส่วน

ประสมการตลาดด้านบุคคล ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ

เข้าใจปัญหาของนักเรียนและพร้อมให้คําปรึกษา 

 ผู้ตอบแบบสอบถามที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาสายอาชีพสังกัดภาครัฐ ให้ความสําคัญต่อส่วนประสม

การตลาดด้านบุคคลในระดับมาก โดยปัจจัยยอ่ยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูและบุคลากรทางการศกึษามีความเข้าใจปัญหา

ของนักเรียนและพร้อมให้คําปรึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 

 ด้านกระบวนการให้บริการ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาสายอาชีพสังกัดภาคเอกชนให้ความสําคัญต่อส่วน

ประสมการตลาดด้านกระบวนการให้บริการในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถาบันการศึกษามี

กฎระเบียบในการควบคุมพฤติกรรมและการปฏิบัติตนในกรอบที่ดีงานของสังคม 

 ผู้ตอบแบบสอบถามที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาสายอาชีพสังกัดภาครัฐ ให้ความสําคัญต่อส่วนประสม

การตลาดด้านกระบวนการให้บริการในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถาบันการศึกษามีการทดสอบ

และการวัดแววในการเลือกสาขางาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 

 ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาสายอาชีพสังกัดภาคเอกชน ให้ความสําคัญต่อส่วน

ประสมการตลาดด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

สภาพแวดล้อมโดยรอบของสถาบันการศึกษามีความปลอดภัย 

 ผู้ตอบแบบสอบถามที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาสายอาชีพสังกัดภาครัฐ ให้ความสําคัญต่อส่วนประสม

การตลาดด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

สถาบันการศึกษามีอาคารที่ม่ันคงปลอดภัยและสภาพแวดล้อมโดยรอบของสถาบันการศึกษามีความปลอดภัย ซึ่งมี

ค่าเฉลี่ยเทา่กัน อยู่ในระดับมากที่สุด 
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 ทั้งนี้ได้แสดงค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต่อส่วนประสม

การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษาสายอาชีพในอําเภอเมืองเชียงใหม่ จําแนกตามสังกัด

สถาบันการศกึษาไว้ในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต่อส่วนประสมการตลาด   

ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษาสายอาชีพในอําเภอเมืองเชียงใหม่สูงสุด จําแนกตามสังกัด

สถาบันการศึกษา 

ส่วนประสมการตลาด 

สังกัดสถาบันการศึกษา

ภาคเอกชน

N=286 

ภาครัฐ 

N=106 

ด้านผลิตภัณฑ ์ สถาบันการศกึษามีสาขางานที่เปิดสอน

ตรงตามความต้องการของตนเอง 

มีค่าเฉลี่ย 4.32 

สถาบันการศกึษามีสาขางานที่เปิดสอนเป็น

ที่ต้องการของตลาดแรงงานและ

สถาบันการศกึษามีการปรับปรุงหลักสูตร

ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

มีค่าเฉลี่ย 4.69 เท่ากัน 

ด้านราคา มีโครงการกูย้ืมเพื่อการศกึษา

มีค่าเฉลี่ย 4.35 

มีโครงการกู้ยืมเพื่อการศกึษา 

มีค่าเฉลี่ย 4.68 

ด้านช่องทางการจัด

จําหน่าย 

มีสถานที่สําหรับจอดรถเพียงพอ

มีค่าเฉลี่ย 4.26 

มีสถานที่สําหรับจอดรถเพียงพอ 

มีค่าเฉลี่ย 4.71 

ด้านส่งเสริมการตลาด มีการแนะนํา/รีวิว บนช่องทางออนไลน์

มีค่าเฉลี่ย 4.27 

มีการแนะนํา/รีวิว บนช่องทางออนไลน ์และ

สถานประกอบการมารอรับนักเรียนที่จบ

การศึกษาในสถาบันการศึกษา (จบแล้วมี

งานทําจากสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง) 

มีค่าเฉลี่ย 4.70 เท่ากัน 

ด้านบุคคล ครูและบุคลากรทางการศกึษามคีวาม

เข้าใจปัญหาของนักเรียนและพร้อมให้

คําปรึกษา 

มีค่าเฉลี่ย 4.32 

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ

เข้าใจปัญหาของนักเรียนและพร้อมให้

คําปรึกษา 

มีค่าเฉลี่ย 4.75 

ด้านกระบวนการ

ให้บริการ 

สถาบันการศกึษามีกฎระเบียบในการ

ควบคุมพฤตกิรรมและการปฏิบัติตนใน

กรอบที่ดีงานของสังคม 

มีค่าเฉลี่ย 4.40 

สถาบันการศกึษามีการทดสอบและการวัด

แววในการเลือกสาขางาน 

มีค่าเฉลี่ย 4.74 

ด้านการสร้างและนําเสนอ สภาพแวดล้อมโดยรอบของ สภาพแวดล้อมโดยรอบของ
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ลักษณะทางกายภาพ สถาบันการศกึษามีความปลอดภัย

มีค่าเฉลี่ย 4.31 

สถาบันการศกึษามีความปลอดภัย 

มีค่าเฉลี่ย 4.68

 

ตารางที่ 2 แสดงปัจจัยย่อยในสว่นประสมการตลาดที่มีผลต่อการการตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษาสายอาชีพในอําเภอเมือง

เชยีงใหม ่ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 12 อันดับ จําแนกตามสังกัดสถาบันการศึกษา 

ภาคเอกชน 

N=284 

ภาครัฐ

 N=106 
ลําดับที่

ปัจจัยย่อย 
ค่าเฉลี่ย

(แปลผล)
ปัจจัยย่อย 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 
 

สถาบันการศกึษามีกฎ ระเบยีบใน

การควบคุมพฤติกรรมและการปฏิบัติ

ตนในกรอบทีด่งีามของสังคม 

(ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร) 

4.40 

(มาก) 

ครูและบุคลากรทาง การศกึษามี

ความเข้าใจปัญหาของนักเรียนและ

พร้อมให้คําปรึกษา 

(ด้านบุคคล) 

4.75 

(มากที่สุด) 
1 

มีโครงการกูย้ืมเพื่อการศึกษา 

(ดา้นราคา) 
4.35 

(มาก) 

สถาบันการศกึษามีการทดสอบและ

การวัดแววในการเลือกสาขางาน 

(ด้านกระบวนการให้บริการ) 

4.74 

(มากที่สุด) 
2 

สถาบันการศกึษามีสาขางานที่เปิด

สอนตรงตามความต้องการของ

ตนเอง 

(ดา้นผลติภัณฑ์) 

4.32 

(มาก) 

สถาบันการศกึษามีการรับ

ลงทะเบียน ออนไลน์พร้อมออก

ใบเสร็จชําระคา่เทอมที่มคีวาม

สะดวกรวดเร็ว 

(ด้านกระบวนการให้บริการ) 

4.71 

(มากที่สุด) 
3 

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ

เข้าใจปัญหาของนักเรียนและพร้อม

ให้คําปรึกษา 

(ดา้นบุคคล) 

4.32 

(มาก) 

มีสถานที่สําหรับจอดรถเพียงพอ

(ด้านช่องทางการจัดจําหนา่ย) 4.71 

(มากที่สุด) 
4 

สภาพแวดล้อมโดยรอบของ

สถาบันการศกึษามีความปลอดภัย 

(การสร้างและนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ) 

4.31 

(มาก) 

มีการแนะนํา/รีวิว บนช่องทาง

ออนไลน์ 

(ด้านส่งเสริมการตลาด) 

4.70 

(มากที่สุด) 
5 

สามารถผ่อนผันค่าเล่าเรียนได้ 

(ดา้นราคา) 

4.29

(มาก)

สถานประกอบการมารอรับนักเรียน

ที่จบการศึกษาในสถาบันการศกึษา 

4.70 

(มากที่สุด) 
6 
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(จบแล้วมีงานทําจากสถาน

ประกอบการที่มีชื่อเสียง  

(ด้านส่งเสริมการตลาด) 

 

ภาคเอกชน 

N=284 

ภาครัฐ

N=106 
ลําดับที่

ปัจจัยย่อย 
ค่าเฉลี่ย

(แปลผล) 
ปัจจัยย่อย 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 
 

สถาบันการศกึษามีสาขางานที่เปิด

สอนเป็นที่ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

(ดา้นผลติภัณฑ์) 

4.29 

(มาก) 

สถาบันการศกึษามีสาขางานที่เปดิ

สอนเป็นที่ตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

(ด้านผลิตภัณฑ์) 

4.69 

(มากที่สุด) 
7 

ครูมจีํานวนเพียงพอตอ่จํานวน

นักเรียน 

(ดา้นบุคคล) 

4.29 

(มาก) 

สถาบันการศกึษามีการปรับปรุง

หลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

(ด้านผลิตภัณฑ์) 

4.69 

(มากที่สุด) 
8 

สถาบันการศกึษามีการทดสอบและ

การวัดแววในการเลือกสาขางาน 

(ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร) 

4.28 

(มาก) 

ครูมีจํานวนเพยีงพอตอ่จํานวน

นักเรยีน  

(ด้านบุคคล) 

4.69 

(มากที่สุด) 
9 

มีการแนะนํา/รีวิวบนช่องทางออนไลน ์

(ด้านส่งเสริมการตลาด) 

4.27

(มาก) 

มีโครงการกูย้ืมเพื่อการศึกษา

(ด้านราคา) 

4.68 

(มากที่สุด) 
10 

มีสถานที่สําหรับจอดรถเพียงพอ(ด้าน

ช่องทางการจัดจําหน่าย) 

 

4.26 

(มาก) 

สถาบันการศกึษามีอาคารที่มีความ

ม่ันคงปลอดภัย 

(ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ) 

4.68 

(มากที่สุด) 
11 

สถานประกอบการมารอรับนักเรียนที่

จบการศึกษาในสถาบันการศกึษา 

(จบแลว้มงีานทําจากสถาน

ประกอบการที่มีชื่อเสยีง 

(ด้านส่งเสริมการตลาด) 

4.22 

(มาก) 

สภาพแวดล้อมโดยรอบของ

สถาบันการศกึษามีความปลอดภัย 

(ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ) 

4.68 

(มากที่สุด) 
12 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย4.50-5.00= มากที่สุด, 3.50-4.49 = มาก, 2.50-3.49 = ปานกลาง, 1.50-2.49 = น้อย, 1.00-1.49  

= น้อยที่สุด 
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การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการตัดสินใจเลือก

สถาบันการศกึษาสายอาชีพในอําเภอเมืองเชยีงใหม่ สามารถอภิปรายผลการศกึษา ดังนี้ 

 ผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักเรยีนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการตัดสินใจเลือก

สถาบันการศึกษาสายอาชีพในอําเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากที่สุด คือ ปัจจัย

ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ซึ่งไมส่อดคล้องกับผลการศึกษาของ  ขวัญกลม  จีนวงค์ (2549) ที่ศึกษา

เร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนต่อในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในระดับ ปวส. สาขาบริหารธุรกิจของ

นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนระดับ ปวช.3 สายพาณิชยกรรม ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ โดยผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านราคามากที่สุด และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นภาพร  ยารังสี (2555) 

ที่ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกสายการเรียนต่อ ซึ่งผล

การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา

ของ อัญชัน  ศศิวัจน์ไพสิฐ (2555) ที่ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมตลาดบริการที่มีผลต่อนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับ

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุดทั้งนี้การศึกษานี้มีความแตกต่างจากการศึกษาที่มีผู้เคยศึกษาทั้ง 3 เร่ือง โดยสาเหตุของ

ความแตกต่างน่าจะมาจากการศึกษาคร้ังนี้ มุ่งเน้นส่วนประสมการตลาดบริการ 7P แต่การศึกษาครั้งก่อนนั้นจะเป็นการ

มุ่งเน้นส่วนประสมการตลาด 4P โดยสภาวะปัจจุบัน สภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันทีสู่งขึ้นจากอดีต 

 ด้านผลิตภัณฑ์  พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทางด้านผลิตภัณฑ์  ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

สถาบันการศึกษาสายอาชีพในอําเภอเมืองเชียงใหม่ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อยู่ในระดับมาก คือ 

สถาบันการศึกษามีสาขางานที่เปิดสอนเป็นที่ต้องการของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอัญชัน  ศศิวัจน์ไพสิฐ 

(2555) ที่ศึกษาเร่ืองส่วนประสมตลาดบริการที่มีผลต่อนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาชีวศึกษาจังหวัดน่านใน

การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโดยผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับสถาบันการศึกษามีสาขางานที่

เปิดสอนตรงกับความต้องการของตนมากที่สุด แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ขวัญกลม  จีนวงค์ (2549) ที่ศึกษา

เร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนต่อในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในระดับ ปวส. สาขาบริหารธุรกิจของ

นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนระดับ ปวช.3 สายพาณิชยกรรม ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมากที่สุด และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

นภาพร  ยารังสี (2555) ที่ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือก

สายการเรียนต่อ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับการที่สถาบันการศึกษามีสาขาวิชาที่

หลากหลายมากที่สุดทั้งนี้การศึกษานี้มีความแตกต่างจากการศึกษาที่มีผู้เคยศึกษาทั้ง 2 เร่ือง โดยสาเหตุของความ

แตกต่างน่าจะมาจากในปัจจุบันได้มุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นหลัก เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาตรงตามความต้องการจะเป็นการผลักดันให้

สามารถเรียนไดจ้บหลักสูตรมากกว่าสมัยอดตีที่มุ่งเน้น และปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาเพียงอย่างเดียว 
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 ด้านราคา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทางด้านราคา ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษา

สายอาชีพในอําเภอเมืองเชียงใหม่ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อยู่ในระดับมากคือ มีโครงการกูย้ืมเพื่อ

การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอัญชัน  ศศวิัจน์ไพสิฐ (2555) ที่ศึกษาเร่ืองสว่นประสมตลาดบริการที่มผีลต่อ

นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาชีวศึกษาจังหวัดน่านในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ โดยผลการศึกษา พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับการ มีโครงการกู้ยืมเพื่อการศึกษา แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ขวัญกลม  

จีนวงค์ (2549) ที่ศึกษา เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนต่อในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในระดับ ปวส. 

สาขาบริหารธุรกิจของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนระดับ ปวช.3 สายพาณิชยกรรม ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งผล

การศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับอัตราค่าเล่าเรียนต่อเทอม และเร่ืองค่าใช้จ่ายในการทํากิจกรรม

ภายใน และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นภาพร  ยารังสี (2555) ที่ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกสายการเรียนต่อ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความสําคัญกับการมีทุนการศึกษาทั้งนี้การศึกษานี้มีความแตกต่างจากการศึกษาที่มีผู้เคยศึกษาทั้ง 2 เร่ือง โดยสาเหตุ

ของความแตกต่างน่าจะมาจาก ในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายการจัดให้มีโครงการกู้ยืมเพื่อการศึกษาเพิ่มมากข้ึน เป็นการ

เพิ่มช่องทางการช่วยเหลือให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศกึษาหรือขาดทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเรียนเพิ่มข้ึน 

 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทางด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ที่มีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษาสายอาชีพในอําเภอเมืองเชียงใหม่ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

อยู่ในระดับมากคือ มีสถานที่สําหรับจอดรถเพียงพอ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  ขวัญกลม  จีนวงค์ (2549) 

ที่ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนต่อในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในระดับ ปวส. สาขา

บริหารธุรกิจของนักเรยีนอาชีวศกึษาเอกชนระดับ ปวช.3 สายพาณิชยกรรม ในเขตอําเภอเมืองเชยีงใหม่ โดยผลการศึกษา

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับที่ตั้งของสถาบันการศกึษาและความสะดวกในการเดินทาง และไมส่อดคล้อง

กับผลการศึกษาของ นภาพร  ยารังสี (2555) ที่ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในอําเภอเมือง

เชียงใหม่ในการเลือกสายการเรียนต่อ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับความสะดวกต่อการ

เดินทาง และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัญชัน  ศศิวัจน์ไพสิฐ (2555) ที่ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมตลาดบริการที่มี

ผลต่อนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ผลการศึกษาพบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับสถานที่ตั้งของสถาบันการศึกษาอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ทั้งนี้การศึกษานี้มีความ

แตกต่างจากการศึกษาที่มีผู้เคยศึกษาท้ัง 3 เร่ือง โดยสาเหตุของความแตกต่างน่าจะมาจาก ในปัจจุบันมีความต้องการสิ่ง

อํานวยความสะดวกสบายในการการเดินทางโดยใช้ยานพาหนะส่วนตัวมีอัตราที่เพิ่มขึ้นจากอดีต การจัดหาสถานที่ในการ

รองรับยานพาหนะ จึงมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย  

 ด้านส่งเสริมการตลาด พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทางด้านส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกสถาบันการศึกษาสายอาชีพในอําเภอเมืองเชียงใหม่ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อยู่ในระดับมาก

คือ มีการแนะนํา/รีวิว บนช่องทางออนไลน์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ขวัญกลม  จีนวงค์ (2549) ที่ศึกษาเร่ือง 

ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการตัดสนิใจเลือกเรียนต่อในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในระดับ ปวส. สาขาบริหารธุรกิจของนักเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนระดับ  ปวช .3  สายพาณิ ชยกรรม  ใน เขตอํ าเภอ เมืองเชียงใหม่  โดยผลการศึกษาพบ ว่า  
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ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับการมีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆของโรงเรียน และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

นภาพร  ยารังสี (2555) ที่ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือก

สายการเรียนต่อ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับการมีฝ่ายแนะแนวจากสถาบันการศึกษาไป

ประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียน และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัญชัน  ศศิวัจน์ไพสิฐ (2555) ที่ศึกษาเร่ือง ส่วนประสม

ตลาดบริการที่มีผลต่อนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับบุคลากรของสถาบันการศึกษาแนะนําเกี่ยวกับแนวทาง

การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้การศึกษานี้มีความแตกต่างจากการศึกษาที่มีผู้เคยศึกษาทั้ง     3 เร่ือง โดยสาเหตุของ

ความแตกต่างน่าจะมาจาก ในปัจจุบันมีความนิยมในการนําเอาเทคโนโลยีการส่ือสาร ช่องทางออนไลน์ที่มีความสะดวก

รวดเร็วมาใช้ในชีวิตประจําวันเพิ่มมากข้ึน จึงเป็นสิ่งสําคัญที่ได้สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้สนใจหรือผู้เรียนอีกช่องทางหนึ่งด้วย 

 ด้านบุคคล พบวา่ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทางด้านบุคคล ที่มผีลตอ่การตดัสินใจเลือกสถาบันการศึกษาสาย

อาชีพในอําเภอเมืองเชียงใหม่ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อยู่ในระดับมากคือ ครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีความเข้าใจปัญหาของนักเรียนและพร้อมให้คําปรึกษา ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัญชัน   

ศศิวัจน์ไพสิฐ (2555) ที่ศึกษาเร่ือง สว่นประสมตลาดบริการที่มผีลตอ่นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาชีวศึกษา

จังหวัดน่าน ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ โดยผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับครูมีความรู้

ความสามารถตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน ทั้งนี้การศึกษานี้มีความแตกต่างจากการศึกษาที่มีผู้เคยศึกษาโดยสาเหตุของ

ความแตกต่างน่าจะมาจาก ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การสร้างความเข้าใจ

ให้กับผู้เรียนนั้น จึงมีเป็นสิ่งที่ควรให้ความสําคัญมากข้ึน เพ่ือให้ผู้เรียนนั้นไม่เกิดผลกระทบหรือเป็นสาเหตุของการเรียนไม่

จบ 

 ด้านกระบวนการในการให้บริการ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทางด้านกระบวนการในการให้บริการ  

ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษาสายอาชีพในอําเภอเมืองเชียงใหม่ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) อยู่ในระดับมากคือ สถาบันการศึกษามีกฎระเบียบในการควบคุมพฤติกรรมและการปฏิบัติตนในกรอบที่ดีงานของ

สังคม ซึ่งไมส่อดคล้องกับผลการศกึษาของ อัญชัน  ศศิวัจน์ไพสิฐ (2555) ที่ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมตลาดบริการที่มีผลต่อ

นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ โดยผลการศึกษาพบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับนักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อม และมีการจัดเสริมประสบการณ์ต่างๆ  

อย่างหลากหลายทั้งก่อนเริ่มการศึกษาและก่อนจบการศึกษา (ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ) ทั้งนี้การศึกษานี้มีความ

แตกต่างจากการศึกษาที่มีผู้เคยศกึษาโดยสาเหตุของความแตกตา่งนา่จะมาจาก ในปัจจุบันมีการรับเอาวัฒนธรรมของชาติ

ต่างๆ เข้ามาในประเทศมากขึ้น จึงทําให้ผู้เรียนอาจมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จากข่าวสารที่เกิดขึ้นในโทรทัศน์หรือสื่อ

ต่างๆ การมุ่งเนน้การสรา้งระเบยีบ กรอบความประพฤติที่ดีงามเพื่อให้กําจัดพฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นปัญหาตอ่ไป

กับผู้เรียนจึงมีความสําคัญมากขึ้น 
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 ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทางด้านกระบวนการใน

การให้บริการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษาสายอาชีพในอําเภอเมืองเชียงใหม่ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อยู่ในระดับมากคือ สภาพแวดล้อมโดยรอบของสถาบันการศึกษามีความปลอดภัย  

ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัญชัน  ศศิวัจน์ไพสิฐ (2555) ที่ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมตลาดบริการที่มีผลต่อ

นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ โดยผลการศึกษาพบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความสําคัญกับสถาบันการศึกษามีอาคารสถานที่กว้างขวาง สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และ

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้การศึกษานี้มีความแตกต่างจากการศึกษาที่มีผู้เคยศึกษา โดยสาเหตุของ

ความแตกต่างนา่จะมาจากปัญหาสังคมที่มีความเสื่อมโทรมเพิ่มมากขึ้น จึงให้สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยนั้น เป็นสิ่ง

ที่สําคัญในการดําเนนิชีวิตของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเร่ือง สว่นประสมการตลาดที่มีผลต่อนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการตัดสินใจ

เลือกสถาบันการศึกษาสายอาชีพในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ในคร้ังนี้ พบว่า จากแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการทําวิจัย  

ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะที่สามารถนํามาเป็นข้อมูลเพื่อทําการวางแผน ปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดในการแข่งขัน ให้

สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีดังนี้ 

 1) ด้านผลิตภัณฑ์  

 จากการศกึษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสังกัดสถาบันการศึกษาภาคเอกชน ให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อย เร่ือง

สถาบันการศึกษาสนับสนุนให้คณาจารย์มีการพัฒนาเพิ่มความรู้ทางวิชาการอยู่ตลอดเวลาอยู่ในระดับมาก ในขณะที่

ผู้ตอบแบบสอบถามสังกดัสถาบันการศึกษาภาครัฐ ให้ความสําคัญกับปัจจยันี้ ในระดับปานกลาง ส่วนผู้ตอบแบบสอบถาม

สังกัดสถาบันการศึกษาภาครัฐ ให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อย เร่ืองสถาบันการศึกษามีสาขางานที่เปิดสอนตรงตามความ

ต้องการของตนเอง  สถาบันการศึกษามีสาขางานที่เปิดสอนเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สถาบันการศึกษามีการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดสถาบันการศึกษา

ภาคเอกชนให้ความสําคัญกับปัจจัยเหลา่นี้ ในระดับมาก 

 ดังนั้น สถาบันการศึกษาภาคเอกชนควรมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาเพิ่มความรู้ทางวิชาการให้แก่ครูผู้สอนโดยเน้นใน

สาขางานที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน พร้อมทั้งแสดงผลงานการพัฒนาครูผู้สอนให้เห็นเด่นชัด 

เพื่อสร้างความเช่ือม่ันให้เพ่ิมขึ้นแก่ผู้เรียนที่จะทําการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาภาคเอกชน เช่น  

มีทุนการศึกษาให้สําหรับครูเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ และมีค่าตอบแทนให้กับครูที่มีผลงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โดยเน้นส่งเสริมในเร่ือง สาขางานบัญชี สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน

ธุรกิจค้าปลีก เพราะเป็นสาขาที่นักเรียนในสถาบันการศึกษาภาคเอกชนให้ความสนใจและเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน

ด้วย 
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 ส่วนสถาบันการศึกษาภาครัฐควรมุ่งเน้นให้มีการเปิดสาขางานให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและ

ตลาดแรงงาน เพื่อใหผ้ลิตนักศกึษาเข้าสูต่ลาดแรงงานไดต้รงตามสถานการณเ์ศรษฐกจิในปัจจุบัน พร้อมทั้งมีการปรับปรุง

หลักสูตรให้ทันสมัย เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ และเพิ่มทักษะให้นักศึกษานําไปปฏิบัติงานได้จริงในสถานประกอบการ เช่น 

มีการจัดประชุมการพัฒนารายวิชาในหลักสูตรให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยสอดคล้องเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน โดย การทําความ

ร่วมมือกับสถานประกอบการ อาทิเช่น โรงแรม ภัตตาคารอาหาร โรงงานผลิตสินค้า สํานักงานบัญชี  นํานักศึกษาไป

ศึกษาดูงานเพื่อให้เกิดทักษะการแกไ้ขปัญหาในวิชาชีพ เห็นกระบวนการทํางานต่างๆ และเน้นการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

ในสาขางานช่างกลโรงงาน สาขางานบัญชี สาขางานอาหารและโภชนาการ  เป็นสาขาวิชาที่นักเรียนในสถาบันการศึกษา

ภาครัฐให้ความสนใจและเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานด้วย 

 2) ด้านราคา 

 จากการศกึษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสังกัดสถาบันการศึกษาภาคเอกชน ให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อย เร่ือง

สามารถผ่อนผันค่าเล่าเรียนได้ และมีโครงการกู้ยืมเพื่อการศึกษา อยู่ในระดับมาก ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัด

สถาบันการศกึษาภาครัฐให้ความสําคัญกับปัจจัยเหลา่นี้ ในระดับมากที่สุด 

 ดังนั้น สถาบันการศึกษาภาคเอกชน ควรมุ่งเน้นจัดให้มีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และมี

นโยบายในการผ่อนผันค่าเล่าเรียนให้กับผู้เรียนบางคนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนสถาบันการศึกษาภาคเอกชน  

  ส่วนสถาบันการศึกษาภาครัฐ ควรมุ่งเน้นในการจัดสรรเกี่ยวกับโครงการกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้มากขึ้น  

พร้อมอํานวยความสะดวก และทําข้อตกลงสัญญาในการผ่อนผันค่าเล่าเรียนให้กับผู้เรียน เพ่ือลดข้อจํากัดในการต้องการ

ศึกษาของนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน ซึ่งจํานวนนักเรียนในสถาบันการศึกษาภาครัฐจะโอกาสของการคาด

แคลนทุนทรัพย์ที่มีจํานวนมากกวา่ ผู้ที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาภาคเอกชนนั้นเอง  

 3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  

 จากการศกึษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสังกัดสถาบันการศึกษาภาคเอกชน ให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อย เร่ือง

สถานที่ตั้งของสถาบันการศึกษาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีรถสาธารณะผ่าน และสถานที่ตั้งของสถานศึกษาอยู่ใกล้แหล่ง

ชุมชน อยู่ในระดับมาก ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดสถาบันการศึกษาภาครัฐให้ความสําคัญกับปัจจัยเหล่านี้  

ในระดับปานกลาง ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดสถาบันการศึกษาภาครัฐ ให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อย เร่ืองมีสถานที่

สําหรับจอดรถเพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดสถาบันการศึกษาภาคเอกชนให้

ความสําคัญกับปัจจัยนี้ ในระดับมาก 

 ดังนั้น สถาบันการศึกษาภาคเอกชน ควรมุ่งเน้นการเลือก ทําเลที่ตั้ง อยู่ใจกลางเมือง มีรถประจําทางผ่าน 

เดินทางได้สะดวก อยู่ใกล้ที่พักอาศัย ใกล้แหล่งชุมชน ใกล้โรงพยาบาล ใกล้ห้างสรรพสินค้า   ใกล้หน่วยงานราชการ อาทิ

เช่น ที่ว่าการอําเภอ สถานีตํารวจ เป็นต้น  

  ส่วนสถาบันการศึกษาภาครัฐ ควรมุ่งเน้นจัดหาพื้นที่ เพื่อรองรับยานพาหนะให้เพียงพอต่อจํานวนนักเรียน 

บุคลากรทางการศกึษา และผู้มาติดต่อ อย่างไรก็ตาม หากสถานที่จอดรถภายในสถาบันการศกึษาไม่เพยีงพอ อาจทําการ

เช่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียงเป็นพื้นที่จอดรถเพิ่มเติมให้สําหรับ นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้มาติดต่อ  

เพื่อตอบสนองความต้องการ และอํานวยความสะดวกในการเรียน และการติดต่อกบัสถาบันการศึกษา 
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   4) ด้านส่งเสริมการตลาด 

 จากการศกึษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสังกัดสถาบันการศึกษาภาคเอกชน ให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อย เร่ือง

ได้รับคําแนะนําจากรุ่นพี่ เพื่อน ญาติ คนรู้จัก อยู่ในระดับมาก ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดสถาบันการศึกษา

ภาครัฐให้ความสําคัญกับปัจจัยนี้ ในระดับปานกลาง ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดสถาบันการศึกษาภาครัฐ ให้

ความสําคัญกับปัจจัยย่อย เร่ืองการมีการแนะนํา/รีวิวบนช่องทางออนไลน์ และมีสถานประกอบการมารอรับนักเรียนที่จบ

การศึกษาในสถาบันการศึกษา (จบแล้วมีงานทําจากสถานประกอบการที่มีช่ือเสียง) อยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามสังกัดสถาบันการศึกษาภาคเอกชนให้ความสําคัญกับปัจจัยเหลา่นี้  ในระดับมาก 

 ดังนั้น สถาบันการศึกษาภาคเอกชน ควรมุ่งเน้นการส่ือสารจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดยการใช้คําขวัญในการสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบันการศึกษา หรือเรียกวิธีนี้ว่า Word of mouth (ปากต่อปาก) บอกเล่าเร่ืองราว แนะนํา

สถาบันการศึกษา ผลงานหรืออาชีพของรุ่นพี่ได้เข้าไปทํางานหลังจากเรียนจบจากสถาบันการศึกษา เข้าไปแนะแนวให้กับ

โรงเรียนเดิมที่เคยศึกษา เพ่ือสร้างภาพลักษณใ์หส้ถาบันการศึกษา 

 ส่วนสถาบันการศึกษาภาครัฐ ควรมุ่งเน้นการเพิ่มช่องทางการส่ือสารออนไลน์ให้ทั่วถึงมากขึ้น มีการจัดตั้งเพจ

เฟสบุ๊คของสถาบันการศกึษา พร้อมทั้งจัดหาผูดู้แลระบบส่ือสารออนไลน์ของสถาบันการศกึษา จัดทําวีดีโอนําเสนอผลงาน 

กิจกรรมที่สถานประกอบการเข้ามาคัดเลือกหานักเรียนที่จบการศึกษาเข้าไปทํางานในสถานประกอบการ นอกจากนี้มีการ

เพิ่มลิงค์การเปรียบเทียบการเรียนแต่ละสาขางาน เล่าเร่ืองราวประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้จากการเรียนสถาบันการศึกษา

สายอาชีพของ รุ่นพี่ ศิษย์เก่า ข้อเสนอแนะที่ได้จากสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง โดยเน้นเสนอในสาขางานช่างกลโรงงาน  

สาขาบัญชี  สาขาอาหารและโภชนาการ ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบันของนักเรียน การนํารีวิวจากเว็บไซต์ช่ือดังและเว็บบอร์ด

ต่างๆ ที่มกีารรวีวิสถาบันการศึกษามาทําการนําเสนอลงหน้าเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา ให้มากข้ึน 

 5) ด้านบุคคล  

 จากการศกึษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสังกัดสถาบันการศึกษาภาคเอกชน ให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อย เร่ือง

ครูมีผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยใจบริการสุภาพ และรวดเร็ว อยู่ในระดับมาก ในขณะที่

ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดสถาบันการศึกษาภาครัฐให้ความสําคัญกับปัจจัยเหล่านี้ ในระดับปานกลาง ส่วนผู้ตอบ

แบบสอบถามสังกัดสถาบันการศึกษาภาครัฐ ให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อย เร่ืองครูมีจํานวนเพียงพอต่อจํานวนนักเรียน 

และครู บุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจปัญหาของนักเรียนและพร้อมให้คําปรึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่

ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดสถาบันการศึกษาภาคเอกชนให้ความสําคัญกับปัจจัยเหลา่นี้ ในระดับมาก 

 ดังนั้น สถาบันการศึกษาภาคเอกชน ควรมุ่งเน้นให้มีการแสดงผลงานทางวิชาการและวิชาชีพให้ชัดเจนมากข้ึน 

สร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและประเทศ พร้อมทั้งมีการอบรมเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษาให้มีจิต

บริการ  และบริการผู้มาติดต่อด้วยความสุภาพ 

 ส่วนสถาบันการศึกษาภาครัฐ ควรม่งเน้นให้มีการวางแผนกําลังคน คํานวณสัดส่วนจํานวนครูและนักเรียนให้

เพียงพอ พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณในการจ้างครูเพิ่มเติมหากไม่เพียงพอ มีการจัดครูที่ปรึกษาให้สําหรับนักเรียนในการ

ดูแลให้คําปรึกษา สนับสนุนให้ครูที่ดูแลรับผิดชอบด้านแนะแนวไปอบรมด้านจิตวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมในการ 
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แนะแนว เร่ืองการเรียน การทํางาน การเข้าสังคม การอยู่รวมกันกับผู้อื่น และมีการติดตามผลการแนะแนว เพื่อนํามา

ปรับปรุงและนํามาเป็นประสบการณ์เรื่องราวให้กับนักเรียนรุ่นตอ่ไป 

 6) ด้านกระบวนการในการให้บริการ 

 จากการศกึษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสังกัดสถาบันการศึกษาภาคเอกชน ให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อย เร่ือง

สถาบันการศึกษามีการเปิดรับสมัครนักเรียนออนไลน์  อยู่ ในระดับมาก  ในขณะที่ ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัด

สถาบันการศึกษาภาครัฐให้ความสําคัญกับปัจจัยนี้ ในระดับปานกลาง และผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดสถาบันการศึกษา

ภาคเอกชน ให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อย เร่ืองมีการส่ง SMS แจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึงการขาด ลา มา สายของนักเรียน

ในการเข้าชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามสายอาชีพสังกัดสถาบันการศึกษาภาครัฐให้

ความสําคัญกับปัจจัยนี้ ในระดับน้อย ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดสถาบันการศึกษาภาครัฐ ให้ความสําคัญกับปัจจัย

ย่อย เร่ืองสถาบันการศกึษามีการทดสอบและการวัดแววในการเลือกสาขางาน และสถาบันการศกึษามีการรับลงทะเบียน

ออนไลน์พร้อมออกใบเสร็จชําระค่าเทอม ที่มีความสะดวกรวดเร็ว และสถาบันการศึกษามีกฎระเบียบในการควบคุม

พฤติกรรมและการปฏิบัติตนในกรอบที่ดีงามของสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัด

สถาบันการศกึษาภาคเอกชนใหค้วามสําคัญกับปัจจัยเหล่านี้ ในระดับมาก 

 ดังนั้น สถาบันการศึกษาภาคเอกชน ควรมุ่งเน้นการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ให้มากข้ึน ด้วยการจัดหาผู้ดูแล

ระบบออนไลน์ จัดให้มีระบบรองรับการรับสมัครออนไลน์ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย เพื่อป้องกันความ

ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ควรใช้วิธีการส่ือสารกับผู้ปกครอง ด้วยการแจ้งข่าวสารให้กับผู้ปกครองด้วย SMS เร่ือง

การขาด ลา มา สาย ของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ  

 ส่วนสถาบันการศึกษาภาครัฐ ควรมุ่งเน้นให้มีการจัดการสอบวัดแววความถนัดในการเลือกสาขางานกอ่นการเข้า

เรียนในสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจให้กับนักเรียน และสามารถเรียนได้ตามความถนัดจากการ

ทดสอบการวัดแวว นอกจากนี้ควรจัดหาผู้ดูแลระบบออนไลน์ การวางระบบเพื่อรองรับการรับสมัคร จ่ายค่าเล่าเรยีน การ

ลงทะเบียน และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน เพ่ือให้สามารถแสดงผลแบบทันที (Real Time) มากข้ึน 

ส่วนเร่ืองวิธีการส่ง SMS แจ้งให้ผู้ปกครองทราบการขาด ลา มา สายของนักเรียนในการเข้าช้ันเรียนอาจเป็นวิธีการที่ไม่

เหมาะสมกับนักเรียนที่อยู่ในสถาบันการศึกษาภาครัฐ โดยอาจเปลี่ยนวิธีการเป็นการเก็บสถิติการขาด ลา มา สาย สะสม

เป็นภาคเรียน ถ้าไม่ผ่านเกณฑ ์ที่กําหนด จะตอ้งถูกตัดคะแนนความประพฤติหรือต้องทํากิจกรรมเพิ่มเตมิ โดยการบําเพ็ญ

สาธารณประโยชน์ เพ่ือเป็นการสร้างพฤติกรรมที่ดีงามให้กับนักเรียน 

 7) ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ   

 จากการศกึษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสังกัดสถาบันการศึกษาภาคเอกชน ให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อย เร่ือง

สถาบันการศึกษามีป้ายชื่อที่สวยงามและมองเห็นได้ชัดเจน ห้องเรียนมีเคร่ืองปรับอากาศเพื่ออํานวยความสะดวกสบาย 

และห้องเรียนมีการตกแต่งที่ทันสมัย อยู่ในระดับมากในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดสถาบันการศึกษาภาครัฐให้

ความสําคัญกับปัจจัยเหล่านี้ ในระดับปานกลาง ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดสถาบันการศึกษาภาครัฐ ให้ความสําคัญ

กับปัจจัยย่อย เร่ืองสถาบันการศึกษามีอาคารสถานที่กว้างขวางสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดตาสภาพแวดล้อม

เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สถาบันการศึกษามีอาคารที่ม่ันคงปลอดภัย และสภาพแวดล้อมโดยรอบของสถาบันการศึกษามี
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ความปลอดภัย อยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามสังกดัสถาบันการศกึษาภาคเอกชนใหร้ะดับความสําคัญ

กับปัจจัยเหลา่นี้ ในระดับมาก 

 ดังนั้น สถาบันการศึกษาภาคเอกชน ควรมุ่งเน้นให้จัดทําป้ายช่ือสถาบันการศึกษา ให้มีความสวยงาม เห็นเด่นชัด 

ตกแต่งด้วยสีสันที่สดใส สร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็น มีการปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน ด้วยการตกแต่งภายใน

ให้ดูทันสมัย มีสันที่สดใส ภายในห้องเรียนออกแบบพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วน มอีุปกรณ์การเรียน โปรเจคเตอร์ คอมพวิเตอร ์

โต๊ะ เก้าอี้ ที่มีความทันสมัย ให้ผู้เรียนมีความรู้สึกอยากเข้าเรียน นอกจากนี้ ควรมีการติดเคร่ืองปรับอากาศภายใน

ห้องสมุด ห้องประชุม และห้องเรียนทุกห้องเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นในปัจจุบัน เพื่อสร้างความรู้สึกสบายให้แก่ผู้เรียนมาก

ขึ้น 

 สถาบันการศึกษาภาครัฐ ควรมุ่งเน้นให้มีสถานที่ตั้งที่กว้างขวางเหมาะสม พร้อมทั้งออกแบบพื้นที่ใช้สอยบริเวณ

ภายในสถาบันการศึกษา ให้มีความสวยงาม มีความเป็นระเบียบ อาคารเรียนมีความม่ันคงปลอดภัย ทําการซ่อมแซม

อาคารที่ชํารุด เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน สะดวกต่อการเดินทางระหว่างอาคาร และมีการติดกล้องวงจรปิดไว้

ทั่วสถาบันการศกึษา และมีการจัดเวรยามตรวจตราความเรียบร้อยภายในสถาบันการศึกษา เพื่อปอ้งกันบุคคลภายนอกที่

อาจเป็นผู้ไม่ประส่งดีต่อสถาบันการศึกษา สร้างความรู้สึกม่ันใจในความปลอดภัยให้กับนักเรียนในการเรียนใน
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