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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมผีลตอการตัดสินใจ

เขาศึกษาในระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนสงขลา จังหวัดสงขลา และ 2) ศึกษาความแตกตางระหวางปจจัย

ขอมูลสวนบุคคลกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขาศกึษาในระดับอนุปริญญาของ

วิทยาลัยชุมชนสงขลา จังหวัดสงขลา เปนการวิจัยเชิงปริมาณ มีกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในป

การศึกษา 2556  มีจํานวน 242 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือหลักในการเก็บขอมูลสถิติในการนําเสนอและ

วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย (�̅) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  สถิติ t-test Independent และ One 

way ANOVA โดยทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธี LSD 

 ผลการศึกษา พบวา 1) ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขา

ศึกษาในระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนสงขลา จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

ยกเวนดานลักษณะทางกายภาพอยูในระดับมากท่ีสุด และ 2) นักศึกษาท่ีมีปจจัยขอมูลสวนบุคคล คือ เพศ อายุ 

สถานภาพ ศาสนา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และสาขาท่ีเรียนท่ีแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจตอปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดท่ีมผีลตอการตัดสินใจเขาศึกษาในระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนสงขลา จังหวัดสงขลา 

แตกตางกัน สวนนักศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจในเร่ืองดังกลาวไมแตกตางกัน  

คําสําคัญ: ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเขาศึกษา, อนุปริญญา, วิทยาลัยชุมชน 
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Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study the satisfaction level of the marketing 

mixed (7P’s) on  Songkhla Community College (SCC) enrollment decision and 2) to  study the 

effect of student background on the marketing mixed (7P’s) satisfaction level of SCC enrollment 

decision. The questionnaires had been distributed to 242 SCC students during the 2013 academic 

year. The data were analyzed by using both descriptive statistic and inferential statistic as such 

percentages, mean, standard deviation, independent t-test, one-way analysis of variance (ANOVA), 

and Least Significant Difference (LSD) test.  

 For the first objective, the findings show that the overall and individual “P” satisfaction 

level on SCC enrollment decision is “satisfy” except on the Physical environment, the 

satisfaction level is “very satisfy”. For the second objective, the research show that the students 

with gender, age, marriage status, occupation, income, and study program difference report 

different level of satisfaction. But there is no satisfactory difference in the group of educational 

difference 
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บทนํา 
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศ วิทยาลัย

ชุมชนสงขลาเปนสถาบันการศึกษาของรัฐท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา โดยมีตัวแทนจากชุมชนเขารวม
ในการบริหารวิทยาลัยชุมชน เพ่ือเปนทางเลือกหน่ึงใหนักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา และประชาชนท่ีตองการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม ปจจุบันพบวาวิทยาลัยชุมชนสงขลามีนักศึกษาลดลง
ตอเน่ืองจากจํานวนนักศึกษา 740 คน ในป 2554 ลดเหลือ 612 คน ในป 2556 (กลุมงานจัดการเรียนการสอนและ
งานวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา, 2556) ดังน้ันผูวิจัยมีความสนใจทําการศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการ
ตัดสินใจเขาศึกษาในระดับอนุปริญญา เพ่ือนําผลท่ีไดมากําหนดเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาและสงเสริมกลยุทธทาง
การตลาดเพ่ือการแขงขันและสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาตัดสินใจมาเลือกเขาศึกษาตอในวิทยาลัยชุมชนสงขลาเพ่ิม
มากยิ่งขึ้นโดยใชแนวคิดดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) เปนแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ี 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาในระดับ
อนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนสงขลาจังหวัดสงขลา 
 2.เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขา
ศึกษาในระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนสงขลา จังหวัดสงขลา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ปจจัยทางการตลาดซ่ึงประกอบดวย ผลิตภัณฑ คือ สินคาหรือบริการ
ท่ีตองการตอบสนองความตองการของผูบริโภค  ราคา คือ  ตนทุนของสินคาท่ีลูกคาตองการและเต็มใจในการจาย
กับสินคาหรือบริการน้ัน ๆ  ชองทางการจัดจําหนาย คือ กระบวนการทํางานท่ีจะทําใหสินคาหรือบริการไปสูตลาด
เพ่ือทําใหผูบริโภคสินคาหรือบริการไดบริโภคตามท่ีตองการ  การสงเสริมการตลาด  คือ กิจกรรมสนับสนุนให
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ผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการขององคกรอยางรวดเร็วท่ีสุด บุคคล คือ ผูท่ีทําหนาท่ีหรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของ
กับสินคาหรือบริการซึ่งจําเปนตองมีการฝกอบรมและการจูงใจเพ่ือใหบุคคลเหลาน้ันปฏิบัติหนาท่ีไดมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามเปาหมายขององคกร ลักษณะทางกายภาพ คือ การสรางคุณภาพโดยรวมและรูปแบบการ
บริการเพ่ือสรางคุณคาขององคกรใหโดดเดนและนาสนใจเพ่ิมขึ้น และกระบวนการบริการ คือ กระบวนการเพ่ือ
จัดสงสินคาและบริการใหกับผูบริโภคไดรวดเร็วและสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคซ่ึงใชเปนเคร่ืองมือทาง
การตลาดของธุรกิจเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร โดยท้ังน้ันตองใหสินคาและบริการตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคไดมากท่ีสุด (อดุลย  จาตุรงคกุล, 2546; ปยะธิดา  คลองยุทธ และรัศมี  โพธิ์แฉลม, 
2552; ธนวรรณ  แสงสุวรรณ และคณะ (2547 อางถึงใน จุลภา  กาญจนวิสุทธิ์, 2554)) 
 แนวคิดสวนประสมทางการตลาดไดถูกนํามาใชอยางแพรหลายรวมถึงในการศึกษาปจจัยท่ีมีการตัดสินใจ
เขาศึกษาตอในระดับตาง ๆ เชน  
 วรนิษฐา ซุมทองหลาง (2548) ทําการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจศึกษาระดับ
ปริญญาโทในสถาบันราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
มีความสัมพันธตอการตัดสินใจศึกษาระดับปริญญาโทในสถาบันราชภัฏ ประกอบรวมกัน 4 ปจจัย คือ 1) ปจจัยดาน
ภาพลักษณของสถาบัน ไดแก ความมีชื่อเสียงของสถาบันเปนท่ียอมรับจากหนวยงานตาง ๆ เปนสถาบันท่ีเนนการ
พัฒนาทองถิ่นโดยตรง เปนสถาบันท่ีเปดโอกาสใหกับประชาชนท่ัวไปในการสมัครสอบเพ่ือเขาศึกษา เปนตน  2) 
ปจจัยดานคาใชจายในการศึกษา ไดแก ความเหมาะสมของอัตราคาหนวยกิตในการลงทะเบียน  ความเหมาะสมของ
คาบํารุงการศึกษาตอภาคเรียน คาใชจายในกิจกรรมตาง ๆ มีความเหมาะสมระหวางการศึกษา เปนตน  3) ปจจัย
ดานทําเลท่ีต้ัง ไดแกสถาบันใกลสถานท่ีอยูอาศัย  การจราจรไมติดขัดทําใหเดินทางไดสะดวก  การจัดอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดลอมเหมาะสมกับการจัดการศึกษา เปนตน และ4) ปจจัยดานประชาสัมพันธไดแกแผนพับ อินแตอรเน็ต 
หนังสือพิมพ ปายหนาสถาบันทําใหทราบขอมูล  การไดรับขอมูลขาวสารจากผูท่ีจบการศึกษาแลว เปนตน 
 ภูษิตย  วงษเล็ก (2550) ทําการศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี
ในวิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จังหวัดสมุทรปราการ พบวา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานสถาบัน ดานราคา และดานการประชาสัมพันธ มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี สวนดานสถานท่ีตั้ง ไมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอ 
 อภิรัตน กิตติกูล (2553) ทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ของนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพพบวา ระดับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขา
ศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของนักเรียน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก ดานการเรียนการสอน ดานผูสอน และ
ดานสถานท่ีต้ังโรงเรียน 
  



 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 551 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 งานวิจัยน้ีมีกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพ 1 

 

                                ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในวิทยาลัยชุมชนสงขลาในป

การศึกษา 2556 ทุกระดับชั้นปการศึกษา ทุกสาขาท่ีเรียน ทุกศูนยการเรียนในวิทยาลัยชุมชนสงขลา  ผูวิจัยได
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณกลุมตัวอยางท่ีทราบจํานวนประชากรของทาโร ยามาเนท่ีระดับความ
เชื่อมั่น รอยละ 95 และความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได รอยละ 5 (Taro  Yamane, 2010 อางถึงใน ธานินทร  ศิลปจารุ
, 2553) ไดขนาดกลุมตัวอยาง 242 คน ทําการเก็บตัวอยางซ่ึงใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางโดยไมใชหลักความนาจะเปน 
โดยการสุมแบบโควตาเพ่ือใหแนใจวามีผูใหขอมูลครบทุกศูนยการเรียน 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินการวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใชทําการวิจัย คือ แบบสอบถามเพ่ือสํารวจปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเขาศึกษา
ในระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งเปนเคร่ืองมือเก็บขอมูลสําหรับการทําวิทยานิพนธ
ตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของผูวิจัย ซ่ึงแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน คือ 1) แบบสอบถาม
ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 2) แบบสอบถามปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีความสัมพันธ
ตอการตัดสินใจเขาศึกษาในระดับอนุปริญญา กรณีศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา จังหวัดสงขลาและ 3) แบบสอบถาม
ระดับการตัดสินใจเขาศึกษาในระดับอนุปริญญา กรณีศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา จังหวัดสงขลา โดยแบบสอบถาม
มีคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค คาขอมูลท่ีไดเทากับ 0.92 ในการเสนอ
บทความน้ีผูวิจัยใชขอมูลเฉพาะจากท่ีกลาวในสวน 1 และ 2 

3. การวิเคราะหขอมูลการวิจัย 
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test Independent 

และ One way ANOVA โดยทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธี LSD โดยใชโปรแกรม SPSS (Statistical Package 

for The Social Sciences) 

 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ   
2. อาย ุ  
3. สถานภาพ 
4. ศาสนา 
5. อาชีพ 
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
7. สาขาวิชา 
8. ระดับการศึกษา 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) 
1. ผลิตภัณฑ   
2. ราคา   
3. ชองทางการจัดจําหนาย   
4. การสงเสริมการตลาด  
5. บุคคล  
6. ลักษณะทางกายภาพ 
7. กระบวนการบริการ 
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สรุปผลการวิจัย 
1. ขอมูลสวนบุคคล สวนใหญกลุมตัวอยางเปนเพศหญิง (รอยละ 67.36) มีชวงอายุการศึกษาระหวาง 21-

35 ป  (รอยละ 65.53) สถานภาพโสด (รอยละ 48.35) นับถือศาสนาอิสลาม (รอยละ 50.83) ประกอบอาชีพรับจาง
ท่ัวไป (รอยละ 35.95) รายไดเฉลี่ยตอเดือน 6,001-9,000 บาท (รอยละ 42.15) สาขาท่ีเรียนมากท่ีสุด คือ สาขาการ

ปกครองทองถิ่น (รอยละ 31.82) ระดับการศึกษาอนุปริญญา ชั้นปท่ี 2  (รอยละ 59.09) 

2. ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมผีลตอการตัดสินใจเขาศึกษาในระดับ
อนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนสงขลา จังหวัดสงขลา โดยภาพรวม ผลการวิเคราะหสามารถอธิบายไดดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ี

มีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาในระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนสงขลา จังหวัดสงขลา โดย

ภาพรวม 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการตดัสินใจ 
คาสถิต ิ

ระดับความสําคัญ 
x  DS.  

ดานผลิตภณัฑ 4.16 0.35 มาก 
ดานราคา 4.14 0.45 มาก 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 4.13 0.50 มาก 
ดานการสงเสริมการตลาด 3.82 0.60 มาก 
ดานบุคคล 4.07 0.41 มาก 
ดานลักษณะทางกายภาพ 4.27 0.54 มากท่ีสุด 
ดานกระบวนการบริการ 4.10 0.49 มาก 
ภาพรวม 4.11 0.34 มาก 

  

 จากตาราง 1 พบวา  ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

เขาศึกษาในระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนสงขลา จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x =4.11) 

เมื่อพิจารณาแตละดานพบวาสวนใหญอยูในระดับมาก ยกเวนดานลักษณะทางกายภาพอยูในระดับมากท่ีสุด          

( x =4.27) รองลงมาดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก ( x =4.16) และดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก      

( x = 3.82) มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

3. การเปรียบเทียบแตกตางระหวางปจจัยขอมูลสวนบุคคลกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมี

ผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาในระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนสงขลา จังหวัดสงขลา ปรากฏผลดังน้ี 

  3.1 ดานเพศ พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญโดยเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจมากกวา

เพศชาย 

  3.2 ดานอายุ พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 3 คู ไดแก (1) อายุ 36-50 ป มีระดับความ

พึงพอใจมากกวาอายุตํ่ากวา 20 ป (2) อายุ 36-50 ป มีระดับความพึงพอใจมากกวาอายุ 21-35 ป และ (3) อายุ 

21-25 ป มีระดับความพึงพอใจมากกวาอายุตํ่ากวา 20 ป 

 3.3 ดานสถานภาพ พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 2 คู ไดแก คือ (1) กลุมสถานภาพ

หมาย/หยารางมีระดับความพึงพอใจมากกวากลุมสถานภาพโสด และ (2) กลุมสถานภาพสมรสมีระดับความพึง

พอใจมากกวากลุมสถานภาพโสด 
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 3.4 ดานศาสนา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญโดยศาสนาอิสลามมีระดับความพึงพอใจมากกวา

ศาสนาพุทธ 

 3.5 ดานอาชีพ พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 4 คู คือ (1) กลุมอาชีพเกษตรกรมีระดับ

ความพึงพอใจมากกวากลุมอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ (2) กลุมอาชีพเกษตรกรมีระดับความพึงพอใจมากกวากลุม

อาชีพรับจางท่ัวไป (3) กลุมอาชีพธุรกิจสวนตัวมีระดับความพึงพอใจมากกวากลุมอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ

(4)กลุมอาชีพธุรกิจสวนตัวมีระดับความพึงพอใจมากกวากลุมอาชีพรับจางท่ัวไป  

 3.6 รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 7 คู คือ (1) กลุมรายไดเฉลี่ยตอ

เดือนมากกวา 15,001 บาท มีระดับความพึงพอใจมากกวากลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 6,000 บาท (2) กลุม

รายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 15,001 บาท มีระดับความพึงพอใจมากกวากลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือน 6,001-9,000 

บาท (3) กลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือน 12,001-15,000 บาท มีระดับความพึงพอใจมากกวากลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือน

นอยกวา 6,000 บาท (4) กลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือน12,001-15,000 บาท มีระดับความพึงพอใจมากกวากลุมรายได

เฉลี่ยตอเดือน 6,001-9,000 บาท (5) กลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือน 9,001-12,000 บาท มีระดับความพึงพอใจมากกวา

กลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 6,000 บาท (6) กลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือน 9,001-12,000 บาท มีระดับความพึง

พอใจมากกวากลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือน 6,001-9,000 บาท และ (7) กลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือน 6,001-9,000 บาท มี

ระดับความพึงพอใจมากกวากลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 6,000 บาท 

  3.7 สาขาท่ีเรียน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 6 คู คือ (1) สาขาพัฒนาชุมชนมีระดับ

ความพึงพอใจมากกวาสาขาการปกครองทองถิ่น (2) สาขาการพัฒนาชุมชนมีระดับความพึงพอใจมากกวาสาขา

การศึกษาปฐมวัย (3) สาขาการพัฒนาชุมชนมีระดับความพึงพอใจมากกวาสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (4) สาขาการ

จัดการท่ัวไปมีระดับความพึงพอใจมากกวาสาขาการปกครองทองถิ่น (5) สาขาการจัดการท่ัวไปมีระดับความพึง

พอใจมากกวาสาขาการศึกษาปฐมวัย (6) สาขาการจัดการท่ัวไปมีระดับความพึงพอใจมากกวาสาขาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ปณิศา  มีจินดา (2553) กลาววา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลท่ีมีตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ประกอบดวย 

ปจจัยสวนบุคคลและโครงสรางดานจิตนิสัย ไดแก อายุ วงจรชีวิตครอบครัว อาชีพ สถานภาพทางเศรษฐกิจ 

การศึกษา และคานิยมและรูปแบบการดํารงชีวิต จากผลการวิจัยในสวนของขอมูลสวนบุคคลทําใหไดขอมูล

สนับสนุนแนวคิดน้ีเพ่ิมเติม คือ ปจจัยสวนบุคคลและโครงสรางดานจิตนิสัยสําหรับผูสนใจศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

สงขลา คือ เพศหญิง อายุการศึกษา 21-35 ป  สถานภาพโสด นับถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 6,001-9,000 บาท  เรียนสาขาการปกครองทองถิ่น ระดับอนุปริญญา ชั้นปท่ี 2 การท่ีกลุม

ตัวอยางมีชวงอายุ 21-35 ป เปนเพราะเปนชวงอายุท่ีตองการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดี

ขึ้น สถานภาพโสด อาจจะจูงใจใหเขาศึกษาเพราะไมมีภาระครอบครัว นักศึกษาตองการความรูเพ่ือไปประกอบ

อาชีพและเพ่ืออนาคตในวันขางหนา เห็นไดจากท่ีปจจุบัน นักศึกษามีรายไดเฉลี่ยตอเดือน คอนขางตํ่าคือ 6,001-

9,000 บาท  

2. ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษา โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละดานพบวาสวนใหญอยูในระดับมาก ยกเวนดานลักษณะทางกายภาพอยู

ในระดับมากท่ีสุด เน่ืองจากวิทยาลัยชุมชนสงขลาเปนสถาบันท่ีเปดโอกาสใหกับประชาชนท่ัวไปในการเขาศึกษาตอ 
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ต้ังอยูใกลบานและการเดินทางก็สะดวกในการมาเรียน สวนใหญอาจารยจบการศึกษาในระดับปริญญาโทตามสาขาท่ี

สอน จึงมีความไววางใจท่ีจะศึกษาเลาเรียน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วรนิษฐา ซุมทองหลาง (2548) ซึ่งผลวิจัย

พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดปจจัยหน่ึงท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจศึกษาระดับปริญญาโทในสถาบัน

ราชภัฏ คือ ปจจัยดานภาพลักษณของสถาบัน ความมีชื่อเสียงของสถาบันเปนท่ียอมรับ เปนสถาบันท่ีเนนการพัฒนา

ทองถิ่นโดยตรง เปนสถาบันท่ีเปดโอกาสใหกับประชาชนท่ัวไปในการเขาศึกษาเชนเดียวกับวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

 3. การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยขอมูลสวนบุคคลกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

(7P’s) ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาในระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนสงขลา จังหวัดสงขลา 

 3.1 ดานเพศ ผลการวิจัยพบวา เพศหญิงมีระดับความพึงพอใจมากกวาเพศชาย เน่ืองจากจํานวน

นักศึกษาเพศหญิงมากกวาเพศชาย การท่ีมีเพ่ือนนักศึกษาเพศเดียวกันมาก นักศึกษาจึงมีความสบายใจในการศึกษา

ตามไปดวย ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ (2546 อางถึงใน เกษรา  โพธิ์เย็น, 2550) 

กลาววา กระบวนการพฤติกรรมของผูบริโภค ไดรับอิทธิพลมาจากปจจัยตาง ๆ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดาน

สังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา ซ่ึงการมีนักศึกษาเพศเดียวกันมากๆ ก็เปนสิ่งแวดลอมดานสังคม

อยางหน่ึง 

 3.2 ดานอายุ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาท่ีมีอายุระหวาง 36-50 ป มีระดับความพึงพอใจมากกวาอายุ

ตํ่ากวา 20 ป และอายุ 21-35 ป อาจเปนเพราะนักศึกษาชวงน้ีจะเปนชวงอายุวัยทํางาน จึงมีเปาหมายท่ีชัดเจนใน

การนําความรูไปเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วรนิษฐา  ซุมทองหลาง (2548) ซ่ึง

พบวานักศึกษาตองการหาความรูเพ่ิมเติมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นเชนเดียวกัน 

 3.3 ดานสถานภาพ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาท่ีมี สถานภาพสมรสและสถานภาพหมาย/หยาราง มี

ระดับความพึงพอใจมากกวาสถานภาพโสด ท้ังท่ีจํานวนนักศึกษาท่ีเปนโสดมีมากกวาแสดงวาบางคร้ังปจจัยดาน

สังคม เพียงอยางเดียวอาจจะไมสามารถอธิบายพฤติกรรมดานความพึงพอใจของกลุมตัวอยางได ซึ่งอาจตอง

ทําการศึกษาเพ่ิมเติม 

 3.4 ดานศาสนา ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาท่ีนับถือศาสนาอิสลามมีระดับความพึงพอใจมากกวาการ

นับถือศาสนาพุทธ เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีชุมชนท่ีมีคนนับถือศาสนาอิสลามอาศัยอยูมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ   

ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ (2546 อางถึงใน เกษรา  โพธ์ิเย็น, 2550) กลาววา กระบวนการพฤติกรรมของ

ผูบริโภค เกิดจากความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากปจจัยตาง ๆ คือ รวมท้ังกลุมของบุคคลท่ีมีผลตอ

ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลท้ังทางตรงและทางออม ซึ่งประกอบดวยกลุมปฐมภูมิ เชน ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือน

บาน หรือเพ่ือนรวมงาน ซ่ึงเปนกลุมบุคคลท่ีมีการติดตออยางใกลชิดและไมเปนทางการ และกลุมทุติยภูมิ  เชน 

ศาสนา อาชีพหรือสหภาพ เปนกลุมท่ีมีการติดตอกันอยางเปนทางการ ผลการวิจัยขอน้ีจึงสนับสนุนบทบาทของ

ปจจัยกลุมทุติยภูมิ คือศาสนา 

 3.5 ดานอาชีพ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาท่ีประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวและกลุมอาชีพเกษตรกร มี

ระดับความพึงพอใจมากกวากลุมอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจและกลุมอาชีพรับจางท่ัวไป ซ่ึงเปนเพราะเน้ือหา

รายวิชาท่ีวิทยาลัยชุมชนเปดสอน นักศึกษาท่ีประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวและกลุมอาชีพเกษตรกร สามารถนําไปใช

ประกอบอาชีพไดโดยตรง ซ่ึงแตกตางจากอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงตองการนําไปปรับวุฒิการศึกษามากกวา 

 3.6 ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาท่ีมีไดเฉลี่ยตอเดือน 12,001-15,000 บาท มี

ระดับความพึงพอใจมากกวากลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 6,000 บาท อาจเปนเพราะ นักศึกษาท่ีมีรายไดนอย 

ตองกังวลกับการหารายไดควบคูไปกับการเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของปณิศา  มีจินดา (2553) กลาววา 
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กระบวนการพฤติกรรมผูบริโภค ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคลและโครงสรางดานจิตนิสัย ไดแก อายุ วงจรชีวิต

ครอบครัว อาชีพ รายได หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ  

 3.7 สาขาท่ีเรียน ผลการวิจัยพบวา สาขาการพัฒนาชุมชนและสาขาการจัดการท่ัวไปมีระดับความพึง

พอใจมากกวาสาขาอื่น เน่ืองจากนักศึกษาตองการนําความรูท่ีไดเรียนมาไปพัฒนาทองถิ่นของตนเอง ซ่ึงเปนรูปแบบ

การดําเนินชีวิตของนักศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของปณิศา  มีจินดา (2553) กลาววา กระบวนการพฤติกรรม

ผูบริโภค ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคลและโครงสรางดานจิตนิสัย ไดแก อายุ วงจรชีวิตครอบครัว อาชีพ รายได 

หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ การศึกษา และคานิยมและรูปแบบการดํารงชีวิต  

 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดถึงแมจะมีความสําคัญระดับมากแตก็อยูในระดับ

คาเฉลี่ยต่ําสุด ทางวิทยาลัยชุมชนสงขลาควรมีการประชาสัมพันธในการรับสมัครเขาเรียนในหลายชองทาง 

ประกอบดวย การโฆษณา การใหขาวและการประชาสัมพันธ การสื่อสารแบบปากตอปาก การแจกแผนพับ เปนตน 

เปนทางเลือกหน่ึงในการสงเสริมการตลาดใหเปนท่ีรูจักมากขึ้น และนักศึกษาท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอย ทาง

วิทยาลัยชุมชนใหนักศึกษาไดรับการผอนผันคาเลาเรียนได และมีกองทุนกูยืม เพ่ือสนับสนุนคาใชจายในการมาเรียน 

 

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาวิจัยในหัวขอ ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเขาศึกษาในระดับอนุปริญญา กรณีศึกษา

วิทยาลัยชุมชนสงขลา จังหวัดสงขลา สําเร็จลุลวงไปดวยดีขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปองศักด์ิ  

ทองเน้ือแข็ง อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และดร.ฐานิฏฐ  ทินนาม อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม ท่ีกรุณา

ใหคําปรึกษา คําแนะนํา ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการศึกษา และการตรวจทานแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวย

ความเอาใจใสตลอดจนกระท่ังงานวิจัยน้ีสําเร็จสมบูรณ จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 
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