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บทที� 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมา และความสําคัญของปัญหา 

 ในสังคมปัจจุบนัของประเทศไทยการศึกษาเป็นส่วนหนึ� งของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์

ในการประกอบอาชีพ  คนไทยส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัการศึกษาเป็นอยา่งมาก เนื�องจากระบบ

การศึกษาเป็นส่วนที�สามารถพฒันาคุณภาพชีวิตของมนุษยใ์ห้มีมาตรฐานที�ดี และสามารถกา้วหนา้

ต่อไปไดพ้ร้อมกบัการเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และโลกาภิวตัน์ทาํให้เกิด เมื�อมนุษย์

มีความสามารถที�จะพฒันาต่อไปได้เรื� อยๆทาํให้สภาพการแข่งขันสูงทางด้านเศรษฐกิจทั�งใน

ประเทศ และต่างประเทศ ซึ� งต้องอาศยัความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์ในการเรียนรู้      

และเริ�มตน้ดว้ยการฝึกทาํงานเพื�อเตรียมพร้อมเขา้สู่การทาํงาน ผูป้กครองส่วนใหญ่เห็นความสําคญั

กบัระบบการศึกษาจึงมีการส่งเสริม และสนบัสนุนให้บุตรหลานของตนเองให้ไดรั้บการศึกษาที�

สูงขึ� นเพื�อเป็นพื�นฐานความสําเร็จในชีวิตสามารถนําทกัษากระบวนการความรู้ต่างๆ ที�ได้จาก

การศึกษาเพื�อนาํไปประกอบอาชีพเพื�อสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวติ เลี�ยงดูตนเอง และครอบครัวให้ดี

ไดใ้นอนาคต  ผูป้กครองจึงตอ้งคดัสรรสถาบนัอุดมศึกษาที�มีคุณภาพให้แก่บุตรหลานของตนเองให้

สําเร็จการศึกษาเป็นบณัฑิตที�ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละอาชีพ  จึงทาํให้

การศึกษาระดบัปริญญาตรีมีการแข่งขนักนัอยา่งมาก สถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งจึงตอ้งมีกลยุทธ์

ในการหาวิธีการที�จะให้โรงเรียน และนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตดัสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรี  เพื�อเป็นการดึงดูดใหน้กัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 6 นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพ (ปวช.)  และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั� นสูง  (ปวส.) ในปัจจุบันมี

สถาบนัอุดมศึกษา  ทั�วประเทศ 175 แห่ง จึงทาํให้นกัเรียนมีโอกาสเลือกสถาบนัอุดมศึกษาไดม้าก

ขึ�นนกัเรียนมีความตอ้งการการศึกษาที�มีคุณภาพ และแสวงหาความรู้อยา่งแทจ้ริงเพื�อสอดคลอ้งกบั

ความสามารถของตนเอง และความตอ้งการของตลาดงาน ส่งผลให้สถาบนัอุดมศึกษาต่างพยายาม

พฒันาตนเองให้มีจุดแข็งที�มีความโดดเด่น เพื�อสามารถแข่งขนักับสถาบันอุดมศึกษาอื�นๆได ้

สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดส่้งเสริม และสนบัสนุนให้ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วม

ในการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษามากขึ�น โดยแกไ้ขปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง    
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และสถาบนัอุดมศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสําคญัในเรื� องของการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเขา้มามี     

ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น ความร่วมมือในการพฒันาหลกัสูตร การวิจยัการ

ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ใหก้บันกัศึกษา การพฒันาหลกัสูตรสหกิจศึกษา การสนบัสนุนดา้น

งบประมาณในการจัดการศึกษา ตลอดจนการเข้ามามีส่วนร่วมรับภาระ และลงทุนในการ              

จดัการศึกษาโดยการจดัตั�งสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมากขึ�น  

 ในดา้นความตอ้งการของตลาดแรงงานในปัจจุบนั มีความตอ้งการบุคลากรในสายงานดา้น 

โลจิสติกส์จาํนวนมากจึงมีเปิดสอนหลกัสูตรวศิวกรรมโลจิสติกส์ในมหาวทิยาลยั ทั�งรัฐ และเอกชน

หลายแห่งจาํนวนนกัเรียนที�ตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในดา้นวิศวกรรมโลจิสติกส์ และสําเร็จการศึกษา

ออกมาแต่ละปีเป็นจาํนวนมาก อีกทั�งเป็นวิชาชีพที�ไม่มีปัญหาเรื�องการว่างงาน จึงเป็นหลกัสูตรที�

น่าสนใจเป็นอยา่งมากสาํหรับนกัเรียนที�กาํลงัสาํเร็จการศึกษาเพื�อเป็นทางเลือกในการตดัสินใจเลือก

เขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์เป็นสาขาหนึ� งของ มหาวิทยาลยัเอกชน 

กรุงเทพมหานคร ซึ� งเมื�อจบหลักสูตรสามารถทํางานได้หลายภาคส่วน เช่น สายงานด้าน

อุตสาหกรรม ศูนยก์ระจายสินคา้  นักวิชาการ อาจารย ์กรมศุลกากรกรมการขนส่งทางนํ� า และ

พาณิชยน์าวีนกัวิเคราะห์ดา้นโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานนกัวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ ระบบ

การขนส่ง (ภาคพื�นดิน ทางเรือ  และทางอากาศ)  เป็นตน้ 

 ผูจ้ดัทาํโครงงานเป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยั

เอกชน กรุงเทพมหานคร มีความต้องการศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์  โดยการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามเพื�อวิเคราะห์ปัจจยัที�มี

ผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษา ทั�งนี� เพื�อนาํผลการศึกษามาปรับปรุงแกไ้ข เป็นแนวทางในการพฒันา

วางแผนระบบการศึกษาของสาขา และผลกัดันให้เกิดผลลพัธ์ที�ดีขึ�นเพื�อให้สอดคล้องต่อความ

ตอ้งการของนกัเรียนที�กาํลงัตดัสินใจเลือกสถาบนัสาํหรับการศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี 
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1.2 วตัถุประสงค์ 

1.2.1 เพื�อทราบถึงความพึงพอใจของปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจของนกัศึกษาที�เลือกเขา้

ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโลจิสติกส์ มหาวทิยาลยัเอกชน กรุงเทพมหานคร 

1.2 .2 เพื� อเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี              

สาขาวศิวกรรมโลจิสติกส์ มหาวทิยาลยัเอกชน กรุงเทพมหานคร 

 

1.3 ขอบเขตการดําเนินโครงงาน 

1 . 3 . 1  ศึก ษ า ก ระ บว น ก า รตัด สิ น ใ จใ นก า ร เ ลื อก เข้า ศึ ก ษา ต่อระ ดับป ริญญา ตรี                   

สาขาวศิวกรรมโลจิสติกส์ มหาวทิยาลยัเอกชน กรุงเทพมหานคร 

 1.3.2 เก็บแบบสอบถามเปรียบเทียบการตัดสินใจจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี            

สาขาวศิวกรรมโลจิสติกส์ มหาวทิยาลยัเอกชน กรุงเทพมหานครที�ลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2561 

เท่านั�น  โดยใชก้ระบวนการลาํดบัชั�นเชิงวเิคราะห์ (AHP)   

 1.3.3 นาํโปรแกรมสําเร็จรูปมาใช้สําหรับวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถาม และนาํทฤษฎีของ

เบสท ์(BestW.John) มาพิจารณา 

 

1.4 ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 1.4.1 ทราบถึงปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจและแนวทางในการพฒันาวางแผนระบบ

การศึกษาสาขาวิศวกรรมการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเอกชน กรุงเทพมหานครและการบริหาร

จดัการดาํเนินงาน ตามความตอ้งการของนกัศึกษา 

1.4.2 ทราบวา่จากการเปรียบเทียบปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี 

สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยัเอกชน กรุงเทพมหานคร  ทราบปัจจยัที�นกัศึกษาพึงพอใจ

มากที�สุด  และสามารถพฒันาปัจจยัที�ความพึงพอใจนอ้ยที�สุดใหต้รงตามความตอ้งการของนกัศึกษา 

 

 1.5 ขั�นตอนการดําเนินโครงงาน  

 1.5.1 ศึกษาทฤษฎี   และขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงงาน 

 1.5.2 ดาํเนินโครงงาน 

 1.5.3 นาํทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งมาวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 

 1.5.4 วเิคราะห์ และเปรียบเทียบผลการดาํเนินโครงงาน 

 1.5.5 สรุปผลโครงงาน 
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1.6 ตารางขั�นตอนการดําเนินโครงงาน 

ตารางที� 1.1 ขั�นตอนการดาํเนินโครงงาน 

 

ลาํดบั ขั�นตอนการ

วจิยั 

ระยะเวลาดาํเนินโครงงานปี  2561 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 ศึกษาทฤษฎี   

และขอ้มูลที�

เกี�ยวขอ้งกบั

โครงงาน 

            

2 ดาํเนิน

โครงงาน 

            

3 นาํทฤษฎีที�

เกี�ยวขอ้งมา

วเิคราะห์หา

สาเหตุของ

ปัญหา 

            

4 วเิคราะห์ 

และ

เปรียบเทียบ

ผลการดาํเนิน

โครงงาน 

            

5 สรุปผล

โครงงาน 

            

 
 



 

 
บทที ่2 

ทฤษฎ ี และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 ในบทน้ีกล่าวถึงแนวคิดทฤษฎี   และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบั
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยเอกชน กรุงเทพมหานคร โดยทฤษฎี และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลสนบัสนุนงานโครงงานซ่ึงมีล าดบัดงัต่อไปน้ี 
 1. ขอ้มูล และการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 2. ทฤษฎีทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) 
 3. ทฤษฎีแรงจูงใจ (Maslow's General Theory of Human & Motivation) 
 4. ทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT (SWOTAnalysis) 
 5.ทฤษฎีของเบสท ์(BestW.John) 
 6. กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analysis Hierarchy Process)หรือAHP 
 7.การตั้งสมมติฐาน 
 8. กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 9. โปรแกรมคอมพิวเตอร์  Expert Choice  
 10. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 ข้อมูล และการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลเป็นข้อความจริงหรือส่ิงท่ีบ่งบอกถึงสภาพ สถานการณ์ หรือปรากฏการณ์ใด
ปรากฏการณ์หน่ึง โดยท่ีขอ้มูลอาจเป็นตวัเลขหรือขอ้ความก็ไดโ้ดยทัว่ไป ขอ้มูลมกัจะอยู่ในรูป
ตวัเลขซ่ึงมีหลายๆจ านวนท่ีสามารถน ามาเปรียบเทียบขนาดกนัประเภทของขอ้มูลสามารถจ าแนก
ไดจ้ากวิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  และจากลกัษณะของขอ้มูล 
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 2.1.1 การจ าแนกขอ้มูลตามวิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 เม่ือจ าแนกประเภทของขอ้มูลตามวิธีการเก็บรวบรวมจะแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data)  และขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) คือ ขอ้มูลท่ีผูใ้ชจ้ะตอ้งเก็บรวบรวมจากผูใ้ห้ขอ้มูลหรือ
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลโดยตรง ซ่ึงอาจท าไดโ้ดยการสัมภาษณ์ วดั นับ หรือสังเกตจากแหล่งขอ้มูล
โดยตรง เน่ืองจากขอ้มูลเหล่าน้ีไม่เคยมีผูใ้ดเกบ็รวบรวมไวก่้อน 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลประเภทน้ีท าได ้2 วิธีคือ การส ามะโน (census)  และการส ารวจจาก
กลุ่มตวัอยา่ง (sample survey) 
  1) การส ามะโน คือการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากทุกๆ หน่วยของประชากรหรือส่ิงท่ี
เราตอ้งการศึกษา ซ่ึงการเก็บขอ้มูลในลกัษณะน้ีท าใหเ้สียเวลา  และเสียค่าใชจ่้ายในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลมาก การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีน้ีจึงไม่ค่อยนิยมใชใ้นทางปฏิบติั ยกเวน้กรณีท่ีประชากรมี
ขนาดเลก็หรือมีขอบเขตไม่กวา้งขวางนกั 
  2) การส ารวจจากกลุ่มตวัอยา่ง คือการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบางหน่วยท่ีเลือกมา
เป็นตัวแทนจากทุกๆ หน่วยของประชากรหรือส่ิงท่ีเราต้องการศึกษาเท่านั้ นเน่ืองจากการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากทุกหน่วยของประชากรอาจท าใหเ้สียเวลา และค่าใชจ่้ายโดยไม่จ าเป็นเพราะส่ิงท่ี
ตอ้งการศึกษาอาจจะมีบางกลุ่มท่ีมีลกัษณะท่ีตอ้งการศึกษาอยูเ่หมือนๆ กนั หรือท่ีใกลเ้คียงกนัมาก 
การเลือกตวัอย่างหรือตวัแทนของแต่ละกลุ่มมาท าการศึกษาก็เป็นการเพียงพอท่ีจะท าให้สามารถ
ประมาณค่าของส่ิงท่ีเราตอ้งการศึกษาทั้งหมดได ้ เช่น การส ารวจราคาเฉล่ียของสินคา้ชนิดหน่ึงท่ีมี
ขนาดบรรจุใกลเ้คียงกนัจากร้านคา้ปลีกทัว่ประเทศ ราคามกัจะใกลเ้คียงกนัดว้ย ดงันั้นเราอาจเลือก
ร้านคา้ปลีกเพียงบางร้านมาเป็นตวัแทนของร้านคา้ปลีกทั้งหมดได ้แต่จ านวนร้านคา้ปลีกท่ีเลือกมา
เป็นตวัแทนจะมีจ านวนมากหรือน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลว่า
ตอ้งการให้ราคาเฉล่ียของราคาสินคา้ชนิดนั้นท่ีหาไดจ้ากราคาสินคา้ในร้านคา้ตวัอยา่งท่ีเลือกข้ึนมา
เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลน้ีใกลเ้คียงกบัค่าท่ีควรเป็นจริงซ่ึงไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากร้านคา้
ปลีกทุกๆ ร้านมากนอ้ยเพียงใด ถา้ตอ้งการให้ไดผ้ลใกลเ้คียงมากก็ควรเลือกตวัอย่างร้านคา้ปลีกมา
เกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นจ านวนมาก 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) คือ ขอ้มูลท่ีผูใ้ชไ้ม่ตอ้งเก็บรวบรวมจากผูใ้ห้ขอ้มูลหรือ
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลโดยตรง แต่ไดจ้ากขอ้มูลท่ีมีผูอ่ื้นเก็บรวบรวมไวแ้ลว้ ขอ้มูลประเภทน้ี ผูใ้ชไ้ม่
ตอ้งเสียเวลา และค่าใชจ่้ายในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเอง สามารถน าขอ้มูลท่ีมีผูอ่ื้นเก็บรวบรวมไว้
แลว้มาใช้ได้เลย แต่อย่างไรก็ตามผูใ้ช้จะตอ้งระมดัระวงัในการน าขอ้มูลประเภทน้ีมาใช้ให้มาก 
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เน่ืองจากมีโอกาสผิดพลาดไดม้ากหากผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวใชว้ิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไม่
เหมาะสม 

2.1.2 ประเภทขอ้มูลตามลกัษณะของขอ้มูล 
เม่ือจ าแนกประเภทของขอ้มูลตามลกัษณะของขอ้มูลจะจ าแนกเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ  

ขอ้มูลเชิงปริมาณ  (quantitative data)  และขอ้มูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) 
  1. ขอ้มูลเชิงปริมาณ  คือ ข้อมูลท่ีใช้แทนขนาดหรือปริมาณซ่ึงวดัออกมาเป็น
จ านวนท่ีสามารถน ามาใชเ้ปรียบเทียบกนัไดโ้ดยตรง  
  2. ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  คือ ขอ้มูลท่ีไม่สามารถวดัออกมาเป็นจ านวนไดโ้ดยตรง แต่
อธิบายลกัษณะหรือคุณสมบติัในเชิงคุณภาพได ้การวิเคราะห์ขอ้มูลประเภทน้ีส่วนใหญ่ท าโดยการ
นับจ านวนจ าแนกตามลกัษณะเชิงคุณภาพ ขอ้มูลเชิงคุณภาพบางลกัษณะสามารถวดัออกมาเป็น
ล าดบัท่ีหรือต าแหน่งท่ีได ้ 

2.1.3 วิธีเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
1.  วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิซ่ึงอาจท าได้โดยการ       

ส ามะโนหรือส ารวจสามารถท าไดห้ลายวิธี แต่วิธีท่ีนิยมใชก้นัทัว่ๆ ไปมี 5 วิธีคือ 
  1) การสัมภาษณ์  การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ นิยมใชก้นัมากกวา่การ
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีอ่ืนๆเน่ืองจากโอกาสท่ีจะได้ค  าตอบกลบัคืนมามีมาก นอกจากน้ีหาก
ผูต้อบค าถามไม่เขา้ใจค าถามใดๆ ก็สามารถถามได้จากผูส้ัมภาษณ์โดยตรง แต่การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยวิธีน้ี ผูส้ัมภาษณ์ตอ้งมีความซ่ือสัตยไ์ม่ตอบค าถามแทนผูถู้กสัมภาษณ์ เพราะจะท าให้
ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดมี้ความคลาดเคล่ือนจากท่ีควรจะเป็นจริงมาก 
  2) การสอบถามทางไปรษณีย์  การเก็บรวบรวบโดยวิธีน้ีสามารถประหยดั
ค่าใชจ่้ายในการเกบ็รวบรวมไดม้าก  และค่อนขา้งแน่ใจไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามทุกคนไดรั้บความ
สะดวกในการตอบค าถาม กล่าวคือจะตอบค าถามเม่ือไรก็ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีผูส้ ารวจไดก้ าหนด
ไว ้ค าตอบท่ีผูส้ ารวจไดรั้บจะมีความถูกตอ้ง และเช่ือถือไดม้าก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ค  าตอบท่ีจะท าให้
ผูต้อบแบบสอบถามอาจเสียประโยชน์จากการตอบค าถามนั้ นๆ เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถาม       
ไม่จ าเป็นตอ้งระบุช่ือของตนลงในแบบสอบถามก็ได้ แต่อาจมีจุดอ่อนถา้ผูต้อบแบบสอบถาม        
ไม่เขา้ใจปัญหาท่ีถามอาจท าให้ค  าตอบผิดพลาดไดอี้กประการหน่ึงผูถู้กถามอาจไม่ไดเ้ป็นผูต้อบ
ค าถามเองแต่ไปให้ผูอ่ื้นตอบแทน ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดก้็อาจผิดพลาดไดเ้ช่นเดียวกนั นอกจากน้ี
ผูส้ ารวจยงัไม่สามารถประมาณจ านวนแบบสอบถามท่ีจะไดรั้บกลบัคืนมาว่าจะมีจ านวนมากนอ้ย
เพียงใด ซ่ึงบางคร้ังผูส้ ารวจไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมาไม่เพียงพอท่ีจะท าการสรุปผลทั้งหมดให้มี
ความเช่ือถือได ้
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  3) การสอบถามทางโทรศพัท ์ การสอบถามวิธีน้ีนิยมใชน้อ้ยกวา่วธีิอ่ืนถึงแมว้า่การ
เลือกตวัอย่างผูต้อบสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์ท าไดง่้าย และเสียค่าใชจ่้ายในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
น้อยก็ตาม ทั้งน้ีเน่ืองจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลท าไดเ้ฉพาะผูต้อบสัมภาษณ์ทางโทรศพัทเ์ท่านั้น 
การสอบถามทางโทรศพัทโ์ดยทัว่ๆ ไป มกัใชก้บัแบบสอบถามท่ีไม่ใชเ้วลาในการสัมภาษณ์มากนกั 
และขอ้มูลท่ีตอ้งการถามจากผูต้อบสัมภาษณ์เป็นขอ้มูลท่ีผูต้อบสัมภาษณ์สามารถตอบไดท้นัทีโดย
ไม่ตอ้งไปคน้หาหลกัฐานหรือสอบถามจากผูอ่ื้น การสอบถามทางโทรศพัทท่ี์ใชก้นัอยูเ่สมอๆ  เช่น 
การส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีก าลงัไดรั้บความสนใจ 
  4) การสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตมักใช้ประกอบกับการ         
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีอ่ืนๆ  เช่ือถือได ้ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุมาจากความไม่ร่วมมือของผูใ้ห้ขอ้มูล
หรืออาจจะเกิดจากความรู้ขั้นพื้นฐานหรือความรู้เก่ียวกับเร่ืองนั้ นๆ ของผูต้อบไม่ดีพอ เช่น            
การสอบถามเก่ียวกบัรายไดข้องครอบครัวหรือก าไรของบริษทัหา้งร้านต่างๆ ขอ้มูลดงักล่าวน้ีผูต้อบ
ไม่ตอ้งการเปิดเผย นอกจากน้ีอาจใชก้ารสังเกตเม่ือตอ้งการรวบรวมขอ้มูลในเชิงลึก เช่น ครูสังเกต
พฤติกรรมนกัเรียนในการท างานร่วมกนั  และการมีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  5) การทดลอง  การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการทดลอง เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ท่ีตอ้งมีการทดลองหรือปฏิบติัเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการ ส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ทางวิทยาศาสตร์ เช่น การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาแก้ปวดหลายๆ ชนิด ข้อมูลท่ี               
เก็บรวบรวมไดจ้ากการทดลองน้ี จะมีความถูกตอ้ง และเช่ือถือไดม้าก ถา้ไม่เกิดความคลาดเคล่ือน
จากการวดัหรือการวางแผนการทดลอง 
 2. วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ  ซ่ึงส่วนใหญ่มกัจะอยู่ในหนังสือ รายงาน บทความหรือ
เอกสารต่างๆ  ควรด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  1) พิจารณาตวับุคคลผูเ้ขียนรายงาน บทความ หรือเอกสารเหล่านั้นเสียก่อนว่าเป็น
ผูมี้ความรู้ และมีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีเขียนถึงขั้นพอท่ีจะเช่ือถือไดห้รือไม่ การเขียนอาศยัเหตุผล 
และหลกัวิชาการมากนอ้ยเพียงใด ขอ้มูลท่ีจะน ามาใชซ่ึ้งรวบรวมจากรายงาน บทความ หรือเอกสาร
ดังกล่าวควรใช้ขอ้มูลท่ีผูเ้ขียนเก็บรวบรวมมาเองโดยตรง เช่น ขอ้มูลท่ีได้จากการส ารวจหรือ         
ส ามะโน หากไม่มีความจ าเป็นไม่ควรใชข้อ้มูลท่ีผูเ้ขียนน ามาจากแหล่งขอ้มูลอ่ืน เน่ืองจากอาจมีการ
คลาดเคล่ือนจากขอ้มูลท่ีควรจะเป็นจริงไดม้าก 
  2) ถ้าข้อมูลท่ีต้องการเก็บรวบรวมสามารถหาได้จากหลายๆ แหล่ง ควรเก็บ
รวบรวมมาจากหลายๆ แหล่งเพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบว่าขอ้มูลท่ีตอ้งการมีความผดิพลาดเน่ืองจาก
การลอกผดิ พิมพผ์ดิ หรือเขา้ใจผดิบา้งหรือไม่ นอกจากน้ีผูเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลควรจะใชค้วามรู้ความ
ช านาญของตนเองเก่ียวกบัขอ้มูลเร่ืองนั้นๆ มาพิจารณาว่าขอ้มูลท่ีจะน ามาใชน้ั้นน่าจะเป็นไปได้
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หรือไม่ เช่น จ านวนประชากรของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2546 ท่ีน าเสนออยู่ในรายงานฉบบัหน่ึง
เป็น 36 ลา้นคน จ านวนดงักล่าวน่าจะเป็นไปไม่ได ้ท่ีถูกตอ้งควรจะเป็น 63 ลา้นคน ความผิดพลาด
ดงักล่าว อาจเน่ืองมาจากการคดัลอกของผูน้ าเสนอหรือการพิมพก์็ได ้กล่าวคือคดัลอกหรือพิมพเ์ลข
โดดกลบักนั 
  3) พิจารณาจากลักษณะของข้อมูลท่ีต้องการเก็บรวบรวมว่าเป็นข้อมูลท่ีเป็น
ขอ้ความจริง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากทะเบียน ขอ้มูลท่ีเป็นความคิดเห็น ขอ้มูลประเภทความลบั หรือขอ้มูล
ซ่ึงผูต้อบอาจต้องเสียประโยชน์จากการตอบ ถ้าเป็นขอ้มูลท่ีเป็นข้อความจริง ขอ้มูลท่ีได้จาก
ทะเบียนหรือขอ้มูลท่ีเป็นความคิดเห็นหรือเจตคติส่วนใหญ่มกัจะมีความถูกตอ้งเช่ือถือไดสู้ง แต่ถา้
เป็นขอ้มูลประเภทความลบัหรือขอ้มูลซ่ึงผูต้อบอาจตอ้งเสียประโยชน์จากการตอบ ส่วนใหญ่มกั   
จะมีความถูกตอ้งเช่ือถือไดน้อ้ย 
  4) ถา้ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได้มาจากการส ารวจจากกลุ่มตวัอย่าง หรือต้องผ่าน
ขั้นตอนการวิเคราะห์โดยใชว้ิธีการทางสถิติมาก่อน ควรจะตอ้งตรวจสอบวิธีการท่ีใชใ้นการเลือก
กลุ่มตวัอยา่ง ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง  และวิธีการวิเคราะห์วา่เหมาะสมท่ีจะใชห้รือไม่ (ปัทมา,2554) 
 
2.2 ทฤษฎทีาโร่ ยามาเน่(Taro Yamane) 
 กลุ่มตัวอย่าง (Sample groups) บางส่วนของประชากรท่ีถูกเลือกมาเป็นตัวแทนของ
ประชากรท่ีท าการศึกษา การใชก้ลุ่มตวัอยา่งขนาดเลก็จะท าให้มีโอกาสเกิดความคลาดเคล่ือนมาก 
และการใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งนาดใหญ่จะมีโอกาสเกิดความคลาดเคล่ือนนอ้ย เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่ง
ใหญ่ใหข้อ้มูลท่ีเท่ียงตรง การค านวณทางสถิติมีความถูกตอ้งมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งขนาดเลก็  

 
                                     
 
 
ภาพที ่2.1ความสมัพนัธ์ระหวา่งความคลาดเคล่ือนในการสุ่มตวัอยา่งกบัขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 

มาก 

มาก นอ้ย 

ความคลาด

เคล่ือน 

จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
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การใชสู้ตรค านวณ Taro Yamane 

   n = 
N

1+N𝑒2      (2-1) 
 
 n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
 N = ขนาดประชากร 
 e = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้
 
 2.2.1 การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
ผูจ้ดัท าโครงงานควรค านึงถึงส่ิงต่างๆ หลายอยา่งมาประกอบกนั ดงัน้ี 
 1. ค่าใชจ่้าย เวลาแรงงาน และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งนั้น 
พอหรือไม่คุม้ค่าเพียงใด 
 2. ขนาดของประชากร ถา้ประชากรมีขนาดใหญ่ จ าเป็นตอ้งเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ถา้ประชากร
มีขนาดเลก็ ควรศึกษาจากประชากรทั้งหมด 
 3. ความเหมือนกนั ถา้ประชากรมีความเหมือนกนัมาก ใชก้ลุ่มตวัอยา่งขนาดเล็กได ้แต่ถา้
ประชากรมีความแตกต่างมาก ความแปรปรวนจะมีมาก ตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งขนาดใหญ่ข้ึน 
 4. ความแม่นย  าชดัเจน ยิ่งขนาดกลุ่มตวัอยา่งใหญ่มากเพียงใด ผลของการศึกษายิ่งแม่นย  า
มากเท่านั้น 
 5. ความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอย่าง มกัจะยอมให้เกิดได ้1% หรือ 5% (สัดส่วน 0.01 
หรือ 0.05)  และข้ึนอยูก่บัความส าคญัของเร่ืองท่ีศึกษาดว้ย  ถา้ส าคญัมากใหมี้ความคลาดเคล่ือนให้
นอ้ยท่ีสุด 
 6. ความเช่ือมัน่ ตอ้งก าหนดความเช่ือมัน่ว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีสุ่มมามีโอกาสไดค่้าอา้งอิงไม่
แตกต่างจากค่าแทจ้ริงของประชากรประมาณเท่าไร 
 2.2.2 วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
    วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างมีดว้ยกนัหลากหลายวิธี ในท่ีน้ีจะเสนอการก าหนด
ขนาดของ กลุ่มตวัอยา่งจากการก าหนดเกณฑก์ารใชสู้ตรค านวณ และการใชต้ารางส าเร็จรูป ซ่ึงแต่
ละวิธีสามารถอธิบายไดต่้อไปน้ี 
 1. การก าหนดเกณฑ ์  
 ในกรณีน้ีผูจ้ดัท าโครงงานตอ้งทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนก่อนแลว้ ใช้เกณฑ์โดย
ก าหนดเป็นร้อยละของประชากรในการพิจารณา ดงัน้ี 
 ถา้ขนาดประชากรเป็นหลกัร้อย ควรใชก้ลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 25% 



11 
 
 ถา้ขนาดประชากรเป็นหลกัพนั ควรใชก้ลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 10% 
 ถา้ขนาดประชากรเป็นหลกัหม่ืน ควรใชก้ลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 5% 
 ถา้ขนาดประชากรเป็นหลกัแสน ควรใชก้ลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 1%  
 2. การใชต้ารางส าเร็จรูป 
 การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตารางส าเร็จรูป มีอยูห่ลายประเภท ข้ึนอยูก่บั ความ
ตอ้งการของผูจ้ดัท าโครงงาน ตารางส าเร็จรูปท่ีนิยมใชก้นัในงานวิจยัเชิงส ารวจ ไดแ้ก่ ตารางส าเร็จ
ของทาโรยามาเน่ 
 ตารางส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) เป็นตารางท่ีใชห้าขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเพื่อ
ประมาณค่าสัดส่วนของประชากร โดยคาดว่าสัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร เท่ากบั 0.5 
และระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงัตารางท่ี 2.1 วิธีการอ่านตารางผูจ้ดัท าโครงงานจะตอ้งทราบขนาด
ของประชากร  และก าหนดระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้(ณฐัพร,2555)   
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ตารางที่ 2.1 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของทาโร ยามาเน่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 %  และความคลาด
เคล่ือนต่างๆ  
 

*หมายถึง ขนาดตวัอยา่งท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะสมมติใหเ้ป็นการกระจายแบบปกติจึงไม่สามารถใชสู้ตร
ค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งได ้

ขนาดประชากร 
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีข่นาดความคาดเคล่ือน (e) 

±1% ±2% ±3% ±4% ±5% ±10% 
500 * * * * 222 83 
1000 * * * 385 286 91 
1500 * * 638 441 316 94 
2000 * * 714 476 333 95 
2500 * 1250 769 500 345 96 
3000 * 1364 811 517 353 97 
3500 * 1458 843 530 359 97 
4000 * 1538 870 541 364 98 
4500 * 1607 891 549 367 98 
5000 * 1667 909 556 370 98 
6000 * 1756 938 566 375 98 
7000 * 1842 959 574 378 99 
8000 * 1905 976 580 381 99 
9000 * 1957 989 584 383 99 
10000 5000 2000 1000 588 385 99 
15000 6000 2143 1034 600 390 99 
20000 6667 2222 1053 606 392 100 
25000 7143 2273 1064 610 394 100 
50000 8333 2381 1087 617 397 100 
100000 9091 2439 1099 621 398 100 

∞  10000 2500 1111 625 400 100 
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2.3 ทฤษฎแีรงจูงใจ (Maslow's General Theory of Human & Motivation) 
 แรงจูงใจ (motives) คือ แรงกดดนัภายในร่างกายท่ีผลกัดนัใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมในทาง
ใดทางหน่ึงอนัมีสาเหตุเกิดจากร่างกายหรือจิตใจมีความตอ้งการส่ิงใดส่ิงหน่ึง  ตวัอย่างของส่ิงท่ี
ร่างกายตอ้งการ คืออาการ อากาศ น ้ า การพกัผอ่น หรือความตอ้งการทางเพศ ส่ิงท่ีจิตใจตอ้งการ คือ 
การได้รับความส าเร็จในชีวิต  เกียรติยศ ช่ือเสียง การยกย่อง  และสถานะภาพ อะไรก็ตามเม่ือ
ผูบ้ริหารตอบสนองความตอ้งการของพนกังาน ส่ิงหน่ึงท่ีผูบ้ริหารตอ้งพิจารณา คือ สภาพแวดลอ้ม  
เน่ืองจากสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการจูงใจเป็นอย่างมาก  ผูบ้ริหารส่วนใหญ่พยายามจัด
สภาพแวดล้อมในลักษณะท่ีสามารถจูงใจพนักงานได้ เช่นก าหนดอัตราเงินเดือนท่ีเหมาะสม 
จ่ายเงินโบนสั  ให้ผลประโยชน์พิเศษอยา่งอ่ืน รวมทั้งจูงใจดว้ยการให้ต าแหน่ง ยกยอ่ง  และอ านาจ
หนา้ท่ี เป็นตน้  อยา่งไรก็ตาม  การพยายามสภาพแวดลอ้มให้ดึงดูดใจพนกังานเป็นส่ิงท าให้ส าเร็จ
อยา่งสมบูรณ์ไดย้าก  ตวัอยา่งเช่น  การแผนกการตลาดของบริษทัแห่งหน่ึงพบวา่พนกังานขายสินคา้
ไดต้  ่ากว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ ส่ิงท่ีผูจ้ดัการแผนกการตลาดตอ้งด าเนินการในกรณีน้ีคือ พยายาม
จูงใจพนักงานขายให้กระตือรือร้นในการท างานมากข้ึน  บางคร้ังอาจจะตอ้งใช้เงินเป็นส่ิงจูงใจ  
หรือยกสถานภาพการท างานให้ดีข้ึน  ประเด็นส าคญั  อยู่ท่ีว่าถ้าหากผูจ้ ัดการแผนกการตลาด
ตอ้งการช่วยเหลือผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา  ส่ิงท่ีเขาควรท าคือ คน้หาวา่ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาตอ้งการอะไร 
และตอบสนองใหต้รงกบัความตอ้งการเพื่อกระตุน้ใหพ้วกเขาท างานดีข้ึน 
การใหร้างวลั และการลงโทษ : ส่วนประกอบของทฤษฎีการจูงใจ 
 ทฤษฎีการจูงใจสมยัเดิมมกัจะเสนอแนะว่า  เม่ือคนท าดีควรจะให้รางวลัควรจะลงโทษเม่ือ
คนท าความผิด ในองคก์าร อาจจะอยูใ่นรูปแบบของการให้ผลตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสัโบนสังาน
เล้ียง ห้องท างานส่วนตวั อ านาจตดัสินใจ  ต าแหน่ง รถประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง หรือการยกย่อง  
เป็นตน้  ส่วนการลงโทษอาจจะกระท าในรูปของการลดขั้นเงินเดือน การยา้ยไปอยู่ในท้องถ่ิน
ทุรกนัดาร หรือไม่ให้รับการยอมรับ ทฤษฎีการจูงใจในปัจจุบนัมกัจะเน้นในแง่ของการให้รางวลั
มากกว่าการลงโทษ ผูบ้ริหารละเลยการให้รางวลั  การข้ึนเงินเดือนหรือการส่งเสริมให้กา้วหนา้เม่ือ
ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาตอ้งการอาจเกิดปัญหาการหมุนเวียนของแรงงาน  ถึงแมว้่าพนกังานไม่ลาออก
แต่อาจจะเป็นปัญหา  หรือคอยขดัขวางผลประโยชน์ขององคก์าร 
 โดยสรุป  การให้รางวลั และการลงโทษยงัคงเป็นปัจจยัพื้นฐานของการจูงใจ  แต่ผูบ้ริหาร
จะใชอ้ยา่งไรนั้นข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ และลกัษณะของผูบ้ริหารแต่ละคน 
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 ทฤษฎีการจูงใจต่อไปน้ีจะช่วยให้ผูบ้ริหารเข้าใจความซับซ้อนเก่ียวกับการจูงใจให้
พนกังานทุ่มเทความพยายามเพื่องานขององคก์าร 
ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของ (Maslow’sHierarchyofNeeda) 
 Ambraham H. Maslow นักจิตวิทยาไดศึ้กษา และสร้างทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจ ทฤษฎีน้ี
ตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดท่ีว่า ความตอ้งการของคนมีลกัษณะเป็นล าดบัขั้น  Maslow  ไดอ้ธิบาย
ต่อไปวา่  เม่ือตอ้งการขั้นใดขั้นหน่ึงไดรั้บการตอบสนองแลว้ความตอ้งการขั้นต่อไปจะเกิดข้ึน 

 
 

ภาพที ่2.2 ล  าดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow’sHierarchyofNeeda 
 
 1. ความตอ้งการทางร่างกาย (PhysiologicalNeeds) คือความตอ้งการปัจจยัส่ีเป็นความ
ตอ้งการเบ้ืองตน้เพื่อให้ชีวิตอยูร่อด เช่น ตอ้งการอาหาร น ้ า ยารักษาโรค  การพกัผ่อน เส้ือผา้ ท่ีอยู่
อาศยั ความตอ้งการทางเพศ มนุษยจ์ะแสวงหาส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีมาตอบสนองก่อนส่ิงอ่ืนใด ในกรณีท่ี
มนุษยข์าดส่ิงต่างๆ ทุกอย่างแลว้  การตอบสนองความตอ้งการทางร่างกายเป็นส่ิงท่ีจูงใจมนุษยไ์ด ้
คนท่ีก าลงัหิว ความตอ้งการส่ิงแรกคืออาหาร ความตอ้งการส่ิงอ่ืนๆ จะไม่ไดรั้บความสนใจ 
 

dpu
Highlight
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 2. ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั (SafetyNeeds)  เม่ือมนุษยมี์ส่ิงจ าเป็นเพื่อการด ารง
ชีพไวต้อบสนองความต้องการแลว้  มนุษยต์้องการหลักประกันว่าพวกเขาจะมีส่ิงเหล่าน้ีเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการทางร่างกายตลอดเวลาคือ มีสุขภาพดี ทรัพยส์มบติัพอกินพอใช ้ รอดพน้
จากอนัตรายทั้งปวง  สามารถด าเนินชีวิตไปไดอ้ยา่งราบร่ืน  ในสงัคมปัจจุบนัเราอาจพบว่าการท่ีคน
เลือกท างานในองคก์ารหน่ึงทั้งๆ ท่ีไดรั้บค่าจา้ง เงินเดือนน้อยกว่า  เน่ืองจากตอ้งการความมัน่คง 
การประกนัชีวิต หรืออ่ืนๆ เพื่อแสวงหาความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 
 3. ความต้องการทางสังคม (SocialNeeds)  บางคร้ังเรียกว่าความต้องการความรัก 
(LoveNeeds)  เม่ือชีวิตด ารงอยูไ่ด ้และมีความมัน่คงปลอดภยัพอสมควร Maslow  ไดเ้สนอแนะว่า
ธรรมชาติของมนุษยต์อ้งการพฒันาความตอ้งการทางสังคมซ่ึงเป็นความรู้สึกตอ้งการเป็นส่วนหน่ึง
ของสังคม  ของกลุ่ม ตอ้งการเพื่อน  มีคนคอยห่วงใย ไม่ไดอ้ยูโ่ดดเด่ียว  ความตอ้งการความรักใน
ท่ีน้ีรวมถึงความตอ้งการท่ีจะรัก และไดรั้บความรักดว้ย 
 4. ความต้องการช่ือ เสียงเกียรติยศ (EsteemNeeds) คือความต้องการยกย่อง หรือ                
ค  าสรรเสริญอยา่งใดอยา่งหน่ึงเม่ือประสบความส าเร็จ  ความตอ้งการขั้นน้ีช่วยให้เกิดความเช่ือมัน่
ในตนเอง และรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่ิงท่ีมีค่า 
 5. ความตอ้งการความสมหวงัชีวิต (Self-ActualizationNeeds)  คือความตอ้งการขั้นสูงสุด 
ความตอ้งการขั้นน้ีเป็นความตอ้งการท าหรือเป็นทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยากจะท าหรืออยากเป็นมากท่ีสุด
ในชีวิต เช่น  นักธุรกิจตอ้งการด ารงต าแหน่งประธานบริษทั  นักการเมืองตอ้งการด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี  ผูสู้งอายุตอ้งการบริจาคเงินหรือทรัพยสิ์นเพื่อบูรณวดั  หรือสร้างพระประธานให้    
วดัต่างๆ เป็นตน้ 
ความส าคญัของทฤษฎีของ  Maslow  ท่ีมีต่อการบริหาร 
 ความตอ้งการของคนจะเป็นไปตามล าดับขั้นจากความต้องการทางร่างการไปสู่ความ
ตอ้งการความสมหวงัของชีวิตหรือไม่นัน่เป็นส่ิงท่ีถกเถียงกนัอยู ่ แต่ส่ิงท่ีมีความส าคญัมากกว่าคือ  
Maslow  ไดพ้ยายามแจกแจงให้เห็นว่ามนุษยโ์ดยทัว่ไปมีความตอ้งการอะไรบา้ง  เม่ือผูบ้ริหาร
ทราบเก่ียวกบัความตอ้งการแลว้ขั้นต่อไปท่ีผูบ้ริหารควรจะท าคือ ถามตวัเอง  “เราจะท าอะไรไดบ้า้ง
เพื่อตอบสนองความตอ้งการเหล่านั้น”  เพื่อท่ีว่าเม่ือบุคคลเหล่านั้นมีความพอใจแลว้  ประสิทธิภาพ
ในการท างานจะไดสู้งข้ึน  เช่น  เราทราบว่าทุกคนตอ้งการการพกัผอ่นเน่ืองจากเป็นความตอ้งการ
ทางร่างกาย  แต่ละคนมีความแตกต่างกนับา้งในเร่ืองของเวลาท่ีตอ้งการพกัผ่อน  ส่ิงท่ีผูบ้ริหารจะ
กระท าในกรณีคือ  การพิจารณาว่าใครควรจะท างานผลดักลางวนั   และใครควรจะท างานในผลดั
ตอนกลางคืน 
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 การตอบสนองความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั  ผูบ้ริหารอาจจะตอบสนองดว้ยการมี
โครงการบ าเหน็จบ านาญ  การประกนัชีวิตให้แก่พนักงาน  การปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน  หรือ
ผูบ้ริหารอาจเปิดโอกาสให้พนกังานไดแ้สดงความคิดเห็นหรือใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัวิธีการต่างๆ 
ท่ีเราเห็นว่าจะช่วยตอบสนองความตอ้งการดา้นน้ีเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีช่วยให้ผูบ้ริหารคน้หาวิธีการ
ตอบสนองท่ีเหมาะสมไดง่้ายข้ึน 
 การตอบสนองความตอ้งการทางสังคม  ผูบ้ริหารอาจจะท าไดห้ลายๆ วิธี เช่น การให้ผูท่ี้
ชอบพอกนัท างานร่วมกนั  การใหค้วามสนใจพนกังาน  การพยายามสร้างความรู้สึกวา่พนกังานเป็น
บุคคลส าคญัของกลุ่ม  การจัดตั้ งสโมสรเพื่อให้พนักงานมีโอกาสพบปะกัน   และการยอมรับ
องคก์ารท่ีไม่เป็นทางการจะช่วยตอบสนองความตอ้งการขั้นน้ีได ้
 การตอบสนองความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง  ผูบ้ริหารอาจจะท าไดโ้ดยการยกย่องเม่ือ
พนกังานท างานประสบผลส าเร็จไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่หรืองานเล็ก  ผูบ้ริหารหลายคนไม่ไดแ้สดง
ความรู้สึกช่ืนชม  ผลท่ีตามมา คือประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานต ่าลง 
 การตอบสนองความตอ้งการความสมหวงัของชีวิต  การตอบสนองความตอ้งการขั้นน้ีเป็น
ส่ิงท่ีกระท าไดย้ากท่ีสุด  บุคคลจ านวนมากตอ้งการท างานท่ีพวกเขาไม่ชอบ  แต่ผูบ้ริหารส่วนใหญ่
พยายามตอบสนองความตอ้งการความสมหวงัน้ีดว้ยการคน้หา และจดัให้พวกเขาท างานท่ีพอใจ  
การตอบสนองความตอ้งการขั้นน้ีอาจจะใช้การมอบหมายงานท่ีส าคญั  การมีส่วนร่วมในการ
บริหาร  เป็นตน้ 
 
2.4 ทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT (SWOTAnalysis) 
 อลัเบิร์ตฮมัฟรี (AlbertHumphrey) ไดช่ื้อว่าเป็นผูเ้ร่ิมแนวคิดน้ีโดยน าเทคนิคน้ีมาแสดงใน
งานสัมมนาท่ี มหาวิทยาลยัสแตมฟอร์ดส าหรับหลกัการส าคญัของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดย
การส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายใน และสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการ
วิเคราะห์ SWOT จึงเรียกไดว้า่เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ (situationanalysis) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จกัสภาพแวดลอ้ม (รู้เขา) ชัดเจน  และวิเคราะห์โอกาส-
อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ทั้งภายนอก และภายในองคก์ร ซ่ึงจะช่วยใหผู้บ้ริหารขององคก์ร
ทราบถึงการเปล่ียนแปลงต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนภายนอกองคก์ร ทั้งส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนแลว้ และแนวโนม้การ
เปล่ียนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีท่ีมีต่อองคก์รธุรกิจ  และจุด
แขง็ จุดอ่อน  และความสามารถดา้นต่างๆ  ท่ีองคก์รมีอยู ่ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งมาก
ต่อการก าหนดวิสยัทศัน์ การก าหนดกลยทุธ์ และการด าเนินตามกลยทุธ์ขององคก์ร 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95_%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
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องคป์ระกอบของ SWOT 

 
 

ภาพที ่2.3 องคป์ระกอบของ SWOT 
 
 S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็งหรือขอ้ได้เปรียบ   เป็นขอ้ดีท่ีเกิดจาก
สภาพแวดลอ้มภายในบริษทั เช่น จุดแข็งดา้นการเงิน จุดแข็งดา้นการผลิต จุดแข็งดา้นทรัพยากร
บุคคล บริษทัจะตอ้งใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาด 
 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ ท่ี เกิดจาก
สภาพแวดลอ้มภายในต่างๆ ของบริษทั ซ่ึงบริษทัจะตอ้งหาวิธีในการแก้ปัญหานั้นสถานการณ์
ภายในองคก์ร 
 O  มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส  การท่ีสภาพแวดลอ้มภายนอกของบริษทัเอ้ือ
ประโยชน์หรือ ส่งเสริมการด าเนินงานขององคก์ร โอกาสแตกต่างจากจุดแขง็ตรงท่ีโอกาสนั้นเป็น
ผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก แต่จุดแขง็นั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายใน นกัการตลาดท่ี
ดีจะตอ้งเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใชป้ระโยชน์จากโอกาสนั้นเช่น การเมือง การปกครอง 
กฎหมาย ราคาน ้ามนั ค่าเงินบาท คู่แข่ง เป็นตน้ 
 T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ขอ้จ ากดั ซ่ึงเกิด จากสภาพแวดลอ้มภายนอก บางคร้ัง
การจ าแนกโอกาส และอุปสรรคเป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก เพราะทั้งสองส่ิงน้ีสามารถเปล่ียนแปลงไป ซ่ึง
การเปล่ียนแปลงอาจท าให้สถานการณ์ท่ีเคยเป็นโอกาสกลบักลายเป็นอุปสรรคได ้เช่น ค่าเงินบาท 
คู่แข่ง เป็นตน้ 
 SWOT  เป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับองคก์ร หรือโครงการ ซ่ึงช่วย
ผู ้บริหารก าหนดจุดแข็ง และจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในโอกาส และอุปสรรคจาก

Strengths Opportunities 

Weaknesses Threats

SWOT Analysis

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
dpu
Highlight



18 
 
สภาพแวดล้อมภายนอก ส าหรับก าหนดแผนงานโครงการจะใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
วิสยัทศัน์ และการก าหนดกลยทุธ์เพื่อใหอุ้ตสาหกรรมพฒันาไปในทางท่ีเหมาะสม 
 2.4.1 ขอ้ดีของ SWOT 
 1.ใชป้ระเมินสภาวะแวดลอ้ม และสถานภาพขององคก์รโดยเนน้ศกัยภาพ และความพร้อม
ท่ีองคก์รมีอยู่ และพยายามหลีกเล่ียงภยัคุกคามหรือความเส่ียงจากสภาพแวดลอ้มภายนอกรวมทั้ง
แกไ้ขจุดอ่อนขององคก์รดว้ยเน่ืองจากปัจจยัเหล่าน้ีมีโอกาสท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ไดเ้พิ่มมากข้ึน 
 2.น าไปใช้ปรับปรุงแนวคิด และแนวปฏิบัติของการจัดท าแผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงานใหมี้โอกาสสร้างความส าเร็จมากข้ึน 
 3.ท าให้ทราบถึงกลยุทธ์ในการปรับปรุงการท างานความก้าวหน้า และขีดจ ากัดด้าน
บุคลากร งบประมาณ  และระบบงานเป็นการป้องกนัการแทรกแซงการท างานจากปัจจยัภายนอกได้
มากข้ึน 
 2.4.2 ขอ้เสียของ SWOT 
การวิเคราะห์ SWOT ขององคก์รมีขอ้ท่ีควรค านึง 4 ประการ คือ 
 1. องคก์รตอ้งก าหนดก่อนวา่ องคก์รตอ้งการท่ีจะท าอะไร 
 2. การวิเคราะห์โอกาส และอุปสรรคตอ้งกระท าในช่วงเวลาขณะนั้น 
 3. องคก์รตอ้งก าหนดปัจจยัหลกั (keysuccessfactors) ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานใหถู้กตอ้ง 
 4. องคก์รตอ้งประเมินความสามารถของตนใหถู้กตอ้ง 
 2.4.3 ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการท า SWOTAnalysis 
 การวิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจยัท่ีกวา้งดว้ยการระบุจุดแขง็ จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคขององคก์ร ท าให้มีขอ้มูล ในการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายท่ีจะถูกสร้าง
ข้ึนมาบนจุดแขง็ขององคก์ร  และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดลอ้ม  และสามารถ 
ก าหนดกลยทุธ์ท่ีมุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดลอ้มหรือลดจุดอ่อนขององคก์รใหมี้นอ้ยท่ีสุดได ้
ภายใตก้ารวิเคราะห์ SWOT นั้น จะตอ้งวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดลอ้มภายใน และภายนอกองคก์ร โดย
มีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 
การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร จะเก่ียวกบัการวิเคราะห์ และพิจารณาทรัพยากร และ
ความสามารถภายในองค์กร ทุกๆ ด้าน เพื่อท่ีจะระบุจุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กรแหล่งท่ีมา
เบ้ืองต้นของข้อมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือระบบข้อมูลเพื่อการบริหารท่ี
ครอบคลุมทุกดา้น ทั้งในดา้นโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบติังาน บรรยากาศในการท างานและ
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ทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วสัดุ การจดัการ) รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา
ขององคก์รเพื่อท่ีจะเขา้ใจสถานการณ์ และผลกลยทุธ์ก่อนหนา้น้ีดว้ย 
จุดแขง็ขององคก์ร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัภายในจากมุมมองของผูท่ี้อยูภ่ายในองคก์ร
นั้นเองว่า ปัจจยัใดภายในองคก์รท่ีเป็นขอ้ไดเ้ปรียบหรือจุดเด่นขององคก์รท่ีองคก์รควรน ามาใชใ้น
การพฒันาองคก์รได ้ และควรด ารงไวเ้พื่อการ เสริมสร้างความเขม็แขง็ขององคก์ร 
จุดอ่อนขององคก์ร (W-Weanesses) เป็นการวิเคราะห์ ปัจจยัภายในจากมุมมองของผูท่ี้อยูภ่ายในจาก
มุมมอง ของผูท่ี้อยู่ภายในองคก์รนั้นๆ  เองว่าปัจจยัภายในองคก์รท่ีเป็นจุดดอ้ย ขอ้เสียเปรียบของ
องคก์รท่ีควรปรับปรุงใหดี้ข้ึนหรือขจดัใหห้มดไป อนัจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 
 2. การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอก 
ภายใตก้ารประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รนั้น สามารถคน้หาโอกาส และอุปสรรคทางการ
ด าเนินงานขององค์กรท่ีได้รับผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจทั้ งใน และระหว่าง
ประเทศท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานขององคก์ร เช่น อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน 
การงบประมาณ สภาพแวดลอ้มทางสังคม เช่น ระดบัการศึกษา และอตัรารู้หนังสือของประชาชน 
การตั้งถ่ินฐาน และการอพยพของประชาชน ลกัษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความ
เช่ือ และวฒันธรรม สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติ
คณะรัฐมนตรี  และสภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลย ีหมายถึงกรรมวิธีใหม่ๆ และพฒันาการทางดา้น
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และให้บริการโอกาสทางสภาพแวดลอ้ม 
(O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจยัภายนอกองค์กร ปัจจยัใดท่ีสามารถส่งผลกระทบ
ประโยชน์ ทั้งทางตรง และทางออ้มต่อการด าเนินการขององคก์รในระดบัมหาภาค  และองคก์ร
สามารถฉกฉวยขอ้ดีเหล่าน้ีมาเสริมสร้างให้ หน่วยงานเขม็แขง็ข้ึนไดอุ้ปสรรคทางสภาพแวดลอ้ม 
(T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจยัภายนอกองคก์รปัจจยัใดท่ีสามารถส่งผลกระทบในระดบัมห
ภาคในทางท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรง และทางออ้ม ซ่ึงองคก์รจ าตอ้งหลีกเล่ียง หรือ
ปรับสภาพองคก์รใหมี้ ความแขง็แกร่งพร้อมท่ีจะเผชิญแรงกระทบดงักล่าวได ้
 3. ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดลอ้ม 
เม่ือไดข้อ้มูลเก่ียวกบั จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจยัภายใน และปัจจยั
ภายนอกดว้ยการประเมินสภาพแวดลอ้มภายใน และสภาพแวดลอ้มภายนอกแลว้ ให้น าจุดแข็ง-
จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกับ โอกาส-อุปสรรค จากภายนอกเพื่อดูว่าองค์กร ก าลังเผชิญ
สถานการณ์เช่นใด และภายใตส้ถานการณ์ เช่นนั้น องค์กรควรจะท าอย่างไร โดยทัว่ไป ในการ
วิเคราะห์ SWOT ดงักล่าวน้ี องคก์ร จะอยูใ่นสถานการณ์ 4 รูปแบบดงัน้ี 
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  3.1 สถานการณ์ท่ี 1 (จุดแขง็-โอกาส) สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ีพึ่งปรารถนา
ท่ีสุด เน่ืองจากองคก์รค่อนขา้งจะมีหลายอยา่ง ดงันั้น ผูบ้ริหารขององคก์รควรก าหนดกลยทุธ์ในเชิง
รุก (aggressive - stratagy) เพื่อดึงเอาจุดแขง็ท่ีมีอยูม่าเสริมสร้างปรับใช ้และฉกฉวยโอกาสต่างๆ  ท่ี
เปิดมาหาประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี 
  3.2 สถานการณ์ท่ี 2 (จุดอ่อน-ภยัอุปสรรค) สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ีเลวร้าย
ท่ีสุด เน่ืองจากองค์กรก าลงัเผชิญอยู่กบัอุปสรรคจากภายนอก และมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลาย
ประการ ดังนั้ น ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดคือกลยุทธ์ การตั้งรับหรือป้องกนัตวั (defensivestrategy) เพื่อ
พยายามลดหรือหลบหลีกภยัอุปสรรคต่างๆ  ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
  3.3 สถานการณ์ ท่ี  3 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นข้อ
ไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัอยู่หลายประการ แต่ติดขดัอยู่ตรงท่ีมีปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นจุดอ่อนอยู ่
หลายอย่างเช่นกนั ดงันั้น ทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตวั เพื่อจดัหรือแกไ้ขจุดอ่อนภายในต่างๆ  
  3.4 สถานการณ์ ท่ี  4 (จุดแข็ง -อุปสรรค) สถานการณ์ น้ี เกิด ข้ึนจากการท่ี
สภาพแวดลอ้มไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน แต่ตวัองค์กรมีขอ้ได้เปรียบท่ีเป็นจุดแข็งหลาย
ประการ ดงันั้น แทนท่ีจะรอจนกระทัง่สภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป ก็สามารถท่ีจะเลือกกลยทุธ์
การแตกตวั หรือขยายขอบข่ายกิจการ เพื่อใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ท่ีมีสร้างโอกาสในระยะยาว 
 
2.5 ทฤษฎขีองเบสท์ (Best W.John) 
 การแปลความหมายของระดับคะแนนในตอนท่ี 2 ได้แปลผลระดับความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ โดยใชค่้าเฉล่ียของผลคะแนนเป็นตวัช้ีวดัตามเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ตามแนวคิดของ 
เบสท ์มีรายละเอียดดงัน้ี  
 
ตารางที่ 2.2  ค่าเฉล่ียของผลคะแนนเป็นตวัช้ีวดัตามเกณฑใ์นการวิเคราะห์ 
 

ค่าคะแนน ระดบั ความหมาย 
1.00-1.49 1 ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
1.50-2.49 2 ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
2.50-3.49 3 ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
3.50-4.49 4 ระดบัความพึงพอใจมาก 
4.50-5.00 5 ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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 ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด  
 ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมาก  
 ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจปานกลาง  
 ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ย  
 ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด (ธีรนนัท ์และพงศพฒัน์,2559) 
 
2.6 กระบวนการล าดับช้ันเชิงวเิคราะห์ (Analysis Hierarchy Process) หรือ  AHP 
 กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้น (Analysis Hierarchy Process)  หรือเรียกสั้นๆ วา่ AHP 
เป็นวิธีการหน่ึงท่ีใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (BestAlternative)  
พฒันาข้ึนโดย Saaty ผูใ้น ค.ศ.1970 แห่งมหาวิทยาลยัเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา Saaty ได้จบ
การศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านคณิตศาสตร์ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับผูบ้ริหาร  โดยมี
หลกัการคือ  แบ่งโครงสร้างของปัญหาออกเป็นชั้นๆ  ชั้นแรกคือ  การก าหนดเป้าหมาย (Goal) แลว้
จึงก าหนดเกณฑ ์(Criteria) เกณฑย์อ่ย (Subcriteria)   และทางเลือก(Alternatives) ตามล าดบั  แลว้จึง
วิเคราะห์หาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด  โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Tradeoff) เกณฑ์ในการคดัเลือก
ทางเลือกท่ีละคู่ (Pairwise)  เพื่อใหง่้ายต่อการตดัสินใจ  วา่เกณฑไ์หนส าคญักว่ากนั  โดยใหค้ะแนน
ตามความส าคญัหรือตามความชอบ  หลงัจากให้คะแนนเพื่อจดัล าดบัความส าคญัของเกณฑ์แลว้    
จึงค่อยพิจารณาวิเคราะห์ทางเลือกทีละคู่ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวที้ละเกณฑจ์นครบทุกเกณฑ ์ ถา้การ
ใหค้ะแนนความส าคญัหรือความชอบนั้นสมเหตุสมผล (Consistency) จะสามารถจดัล าดบัทางเลือก  
เพื่อหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดได้   วิธี AHP น าไปประยุกต์ใช้ในเร่ืองท่ี เก่ียวกับการตัดสินใจต่างๆ 
มากมาย เช่น การตดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนินงานทางธุรกิจ  ไดแ้ก่การสั่งซ้ือวตัถุดิบ  การเลือก
สถานท่ีในการประกอบการ  การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดรวมถึงการประยุกตใ์ชใ้นเร่ืองของ
การบริหารทรัพยากรบุคลาในองคก์ร  เช่นการจดัล าดบัความสามารถของพนักงาน  การประเมิน
ทางเลือกของสายอาชีพ  การส ารวจทศันคติของพนกังาน เป็นตน้(จุฑาภรณ์,2552) 
 2.6.1 ขั้นตอนการใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น(Analysis Hierarchy Process ) 
เป็นการน าเอาความคิดความรู้สึกท่ีเป็นนามธรรมน ามาให้ค่าน ้ าหนกั โดยใชต้วัเลขแทนค่า เพื่อให้
เห็นเป็นรูปธรรม ซ่ึงมีกระบวนการอยู ่5 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. จดัโครงสร้างล าดบัขั้นตอนการตดัสินใจ ดว้ยกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้นท่ีมี
โครงสร้างการะบวนการเลียนแบบความคิดมนุษย ์ดังนั้ นจึงมีการสร้างแผนภูมิเป็นล าดับชั้ น
เลียนแบบกระบวนการคิดเพื่อตดัสินใจของมนุษย ์โดยแผนภูมิแบบออกไดเ้ป็นหลายระดบัข้ึนอยู่
กบัความซบัซอ้นของปัญหา โดยแบ่งระดบัขั้นตอนเป็น 4 ระดบัดงัน้ี 
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ระดบัชั้นท่ี 1 เป็นชั้นบนสุดท่ีบอกถึงจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์น้ี หรือจะเรียกว่า จุด
โฟกสั ซ่ึงจะมีแค่เป้าหมายเดียว 

ระดับชั้นท่ี 2 เป็นชั้นของเกณฑ์หลกัท่ีจะบอกถึงเกณฑ์การเลือกหรือการตดัสินใจซ่ึง
อาจจะมีหลายเกณฑแ์ต่ตอ้งมีมากกวา่ 3 เกณฑข้ึ์นไปเพื่อใหท้างเลือกมาหลากหลายมากข้ึน 

ระดบัชั้นท่ี 3 เป็นชั้นของเกณฑร์อง ซ่ึงจะอยูร่องลงมาจากระดบัชั้นท่ี 2 ส าหรับระดบัชั้น
น้ี จะมีจ านวนเกณฑ์การตดัสินใจเท่าไหร่ก็ไดข้ึ้นอยู่กบัว่าผูศึ้กษามีขอ้มูลหรือความช านาญมาก
เท่าไหร่ 
 ระดบัชั้นท่ี 4 เป็นชั้นของทางเลือกหรือหนทางแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดภายใตปั้ญหาหรือ
เป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นระดบัชั้นท่ี 1 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
   
 

 
 

 
ปัจจยั                                                     เส้นแสดงการเช่ือมโยงของปัจจยั 
 

 
ภาพที ่2.4 ภาพแสดงโมเดลพื้นฐานในการใชก้ารวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น 
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2. การวินิจฉัยเปรียบเทียบความส าคญัของเกณฑ์ในการตดัสินใจ การเปรียบเทียบเกณฑ์
ต่างๆ เป็นการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ (Pair wise comparison) ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบเพื่อก าหนดค่า
น ้ าหนักความส าคญัระหว่าเกณฑ์เป็นคู่ๆ โดยใชต้วัเลขแทนค่าเพื่อน าไปสู่การค านวณค่าคะแนน
ความส าคญัของแต่ละทางเลือก ซ่ึงสามารถเขียนในรูปแบบทางคณิตศาสตร์ไดด้งัน้ี 
 ก าหนดให ้ Cj= เกณฑห์ลกัในการตดัสินใจโดยท่ี i= 1,2,…,n 
   Aj= เกณฑร์องในล าดบัชั้นท่ีจะท าการวินิจฉยัโดยท่ี j = 1, 2,…, n 
   Aij = ผลการเปรียบเทียบเกณฑใ์นการตดัสินใจแบบคู่ 
 โดยท่ี i = 1, 2, …, n  และj = 1, 2, …,n การวินิจฉยัจะท าทีละคู่เกณฑ ์Cjกบั Aj 
 ดังนั้ นการวินิจฉัยจ าท าในรูปแบบของตารางเมตริกซ์ขนาด n x m และจะได้นิยาม
เมตริกซ์ 
  A = [𝑎𝑖𝑗] โดยท่ี i = 1, 2, …, n  และj = 1, 2, …,n 
 โดยมีเกณฑ์การน าค่า𝑎𝑖𝑗จากการเปรียบเทียบท่ีละคู่เกณฑ์ใส่ลงในตารางเมตริกซ์ มีกฎ2 
ขอ้ไดแ้ก่ 
  1. ถา้ aij = αจะท าใหa้ij = 1/α โดยท่ี α ≠ 0 
  2. ถา้เกณฑใ์นการตดัสินใจCiมีความส าคญัเทา้กบัเกณฑใ์นการตดัสินใจCj 

สูตรท่ีใชใ้นการค านวณจ านวนคร้ังในการวินิจฉยัเปรียบเทียบมีดงัน้ี 

    N =
𝑛2−𝑛

2
      (2-2) 

เม่ือ N = จ านวนคร้ังท่ีในการวินิจฉยัเปรียบเทียบ 
  n = จ านวนปัจจยัท่ีถูกน ามาเปรียบเทียบเป็นคู่ๆ  

การวินิจฉยัเปรียบเทียบแต่ละคู่เกณฑร์ะหว่างเกณฑ ์Ciกับ 𝐴jiนั้น ผูท้  าการตดัสินใจใหค่้าน ้ าหนกั
จะต้องทราบว่าแต่ละเกณฑ์ท่ีท าการพิจารณานั้ นมีความส าคัญ มีการส่งผล มีอิทธิพล หรือ              
มีประโยชน์มากกว่าเกณฑ์อ่ืนท่ีน ามาเปรียบเทียบในระดับใด ซ่ึงการเปรียบเทียบนั้ นผูท้  าการ
พิจารณา ตอ้งแสดงออกในรูปของความหมายท่ีเป็นค าพูด เช่น นอ้ยท่ีสุด ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
แลว้จึงน ามาใชต้วัเลขแทนค่า เพื่อใหก้ารพิจารณานั้นมีความถูกตอ้ง และแม่นย  ามากข้ึน 
 ส าหรับเทคนิคกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้น นั้น Dr.Thomas Saatyไดมี้การคิดคน้ 
และค านวณค่าท่ีเหมาะสมส าหรับการใชแ้ทนค่าน ้ าหนกัในการเปรียบเทียบแต่เกณฑแ์ต่ละคู่พบว่า 
ตวัเลข 1-9 นั้นเหมาะสมกบัเหตุผล และสะทอ้นถึงระดบัท่ีสามารถแยกแยะความสัมพนัธ์ระหว่าง
เกณฑไ์ดดี้ 
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ตารางที ่2.3 ตารางเกณฑม์าตรฐานท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความส าคญั 
 

ค่าความส าคญั นิยาม 

1 มีความส าคญัเท่ากนั 

3 มีความส าคญัมากกวา่พอประมาณ 

5 มีความส าคญัมากกวา่อยา่งเด่นชดั 

7 มีความส าคญัมากกวา่อยา่งเด่นชดัมาก 

9 มีความส าคญัมากกวา่อยา่งยิง่ 

2,4,6,8 มีค่าความส าคญัระหวา่งกลางของค่าท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

 
3. การหาค่าน าหนกัเกณฑ ์เม่ือไดค่้าน ้ าหนกัท่ีไดว้ินิจฉยัมาแลว้ โดยออกมาในรูปแบบของ

ตวัเลข จะน าตวัเลขมาค านวณหาน ้ าหนกัความส าคญัในแต่ละชั้น แลว้น าไปวิเคราะห์ตามล าดบัชั้น
แต่ละระดบัจากชั้นบนลงสู่ชั้นล่างจนครบทุกชั้น  

  1) ท าการเปรียบเทียบเกณฑ์แต่ละคู่ในรูปของตารางเมตริกซ์ ท าได้โดยท าการ
เปรียบเทียบทุกๆ  เกณฑ ์ทั้งในแถวแนวนอน และแนวตั้ง 

  2) ค  านวณหาค่า Eigenvector ของเมตริกซ์ในแต่ละแถว (Normalized Matrix) โดย
การหา Normalized น้ี ท าไดจ้ากการหาค่าเฉล่ียความส าคญัในแต่ละแถว 

  3) การค านวณหาล าดบัความส าคญัของระดบัชั้นถดัลงมา ท าโดยการท าค านวณ
ตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1 จนถึงขั้นตอนท่ี 2 แลว้น าค่าท่ีค  านวณได ้จากล าดบัชั้นท่ีอยูสู่งกว่า 1 ระดบัชั้น มา
เป็นตวัคูณ Normalized ของล าดบัชั้นท่ี 2 ท่ีไดจ้ากการค านวณ จะไดล้  าดบัความส าคญัในล าดบัชั้น
รองลงมาตามเกณฑใ์นระดบัชั้นนั้นๆ  ท าเช่นน้ีจนครบทุกเกณฑ ์

โดยสมการท่ีใชค้  านวณค่าน ้าหนกัความส าคญัของเกณฑใ์นแต่ละชั้น ดงัน้ี 
    AW = λ𝑚𝑎xw        (2-3) 

 เม่ือ A คือ สแควร์เมตริกซ์ระดบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ แสดงดว้ยค่าตวัเลขซ่ึงปรับค่า
ใหเ้ป็น 1 แลว้ (Normalized) 
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  W คือ Eigenvector แสดงน ้ าหนักความส าคัญสัมพัทธ์ของของซ่ึงอยู่ล  าดับชั้ น
เดียวกนัหรือกลุ่มของท่ีอยูภ่ายใตข้องในล าดบัชั้นท่ีสูงกวา่ 

  𝜆𝑚𝑎𝑥คือMaximum Eigenvalue 
4. การตรวจสอบความสอดคลอ้งกนัของเหตุผล เป็นการตรวจสอบผลการเปรียบเทียบท่ีได้

กระท ามาในขอ้ท่ี 2 นั้นมีความสอดคลอ้งกนัของเหตุผลหรือไม่ 
 1)ค านวณหาค่า𝜆𝑚𝑎𝑥 เป็นค่าค านวณท่ีไดจ้ากการน าเอาผลรวมของค่าวินิจฉัย

ของแต่ละเกณฑ์ในแต่ละแถว มาคูณดว้ยผลรวมค่าเฉล่ียในแนวนอนแต่ละแถว แลว้น าเอาผลคูณ
ท่ีมาไดม้ารวมกนั ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเท่ากบัจ านวนเกณฑ์ทั้งหมดท่ีถูกน ามาเปรียบเทียบ โดยถา้การ
วินิจฉยัในเกณฑน์ั้นมีความสอดคลอ้งกนัอยา่งสมบูรณ์ จะท าใหไ้ดค่้า 𝜆𝑚𝑎𝑥= n 

 2) ค านวณค่าดชันีวดัความสอดคลอ้ง (Consistency Index : C.I.) หาไดด้งัสมการ 
    C.I. = ( 𝜆𝑚𝑎𝑥- n )/(n-1)        (2-4) 

  3) เปิดตารางค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงสุ่ม ( Random Consistency Index : R.I.) 
โดยค่าท่ีข้ึนกบัขนาดของเมตริกซ์ตั้งแต่ 1 x 1 จนถึง 15 x 15 ผลของ R.I 
 
ตารางที่ 2.4 ค่าของดชันีความสอดคลอ้งตามขนาดของเมตริกซ์ 
 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
R.I 0.0 0.0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 

 
ค านวณค่าความสอดคล้องกันของเหตุผล (Consistency Ratio : C.R ) ค านวณได้จาก

อตัราส่วนเปรียบเทียบระหว่างค่า ดชันีวดัความสอดคลอ้ง ( Consistency Index : C.I.) ท่ีค  านวณได้
จากตารางเมตริกซ์กบัค่าความสอดคลอ้งเชิงสุ่ม ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

    C.R.  =  C.I./R.I.     (2-5) 
ส าหรับค่าของ C.R. ถา้น้อยกว่าหรือเท่ากบั 0.10 ถือว่ายอมรับได ้ถา้มากกว่า 0.10 ถือว่า

ยอมรับไม่ได ้จะตอ้งท าการทบทวนการให้น ้ าหนกัคะแนนเปรียบเทียบในเกณฑน์ั้นกนัใหม่ จนได้
ค่าท่ีสามารถยอมรับได ้

5. การจดัล าดบัทางเลือก เม่ือไดท้  าการคิดหาค่าน ้ าหนักของทางเลือกภายใตเ้กณฑ์แต่ละ
เกณฑ ์แลว้น ามาลงตารางเมตริกซ์ (ธีรนนัท ์และพงศพฒัน์,2559) 
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จะเห็นได้ว่า เทคนิคกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้น(Analysis Hierarchy Process )  
ตามทีกล่าวมาขา้งตน้ ซ่ึงเป็นการใชก้ารวิเคราะห์ตามหลกัการ และทฤษฎีท่ีน่าเช่ือถือ  

โดยการใช้แทนค่าด้วยตัวเลข แล้วมีการประมวลผลท่ีถูกต้องตามหลักการทาง
คณิตศาสตร์ ซ่ึงจะท าให้ได้ขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ ถูกตอ้ง  และแม่นย  า ดังนั้ นเทคนิคน้ีก็น่าจะเป็น
เทคนิคก็น่าจะเป็นเทคนิคหน่ึงท่ีน่าสนใจน าไปใชใ้นกระบวนการตดัสินใจ โดยอาจใชผ้สมผสาน
กบัเทคนิค SWOT ขั้นตอนการค านวณของเทคนิคกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้น (จะเป็นการ
ประมวลตวัเลขทั้งส้ิน ซ่ึงถา้หากตอ้งมีการค านวณในโครงสร้างท่ีระดบัชั้นจ านวนหลายชั้น และมี
เกณฑจ์ านวนหลายเกณฑก์ารค านวณดว้ยมืออาจท าใหเ้กิดความผดิพลาดไดง่้าย 
 2.6.2 ประโยชน์ของ AHPกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์เป็นกระบวนการตดัสินใจท่ีมี
ประสิทธิภาพ  เพราะมีจุดเด่นหลกัๆดงัน้ี 
 1.ง่ายในการสร้าง   และสามารถน าเอาปัจจยัท่ีเป็นทั้งนามธรรม และรูปธรรม  มาวินิจฉัย
ไดอ้ยา่งมีความสอดคลอ้งกนัของเหตุผล 
 2.สามารถใชไ้ดท้ั้งบุคคลธรรมดา และหมู่คณะ 
 3.มีความคลา้ยคลึงกบักระบวนการทางความคิดของมนุษย ์
 4.สนับสนุนการสร้างประชามติ และการประนีประนอม  เน่ืองจากในโลกของความเป็น
จริงตอ้งมีการไดม้าเสียไป   เพื่อรักษาประโยชน์ร่วมกนั 
 5.ไม่ตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญพิเศษมาคอยควบคุมช้ีน าดงัเช่นท่ีเกิดข้ึนกบัการตดัสินใจโดยวิธี
ปกติธรรมดาทัว่ไป 
 
2.7 การตั้งสมมติฐาน 

การตั้งสมมติฐานคือ ค าตอบท่ีผูจ้ดัท าโครงงานคาดคะเนไวล่้วงหน้าอย่างมีเหตุผล หรือ
สมมติฐานคือขอ้ความท่ีอยูใ่นรูปของการคาดคะเนความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวั หรือมากกว่า 
2 ตวัเพื่อใชต้อบปัญหาท่ีตอ้งการศึกษา สมมติฐานท่ีดีมีหลกัเกณฑท่ี์ส าคญั 2 ประการคือ 
 1. เป็นขอ้ความท่ีกล่าวถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
   2. เป็นสมมติฐานท่ีสามารถทดสอบไดโ้ดยวิธีการทางสถิติ 

  2.7.1 ชนิดของสมมติฐาน สมมติฐานมี 2 ชนิดใหญ่ๆ  
1.สมมติฐานทางวิจยั (research hypothesis) เป็นการเขียนคาดการณ์ท่ีเกิดข้ึน หรือแสดง

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวัข้ึนไป เพื่อส่ือให้ผูอ่้านทราบว่า ผูจ้ดัท าโครงงานสงสัย และ
คาดการณ์ประเดน็ 
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ปัญหาวิจยัแต่ละประเด็นไวว้่าอย่างไร  และแสดงแนวทางการทดสอบปัญหาในแต่ละ
ประเดน็ไวอ้ยา่งไร แบ่งออกเป็น 2 อยา่งคือ 

  1) สมมติฐานการวิจยัแบบมีทิศทาง (Directional hypothesis) 
  2) สมมติฐานการวิจยัแบบไม่มีทิศทาง 
2.สมมติฐานทางสถิติ (Statistical hypothesis) เป็นการเขียนเพื่อการทดสอบ รูปประโยคจะ

เป็นขอ้ความท่ีกล่าวถึงค่าพารามิเตอร์ (parameters) คือค่าต่างๆ  ของประชากร เช่น ค่าเฉล่ีย ค่าความ
แปรปรวน ในรูปพจน์หรือประโยคสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 อยา่ง คือ 

  1)สมมติฐานศูนย ์(Null hypothesis) จะเขียนในรูปท่ีไม่แสดงอิทธิพลของตวัแปร
อิสระนัน่คือไม่มีความสัมพนัธ์กนัระหว่าง… หรือไม่มีความแตกต่างระหว่าง…การเขียนๆ  เป็นรูป
สญัลกัษณ์ทางสถิติ เช่นH0 : µ1= µ2หรือ H0 : µ1>µ2หรือ H0 : µ1<µ2เป็นตน้ 

  2) สมมติฐานเลือก (Alternative hypothesis) ไดแ้ก่ สมมติฐานทางสถิติ ท่ีเขียนใน
รูปท่ีแสดงความสัมพนัธ์หรืออิทธิพลของตวัแปรอิสระเขียนแทนดว้ย H1เช่น H1: µ1>µ2หรือ 
H1: µ1<µ2หรือH1 = µ1 = µ2เป็นตน้ 

ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ช่วงความเช่ือมัน่ท่ี 100(1-α)% หมายถึง พิสัยของ ค่าสถิติจาก
กลุ่มตัวอย่างซ่ึงมีความเป็นไปได้ว่าภายใต้พิสัยน้ีจะมีพารามิเตอร์ท่ีเท่ียงตรง(ธีรนันท์  และ
พงศพฒัน์, 2559) 

การออกแบบสอบถามมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 1. วิเคราะห์จุดมุ่งหมาย และความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคข์องโครงการกบัตวัแปรท่ีจะ
ท าการศึกษา 
 2. การสร้างข้อค าถามในแบบสอบถามต้องสร้างข้อค าถามท่ีมีความสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องส่ิงท่ีเราก าลงัศึกษาอยู ่หรือส่ิงท่ีก าลงัตอ้งการหาค าตอบ 
 3. การสร้างขอ้ค าถามไม่ควรถามนอกประเด็น เพราะจะท าให้ขอ้ค าถามยืดเยื้อ หรือมี
จ านวนค าถามมากจนเกินไป ดังนั้ นค าถามท่ีเราจะน ามาถาม เราต้องแน่ใจว่าเราจะเอามาใช้
ประโยชน์จากค าตอบนั้นจริงๆ  
 4. แบบสอบถามท่ีเหมาะสม ไม่ควรมีค าถามท่ีมากเกินไป (ควรมีข้อค าถามประมาณ        
25-60 ขอ้) เพราะหากมีมากเกินไปจะท าใหผู้ต้อบเกิดความเบ่ือหน่าย ไม่อยากตอบ 
 5. ส่ิงท่ีควรจะตอ้งท าเวลาท่ีเราจะท าการสร้างแบบสอบถามเราควรท่ีตอ้งวางโครงสร้าง
ของประเดน็ค าถามก่อน โดยประเดน็ต่างๆ  ตอ้งครอบคลุมเร่ืองท่ีเราก าลงัศึกษา 
 6. การสร้างขอ้ค าถามควรมีการเรียงล าดับเหตุการณ์ให้มีความสัมพนัธ์กันในแต่ละขอ้       
ค  าถามไม่ควรกระโดดไป กระโดดมา เพราะจะท าใหผู้ต้อบสบัสน 
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 7. ข้อค าถามความใช้ค  า ท่ีสั้ น  กะทัด รัด ได้ใจความ ใช้ภาษาท่ี เข้าใจง่าย ชัด เจน                   
ไม่ก ากวม ขอ้ความท่ีมีค าเช่ือมจ าพวก ‘ต่อ แต่  และ หรือ’ หรือค าเช่ือมประโยคต่างๆ  เป็นส่ิงท่ีตอ้ง
ระวงั เพราะท าใหข้อ้ค าถามมีความก ากวม 
 8. ไม่ควรใชค้  าถามน า ท่ีจะน าไปสู่ค าตอบท่ีผูถ้ามตอ้งการ 
 9. ไม่ควรถามเร่ืองท่ีเป็นความลบั ซบัซอ้น เพราะจะท าใหผู้ต้อบไม่ตอบความจริง 
 10. ควรค านึงถึงคุณลกัษณะของผูต้อบ เพื่อการตั้งค  าถามท่ีเหมาะสม เช่น ระดบัการศึกษา 
สังคม วฒันธรรม เป็นตน้ 
 11. การสร้างค าถามควรมีเพียงประเดน็เดียวในหน่ึงค าถาม เพื่อไม่ใหเ้กิดความสบัสน 
 12. หากเป็นค าถามปลายปิด ความมีตวัเลือกท่ีครอบคลุมค าตอบทั้งหมด หรือครอบคลุม
ส่วนใหญ่ของผูต้อบ 
 13. ควรค านึงถึงวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลไวด้ว้ย 
 ตวัแปร คือ คุณลกัษณะหรือคุณสมบติัของหน่วยตวัอยา่งท่ีสามารถแปรค่าหรือแปรเปล่ียน
ไดต้ามคุณสมบติัตามค่าท่ีผูจ้ดัท าโครงงานก าหนดโดยชนิดของตวัแปรท่ีน ามาศึกษามีดงัน้ี 
 ตวัแปรตน้ คือตวัแปรท่ีก าหนดข้ึนเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยจะก าหนดให้เป็น นกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์  ซ่ึงจ าแนกไวด้งัน้ี 

▪ เพศ 
▪ อาย ุ
▪ การศึกษาระดบัสูงสุด 
▪ อาชีพของผูป้กครอง 
▪ รายไดข้องผูป้กครอง 
▪ ภูมิล าเนา 

 ตวัแปรตาม คือ ตวัแปรท่ีเปล่ียนไปตามตวัแปรตน้หรือผลของตวัแปรตน้โดยก าหนดเป็น 
ความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ซ่ึงจ าแนกไวด้งัน้ี 

▪ ดา้นคุณภาพการศึกษา 
▪ ดา้นหลกัสูตร 
▪ ดา้นค่าใชจ่้าย 
▪ ดา้นบุคลากร 
▪ ดา้นท าเลท่ีตั้ง 
▪ ดา้นส่ิงสนบัสนุนการศึกษา 
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ตวัแปรตน้ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.5 ภาพแสดงล าดบัของตวัแปร 
 
2.8 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

รายละเอียดของหลกัสูตร(Programme Specification) หมายถึงค าอธิบายภาพรวมของการ
จดัหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอนเพื่อท่ีจะท าให้บณัฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรนั้นๆ 
โดยจะถ่ายทอดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวิชาไปสู่การปฏิบติัในหลกัสูตร ซ่ึงแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเน้ือหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีก าหนดไวไ้ด้อย่างอิสระ 
เหมาะสม ตรงกบัความตอ้งการหรือเอกลกัษณ์ของสถาบนัฯ โดยคณาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งร่วมมือกนั
วางแผนและจดัท ารายละเอียดของหลกัสูตร 

รายละเอียดของหลกัสูตรจะช่วยอธิบายให้นักศึกษาทราบว่าตนตอ้งเรียนวิชาอะไรบา้ง  
เขา้ใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการวดัและประเมินผลท่ีจะท าให้มัน่ใจว่าเม่ือเรียน
ส าเร็จแลว้จะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร ทั้งยงัแสดงความสัมพนัธ์
ของหลกัสูตรกับองค์ประกอบในการเรียนเพื่อน าไปสู่คุณวุฒิตามท่ีก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ 
รายละเอียดของหลกัสูตร    จะช่วยใหน้กัศึกษาเลือกเรียนในหลกัสูตรท่ีเหมาะกบัรูปแบบการเรียนรู้
และความตอ้งการของตนเองได ้รวมทั้งผูใ้ชบ้ณัฑิตสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณารับ
บณัฑิตเขา้ท างาน 
 
 
 

สถานภาพ                                         

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. การศึกษาระดบัสูงสุด 

4. อาชีพของผูป้กครอง 

5. รายไดข้องผูป้กครอง 

6. ภูมิล าเนา 
 

 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจของนกัศึกษา 

1.ดา้นคุณภาพการศึกษา 

2.ดา้นหลกัสูตร 

3. ดา้นค่าใชจ่้าย 

4. ดา้นบุคลากร 

5. ดา้นท าเลท่ีตั้ง 

6. ดา้นส่ิงสนบัสนุนการศึกษา 
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2.9 โปรแกรมส าเร็จรูป 
 โปรแกรมท่ีช่วยในการตดัสินใจแบบพหุเกณฑท่ี์อยูบ่นพื้นฐานของกระบวนการล าดบัชั้น
เชิงวิเคราะห์ (Analysis Hierarchy Process) ส าหรับAHP เป็นวิธีการท่ีมีความสามารถ และเขา้ใจง่าย
ในการท าการตดัสินใจท่ีใชท้ั้งขอ้มูลท่ีวดัได ้และการตดัสินใจจากผูต้ดัสินใจ 

AHP  จะช่วยในกระบวนการตดัสินใจโดยให้ผูท่ี้ตดัสินใจท าการจดัระบบ และประเมิน
ความส าคัญของเกณฑ์ (วตัถุประสงค์)  และค าตอบของทางเลือกในการตัดสินใจ  โดยผ่าน
กระบวนการของการสร้างการตดัสินใจในรูปแบบล าดบัชั้น  จากนั้นท าการเปรียบเทียบเป็นคู่ๆ ของ
วตัถุประสงค์ และทางเลือกต่างๆ  ท าให้สามารถพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดโปรแกรมส าเร็จรูปน้ี
ยงัให้ผูต้ดัสินใจวิเคราะห์ไดร้วดเร็วข้ึน   (Sensitivity  Analysis )  เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา
วา่การเปล่ียนแปลงของความส าคญัของแต่ละวตัถุประสงคจ์ะมีผล อยา่งไรต่อทางเลือกต่างๆ  

 
ภาพที ่2.6 ขั้นตอนล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ 



31 
 
2.10 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 ในการศึกษาปัจจัยท่ี มีผลต่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยัเอกชน กรุงเทพมหานครมีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 จุฑาภรณ์ เช้ือทอง (2552) การประยุกต์ใช้กระบวนการAHP เพื่อเลือกผูแ้ทนจ าหน่าย
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คท่ีเหมาะสม วิทยานิพนธ์น้ี เป็นการประยุกตใ์ชเ้ทคนิคกระบวนการล าดบัชั้น
เชิงวิเคราะห์ ในการตัดสินใจเลือกผูแ้ทนจ าหน่ายคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของบริษัทกรณีศึกษา          
ซ่ึงกระบวนการน้ี เป็นหน่ึงในเทคนิคของกระบวนการการตัดสินใจภายใต้หลายกฎเกณฑ ์  
(Multiple Criteria) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป Expert Choice มาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์โดย
เร่ิมจากการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกผูแ้ทนจ าหน่าย คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ของ
บริษทักรณีศึกษา ทั้งดา้นปริมาณ และทางคุณภาพควบคู่กนั หลงัจากนั้นใชเ้ทคนิคกระบวนการ
ล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์หาค่าน ้ าหนักความส าคญัภายใตปั้จจยัดา้นการเสนอราคา,ปัจจยัดา้นเวลารอ
สินคา้,ปัจจยัด้านคุณภาพในการจดัส่งสินคา้,ปัจจยัด้านการให้ขอ้มูลสินคา้  และปัจจยัด้านการ
บริการหลงัการขายผลตอบแทนแบบสอบถามของพนักงานแผนกจดัซ้ือของบริษทัฯกรณีศึกษา  
สามารถสรุปค่าน ้ าหนักเฉล่ียของปัจจยัได้เท่ากับ 0.180,0.282,0.138,0.072 และ0.327 ตามล าดับ 
จากนั้นท าการหาค่าน ้ าหนกัความส าคญัของผูแ้ทนจ าหน่ายคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ทั้ง 3 ยี่ห้อ ภายใต้
ปัจจยัต่างๆ โดยใชโ้ปรแกรม Expert  Choice โดยผลท่ีไดจ้ากการใช ้AHP คือสามารถท าการจดัซ้ือ
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คโดยการพิจารณาถึงเง่ือนไขทางปริมาณ  และด้านคุณภาพควบคู่กันไป 
นอกจากน้ีผลการเปรียบเทียบการจดัซ้ือแบบเดิมกบัการจดัซ้ือโดยใช ้AHP พบว่าสามารถช่วยลด
ต้นทุนในการซ้ือได้ 61,500 บาท ซ่ึงหลักการน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการจัดซ้ือสินค้า
ประเภทอ่ืนๆ ต่อไปได ้

  ธีรนนัท ์  เฉยเจริญ,พงศพฒัน์มาศกสิน(2559) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการไปรษณีย์
ด่วน(EMS) ท่ีวา่การไปรษณีย ์ศูนยก์ลางจ่าย (พิเศษ) เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร โครงงานฉบบัน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ ไปรษณียด่์วน(EMS) ท่ีว่าการไปรษณีย ์
ศูนยก์ลางจ่าย (พิเศษ) เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาหาปัจจยัดา้นบริการท่ีผูใ้ชบ้ริการให้
ความส าคญัโดยมีปัจจยัท่ีศึกษาทั้ งหมด 5 ปัจจยั คือ ปัจจยัด้านพนักงานผูใ้ห้บริการ ปัจจยัด้าน
กระบวนการในการใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นขอ้มูลข่าวสารของไปรษณีย ์ปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือของ
ไปรษณียไ์ทย  และปัจจัยด้านสถานท่ีให้บริการ โดยในการศึกษาน้ีจะน าเทคนิคกระบวนการ
วิเคราะห์เชิงล าดับชั้ น (AHP)  และโปรแกรม Expert Choice มาท าการพิจารณาความน ้ าหนัก
ความส าคญัของแต่ละปัจจยัจากผลการศึกษาเกณฑ์การคดัเลือกปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 
ไปรษณีย์ด่วน (EMS) ท่ีว่าการไปรษณีย์ ศูนย์กลางจ่าย (พิเศษ) เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร           
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ทั้ง 5 ปัจจยัดงัน้ี คือปัจจยัดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการไดค่้าน ้าหนกัความส าคญัอยูท่ี่ 28.81% ปัจจยัดา้น
กระบวนการในการให้บริการไดค่้าน ้ าหนกัความส าคญัอยูท่ี่ 18.01% ปัจจยัดา้นขอ้มูลข่าวสารของ
ไปรษณียไ์ทย ไดค่้าน ้ าหนักความส าคญัอยู่ท่ี 16.01% ปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือของไปรษณียไ์ทย 
ไดค่้าน ้ าหนักความส าคญัอยู่ท่ี 16.08% ปัจจยัดา้นสถานท่ีให้บริการไดค่้าน ้ าหนักความส าคญัอยู่ท่ี 
22.05% 
 ปัทมา  วิชิตะกลุ  (2554)  ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี และปัจจยัดึงท่ีมีอิทธิพล
การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลธญับุรี กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั  คือนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญ บุ รี   จ  านวน  400 คน   โดยท าก าร สุ่มตัวอย่างด้วยวิ ธีก าร สุ่มแบบชั้ น ภู มิ            
(Stratified  Random Sampling) ท าการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา  ประกอบด้วย  ความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อ นุ ม าน  ป ระกอบด้วย  Independent Sample, T-test, One –way ANOVA, LSD  และMultiple  
Linear  Regression  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ  0.05   ผลการศึกษาพบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง  20-22 ปี  ภูมิล าเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  
ผูป้กครองมีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหว่าง 10,001 - 20,000 บาท  พื้นฐานการศึกษาก่อนเขา้มาศึกษาต่อ
ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 และประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.)  จากสถานศึกษาของ
รัฐบาล  มีผลการเรียนการเรียนอยู่ระหว่าง  2.51- 3.00  ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาอยู่ภาควิศวกรรม
โยธา  ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน  พบว่า  เพศ  ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัองค์ประกอบภายใน
แตกต่างกนั และอายท่ีุแต่งต่างกนั  มีผลต่อองคป์ระกอบภายในแตกต่างกนัดา้นภาควิชา  นกัศึกษาท่ี
อยูใ่นภาควิชาแตกต่างกนั  มีผลต่อองคป์ระกอบภายนอกแตกต่างกนั  ผลการวิเคราะห์ความถดถอย
พ หุ คูณ  พบ ว่ า  ปั จจัย ดึ ง ท่ี มี อิ ท ธิพ ล ต่ อก ารตัด สิ น ใจ เข้า ศึ กษ าต่ อระดับ ป ริญญ าต รี                         
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประกอบดว้ยดา้นความเช่ือดา้น
ค่านิยม   และด้านนิสัย และขนบธรรมเนียม  สามารถน ามาสร้างเป็นสมการพยากรณ์ด้าน
องคป์ระกอบในภาพรวม  คือ (ŷ1)= 9.118 + 1.855X2 + 1.310X3 + 2.514X4 
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 ณัฐพร  สว่างวงส์สิน (2555)การประยุกต์ใช้ AHP ในกระบวนการประเมินผู ้ขาย : 
กรณีศึกษาธุรกิจคา้ปลีกสินคา้กลุ่มหอ้งน ้า วิทยานิพนธ์น้ี เป็นการประยกุตใ์ชก้ระบวนการล าดบัชั้น
เชิงวิเคราะห์ (AHP) ส าหรับการประเมินผูข้าย (Supplier) ของธุรกิจคา้ปลีกสินคา้กลุ่มห้องน ้ าแห่ง
หน่ึง ในการศึกษาคร้ังน้ี ปัจจยัส าคญัท่ีใช้ประกอบการตดัสินใจในการประเมินผูข้าย (Supplier) 
สินคา้กลุ่มห้องน ้ าประกอบดว้ยปัจจยัดา้นยอดขาย ปัจจยัดา้นผลก าไร ปัจจยัดา้นการส่งมอบ ปัจจยั
ดา้นความพอเพียงของสินคา้ (Service Level) ละปัจจยัดา้นการสต็อกสินคา้ (Turn Over) โดยใช้
โปรแกรม Expert Choice ในการวิเคราะห์  เม่ือประยกุตใ์ชแ้นวคิด และทฤษฎีการใชก้ระบวนการ
ล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) และโปรแกรม Expert Choice กับปัญหาดงักล่าวพบว่า ปัจจยัด้าน
ยอดขายมีค่าน ้ าหนักความส าคญัสูงสุดท่ี 40.1  เปอร์เซ็นต ์รองลงมาไดแ้ก่ปัจจยัดา้นผลก าไรมีค่า
น ้ าหนกัความส าคญัท่ี 37.1 เปอร์เซ็นต ์ปัจจยัดา้นการบริหารสตอ็กสินคา้ (Turn Over) มีค่าน ้ าหนกั
ความส าคัญท่ี 12 เปอร์เซ็นต์ ปัจจัยด้านความเพียงพอของสินค้า (Service Level) มีค่าน ้ าหนัก
ความส าคญัท่ี 8.1 เปอร์เซ็นต ์ และปัจจยัดา้นการส่งมอบมีค่าน ้ าหนกัความส าคญัท่ี 2.7 เปอร์เซ็นต์
ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทธุรกิจค้าปลีก  และจากผลการเปรียบเทียบค่า
ความส าคญัของการประเมินผูข้าย (Supplier) สินคา้กลุ่มห้องน ้ า ท่ีมีผลการด าเนินงานสูงท่ีสุดคือ 
ผูข้าย CT น ้าหนกัความส าคญัท่ี 43.9 เปอร์เซ็นต ์ และอตัราส่วนความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.08 
 



 

 

บทที� 3 

การดาํเนินโครงงาน 
 

 การศึกษาโครงงานเรื� อง  ปัจจัย ที� มี ที� มีผลต่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อสาขา        

วิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยัเอกชน กรุงเทพมหานคร โครงงานนี� เป็นโครงงานเชิงสํารวจ 

(Survey Research)  โดยไดด้าํเนินการศึกษาโครงงาน ดงันี�  

 1. ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. เครื�องมือที�ใชใ้นโครงงาน 

 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 4. การจดัทาํขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

                ประชากรในโครงงานนี�   คือ จาํนวนนกัศึกษาสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยั

เอกชน กรุงเทพมหานคร ที�ลงทะเบียนในปีการศึกษา 2561 เท่านั�น โดยมีจาํนวนนกัศึกษา  131 คน  

               กลุ่มตวัอย่างที�ศึกษา คือ กลุ่มนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยัเอกชน 

กรุงเทพมหานคร ที�ลงทะเบียนในปีการศึกษา 2561 เท่านั�น  ซึ� งทราบจาํนวนที�แทจ้ริง และได้

กําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการกําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ทฤษฎีการคํานวณ ของ             

Taro Yamane  และจากการคาํนวณกลุ่มตวัอย่างไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่างที�จะนาํมาวิเคราะห์ทั�งสิ�น  

131  คน โดยมีค่าความเชื�อมั�นอยา่งนอ้ยที� 95% ความผดิพลาดที�ยอมรับไดไ้ม่เกิน 5%   

จากสูตรของ Taro Yamane ในการคาํนวณหา n ดงันี�  

 

    n = 
N

1�N�2     (3-1) 

n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งที�ตอ้งการ 

N = ขนาดประชากร 

e = ความคลาดเคลื�อนของการสุ่มตวัอยา่งที�ยอมรับได ้
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โดยแทนค่า N เท่ากบั 131 คน ที�ระดบัความเชื�อมั�นที� 95 % หรือค่าความคลาดเคลื�อนที� 0.05  

n =	
���

��(���)(�.��)�
 

 n =  98.68 ตวัอยา่ง 

ดงันั�นขนาดของกลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการศึกษาจะตอ้งมีจาํนวนไม่ตํ�ากว่า  98.68

ตวัอยา่ง จึงกาํหนดใชก้ลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษาที�  120 ตวัอยา่ง 

 

3.2 เครื�องมือที�ใช้ในโครงงาน 

 เครื�องมือที�ใช้ในการทาํโครงงานนี� ทางผูจ้ดัโครงงานทาํการออกแบบขอ้มูลแบบสอบถาม

ขึ�นมาเพื�อศึกษาเกี�ยวกับ  ปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิศวกรรม        

โลจิสติกส์ มหาวทิยาลยัเอกชน กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น  4  ส่วนดงันี�  

 ส่วนที� 1 แบบสอบถามเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล  สําหรับผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่  เพศ  

อายุ การศึกษาระดบัสูงสุด อาชีพของผูป้กครอง  รายได้ของผูป้กครอง   และภูมิลาํเนา  ลกัษณะ

แบบสอบถาม  มีหลายตวัเลือกใหเ้ลือกตอบ  มีจาํนวนทั�งหมด  6 ขอ้ 

ส่วนที� 2 แบบสอบถามปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยัเอกชน กรุงเทพมหานคร  ไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นคุณภาพการศึกษา 

ปัจจยัดา้นหลกัสูตร ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นทาํเลที�ตั�ง   และปัจจยัดา้นสิ�ง

สนบัสนุนการศึกษา ลกัษณะของแบบสอบถามแบบลาํดบัชั�นเชิงวิเคราะห์นั�นจะเป็นแบบสอบถาม

เปรียบเทียบระดบัความสําคญัของปัจจยัหลกั และปัจจยัรอง โดยทาํการเปรียบเทียบปัจจยัหลัก     

และปัจจยัรองทีละคู่โดยใชเ้กณฑ ์1-9 ในการเก็บตวัอยา่งแบบสอบถาม 

ระดบัความสาํคญัของเกณฑ์มาตรฐานที�ใชใ้นการเปรียบเทียบความสําคญัของปัจจยัที�มีผล

ต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี   

  1 = มีความสาํคญัเท่ากนั 

  3 = มีความสาํคญัมากกวา่พอประมาณ 

  5 = มีความสาํคญัมากกวา่อยา่งเด่นชดั 

  7 = มีความสาํคญัมากกวา่อยา่งเด่นชดัมาก 

  9 = มีความสาํคญัมากกวา่อยา่งเด่นชดัมาก 

  2,4,6,8 = มีค่าความสาํคญัระหวา่งกลางของค่าที�กล่าวไวข้า้งตน้ 
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 ส่วนที� 3 ขอ้มูลพึงพอใจต่อปัจจยัที�มีผลในการตดัสินใจในการศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี 

สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยัเอกชน กรุงเทพมหานคร ซึ� งเป็นปัจจยัย่อยของปัจจยัใน

แบบสอบถามส่วนที�สอง ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณภาพการศึกษา ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้าน

ค่าใชจ่้าย ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นทาํเลที�ตั�ง  และปัจจยัดา้นสิ�งสนบัสนุนการศึกษา ลกัษณะ

ของแบบสอบถามในส่วนนี� เป็นแบบสอบถามที�ออกแบบโดยใช้ทฤษฎีของเบสท์ โดยใช้เกณฑ์

ระดบัพึงพอใจ 1-5 ในการเก็บตวัอยา่งแบบสอบถาม 

  5 = พึงพอใจมากที�สุด  

  4 = พึงพอใจมาก  

  3 = พึงพอใจปานกลาง 

  2 = พึงพอใจนอ้ย  

  1 = พึงพอใจนอ้ยที�สุด 

ส่วนที� 4 ขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม ที�ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการออกความคิดเห็นเพิ�มเติม 

ผูจ้ดัทาํโครงงานจะนําการวิเคราะห์เชิงลาํดับชั� น(Analysis Hierarchy Process)  และ 

โปรแกรมสาํเร็จรูป มาทาํการวเิคราะห์เพื�อที�จะหาวา่หลกัเกณฑ์ใดมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือก

เขา้ศึกษาต่อสาขาวศิวกรรมโลจิสติกส์ มหาวทิยาลยัเอกชน กรุงเทพมหานคร 
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ภาพที� 3.1 ภาพแสดงเกณฑค์วามสาํคญัที�มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี 

 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

              การจดัทาํโครงงานนี�   เป็นการสํารวจ  (Survey Research)  เพื�อศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อการ

ตดัสินใจในการเลือกเขา้ศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยัเอกชน  กรุงเทพมหานคร  

ของกลุ่มตวัอย่าง  โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล และแหล่งขอ้มูลในการศึกษาวิจยั  แบ่งออกเป็น  2  

ประเภท  คือ 

 3.3.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data ) ผูจ้ดัทาํโครงงานไดท้าํการเก็บขอ้มูลจาก นกัศึกษา

สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยัเอกชน กรุงเทพมหานคร ที�ลงทะเบียนปีการศึกษา 2561 

เท่านั� น  โดยการแจกแบบสอบถาม ให้กับกลุ่มตัวอย่าง  พร้อมทั� งชี� แจงรายละเอียดให้ผูต้อบ

แบบสอบถามเขา้ใจวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํแบบสอบถาม และการเก็บรวบรวมขอ้มูล  เมื�อผูต้อบ

แบบสอบถามกรอกข้อมูลแบบสอบถามเรียบร้อยจึงทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้ตอบ

แบบสอบถาม  และนาํขอ้มูลที�ไดม้าวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

ปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจ
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3.3.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data )ไดจ้ากการศึกษา  คน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือ เอกสาร 

ตาํรา  วิทยานิพนธ์ งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง  และขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต  เพื�อนาํมาเป็นแนวคิด และ

ทฤษฎีที� เ กี� ยวข้องกับการตัดสินใจในการเ ลือกเข้า ศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์         

มหาวทิยาลยัเอกชน กรุงเทพมหานคร 

 

3.4 การจัดทาํข้อมูล และการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลสําหรับโครงงานครั� งนี�  แบ่งการวิเคราะห์เป็นขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม  และการนําผลของแบบสอบถามมาทาํการวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล        

เชิงลาํดบัชั�น (AHP)  และนาํไปวเิคราะห์ต่อโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

 กระบวนการวเิคราะห์ตามลาํดบัชั�น (Analysis Hierarchy Process)  เป็นวิธีการหนึ�งที�ใชใ้น

การวิเคราะห์เพื�อตดัสินใจเลือกทางเลือกที�ดีที�สุด (Best Alternative)  แบ่งโครงสร้างของปัญหา

ออกเป็นชั�นๆ  ชั�นแรกคือ  การกาํหนดเป้าหมาย (Goal) แลว้จึงกาํหนดเกณฑ์ (Criteria) เกณฑ์ยอ่ย 

(Sub criteria)   และทางเลือก (Alternatives) ตามลาํดบั  แล้วจึงวิเคราะห์หาทางเลือกที�ดีที�สุด       

โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Tradeoff) ปัจจยัในการคดัเลือกทางเลือกทีละคู่ (Pairwise)  เพื�อให้

ง่ายต่อการตดัสินใจวา่เกณฑ์ไหนสําคญักวา่กนั  โดยให้คะแนนตามความสําคญัหรือตามความชอบ  

หลงัจากให้คะแนนเพื�อจดัลาํดบัความสําคญัของเกณฑ์แล้วจึงพิจารณาวิเคราะห์ทางเลือกทีละคู่   

ตามเกณฑที์�กาํหนดไวที้ละปัจจยัจนครบทุกปัจจยั  ถา้การให้คะแนนความสําคญัหรือความชอบนั�น

สมเหตุสมผล (Consistency) จะสามารถจดัลาํดบัทางเลือกเพื�อหาทางเลือกที�ดีที�สุดได้ วิธี AHP 

นาํไปประยกุตใ์ชใ้นเรื�องที�เกี�ยวกบัการตดัสินใจต่างๆ 



 
 

บทที ่4 
ผลการด าเนินโครงงาน 

 
 การศึกษาโครงงานเร่ือง ปัจจยัท่ีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี ใน
สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์มีปัจจยัท่ีใช้ทั้งหมด 6.ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นคุณภาพการศึกษา ปัจจยั
ด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านท าเลท่ีตั้ ง และปัจจัยด้านส่ิง
สนับสนุนการศึกษา โดยสุ่มเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 120 คน 
 
4.1 การน าเสนอผลการศึกษาโครงงาน 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล  ส าหรับผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  เพศ  
อายุ การศึกษาระดับสูงสุด อาชีพของผูป้กครอง  รายได้ของผูป้กครอง และภูมิล าเนา ลกัษณะ
แบบสอบถามมีหลายตวัเลือกใหเ้ลือกตอบมีจ านวนทั้งหมด  6 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีใน
สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ได้แก่  ปัจจัยด้านคุณภาพการศึกษา ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้าน
ค่าใชจ่้าย ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้ง  และปัจจยัดา้นส่ิงสนับสนุนการศึกษาลกัษณะ
ของแบบสอบถามแบบล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์นั้นจะเป็นแบบสอบถามเปรียบเทียบระดบัความส าคญั
ของปัจจยัหลกั และปัจจยัรอง โดยท าการเปรียบเทียบปัจจยัหลกั และปัจจยัรองทีละคู่โดยใชเ้กณฑ ์
1-9 ในการเกบ็ตวัอยา่งแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลพึงพอใจต่อปัจจยัท่ีมีผลในการตดัสินใจในการศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี 
ในสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ซ่ึงเป็นปัจจยัย่อยของปัจจยัในแบบสอบถามส่วนท่ีสอง ไดแ้ก่ปัจจยั
ดา้นคุณภาพการศึกษา ปัจจยัดา้นหลกัสูตร ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นท าเล
ท่ีตั้ง  และปัจจยัดา้นส่ิงสนบัสนุนการศึกษาลกัษณะของแบบสอบถามในส่วนน้ีเป็นแบบสอบถามท่ี
ออกแบบโดยใชท้ฤษฎีของเบสท ์โดยใชเ้กณฑร์ะดบัพึงพอใจ 1-5 ในการเกบ็ตวัอยา่งแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการออกความคิดเห็นเพิ่มเติม 
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4.2 รายละเอยีดของปัจจัยในโครงสร้างล าดับช้ันเชิงวเิคราะห์ 

4.2.1 ปัจจยัดา้นคุณภาพการศึกษา เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัในการท่ีสถานศึกษาสามารถ
พฒันาผูเ้รียนให้เป็นบุคคลท่ีมีศกัยภาพ มีความรู้ความสามารถวุฒิการศึกษาตรงมาตรฐานตาม
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4.2.2 ปัจจยัดา้นหลกัสูตร เป็นส่วนก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อใหแ้น่ใจวา่ผูเ้รียนไดรั้บ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ  โครงสร้างของการศึกษาท่ีสถาบนัการศึกษาไวว้างแผนไวเ้พื่อให้ผูเ้รียนได้
ศึกษาตามแผนหรือโครงการท่ีก าหนดไวแ้ผนการเรียนหรือรายวิชาต่างๆ ท่ีก าหนดให้เรียนรวมทั้ง
เน้ือหาวิชาของรายวิชาต่างๆ กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดรั้บรองหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education)         
 4.2.3 ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย ความเหมาะสมในดา้นค่าใชจ่้ายตามหลกัสูตร  ค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าหน่วยกิต และค่าอุปกรณ์การเรียน  รวมถึงสามารถกู้ยืมเงินทุนจากกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.)  และกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษาท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) 
  4.2.4 ปัจจยัดา้นบุคลากร คุณภาพของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มีคุณวุฒิตามใบประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ช่ือเสียงของอาจารยพ์ิเศษท่ีไดรั้บเชิญเขา้มาบรรยายให้นกัศึกษาไดรั้บความรู้
ในดา้นสาขาจากการท างานโดยประสบการณ์จริง  และความพร้อมในดา้นฝ่ายสนบัสนุนการศึกษา
ท่ีมีความเช่ียวชาญ 
  4.2.5 ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้ง โดยท าเลท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัมีความสะดวกสบายเอ้ือต่อการ
ในการเดินทางของนกัศึกษา เพราะมีรถโดยสาร ประกอบดว้ย รถไฟฟ้า รถตู ้รถเมล ์มอเตอร์ไซค์
รับจา้ง เป็นตน้ ทั้งน้ียงัรวมถึงใกลแ้หล่งอ านวยความสะดวกในทุกๆดา้น เช่น หอพกั สถานีต ารวจ  
ศูนยร์าชการ เป็นตน้ 
 4.2.6 ปัจจยัดา้นส่ิงสนบัสนุนการศึกษา สะดวกและพร้อมใหน้กัศึกษาใชบ้ริการท่ีมีคุณภาพ
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ความทนัสมยัของส่ือการเรียนการสอน ความพร้อมของอาคารสถานท่ีในการ
เรียนท ากิจกรรม นอกเหนือจากนั้นทางสาขายงัมีการลงนามความร่วมมือดา้นวิชาการกบัหน่วยงาน
ภายนอกท่ีใหน้กัศึกษาไดมี้การเรียนรู้นอกสถานท่ี 
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4.3 กระบวนการล าดับช้ันเชิงวเิคราะห์ และผลวเิคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีกระบวนการล าดับชันเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy 
Process:AHP) การจดัท าโครงงานคร้ังน้ีใช้กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์   
มหาวิทยาลยัเอกชน กรุงเทพมหานคร 
 วิธีการศึกษาขั้นตอนแรก ผูจ้ ัดท าโครงงานใช้วิธีการศึกษาข้อมูลจากมาตรฐานตาม
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้ทราบปัจจยัท่ีมีความจ าเป็นในการน ามาวิเคราะห์
ขอ้มูล จากนั้นใชว้ิธีการท าแบบสอบถามในการให้น ้ าหนักความส าคญัของปัจจยัโดยเปรียบเทียบ
วินิจฉัยแต่ละปัจจยัเป็นคู่ๆ จากนั้นน าขอ้มูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ในโปรแกรมส าเร็จรูป
ดว้ยวิธี Questionnaire ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการเปรียบเทียบลกัษณะเป็นคู่ การวินิจฉัยจะเร่ิมตน้จาก
ระดับชั้นบนสุดของแผนภูมิเพื่อท่ีจะเลือกเกณฑ์ในการตดัสินใจ จากนั้ นจะน าขอ้มูลชุดท่ีมีค่า 
Overall ไม่เกิน 0.1 หรือ 10% มาหาค่าเฉล่ียในโปรแกรม Excel เพื่อวิเคราะห์อีกคร้ังวา่ขอ้มูลท่ีไดม้า
มีความถูกตอ้งในการพิจารณาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม  
โลจิสติกส์  

4.3.1 การพิจารณาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 

กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์จากการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
 4.3.1.1 ลงโปรแกรมส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งการน าขอ้มูล และน ้ าหนกัของ

ปัจจยัท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม จากนั้นเปิดโปรแกรมข้ึนมาให้เลือก Create new model 
จากนั้นเลือกท่ี Direct และเลือก OK 

 
 

 
ภาพที ่4.1 ภาพแสดง Create new mode 
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   4.3.1.2 ก าหนดช่ือไฟลจ์ากนั้นเลือก Open 
 
 

 
 

  
   
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.2 ภาพแสดงการก าหนดช่ือไฟล ์
 
 4.3.1.3 ก าหนด Goal ในการวิเคราะห์ในท่ีน้ีก าหนดเป้าหมายปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้
ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์เลือก OK 
 

 

 
 

 ภาพที ่4.3 ภาพแสดงการก าหนด Goal 
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4.3.1.4 เลือกEdit จากนั้นเลือก Insert Child of Current Node เพื่อท าการเพิ่มปัจจยัทั้งหมด
จนครบทั้ง 6 ปัจจยัประกอบดว้ย quality course cost personnel location educational support 

 

 
 

 ภาพที ่4.4 ภาพแสดงการสร้างปัจจยั 
 

 
 

 ภาพที ่4.5 ภาพแสดงปัจจยัทั้ง 6  ปัจจยัเสร็จสมบูรณ์ 
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4.3.1.5 คลิก Goal จากนั้นเลือกAssessment เลือก Questionnaireเพื่อท าการกรอก

ขอ้มูลจากแบบสอบถามในการเปรียบเทียบหาค่าน ้าหนกัความส าคญัของแต่ละปัจจยั 

 

 
 

ภาพที ่4.6 ภาพแสดงขั้นตอนการเลือกรูปแบบในการเปรียบเทียบค่าน ้าหนกั 
 

 
 

ภาพที ่4.7 ภาพแสดงขั้นตอนการเปรียบเทียบหาค่าน ้าหนกัความส าคญัของแต่ละปัจจยัทีละคู่  
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  4.3.1.6  กรอกขอ้มูลค่าตวัเลขจากแบบสอบถามเพื่อเปรียบเทียบความส าคญัของ
ปัจจยัแต่ละปัจจยัทีละคู่จากนั้นเลือก Calculate เพื่อท าการประมวลผลค่าน ้าหนกัของแต่ละปัจจยั 

 

 

 
 
ภาพที ่4.8 ภาพแสดงการกรอกค่าจากแบบสอบถาม 
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ภาพที ่4.9 ภาพแสดงผลค่าน ้าหนกัของแต่ละปัจจยั  และค่า Inconsistency 
 

ภาพท่ี 4.9 แสดงการเลือกรูปแบบในการให้น ้ าหนักความส าคัญของปัจจัย จากการ
ประมวลผลไดค้วามส าคญัดงัน้ี 

ปัจจยัดา้นคุณภาพการศึกษา (Quality)   มีค่าอยูท่ี่ 23.1% 
ปัจจยัดา้นหลกัสูตร (Course)    มีค่าอยูท่ี่ 31.6% 
ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย (Cost)    มีค่าอยูท่ี่ 19.6% 
 ปัจจยัดา้นบุคลากร(Personnel)     มีค่าอยูท่ี่ 7.7% 
 ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้ง (Location)     มีค่าอยูท่ี่ 7.4% 
ปัจจยัดา้นส่ิงสนบัสนุนการศึกษา (Educational Support)  มีค่าอยูท่ี่ 10.5% 
และค่า Inconsistency เท่ากบั 0.08  
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4.4 การวิเคราะห์ค่าน า้หนักความส าคญัของปัจจัย 
 โครงงานการวิจยัน้ี คดัเลือกผูท่ี้ตอบขอ้มูลแบบสอบถามจากนกัศึกษาปริญญาตรีระดบัชั้น
ปีท่ี 1ถึงระดบัชั้นปีท่ี 4 ในสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ของมหาวิทยาลยัเอกชน กรุงเทพมหานคร
เท่านั้น 
 ตวัอยา่งการตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 4.1 ตวัอยา่งการตอบแบบสอบถาม  
  

ปัจจยั

แรก 

มาตรฐานการเปรียบเทียบ ปัจจยั

หลงั มากกวา่ เท่ากนั    นอ้ยกวา่ 

ดา้น

คุณภาพ

การศึกษา 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ดา้น

หลกัสูตร 

ดา้น

คุณภาพ

การศึกษา 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ดา้น

ค่าใชจ่้าย 

  

 จากตารางท่ี 4.1 ท่ีแสดงไวเ้ป็นตัวอย่างแบบสอบถาม ผูต้อบขอ้มูลแบบสอบถามต้อง

พิจารณาใหค่้าความส าคญัของปัจจยัหลกัเม่ือเทียบกบัปัจจยัรองในแต่ละแถวของตาราง ตวัอยา่งเช่น 

 ในการเปรียบเทียบปัจจัยด้านคุณภาพการศึกษา กับปัจจัยด้านหลักสูตร ถ้าผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นว่าปัจจยัดา้นคุณภาพการศึกษา"มีความส าคญันอ้ยกว่าอยา่งเด่นชดั" นอ้ย
กวา่ปัจจยัดา้นหลกัสูตรการศึกษาแลว้ ค  าตอบของผูต้อบแบบสอบถามจะเป็น "5" ทางดา้นนอ้ยกวา่ 
 ในการเปรียบเทียบปัจจัยด้านคุณภาพการศึกษา กับปัจจัยด้านหลักสูตร ถ้าผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นว่าปัจจัยด้านคุณภาพการศึกษา"มีความส าคัญมากกว่าอย่างเด่น
พอประมาณ" มากกวา่ปัจจยัดา้นหลกัสูตรการศึกษาแลว้ ค  าตอบของผูต้อบแบบสอบถามจะเป็น "3" 
ทางดา้นมากกวา่ 
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4.5 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 4.2 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
        ชาย 69 57.50 
        หญิง 51 42.50 
อายุ 
        18 ปี 6 5.00 
        19 ปี 23 19.20 
        20 ปี 28 23.30 
        21 ปีข้ึนไป 63 52.50 
การศึกษาระดับสูงสุด 
        มธัยมศึกษาปีท่ี 6 90 75.00 
        ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 10 8.33 
        ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 17 14.17 
        การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั(กศน.) 3 2.50 
        อ่ืนๆ 0 0.00 
อาชีพของผู้ปกครอง 
        ขา้ราชการ 15 12.50 
        ธุรกิจส่วนตวั/ผูป้ระกอบการ 42 35.00 
        เกษตรกร 8 6.67 
        รัฐวิสาหกิจ 4 3.33 
        ลูกจา้ง/พนกังานเอกชน 17 14.17 
        รับจา้งทัว่ไป 31 25.83 
        อ่ืนๆ 3 2.50 
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ตารางที่ 4.2 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

รายได้ของผู้ปกครอง 
        นอ้ยกวา่ 15,000 บาท 17 14.17 
        15,001-30,000 บาท 57 47.50 
        30,001-50,000 บาท 27 22.50 
        มากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป 19 15.83 
ภูมิล าเนา 
        ภาคเหนือ 8 6.67 
        ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 17 14.17 
        ภาคกลาง 65 54.17 
        ภาคตะวนัออก 13 10.83 
        ภาคตะวนัตก 7 5.83 
        ภาคใต ้ 10 8.33 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดเ้ขา้ศึกษาในสาขาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 69 
คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 รองลงมาเป็นเพศหญิง จ านวน 51 คิดเป็นร้อยละ 42.50 

อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 21 ปีข้ึนไป จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 รองลงมาอยู่
ในช่วง 20 ปี  จ  านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30 ในช่วง19ปี  จ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 19.20 
และ18 ปี จ านวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 5 

การศึกษาระดบัสูงสุดส่วนใหญ่จบระดบั มธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวนท่ีเขา้ศึกษา  90 คน  คิด
เป็นร้อยละ 75 รองลงมาจบระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 17 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 14.17  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)จ านวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ  8.33 การศึกษา      
นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) จ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.50 
 อาชีพของผูป้กครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั/ผูป้ระกอบการ จ านวน 42 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 25.83  
ลูกจา้ง/พนักงานเอกชนจ านวน  17 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.17 ขา้ราชการ จ านวน 15 คน  คิดเป็น  
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ร้อยละ 12.50 เกษตรกรจ านวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ  6.67  รัฐวิสาหกิจจ านวน 4 คน คิดเป็น         
ร้อยละ 3.33  อ่ืนๆ จ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.50 

รายได้ ต่อ เดือนของผู ้ปกครองส่วนใหญ่ อยู่ ใน ช่วง 15,001-30,000 บาท  จ านวน                     

57 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 47.50 รองลงมาอยู่ในช่วง 30,001-50,000 บาท จ านวน 27 ครอบครัว 

คิด เป็น ร้อยละ  22.50 มากกว่า 50,000 บาท  จ านวน  19 ครอบครัว   คิด เป็น ร้อยละ  15.83   

และนอ้ยกวา่  15,000 บาท จ านวน 17 ครอบครัว  คิดเป็นร้อยละ 14.17 

ภูมิล าเนาส่วนใหญ่มาจากภาคกลาง  จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 54.17 รองลงมาจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ  14.17 ภาคตะวันออก จ านวน  13 คน         
คิดเป็นร้อยละ 10.83 ภาคใตจ้ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ภาคเหนือ จ านวน 8 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 6.67 ภาคตะวนัตก จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.83 
 
4.6 ผลการวเิคราะห์จากโปรแกรมส าเร็จรูป 
 
ตารางที่ 4.3 ตารางเปรียบเทียบน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑปั์จจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดบั
ปริญญาตรี ระดบัชั้นปีท่ี 1 
 

ชุดข้อมูล Quality Course Cost Personnel Location Educational 

Support 

CR 

01 0.258 0.258 0.251 0.125 0.048 0.059 0.07 

02 0.267 0.267 0.230 0.134 0.040 0.063 0.07 

03 0.277 0.310 0.075 0.109 0.028 0.200 0.08 

04 0.252 0.252 0.252 0.113 0.061 0.068 0.02 

05 0.232 0.264 0.254 0.131 0.056 0.063 0.06 

06 0.254 0.254 0.254 0.124 0.048 0.066 0.03 

07 0.199 0.280 0.280 0.093 0.088 0.059 0.09 

08 0.195 0.230 0.193 0.120 0.129 0.134 0.08 

09 0.144 0.229 0.196 0.134 0.106 0.191 0.08 
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ตารางที่ 4.3 ตารางเปรียบเทียบน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑปั์จจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดบั
ปริญญาตรี ระดบัชั้นปีท่ี 1 (ต่อ) 
 
ชุดข้อมูล Quality Course Cost Personnel Location Educational 

Support 

CR 

10 0.209 0.123 0.253 0.076 0.114 0.226 0.10 

11 0.404 0.205 0.117 0.094 0.107 0.073 0.05 

12 0.502 0.146 0.083 0.076 0.073 0.120 0.10 

13 0.457 0.129 0.104 0.074 0.124 0.112 0.03 

14 0.465 0.078 0.107 0.094 0.128 0.128 0.09 

15 0.420 0.095 0.168 0.113 0.112 0.093 0.06 

16 0.497 0.081 0.116 0.121 0.093 0.091 0.08 

17 0.382 0.091 0.081 0.126 0.092 0.228 0.07 

18 0.570 0.118 0.070 0.057 0.102 0.082 0.08 

19 0.380 0.212 0.066 0.074 0.088 0.180 0.04 

20 0.556 0.123 0.046 0.068 0.096 0.111 0.06 

21 0.399 0.089 0.160 0.093 0.106 0.154 0.08 

22 0.547 0.129 0.080 0.063 0.099 0.083 0.06 

23 0.243 0.330 0.195 0.071 0.067 0.095 0.06 

24 0.317 0.174 0.123 0.071 0.117 0.197 0.09 

25 0.165 0.202 0.113 0.087 0.262 0.171 0.08 

26 0.139 0.139 0.137 0.175 0.118 0.291 0.08 

27 0.483 0.113 0.078 0.115 0.055 0.156 0.08 

28 0.183 0.140 0.126 0.122 0.108 0.321 0.10 

29 0.195 0.236 0.153 0.144 0.121 0.151 0.08 

รวม 9.591 5.297 4.361 2.997 2.786 3.966 2.05 
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ตารางที่ 4.3 ตารางเปรียบเทียบน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑปั์จจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดบั
ปริญญาตรี ระดบัชั้นปีท่ี 1 (ต่อ) 
 
ชุดข้อมูล Quality Course Cost Personnel Location Educational 

Support 

CR 

ค่าเฉล่ีย 0.331 0.183 0.150 0.103 0.096 0.137 0.07 

ค่าเฉล่ีย

ร้อยละ 

33.07 18.27 15.04 10.33 9.61 13.68  

ค่า S.D 0.137 0.075 0.071 0.029 0.043 0.070 0.021 

 
 จากการวิเคราะห์ปัจจยัต่าง และท าการเปรียบเทียบน ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยัในเกณฑ์
การพิจารณาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม           
โลจิสติกส์ของนักศึกษาระดับชั้นปีท่ี 1โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้ น (AHP) จาก
โปรแกรมส าเร็จรูปผูจ้ดัท าโครงงานไดผ้ลการวิเคราะห์ สรุปดงัน้ี 
 ปัจจยัดา้นคุณภาพการศึกษา  ไดค่้าน ้าหนกัโดยเฉล่ียท่ี 0.331 
 ปัจจยัดา้นหลกัสูตร   ไดค่้าน ้าหนกัโดยเฉล่ียท่ี 0.183 
 ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย   ไดค่้าน ้าหนกัโดยเฉล่ียท่ี 0.150 
 ปัจจยัดา้นบุคลากร   ไดค่้าน ้าหนกัโดยเฉล่ียท่ี 0.103 
 ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้ง   ไดค่้าน ้าหนกัโดยเฉล่ียท่ี 0.096 
 ปัจจยัดา้นส่ิงสนบัสนุนการศึกษา  ไดค่้าน ้าหนกัโดยเฉล่ียท่ี 0.137 
 ในส่วนของค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในทุกปัจจยัการพิจารณาสรุปเป็น
ค่าไดด้งัน้ี 
 ปัจจยัดา้นคุณภาพการศึกษา  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.137 
 ปัจจยัดา้นหลกัสูตร   มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.075 
 ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย   มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.071 
 ปัจจยัดา้นบุคลากร   มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.029 
 ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้ง   มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.043 
 ปัจจยัดา้นส่ิงสนบัสนุนการศึกษา  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.070 
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 จากค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้
ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์จะพบวา่จากขอ้มูลจากแบบสอบถามจะมีความ
สอดคลอ้งกนัในเร่ืองของการให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นปัจจยัดา้นคุณภาพการศึกษา ปัจจยัดา้น
หลกัสูตร ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย ปัจจยัดา้นส่ิงสนบัสนุนการศึกษา ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้ง  และปัจจยัดา้น
บุคลากร ตามล าดบั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความคิดเห็นของนกัศึกษาผูท้  าแบบสอบถามเป็นส าคญัว่านกัศึกษา
ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นใดมากกวา่กนั 
 
ตารางที่ 4.4 ตารางเปรียบเทียบน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑปั์จจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดบั
ปริญญาตรี ระดบัชั้นปีท่ี 2 
 

ชุดข้อมูล Quality Course Cost Personnel Location Educational 

Support 

CR 

01 0.304 0.239 0.079 0.123 0.171 0.085 0.09 

02 0.453 0.195 0.075 0.089 0.086 0.103 0.05 

03 0.290 0.333 0.106 0.071 0.082 0.117 0.10 

04 0.444 0.160 0.149 0.095 0.072 0.080 0.08 

05 0.401 0.177 0.107 0.099 0.112 0.104 0.09 

06 0.444 0.198 0.138 0.083 0.078 0.060 0.06 

07 0.383 0.223 0.182 0.046 0.076 0.090 0.09 

08 0.380 0.215 0.118 0.084 0.090 0.113 0.07 

09 0.431 0.167 0.095 0.077 0.115 0.115 0.09 

10 0.468 0.153 0.083 0.088 0.111 0.096 0.06 

11 0.419 0.162 0.093 0.101 0.085 0.140 0.07 

12 0.390 0.171 0.185 0.088 0.085 0.081 0.05 

13 0.357 0.197 0.094 0.106 0.167 0.079 0.07 

14 0.088 0.270 0.249 0.178 0.133 0.081 0.07 

15 0.426 0.177 0.095 0.106 0.102 0.094 0.08 
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ตารางที่ 4.4 ตารางเปรียบเทียบน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑปั์จจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดบั
ปริญญาตรี ระดบัชั้นปีท่ี 2 (ต่อ) 
 
ชุดข้อมูล Quality Course Cost Personnel Location Educational 

Support 

CR 

16 0.406 0.149 0.170 0.065 0.072 0.137 0.08 

17 0.438 0.185 0.133 0.103 0.099 0.043 0.08 

18 0.160 0.159 0.170 0.148 0.282 0.081 0.06 

19 0.156 0.106 0.486 0.127 0.077 0.048 0.06 

20 0.400 0.158 0.130 0.101 0.110 0.100 0.06 

21 0.353 0.143 0.173 0.113 0.138 0.081 0.08 

22 0.239 0.082 0.128 0.094 0.397 0.060 0.09 

23 0.334 0.287 0.079 0.098 0.117 0.083 0.08 

24 0.293 0.205 0.093 0.141 0.120 0.147 0.08 

25 0.171 0.166 0.419 0.119 0.058 0.066 0.03 

26 0.476 0.194 0.083 0.098 0.079 0.071 0.09 

27 0.491 0.178 0.100 0.090 0.086 0.056 0.07 

28 0.402 0.237 0.066 0.073 0.092 0.130 0.10 

29 0.118 0.127 0.101 0.190 0.221 0.243 0.08 

30 0.038 0.144 0.168 0.222 0.303 0.124 0.07 

31 0.513 0.103 0.060 0.092 0.087 0.145 0.07 

32 0.405 0.086 0.146 0.074 0.132 0.155 0.03 

รวม 11.071 5.746 4.553 3.382 4.035 3.208 2.33 

ค่าเฉล่ีย 0.346 0.180 0.142 0.106 0.126 0.100 0.07 

ค่าเฉล่ีย

ร้อยละ 

34.60 17.96 14.23 10.57 12.61 10.03  
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ตารางที่ 4.4 ตารางเปรียบเทียบน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑปั์จจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดบั
ปริญญาตรี ระดบัชั้นปีท่ี 2 (ต่อ) 
 
ชุดข้อมูล Quality Course Cost Personnel Location Educational 

Support 

CR 

ค่า S.D 0.126 0.055 0.092 0.037 0.075 0.040 0.017 

 
 จากการวิเคราะห์ปัจจยัต่าง และท าการเปรียบเทียบน ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยัในเกณฑ์
การพิจารณาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม            
โลจิสติกส์ของนักศึกษาระดับชั้นปีท่ี 2โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้ น (AHP) จาก
โปรแกรมส าเร็จรูปผูจ้ดัท าโครงงานไดผ้ลการวิเคราะห์ สรุปดงัน้ี 
 ปัจจยัดา้นคุณภาพการศึกษา  ไดค่้าน ้าหนกัโดยเฉล่ียท่ี 0.346 
 ปัจจยัดา้นหลกัสูตร   ไดค่้าน ้าหนกัโดยเฉล่ียท่ี 0.180 
 ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย   ไดค่้าน ้าหนกัโดยเฉล่ียท่ี 0.142 
 ปัจจยัดา้นบุคลากร   ไดค่้าน ้าหนกัโดยเฉล่ียท่ี 0.106 
 ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้ง   ไดค่้าน ้าหนกัโดยเฉล่ียท่ี 0.126 
 ปัจจยัดา้นส่ิงสนบัสนุนการศึกษา  ไดค่้าน ้าหนกัโดยเฉล่ียท่ี 0.100 
 ในส่วนของค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในทุกปัจจยัการพิจารณาสรุปเป็น
ค่าไดด้งัน้ี 
 ปัจจยัดา้นคุณภาพการศึกษา  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.126 
 ปัจจยัดา้นหลกัสูตร   มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.055 
 ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย   มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.092 
 ปัจจยัดา้นบุคลากร   มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.037 
 ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้ง   มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.075 
 ปัจจยัดา้นส่ิงสนบัสนุนการศึกษา  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.040 
 จากค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้
ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์จะพบวา่จากขอ้มูลจากแบบสอบถามจะมีความ
สอดคลอ้งกนัในเร่ืองของการให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นปัจจยัดา้นคุณภาพการศึกษา ปัจจยัดา้น
ค่าใชจ่้าย ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้ง  ปัจจยัดา้นหลกัสูตร ปัจจยัดา้นส่ิงสนับสนุนการศึกษา  และปัจจยั
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ดา้นบุคลากร ตามล าดับ ซ่ึงข้ึนอยู่กบัความคิดเห็นของนักศึกษาผูท้  าแบบสอบถามเป็นส าคญัว่า
นกัศึกษาใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นใดมากกวา่กนั 
 
ตารางที่ 4.5 ตารางเปรียบเทียบน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑปั์จจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดบั
ปริญญาตรี ระดบัชั้นปีท่ี 3 
 

ชุดข้อมูล Quality Course Cost Personnel Location Educational 

Support 

CR 

01 0.225 0.079 0.225 0.225 0.021 0.225 0.04 

02 0.064 0.063 0.472 0.099 0.099 0.205 0.09 

03 0.175 0.138 0.120 0.201 0.242 0.125 0.08 

04 0.198 0.282 0.069 0.120 0.041 0.290 0.10 

05 0.182 0.087 0.351 0.057 0.104 0.219 0.09 

06 0.252 0.248 0.098 0.110 0.103 0.189 0.07 

07 0.043 0.050 0.100 0.236 0.216 0.356 0. 06 

08 0.313 0.191 0.133 0.105 0.082 0.177 0.10 

09 0.425 0.084 0.169 0.116 0.105 0.101 0.08 

10 0.491 0.141 0.123 0.069 0.083 0.094 0.07 

11 0.406 0.073 0.172 0.152 0.134 0.062 0.09 

12 0.445 0.150 0.084 0.143 0.093 0.084 0.08 

13 0.119 0.055 0.055 0.053 0.286 0.433 0.08 

14 0.260 0.60 0.260 0.127 0.032 0.063 0.05 

15 0.254 0.254 0.254 0.124 0.048 0.066 0.03 

16 0.258 0.258 0.251 0.125 0.048 0.059 0.07 

17 0.091 0.183 0.216 0.134 0.225 0.150 0.08 

18 0.308 0.362 0.084 0.056 0.072 0.117 0.06 
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ตารางที่ 4.5 ตารางเปรียบเทียบน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑปั์จจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดบั
ปริญญาตรี ระดบัชั้นปีท่ี 3 (ต่อ) 
 
ชุดข้อมูล Quality Course Cost Personnel Location Educational 

Support 

CR 

19 0.063 0.459 0.125 0.101 0.095 0.156 0.07 

20 0.426 0.142 0.120 0.158 0.058 0.096 0.05 

21 0.083 0.093 0.171 0.297 0.209 0.146 0.08 

22 0.557 0.189 0.082 0.047 0.046 0.078 0.08 

23 0.045 0.048 0.312 0.060 0.048 0.486 0.06 

24 0.400 0.124 0.157 0.064 0.092 0.163 0.08 

25 0.114 0.303 0.425 0.057 0.044 0.057 0.10 

26 0.102 0.099 0.095 0.396 0.259 0.049 0.10 

27 0.468 0.194 0.098 0.084 0.061 0.095 0.08 

28 0.449 0.164 0.132 0.093 0.072 0.090 0.08 

29 0.107 0.068 0.333 0.410 0.041 0.040 0.09 

30 0.045 0.352 0.218 0.107 0.107 0.171 0.03 

31 0.099 0.071 0.576 0.061 0.087 0.106 0.06 

32 0.516 0.127 0.198 0.041 0.037 0.082 0.06 

33 0.114 0.296 0.222 0.132 0.142 0.093 0.08 

รวม 8.097 6.027 6.5 4.36 3.432 4.923 2.36 

ค่าเฉล่ีย 0.245 0.183 0.197 0.132 0.104 0.149 0.07 

ค่าเฉล่ีย

ร้อยละ 

24.54 18.26 19.70 13.21 10.40 14.92  

ค่า S.D 0.163 0.128 0.124 0.091 0.072 0.107 0.019 

 



58 
 
 

 จากการวิเคราะห์ปัจจยัต่าง และท าการเปรียบเทียบน ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยัในเกณฑ์
การพิจารณาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม            
โลจิสติกส์ของนักศึกษาระดับชั้นปีท่ี 3โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้ น (AHP) จาก
โปรแกรมส าเร็จรูปผูจ้ดัท าโครงงานไดผ้ลการวิเคราะห์ สรุปดงัน้ี 
 ปัจจยัดา้นคุณภาพการศึกษา  ไดค่้าน ้าหนกัโดยเฉล่ียท่ี 0.245 
 ปัจจยัดา้นหลกัสูตร   ไดค่้าน ้าหนกัโดยเฉล่ียท่ี 0.183 
 ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย   ไดค่้าน ้าหนกัโดยเฉล่ียท่ี 0.197 
 ปัจจยัดา้นบุคลากร   ไดค่้าน ้าหนกัโดยเฉล่ียท่ี 0.132 
 ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้ง   ไดค่้าน ้าหนกัโดยเฉล่ียท่ี 0.104 
 ปัจจยัดา้นส่ิงสนบัสนุนการศึกษา  ไดค่้าน ้าหนกัโดยเฉล่ียท่ี 0.149 
 ในส่วนของค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในทุกปัจจยัการพิจารณาสรุปเป็น
ค่าไดด้งัน้ี 
 ปัจจยัดา้นคุณภาพการศึกษา  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.163 
 ปัจจยัดา้นหลกัสูตร   มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.128 
 ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย   มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.124 
 ปัจจยัดา้นบุคลากร   มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.091 
 ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้ง   มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.072 
 ปัจจยัดา้นส่ิงสนบัสนุนการศึกษา  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.107 
 จากค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้
ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์จะพบวา่จากขอ้มูลจากแบบสอบถามจะมีความ
สอดคลอ้งกนัในเร่ืองของการให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นปัจจยัดา้นคุณภาพการศึกษา ปัจจยัดา้น
หลกัสูตร ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย ปัจจยัดา้นส่ิงสนบัสนุนการศึกษา ปัจจยัดา้นบุคลากร และปัจจยัดา้น
ท าเลท่ีตั้ง ตามล าดบั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความคิดเห็นของนกัศึกษาผูท้  าแบบสอบถามเป็นส าคญัวา่นกัศึกษา
ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นใดมากกวา่กนั 
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ตารางที่ 4.6 ตารางเปรียบเทียบน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑปั์จจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดบั
ปริญญาตรี  ระดบัชั้นปีท่ี 4 
 

ชุดข้อมูล Quality Course Cost Personnel Location Educational 

Support 

CR 

01 0.232 0.271 0.257 0.118 0.040 0.082 0.03 

02 0.354 0.209 0.144 0.087 0.097 0.108 0.07 

03 0.489 0.256 0.116 0.043 0.041 0.055 0.09 

04 0.271 0.221 0.175 0.110 0.156 0.068 0.06 

05 0.430 0.264 0.093 0.054 0.062 0.098 0.07 

06 0.385 0.185 0.191 0.105 0.063 0.071 0.10 

07 0.274 0.120 0.073 0.221 0.156 0.156 0.10 

08 0.483 0.271 0.080 0.069 0.063 0.078 0.05 

09 0.466 0.194 0.079 0.076 0.106 0.079 0.05 

10 0.392 0.209 0.063 0.119 0.115 0.102 0.08 

11 0.455 0.165 0.149 0.091 0.066 0.074 0.10 

12 0.133 0.150 0.217 0.192 0.171 0.138 0.10 

13 0.305 0.209 0.167 0.141 0.085 0.092 0.08 

14 0.212 0.229 0.043 0.071 0.58 0.387 0.08 

15 0.316 0.180 0.196 0.074 0.135 0.099 0.06 

16 0.475 0.166 0.127 0.075 0.066 0.091 0.09 

17 0.305 0.219 0.162 0.074 0.157 0.083 0.06 

18 0.382 0.156 0.135 0.061 0.139 0.127 0.07 

19 0.368 0.353 0.076 0.093 0.068 0.042 0.09 

20 0.215 0.369 0.182 0.086 0.076 0.072 0.08 

21 0.255 0.236 0.202 0.092 0.097 0.117 0.05 
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ตารางที่ 4.6 ตารางเปรียบเทียบน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑปั์จจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดบั
ปริญญาตรี  ระดบัชั้นปีท่ี 4 (ต่อ) 
 

ชุดข้อมูล Quality Course Cost Personnel Location Educational 

Support 

CR 

22 0.481 0.156 0.108 0.085 0.078 0.092 0.06 

23 0.469 0.174 0.077 0.109 0.065 0.107 0.03 

24 0.390 0.174 0.092 0.158 0.098 0.088 0.06 

25 0.359 0.186 0.067 0.145 0.128 0.116 0.04 

26 0.489 0.223 0.088 0.047 0.071 0.081 0.09 

รวม 9.385 5.545 3.359 2.596 2.979 2.703 1.84 

ค่าเฉล่ีย 0.361 0.213 0.129 0.100 0.115 0.104 0.07 

ค่าเฉล่ีย

ร้อยละ 36.10 21.33 12.92 9.98 11.46 10.40  

ค่า S.D 0.102 0.059 0.057 0.043 0.102 0.063 0.021 

 

 จากการวิเคราะห์ปัจจยัต่าง และท าการเปรียบเทียบน ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยัในเกณฑ์
การพิจารณาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม           
โลจิสติกส์ของนักศึกษาระดับชั้นปีท่ี 4 โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น (AHP) จาก
โปรแกรมส าเร็จรูปผูจ้ดัท าโครงงานไดผ้ลการวิเคราะห์ สรุปดงัน้ี 
 ปัจจยัดา้นคุณภาพการศึกษา  ไดค่้าน ้าหนกัโดยเฉล่ียท่ี 0.361 
 ปัจจยัดา้นหลกัสูตร   ไดค่้าน ้าหนกัโดยเฉล่ียท่ี 0.213 
 ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย   ไดค่้าน ้าหนกัโดยเฉล่ียท่ี 0.129 
 ปัจจยัดา้นบุคลากร   ไดค่้าน ้าหนกัโดยเฉล่ียท่ี 0.100 
 ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้ง   ไดค่้าน ้าหนกัโดยเฉล่ียท่ี 0.115 
 ปัจจยัดา้นส่ิงสนบัสนุนการศึกษา  ไดค่้าน ้าหนกัโดยเฉล่ียท่ี 0.104 
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ในส่วนของค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในทุกปัจจยัการพิจารณาสรุปเป็น
ค่าไดด้งัน้ี 
 ปัจจยัดา้นคุณภาพการศึกษา  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.102 
 ปัจจยัดา้นหลกัสูตร   มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.059 
 ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย   มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.057 
 ปัจจยัดา้นบุคลากร   มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.043 
 ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้ง   มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.102 
 ปัจจยัดา้นส่ิงสนบัสนุนการศึกษา  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.063 
 จากค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้
ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์จะพบวา่จากขอ้มูลจากแบบสอบถามจะมีความ
สอดคลอ้งกนัในเร่ืองของการให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นปัจจยัดา้นคุณภาพการศึกษาปัจจยัดา้น
ท าเล ท่ีตั้ ง  ปั จจัยด้าน ส่ิ งสนับสนุนการศึกษาปัจจัยด้านหลัก สูตร ปั จจัยด้าน ค่าใช้ จ่ าย                    
และปัจจยัดา้นบุคลากรตามล าดบั ซ่ึงข้ึนอยู่กบัความคิดเห็นของนักศึกษาผูท้  าแบบสอบถามเป็น
ส าคญัวา่นกัศึกษาใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นใดมากกวา่กนั 
 
ตารางที่ 4.7 ตารางเปรียบเทียบน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑปั์จจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดบั
ปริญญาตรี ระดบัชั้นปีท่ี 1-4 
 

ชุดข้อมูล Quality Course Cost Personnel Location Educational 

Support 

CR 

001 0.258 0.258 0.251 0.125 0.048 0.059 0.07 

002 0.267 0.267 0.230 0.134 0.040 0.063 0.07 

003 0.277 0.310 0.075 0.109 0.028 0.200 0.08 

004 0.252 0.252 0.252 0.113 0.061 0.068 0.02 

005 0.232 0.264 0.254 0.131 0.056 0.063 0.06 

006 0.254 0.254 0.254 0.124 0.048 0.066 0.03 

007 0.199 0.280 0.280 0.093 0.088 0.059 0.09 

008 0.195 0.230 0.193 0.120 0.129 0.134 0.08 



62 
 
ตารางที่ 4.7 ตารางเปรียบเทียบน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑปั์จจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดบั
ปริญญาตรี ระดบัชั้นปีท่ี 1-4 (ต่อ) 
 
ชุดข้อมูล Quality Course Cost Personnel Location Educational 

Support 

CR 

009 0.144 0.229 0.196 0.134 0.106 0.191 0.08 

010 0.209 0.123 0.253 0.076 0.114 0.226 0.10 

011 0.404 0.205 0.117 0.094 0.107 0.073 0.05 

012 0.502 0.146 0.083 0.076 0.073 0.120 0.10 

013 0.457 0.129 0.104 0.074 0.124 0.112 0.03 

014 0.465 0.078 0.107 0.094 0.128 0.128 0.09 

015 0.420 0.095 0.168 0.113 0.112 0.093 0.06 

016 0.497 0.081 0.116 0.121 0.093 0.091 0.08 

017 0.382 0.091 0.081 0.126 0.092 0.228 0.07 

018 0.570 0.118 0.070 0.057 0.102 0.082 0.08 

019 0.380 0.212 0.066 0.074 0.088 0.180 0.04 

020 0.556 0.123 0.046 0.068 0.096 0.111 0.06 

021 0.399 0.089 0.160 0.093 0.106 0.154 0.08 

022 0.547 0.129 0.080 0.063 0.099 0.083 0.06 

023 0.243 0.330 0.195 0.071 0.067 0.095 0.06 

024 0.317 0.174 0.123 0.071 0.117 0.197 0.09 

025 0.165 0.202 0.113 0.087 0.262 0.171 0.08 

026 0.139 0.139 0.137 0.175 0.118 0.291 0.08 

027 0.483 0.113 0.078 0.115 0.055 0.156 0.08 

028 0.183 0.140 0.126 0.122 0.108 0.321 0.1 

029 0.195 0.236 0.153 0.144 0.121 0.151 0.08 
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ตารางที่ 4.7 ตารางเปรียบเทียบน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑปั์จจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดบั
ปริญญาตรี ระดบัชั้นปีท่ี 1-4 (ต่อ) 
 
ชุดข้อมูล Quality Course Cost Personnel Location Educational 

Support 
CR 

030 0.304 0.239 0.079 0.123 0.171 0.085 0.09 
031 0.453 0.195 0.075 0.089 0.086 0.103 0.05 
032 0.290 0.333 0.106 0.071 0.082 0.117 0.10 
033 0.444 0.160 0.149 0.095 0.072 0.080 0.08 
034 0.401 0.177 0.107 0.099 0.112 0.104 0.09 
035 0.444 0.198 0.138 0.083 0.078 0.060 0.06 
036 0.383 0.223 0.182 0.046 0.076 0.090 0.09 
037 0.380 0.215 0.118 0.084 0.090 0.113 0.07 
038 0.431 0.167 0.095 0.077 0.115 0.115 0.09 
039 0.468 0.153 0.083 0.088 0.111 0.096 0.06 
040 0.419 0.162 0.093 0.101 0.085 0.140 0.07 
041 0.390 0.171 0.185 0.088 0.085 0.081 0.05 
042 0.357 0.197 0.094 0.106 0.167 0.079 0.07 
043 0.088 0.270 0.249 0.178 0.133 0.081 0.07 
044 0.426 0.177 0.095 0.106 0.102 0.094 0.08 
045 0.406 0.149 0.170 0.065 0.072 0.137 0.08 
046 0.438 0.185 0.133 0.103 0.099 0.043 0.08 
047 0.160 0.159 0.170 0.148 0.282 0.081 0.06 
048 0.156 0.106 0.486 0.127 0.077 0.048 0.06 
049 0.400 0.158 0.130 0.101 0.110 0.100 0.06 
050 0.353 0.143 0.173 0.113 0.138 0.081 0.08 
051 0.239 0.082 0.128 0.094 0.397 0.060 0.09 
052 0.334 0.287 0.079 0.098 0.117 0.083 0.08 
053 0.293 0.205 0.093 0.141 0.120 0.147 0.08 
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ตารางที่ 4.7 ตารางเปรียบเทียบน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑปั์จจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดบั
ปริญญาตรี ระดบัชั้นปีท่ี 1-4 (ต่อ) 
 
ชุดข้อมูล Quality Course Cost Personnel Location Educational 

Support 
CR 

054 0.171 0.166 0.419 0.119 0.058 0.066 0.03 

055 0.476 0.194 0.083 0.098 0.079 0.071 0.09 

056 0.491 0.178 0.100 0.090 0.086 0.056 0.07 

057 0.402 0.237 0.066 0.073 0.092 0.130 0.10 

058 0.118 0.127 0.101 0.19 0.221 0.243 0.08 

059 0.038 0.144 0.168 0.222 0.303 0.124 0.07 

060 0.513 0.103 0.060 0.092 0.087 0.145 0.07 

061 0.405 0.086 0.146 0.074 0.132 0.155 0.03 

062 0.225 0.079 0.225 0.225 0.021 0.225 0.04 

063 0.064 0.063 0.472 0.099 0.099 0.205 0.09 

064 0.175 0.138 0.120 0.201 0.242 0.125 0.08 

065 0.198 0.282 0.069 0.120 0.041 0.290 0.10 

066 0.182 0.087 0.351 0.057 0.104 0.219 0.09 

067 0.252 0.248 0.098 0.110 0.103 0.189 0.07 

068 0.043 0.050 0.100 0.236 0.216 0.356 0.06 

069 0.313 0.191 0.133 0.105 0.082 0.177 0.10 

070 0.425 0.084 0.169 0.116 0.105 0.101 0.08 

071 0.491 0.141 0.123 0.069 0.083 0.094 0.07 

072 0.406 0.073 0.172 0.152 0.134 0.062 0.09 

073 0.445 0.150 0.084 0.143 0.093 0.084 0.08 

074 0.119 0.055 0.055 0.053 0.286 0.433 0.08 
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ตารางที่ 4.7 ตารางเปรียบเทียบน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑปั์จจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดบั
ปริญญาตรี ระดบัชั้นปีท่ี 1-4 (ต่อ) 
 
ชุดข้อมูล Quality Course Cost Personnel Location Educational 

Support 
CR 

075 0.260 0.600 0.260 0.127 0.032 0.063 0.05 

076 0.254 0.254 0.254 0.124 0.048 0.066 0.03 

077 0.258 0.258 0.251 0.125 0.048 0.059 0.07 

078 0.091 0.183 0.216 0.134 0.225 0.150 0.08 

079 0.308 0.362 0.084 0.056 0.072 0.117 0.06 

080 0.063 0.459 0.125 0.101 0.095 0.156 0.07 

081 0.426 0.142 0.120 0.158 0.058 0.096 0.05 

082 0.083 0.093 0.171 0.297 0.209 0.146 0.08 

083 0.557 0.189 0.082 0.047 0.046 0.078 0.08 

084 0.045 0.048 0.312 0.060 0.048 0.486 0.06 

085 0.400 0.124 0.157 0.064 0.092 0.163 0.08 

086 0.114 0.303 0.425 0.057 0.044 0.057 0.10 

087 0.102 0.099 0.095 0.396 0.259 0.049 0.10 

088 0.468 0.194 0.098 0.084 0.061 0.095 0.08 

089 0.449 0.164 0.132 0.093 0.072 0.090 0.08 

090 0.107 0.068 0.333 0.410 0.041 0.040 0.09 

091 0.045 0.352 0.218 0.107 0.107 0.171 0.03 

092 0.099 0.071 0.576 0.061 0.087 0.106 0.06 

093 0.516 0.127 0.198 0.041 0.037 0.082 0.06 

094 0.114 0.296 0.222 0.132 0.142 0.093 0.08 

095 0.232 0.271 0.257 0.118 0.040 0.082 0.03 
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ตารางที่ 4.7 ตารางเปรียบเทียบน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑปั์จจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดบั
ปริญญาตรี ระดบัชั้นปีท่ี 1-4 (ต่อ) 
 
ชุดข้อมูล Quality Course Cost Personnel Location Educational 

Support 
CR 

096 0.354 0.209 0.144 0.087 0.097 0.108 0.07 

097 0.489 0.256 0.116 0.043 0.041 0.055 0.09 

098 0.271 0.221 0.175 0.110 0.156 0.068 0.06 

099 0.430 0.264 0.093 0.054 0.062 0.098 0.07 

100 0.385 0.185 0.191 0.105 0.063 0.071 0.10 

101 0.274 0.120 0.073 0.221 0.156 0.156 0.10 

102 0.483 0.271 0.080 0.069 0.063 0.078 0.05 

103 0.466 0.194 0.079 0.076 0.106 0.079 0.05 

104 0.392 0.209 0.063 0.119 0.115 0.102 0.08 

105 0.455 0.165 0.149 0.091 0.066 0.074 0.10 

106 0.133 0.15 0.217 0.192 0.171 0.138 0.10 

107 0.305 0.209 0.167 0.141 0.085 0.092 0.08 

108 0.212 0.229 0.043 0.071 0.580 0.387 0.08 

109 0.316 0.180 0.196 0.074 0.135 0.099 0.06 

110 0.475 0.166 0.127 0.075 0.066 0.091 0.09 

111 0.305 0.219 0.162 0.074 0.157 0.083 0.06 

112 0.382 0.156 0.135 0.061 0.139 0.127 0.07 

113 0.368 0.353 0.076 0.093 0.068 0.042 0.09 

114 0.215 0.369 0.182 0.086 0.076 0.072 0.08 

115 0.255 0.236 0.202 0.092 0.097 0.117 0.05 

116 0.481 0.156 0.108 0.085 0.078 0.092 0.06 
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ตารางที่ 4.7 ตารางเปรียบเทียบน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑปั์จจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดบั
ปริญญาตรี ระดบัชั้นปีท่ี 1-4 (ต่อ) 
 

ชุดข้อมูล Quality Course Cost Personnel Location Educational 
Support 

CR 

117 0.469 0.174 0.077 0.109 0.065 0.107 0.03 

118 0.390 0.174 0.092 0.158 0.098 0.088 0.06 

119 0.359 0.186 0.067 0.145 0.128 0.116 0.04 

120 0.489 0.223 0.088 0.047 0.071 0.081 0.09 

รวม 38.144 22.615 18.773 13.335 13.232 14.800 8.58 

ค่าเฉล่ีย 0.318 0.188 0.156 0.111 0.110 0.123 0.07 

ค่าเฉล่ีย

ร้อยละ 31.79 18.85 15.64 11.11 11.03 12.33  

ค่า S.D 0.141 0.086 0.094 0.058 0.075 0.077 0.019 

 

 จากการวิเคราะห์ปัจจยัต่าง และท าการเปรียบเทียบน ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยัในเกณฑ์
การพิจารณาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม            
โลจิสติกส์ของนักศึกษาระดับชั้นปีท่ี 1-4 โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น(AHP) จาก
โปรแกรมส าเร็จรูปผูจ้ดัท าโครงงานไดผ้ลการวิเคราะห์ สรุปดงัน้ี 
 ปัจจยัดา้นคุณภาพการศึกษา  ไดค่้าน ้าหนกัโดยเฉล่ียท่ี 0.381 
 ปัจจยัดา้นหลกัสูตร   ไดค่้าน ้าหนกัโดยเฉล่ียท่ี 0.188 
 ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย   ไดค่้าน ้าหนกัโดยเฉล่ียท่ี 0.156 
 ปัจจยัดา้นบุคลากร   ไดค่้าน ้าหนกัโดยเฉล่ียท่ี 0.111 
 ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้ง   ไดค่้าน ้าหนกัโดยเฉล่ียท่ี 0.110 
 ปัจจยัดา้นส่ิงสนบัสนุนการศึกษา  ไดค่้าน ้าหนกัโดยเฉล่ียท่ี 0.123 

ในส่วนของค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในทุกปัจจยัการพิจารณาสรุปเป็น
ค่าไดด้งัน้ี 
 ปัจจยัดา้นคุณภาพการศึกษา  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.141 
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 ปัจจยัดา้นหลกัสูตร   มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.086 
 ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย   มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.094 
 ปัจจยัดา้นบุคลากร   มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.058 
 ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้ง   มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.075 
 ปัจจยัดา้นส่ิงสนบัสนุนการศึกษา  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.077 
 จากค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้
ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์จะพบวา่จากขอ้มูลจากแบบสอบถามจะมีความ
สอดคลอ้งกนัในเร่ืองของการให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นปัจจยัดา้นคุณภาพ ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย
ปัจจยัดา้นหลกัสูตร ปัจจยัดา้นส่ิงสนบัสนุนการศึกษา การศึกษาปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้ง และปัจจยัดา้น
บุคลากรตามล าดบั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความคิดเห็นของนกัศึกษาผูท้  าแบบสอบถามเป็นส าคญัว่านกัศึกษา
ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นใดมากกวา่กนั 
 
4.7 ค่าน า้หนักระดับคะแนนพงึพอใจ 
 ค่าเฉล่ียของผลคะแนนเป็นตวัช้ีวดัตามเกณฑใ์นการวิเคราะห์ 
ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด  
ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมาก  
ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจปานกลาง  
ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ย  
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 
ตารางที่ 4.8 ตารางแสดงระดับคะแนนพึงพอใจในด้านปัจจัยท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรี ระดบัชั้นปีท่ี 1 

 

ปัจจัยในการตัดสินใจ 
ระดบัเกณฑ์การให้คะแนน 

5 4 3 2 1 �̅� S.D 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

ปัจจัยด้านคุณภาพการศึกษา 

1.ไดม้าตรฐานตามส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

12 11 6 0 0 4.21 0.81 มาก 
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ตารางที่ 4.8 ตารางแสดงระดับคะแนนพึงพอใจในด้านปัจจัยท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรี ระดบัชั้นปีท่ี 1 (ต่อ) 

 

ปัจจัยในการตัดสินใจ 

ระดบัเกณฑ์การให้คะแนน 

5 4 3 2 1 �̅� S.D 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

2.ไดรั้บรองวฒิุวิศวกรรม 
ศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.) 

16 9 3 1 0 4.38 0.86 มาก 

ปัจจัยด้านหลกัสูตร 

1.หลกัสูตรมีเน้ือหาวิชาทนัสมยั
ตามการเปล่ียนแปลงของมาตรฐาน
วิศวกรรมศาสตร์ 

15 10 4 0 0 4.38 0.72 มาก 

2.หลกัสูตรมีความตระหนกัใน
ความรับผดิชอบของวชิาต่อสังคม 
มีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม มีจริยธรรม
ในวิชาชีพ 

10 14 5 0 0 4.17 0.67 มาก 

3.หลกัสูตรท่ีเปิดสอนและมีจ านวน
หน่วยกิตท่ีเหมาะสมตามมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาสาขา
วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

12 12 4 1 0 4.21 0.86 มาก 

ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย 

1.ค่าใชจ่้ายตามหลกัสูตรมีความ
เหมาะสม 

5 9 14 2 0 3.52 0.79 มาก 

2.ค่าบ ารุงการศึกษามีความ
เหมาะสม 

3 12 12 2 0 3.55 0.73 มาก 

3.ค่าอุปกรณ์การเรียนมีความ
เหมาะสม 

2 12 12 3 0 3.45 0.79 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.8 ตารางแสดงระดับคะแนนพึงพอใจในด้านปัจจัยท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรี ระดบัชั้นปีท่ี 1 (ต่อ) 

 

ปัจจัยในการตัดสินใจ 

ระดบัเกณฑ์การให้คะแนน 

5 4 3 2 1 �̅� S.D 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

4.สามารถกูย้มืเงินทุนจากกองทุน
เงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
หรือกองทุนเงินกูย้มืเพื่อการศึกษา
ท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) 

14 9 5 1 0 4.24 0.89 มาก 

ปัจจัยด้านบุคลากร 

1.อาจารยมี์คุณวฒิุตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 

11 10 6 2 0 4.03 1 มาก 

2.ช่ือเสียงของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณ์ความรู้ในสาขา
วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

9 12 6 2 0 3.97 0.94 มาก 

3.ฝ่ายสนบัสนุนการศึกษามีความ
เช่ียวชาญ เช่นฝ่ายทะเบียน ฝ่าย
ทุนการศึกษา 

9 15 5 0 0 4.14 0.72 มาก 

ปัจจัยด้านท าเลทีต่ั้ง 

1.ความสะดวกในการเดินทาง 9 7 9 3 1 3.69 0.12 มาก 

2.ใกลแ้หล่งอ านวยความสะดวก
เช่น ศูนยร์าชการ สถานีต ารวจ 

6 13 9 0 1 3.79 0.97 มาก 
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ตารางที่ 4.8 ตารางแสดงระดับคะแนนพึงพอใจในด้านปัจจัยท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรี ระดบัชั้นปีท่ี 1 (ต่อ) 

 

ปัจจัยในการตัดสินใจ 

ระดบัเกณฑ์การให้คะแนน 

5 4 3 2 1 �̅� S.D 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

ปัจจัยด้านส่ิงสนับสนุนการศึกษา 

1.ความพร้อมดา้นอาคารสถานท่ี 11 12 4 2 0 4.10 1.00 มาก 

2.ความพร้อมดา้นอุปกรณ์การ
เรียนรู้ 

12 8 7 1 1 4.00 0.95 มาก 

3.มีการลงนามความร่วมมือดา้น
วชิาการกบัหน่วยงานภายนอก 

9 10 8 2 0 3.90 0.93 มาก 

 
ผลจากตารางท่ี 4.8 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัปัจจยัจากนักศึกษาชั้นปีท่ี 1ท่ี

ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัแรก  คือ  ปัจจยัด้านคุณภาพการศึกษา นักศึกษาให้
ความส าคัญการได้รับรองวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  มากกว่า  มี ค่าเฉล่ียท่ี  4.38           
 (S.D =0.86) อยู่ ใน เกณฑ์ ระดับพึ งพอใจมาก  รองลงมา  คือได้มาตรฐานตามส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีค่าเฉล่ียท่ี 4.21 (S.D = 0.81) อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก 

ปัจจยัดา้นหลกัสูตรนกัศึกษาใหค้วามส าคญัดา้นดา้นหลกัสูตรมีเน้ือหาวิชาทนัสมยัตามการ
เปล่ียนแปลงของมาตรฐานวิศวกรรมศาสตร์  มีค่าเฉล่ียท่ี 4.38 (S.D =0.72) อยู่ในเกณฑ์ระดบัพึง
พอใจมาก  รองลงมา คือ หลกัสูตรท่ีเปิดสอนมีจ านวนหน่วยกิตท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียท่ี 4.21 (S.D =0.86) อยูใ่นเกณฑร์ะดบั
พึงพอใจมาก และหลกัสูตรมีความตระหนักในความรับผิดชอบของวิชาต่อสังคมมีจิตส านึก เพื่อ
ส่วนรวม มีจริยธรรมในวิชาชีพท าให้สามารถร่วมงานเขา้กบัผูร่้วมงานท่านอ่ืนไดง่้าย มีค่าเฉล่ียท่ี 
4.17 (S.D =0.67) อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก 
 ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้ายนกัศึกษาให้ความส าคญัอยา่งมากดา้นสามารถกูย้ืมเงินทุนจากกองทุน
เงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนเงินกูย้มืเพื่อการศึกษาท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.)
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อใน
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ระดบัอุดมศึกษา  มีค่าเฉล่ียท่ี 4.24 (S.D =0.89) อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก  รองลงมาคือ ดา้นค่า
บ ารุงการศึกษามีความเหมาะสมกบัส่ิงอ านวยความสะดวก  มีค่าเฉล่ียท่ี 3.55 (S.D =0.73) อยู่ใน
เกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก ดา้นค่าใชจ่้ายตามหลกัสูตรมีความเหมาะสมกบัความรู้ท่ีไดรั้บ มีค่าเฉล่ียท่ี 
3.52 (S.D = 0.79) อยูใ่นเกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก และส่วนของค่าอุปกรณ์การเรียนมีนั้นนกัศึกษา
ให้ความคิดเห็นมีความเหมาะสมท่ีไดรั้บ มีค่าเฉล่ียท่ี 3.45 (S.D = 0.79) อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจ
ปานกลาง  
 ปัจจยัดา้นบุคลากรนกัศึกษาใหค้วามส าคญักบัฝ่ายสนบัสนุนการศึกษามีความเช่ียวชาญเช่น 
ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายทุนการศึกษา ในการให้บริการแก่นักศึกษา  มีค่าเฉล่ียท่ี 4.14 (S.D =0.72) อยู่ใน
เกณฑ์ระดับพึงพอใจมาก อาจารยมี์คุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงให้ความรู้กับ
นกัศึกษาไดต้รงตามหลกัสูตรอย่างมีประสิทธิภาพมีค่าเฉล่ียท่ี 4.03 (S.D =1.00) อยูใ่นเกณฑ์ระดบั
พึงพอใจมาก รองลงมาคือช่ือเสียงของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ความรู้ในสาขาวิศวกรรม         
โลจิสติกส์ท่ีเขา้มาบรรยายให้ความรู้จากประสบการณ์จริง  มีค่าเฉล่ียท่ี 3.97 (S.D = 0.72) อยู่ใน
เกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก 
 ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้งนกัศึกษาใหค้วามส าคญัใกลแ้หล่งอ านวยความสะดวกเช่น ศูนยร์าชการ
สถานีต ารวจ สามารถอ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานมีค่าเฉล่ียท่ี 3.79 (S.D = 0.97)  
อยูใ่นเกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก และดา้นความสะดวกในการเดินทางมายงัมหาวิทยาลยัโดยการใช้
บริการคมนาคมมีความพร้อมในการเดินทาง มีค่าเฉล่ียท่ี 3.69 (S.D = 0.12) อยู่ในเกณฑ์ระดบัพึง
พอใจมาก 
 ปัจจยัดา้นส่ิงสนับสนุนการศึกษานักศึกษาให้ความส าคญัอย่างมากในความพร้อมด้าน
อาคารสถานท่ีมีความพร้อมต่อการใชง้านเพียงต่อนักศึกษาทุกคนมีค่าเฉล่ียท่ี 4.10 (S.D =1.00)อยู่
ในเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมากรองลงมาคือ ความพร้อมดา้นอุปกรณ์การเรียนรู้เพียงต่อนกัศึกษาทุกคน
มีค่าเฉล่ียท่ี 4.00 (S.D = 0.95) อยู่ในเกณฑ์ระดับพึงพอใจมาก และการลงนามความร่วมมือด้าน
วิชาการกับหน่วยงานภายนอกท าให้ได้เห็นการท างานจริงจากการศึกษาดูงานจากหน่วยงาน
ภายนอก และมีผูเ้ช่ียวชาญจากประสบการณ์จริงเขา้มาบรรยายใหค้วามรู้แก่นกัศึกษา ประสานงานมี
ค่าเฉล่ียท่ี 3.90 (S.D = 0.93) อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจ 
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ตารางที่ 4.9  ตารางแสดงระดบัคะแนนพึงพอใจในดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดบั
ปริญญาตรี ระดบัชั้นปีท่ี 2 
 

ปัจจัยในการตัดสินใจ 
ระดบัเกณฑ์การให้คะแนน 

5 4 3 2 1 �̅� S.D 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

ปัจจัยด้านคุณภาพการศึกษา 

1.ไดม้าตรฐานตามส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 5 24 3 0 0 4.10 0.50 มาก 

2.ไดรั้บรองวฒิุวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
(วศ.บ.) 

17 14 1 0 0 4.50 0.60 มากท่ีสุด 

ปัจจัยด้านหลกัสูตร 

1.หลกัสูตรมีเน้ือหาวิชาทนัสมยัตามการ
เปล่ียนแปลงของมาตรฐานวศิวกรรมศาสตร์ 5 26 1 0 0 4.10 0.40 มาก 

2.หลกัสูตรมีความตระหนกัในความ
รับผดิชอบของวิชาต่อสังคม มีจิตส านึกเพื่อ
ส่วนรวม มีจริยธรรมในวชิาชีพ 

5 24 3 0 0 4.10 0.50 มาก 

3.หลกัสูตรท่ีเปิดสอน และมีจ านวนหน่วย
กิตท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษาสาขาวศิวกรรมโลจิสติกส์ 

13 15 3 0 1 4.20 0.90 มาก 

ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย 

1.ค่าใชจ่้ายตามหลกัสูตรมีความเหมาะสม 1 10 14 5 2 3.10 0.90 ปานกลาง 

2.ค่าบ ารุงการศึกษามีความเหมาะสม 0 10 11 9 2 2.90 0.90 ปานกลาง 

3.ค่าอุปกรณ์การเรียนมีความเหมาะสม 0 8 17 5 2 3.00 0.80 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.9  ตารางแสดงระดบัคะแนนพึงพอใจในดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดบั
ปริญญาตรี ระดบัชั้นปีท่ี 2 (ต่อ) 
 

ปัจจัยในการตัดสินใจ 

ระดบัเกณฑ์การให้คะแนน 

5 4 3 2 1 �̅� S.D 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

4.สามารถกูย้มืเงินทุนจากกองทุนเงินให้
กูย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
หรือกองทุนเงินกูย้มืเพื่อการศึกษาท่ีผกูกบั
รายไดใ้นอนาคต (กรอ.) 

17 14 0 0 1 4.40 0.80 มาก 

ปัจจัยด้านบุคลากร 

1.อาจารยมี์คุณวฒิุตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 

9 19 4 0 0 4.20 0.60 มาก 

2.ช่ือเสียงของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์
ความรู้ในสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 

6 18 7 1 0 3.90 0.70 มาก 

3.ฝ่ายสนบัสนุนการศึกษามีความเช่ียวชาญ 
เช่นฝ่ายทะเบียน ฝ่ายทุนการศึกษา 2 13 12 5 0 3.40 0.80 ปานกลาง 

ปัจจัยด้านท าเลทีต่ั้ง 

1.ความสะดวกในการเดินทาง 4 20 7 0 1 3.80 0.80 มาก 

2.ใกลแ้หล่งอ านวยความสะดวกเช่น ศูนย์
ราชการ สถานีต ารวจ 2 22 7 0 1 3.80 0.70 มาก 

ปัจจัยด้านส่ิงสนับสนุนการศึกษา 

1.ความพร้อมดา้นอาคารสถานท่ี 1 20 7 4 0 3.6 0.8 มาก 

2.ความพร้อมดา้นอุปกรณ์การเรียนรู้ 3 15 11 2 1 3.5 0.9 มาก 

3.มีการลงนามความร่วมมือดา้นวชิาการ
กบัหน่วยงานภายนอก 2 21 8 1 0 3.8 0.6 มาก 
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ผลจากตารางท่ี 4.9 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัปัจจยัจากนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ท่ี
ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยแรก คือ ปัจจัยด้านคุณภาพการศึกษา นักศึกษาให้
ความส าคัญการได้รับรองวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  มากกว่า  มี ค่าเฉล่ียท่ี  4.50            
(S.D = 0.60) อยู่ในเกณฑ์ระดับพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ ได้มาตรฐานตามส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีค่าเฉล่ียท่ี 4.10 (S.D = 0.50) อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก 
 ปัจจยัดา้นหลกัสูตรนักศึกษาให้ความส าคญัดา้นหลกัสูตรท่ีเปิดสอนมีจ านวนหน่วยกิตท่ี
เหมาะสมตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียท่ี 4.20 
(S.D =0.90) อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมากดา้นหลกัสูตรมีเน้ือหาวิชาทนัสมยัตามการเปล่ียนแปลง
ของมาตรฐานวิศวกรรมศาสตร์  มีค่าเฉล่ียท่ี 4.10 (S.D = 0.40) อยู่ในเกณฑ์ระดับพึงพอใจมาก  
รองลงมา  คือหลักสูตรมีความตระหนักในความรับผิดชอบของวิชาต่อสังคมมีจิตส านึก เพื่อ
ส่วนรวม มีจริยธรรมในวิชาชีพท าให้สามารถร่วมงานเขา้กบัผูร่้วมงานท่านอ่ืนไดง่้าย  มีค่าเฉล่ียท่ี 
4.10  (S.D =0.50) อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก 
 ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายนักศึกษาให้ความส าคญัอย่างมากใน ด้านสามารถกู้ยืมเงินทุนจาก
กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนเงินกูย้มืเพื่อการศึกษาท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคต 
(กรอ.) เป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยใ์นการศึกษาต่อ  ใหมี้โอกาสไดศึ้กษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา  มีค่าเฉล่ียท่ี 4.40 (S.D = 0.80) อยู่ในเกณฑ์ระดับพึงพอใจมาก  รองลงมา คือ 
นักศึกษามีความคิดเห็นว่าค่าใชจ่้ายตามหลกัสูตรมีความเหมาะสมกบัความรู้ท่ีไดรั้บ  มีค่าเฉล่ียท่ี 
3.10 (S.D = 0.90) อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจปานกลาง  ส่วนของค่าอุปกรณ์การเรียนมีนั้นนกัศึกษา
ให้ความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีรับได ้ มีค่าเฉล่ียท่ี 3.00 (S.D = 0.80) อยู่ในเกณฑ์ระดบัพึง
พอใจปานกลาง  และนักศึกษามีความคิดเห็นว่าด้านค่าบ ารุงการศึกษามีความเหมาะสมกับส่ิง
อ านวยความสะดวก  มีค่าเฉล่ียท่ี 2.90 (S.D = 0.90) อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจปานกลาง 
 ปั จจัยด้าน บุคลากรนัก ศึกษาให้ ความส าคัญ กับอาจารย์มี คุณ วุ ฒิ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงใหค้วามรู้กบันกัศึกษาไดต้รงตามหลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพมีค่าเฉล่ียท่ี 
4.20 (S.D = 0.60) อยู่ในเกณฑ์ระดับพึงพอใจมาก  รองลงมาคือช่ือเสียงของผู ้เช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณ์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ท่ีเขา้มาบรรยายให้ความรู้จากประสบการณ์จริง  
มีค่าเฉล่ียท่ี 3.90 (S.D = 0.70) อยู่ในเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก และฝ่ายสนบัสนุนการศึกษามีความ
เช่ียวชาญเช่น ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายทุนการศึกษา  ในการให้บริการแก่นักศึกษา  มีค่าเฉล่ียท่ี 3.40         
(S.D = 0.89) อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจปานกลาง 
 ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้งนกัศึกษาใหค้วามส าคญัใกลแ้หล่งอ านวยความสะดวกเช่น ศูนยร์าชการ
สถานีต ารวจ  สามารถอ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานมีค่าเฉล่ียท่ี 3.80 (S.D = 0.70)  
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อยูใ่นเกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก และดา้นความสะดวกในการเดินทางมายงัมหาวิทยาลยัโดยการใช้
บริการคมนาคมมีความพร้อมในการเดินทาง  มีค่าเฉล่ียท่ี 3.80 (S.D = 0.80) อยู่ในเกณฑ์ระดับ 
 พึงพอใจมาก 
 ปัจจยัดา้นส่ิงสนับสนุนการศึกษานักศึกษาให้ความส าคญัอย่างมากในการลงนามความ
ร่วมมือดา้นวิชาการกบัหน่วยงานภายนอก  ท าให้ไดเ้ห็นการท างานจริงจากการศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานภายนอก   และมีผูเ้ช่ียวชาญจากประสบการณ์จริงเขา้มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา  
ประสานงานมีค่าเฉล่ียท่ี 3.80 (S.D = 0.61) อยู่ในเกณฑ์ระดับพึงพอใจมาก รองลงมา คือ ความ
พร้อมด้านอาคารสถานท่ีมีความพร้อมต่อการใช้งานเพียงต่อนักศึกษาทุกคนมีค่าเฉล่ียท่ี 3.60        
(S.D = 0.80) อยู่ในเกณฑ์ระดับพึงพอใจมาก และความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนรู้เพียงต่อ
นกัศึกษาทุกคนมีค่าเฉล่ียท่ี 3.50 (S.D = 0.90) อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก 
 
ตารางที่ 4.10 ตารางแสดงระดับคะแนนพึงพอใจในด้านปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ระดบัชั้นปีท่ี 3 
 

ปัจจัยในการตัดสินใจ 
ระดบัเกณฑ์การให้คะแนน 

5 4 3 2 1 �̅� S.D 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

ปัจจัยด้านคุณภาพการศึกษา 

1.ไดม้าตรฐานตามส านกังานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 3 25 4 1 0 3.91 0.58 มาก 

2.ไดรั้บรองวฒิุวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
(วศ.บ.) 

20 10 2 1 0 4.50 0.80 มากท่ีสุด 

ปัจจัยด้านหลกัสูตร 

1.หลกัสูตรมีเน้ือหาวิชาทนัสมยัตามการ
เปล่ียนแปลงของมาตรฐานวศิวกรรมศาสตร์ 8 21 8 0 0 4.09 0.68 มาก 
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ตารางที่ 4.10 ตารางแสดงระดับคะแนนพึงพอใจในด้านปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรี ระดบัชั้นปีท่ี 3 (ต่อ) 

 

ปัจจัยในการตัดสินใจ 

ระดบัเกณฑ์การให้คะแนน 

5 4 3 2 1 �̅� S.D 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

2.หลกัสูตรมีความตระหนกัใน
ความรับผดิชอบของวชิาต่อสังคม 
มีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม มีจริยธรรม
ในวิชาชีพ 

8 17 8 0 0 4.00 0.71 มาก 

3.หลกัสูตรท่ีเปิดสอนและมีจ านวน
หน่วยกิตท่ีเหมาะสมตามมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาสาขา
วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

12 13 18 2 1 4.00 1.00 มาก 

ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย 

1.ค่าใชจ่้ายตามหลกัสูตรมีความ
เหมาะสม 

1 10 18 2 2 3.18 0.85 ปานกลาง 

2.ค่าบ ารุงการศึกษามีความ
เหมาะสม 

0 11 12 6 4 2.91 1.01 ปานกลาง 

3.ค่าอุปกรณ์การเรียนมีความ
เหมาะสม 

1 7 14 10 1 2.91 0.88 ปานกลาง 

4.สามารถกูย้มืเงินทุนจากกองทุน
เงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
หรือกองทุนเงินกูย้มืเพื่อการศึกษา
ท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) 

20 8 4 0 1 4.40 0.90 มาก 
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ตารางที่ 4.10 ตารางแสดงระดับคะแนนพึงพอใจในด้านปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรี ระดบัชั้นปีท่ี 3 (ต่อ) 

 

ปัจจัยในการตัดสินใจ 

ระดบัเกณฑ์การให้คะแนน 

5 4 3 2 1 �̅� S.D 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

ปัจจัยด้านบุคลากร 

1.อาจารยมี์คุณวฒิุตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 

11 18 4 0 0 4.21 0.65 มาก 

2.ช่ือเสียงของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณ์ความรู้ในสาขา
วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

12 14 6 1 0 4.12 0.82 มาก 

3.ฝ่ายสนบัสนุนการศึกษามีความ
เช่ียวชาญ เช่นฝ่ายทะเบียน ฝ่าย
ทุนการศึกษา 

4 11 12 4 2 3.30 1.10 ปานกลาง 

ปัจจัยด้านท าเลทีต่ั้ง 

1.ความสะดวกในการเดินทาง 6 12 12 3 0 3.64 0.90 มาก 

2.ใกลแ้หล่งอ านวยความสะดวก
เช่น ศูนยร์าชการ สถานีต ารวจ 

6 9 15 3 0 3.60 0.90 มาก 

ปัจจัยด้านส่ิงสนับสนุนการศึกษา 

1.ความพร้อมดา้นอาคารสถานท่ี 1 10 15 6 1 3.12 0.86 ปานกลาง 

2.ความพร้อมดา้นอุปกรณ์การ
เรียนรู้ 

1 8 12 10 2 2.88 0.96 ปานกลาง 

3.มีการลงนามความร่วมมือดา้น
วชิาการกบัหน่วยงานภายนอก 

2 14 10 5 2 3.27 1.01 ปานกลาง 
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ผลจากตารางท่ี 4.10 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัปัจจยัจากนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ท่ี
ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัแรก  คือ  ปัจจยัด้านคุณภาพการศึกษา นักศึกษาให้
ความส าคญัการไดรั้บรองวุฒิวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.) มากกวา่ มีค่าเฉล่ียท่ี  
4.50 (S.D = 0.80) อยู่ในเกณฑ์ระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ  ไดม้าตรฐานตามส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีค่าเฉล่ียท่ี 3.91 (S.D = 0.58) อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก 
 ปัจจยัดา้นหลกัสูตรนกัศึกษาใหค้วามส าคญัดา้นดา้นหลกัสูตรมีเน้ือหาวิชาทนัสมยัตามการ
เปล่ียนแปลงของมาตรฐานวิศวกรรมศาสตร์  มีค่าเฉล่ียท่ี 4.09 (S.D = 0.68) อยู่ในเกณฑ์ระดบัพึง
พอใจมาก  หลักสูตรท่ี เปิดสอน และมีจ านวนหน่วยกิตท่ี เหมาะสมตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียท่ี 4.00 (S.D =0.71) อยูใ่นเกณฑร์ะดบั
พึงพอใจมากรองลงมา  คือหลักสูตรมีความตระหนักในความรับผิดชอบของวิชาต่อสังคมมี
จิตส านึก เพื่อส่วนรวม มีจริยธรรมในวิชาชีพท าให้สามารถร่วมงานเขา้กบัผูร่้วมงานท่านอ่ืนไดง่้าย  
มีค่าเฉล่ียท่ี 4.00 (S.D =1.00 ) อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก 
 ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายนักศึกษาให้ความส าคญัอย่างมากใน ด้านสามารถกู้ยืมเงินทุนจาก
กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนเงินกูย้มืเพื่อการศึกษาท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคต 
(กรอ.)เป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยใ์นการศึกษาต่อให้มีโอกาสไดศึ้กษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา  มีค่าเฉล่ียท่ี 4.40 (S.D =0.90) อยู่ในเกณฑ์ระดับพึงพอใจมาก รองลงมาคือ 
นักศึกษามีความคิดเห็นว่าค่าใชจ่้ายตามหลกัสูตรมีความเหมาะสมกบัความรู้ท่ีไดรั้บ มีค่าเฉล่ียท่ี 
3.18 (S.D =0.85) อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจปานกลาง ส่วนของค่าอุปกรณ์การเรียนมีนั้นนกัศึกษา
ให้ความคิดเห็นมีความเหมาะสมท่ีไดรั้บ มีค่าเฉล่ียท่ี 2.91 (S.D = 0.88) อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจ
ปานกลาง  และนกัศึกษามีความคิดเห็นวา่ดา้นค่าบ ารุงการศึกษามีความเหมาะสมกบัส่ิงอ านวยความ
สะดวก  มีค่าเฉล่ียท่ี 2.91 (S.D =1.01) อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจปานกลาง 
 ปั จจัยด้าน บุคลากรนัก ศึกษาให้ ความส าคัญ กับอาจารย์มี คุณ วุ ฒิ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงใหค้วามรู้กบันกัศึกษาไดต้รงตามหลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพมีค่าเฉล่ียท่ี 
4.21 (S.D = 0.65) อยู่ในเกณฑ์ระดับพึงพอใจมาก รองลงมาคือช่ือเสียงของผู ้เช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณ์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ท่ีเขา้มาบรรยายให้ความรู้จากประสบการณ์จริง  
มีค่าเฉล่ียท่ี 3.81 (S.D = 0.94) อยู่ในเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก และฝ่ายสนบัสนุนการศึกษามีความ
เช่ียวชาญเช่น ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายทุนการศึกษาในการให้บริการแก่นักศึกษา มีค่าเฉล่ียท่ี 3.30  
(S.D = 1.01) อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจปานกลาง 
 ปัจจัยด้านท าเลท่ีตั้ งนักศึกษาให้ความส าคัญด้านความสะดวกในการเดินทางมายงั
มหาวิทยาลยัโดยการใชบ้ริการคมนาคมมีความพร้อมในการเดินทาง มีค่าเฉล่ียท่ี 3.64 (S.D = 0.90)  
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อยู่ในเกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก และใกลแ้หล่งอ านวยความสะดวกเช่น ศูนยร์าชการสถานีต ารวจ  
สามารถอ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานมีค่าเฉล่ียท่ี 3.60 (S.D = 0.90) อยู่ในเกณฑ์
ระดบัพึงพอใจมาก 
 ปัจจยัดา้นส่ิงสนับสนุนการศึกษานักศึกษาให้ความส าคญัอย่างมากในการลงนามความ
ร่วมมือดา้นวิชาการกบัหน่วยงานภายนอก  ท าให้ไดเ้ห็นการท างานจริงจากการศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานภายนอก   และมีผูเ้ช่ียวชาญจากประสบการณ์จริงเขา้มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา  
ประสานงานมีค่าเฉล่ียท่ี 3.27 (S.D = 1.01) อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจปานกลางรองลงมาคือ ความ
พร้อมด้านอาคารสถานท่ีมีความพร้อมต่อการใช้งานเพียงต่อนักศึกษาทุกคนมีค่าเฉล่ียท่ี 3.12 
(S.D = 0.86) อยู่ในเกณฑ์ระดับพึงพอใจมาก และความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนรู้เพียงต่อ
นกัศึกษาทุกคนมีค่าเฉล่ียท่ี 2.88 (S.D = 0.96) อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก 
 
ตารางที่ 4.11 ตารางแสดงระดบัคะแนนพงึพอใจในดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดบั
ปริญญาตรีระดบัชั้นปีท่ี 4 
 

ปัจจัยในการตัดสินใจ 
ระดบัเกณฑ์การให้คะแนน 

5 4 3 2 1 �̅� S.D 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

ปัจจัยด้านคุณภาพการศึกษา 

1.ไดม้าตรฐานตามส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 16 8 0 0 3.77 0.59 มาก 

2.ไดรั้บรองวฒิุวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
(วศ.บ.) 9 10 7 0 0 4.08 0.80 มาก 

ปัจจัยด้านหลกัสูตร 

1.หลกัสูตรมีเน้ือหาวิชาทนัสมยัตามการ
เปล่ียนแปลงของมาตรฐาน
วิศวกรรมศาสตร์ 

5 14 5 1 0 3.81 0.94 มาก 
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ตารางที่ 4.11 ตารางแสดงระดับคะแนนพึงพอใจในด้านปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรี ระดบัชั้นปีท่ี 4 (ต่อ) 

 

ปัจจัยในการตัดสินใจ 

ระดบัเกณฑ์การให้คะแนน 

5 4 3 2 1 �̅� S.D 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

2.หลกัสูตรมีความตระหนกัใน
ความรับผดิชอบของวชิาต่อสังคมมี
จิตส านึก เพื่อส่วนรวม มีจริยธรรม
ในวิชาชีพ 

4 15 7 0 0 3.88 0.65 มาก 

3.หลกัสูตรท่ีเปิดสอน และมี
จ านวนหน่วยกิตท่ีเหมาะสมตาม
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา
สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 

9 10 6 1 0 4.04 0.87 มาก 

ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย 

1.ค่าใชจ่้ายตามหลกัสูตรมีความ
เหมาะสม 2 11 10 3 0 3.46 0.81 ปานกลาง 

2.ค่าบ ารุงการศึกษามีความ
เหมาะสม 

2 6 12 5 1 3.12 0.95 ปานกลาง 

3.ค่าอุปกรณ์การเรียนมีความ
เหมาะสม 

0 13 7 3 3 3.15 1.05 ปานกลาง 

4.สามารถกูย้มืเงินทุนจากกองทุน
เงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
หรือกองทุนเงินกูย้มืเพื่อการศึกษา
ท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) 

10 10 6 0 0 4.15 0.78 มาก 
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ตารางที่ 4.11 ตารางแสดงระดับคะแนนพึงพอใจในด้านปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรี ระดบัชั้นปีท่ี 4 (ต่อ) 

 

ปัจจัยในการตัดสินใจ 

ระดบัเกณฑ์การให้คะแนน 

5 4 3 2 1 �̅� S.D 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

ปัจจัยด้านบุคลากร 

1.อาจารยมี์คุณวฒิุตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 

4 12 9 1 0 3.73 0.78 มาก 

2.ช่ือเสียงของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณ์ความรู้ในสาขา
วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

6 12 5 3 0 3.81 0.94 มาก 

3.ฝ่ายสนบัสนุนการศึกษามีความ
เช่ียวชาญเช่น ฝ่ายทะเบียน ฝ่าย
ทุนการศึกษา 

1 16 6 3 0 3.58 0.76 มาก 

ปัจจัยด้านท าเลทีต่ั้ง 

1.ความสะดวกในการเดินทาง 5 15 5 1 0 3.92 0.74 มาก 

2.ใกลแ้หล่งอ านวยความสะดวก
เช่น ศูนยร์าชการสถานีต ารวจ 4 14 8 0 0 3.85 0.67 มาก 

ปัจจัยด้านส่ิงสนับสนุนการศึกษา 

1.ความพร้อมดา้นอาคารสถานท่ี 2 14 9 1 0 3.65 0.69 มาก 

2.ความพร้อมดา้นอุปกรณ์การ
เรียนรู้ 

3 14 5 4 0 3.62 0.90 มาก 

3.มีการลงนามความร่วมมือดา้น
วชิาการกบัหน่วยงานภายนอก 1 19 5 1 0 3.77 0.59 มาก 
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ผลจากตารางท่ี 4.11 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัปัจจยัจากนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ท่ี
ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัแรก คือ  ปัจจยัด้านคุณภาพการศึกษา  นักศึกษาให้
ความส าคัญการได้รับรองวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  มากกว่า มี ค่าเฉล่ียท่ี  4.08                 
(S.D = 0.80) อยู่ใน เกณฑ์ระดับพึ งพอใจมาก รองลงมา  คือ  ได้มาตรฐานตามส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีค่าเฉล่ียท่ี 3.77 (S.D = 0.59) อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก 
 ปัจจยัดา้นหลกัสูตรนักศึกษาให้ความส าคญัดา้นหลกัสูตรท่ีเปิดสอน และมีจ านวนหน่วย
กิตท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียท่ี 
4.04 (S.D =0.87)  อยู่ในเกณฑ์ระดบัพึงพอใจมากรองลงมา คือหลกัสูตรมีความตระหนักในความ
รับผิดชอบของวิชาต่อสังคมมีจิตส านึก เพื่อส่วนรวม มีจริยธรรมในวิชาชีพท าให้สามารถร่วมงาน
เข้ากับผูร่้วมงานท่านอ่ืนได้ง่าย  มีค่าเฉล่ียท่ี 3.88 (S.D =0.65) อยู่ในเกณฑ์ระดับพึงพอใจมาก  
และด้านหลักสูตรมีเน้ือหาวิชาทันสมัยตามการเปล่ียนแปลงของมาตรฐานวิศวกรรมศาสตร์มี
ค่าเฉล่ียท่ี 3.81 (S.D =0.94 ) อยู่ในเกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก  ส่วนของค่าอุปกรณ์การเรียนมีนั้น
นกัศึกษาใหค้วามคิดเห็นมีความเหมาะสม 
 ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายนักศึกษาให้ความส าคญัอย่างมากใน ด้านสามารถกู้ยืมเงินทุนจาก
กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนเงินกูย้มืเพื่อการศึกษาท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคต 
(กรอ.) เป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยใ์นการศึกษาต่อ  ใหมี้โอกาสไดศึ้กษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา  มีค่าเฉล่ียท่ี 4.15 (S.D =0.78) อยู่ในเกณฑ์ระดับพึงพอใจมาก  รองลงมาคือ 
นักศึกษามีความคิดเห็นว่าค่าใชจ่้ายตามหลกัสูตรมีความเหมาะสมกบัความรู้ท่ีไดรั้บ  มีค่าเฉล่ียท่ี 
3.46 (S.D = 0.81) อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจปานกลาง  ส่วนของค่าอุปกรณ์การเรียนมีนั้นนกัศึกษา
ให้ความคิดเห็นมีความเหมาะสมท่ีไดรั้บ มีค่าเฉล่ียท่ี 3.15 (S.D = 1.05) อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจ
ปานกลาง  และนกัศึกษามีความคิดเห็นวา่ดา้นค่าบ ารุงการศึกษามีความเหมาะสมกบัส่ิงอ านวยความ
สะดวก  มีค่าเฉล่ียท่ี 3.12 (S.D = 0.95) อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจปานกลาง 
 ปั จจัยด้าน บุคลากรนัก ศึกษาให้ ความส าคัญ กับอาจารย์มี คุณ วุ ฒิ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงใหค้วามรู้กบันกัศึกษาไดต้รงตามหลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพมีค่าเฉล่ียท่ี 
3.73 (S.D = 0.78) อยู่ในเกณฑ์ระดับพึงพอใจมาก  รองลงมาคือช่ือเสียงของผู ้เช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณ์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ท่ีเขา้มาบรรยายให้ความรู้จากประสบการณ์จริง  
มีค่าเฉล่ียท่ี 3.81 (S.D = 0.94) อยู่ในเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก และฝ่ายสนบัสนุนการศึกษามีความ
เช่ียวชาญเช่น ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายทุนการศึกษาในการให้บริการแก่นักศึกษา  มีค่าเฉล่ียท่ี 3.58        
(S.D = 0.76 ) อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก 
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 ปัจจัยด้านท าเลท่ีตั้ งนักศึกษาให้ความส าคัญด้านความสะดวกในการเดินทางมายงั
มหาวิทยาลยัโดยการใชบ้ริการคมนาคมมีความพร้อมในการเดินทาง  มีค่าเฉล่ียท่ี 3.92 (S.D = 0.74 )  
อยู่ในเกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก และใกลแ้หล่งอ านวยความสะดวกเช่น ศูนยร์าชการสถานีต ารวจ  
สามารถอ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานมีค่าเฉล่ียท่ี 3.85 (S.D = 0.67) อยู่ในเกณฑ์
ระดบัพึงพอใจมาก 
 ปัจจยัดา้นส่ิงสนับสนุนการศึกษานักศึกษาให้ความส าคญัอย่างมากในการลงนามความ
ร่วมมือดา้นวิชาการกบัหน่วยงานภายนอก  ท าให้ไดเ้ห็นการท างานจริงจากการศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานภายนอก และมีผูเ้ช่ียวชาญจากประสบการณ์จริงเขา้มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา  
ประสานงานมีค่าเฉล่ียท่ี 3.85 (S.D = 0.67) อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมากรองลงมาคือ ความพร้อม
ดา้นอาคารสถานท่ีมีความพร้อมต่อการใชง้านเพียงต่อนกัศึกษาทุกคนมีค่าเฉล่ียท่ี 3.65 (S.D = 0.69) 
อยู่ในเกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก และความพร้อมดา้นอุปกรณ์การเรียนรู้เพียงต่อนักศึกษาทุกคนมี
ค่าเฉล่ียท่ี 3.62 (S.D = 0.90) อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก 
 
ตารางที่ 4.12 ตารางแสดงระดบัคะแนนพงึพอใจในดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดบั
ปริญญาตรี ระดบัชั้นปีท่ี 1-4 
 

ปัจจัยในการตัดสินใจ 
ระดบัเกณฑ์การให้คะแนน 

5 4 3 2 1 �̅� S.D 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

ปัจจัยด้านคุณภาพการศึกษา 

1.ไดม้าตรฐานตามส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 22 76 21 1 0 3.99 0.62 มาก 

2.ไดรั้บรองวฒิุวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
(วศ.บ.) 62 43 13 2 0 4.36 0.75 มาก 

ปัจจัยด้านหลกัสูตร 

1.หลกัสูตรมีเน้ือหาวิชาทนัสมยัตามการ
เปล่ียนแปลงของมาตรฐาน
วิศวกรรมศาสตร์ 

33 71 18 1 0 4.10 0.69 มาก 
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ตารางที่ 4.12 ตารางแสดงระดับคะแนนพึงพอใจในด้านปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรี ระดบัชั้นปีท่ี 1-4 (ต่อ) 

 

ปัจจัยในการตัดสินใจ 

ระดบัเกณฑ์การให้คะแนน 

5 4 3 2 1 �̅� S.D 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

2.หลกัสูตรมีความตระหนกัใน
ความรับผดิชอบของวชิาต่อสังคมมี
จิตส านึก เพื่อส่วนรวม มีจริยธรรม
ในวิชาชีพ 

27 70 23 0 0 4.03 0.63 มาก 

3.หลกัสูตรท่ีเปิดสอน และมี
จ านวนหน่วยกิตท่ีเหมาะสมตาม
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา
สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 

46 50 31 4 2 4.12 0.91 มาก 

ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย 

1.ค่าใชจ่้ายตามหลกัสูตรมีความ
เหมาะสม 

9 40 56 12 4 3.31 0.85 ปานกลาง 

2.ค่าบ ารุงการศึกษามีความ
เหมาะสม 

5 39 47 22 7 3.12 0.91 ปานกลาง 

3.ค่าอุปกรณ์การเรียนมีความ
เหมาะสม 

3 40 50 21 6 3.12 0.89 ปานกลาง 

4.สามารถกูย้มืเงินทุนจากกองทุน
เงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
หรือกองทุนเงินกูย้มืเพื่อการศึกษา
ท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) 

61 41 15 1 2 4.31 0.85 มาก 
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ตารางที่ 4.12 ตารางแสดงระดับคะแนนพึงพอใจในด้านปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรี ระดบัชั้นปีท่ี 1-4 (ต่อ) 

 

ปัจจัยในการตัดสินใจ 

ระดบัเกณฑ์การให้คะแนน 

5 4 3 2 1 �̅� S.D 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

ปัจจัยด้านบุคลากร 

1.อาจารยมี์คุณวฒิุตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 

35 59 23 3 0 4.03 0.77 มาก 

2.ช่ือเสียงของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณ์ความรู้ในสาขา
วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

33 56 24 7 0 3.95 0.86 มาก 

3.ฝ่ายสนบัสนุนการศึกษามีความ
เช่ียวชาญเช่น ฝ่ายทะเบียน ฝ่าย
ทุนการศึกษา 

16 55 35 12 2 3.61 0.84 มาก 

ปัจจัยด้านท าเลทีต่ั้ง 

1.ความสะดวกในการเดินทาง 24 54 33 7 2 3.77 0.64 มาก 

2.ใกลแ้หล่งอ านวยความสะดวก
เช่น ศูนยร์าชการสถานีต ารวจ 

18 58 39 3 2 3.74 0.82 มาก 

ปัจจัยด้านส่ิงสนับสนุนการศึกษา 

1.ความพร้อมดา้นอาคารสถานท่ี 15 56 35 13 1 3.61 0.83 มาก 

2.ความพร้อมดา้นอุปกรณ์การ
เรียนรู้ 

19 45 35 17 4 3.51 0.92 มาก 

3.มีการลงนามความร่วมมือดา้น
วชิาการกบัหน่วยงานภายนอก 

14 64 31 9 2 3.67 0.79 มาก 

 
 
 



87 
 

ผลจากตารางท่ี 4.12 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัรวมปัจจยัจากนักศึกษาชั้นทุก
ชั้นปี ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัแรก  คือ ปัจจยัดา้นคุณภาพการศึกษา นกัศึกษาให้
ความส าคัญการได้รับรองวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  มากกว่า มี ค่าเฉล่ียท่ี  4.36   
(S.D = 0.75) อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก รองลงมาคือไดม้าตรฐานตามส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  มีค่าเฉล่ียท่ี 3.99 (S.D = 0.62) อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก 
 ปัจจยัดา้นหลกัสูตรนักศึกษาให้ความส าคญัดา้นหลกัสูตรท่ีเปิดสอน และมีจ านวนหน่วย
กิตท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียท่ี 
4.12 (S.D = 0.91) อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก  รองลงมาคือ ดา้นหลกัสูตรมีเน้ือหาวิชาทนัสมยั
ตามการเปล่ียนแปลงของมาตรฐานวิศวกรรมศาสตร์  มีค่าเฉล่ียท่ี 4.10 (S.D = 0.69) อยู่ในเกณฑ์
ระดบัพึงพอใจมาก หลกัสูตรมีความตระหนกัในความรับผิดชอบของวิชาต่อสังคมมีจิตส านึก เพื่อ
ส่วนรวม มีจริยธรรมในวิชาชีพท าให้สามารถร่วมงานเขา้กบัผูร่้วมงานท่านอ่ืนไดง่้าย  มีค่าเฉล่ียท่ี 
4.03 (S.D = 0.63) อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก 
 ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายนักศึกษาให้ความส าคญัอย่างมากใน ด้านสามารถกู้ยืมเงินทุนจาก
กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนเงินกูย้มืเพื่อการศึกษาท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคต 
(กรอ.)เป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยใ์นการศึกษาต่อ  ให้มีโอกาสไดศึ้กษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา มีค่าเฉล่ียท่ี 4.31 (S.D = 0.85) อยู่ในเกณฑ์ระดับพึงพอใจมาก รองลงมาคือ 
นักศึกษามีความคิดเห็นว่าค่าใช้จ่ายตามหลกัสูตรมีความเหมาะสมกับความรู้ท่ีได้รับ มีค่าเฉล่ีย
ท่ี3.31(S.D = 0.85 ) อยู่ในเกณฑ์ระดับพึงพอใจปานกลาง  ส่วนของค่าอุปกรณ์การเรียนมีนั้ น
นกัศึกษาใหค้วามคิดเห็นมีความเหมาะสมท่ีไดรั้บ  มีค่าเฉล่ียท่ี 3.12 (S.D = 0.89) อยูใ่นเกณฑร์ะดบั
พึงพอใจปานกลาง และนักศึกษามีความคิดเห็นว่าดา้นค่าบ ารุงการศึกษามีความเหมาะสมกบัส่ิง
อ านวยความสะดวก  มีค่าเฉล่ียท่ี 3.12 (S.D = 0.91) อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจปานกลาง 
 ปั จจัยด้าน บุคลากรนัก ศึกษาให้ ความส าคัญ กับอาจารย์มี คุณ วุ ฒิ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงใหค้วามรู้กบันกัศึกษาไดต้รงตามหลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพมีค่าเฉล่ียท่ี 
4.03 (S.D = 0.77) อยู่ในเกณฑ์ระดับพึงพอใจมาก  รองลงมาคือช่ือเสียงของผู ้เช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณ์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ท่ีเขา้มาบรรยายให้ความรู้จากประสบการณ์จริง  
มีค่าเฉล่ียท่ี 3.95 (S.D = 0.86)  อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก และฝ่ายสนบัสนุนการศึกษามีความ
เช่ียวชาญเช่น ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายทุนการศึกษา ในการให้บริการแก่นักศึกษา มีค่าเฉล่ียท่ี 3.61        
(S.D =0.84)  อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก 
 ปัจจัยด้านท าเลท่ีตั้ งนักศึกษาให้ความส าคัญด้านความสะดวกในการเดินทางมายงั
มหาวิทยาลยัโดยการใชบ้ริการคมนาคมมีความพร้อมในการเดินทาง  มีค่าเฉล่ียท่ี 3.77 (S.D = 0.64)  
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อยู่ในเกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก และใกลแ้หล่งอ านวยความสะดวกเช่น ศูนยร์าชการสถานีต ารวจ  
สามารถอ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานมีค่าเฉล่ียท่ี 3.74 (S.D = 0.82) อยู่ในเกณฑ์
ระดบัพึงพอใจมาก 
 ปัจจยัดา้นส่ิงสนับสนุนการศึกษานักศึกษาให้ความส าคญัอย่างมากในการลงนามความ
ร่วมมือดา้นวิชาการกบัหน่วยงานภายนอก  ท าให้ไดเ้ห็นการท างานจริงจากการศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานภายนอก   และมีผูเ้ช่ียวชาญจากประสบการณ์จริงเขา้มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา  
ประสานงานมีค่าเฉล่ียท่ี 3.67 (S.D = 0.79) อยู่ในเกณฑ์ระดับพึงพอใจมาก รองลงมาคือ ความ
พร้อมด้านอาคารสถานท่ีมีความพร้อมต่อการใช้งานเพียงต่อนักศึกษาทุกคนมีค่าเฉล่ียท่ี 3.61      
(S.D = 0.83) อยู่ในเกณฑ์ระดับพึงพอใจมาก และความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนรู้เพียงต่อ
นกัศึกษาทุกคนมีค่าเฉล่ียท่ี 2.51 (S.D = 0.92) อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก 
 



 
 

บทที ่5 
สรุปผลการด าเนินโครงงาน  และข้อเสนอแนะ 

 
 ในการจดัท าโครงงานคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดบั
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาเอกชน กรุงเทพมหานคร โดยใช้ทฤษฎี
กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์(Analysis Hierarchy Process) หรือ AHP มาเป็นกรณีศึกษาเป็น
หลัก  และท าการประมวลผลปัจจัยท่ีมีผลส าคัญต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อสาขาวิศวกรรม 
โลจิสติกส์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยวิเคราะห์จากปัจจยัทั้ง 6 ปัจจยั ในโครงงานน้ี ผูจ้ดัท า
โครงงานท าการเก็บขอ้มูลจากนกัศึกษาจ านวน 131 คนโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งในการเกบ็แบบสอบถาม
จ านวน 120 ชุด กลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม คือ นกัศึกษาสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ประจ าปีการศึกษา 
2561 แบ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาระดับชั้ น ปี ท่ี  1 จ านวน  29 ชุดก ลุ่มนักศึกษาระดับชั้ น ปี ท่ี  2  
จ านวน 32 ชุด กลุ่มนกัศึกษาระดบัชั้นปีท่ี 3 จ านวน 33 ชุด และกลุ่มนกัศึกษาระดบัชั้นปีท่ี 4 จ านวน 
26 ชุด 
 
5.1 สรุปผลการด าเนินโครงงาน 
 5.1.1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ของ
นกัศึกษาระดบัชั้นปีท่ี 1 แสดงเป็นค่าเฉล่ียร้อยละไดด้งัน้ี 
 ปัจจยัดา้นคุณภาพการศึกษา  ไดค่้าน ้าหนกัเฉล่ียร้อยละ 33.07 
 ปัจจยัดา้นหลกัสูตร   ไดค่้าน ้าหนกัเฉล่ียร้อยละ 18.27 
 ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย   ไดค่้าน ้าหนกัเฉล่ียร้อยละ 15.04 
 ปัจจยัดา้นบุคลากร   ไดค่้าน ้าหนกัเฉล่ียร้อยละ 10.33 
 ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้ง   ไดค่้าน ้าหนกัเฉล่ียร้อยละ 9.61 
 ปัจจยัดา้นส่ิงสนบัสนุนการศึกษา  ไดค่้าน ้าหนกัเฉล่ียร้อยละ 13.68 
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 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ของนักศึกษา
ระดบัชั้นปีท่ี 2 แสดงเป็นค่าเฉล่ียร้อยละไดด้งัน้ี 
 ปัจจยัดา้นคุณภาพการศึกษา  ไดค่้าน ้าหนกัเฉล่ียร้อยละ 34.60 
 ปัจจยัดา้นหลกัสูตร   ไดค่้าน ้าหนกัเฉล่ียร้อยละ 17.96 
 ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย   ไดค่้าน ้าหนกัเฉล่ียร้อยละ 14.23 
 ปัจจยัดา้นบุคลากร   ไดค่้าน ้าหนกัเฉล่ียร้อยละ 10.57 
 ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้ง   ไดค่้าน ้าหนกัเฉล่ียร้อยละ 12.61 
 ปัจจยัดา้นส่ิงสนบัสนุนการศึกษา  ไดค่้าน ้าหนกัเฉล่ียร้อยละ 10.03 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ของนักศึกษา
ระดบัชั้นปีท่ี 3 แสดงเป็นค่าเฉล่ียร้อยละไดด้งัน้ี 
 ปัจจยัดา้นคุณภาพการศึกษา  ไดค่้าน ้าหนกัเฉล่ียร้อยละ 24.54 
 ปัจจยัดา้นหลกัสูตร   ไดค่้าน ้าหนกัเฉล่ียร้อยละ 18.26 
 ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย   ไดค่้าน ้าหนกัเฉล่ียร้อยละ 19.70 
 ปัจจยัดา้นบุคลากร   ไดค่้าน ้าหนกัเฉล่ียร้อยละ 13.21 
 ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้ง   ไดค่้าน ้าหนกัเฉล่ียร้อยละ 10.40 
 ปัจจยัดา้นส่ิงสนบัสนุนการศึกษา  ไดค่้าน ้าหนกัเฉล่ียร้อยละ 14.92 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ของนักศึกษา
ระดบัชั้นปีท่ี 4 แสดงเป็นค่าเฉล่ียร้อยละไดด้งัน้ี 
 ปัจจยัดา้นคุณภาพการศึกษา  ไดค่้าน ้าหนกัเฉล่ียร้อยละ36.10 
 ปัจจยัดา้นหลกัสูตร   ไดค่้าน ้าหนกัเฉล่ียร้อยละ 21.33 
 ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย   ไดค่้าน ้าหนกัเฉล่ียร้อยละ 12.92 
 ปัจจยัดา้นบุคลากร   ไดค่้าน ้าหนกัเฉล่ียร้อยละ 9.98 
 ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้ง   ไดค่้าน ้าหนกัเฉล่ียร้อยละ 11.46 
 ปัจจยัดา้นส่ิงสนบัสนุนการศึกษา  ไดค่้าน ้าหนกัเฉล่ียร้อยละ 10.40 
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ภาพที ่5.1 ภาพแสดงแผนภูมิค่าน ้าหนกัความส าคญัของปัจจยั 
 

5.1.2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจดา้นคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยใน
การเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม ทั้งหมด 2 ปัจจยัยอ่ย คือ ไดม้าตรฐานตามส านกังานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา และได้รับรองวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ.) ได้ค่าน ้ าหนักความส าคัญ  
ดงัตารางท่ี 5.1 
 5.1.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจดา้นหลกัสูตร ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในการเก็บ
ข้อมูลจากแบบสอบถาม ทั้ งหมด  3 ปัจจัยย่อย คือหลักสูตรมีเน้ือหาวิชาทันสมัยตามการ
เปล่ียนแปลงของมาตรฐานวิศวกรรมศาสตร์,หลกัสูตรมีความตระหนกัในความรับผิดชอบของวิชา
ต่อสังคม มีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม มีจริยธรรมในวิชาชีพ และหลกัสูตรท่ีเปิดสอน และมีจ านวน
หน่วยกิตท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ไดค่้าน ้ าหนกั
ความส าคญั ดงัตารางท่ี 5.1 
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 5.1.4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจดา้นค่าใชจ่้าย ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในการเก็บ
ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ทั้งหมด 4 ปัจจยัยอ่ย คือค่าใชจ่้ายตามหลกัสูตรมีความเหมาะสม, ค่าบ ารุง
การศึกษามีความเหมาะสม, ค่าอุปกรณ์การเรียนมีความเหมาะสม และสามารถกู้ยืมเงินทุนจาก
กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนเงินกูย้มืเพื่อการศึกษาท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคต 
(กรอ.) ไดค่้าน ้าหนกัความส าคญั ดงัตารางท่ี 5.1 
 5.1.5 ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจดา้นบุคลากร ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในการเก็บ
ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ทั้งหมด 3 ปัจจยัยอ่ย คืออาจารยมี์คุณวฒิุตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ,
ช่ือเสียงของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ในสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์  และฝ่ายสนับสนุน
การศึกษามีความเช่ียวชาญ เช่น ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายทุนการศึกษาได้ค่าน ้ าหนักความส าคัญ  
ดงัตารางท่ี 5.1 
 5.1.6 ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจดา้นท าเลท่ีตั้ง ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในการเก็บ
ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ทั้งหมด 2 ปัจจยัยอ่ย คือความสะดวกในการเดินทาง และใกลแ้หล่งอ านวย
ความสะดวก เช่น ศูนยร์าชการ สถานีต ารวจ ไดค่้าน ้าหนกัความส าคญั ดงัตารางท่ี 5.1 
 5.1.7 ปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับความพึงพอใจด้านส่ิงสนับสนุนการศึกษา ประกอบด้วย 
ปัจจัยย่อยในการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม ทั้ งหมด 3 ปัจจยัย่อย คือความพร้อมด้านอาคาร
สถานท่ี , ความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนรู้  และมีการลงนามความร่วมมือด้านวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอก ไดค่้าน ้าหนกัความส าคญั ดงัตารางท่ี 5.1 
 
ตารางที่ 5.1 ค่าน ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยั 
 
 

ปัจจัยในการตัดสินใจ 
ระดับความพงึพอใจ 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ปัจจัยด้านคุณภาพการศึกษา 
1.ไดม้าตรฐานตามส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา 4.21 4.06 3.91 3.77 
2.ไดรั้บรองวฒิุวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.) 4.38 4.50 4.48 4.08 

ปัจจัยด้านหลกัสูตร 
1.หลกัสูตรมีเน้ือหาวิชาทนัสมยัตามการเปล่ียนแปลงของมาตรฐาน
วิศวกรรมศาสตร์ 

4.38 4.13 4.09 3.81 
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ตารางที่ 5.1 ค่าน ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยั (ต่อ) 
 

ปัจจัยในการตัดสินใจ 
ระดับความพงึพอใจ 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

2.หลกัสูตรมีความตระหนกัในความรับผดิชอบของวิชาต่อสงัคม  
มีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม มีจริยธรรมในวิชาชีพ 

4.17 4.06 4.00 3.88 

3.หลกัสูตรท่ีเปิดสอน  และมีจ านวนหน่วยกิตท่ีเหมาะสมตาม
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 

4.21 4.22 4.00 4.04 

ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย 
1.ค่าใชจ่้ายตามหลกัสูตรมีความเหมาะสม 3.52 3.09 3.18 3.46 
2.ค่าบ ารุงการศึกษามีความเหมาะสม 3.55 2.91 2.91 3.12 
3.ค่าอุปกรณ์การเรียนมีความเหมาะสม 3.45 2.97 2.91 3.15 
4.สามารถกูย้มืเงินทุนจากกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

หรือกองทุนเงินกูย้มืเพื่อการศึกษาท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) 

4.21 4.44 4.39 4.15 

ปัจจัยด้านบุคลากร 
1.อาจารยมี์คุณวฒิุตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 4.03 4.16 4.21 3.73 
2.ช่ือเสียงของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ในสาขา
วิศวกรรม 
โลจิสติกส์ 

3.97 3.91 4.12 3.81 

3.ฝ่ายสนบัสนุนการศึกษามีความเช่ียวชาญ เช่น ฝ่ายทะเบียน ฝ่าย
ทุนการศึกษา 

4.14 3.38 3.33 3.58 

ปัจจัยด้านท าเลที่ตั้ง 
1.ความสะดวกในการเดินทาง 3.69 3.81 3.64 3.92 
2.ใกลแ้หล่งอ านวยความสะดวก เช่น ศูนยร์าชการ สถานีต ารวจ 3.79 3.75 3.55 3.85 
ปัจจัยด้านส่ิงสนับสนุนการศึกษา 
1.ความพร้อมดา้นอาคารสถานท่ี 4.10 3.56 3.12 3.65 
2.ความพร้อมดา้นอุปกรณ์การเรียนรู้ 4.00 3.53 2.88 3.62 
3.มีการลงนามความร่วมมือดา้นวิชาการกบัหน่วยงานภายนอก 3.90 3.75 3.27 3.77 
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ภาพที ่5.2 ภาพแสดงแผนภูมิค่าน ้าหนกัความส าคญัของปัจจยัดา้นคุณภาพ 

จากภาพสรุปค่าน ้ าหนักความส าคญัของปัจจยัดา้นคุณภาพในปัจจยัย่อยการไดม้าตรฐาน
ตามส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พบว่านักศึกษาทุกชั้ นปีให้ความส าคัญอยู่ในระดับ 
ความพึงพอใจมาก  นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ให้ค่าคะแนนมากท่ีสุด คือค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 4.21 
รองลงมาเป็นชั้นปีท่ี2คือค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 4.06 ชั้นปีท่ี3 ค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 3.91 และชั้นปี
ท่ี 4 ค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 3.77 ตามล าดับจึงเห็นได้ว่านักศึกษาท่ีอยู่ในชั้ นปีท่ีสูงข้ึนยิ่งให้
ความส าคญักบัการไดม้าตรฐานตามส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษานอ้ยลง 

ในปัจจยัยอ่ยการไดรั้บรองวุฒิวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.) พบว่ามีเฉพาะนกัศึกษาชั้น
ปีท่ี 2 ให้ความส าคญัอยู่ในระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ในส่วนของปีอ่ืนๆ ให้ความส าคญัอยู่ใน
ระดบัความพึงพอใจมาก นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 นั้นให้ค่าคะแนนนอ้ยท่ีสุด สรุปไดว้่านกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
นั้ นมีความคิดว่าในการสมัครงานไม่จ าเป็นท่ีต้องใช้วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
เพราะประสบการณ์สามารถเรียนรู้ด้วยการปฏิบติังานในสถานการณ์จริงเป็นส าคญั 
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ภาพที ่5.3 ภาพแสดงแผนภูมิค่าน ้าหนกัความส าคญัของปัจจยัดา้นหลกัสูตร 
 
 จากภาพสรุปค่าน ้ าหนักความส าคญัของปัจจยัดา้นหลกัสูตรในปัจจยัย่อยของหลกัสูตรมี
เน้ือหาวิชาทนัสมยัตามการเปล่ียนแปลงของมาตรฐานวิศวกรรมศาสตร์ พบว่านกัศึกษาทุกชั้นปีให้
ความส าคญัอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ให้ค่าคะแนนมากท่ีสุด รองลงมาเป็น
ชั้นปีท่ี 2 ตามล าดบัโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบณัฑิต และสร้างตน้แบบของหลกัสูตร
และก าร เรี ยน ก ารสอน โดย เน ้น ก ารป รับ เป ลี ่ยน เนื ้อห าส าระโครงส ร้า งห ล กัสูต ร  
เป็นสาเหตุท่ีท าให้นักศึกษาท่ีเขา้มาศึกษาใหม่ให้ค่าคะแนนมากท่ีสุด  เพราะมีการปรับเน้ือหาวิชา
ทนัสมยัตามการเปล่ียนแปลงของมาตรฐานวิศวกรรมศาสตร์ โดยนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 นั้นไดเ้รียนใน
หลกัสูตรท่ีปรับปรุงล่าสุดของมาตรฐานวิศวกรรมศาสตร์ 

ในปัจจยัยอ่ยของหลกัสูตรมีความตระหนกัในความรับผดิชอบของวิชาต่อสงัคม มีจิตส านึก
เพื่ อส่วนรวม มีจริยธรรมในวิชาชีพ พบว่านักศึกษาทุกชั้ นปีให้  ความส าคัญอยู่ในระดับ 
ความพึงพอใจมากนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ใหค่้าคะแนนมากท่ีสุดรองลงมาเป็นชั้นปีท่ี 2 ตามล าดบั แมว้่า
ระดับความส าคญัอยู่ในระดับความพึงพอใจมากนั้ น แต่ผลลพัธ์ของค่าคะแนนท าให้เห็นได้ว่า
หลกัสูตรมีการปลูกฝังจิตส านึกเพื่อส่วนร่วมใหแ้ก่นกัศึกษาท่ีเขา้ใหม่ทุกปี ท าให้นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 
ให้ความส าคญัแก่หลกัสูตรมีความตระหนักในความรับผิดชอบของวิชาต่อสังคม มีจิตส านึกเพื่อ
ส่วนรวม มีจริยธรรมในวิชาชีพ มากกวา่นกัศึกษาชั้นปีอ่ืนๆ ตามล าดบั 
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ในปัจจยัย่อยของหลกัสูตรท่ีเปิดสอน และมีจ านวนหน่วยกิตท่ีเหมาะสมตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ พบว่านักศึกษาทุกชั้นปีให้ความส าคญัอยู่ใน
ระดบัความพึงพอใจมากนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2 ให้ค่าคะแนนใกลเ้คียงกนัอีก 2 ชั้นปีท่ีให ้
ค่าคะแนนใกลเ้คียงกันคือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 แมว้่าระดับความส าคญัอยู่ในระดับ 
ความพึงพอใจมากนั้ น แต่ผลลพัธ์ของค่าคะแนนของจ านวนหน่วยกิตท าให้เห็นได้ว่าช่วงของ
นกัศึกษาแต่ละชั้นปีมีผลต่อจ านวนหน่วยกิตในหลกัสูตร 

 

 
 
ภาพที ่5.4 ภาพแสดงแผนภูมิค่าน ้าหนกัความส าคญัของปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย 
  

จากภาพสรุปค่าน ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย ในปัจจยัยอ่ยดา้นค่าใชจ่้ายตาม
หลกัสูตรมีความเหมาะสม นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ให้ความส าคญัในระดบัความพึงพอใจมาก  นกัศึกษา
ชั้นปีอ่ืนๆ ให้ความส าคญัในระดบัความพึงพอใจปานกลางเห็นไดว้่านกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีความคิด 
ว่าค่าใช้จ่ายตามหลกัสูตรมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับส่ิงท่ีน าไปใช้ได้เรียนรู้ แต่ในส่วนของ
นกัศึกษาชั้นปีอ่ืนๆ มีความคิดวา่ค่าใชจ่้ายตามหลกัสูตรค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบัส่ิงท่ีน าไปใชใ้นการ
เรียนรู้ 
 ปัจจยัย่อยในดา้นค่าบ ารุงการศึกษามีความเหมาะสม นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ให้ความส าคญัใน
ระดบัความพึงพอใจมาก นกัศึกษาชั้นปีอ่ืนๆ ให้ความส าคญัในระดบัความพึงพอใจปานกลางเห็น
ไดว้่านกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีความคิดว่าค่าบ ารุงการศึกษามีความเหมาะสม  มีความเหมาะสมเม่ือเทียบ
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กบัส่ิงท่ีเอ้ืออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  แต่ในส่วนของนักศึกษาชั้นปีอ่ืนๆ มีความคิดว่า 
ค่าบ ารุงการศึกษา ค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบัส่ิงเอ้ืออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
 ปัจจยัย่อยดา้นค่าอุปกรณ์การเรียนมีความเหมาะสม นักศึกษาทุกชั้นปี ให้ความส าคญัใน
ระดับความพึงพอใจปานกลาง มีความคิดว่าค่าอุปกรณ์การเรียนค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกับส่ิงท่ี
น ามาใชใ้นการเรียนรู้ 
 ปัจจยัยอ่ยดา้นสามารถกูย้มืเงินทุนจากกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุน
เงินกูย้ืมเพื่อการศึกษาท่ีผูกกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) นักศึกษาทุกชั้นปี ให้ความส าคญัในระดบั
ความพึงพอใจมากเพราะนกัศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยเ์พื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
การศึกษา และค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาจาก
กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนเงินกูย้มืเพื่อการศึกษาท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคต 
(กรอ.) จึงใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งมาก 
 

 
 

ภาพที ่5.5 ภาพแสดงแผนภูมิค่าน ้าหนกัความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคลากร 
 
 จากภาพสรุปค่าน ้ าหนักความส าคญัของปัจจยัด้านบุคลากร ในปัจจัยย่อยด้านอาจารย ์        
มีคุณวฒิุตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการทุกชั้นปีใหค้วามส าคญัในระดบัความพึงพอใจมากในแต่
ละชั้นปีนั้ นค่าคะแนนมีความต่างกันออกไป เป็นเพราะว่าในแต่ช่วงชั้นปีนั้ นความเขา้ใจของ
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นกัศึกษาท่ีมีต่ออาจารยใ์นส่วนของการอธิบายการเรียนการสอนท่ีส่ือสารออกมานั้นมีความเขา้ใจ
ในเน้ือหาท่ีไม่เหมือนกนัในรายบุคคล  จึงท าใหผ้ลลพัธ์ของค่าคะแนนต่างกนัออกไป 
 ปัจจัยย่อยด้านช่ือเสียงของผู ้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์  ความรู้ในสาขาวิศวกรรม  
โลจิสติกส์ทุกชั้นปีให้ความส าคญัในระดบัความพึงพอใจมาก ในแต่ละชั้นปีนั้นค่าคะแนนมีความ
ต่างกนัออกไป เห็นไดว้่าชั้นปี4 เทียบคะแนนกบัชั้นปีท่ี 3 ค่าคะแนนค่อนขา้งแตกต่าง เน่ืองจากมี
ความแตกต่างดา้นความพร้อม และขอ้มูลของผูเ้ช่ียวนั้นในแต่ละปีนั้นต่างกนั  จึงท าให้ผลลพัธ์ของ
ค่าคะแนนท่ีต่างกนั ในส่วนของชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2 ท่ีค่าคะแนนใกลเ้คียงกนัเป็นเพราะนกัศึกษา
ยงัไม่ไดเ้ขา้ฟังบรรยายจากผูเ้ช่ียวชาญโดยตรงจากวิชาเรียนนั้นๆ 

ปัจจยัยอ่ยดา้นฝ่ายสนบัสนุนการศึกษามีความเช่ียวชาญ เช่น ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายทุนการศึกษา
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 4 ให้ความส าคญัในระดับความพึงพอใจมากนักศึกษาชั้นปีท่ี 2      
และชั้นปีท่ี 3ใหค้วามส าคญัในระดบัความพึงพอใจปานกลาง นกัศึกษาท่ีเขา้มาติดต่อฝ่ายสนบัสนุน
การศึกษา เจา้หน้าท่ีท่ีให้การบริการนั้นมีหลายท่านท่ีมีความพร้อมในการท าหน้าท่ีต่างกนั รวมถึง
ระยะเวลาในการท างาน สามารถปรับปรุงดว้ยวิธีการขยายเวลาพกักลางวนั และเพิ่มการให้บริการ
ในรอบเยน็เพื่อใหเ้พียงพอต่อจ านวนของนกัศึกษา 

 

 
 

ภาพที ่5.6 ภาพแสดงแผนภูมิค่าน ้าหนกัความส าคญัของปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้ง 
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 จากภาพสรุปค่าน ้าหนกัความส าคญัของปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้ง ในปัจจยัยอ่ยดา้นความสะดวก
ในการเดินทางทุกชั้ นปีให้ความส าคัญในระดับความพึงพอใจมากผลลัพธ์ของค่าคะแนนท่ี 
ออกมานั้นใกลเ้คียงกนั เพราะนกัศึกษาส่วนใหญ่ภูมิล าเนาตั้งในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครจึงท าให้
การเดินทางมายงัมหาวิทยาลยันั้นสะดวกสบายส าหรับตวันกัศึกษา 
 ปัจจยัย่อยดา้นท าเลท่ีตั้งใกลแ้หล่งอ านวยความสะดวกทุกชั้นปีให้ความส าคญัในระดับ
ความพึงพอใจมาก ผลลพัธ์ของค่าคะแนนท่ีออกมานั้นใกลเ้คียงกนัเพราะการติดต่อราชการส าหรับ
นักศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ต่างจงัหวดั สามารถติดต่อศูนยร์าชการท่ีอยู่ใกลเ้คียงกบัมหาวิทยาลยัได ้ 
โดยท่ีไม่ตอ้งเสียเวลากลบัต่างจงัหวดัท าใหส้ะดวกสบายมากยิง่ข้ึนส าหรับตวันกัศึกษา 
 

 
 
ภาพที ่5.7 ภาพแสดงแผนภูมิค่าน ้าหนกัความส าคญัของปัจจยัดา้นส่ิงสนบัสนุนการศึกษา 
 
 จากภาพสรุปค่าน ้าหนกัความส าคญัของปัจจยัดา้นส่ิงสนบัสนุนการศึกษาในปัจจยัยอ่ยดา้น
ความพร้อมดา้นอาคาร นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 และชั้นปีท่ี 4 ให้ความส าคญัในระดบัความพึง
พอใจมากเป็นเพราะช่วงเวลาท่ีนกัศึกเขา้มาศึกษานั้น มีความพร้อมของดา้นอาคารท่ียงัไม่ซ่อมแซม
อาคาร และมีความพร้อมในการใชง้านมากกว่าในช่วงเวลานกัศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงมีการซ่อมแซมอาคาร 
และห้องประจ าภาควิชาท่ีไม่ มีความพร้อม จึงเป็นเหตุผลท่ีการให้ความส าคัญในระดับ 
ความพึงพอใจปานกลาง 
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 ปัจจยัยอ่ยดา้นความพร้อมอุปกรณ์การเรียนรู้ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 และชั้นปีท่ี 4 ให้
ความส าคญัในระดบัความพึงพอใจมาก นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ให้ความส าคญัในระดบัความพึงพอใจ
ปานกลาง  แต่ช่วงคะแนนท่ีแตกต่างออกคือชั้นปีท่ี 1 ท่ีให้ค่าคะแนนสูงกว่าชั้นปีอ่ืนๆ เป็นเพราะมี
การเปล่ียนดา้นความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนรู้ท่ีมากข้ึนและเพียงพอต่อจ านวนนกัศึกษามากกว่า
ในหลายปีท่ีผา่นมา 
 ปัจจยัยอ่ยดา้นมีการลงนามความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2   
และชั้นปีท่ี 4 ใหค้วามส าคญัในระดบัความพึงพอใจมาก  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ใหค้วามส าคญัในระดบั
ความพึงพอใจปานกลาง ค่าคะแนนท่ีแตกต่างออกไปคือชั้นปีท่ี 3 ท่ีให้ค่าคะแนนต ่ากว่าชั้นปีอ่ืนๆ
ผลมาจากการศึกษาดูงานภายนอกมหาวิทยาลยัยงัค่อนขา้งนอ้ยไปส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 จากการเก็บแบบสอบถามคร้ังน้ีผูจ้ดัท าโครงงานใชก้ารเก็บแบบสอบถามดว้ยวิธีการ

การอธิบายโดยให้ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูต้ดัสินใจ และกรอกขอ้มูลลงในแบบสอบถามดว้ย
ตวัเอง ซ่ึงมีผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เขา้ใจรูปแบบของแบบสอบถามท าให้ขอ้มูลท่ีได้มีความ
ผดิพลาด 

5.2.2 จากการสรุปผลความคิดเห็นของนักศึกษาผูต้อบแบบสอบถามพบว่าปัจจัยด้าน
ค่าใชจ่้ายอยู่ในระดบัความพึงพอใจปานกลางผูจ้ดัท าโครงงานจึงมีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทาง
ส าหรับการแกปั้ญหาต่อไปให้ดียิ่งข้ึน โดยทางสาขาควรพฒันาระบบสารสนเทศให้มีความพร้อม
ส าหรับการใชง้าน และเพียงพอต่อจ านวนนกัศึกษา เพื่อใหน้กัศึกษาไดใ้ชป้ระโยชน์จากระบบอยา่ง
สูงสุดไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัจ านวนเงินท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน 

5.2.3 จากการสรุปผลความคิดเห็นของนักศึกษาผูต้อบแบบสอบถามพบว่าปัจจัยด้าน
คุณภาพการศึกษามีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาในสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ นกัศึกษาส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจเป็นอย่างมากส าหรับการได้รับรองวุฒิวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.) ซ่ึงเป็น
วิชาชีพท่ีเป็นความตอ้งการของตลาดงานท่ีสอดคลอ้งกบัต าแหน่งงานของประเทศไทยท าให้เป็น
หลกัสูตรท่ีน่าสนใจเป็นอยา่งมากซ่ึงเม่ือจบหลกัสูตรสามารถท างานไดห้ลายภาคส่วน เช่น สายงาน
ดา้นอุตสาหกรรม ศูนยก์ระจายสินคา้ นกัวิชาการ อาจารย ์กรมศุลกากรกรมการขนส่งทางน ้ า และ
พาณิชยน์าวีนักวิเคราะห์ดา้นโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานนกัวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ ระบบ
การขนส่ง ซ่ึงเป็นโอกาสท่ีดีส าหรับนกัศึกษา 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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แบบสอบถามเพ่ือท าการสัมภาษณ์ 
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แบบสอบถาม 
 

ประกอบโครงงาน 
 

เร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโลจิสติกส์ 

มหาวทิยาลยัเอกชน กรุงเทพมหานคร 
 

 
โดย 

    นางสาวสุนิตา  จนัทร์บวั 
    นางสาวผกากรอง หุ่นงาม 
ท่ีปรึกษาโครงงาน : อาจารย ์ณฐัธยาน์โสกุล 
วตัถุประสงค ์: 
  แบบสอบถามฉบบัน้ีมีจุดมุ่งหมายในการใหน้ ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑเ์พื่อการ
วิเคราะห์ปัจจัยท่ี มีผลต่อการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และท าการเปรียบเทียบทางเลือก               
เพื่อตดัสินใจเลือกปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีของนกัศึกษา ขอ้มูลท่ีรวบรวมจะ
น ามาวิเคราะห์โดยอาศยักระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) และทฤษฎีของเบสท์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ผล 
 

 
วทิยาลยันวตักรรมดา้นเทคโนโลยแีละวศิวกรรมศาสตร์ 

สาขาวศิวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัทิตย ์

 
หมายเหตุ : 
 การพิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ีน ามาเป็นเกณฑส์ าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษา
ต่อระดบัปริญญาตรี มาจากการสัมภาษณ์จากนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีลงทะเบียนปีการศึกษา 
2561 สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยัเอกชน กรุงเทพมหานคร จ านวน 120 ตวัอย่าง ทั้งน้ี
เพื่อใหไ้ดผ้ลของขอ้มูลท่ีเป็นจริงท่ีสุด  
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แบบสอบถาม ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโลจิ
สติกส์ มหาวทิยาลยัเอกชน  กรุงเทพมหานคร 
ส่วนที ่1 แบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง กรุณาพิจารณาขอ้ความดงัต่อไปน้ี และท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่ง 
1. เพศ 

 ชาย      หญิง 

2. อาย ุ

 18 ปี      19 ปี 

 20 ปี      21 ปีข้ึนไป 

3. การศึกษาระดบัสูงสุด 

 มธัยมศึกษาปีท่ี 6     ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 

 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

       อธัยาศยั (กศน.)  

 อ่ืนๆ      

4. อาชีพของผูป้กครอง 

 ขา้ราชการ     ธุรกิจส่วนตวั/ผูป้ระกอบการ 

 เกษตรกร     รัฐวสิาหกิจ 

 ลูกจา้ง/พนกังานเอกชน    รับจา้งทัว่ไป 

 อ่ืนๆ (ระบุ..............................................................) 

5. รายไดข้องผูป้กครอง 

 นอ้ยกวา่ 15,000 บาท    15,001-30,000 บาท 

 30,001-50,000 บาท    มากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป 

6. ภูมิล าเนา 

 ภาคเหนือ     ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 ภาคกลาง     ภาคตะวนัออก 

 ภาคตะวนัตก     ภาคใต ้
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O 

ส่วนที ่2 แบบสอบถามปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีสาขา

วศิวกรรมโลจิสติกส์ มหาวทิยาลยัเอกชน กรุงเทพมหานคร 

ค าช้ีแจง โปรดเลือกค าตอบโดยท าเคร่ืองหมาย       ในตวัเลขท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

ปัจจยัแรก 
มาตรฐานการเปรียบเทียบ 

ปัจจยัหลงั 
มากกวา่ เท่ากนั นอ้ยกวา่ 

ดา้นคุณภาพ
การศึกษา 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ดา้น
หลกัสูตร 

ดา้นคุณภาพ
การศึกษา 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ดา้น
ค่าใชจ่้าย 

ดา้นคุณภาพ
การศึกษา 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ดา้น
บุคลากร 

ดา้นคุณภาพ
การศึกษา 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ดา้นท าเล
ท่ีตั้ง 

ดา้นคุณภาพ
การศึกษา 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ดา้นส่ิง
สนบัสนุน
การศึกษา 

ดา้น
หลกัสูตร 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ดา้น
ค่าใชจ่้าย 

ดา้น
หลกัสูตร 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ดา้น
บุคลากร 

ดา้น
หลกัสูตร 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ดา้นท าเล
ท่ีตั้ง 

ดา้น
หลกัสูตร 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ดา้นส่ิง
สนบัสนุน
การศึกษา 

ดา้น
ค่าใชจ่้าย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ดา้น
บุคลากร 

ดา้น
ค่าใชจ่้าย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ดา้นท าเล
ท่ีตั้ง 
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ดา้น
ค่าใชจ่้าย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ดา้นส่ิง
สนบัสนุน
การศึกษา 

ดา้นบุคลากร 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ดา้นท าเล
ท่ีตั้ง 

ดา้นบุคลากร 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ดา้นส่ิง
สนบัสนุน
การศึกษา 

ดา้นท าเล
ท่ีตั้ง 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ดา้นส่ิง
สนบัสนุน
การศึกษา 
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ส่วนที่ 3 ขอ้มูลความพึงพอใจต่อปัจจยัท่ีมีผลในการตดัสินใจในการศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีสาขา
วศิวกรรมโลจิสติกส์ มหาวทิยาลยัเอกชน กรุงเทพมหานคร 
ค าช้ีแจง กรุณาพิจารณาขอ้ความดงัต่อไปน้ี และท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความพึง
พอใจของท่านมากท่ีสุด  
5 = พึงพอใจมากท่ีสุด, 4 = พงึพอใจมาก, 3 = พึงพอใจปานกลาง, 2 = พึงพอใจนอ้ย,  
1 = พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 

ปัจจัยในการตัดสินใจ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

ปัจจัยด้านคุณภาพการศึกษา 
1.ไดม้าตรฐานตามส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา      
2.ไดรั้บรองวุฒิวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.)      
ปัจจัยด้านหลกัสูตร 
1.หลกัสูตรมีเน้ือหาวชิาทนัสมยัตามการเปล่ียนแปลงของ
มาตรฐานวศิวกรรมศาสตร์ 

     

2.หลกัสูตรมีความตระหนกัในความรับผิดชอบของวชิาต่อ
สังคม มีจิตส านึก    
เพื่อส่วนรวมมีจริยธรรมในวิชาชีพ 

     

3.หลกัสูตรท่ีเปิดสอนและมีจ านวนหน่วยกิตท่ีเหมาะสมตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาสาขาวศิวกรรมโลจิสติกส์ 

     

ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย 
1.ค่าใชจ่้ายตามหลกัสูตรมีความเหมาะสม      
2.ค่าบ ารุงการศึกษามีความเหมาะสม      
3.ค่าอุปกรณ์การเรียนมีความเหมาะสม      
4.สามารถกูย้มืเงินทุนจากกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา 
(กยศ.)หรือกองทุนเงินกูย้มืเพื่อการศึกษาท่ีผกูกบัรายไดใ้น
อนาคต(กรอ.) 

     

ปัจจัยด้านบุคลากร 
1.อาจารยมี์คุณวฒิุตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ      

http://www.hu.ac.th/welfare/studentloan/01.html
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ปัจจัยในการตัดสินใจ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
2.ช่ือเสียงของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ความรู้ในสาขา
วศิวกรรมโลจิสติกส์ 

     

3.ฝ่ายสนบัสนุนการศึกษามีความเช่ียวชาญ เช่น ฝ่ายทะเบียน 
ฝ่ายทุนการศึกษา 

     

ปัจจัยด้านท าเลทีต่ั้ง 
1.ความสะดวกในการเดินทาง      
2.ใกลแ้หล่งอ านวยความสะดวก เช่น ศูนยร์าชการ สถานีต ารวจ      
ปัจจัยด้านส่ิงสนับสนุนการศึกษา 
1.ความพร้อมดา้นอาคารสถานท่ี      
2.ความพร้อมดา้นอุปกรณ์การเรียนรู้      
3.มีการลงนามความร่วมมือดา้นวชิาการกบัหน่วยงานภายนอก      
 
ส่วนที ่4 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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