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การวิจัยในครั้งนี ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีที่มี

ความสัมพันธ์กับความภักดีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ คือ 
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพของวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้ปีที่ 2 ขึน้ไป จ านวน 
290 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู คือ แบบสอบถาม ขอ้มลูสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห  ์ไดแ้ก่ ค่ารอ้ย
ละ  ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหค์่าที การวิเคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดียวและ
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียรส์ัน ผลการศึกษาข้อมูล พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ภูมิล าเนาใน
ปัจจุบันอาศยัอยู่กรุงเทพมหานคร ก าลังศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ และมีรายไดผู้ป้กครองเฉล่ียต่อ
เดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณข์องวิทยาลยัพณิชยการธนบุรีโดยรวม  อยู่
ในระดับเห็นดว้ยมากในทุกดา้น และมีความภักดีที่มีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ดา้นการบอกต่อ/แนะน าให้
ผูอ้ื่นมาศกึษาต่อ อยู่ในระดบับอกต่อ ดา้นการศกึษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู อยู่ในระดบัศกึษา
ต่อ และด้านความภาคภูมิใจที่ได้ศึกษาในวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  อยู่ในระดับภูมิใจ  นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาที่ก าลังศึกษาที่แตกต่างกันมีความภักดีที่มีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบัท่ี 0.05 และความสมัพนัธร์ะหว่างความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชย
การธนบุรีกับภาพลกัษณข์องวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกัน ในระดบัต ่า  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
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The purpose of this research is to study the image of Thonburi Commercial College in 

relation to the loyalty of vocational certificate students. The sample group used in this research was 
290 vocational certificate students in their second year at Thonburi Commercial College. The tool used 
to collect data is a questionnaire and the statistical analyses carried out on the data included 
percentage, average and standard deviation, as well as t-test analysis, one-way ANOVA and Pearson 
product moment correlation coefficient. The results of the study revealed that most of the students in 
the sample group were female, currently reside in Bangkok, study Business and Computers, and an 
average parental income per month less than or equal to 15,000 Baht. Their opinions on the image of 
Thonburi Commercial College as a whole was at a high level in all aspects and had loyalty to Thonburi 
Commercial College in terms of referring or recommending others to continue their studies at the 
referral level. In terms of continuing education at the higher vocational certificate level, it was at the 
level of further education and in terms of being proud to study at Thonburi Commercial College at the 
level of pride. Students at the vocational certificate level in different majors had different levels of loyalty 
towards Thonburi Commercial College at a statistically significant level of 0.05 and the relationship 
between loyalty to Thonburi Commercial College and the image of Thonburi Commercial College had 
a low correlation in the same direction and at a statistically significant level of 0.05. 
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บทที ่1  
บทน า  

ภูมิหลัง  
จากภารกิจและนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายรฐับาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ

นโยบาย เปา้หมาย ยทุธศาสตร ์การผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษาสูส่ากล พ.ศ. 2555-2569 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีเป้าหมายเพิ่มปริมาณผูเ้รียนสายอาชีพ โดยให้
รกัษาผูเ้รียนระดบัปวช. เพิ่มปริมาณผูเ้รียนระดบัปวส.  และลดการออกกลางคนั วางเป้าหมายให้
ลดลงไม่เกินรอ้ยละ 5 โดยการป้องกันดูแลผูเ้รียน การวิจัยและพัฒนา การแก้ปัญหาในแต่ละ
วิทยาลยัและสาขาวิชา มีการวิเคราะหแ์กปั้ญหาเชิงระบบ จัดการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกับ
พืน้ที่และตรงตามความตอ้งการในแต่ละสาขา เปิดโอกาสใหน้ักเรียนเขา้ศึกษาต่อในสายอาชีพ
มากขึน้ดว้ยระบบโควตา  

ในปัจจุบนัการจะเพิ่มปริมาณผูเ้รียนนัน้ การสรา้งภาพลกัษณเ์ป็นสิ่งที่จ  าเป็นอีกอย่างหนึ่ง
ต่อองค์กรเป็นอย่างมาก จากเดิมเราอาจจะมองแค่การสร้างภาพลักษณ์เป็นการน าการ
ประชาสมัพนัธม์าเป็นเครื่องมือหลกัในการสื่อสารใหก้ับบุคคลอ่ืนไดท้ราบ  แต่ปัจจุบนัการพฒันา
กลยุทธ์การสรา้งภาพลกัษณท์ี่มีรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายโดยใชเ้ทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อ
ส่งเสริมการสรา้งภาพลกัษณท์ี่ดีต่อองคก์รนัน้เป็นเรื่องที่หลายๆองคก์รนิยมน ามาใช ้ซึ่งวิทยาลยั
พณิชยการธนบุรีก็เห็นความเปลี่ยนแปลง และเล็งเห็นถึงความส าคญัของการสรา้งภาพลกัษณต่์อ
วิทยาลยัฯ เพื่อใหส้ามารถเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตนไ์ดแ้ละการสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดีก็
เป็นการสรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขัน เมื่อวิทยาลัยฯมีภาพลักษณ์ที่ดีก็จะช่วยใหน้ักเรียน
อยากจะเข้าศึกษาต่อส่งผลท าให้ปริมาณผู้เรียนเพิ่มมากขึน้ ท าให้เกิดความไว้วางใจความ
น่าเชื่อถือในการเข้ามาศึกษาต่อ และส่งผลต่อความภักดีต่อวิทยาลัย(Brand Loyalty) ท าให้
วิทยาลยัฯสามารถอยู่ในวงการการศึกษาอาชีวะไดอ้ย่างยั่งยืน  

วิทยาลยัพณิชยการธนบุรี เป็นวิทยาลยัที่มีความเก่าแก่และยาวนานมามากกว่า 60 ปี ซึ่ง
ก่อตัง้ในปีพ.ศ. 2500 เป็นวิทยาลยัที่มีความเชี่ยวชาญดา้นพาณิชยการและบรหิารธุรกิจ ในสายตา
ของคนทั่วไปภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯ มีความโดดเด่นในเรื่องของการผลิตนักเรียนนักศึกษา
วิชาชีพเฉพาะทางดา้นพาณิชยกรรม และนักเรียนนักศึกษาที่จบออกไปจากวิทยาลัยฯแห่งนีม้ี
โอกาสกา้วหนา้ในอาชีพของตนเองจ านวนมาก ซึ่งในปัจจุบนัวิทยาลยัไดพ้ยายามพฒันาแนวคิด
ใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนการสอนใหเ้หมาะกับยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบการดแูล
นักเรียนนักศึกษา ระบบการเขา้ถึงขอ้มูลของนักเรียนนักศึกษา ระบบการวัดผลรวมทั้งวิชาการ
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การศึกษาที่ทนัสมยัต่าง ๆ เพื่อใหก้า้วทนัยุคสมยัที่เปลี่ยนไป อีกทัง้วิทยาลยัพณิชยการธนบุรียังมี
เป้าหมายในการพฒันาวิชาชีพใหก้า้วทนัตามสากล และตรงตามความตอ้งการของผูป้ระกอบการ
ในตลาดแรงงานอีกดว้ย  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาต่อเก่ียวกับภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีที่มี
ความสมัพันธ์กับความภักดีของนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ว่านักเรียนมีความคิดเห็น
อย่างไรเก่ียวกบัภาพลกัษณข์องวิทยาลยัฯ ซึ่งนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพเป็นระดบัชัน้ที่
ต  ่าที่สุดและมีจ านวนมากที่สุดในวิทยาลยัฯ และมีโอกาสที่จะศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สูงหรือระดับปริญญาตรีต่อไป งานวิจัยในครัง้นีผู้ว้ิจัยเล็งเห็นถึงประโยชนต่์อวิทยาลยั
พณิชยการธนบุรีโดยเฉพาะผูบ้ริหารที่จะสามารถน าขอ้มูลที่ไดไ้ปประกอบการพิจารณาในการ
บริหารงานเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาด และเป็นแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขพัฒนา
ภาพลกัษณข์องวิทยาลยัฯ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการประชาสมัพนัธ์  การแนะแนวทางในการศึกษา
ต่อแก่ผู้ที่สนใจต่อไป  ยังสามารถน ามาสร้างกลยุทธ์ในการปรับปรุงภาพลักษณ์วิทยาลัยให้
เหมาะสมกับบริบทการก าหนดวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของวิทยาลัยเพื่อสร้างการยอมรับใน
อนาคตใหม้ากขึน้  

ความมุ่งหมายของการวิจัย  
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไว ้ดงันี ้ 

1. เพื่อศึกษานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีความภักดีแตกต่างกันต่อ
วิทยาลยัพณิชยการธนบรุี จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีกับ
ความภกัดีของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ความส าคัญของการวิจัย  
เพื่อน าผลการวิจยัไปพฒันา และปรบัปรุงแกไ้ขภาพลกัษณข์องวิทยาลยัพณิชยการธนบุรีให้

เหมาะสมกับบริบทการก าหนดวิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของวิทยาลัยและสรา้งการยอมรับใน
อนาคตใหม้ากขึน้   
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ขอบเขตการวิจัย  
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย  

ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาและท าวิจัยในครัง้นี ้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพของวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในชัน้ปีที่ 2 ขึน้ไป ซึ่งทราบจ านวนประชากร
ทัง้หมด  จ านวน 1026 คน (สถิติขอ้มลูจากงานทะเบียน วิทยาลยัพณิชยการธนบรุี) 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย  
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของ

วิทยาลยัพณิชยการธนบุรี ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้ปีที่ 2 ขึน้ไป จ านวน 1026  คน ซึ่งใชส้ตูรการหา
ขนาดกลุม่ตวัอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) เป็นหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน เพื่อหาค่าสัดส่วนของประชากรโดยคาดว่าสัดส่วนของลักษณะประชากรที่
สนใจมีค่าเท่ากบั 0.5 และระดบัความเชื่อมั่น 95% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 287.79 คน และ
เพิ่มขนาดตวัอย่างอีก 3 คน รวมทัง้สิน้ 290 คน และการสุม่กลุม่ตวัอย่าง โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้ 

ขัน้ตอนที่ 1 ใชว้ิธีการสุม่ตวัอย่างแบบชัน้ภมูิอย่างไม่ตามสดัสว่น (Disproportionate 
Stratified Random Sampling) โดยการก าหนดสดัส่วนในการเก็บตวัอย่างทัง้หมด 2 ขัน้ปีแบ่งชัน้
ปีละ 50% คือ ชัน้ปีที่ 2 จ านวน 145 ชดุ และชัน้ปีที่ 3 จ านวน 145 ชดุ รวมเป็น 290 ชดุ 

ขัน้ตอนที่ 2 ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างโดยอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) 
โดยท าการสุม่ตวัอย่าง แจกแบบสอบถามใหก้บันกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพของวิทยาลยั
พณิชยการธนบรุี จนครบ 290 ชดุ 

 ตัวแปรทีศ่ึกษา  
1. ตวัแปรอิสระ แบ่งเป็นดงันี ้

1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ 
1.1.1 เพศ  
1.1.2  ภมูิล  าเนาของนกัเรียนในปัจจบุนั 
1.1.3  สาขาที่ก าลงัศกึษา  
1.1.4  รายไดผู้ป้กครองต่อเดือน  

1.2 ภาพลกัษณข์องวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี  
1.2.1 ดา้นคณุสมบติั (Attributes)  
1.2.2 ดา้นคณุประโยชน ์(Benefit)  
1.2.3 ดา้นคณุค่า (Value)   
1.2.4 ดา้นวฒันธรรม (Culture)  
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1.2.5 ดา้นบคุลิกภาพ (Personality)  
1.2.6 ดา้นผูใ้ช ้(User)  

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี  

นิยามศัพทเ์ฉพาะ  
1. วิทยาลยัพณิชยการธนบุรี หมายถึง สถานศึกษาของรฐั สงักัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยด าเนินการจัดการศึกษาดา้นพาณิชยการบริหารธุรกิจ
และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตามหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สงู และหลกัสตูรปรญิญาตรีเทคโนโลยีบณัฑิต(ต่อเนื่อง) 

2. นกัเรียน  หมายถึง นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพของวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี ที่
ก าลงัศกึษาอยู่ในชัน้ปีที่ 2 ขึน้ไป  

3. ภาพลักษณ์ หมายถึง การเรียนรูแ้ละประสบการณ์ที่เกิดจากการรับรู ้ที่เก่ียวข้องกับ
วิทยาลยัพณิชยการธนบุรี เกิดเป็นความรูส้ึก หรือความเขา้ใจองคก์รและเกิดการตีความ ท าใหเ้กิด
ความจดจ าได้ การระลึกถึง อีกทั้งยังท าให้เกิดความมั่นใจมีความพึงพอใจ และมีผลต่อการ
ตดัสินใจเขา้ศกึษาต่อที่วิทยาลยัพณิชยการธนบรุี  

4. ความภกัดี หมายถึง ความศรทัธา ความเชื่อมั่น ความผูกพนั ที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการ
ธนบรุี  

5. ภูมิล  าเนาของนักเรียนในปัจจุบัน หมายถึง สถานที่อยู่อาศัยของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 ขึน้ไป ใน
ปัจจบุนั 

6. คณุสมบติั หมายถึง ลกัษณะที่โดดเด่นของวิทยาลยั เช่น อาคารสถานที่ การจดัการเรียน
การสอนสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อการเรียนการสอน  การเดินทาง เป็นตน้ 

7. คุณประโยชน ์หมายถึง ประโยชนท์ี่นักเรียนในการใชบ้ริการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
เช่น ความรูค้วามสามารถของนกัเรียน คณุภาพของนกัเรียนที่จบการศกึษา จดัการเรียนการสอนที่
ตรงกบัความตอ้งการ เป็นตน้  

8. คุณค่า หมายถึง สิ่งที่นักเรียนมองเห็นว่ามีคุณค่า เช่น ความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่น 
ความไวว้างใจ ชื่อเสียงที่ยาวนาน คณุภาพทางการศกึษา เป็นตน้  

9. วฒันธรรม หมายถึง วฒันธรรมของวิทยาลยั อตัลกัษณข์องวิทยาลยัที่นักเรียนไดส้มัผัส
หรือมีประสบการณใ์นการอยู่รว่มกนัในวิทยาลยัไม่ว่าจะเกิดขึน้จากเพื่อนนกัเรียนดว้ยกนัเอง รุ่นพี่
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รุ่นนอ้งหรือครูบาอาจารยช์มุชนและวดัที่อาศยัอยู่บริเวณเดียวกนั เช่น การท ากิจกรรมที่สง่เสรมิให้
นกัเรียนอตัลกัษณต์ามที่วิทยาลยัตอ้งการ  

10. บุคลิกภาพ หมายถึง สิ่งที่บ่งบอกถึงบุคลิกภาพของวิทยาลัยที่มีความน่าเชื่อถือ มี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรบั 

11. ผู้ใช้ หมายถึง สิ่งที่บ่งบอกถึงประเภทและลักษณะของนักเรียนที่อยู่ในวิทยาลัย
พาณิชยการธนบรุีว่าเป็นบคุคลที่ตอ้งการเป็นนกัวิชาชีพ นกัธุรกิจในอนาคต 

 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี ้จะเป็นการมุ่ง เน้นศึกษาภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีที่มี

ความสมัพนัธก์บัความภกัดีของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ โดยมีตวัแปรที่ศกึษา ดงันี ้   
 
          ตัวแปรต้น                                                                   ตัวแปรตาม   

              (Independent Variables)      (Dependent Variables)   
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ 
     1.เพศ  
     2.ภมูิล  าเนาของนกัเรียนในปัจจบุนั 
     3.สาขาที่ก าลงัศกึษา  
     4.รายไดผู้ป้กครองต่อเดือน  
 

ภาพลักษณข์องวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  

     1.ดา้นคณุสมบติั (Attributes)  

     2.ดา้นคณุประโยชน ์(Benefit)  

     3.ดา้นคณุค่า (Value)   

     4.ดา้นวฒันธรรม (Culture)  

     5.ดา้นบคุลิกภาพ (Personality)  

     6.ดา้นผูใ้ช ้(User)  

 

ความภักดีทีม่ีต่อ 

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
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สมมุติฐานในการวิจัย  
1. นักเรียนที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ  ภูมิล  าเนาของนักเรียนใน

ปัจจุบนั  สาขาที่ก าลงัศึกษา และรายไดผู้ป้กครองต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อความภักดีของ
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบุรีแตกต่างกนั  

2. ภาพลกัษณข์องวิทยาลยัพณิชยการธนบรุีมีความสมัพนัธก์นัความภกัดีของนกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี  



 

บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง  

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ตามหวัขอ้ต่อไปนี ้ 
1. ทฤษฎีและแนวความคิดลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ 
2. ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกบัภาพลกัษณ ์
3. ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกบัความภกัดี  
4. ขอ้มลูเก่ียวกบัวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี  
5. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  

1. ทฤษฎีและแนวความคิดลักษณะทางประชากรศาสตร ์
1.1 ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร ์ 

กรรณิการ ์เหมือนประเสริฐ (2548) กล่าวว่า ในองคก์รจะประกอบไปดว้ยคนจ านวน
มากและมีระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป และพฤติกรรมที่
ต่างกัน มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น อายุ เพศ สถานภาพ อายุการท างานในองค์กร โดย
ลกัษณะพฤติกรรม มดีงันี ้

1.1.1 อายุกับการท างาน (Age and Job Performance) เป็นที่ยอมรบักันว่าผลงาน
ของแต่ละคนจะลดลงในขณะที่อายุเพิ่มขึน้ แต่อย่างไรก็ตามคนที่มีอายุมากถือว่ามีประสบการณ์
ในการท างานสงูมากกว่าคนที่พึ่งท างานไม่นาน และสามารถท างานใหม้ีผลผลิตสงูได ้นอกจากนี ้
จะเห็นไดว้่า คนที่อายุมากมักจะไม่ลาออกหรือยา้ยงาน ทัง้นีเ้พราะคนที่มีอายุมากโอกาสในการ
ไดร้บัเปลี่ยนงานมีนอ้ย และหากท างานที่เดิมระยะเวลาในการท างานที่เดิมนาน ๆ จะมีโอกาสท า
ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนและสวสัดิการต่าง ๆ ก็จะไดเ้พิ่มขึน้ดว้ย อีกทัง้คนที่มีอายมุากขึน้จะปฏิบติังาน
อย่างสม ่าเสมอ โอกาสการขาดงานนอ้ยกว่าคนที่มีอายนุอ้ย  

1.1.2 เ พศกับกา รท า ง าน  (Gender and Job Performance) โ ดยปก ติแล้ว
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาการท างาน แรงจูงใจในการท างาน การปรบัตัวในสังคมการ
ท างาน การเรียนรูร้ะหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกัน แต่นักจิตวิทยาได้ศึกษา 
พบว่า เพศหญิงเป็นเพศที่มีลกัษณะคลอ้ยตามมากกว่าเพศชาย ส่วนเพศชายจะมีความคิดในเชิง
รุก กา้วไกล และมีความมุ่งหวงัที่จะประสบความส าเรจ็มากกว่าเพศหญิง  

1.1.3 สถานภาพการสมรสกับการท างาน (Marital Status and Job Performance) 
จาการศึกษาพบว่า คนที่สมรสแลว้มีโอกาสขาดงานและมีอัตราการลาออกจากที่ท างานนอ้ยกว่า
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คนที่เป็นโสด  และคนที่สมรสแลว้มีความพงึพอใจในงาน มคีวามรบัผิดชอบ ตระหนกัถึงคณุค่าของ
งาน และมีความสม ่าเสมอในการท างานสงูกว่าคนที่เป็นโสดอีกดว้ย 

1.1.4 ความอาวโุสในการท างานกบัการท างาน (Tenure and Job Performance)   ผู้
อาวโุสที่มีประสบการณใ์นการท างานมกัจะมีผลการท างานสงูกว่าบรรดาพนกังานใหม่  

1.2 ลักษณะประชากรศาสตรต์่างกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาต่างกัน 
ปรมะ สตะเวทิน (2533) ลกัษณะประชากรศาสตรก์บัลกัษณะทางจิตวิทยา ดงันี ้ 
1.2.1 เพศ ท าใหค้นมีพฤติกรรมในการสื่อสารต่างกนั โดยที่เพศหญิงมีแนวโนม้ความ

ต้องการที่จะส่งและรับข้อมูลข่าวสารมากกว่าเพศชาย ซึ่งในการสื่อสารของเพศชายมีความ
ตอ้งการมากกว่าเพศหญิงในเรื่องการสรา้งความสมัพนัธ์ที่ดีใหเ้กิดขึน้ระหว่างการรบัและส่งขอ้มลู
ข่าวสาร (Will, 1980: 87) นอกจากนี ้เพศที่แตกต่างกันมีความต่างในเรื่องความคิด ค่านิยม และ
ทัศนคติ ซึ่งเกิดจากวัฒนธรรม การเรียนรู ้ ประสบการณ์และสงัคม ก าหนดบทบาทและกิจกรรม
ของทัง้สองเพศไวต่้างกนั  

1.2.2 อายุ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าใหค้นมีความต่างกันในเรื่องความคิด ทัศนคติและ
พฤติกรรม ซึ่งคนอายุนอ้ยมกัจะมีความคิดเสรีนิยมมีความอิสระทางความคิดและมองโลกในแง่ดี
มากกว่าคนอายุมาก ส่วนคนอายุมากมักจะมีความคิดในทางตรงกันข้ามกับคนอายุน้อย
เนื่องมาจากความต่างในดา้นประสบการณก์ารเรียนรูท้ี่แตกต่างกนั การใชส้ื่อก็แตกต่างกนั คนอายุ
มากสว่นใหญ่มกัจะใชส้ื่อเพื่อหาข่าวสารต่าง ๆ มากกว่าคนอายุนอ้ยที่จะใชส้ื่อเพื่อหาความบนัเทิง
มากกว่า  

1.2.3 การศึกษา เป็นสิ่งหนึ่งที่ท าใหค้นมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรม
แตกต่างกัน คนที่มีการศึกษาสูงจะไดเ้ปรียบในเรื่องการเป็นผูร้บัสารที่ดี เพราะเป็นคนมีความรู้
กวา้งขวางและเขา้ใจสารง่ายกว่า และเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ ถ้าไม่มีเหตุผลหรือหลักฐาน
เพียงพอ  

1.2.4 สถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ ปัจจัยดา้นอาชีพ รายได ้และสถานภาพทาง
สงัคมของบคุคลมีอิทธิพลและสง่ผลต่อพฤติกรรมของผูร้บัสารที่มีต่อผูส้ง่สาร 

1.3 ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างปัจเจกบุคคล (Individual Differences Theory) 
เดอรเ์ฟอร  ์(De Fleur, 1996) หลักการพื ้นฐานของทฤษฎีความแตกต่างระหว่าง 

ปัจเจกบคุคล ดงันี ้ 
1.3.1 คนเมีความแตกต่างในองคป์ระกอบทางจิตวิทยาบุคคล  
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1.3.2 ความแตกต่างในบางส่วนเกิดจากลกัษณะทางร่างกายของแต่ละคน แต่ส่วน
ใหญ่เกิดจากการเรียนรูท้ี่แตกต่างกนั  

1.3.3 คนที่ถูกเลีย้งดูภายใตส้ถานการณ์หรือประสบการณท์ี่ต่างกัน จะมีความคิด
เห็นแตกต่างกนั 

1.3.4 คนเมื่อเรียนรูจ้ากสิ่งแวดลอ้มท าใหเ้กิดทัศนคติ ค่านิยมและความเชื่อถือที่ท า
ใหล้กัษณะทางจิตวิทยาสว่นบคุคลที่แตกต่างกนั  

2. ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ ์ 
2.1 ความหมายของภาพลักษณ ์  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ภาพลักษณ์ (Image) หมายถึง ภาพที่เห็นใน
กระจกเงา ภาพที่ผ่านจากกลอ้งสอ่งหรือภาพที่อยู่ในความนึกคิดของแต่ละปัจเจก 

Philip Kotler (2003) ภาพลกัษณ ์(Image) หมายถึง ความเชื่อ ความคิด และความ
ประทับใจที่คนมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีทัศนคติและการกระท าสิ่งต่าง ๆ ในสิ่งนัน้ และจะมีความ
เก่ียวขอ้งกับภาพลกัษณข์องสิ่งนัน้ ๆ โดยก าหนดตราสินคา้เป็นสญัลกัษณท์ี่มีความสลบัซบัซอ้น   
6 ดา้น ดงันี ้

1. คุณสมบัติ (Attributes) คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ เช่น 
Tesla ท าใหน้ึกถึงรถยนตห์รูหรา ทนัสมยั เทคโนโลยีขัน้สงู ปลอดภยั 

2. คุณประโยชน ์(Benefits) คือ คุณประโยชน์ตามหน้าที่และคุณประโยชน์
ทางอารมณ ์เช่น ความทนทาน แสดงใหเ้ห็นคุณประโยชนต์ามหน้าที่การใชง้าน หรือคุณสมบัติ
ราคาแพง แสดงใหเ้ห็นคณุประโยชนท์างอารมณ ์  

3. คณุค่า (Value) คณุค่าที่บ่งบอกบางสิ่งบางอย่างของผลิตภัณฑห์รือผูผ้ลิต 
เช่น Tesla บ่งบอกถึงความปลอดภยั สมรรถนะ  

4. วฒันธรรม (Culture) เป็นตวัแทนของวฒันธรรม เช่น Tesla เป็นตวัแทนของ
วฒันธรรมความเปลี่ยนแปลง ทนัสมยั โลกอนาคตและคณุภาพสงู   

5. บุคลิกภาพ (Personality) บ่งบอกถึงบุคลิกภาพของผลิตภัณฑ์ว่าเป็น
อย่างไร เช่น หรูหรา ราคาแพง สดใส สะดวกต่อการใชง้าน  

6. ผูใ้ช ้(User) บ่งบอกถึงประเภทของผูบ้ริโภคที่ซือ้หรือใช ้ความสามารถใน
การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายได้ในด้านของประสิทธิภาพ 
(Performance) และสิ่งทีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible) ไม่ว่าจะเป็น    

- ความน่าเชื่อถือ (Trust/Reliability)   
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- ความมั่นใจ (Confidence)  
- ความคุน้เคย (Familiarity)   
- ประสบการณท์ี่ไดส้ะสมมา (Shared Experiences)   
- ความสมัพนัธแ์ละความผกูพนั (Relationship)   
- สถานภาพ (Status)   
- บคุลิกภาพ (Personality)  

Anderson & Rubin (1986) ภาพลกัษณ ์คือ การรบัรูข้องผูบ้ริโภคเก่ียวกบัองคก์รซึ่ง
องคก์รก็เปรียบเสมือนคนที่จะมีภาพลกัษณแ์ละบุคลิกที่ต่างกนัไปในแต่ละองคก์ร  

Frank Jefkins (1993) ภาพลักษณ์ของบริษัท (Corporate Image) หมายถึง ทุกสิ่ง
ทุกอย่างเก่ียวขอ้งกบัองคก์รที่เป็นรูจ้กัของประชาชน โดยผ่านการน าเสนอ อัตลกัษณ ์ขององคก์ร 
(Corporate Identity) เช่น สญัลกัษณ ์เครื่องแบบขององคก์ร ฯลฯ  

พงษ์เทพ วรกิจโภคาทร (2537) ภาพลกัษณ ์คือ ภาพที่เกิดขึน้ในใจ อนัเนื่องมาจาก
ความประทับใจและเกิดเป็นความทรงจ า (ทัง้ดา้นบวกและหรือดา้นลบ) โดยไดม้ีการสะสมและ
พฒันาแกไ้ขปรบัเปลี่ยนไปตามประสบการณท์ี่ไดพ้บเห็นหรือมีสว่นรว่ม โดยเกิดขึน้ได ้2 วิธี คือ  

1. เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ ไม่มีการแต่งเติม  
2. เกิดจากการแต่งเติม ปรบัปรุงใหอ้งคก์รดีขึน้ เพื่อใหเ้กิดภาพลกัษณท์ี่ดีต่อ

องคก์ร  
นิธี สตะเวทิน (2542) ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพที่เกิดขึน้ในจิตใจเกิดการสะสม

เพิ่มขึน้ทีละเล็กละน้อยจนฝังในจิตใจของคน ท าใหค้น ๆ นัน้ มีทัศนคติและความรูส้ึกนึกคิดต่อ
องคก์ร ซึ่งภาพเหลา่นัน้อาจจะมาจากประสบการณต์รงทางออ้มของคนนัน้เอง  

วิมลพรรณ ์ตัง้จิตความดี (2543) ภาพลกัษณ ์หมายถึง ภาพของหน่วยงาน องคก์ร 
หรือสถาบนัในความรูส้ึกของคนที่มีประสบการณเ์ก่ียวขอ้ง ซึ่งมาจากพฤติกรรมการกระท าต่าง ๆ 
ขององคก์รนัน้ และสั่งสมเป็นระยะเวลานาน  

2.2 ประเภทของภาพลักษณ ์  
วิรชั ลภิรตันกลุ (2540) ภาพลกัษณส์ามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ดงันี ้
2.2.1 ภาพลกัษณข์ององคก์ร (Corporate Image) คือ ภาพลกัษณใ์นใจของคนที่มี

ต่อองคก์ร ที่เก่ียวกบัการบรหิารองคก์ร การจดัการผลิตภณัฑข์ององคก์รนัน้ ๆ   
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2.2.2 ภาพลกัษณข์องสถาบนั (Institution Image) คือ ภาพลกัษณใ์นใจของคนที่มี
ต่อสถาบัน โดยมุ่งเน้นที่ตัวสถาบันเพียงอย่างเดียว ไม่ เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่จ  าหน่าย ซึ่ง
ภาพลกัษณน์ีจ้ะสะทอ้นการบรหิารจดัการและการด าเนินงานของสถาบนัเท่านัน้ 

2.2.3 ภาพลกัษณข์องสินคา้หรือบริการ (Product/Service Image) คือ ภาพลกัษณ์
ในใจของคนที่มีต่อสินคา้หรือบริการขององคก์รอย่างเดียว ไม่เก่ียวกบัตวัองคก์รหรือสถาบนั 

2.2.4 ภาพลกัษณท์ี่มีต่อตราสินคา้ (Brand Image) คือ ภาพลกัษณใ์นใจของคนที่มี
ต่อตรายี่หอ้สินคา้ ยดึมั่นในตราสินคา้ สินคา้หรือบริการที่อยู่ในความทรงจ าและจิตใจของผูบ้ริโภค 
ภาพลกัษณข์องตรายี่หอ้สินคา้ถือว่าเป็นสิ่งเฉพาะตัว ซึ่งเกิดจากการก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์
(Product Positioning) ของสินคา้เพื่อใหเ้กิดความแตกต่าง (Differentiation) จากตราสินคา้ยี่หอ้
อ่ืน   

อย่างไรก็ตาม ภาพลกัษณเ์ป็นสิ่งที่เกิดขึน้ไดแ้ละเปลี่ยนแปลงไดเ้สมอ ซึ่งสามารถ
เปลี่ยนภาพลกัษณท์ี่ดีเป็นภาพลกัษณท์ี่ไม่ดีหรือเปลี่ยนจากไม่ดีกลายเป็นดีก็ได้ เพราะฉะนัน้ การ
สรา้งภาพลกัษณจ์ าเป็นตอ้งอาศยัระยะเวลา ไม่สามารถใชเ้วลาสัน้ ๆ ได ้เนื่องจากภาพลกัษณเ์ป็น
สิ่งที่ตอ้งเกิดขึน้ทีละนอ้ย และสะสมใหม้ากขึน้เรื่อย ๆ จนฝังรากฐานใหม้ั่นคงอยู่ในใจ ทศันคติหรือ
ความรูส้ึกของคน ซึ่งผลที่ไดร้บัจากการสรา้งภาพลักษณ ์คือ ชื่อเสียง ความนิยมชมชอบ ความ
เชื่อมั่น ความเชื่อถือ ศรทัธา  

พรทิพย ์พิมลสินธุ ์(2545) ประเภทของภาพลกัษณ ์จ าแนกไดด้งัต่อไปนี ้ 
1. ภาพลกัษณซ์อ้น (Multiple Image) คือ ภาพลกัษณข์ององคก์ารในมมุมอง

ของคนที่มีความแตกต่างกนัไป ซึ่งความแตกต่างในดา้นวามรู ้ความเชื่อ ฐานะทางการเงิน ฐานะ
ทางสงัคม ระดับการศึกษาและอ่ืน ๆ ของคนที่มีความแตกต่างกนั โดยเฉพาะมีความรู ้ความเชื่อ
และประสบการณ์ที่มีต่อองคก์รต่างกัน ท าใหแ้ต่ละคนมีมุมมองภาพลักษณ์ต่อองคก์รดา้นบวก
ดา้นลบแตกต่างกนั  

2. ภาพลกัษณปั์จจบุนั (Current Image) คือ ภาพลกัษณต์ามความเป็นจรงิใน
ปัจจุบนั ซึ่งจะเป็นภาพลกัษณ์ดา้นบวกหรือดา้นลบก็ได ้โดยเกิดขึน้มาเองโดยธรรมชาติหรือโดย
สรา้งขึน้ก็ตาม ถือว่าเป็นภาพลกัษณท์ี่ส  าคญั หากเป็นภาพลกัษณท์ี่ไม่ดีองคก์รตอ้งปรบัเปลี่ยนให้
ดีขึน้เพราะเป็นสิ่งที่คนมองเห็น ณ ขณะนัน้ 

3. ภาพลกัษณก์ระจกเงา (Mirror Image) คือ ภาพลกัษณท์ี่ฝ่ายบริหารเชื่อว่า
องค์กรเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ซึ่งเสมือนการส่องกระจกจะเห็นภาพของตัวเอง เป็นภาพที่
ผูบ้รหิารมองเห็นตวัเองแต่คนทั่วไปอาจจะมองเห็นไม่เหมือนกนัก็ได ้ 
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4. ภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนา (Wish Image) คือ ภาพลักษณ์ที่ผูบ้ริหารหรือ
พนกังานมีความตอ้งการจะใหเ้กิดขึน้กบัองคก์าร โดยท าทกุอย่างใหเ้กิดภาพลกัษณท์ี่พงึปรารถนา
ขึน้ เป็นการก าหนดเปา้หมายที่องคก์ารตอ้งการสรา้งภาพลกัษณ ์

2.3 องคป์ระกอบของภาพลักษณ ์  
Boulding (1975) องคป์ระกอบของภาพลกัษณ ์แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ซึ่งแต่ละส่วนมี

ปฏิสมัพนัธก์นั ดงันี ้  
1. องคป์ระกอบเชิงการรบัรู ้(Perceptual Component) คือ สิ่งที่คนไดจ้ากการ

มองเห็น สงัเกตจนน าไปสู่การรบัรู ้(Clues) อาจเกิดจากบุคคลอ่ืน สถานการณ ์สถานที่ ความคิด
หรือสิ่งต่าง ๆ   

2. องค์ประกอบเชิงการเรียนรู้ (Cognitive Component) คือ ภาพลักษณ์ที่
เก่ียวความรู ้เก่ียวกบัลกัษณะ ประเภท คณุสมบติั ความแตกต่างของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู ้
สงัเกต 

3. องค์ประกอบเชิงความรู้สึก (Affective Component) คือ ภาพลักษณ์ที่
เก่ียวกับความรูส้ึกของคนที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ความรูส้ึก ความผูกพัน การยอมรับหรือไม่ยอมรับ 
ความชอบหรือไม่ชอบ   

4. องค์ประกอบเชิงการกระท า (Affective Component) คือ ภาพลักษณ์ที่
เก่ียวกบัความมุ่งหมายหรือเจตนาที่จะเป็นการกระท าที่ตอบโตส้ิ่งเรา้ต่าง 

Harrison (1995) องคป์ระกอบของภาพลกัษณท์ี่สมัพนัธก์นั  ดงันี ้  
1. บุคลิกภาพ (Personality) คือ บุคลิกภาพ คุณสมบติั หรือลกัษณะการรบัรู ้

ของคนภายนอก ซึ่งเป็นการบ่งบอกลักษณะขององคก์ร ทัศนคติในการมองเห็นต่อ ซึ่งสามารถ
น ามาใชเ้ป็นหลกัเกณฑท์ี่เป็นมาตรฐาน   

2. ชื่อเสียง (Reputation) คือ ชื่อเสียงขององคก์รที่คนความเชื่อถือ ใหค้วาม
มั่นใจ ไวว้างใจในคณุภาพ มาตรฐานของผลิตภณัฑ ์ 

3. เอกลกัษณ ์(Corporate Identity) คือ ความโดดเด่นขององคก์ร เครื่องบ่งชี ้
ทางกายภาพขององคก์ร ซึ่งเอกลกัษณส์ะทอ้นบุคลิกภาพและแสดงภาพขององคก์รไดอ้ย่างชัดเจน
และมีคณุค่า   

4. คุณค่าหรือจรรยาบรรณขององคก์ร (Value/Ethics) คือ ความดีความชอบ
หรือจรรยาบรรณที่ไดร้บัการยอมรบั ยกย่องจากคนภายนอก มาตรฐานในการปฎิบติัดีของคนใน
องคก์ร ที่ไม่ท าใหเ้กิดภาพลกัษณท์ี่ไม่ดีต่อองคก์ร  
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สรุปไดว้่า องคป์ระกอบของ ภาพลกัษณม์ี 4 ดา้น ไดแ้ก่ องคป์ระกอบเชิงการ
รบัรู ้องคป์ระกอบเชิงเรียนรู ้องคป์ระกอบเชิง ความรูส้ึก และองคป์ระกอบเชิงการกระท า  จาก
องคป์ระกอบของภาพลกัษณท์ี่กล่าวมาขา้งตน้ คือ ความรู้เชิงอตัวิสยัของแต่ละบุคคลจะถูกน ามา
ประกอบกนัเป็นภาพลกัษณข์องสิ่งต่าง ๆ รวม ไปถึงพฤติกรรมของบุคคลก็ขึน้อยู่กบัภาพลกัษณท์ี่
มีอยู่ในจิตใจของแต่ละบคุคล  

2.4 ลักษณะของภาพลักษณอ์งคก์ร   
Boorstin (1973) ลกัษณะของภาพลกัษณอ์งคก์ร ดงันี ้  

1. ภาพลักษณ์องคก์รเป็นสิ่งที่ไม่มีจริง สรา้งขึน้เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์
และเสริมสรา้งความประทับใจ เป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ใหเ้กิดความมีชื่อเสียงของเครื่องหมาย
การคา้และชื่อเสียงของสินคา้ใหป้ระทบัใจผูบ้รโิภค  

2. ภาพลกัษณอ์งคก์รเป็นสิ่งที่เชื่อถือได ้ภาพลกัษณข์องบางสิ่งบางอย่างจะไม่
มีประโยชนเ์ลย หากคนไม่ใหค้วามเชื่อถือ โดยภาพลกัษณอ์งคก์รจะสามารถอยู่ได ้ตอ้งถูกสรา้ง
ขึน้มานัน้ไม่ขดักับทศันคติหรือจิตส านึกของคนทั่วไป แต่การสรา้งความน่าเชื่อถือจะเกิดขึน้ไดต้อ้ง
ใช ้ระยะเวลาพอสมควร   

3. ภาพลกัษณอ์งคก์รเป็นสิ่งที่ไดร้บัการสรา้งสรรคข์ึน้มาอย่างมีแผนการ มกีาร
ก าหนดให้เหมาะสมกับความเป็นจริง เหมาะสมกับหน่วยงาน และเหมาะสมกับผู้รับหรือ
กลุม่เปา้หมาย   

4. ภาพลกัษณอ์งคก์รเป็นสิ่งที่เขา้ใจไดง้่าย โดยการน าเสนอภาพลกัษณผ์่าน
สื่อต่าง ๆ และมักจะพูดถึงข้อดีบางอย่างของผลิตภัณฑ์หรือองค์กร ดังนั้นการเลือกน าเสนอ
ภาพลกัษณส์ูส่าธารณชนจึงตอ้งน าเสนอสิ่งที่เขา้ใจง่ายไม่ตอ้งตีความลึกซึง้   

5. ภาพลักษณ์องคก์รที่มีลักษณะเรียบง่าย ซึ่งในบางครัง้สิ่งที่ตอ้งการสรา้ง
ภาพลกัษณ ์องคก์รบางอย่าง โดยที่ตวัตนที่แทจ้ริงแลว้อาจมีความยุ่งยากซบัซอ้นและยากแก่การ
เขา้ใจ สินคา้บางประเภทที่เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสงู สว่นใหญ่จะมีการน าเสนอภาพลกัษณท์ี่เรียบ
ง่าย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความร าคาญใจของกลุม่เปา้หมาย และสรา้งความรูส้กึที่ดี  

6. ภาพลกัษณอ์งคก์รที่มีสองนัย ถือเป็นความคลุมเครือระหว่างจินตนาการ
และความรูส้ึก ความคลมุเครือระหว่างความคาดหวงัและความเป็นจรงิ ซึ่งการมีลกัษณะสองนัยนี ้
เหมาะกบัการด าเนินงานในอนาคตที่ยากในการคาดคะเนหรือรสนิยมที่อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงได ้ 
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ปารีณา อภิชนาธง (2556)  ลกัษณะภาพลกัษณอ์งคก์ร ดงันี ้  
1. ภาพลกัษณท์ี่สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามสถานการณห์รือเหตุการณ์การ

กระท าที่เกิดขึน้ ตามความรูส้กึที่เกิดขึน้ และทศันคติของคนในขณะนัน้ที่มีต่อองคก์ร   
2. ภาพลกัษณท์ี่สญูเสียไปแลว้มกัจะแกไ้ขไดย้าก  
3. ภาพลกัษณท์ี่เป็นนามธรรมที่เกิดจากการโฆษณาจะเกิดขึน้เร็วและหายไป

อย่างรวดเร็ว แต่ภาพลกัษณท์ี่เป็นรูปธรรม เกิดจากการกระท า การท าประโยชนเ์พื่อสงัคม จะเป็น
ภาพลกัษณท์ี่คงทนถาวร   

4. ภาพลกัษณท์ี่ไม่ถาวร เช่น ข่าวลือ การใสร่า้ยปา้ยสี ถา้สามารถพิสจูนค์วาม
จรงิและปฏิบติัดีในภายหลงั จะช่วยใหภ้าพลกัษณน์ีห้ายไปได ้ 

สรุศกัดิ ์ประสาร (2558) ลกัษณะของภาพลกัษณอ์งคก์ร ม ี2 ลกัษณะ คือ  
1. ภาพลักษณ์องคก์รเชิงบวก เป็นสิ่งที่ตอ้งสรา้งขึน้ ในดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้น

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม การบริหารหน่วยงาน การเอาใจใส่ การมีอธัยาศยัที่ดีต่อลกูคา้ ผูบ้ริหาร
เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นบุคคลที่ท าคุณประโยชนแ์ก่สังคมและประเทศชาติ เป็นตน้ สามารถ
สรา้งไดด้งันี ้ 

1.1 เป็นหน่วยงานที่มี่ความรบัผิดชอบต่อสงัคม   
1.2 เป็นหน่วยงานที่ปฏิบติัภายใตก้ฎหมายของสงัคม   
1.3 เป็นหน่วยงานที่ยดึมั่นขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม   
1.4 เป็นหน่วยงานที่มีระบบบรหิารและฝ่ายจดัการที่มีประสิทธิภาพ  
1.5 เป็นหน่วยงานที่เจริญกา้วหนา้ทันโลก  ซึ่งมีเทคโนโลยีและการผลิตที่

ทนัสมยั มีความปลอดภยัต่อชีวิตของคนในสงัคม   
1.6 เป็นหน่วยงานที่มีผลิตภณัฑแ์ละการบรกิารท่ีมีคณุภาพ   
1.7 เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรมีคุณภาพในการท างาน มีบุคลิกภาพที่ดี

และมนษุยสมัพนัธดี์กบัผูม้าติดต่อ เป็นตน้   
2. ภาพลักษณ์องค์กรเชิงลบ เป็นภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่ท าให้เกิด 

ความรูส้ึกไม่เชื่อมั่น ไม่ศรทัธา ไม่เลื่อมใสและไม่ชอบ จนเกิดการต่อตา้น เช่น ข่าวลือ การบริหาร
จัดการที่ผันผวน ไม่มั่นคง การผลิตการบริการที่ไม่มีคุณภาพ เทคโนโลยีมีความบกพร่อง ปัญหา
แรงงาน การขาดความเชื่อมั่น เป็นตน้ เมื่อเกิดภาพลกัษณเ์ชิงลบตอ้งแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้และตอ้ง
ปรบัปรุงอย่างเรง่ด่วน  
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สรุปไดว้่า ภาพลกัษณอ์งคก์รเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดเ้สมอขึน้อยู่กับ
ประสบการณ์ สิ่งที่กระท าและสภาพการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในองคก์รและปัจจัย
ภายนอกองคก์ร โดยเกิดขึน้ไดจ้ากความประทบัใจ ความรูส้กึดีจนท าใหเ้กิดภาพลกัษณใ์นเชิงบวก 
แต่ถา้หากเกิดจากความรูส้ึกที่ไม่ชอบ ไม่เชื่อมั่น ไม่เสื่อมใสศรทัธา ก็จะท าใหเ้กิดภาพลกัษณใ์น
เชิงลบ  

2.5 ความส าคัญของภาพลักษณอ์งคก์ร   
Kotler (2000) ภาพลักษณ์องคก์รที่มีประสิทธิภาพช่วยใหเ้กิดประโยชนต่์อองค์กร 

คือ  ช่วยเสริมสรา้งบุคลิกเอกลกัษณแ์ละคุณค่าของสินคา้  ช่วยเสนอความแตกต่างที่ชัดเจนและ
เหนือกว่าคู่แข่ง ช่วยใหเ้กิดอารมณค์วามรูส้ึกโดยการถ่ายทอด ภาพลกัษณเ์หล่านีผ้่านการสื่อสาร
ทกุชนิด และการตราสินคา้   

เชษฐวฒุิ กฤตลกัษณ ์(2550) ประโยชนข์องภาพลกัษณอ์งคก์ร สรุปไดด้งันี ้ 
1. ช่วยเสริมสรา้งชื่อเสียงใหก้ับองคก์ร เป็นการมุ่งสรา้งชื่อเสียงใหก้ับองคก์ร

มากกว่าสรา้งชื่อเสียงใหก้ับสินคา้และบริการ โดยหวังว่าชื่อเสียงขององคก์ร จะน ามาสนับสนุน
และอดุหนนุสินคา้และบรกิารไดเ้อง    

2.ช่วยพัฒนาความน่าเชื่อถือต่อองคก์รหากองคก์รใดขาดความน่าเชื่อถือก็
สามารถสรา้งภาพลกัษณเ์พื่อองคก์รพัฒนาความน่าเชื่อถือใหม้ีมากขึน้ แต่หากองคก์รใดมีความ
น่าเชื่อถืออยู่แลว้ และน าวิธีการสรา้งภาพลกัษณม์าใชอ้ย่างถูกวิธี จะท าใหม้ีความน่าเชื่อถือมาก
ขึน้กว่าเดิม    

3. ช่วยท าใหเ้กิดการยอมรบัตวัสินคา้และบริการสงูขึน้ องคก์รที่มีการคืนก าไร
ใหก้บัลกูคา้หรือสงัคมส่วนรวม ซึ่งจะส่งผลใหส้ินคา้และบริการขององคก์รนัน้ มีแนวโนม้ที่จะไดร้บั
การสนบัสนนุจากลกูคา้กลุม่เปา้หมายและบุคคลอื่นมากกว่าองคก์รอ่ืน ๆ   

4. ขยายตลาดใหม่ ได้ง่ายมากกว่าปกติ ถ้าองค์กรใดที่สามารถสร้าง
ภาพลกัษณแ์ละสรา้งความศรทัธาใหเ้กิดขึน้กบัลกูคา้กลุ่มเป้าหมายและคนโดยทั่วไปไดแ้ลว้ ยอม
สง่ผลใหก้ารตอบรบัเป็นไปไดง้่ายขึน้   

5. ช่วยสร้างความแตกต่างให้กับองค์กร ถ้าหากผู้บริหารให้ความส าคัญ
ภาพลกัษณจ์ะสามารถสรา้งความแตกต่างไดดี้กว่าองคก์รอ่ืน   

อุษา งามมีศรี (2552) ภาพลักษณ์องค์กรสามารถท าให้องค์กรมีชื่อเสียง เป็นที่
ยอมรบั เชื่อถือศรทัธา และท าใหอ้งคก์รมีความเจริญก้าวหนา้ได ้เพราะภาพลกัษณม์ีอิทธิพลต่อ
การรบัรูท้ัง้ทางดา้นรา่งกายและดา้นจิตใจ 
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2.6 ภาพลักษณข์ององคก์าร (Corporate Image) และคุณลักษณะของผู้บริหาร   
Frank Jefkins (1993) ภาพลักษณ์ขององค์การธุรกิจ (Corporate Image) และ

คุณลักษณะของผู้บริหาร    หมายถึง ภาพรวมขององค์การทั้งหมดที่คนรู้จัก เข้าใจ และมี
ประสบการณร์ว่มในองคก์าร ซึ่งการสรา้งภาพลกัษณข์ององคก์าร เช่น สญัลกัษณ ์เครื่องแบบ ฯลฯ  

2.7 กระบวนการส่ือสารเพ่ือสร้างภาพลักษณ ์  
การสื่อสารเพื่อสรา้งภาพลกัษณน์ัน้เป็นสิ่งส าคัญจึงตอ้งมีวางแผนในการสื่อสารให้

ชัดเจน และมีการปรบัปรุงการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อสื่อสารใหผู้บ้ริโภครบัรูถ้ึงภาพลักษณ์ที่
บรษิัท และองคก์รสื่อสารไปสูผู่บ้รโิภค   

พจน์ ใจชาญสุขกิจ (2550) กระบวนการสื่อสารเพื่ อจูงใจหลายรูปแบบกับ
กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมายเพื่อ เปลี่ยนพฤติกรรมและเพื่อสื่อสารภาพลกัษณ์ไปสู่
ผูบ้ริโภคใหรู้จ้กัและมีความคุน้เคย และเกิดเป็น ความเชื่อมั่นในสินคา้และบริการตามภาพลกัษณ์
ที่บรษิัทหรือองคก์รท าการสื่อสารออกไป ม ี4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

1. ผู้ส่งสาร คือ บริษัทหรือองค์กรที่ท าการสื่อสาร ไปยังผู้บริโภค ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารช่องทางต่าง ๆ ที่ทางองคก์รไดก้ าหนดไวไ้ปยงัผูร้บัสาร เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบกลบัจาก
ผูร้บัสาร ในเรื่องของความชื่นชมในภาพลกัษณท์ี่มีต่อ บริษัทและองคก์ร โดยตอ้งสื่อสารใหผู้ร้บั
สารรบัรูใ้นเรื่องที่ช่วยสรา้งภาพลกัษณท์ี่ดี เช่น ความโปร่งใส ซื่อสตัย ์สจุริต ความเชี่ยวชาญ เป็น
ตน้ ดว้ยเหตุนี ้บริษัทและองคก์รจึงตอ้งท าการสื่อสารเรื่องต่าง ๆ นีไ้ปยังผูบ้ริโภคอย่างสม ่าเสมอ
เพื่อสรา้งใหเ้กิดภาพลกัษณท์ี่ดีแก่บรษิัทและองคก์ร   

2. ขอ้มลูที่สื่อสาร เป็นขอ้มลูหรือประเด็นตอ้งการสื่อสารที่บรษิัทหรือองคก์รท า
การสื่อสารไปถึงผูบ้รโิภค โดยแบ่งไดเ้ป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่  

2.1 ดา้นการบริหาร น าเสนอขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทและองค์กร เช่น 
นโยบาย ความเคลื่อนไหวขององคก์ร การบรหิารงาน การด าเนินงาน ผลประกอบการ เป็นตน้ เพื่อ
สรา้งความเชื่อมั่น  

2.2 ด้านบริการและการตลาด น าเสนอเก่ียวกับสินค้าหรือบริการของ
องคก์รใหผู้บ้รโิภคทราบ และควรท าอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อ สินคา้
หรือบรกิารของบรษิัทและองคก์ร  

2.3 ด้านบทบาททางสังคม น าเสนอข้อมูลเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อ
สงัคมขององคก์ร การคืนก าไรแก่สงัคม กิจกรรมทางดา้นสงัคมที่ทางบริษัทหรือองคก์รจัดขึน้เอง
หรือรวมกบัองคก์รอ่ืน ๆ และจะตอ้งท าการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรา้งใหเ้กิดความยอมรบัใน
สงัคมต่อบรษิัทและองคก์ร  
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3. ช่องทางการสื่อสาร เป็นช่องทาง ที่ผูส้ง่สารใหส้ง่ขอ้มลูไปยงัผูร้บัสาร  ดงันัน้
การเลือกช่องทางการสื่อสารเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับบริษัทและองค์กร  วางแผนในการเลือกใช้
ช่องทางการสื่อสารใหเ้หมาะสมและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายขององคก์รใหม้ากที่สุด สามารถใชช้ื่อง
ทางที่หลากหลายในการสื่อสาร เพื่อใหก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จในการ
สื่อสาร และทราบผลตอบรับที่จะสามารถน าไปปรับปรุงบริษัทและองค์กร เพื่อช่วยสร้าง
ภาพลกัษณท์ี่ดีใหแ้ก่บรษิัทและองคก์ร   

4. ผูร้บัสาร เป็นผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียกบับริษัทและองคก์ร ผูบ้รโิภค หรือบคุคล ที่
บริษัทหรือองค์ท าการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยผู้รับสาร ถือว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลใน
กระบวนการสื่อสารอย่างมาก เพราะผูร้บัสารไดร้บัสารแลว้จะท าใหเ้กิดผลในดา้นต่าง ๆ ทัง้ทางดี
และดา้นลบจากสารนัน้ ท าใหเ้กิดกระบวนการตดัสินใจ เช่น ความรูส้กึชอบและไม่ชอบ เกิดการซือ้ 
รวบไปถึงการรวบรวมขอ้มลูเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในอนาคต เป็นตน้ 

ดังนั้น จากกระบวนการสื่อสารเพื่อสรา้งภาพลักษณ์ดังกล่าว สรุปไดว้่า การสรา้ง 
ภาพลกัษณคื์อสิ่งที่เกิดขึน้ไดแ้ละมีสามารถเปลี่ยนแปลงไดอ้ยู่เสมอ และส่งผลกระทบต่อ องคก์ร
ทัง้ในดา้นภาพลกัษณท์ี่ดีและภาพลกัษณใ์นดา้นลบจากปัจจัยต่าง ๆ ที่องคก์รจะตอ้งเผชิญ การ
สรา้งภาพลกัษณท์ี่ดีจึงมีความส าคญั ภาพลกัษณท์ี่ดีนัน้สามารถที่จะสรา้งขึน้ได ้โดยผ่าน การให้
ข่าวสารและความรูเ้ก่ียวกับองคก์ร และการสื่อสารทางการตลาด โดยผ่านเครื่องมือส่วน ประสม
ทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นผูส้ง่สาร ขอ้มลูที่สื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร และผูร้บัสาร  

2.8 การก าหนดภาพลักษณต์ามกรอบทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด   
สว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ทัง้ 4 จ าแนกไดด้งันี ้  
2.8.1 ภาพลกัษณท์ี่พึงประสงคด์า้นผลิตภณัฑท์ี่จ  าหน่าย อย่างเช่น สินคา้มีคณุภาพ

น่าเชื่อถือ สินคา้ทนัสมยั สินคา้มีเอกลกัษณโ์ดดเด่น สินคา้มีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี   
2.8.2 ภาพลกัษณท์ี่พงึประสงคด์า้นราคา โดยทั่วไปผูบ้รโิภคจะเริ่มตน้จากจุดแรก คือ 

ราคาผลิตภณัฑม์ียติุธรรม เหมาะสมภายใตก้ารแข่งขนัที่รุนแรง  
2.8.3 ภาพลักษณ์ที่พึงประสงคด์้านช่องทางจ าหน่ายสินคา้ สถานที่ การกระจาย

สินคา้ และระยะเวลาที่ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก เช่น ตวัแทน ผูค้า้ใหค้รอบคลมุพืน้ที่
ทั่วถึง เป็นตน้   

2.8.4 ภาพลกัษณท์ี่พงึประสงคด์า้นการสง่เสรมิการตลาด จ าแนกได ้ดงันี ้  
2.8.4.1 ภาพลกัษณข์องกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาด เช่น โฆษณาและ

ประชาสมัพนัธ ์มีความทนัสมยั จรงิใจ ไม่โออ้วดเกินจรงิ 
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2.8.4.2 ภาพลกัษณข์องกิจกรรมส่งเสริมการขาย รูปแบบและอรรถประโยชน์
ต่อผูบ้ริโภค การจัดกิจกรรมและมีอุปกรณก์ารส่งเสริมการขายที่ความทันสมัย และเหมาะสมกบั
สินคา้ เช่น การวางสินคา้ แคตตาล๊อก พรีเซ็นเตอร ์เป็นตน้  

2.8.5 ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ด้านการบริการ การบริการเกิดขึน้จากพนักงาน
บริการและระบบบริการธุรกิจ ดังนัน้ ตอ้งพัฒนาระบบบริการใหม้ีความครอบครุม รวดเร็ว และ
ถูกตอ้ง ไปพรอ้มกับการพัฒนาพนักงานที่ใหบ้ริการตอ้งมีความรู ้ความเชี่ยวชาญ คล่องแคล่ว มี
ความสภุาพ มีบคุลิกภาพที่ดี และอธัยาศยัดี เพื่อใหบ้รกิารไดเ้ต็มที่   

2.8.6 ภาพลกัษณท์ี่พึงประสงคด์า้นองคก์าร เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัหรืออตัลกัษณ์
เฉพาะตัว โดยยึดแนวคิดในการเป็น “องค์กรที่ ดีของสังคม” (Good Corporate Citizen) เช่น 
ความรูค้วามสามารถของผูบ้ริหาร คุณธรรมของผูบ้ริหาร ความมั่นคงความกา้วหนา้ขององคก์ร 
ความทนัสมยัทางวิทยาการขององคก์ร ประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน และมนุษยสมัพนัธ์
ของพนกังาน เป็นตน้ 

สรุปไดว้่า การก าหนดภาพลกัษณท์ี่พึงประสงค์ตอ้งอาศัยกรอบทฤษฎีส่วนประสม
ทางการตลาดซึ่งประกอบดว้ย ภาพลกัษณท์ี่พงึประสงคด์า้นสินคา้หรือบรกิารท่ีจ าหน่าย ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด ดา้นการบรกิาร และดา้นองคก์าร 

2.9 เกณฑก์ารวัดภาพลักษณ ์  
Kotler (2003 อา้งใน ธนวรรณ แสงสวุรรณ, อดิลลา่ พงศย์ี่หลา้, อไุรวรรณ แยม้นิยม, 

ยทุธนา ธรรมเจรญิ และยงยทุธ ฟพูงศศิ์รพินัธ์, 2549)  การสรา้งตราสินคา้ สามารถสื่อความหมาย
ได ้6 ดา้น ดงันี ้  

1. คุณสมบัติ (Attributes) คุณสมบัติของผลิตภัณฑ ์เช่น Tesla ท าใหน้ึกถึง
รถยนตห์รูหรา ทนัสมยั เทคโนโลยีขัน้สงู ปลอดภยั 

2. คุณประโยชน ์(Benefits) คือ คุณประโยชน์ตามหน้าที่และคุณประโยชน์
ทางอารมณ ์เช่น ความทนทาน แสดงใหเ้ห็นคุณประโยชนต์ามหน้าที่การใชง้าน หรือคุณสมบัติ
ราคาแพง แสดงใหเ้ห็นคณุประโยชนท์างอารมณ ์  

3. คณุค่า (Value) คณุค่าที่บ่งบอกบางสิ่งบางอย่างของผลิตภัณฑห์รือผูผ้ลิต 
เช่น Tesla บ่งบอกถึงความปลอดภยั สมรรถนะ  

4. วฒันธรรม (Culture) เป็นตวัแทนของวฒันธรรม เช่น Tesla เป็นตวัแทนของ
วฒันธรรมความเปลี่ยนแปลง ทนัสมยั โลกอนาคตและคณุภาพสงู   
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5. บุคลิกภาพ (Personality) บ่งบอกถึงผลิตภัณฑว์่าเป็นอย่างไร เช่น หรูหรา 
ราคาแพง สดใส สะดวกต่อการใชง้าน  

6. ผูใ้ช ้(User) บ่งบอกประเภทลกัษณะของผูบ้รโิภคที่ซือ้หรือใช ้ความสามารถ
ในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายได้ในด้านของประสิทธิภาพ 
(Performance) และสิ่งทีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible) ไม่ว่าจะเป็น    

- ความน่าเชื่อถือ (Trust/Reliability)   
- ความมั่นใจ (Confidence)  
- ความคุน้เคย (Familiarity)   
- ประสบการณท์ี่ไดส้ะสมมา (Shared Experiences)   
- ความสมัพนัธแ์ละความผกูพนั (Relationship)   
- สถานภาพ (Status)   
- บคุลิกภาพ (Personality)  

3.ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับความภักดี  
3.1ความหมายของความภักดี   

Aaker (1991) ความภักดี เป็นความผูกพันของผูบ้ริโภคต่อตราสินค้า และบ่งชีถ้ึง
ความเป็นไปไดข้องผูบ้รโิภคที่จะเปลี่ยนไปและผูบ้ริโภคยงัมีสว่นในการลดตน้ทนุทางการตลาดของ
องคก์ร   

Oliver (1999) ความภกัดี คือ ความผูกมดัอย่างลึกซึง้ที่จะท าใหเ้กิดการซือ้ซ  า้หรือให้
การสนบัสนนุผลิตภณัฑท์ี่พงึพอใจอย่างสม ่าเสมอในอนาคต จะท าใหม้ีการซือ้ซ  า้ในตราสินคา้เดิม  

ธีรพนัธ ์โลห่ท์องค า (2550)  ความภกัดี คือ ความเก่ียวพนัหรือความผกูพนัที่มีต่อตรา
สินคา้ การบริการ ธุรกิจ  ผูผ้ลิต หรืออย่างอ่ืน ๆ ตามพืน้ฐานความชอบหรือความตอ้งการ มีการ
รว่มกิจกรรมการตลาดกบัตราสินคา้นัน้และซือ้สินคา้นัน้ซ  า้ ๆ  

นพกร ศรีจ านง (2551) ความภักดี  คือ ความยึดแน่น ความผูกพัน ความซื่อสัตย์ 
ความพึงพอใจ ความไวว้างใจ ความเชื่อถือ และทศันคติที่มีต่อผลิตภณัฑห์รือตราสินคา้ จนท าให้
เกิดการซือ้ซ  า้อย่างต่อเนื่อง   

ศิริวรรณ เสรีรตันแ์ละคณะ (2552) ความภกัดีในตราสินคา้ คือ ความซื่อสตัยต่์อตรา
สินคา้ มีผลต่อการซือ้สินคา้ซ า้ หากมีความภักดีสูง แสดงว่ามีทัศนคติที่ดีต่อตราสินคา้ ยึดมั่นใน
ตราสินคา้และความพยายามที่จะแสวงซือ้สินคา้นัน้อย่างต่อเนื่อง   
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ธัญภา บ ารุงพืช (2553) ความภักดี คือ การใชบ้ริการซ า้ ๆ ทัศนคติดีต่อตราสินคา้
และการรบับริการที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าใหเ้กิดความภกัดีและการบอกต่อตราสินคา้ และส่งผลใหไ้ม่
สนใจตราสินคา้อ่ืน 

3.2 ความส าคัญของความภักดี   
Pearce (1997) ลูกค้าที่มีคุณค่าต่อธุรกิจมากที่สุด คือ ลูกค้าที่ภักดีต่อตราสินค้า 

ดังนัน้ จึงควรมุ่งสรา้งความภกัดี จะท าใหไ้ดก้ าไรในระยะยาว ทัง้นีค้วามภักดียังเป็นเครื่องมือใน
การท าใหย้อดขายเพิ่มขึน้และสามารถป้องกันส่วนแบ่งตลาดได ้และมีผลท าใหเ้กิดแรงจูงใจที่
หลากหลายได ้แต่ควาภกัดีเป็นสิ่งที่เกิดขึน้ไดย้าก 

Oliver (1999) ความภักดีของตราสินคา้เป็นจิตวิทยาในเชิงลึก การที่จะท าให้เกิด
ความมุ่งมั่นที่จะให้มีการซือ้ผลิตภัณฑ์ใหม่ และมีการซือ้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอย่างสม ่าเสมอ
ต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งจะก่อใหเ้กิดการใชแ้บรนดเ์ดียวกันหรือชุดแบรนดเ์ดียวกันซ า้ ๆ แมว้่าจะมี
การเปลี่ยนแปลงสถานการณห์รือการท าการตลาดที่อาจมีผลต่อพฤติกรรมก็ตาม   

วรารตัน ์สนัติวงษ ์(2549) ความภกัดีสรา้งความไดเ้ปรียบใหก้บัองคก์ร ไดด้งันี ้ 
1. การเพิ่มก าไร   
2. ลดการสง่เสรมิการตลาดและท าใหคู้่แข่งเขา้ตลาดยาก   
3.ลดตน้ทนุการขาย การตลาด และตน้ทนุที่จ่ายเพื่อหาลกูคา้ใหม่ลดลง   
4. ปอ้งกนัคู่แข่งขนัหรือท าใหคู้่แข่งขนัอ่อนแอ   
5. เพิ่มพลงัในการเจรจาต่อรองกบัผูจ้ดัจ าหน่าย  
6. ท าใหอ้อก สินคา้ใหม่ไดง้่ายขึน้   
7. ลกูคา้ที่มีความพงึพอใจจะมีการอา้งอิงต่อ  
8. ลกูคา้ที่พงึพอใจมีความสมคัรใจที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึน้   
9. โอกาสที่บรษิัทจะเสนอขายสินคา้ในสายผลิตภณัฑอ่ื์น (Cross Selling) ได ้ 

ชุลีรตัน ์กอ้นทอง  (2553) ความภักดีมีความส าคัญ สามารถสรา้งก าไรในระยะยาว
ของธุรกิจได ้การบริหารจ าเป็นตอ้งวางแผนกลยุทธก์ารทางตลาดที่มุ่งใหค้วามส าคญักบัลกูคา้ที่มี
ความภักดีเป็นหลกั เพราะกลุ่มลูกคา้ที่จงรกัภกัดีจะมีการซือ้ซ  า้และมีโอกาสที่จะซือ้ในปริมาณที่
เพิ่มมากขึน้ เนื่องจากมีความรูส้ึกที่ดีต่อตราสินคา้ส่งผลท าใหย้อดขายสูงขึน้และรกัษาส่วนแบ่ง
การตลาดเหนือคู่แข่งขนัได ้ 
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3.3 องคป์ระกอบของความภักดี   
Oliver (1999) องคป์ระกอบของความภกัดี ดงันี ้  

1. ความภกัดีที่เกิดจากการรบัรู ้(Cognitive Loyalty) เป็นระยะที่ผูบ้ริโภครบัรู ้
ขอ้มูลความรูเ้ก่ียวกับตราสินคา้หรือผลิตภัณฑ  ์ท าใหเ้กิดความพึงพอใจที่จะเลือกใช ้ท าใหเ้กิด
ความศรทัธา ความเชื่อมั่น โดยเกิดจากประสบการณต์รงในการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารหรือ อย่างไรก็
ตามโดยธรรมชาติหากมีการติดต่อสื่อสารกนัอย่างเป็นประจ า ความพอใจจะไม่เป็นกระบวนการที่
ลกึซึง้ของความภกัดี จะไม่ลกึซึง้มากกว่าการแสดงออกอย่างเดียว ถา้ความพอใจเป็นกระบวนการ
จะเป็นสว่นหนึ่งของประสบการณข์องผูบ้รโิภคและจะกลายเป็นความรูส้กึ   

2. ความภักดีที่เกิดจากความรูส้ึก (Affective Loyalty) เป็นขัน้ที่ผูบ้ริโภครูส้ึก
ไม่ชอบหรือชอบในตราสินคา้ เกิดจากความพอใจของผูบ้รโิภคที่ขึน้อยู่กบัโอกาส ซึ่งจะแสดงใหเ้ห็น
ถึงความรูส้ึกพอใจ มีความสขุ ความภกัดีที่จะเกิดจากความรูส้กึในใจของผูบ้ริโภคในขณะที่ไดร้บัรู ้
ขอ้มลูโดยตรงจากผลิตภณัฑ ์และความรูส้ึกเป็นสิ่งที่อยู่ในใจซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะขจดัไป อย่างไรก็
ตามรูปแบบของความภักดีจะมีการปรบัเปลี่ยนไดข้ึน้อยู่กับหลกัฐาน ขอ้มูล ขอ้เสียที่ไดร้บัรูจ้าก
ผลิตภณัฑน์ัน้ ๆ ดงันัน้เป็นความตอ้งการของผูบ้ริโภคหากความภกัดีต่อผลิตภณัฑน์ัน้อยางลึกซึง้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ได ้  

3. ความภักดีที่เกิดจากความตัง้ใจ(Conative Loyalty) เป็นขัน้แสดงออกของ
ผูบ้ริโภคที่มีต่อตราสินคา้ เป็นขัน้ตอนต่อไปของการพฒันาความภกัดีที่เกิดจากการแสดงออกของ
ผูบ้ริโภคที่ตอ้งการจะซือ้ผลิตภัณฑน์ัน้ ๆ ซ า้ๆ เพราะไดแ้รงจูงใจจากการ ใช้ผลิตภัณฑ ์โดยที่ซือ้
จากความตัง้ใจของผูบ้รโิภค  

4. ความภกัดีที่เกิดจากการกระท า (Action Loyalty) เป็นขัน้สดุทา้ยที่ผูบ้รโิภค 
แสดงพฤติกรรมความตัง้ใจในการกลบัไปซือ้สินคา้ดงักล่าวอีกครัง้ หรือพฤติกรรมซือ้ซ  า้ เป็นความ
ภักดีที่มันคงโดยมีความปรารถนาที่จะท าทุกวิถีทางเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสินคา้หรือบริการนั้น ตามที่
ผูบ้รโิภคจงรกัภกัดี   

Serirat, Sirikudta, Tangkrachang and Mechinda (2006) ระดับของความภักดี
เป็นการผสมผสานทัง้มิติดา้นพฤติกรรมและมิติดา้นทัศนคติเขา้ดว้ยกนั โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
ดงันี ้  

1. ความภักดีในระดับต ่า (Low Loyalty)  มีความคงที่ในความผูกพันเชิง
จิตวิทยาในระดบัต ่าและดา้นพฤติกรรมในระดบัต ่า  
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2. ความภกัดีแฝง (Latent Loyalty) มีความคงที่ในความผูกพนัเชิงจิตวิทยาใน
ระดบัสงูแต่ว่ามีดา้นพฤติกรรมในระดบัต ่า 

3. ความภักดีเทียม (Spurious Loyalty) มีความคงที่ในมีความผูกพันเชิง
จิตวิทยาในระดบัต ่าแต่ว่าดา้นพฤติกรรมในระดบัสงู 

4. ความภักดีในระดับสูง (High Loyalty) มีความคงที่ในความผูกพันเชิง
จิตวิทยาในระดบัสงูและดา้นพฤติกรรมในระดบัสงู 

ณฐัพร ดิสนีเวทย ์(2559) ความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้รโิภค มอีงคป์ระกอบ ดงันี ้  
1. ความเชื่อมั่น (Confidence) ผูบ้ริโภคจะมีทัศนคติที่ดีต่อตราสินคา้ต่อเมื่อ

เกิดความมั่นใจหรือมีความเชื่อมั่นในตราสินคา้นัน้ ในสถานการณท์ี่ผูบ้รโิภคตอ้งการซือ้สินคา้ หาก
ผูบ้ริโภค ไม่มีความเชื่อมั่นในตราสินคา้อ่ืนมาก่อน ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะคน้หาขอ้มลูของสินคา้นั้น
เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นก่อนการซือ้ หากตราสินคา้ใดท าใหเ้กิดความเชื่อมั่นแก่ผูบ้ริโภคแลว้ เมื่อ
ตอ้งการซือ้สินคา้ผูบ้รโิภคจะไม่เสียเวลาในการหาขอ้มลูอีก  

2. การเขา้ไปอยู่กลางใจผูบ้ริโภค (Centrality) ความภกัดีต่อตราสินคา้เกิดขึน้ 
ต่อเมื่อตราสินคา้สามารถเชื่อมโยงความรูส้ึกนึกคิด และความเชื่อของผูบ้ริโภคได ้จนเกิดความ
ประทบัใจและศรทัธาตราสินคา้นัน้ จนกลายเป็นความภกัดีในตราสินคา้นัน้ 

3. ความง่ายในการเขา้ถึง (Accessibility) ความภักดีในตราสินคา้จะเกิดขึน้
ง่ายในการเขา้ถึงความรูส้ึกนึกคิดของผูบ้ริโภค เช่น เวลาที่ผูบ้ริโภคตอ้งการถ่าย เอกสารจะนึกถึง 
Xerox เป็นตน้ เนื่องจากตรา สินคา้นัน้นัน้สามารถหาซือ้ไดง้่ายและมีการติดต่อสื่อสารกนัระหว่าง
ผูบ้ริโภคอยู่เสมอตราสินคา้ใด ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความเชื่อมั่ น จะง่ายต่อการเขา้ถึงและอยู่ในใจ
ผูบ้รโิภค จะท าใหผู้บ้รโิภคไม่จ าเป็นตอ้งเสียเวลาในการหาขอ้มลูเมื่อตอ้งการซือ้สินคา้ ผูบ้รโิภคจะ
เลือกตราสินคา้ที่ท าใหรู้ส้ึกดีเหลา่นัน้และเป็นความภกัดีต่อตราสินคา้ในที่สดุ และอาจแนะน าบอก
ตอบเพื่อน คนรูจ้กัหรือญาติสนิท ท าใหเ้พิ่มฐานลกูคา้มากขึน้  

3.4 การวัดความภักดีต่อการบริการ   
Jacoby and Chestnut (1978) ความภกัดีไม่ใช่แค่การวดัพฤติกรรมการซือ้ซ  า้เท่านัน้

แต่ความภกัดียงัสามารถวดัในมิติอ่ืนอีก และการวดัความภกัดีมลีกัษณะ 3 ประการ คือ  
1. แนวคิดซึ่งมุ่งวดัเฉพาะพฤติกรรมความภกัดี (Behavioral Measurements)   
2. แนวคิดซึ่งมุ่งวดัเฉพาะทศันคติที่ภกัดี (Attitudinal Measurements)  
3. แนวคิดซึ่งมุ่งวัดความภกัดีทัง้ในแง่ของทัศนคติและพฤติกรรมประกอบกนั 

(Composite Measurements)   
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Blare, Armstrong and Murphy (2003) การวดัความภกัดีจากมมุมองของการตลาด 
โดยแบ่งเป็น   

1. ความภักดีทางอารมณเ์ป็นมุมมองเชิงจิตวิทยา (Psychological) โดยมอง
ว่าความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ ท าให้ผู ้บริโภคผูกพันและมีทัศนคติที่ดี ซึ่งเกิดจาก ความเชื่อมั่น 
(Confidence) การ เข้า ไปอยู่ กลางใจผู้บริ โภค  (Centrality) และความง่ ายในการ เข้าถึ ง 
(Accessibility)   

2. ความภักดีทางพฤติกรรม พิจารณาจากการซือ้ (Purchase Behavior) ถูก
น ามาใชม้ากที่สดุ เพราะสามารถวดัไดง้่ายจากการสงัเกต โดยความภกัดีต่อผลิตภณัฑก์็คือการที่
ซือ้ซ  า้หรือใชบ้ริการบ่อยครัง้จนเกิดเป็นความภกัดีซึ่งรูปแบบของพฤติกรรมที่สงัเกตได้ เช่น อตัรา
ความถ่ีในการซือ้สินคา้ ความถ่ีในการใชบ้รกิารหรือจ านวนจากการซือ้สินคา้ เป็นตน้  

สมิต สชัฌกุร(2550) การวดัระดบัความภกัดี วดัไดด้งันี ้  
1. การวัดดา้นพฤติกรรม (Behavioral Measurement) สงัเกตจากพฤติกรรม

การซือ้ซ  า้ อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการซือ้ซ  า้อาจเกิดขึน้จากหลายปัจจยัและมิไดเ้กิด
จากความภักดีเพียงอยางเดียวเท่านั้น เช่น การใชบ้ริการธนาคารในหมู่บา้นที่ตนอาศัยอยู่ เป็น
ประจ าทัง้ที่ไม่ไดเ้กิดจากความรูส้ึกประทับใจแต่เหตุผลเป็นเพราะธนาคารอยู่ใกลแ้ละมีอยู่เพียง
แห่งเดียว และ หากมีธนาคารใหม่เปิดอยู่ใกลก้นัลกูคา้ก็อาจเปลี่ยนไปใชบ้ริการธนาคารที่เปิดใหม่
ก็อาจเป็นได ้ 

2. การวัดดา้นเจตคติ (Attitudinal Measurement) วัดอารมณ์ความรูส้ึกของ 
ลกูคา้ว่ามีความผูกพันเป็นส่วนหนึ่งของการบริการพรอ้มที่จะร่วมกิจกรรมที่จัดเตรียมไว้ สามารถ
วดัไดย้าก แต่สงัเกตไดจ้ากการแสดงออกของลกูคา้ เช่น การบอกต่อใหก้ับคนรูจ้ัก ชื่นชมใหผู้อ่ื้น
ฟังหรือปกปอ้งเมื่อผูอ่ื้นพดูถึงองคก์รในเรื่องไม่ดี   

3. การวัดแบบผสม (Composite Measurements) โดยรวมแนวคิดการวัดทั้ง
สองแบบมาใชร้ว่มกนั โดยนกัการตลาดนิยมวดัระดบัความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการดว้ยค าถาม ดงันี ้ 

3.1 ท่านมีแนวโนม้การใชบ้รกิารนีซ้  า้หรือไม่ในอนาคต   
3.2 ท่านจะแนะน าใหบ้คุคลที่ตนรูจ้กัใชบ้รกิารของเราหรือไม่ในอนาคต   
3.3 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจใน การให้บริการของเรามากน้อย

เพียงใด     
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3.5 แนวคิดเร่ืองความภักดีจากมุมมองของการตลาด   
ทัง้ในสว่นของทศันคติหรืออารมณแ์ละ ความประพฤติ ดงันี ้ 

3.5.1 การภกัดีทางอารมณ ์เป็นมมุมองเชิงจิตวิทยา (Psychological) คือตรา
ที่ท าใหผู้บ้ริโภคมีทัศนคติที่ดีและผูกพันดว้ยเป็นอย่างมาก เกิดจาก 3 ส่วนที่ส  าคัญ คือ ความ
เชื่อมั่น (Confidence) การเข้าไปอยู่กลางใจผู้บริโภค (Centrality) และการเข้าถึงได้โดยง่าย 
(Accessibility)   

3.5.2 การภกัดีทางพฤติกรรม (Purchase Behavior) จะประเมินไดจ้ากการซือ้ 
ถูกน ามาใชบ้่อย เพราะสามารถวดัไดง้่าย โดยดจูากการซือ้ซ  า้ในสว่นของตราสินคา้เดิม และมีการ
ซือ้ซ  า้บ่อย ๆ จนเกิดขึน้เป็นความภกัดี สงัเกตได ้เช่น อัตราการกลบัมาใชบ้ริการซึ่งความถ่ีความ
บ่อยของการซือ้สินคา้ หรือเงินในการที่จะซือ้สินคา้ เป็นตน้  

4. ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  
วิทยาลยัพณิชยการธนบรุี เกิดขึน้เมื่อวนัที่ 23 กมุภาพนัธ ์2500 ณ วดับางแวก ต าบลคหูา

สวรรค ์เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร ปัจจบุนัวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี จดัการศกึษา 3 ระดบั   
1.  หลกัสตูรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมใชเ้วลา

ศกึษา 3 ปี สาขาวิชาที่เปิดสอนมีดงันี ้ 
1.1 สาขาวิชาการบญัชี  
1.2 สาขาวิชาการเลขานกุาร  
1.3 สาขาวิชาการตลาด  
1.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ  
1.5 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  
1.6 สาขาวิชาธุรกิจคา้ปลีก  
1.7 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

2.  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจใชเ้วลา
ศกึษา 2 ปี  สาขาวิชาที่เปิดสอนมีดงันี ้ 

2.1 สาขาวิชาการบญัชี  
2.2 สาขาวิชาการตลาด  
2.3 สาขาวิชาการจดัการส านกังาน  
2.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ  
2.5 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจคา้ปลีก 
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2.6 สาขาวิชาการจดัโลจิสติกส ์

3.  หลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  ปริญญาตรี   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจใชเ้วลาศึกษา 
2 ปี  สาขาวิชาที่เปิดสอนมีดงันี ้ 

3.1 สาขาวิชาการบญัชี (ต่อเนื่อง) (ทวิภาคี)  
3.2 สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง) (ทวิภาคี)  
3.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ (ต่อเนื่อง) (ทวิภาคี)  

5. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง  
5.1 งานวิจัยในประเทศ 

ปพณ ภคัวรกาญจน ์(2555) ไดศ้ึกษาเรื่อง“ภาพลกัษณข์องมหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ ที่มีความสมัพนัธก์บัความภกัดีของนิสิตปริญญาตรี” ผลการศึกษาพบว่า นิสิตที่มีอายุและ
ชัน้ปีที่แตกต่างกนัมีความภกัดีต่อมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หากมีโอกาสศึกษาต่อจะเจาะจง
เขา้ศึกษาแต่งต่างกนั ในส่วนของภาพลกัษณข์องมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒที่มีความสมัพันธ์
กบัความภกัดีของนิสิตปรญิญาตรี ดา้นบคุลากรมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบับต ่ากบั
ความภกัดีที่มีต่อมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในขอ้จะแนะน าผูอ่ื้นเขา้ศึกษาต่อ และในขอ้ขา้พ 
เจา้มั่นใจว่ามหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒจะไดร้บัการยอมรบัจากผูอ่ื้น ภาพลกัษณข์องมหาวิทยา 
ลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดา้นบุคลากรโดยรวม และรายดา้น มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดบับต ่ากบัความภกัดีที่มีต่อมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในขอ้หากขา้พเจา้มีโอกาสศึกษาต่อ
จะเจาะจงเลือกเขา้ศกึษาต่อมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ตราจิตต ์เมืองคลา้ย (2556) ไดศ้ึกษาเรื่อง “ภาพลกัษณข์องมหาวิทยาลยับูรพาตาม
ทัศนะของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา” ผล
การศึกษาพบว่า ภาพลกัษณข์องมหาวิทยาลยับูรพาตามทศันะของนกัเรียน ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา ในภาพรวมจดัอยู่ใน ระดบัดี เมื่อพิจารณาเป็น
รายดา้นพบว่า นกัเรียนมีทศันะเก่ียวกบัภาพลกัษณข์องมหาวิทยาลยับรูพา ในระดบัดีทกุดา้น โดย
มีค่าเฉลี่ยสงูสดุในดา้นความศรทัธารองลงมาคือ ดา้นความเชื่อถือ และ ดา้นการยอมรบั นกัเรียนมี
ความคิดเห็นดา้นความเชื่อถือในภาพรวมจดัอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ ในเรื่องคณาจารย์
ของมหาวิทยาลยับรูพามีความสามารถในการถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณใ์น รายวิชาที่สอน 
ดา้นการยอมรบัในภาพรวมจัดอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยสงูสุดในเรื่อง มหาวิทยาลยับูรพามีกา
รท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ดา้นความศรทัธาในภาพรวมจัดอยู่ ในระดับดี โดยมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องมหาวิทยาลยับูรพาเป็นสถาบันการศึกษาที่ชุมชนมีความ ภาคภูมิใจ เมื่อ
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เปรียบเทียบทัศนะของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยั
บูรพา ที่มีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา จ าแนกตามเพศ หลักสูตรการศึกษา ที่เรียน 
ภมูิล  าเนา และคณะที่สนใจเขา้ศกึษาต่อ ไม่แตกต่างกนั  

ณฐักานต ์เครือชยัแกว้ (2557) ไดศ้กึษาเรื่อง “การรบัรูภ้าพลกัษณข์องตราสินคา้และ
คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรา้นอาหารญ่ีปุ่ นในเขตกรุงเทพมหา 
นคร” ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุในช่วง 25 - 34 ปี มีการศึกษา ระดบัปริญญา
ตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีระดับรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า 25,000 บาท มี ความถ่ีใน
การรบัประทานอาหารญ่ีปุ่ นแบบนาน ๆ ครัง้ และเลือกรา้นอาหารญ่ีปุ่ นที่รบัประทานรา้นไหนก็ได ้
ไม่ประจ ามากที่สดุ และมีความพึงพอใจในระดบัมาก ในขณะที่การรบัรูภ้าพลกัษณข์องตราสินคา้
ของ ผูใ้ชบ้ริการรา้นอาหารญ่ีปุ่ นโดยรวมอยู่ในระดับมาก และคณุภาพการบริการของผูใ้ชบ้ริการ
รา้นอาหาร ญ่ีปุ่ นโดยรวมอยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง (2557) ได้ศึกษาเรื่อง “การรับรูภ้าพลักษณ์มหาวิทยาลัย
สยาม ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ในพืน้ที่ฝ่ังธนบุรี” ผลการศึกษาพบว่าการเปิดรบัข่าวสาร
ทั่วไปของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในพืน้ที่ฝ่ังธนบุรีมีการเปิดรบัข่าวสารทั่วไปในระดับมาก
สื่อที่มีการเปิดรบัมาก ที่สดุไดแ้ก่ อินเตอรเ์น็ต รองลงมาคือ โทรทศัน ์และมีจุดมุ่งหมายในการใช้
สื่อเพื่อ ความบนัเทิง และหาความรูค้วบคู่กันไป ในขณะที่ช่วงเวลาการเปิดรบัข่าวสารมาก ที่สุด 
(Prime Time) คือ18.01-21.00 น. เปิดรบัสื่อวนัละ 2-3 ชั่วโมง ภาพลกัษณข์องมหาวิทยาลยัสยาม
เป็นภาพลกัษณท์ี่ไม่ชดัเจนคลุมเครือ ในสายตาของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ในพืน้ที่ฝ่ังธนบุรี 
และนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ในพืน้ที่ฝ่ังธนบรุี ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารของมหาวิทยาลยัสยามจาก 
อาจารยแ์นะแนวมากที่สดุ และรบัข่าวสารเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัสยามในปริมาณที่ นอ้ยมาก ส่วน
ข่าวสารที่ไดร้บัจากมหาวิทยาลยัสยามส่วนใหญ่เป็นเรื่องการเปิดรบั สมคัรนกัศึกษา/การโฆษณา
มหาวิทยาลยั ภาพลกัษณท์ี่ผูบ้ริหารพึงปรารถนา มีทัง้หมด 12 ภาพลกัษณ ์การบริหาร จดัการให้
เกิดภาพลกัษณท์ี่ผูบ้ริหารพงึปรารถนา คือใหแ้ต่ละคณะสรา้งเอกลกัษณ ์ของตวัเอง และสรา้งการ
รบัรูใ้หก้บักลุม่เปา้หมาย โดยใชส้ื่อสงัคม (Social Media)  

สุวารีย์ วงศ์วัฒนา และคณะ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม” ผลการศึกษาพบว่า การรบัรูภ้าพลกัษณข์องมหาวิทยาลยัราช
ภัฏพิบูลสงครามในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.64 เมื่อพิจารณาตามล าดับ พบว่ามีการรบัรูปั้จจัยดา้น
การประชาสมัพันธ์อยู่ในระดับมาก ปัจจัยดา้นพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ในระดับมาก 
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ปัจจยัดา้นคณุลกัษณะของอาจารย ์เจา้หนา้ที่ และนกัศึกษา อยู่ใน ระดบัมาก และปัจจยัดา้นการ
บรหิารจดัการ อยู่ในระดบัปานกลาง  

ปภาวี บุญกลาง(2560) ไดศ้ึกษาเรื่อง “ภาพลกัษณอ์งคก์รที่ส่งผลต่อความภกัดีของ 
ลูกคา้ในการใชบ้ริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา” ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความคิดเห็นของภาพลกัษณอ์งคก์ร และความภกัดีของ 
ลูกคา้ อยู่ในระดับมาก การทดสอบสมมติฐานพบว่า ภาพลกัษณส์่งผลต่อความภักดีของลูกคา้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ   0.05 โดยมี
ประสิทธิภาพในการพยากรณผ์ลไดร้อ้ยละ 75.90  

กัญญ์วรา ไทยหาญ , พวงเพ็ญ ชูรินทร ์, สิญาธร นาคพิน (2562) ได้ศึกษาเรื่อง 
“ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ตราสินคา้ คุณค่าตราสินคา้กับความภักดีในตราสินคา้ ของ
ผูใ้ชเ้ครื่องส าอางน าเขา้จากต่างประเทศในอ าเภอเมือง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี” ผลการศึกษาพบว่า 
ระดบัภาพลกัษณต์ราสินคา้ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยพิจารณารายดา้น พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคณุสมบติั ดา้นวัฒนธรรม ดา้นคณุประโยชน ์ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นคณุค่า 
ดา้นประเทศแหล่งก าเนิด และดา้นผูใ้ชต้ามล าดับ ระดบัคณุค่าตราสินคา้ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยพิจารณารายดา้น พบว่า อยู่ในระดับมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรูจ้ักตราสินคา้ ดา้น
ความเชื่อมโยง กบัตราสินคา้ และดา้นคณุภาพการรบัรู ้ระดบัความภกัดีในตราสินคา้ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก หากพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดับมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความพึง
พอใจ ดา้นบอกต่อผูอ่ื้น ดา้นตั้งใจซือ้ ดา้นซือ้ซ  า้ตราสินคา้เดิมและดา้นความอ่อนไหวต่อราคา 
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ตราสินค้ากับความภักดีในตราสินค้าโดยภาพรวมมี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก และความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินคา้กับความภักดีในตรา
สินคา้โดยภาพรวม มีความสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัมาก 

เมษา ราษฎรเ์จรญิ,สพุาดา สิรกิตุตา (2562) ไดศ้กึษาเรื่อง “การรบัรูค้ณุค่าตราสินคา้ 
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อ ความภักดีของผูใ้ชบ้ริการเคอรี่ เอ็กซ์
เพรสในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศกึษาพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมีความคิดเห็นต่อการรบัรูค้ณุค่าตรา
สินคา้อยู่ระดบัปานกลาง ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดอยู่ระดับปานกลาง ความภกัดี
ในการใชบ้ริการโดยรวมอยู่ระดับปานกลาง ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพและรายไดแ้ตกต่างกันมีความ
ภักดีต่อการใชบ้ริการแตกต่างกัน ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อการรบัรูคุ้ณค่าตรามีผลต่อความ
ภักดี ในการใชบ้ริการ เคอรี่ เอ็กซเ์พรสในเขตกรุงเทพมหานครรอ้ยละ 41.1 ผูใ้ชบ้ริการมีความ
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คิดเห็นต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อความภักดีในการใชบ้ริการ เคอรี่ 
เอ็กซเ์พรส ในเขต กรุงเทพมหานครรอ้ยละ 83.5  

5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
นิวแมน; และเคย ์(Newman; & Key. 1990: Abstract) ไดศ้ึกษาเรื่อง “ภาพลกัษณ์

และการวิเคราะหก์ารบัรูเ้ก่ียวกบับุคลิกลกัษณะในองคก์ารนกัศึกษา” ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหาร
องคก์ารนักศึกษายอมรบัว่ามีการใชแ้ผนงานตามนโยบาย และกลยุทธ์ที่มีอิทธิพลต่อทัง้ในและ
นอกองคก์ารผูบ้ริหารยอมรบันโยบายที่ไดผ้ลต่อการใชก้ลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น การใชร้ายละเอียดการ
สรา้งภาพลักษณ์การสรา้งอ านาจ และสิ่งที่เก่ียวขอ้งกับอิทธิพล นโยบายที่ไดผ้ล จะไดร้บัการ
ยอมรบัในแต่ละบคุคล 

นิจฮอฟ โจง; และพิงก็ฮอฟ (Njhof, Jong; & Beukhof. 1998) ไดศ้ึกษาเรื่อง “การ
ค้นหาความผูกพันของบุคลากรในองค์กร” ผลวิจัยพบว่า องค์กรที่มีความยึดมันผูกพัน มี
ความสมัพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล ลกัษณะของงาน ปัจจัยในองคก์ร มีความสมัพนัธ์กบัลกัษณะ
ความยึดมั่นผูกพันขององคก์รกับประสิทธิผลขององคก์ร ความยึดมั่นผูกพันที่เขม้แข็งเป็นความ
ต่อเนื่องกับรูปแบบการบริหารที่ ใหค้วามส าคัญของการเรียนรูใ้นองค์กร และผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพัน ปัจจัยดา้นลักษณะของงานพบว่า มี
ความสมัพันธ์ระดับต ่าระหว่างการสนับสนุนของสงัคม (Socal Suppors) กับความยึดมั่นผูกพัน
และมีความสมัพนัธด์า้นผูร้ว่มงานกบัความยดึมั่น 

Rahman (2012) ไ ด้ ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  “ Service Quality, Corporate Image and 
Customer’s Satisfaction Towards Customers Perfection: an Exploratory Study on Telecom 
Customers in Bangladesh คุณภาพการใหบ้ริการภาพลกัษณแ์ละความพึงพอใจของลูกค้าต่อ
การรบัรูข้องลูกคา้ : การศึกษาส ารวจเก่ียวกับลูกคา้ของเทเลคอมในบงัคลาเทศ” ผลการศึกษา
พบว่า ลกูคา้โทรคมนาคมสว่นใหญ่มีความกงัวลเก่ียวกบัคณุภาพการใหบ้รกิาร  

Mariutti, Giraldi, Moura & Crescitelli (2013) ได้ศึกษาเรื่ อง  “ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวของประเทศบราซิล: นักท่องเที่ยวสหรฐัอเมริกา” ผลการศึกษาพบว่า ประเทศบราซิลมี
ภาพลกัษณใ์นเชิงบวก คือ มีธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวที่ สวยงาม ผูค้นเป็นมิตร ร่าเริงและมี
อธัยาศยัไมตรีที่ดีมีชื่อเสียงดา้นฟตุบอล นกัฟตุบอลมีชื่อเสียง และมีภาพลกัษณใ์นเชิงลบ คือ ที่พกั
และโรงแรมไม่มีคณุภาพ การท าลายสิง่แวดลอ้ม และความรุนแรงทางการเมือง 
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เนื่องจากเป็นทฤษฎีและผลงานวิจยัที่ครอบคลมุกบัสิ่งที่ผูว้ิจยัตอ้งการศกึษาและคาด
ว่าจะไดร้บัค าตอบครบทุกประเด็น จึงน ามาเป็นหลกัในการจัดท าแบบสอบถาม เป็นแนวทางใน
การรวบรวมขอ้มลูเพื่อใหไ้ดผ้ลการวิจยัที่ครอบคลมุและตรงความมุ่งหมายของวิจยั 



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การศึกษาวิจยันี ้ มีวิธีการด าเนินการวิจยัอย่างเป็นขัน้ตอน เพื่อใหไ้ดม้าในขอ้มลูจากกลุม่
ตวัอย่างและน าไปวิเคราะหด์ว้ยวิธีการสถิติต่อไป ในการวิจยัครัง้นี ้ ซึ่งไดด้  าเนินการตามขัน้ตอน 
ดงันี ้ 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง  
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั  
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู  
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู  

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาและท าวิจัยในครัง้นี ้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพของวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในชัน้ปีที่ 2 ขึน้ไป ซึ่งทราบจ านวนประชากร
ทัง้หมด   จ านวน 1026  คน  

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย  
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจัย คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพของวิทยาลยั

พณิชยการธนบรุี ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในชัน้ปีที่ 2 ขึน้ไป จ านวน 1,026  คน ซึ่งใชส้ตูรการหาขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) เป็นหาขนาดของกลุม่ตวัอย่าง โดยทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอน เพื่อหาค่าสดัส่วนของประชากรโดยคาดว่าสดัส่วนของประชากรที่ศึกษา เท่ากบั 0.5 และ
ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งไดก้ลุ่มตัวอย่างจ านวน 287.79 คน และเพิ่มขนาดตัวอย่างอีก 3 คน 
รวมทัง้สิน้ 290 คน  
 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
ผูศ้กึษาวิจยัใชว้ิธีการสุม่ตวัอย่างโดยมีขัน้ตอนในการสุม่ตวัอย่าง ดงันี ้

ขั้นตอนที่  1 ใช้วิ ธี การสุ่ มตัวอย่ า งแบบชั้นภูมิ อย่ า ง ไม่ตามสัดส่วน 
(Disproportionate Stratified Random Sampling) โดยการก าหนดสัดส่วนในการเก็บตัวอย่าง
ทัง้หมด 2 ขัน้ปีแบ่งชัน้ปีละ 50% คือ ชัน้ปีที่ 2 จ านวน 145 ชุด และชัน้ปีที่ 3 จ านวน 145 ชุด รวม
เป็น 290 ชดุ 
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ขั้นตอนที่  2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยท าการสุ่มตวัอย่าง แจกแบบสอบถามใหก้บันกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ของวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี จนครบ 290 ชดุ 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ รูปแบบของแบบสอบถามที่ใชใ้น

การเก็บขอ้มลู แบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้ 
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ ภูมิล  าเนา

ของนกัเรียนในปัจจุบนั  สาขาวิชาที่ก าลงัศึกษา และรายไดผู้ป้กครองเฉลี่ยต่อเดือน ประกอบดว้ย
แบบสอบถามที่มีค  าถามปลายปิด จ านวน 4 ขอ้ มีระดบัการวดัขอ้มลู ดงัต่อไปนี ้ 

1.เพศ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale)  
1.1 ชาย  
1.2 หญิง  

2. ภมูิล  าเนาของนกัเรียนในปัจจบุนั ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ 
(Nominal Scale)  

2.1 กรุงเทพมหานคร  
2.2 นนทบรุี  
2.3 อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ_____________  

3.  สาขาวิชาที่ก าลังศึกษา ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 
(Nominal Scale)  

3.1 สาขาวิชาการบญัชี  
3.2 สาขาวิชาการตลาด  
3.3 สาขาวิชาการเลขานกุาร                
3.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ  
3.5 สาขาวิชาธุรกจิคา้ปลีก      
3.6 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  
3.7 สาขาวิชาการท่องเที่ยว   

4.  รายได้ผู้ปกครองเฉลี่ยต่อเดือน ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบเรียงล าดับ 
(Ordinal Scale)  

4.1 ต ่ากว่า หรือเท่ากบั 15,000 บาท         
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4.2 15,001 – 30,000 บาท  
4.3 30,001 บาทขึน้ไป  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ซึ่ง
ประกอบดว้ยแบบสอบถามแบบให้ประเมินค่า ดา้นคุณสมบัติ (Attributes) ดา้นคุณประโยชน์ 
(Benefit)  ดา้นคณุค่า (Value)  ดา้นวฒันธรรม (Culture) ดา้นบุคลิกภาพ (Personality) และดา้น
ผูใ้ช ้(User)  จ านวน 41 ขอ้ ใชร้ะดับการวัดขอ้มูลแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดับ 
ดงันี ้ 

ระดบั 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากที่สดุ   
ระดบั 4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก  
ระดบั 3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง  
ระดบั 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย    
ระดบั 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ  

การก าหนดเกณฑเ์ฉลี่ยในการอภิปรายผลค านวณ โดยใชสู้ตรการค านวณความ
กวา้งของอนัตรภาคชัน้ ดงันี ้(ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์และคณะ 2549 : 129)  

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  =  
ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ – ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสดุ 

จ านวนชัน้ 
  

=  
5−1

5
  

                                         =  0.80   
เกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของความพงึพอใจ  

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายถึง เห็นดว้ยมากที่สดุ  
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมายถึง เห็นดว้ยมาก  
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายถึง เห็นดว้ย  
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย  
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ  

ส่วนที่ 3 เป็นการสอบถามเก่ียวกับความภักดีที่มีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ซึ่ง
ประกอบดว้ยค าถาม  จ านวน 3 ขอ้ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูแบบความหมายที่ตรงกนัขา้ม ดงันี ้ 

1.  การบอกต่อ/แนะน าใหผู้อ่ื้นมาศึกษาต่อ  
2.  การศกึษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส.)  
3.  ความภาคภมูิใจที่ไดศ้กึษาในวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี 
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การก าหนดเกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผลค านวณโดยใช้สูตรการค านวณ
ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ ดงันี ้(ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์และคณะ 2549 : 129)  

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  =  
ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ – ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสดุ 

จ านวนชัน้ 
  

=  
5−1

5
  

                                         =  0.80   
เกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของความพงึพอใจ  
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายถึง บอกต่อแน่นอน / ศึกษาต่อแน่นอน /

ภาคภมูิใจแน่นอน 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมายถึง บอกต่อแน่นอน / ศกึษาต่อ / ภาคภมูิใจ 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายถึง ไม่แน่ใจ  
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายถึง ไม่บอกต่อแน่นอน / ไม่ศึกษาต่อ / ไม่

ภาคภมูิใจ 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายถึง ไม่บอกต่อแน่นอน / ไม่ศกึษาต่อแน่นอน / 

ไม่ภาคภมูิใจแน่นอน 
ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ  

ผูว้ิจยัไดส้รา้งเครื่องมือตามขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้
1. ศึกษาคน้ควา้ต าราเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับทฤษฎีและ

แนวความคิดลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ภาพลกัษณ ์ความภักดี และขอ้มูลเก่ียวกับวิทยาลยั
พณิชยการธนบรุี เพื่อศกึษาตวัแปรที่เก่ียวขอ้งแลว้น ามาวางแนวทางในสรา้งแบบสอบถาม  

2. น าข้อมูลที่ได้มาสรา้งแบบสอบถามที่เก่ียวกับภาพลักษณ์ของวิทยาลัย
พณิชยการธนบรุีที่มีความสมัพนัธก์บัความภกัดีของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  

3. น าแบบสอบถามที่ไดเ้สนออาจารยท์ี่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อขอค าแนะน า
และใหข้อ้เสนอแนะเพื่อน ามาปรบัปรุงแกไ้ขใหม้ีความสมบรูณต์รงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั  

4. น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรบัปรุงแก้ไขไปทดลองใชก้บัประชากรจ านวน 
40 คน และน ามาวิเคราะหห์าค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชส้มัประสิทธิ์ 

Cronbac’s Alpa Coefficient โดยใชวิ้ธีสมัประสิทธิ์แอลฟ่า (α - Coefficient) สตูรของครอนบราค 
(Cronbach) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ค่าแอลฟ่าที่ไดจ้ะแสดงถึงระดบัความคงที่
ของแบบสอบถาม โดยมีค่าระหว่าง 0≤α≥1 ซึ่งค่าที่ใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดงว่า มีความเชื่อมั่น
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สูง นั่นคือ ความเชื่อมั่นของแบบวัดความเห็นนีต้อ้งมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 0.7 (กัลยา วานิชย์
บญัชา 2548)  

4.1 ความพงึพอใจดา้นคณุสมบติั มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั  0.797   
4.2 ความพงึพอใจดา้นคณุประโยชน ์มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั 0.927  
4.3 ความพงึพอใจดา้นคณุค่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั  0.895  
4.4 ความพงึพอใจดา้นวฒันธรรม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั 0.930  
4.5 ความพงึพอใจดา้นบคุลิกภาพ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั  0.936  
4.6 ความพงึพอใจดา้นผูใ้ช ้ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั  0.908  

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การวิจยัในครัง้นี ้หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดท้ าการศกึษามแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยั

ที่ เก่ียวข้อง น ามาเป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมือที่ใช้ เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยตามกรอบ
แนวความคิดในการวิจัย โดยผูว้ิจยัแจกแบบสอบถาม 290 ชุด ใหก้บักลุ่มตวัอย่างตามวิธีการสุ่ม
ตวัอย่างและการเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่เป็นขอ้มลูการศึกษาวิจัยครัง้นีอ้ย่างเป็นขัน้ตอนตาม
วิธีการท่ีก าหนด  

การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล  
ผูว้ิจยัน าขอ้มลูจากการเก็บแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามที่รวบรวมไดม้าด าเนินการ 

ดงันี ้ 
การจัดท าข้อมูล 

1. การตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถามโดยคดัแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณอ์อก 

2. การประมวลผลขอ้มลูโดยการน าขอ้มลูที่บนัทึกแลว้มาประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรม
สถิติส าเรจ็รูปเพื่อการวิจยัทางสงัคมศาสตร ์SPSS (Statistic Package for Social Sciences) เพื่อ
วิเคราะหเ์ชิงพรรณนาและทดสอบสมมติฐาน  

การวิเคราะหข์้อมูล  
1. การวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ในการวิเคราะหข์อ้มลูเชิง

พรรณนาใชค่้ารอ้ยละ (Percentage) ในการอธิบายลกัษณะประชากรศาสตร ์และใชใ้นการอธิบาย
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้ 
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1.1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ภูมิล  าเนาของ
นกัเรียนในปัจจุบนั สาขาวิชาที่ก าลงัศึกษาและรายไดผู้ ้ปกครองเฉลี่ยต่อเดือน โดยน ามาแจกแจง
จ านวน ความถ่ี (Frequency)  และน าเสนอเป็นค่ารอ้ยละ (Percentage) เพื่อศึกษาถึงลักษณะ
ทั่วไปของกลุม่ตวัอย่าง  

1.2 วิเคราะหข์อ้มลูระดบัความคิดเห็นภาพลกัษณข์องวิทยาลยัพณิชยการ
ธนบุรี ซึ่งประกอบด้วย ด้านคุณสมบัติ (Attributes) ด้านคุณประโยชน์ (Benefit)  ด้านคุณค่า 
(Value)  ดา้นวัฒนธรรม (Culture) ดา้นบุคลิกภาพ (Personality) และดา้นผูใ้ช ้(User) ของกลุ่ม
ตัวอย่างท าการวิ เคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation)  

1.3 วิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบุรีของ
กลุ่มตัวอย่างท าการวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation)  

2. การวิเคราะหส์ถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic)  
2.1 น าแบบสอบถามที่ ได้รับทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามแล้วน ามาวิเคราะห์ทางสถิติโดยค านวณค่าสถิติด้วยโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS  

2.2 ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิ เคราะห์โดยสถิ ติ เชิ งอนุมาน 
(Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐานแต่ละขอ้ โดยใชส้ถิติ T-Test และ One-Way ANOVA 
เพื่อทดสอบความแตกต่างและวิเคราะหค์ามแตกต่าง รวมทั้งการวิเคราะหเ์พื่อหาค่า Pearson 
Correlation Coefficient เพื่อวิเคราะหท์ดสอบสมมติฐานและอธิบายความสมัพนัธข์องสมมติฐาน 
ในครัง้นี ้โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติไวคื้อ มีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล  
น าขอ้มลูจากในแบบสอบถามที่ไดม้าตรวจสอบความสมบูรณก์่อนที่จะแปลงขอ้มูล

และเขา้รหัส (Coding) เพื่อท าการประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS และท าการวิเคราะหข์อ้มลู
โดยใชค่้าสถิติต่างๆ ดงัต่อไปนี ้ 

1. ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ประกอบดว้ย  
1.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2545)  

  𝑃 =
𝑓

𝑛
× 100  

เมื่อ  P  แทน  ค่ารอ้ยละ หรือ % (Percentage)    
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         f   แทน  ค่าความถ่ีที่ตอ้งการแปลงเป็นรอ้ยละ    
         n  แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง  

1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Means) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2545)     

    x̅ =
∑x  

𝑛
  

เมื่อ  x̅    แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ย    

         ∑𝑥  แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด    
         n       แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง  

1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) (กัลยา วา
นิชยบ์ญัชา 2545)  

S. D. = √
𝑛 ∑x2−(∑x2)

𝑛(𝑛−1)
  

เมื่อ  S.D.   แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ตวัอย่าง  
          (∑x)2    แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง  
           ∑x2    แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง   
         n       แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง  

2. การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability of the test) โดยใชว้ิธีหาค่าสัม

ประสิทธิอลัฟ่า (α - Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2549)  

  𝑎 =
𝑘𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/Variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

1+(𝑘−1)𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/Variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 

 

เมื่อ  α       แทน  ค่าความเชื่อมั่น หรือ Alpha coefficient  
        K      แทน จ านวนค าถาม  
      𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   แทน ค่าเฉลี่ยของค่าความแปรปรวนรว่มระหว่างค าถาม 

      Variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅     แทน ค่าเฉลี่ยของค่าความแปรปรวนของค าตอบ  
3.  การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงอนมุาน (Inferential statistic) ประกอบดว้ย  

3.1 สถิติ Independent t-test ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (กัลยา วานิชยบ์ญัชา 2549) ใชท้ดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 1 
ลักษณะประชากรศาสตร ์ดา้นเพศ ภูมิล  าเนาของนักเรียน สาขาวิชาที่ก าลังศึกษาและรายได้
ผูป้กครองเฉลี่ยต่อเดือน โดยมีสตูรดงันี ้ 
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การทดสอบ t-test หาค่าความแปรปรวนของขอ้มูลโดยการทดสอบ Levene’s Test 
ถา้ความแปรปรวนเท่ากนัทกุกลุม่ใหพ้ิจารณาค่าในแถว Equal variances assumed และค่าความ
แปรปรวนของขอ้มลูไม่เท่ากนัทกุกลุ่มใหพ้ิจารณาค่าในแถว Equal variances not assumed โดย
ใชส้ตูร ดงันี ้ 

𝐹 =
(𝑛 + 𝑘) ∑ 𝑛1(𝑍𝑖 − 𝑍)2𝑘

𝑖=1

(𝑘 − 1) ∑ ∑ (𝑍𝑖𝑗,𝛽 − 𝑍𝑖)2𝑛𝑖
𝐽𝑖=1

𝑘
𝑖=1

 

 
เมื่อ F แทน ค่าสถิติที่ใชใ้นการพิจรณา Levene 

   𝑍𝑖𝑗  แทน       x̅𝑖𝑗 − x̅𝑖  ดงันี ้

   �̅�𝑖𝑗   =  ค่าเฉลี่ยของตวัอย่างที่ i 

   �̅�𝑖𝑗 − �̅�𝑖  =  ค่าสงัเกตที่ j ของตวัอย่างที่ i 
        Df แทน ชัน้ของความอิสระ ดงันี ้
    ระหว่างกลุม่ = k-1 
    ในกลุม่ = n-k 
   เมื่อ n คือ  จ านวนขอ้มลูทัง้หมด 
         K คือ  จ านวนกลุม่ 

3.2 สถิติ Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
ของกลุม่ตวัอย่าง เพื่อดวู่าคู่ใดบา้งที่แตกต่างกนั โดยใชส้ตูรดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2546)  

LSD = 𝑡
(1

𝑎

2
;𝑛−𝑘)√𝑀𝑆𝐸(

1

𝑛𝑖
+

1

𝑛
)
 

เมื่อ 𝑛𝑖 ≠ 𝑛𝑗  

LSD = 𝑡
(1

𝑎

2
;𝑛−𝑘)√

2𝑀𝑆𝐸

𝑛𝑖

 

เมื่อ 𝑛𝑖 ≠ 𝑛𝑗  โดยที่ 𝑑𝑓𝑤 = 𝑛 − 𝑘  
LSD แทน  ค่าผลต่างนยัส าคญัที่ค  านวณไดส้  าหรบักลุม่ตวัอย่างกลุม่ที่ i และ j 
MSE แทน  ความแปรปรวนภายในกลุม่ (MS)(Mean square error) 
k แทน  จ านวนกลุม่ของกลุม่ตวัอย่างที่ใชท้ดสอบ 
n แทน  จ านวนกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 

∝ แทน  ความคลาดเคลื่อน 

𝑛𝑖  แทน  จ านวนตวัอย่างในกลุม่ที่ i  
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𝑛𝑗  แทน  จ านวนตวัอย่างในกลุม่ที่ j  
3.3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรส์ัน (Pearson Product 

Moment Correlation Coefifcien) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2544) เพื่อใชห้าค่าความสมัพนัธข์องตวั
แปร 2 ตวัที่เป็นอิสระกนั ใชท้ดสอบสมมติฐานมีสตูรดงันี ้ 

  ir =
𝑛∑xy−(∑x)(∑y)

√[𝑛∑𝑥2−(∑x)2[n∑𝑦2−(∑y)2]
    

เมื่อ  r แทน  สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
  ∑x     แทน ผลรวมคะแนน x 
   ∑y     แทน ผลรวมคะแนน y 
   ∑x2    แทน ผลรวมของคะแนนชดุ x แต่ละตวัยกก าลงัสอง   
   ∑y2    แทน ผลรวมของคะแนนชดุ y แต่ละตวัยกก าลงัสอง   
   ∑xy    แทน ผลรวมของผลคณูระหว่างคะแนนชุด x และชดุ y 
  N แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

โดยท่ีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าระหว่าง -1<r<1 ความหมายของค่า r มีดังนี ้
(กลัยา วาณิชยบ์ญัชา 2544)  

1. ค่า r เป็นลบแสดงว่า x และ y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม 
2. ค่า r เป็นบวกแสดงว่า x และ y มีความความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั 
3. ถ้า r มีค่า เข้าใกล้ 1 หมายถึง x และ y มีความความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกนัและมีความสมัพนัธก์นัในระดบัมาก 
4. ถา้ r มีค่า เขา้ใกล ้-1 หมายถึง x และ y มีความสมัพันธ์ในทิศทางตรงกัน

ขา้มและมีความสมัพนัธใ์นระดบัมาก 
5. ถา้ r เท่ากบั 0 แสดงว่า x และ y ไม่มีความสมัพนัธก์นั 
6. ถา้ r เขา้ใกล ้0 แสดงว่า x และ y มีความสมัพนัธก์นันอ้ย 

เกณฑก์ารแปลความหมายค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์ 
ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์0.81 - 1.00 แสดงว่า มีความสมัพนัธร์ะดบัสงูมาก  
ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์0.61 - 0.80 แสดงว่า มีความสมัพนัธร์ะดบัสงู  
ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์0.41 - 0.60 แสดงว่า มีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง  
ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์0.21 - 0.40 แสดงว่า มีความสมัพนัธร์ะดบัต ่า  
ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์0.01 - 0.20 แสดงว่า มีความสมัพนัธร์ะดบัต ่ามาก



 

 
บทที ่4 

ผลการศึกษา 

การศึกษาวิจยัครัง้นี ้ มีวตัถุประสงคน์ าผลการวิจยัไปพฒันา และปรบัปรุงแกไ้ขภาพลกัษณ์
ของวิทยาลยัพณิชยการธนบุรีใหเ้หมาะสมกบับรบิทการก าหนดวิสยัทศัน ์ และอตัลกัษณข์อง
วิทยาลยัและสรา้งการยอมรบัในอนาคตใหม้ากขึน้ ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิจยัโดยการศกึษาตาม
กระบวนการและขัน้ตอนต่าง ๆ โดยใชก้ลุม่ตวัอย่างจ านวน 290 คน ซึ่งผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณ์
และอกัษรย่อของตวัแปรท่ีศึกษาดงันี ้

n  แทน  จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

x̅  แทน  ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 
S.D.  แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
MS แทน  ค่าเฉลี่ยผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
df   แทน  ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS  แทน  ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
t  แทน  ค่าที่ใชพ้ิจารณา t Distribution 
F-Ratio  แทน  ค่าที่ใชพ้ิจารณา F - Distribution 
F-Prob. p แทน  ความน่าจะเป็นส าหรบับอกนยัส าคญัทางสถิติ 
B  แทน  สมัประสิทธิ์ความถดถอยของตวัพยากรณ ์
Beta  แทน  สมัประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน 
r  แทน  สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ชิงซอ้น 

𝑅2 แทน  สมัประสิทธิ์การตดัสินใจเชิงซอ้น 
a  แทน  ค่าคงที่ของการพยากรณ ์
b  แทน  ค่าความลาตชัน้ของการพยากรณ ์
Sig.(P-value)แทน ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ 
*  แทน  ความมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
H0  แทน  สมมติฐานหลกั (Null hypothesis) 
H1  แทน  สมมติฐานรอง (Alternative hypothesis) 
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การเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู 
การวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัไดเ้สนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู แบ่งเป็น 4 สว่น ดงันี ้
สว่นที่ 1 การวิเคราะหล์กัษณะประชากรศาสตร ์ 
สว่นที่ 2 การวิเคราะหก์ารวิเคราะหข์อ้มลูภาพลกัษณข์องวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี 
สว่นที่ 3 การวิเคราะหก์ารวิเคราะหข์อ้มลูความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี 
สว่นที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมติุฐาน 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ส่วนที ่1 การวิเคราะหล์ักษณะประชากรศาสตร ์ 

ประกอบดว้ย เพศ ภูมิล  าเนาของนักเรียนในปัจจุบนั สาขาวิชาที่ก าลงัศึกษา 
และรายไดผู้ป้กครองเฉลี่ยต่อเดือน ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 290 คน โดย
น าเสนอในรูปของความถ่ี และรอ้ยละ ดงันี ้ 

ตาราง 1 จ านวน (ความถ่ี) และรอ้ยละของลกัษณะประชากรศาสตร ์

ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   
          ชาย 121 41.70 

          หญิง 169 58.30 

รวม 290 100.00 

2. ภมูิล  าเนาของนกัเรียนในปัจจบุนั   
          กรุงเทพมหานคร 269 92.80 

          นนทบรุี 21 7.20 

รวม 290 100.00 
3. สาขาวิชาที่ก าลงัศึกษา 

  
          สาขาวิชาการบญัชี 45 15.50 

          สาขาวิชาการตลาด 53 18.30 
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ตาราง 1 (ต่อ)  
 
ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
          สาขาวิชาการเลขานุการ,ธุรกิจคา้ปลีก,
ภาษาต่างประเทศ,การท่องเที่ยว 

63 21.70 

          สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 129 44.50 

รวม 290 100.00 
4. รายไดผู้ป้กครองเฉลี่ยต่อเดือน 

  
          ต ่ากว่า หรือเท่ากบั 15,000 บาท 162 55.90 

          15,001 บาทขึน้ไป 128 44.10 

รวม 290 100.00 

 
จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหล์กัษณะประชากรศาสตรข์องกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 290 คน มี

ดงันี ้
ดา้นเพศ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีจ านวน 169 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 58.30 รองลงมาคือ เพศชาย มีจ านวน 121 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.70 ตามล าดบั 
ดา้นภูมิล  าเนาของนักเรียนในปัจจุบนั กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามมี

ภูมิ ล  า เนาก รุ ง เทพมหานคร  มี จ านวน  269 คน คิด เ ป็นร้อยละ  92.80 รองลงมา คือ 
มีภมูิล  าเนานนทบรุี มีจ านวน 21 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.20 

ดา้นสาขาวิชาที่ก าลงัศึกษา กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามก าลงัศึกษา 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ มีจ านวน 129 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.50 รองลงมาคือ สาขาวิชาการ
เลขานุการ,ธุรกิจคา้ปลีก,ภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยว มีจ านวน 63 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
21.70  สาขาวิชาการตลาด มีจ านวน  53 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.30 สาขาวิชาการบญัชี มีจ านวน  
45 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.50 ตามล าดบั 

ด้านรายได้ผู้ปกครองเฉลี่ยต่อเดือนกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่  ที่ตอบแบบสอบถาม 
ผูป้กครองมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท มีจ านวน 162 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
55.90 รองลงมาคือ ผู้ปกครองมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  15,001 บาทขึน้ไป มีจ านวน 128 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 44.10 ตามล าดบั 



  42 

ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์้อมูลภาพลักษณข์องวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์ของ 
วิทยาลยัพณิชยการธนบรุีโดยรวม 

ความคิดเหน็เกี่ยวกับภาพลักษณข์อง 
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี �̅� S.D. แปลผล 

ดา้นคณุสมบติั (Attributes) 3.92 0.573 เห็นดว้ยมาก 

ดา้นคณุประโยชน ์(Benefit) 3.90 0.533 เห็นดว้ยมาก 

ดา้นคณุค่า (Value) 4.10 0.639 เห็นดว้ยมาก 

ดา้นวฒันธรรม (Culture) 4.01 0.539 เห็นดว้ยมาก 

ดา้นบคุลิกภาพ (Personality) 3.93 0.513 เห็นดว้ยมาก 

ดา้นผูใ้ช ้(User) 4.20 0.527 เห็นดว้ยมาก 

รวม 4.01 0.446 เหน็ด้วยมาก 

 

จากตาราง 2 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณข์อง วิทยาลยัพณิชยการธนบุรีโดยรวม 
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 เมื่อ
พิจารณารายดา้นพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใน ดา้นผูใ้ช ้(User) มีระดับความคิดเห็นในระดับ
เห็นดว้ยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ดา้นคุณค่า (Value) มีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดว้ย
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.10 ดา้นวฒันธรรม (Culture) มรีะดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.01 ดา้นบุคลิกภาพ (Personality) มีระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ดา้นคุณสมบัติ (Attributes) มีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดว้ยมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ดา้นคุณประโยชน ์(Benefit) มีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดว้ยมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.90 ตามล าดบั 
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ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์ของ 
วิทยาลยัพณิชยการธนบรุีโดยรายดา้นคณุสมบติั (Attributes) 

ด้านคุณสมบัติ (Attributes) �̅� S.D. แปลผล 

1.1 วิทยาลยัฯมีเนือ้ที่กวา้งขวาง เช่น อาคารเรียน พืน้ที่

อเนกประสงค ์ เป็นตน้ 

3.92 0.611 เห็นดว้ยมาก 

1.2 วิทยาลยัฯอยู่ใกลแ้หลง่ที่อยู่ 3.84 0.975 เห็นดว้ยมาก 

1.3 วิทยาลยัฯอยู่ใกลแ้หลง่อ านวยความสะดวก 4.08 0.763 เห็นดว้ยมาก 

1.4 วิทยาลยัฯอยู่ในแหลง่ที่สามารถเดินทางสญัจรไดส้ะดวก 4.03 0.766 เห็นดว้ยมาก 

1.5 วิทยาลยัฯมีชดุเครื่องแบบที่เป็นเอกลกัษณ ์ 3.90 0.811 เห็นดว้ยมาก 

1.6 วิทยาลยัฯมีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นกัเรียนที่เขา้มา

ศกึษาต่อ 

3.82 0.744 เห็นดว้ยมาก 

1.7 วิทยาลยัฯตัง้อยู่ในสถานที่ที่มีสภาพแวดลอ้มที่ดี ปลอดภยั 3.80 0.731 เห็นดว้ยมาก 

1.8 วิทยาลยัฯทีอาคารเรียน อปุกรณ ์เครื่องมือ และสื่อการ

เรียนการสอนที่ทนัสมยั 

3.81 0.723 เห็นดว้ยมาก 

1.9 วิทยาลยัฯมีการจดัการเรียนการสอนที่เนน้การปฏิบติัจรงิ 3.96 0.750 เห็นดว้ยมาก 

1.10 วิทยาลยัฯมีครูอาจารยท์ี่มีประสบการณแ์ละเชี่ยวชาญ

เฉพาะดา้นในสาขาวิชาเป็นอย่างดี 

4.07 0.648 เห็นดว้ยมาก 

รวม 3.92 0.573 เหน็ด้วยมาก 

 
จากตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น เ ก่ียวกับ

ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีโดยรายด้านคุณสมบัติ (Attributes) พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92 เมื่อพิจารณาราย
ขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามในรายขอ้มีระดบัความคิดเห็นในระดับเห็นดว้ยมากในทุกขอ้ โดยมี
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ค่าเฉลี่ยรายขอ้ตามล าดบัดงันี ้ วิทยาลยัฯอยู่ใกลแ้หลง่อ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.08  
วิทยาลัยฯมีครูอาจารย์ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาวิชาเป็นอย่างดี  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 วิทยาลยัฯอยู่ในแหล่งที่สามารถเดินทางสญัจรไดส้ะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.03 วิทยาลยัฯมีการจดัการเรียนการสอนที่เนน้การปฏิบติัจรงิ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.96 วิทยาลยัฯมี
เนือ้ที่กวา้งขวาง เช่น อาคารเรียน พืน้ที่อเนกประสงค ์ เป็นตน้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92 วิทยาลยัฯมี
ชุดเครื่องแบบที่เป็นเอกลักษณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 วิทยาลัยฯอยู่ใกล้แหล่งที่อยู่ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.84 วิทยาลยัฯมีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักเรียนที่เขา้มาศึกษาต่อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.82 วิทยาลัยฯทีอาคารเรียน อุปกรณ์ เครื่องมือ และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.81 และวิทยาลัยฯตั้งอยู่ในสถานที่ที่มีสภาพแวดลอ้มที่ดี ปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.80 

ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์ของ 
วิทยาลยัพณิชยการธนบรุีโดยรายดา้นคณุประโยชน ์(Benefit) 

ด้านคุณประโยชน ์(Benefit) �̅� S.D. แปลผล 

2.1 วิทยาลยัฯผลิตนกัเรียนนกัศกึษาที่มีคณุภาพออกสู่

ตลาดแรงงาน 

3.92 0.626 เห็นดว้ยมาก 

2.2 วิทยาลยัฯผลิตนกัเรียนนกัศกึษาที่เป็นคนดี 3.97 0.680 เห็นดว้ยมาก 

2.3 วิทยาลยัฯผลิตนกัเรียนนกัศกึษาออกไปเป็นนกัธุรกิจที่มี

คณุภาพ 

3.91 0.587 เห็นดว้ยมาก 

2.4 วิทยาลยัฯผลิตนกัเรียนนกัศกึษาที่มีความเชี่ยวชาญในดา้น

วิชาชีพ ในระดบัมาตรฐานสากล 

3.76 0.674 เห็นดว้ยมาก 

2.5 นกัเรียนนกัศกึษาที่ส  าเร็จการศึกษาสามารถปฏิบติังานได้

อย่างมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 

3.91 0.627 เห็นดว้ยมาก 

2.6 วิทยาลยัฯมีครูอาจารยท์ี่ดแูลเอาใจใสช่่วยเหลือและคอย

ใหค้ าปรกึษาแก่นกัศึกษา 

3.92 0.749 เห็นดว้ยมาก 
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ตาราง 4 (ต่อ)  
 

ด้านคุณประโยชน ์(Benefit) �̅� S.D. แปลผล 

2.7 วิทยาลยัฯมีสาขาวิชาที่เปิดสอนความความสนใจ ความ

ตอ้งการของนกัเรียน 

3.94 0.735 เห็นดว้ยมาก 

2.8 วิทยาลยัฯมีสาขาที่เปิดสอนตรงตามความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

3.88 0.686 เห็นดว้ยมาก 

รวม 3.90 0.533 เหน็ด้วยมาก 

 
จากตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น เ ก่ียวกับ

ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีโดยรายด้านคุณประโยชน์ (Benefit) พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.90 เมื่อพิจารณาราย
ขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามในรายขอ้มีระดบัความคิดเห็นในระดับเห็นดว้ยมากในทุกขอ้ โดยมี
ค่าเฉลี่ยรายขอ้ตามล าดบัดงันี ้ วิทยาลยัฯผลิตนกัเรียนนกัศึกษาที่เป็นคนดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.97 
วิทยาลยัฯมีสาขาวิชาที่เปิดสอนความความสนใจ ความตอ้งการของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.94 วิทยาลัยฯผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 
วิทยาลัยฯมีครูอาจารย์ที่ดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือและคอยให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.92 วิทยาลยัฯผลิตนักเรียนนักศึกษาออกไปเป็นนักธุรกิจที่มีคุณภาพ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.91 นกัเรียนนกัศึกษาที่ส  าเร็จการศึกษาสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 วิทยาลัยฯมีสาขาที่เปิดสอนตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 และวิทยาลยัฯผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในดา้นวิชาชีพ ใน
ระดบัมาตรฐานสากล มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.76 
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ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์ของ 
วิทยาลยัพณิชยการธนบรุีโดยรายดา้นคณุค่า (Value) 

ด้านคุณค่า (Value) �̅� S.D. แปลผล 

3.1 วิทยาลยัฯเป็นสถานศกึษาของรฐับาลที่มีความ

น่าเชื่อถือ 

4.11 0.803 เห็นดว้ยมาก 

3.2 วิทยาลยัฯเป็นสถาบนัที่มีชื่อเสียงโด่งดงัและเป็นที่

ยอมรบัของสงัคม 

4.17 0.753 เห็นดว้ยมาก 

3.3 วิทยาลยัฯเป็นสถาบนัที่มีความเก่าแก่ที่เปิดสอน

วิชาชีพดา้น 

4.25 0.711 เห็นดว้ยมากที่สดุ 

3.4 วิทยาลยัฯเป็นสถาบนัที่สงัคมใหก้ารยอมรบัใน

คณุภาพการศกึษา 

4.07 0.779 เห็นดว้ยมาก 

3.5 วิทยาลยัฯเป็นวิทยาลยัที่มีความอบอุ่นแน่นแฟ้นทัง้ครู 

อาจารย ์ศิษยเ์ก่าและศิษยปั์จจบุนั 

3.91 0.726 เห็นดว้ยมาก 

รวม 4.10 0.639 เหน็ด้วยมาก 

 
จากตาราง 5 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น เ ก่ียวกับ

ภาพลกัษณข์องวิทยาลยัพณิชยการธนบุรีโดยรายดา้นคณุค่า (Value) พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
มีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามในรายขอ้ วิทยาลยัฯเป็นสถาบนัที่มีความเก่าแก่ที่เปิดสอนวิชาชีพดา้นมีระดบั
ความคิดเห็นด้วยมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 รองลงมามีระดับความคิดเห็นด้วยมาก 
วิทยาลัยฯเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่ยอมรับของสังคม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 
วิทยาลยัฯเป็นสถานศึกษาของรฐับาลที่มีความน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 วิทยาลยัฯเป็น
สถาบนัที่สงัคมใหก้ารยอมรบัในคณุภาพการศกึษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.07 วิทยาลยัฯเป็นวิทยาลยั
ที่มีความอบอุ่นแน่นแฟ้นทั้งครู อาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.91 
ตามล าดบั 
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ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์ของ 
วิทยาลยัพณิชยการธนบรุีโดยรายดา้นวฒันธรรม (Culture) 

ด้านวัฒนธรรม (Culture) �̅� S.D. แปลผล 

4.1 วิทยาลยัฯเป็นสถาบนัที่สนบัสนนุการธ ารงไวข้องชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตรยิ ์

4.09 0.659 เห็นดว้ยมาก 

4.2 วิทยาลยัฯเป็นสถาบนัที่สนบัสนนุการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 4.10 0.699 เห็นดว้ยมาก 

4.3 วิทยาลยัฯเป็นสถาบนัที่สนบัสนนุการรกัษาศิลปะ 

วฒันธรรมของไทย 

4.01 0.658 เห็นดว้ยมาก 

4.4 วิทยาลยัฯเป็นสถาบนัที่ช่วยเหลือสงัคมและบรกิาร

ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

3.98 0.652 เห็นดว้ยมาก 

4.5 วิทยาลยัฯมีการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ระเบียบ และ

อยู่ภายใตก้ฎเกณฑอ์ย่างเคร่งครดั 

3.98 0.628 เห็นดว้ยมาก 

4.6 วิทยาลยัฯเป็นสถาบนัที่มีการท างานอย่างรวดเรว็ และทนั

ต่อเหตกุารณปั์จจุบนั 

3.93 0.705 เห็นดว้ยมาก 

4.7 วิทยาลยัฯเป็นสถาบนัที่มีกิจกรรมเสรมิหลกัสตูรที่มีความ

เขม้ขน้ 

4.08 0.701 เห็นดว้ยมาก 

4.8 นกัเรียนนกัศกึษาของวิทยาลยัฯมีการแข่งขนัดา้นการเรียน

สงู 

3.87 0.656 เห็นดว้ยมาก 

รวม 4.01 0.539 เหน็ด้วยมาก 

 
จากตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น เ ก่ียวกับ

ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีโดยรายด้านวัฒนธรรม (Culture) พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.01 เมื่อพิจารณาราย
ขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามในรายขอ้มีระดบัความคิดเห็นในระดับเห็นดว้ยมากในทุกขอ้ โดยมี
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ค่าเฉลี่ยรายขอ้ตามล าดบัดงันี ้ วิทยาลยัฯเป็นสถาบนัที่สนบัสนุนการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.10 วิทยาลยัฯเป็นสถาบนัที่สนบัสนุนการธ ารงไวข้องชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 วิทยาลยัฯเป็นสถาบนัที่มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตรที่มีความเขม้ขน้  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.08 วิทยาลัยฯเป็นสถาบันที่สนับสนุนการรกัษาศิลปะ วัฒนธรรมของไทย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.01 วิทยาลยัฯเป็นสถาบนัที่ช่วยเหลือสงัคมและบรกิารประชาชนอย่างต่อเนื่อง มีคา่เฉลี่ย
เท่ากบั 3.98 วิทยาลยัฯมีการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ระเบียบ และอยู่ภายใตก้ฎเกณฑอ์ย่าง
เคร่งครดั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 วิทยาลัยฯเป็นสถาบันที่มีการท างานอย่างรวดเร็ว และทันต่อ
เหตุการณปั์จจุบนั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลยัฯมีการแข่งขันดา้น
การเรียนสงู มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.87 

ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์ของ 
วิทยาลยัพณิชยการธนบรุีโดยรายดา้นบุคลิกภาพ (Personality) 

ด้านบุคลิกภาพ (Personality) �̅� S.D. แปลผล 

5.1 วิทยาลยัฯเป็นวิทยาลยัฯของคนเก่งวิชาชีพดา้นพาณิชยก

รรม/บรหิารธุรกิจ 

4.01 0.603 เห็นดว้ยมาก 

5.2 วิทยาลยัฯเป็นวิทยาลยัฯของผูท้ี่ชอบมีสว่นรว่มในการท า

กิจกรรมต่างๆ 

4.00 0.600 เห็นดว้ยมาก 

5.3 วิทยาลยัฯเป็นวิทยาลยัฯของผูท้ี่มีมนษุยสมัพนัธท์ี่ดี 3.87 0.652 เห็นดว้ยมาก 

5.4 วิทยาลยัฯเป็นสถาบนัแห่งการสรา้งนกัธุรกิจ 3.83 0.600 เห็นดว้ยมาก 

รวม 3.93 0.513 เหน็ด้วยมาก 

 
จากตาราง  7 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น เ ก่ียวกับ

ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีโดยรายดา้นบุคลิกภาพ (Personality) พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.93 เมื่อพิจารณาราย
ขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามในรายขอ้มีระดบัความคิดเห็นในระดับเห็นดว้ยมากในทุกขอ้ โดยมี
ค่าเฉลี่ยรายขอ้ตามล าดับดังนี ้ วิทยาลัยฯเป็นวิทยาลัยฯของคนเก่งวิชาชีพดา้นพาณิชยกรรม/
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บริหารธุรกิจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 วิทยาลัยฯเป็นวิทยาลัยฯของผู้ที่ชอบมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 วิทยาลัยฯเป็นวิทยาลัยฯของผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.87 วิทยาลยัฯเป็นสถาบนัแห่งการสรา้งนกัธุรกิจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.83 

ตาราง 8 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์ของ 
วิทยาลยัพณิชยการธนบรุีโดยรายดา้นผูใ้ช ้(User) 

ด้านบุคลิกภาพ (Personality) �̅� S.D. แปลผล 

6.1 นกัเรียนท่ีเขา้มาศกึษาเป็นนกัเรียนที่มีภมูิล  าเนาใน

กรุงเทพมหานคร 

4.33 0.651 เห็นดว้ยมากที่สดุ 

6.2 นกัเรียนท่ีเขา้มาศกึษาเป็นนกัเรียนที่มาจากครอบครวั

ที่มีมีรายไดน้อ้ย 

4.21 0.719 เห็นดว้ยมากที่สดุ 

6.3 นกัเรียนท่ีเขา้มาศกึษาเป็นนกัเรียนที่มีความประพฤติ

เรียบรอ้ย 

4.07 0.705 เห็นดว้ยมาก 

6.4 นกัเรียนท่ีเขา้มาศกึษาเป็นนกัเรียนที่มีผลการเรียนใน

ระดบัปานกลางขึน้ไป 

4.13 0.711 เห็นดว้ยมาก 

6.5 นกัเรียนท่ีเขา้มาศกึษาเป็นนกัเรียนที่มีความสนใจใน

สายวิชาชีพ 

4.22 0.607 เห็นดว้ยมากที่สดุ 

6.6 นกัเรียนท่ีเขา้มาศกึษาเป็นนกัเรียนที่มีความตอ้งการ

ในการท างานดา้นสายอาชีพ 

4.21 0.617 เห็นดว้ยมากที่สดุ 

รวม 4.20 0.527 เหน็ด้วยมาก 

 
จากตาราง 8 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น เ ก่ียวกับ

ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีโดยรายด้านผู้ใช ้(User) พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
มีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามในรายข้อ มีระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุด นักเรียนที่เข้ามาศึกษาเป็น
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นักเรียนที่มีภูมิล  าเนาในกรุงเทพมหานคร  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 นักเรียนที่เข้ามาศึกษาเป็น
นกัเรียนที่มีความสนใจในสายวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 นกัเรียนที่เขา้มาศึกษาเป็นนักเรียน
ที่มาจากครอบครวัที่มีมีรายไดน้อ้ย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.21 และนกัเรียนท่ีเขา้มาศึกษาเป็นนกัเรียน
ที่มีความต้องการในการท างานด้านสายอาชีพ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21  รองลงมามีระดับ
ความคิดเห็นดว้ยมาก นกัเรียนที่เขา้มาศึกษาเป็นนกัเรียนที่มีผลการเรียนในระดบัปานกลางขึน้ไป  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และนักเรียนที่เข้ามาศึกษาเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบรอ้ย  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.07 ตามล าดบั 

 
ส่วนที ่3 การวิเคราะหข์้อมูลความภักดีทีม่ีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
การวิเคราะหข์อ้มลูความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี แสดงค่าเฉลี่ย และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงันี ้

ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการบอกต่อ/แนะน าใหผู้อ่ื้นมาศกึษาต่อ 

ความภักดีทีม่ีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี �̅� S.D. แปลผล 

การบอกต่อ/แนะน าใหผู้อ่ื้นมาศกึษาต่อ 3.92 0.754 บอกต่อ 

  
จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี พบว่ากลุม่

ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามการบอกต่อ/แนะน าให้ผู ้อ่ืนมาศึกษาต่อ  อยู่ในระดับบอกต่อ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92  

ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงบนมาตรฐาน ของการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบตัร 
วิชาชีพชัน้สงู(ปวส.) 

ความภักดีทีม่ีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี �̅� S.D. แปลผล 

การศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส.) 3.72 1.017 ศกึษาต่อ 

 
จากตาราง 10  ผลการวิเคราะหข์อ้มูลความภักดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี พบว่า

กลุม่ตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามการศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส.) อยู่ใน
ระดบัศกึษาต่อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.72 
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ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงบนมาตรฐาน ของความภาคภูมิใจที่ไดศ้ึกษาในวิทยาลัย
พณิชยการธนบรุี 

ความภักดีทีม่ีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี �̅� S.D. แปลผล 

ความภาคภมูิใจที่ไดศ้ึกษาในวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี 4.04 0.794 ภมูิใจ 

 
จากตาราง 11  ผลการวิเคราะหข์อ้มูลความภักดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี พบว่า

กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามความภาคภูมิใจที่ไดศ้ึกษาในวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี อยู่ใน
ระดบัภมูิใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.04 
 

ส่วนที ่4 การวิเคราะหข์้อมูลเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน ประกอบด้วย 
สมมุติฐานที่ 1 กลุ่มตวัอย่างที่มีลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ ภูมิล  าเนา

ของนักเรียนในปัจจุบนั สาขาวิชาที่ก าลงัศึกษา และรายไดผู้ป้กครองเฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน
มคีวามภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี แตกต่างกนั 

ความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี ประกอบดว้ย 
1. การบอกต่อ/แนะน าใหผู้อ่ื้นมาศกึษาต่อ 
2. การศกึษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส.) 
3. ภาคภมูิใจที่ไดศ้กึษาในวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี 

สามารถเขียนเป็นสมมติุฐานทางสถิติไดด้งันี ้
สมมุติฐานย่อยที่ 1.1  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีเพศที่

แตกต่างกนัมีความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี แตกต่างกนั 
H0 : เพศที่แตกต่างกันมีความภักดีที่มีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีที่ไม่

แตกต่างกนั 
H1 : เพศที่แตกต่างกันมีความภักดีที่มีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีที่

แตกต่างกนั 
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบ Independent t-test เปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธ
สมมติุฐานหลกั (H0) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 และปฏิเสธสมมติุฐานรอง  
(H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่ามากกว่า 0.05 โดยจะใชใ้นการทดสอบความแตกต่างของ
เพศ 
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โดยจะท าการตรวจสอบค่าแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s 
test ซึ่งตัง้สมมติุฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 

ตาราง 12 แสดงการทดสอบความแปรปรวนและการทดสอบความแตกต่างของความภักดีที่มีต่อ 
วิทยาลยัพณิชยการธนบรุี จ าแนกตามเพศ โดยใชส้ถิติ   Levene's test ทดสอบ 

ความภักดีทีม่ีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 

Levene's test for 
Equality of Variances 

F p-value 

1. การบอกต่อ/แนะน าใหผู้อ่ื้นมาศกึษาต่อ 0.786 0.731 

2. การศกึษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส.) 0.897 0.057 

3. ภาคภมูิใจที่ไดศ้ึกษาในวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี 1.119 0.325 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 12  ผลการทดสอบ Levene’s test จ าแนกตามเพศ พบว่า ความภักดีที่มีต่อ 
วิทยาลยัพณิชยการธนบรุดา้นการบอกต่อ/แนะน าใหผู้อ่ื้นมาศึกษาต่อ มีค่า p-value เท่ากบั 0.731 
ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศทัง้ 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน จึงใช้        
t-test กรณี Equal Variances assumed  ด้านการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชัน้สงู(ปวส.) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.057 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของ
เพศทัง้ 2 กลุม่ ไม่แตกต่างกนั จึงใช ้t-test กรณี Equal Variances assumed และดา้นภาคภมูิใจที่
ไดศ้ึกษาในวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี  มีค่า Sig. เท่ากบั 0.325 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความ
ว่า ค่าความแปรปรวนของเพศทั้ง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน จึงใช้ t-test กรณี Equal Variances 
assumed 

ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงไม่ตอ้งทดสอบความแตกต่างของความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยั พณิชยการธนบรุี 
ของเพศทัง้ 2 กลุ่ม โดย ใชส้ถิติ t-test ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% เนื่องจากผลการทดสอบความไม่
แตกต่างกนั 
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สมมุติฐานย่อยที่ 1.2  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีภูมิล  าเนา
ของนกัเรียนในปัจจบุนัที่แตกต่างกนัมีความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี แตกต่างกนั 

H0 : ภูมิล  าเนาของนักเรียนในปัจจุบันที่แตกต่างกันมีความภักดีที่มีต่อ 
วิทยาลยัพณิชยการธนบรุีที่ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ภูมิล  าเนาของนักเรียนในปัจจุบันที่แตกต่างกันมีความภักดีที่มีต่อ 
วิทยาลยัพณิชยการธนบรุีที่แตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบ Independent t-test เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธ
สมมติุฐานหลกั (H0) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 และปฏิเสธสมมติุฐานรอง  
(H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่ามากกว่า 0.05 โดยจะใชใ้นการทดสอบความแตกต่างของ
ภมูิล  าเนาของนกัเรียนในปัจจบุนั 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s 
test ซึ่งตัง้สมมติุฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 

ตาราง 13 แสดงการทดสอบความแปรปรวนและการทดสอบความแตกต่างของความภกัดีที่มีต่อ 
วิทยาลยัพณิชยการธนบุรี จ าแนกตามภูมิล  าเนาของนักเรียนในปัจจุบัน โดยใชส้ถิติ   Levene's 
test ทดสอบ 

ความภักดีทีม่ีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 

Levene's test for 
Equality of Variances 

F P-value 

1. การบอกต่อ/แนะน าใหผู้อ่ื้นมาศกึษาต่อ 1.209 0.307 

2. การศกึษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส.) 0.181 0.647 

3. ภาคภมูิใจที่ไดศ้ึกษาในวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี 0.062 0.987 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 13  ผลการทดสอบ Levene’s test จ าแนกตามภมูิล  าเนาของนกัเรียนในปัจจุบนั 
พบว่า ความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบุรีดา้นการบอกต่อ/แนะน า ใหผู้อ่ื้นมาศึกษาต่อ มี
ค่า Sig. เท่ากบั 0.307 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของภูมิล  าเนาของ
นกัเรียนในปัจจุบนัทัง้ 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั จึงใช ้ t-test กรณี Equal Variances assumed  ดา้น
การศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.647 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของภูมิล  าเนาของนักเรียนในปัจจุบนัทัง้ 2 กลุ่ม 
ไม่แตกต่างกัน จึงใช้ t-test กรณี Equal Variances assumed และดา้นภาคภูมิใจที่ได้ศึกษาใน
วิทยาลยัพณิชยการธนบรุี  มีค่า Sig. เท่ากบั 0.987 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของภูมิล  าเนาของนกัเรียนในปัจจุบนัทัง้ 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกนั จึงใช  ้t-test กรณี Equal 
Variances assumed 

ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงไม่ตอ้งทดสอบความแตกต่างของความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยั พณิชยการธนบรุี
ของภูมิล  าเนาของนักเรียนในปัจจุบัน ทั้ง 2 กลุ่ม โดย ใชส้ถิติ t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
เนื่องจากผลการทดสอบความไม่แตกต่างกนั 

สมมุติฐานย่อยที่ 1.3  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชา 
ที่ก าลงัศกึษาที่แตกต่างกนัมีความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบุรีที่แตกต่างกนั 

H0 : สาขาวิชาที่ก าลังศึกษาที่แตกต่างกันมีความภักดีที่มี ต่อวิทยาลัย 
พณิชยการธนบรุีไม่แตกต่างกนั 

H1 : สาขาวิชาที่ก าลังศึกษาที่แตกต่างกันมีความภักดีที่มี ต่อวิทยาลัย 
พณิชยการธนบรุีแตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-
way analysis of variance) โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่มที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 ทั้งนีจ้ะท าการ
ทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มเท่ากันให้ทดสอบ
สมมติฐานจากตาราง F-test และถา้ค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนัใหท้ดสอบสมมติฐาน
จากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 
0.05 ถ้าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งคู่จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) โดยใช้วิธี
ทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ย
คู่ใดบา้งแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
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โดยจะท าการตรวจค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s 
test ซึ่งตัง้สมมติุฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 

ตาราง  14  แสดงการทดสอบความแปรปรวนและการทดสอบความแตก ต่าง ขอ ง
ความภักดีที่มีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  จ าแนกตามสาขาวิชาที่ก าลังศึกษา  โดยใช้สถิติ   
Levene’s test  ทดสอบ 

ความภักดีทีม่ีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
Levene 
Statistic 

df1 df2 
P-

value 

1. การบอกต่อ/แนะน าใหผู้อ่ื้นมาศกึษาต่อ 2.071 3 286 0.032* 

2. การศกึษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส.) 0.119 3 286 0.949 

3. ภาคภมูิใจที่ไดศ้ึกษาในวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี 0.498 3 286 0.684 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 14 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยั พณิชยการธนบรุี 
จ าแนกตามสาขาวิชาที่ก าลังศึกษา โดยใช้ Levene’s test ด้านการบอกต่อ/แนะน าให้ผู ้อ่ืนมา 
ศกึษาต่อ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.032 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าความแปรปรวนแตกต่างกนัจึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe ใน
การทดสอบ 

ดา้นการศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส.)  มีค่า Sig. เท่ากบั 0.949 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามี
ค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัจึงใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบ 

ดา้นภาคภูมิใจที่ไดศ้ึกษาในวิทยาลยัพณิชยการธนบุรีมีค่า Sig. เท่ากบั 0.684 ซึ่งมากกว่า 
0.05 นั่นคือยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าความ
แปรปรวนไม่แตกต่างกนัจึงใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบ 
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ตาราง 15 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยั พณิชยการธนบรุี 
จ าแนกตามสาขาวิชาที่ก าลงัศึกษา ดา้นการบอกต่อ/แนะน าใหผู้อ่ื้นมาศึกษาต่อ โดยใช ้Brown-
Forsythe 

ความภักดีทีม่ีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี Statistic df1 df2 
P-

value 

1. การบอกต่อ/แนะน าใหผู้อ่ื้นมาศกึษาต่อ 3.743 3 210.526 0.012* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง15 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความภักดีที่มี ต่อวิทยาลัย 
พณิชยการธนบุรี จ าแนกตามสาขาวิชาที่ก าลงัศึกษา ดา้นการบอกต่อ/แนะน าใหผู้อ่ื้นมาศึกษาต่อ 
โดยใช ้Brown-Forsythe ในการทดสอบพบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.012 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ
ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก  (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว่านักเรียน
ที่ก าลังศึกษาสาขาวิชาที่แตกต่างกัน มีความภักดีที่มี ต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ด้าน
การบอกต่อ/แนะน าใหผู้อ่ื้นมาศึกษาต่อ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  จึงใช้
สถิติ Dunnett’s T3 ในการทดสอบวิเคราะห์เปรียบเทียบสาขาวิชาที่ก าลังศึกษา  มีผลต่อ
ความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี ดา้นการบอกต่อ/แนะน าใหผู้อ่ื้นมาศกึษาต่อ รายคู่ 
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ตาราง 16 แสดงการเปรียบเทียบการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ความภักดีที่มีต่อ 
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ด้านการบอกต่อ/แนะน าให้ผู ้ อ่ืนมาศึกษาต่อจ าแนกตาม 
สาขาวิชาที่ก าลงัศกึษา โดยเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี Dunnett’s T3 

สาขาวิชาที่ก าลงัศึกษา 

 การบญัชี การตลาด การเลขานุการ

,ธุรกิจคา้ปลีก,

ภาษาต่างประเทศ

และการท่องเที่ยว 

คอมพิว 

เตอรธ์ุรกิจ 

x̅ 4.16 4.04 3.97 3.78 

การบญัชี 4.16 - 0.118 

(0.969) 

0.187 

(0.735) 

0.380* 

(0.040) 

การตลาด 4.04 - - 0.069 

(0.995) 

0.263 

(0.159) 

การเลขานุการ,ธุรกิจคา้

ปลีก,ภาษาต่างประเทศ

และการท่องเที่ยว 

3.97 - - - 0.193 

(0.380) 

คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 3.78 - - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 16  ผลการเปรียบเทียบการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่  
ความภักดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี ดา้นการบอกต่อ/แนะน าใหผู้อ่ื้นมาศึกษาต่อจ าแนก
ตาม สาขาวิชาที่ก าลงัศกึษา โดยเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี Dunnett’s T3 ในการทดสอบพบว่า 

นกัเรียนท่ีเรียนสาขาวิชาการบญัชี กบันกัเรียนที่เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ มีค่า Sig. 
เท่ากับ  0.040 ซึ่ งน้อยกว่า  0.05 หมายความว่า นักเรียนที่ เ รียนสาขาวิชาที่ แตกต่างกัน
มีความภักดีที่มี ต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ด้านการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 โดยนักเรียนที่ เรียน
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สาขาวิชาการบัญชี มีความภักดีที่มีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ด้านการศึกษาต่อในระดับ 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง(ปวส.) มากกว่านักเรียนที่เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.380 

ตาราง 17 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบสาขาวิชาที่ก าลังศึกษา มีผลต่อความภักดีที่มีต่อ 
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ดา้นการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)และ
ภาคภมูิใจที่ไดศ้กึษาในวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี โดยใช ้F-test 

ความภกัดีที่มีต่อ 
วิทยาลยัพณิชยการธนบรุี 

F-test 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F 
P-

value 

2. การศกึษาต่อในระดบั 
ประกาศนียบตัร 
วิชาชีพชัน้สงู(ปวส.) 

ระหว่างกลุม่ 31.127 3 10.376 11.985 0.000* 

ภายในกลุม่ 267.687 286 0.936   

รวม 298.814 289       

3. ภาคภมูิใจที่ไดศ้ึกษาใน
วิทยาลยัพณิชยการธนบรุี 

ระหว่างกลุม่ 5.854 3 1.951 3.161 0.025* 

ภายในกลุม่ 176.563 286 0.617   

รวม 182.417 289    

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง  17 ผลการ เปรี ยบ เที ยบความแตก ต่า งระหว่ า งความภัก ดีที่ มี ต่ อ 
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ดา้นการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)เมื่อ
จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชาที่ก าลังศึกษา โดยใช  ้F-test ในการทดสอบพบว่า ความภักดีที่มีต่อ 
วิทยาลยัพณิชยการธนบรุี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 และดา้นภาคภมูิใจที่ไดศ้ึกษา
ในวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี เมื่อจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชาที่ก าลงัศึกษา โดยใช ้F-test ในการ
ทดสอบพบว่า ความภักดีที่มีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.025 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผูบ้ริโภคที่
มีสาขาวิชาที่ก าลังศึกษา  แตกต่างกัน มีความภักดีที่มี ต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ด้าน
การศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และด้านภาคภูมิใจที่ได้ศึกษาใน
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วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติุฐานที่วางไว ้ 

เ พื่ อ ใ ห้ท ร าบว่ า  ส าข า วิ ช าที่ ก า ลั ง ศึ กษ า  แ ตก ต่ า ง กั น  มีคว ามภั ก ดี ที่ มี ต่ อ 
วิทยาลยัพณิชยการธนบรุี ดา้นการศกึษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส.) และดา้น
ภาคภูมิใจที่ไดศ้ึกษาในวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี แตกต่างกนัรายคู่ใดบา้ง ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงท าการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใชว้ิธี Lest Significant Difference (LSD)  

ตาราง 18 แสดงการเปรียบเทียบการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ ความภักดีที่มีต่อ 
วิทยาลยัพณิชยการธนบุรี ดา้นการศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส.) จ าแนก
ตามสาขาวิชาที่ก าลงัศกึษา โดยเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี Lest Significant Difference (LSD) 

สาขาวิชาที่ก าลงัศึกษา 

 การบญัชี การตลาด การเลขานุการ

,ธุรกิจคา้ปลีก,

ภาษาต่างประเทศ

และการท่องเที่ยว 

คอมพิว 

เตอรธ์ุรกิจ 

x̅ 4.16 4.04 3.97 3.78 

การบญัชี 4.16 - -0.096 

(0.623) 

0.746* 

(0.000) 

0.561* 

(0.001) 

การตลาด 4.04 - - 0.842* 

(0.000) 

0.657* 

(0.000) 

การเลขานุการ,ธุรกิจคา้

ปลีก,ภาษาต่างประเทศ

และการท่องเที่ยว 

3.97 - - - 0.185 

(0.214) 

คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 3.78 - - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 18  ผลการเปรียบเทียบการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่  
ความภักดีที่มี ต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ด้านการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จ าแนกตามสาขาวิชาที่ก าลังศึกษา โดยเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Lest 
Significant Difference (LSD) ในการทดสอบพบว่า 

นกัเรียนท่ีเรียนสาขาวิชาการบญัชี กบันกัเรียนท่ีเรียนสาขาวิชาการเลขานุการ,ธุรกิจคา้ปลีก,
ภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยว มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
นักเรียนที่ เรียนสาขาวิชาที่แตกต่างกันมีความภักดีที่มีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ด้าน
การศกึษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส.)แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยนักเรียนที่เรียนสาขาวิชาการบญัชี มีความภักดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี 
ดา้นการศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส.) มากกว่านกัเรียนที่เรียนสาขาวิชา
การเลขานกุาร,ธุรกิจคา้ปลีก,ภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยว โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
0.746 

นกัเรียนท่ีเรียนสาขาวิชาการบญัชี กบันกัเรียนที่เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ มีค่า Sig. 
เท่ากับ  0.001 ซึ่ งน้อยกว่า  0.05 หมายความว่า นักเรียนที่ เ รียนสาขาวิชาที่ แตกต่างกัน
มีความภักดีที่มี ต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ด้านการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 โดยนักเรียนที่ เรียน
สาขาวิชาการบัญชี มีความภักดีที่มีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ด้านการศึกษาต่อในระดับ 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง(ปวส.) มากกว่านักเรียนที่เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.561 

นกัเรียนท่ีเรียนสาขาวิชาการตลาด กบันกัเรียนท่ีเรียนสาขาวิชาการเลขานุการ,ธุรกิจคา้ปลีก
,ภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยว มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
นักเรียนที่ เรียนสาขาวิชาที่แตกต่างกันมีความภักดีที่มีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ด้าน
การศกึษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส.)แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยนักเรียนที่เรียนสาขาวิชาการตลาด มีความภักดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี 
ดา้นการศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส.) มากกว่านกัเรียนที่เรียนสาขาวิชา
การเลขานกุาร,ธุรกิจคา้ปลีก,ภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยว โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
0.842 

นกัเรียนท่ีเรียนสาขาวิชาการตลาด กบันกัเรียนท่ีเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ มีค่า Sig. 
เท่ากับ  0.000 ซึ่ งน้อยกว่า  0.05 หมายความว่า นักเรียนที่ เ รียนสาขาวิชาที่ แตกต่างกัน
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มีความภักดีที่มี ต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ด้านการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 โดยนักเรียนที่ เรียน
สาขาวิชาการตลาด มีความภักดีที่มีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ด้านการศึกษาต่อในระดับ 
ประกาศนียบตัร วิชาชีพชัน้สูง(ปวส.) มากกว่านักเรียนที่เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.657 

ตาราง 19 แสดงการเปรียบเทียบการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ ความภักดีที่มีต่อ 
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ดา้นภาคภูมิใจที่ได้ศึกษาในวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  จ าแนกตาม 
สาขาวิชาที่ก าลงัศกึษา โดยเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี Lest Significant Difference (LSD) 

สาขาวิชาที่ก าลงัศึกษา 

 การบญัชี การตลาด การเลขานุการ

,ธุรกิจคา้ปลีก,

ภาษาต่างประเทศ

และการท่องเที่ยว 

คอมพิว 

เตอรธ์ุรกิจ 

x̅ 4.16 4.04 3.97 3.78 

การบญัชี 4.16 - 0.059 

(0.711) 

0.251 

(0.103) 

0.352* 

(0.010) 

การตลาด 4.04 - - 0.192 

(0.192) 

0.293* 

(0.023) 

การเลขานุการ,ธุรกิจคา้

ปลีก,ภาษาต่างประเทศ

และการท่องเที่ยว 

3.97 - - - 0.101 

(0.403) 

คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 3.78 - - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 19  ผลการเปรียบเทียบการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่  
ความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี ดา้นภาคภูมิใจที่ไดศ้ึกษาในวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี 
จ าแนกตามสาขาวิชาที่ก าลังศึกษา โดยเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี Lest Significant Difference 
(LSD) ในการทดสอบพบว่า 

นกัเรียนท่ีเรียนสาขาวิชาการบญัชี กบันกัเรียนที่เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ มีค่า Sig. 
เท่ากับ  0.010 ซึ่ งน้อยกว่า  0.05 หมายความว่า นักเรียนที่ เ รียนสาขาวิชาที่ แตกต่างกัน
มีความภักดีที่มี ต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ด้านการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักเรียนที่ เรียน
สาขาวิชาการบัญชี มีความภักดีที่มีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ด้านการศึกษาต่อในระดับ 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง(ปวส.) มากกว่านักเรียนที่เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.352 

นกัเรียนท่ีเรียนสาขาวิชาการตลาด กบันกัเรียนท่ีเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ มีค่า Sig. 
เท่ากับ  0.023 ซึ่ งน้อยกว่า  0.05 หมายความว่า นักเรียนที่ เ รียนสาขาวิชาที่ แตกต่างกัน
มีความภักดีที่มี ต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ด้านการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 โดยนักเรียนที่ เรียน
สาขาวิชาการตลาด มีความภักดีที่มีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ด้านการศึกษาต่อในระดับ 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง(ปวส.) มากกว่านักเรียนที่เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.293 

สมมุติฐานย่อยที่ 1.4  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีรายได้
ผูป้กครองเฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนัมีความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี แตกต่างกนั 

H0 : รายได้ผู้ปกครองเฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีความภักดีที่มี  
ต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบรุีที่ไม่แตกต่างกนั 

H1 : รายได้ผู้ปกครองเฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีความภักดีที่มี  
ต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบรุีที่แตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบ Independent t-test เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธ
สมมติุฐานหลกั (H0) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 และปฏิเสธสมมติุฐานรอง  
(H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่ามากกว่า 0.05 โดยจะใชใ้นการทดสอบความแตกต่างของ
รายไดผู้ป้กครองเฉลี่ยต่อเดือน 
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โดยจะท าการตรวจสอบค่าแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s 
test ซึ่งตัง้สมมติุฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 

ตาราง 20 แสดงการทดสอบความแปรปรวนและการทดสอบความแตกต่างของความภักดีที่มีต่อ 
วิทยาลยัพณิชยการธนบุรี จ าแนกตามรายไดผู้ป้กครองเฉลี่ยต่อเดือน โดยใชส้ถิติ   Levene's test 
ทดสอบ 

ความภักดีทีม่ีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 

Levene's test for 
Equality of Variances 

F P-value 

1. การบอกต่อ/แนะน าใหผู้อ่ื้นมาศกึษาต่อ 3.321 0.077 

2. การศกึษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส.) 1.263 0.255 

3. ภาคภมูิใจที่ไดศ้ึกษาในวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี 0.065 0.394 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตาราง 20  ผลการทดสอบ Levene’s test จ าแนกตามรายไดผู้ป้กครองเฉลี่ยต่อเดือน 

พบว่า ความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี ดา้นการบอกต่อ/แนะน าใหผู้อ่ื้นมาศึกษาต่อ มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.077 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของรายได้
ผูป้กครองเฉลี่ยต่อเดือนทัง้ 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน จึงใช้ t-test กรณี Equal Variances assumed  
ดา้นการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.255 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของรายไดผู้ป้กครองเฉลี่ยต่อเดือน ทัง้ 2 กลุม่ ไม่
แตกต่างกัน จึงใช้ t-test กรณี Equal Variances assumed และด้านภาคภูมิใจที่ได้ศึกษาใน
วิทยาลยัพณิชยการธนบรุี  มีค่า Sig. เท่ากบั 0.394 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของรายไดผู้ป้กครองเฉลี่ยต่อเดือนทัง้ 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน จึงใช้ t-test กรณี Equal 
Variances assumed 

ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงไม่ตอ้งทดสอบความแตกต่างของความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี 
ของรายได้ผู้ปกครองเฉลี่ยต่อเดือนทั้ง 2 กลุ่ม โดย ใช้สถิติ t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
เนื่องจากผลการทดสอบความไม่แตกต่างกนั 
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สมมุติฐานที่ 2 ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ประกอบไปด้วย 
ดา้นคุณสมบัติ (Attributes) ดา้นคุณประโยชน ์(Benefit) ดา้นคุณค่า (Value) ดา้นวัฒนธรรม 
(Cul ture)  ด้านบุคลิกภาพ(Personal i ty )  และ  ด้านผู้ใช้ (User)  มีความสัมพันธ์กับ 
ความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี 

ความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี  ประกอบดว้ย 
1. การบอกต่อ/แนะน าใหผู้อ่ื้นมาศกึษาต่อ 
2. การศกึษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส.) 
3. ภาคภมูิใจที่ไดศ้กึษาในวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี 
สามารถเขียนเป็นสมมติุฐานทางสถิติไดด้งันี ้
H0 : ภาพลกัษณข์องวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี โดยรวมไม่มีความสมัพันธ์

กบัความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี 
H1 : ภาพลกัษณข์องวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี โดยรวมมีความสมัพนัธก์บั

ความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี 
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ล าหรบัการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง 2 ตวั

แปร จะใชท้ดสอบโดยสถิติ ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0)และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 
 
ตาราง 21 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างภาพลกัษณข์องวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี 
โดยรวมกบัความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบรุีดา้นการบอกต่อ/แนะน า 
ใหผู้อ่ื้นมาศกึษาต่อ 
 

ภาพลักษณข์องวิทยาลัย 
พณิชยการธนบุรี โดยรวม 

การบอกต่อ/แนะน าให้ผู้อื่นมาศึกษาต่อ 

r 
P-value 
(2-tailed) 

ระดับความสัมพันธ ์ ทศิทาง 

1.ดา้นคณุสมบติั 0.336* 0.000 ระดบัต ่า เดียวกนั 

2.ดา้นคณุประโยชน ์ 0.507* 0.000 ระดบัปานกลาง เดียวกนั 

3.ดา้นคณุค่า 0.355* 0.000 ระดบัต ่า เดียวกนั 
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ตาราง 21 (ต่อ) 
 

ภาพลักษณข์องวิทยาลัย 
พณิชยการธนบุรี โดยรวม 

การบอกต่อ/แนะน าให้ผู้อื่นมาศึกษาต่อ 

r 
P-value 
(2-tailed) 

ระดับความสัมพันธ ์ ทศิทาง 

4.ดา้นวฒันธรรม 0.418* 0.000 ระดบัต ่า เดียวกนั 

5.ดา้นบุคลิกภาพ 0.366* 0.000 ระดบัต ่า เดียวกนั 

6.ดา้นผูใ้ช ้ 0.442* 0.000 ระดบัต ่า เดียวกนั 

รวม 0.499* 0.000 ระดบัต ่า เดียวกนั 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 21 แสดงการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของวิทยาลัย 
พณิชยการธนบุรี  โดยรวมกับความภักดีที่มีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีด้านการบอกต่อ/ 
แนะน าใหผู้อ่ื้นมาศึกษาต่อ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธ
สมมุติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมุติฐานรอง (H1) หมายความว่า ภาพลักษณ์ของวิทยาลยั 
พณิชยการธนบุรี โดยรวมมีความสัมพันธ์กับความภักดีที่มีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีด้าน
การบอกต่อ/แนะน าให้ผู ้อ่ืนมาศึกษาต่อ  นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติุฐานที่ตัง้ไว ้โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า โดยมีค่า r = 0.499 กล่าวคือ 
เมื่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  โดยรวมเพิ่มขึ ้น จะมีการบอกต่อ/แนะน า  
ใหผู้อ่ื้นมาศกึษาต่อ เพิ่มเล็กนอ้ย 
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ตาราง 22 แสดงการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  
โดยรวมกบัความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี ดา้นการศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัร 
วิชาชีพชัน้สงู(ปวส.) 

ภาพลักษณข์องวิทยาลัย 
พณิชยการธนบุรี โดยรวม 

การศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 

r 
P-value 
(2-tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ ์

ทศิทาง 

1.ดา้นคณุสมบติั 0.241* 0.000 ระดบัต ่ามาก เดียวกนั 

2.ดา้นคณุประโยชน ์ 0.413* 0.000 ระดบัต ่า เดียวกนั 

3.ดา้นคณุค่า 0.198* 0.001 ระดบัต ่ามาก เดียวกนั 

4.ดา้นวฒันธรรม 0.254* 0.000 ระดบัต ่ามาก เดียวกนั 

5.ดา้นบุคลิกภาพ 0.180* 0.002 ระดบัต ่ามาก เดียวกนั 

6.ดา้นผูใ้ช ้ 0.322* 0.000 ระดบัต ่า เดียวกนั 

รวม 0.330* 0.000 ระดบัต ่า เดียวกนั 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 22 แสดงการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของวิทยาลัย 
พ ณิ ช ยก า ร ธ นบุ รี  โ ด ย ร ว ม กั บ ค ว ามภั ก ดี ที่ มี ต่ อ วิ ท ย า ลั ย พ ณิ ช ย ก า ร ธ นบุ รี ด้ า น
การศึกษาต่อในระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง(ปวส.) มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.05 นัน้คือ ปฏิเสธสมมติุฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติุฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  โดยรวมมีความสัมพันธ์กับความภักดีที่มี ต่อ 
วิทยาลยัพณิชยการธนบุรีดา้นการศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส.)  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติุฐานที่ตัง้ไว ้โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทาง
เดียวกนั   ในระดบัต ่า โดยมีค่า r = 0.330 กล่าวคือ เมื่อภาพลกัษณข์องวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี 
โดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีการศกึษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส.) เพิ่มขึน้เล็กนอ้ย 
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ตาราง 23 แสดงการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  
โดยรวมกบัความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบุรีดา้นภาคภูมิใจที่ไดศ้กึษาในวิทยาลยัพณิชย
การธนบรุี 

ภาพลักษณข์องวิทยาลัย 
พณิชยการธนบุรี โดยรวม 

ภาคภูมิใจทีไ่ด้ศึกษาในวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 

r 
P-value 
(2-tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ ์

ทศิทาง 

1.ดา้นคณุสมบติั 0.269* 0.000 ระดบัต ่ามาก เดียวกนั 

2.ดา้นคณุประโยชน ์ 0.466* 0.000 ระดบัต ่า เดียวกนั 

3.ดา้นคณุค่า 0.329* 0.000 ระดบัต ่า เดียวกนั 

4.ดา้นวฒันธรรม 0.360* 0.000 ระดบัต ่า เดียวกนั 

5.ดา้นบุคลิกภาพ 0.354* 0.000 ระดบัต ่า เดียวกนั 

6.ดา้นผูใ้ช ้ 0.374* 0.000 ระดบัต ่า เดียวกนั 

รวม 0.443* 0.000 ระดบัต ่า เดียวกนั 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 23 แสดงการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของวิทยาลัย 
พณิชยการธนบุรี โดยรวมกบัความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบุรีดา้นภาคภูมิใจที่ไดศ้ึกษา
ในวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นัน้คือ ปฏิเสธ
สมมุติฐานหลัก (H0)  และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1)  หมายความว่า ภาพลักษณ์ของ 
วิทยาลยัพณิชยการธนบุรี โดยรวมมีความสมัพนัธ์กับความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี
ดา้นภาคภูมิใจที่ไดศ้ึกษาในวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกับสมมุติฐานที่ตัง้ไว ้โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่า โดยมีค่า r = 
0.443 กล่าวคือ เมื่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  โดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีความ
ภาคภมูิใจที่ไดศ้กึษาในวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี เพิ่มขึน้เล็กนอ้ย 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 24 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย ภาพลกัษณข์องวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี มี
ความสมัพนัธก์บัความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี 

สมมติฐาน สถิตทีใ่ช ้ ผลการทดสอบ 

1. กลุ่มตวัอย่างทีมี่ลักษณะประชากรศาสตร ์แตกต่างกนั
มีความภักดทีีมี่ตอ่วทิยาลัยพณิชยการธนบุรี แตกต่างกนั 

1.1  นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพที่มเีพศที่แตกตา่งกนั
มีความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการ ธนบรุี แตกต่างกนั 

              - เพศแตกต่างกนั มีความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยั 
พณิชยการธนบรุี ดา้นการบอกตอ่/แนะน าใหผู้อ้ื่นมา ศกึษาต่อ 

              - เพศแตกต่างกนั มีความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยั 
พณิชยการธนบรุี ดา้นการศกึษาต่อในระดบัประกาศ 
นียบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส.)   

              - เพศแตกต่างกนั มีความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยั 
พณิชยการธนบรุีภาคภมูใิจที่ไดศ้กึษาในวิทยาลยัพณิชยการ
ธนบรุ ี

Independent 
Sample t-test 

 
 
ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

 
ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

 
ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

1.2  นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพที่มีภมูิล  าเนาของนกัเรยีน
ในปัจจบุนัที่แตกตา่งกนัมีความภกัดีที่มี 
ต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี แตกต่างกนั 

              - ภมูิล าเนาของนกัเรยีนในปัจจบุนัแตกตา่งกนั 
มีความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี ดา้น
การบอกต่อ/แนะน าใหผู้อ้ื่นมาศกึษาต่อ (ปวส.)   

              - ภมูิล าเนาของนกัเรยีนในปัจจบุนัแตกตา่งกนั 
มีความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี ดา้น
การศกึษาต่อในระดบัประกาศนยีบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.)   

              - ภมูิล าเนาของนกัเรยีนในปัจจบุนัแตกตา่งกนั 
มีความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยั พณิชยการธนบรุีภาคภมูใิจที่ได้
ศกึษาในวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี 

Independent 
Sample t-test 

 
 
 

ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

 
ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 
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ตาราง 24 (ต่อ)  
 

สมมติฐาน สถิตทีใ่ช ้ ผลการทดสอบ 

1.3 สาขาวิชาที่ก าลงัศกึษาที่แตกต่างกนัมคีวามภกัดีที่มี 
ต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบรุีที่แตกตา่งกนั 

              - สาขาวชิาที่ก าลงัศกึษาแตกต่างกนัมคีวาม 
ภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี ดา้นการบอกต่อ 
/แนะน าใหผู้อ้ื่นมาศกึษาต่อ 

              - สาขาวชิาที่ก าลงัศกึษาแตกต่างกนั มีความ 
ภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบรุ ีดา้นการศกึษา 
ต่อในระดบัประกาศนยี บตัรวชิาชีพชัน้สงู(ปวส.)   

              - สาขาวชิาที่ก าลงัศกึษาแตกต่างกนั 
มีความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยั พณิชยการธนบรุีภาคภมูใิจที่ได้
ศกึษาในวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี 

One Way 
ANOVA  
(F-test) 

 
 
สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

 
สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

 
สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

1.4 รายไดผู้ป้กครองเฉล่ียต่อเดือนที่แตกตา่งกนัมีความภกัดีที่มี 
ต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบรุีที่แตกตา่งกนั 

              - รายไดผู้ป้กครองเฉล่ียต่อเดือนแตกตา่งกนั
มีความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี ดา้นการบอกต่อ 
/แนะน าใหผู้อ้ื่นมาศกึษาต่อ 

              - รายไดผู้ป้กครองเฉล่ียต่อเดือนแตกตา่งกนั มีความ 
ภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี ดา้นการศกึษา 
ต่อในระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.)   

              - รายไดผู้ป้กครองเฉล่ียต่อเดือนแตกตา่งกนั 
มีความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยั พณิชยการธนบรุีภาคภมูใิจที่ได้
ศกึษาในวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี 

Independent 
Sample t-test 

 
 
ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

 
ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

 
 

ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 
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ตาราง 24 (ต่อ)  
 

สมมติฐาน สถิตทีใ่ช ้ ผลการทดสอบ 

2. ภาพลักษณข์องวทิยาลัยพณชิยการธนบุรี มีความสัมพนัธก์บัความภักดทีีมี่ตอ่วทิยาลัย 
พณิชยการธนบุรี 

2.1 ความสมัพนัธร์ะหว่าง
ภาพลกัษณข์องวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี โดยรวมกบั
การบอกต่อ/แนะน าใหผู้อ้ื่นมาศกึษาต่อ   

Pearson 
Correlation 

สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

2.2 ความสมัพนัธร์ะหว่าง
ภาพลกัษณข์องวิทยาลยัพณิชยการธนบรุีโดยรวมกบั 
การศกึษาต่อในระดบัประกาศนยีบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.)   

Pearson 
Correlation 

สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

2.3 ความสมัพนัธร์ะหว่าง
ภาพลกัษณข์องวิทยาลยัพณิชยการธนบรุีโดยรวมกบัความ
ภาคภมูิใจที่ไดศ้กึษาในวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี 

Pearson 
Correlation 

สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดส้รุปผลการวิจยั การอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงันี  ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย  
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้ 

1. เพื่อศึกษานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีความภักดีแตกต่างกันต่อ
วิทยาลยัพณิชยการธนบรุีจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีกับ
ความภกัดีของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ความส าคัญของการวิจัย  
เพื่อน าผลการวิจยัไปพฒันา และปรบัปรุงแกไ้ขภาพลกัษณข์องวิทยาลยัพณิชยการธนบุรีให้

เหมาะสมกับบริบทการก าหนดวิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของวิทยาลัยและสรา้งการยอมรับใน
อนาคตใหม้ากขึน้   

ขอบเขตการวิจัย  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  

ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาและท าวิจัยในครัง้นี ้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพของวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในชัน้ปีที่ 2 ขึน้ไป ซึ่งทราบจ านวนประชากร
ทัง้หมด  จ านวน 1026 คน  

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย  
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจัย คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพของวิทยาลยั

พณิชยการธนบรุี ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในชัน้ปีที่ 2 ขึน้ไป จ านวน 1,026  คน ซึ่งใชส้ตูรการหาขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) เป็นหาขนาดของกลุม่ตวัอย่าง โดยทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอน เพื่อหาค่าสดัส่วนของประชากรโดยคาดว่าสดัส่วนของประชากรที่ศึกษา เท่ากบั 0.5 และ
ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งไดก้ลุ่มตัวอย่างจ านวน 287.79 คน และเพิ่มขนาดตัวอย่างอีก 3 คน 
รวมทัง้สิน้ 290 คน และการสุม่กลุม่ตวัอย่าง โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้ 
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ขัน้ตอนที่ 1 ใชว้ิธีการสุม่ตวัอย่างแบบชัน้ภมูิอย่างไม่ตามสดัสว่น (Disproportionate 
Stratified Random Sampling) โดยการก าหนดสดัส่วนในการเก็บตวัอย่างทัง้หมด 2 ขัน้ปีแบ่งชัน้
ปีละ 50% คือ ชัน้ปีที่ 2 จ านวน 145 ชดุ และชัน้ปีที่ 3 จ านวน 145 ชดุ รวมเป็น 290 ชดุ 

ขัน้ตอนที่ 2 ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างโดยอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) 
โดยท าการสุม่ตวัอย่าง แจกแบบสอบถามใหก้บันกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพของวิทยาลยั
พณิชยการธนบรุี จนครบ 290 ชดุ 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ผู ้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผู ้วิจัย

สรา้งขึน้ รูปแบบของแบบสอบถามที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู แบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้ 
ส่วนที่  1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร ์ ได้แก่ เพศ 

ภูมิล  าเนาของนักเรียนในปัจจุบัน  สาขาวิชาที่ก าลังศึกษา และรายไดผู้ป้กครองเฉลี่ยต่อเดือน 
ประกอบดว้ยแบบสอบถามที่มีค  าถามปลายปิด จ านวน 4 ขอ้ มีระดบัการวดัขอ้มลู ดงัต่อไปนี ้ 

1.เพศ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale)  
1.1 ชาย  
1.2 หญิง  

2. ภูมิล  าเนาของนักเรียนในปัจจุบัน ใชร้ะดับการวัดข้อมูลประเภทนาม
บญัญัติ (Nominal Scale)  

2.1 กรุงเทพมหานคร  
2.2 นนทบรุี  
2.3 อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ_____________  

3.  สาขาวิชาที่ก าลังศึกษา ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 
(Nominal Scale)  

3.1 สาขาวิชาการบญัชี  
3.2 สาขาวิชาการตลาด  
3.3 สาขาวิชาการเลขานกุาร                
3.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ  
3.5 สาขาวิชาธุรกิจคา้ปลีก      
3.6 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  
3.7 สาขาวิชาการท่องเที่ยว   
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4.  รายไดผู้ป้กครองเฉลี่ยต่อเดือน ใชร้ะดับการวัดขอ้มูลแบบเรียงล าดับ 
(Ordinal Scale)  

4.1 ต ่ากว่า หรือเท่ากบั 15,000 บาท         
4.2 15,001 – 30,000 บาท  
4.3 30,001 บาทขึน้ไป  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัภาพลกัษณข์องวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี 
ซึ่งประกอบดว้ยแบบสอบถามแบบใหป้ระเมินค่า ดา้นคุณสมบติั (Attributes) ดา้นคุณประโยชน ์
(Benefit)  ดา้นคณุค่า (Value)  ดา้นวฒันธรรม (Culture) ดา้นบุคลิกภาพ (Personality) และดา้น
ผูใ้ช ้(User)  จ านวน 41 ขอ้ ใชร้ะดับการวัดขอ้มูลแบบอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดับ 
ดงันี ้ 

ระดบั 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากที่สดุ   
ระดบั 4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก  
ระดบั 3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง  
ระดบั 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย    
ระดบั 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ  

ส่วนที่ 3 เป็นการสอบถามเก่ียวกบัความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี 
ซึ่งประกอบดว้ยค าถาม  จ านวน 3 ขอ้ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูแบบความหมายที่ตรงกนัขา้ม ดงันี ้ 

1.  การบอกต่อ/แนะน าใหผู้อ่ื้นมาศึกษาต่อ  
2.  การศกึษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส.)  
3.  ความภาคภมูิใจที่ไดศ้กึษาในวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี 

การวิเคราะหข์้อมูล  
1. การวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ในการวิเคราะหข์อ้มลูเชิง

พรรณนาใช้ค่ารอ้ยละ (Percentage) ใช้อธิบายลักษณะประชากรศาสตรแ์ละภาพลักษณ์ของ
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีตามความเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้ 

1.1 ขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ภมูิล  าเนาของนกัเรียน
ในปัจจุบนั สาขาวิชาที่ก าลงัศึกษาและรายไดผู้ป้กครองเฉลี่ยต่อเดือน โดยน ามาแจกแจงจ านวน 
ความถ่ี (Frequency)  และค่ารอ้ยละ (Percentage)  
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1.2 วิเคราะหข์อ้มูลระดับความคิดเห็นภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการ
ธนบุรี ซึ่งประกอบด้วย ด้านคุณสมบัติ (Attributes) ด้านคุณประโยชน์ (Benefit)  ด้านคุณค่า 
(Value)  ดา้นวัฒนธรรม (Culture) ดา้นบุคลิกภาพ (Personality) และดา้นผูใ้ช ้(User) ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ท าการวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation)  

1.3 วิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับความภักดีที่มีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีของ
กลุ่มตัวอย่าง ท าการวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation)  

2. การวิเคราะหส์ถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic)  
2.1 น าแบบสอบถามที่ ได้รับทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามแล้วน ามาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้การค านวณค่าสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS  

2.2 ทดสอบสมมติฐาน โดยใชก้ารวิเคราะหโ์ดยสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential 
Statistic) ในการทดสอบสมมติฐานแต่ละขอ้โดยใชส้ถิติ T-Test และ One-Way ANOVA ทดสอบ
ความแตกต่างและวิเคราะหค์ามแตกต่าง รวมทัง้การวิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องสมมติฐานโดยหา
ค่า Pearson Correlation Coefficient ในครัง้นีไ้ดก้ าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติไวท้ี่ระดบั 0.05  

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบั ภาพลกัษณข์องวิทยาลยัพณิชยการธนบรุีที่มีความสมัพนัธ์

กบัความภกัดีของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สามารถสรุปผลไดด้งัต่อไปนี ้
ส่วนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร ์ 

ด้านเพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีจ านวน 
169 คน คิดเป็นรอ้ยละ 58.30 เป็นเพศชาย มีจ านวน 121 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.70  

ด้านภูมิล าเนาของนักเรียนในปัจจุบัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ตอบ
แบบสอบถามมีภูมิล  าเนากรุงเทพมหานคร  มีจ านวน  269 คน คิดเป็นร้อยละ 92.80 และ 
มีภมูิล  าเนานนทบรุี มีจ านวน 21 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.20 

ด้านสาขาวิชาที่ก าลังศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม
ก าลังศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ มีจ านวน 129 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.50 รองลงมาคือ 
สาขาวิชาการเลขานุการ,ธุรกิจค้าปลีก,ภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยว มีจ านวน 63 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 21.70  สาขาวิชาการตลาด  มีจ านวน  53 คน คิดเป็นร้อยละ 18.30 และ
สาขาวิชาการบญัชี มีจ านวน  45 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.50  

ด้ านรายได้ ผู้ ปกครอง เฉ ล่ียต่ อ เดื อน  พบว่า  กลุ่มตัวอย่ างส่วนใหญ่  
ที่ตอบแบบสอบถาม ผูป้กครองมี รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากว่า หรือเท่ากบั 15,000 บาท มีจ านวน 
162 คน คิดเป็นรอ้ยละ 55.90 รองลงมาคือ ผูป้กครองมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  15,001 บาทขึน้ไป 
มีจ านวน 128 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.10  

 
ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์้อมูลภาพลักษณข์องวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณข์องวิทยาลยัพณิชยการธนบรุีโดยรวม พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากในทกุดา้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.01 เมื่อ
พิจารณารายดา้นพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคิดเห็นในดา้นผูใ้ช ้ (User) ดา้นคณุค่า 
(Value) ดา้นวฒันธรรม (Culture) ดา้นบุคลิกภาพ (Personality) ดา้นคณุสมบติั (Attributes) และ
ดา้นคณุประโยชน ์(Benefit) มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20, 4.10, 4.01, 3.93, 3.92, 3.90 ตามล าดบั เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

ด้านคุณสมบัติ (Attributes) พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นใน
ระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็นใน
ตามล าดับดังนี ้  วิทยาลัยฯอยู่ใกล้แหล่งอ านวยความสะดวก  วิทยาลัยฯมีครูอาจารย์ที่มี
ประสบการณแ์ละเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นในสาขาวิชาเป็นอย่างดี วิทยาลยัฯอยู่ในแหล่งที่สามารถ
เดินทางสญัจรไดส้ะดวก วิทยาลยัฯมีการจดัการเรียนการสอนที่เนน้การปฏิบติัจรงิ วิทยาลยัฯมีเนือ้
ที่กว้างขวาง เช่น อาคารเรียน พื ้นที่อเนกประสงค์  เป็นต้น  วิทยาลัยฯมีชุดเครื่องแบบที่เป็น
เอกลกัษณ ์วิทยาลยัฯอยู่ใกลแ้หล่งที่อยู่ วิทยาลยัฯมีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักเรียนที่เข้ามา
ศึกษาต่อ วิทยาลัยฯทีอาคารเรียน อุปกรณ์ เครื่องมือ และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  และ
วิทยาลัยฯตั้งอยู่ในสถานที่ที่มีสภาพแวดลอ้มที่ดี ปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08, 4.07, 4.03, 
3.96, 3.92, 3.90, 3.84, 3.82, 3.81 และ3.80 

ด้านคุณประโยชน์ (Benefit) พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นใน
ระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็นใน
ตามล าดบัดงันี ้วิทยาลยัฯผลิตนกัเรียนนกัศึกษาที่เป็นคนดี วิทยาลยัฯมีสาขาวิชาที่เปิดสอนความ
ความสนใจ ความต้องการของนักเรียน  วิทยาลัยฯผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพออกสู่
ตลาดแรงงาน วิทยาลยัฯมีครูอาจารยท์ี่ดแูลเอาใจใส่ช่วยเหลือและคอยใหค้ าปรกึษาแก่นกัศึกษา  
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วิทยาลัยฯผลิตนักเรียนนักศึกษาออกไปเป็นนักธุรกิจที่มีคุณภาพ นักเรียนนักศึกษาที่ส  าเร็จ
การศกึษาสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีคณุภาพและประสิทธิภาพ วิทยาลยัฯมีสาขาที่เปิดสอนตรง
ตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน และวิทยาลยัฯผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญใน
ดา้นวิชาชีพ ในระดบัมาตรฐานสากล มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.97, 3.94, 3.92, 3.92, 3.91, 3.91, 3.88 
และ 3.76 

ด้านคุณค่า (Value) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับ
เห็นดว้ยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามในรายข้อ 
วิทยาลยัฯเป็นสถาบนัที่มีความเก่าแก่ที่เปิดสอนวิชาชีพดา้นมีระดบัความคิดเห็นดว้ยมากที่สดุ  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.25 รองลงมามีระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก วิทยาลยัฯเป็นสถาบนัที่มีชื่อเสียงโด่ง
ดงัและเป็นที่ยอมรบัของสงัคม วิทยาลยัฯเป็นสถานศกึษาของรฐับาลที่มีความน่าเชื่อถือ วิทยาลยัฯ
เป็นสถาบันที่สังคมใหก้ารยอมรับในคุณภาพการศึกษา  และวิทยาลัยฯเป็นวิทยาลัยที่มีความ
อบอุ่นแน่นแฟ้นทัง้ครู อาจารย ์ศิษยเ์ก่าและศิษยปั์จจุบนั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.17, 4.11, 4.07 และ 
3.91 ตามล าดบั 

ด้านวัฒนธรรม (Culture) พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในระดับ
เห็นดว้ยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.01 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า มีระดบัความคิดเห็นในตามล าดบั
ดงันี ้วิทยาลยัฯเป็นสถาบนัที่สนบัสนุนการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม วิทยาลยัฯเป็นสถาบนัที่สนบัสนุนการ
ธ ารงไวข้องชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ วิทยาลยัฯเป็นสถาบนัที่มีกิจกรรมเสริมหลกัสตูรที่มี
ความเขม้ขน้ วิทยาลยัฯเป็นสถาบนัที่สนบัสนุนการรกัษาศิลปะ วฒันธรรมของไทย วิทยาลยัฯเป็น
สถาบนัที่ช่วยเหลือสงัคมและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง วิทยาลยัฯมีการเรียนการสอนอย่าง
เป็นระบบ ระเบียบ และอยู่ภายใตก้ฎเกณฑอ์ย่างเคร่งครดั วิทยาลยัฯเป็นสถาบนัที่มีการท างาน
อย่างรวดเร็ว และทนัต่อเหตกุารณปั์จจุบนั และนกัเรียนนกัศึกษาของวิทยาลยัฯมีการแข่งขันดา้น
การเรียนสงู มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.10, 4.09, 4.08, 4.01, 3.98, 3.98, 3.93 และ 3.87 

ด้านบุคลิกภาพ (Personality) พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นใน
ระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็นใน
ตามล าดับดังนี ้ วิทยาลัยฯเป็นวิทยาลัยฯของคนเก่งวิชาชีพด้านพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  
วิทยาลยัฯเป็นวิทยาลยัฯของผูท้ี่ชอบมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ วิทยาลยัฯเป็นวิทยาลยัฯ
ของผูท้ี่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และวิทยาลัยฯเป็นสถาบันแห่งการสรา้งนักธุรกิจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.01, 4.00, 3.87 และ 3.83 
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ด้านผู้ ใช้  (User)  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับ
เห็นดว้ยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามในรายขอ้ มี
ระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุด นักเรียนที่ เข้ามาศึกษาเป็นนักเรียนที่มีภูมิล  าเนาใน
กรุงเทพมหานคร นักเรียนที่เขา้มาศึกษาเป็นนักเรียนที่มีความสนใจในสายวิชาชีพ นักเรียนที่เขา้
มาศกึษาเป็นนกัเรียนที่มาจากครอบครวัที่มีมีรายไดน้อ้ย และนกัเรียนท่ีเขา้มาศึกษาเป็นนกัเรียนที่
มีความต้องการในการท างานด้านสายอาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33, 4.22, 4.21 และ 4.21  
รองลงมามีระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก นกัเรียนท่ีเขา้มาศกึษาเป็นนกัเรียนที่มีผลการเรียนในระดบั
ปานกลางขึน้ไป และนักเรียนที่เขา้มาศึกษาเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบรอ้ย  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.13 และ 4.07 ตามล าดบั 

 
ส่วนที ่3 การวิเคราะหข์้อมูลความภักดีทีม่ีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
การประเมินความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี พบว่า 
การบอกต่อ/แนะน าให้ผู้อื่นมาศึกษาต่อ  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามการประเมิน

ความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี อยู่ในระดบับอกต่อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92 
การศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม

การประเมินความภักดีที่มีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี อยู่ในระดับศึกษาต่อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.72 

ความภาคภูมิใจที่ได้ศึกษาในวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
การประเมินความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี อยู่ในระดบัภมูิใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.04 

 
ส่วนที ่4 การวิเคราะหข์้อมูลเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน ประกอบด้วย 
สมมุติฐานที ่1 กลุม่ตวัอย่างที่มีลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ ภมูิล  าเนาของนกัเรียน

ในปัจจุบัน  สาขาวิชาที่ ก าลังศึกษา และรายได้ผู้ปกครองเฉลี่ ย ต่อเ ดือน แตกต่างกัน
มคีวามภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี แตกต่างกนั พบว่า 

สมมุติฐานย่อยที่ 1.1  นักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพที่มีเพศที่แตกต่างกนั
มีความภักดีที่มีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับที่ 
0.05 

สมมุติฐานย่อยที่ 1.2  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีภูมิล  าเนาของ
นกัเรียนในปัจจุบนัที่แตกต่างกนัมีความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี ไม่แตกต่างกนั อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติระดบัที่ 0.05 
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สมมุติฐานย่อยที ่1.3  นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพสาขาวิชาที่ก าลงัศึกษา
ที่แตกต่างกนัมีความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ระดบัที่ 0.05  

สมมุติฐานย่อยที่ 1.4  นักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพที่มีรายไดผู้ป้กครอง
เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความภักดีที่มีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติระดบัที่ 0.05 

สมมุติฐานที ่2 ภาพลกัษณข์องวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี ประกอบไปดว้ย ดา้นคณุสมบติั 
(Attributes) ดา้นคณุประโยชน ์ (Benefit) ดา้นคณุค่า (Value) ดา้นวฒันธรรม (Culture) 
ดา้นบคุลิกภาพ(Personality) และ ดา้นผูใ้ช ้ (User) มีความสมัพนัธก์บัความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยั 
พณิชยการธนบรุี พบว่า 

ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบุรีกบั
ภาพลกัษณข์องวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 

ด้ า นคุณสมบั ติ  (Attributes) มี ความสัมพันธ์ ร ะหว่ า งความภัก ดี ที่ มี ต่ อ 
วิทยาลยัพณิชยการธนบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทาง
เดียวกนั ในระดบัต ่า เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 

1. กา รบอก ต่ อ / แน ะน า ใ ห้ผู ้ อ่ื น ม าศึ กษ า ต่ อ  มี ค ว ามสัมพั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า 

2. การศกึษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส.) มคีวามสมัพนัธร์ะหว่าง
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่ามาก 

3. ภาคภูมิใจที่ได้ศึกษาในวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  มีความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่ามาก 

ด้านคุณประโยชน์  (Benef i t )  มีความสัมพันธ์ระหว่างความภักดีที่มี ต่อ 
วิทยาลยัพณิชยการธนบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทาง
เดียวกนั ในระดบัต ่า เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
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1. กา รบอก ต่ อ / แน ะน า ใ ห้ผู ้ อ่ื น ม าศึ กษ า ต่ อ  มี ค ว ามสั มพั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง 

2. การศกึษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส.) มคีวามสมัพนัธร์ะหว่าง
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า 

3. ภาคภูมิใจที่ได้ศึกษาในวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  มีความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า 

ด้ า น คุ ณ ค่ า  ( V a l u e )  มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ค ว า ม ภั ก ดี ที่ มี ต่ อ 
วิทยาลยัพณิชยการธนบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทาง
เดียวกนั ในระดบัต ่า เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 

1. กา รบอก ต่ อ / แน ะน า ใ ห้ผู ้ อ่ื น ม าศึ กษ า ต่ อ  มี ค ว ามสัมพั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า 

2. การศกึษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส.) มคีวามสมัพนัธร์ะหว่าง
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่ามาก 

3. ภาคภูมิใจที่ได้ศึกษาในวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  มีความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า 

ด้ านวัฒนธรรม  ( Cu l t u r e )  มีความสัมพันธ์ ระหว่ างความภัก ดีที่ มี ต่ อ 
วิทยาลยัพณิชยการธนบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทาง
เดียวกนั ในระดบัต ่า เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 

1. กา รบอก ต่ อ / แน ะน า ใ ห้ผู ้ อ่ื น ม าศึ กษ า ต่ อ  มี ค ว ามสัมพั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า 



  80 

2. การศกึษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส.) มคีวามสมัพนัธร์ะหว่าง
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่ามาก 

3. ภาคภูมิใจที่ได้ศึกษาในวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  มีความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า 

ด้านบุคลิกภาพ (Personal i ty)  มีความสัมพันธ์ระหว่างความภักดีที่มี ต่อ 
วิทยาลยัพณิชยการธนบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทาง
เดียวกนั ในระดบัต ่า เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 

1. กา รบอก ต่ อ / แน ะน า ใ ห้ผู ้ อ่ื น ม าศึ กษ า ต่ อ  มี ค ว ามสัมพั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า 

2. การศกึษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส.) มคีวามสมัพนัธร์ะหว่าง
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่ามาก 

3. ภาคภูมิใจที่ ได้ศึกษาในวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  มีความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า 

ด้านผู้ใช้ (User) มคีวามสมัพนัธร์ะหว่างความภกัดีที่มีต่อ วิทยาลยัพณิชยการธนบุรี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่า  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 

1. กา รบอก ต่ อ / แน ะน า ใ ห้ผู ้ อ่ื น ม าศึ กษ า ต่ อ  มี ค ว ามสัมพั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า 

2. การศกึษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส.) มคีวามสมัพนัธร์ะหว่าง
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า 
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3. ภาคภูมิใจที่ได้ศึกษาในวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  มีความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า 

อภปิรายผล 
จากการศกึษาเรื่อง ภาพลกัษณข์องวิทยาลยัพณิชยการธนบรุีที่มีความสมัพนัธก์บัความ

ภกัดีของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ มีประเด็นส าคญัที่สามรถน ามาอภิปรายผลได ้ดงันี ้
1. ผลการศึกษาเก่ียวกับลกัษณะประชากรศาสตร ์สาขาวิชาที่ก าลงัศึกษา แตกต่าง

กนัมีความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบรุีของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ แตกต่าง
กัน ทัง้นีเ้นื่องจากลกัษณะของนักเรียนที่เรียนในสาขาวิชาแตกต่างกันมีลกัษณะหรืออัตลกัษณท์ี่
แตกต่างกนั ลกัษณะหรือวิธีการเรียนแตกต่างกนัในแต่ละสาขา บางสาขาวิชาเนน้การปฏิบติัเดี่ยว 
บางสาขาวิชาเนน้การเรียนแบบกลุ่มขึน้อยู่กนัลกัษณะงานของสาขาวิชานัน้ๆ อีกทัง้บางสาขาวิชา
ไม่มีการเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงท าให้นักเรียนอาจจะไม่ได้ศึกษาต่อที่
วิทยาลยัพณิชยการธนบุรี ซึ่งสอดคลอ้งกรรณิการ ์เหมือนประเสริฐ (2548) กล่าวว่า ในองคก์รจะ
ประกอบไปดว้ยคนจ านวนมากและมีระดบัที่แตกต่างกนั ซึ่งแต่ละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
ออกไป และพฤติกรรมที่ต่างกัน มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น อายุ เพศ สถานภาพ อายุการ
ท างานในองคก์ร และไม่สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ตราจิตต ์เมืองคลา้ย (2556) ไดศ้ึกษาเรื่อง 
ภาพลกัษณข์องมหาวิทยาลยับูรพาตามทัศนะของ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต 
“พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา พบว่าเมื่อเปรียบเทียบทศันะของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพาที่มีต่อภาพลกัษณข์องมหาวิทยาลยับูรพา ตาม
หลกัสตูรการศกึษาที่เรียนไม่แตกต่างกนั  

2. ผลการศึกษาเก่ียวกับภาพลกัษณข์องวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี มีความสมัพันธ์
กบัความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบุรีของนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ในระดบั
ต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติุฐานที่ตัง้ไว ้ ทัง้นีเ้นื่องจากวิทยาลยัพณิชยการธนบุรีไม่มีสาขาวิชาในระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชัน้สูงที่สามารถรบัรองนักเรียนที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพทุกสาขาวิชา
หรือมีความหลากหลายไม่มากเท่าที่ควร มีผลท าใหน้กัเรียนไม่ไดศ้ึกษาต่อที่เดิมและออกไปศึกษา
ต่อในสถานศึกษาแห่งอื่น ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปภาวี บุญกลาง(2560) พบว่า ภาพลกัษณ์
ส่งผลต่อความภักดีของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร และสอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของ กัญญ์วรา ไทยหาญ , พวงเพ็ญ ชูรินทร์ , สิญาธร นาคพิน (2562) ที่พบว่า
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ความสัมพันธ์ ระหว่างภาพลักษณ์ตราสินค้ากับความจงรักภักดีในตราสินค้าโดยภาพรวม 
มีความสมัพันธ์อยู่ในระดับมาก และความสมัพันธ์ ระหว่างคุณค่าตราสินคา้กับความจงรกัภักดี 
ในตราสินคา้โดยภาพรวม มีความสมัพนัธอ์ยู่ ในระดบัมาก  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่องภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีที่มีความสัมพันธ์  

กับความภักดีของนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ผูว้ิจัยมีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางใน
การปรบัปรุงและพฒันา ดงันี ้

1. จากการวิจัย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาที่ก าลังศึกษาที่
แตกต่างกันมีความภักดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี แตกต่างกัน ดังนัน้ผูว้ิจัยมีขอ้เสนอแนะ
ดงันี ้ 

1.1 ดา้นการบอกต่อ/แนะน าใหผู้อ่ื้นมาศึกษาต่อ สาขาวิชาการบญัชี มีความ
ภักดี มากกว่านักเรียนที่เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ  นั้นหมายความว่านักเรียนที่ เรียน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจเมื่อเรียนที่วิทยาลยัพณิชยการธนบุรีไปแลว้มีการบอกต่อ/แนะน าให้
ผู ้อ่ืนมาศึกษาต่อน้อย ผู้วิจัยจึงข้อเสนอแนะวิทยาลัยให้มุ่งเน้นไปที่ นักเรียนที่เรียนสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธ์ุรกิจใหเ้กิดการบอกต่อ/แนะน าใหผู้อ่ื้นมาศึกษาต่อมากขึน้ โดยวิทยาลยัควรมุ่งเนน้
การบริหารจัดการภายในและการบริการทางการศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพ สรา้งประสบการณก์าร
เรียนรูร้วมกันระหว่างนักเรียนดว้ยกันเอง ระหว่างครูกับนักเรียนท าใหรู้ส้ึกพิเศษ สรา้งมิตรภาพ
ร่วมกัน และสรา้งความเชื่อมั่นในดา้นวิชาชีพของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจใหม้ากขึน้ เพื่อให้
นกัเรียนไวว้างใจจนเกิดการบอกต่อหรือแนะน าใหผู้ ้อ่ืนมาศึกษาต่อ และอาจจะรวมไปถึงเพิ่มช่อง
ทางการบอกต่อโดยการประชาสมัพนัธใ์นรูปแบบต่างๆทัง้ออนไลนแ์ละออฟไลน ์เช่น เว็บไซต ์เพจ
เฟซบุ๊ก โปสเตอร ์แผ่นพบั ขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการทัง้เล็กและใหญ่ เป็นตน้ เพื่อ
สื่อสารใหก้บันกัเรียนในวิทยาลยัหรือบุคคลภายนอก 

1.2 ดา้นการศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส.) นกัเรียนที่
เรียนสาขาวิชาการบัญชีและการตลาด มีความภักดีมากกว่านักเรียนที่ เรียนสาขาวิชาการ
เลขานกุาร, ธุรกิจคา้ปลีก, ภาษาต่างประเทศ, การท่องเที่ยว และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ จาก
การศกึษาขอ้มลูของวิทยาลยั สาเหตทุี่ท าใหน้กัเรียนท่ีเรียนสาขาวิชาการเลขานกุาร, ธุรกิจคา้ปลีก, 
ภาษาต่างประเทศ, การท่องเที่ยว และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจมีความภกัดีดา้นการศึกษาต่อ
ในระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส.) นอ้ยกว่า สืบเนื่องมาจากสาขาวิชาการเลขานุการ, 
ภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยวไม่ไดเ้ปิดใหม้ีการจดัการเรียนการสอนในระดบั ปวส. ท าใหไ้ม่



  83 

มีความต่อเนื่องในการเรียนในระดบัที่สงูขึน้ ส่วนสาขาวิชาธุรกิจคา้ปลีกการจัดการเรียนการสอน
แบบทวิภาคี ซึ่งอาจจะท าใหน้ักเรียนที่เรียนจบในระดับ ปวช.ออกไปท างานที่สถานประกอบการ
อย่างเต็มเวลา โดยไม่สนใจศกึษาต่อในระดบั ปวส.เพราะสถานประกอบการพรอ้มที่จะรบันกัเรียน
โดยทนัทีเมื่อจบการศึกษา  ส่วนสาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจถึงแมว้่าจะมีสาขาที่เปิดสอนในระดบั
ปวส.ไปจนถึงปริญญาตรีก็ตาม แต่สายงานหรือสายวิชาชีพดา้นนีค่้อนขา้งมีหลากหลายแขนง อีก
ทั้งยังมีมหาวิทยาลัยที่ เปิดสอนด้านนี ้ทั้งรัฐและเอกชน และมีหลักสูตรที่มีความหลากหลาย
มากกว่า มีความเปิดกว้างในการจัดท าหรือปรับปรุงหลักสูตรของตนเอง ซึ่งวิทยาลัยเองที่มี
ขอ้จ ากดัในเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุงหลกัสตูร เนื่องจากหลกัสตูรที่จะน ามาใชไ้ด้มาจากส่วนกลาง 
ดังนัน้ ผูว้ิจัยมีขอ้เสนอแนะโดยวิทยาลยัควรมุ่งเนน้การ วางแผนก าหนดรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่ชดัเจนและหลากหลายในระดบัที่สงูขึน้ และใหน้กัเรียนเห็นความส าคญัถึงการศึกษาใน
สาขาที่ต่อเนื่อง เพื่อใหเ้กิดการศึกษาต่อในระยะยาวไปจนถึงระดับปริญญาตรี และวิทยาลยัยัง
ตอ้งเปิดสาขาที่รบัรองการศกึษาต่อตามความตอ้งการของนกัเรียนและตลาดแรงงาน 

1.3 ด้านภาคภูมิใจที่ได้ศึกษาในวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  นักเรียนที่เรียน
สาขาวิชาการบญัชีและการตลาด มคีวามภกัดีมากกว่านกัเรียนที่เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
จะเห็นไดว้่านกัเรียนที่เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจมีความภกัดีนอ้ยกว่านกัเรียนในสาขาอ่ืนใน
ทุกด้าน ซึ่งความภาคภูมิใจก็คือ ความรูส้ึกชื่นชม ยินดี ที่ได้ศึกษาในวิทยาลัย ดังนั้น ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะโดยวิทยาลัยควรมุ่งเน้นการสรา้งทัศนคติที่ดี สรา้งกิจกรรมส่งเสริมผูเ้รียน สรา้ง
พฤติกรรมเชิงบวก สรา้งสภาพแวดลอ้มในการเรียนที่ดี เพื่อใหน้กัเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ
เกิดความสุขในการศึกษาในวิทยาลัยจนเกิดภาคภูมิใจและนึกถึง เมื่อส าเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลยั 

2. จากการศึกษาภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุ รี ประกอบไปด้วย 
ดา้นคุณสมบัติ (Attributes) ดา้นคุณประโยชน ์(Benefit) ดา้นคุณค่า (Value) ดา้นวัฒนธรรม 
(Cul ture)  ด้านบุคลิกภาพ(Personal i ty )  และ  ด้านผู้ใช้ (User)  มีความสัมพันธ์กับ
ความภักดีที่มีต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบุรีของนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพโดยรวม ใน
ระดับต ่ าและ เ ป็นไปในทิ ศทาง เ ดียวกัน  ซึ่ งหมายความว่ าหากพัฒนาภาพลักษณ์  
ของวิทยาลยัพณิชยการธนบุรีจะส่งผลต่อความภักดีเพียงเล็กน้อย จึงไม่จ าเป็นพัฒนาในส่วนนี ้
เพิ่มเติม แต่เมื่อพิจารณารายด้านแล้ว พบว่า ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  
ด้านคุณประโยชน์ (Benefit) มีความสัมพันธ์กับความภักดีที่มีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพดา้นการบอกต่อ/แนะน าใหผู้อ่ื้นมาศึกษาต่อ ในระดับ
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ปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั จึงควรใหค้วามส าคญัและกระตุน้การสง่เสริมภาพลกัษณ์
ในดา้นคณุประโยชน ์(Benefit) มากกว่าดา้นอ่ืน ผูว้ิจยัจึงขอแนะน าตามประเด็นรายขอ้ ดงันี ้

2.1 วิทยาลัยฯผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน 
วิทยาลยัฯผลิตนกัเรียนนกัศึกษาที่เป็นคนดี วิทยาลยัฯผลิตนกัเรียนนกัศึกษาออกไปเป็นนกัธุรกิจที่
มีคุณภาพ  วิทยาลัยฯผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพ ในระดับ
มาตรฐานสากล และนักเรียนนักศึกษาที่ส  าเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าผลผลิตของวิทยาลยัมีความสมัพนัธต่์อความภกัดีของนกัเรียน 
ดงันัน้ วิทยาลยัควรน าเสนอใหเ้ห็นความโดดเด่นและความเฉพาะทางในสายวิชาชีพพาณิชยกรรม
หรือบริหารธุรกิจ เพราะจะท าใหเ้ห็นคณุค่าและจุดแข็งของวิทยาลยัว่าเป็นวิทยาลยัดา้นพาณิชย 
กรรมอย่างแทจ้รงิ จดักิจกรรมในการสง่เสรมิทกัษะวิชาชีพ สรา้งความแตกต่างเนน้จุดขายในแต่ละ
สาขาวิชา จะท าใหผู้เ้รียนเห็นเอกลกัษณท์ี่ชดัเจนรูส้กึดีต่อการเอาใจใสห่รือใหค้วามส าคญัดา้นการ
เรียนรูข้องวิทยาลัย พรอ้มทั้งสรา้งมาตรฐานการบริหารจัดการ ต่อไปใหม้ีความสม ่าเสมอและ
พรอ้มที่จะพฒันาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพราะสิ่งเหลา่นีท้  าใหน้กัเรียนมีความภกัดีต่อ
วิทยาลยัมากที่สดุ 

2.2 วิทยาลยัฯมีครูอาจารยท์ี่ดแูลเอาใจใส่ช่วยเหลือและคอยใหค้ าปรึกษาแก่
นกัศกึษา รายขอ้นีแ้สดงใหเ้ห็นว่าการใหค้วามใสใ่จ ความรกั มิตรภาพจากครูอาจารยเ์ป็นสว่นหนึ่ง
ที่ท าใหน้กัเรียน รูส้กึดีและมีความภกัดีต่อวิทยาลยัจนเกิดการบอกต่อคณุค่าอนัดีงามของวิทยาลยั
สง่ต่อใหรุ้น่นอ้งหรือบคุคลอื่นต่อไป   

2.3 วิทยาลัยฯมีสาขาวิชาที่เปิดสอนความความสนใจ ความต้องการของ
นักเรียน วิทยาลัยฯมีสาขาที่เปิดสอนตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน แสดงใหเ้ห็นว่า
พัฒนาหลกัสูตรการจัดการเรียนการสอน ใหท้ันสมัยสอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาด เมื่อ
นกัเรียนไดเ้รียนแลว้น าไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริง เมื่อท างานPart Time หรือฝึกงาน จะท าใหรู้ส้กึนึกถึง
วิทยาลยั ดงันัน้ วิทยาลยัควรใหค้วามสนใจดา้นนีเ้ป็นมากกว่าดา้นอ่ืนเพราะมีผลต่อความภักดีต่อ
วิทยาลยัมากที่สดุ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยหาสาเหตุปัจจัยที่เก่ียวขอ้งหรือเปรียบเทียบในรายคู่ของนักเรียนที่เรียน

สาขาวิชาที่แตกต่างกนัมีความภกัดีในวิทยาลยัพณิชยการธนบุรีแตกต่างกนั เพื่อจะไดท้ราบขอ้มลู
เชิงคณุภาพและน ามาใชพ้ัฒนาวิจยัใหส้มบูรณย์ิ่งขึน้ และน าผลการวิจยัมาประยุกตใ์ชต้อบโจทย์
ความตอ้งการของนกัเรียนนกัศกึษาเพื่อใหว้ิทยาลยัไดม้ีการพฒันาอย่างมีประสิทธิภาพ 



  85 

2. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างระดับปวส. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่กว้างขึน้ และยังสามารถน ามา
เปรียบเทียกบังานวิจยันีว้่ามีความแตกต่างหรือสอดคลอ้งกนัอย่างไร และท าใหเ้ห็นอีกมมุมองหนึ่ง
เพื่อใหต้อบโจทยต์วามตอ้งการของนกัเรียนนกัศึกษาและสามารถปรบัปรุงพฒันาวิทยาลยัพณิชย
การธนบรุีใหดี้มากยิ่งขึน้ 

3. ควรศึกษาดา้นพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลที่ตรงตามความ
ตอ้งการของพฤติกรรมการเลือกศึกษาต่อวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี และน าขอ้มูลที่ไดไ้ปพัฒนา
ต่อไป 

4. ควรเปลี่ยนวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใชค้วามสะดวกเป็น
การแบ่งกลุ่มแบ่งชัน้ภูมิในการก าหนดกลุ่มตวัอย่างที่เรียนในสาขาวิชาแตกต่างกนั เพื่อใหข้อ้มลูมี
ประสิทธิภาพมากขึน้และลดความคลาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดขึน้ 

5. ควรเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยวิธีอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกบัภาพลกัษณข์องวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี 
เช่น การสมัภาษณต์ัวบุคคลแบบกลุ่มเล็ก เพื่อจะไดท้ราบขอ้มูลเชิงคุณภาพและน ามาใชพ้ัฒนา
วิทยาลยัไดต้รงความตอ้งการมากขึน้กว่าเดิม 
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