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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเอง (Self-Concept) 

ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กร (Institutional Image) และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
(Subjective Norm) มีอิทธิพลต่อตัดสินใจเลือกเรียนในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษา อาจารย์
อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM)โดยเก็บข้อมูลตัวอย่าง 40 คน ด้วยการใช้แบบสอบถาม
ที่มีความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ด้วยวิธีการขอความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ที่
ปรึกษา และมคี่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.831 สถิติที่นํามาใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้คือ สถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาณได้แก่ การวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุคูณ โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพ่ือใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน 

ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-25 ปี 
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 10,001 – 
30,000 บาท จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า  
ตัวแปรต้นสามารถพยากรณ์การตัดสินใจเลือกเรียนในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษา อาจารย์
อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) และช้ีให้เห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลกับการตัดสินใจเลือกเรียน
ในในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษา อาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM)  
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ภาพลักษณข์องสถาบันหรือองค์กร (Sig. = .000) และ
ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Sig. = .005) ในขณะที่ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อ กับการตัดสินใจเลือกเรียน
ในในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษา อาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) 
ได้แก่ ความต้องการในการพัฒนาตนเอง (Sig. = .210) 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research aim to study the needs of self-development, 
the image of the institution or organization and Subjective Normalization influenced 
decision-making in PERFECT ANGEL'S BY AJARN AUM. The sample was collected by 
using a questionnaire with the accuracy of the questionnaire. The reliability of the 
data was 0.831. Descriptive statistics were mean, percentage and standard deviation. 
The inferential statistics are used multiple regression analysis by setting a statistically 
significant level at 0.05 to use in hypothesis testing. 

The results showed that most respondents were female between 20-25 years 
old. Occupation From the analysis of multiple regression analysis, it was found that 
the variables predicted the decision to study in Ajarn Aum's Language and Personal 
Development School (PERFECT ANGEL'S BY AJARN AUM) and the average income per 
month from 10,001 to 30,000 baht. It was found that the factors influencing the 
decision to study in Ajarn Aum's Language and Personal Development School 
(PERFECT ANGEL'S BY AJARN AUM) at the statistical significance level of 0.05. In the 
image of the institution or organization (Sig. = .000) and the subjective norm (Sig. = 
.005) as factors that no influent to making the decision to study at Ajarn Aum's 
Language and Personal Development School (PERFECT ANGEL'S BY AJARN AUM) is 
self-development (Sig. = .210) 

 
Keywords : Self-Concept, Institutional Image, Subjective Norm, Ajarn Aum's Language 
and Personal Development School (PERFECT ANGEL'S BY AJARN AUM) 
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     บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ที่มาและปัญหาของการวิจัย 

ปัจจุบันธุรกิจสายการบินทั้งในและต่างประเทศมีอัตราการเติบโต และอัตราการแข่งขัน
ที่เพ่ิมมาก ขึ้นเรื่อยๆ โดยธุรกิจสายการบินในไตรมาสแรกของปี 2559 สายการบินหลักของไทย 
4 สายการบิน คือ บางกอกแอร์เวย์ส, ไทยแอร์เอเชีย, การบินไทย และนกแอร์ มีรายได้จากการ
ดําเนินธุรกิจการบินรวมกัน อยู่ราว 7.25 หมื่นล้านบาทและมีกําไรสทุธิราว 8.59 ล้านบาทถือ
ว่าเติบโตเพ่ิมขึ้นหากเทียบกับไตรมาส เดียวกันของปีที่ผ่านมา จึงส่งผลให้ในช่วงเดือนมกราคม-
มีนาคม 2559 ทอท. มีกําไรสทุธิ 5,566 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 13.83% จากการเติบโตของธุรกิจ
สายการบินที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆน้ัน ทําให้สายการบินหลายๆ ขยายเส้นทางบินของตนเองและมี
เคร่ืองบินเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ทางสายการบินต่างๆมีความต้องการพนักงานต้อนรับบน
เคร่ืองบินเพ่ิมมากขึ้น จึงทําการเปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินเพ่ิม เพ่ือให้เพียงพอ
ต่อความต้องการใช้บริการของผู้โดยสารและรองรับการเติบโตของธุรกิจสายการบินที่เพ่ิมมาก
ขึ้น 

ดังน้ันอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เช่น 
บัณฑิตจบใหม ่หรือพนักงานประจําที่ต้องการเปลี่ยนสายงานของตนเองเนื่องจากอาชีพ
พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินมี รายได้ที่สูงกว่าอาชีพอ่ืนๆ เพ่ือต้องการท่ีจะสร้างรากฐานที่
มั่นคงให้กับชีวิตของตนเองและครอบครัว หรือ แม้กระทัง่ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
บิดาและมารดา เป็นต้น ทําให้ในปัจจุบันอาชีพน้ีได้รับ ความสนใจมากและมีอัตราการแข่งขันที่
สูงข้ึน จึงทําใหใ้นปัจจุบันมีสถาบันเตรียมความพร้อมสําหรบั อาชีพพนักงานต้อนรับบน
เคร่ืองบินเปิดเพ่ิมมากขึ้นด้วยเช่นกัน ดังน้ัน ในปัจจุบันสถาบันเตรียมความพร้อมสําหรับอาชีพ
พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินจึงมีบทบาทเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับ การเป็น
ผู้สมัครที่ดี และตรงตามความต้องการของสายการบินมากที่สุดและหน่ึงในตัวเลือกของสถาบัน
ที่ผู้สนใจในอาชีพน้ีนิยมมากที่สุดคือ โรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษาอาจารย์อุ้ม 
(PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) เพราะทางสถาบันได้มีการคัดเลือกบุคลากรและ
ครูผู้สอนโดยการใช้เจ้าของภาษาเป็นผู้สอนในทุกระดับ มกีารดูแล ทดสอบและติดตามผลโดย
อาจารย์เจ้าของสถาบันด้วยตัวเอง และทางสถาบันยังมีสายการบินหลายๆสายการบินไว้วางใจ
ให้อาจารย์ผู้เป็นเจ้าของสถาบันเป็นผู้คัดเลือกพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินให้กับสายการบิน
อีกด้วย 
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ดังเช่น บุษกร คําคง (2542) ได้กล่าวไว้ว่า การตัดสินใจต้องใช้ข้อมูลพ้ืนฐานจากเร่ืองที่
กําลังพิจารณา โดยใช้ ความรู้พ้ืนฐานและข้อสรุปที่เป็นท่ียอมรับและนํามาผสมผสานกับการ
สรุปอ้างอิง เพ่ือให้นําไปสู่เป้าหมายและแสดงทิศทางที่นําไปสู่การตัดสินใจ 

กาญจนา ภูยาธร(2541, หน้า. 13) ได้กล่าวถึงความต้องการในการพัฒนาตนเอง ไว้ว่า 
หมายถึงความคิด ทัศนคติ คา่นิยม ความเช่ือ ที่บุคคลมีต่อตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และ
สังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้เก่ียวกับตนเอง ในด้านความ คิด ทัศนคติ ค่านิยม และความ
เช่ือต่างๆเหล่าน้ี ซึ่งจะเป็นตัวกําหนดการแสดงออกของบุคคล โดยความต้องการในการพัฒนา
ตนเองนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามวุฒิภาวะและสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับบุคคล 

ในด้านภาพลักษณ์องค์กรหรสืถาบัน  Anderson and Rubin (1986) ให้ความหมาย
เก่ียวกับภาพลักษณ์องค์กร คอืภาพลักษณ์ที่ เป็นการรับรู้ของผู้บริโภคต่อองค์กรน้ันๆ ซึง่
เปรียบเสมือนคนที่มีบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่แตกต่างกัน ดังน้ัน ภาพลักษณ์องค์กร คือ 
ภาพลักษณ์ต่อองค์กรต่างๆท่ีบุคคลที่มสี่วนเกี่ยวข้องหรือเคยพบเห็น รู้สกึต่อองค์กรน้ันๆ หรือ
หมายถึงภาพลักษณ์ที่บุคคลอ่ืนๆมีต่อองค์กรว่าองค์กรเป็นอย่างไร เพราะฉะน้ัน ในการวิจัยคร้ัง
น้ีจึงอยากทราบว่า ปัจจัยในด้านภาพลักษณ์องค์กรหรืสถาบันจะส่งผลต่อการเลือกเรียนที่ 
โรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษาอาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) 
หรือไม่ 

นอกจากน้ัน Ajzen และ Fishbein (1975) ได้นําเสนอและพัฒนาแนวคิดทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) และทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม 
(Social psychology) มาต้ังแต่ ปี 1985 จนกลายเป็น ทฤษฎีการกระทําด้วยเหตุผล (Theory 
of Reasoned Action) ทฤษฎีน้ีอธิบายว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากการช้ีนําด้วยความเช่ือ 
3 ประการ ได้แก่ ความเช่ือเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral beliefs) ความเช่ือเกี่ยวกับกลุ่ม
อ้างอิง (Normative beliefs) และความเช่ือเกี่ยวกับความ สามารถในการควบคุม (Control 
beliefs) ซึ่งส่งผลต่อตัวแปรต่างๆ ได้แก่ 

1.ทัศนคติและความเช่ือเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral Beliefs) ซึ่งมีอิทธิพลต่อเจตคติต่อ
พฤติกรรม เป็นความเช่ือที่เก่ียวข้องกับผลของการกระทํา หากบุคคลมคีวามเช่ือว่า การทํา
พฤติกรรมน้ันจะนําไปสู่ผล กรรมทางบวก เขาก็จะมีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมน้ันขณะทีบุ่คคลซึ่ง
เช่ือว่าการทําพฤติกรรมน้ันจะนําไปสู่ ผลกรรมทางลบ เขากจ็ะมีเจตคติที่ไม่ดีต่อพฤติกรรมน้ัน 
2. ความเช่ือเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง (Normative Beliefs) ซึ่งเป็นตัวกําหนดการคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิง (Subjective Norm) เป็นความเช่ือที่ว่าบุคคลหรือกลุ่มคนเฉพาะคิดว่าเขาควรหรือไม่
ควรทําพฤติกรรมน้ัน บุคคลก็มีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรมน้ัน ในทางตรงข้ามหากบุคคลเชื่อว่า
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คนอ่ืนที่มีความสําคัญสําหรบัเขา คิดว่าเขาไม่ควรทําพฤติกรรมน้ัน เขาก็มีแนวโน้มที่จะไม่ทํา
พฤติกรรมน้ัน 
3. ความเช่ือเกี่ยวกับปัจจัยควบคุม (Control Beliefs) ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการรับรู้ความสามารถ 
ในการควบคุมพฤติกรรมเป็นความเช่ือเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีทรัพยากร 

ดังน้ันทางผู้วิจัยจึงอยากรู้เช่นกันว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงน้ีส่งผลต่อการเลือกเรียนที่
โรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษาอาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) 
หรือไม่ ผู้วิจัยจงึมีความสนใจจะทําการวิจัยว่าปัจจัยด้านความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กรและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ที่มีผลต่อการเลือกเรียนใน
โรงเรียนพัฒนา บุคลิกภาพและภาษาอาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) ของ
ผู้ที่สนใจในอาชีพพนักงาน ต้อนรับบนเคร่ืองบินและนําข้อมูลต่างๆท่ีได้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ การเรียนการสอนการวางแผน กลยุทธ์ในการแข่งขันและ
ดําเนินงานของสถาบันต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงคข์องการศกึษา 
1.2.1 เพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลของความต้องการในการพัฒนาตนเองที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนใน
โรงเรียนพัฒนา บุคลิกภาพและภาษาอาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) 
1.2.2 เพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลด้านภาพลักษณ์ของสถาบันที่สง่ผลต่อการเลือกเรียนในโรงเรียนพัฒนา 
บุคลิกภาพและภาษาอาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) 
1.2.3 เพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนในโรงเรียน 
พัฒนาบุคลิกภาพและภาษาอาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) 

 
1.3 ประโยชนท์ี่ได้รับจากการศึกษา 
1.3.1 ทําให้รู้ว่าความต้องการในการพัฒนาตนเอง ยังจําเป็นหรือไม่กับสถาบันทางการศึกษาทางด้าน
ภาษาและพัฒนาบุคลิกภาพ ดังน้ันเมื่อรู้แล้วจึงสามารถนําผลการศึกษาที่ได้ไปจัดทําหลักสูตรเพ่ือให้
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างตรงจุด 
1.3.2 จากการศึกษาในด้านภาพลักษณ์องค์กร จะทําใหท้ราบถึงวิธีการสื่อสารทางกลยุทธ์เพ่ือให้คน
รู้จักและเข้าใจภาพลักษณ์ขององค์กรได้ดีย่ิงขึ้น 
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1.3.3 จากการศึกษาจะทําใหร้าบว่ากลุ่มอ้างอิงทําให้คนคล้อยตามหรือต้องการมาเรียนที่สถาบันน้ี
ตามกลุ่มอ้างอิงหรือไม่ เมื่อทาํการศึกษาแลว้จะทําให้เราสามารถเลือกสรรบุคคลทีม่ีความสามารถ 
หรือประสบความสําเร็จจากทางสถาบันนํามาทําเป็นกลุ่มอ้างอิงเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นและเช่ือถือ
ให้กับสถาบันจนเกิดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่เราเสนอจากผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

2.1.1 ความต้องการในการพัฒนาตนเอง (self-concept) 
ความต้องการในการพัฒนาตนเอง (self-concept) เป็นแนวคิดที่ถูกนํามาใช้ในการ

อธิบายพฤติกรรมและบุคลิกภาพของ มนุษย์ เพราะเช่ือว่าความคิดต่อตนเองน้ันจะส่งผล
โดยตรงต่อการแสดงออกของบุคคล และความหมาย ของอัตมโนทัศน์น้ัน มีนักวิชาการหลาย
ท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังน้ี 

จอห์น อีเลียต เคมป์ และเกรแฮม วิลเลียม (อ้างใน พิมพพ์นิต เชาวว์ะณิช, 2552, หน้า 
11) ได้เสนอรปูแบบการพัฒนาตนเองที่เรียกว่า“การพัฒนาสมรรถภาพในวิชาชีพ”คือการ
พัฒนาตนเองโดยการทาให้ตนเองเป็นผู้มีสมรรถภาพในวิชาชีพของตนเองซึ่งจะเป็นผู้ที่มี
สมรรถภาพ ในวิชาชีพน้ัน ต้องมีคุณสมบัติในด้านความรู้ที่จําเป็นและมผีลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพของงาน ซึ่งแบ่งออกเป็นองค์ระกอบต่างๆได้ 3 องค์ประกอบ ดังน้ี 

1. ความรู้ (Knowledge) บุคคลท่ีปฏิบัติงานควรมีความรู้ในเรื่องต่างๆต่อไปนี้ 
1.1 ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงในองค์กร เช่น วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือแผนงาน
องค์การ เป็นต้น 

 1.2 ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ เช่น มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
2. ทักษะ (Skill) คือความสามารถทําในสิ่งที่รู้ได้อย่างชํานาญ และเพียงพอ ซึ่งทักษะที่
จะใช้เพ่ิมพูนสมรรถภาพในการทํางาน ได้แก่ 

2.1 ทกัษะที่เก่ียวกับคน (Skill with people) เช่น ทักษะในการเป็นผู้นํา ผู้ตาม 
หรือทักษะในการจูงใจคน เป็นต้น 
2.2 ทกัษะที่เก่ียวข้องกับวัตถุสิ่งของ (Skill with things) เช่น ทักษะในการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ในสํานักงานให้ถูกต้อง 
2.3 ทกัษะในการทําตนให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ (Updating skill) เช่นการปรับตัว
ให้เป็นคนที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ มกีารนําความรู้และวิธีการใหม่ๆมา
ปรับปรุงและพัฒนางาน เป็นต้น 

3. เจตคติ (Attitude) เป็นการเรียนรู้เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือแบบในการทํางาน 
โดยการปรับให้เป็นคนที่มีเหตุมีผล เข้าใจถงึความคิดและความรู้สึกของตนเอง เช่นความ
ต้ังใจที่จะทํางานให้บรรลุเป้าหมาย มีการเตรียมการณ์ คาดการล่วงหน้า มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เป็นต้น และยอมรับฟังความคิดเห็นของ  
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ผู้อ่ืนไว้วางใจ เพ่ือนร่วมงาน นอกจากน้ียังต้องมีคุณธรรมข้ันพ้ืนฐาน เช่น ความซื่อสัตย์ 
เป็นต้น 
Gale (อ้างถึงใน วรรณาภรณ์ จิตตกูล, 2535, หน้า. 14) ให้ความหมายว่า ความต้องการ

ในการพัฒนาตนเอง เป็นลักษณะที่ สําคญัทีสุ่ดของบุคลิกภาพและเป็นหัวใจของบุคลิกภาพ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยความคิด ความรู้สึกที่ ทําให้บุคคลตระหนักถึงความเป็นจริงที่เก่ียวกับตนเอง
และก่อให้เกิดการมอง และพิจารณาตัวเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

Rogers (1951, p. 136) กล่าวว่า ความต้องการในการพัฒนาตนเองเป็นการรับรู้
โครงสร้างเก่ียวกับบุคลิกลักษณะ ความ สามารถ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างตนเอง ผู้อ่ืน 
และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านดีและไม่ดีที่บุคคลอ่ืนมีต่อ ตนเอง 

อําไพ ศิริพัฒน์ (2515, หน้า. 93) ให้ความหมายว่า ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
คือ ความคิด ความเช่ือที่บุคคลอ่ืน มีต่อตนเองว่าเขามีบุคลิกลักษณะอย่างไร และเกิดเป็น
รูปแบบของพฤติกรรมบุคคลที่เกิดขึ้นในแต่ละสถาน การณ์อันเป็นไปตามความรู้สึกที่ประเมิน
ได้จากการสังเกตประสบการณ์ของตนเอง นอกจากน้ันพฤติกรรม ที่เกิดขึ้นยังได้รับอิทธิพลมา
จากความคิดเห็นที่บุคคลอ่ืนมีต่อตัวเราเอง ซึ่งมองว่าเราเป็นอย่างไรจากการ สังเกตพฤติกรรม
ที่แสดงออก กอ่ให้เกิดความคิดที่สัมพันธ์กบับุคลิกภาพ เช่ือมโยงมาสู่ตัวเราและทําใหตั้ว เรา
เช่ือว่าเรามีลักษณะเช่นน้ัน 

Fitts (1972, p. 9) ให้ความหมายไว้ว่า ความต้องการในการพัฒนาตนเอง คือความคิด 
ความเช่ือ ค่านิยม และการรบั รู้เก่ียวกับตนเองทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และสังคม 

Bracken (อ้างถึงใน วราวุธ หิรัญยศิริ, 2548, หน้า. 6) ให้ความหมายว่า ความต้องการ
ในการพัฒนาตนเอง คือ การประเมิน พฤติกรรมของตนเองในหลายๆมิติ ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่
สะท้อนพฤติกรรมในอดีตและประสบการณ์ที่ผ่านมา ส่งผลไปยังการแสดงออกในปัจจุบันและ
ยังสามารถทํานายพฤติกรรมในอนาคตได้อีกด้วย 

กาญจนา ภูยาธร(2541, หน้า. 13) กล่าวว่า ความต้องการในการพัฒนาตนเอง หมายถึง
ความคิด ทัศนคติ ค่านิยม ความเช่ือ ที่บุคคลมีต่อตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสงัคม ซึ่ง
เป็นผลมาจากการรับรู้เก่ียวกับตนเอง ในด้านความ คิด ทศันคติ ค่านิยม และความเช่ือต่างๆ
เหล่าน้ี ซึ่งจะเป็นตัวกําหนดการแสดงออกของบุคคลโดย ความต้องการในการพัฒนาตนเองนั้น
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามวุฒิภาวะและสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับบุคคล 

โดยสรุปกล่าวได้ว่า ความต้องการในการพัฒนาตนเอง คือ เป็นความคิด ความเช่ือ 
ค่านิยม หรือสิง่อ่ืนๆที่บุคคลหน่ึงคิดว่าผู้อ่ืนคิด หรือ มทีัศนคติต่อตนเองทั้งในด้านดีและไม่ดีทํา
ให้บุคคลผู้น้ันได้รับอิทธิพลจากความคิดของผู้อ่ืนและส่งผลต่อ การแสดงออกของตนเองด้วย 
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ดังน้ันจึงมีวิธีการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาตนเองหลายวิธีขึ้นอยู่กับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง เช่น 
ตามแนวคิดของสถาบันอุดมศึกษาในการเตรียมผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและผู้ว่าจ้าง ดังน้ี (สงวน สุทธิเลิศอรุณ, 2543, หน้า 171-172) 

1. ให้มีความรู้ความสามารถ 3 ประการคือ 
 1.1 ความรู้ความสามารถเฉพาะสาขา  
 1.2 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและพัฒนาวิชาชีพ  
 1.3 ความรู้ความสามารถพิเศษ 
2. ให้บุคลิกภาพที่ดี 4 ประการคือ 
 2.1 บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน  
 2.2 บุคลิกภาพทางสังคม              
 2.3บุคลิกภาพด้านอารมณ์ 
 2.4 บุคลิกภาพด้านสุขภาพร่างกาย 
3. ให้เป็นผูใ้ฝห่าความรู้ตลอดชีวิต มีสามัญสานึกและมสีุขศึกษา (คือมคีวามสุขใน 
การศึกษาตลอดชีวิต ) 

2.1.2   ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองคก์ร (Institutional Image) 
ภาพลักษณ์องค์กร คือคําทีใ่ช้เรียกกันจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป หรือหมายถึงกิตติศัพท์

ขององค์กร ในปัจจุบันคําว่าภาพลักษณ์ได้ถูกนํามาเป็นส่วนหน่ึงในองค์ประกอบของการ
บริหารธุรกิจในทุกๆธุรกิจ เพ่ือให้ดําเนินไปได้อย่างก้าวหน้า เน่ืองจากคําว่าภาพลักษณ์ของ
องค์กรหรือสถาบัน จะเกิดจากการได้รับความเช่ือถือ การยอมรับ และความศรัทธา จาก
องค์ประกอบของตัวสถาบันหรือองค์กรจากผู้คนที่พบเห็นหรือให้ความสนใจดังต่อไปน้ี คือ 

1. ความเช่ือถือต่อองค์กรเกิดจาก  
 1.1 องค์กรมผีลงานเป็นที่ยอมรับ 
 1.2 องค์กรได้รับความไว้วางใจจากบุคคลภายนอก 
 1.3 ผลการปฏิบัติงานต่างๆขององค์กรที่บรรลุตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
 1.4 อาคารสถานที่มีความเหมาะสม  
2. การยอมรับในองค์กรเกิดจาก 
 2.1 องค์กรมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
 2.2 การดําเนินงานมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
3. ความศรัทธาต่อองค์กรเกิดจาก 

3.1 การได้รับเกียรติ ได้รับความเช่ือถือ และได้รับการยอมรับจากสังคมของคนใน
องค์กร 
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 3.2 ความประทับใจและความภาคภูมิใจ ทีไ่ด้มีส่วนร่วมกับองค์กรน้ี 
และยังมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของสถาบันหรือ
องค์กรไว้ ดังน้ี 

Frank Jefkins (1993) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ขององค์กร จะหมายถึงทุกอย่างเก่ียวกับองค์กร
น้ันๆที่ ประชาชนรู้จัก เข้าใจ และมีประสบการณ์ในการสรา้งภาพลักษณ์องค์กรน้ัน โดยใช้อัตลักษณ์
ในการเสนอ ภาพลักษณ์ขององค์กร เช่น สญัลักษณ ์เคร่ืองแบบ ฯลฯ 

วิรัช ลภิรัตนกุล (2540) ให้ความหมายเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กรไว้ว่า ภาพลักษณ์องค์กรเป็น
ภาพ ที่เกิดขึ้นในใจประชาชนที่มีต่อบริษัท หน่วยงานธุรกิจ รวมไปถึง การจัดการ ตัวสินค้า และ
บริการขององค์ กรน้ันๆ คําว่าภาพลักษณ์องค์กรจึงมีความหมายคลอบคลุมทั้งแผนกการจัดการตัว
สินค้า และ บริการขององค์กร 

Anderson and Rubin (1986) ให้ความหมายเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร คือภาพลักษณ์ที่ 
เป็นการรับรู้ของผู้บริโภคต่อองค์กรน้ันๆ ซึง่เปรียบเสมือนคนที่มีบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่
แตกต่างกัน ดังน้ัน ภาพลักษณ์องค์กร คือ ภาพลักษณ์ต่อองค์กรต่างๆท่ีบุคคลที่มสี่วนเกี่ยวข้องหรือ
เคยพบเห็น รู้สกึต่อองค์กรน้ันๆ หรือหมายถึงภาพลักษณ์ที่บุคคลอ่ืนๆมีต่อองค์กรว่าองค์กรเป็น
อย่างไร 

Wood (2001) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นการรับรู้ในจิตใจของลูกค้าที่มีต่อ องค์กร 
โดยการสร้างเอกลักษณ์ (Identity) หรือสญัลักษณ์ต่างๆ ที่องค์กรสร้างขึ้นมาจากสถานการณ์ต่างๆท่ี
พบเจอ 

พัชราภรณ์ เกษะประกร (2558) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ขององค์กร เป็นภาพที่อยู่ในจิตใจหรือ
ความรู้สึกของผู้บริโภคโดยรวมหรือเก่ียวกับด้านต่างๆ ขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย การบริการ 
สินค้า และการบริหารงาน 
นอกจากน้ียังมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ ดังน้ี 

วิจิตร อาวะกุล (2534, หน้า 149) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพของ บริษัท องค์กร 
สถาบัน ห้างร้าน หน่วยงาน หรือบุคคล ที่เกิดความรู้สึกในจิตใจของคนว่าดีหรือไม่ดี ชอบหรือไม่
ชอบ น่าเช่ือถือหรือไม่น่าเช่ือถือ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เป็นต้น ถ้าหากความเห็นของคนส่วนมาก
เป็นเอย่างไรก็จะทําให้เกิด ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเช่นน้ัน และถ้าผลออกมาไม่ดีหรือปานกลางก็ 
ทางองค์กรจะต้องรีบเร่งสร้างภาพลักษณ์ให้ดีขึ้นเพราะหากภาพลักษณ์ตกตํ่าลง จะทําให้การ
ดําเนินงานของสถาบันหรือองค์กรน้ันล้มเหลวได้ 
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ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า ภาพลักษณ์คือภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลที่มีต่อองค์กร สถาบัน บุคคล
หรือ กลุ่มบุคคล ซึ่งภาพลักษณ์น้ันอาจได้มาจากประสบการณ์ทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลผู้น้ัน 
และจากการเกิดภาพลักษณ์ที่ดีในจิตใจของบุคคลที่จะส่งผลให้องค์กรน้ันๆได้รับความศรัทธา เช่ือมั่น 
ให้ความร่วมมอื และไว้วางใจในการดําเนินงานส่งผลให้มคีวามเจริญก้าวหน้าขององค์กรน้ันๆเพ่ิม
มากข้ึนเรื่อยๆ 
2.1.3 การคลอ้ยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) 
 เป็นการรับรู้ของบุคคล บุคคลหน่ึงว่าคนที่มีความสําคัญสําหรับเขาต้องการให้เขาแสดง
พฤติกรรมเหลา่น้ันหรือไม่ ซึ่งการรับรู้น้ีอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้ และจะเกิดตัวแปร
น้ีขึ้นได้ก็จําเป็นที่จะต้องมีความเช่ือเป็นพ้ืนฐานเช่นเดียวกันกับทัศนคติทีม่ีต่อพฤติกรรม เรียกว่า 
ความเช่ือเกี่ยวกับกุ่มอ้างอิง คือ ถ้าบุคคลหนึ่งได้เห็นหรือได้รับรู้ถึงพฤติกรรมของบุคคลที่มี
ความสําคัญต่อตัวเขา ก็จะมีแนวโน้มที่จะทําตามด้วย ตามแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน กลุ่ม
อ้างอิงจะส่งผลทางอ้อมร่วมกับเจตคติ พฤติกรรม และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมโดยผ่านการ
กระทําตามแบบแผน(Francis et al., 2004; พัชรี ดวงจันทร์, 2550) 
 กลุ่มอ้างอิงเป็นกลุ่มทีม่ีอํานาจ และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล กลุ่มอ้างอิงอาจที่
อาจจะเป็นกลุ่มบุคคลได้เป็นสมาชิกในกลุม่น้ันจริงๆหรืออาจจะเป็นกลุ่มที่บุคคลปรารถนาจะสังกัดก็
ได้ แต่ลักษณะเด่นของกลุ่มอ้างอิงคือ เป็นกลุ่มที่จะถูกบุคคลอ่ืนเลียนแบบทั้งทรรศนะนคติและ
พฤติกรรมจึงมอิีทธิพลต่อบุคคลอ่ืน 
  สมิธ (Smith อ้างใน Thomas, 1997;Sherif and Sherif, 1968; Merton and Rossi อ้าง
ใน Eleanor, 1958) ได้อธิบายว่า กลุ่มอ้างอิงคือหน่วยทางสังคมหน่วยหน่ึงที่บุคคลทั่วไปต้องการ
อาศัยเป็นมาตรฐานและเทียบเคียงเพ่ือให้ความหมายแก่พฤติกรรมที่เขาจะทําและใช้ในการประเมิน
การกระทําของตนเองว่าจะแสดงออกมาอย่าไร 
 Ajzen และ Fishbein (1975) ได้นําเสนอและพัฒนาแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
(Theory of Planned Behavior: TPB) และทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม (Social psychology) มา
ต้ังแต่ ปี 1985 จนกลายเป็น ทฤษฎีการกระทําด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ทฤษฎี
น้ีอธิบายว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากการช้ีนําด้วยความเช่ือ 3 ประการ ได้แก่ ความเช่ือเกี่ยวกับ
พฤติกรรม (Behavioral beliefs) ความเช่ือเก่ียวกับกลุ่มอ้างอิง (Normative beliefs) และความเช่ือ
เก่ียวกับความ สามารถในการควบคุม (Control beliefs) ซึ่งส่งผลต่อตัวแปรต่าง 
 1. ทัศนคติและความเช่ือเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral Beliefs) ซึ่งมีอิทธิพลต่อเจตคติต่อ
พฤติกรรม เป็นความเช่ือที่เก่ียวข้องกับผลของการกระทํา หากบุคคลมคีวามเช่ือว่า การทําพฤติกรรม
น้ันจะนําไปสู่ผล กรรมทางบวก เขาก็จะมีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมน้ันขณะที่บุคคลซึ่งเช่ือว่าการทํา
พฤติกรรมน้ันจะนําไปสู่ ผลกรรมทางลบ เขาก็จะมีเจตคติที่ไม่ดีต่อพฤติกรรมน้ัน 
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 2. ความเช่ือเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง (Normative Beliefs) ซึ่งเป็นตัวกําหนดการคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิง (Subjective Norm) เป็นความเช่ือที่ว่าบุคคลหรือกลุ่มคนเฉพาะคิดว่าเขาควรหรือไม่ควรทํา
พฤติกรรมน้ัน บุคคลก็มแีนวโน้มที่จะทําพฤติกรรมน้ัน ในทางตรงข้ามหากบุคคลเช่ือว่าคนอ่ืนที่มี
ความสําคัญสําหรับเขา คิดว่าเขาไม่ควรทําพฤติกรรมน้ัน เขาก็มีแนวโน้มทีจ่ะไม่ทําพฤติกรรมน้ัน 
 3. ความเช่ือเกี่ยวกับปัจจัยควบคุม (Control Beliefs) ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการรับรู้
ความสามารถ ในการควบคุมพฤติกรรมเป็นความเช่ือเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีทรัพยากร 
 ดังน้ันการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง คือ การตัดสินใจทีจ่ะกระทําตามสังคม กลุ่มอ้างอิงหรือ
บุคคลรอบ ข้างที่พบเห็นในการปฏิบัติหรือกระทําพฤติกรรมหนึ่งๆของผู้ทีม่ีอิทธิพลต่อจิตใจหรือตัว
ของผู้กระทําเอง ซึ่งถือเป็นสิ่งสําคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมรายบุคคล 
2.1.4 การตัดสินใจ (Decision making) 
 การตัดสินใจ (Decision making) หมายถึง การเลือกทางเลือกทางใดทางหน่ึงจากหลาย ๆ 
ทาง เลือกที่ได้พิจารณาแล้วว่า เป็นทางที่จะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ในการตัดสินใจ
และมีนัก วิชาการได้ให้ความหมายไว้ ดังน้ี 
 บาร์นาร์ด (Barnard) ได้ให้ความหมายกับการตัดสินใจว่า เป็นเทคนิคหรอืวิธีการที่จะทําให้
ลดทาง เลือกจากหลายทางเลือกลงมาให้เหลือเพียงทางเดียวเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ 
 ไซมอน (Simon) ให้ความหมายว่า การตัดสินใจเป็นกระบวนการในการหาโอกาสท่ีจะ
ตัดสินใจใน การหาทางเลือกที่ดีที่สุดที่พอจะเป็นไปได้จากงานต่างๆที่มีอยู่ 
 เชิดศักด์ิ โฆวาสินธ์ุ (2520: 38) กล่าวว่า การตัดสินใจของบุคคลที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งน้ัน
ขึ้นอยู่ กับเป้าหมาย ความต้ังใจ หรือความมุ่งหวังที่ต้ังเอาไว้ ซึ่งเป็นผลมาจากทัศนคติต่อ
สภาพแวดล้อมหรือสิ่ง เร้าที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจ ทัศนคติ และการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
 โกวิท กังสนันท์ (2529: 3) ให้ความหมายการตัดสินใจว่า การตัดสินใจเป็นการสะท้อนให้เห็น
ถึง สภาวะผู้ตัดสินใจที่มีตัวเลือกหลายๆ ตัว และเขาจะต้องเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากตัวเลือกต่างๆ 
ก่อนที่ จะตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือนําไปลงมือปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
บางอย่างที่ ต้องการ 
 ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์ (2530: 2) ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่า เป็นกระบวนการ ใน
การ เลือกทางปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงจากทางเลือกต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดย
การอาศัย หลกัเกณฑ์บางประการในการประกอบการพิจารณาเพ่ือการตัดสินใจ 
 แสวง รัตนมงคลมาศ (2536: 87) ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่า การตัดสินใจ หมายถึง
การ เลือกทางเลือก (choice of alternative) ซึ่งทางเลือกน้ันจะต้องมี 
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 1. ทางเลือกต้องมีหลายทาง หากมีแค่ทางเลือกเดียวจะไม่ถือเป็นการตัดสินใจ 
2. จะต้องใช้เหตุผลในการพิจารณา โดยจะต้องใช้ข้อมูลตัวเลขต่างๆ มาร่วมในการพิจารณา
และตัดสินใจ 

 3. ต้องมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนว่าการตัดสินใจนั้นทําไปเพ่ืออะไร 
 แพตเทอสัน (ชัช หะซาเล็ม, 2540: 6 อ้างอิงจาก Patterson. 1980: 107)  ได้กล่าวถึงการ 
ตัดสินใจไว้ว่า หมายถึง การที่บุคคลหน่ึงมกีารรวบรวมข้อมูลและประเมินข้อมูล มีทางเลือกหลายทาง
และ มีสิ่งประกอบอ่ืนๆ ที่สําคัญที่จะไปสู่การตัดสินใจเลือก 
 ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2542: 106) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจว่า เป็นการเลือกดําเนินการ
หรือ ไม่ดําเนินการจากทางเลือกที่เห็นว่าดีหรือแย่ที่สุดจากทางเลือกที่มีอยู่หลายๆ ทาง โดยมีขั้นตอน
การตัดสิน ใจดังน้ี 
 1. ทําความเข้าใจปัญหาและขอ้เท็จจริง 
 2. รวบรวมข้อมูลแลข่าวสารเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทีไ่ด้เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ 
 4. เลือกปฏิบัติแค่ทางเลือกทีดี่ที่สุดเพียงทางเดียว 
 5. ให้การดําเนินการเป็นไปตามผลของการตัดสินใจ 
 6. ประเมินและติดตามผลของการดําเนินการที่ส่งผลมาจากการตัดสินใจดังน้ันกล่าวได้ว่า 
การตัดสินใจหมายถึง การเลอืกหนทางที่เหมาะสมที่สุดเพียงทางเลือกเดียวจาก ทางเลือกที่มีอยู่ จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆท่ีได้รับมาอย่างรอบคอบและถี่ถว้นให้เป็นไปตามความต้ังใจ ในการตัดสินใจ
เร่ืองน้ันๆ 
2.1.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 ดวงกมล สังสกุลณีย์ ได้ศึกษาเร่ือง “อัตมโนทัศน์ของเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด” จาก
ผลการ ศึกษาพบว่า เด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการสอบสวนพิจารณาคดีและเด็กและเยาวชนที่อยู่
ระหว่าการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวน้ัน เมื่อพิจารณาถึง ปัจจัยต่างๆพบว่า ปัจจัยทางด้าน
ครอบครัว สิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการแสดงออกและอัตมโนทัศน์หรือความต้องการในการพัฒนาตนเอง
ต่อเด็กกลุ่มน้ีด้วย 
 ศศิวิมล แสนเมือง (2554) ได้ทําการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยทีส่่งผลต่อการต้ังใจเลือก
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารีของนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง” ผลการศึกษา พบว่า ทั้งปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของ สถาบัน ปัจจัยด้านหลักสูตรและปัจจัย
ส่วนบุคคลล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจทั้งน้ัน โดยที่ปัจจัยด้านภาพ ลักษณ์ของสถาบันจะมีทั้ง 
องค์ประกอบโดยรวมของสถาบัน ช่ือเสียง คุณภาพ ช่ือเสียงของคณาจารย์ และมีวิชาเรียนที่ตรงตาม
ความต้องการของนักเรียนจะส่งผลต่อการเลือกเรียนในมหาวิทยาลัย 
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 อมรรัตน์ สุจิตชวาลากุล (2554) ได้ทําการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจที่จะ
สูบบุหรี่ ของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” และจากการศึกษา พบว่า การควบคุม
พฤติกรรมและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงส่งผลทางบวกต่อการสูบบุหรี่ ดังน้ันจึง สรุปได้ว่า การคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทาํสิ่งต่างๆ 
 
2.2 สมมติฐานการวิจัย 

 2.2.1 ความต้องการในการพัฒนาตนเองส่งผลต่อการเลือกเรียนในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพ
และภาษาอาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) 
 2.2.2 ภาพลักษณ์ของสถาบันส่งผลต่อการเลือกเรียนในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษา 
อาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) 
 2.2.3 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงส่งผลต่อการเลือกเรียนในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและ
ภาษา อาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) 
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บทที่ 3 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

 
3.1 การออกแบบงานวิจัย 

งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้การวัดผลเชิงปริมาณ โดย
การเก็บแบบสอบถาม 

 
3.2 ประชากร และการเลือกตัวอย่าง 

3.2.1 ประชากร 
ตัวอย่างประชากรที่ใช้การวิจัยคร้ังนี้ คือประชากรที่สนใจในอาชีพพนักงานต้อนรับบน

เคร่ืองบินในประเทศไทยจํานวน 112,395 คนโดยประมาณ 
 (อ้างอิงจาก www.thaicabincrew.com, 2559) 

  3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทําวิจัย คือผู้สนใจทีจ่ะเรียนในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและ

ภาษา อาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) โดยผู้วิจัยได้ทําการสุ่มตัวอย่าง
จากนักเรียนที่ได้เข้า เรียนในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษาอาจารย์อุ้ม (PERFECT 
ANGEL’S BY AJARN AUM) ที่มีอายุระหว่าง 20 - 28 ปี จํานวน 110 คน โดยทําการแจก
แบบสอบถามแบบตามสะดวก 

 
3.3 เครื่องมือสําหรบัการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังน้ี 

3.3.1 ศึกษาวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3.3.2 กําหนดหัวข้อที่ต้องการถามตามวัตถุประสงค์ 
3.3.3 รวมรวมข้อคําถามจากตัวบ่งช้ีให้ได้มากที่สุด 
3.3.4 คําถามในแต่ละข้อ ควรสื่อถึงความหมายเพียงแค่ประเด็นเดียว 
3.3.5 พิจารณาคําถามว่าเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้หรือไม่ 
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3.3.6 นําคําถามไปหาความเที่ยงตรงของเน้ือหา โดยนําไปให้ผู้เช่ียวชาญในเรื่องน้ัน
ตรวจสอบว่าคําถามที่ได้ครอบคลุมถึงตัวแปรที่ต้องการศึกษาทั้งหมดหรือไม่ 
3.3.7 ปรับคําถามให้ถูกต้องตามท่ีผู้เช่ียวชาญแนะนํา 
3.3.8 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่น 
3.3.9 วิเคราะห์ผลการทดลองใช้ 
3.3.10 ปรับปรุงข้อความในแบบสอบถามและเลือกไว้เฉพาะข้อที่สามารถนํามาวัดข้อมูลได้ 
3.3.11จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
3.4 ความเช่ือม่ันและความตรงของเน้ือหา 

การตรวจสอบเน้ือหา ผู้วิจัยได้นําเสนอแบบสอบถามท่ีได้สร้างขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
ตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเน้ือหาของแบบสอบถามท่ีตรงกับเร่ืองที่จะศึกษา  

การตรวจสอบความเช่ือมั่น ผู้วิจัยพิจารณาจากค่าสัมประสทิธ์ิ ครอนบาคแอลฟ่า 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ของ ศิริชัย กาญจนวาสี (2554) ที่ได้กล่าวว่า การประเมินความ
เที่ยงสัมประสทิธ์ิแอลฟ่าของเคร่ืองมือที่มีคา่มากกว่า 0.5 ถือว่าใช้ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจาก
เกณฑ์การประเมินความเที่ยงสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ดังน้ี 

 
ตารางที่ 3.1 : ตารางแสดงเกณฑ์การประเมินค่าความเช่ือมั่นหรือค่าสัมประสิทธ์ิครอนบาคแอลฟ่า 

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า การแปลความหมายระดับของความเที่ยง 

มากกว่า .9 ดีมาก 

มากกว่า .8 ดี 

มากกว่า .7 พอใช้ 

มากกว่า .6 ค่อนข้างพอใช้ 

มากกว่า .5 ตํ่า 

น้อยกว่า หรือ เท่ากับ .5 ไม่สามารถรับได้ 
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ทั้งน้ีจึงทําให้แบบสอบถามน้ีพร้อมที่จะใช้เก็บข้อมูลได้จรงิ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
ตารางที่ 3.2 : ค่าความเช่ือมั่นหรือค่าสัมประสิทธ์ิครอนบาคแอลฟ่า 

ส่วนของคาํถาม 

ค่าแอลฟ่าแสดงความเชื่อม่ัน 
          

กลุ่มทดลอง n= 40     กลุ่มตัวอย่าง n= 110 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง 

.927  .899 

ภาพลักษณ์ของสถาบัน .955  .951 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง .921 .883 

การตัดสินใจเลอืกบริการ .750  .831 

 
 ค่าความเช่ือมั่นจากผลค่าสัมประสิทธ์ิครอนบาคแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
จํานวน 40 คน (กลุ่มทดลอง n = 40) ได้ค่ารวมความต้องการในการพัฒนาตนเอง มีค่าเท่ากับ 0.927 
ภาพลักษณ์ของสถาบัน มีค่าเท่ากับ 0.955 ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มีค่าเท่ากับ 0.817 และได้
ค่ารวมการตัดสินใจเลือกบรกิาร มีค่าเท่ากับ 0.750 
 ค่าความเช่ือมั่นจากผลค่าสัมประสิทธ์ิครอนบาคแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
จํานวน 110 คน (กลุ่มตัวอย่าง N = 110) ได้ค่ารวมความต้องการในการพัฒนาตนเอง มีค่าเท่ากับ 
0.899 ภาพลักษณ์ของสถาบัน มีค่าเท่ากับ 0.951 ด้านการคล้อยตามกลุม่อ้างอิง มีค่าเท่ากับ 0.883 
และได้ค่ารวมการตัดสินใจเลอืกบริการ มีคา่เท่ากับ 0.831 สรุปว่า แบบสอบถามนําไปใช้ได้ 

สําหรับการวัดระดับความคิดเห็นเป็นช่วงคะแนนมีระดับการวัดดังน้ี 
ค่าเฉลี่ย   ความหมาย 
4.21 – 5.00  มากที่สุด 
3.41 – 4.20  มาก 
2.61 – 3.40  ปานกลาง 
1.81 – 2.60  น้อย 
1.00 – 1.80  น้อยที่สุด 
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3.5 สถิติและการวิเคราะหข์้อมูล 
ผู้ทําวิจัยน้ันได้กําหนดค่าสถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รบัมาไว้ดังน้ี คือ  
1. สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งได้แก่ คา่เฉลี่ย ร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้บรรยายเกี่ยวกับข้อมูล

ทั่วไป คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ภาพลักษณ์ของสถาบัน และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อการตัดสินใจเลอืกเรียนใน
โรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษาอาจารย์อุ้ม 

2. สถิติเชิงอ้างอิง เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เก่ียวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา คือ การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร คือ ความต้องการในการพัฒนาตนเอง (Self-Concept) 
ภาพลักษณ์ของสถาบัน (Institutional Image) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) 
กับการตัดสินใจเลือกเรียนในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษาอาจารย์อุ้ม โดยใช้การ
วิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression) ในการวิเคราะห์ตัวแปรต้น ความต้องการใน
การพัฒนาตนเอง (Self-Concept) ภาพลักษณ์ของสถาบัน (Institutional Image) และการ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) ที่ส่งผลต่อตัวแปรตามคือ การตัดสินใจเลือกบริการ 
และใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)  

 
 



 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
4.1 สรปุผลข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์
ตารางที่ 4.1 : จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ปัจจัย จํานวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 24 21.8 

หญิง 86 78.2 

อายุ 20-25 ปี 86 78.2 

26-30 ปี 24 21.8 

31 ปีขึ้นไป 0 0 

ระดับการศึกษา ตํ่ากว่าอนุปริญญา/ปวช. 0 0 

อนุปริญญา/ปวส. 1 0.9 

ปริญญาตร ี 107 97.3 

ปริญญาโท 2 1.8 

อ่ืนๆ 0 0 

อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 33 30.0 

 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) : จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 
78.2) มีอายุระหว่าง 20-25 ปี  (ร้อยละ 78.2) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 97.3) มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 34.5) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 10,001 – 30,000 บาท (ร้อยละ 
77)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 22 20.0 

พนักงานบริษัทเอกชน 38 34.5 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ 2 1.8 

อ่ืนๆ 15 13.6 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 15 13.6 

10,001 - 30,000 บาท 77 70.0 

30,001 - 50,000 บาท 18 16.4 

50,001 - 100,000 บาท 0 0 

100,000 บาทข้ึนไป 0 0 
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4.2 ผลการศึกษาด้านตัวแปร  
ตารางที่ 4.2 : ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของความต้องการใน 
                 การพัฒนาตนเอง  

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
x̄ 

     S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

1.ต้องการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาขาอาชีพเพ่ิมเติมอย่างสมํ่าเสมอ 4.56 0.670 

มากที่สุด 

2.ต้องการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ความสามารถ
พิเศษ เช่น การฝึกฝนภาษาต่างประเทศเพ่ิมเติม 

4.59 0.563 
มากที่สุด 

3.ต้องการที่จะพัฒนาทักษะความรู้ในเรื่องที่จะสื่อสาร
และวิธีการที่จะใช้ในการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน 4.53 0.585 

มากที่สุด 

4.ต้องการพัฒนาตนเองให้เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 4.52 0.570 มากที่สุด 

5.ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพทางสังคมเพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเองและองค์กร  4.60 0.560 มากที่สุด 

6.ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพด้านอารมณ์ให้มีความ
มั่นคงและพร้อมรับกับสภาวะกดดันจากการปฏิบัติงาน 4.58 0.596 มากที่สุด 

7.ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพด้านสุขภาพ ร่างกายให้มี
ความแข็งแรงพร้อมปฏิบัติงาน  4.49 0.631 มากที่สุด 

8.ต้องการเป็นผู้ใฝ่หาความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือเสริมทักษะ
การปฏิบัติงานให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น  4.38 0.690 มากที่สุด 

9.ต้องการพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีเป้าหมายในชีวิตการ
ทํางานที่ดี 4.47 0.645 มากที่สุด 

 รวม 4.52 0.048 มากที่สุด 
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ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.2 จากข้อมลูพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญม่ีความเห็นด้วย
ในระดับมากทีสุ่ด (x̄ = 4.52) โดยที่ความต้องการในการพัฒนาตนเองมากท่ีสุด คือ ต้องการพัฒนา
บุคลิกภาพทางสังคมเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเองและองค์กร  (x̄ = 4.60) รองลงมาเรียง
ตามลําดับ ได้แก่ ต้องการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ความสามารถพิเศษ เช่น การฝกึฝน
ภาษาต่างประเทศเพ่ิมเติม (x̄ = 4.59) ต้องกาพัฒนาบุคลิกภาพด้านอารมณ์ให้มีความมัน่คงและพร้อม
รับกับสภาวะกดดันจากการปฏิบัติงาน (x ̄ = 4.58) ต้องการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาขาอาชีพเพ่ิมเติมอย่างสมํ่าเสมอ (x̄ = 4.56) ต้องการที่จะพัฒนาทักษะความรู้ในเรื่องที่จะ
สื่อสารและวิธีการที่จะใช้ในการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน (x̄ = 4.53) ต้องการพัฒนาตนเองให้เหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน (x̄ = 4.52) ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพด้านสุขภาพ ร่างกายให้มีความแข็งแรงพร้อม
ปฏิบัติงาน (x ̄ = 4.49) ต้องการพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีเป้าหมายในชีวิตการทํางานที่ดี (x̄ = 4.47) และ
น้อยที่สุด คือ ต้องการเป็นผู้ใฝ่หาความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือเสริมทักษะการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น (x̄ = 4.38) 
 
ตารางที่ 4.3 : ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของภาพลักษณ์ของสถาบัน 

ภาพลักษณข์องสถาบนั x̄ S.D. ระดับความคดิเห็น 

10.คณาจารย์ของสถาบันมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในรายวิชาที่สอน 

4.32 0.718 
มากที่สุด 

11.หลักสูตรที่เปิดสอนตรงกับความต้องการของ
ผู้เรียน 

4.39 0.755 
มากที่สุด 

12.หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรที่มีเน้ือหาสาระ
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

4.39 0.691 
มากที่สุด 

13.เน้ือหาสาระทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 4.36 0.645 

มากที่สุด 

 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) : ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของภาพลักษณ์ของ 
                        สถาบัน 

 

(ตารางมีต่อ) 
 
 
 
 

14.มีสถานที่ ห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนที่
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4.27 0.740 
มากที่สุด 

15.สถาบันสามารถสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

4.40 0.694 
มากที่สุด 

16.สถาบันสามารถสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ 
และทักษะในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

4.47 0.673 
มากที่สุด 

17.ผู้ทีจ่บการศึกษาจากทางสถาบันสามารถเป็น
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับ
จากเพ่ือนร่วมงาน 

4.43 0.748 
มากที่สุด 

18.สถาบันมคีวามพร้อมทั้งด้านบุคลากรและ
ทรัพยากร 

4.39 0.705 
มากที่สุด 

19.สถาบันจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

4.43 0.613 
มากที่สุด 

20.ผู้เรียนสามารถสร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียนจาก
การได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานต้อนรับบน
เคร่ืองบินจากสายการบินที่มช่ืีอเสียง 

4.52 0.645 
มากที่สุด 

21.ผู้เรียนที่เรียนในสถาบันสามารถเป็นแบบอย่างที่
ดีแก่ผู้สมคัรท่านอ่ืนๆ 

4.50 0.646 
มากที่สุด 

22.ผู้เรียนที่เรียนในสถาบันน้ีได้รับการยกย่องในด้าน
ต่างๆ เช่น การปฏิบัติงานดีเยี่ยม 

4.45 0.644 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) : ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของภาพลักษณ์ของ 
                        สถาบัน 

23.สถาบันมีการดูแลรักษาความสะอาด และ
สภาพแวดล้อมให้มีความสวยงามและสะอาดอยู่
ตลอดเวลา 

4.49 0.631 มากที่สุด 

24.เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 4.39 0.650 มากที่สุด 

25.ผู้ทีจ่บการศึกษาจากสถาบันได้รับการยอมรับจาก
เพ่ือนร่วมงานว่าเป็นผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญใน
การปฏิบัติงาน 

4.43 0.642 มากที่สุด 

26.สถาบันจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 4.49 0.673 มากที่สุด 

 รวม 4.41 0.043 มากที่สุด 

 
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.3 จากข้อมลูพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญม่ีความเห็นด้วย

ในระดับมากทีสุ่ด (x̄ = 4.41) โดยที่ระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของสถาบันมากท่ีสุด คือ ผู้เรียน
ที่เรียนในสถาบันสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้สมคัรท่านอ่ืนๆ  (x̄ = 4.50) รองลงมาเรียงตามลําดับ 
ได้แก่ สถาบันมีการดูแลรักษาความสะอาด และสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงามและสะอาดอยู่
ตลอดเวลา และมีการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ (x̄ = 4.49) สถาบันสามารถสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้
มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี (x ̄ = 47) ผู้เรียนที่เรียนในสถาบันน้ีได้รับการยก
ย่องในด้านต่างๆ เช่น การปฏิบัติงานดีเย่ียม (x̄ = 4.45) ผู้ที่จบการศึกษาจากทางสถาบันสามารถเป็น
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สถาบันจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และผู้ทีจ่บการศึกษาจากสถาบันได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานว่าเป็นผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ
ในการปฏิบัติงาน(x̄ = 4.43) สถาบันสามารถสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างดี (x ̄ = 4.40) หลักสูตรที่เปิดสอนตรงกับความต้องการของผู้เรียน ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน มีความพร้อมทัง้ด้านบุคลากรและทรัพยากร และเป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ(x̄ = 4.39) เน้ือหาสาระทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน (x̄ = 4.36) คณาจารย์ของ
สถาบันมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในรายวิชาที่สอน (x̄ = 4.32) และ
น้อยที่สุด คือ มีสถานที่ ห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน (x̄ = 
4.27)  
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ตารางที่ 4.4 : ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของการคล้อยตามกลุ่ม 
                 อ้างอิง 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง x̄ S.D. ระดับความคดิเห็น 

27.กลุม่อ้างอิงมีประสบการณ์ที่ดีกับการเรียนที่
สถาบันแห่งน้ีมาก่อน 

4.43 0.583 
มากที่สุด 

28.กลุม่อ้างอิงให้คําแนะนําทีม่ีเหตุผลต่อสิ่งที่จะ
ได้รับจากการเรียนที่สถาบันแห่งน้ี 

4.44 0.614 
มากที่สุด 

29.กลุม่อ้างอิงได้รับความสําเร็จในการประกอบ
อาชีพ ภายหลังจากการเรียนที่สถาบันแห่งน้ี 

4.39 0.717 
มากที่สุด 

30.กลุม่อ้างอิงมีความรู้เกี่ยวกับสถาบันแห่งน้ีเป็น
อย่างดี 

4.32 0.651 
มากที่สุด 

31.กลุม่อ้างอิงได้รับการยอมรับจากสถานทีท่ํางาน 
หลังจากจบการศึกษาจากสถาบันแห่งน้ี 

4.49 0.646 
มากที่สุด 

32.กลุม่อ้างอิงมีความพึงพอใจต่อการเรียนที่สถาบัน
แห่งน้ี 

4.40 0.608 
มากที่สุด 

 รวม 4.41 0.046 มากที่สุด 
 
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.4 จากข้อมลูพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญม่ีความเห็นด้วย

ในระดับมากทีสุ่ด (x̄ = 4.41) โดยที่ระดับความคิดเห็นต่อการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง คือ กลุ่มอ้างอิง
ได้รับการยอมรับจากสถานทีท่ํางาน หลังจากจบการศึกษาจากสถาบันแหง่น้ี (x̄ = 4.49) รองลงมา
เรียงตามลําดับ ได้แก่ กลุ่มอ้างอิงให้คําแนะนําที่มีเหตุผลต่อสิ่งที่จะได้รับจากการเรียนที่สถาบันแห่งน้ี 
(x̄ = 4.44) กลุม่อ้างอิงมีประสบการณ์ที่ดีกบัการเรียนที่สถาบันแห่งน้ีมาก่อน (x̄ = 4.43) กลุ่มอ้างอิง
มีความพึงพอใจต่อการเรียนที่สถาบันแห่งน้ี (x̄ = 4.40) กลุ่มอ้างอิงได้รับความสําเร็จในการประกอบ
อาชีพ ภายหลังจากการเรียนที่สถาบันแห่งน้ี 
 (x̄ = 4.39) และน้อยที่สุด คอื กลุ่มอ้างอิงมีความรู้เกี่ยวกับสถาบันแห่งน้ีเป็นอย่างดี (x ̄ = 4.32) 
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ตารางที่ 4.5 : ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของการตัดสินใจเลือก 
                  บริการ 

การตัดสนิใจเลือกบริการ x̄ S.D. ระดับความคดิเห็น 

33.ตัดสินใจทีจ่ะเลือกศึกษาอย่างแน่นอน เพราะ
มั่นใจในการเรียนการสอน 

4.55 0.568 
มากที่สุด 

34.ตัดสินใจทีจ่ะเลือกศึกษาเพราะเช่ือว่าจะนํา
ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองได้ 

4.55 0.599 
มากที่สุด 

35.ตัดสินใจทีจ่ะเลือกศึกษาเพราะมั่นใจในคุณภาพ
ของอาจารย์ผู้สอน 

4.56 0.583 
มากที่สุด 

36.ตัดสินใจทีจ่ะเลือกศึกษาเพราะมั่นใจในชื่อเสียง
ของสถาบัน 

4.50 0.646 
มากที่สุด 

37.ตัดสินใจทีจ่ะเลือกศึกษาตามคําแนะนําของคน
รู้จักคุ้นเคย 

4.49 0.673 
มากที่สุด 

38.ตัดสินใจทีจ่ะศึกษาทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลา
พิจารณาสถาบันอ่ืนๆ 

4.40 0.706 
มากที่สุด 

39.ตัดสินใจทีจ่ะศึกษาเพราะคุ้นเคยกับช่ือของ
สถาบันอยู่แล้ว 

4.35 0.852 
มากที่สุด 

 รวม 4.48 0.097 มากที่สุด 

 
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.5 จากข้อมลูพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญม่ีความเห็นด้วย

ในระดับมากทีสุ่ด (x̄ = 4.48) โดยที่ระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลอืกบริการ คือ ตัดสินใจที่จะ
เลือกศึกษาเพราะมั่นใจในคณุภาพของอาจารย์ผู้สอน (x̄ = 4.56) รองลงมาเรียงตามลําดับ ได้แก่ 
ตัดสินใจที่จะเลือกศึกษาเพราะมั่นใจในการเรียนการสอนและเช่ือว่าจะนําความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา
ตนเองได้ (x ̄ = 4.55) ตัดสินใจท่ีจะเลือกศึกษาเพราะมั่นใจในช่ือเสียงของสถาบัน (x̄ = 4.50) ตัดสินใจ
ที่จะเลือกศึกษาตามคําแนะนําของคนรู้จักคุ้นเคย (x̄ = 4.49) ตัดสินใจทีจ่ะศึกษาทันทีโดยไม่ต้อง
เสียเวลาพิจารณาสถาบันอ่ืนๆ (x̄ = 4.40) และน้อยที่สุด คือ ตัดสินใจทีจ่ะศึกษาเพราะคุ้นเคยกับช่ือ
ของสถาบันอยู่แล้ว (x̄ = 4.35) 
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4.3 ผลการทดสอบสมมติฐานของแต่ละสมมติฐาน  
ตารางที่ 4.6: การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของปัจจัยที่มีอิทธิพลระหว่างความต้องการในการ 
                 พัฒนาตนเอง (Self-Concept) ภาพลักษณข์องสถาบันหรือองค์กร  
                 (Institutional Image) และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) กับการ   
                 ตัดสินใจเลือกเรียนในในโรงเรยีนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษา อาจารย์อุ้ม  
                 (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) ในภาพรวม 

ตัวแปรอิสระ S.E. B ß t Sig. 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 0.093 0.117 0.114 1.262 0.210

ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กร 0.101 0.385 0.416 3.802 0.000*

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 0.093 0.266 0.286 2.857 0.005*

R² = 0.549, Adjust R² = 0.537, p < 0.05* 
 จากตารางที่ 4.6 ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ 
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกับการตัดสินใจเลือกเรยีนในในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษา อาจารย์อุ้ม 
(PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM)  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ภาพลักษณ์
ของสถาบันหรือองค์กร (Sig. = .000) และด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Sig. = .005) ในขณะที่
ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อ กับการตัดสินใจเลือกเรยีนในในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษา อาจารย์อุ้ม 
(PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) ได้แก่ ความต้องการในการพัฒนาตนเอง (Sig. = .210) 
 เมื่อพิจารณานํ้าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในใน
โรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษา อาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM)  พบว่า 
ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กร (ß = .416) ส่งผลต่อส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในในโรงเรียน
พัฒนาบุคลิกภาพและภาษา อาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) มากที่สุด 
รองลงมา ได้แก่ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (ß = .286) และความต้องการในการพัฒนาตนเอง (ß = 
.114) ซึ่งภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กร การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และความต้องการในการ
พัฒนาตนเอง มีอิทธิพลเชิงบวกกับต่อการตัดสินใจเลือกเรยีนในในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและ
ภาษา อาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM)  
 โดยรวมแล้ว (Sig. = .000) ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กร ส่งผลต่อการตัดสินใจเลอืก
เรียนในในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษา อาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้ี สัมประสทิธ์ิการกําหนด (R2 = .549) แสดงให้เห็น
ว่า อิทธิพลของความต้องการในการพัฒนาตนเอง (Self-Concept) ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือ
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องค์กร (Institutional Image) และการคลอ้ยตามกลุ่มอ้างอิง (Theory of Plan Behavior) ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษา อาจารย์อุ้ม (PERFECT 
ANGEL’S BY AJARN AUM) คิดเป็นร้อยละ 54.9 ที่เหลอือีกร้อยละ 46.3 เป็นผล เน่ืองมาจากตัว
แปรอ่ืน 
4.4 ผลสรปุการทดสอบสมมุติฐาน  
ตารางที่ 4.7: สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานเรื่องความต้องการในการพัฒนาตนเอง (Self-Concept)  

      ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กร (Institutional Image) และการคล้อยตามกลุ่ม    
      อ้างอิง (Subjective Norm) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในในโรงเรียนพัฒนา 
      บุคลิกภาพและภาษา อาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) 

สมมุติฐาน 
ผลการทดสอบ

สมมุติฐาน 

สมมุติฐานหลกั  

สมมุติฐานที ่1 ความต้องการในการพัฒนาตนเอง (Self-Concept)  มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและ
ภาษา อาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) 

ไม่สอดคล้อง 

สมมุติฐานที ่2 ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กร (Institutional Image) 
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและ
ภาษา อาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) 

สอดคล้อง 

สมมุติฐานที ่3 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษา 
อาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) 

สอดคล้อง 

ผลการทดสอบสมมติฐานตามตารางที่ 4.7 สรุปได้ว่า ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กร 
(Institutional Image) และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกเรียนในในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษา อาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN 
AUM) มีความสอดคล้องกับสมมุติฐานหลักที่ต้ังไว้  

แต่ความต้องการในการพัฒนาตนเอง (Self-Concept)  มอิีทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน
ในในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษา อาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) ไม่
สอดคล้องกับสมมุติฐานหลักที่ต้ังไว้ 



 

บทที ่5 
สรุปและอภิปรายผล 

 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความ
ต้องการในการพัฒนาตนเอง (Self-Concept) ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กร (Institutional 
Image) และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) มีอิทธิพลต่อตัดสินใจเลือกเรียนใน
โรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษา อาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM)โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่สนใจเข้าศกึษาและผู้ทีก่ําลังศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษา อาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) จํานวน 
110 คน และได้รับแบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้นร้อยละ 100.0 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ผู้วิจัยสรุปผลการศึกษา การอภิปรายผลและมขี้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 
5.1 สรปุผลการศึกษาภาพรวม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-25 ปี การศึกษาระดับปริญญาตร ี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 10,001 – 30,000 บาท จากการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า  ตัวแปรต้นสามารถพยากรณ์การ
ตัดสินใจเลือกเรียนในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษา อาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY 
AJARN AUM) และช้ีให้เห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลกับการตัดสินใจเลือกเรียนในในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพ
และภาษา อาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM)  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ได้แก่ ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กร (Sig. = .000) และด้านการคล้อยตามกลุม่อ้างอิง (Sig. 
= .005) ในขณะที่ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อ กับการตัดสินใจเลอืกเรียนในในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและ
ภาษา อาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) ได้แก่ ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
(Sig. = .210) 
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 สมมติฐานหลกัผลการศึกษาสอดคล้องกับสมมติฐานคือ ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
(Self-Concept) ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กร (Institutional Image) และการคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิง (Subjective Norm) มีอิทธิพลต่อตัดสินใจเลือกเรยีนในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษา 
อาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
         ผลการศึกษาที่สอดคล้องกับสมมติฐาน คือ ปัจจัยภาพลักษณ์ของสถาบันซึ่งประกอบไปด้วย
ด้านความรู้ความสามารถ บุคลิกภาพที่ดี และการศึกษาหาความรู้ตลอดชีวิต และปัจจยัด้านการคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิง เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษา 
อาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ผลการศึกษาทีไ่ม่สอดคล้องกับสมมติฐาน คอื ความต้องการในการพัฒนาตนเองซึ่งประกอบไปด้วย
ด้านความเช่ือถือต่อสถาบัน การยอมรับในชื่อเสียง และความศรัทธาและความเช่ือมั่นต่อผลงานของ
สถาบัน เป็นปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษา อาจารย์อุ้ม 
(PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากการทดสอบสมมติฐานเร่ืองความต้องการในการพัฒนาตนเอง (Self-Concept) 
ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กร (Institutional Image) และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
(Subjective Norm) พบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน และปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิง มีอิทธิพลต่อตัดสินใจเลือกเรียนในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษา อาจารย์อุ้ม (PERFECT 
ANGEL’S BY AJARN AUM)มากที่สุด เพราะผู้เรียนส่วนใหญ่จะพิจารณาสถานที่เรียนเป็นหลักในการ
ตัดสินใจเลือกเรียน และเมื่อตัดสินใจเลือกเรยีนผู้เรียนย่อมต้องเช่ือกลุ่มอ้างอิงและพิจารณาจากกลุ่ม
อ้างอิงที่ประสบความสําเร็จแล้ว หรือคําบอกเล่าจากผู้ที่กาํลังเรียนอยู่เป็นองค์ประกาอบในการ
ตัดสินใจเป็นหลัก จึงทําให้สองปัจจัยน้ีเป็นสองปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สดุ ส่วนปัจจัยด้านความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองนี้ ผู้ศึกษามองว่าการที่ผู้เรียนต้องการที่จะเข้าเรียนในสถาบันน้ี มีความ
ต้องการและคาดหวังแค่การพัฒนาตนเองให้พร้อมกับการเป็นผู้สมัครที่ดีและมีคุณสมบัติพร้อมและ
ตรงตามความต้องการของสายการบินเท่าน้ัน ไม่ได้ต้องการที่จะเป็นผู้ศกึษาหาความรู้ตลอดชีวิตหรือ
เสริมทักษะในการปฏิบัติงานของตนเองที่กําลังทําอยู่จึงส่งผลให้ปัจจัยน้ีมอิีทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
เรียนในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษาอาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) 
น้อยที่สุด 
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5.2 การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเอง (Self-Concept) ภาพลักษณ์ของสถาบัน
หรือองค์กร (Institutional Image) และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) มีอิทธิพลต่อ
ตัดสินใจเลือกเรียนในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษา อาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY 
AJARN AUM) ในครั้งน้ี สามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี 
สมมุติฐานท่ี 1 ความต้องการในการพัฒนาตนเองส่งผลต่อการเลือกเรียนในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพ
และภาษา อาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่า ความต้องการในการ
พัฒนาตนเอง ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ความสามารถ บุคลิกภาพที่ดี และ การศึกษาหาความรู้ตลอด
ชีวิต ไม่ส่งผลต่อการเลือกเรียนในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษา อาจารย์อุ้ม (PERFECT 
ANGEL’S BY AJARN AUM) (Sig.=.210) แสดงให้เห็นว่าความต้องการในการพัฒนาตนเองไม่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษา อาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S 
BY AJARN AUM) ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ังไว้ ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่ต้องการเข้าไป
ศึกษา ณ สถาบันน้ีมีจุดมุ่งหมายเพียงแค่ต้องการที่จะเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการเป็นผู้สมัครงานกับ
สายการบิน และนําความรู้ไปใช้ในการเตรียมพร้อมเพ่ือที่จะเป็นผู้สมัครที่ดีเท่าน้ัน แต่ไม่ได้ต้องการที่
จะพัฒนาตนเองหรือต้องการเป็นผู้ใฝ่หาความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือเสริมทักษะการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี (2557) ศึกษาเรื่อง
ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรในโรงพยาบาลรามาธิบดี ที่มีผลการศึกษาพบว่า 
บุคลากรมีความต้องการในการพัฒนาตนเองทุกประการที่ทางองค์กรจะจัดสรรและให้การสนับสนุน 
ทั้งทางด้านการฝึกอบรม การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
สมมุติฐานท่ี 2 ภาพลักษณ์ของสถาบันส่งผลต่อการเลือกเรียนในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษา 
อาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่า ปัจจัยในด้าน
ภาพลักษณ์ของสถาบันสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ต้ังไว้ซึ่งภาพลักษณ์ของสถาบันส่งผลต่อการเลือก
เรียนในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษา อาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) 
(Sig.=.000) กับตัวเลือกอ่ืนๆที่มีอยู่มากในปัจจุบันซึ่งสอดคล้องกับ วารสารการประชาสัมพันธ์และการ
โฆษณา (2555) ที่ได้ทําการศึกษาเรื่องปัจจัย การรับรู้ภาพลักษณ์และความต้ังใจสมัครงานที่ บริษัท 
โอสถสภา จํากัด ของคนรุ่นใหม่ และผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์มีผลต่อการตัดสินใจที่จะ สมัคร
เข้าทํางาน เพราะบริษัทมีภาพลักษณ์ที่ดีจะส่งผลต่อการรับรู้ของบุคคลให้บริษัทเป็นทีน่่าสนใจของผูท้ี่
กําลังมองหางาน (Job Seekers) 
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สมมุติฐานท่ี 3 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงส่งผลต่อการเลือกเรียนในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและ
ภาษา อาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM)  
 ผลการทดสอบสมมุติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่า ปัจจัยด้านการคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้และมีผลต่อการเลือกเรียนในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพ
และภาษา อาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM)  (Sig.=.005) ซึ่งสอดคล้องกับวิจัย 
วรรณศิร ิสิทธินิสัยสุข (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้ังใจการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสรมิ
อาหารของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรี และผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้าน
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงส่งผลต่อต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
 
5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ  
 5.3.1 จากการศึกษาเรื่อง ความต้องการในการพัฒนาตนเอง (Self-Concept) ภาพลักษณ์
ของสถาบันหรือองค์กร (Institutional Image) และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) 
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษา อาจารย์อุ้ม (PERFECT 
ANGEL’S BY AJARN AUM) พบว่า ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กร ส่งผลต่อส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเรียนในในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษา อาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY 
AJARN AUM) มากที่สุด ดังน้ัน ทางสถาบันจึงควรให้ความสําคัญกับปัจจัย ภาพลักษณ์ของสถาบัน
หรือองค์กร เช่น มีการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคก์รอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้การ
เรียนการสอนในสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา และสามารถสร้างช่ือเสียงและสร้าง
ความเช่ือมั่นให้กับสถาบันจากจํานวนของผู้ที่ได้รับคัดเลอืกเป็นพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินจากสาย
การบินต่างๆท่ีเพ่ิมมากขึ้น  
 5.3.2 จากผลงานวิจัยพบว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงส่งผลต่อความสนใจในการเข้าเรยีนใน
สถาบัน ดังน้ัน ทางสถาบันจึงควรควรเน้นการพัฒนาในเร่ืองคุณภาพและการติดตามดูแลผลของ
นักเรียนให้เกิดความเช่ือมั่นของนักเรียนที่กําลังเรียนอยู่ในสถาบันเพ่ือให้มีการบอกต่อและชักชวน
ผู้สนใจคนอ่ืนๆเข้ามาสมัครได้มากข้ึนเพราะเป็นคําแนะนําของบุคคลที่กําลงัเรียนอยู่ในสถาบันจริง 
และอาจมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือดึงดูดให้ผู้สนใจเข้ามาสมัครเรียนมากย่ิงขึ้น 
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5.4 ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจัยครั้งต่อไป 
   เพ่ือให้ผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีสามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างมากข้ึนอันจะเป็น
ประโยชน์ในการอธิบายปรากฏการณ์และปัญหาทางด้านความต้องการในการพัฒนาตนเอง (Self-
Concept) ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กร (Institutional Image) และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
(Subjective Norm) มีอิทธิพลต่อตัดสินใจเลือกเรียนในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษา อาจารย์
อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทาวิจัยคร้ัง
ต่อไปดังน้ี 

5.4.1 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เดินทางเข้ามาสมัครเรียนและกําลัง
ศึกษาในสถาบัน ในการศึกษา ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาถงึประชากรกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ อาทิเช่น กลุ่ม
ตัวอย่างที่สนใจในอาชีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทั่วไปท่ีไม่ได้เจาะจงว่าเป็นผู้ที่เดินทางเข้ามาสมัคร
เรียนหรือกําลังศึกษาอยู่ในสถาบันน้ี 

5.4.2 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ดังน้ัน สําหรับผู้ที่สนใจที่จะทําการศึกษาวิจัยใน 
หัวข้อที่เก่ียวข้องกับวิจัยเรื่องน้ี ควรมีการศึกษาวิจัยเจาะลึกในเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) โดย 
เพ่ิมวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ทําการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ิมมาก
ขึ้น  

5.4.3 เน่ืองจากการศึกษาในครั้งน้ีพบว่าตัวแปรในด้าน ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
(Self-Concept) เป็นตัวแปรที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและ
ภาษา อาจารย์อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) จึงแนะนําใหผู้้ที่ทําการศึกษาในครั้งต่อไป
นําตัวแปรน้ีไปศึกษาต่อว่ามีปัจจัยใดที่ทําให้ตัวแปรน้ีไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย √  ลงใน □ หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 
เพียงคําตอบเดียว 
 
1.เพศ 

 □ ชาย                   □ หญิง 
 
2. อายุ 

□ 20 - 25 ปี    □ 26 - 30 ปี 
  □ 31 ปีขึ้นไป      
 
3. ระดับการศึกษา 

□ ต่ํากว่าอนุปริญญา/ปวช.                   □ อนุปริญญา/ปวส. 
□ ปริญญาตรี                     □ ปริญญาโท 
□ อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................. 

 
4. อาชีพ 

□ นักเรียน / นักศึกษา          □  เจ้าของธุรกิจ / อาชีพอิสระ 
□ พนักงานบริษัทเอกชน          □ พนักงานรัฐวิสาหกิจ / ข้าราชการ 

 □ อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................. 
 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

□ ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท       □ 10,001 – 30,000 บาท 
□ 30,001 – 50,000 บาท       □ 50,001 – 100,000 บาท 
□ 100,000 บาทข้ึนไป 
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ส่วนที่ 2 ความต้องการในการพัฒนาตนเอง  
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย √  ลงในช่องสี่เหลี่ยมที่ท่านคิดว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด (กรุณา
ตอบคําถามให้ครบทุกข้อ) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
    5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านเห็นด้วยมากที่สุด  
    4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านเห็นด้วยมาก  
    3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านเห็นด้วยปานกลาง  
    2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านเห็นด้วยน้อย  
    1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านเห็นด้วยน้อยที่สุด 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ความรู้ความสามารถ 

1.ท่านมีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ความสามารถเฉพาะสาขา
อาชีพเพ่ิมเติมอย่างสม่ําเสมอ 

     

2.ท่านมีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ความสามารถพิเศษ เช่น การ
ฝึกฝนภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 

     

3.ท่านมีความต้องการท่ีจะพัฒนาทักษะความรู้ในเรื่องที่จะสือ่สารและวิธีการที่
จะใชใ้นการสื่อสารกับบุคคลอืน่ 

     

บุคลิกภาพที่ดี 

4.ท่านมีความต้องการพัฒนาตนเองให้เหมาะสมในการปฏิบัติงาน      

5.ท่านมีความต้องการพัฒนาบุคลิกภาพทางสังคมเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
ตนเองและองคก์ร       
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6.ท่านมีความต้องการพัฒนาบุคลิกภาพด้านอารมณ์ให้มีความม่ันคงและพรอ้ม
รับกับสภาวะกดดันจากการปฏิบัติงาน      

7.ท่านมีความต้องการพัฒนาบุคลิกภาพด้านสุขภาพ ร่างกายให้มีความแข็งแรง
พร้อมปฏิบัติงาน       

การศึกษาหาความรู้ตลอดชีวิต 

8.ท่านมีความต้องการเป็นผู้ใฝห่าความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือเสริมทักษะการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น       

9.ท่านมีความต้องการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีเป้าหมายในชีวิตการทํางานท่ีดี      

ภาพลักษณ์ของสถาบัน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านความเชื่อถือต่อสถาบัน 

10.คณาจารย์ของสถาบันมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ในรายวิชาที่สอน      

11.หลักสูตรที่เปิดสอนตรงกับความต้องการของผู้เรียน      

12.หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรท่ีมีเน้ือหาสาระตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน      

13.เน้ือหาสาระทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน      



39 
 

14.มีสถานที่ ห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียน
การสอน 

     

15.สถาบันสามารถสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี 

     

16.สถาบันสามารถสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างดี 

     

17.ผู้ที่จบการศึกษาจากทางสถาบันสามารถเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
และได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 

     

18.สถาบันมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและทรัพยากร      

ด้านการยอมรับในชื่อเสียง 

19.สถาบันจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

     

20.ผู้เรียนสามารถสร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียนจากการได้รับการคัดเลือกเป็น
พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินจากสายการบินที่มีชื่อเสียง 

     

21.ผู้เรียนที่เรียนในสถาบันสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผูส้มัครท่านอื่นๆ      

22.ผู้เรียนที่เรียนในสถาบันน้ีได้รับการยกย่องในด้านต่างๆ เช่น การปฏิบัติงาน
ดีเย่ียม 

     

23.สถาบันมีการดูแลรักษาความสะอาด และสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงาม
และสะอาดอยูต่ลอดเวลา      

ด้านความศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อผลงานของสถาบัน 

24.เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ      
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25.ผู้ที่จบการศึกษาจากสถาบันได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานว่าเป็นผู้มี
ความรู้ ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน      

26.สถาบันจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ      

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

27.กลุ่มอ้างอิงมีประสบการณ์ที่ดีกับการเรียนที่สถาบันแห่งน้ีมาก่อน      

28.กลุ่มอ้างอิงให้คําแนะนําที่มีเหตุผลต่อสิ่งที่จะได้รับจากการเรียนที่สถาบัน
แห่งน้ี 

     

29.กลุ่มอ้างอิงได้รับความสําเร็จในการประกอบอาชีพ ภายหลังจากการเรียนที่
สถาบันแห่งน้ี 

     

30.กลุ่มอ้างอิงมีความรู้เกี่ยวกับสถาบันแห่งน้ีเป็นอย่างดี      

31.กลุ่มอ้างอิงได้รับการยอมรับจากสถานที่ทํางาน หลังจากจบการศึกษาจาก
สถาบันแห่งน้ี 

     

32.กลุ่มอ้างอิงมีความพึงพอใจต่อการเรียนที่สถาบันแห่งน้ี      

การตัดสินใจเลือกบริการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

33.ท่านตัดสินใจที่จะเลือกศึกษาท่ีโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษาอาจารย์
อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) อย่างแน่นอน เพราะม่ันใจในการ
เรียนการสอน 
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34.ท่านตัดสินใจที่จะเลือกศึกษาที่โรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษาอาจารย์
อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) เพราะเชื่อว่าจะนําความรู้ที่ได้รับ
ไปพัฒนาตนเองได้ 

     

35.ท่านตัดสินใจที่จะเลือกศึกษาที่โรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษาอาจารย์
อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) เพราะม่ันใจในคุณภาพของ
อาจารย์ผู้สอน 

     

36.ท่านตัดสินใจที่จะเลือกศึกษาที่โรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษาอาจารย์
อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) เพราะม่ันใจในช่ือเสียงของ
สถาบัน 

     

37.ท่านตัดสินใจที่จะเลือกศึกษาที่โรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษาอาจารย์
อุ้ม (PERFECT ANGEL’S BY AJARN AUM) ตามคําแนะนําของคนรู้จักคุ้นเคย

     

38.ท่านตัดสินใจที่จะศึกษาที่สถาบันแห่งน้ีทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาพิจารณา
สถาบันอ่ืนๆ 

     

39.ท่านตัดสินใจที่จะศึกษาที่สถาบันแห่งน้ีเพราะคุ้นเคยกับชื่อของสถาบันอยู่
แล้ว 

     

 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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