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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีที่มีความสัมพันธ์กับความภักดี
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของ
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ที่ก าลังศึกษาอยู่ ในช้ันปีที่ 2 ขึ้นไป จ านวน 290 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ แบบสอบถาม ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก ่ค่าร้อยละ  ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที 
การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียวและค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการศึกษาข้อมูล พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ภูมิล าเนาในปัจจุบันอาศัยอยู่กรุงเทพมหานคร ก าลังศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และมีรายได้ผู้ปกครอง
เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีโดยรวม อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากในทุกด้าน และมีความภักดีที่มีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุร ีด้านการบอกต่อ/แนะน าให้ผู้อื่นมาศึกษาต่อ อยู่
ในระดับบอกต่อ ด้านการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง อยู่ในระดับศึกษาต่อ และด้านความภาคภูมิใจที่ได้
ศึกษาในวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี อยู่ในระดับภูมิใจ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาที่ก าลังศึกษาที่แตกต่าง
กันมีความภักดีที่มีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับที่ 0.05 และความสัมพันธ์ระหว่าง
ความภักดีที่มีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีกับภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ใน
ระดับต่ า  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ค าส าคัญ: ภาพลักษณ์ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 

ABSTRACT 
 

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 
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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. 
 
Keywords: Image, Thonburi Commercial College, Vocational Certificate Students 
 

บทน า 
จากภารกิจและนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2569 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี
เป้าหมายเพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ โดยให้รักษาผู้เรียนระดับปวช. เพิ่มปริมาณผู้เรียนระดับปวส.  และลดการออกกลางคัน 
วางเป้าหมายให้ลดลงไม่เกินร้อยละ 5 โดยการป้องกันดูแลผู้เรียน การวิจัยและพัฒนา การแก้ปัญหาในแต่ละวิทยาลัยและ
สาขาวิชา มีการวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับพื้นที่และตรงตามความต้องการในแต่ละ
สาขา เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพมากข้ึนด้วยระบบโควตา  

ในปัจจุบันการจะเพิ่มปริมาณผู้เรียนนั้น การสร้างภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่จ าเป็นอีกอย่างหนึ่งต่อองค์กรเป็นอย่างมาก 
จากเดิมเราอาจจะมองแค่การสร้างภาพลักษณเ์ป็นการน าการประชาสัมพันธ์มาเป็นเครื่องมือหลักในการสื่อสารให้กับบุคคลอื่น
ได้ทราบ  แต่ปัจจุบันการพัฒนากลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ที่มีรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายโดยใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ 
เพื่อส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรนั้นเป็นเรื่องที่หลายๆองค์กรนิยมน ามาใช้ ซึ่งวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีก็เห็น
ความเปลี่ยนแปลง และเล็งเห็นถึงความส าคัญของการสร้างภาพลักษณ์ต่อวิทยาลัยฯ เพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงตามกระแส
โลกาภิวัตน์ได้และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีก็เป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เมื่อวิทยาลัยฯมีภาพลักษณ์ที่ดีก็จะช่วย
ให้นักเรียนอยากจะเข้าศึกษาต่อส่งผลท าให้ปริมาณผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น ท าให้เกิดความไว้วางใจความน่าเช่ือถือในการเข้ามา
ศึกษาต่อ และส่งผลต่อความภักดีต่อวิทยาลัย(Brand Loyalty) ท าให้วิทยาลัยฯสามารถอยู่ในวงการการศึกษาอาชีวะได้อย่าง
ยั่งยืน  

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นวิทยาลัยที่มีความเก่าแก่และยาวนานมามากกว่า 60 ปี ซึ่งก่อตั้งในปีพ.ศ. 2500 เป็น
วิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านพาณิชยการและบริหารธุรกิจ ในสายตาของคนท่ัวไปภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯ มีความโดดเด่น
ในเรื่องของการผลิตนักเรียนนักศึกษาวิชาชีพเฉพาะทางด้านพาณิชยกรรม และนักเรียนนักศึกษาที่จบออกไปจากวิทยาลัยฯ
แห่งนี้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพของตนเองจ านวนมาก ซึ่งในปัจจุบันวิทยาลัยได้พยายามพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ๆ ใน
การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะกับยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบการดูแลนักเรียนนักศึกษา ระบบการเข้าถึงข้อมูลของนักเรียน
นักศึกษา ระบบการวัดผลรวมทั้งวิชาการการศึกษาที่ทันสมัยต่าง ๆ เพื่อให้ก้าวทันยุคสมัยที่เปลี่ยนไป อีกทั้งวิทยาลัยพณิชย
การธนบุรียังมีเป้าหมายในการพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวทันตามสากล และตรงตามความต้องการของผู้ประกอบกา รใน
ตลาดแรงงานอีกด้วย  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาต่อเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ซึ่งนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเป็นระดับช้ันที่ต่ าที่สุดและมีจ านวนมากที่สุดในวิทยาลัยฯ และมีโอกาสที่จะศึกษาต่อในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือระดับปริญญาตรีต่อไป งานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อวิทยาลัยพณิชยการ
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ธนบุรีโดยเฉพาะผู้บริหารที่จะสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปประกอบการพิจารณาในการบริหารงานเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาด และเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาภาพลกัษณ์ของวิทยาลัยฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์  การแนะ
แนวทางในการศึกษาต่อแก่ผู้ที่สนใจต่อไป  ยังสามารถน ามาสร้างกลยุทธ์ในการปรับปรุงภาพลักษณ์วิทยาลัยให้เหมาะสมกับ
บริบทการก าหนดวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของวิทยาลัยเพื่อสร้างการยอมรับในอนาคตให้มากขึ้น  
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีความภักดีแตกต่างกันต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จ าแนก

ตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีกับความภักดีของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีและแนวความคิดลักษณะทางประชากรศาสตร์ กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548) กล่าวว่า ในองค์กรจะ

ประกอบไปด้วยคนจ านวนมากและมีระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป และพฤติกรรมที่
ต่างกัน มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น อายุ เพศ สถานภาพ อายุการท างานในองค์กร  

ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ Philip Kotler (2003) ภาพลักษณ์ (Image) หมายถึง ความเช่ือ 
ความคิด และความประทับใจที่คนมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีทัศนคติและการกระท าสิ่งต่าง ๆ ในสิ่งนั้น และจะมีความเกี่ยวข้อง
กับภาพลักษณ์ของสิ่งนั้น ๆ โดยก าหนดตราสินค้าเป็นสัญลักษณ์ที่มีความสลับซับซ้อน   6 ด้าน ดังนี้ คุณสมบัติ (Attributes) 
คุณประโยชน์ (Benefits) คุณค่า (Value) วัฒนธรรม (Culture) บุคลิกภาพ (Personality) และผู้ใช้ (User) อุษา งามมีศรี 
(2552) ภาพลักษณ์องค์กรสามารถท าให้องค์กรมีช่ือเสียง เป็นที่ยอมรับ เช่ือถือศรัทธา และท าให้องค์กรมีความเจริญ            
ก้าวหน้าได้ เพราะภาพลักษณ์มีอิทธิพลต่อการรับรู้ทั้งทางด้านร่างกายและด้านจิตใจ 

ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับความภักดี Oliver (1999) ความภักดีของตราสินค้าเป็นจิตวิทยาในเชิงลึก การที่
จะท าให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะให้มีการซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ และมีการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องในอนาคต ซึ่ง
จะก่อให้เกิดการใช้แบรนด์เดียวกันหรือชุดแบรนด์เดียวกันซ้ า ๆ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือการท าการตลาดที่
อาจมีผลต่อพฤติกรรมก็ตาม ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ความภักดีในตราสินค้า คือ ความซื่อสัตย์ต่อตราสินค้า มีผล
ต่อการซื้อสินค้าซ้ า หากมีความภักดีสูง แสดงว่ามีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า ยึดมั่นในตราสินค้าและความพยายามที่จะแสวงซื้อ
สินค้านั้นอย่างต่อเนื่อง   
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ท่ีก าลังศึกษาอยู่

ในช้ันปีท่ี 2 ขึ้นไป ซึ่งทราบจ านวนประชากรทั้งหมด จ านวน 1,026  คน  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ท่ีก าลังศึกษา

อยู่ในช้ันปีท่ี 2 ขึ้นไป จ านวน 1,026  คน ซึ่งใช้สูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) เป็นหาขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน เพื่อหาค่าสัดส่วนของประชากรโดยคาดว่าสัดส่วนของประชากรที่ศึกษา 
เท่ากับ 0.5 และระดับความเช่ือมั่น 95% ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 287.79 คน และเพิ่มขนาดตัวอย่างอีก 3 คน รวมทั้งสิ้น 
290 คน  
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การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
ขั้นตอนที่  1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ ช้ันภูมิอย่างไม่ตามสัดส่วน (Disproportionate Stratified Random 

Sampling) โดยการก าหนดสัดส่วนในการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 2 ขั้นปีแบ่งช้ันปีละ 50% คือ ช้ันปีที่ 2 จ านวน 145 ชุด และ
ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 145 ชุด รวมเป็น 290 ชุด 

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดยท าการสุ่มตัวอย่าง แจก
แบบสอบถามให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จนครบ 290 ชุด 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นรูปแบบของแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Response 
Question) จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ เพศ ภูมิล าเนาของนักเรียนในปัจจุบัน  สาขาวิชาที่ก าลังศึกษา และรายได้ผู้ปกครองเฉลี่ยต่อ
เดือน  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-
ended Response Question) การให้คะแนนเป็นแบบ Likert (Summated Rating Method : The Likert Scale) ใช้
ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน ซึ่งให้ตอบระดับความคิดเห็น 5 ระดับ จ านวน 41 ข้อ ประกอบด้วย ด้านคุณสมบัติ 
(Attributes) ด้านคุณประโยชน์ (Benefit)  ด้านคุณค่า (Value)  ด้านวัฒนธรรม (Culture) ด้านบุคลิกภาพ (Personality) 
และด้านผู้ใช้ (User)  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความภักดีที่มีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-
ended Response Question) ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบความหมายที่ตรงกันข้าม จ านวน 3 ข้อ ประกอบด้วย การบอกต่อ/
แนะน าให้ผู้อื่นมาศึกษาต่อ การศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)  และความภาคภูมิใจที่ได้ศึกษาใน
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic)  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ภูมิล าเนาของนักเรียนใน
ปัจจุบัน สาขาวิชาที่ก าลังศึกษาและรายได้ผู้ปกครองเฉลี่ยต่อเดือน โดยน ามาแจกแจงจ านวน ความถี่ (Frequency)  และ
น าเสนอเป็นค่าร้อยละ (Percentage)  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลระดับความคิดเห็นภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ซึ่งประกอบด้วย ด้านคุณสมบัติ 
(Attributes) ด้านคุณประโยชน์ (Benefit)  ด้านคุณค่า (Value)  ด้านวัฒนธรรม (Culture) ด้านบุคลิกภาพ (Personality) 
และด้านผู้ใช้ (User) ของกลุ่มตัวอย่างท าการวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย  (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความภักดีที่มีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีของกลุ่มตัวอย่างท าการวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic)  
สมมติฐานข้อที่  1 นักเรียนที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ   ภูมิล าเนาของนักเรียนใน

ปัจจุบัน  สาขาที่ก าลังศึกษา และรายได้ผู้ปกครองต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อความภักดีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
แตกต่างกัน จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test (Independent Sample t-test) เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way Analysis of Variance : ANOVA เพื่อ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม 
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สมมติฐานข้อที่ 2 ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีมีความสัมพันธ์กันความภักดีของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefifcien) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
1. การวิเคราะห์ผลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง หญิง มีจ านวน 

169 คน คิดเป็นร้อยละ 58.30 ภูมิล าเนาในปัจจุบันอาศัยอยู่กรุงเทพมหานคร มีจ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 92.80 ก าลัง
ศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีจ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 และมีรายได้ผู้ปกครองเฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า
หรือเท่ากับ 15,000 บาท มีจ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 55.90 

2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ประกอบด้วย คุณสมบัติ 
(Attributes) คุณประโยชน์ (Benefits) คุณค่า (Value) วัฒนธรรม (Culture) บุคลิกภาพ (Personality) และผู้ใช้ (User) 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามใน  ด้านผู้ ใช้  (User) ด้านคุณค่า (Value) ด้านวัฒนธรรม (Culture)  ด้ านบุคลิกภาพ  (Personality)             
ด้านคุณสมบัติ (Attributes) ด้านคุณประโยชน์ (Benefit) มีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20, 
4.10, 4.01, 3.93, 3.92, 3.90 ตามล าดับ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลความภักดีที่มีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น 
ด้านการบอกต่อ/แนะน าให้ผู้อื่นมาศึกษาต่อ  อยู่ในระดับบอกต่อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.92 ด้านการศึกษาต่อในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) อยู่ในระดับศึกษาต่อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และด้านความภาคภูมิใจที่ได้ศึกษาใน
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี อยู่ในระดับภูมิใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานที่ 1 นักเรียนที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ ภูมิล าเนาของนักเรียนในปัจจุบัน สาขาที่

ก าลังศึกษา และรายได้ผู้ปกครองต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อความภักดีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีแตกต่างกัน  พบว่า 
นักเรียนสาขาที่ก าลังศึกษา แตกต่างกัน มีความภักดีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ นักเรียนที่มีเพศ  ภูมิล าเนาของนักเรียนใน และรายได้ผู้ปกครองต่อเดือน
แตกต่างกัน มีความภักดีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2 ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีมีความสัมพันธ์กันความภักดีของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีมีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พบว่า ด้านการบอกต่อ/แนะน าให้ผู้อื่นมาศึกษาต่อ ด้านการศึกษาต่อ
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) และด้านความภาคภูมิใจที่ได้ศึกษาในวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  มีผลต่อความ
ภักดีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากการศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาสรุปและอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
สมมุติฐานที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ภูมิล าเนาของนักเรียนในปัจจุบัน สาขาวิชาที่

ก าลังศึกษา และรายได้ผู้ปกครองเฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมีความภักดีที่มีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี แตกต่างกัน พบว่า   
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ผลการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ สาขาวิชาที่ก าลังศึกษา แตกต่างกันมีความภักดีที่มีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ของนกัเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แตกต่างกัน เนื่องจากลักษณะของนักเรียนท่ีเรียนในสาขาวิชาแตกต่างกันมีลักษณะ
หรืออัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน ลักษณะหรือวิธีการเรียนแตกต่างกันในแต่ละสาขา บางสาขาวิชาเน้นการปฏิบัติเดี่ยว บาง
สาขาวิชาเน้นการเรียนแบบกลุ่มขึ้นอยู่กันลักษณะงานของสาขาวิชานั้นๆ อีกทั้งบางสาขาวิชาไม่มีการเปิดสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงท าให้นักเรียนอาจจะไม่ได้ศึกษาต่อที่วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ซึ่งสอดคล้องกรรณิการ์ เหมือน
ประเสริฐ (2548) กล่าวว่า ในองค์กรจะประกอบไปด้วยคนจ านวนมากและมีระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละคนจะมีพฤติกรรมที่
แตกต่างกันออกไป และพฤติกรรมที่ต่างกัน มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น อายุ เพศ สถานภาพ อายุการท างานในองค์กร 
และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ตราจิตต์ เมืองคล้าย (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพาตามทัศนะของ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่าเมื่อเปรียบเทียบทัศนะของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพาที่มีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามหลักสูตร
การศึกษาท่ีเรียนไม่แตกต่างกัน  

สมมุติฐานที่ 2 ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ประกอบไปด้วย ด้านคุณสมบัติ (Attributes) ด้าน
คุณประโยชน์ (Benefit) ด้านคุณค่า (Value) ด้านวัฒนธรรม (Culture) ด้านบุคลิกภาพ(Personality) และ ด้านผู้ใช้ (User) 
มีความสัมพันธ์กับความภักดีที่มีต่อวิทยาลัย พณิชยการธนบุรี พบว่า ผลการศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการ
ธนบุรี มีความสัมพันธ์กับความภักดีที่มีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในระดับต่ าและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้  ทั้งนี้ เนื่องจากวิทยาลัย
พณิชยการธนบุรีไม่มีสาขาวิชาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงที่สามารถรับรองนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชาหรือมีความหลากหลายไม่มากเท่าที่ควร มีผลท าให้นักเรียนไม่ได้ศึกษาต่อที่เดิมและ
ออกไปศึกษาต่อในสถานศึกษาแห่งอื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปภาวี บุญกลาง(2560) พบว่า ภาพลักษณ์ส่งผลต่อความ
ภักดีของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญ์วรา ไทยหาญ , พวงเพ็ญ ชู
รินทร์ , สิญาธร นาคพิน (2562) ที่พบว่าความสัมพันธ์ ระหว่างภาพลักษณ์ตราสินค้ากับความจงรักภักดีในตราสินค้าโดย
ภาพรวม มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก และความสัมพันธ์ ระหว่างคุณค่าตราสินค้ากับความจงรักภักดี ในตราสินค้าโดย
ภาพรวม มีความสัมพันธ์อยู่ ในระดับมาก  
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาเรื่องภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีที่มีความสัมพันธ์  กับความภักดีของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้ 
1. จากการวิจัย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาที่ก าลังศึกษาที่แตกต่างกันมีความภักดีที่มีต่อ

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี แตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี ้ 
1.1 ด้านการบอกต่อ/แนะน าให้ผู้อื่นมาศึกษาต่อ สาขาวิชาการบัญชี มีความภักดี มากกว่านักเรียนที่เรียนสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ น้ันหมายความว่านักเรียนที่เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเมื่อเรียนที่วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีไปแล้วมี
การบอกต่อ/แนะน าให้ผู้อื่นมาศึกษาต่อน้อย ผู้วิจัยจึงข้อเสนอแนะวิทยาลัยให้มุ่งเน้นไปท่ีนักเรียนท่ีเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจให้เกิดการบอกต่อ/แนะน าให้ผู้อื่นมาศึกษาต่อมากขึ้น โดยวิทยาลัยควรมุ่งเน้นการบริหารจัดการภายในและการบริการ
ทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้รวมกันระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง ระหว่างครูกับนักเรียนท าให้
รู้สึกพิเศษ สร้างมิตรภาพร่วมกัน และสร้างความเช่ือมั่นในด้านวิชาชีพของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้มากขึ้น เพื่อให้
นักเรียนไว้วางใจจนเกิดการบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้อื่นมาศึกษาต่อ และอาจจะรวมไปถึงเพิ่มช่องทางการบอกต่อโดยการ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เช่น เว็บไซต์ เพจเฟซบุ๊ก โปสเตอร์ แผ่นพับ ขยายความร่วมมือกับ
สถานประกอบการทั้งเล็กและใหญ่ เป็นต้น เพื่อสื่อสารให้กับนักเรียนในวิทยาลัยหรือบุคคลภายนอก 
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1.2 ด้านการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) นักเรียนที่เรียนสาขาวิชาการบัญชีและการตลาด 
มีความภักดีมากกว่านักเรียนที่เรียนสาขาวิชาการเลขานุการ, ธุรกิจค้าปลีก, ภาษาต่างประเทศ, การท่องเที่ยว และสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากการศึกษาข้อมูลของวิทยาลัย สาเหตุที่ท าให้นักเรียนที่เรียนสาขาวิชาการเลขานุการ, ธุรกิจค้าปลีก, 
ภาษาต่างประเทศ, การท่องเที่ยว และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีความภักดีด้านการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) น้อยกว่า สืบเนื่องมาจากสาขาวิชาการเลขานุการ, ภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยวไม่ได้เปิดให้มีการ
จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวส. ท าให้ไม่มีความต่อเนื่องในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น ส่วนสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกการจัดการ
เรียนการสอนแบบทวิภาคี ซึ่งอาจจะท าให้นักเรียนที่เรียนจบในระดับ ปวช.ออกไปท างานที่สถานประกอบการอย่างเต็มเวลา 
โดยไม่สนใจศึกษาต่อในระดับ ปวส.เพราะสถานประกอบการพร้อมที่จะรับนักเรียนโดยทันทีเมื่อจบการศึกษา  ส่วนสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจถึงแม้ว่าจะมีสาขาที่เปิดสอนในระดับปวส.ไปจนถึงปริญญาตรีก็ตาม แต่สายงานหรือสายวิชาชีพด้านนี้
ค่อนข้างมีหลากหลายแขนง อีกทั้งยังมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านนี้ทั้งรัฐและเอกชน และมีหลักสูตรที่มีความหลากหลาย
มากกว่า มีความเปิดกว้างในการจัดท าหรือปรับปรุงหลักสูตรของตนเอง ซึ่งวิทยาลัยเองที่มีข้อจ ากัดในเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรที่จะน ามาใช้ได้มาจากส่วนกลาง ดังนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะโดยวิทยาลัยควรมุ่งเน้นการ 
วางแผนก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนและหลากหลายในระดับท่ีสูงขึ้น และให้นักเรียนเห็นความส าคัญถึง
การศึกษาในสาขาที่ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการศึกษาต่อในระยะยาวไปจนถึงระดับปริญญาตรี และวิทยาลัยยังต้องเปิดสาขาที่
รับรองการศึกษาต่อตามความต้องการของนักเรียนและตลาดแรงงาน 

1.3 ด้านภาคภูมิใจที่ได้ศึกษาในวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นักเรียนที่เรียนสาขาวิชาการบัญชีและการตลาด มีความ
ภักดีมากกว่านักเรียนที่เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะเห็นได้ว่านักเรียนที่เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีความภักดี
น้อยกว่านักเรียนในสาขาอื่นในทุกด้าน ซึ่งความภาคภูมิใจก็คือ ความรู้สึกช่ืนชม ยินดี ที่ได้ศึกษาในวิทยาลัย ดังนั้น  ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะโดยวิทยาลัยควรมุ่งเน้นการสร้างทัศนคติที่ดี สร้างกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน สร้างพฤติกรรมเชิงบวก สร้าง
สภาพแวดล้อมในการเรียนที่ดี เพื่อให้นักเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเกิดความสุขในการศึกษาในวิทยาลัยจนเกิด
ภาคภูมิใจและนึกถึง เมื่อส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย 

2. จากการศึกษาภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ประกอบไปด้วย ด้านคุณสมบัติ (Attributes) ด้าน
คุณประโยชน์ (Benefit) ด้านคุณค่า (Value) ด้านวัฒนธรรม (Culture) ด้านบุคลิกภาพ(Personality) และ ด้านผู้ใช้ (User) 
มีความสัมพันธ์กับความภักดีที่มีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยรวม ในระดับต่ า
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าหากพัฒนาภาพลักษณ์ ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีจะส่งผลต่อความภักดี
เพียงเล็กน้อย จึงไม่จ าเป็นพัฒนาในส่วนนี้เพิ่มเติม แต่เมื่อพิจารณารายด้านแล้ว พบว่า ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการ
ธนบุรี ด้านคุณประโยชน์ (Benefit) มีความสัมพันธ์กับความภักดีที่มีต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการบอกต่อ/แนะน าให้ผู้อื่นมาศึกษาต่อ ในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงควรให้
ความส าคัญและกระตุ้นการส่งเสริมภาพลักษณ์ในด้านคุณประโยชน์  (Benefit) มากกว่าด้านอื่น ผู้วิจัยจึงขอแนะน าตาม
ประเด็นรายข้อ ดังนี ้

2.1 วิทยาลัยฯผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน วิทยาลัยฯผลิตนักเรียนนักศึกษาที่เป็นคนดี 
วิทยาลัยฯผลิตนักเรียนนักศึกษาออกไปเป็นนักธุรกิจที่มีคุณภาพ วิทยาลัยฯผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีความเช่ียวชาญในด้าน
วิชาชีพ ในระดับมาตรฐานสากล และนักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลผลิตของวิทยาลัยมีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของนักเรียน ดังนั้น วิทยาลัยควรน าเสนอให้
เห็นความโดดเด่นและความเฉพาะทางในสายวิชาชีพพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ เพราะจะท าให้เห็นคุณค่าและจุดแข็งของ
วิทยาลัยว่าเป็นวิทยาลัยด้านพาณิชย กรรมอย่างแท้จริง จัดกิจกรรมในการส่งเสริมทักษะวิชาชีพ สร้างความแตกต่างเน้นจุด
ขายในแต่ละสาขาวิชา จะท าให้ผู้เรียนเห็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนรู้สึกดีต่อการเอาใจใส่หรือให้ความส าคัญด้านการเรียนรู้ของ
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วิทยาลัย พร้อมทั้งสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการ ต่อไปให้มีความสม่ าเสมอและพร้อมที่จะพัฒนาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต เพราะสิ่งเหล่านี้ท าให้นักเรียนมีความภักดีต่อวิทยาลัยมากท่ีสุด 

2.2 วิทยาลัยฯมีครูอาจารย์ที่ดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือและคอยให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา รายข้อนี้แสดงให้เห็นว่าการ
ให้ความใส่ใจ ความรัก มิตรภาพจากครูอาจารยเ์ป็นสว่นหน่ึงที่ท าให้นักเรียน รู้สึกดีและมีความภกัดีต่อวิทยาลยัจนเกิดการบอก
ต่อคุณค่าอันดีงามของวิทยาลัยส่งต่อให้รุ่นน้องหรือบุคคลอื่นต่อไป   

2.3 วิทยาลัยฯมีสาขาวิชาที่เปิดสอนความความสนใจ ความต้องการของนักเรียน วิทยาลัยฯมีสาขาที่เปิดสอนตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน แสดงให้เห็นว่าพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ให้ทันสมัยสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด เมื่อนักเรียนได้เรียนแล้วน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง เมื่อท างานPart Time หรือฝึกงาน จะท าให้รู้สึกนึกถึง
วิทยาลัย ดังน้ัน วิทยาลัยควรให้ความสนใจด้านนี้เป็นมากกว่าด้านอื่นเพราะมีผลต่อความภักดีต่อวิทยาลัยมากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยหาสาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรือเปรียบเทียบในรายคู่ของนักเรียนที่เรียนสาขาวิชาที่แตกต่างกันมี

ความภักดีในวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีแตกต่างกัน เพื่อจะได้ทราบข้อมูลเชิงคุณภาพและน ามาใช้พัฒนาวิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
และน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนนักศึกษาเพื่อให้วิทยาลัยได้มีการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างระดับปวส. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่กว้างขึ้น และยังสามารถน ามาเปรียบเทียกับงานวิจัยนี้ว่ามี
ความแตกต่างหรือสอดคล้องกันอย่างไร และท าให้เหน็อีกมุมมองหนึ่งเพื่อให้ตอบโจทย์ตวามต้องการของนักเรียนนักศึกษาและ
สามารถปรับปรุงพัฒนาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีให้ดีมากยิ่งข้ึน 

3. ควรศึกษาด้านพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของพฤติกรรมการ
เลือกศึกษาต่อวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี และน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาต่อไป 

4. ควรเปลี่ยนวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวกเป็นการแบ่งกลุ่มแบ่งช้ันภูมิใน
การก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีเรียนในสาขาวิชาแตกต่างกัน เพื่อให้ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดความคลาดเคลื่อนที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

5. ควรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เช่น การสัมภาษณ์ตัว
บุคคลแบบกลุ่มเล็ก เพื่อจะได้ทราบข้อมูลเชิงคุณภาพและน ามาใช้พัฒนาวิทยาลัยได้ตรงความต้องการมากขึ้นกว่าเดิม 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จด้วยความอนุเคราะห์ของ อาจารย์ ดร.พิชัย ภู่สัมพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณา

ให้ค าปรึกษาและค าแนะน า ช่วยเหลือ อีกทั้งยังตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการท าวิจัยฉบับน้ี ตั้งแต่เริ่มด าเนินการจน
ส าเร็จเรียบร้อยสมบรูณ์เป็นสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยรู้สึกทราบซึ้งเป็นอย่างสูง 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตรจารย์สุพาดา สิริกุตตา ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.จิโรจน์ บุรณศิริ และ อาจารย์ 
ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล ท่ีกรุณาให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องและให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย และให้ค าแนะน าในการวิจัยในครั้งนี้ 

สุดท้ายผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้
อบรมสั่งสอนประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจัย บิดามารดาผู้ให้ค าสั่งสอนแก่ผู้วิจัย ในการด าเนิน
ชีวิต ขอบคุณคณะครูและนักเรียนวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีที่ให้ความร่วมมือในการท าวิจัยในครั้งนี้ ขอบคุณพี่น้อง ตลอดจน
เพื่อนๆ ร่วมหลักสูตรที่ให้ก าลังใจและให้ความช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา ซึ่งมีส่วนส าคัญให้การวิจัยในครั้งน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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