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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล ตลอดจนวิเคราะห์ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ส่วนบุคคลของการลงทุน
ทางการศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 142 คน แบ่งเป็น
นกัศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลสังกดัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ  านวน 103 คน 
และสังกดัมหาวิทยาลยัพายพั จ  านวน 39 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม วิเคราะห์
โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่ามธัยฐาน ค่าสูงสุดและค่าต ่าสุด 

ผลการศึกษาพบวา่นกัศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายเุฉล่ีย 26 ปี มีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ 
พกัอาศยัอยูใ่นบา้นเช่า/หอพกัเอกชน เกรดเฉล่ียในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายอยูใ่นช่วง 2.01-2.50 
ผูป้กครองประกอบอาชีพเกษตรกร/ท าสวน/ท านา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวเท่ากบั 18,082 บาท 
ส่วนรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีนักศึกษาได้รับเท่ากับ 4,258 บาท นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้รับการ
สนับสนุนทุนการศึกษาและไม่ได้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ส าหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล พบว่า ปัจจยัด้านบุคลากรเป็นปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์  

ในส่วนของต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ส่วนบุคคล หากเป็นผูท่ี้ศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร 
ผูช่้วยพยาบาล(หลกัสูตร 1 ปี)  ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จะมีตน้ทุนโดยเฉล่ีย 177,250.38 บาท โดย
เป็นต้นทุนทางตรง จ านวน 101 ,187.35 บาทต่อคนต่อหลักสูตร และต้นทุนส่วนบุคคลทางอ้อม 



 

จ 

76,063.03 บาท ต่อคนต่อหลกัสูตร ส าหรับมหาวิทยาลยัพายพั  จะมีตน้ทุนโดยเฉล่ีย 174,856.29 บาท 
โดยเป็นตน้ทุนทางตรง 98,838.82 บาทต่อคนต่อหลกัสูตร และตน้ทุนทางออ้ม 76,017.47 บาทต่อคน
ต่อหลกัสูตร ดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีค่อนขา้งสูง ดงันั้น มหาวิทยาลยัควรสนบัสนุนทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือ
นกัศึกษาท่ีมีโอกาสทางการศึกษาจ ากดัต่อไป 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this study are to study the factors influencing to the decision to study nursing 
assistant program, and to analyze the personal cost for investment in this program in Chiang mai by 
142 people. We divide into 2 parts such as the nursing assistant program students in Chiang mai 
University 103 people and in Payap University 39 people. The tool for research  is questionnaire, 
and we analyze with descriptive statistics such as frequency, percentage, medium, maximum, and 
minimum. 

The found result is the most students are women. The average age is 26 years old, Their address is 
in Chiang mai, and they live in rented house, and dormitory. The average grade is in 2.01-2.50. 
Their parents are agriculturists and farmers. The average family income is 18,082 Baht, and the 
average income for the students is 4,258 Baht. Most students are not supported scholarship, and do 
not loan for education. The factors most influencing is personals, products, and information 
respectively.   

By the way, the personal costs of studying are the nursing assistant program (course 1year) of 
Chiang mai University which  is 177,250.38 Baht- direct cost is 101,187.35 Baht per person in a 
course, indirect cost is 76,063.03 Baht per person in a course. Payap University, the cost is 
174,856.29 Baht- direct cost is 98,838.82 Baht per person in a course and indirect cost is 76,017.47 
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Baht per person in a course. Because of high costs, the universities should provide scholarship in 
order to make the opportunity to them. 

 

 


