
 

 

  

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ทศันคติและแนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี 

FACTORS INFLUENCING ATTITUDES AND TRENDS AMONG UNDERGRADUATE 
STUDENTS STUDYING AT LARGE PRIVATE UNIVERSITIES IN THE 

BANGKOK METROPOLITAN AREA  
 

อิศราภรณ์ ขวญัใจ  

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2562  

 

 



 

 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติและแนวโน้มการศกึษาต่อมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี 

 

อิศราภรณ์ ขวญัใจ  

สารนิพนธ์นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูร 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด  

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีการศกึษา 2562 

ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 

 



 

 

FACTORS INFLUENCING ATTITUDES 
AND TRENDS AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS STUDYING AT LARGE 

PRIVATE UNIVERSITIES IN THE BANGKOK METROPOLITAN AREA  
 

ITSARAPORN KHWANJAI 
 

A Master’s Project Submitted in partial Fulfillment of Requirements 
for MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Business Administration (Marketing))  

Faculty of Business Administration for Society Srinakharinwirot University 
2019 

Copyright of Srinakharinwirot University 
 

 

 



 

 

สารนิพนธ์ 
เร่ือง 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ทศันคติและแนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี 

ของ 
อิศราภรณ์ ขวญัใจ 

  
ได้รับอนมุตัิจากบณัฑิตวิทยาลยัให้นบัเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูร 

ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด 
ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

  

  

   
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ) 

 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

  

   
 

  

  

คณะกรรมการสอบปากเปลา่สารนิพนธ์ 
  

.............................................. ท่ีปรึกษาหลกั 
(อาจารย์ ดร.ธนภมูิ อติเวทิน) 

.............................................. ประธาน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาภรณ์ ประสงค์ทนั) 

  

  

.............................................. กรรมการ 
(อาจารย์ ดร.รสิตา สงัข์บญุนาค) 

 

  



  ง 

บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่ทศันคติและแนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนขนาด
ใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี 

ผู้วิจยั อิศราภรณ์ ขวญัใจ 
ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2562 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. ธนภมูิ อติเวทิน  

  
การวจิยันีมี้จดุมุ่งหมายเพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติและแนวโน้มพฤติกรรมในการเลือกศกึษา

มหาวทิยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัได้แก่ 
นักศึกษาปริญญาตรีท่ีก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุ งเทพมหานคร จ านวน 412 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยค่าที การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู ผลการวิจยัพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง เคยศกึษาในโรงเรียนมธัยมศกึษาในก ากบัของรัฐ มีผู้ปกครองประกอบอาชีพข้าราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
พนกังานของรัฐและส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว 45,001 บาทขึน้ไป ผล
การทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า 1.) นกัศกึษาปริญญาตรีท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีทศันคติและ
แนวโน้มพฤติกรรมในการเลือกศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั  2.) 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านคณะ/หลกัสูตรท่ีเปิดสอนและภาพลกัษณ์และการน าเสนอมีอิทธิพลต่อทศันคติใน
การเลือกศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในเชิงบวก  ในขณะท่ีคณะ/หลกัสูตรมี
อิทธิพลตอ่แนวโน้มพฤตกิรรมในเชิงบวก และด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมในการเลือก
ศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในเชิงลบ  3.) การเปิดรับส่ือดิจิทลัและส่ือสงัคม
ออนไลน์ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัมีอิทธิพลต่อทศันคติ และ Facebook มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมในการเลือก
ศกึษามหาวทิยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในเชิงบวก 4.) ปัยจยักลุ่มอ้างอิง ได้แก่ ครอบครัว 
นกัร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ีมีช่ือเสียง และเพ่ือน/รุ่นพ่ี เป็นกลุ่มอ้างอิงท่ีท าให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อการเลือกศกึษา
มหาวทิยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกว่ากลุ่มอ้างอิงอ่ืน และกลุ่มอ้างอิงครอบครัว เป็นกลุ่ม
อ้างอิงที่ท าให้เกิดแนวโน้มพฤตกิรรมตอ่การเลือกศกึษามหาวทิยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มากกว่ากลุ่มครู/อาจารย์ และกลุ่มอ้างอิง ครู/อาจารย์ เป็นกลุ่มอ้างอิงท่ีท าให้เกิดแนวโน้มพฤติกรรมต่อการเลือกศกึษา
มหาวทิยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลน้อยกวา่กลุ่มอ้างอิงอ่ืน 
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     This study explored the factors influencing the attitudes and behavioral trends among 

undergraduate students regarding studying at large private universities in the Bangkok metropolitan area. 
The participants were four hundred and twelve undergraduate students at large private universities in the 
Bangkok metropolitan area. A questionnaire was used as a tool for data collection. The statistics used for 
data analysis included mean, percentage, and standard deviation; and t-test, One-way analysis of variance, 
and multiple regression analysis for hypothesis testing. The results showed that most of the respondents 
were females, who had previously studied at public secondary schools. The careers of their parents 
included civil servants, state enterprise employees, and government employees; all earned Bachelor’s 
degree in diverse areas, and had an average family monthly income equal to or more than 45,001 Baht. The 
hypothesis testing results had a statistical significance level of 0.05 and were as follows: (1) undergraduate 
students of different genders had different attitudes and behavioral trends in choosing to study at large 
private universities in the Bangkok metropolitan area. (2) the service marketing mix for the faculties/courses 
together with image and presentation had a positive influence on the attitudes of large private university 
students in the Bangkok metropolitan area, while faculties/courses also had a positive influence on 
behavioral trends. However, the locations and environments of institutions showed a negative influence on 
behavioral trends choosing to study at higher level at large private universities in the Bangkok metropolitan 
area; (3) digital and social media exposure and the university website had a positive effect on attitudes, and 
Facebook had a positive influence on behavior trends of large private universities in the Bangkok 
metropolitan area. (4) the reference group factors included families, singers, actors, net idols, famous 
people, friends, and seniors had  more good attitudes towards choosing to study at large private universities 
in the Bangkok metropolitan area than others reference group. This was especially true for family, which had 
an influence on choosing to study at large private universities in the Bangkok metropolitan area more than 
their teachers. While teachers, had an influence on choosing to study at large private universities in the 
Bangkok metropolitan area it was less than others reference group. 

 
Keyword : Attitudes; Trends; Large private universities; Bangkok metropolitan area 

 

 



  ฉ 

กิตติกรรมประ กาศ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

งานวิจยัฉบบันีส้ามารถส าเร็จได้ อนัเน่ืองมาจากความช่วยเหลือและความกรุณาอย่างดียิ่ง
ของอาจารย์ ดร.ธนภมูิ อตเิวทิน ซึง่เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์นี ้ตลอดจนคณะกรรมการทกุท่าน 
ท่ีได้ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่อง จนสารนิพนธ์นีล้ลุ่วง
สมบรูณ์ไปได้ด้วยดี ผู้วิจยัรู้สึกซาบซึง้ในความกรุณา และขอกราบขอบพระคณุทกุท่านเป็นอย่างสงู 
ณ โอกาสนี ้

ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์ทกุทา่น ในคณะบริหารธุรกิจเพ่ือสงัคม มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีให้การอบรมสัง่สอน ถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ท่ีมีคา่ อนัท่ีมาของ
ความส าเร็จของสารนิพนธ์ พ่ี ๆ เจ้าหน้าท่ีภาควิชา คณะ และบณัฑิตวิทยาลยัท่ีเมตตาดแูลและให้
ความช่วยเหลืออย่างดีตลอดมา และขอขอบคณุเพ่ือน ๆ นิสิต สาขาการตลาดนอกเวลา รุ่นท่ี 19 ท่ี
มอบมิตรภาพ ก าลงัใจ เสียงหวัเราะ และการช่วยเหลือกันและกันจนมาถึงวนันี  ้ รวมถึงผู้ตอบ
แบบสอบถามทกุท่าน ท่ีสละเวลาอนัมีคา่ในการตอบแบบสอบถาม ท าให้สารนิพนธ์ฉบบันีส้มบรูณ์
เป็นท่ีเรียบร้อย 

สดุท้ายนีข้อขอบพระคณุคณุพ่อคณุแม่ พ่ีสาว หลานชาย และคณุจ๋า ท่ีให้การสนบัสนุน 
ผลกัดนั และเป็นพลงัใจในด้านการเรียนและทกุ ๆ อย่างตลอดมา อีกทัง้ทกุ ๆ ท่านท่ีมีส่วนร่วมใน
ความส าเร็จในครัง้นี ้ ผู้วิจยัหวงัว่าการศึกษาวิจยัในครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์แก่นิสิต นกัศึกษา ผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง หรือผู้สนใจในหวัข้อสารนิพนธ์ไม่มากก็น้อย หากงานวิจยันีมี้สิ่งดีงามเป็นประโยชน์สงูสดุ 
ผู้วิจยัขออทุิศสิ่งดีงามเหลา่นีแ้ก่ผู้ มีพระคณุทกุทา่นและขอขอบพระคณุเป็นอยา่งยิ่ง 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 
 จากวิกฤตอิดุมศกึษาของประเทศไทยในปัจจบุนั มหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชนมีจ านวน
นกัศกึษาเข้าใหม่หรือท่ีมกัเรียกกนัว่า Freshy ลดน้อยลงอย่างมาก จากข้อมลูการลงทะเบียนของ
นกัเรียนใน TCAS หรือ Thai University Center Admission System ปี 2562 ผ่านเว็บไซต์ 
www.mytcas.com ("มหา'ลยัส่อวิกฤตTCAS62ท่ีนัง่เหลือกว่า1.2แสน ปรากฎการณ์ตอ่เน่ือง2ปี," 
2561) ตัง้แต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2561 ท่ีผ่านมา พบว่า จากพืน้ท่ีว่างในการรองรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชนจ านวนทัง้หมด 3.9 แสนคน มีผู้ ลงทะเบียนในระบบแล้วจ านวน 
262,474 คน ซึง่หมายความวา่ยงัเหลือท่ีวา่งส าหรับนกัเรียนถึง 1.2 แสนคน หากแตข้่อมลูดงักล่าว
อาจจะไม่ใช่เร่ืองใหม่ท่ีสามารถท าให้มหาวิทยาลัยทัง้หลายต่ืนตกใจ เพราะ เม่ือศึกษาข้อมูล
ย้อนหลงัพบวา่จ านวนการรับนกัศกึษาใหมข่องประเทศไทยลดลงอย่างตอ่เน่ืองทกุปีเป็นระยะเวลา 
3 ถึง  4 ปี เน่ืองมาจากความต้องการท่ีจะศกึษาตอ่ระดบัอดุมศกึษาของเด็กนกัเรียนไทยลดลง ซึ่ง
เป็นสถานการณ์ท่ีตรงกนัข้ามอย่างสิน้เชิงกบัอดีตท่ีมหาวิทยาลยัถือเป็นจุดหมายของเด็กนกัเรียน 
ด้วยทศันคตแิละคา่นิยมท่ีปลกูฝังวา่การศกึษาจะเป็นหนทางสู่ความส าเร็จในอนาคต อาชีพ ความ
เป็นอยู่ และชนชัน้ในสังคม ท าให้การแข่งขันทางการศึกษาเป็นไปอย่างเข้มข้น คนเรียนเก่ง
สามารถสอบแขง่ขนัเข้าเรียนมหาวิทยาลยัชัน้น าของรัฐ คนมีฐานะก็สามารถเข้าเรียนในสาขาวิชา
ท่ีต้องการในมหาวิทยาลัยเอกชน ฉะนัน้คนชนชัน้กลางลงไปจึงต้องใช้ความสามารถอย่างสูงใน
การต่อสู้ เ พ่ือท่ีจะได้เรียนมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นใบเบิกทางใ ห้ชีวิต ด้วยเหตุผลนีเ้องท าให้
มหาวิทยาลยัเอกชนได้ก่อตัง้ขึน้มาจ านวนมากทัง้ในเมือง ชานเมือง และตา่งจงัหวดัในประเทศไทย
เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนในสงัคม แตด้่วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจบุนั และ
การเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของอินเทอร์เน็ตท่ีท าให้ทุกวินาทีของผู้คนทั่วโลกสามารถ
ติดต่อส่ือสารถึงกัน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เป็นเร่ืองง่ายดาย ทุกคนสามารถรู้ในเร่ืองท่ี
อยากรู้และแบง่ปันความรู้ ความส าเร็จท่ีมีแก่ผู้ อ่ืนได้อย่างสาธารณะ ท าให้การศึกษาในห้องเรียน
อาจไม่ดึงดดูใจเท่ากับโลกใบกว้างของอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจส่งผลให้เด็กนกัเรียนไม่ต้องการศกึษา
ต่อมหาวิทยาลยัอีกต่อไปในอนาคต นอกจากนี ้จากอตัราการเกิดของเด็กไทยท่ีลดน้อยลงก็อาจ
เป็นอีกสาเหตหุนึง่ท่ีท าให้มหาวิทยาลยัไมส่ามารถรับนกัศกึษาใหมไ่ด้ตามจ านวนท่ีคาดหวงั 



  2 

  ในประเทศท่ีก าลังพัฒนาอย่างประเทศไทย การศึกษายังเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ขบัเคล่ือนประเทศและพฒันาทรัพยากรมนุษย์  สถาบนัอุดมศึกษายงัคงต้องเป็นคลงัความรู้และ
สถานท่ีบม่เพาะประสบการณ์ให้แก่เยาวชนของชาติ แตใ่นสถานการณ์ปัจจบุนัท่ีมหาวิทยาลยัไทย
ก าลังเผชิญอยู่ในขณะนี  ้อาจจะท าให้มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจถึงวาระท่ีต้องปิดตัวลงใน
ระยะเวลาไม่นานนกั มหาวิทยาลยัจึงต้องปรับตวัให้เป็นไปในทิศทางของเทคโนโลยีเพ่ือความอยู่
รอด มหาวิทยาลัยของรัฐบาลอาจได้เปรียบในเร่ืองของเงินทุนสนับสนุน สถานท่ี และช่ือเสียง 
ในขณะท่ีมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีนอกจากต้องหาและจดัสรรเงินทุนด้วยตนเองแล้ว ยังต้องทุ่มงบ
ลงทุนไปกับการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของโลกและประชาสัมพันธ์ผลักดัน
ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัให้เป็นท่ีรู้จกัในวงกว้าง ซึ่งสอดคล้องกบั วราภรณ์ สามโกเศศ (2555) ท่ี
กล่าวว่า “ปัจจบุนัมหาวิทยาลยัเอกชนมีการแข่งขนักนัสงูมาก บางมหาวิทยาลยัใช้งบสงู กว่า 25 
ล้านบาทในการท าโฆษณาทีวีจากจ านวนมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีในตลาด แต่ละรายจึงต้องท า
การตลาดเชิงรุกแย่งชิงลกูค้ากนัตรง ๆ และยิ่งจะต้องแข่งขนักนัมากขึน้ในปี 2549 เพราะนโยบาย 
การให้กู้ ยืมเงินเพ่ือการศกึษา (ICL) ท่ีตอ่ไปรัฐบาลจะยกเลิกการจดัสรรเงินส่วนนีใ้ห้กบัสถาบนั แต่
ให้นกัศกึษากู้และบริหารเงินเองโดยตรง ท าให้การตดัสินใจเลือกสถานศกึษาเป็นไปอย่างเสรีมาก
ขึน้ โดยไมมี่ปัจจยัเร่ืองทนุการศกึษามาแทรกแซง ขณะเดียวกนัตวันกัศกึษาเองจะมีก าลงัซือ้สงูขึน้ 
สามารถเลือกเรียนมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีตนเองพอใจได้ อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยรัฐบาล ยัง
ได้เปรียบอยู่ในแง่ของช่ือเสียง ” นอกจากนีป้ระเด็นดังกล่าวไม่ใช่แค่การแข่งขันระหว่าง
มหาวิทยาลัยภายในประเทศเท่านัน้ แต่ยงัรวมไปถึงการแข่งขันกับมหาวิทยาลยัในต่างประเทศ
ด้วย เน่ืองจากมีจ านวนนกัเรียนให้ความสนใจและเดนิทางไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศมากขึน้ 

 หากแตใ่นสถานการณ์วิกฤติ มหาวิทยาลยัเอกชนก็พอท่ีจะมีโอกาสอยู่บ้าง แม้ว่าประเทศ
ไทยมีมหาวิทยาลยัของรัฐบาลอยู่จ านวนมาก แตก็่ปฏิเสธไม่ได้ว่าคณุภาพของการเรียนการสอน 
หลกัสตูร หรือคณุภาพชีวิตในรัว้มหาวิทยาลยัของแตล่ะท่ีไม่เท่าเทียมกนั ด้วยสถานการณ์ปัจจบุนั
ท่ีเปล่ียนไป ท าให้เด็กนักเรียนท่ีสอบติดมหาวิทยาลยัของรัฐยอมสละสิทธ์ิจ านวนมาก เน่ืองจาก
ไมไ่ด้เรียนในคณะและสาขาวิชาท่ีตนเองอยากเรียน จึงไม่รู้จะเรียนไปท าไม เพราะหากฝืนทนเรียน
ไปก็คงไมป่ระสบความส าเร็จหรือหากต้องการไปศกึษาตอ่ในตา่งประเทศก็มีคา่ใช้จ่ายและคา่ครอง
ชีพสงู ซึง่แนน่อนวา่ไมใ่ชเ่ดก็นกัเรียนทกุคนท่ีสามารถมีทางเลือกได้มากขนาดนัน้ 

ดงันัน้มหาวิทยาลยัเอกชนจงึต้องเร่งพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัเพ่ือรับมือกบัวิกฤตการณ์
ท่ีน่าจะเกิดขึน้ในเร็ววันนีท้ัง้ด้านการยกระดับหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวโน้มของโลกปัจจุบัน 
ตลาดแรงงาน รวมไปถึงหลกัสูตรเฉพาะท่ีเป็นความต้องการของคนเฉพาะกลุ่ม โดยการศึกษาใน
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ครัง้นี ้ผู้วิจยัจะท าการศกึษาลกัษณะสว่นบคุคล สว่นประสมทางการตลาด ส่ือและบคุคลอ้างอิงท่ีมี
อิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของคนในปัจจบุนั เพ่ือให้ทราบถึงความรู้ ความเข้าใจ ความเช่ือ ความ
ต้องการ รวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ของนักศึกษาชาวไทยระดบัปริญญาตรีท่ีส่งผลต่อทัศนคติและการ
เลือกศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ ซึ่งข้อมูลดงักล่าวสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ท าการตลาด การสร้างการรับรู้และทัศนคติใหม่ ๆ รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดอ่ืน ๆ เพ่ือสร้าง
ความแตกตา่ง และโดดเดน่ เพิ่มขีดความสามารถท่ีจะดงึดดูนกัศกึษาในอนาคตเข้าสูส่ถาบนัได้  

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย  

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้

1. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งด้านลกัษณะข้อมลูทัว่ไปส่วนบคุคล ประกอบด้วย เพศ 
ประเภทสถานศึกษาก่อนหน้า อาชีพของผู้ปกครอง ระดบัการศึกษาของผู้ปกครอง และรายได้
เฉล่ียต่อเดือนท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนในพืน้ท่ี
จงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี  

2.  เ พ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย คณะ/หลักสูตร 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สถานท่ีและสภาพแวดล้อม การส่งเสริมทางการตลาด อาจารย์ผู้สอน/
บุคลากร กระบวนการ และภาพลักษณ์และการน าเสนอ ท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวโน้ม
การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษา
ปริญญาตรี  

3. เพ่ือศึกษาการเปิดรับส่ือ ประกอบด้วยส่ือดิจิทลัและส่ือสงัคมออนไลน์ ท่ีมีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี  

4. เพ่ือศกึษาบคุคลอ้างอิง ประกอบด้วย ครอบครัว เพ่ือน/รุ่นพ่ี ครู/อาจารย์ และบคุคลท่ี
มีช่ือเสียงท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

มหาวิทยาลยัเอกชนไทยทัว่ประเทศสามารถน าผลการศกึษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ทศันคติ
และแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของ
นักศึกษาปริญญาตรี นี ้มาประยุกต์หรือใช้เป็นแนวทางในวางแผนและปรับปรุงหลักสูตร การ
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วางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด ตลอดจนปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
และเพ่ือความยัง่ยืนและการพฒันาความสามารถในแข่งขนัของมหาวิทยาลยัเอกชนในช่วงวิกฤต
ของมหาวิทยาลยัของไทย 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชาวไทยท่ีก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม และมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย รวมจ านวนทัง้สิน้ 81,885 คน (ส านกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2561b)  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุม่นกัศกึษาปริญญาตรีท่ีศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชนในพืน้ท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล โดยใช้สตูรการก าหนดกลุ่มตวัอย่างแบบทราบจ านวนประชากรของ Taro Yamane 
(1967, p.887)ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane. 1967: 887) ก าหนดระดบัความเช่ือมั่นท่ี 95% และ
ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ไม่เกิน 5% จะได้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา จ านวน  398   
ตัวอย่าง และเพิ่มจ านวนตัวอย่างอีก 14 ตัวอย่าง โดยรวมจ านวนตัวอย่างทัง้สิน้เท่ากับ 412 
ตวัอยา่ง โดยขัน้ตอนการเลือกกลุม่ตวัอย่าง มี  2 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้ วิจัยเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างจากนักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ท่ีมีจ านวนนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีก าลงัศึกษาอยู่ จ านวนตัง้แต ่15,000 คนขึน้ไป 
ซึ่งมีทัง้สิน้ 4 มหาวิทยาลยั ได้แก่ มหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
และมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย    

ขัน้ท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling)  โดยแบ่งจ านวนแบบสอบถาม
ทัง้หมด 412 ชดุ แก่มหาวิทยาลยัเอกชนเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
ก าหนดจ านวนตวัอยา่งให้มหาวิทยาลยัแตล่ะท่ีเทา่ ๆ กนั ดงัตอ่ไปนี ้

มหาวิทยาลยัรังสิต   จ านวน 103 ชดุ 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ (ทัง้ 2 วิทยาเขต)  จ านวน 103 ชดุ 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ  จ านวน 103 ชดุ 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย    จ านวน 103 ชดุ 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตวัแปรอิสระ ประกอบด้วย 

 1.1 ลกัษณะสว่นบคุคล ได้แก่ 

  1.1.1 เพศ 

   1.1.1.1 ชาย 

   1.1.1.2 หญิง 

  1.1.2 ประเภทสถานศกึษาก่อนหน้า 

   1.1.2.1 โรงเรียนมธัยมศกึษาในก ากบัของรัฐ 

   1.1.2.2 โรงเรียนมธัยมศกึษาเอกชน       

   1.1.2.3 วิทยาลยัอาชีวศึกษา วิทยาลยัเทคนิค และ วิทยาลยัการอาชีพ
   1.1.2.4 โรงเรียนนานาชาต ิ

   1.1.2.5 สถานศกึษาตา่งประเทศ 

  1.1.3 อาชีพผู้ปกครอง 

   1.1.3.1 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

   1.1.3.2 พนกังานบริษัทเอกชน 

   1.1.3.3 เจ้าของธุรกิจสว่นตวั 

   1.1.3.4 อาชีพอิสระ  

  1.1.4 ระดบัการศกึษาผู้ปกครอง 

   1.1.4.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

   1.1.4.2 ปริญญาตรี 

   1.1.4.3 สงูกวา่ปริญญาตรี 

  1.1.5 รายได้เฉล่ียครอบครัวตอ่เดือน 

   1.1.5.1 น้อยกวา่หรือเทา่กบั 25,000 บาท 

   1.1.5.2 25,001 – 35,000 บาท 

   1.1.5.3 35,001 – 45,000 บาท 

   1.1.5.4 45,001 บาท ขึน้ไป 

 1.2 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบริการ  
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   1.2.1คณะ/หลกัสตูรท่ีเปิดสอน 

   1.2.2 คา่ธรรมเนียมการศกึษา  

   1.2.3 สถานท่ีและสภาพแวดล้อม  

   1.2.4 การสง่เสริมทางการตลาด  

   1.2.5 อาจารย์ผู้สอน/บคุลากร  

   1.2.6 กระบวนการ  

   1.2.7 ภาพลกัษณ์และการน าเสนอ  

 1.3 การเปิดรับส่ือ  

   1.3.1 ส่ือดจิิทลั  

   1.3.2 ส่ือสงัคมออนไลน์ 

 1.4 บคุคลอ้างอิง  

   1.4.1 ครอบครัว 

   1.4.2 เพ่ือน/รุ่นพ่ี 

   1.4.3 ครู/อาจารย์ 

   1.4.4 บคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

2. ตวัแปรตาม คือ 

 ทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในพืน้ท่ีเขต
กรุงเทพมหานครของนกัศกึษาปริญญาตรี  

 
นิยามศัพท์ 
 มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ หมายถึง มหาวิทยาลยัเอกชนในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลท่ีมีจ านวนนกัศกึษาปริญญาตรีทกุชัน้ปีท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในปัจจบุนัตัง้แต ่15,000 คนขึน้
ไป ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย  

   นกัศึกษาปริญญาตรี หมายถึง นักศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกชัน้ปี คณะใดก็ได้ ท่ีก าลัง
ศกึษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 สถานศกึษาก่อนหน้า หมายถึง สถาบนัการศึกษาท่ีกลุ่มตวัอย่างได้ศึกษาก่อนเข้าศึกษา
ต่อท่ีมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแบ่งได้ 5 ประเภท 
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ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาในก ากับของรัฐ โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
วิทยาลยัเทคนิค และ วิทยาลยัการอาชีพ โรงเรียนนานาชาต ิและสถานศกึษาตา่งประเทศ 

 

 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง เคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใช้ในการด าเนินการทาง
การตลาด เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนดึงดดูความสนใจและความ
พึงพอใจของผู้ ใช้บริการ ซึ่งในท่ีนีคื้อ นกัศกึษาปริญญาตรี โดยประกอบด้วย คณะ/หลกัสตูรท่ีเปิด
สอน ค่าธรรมเนียมการศึกษา สถานท่ีและสภาพแวดล้อม การส่งเสริมทางการตลาด อาจารย์
ผู้สอน/บคุลากร กระบวนการ และภาพลกัษณ์และการน าเสนอ  

 ส่ือดจิิทลั หมายถึง ส่ือชนิดหนึ่งท่ีท าส่ือตา่ง ๆ มาประสมรวมไว้ด้วยกนัเพ่ือให้เกิดการรับรู้
หลายรูปแบบในส่ือเดียว โดยอาศยัเทคโนโลยีและเผยแพร่อินเทอร์เน็ต ผู้คนสามารถเข้าถึงส่ือ
ดจิิทลัได้จากทัว่ทกุมมุโลก ทกุท่ีทกุเวลา เช่น ข่าวออนไลน์ บทความออนไลน์ เว็บไซต์ ภาพยนตร์/
ละครออนไลน์ เป็นต้น 

 ส่ือสงัคมออนไลน์ หมายถึง ส่ือท่ีใช้ในการติดตอ่ส่ือสาร โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ แบ่งบนั
เร่ืองราวทัง้แบบสาธารณะและสว่นตวัให้กบัเครือข่ายสงัคมของบคุคลนัน้ ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต  เช่น 
Facebook YouTube  Instagram Twiiter และ Webboard เป็นต้น 

 กลุ่มอ้างอิง หมายถึง บคุคลหรือกลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลและส่งผลตอ่พฤติกรรม การตดัสินใจ 
ค่านิยม ความคิดและทัศนคติของบุคคลใดบุคลหนึ่ง  ประกอบด้วย ครอบครัว เพ่ือน/รุ่นพ่ี ครู/
อาจารย์ และบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
เอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี  

    ตวัแปรอิสระ                 ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ลกัษณะสว่นบคุคล 

- เพศ 

- ประเภทโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย 

- อาชีพผู้ปกครอง 

- ระดบัการศกึษาผู้ปกครอง 

- รายได้เฉล่ียครอบครัวตอ่เดือน 

พฤตกิรรมการเปิดรับส่ือ  

- ส่ือดจิิทลั  

- ส่ือสงัคมออนไลน์  
 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบริการ  

- คณะ/หลกัสตูรท่ีเปิดสอน 

- คา่ธรรมเนียมการศกึษา  

- สถานท่ีและสภาพแวดล้อม  

- การสง่เสริมทางการตลาด  

- อาจารย์ผู้สอน/บคุลากร  

- กระบวนการ  

-ภาพลกัษณ์และการน าเสนอ   

ทศันคตแิละแนวโน้มการศกึษาตอ่
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของ

นกัศกึษาปริญญาตรี 

กลุม่อ้างอิง  
- ครอบครัว 

- เพ่ือน/รุ่นพ่ี 

- ครู/อาจารย์ 

- บคุคลท่ีมีช่ือเสียง 
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สมมตฐิานการวิจัย 
1. นักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีลักษณะส่วนบุคคล 

ประกอบด้วย เพศ ประเภทสถานศึกษาก่อนหน้า ระดบัการศึกษาผู้ปกครอง อาชีพของผู้ปกครอง 
และรายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตา่งกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ คณะ/หลกัสตูรท่ีเปิดสอน คา่ธรรมเนียม
การศึกษา สถานท่ีและสภาพแวดล้อม การส่งเสริมทางการตลาด อาจารย์ผู้ สอน/บุคลากร 
กระบวนการ และภาพลักษณ์และการน าเสนอ มีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี 

3. การเปิดรับส่ือดิจิทัลและส่ือสังคมออนไลน์นกัศึกษาปริญญาตรีมีอิทธิพลต่อทัศนคติ
และแนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4. นกัศึกษาท่ีมีปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วย ครอบครัว เพ่ือน/รุ่นพ่ี ครู/อาจารย์ 
และบคุคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีแตกตา่งกนั มีทศันคตแิละแนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนขนาด
ใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  10 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลยัเอกชน
ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้ วิจัยได้ศึกษา
แนวคดิ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องตามหวัข้อดงันี ้

1. แนวคดิเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่  

2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ 

3. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัแนวโน้มพฤตกิรรมผู้บริโภค 

4. แนวคดิและทฤษฎีปัจจยัทางด้านสว่นประสมทางการตลาดบริการ  

5. แนวคดิและทฤษฎีพฤตกิรรมการเปิดรับส่ือ 

6. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัส่ือ 

7. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบับคุคลอ้างอิง 

8. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
1. แนวคิดเก่ียวกับมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ 

1.1 มหาวิทยาลัยเอกชน 

 สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั (2561) ได้ให้ความหมายของมหาวิทยาลยัเอกชนไว้ว่า สถาบนัอดุมศกึษาท่ีเปิดสอนใน
ระดับปริญญาตรี และบางแห่งเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีอยู่ในก ากับของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยปัจจุบนัมีจ านวนมหาวิทยาลยัทัง้สิน้ 42 
แหง่ ได้แก่ 

 1. มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 2. มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 

 3. มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ 

 4. มหาวิทยาลยัการจดัการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 

 5. มหาวิทยาลยัเกริก 

 6. มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

 7. มหาวิทยาลยัคริสเตียน 
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 8. มหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา 

 9. มหาวิทยาลยัตาปี 

 10. มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา 

 11. มหาวิทยาลยัชินวตัร 

 12. มหาวิทยาลยัเซนต์จอห์น 

 13. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

 14. มหาวิทยาลยัธนบรีุ 

 15. มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 

 16. มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

 17. มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่

 18. มหาวิทยาลยันานาชาตแิสตมฟอร์ด 

 19. มหาวิทยาลยันานาชาตเิอเชีย-แปซิฟิก 

 20. มหาวิทยาลยัเนชัน่ 

 21. มหาวิทยาลยัปทมุธานี 

  22. มหาวิทยาลยัพายพั 

 23. มหาวิทยาลยัพิษณโุลก 

 24. มหาวิทยาลยัฟาฏอนี 

 25. มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 

 26. มหาวิทยาลยัภาคกลาง 

 27. มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 28. มหาวิทยาลยัรังสิต 

 29. มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต 

 30. มหาวิทยาลยัราชธานี 

 31. มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 

 32. มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกลุ 

 33. มหาวิทยาลยัเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) 

 34. มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 

 35. มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
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 36. มหาวิทยาลยัสยาม 

 37. มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 38. มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 39. มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

 40. มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 41. มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 

 42. มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ 

 

1.2 มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ 

 มหาวิทยาลยัเอกชนไม่มีเกณฑ์การแบ่งกลุ่มขนาดของมหาวิทยาลยั ผู้วิจยัจึงได้
น าเกณฑ์การแบ่งกลุ่มขนาดของมหาวิทยาลัย/สถาบันมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง (ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2561a)  

 1. มหาวิทยาลยั/สถาบนัขนาดใหญ่ ได้แก่ มหาวิทยาลยั/สถาบนัท่ีได้รับจดัสรร
งบด าเนินการ   และงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างปี เดียว ซึ่งไม่รวมสิ่งก่อสร้างผูกพัน) 
มากกวา่ 1,000 ล้านบาทขึน้ไปตอ่ปีงบประมาณ 

 2. มหาวิทยาลยั/สถาบนัขนาดกลาง ได้แก่ มหาวิทยาลยั/สถาบนัท่ีได้รับจดัสรร
งบด าเนินการ และงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างปีเดียว ซึ่งไม่รวมสิ่งก่อสร้างผูกพนั) ตัง้แต ่
500 ล้านบาทขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 1,000 ล้านบาทตอ่ปีงบประมาณ 

 3. มหาวิทยาลัย/สถาบันขนาดเล็ก ได้แก่มหาวิทยาลัย/สถาบันท่ีได้รับจัดสรร
งบด าเนินการ และงบลงทนุ (ครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้างปีเดียว ซึ่งไม่รวมสิ่งก่อสร้างผกูพนั) น้อยกว่า 
500 ล้านบาทตอ่ปีงบประมาณ 

 แต่เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเอกชนไม่ได้อยู่ในก ากับ การดูแล และสนับสนุน
งบประมาณการด าเนินงานจากรัฐบาล ผู้ วิจยัจึงขอแบ่งกลุ่มขนาดของมหาวิทยาลยัเอกชนตาม
เกณฑ์ของจ านวนนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีก าลงัศกึษาอยู ่ดงัตอ่ไปนี ้

 1. มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ ได้แก่ มหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีจ านวนนกัศกึษา
ระดบัปริญญาทกุชัน้ปีท่ีก าลงัศกึษาอยู ่ในปี พ.ศ. 2561 ตัง้แต ่15,000 คนขึน้ไป 

 2. มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลาง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเอกชนท่ีมีจ านวน
นกัศึกษาระดบัปริญญาทุกชัน้ปีท่ีก าลงัศึกษาอยู่ ในปี พ.ศ. 2561 ตัง้แต่ 10,000 คนขึน้ไป แต่ไม่
เกิน 14,999 คน 
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 3. มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดเล็ก ได้แก่ มหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีจ านวนนกัศกึษา
ระดบัปริญญาทกุชัน้ปีท่ีก าลงัศึกษาอยู่ ในปี พ.ศ. 2561 ตัง้แต่ 5,000 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 9,999 
คน 

 การศกึษาในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ท าการศกึษาเฉพาะมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน่ืองจากในพืน้ท่ีดงักล่าวมีจ านวนมหาวิทยาลัยเอกชนชัน้น า
จ านวนมาก และจากวิกฤตจ านวนนกัศกึษาท่ีลดลงอย่างตอ่เน่ืองทกุปีของมหาวิทยาลยัเอกชน อีก
ทัง้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลบางแห่งออกนอกระบบและเปิดหลักสูตรพิเศษจ านวนมาก 
นโยบายการยกเลิกจดัสรรเงินกู้ ยืมเงินเพ่ือการศกึษา (ICL) ให้กบัสถาบนัตา่ง ๆ  ของรัฐบาล โดย
จะให้นกัศกึษาเป็นผู้กู้ ยืมเงินเพ่ือการศกึษาและบริหารเงินดงักล่าวด้วยตนเอง  ท าให้การตดัสินใจ
เลือกสถานศึกษาเป็นไปอย่างเสรี รวมไปถึงการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศด้วย 
เน่ืองจากมีจ านวนนักเรียนให้ความสนใจและเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศมากขึน้ท าให้มี
แนวโน้มการแขง่ขนัทางการตลาดสงูขึน้เร่ือย ๆ เพ่ือแยง่ชิงจ านวนนกัศกึษาในอนาคต 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคต ิ
 เติมศกัดิ์ คทวณิช (2546, น.312) ได้ให้ความหมายของ ทัศนคติ คือ ความคิด ความ
เข้าใจของบคุคลท่ีมีต่อบคุคล วตัถุสิ่งของ หรือเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งท่ีได้รับรู้และก่อให้เกิด
ความรู้สึกพอใจ ไม่พอใจ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย ซึ่งน าไปสู่การแสดงพฤติกรรมตามความคิด
ความเข้าใจและความรู้สกึท่ีมีอยู ่

  กล่าวว่า ทศันคติ คือ ความโน้มน้าวท่ีเกิดจากความคิดของบุคคลท่ีตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ วัตถุและสถานการณ์ ในขณะท่ี ยงยุทธ์ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ (2531) กล่าวว่า 
ทศันคติเป็นความเช่ือและความรู้สึกท่ีทนทาน และได้รับการจดัระเบียบทางความคิดแล้ว ซึ่งมัก
เป็นตวัผลกัดนัให้เกิดการกระท าของบคุคลไปในทิศทางนัน้ ๆ ทศันคติจึงประกอบไปด้วยความคิด 
อารมณ์ และการกระท า 

 2.1 องค์ประกอบของทศันคต ิ

 อธิภทัร สายนาค (2543, น.24) อ้างถึง Triandis (1971, 8-12) โดยแบง่องค์ประกอบ
ของทศันคต ิออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

 1. ด้านความรู้ (The Cognitive Component) คือ ความเช่ือ ความเข้าใจของบุคคล
เก่ียวกบัสิ่งตา่ง ๆ ทัว่ไป โดยหากบคุคลมีความรู้หรือความคิดตอ่สิ่งใดดี ก็มกัจะมีทศันคติท่ีดีตอ่สิ่ง
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นัน้ แต่หากมีความรู้ความเข้าใจต่อสิ่งใดไม่ดีมาก่อน ก็จะเกิดทศันคติท่ีไม่ดีต่อสิ่งนัน้ต่อไปทัง้ใน
ปัจจบุนัและอนาคต 

 2. ด้านความรู้สึก (The Affective Component) คือ อารมณ์ของบคุคลท่ีเกิดขึน้ตอ่สิ่ง
ตา่ง ๆ ซึง่มีผลแตกตา่งกนัไป เช่น ชอบ ไม่ชอบ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย เป็นต้น ซึ่งจะเป็นไปตาม
คา่นิยมหรือรสนิยมของแตล่ะบคุคล 

 3. ด้านพฤติกรรม (The Behavioral Component) คือ การกระท า การแสดงออกของ
บุคคลต่อสิ่งหนึ่ง บุคคล หรือสถานการณ์ ในการตอบรับ ยอมรับ หรือปฏิเสธ ซึ่งเป็นผลมาจาก
องค์ประกอบด้านความรู้และความรู้สกึ 

 จงึสรุปได้วา่ ทศันคติ คือ ความคิด ความเข้าใจ รวมถึงความเช่ือของบคุคลตอ่สิ่งตา่ง ๆ ท่ี
สง่ผลตอ่การกระท าใดการกระท าหนึง่ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต ซึง่การท่ีบคุคลมีทศันคติตอ่สิ่งหนึ่ง
สิ่งใดต่างกัน ก็เน่ืองมาจากความเข้าใจ ความรู้สึก และความคิดแตกต่างกัน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
ประสบการณ์และการเรียนรู้ของแตล่ะบคุคล  

 ในการท าการตลาด ทัศนคติของผู้บริโภค (Consumer Attitudes) มีความส าคญัอย่าง
มาก เน่ืองจากส่งผลโดยตรงต่อการตดัสินใจเลือกหรือไม่เลือกซือ้สินค้าและบริการนัน้ ๆ ฉะนัน้
การศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อทศันคติของผู้บริโภค จึงสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
สร้างความส าเร็จ การสร้างการรับรู้ท่ีดี การเปล่ียนแปลงมมุมองและทศันคติของผู้บริโภคตอ่ธุรกิจ 
สินค้า และตราสินค้านัน้ได้  

 
3. แนวคิดและทฤษฎีแนวโน้มพฤตกิรรมผู้บริโภค 

Blackwell Roger D. (2012) ได้เสนอว่า กระบวนการบริโภคประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน 
ได้แก่ 
 1. การตระหนกัถึงความต้องการ (Need Recognition) การทราบ ความต้องการสินค้า
หรือบริการของผู้บริโภคท่ีเกิดจากปัจจยัตา่ง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกร่างกาย ซึง่เป็นกระบวนการ
แรกในการบริโภคสินค้าหรือบริการ  

2. การค้นหาข้อมลู (Search) เม่ือทราบถึงความต้องการแล้ว ผู้บริโภคจะท าการแสวงหา
ข้อมลูเพื่อใช้ในการประกอบการตดัสินใจ โดยแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ  

3. การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) เม่ือผู้บริโภคมีข้อมลูเพียงพอแล้วจะ
ท าการประเมินทางเลือกท่ีมี เพ่ือการตดัสินใจท่ีดีท่ีสดุ โดยใช้หลกัเกณฑ์ตา่ง ๆ  
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4. การซือ้ (Purchase) การตดัสินใจซือ้สินค้าหรือบริการตามท่ีได้หาข้อมลูและประเมิน
ทางเลือกมาแล้ว 

5. การบริโภค (Consumption) การใช้สินค้าหรือบริการท่ีได้ตดัสินใจซือ้มา โดยลกัษณะ
การใช้สินค้าหรือบริการและความรู้สกึหลกัการใช้ของผู้ โภคอาจจะแตกตา่งกนัไป 

6. การประเมินหลงัการบริโภค (Post-consumption Evaluation) ความรู้สกึของผู้บริโภค
ภายหลกัการใช้ ท่ีจะใช้ตดัสินวา่สินค้าหรือบริการนัน้ดีหรือไม ่และจะก่อให้เกิดพฤตกิรรมตา่ง ๆ 
หลงัจากนี ้

การประเมินหลังการบริโภคนีเ้องท่ีส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคในอนาคต โดย     
ชูชัย สมิทธิไกร (2557) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจเป็นสิ่งท่ีท าให้เกิด
พฤติกรรมหลังการบริโภคในการซือ้สินค้าหรือใช้บริการซ า้  และการแสดงปฏิกิริยาต่าง ๆ เช่น 
ความภักดี การร้องเรียน การต่อต้าน หรือการนิ่งเฉยต่อตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ ซึ่งพฤติกรรม
ดงักล่าวขึน้อยู่กบัการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงักบัผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ โดยผลลพัธ์สามารถ
เกิดขึน้ได้ 3 รูปแบบ คือ 

1. แบบผิดความคาดหวงั (Negative Disconfirmation) จะเกิดขึน้เม่ือผลลพัธ์มีระดบัต ่า
กวา่ความคาดหวงั 

2. แบบสมความคาดหวงั (Confirmation) จะเกิดขึน้เม่ือผลลพัธ์เป็นไปตามความคาดหวงั 
3. แบบเกินความคาดหวงั (Positive Confirmation) จะเกิดขึน้เม่ือผลลพัธ์มีระดบัสงูกวา่

ความคาดหวงั 

 
4. แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 สดุาพร กณุฑลบตุร (2557, น.134) ได้กล่าวว่า ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
หมายถึงองค์ประกอบของเคร่ืองมือการตลาดท่ีประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ี และการ
ส่งเสริมการตลาด ท่ีกิจการด าเนินการผสมผสานกันเพ่ือให้เกิดการตอบสนองจากผู้ บริโภค
เป้าหมายตามท่ีกิจการต้องการ 

 ซึ่งสอดคล้องกบัท่ี Kotler Philip and  Armstrong Gary (2007, น.50) ได้กล่าวว่า ส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ ชดุเคร่ืองมือในการท ากลยทุธ์ทางการตลาด ท่ีน ามาใช้
เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดและความพึงพอใจของผู้ บริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 
(Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หรือท่ีเรียก
กนัวา่ 4Ps จากนัน้ได้มีการก าหนดเคร่ืองมือทางการตลาดเพิ่มขึน้ส าหรับธุรกิจบริการ ได้แก่ บคุคล 
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(People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในการวิเคราะห์และตดัสินใจในการท าการตลาด 

 Bhasin (2017) กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการเป็นส่วนขยายเพิ่มเติมส่วน
ส าคญัในการออกแบบการด าเนินการให้บริการ ซึง่จ าเป็นตอ่การสง่มอบบริการท่ีดีให้แก่ลกูค้า 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546, น.434) ได้กล่าวไว้ว่า ธุรกิจบริการจะใช้ส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) หรือ 4Ps เช่นเดียวกับสินค้า และยงัต้องอาศยัเคร่ืองมืออ่ืน ๆ เพ่ือ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างแตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง ซึ่งส่วนประสมทางการตลาด
บริการประกอบด้วย 

 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ท่ีน าออกสู่ตลาด ซึ่ง
สามารถตอบสนองความต้องการและความพงึพอใจของผู้ ซือ้  

 ผลิตภณัฑ์ของธุรกิจบริการจดัเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมองไม่เห็นและจบัต้องไม่ได้ ท าให้ลกัษณะ
ของผลิตภณัฑ์บริการ (Service Product) แตกตา่งกบัผลิตภณัฑ์ทัว่ไปอย่างสิน้เชิง โดย ฉัตยาพร 
เสมอใจ (2547, น.60) ได้สรุปองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์บริการ (The Components of Service) 
ท่ีส าคญัในการก าหนดกลยทุธ์ผลิตภณัฑ์ไว้ ดงันี ้

 1. บริการหลัก (Core Service) หมายถึง บริการท่ีสามารถตอบสนองความต้องการ
พืน้ฐานของลกูค้าหรือผู้ใช้บริการ 

 2. คณุประโยชน์หลกัของบริการ (Core Benefit) หมายถึง ประโยชน์พืน้ฐานท่ีลกูค้าหรือ
ผู้ ใช้บริการจะต้องได้รับจากบริการนัน้ ๆ ซึ่งลูกค้าจะไม่ได้คาดหวังจากคุณประโยชน์หลักของ
บริการ 

 3. บริการส่วนเสริม (Supplementary Service) หมายถึง สิ่งท่ีอ านวยความสะดวกและ
สนับสนุนความต้องการของลูกค้าจากบริการหลกั ดงันัน้ในธุรกิจบริการท่ีมีการแข่งขันสูงจึงใช้
บริการสว่นเสริมในการสร้างคณุคา่และความแตกตา่ง เพ่ือดงึดดูและได้การยอมรับจากลกูค้า โดย
บริการสว่นเสริมแบง่ได้ 2 กลุม่ ได้แก่ 

 3.1 บริการสว่นเสริมเพ่ืออ านวยความสะดวก (Facilitation Services) 

  3.1.1 การให้บริการขา่วสาร (Information) 

  3.1.2 การรับค าสัง่ซือ้ (Order Taking) 

  3.1.3 การเรียกเก็บเงิน (Billing) 

  3.1.4 การช าระเงิน (Payment) 

 3.2 บริการสว่นเสริมเพิ่มคณุคา่ (Enhancing Services) 
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  3.2.1 บริการให้ค าปรึกษา (Consultation) 

  3.2.2 การดแูลลกูค้า (Hospitality) 

  3.2.3 การรักษาความปลอดภยั (Safekeeping) 

  3.2.4 การยกเว้นกรณีพิเศษ (Exception) 

(สพุรรณี อินทร์แก้ว, 2550, น.108) 

4. คณุประโยชน์ส่วนเสริม (Supplementary Benefit) หมายถึง ประโยชน์เพิ่มเติมท่ีลกูค้า
คาดหวงัจากบริการหลกั เพ่ือสร้างความพงึพอใจและความประทบัใจให้กบัลกูค้ามากขึน้ 

 2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินของมลูคา่ผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีลกูค้ายอมจ่ายเพ่ือ
แลกกบัผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากสินค้าหรือบริการท่ีต้องการ ส าหรับธุรกิจบริการผู้ประกอบการ
ต้องสร้างการรับรู้คุณค่าของบริการและเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าให้ได้  โดยค านึงถึงคุณค่าของ
บริการท่ีลกูค้าจะได้รับ แล้วจึงตีคา่บริการนัน้ออกมาเป็นตวัเงิน นอกจากนีร้าคายงัเป็นตวัก าหนด
ความคาดหวงัของลกูค้า ท่ีคาดวา่จะได้รับผลตอบแทนหรือบริการคุ้มคา่กบัเงินท่ีจา่ยไป  

 3. การจดัจ าหน่ายบริการ (Place) หรือ Service Distribution หมายถึง กิจกรรม ช่องทาง 
หรือสถานท่ีส าหรับการให้บริการ ซึง่จะเกิดขึน้ได้ตอ่เม่ือผู้ ให้บริการและผู้ รับบริการยินดีท่ีจะกระท า
กิจกรรมนัน้ร่วมกนั โดยฉตัยาพร เสมอใจ (2545, น.91) ได้สรุปประเด็นส าคญัในการพิจารณาการ
จดัจ าหนา่ยบริการได้ 3 ประเดน็ ดงันี ้

 3.1 ท าเลท่ีตัง้ (Location) หมายถึง สถานท่ีตัง้หลกัในการให้บริการและติดตอ่ส่ือสาร
ระหวา่งผู้ให้บริการกบัลกูค้าหรือผู้ รับบริการ ดงันัน้ท าเลท่ีตัง้จึงมีความส าคญัตอ่ธุรกิจบริการ และ
ควรเลือกท าเลท่ีตัง้ให้เหมาะกับบริการแต่ละประเภท ซึ่งสามารถจดัรูปแบบของท าเลท่ีตัง้ตาม
ลกัษณะบริการและอปุสงค์บริการได้ 4 รูปแบบ ได้แก่ 

  รูปแบบ ก. ธุรกิจบริการท่ีกระจายตวัอยู่ในย่านชุมชนหรือสถานท่ีท่ีมีกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย เพ่ือสามารถให้บริการลกูค้าอยา่งทัว่ถึง 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 1 ธุรกิจบริการท่ีกระจายตวัอยูใ่นยา่นชมุชนหรือสถานท่ีที่มีกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย เพื่อสามารถ

ให้บริการลกูค้าอยา่งทัว่ถงึ 
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  รูปแบบ ข. ธุรกิจบริการท่ีบริหารงานท่ีจุดศนูย์กลาง และขยายการบริการออกไป
ให้กบัลกูค้าหรือผู้ใช้บริการนอกสถานท่ี 

 
 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 2 ธุรกิจบริการท่ีบริหารงานท่ีจดุศนูย์กลาง และขยายการบริการออกไปให้กบัลกูค้าหรือผู้ใช้บริการ

นอกสถานท่ี 

  รูปแบบ ค. ธุรกิจบริการท่ีอาศยัปริมาณความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
โดยบริหารงานและให้บริการ ณ ท่ีตัง้ธุรกิจบริการ 

 
 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 3 ธุรกิจบริการท่ีอาศยัปริมาณความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายโดยบริหารงานและให้บริการ 

ณ ที่ตัง้ธุรกิจบริการ 

  รูปแบบ ง. ธุรกิจบริการท่ีตัง้ท าเลอย่างอิสระ ขึน้อยู่กับความสะดวกของผู้
ให้บริการและผู้ รับบริการเป็นหลกั 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 4 ธุรกิจบริการท่ีตัง้ท าเลอยา่งอิสระ ขึน้อยูก่บัความสะดวกของผู้ให้บริการและผู้ รับบริการเป็นหลกั 
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 3.2 การสง่มอบบริการ (Delivery) หมายถึง กระบวนการให้บริการตัง้แตเ่ร่ิมจนจบ โดย
ท่ีธุรกิจบริการจะแตกตา่งกบัขายสินค้าท่ีการสง่มอบจะสิน้สดุลงลกูค้าจ่ายเงินและได้สินค้ากลบัไป 
แตเ่ป็นความพงึพอใจของลกูค้าหลงัได้รับบริการนัน้ ๆ  

 3.3 ช่องทางในการจ าหน่ายบริการ (Channels of Distribution) เป็นช่องทางการจดั
จ าหนา่ยทางตรงจากผู้ให้บริการไปยงัลกูค้าหรือผู้ รับบริการ เน่ืองจากไม่ซบัซ้อนเหมือนกบัช่องทาง
การจัดจ าหน่ายสินค้าทั่วไป แต่ธุรกิจบริการแต่ละประเภทย่อมแตกต่างกัน ธุรกิจบริการบาง
ประเภทจึงต้องใช้ช่องทางการจดัจ าหน่ายทางอ้อมผ่านตัวแทน (Agent) หรือ นายหน้า (Broker) 
เพ่ืออ านวยความสะดวกและขยายการบริการไปยงัลกูค้าได้ดียิ่งขึน้ 

 4. การสง่เสริมการตลาด  ( Promotion ) หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดท่ีใช้เคร่ืองมือใน
การติดต่อส่ือสารกับลูกค้าหรือผู้ ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวสารและข้อมูลของ
ผลิตภณัฑ์ บริการ หรือองค์กรเพ่ือสร้างการรับรู้ของลกูค้าและมีพฤติกรรมตามท่ีต้องการ (ฉัตยาพร 
เสมอใจ, 2545, 96) 

 5. บุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ในธุรกิจบริการบุคลากรหรือพนกังานมี
ความส าคญัท่ีจะท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ เน่ืองจากมีความเก่ียวข้องโดยตรงกบัลกูค้าหรือ
ผู้ รับบริการโดยการปฏิสัมพันธ์ ท่ีสามารถสร้างการรับรู้และความพึงพอใจต่อคุณภาพในการ
ให้บริการ 

 6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นการสร้างภาพลกัษณ์และน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพให้กบัลกูค้าหรือผู้ รับบริการ โดยเป็นองค์ประกอบท่ีสามารถมองเห็นได้ สร้าง
ความประทบัใจ และเป็นตวัชว่ยในการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการ   

 7. กระบวนการ (Process) หมายถึง วิธีการและงานปฏิบตัิในด้านการบริการตัง้แตต้่นจน
จบโดยค านงึถึงความสะดวก รวดเร็ว และไมยุ่ง่ยากซบัซ้อนของลกูค้า ซึ่งกระบวนการบริการท่ีดีจะ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ ความรู้สึกท่ีดีของลูกค้าต่อธุรกิจบริการนัน้ ๆ ท าให้ผู้ ใช้บริการเกิดความ
ประทบัใจ และเกิดความภกัดีตอ่ธุรกิจ  

 
5. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ 
 วตัถปุระสงค์ของการส่ือสารคือการเข้าใจความหมายร่วมกนั โดย ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ ( 
2547, น.247) ได้ให้ความหมายของการติดตอ่ส่ือสารว่า “การส่งข้อมลูในรูปแบบภาษาและไม่ใช่
ภาษา ซึ่งอาจเป็นท่าทาง กริยา หรือรูปภาพ ไปยงับคุคลอ่ืน ๆ โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือให้เข้าใจหรือ
รับรู้ถึงบางสิ่งบางอยา่งท่ีต้องการ”  
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 การส่ือสารมีอิทธิพลต่อทศันคติและพฤติกรรมของคนในสงัคมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ
การส่ือสารมวลชน แตเ่น่ืองจากในอดีต เทคโนโลยีและส่ือยงัไม่สามารถเข้าถึงผู้คนส่วนใหญ่ การ
แพร่กระจายของข่าวสารจึงออกไปอย่างไม่ทัว่ถึง ท าให้เกิดการรับรู้อย่างหลากหลายของคนใน
สังคม แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิตของคนหรือท่ีเรียกกันว่า 
Digital Life ท าให้ใครก็ตามสามารถเข้าถึงส่ือตา่ง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ฉะนัน้จดุมุ่งหมายของการ
ส่ือสารท่ีประสบความส าเร็จจึงไม่ใช่เพียงผู้ รับสารเข้าใจในความหมายของผู้ส่งสารเท่านัน้ แต่
ขึน้อยูท่ี่ผู้ รับสารเลือกท่ีจะรับรู้ส่ือนัน้ ๆ จากจ านวนส่ือปริมาณมากในปัจจบุนัเชน่กนั 

 Schiffman and Kanuk, (1991) ถกูอ้างถึงใน ศิวารัตน์ ณ ปทุม และ คณะ (2550, น.
168) กล่าวว่า “การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลแต่ละคนมีการเลือก การ
ประมวลและการตีความเก่ียวกบัตวักระตุ้นออกมาให้ได้ความหมายและได้ภาพของโลกท่ีมีเนือ้หา” 
ซึ่งหมายความว่าการรับรู้ของแต่ละบุคคลในส่ือเดียวกัน อาจจะมีการยอมรับ (Recognize) การ
เลือกสรร (Select) การประมวล (Organize) และการตีความ (Interpret) ต่อส่ือนัน้แตกต่างกัน 
ขึน้อยูค่วามต้องการ ความคาดหวงั คา่นิยม และปัจจยัอ่ืน ๆ สว่นบคุคล 

 ในขณะท่ี ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ ( 2547, น.248) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง “วิธีท่ีท าให้
ลกูค้าได้รับข้อมูลหรือเป็นกระบวนการในการแปลความหมายของข้อมลูท่ีได้รับจากสิ่งแวดล้อม” 
แต่เน่ืองจากปัจจุบนัมีจ านวนข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก ลูกค้าหรือผู้ รับสารจึง
เลือกรับส่ือและสนใจข้อมูลในส่วนท่ีเป็นประโยชน์แก่ตนเองหรือตรงกับความต้องการของตนเอง 
ก่อนท่ีจะน าข้อมลูนัน้ไปตีความหมาย รับรู้ และเกิดพฤตกิรรมได้ในท่ีสดุ 

 การเลือกเปิดรับส่ือของบุคคลขึน้อยู่กับความสนใจและความต้องการตามจุดประสงค์ท่ี
แตกตา่งกนั Hunt and Ruben.(1993, p.65) อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน (2546, น.122-124) ได้
กลา่วถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือกเปิดรับข่าวสารของบคุคลไว้ ได้แก่ 

 1. ความต้องการ (Need) เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในกระบวนการเลือกของมนษุย์ ท าให้ระดบั
ความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจเป็นตวัก าหนดในการเลือกสิ่งตา่ง ๆ แม้แตก่ารเลือกรับส่ือ
ท่ีใช้ความต้องการของแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป เช่น เพ่ือการรับรู้ข้อมูล เพ่ือการตดัสินใจ 
เป็นต้น 
 2. ทศันคติและคา่นิยม (Attitude and Values) มีอิทธิพลอย่างมากในการเลือกใช้ส่ือ การ
เลือกรับข้อมูล การเลือกตีความหมายหรือการเลือกจดจ าสิ่งต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุมากจาก
หลายปัจจยั เชน่ สภาพแวดล้อม สงัคม การศกึษา กฎหมาย วฒันธรรมประเพณี หรือศาสนา เป็น
ต้น  
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 Maxwell E. McCombs and Lee B. Becker (1979, 51-52) กล่าวว่า การเปิดรับส่ือของ
บคุคลมีจดุประสงค์เพ่ือตอบสนองความต้องการ 6 ประการ ได้แก่ 

 1. เพ่ือให้เรียนรู้เก่ียวกับเหตกุารณ์ (Surveillance) ความเคล่ือนไหวของสถานการณ์ผ่าน
ส่ือท่ีเลือกเปิดรับขา่วสาร เพ่ือทนัตอ่เหตกุารณ์หรือเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเป็นท่ีความสนใจในสงัคม 

 2. เพ่ือต้องการช่วยตดัสินใจ (Decision) โดยบุคคลจะเลือกเปิดรับส่ือในการหาข้อมูลท่ี
ตนเองสนใจ เพ่ือน ามาสนบัสนนุความคดิละการตดัสินใจตอ่เร่ืองใดเร่ืองหนึง่ 

 3. เพ่ือพูดคุยสนทนา (Discussion) การเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชน ท าให้บุคคล
สามารถน าข้อมลูขา่วสารท่ีได้รับไปใช้ในการเข้าสงัคมและพดูคยุกบัผู้ อ่ืนได้ 

 4. เพ่ือความต้องการมีสว่นร่วม (Participation) เพ่ือรับรู้และมีส่วนร่วมในเหตกุารณ์ตา่ง ๆ 
ท่ีเกิดขึน้ในสงัคม 

 5. เพ่ือสนบัสนนุการตดัสินใจท่ีตนเองได้กระท าลงไปแล้ว (Reinforcement) 

 6. เพ่ือความบนัเทิง (Entertainment) พกัผอ่นหยอ่นใจและผอ่นคลายความเครียด 
 ส าหรับการวิจัยในครัง้นีส้นใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ว่าส่ือชนิดใดท่ีมีผลต่อการรับรู้และ
ตัดสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเอกชนนัน้ ๆ โดยจะเลือกส่ือท่ีใช้กัน
แพร่หลาย เป็นท่ีนิยม และมีผลตอ่การด าเนินชีวิตของผู้คนในปัจจบุนั 

 
6. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่ือ 
 การพัฒนาของเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคญัในการเปล่ียนแปลงการด าเนินชีวิต
ของมนุษย์ ทัง้การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถึงการเปล่ียนแปลงของลักษณะข้อมูลข่าวสารเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology) ซึ่งได้ส่งผลกระทบตอ่ส่ือมวลประเภทตา่ง ๆ เน่ืองจากการส่งตอ่ถ่าย
โอนข้อมูลสามารถท าได้อย่างรวดเร็วเพียงปลายนิว้สัมผัส ท าให้เกิดการส่ือสารในช่วงเวลาจริง 
(Real-Time) ถึงแม้ว่าผู้ ส่ือสารจะอยู่ห่างกนัคนละมุมโลก (จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550, น.
183-184) 

 พสนันท์  ปัญญาพร (2555)  ได้ให้ความหมายว่า ส่ือ (Media) หมายถึง ช่องทางการ
ส่ือสารท่ีน าเสนอเนือ้หาของสารไมว่า่จะเป็นขา่ว ข้อมลูบนัเทิงหรือโฆษณาไปสูผู่้บริโภค  

 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (2540, 349) ได้จ าแนกประเภทของส่ือตามรูปแบบและ
สถานการณ์การส่ือสารได้ 3 ลกัษณะ ได้แก่ 
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 1. ส่ือบคุคล หมายถึง การส่ือสารภายในบคุคล (Intrapersonal Communication) ท่ีเป็น
การส่ือสารกับตนเองหรือการส่งสารของบุคคลคนเดียว ซึ่งการส่ือสารกับตัวเองเกิดขึน้ได้
ตลอดเวลา เชน่ การคดิ การพดูตอบโต้ตนเองในใจ และรวมไปถึงทศันคตติอ่สิ่งแวดล้อมรอบตวั 
 2. ส่ือระหว่างบุคคล  หมายถึง การส่ือสารตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปท่ีทราบกลุ่มผู้ รับหรือ
กลุ่มเป้าหมายท่ีแน่ชดั โดยส่ือท่ีใช้ได้แก่ การพดูคยุกนัอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การ
โทรศพัท์ เป็นต้น นอกจากนีร้วมไปถึงส่ือใหม่ ๆ ท่ีใช้ติดต่อส่ือสารกันในปัจจุบนั ได้แก่ อีเมล (e-
Mail) ไลน์ (Line) ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก (Facebook Messenger) ทวิตเตอร์ (Twitter) อินสตา
แกรม (Instagram) และอ่ืน ๆ เป็นต้น 
 3. ส่ือสารมวลชน (Mass Communication) หมายถึง การส่ือสารท่ีมีจุดประสงค์ในการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารไปท่ีกลุ่มคนจ านวนมาก ซึ่งกลุ่มคนดงักล่าวไม่จ าเป็นท่ีจะต้องอยู่ในสงัคม
เดียวกนัหรือเคยมีประสบการณ์ร่วมกนัมาก่อน แตเ่ป็นกลุ่มผู้คนท่ีหลากหลายทัง้สังคม การศกึษา 
เพศ อายุ ทัศนคติ ประสบการณ์ และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกันออกไป โดยส่ือท่ีใช้ในการ
ส่ือสารมวลชน สามารถแบง่ตามลกัษณะการรับรู้ของมนษุย์ได้ 3 ประเภท ได้แก่ 
 3.1 ส่ือท่ีรับได้ด้วยการมองเห็น (Visual Media) หมายถึง ส่ือท่ีผู้ รับสารสามารถรับสาร 
เข้าใจ และตีความได้จากการอ่านและการมองเห็นโดยไม่จ าเป็นต้องใช้การได้ยินโดยส่ือท่ีรับได้
ด้วยการมองเห็นแบง่ได้ 2 ประเภท ดงันี ้

  3.1.1 ส่ือสิ่งพิมพ์ (Printing Media) คือสารหรือข้อความถูกพิมพ์ออกมาใน
รูปแบบของตวัอกัษรหรือสญัลกัษณ์ โดยท่ีผู้คนในสงัคมสามารถเข้าใจและตีความตามจดุประสงค์
ของผู้สง่สารท่ีต้องการจะส่ือสารได้ โดยสามารถแบง่ตามวตัถปุระสงค์ของการส่ือสารได้ ดงันี ้

  3.1.1.1 ส่ือสิ่งพิมพ์ประเภทหนงัสือ ได้แก่ ต ารา สารคดี นวนิยาย วรรณกรรม 

  3.1.1.2 ส่ือสิ่งพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ขา่วสาร ได้แก่ หนงัส่ือพิมพ์ นิตยาสาร วารสาร  

  3.1.1.3 สิ่งพิมพ์เพ่ือการบรรจภุณัฑ์ ได้แก่ ท่ีหอ่หุ้มผลิตภณัฑ์หรือสินค้าตา่ง ๆ  

  3.1.1.4 สิ่งพิมพ์มีคา่ ได้แก่ ธนบตัร บตัรเครดติ สมดุบญัชีธนาคาร โฉนด เป็นต้น 

  3.1.1.5 สิ่งพิมพ์ลกัษณะพิเศษ ได้แก่ นามบตัร บตัรอวยพร ปฏิทิน  
  3.1.1.6 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ คือ ส่ือสิ่งพิมพ์ประเภทตา่ง ๆ ข้างต้นท่ีสร้างขึน้มา
เพ่ือใช้งานในคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรืออปุกรณ์อ่ืน ๆ ผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นท่ี
นิยมและแพร่หลายอยูใ่นปัจจบุนั 

  3.1.2 ภาพถ่าย (Photography) มีบทบาทในการส่ือสารมวลชนอย่างมาก 
เน่ืองจากการใช้ภาพถ่ายประกอบส่ือสิ่งพิมพ์จะช่วยดงึดดูความสนใจของผู้อ่าน อีกทัง้ยงัสามารถ
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ช่วยอธิบายเร่ืองราวต่าง ๆ ได้ดี และสร้างความน่าเช่ือถือกว่าการอ่านจากตวัหนงัสือเพียงอย่าง
เดียว 

 3.2 ส่ือท่ีรับได้ด้วยการฟัง (Audio Media) หมายถึง ส่ือท่ีผู้ ส่งสารต้องใช้การพูด การ
อธิบายด้วยค าพดูในการบรรยายเร่ืองราวท่ีต้องการจะส่ือสารไปยงัผู้ รับส่ือ โดยท่ีไม่มีภาพหรือการ
มองเห็นเข้ามามีส่วนร่วม ดงันัน้เนือ้หาและภาษาจึงเป็นปัจจยัส าคญัในการใช้ส่ือประเภทนี ้ส่ือท่ี
ได้รับด้วยการฟังได้แก่ วิทยกุระจายเสียง  

 วิทยกุระจายเสียง คือ การส่งสารท่ีเป็นเสียง โดยใช้คล่ืนวิทยเุป็นส่ือ ซึ่งวิทยกุระจายเสียง
เป็นส่ือมวลชนท่ีมีอิทธิพลมากและส าคญัมากในอดีตมาหลายยุคหลายสมยั เน่ืองจากเป็นส่ือท่ี
ใกล้ชิดกบัผู้ รับสารทกุเพศทกุวยั ไมว่า่ใคร ๆ ก็สามารถรับส่ือนีไ้ด้ด้วยความเข้าใจเนือ้หา แม้จะเป็น
ผู้ ท่ีไมส่ามารถอา่นเขียนหนงัสือได้ก็ตาม จนกระทัง่ส่ือโทรทศัน์ได้เข้ามาทดแทนความนิยม แตด้่วย
เทคโนโลยีท่ีพฒันาอยูต่ลอดเวลา ท าให้ส่ือวิทยกุระจายเสียงต้องปรับตวัเพ่ือความอยู่รอด จึงท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงการออกอากาศจากเดิมผ่านวิทยุ ก็ได้ปรับให้สามารถออกอากาศผ่าน
อินเตอร์เน็ตได้ ท าแอปพลิเคชัน่ผ่านสมาร์ทโฟน จนปัจจบุนัได้น าส่ือโทรทศัน์มาผสมผสานกบัการ
จดัรายการวิทย ุเปิดโอกาสให้ผู้คนเลือกเปิดรับส่ือใดก็ได้ท่ีต้องการ 

 3.3 ส่ือท่ีรับด้วยการฟังและการมองเห็น (Audio-visual Media) หมายถึง ส่ือท่ีผู้ รับสาร
สามารถรับสารได้ผา่นทางการมองเห็นและได้ยินไปพร้อม ๆ กนั ได้แก่ 

  3.3.1 โทรทศัน์ (Television) คือการฝากสญัญาณภาพและเสียงไปกบัคล่ืนวิทย ุ
และสง่เข้าเคร่ืองโทรทศัน์ท่ีเปิดรับอยู ่ท่ีเรียกวา่ ระบบวิทยโุทรทศัน์ ส่ือโทรทศัน์เป็นท่ีมีบทบาทและ
มีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารของประชาชนอย่างมาก ด้วยคุณสมบัติของส่ือท่ีครบถ้วน มี
ความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มคนทกุเป้าหมาย เน่ืองจากมีทัง้ภาพ เสียง และการเคล่ือนไหว แต่
ในอดีตประเทศไทยมีสถานีโทรทศัน์เพียง 6 สถานี จงึท าให้ผู้ รับสารสามารถเลือกรับข้อมลูข่าวสาร
ได้อย่างจ ากดั ในขณะท่ีปัจจุบนัเทคโนโลยีดิจิทลัก้าวหน้า ท าให้เกิดการหลอมรวมของส่ือต่าง ๆ 
เช่น ทีวีดิจิทลั (Digital Televisions) ท่ีมีรูปแบบการให้ข้อมลูท่ีหลายหลาก ผู้ชมสามารถเลือกรับ
ส่ือตามท่ีต้องการได้อย่างไม่มีจ ากดั หรือแม้แตก่ารเข้าถึงส่ือโทรทศัน์ตา่งประเทศผ่านอินเทอร์เน็ต
ก็เป็นเร่ืองง่ายภายในเสีย้วนาที 

  3.3.2 ภาพยนตร์ (Film) คือการบนัทกึภาพ แล้วน าออกมาฉายในลกัษณะภาพนิ่ง
ท่ีเคล่ือนไหวต่อกัน ต่อมาได้ท าการบันทึกภาพทัศน์ (Video) มาใช้ในการถ่ายท าและผลิต
ภาพยนตร์ เน่ืองจากสะดวกรวดเร็ว ต้นทุนต ่า และประสิทธิภาพสูงกว่า ตลอดจนการบนัทึกภาพ
ยนตร์ลงในเทปบนัทึกภาพ และพฒันามาเป็นแผ่นวีซีดี (Video Compact Disc) และแผ่นดีวีดี 
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(Digital Versatile Disc) เพ่ือรับชมผ่านเคร่ืองเล่น ในขณะท่ีปัจจบุนัผู้ คนรับชมผ่านอินเทอร์เน็ต
โดยใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตพีซี (Tablet PC) หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ เน่ืองจากมีเว็ปไซต์
และแอปพลิเคชนัโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ( Mobile Application) ให้บริการการรับชมภาพยนตร์ทัง้แบบ
ไมมี่คา่บริการและเสียคา่บริการ เชน่ Netflix, iFlix, TrueID TV และ AIS Play เป็นต้น 

นอกจากนี ้พรจิต  สมบตัิพานิช (2547, น.4) กล่าวว่าการเปล่ียนแปลงของระบบเทคโนโลยี
สามารถแบง่ส่ือตามลกัษณะของการใช้ส่ือเพ่ือการกระจายเสียงวิทยโุทรทศัน์ออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ 

 1. ส่ือดัง้เดิม (Traditional Media) หมายถึง ส่ือทางเดียวท่ีผู้ รับสารไม่สามารถโต้ตอบไป
ยงัผู้สง่สารได้ ไมว่า่ส่ือจะสง่สารด้วยตวัหนงัสือ ภาพ เสียง หรือทัง้ภาพและเสียง สามารถแบง่ย่อย
ได้ดงันี ้ ส่ือท่ีท าหน้าท่ีส่งสารเพียงอย่างเดียว หมายถึง ส่ือท่ีท าหน้าท่ีส่งสารตวัหนงัสือหรือเสียง 
หรือภาพ ไปอย่างเดียว เช่น หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ส่ือวิทยุ  ส่ือโทรทศัน์ หรือภาพยนตร์ 
เป็นต้น 

 2. ส่ือใหม่ (New media) หมายถึง ส่ือท่ีผู้ส่งสารและผู้ รับสารท าหน้าท่ีส่งสารและรับสาร
ได้พร้อมกนัหรือท่ีเรียกวา่ การส่ือสารสองทาง พร้อมทัง้สามารถส่งสารหลาย ๆ อย่างร่วมกนั ได้แก่ 
ภาพ เสียง และข้อความ โดยน าส่ือดัง้เดิมมารวมเข้ากับระบบเทคโนโลยี นอกจากจะสามารถ
ส่ือสารได้สองทางผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว ยงัสามารถใช้ส่ือแบบประสม (Multimedia) ส าหรับการ
ส่ือสารในครัง้เดียวได้อีกด้วย  ปัจจบุนัส่ือใหม่พฒันาขึน้หลากหลาย ท่ีเป็นท่ีรู้จักและนิยมกันมาก
ขึน้ (Burnett R. and David P. Marshall., 2003, 40-41)  

 ซึง่สอดคล้องกบั ขวญัฤทยั สายประดษิฐ์  (2551, น.43) ถกูอ้างถึงใน พสนนัท์  ปัญญาพร 
(2555) กล่าวถึงคุณลกัษณะของส่ือใหม่ว่า  เป็นส่ือท่ีตอบสนองความต้องการข้อมูลสารสนเทศ
ของผู้ รับสารท่ีเปิดกว้างมากท่ีสุด เพราะส่ือใหม่สามารถบรรจุเนือ้หาของข้อมูลข่าวสารและ
ผสมผสานส่ือตา่ง ๆ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นระบบ สามารถค้นหาข้อมลูได้ง่าย ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์และก่อให้เกิดการประสบความส าเร็จในการเผยแพร่ และรวบรวมข้อมูลข่าวสารได้
มากขึน้ โดยรูปแบบเนือ้หาของส่ือใหมจ่ะเป็นแบบดจิิทลัท่ีพบเห็นได้ในปัจจบุนั และมีแนวโน้มท่ีจะ
มีมากขึน้และล า้หน้ามากขึน้ด้วย เช่น การติดตามและรับรู้ข่าวสารผ่าน E-Newspaper การดู
ภาพยนตร์และละครผ่านช่องดิจิทลัด้วยโทรศพัท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ การรับชมรับฟังรายการ
โทรทศัน์และวิทยแุบบถ่ายทดสดฝ่ายทางเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) การโฆษณาผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์ (Social Media) เป็นต้น 
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 จากข้อมูลของ “We Are Social” ดิจิทัลเอเยนซ่ี และ “Hootsuite” ผู้ ให้บริการระบบ
จดัการ Social Media และ Marketing Solutions ได้รวบรวมสถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตทัว่โลก 
เพ่ือแสดงการเปล่ียนแปลงของภาคธุรกิจออนไลน์ และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภค
ในแตล่ะประเทศ พบว่าขณะนีมี้ผู้ ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่า 4,000 ล้านคนทัว่โลก เน่ืองจากการ
เพิ่มขึน้ของจ านวนสมาร์ทโฟน ท าให้ผู้คนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายและสะดวกขึน้ ส่งผลให้การ
เพิ่มขึน้ของจ านวนผู้ ใช้งานส่ือสงัคมออนไลน์(Social Media) โดยปัจจุบนัประชากรกว่า 4,000 
ล้านคนทัว่โลก ใช้ ส่ือสงัคมออนไลน์(Social Media) เป็นประจ าทุกเดือน โดย 9 ใน 10 คนของ
ผู้ใช้งานส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) เลือกเข้าผา่นสมาร์ทโฟน   

 ส าหรับประเทศไทยมี ประชากรทัง้สิน้จ านวน 69.11 ล้านคน  มีผู้ ใช้งานอินเทอร์เน็ต
จ านวน 57 ล้านคน ใช้งาน Social Media มากถึงจ านวน 51 ล้านคน และมีผู้ ใช้งานโทรศพัท์มือถือ
สูงถึง 93.61 ล้านเลขหมาย ซึ่งมากกว่าจ านวนประชากรทัง้ประเทศ โดยในจ านวนผู้ ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตทัง้หมด มีผู้ใช้ Social Media เป็นประจ าผา่น Smart Device จ านวน 46 ล้านคน  

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 ภาพรวมการใช้อนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 
 

 สถิติดังกล่าวได้แสดงผลออกมาว่า “ประเทศไทย” เป็นประเทศท่ีใช้เวลาต่อวันอยู่กับ
อินเทอร์เน็ตมากท่ีสุดในโลกโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 9 ชัว่โมง 38 นาทีต่อวนั และหากวดัเฉพาะการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟน ประเทศไทยใช้เวลากบัอินเทอร์เน็ตตอ่วนัเฉล่ียอยู่ท่ี 4 ชัว่โมง 56 นาที 
แบ่งเป็นการเล่นเฉพาะส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) เฉล่ีย 3 ชัว่โมง 10 นาทีตอ่วนั และใช้
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เวลาไปกบัการชมรายการโทรทศัน์ (Broadcast) รายการสด (Streaming) ละคร ภาพยนตร์ และ
ส่ือ ๆ (Video On Demand) ผา่นอินเทอร์เน็ตไมต่ ่ากวา่ 4 ชัว่โมง 3 นาทีตอ่วนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 สถิติเวลาการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 

 

 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้มีผู้ ใช้ว่าอินเทอร์เน็ตและส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) 
เป็น 82.5% และ 73.8% ของจ านวนประชาการไทยทัง้หมด ซึ่งแน่นอนว่าอินเทอร์เน็ตและส่ือ
สังคมออนไลน์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิตอย่างเต็มรูปแบบ ดังนัน้ในการศึกษา
พฤตกิรรมการเปิดรับส่ือของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีก าลงัศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชนขนาด
ใหญ่ ผู้ วิจยัจึงได้ใช้ส่ือใหม่ (New Media) โดยเฉพาะส่ือท่ีใช้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและส่ือ
สงัคมออนไลน์ (Social Media) ซึ่งเป็นส่ือปัจจบุนัท่ีคนไทยใช้มากท่ีสดุผ่านอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต (Tablet PC) เป็นต้น เป็นตวัแปรอิสระในการศกึษาครัง้นี ้
โดยผู้วิจยัจะแบง่ประเภทส่ือท่ีใช้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 1. ส่ือดจิิทลั (Digital Media) หมายถึง ส่ือท่ีมีการน าเอาข้อความ กราฟิก ภาพเคล่ือนไหว 
เสียง มาจดัรูปแบบ โดยอาศยัความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมาเผยแพร่ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยองค์ประกอบของส่ือดิจิทลัจะประกอบด้วยส่ือแบบประสม (Multimedia) (ธิดา
รัตน์ คิดดีจริง, 2559) ได้แก่ ข้อความ (Text) ภาพนิ่ง (Image) ภาพเคล่ือนไหว (Animation) เสียง 
(Audio) และ วีดิโอ (Video) เช่น เว็บไซต์ตา่ง ๆ, บทความออนไลน์, E-Book, E-Magazine, E-
Newspaper, YouTube, Mobile Applications เป็นต้น 

 2. ส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง ส่ือดิจิทลัชนิดหนึ่งท่ีเป็นเคร่ืองมือในการ
ปฏิบตัิการทางสังคม (Social Tool) เพ่ือใช้ส่ือสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคม (Social 
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Network) ผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์บนส่ือท่ีมีการเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต (Nam 
Hwan, 2561) โดยได้มีการจ าแนกส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) ไว้ 10 ประเภท ได้แก่ 

 2.1 Weblogs หรือ Blogs คือ ส่ือส่วนบคุคลบนอินเทอร์เน็ตท่ีใช้เผยแพร่ข้อมลู ข่าวสาร 
ความรู้ ข้อคดิเห็น บนัทกึสว่นตวั โดยสามารถแบง่ปันให้บคุคลอ่ืน ๆ สามารถเข้าไปอ่าน หรือแสดง
ความคดิเห็นได้อยา่งสาธารณะ เชน่ Exteen, Bloggang, Jeban เป็นต้น 

     2.2 เครือข่ายทางสงัคมในอินเทอร์เน็ต (Social Networking) เครือข่ายทางสังคมท่ีใช้
ติดตอ่ส่ือสารกนัระหว่างบคุคล กลุ่มบคุคล เพ่ือร่วมกนัแลกเปล่ียนและแบง่ปันข้อมลูทัง้ด้านธุรกิจ 
การเมือง การศึกษา รวมถึงเร่ืองส่วนบคุคล เช่น Facebook, Instagram, Linkedin, MySpace, 
Line, WeChat เป็นต้น 

    2.3 Micro Blogging และ Micro Sharing เว็บไซต์สาธารณะท่ีให้บริการบุคคลทัว่ไป 
ส าหรับการเขียนข้อความสัน้ๆ ประมาณ 140 ตวัอักษร ท่ีเรียกว่า “Status” หรือ “Notice” เพ่ือ
แสดงสถานะของตวัเองวา่ก าลงัท าอะไรอยู่ หรือแจ้งข่าวสารตา่ง ๆ แก่กลุ่มเพ่ือนในสงัคมออนไลน์ 
ได้แก่ Twitter 

    2.4 Online Video เว็บไซต์ท่ีให้บริการวิดีโอออนไลน์โดยไม่เสียคา่ใช้จ่าย ซึ่งปัจจบุนัได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลายและขยายตวัอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากผู้ ใช้ (User) สามารถเป็นได้ทัง้ผู้ส่ง
สารและผู้ รับสาร จากเนือ้หาท่ีน าเสนอในวิดีโอออนไลน์ไม่ถูกจ ากัด ท าให้ผู้ ใช้บริการสามารถ
ติดตามชมได้อย่างต่อเน่ือง รวมทัง้ผู้ ใช้สามารถเลือกชมเนือ้หาได้ตามความต้องการและยัง
สามารถเช่ือมโยงไปยงัเว็บวิดีโออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้จ านวนมากอีกด้วย ได้แก่ YouTube 

     2.5 Photo Sharing เว็บไซต์ท่ีเน้นให้บริการฝากรูปภาพโดยผู้ ใช้บริการสามารถอพัโหลด
และดาวน์โหลดรูปภาพสาธารณะ เชน่ Flickr, Photobucket, Photoshop, Express, Zooom 

 2.6 Wikis เว็บไซต์ท่ีมีลักษณะเป็นแหล่งข้อมูลหรือความรู้ (Data/Knowledge) ซึ่งใครก็
สามารถเป็นผู้ เขียนข้อมลูเหลา่นัน้ ทัง้การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม โดยผู้ ใช้สามารถเขียน
หรือแก้ไขข้อมลูได้อยา่งอิสระ เชน่ Wikipedia, Google Earth, diggZy Favorites Online 

 2.7 Virtual Worlds คือการสร้างโลกจินตนาการโดยจ าลองส่วนหนึ่งของชีวิตลงไป เป็นส่ือ
สงัคมออนไลน์ท่ีบรรดาผู้ท่องโลกไซเบอร์ใช้เพ่ือส่ือสารระหว่างกันบนอินเทอร์เน็ตในลกัษณะโลก
เสมือนจริง (Virtual Reality) ซึ่งผู้ ท่ีจะเข้าไปใช้บริการอาจจะบริษัทหรือองค์การด้านธุรกิจ ด้าน
การศกึษา รวมถึงองค์การด้านส่ือ เช่น ส านกัข่าวรอยเตอร์  ส านกัข่าวซีเอ็นเอ็น ต้องเสียคา่ใช้จ่าย
ในการซือ้พืน้ท่ีเพ่ือให้บุคคลในบริษัทหรือองค์กรได้มีช่องทางในการน าเสนอเร่ืองราวต่าง  ๆ ไปยงั
กลุม่เครือขา่ยผู้ใช้ส่ือออนไลน์ ซึง่อาจจะเป็นกลุม่ ลกูค้าทัง้หลกั และรองหรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ 
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ของบริษัท หรือองค์การก็ได้ ปัจจุบนัเว็บไซต์ท่ีใช้หลกั Virtual Worlds ท่ีประสบผลส าเร็จและมี
ช่ือเสียง คือ Second life 

 2.8 Crowd Sourcing มาจากการรวมของค าสองค าคือ Crowd และ Outsourcing เป็น
หลักการขอความร่วมมือจากบุคคลในเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยสามารถจัดท าในรูปของ
เว็บไซต์ท่ีมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือค้นหาค าตอบและวิธีการแก้ปัญหาตา่ง ๆ ทัง้ทางธุรกิจ การศกึษา 
รวมทัง้การส่ือสาร  โดยอาจจะเป็นการดึงความร่วมมือจากเครือข่ายทางสงัคมมาช่วยตรวจสอบ
ข้อมลูเสนอความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะ กลุ่มคนท่ีเข้ามาให้ข้อมลูอาจจะเป็นประชาชนทัว่ไป
หรือผู้ มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีอยู่ในภาคธุรกิจหรือแม้แต่ในสงัคมนักข่าว ข้อดีของการใช้
หลกั Crowd souring คือ ท าให้เกิดความหลากหลายทางความคิดเพ่ือน า ไปสู่การแก้ปัญหาท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ตลอดจนช่วยตรวจสอบหรือคดักรองข้อมูลซึ่งเป็นปัญหาสาธารณะร่วมกันได้ เช่น 
Idea storm, Mystarbucks Idea 

     2.9 Podcasting หรือ Podcast มาจากการรวมตัวของสองค า คือ “Pod” กับ 
“Broadcasting” ซึ่ง “POD” หรือ PersonalOn - Demand คือ อุปสงค์หรือความต้องการส่วน
บุคคล ส่วน “Broadcasting” เป็นการน าส่ือต่างๆ มารวมกันในรูปของภาพและเสียง หรืออาจ
กล่าวง่ายๆ Podcast คือ การบนัทึกภาพและเสียงแล้วน ามาไว้ในเว็บเพจ (Web Page) เพ่ือ
เผยแพร่ให้บคุคลภายนอก (The public in general) ท่ีสนใจดาวน์โหลดเพ่ือน าไปใช้งาน เช่น Dual 
Geek Podcast, Wiggly Podcast 

     2.10 Discuss / Review/ Opinion เว็บบอร์ดท่ีผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถแสดงความ
คิดเห็น โดยอาจจะเก่ียวกับ สินค้าหรือบริการ ประเด็นสาธารณะทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม 
เชน่ Epinions, Moutshut, Yahoo!Answer, Pantip,Yelp 

 ส่ือสังคมออนไลน์บางส่ือมีความสามารถมากกว่าหนึ่งอย่าง เช่น Facebook  เป็น
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ท่ีสามารถแบง่ปันรูปภาพ และภาพเคล่ือนไหวด้วย หรือ Twitter ท่ีเป็นทัง้
เครือขา่ยสงัคมออนไลน์และไมโครบล็อกและการแบง่ปันสถานะและความคิด  เป็นต้น 
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ภาพประกอบ 7 สถิติการใช้สือ่สงัคมออนไลน์ของคนไทย เดอืนมกราคม พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 8 ประเภทสือ่สงัคมออนไลน์ที่คนไทยใช้มากที่สดุ เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 

จากแนวคดิและทฤษฎีส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) ข้างต้น ผู้วิจยัได้ท าการเลือกส่ือ
ท่ีมีผู้ ใช้คนไทยมากท่ีสดุจากข้อมลูสถิติของ “We Are Social” ดิจิทลัเอเยนซ่ี และ “Hootsuite” ผู้
ให้บริการระบบจดัการ Social Media และ Marketing Solutions ได้แก่ Facebook Line และ 
YouToue ตามล าดบั  (WP, 2561) มาศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือกศกึษาในมหาวิทยาลยั
เอกชนในพืน้ท่ีเขตกรุงเทพมหานครของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในครัง้นี ้

 
7. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับบุคคลอ้างอิง 
 Festinger (1954:22) ถกูอ้างถึงใน ภทัรธิรา ผลงาม (2544, น. 32) กล่าวว่าการแสดงออก
ทางพฤติกรรมของคนในสงัคมนอกจากปัจจยัส่วนบคุคล การเปรียบเทียบทางสงัคมก็เป็นอีกหนึ่ง
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ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การกระท า การตดัสินใจ ทศันคติ คา่นิยม และอ่ืน ๆ  โดยผลการเปรียบเทียบ
จะท าให้บุคคลนัน้เกิดการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมให้ใกล้เคียงกับบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม
คนใกล้ชิดได้แก่ ครอบครัว ญาติ พ่ี น้องและเพ่ือนสนิท แตธ่รรมชาติของมนษุย์มกัจะช่ืนชอบการ
เปรียบในสถานการณ์ท่ีบคุคลอ่ืน ๆ มีความคิดและความสามารถใกล้เคียงกบัตน และมีแนวโน้มท่ี
จะหลบหลีกออกจากกลุ่มท่ีมีความคิดเห็นและความสามารถแตกต่างกับตน ซึ่งมีความแตกต่าง
จากอิทธิพลต่อกลุ่มอ้างอิง ท่ีมีความเป็นบุคคลในความคิด (Like-minded people) โดยไม่
จ าเป็นต้องเป็นบคุคลใกล้ชิดเสมอไป และถกูใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบทัง้ในทางบวกและทางลบ  

 นภวรรณ คณานุรักษ์ (2556) ได้กล่าวถึงกลุ่มอ้างอิงว่า (Influencer) ความหมายดัง้เดิม
ของกลุ่มอ้างอิงคือ “กลุ่มท่ีประกอบด้วยบุคคลท่ีมีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง” ต่อมาได้เพิ่มแนวคิด
เก่ียวกับกลุ่มอ้างอิงให้กว้างมากขึน้ ความหมายของบคุคลอ้างอิงจึงหมายถึงกลุ่มท่ีประกอบด้วย
บคุคลหรือกลุม่ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์โดยตรงและโดยอ้อมท่ีมีอิทธิพลตอ่กนั 

Philip Kotler (2012) กลา่ววา่ กลุม่อ้างอิง หมายถึงกลุ่มท่ีมีอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมตอ่ทศั
คตแิละพฤตกิรรมของมนษุย์ โดยแบง่เป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลทางตรง ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว และ
กลุม่คนใกล้ชิด เชน่ เพ่ือน ครู/อาจารย์ เจ้านาย ลกูน้อง และกลุ่มท่ีมีอิทธิพลทางอ้อม เช่น ศาสนา 
ผู้ เช่ียวชาญ กลุม่สาธารณะ เป็นต้น 

 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มคนหรือบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ แบ่งได้ 2 
ประเภท ได้แก่ 

 กลุ่มอ้างอิงทางตรง (Direct Reference Groups) หรือกลุ่มเชิงสังคม (Social 
Groupings) คือ กลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือบุคคล ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือน 
ชนชัน้ทางสงัคม วฒันธรรมยอ่ยท่ีเลือก วฒันธรรมของตนเอง และวฒันธรรมอ่ืน ๆ  
 กลุ่มอ้างอิงทางอ้อม (Indirect Reference Groups) คือ กลุ่มคนท่ีไม่ได้มีความใกล้ชิด
โดยตรงกับผู้บริโภค แต่กลบัมีอิทธิพลต่อคา่นิยม และทศันคติผู้บริโภคอย่างมากและยงัเป็นกลุ่ม
คนท่ีชว่ยกระตุ้นยอดขายและบริการได้เป็นอย่างดี ได้แก่ ดารา นกัร้อง นกักีฬา เน็ตไอดอล บคุคล
ท่ีมีช่ือเสียง เป็นต้น 
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ภาพประกอบ 9 ระดบัความใกล้ชิดและอิทธิพลของกลุม่อ้างอิง   

ท่ีมา : Schiffman, Kanuk and Lazar,2007, p.303 ถกูอ้างถึงใน นภวรรณ คณานรัุกษ์ (2556, น.
193) 

ในด้านของอิทธิพลของกลุม่อ้างอิง Assael H. (2004) ได้อธิบายไว้ 3 ประการ ดงันี ้

1. อิทธิพลเชิงข้อมูลข่าวสาร โดยผู้บริโภคจะยอมรับข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มท่ีท่ีมีความ
น่าเช่ือถือและความเช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ ๆ เช่น แพทย์ เภสชักร นกัวิชาการ ซึ่งจะต้องมีอิทธิพล
และความสอดคล้องกบัผลิตภณัฑ์ สร้างความนา่เช่ือถือให้กบักลุม่เป้าหมาย 

2. สมาชิกเปรียบเทียบ พฤติกรรมผู้บริโภคมกัจะเปรียบเทียบ และหาข้อสนบัสนนุทศันคติ
ตนเองกับกลุ่มท่ีพวกเขาช่ืนชมหรือช่ืนชอบ เช่น ดารา นกัร้อง นกักีฬา หรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงใน
สงัคม ซึง่กลุม่คนเหลา่นีมี้อิทธิพลตอ่ทศันคต ิการเลือกและการตดัสินใจของผู้บริโภค  

3. อิทธิพลเชิงบรรทัดฐาน หมายถึง บรรทัดฐาน มาตรฐาน และค่านิยมของสังคมใน
ชว่งเวลานัน้ ๆ ซึง่จะเป็นสิ่งท่ีก าหนดทศันคต ิความคดิ และพฤตกิรรมของบคุคล  
 ในการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ในครัง้นีผู้้ วิจัยได้ท าการศึกษา
ปัจจยัส่วนกลุ่มอ้างอิงทัง้ทางตรงและทางอ้อม เน่ืองจากวยัและการเลือกศึกษาตอ่ระดบัปริญญา
ตรีของกลุ่มตวัอย่างไม่ได้ใช้การตดัสินใจด้วยตนเองเพียงเท่านัน้ แต่ยังต้องการความเห็นและ
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ค าแนะน าของบุคคลอ่ืน หรือแรงจูงใจอ่ืนเพ่ือเป็นตัวช่วยในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีด้วย  
8. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
 พิสมัย ทองเท่ียง (2549) ได้ศึกษา “ปัจจยัท่ีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัเอกชน กรณีศกึษามหาวิทยาลยักรุงเทพ” กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนมธัยมศกึษาตอน
ปลายและนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูงในสถานศึกษาท่ีอยู่ในรัศมี
ใกล้กบัมหาวิทยาลยักรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน า้ไท พบวา่เพศหญิงเลือกศกึษาตอ่มากกว่าเพศชาย 
มีท่ีอยู่ถาวรอยู่ในกรุงเทพมหานคร ผู้ ปกครองประกอบธุรกิจส่วนตัว ระดับการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี และรายได้เฉล่ียของครอบครัวตอ่เดือนอยูร่ะหวา่ง 10,000 – 30,000 บาท  

จากการศึกษาด้านพฤติกรรมการเลือกศึกษาต่อพบว่าเลือกศึกษาต่อเพียงร้อยละ 48.4 โดยส่วน
ใหญ่เลือกเรียนคณะนิเทศศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 29 เน่ืองจากช่ือเสียงศิษย์เก่าของมหาวิทยาลยั 
โดยเพ่ือนและรุ่นพ่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือกศกึษาตอ่มากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 51.1 ในขณะท่ีปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อ พบว่าคณะท่ีเปิดสอนมีอิทธิพลมากท่ีสุดคิด เป็นร้อยละ 41.1 
รองลงมาเป็นช่ือเสียงของสถาบนั ร้อยละ19.9 และสภาพแวดล้อม ร้อยละ 12.4 ตามล าดบั 

พระสุรชยั สุรชโย (หงษ์ตระกลู ) (2554) ได้ศึกษา “ทศันคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียน
การสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี” พบว่า 
นกัเรียนมีทศันคติตอ่พระสงฆ์สอนศีลธรรมในโรงเรียน ตัง้แตก่ารน าเนือ้หาของหลกัสตูรไปอธิบาย
ในการสอนประกอบเทคนิคการสอน ตลอดถึงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
เนือ้หาโดยใช้ส่ือการสอนท่ีดีท าให้ผู้ เรียนมีความสนใจประกอบกับมีสภาพแวดล้อมการสอนท่ี
เหมาะสม โดยมีการวดัผลการสอนเป็นระยะๆ ซึง่ท าให้ผลการเรียนวิชาพระพทุธศาสนาในโรงเรียน
ของนกัเรียนดีขึน้เม่ือมีพระสงฆ์ไปชว่ยสอน 

และจากการศกึษาการเปรียบเทียบทศันคติของนกัเรียนท่ีมีตอ่การเรียนการสอนพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัชัน้เรียน และขนาดของโรงเรียน พบว่า เพศท่ี
แตกตา่งกนัมีทศันคตติอ่ด้านเนือ้หาของหลกัสตูรแตกตา่งกนั 

Hung Mai Xuan อันทะไชย สืบชาติ และ สร้อยน า้ สมคิด (2557) ศึกษา “ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลยักว๋างบิ่น ประเทศเวียดนาม” พบว่า นกัศกึษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง สาขาวิชาการบญัชี มีอายุ 21 ปี ชัน้ปีท่ี 4 ก่อนเข้า มีภูมิล าเนาเดิมอยู่จงัหวดักว๋างบิ่น จาก
การศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเข้าศกึษาต่อระดบัปริญญาตรีของนกัศกึษา ในปัจจยั



  33 

ส่วนประสมทางการตลาด พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และปัจจยัภายนอก ได้แก่ 
ปัจจยัด้านเหตผุล ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ ปัจจยัด้านเทคโนโลยี ปัจจยัด้านสงัคมและวฒันธรรม โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และจากการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมการตลาดและปัจจยัภายนอก 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศและสาขาวิชาท่ีศึกษาต่างกันมีการตัดสินใจต่อปัจจัยส่วนประสม
การตลาดไมแ่ตกตา่งกนั ในขณะท่ีกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีระดบัชัน้ตา่งกนัมีการตดัสินใจแตกตา่งกนั 

 เหมือนฝัน ธัญญศรีชัย (2558) ได้ศึกษา “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน
โรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่ก าลังศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียน
มธัยมศกึษาของรัฐบาล และศกึษาในแผนกการเรียนศิลป์-ค านวณ มีคะแนนเฉล่ียสะสมอยู่ท่ี 2.51 
– 3.00 ผู้ปกครองมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนอยู่ท่ี 30,001 – 40,000 บาท  

 ด้านพฤตกิรรมของกลุม่ตวัอยา่งพบว่า กลุ่มตวัอย่างรับรู้ข่าวสารของโรงเรียนกวดวิชาจาก
ค าแนะน าของเพ่ือนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.8 รองลงมาได้แก่ การรับรู้จากโฆษณา ร้อยละ 
39.2 ส่วนใหญ่เลือกเรียนกวดวิชาในวนัเสาร์-อาทิตย์ โดยเลือกรูปแบบการเรียนผ่านคอมพิวเตอร์
สงูท่ีสุดและเลือกเรียนจากอาจารย์ผู้สอนโดยตรงน้อยท่ีสุด จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการพบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกับปัจจัยด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพมากท่ีสุด 
ได้แก่ด้านช่ือเสียงสถาบนั และสถาบนัมีความโดเด่นแตกต่างจากสถาบนัอ่ืน ซึ่งมีค่าเฉล่ียเป็น 
4.50 และ 4.45 ตามล าดบั 

 จากการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัตา่ง ๆ กบัการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวด
วิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจยัส่วนบคุคล
มีระดบัการตดัสินใจโดยรวมไม่แตกตา่งกัน ในขณะท่ีปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดในการ
ทดสอบความสมัพนัธ์รายกลุ่มจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจ
ทัง้สิน้ 

 สรพล เมฆพฒัน์ (2558) ได้ศึกษา “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอน
ภาษาองักฤษ ของวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” พบว่า กลุ่มตวัอย่างสามารถ
แบ่งออกเป็นเพศชายร้อยละ 37.4 และเพศหญิงร้อยละ 62.2 โดยท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอาย ุ22 - 28 ปี ระดบัการศกึษาสงูสดุคือปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน
หรือรับจ้าง ท่ีมีประสบการณ์ท างานอยู่ระหว่าง 4-6 ปี และมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนมากกว่า 50,000 
บาท เม่ือศึกษาด้านกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีเหตุผลท่ีเลือกเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือพฒันาทกัษะ
ด้านภาษา คดิเป็นร้อยละ 49 รองลงมาเพ่ือใช้ในการท างาน คดิเป็นร้อยละ 22 



  34 

 จากการทดสอบระดบัความคดิเห็นของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่การ
ตดัสินใจ พบว่ากลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยในปัจจยัด้านบคุคลทัง้หมดมากท่ีสุด ได้แก่ ผู้สอนมีความรู้
และประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ผู้ สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดเนือ้หา 
ผู้สอนเป็นคนตรงต่อเวลา ผู้สอนมีเทคนิคพิเศษในการสอนให้เข้าใจง่ายและจดจ า และผู้สอนมี
ส าเนียงภาษาองักฤษท่ีดี มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.49 4.44 4.39 4.37 และ 4.37 ตามล าดบั 

 การศึกษาความสัมพันธ์ พบว่าปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ในด้านระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายได้  ไม่มีผลต่อการตดัสินใจโดยรวมในการเลือกสถาบนัสอนภาษาองักฤษของวยั
ท างาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในขณะท่ีเพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจ
โดยรวมในการเลือกสถาบนัสอนภาษาองักฤษของวยัท างานต่างกัน โดยเพศชายมีแนวโน้มท่ีจะ
ตดัสินใจเรียนมากกว่าเพศหญิง ซึ่งอาจเน่ืองมาจากเพศชายมีความคล่องตวัมากกว่าเพศหญิงใน
การเดนิทางไปเรียนหรือไปท างานตา่งประเทศท่ีต้องใช้ภาษาองักฤษส าหรับการติดตอ่ส่ือสาร และ
เม่ือศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดพบวา่ ปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาดและกระบวนการ
ไมมี่ผลตอ่การตดัสินใจ เน่ืองจากผู้ เรียนสามารถสืบค้นข้อมลูของสถาบนัสอนภาษาองักฤษได้ด้วย
ตนเองผา่นอินเตอร์เน็ตและทกุสถาบนัมีประสิทธิภาพและกระบวนการด าเนินการตา่ง ๆ ใกล้เคียง
กนั 

 พีระ พนัธุ์งาม และคณะ (2559) ได้ศกึษา “การตดัสินใจศึกษาตอ่ในระดบับณัฑิตศกึษา” 
พบว่าผู้ ท่ีต้องการศึกษาต่อมีรูปแบบการตดัสินใจท่ีแน่นอน ทัง้แรกจูงใจและปัจจัยท่ีใช้ในการ
ตดัสินใจเลือกศกึษาตอ่ โดยปัจจยัด้านหลกัสตูรเป็นปัจจยัท่ีผู้ ท่ีศกึษาตอ่ในระดบับณัฑิตศกึษาให้
ความส าคัญมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของสถาบันและคณาจารย์  
ในขณะท่ีปัจจยัด้านคา่ธรรมเนียมการศกึษา ความสะดวกในการเดินทาง และสถานท่ีเป็นปัจจยัท่ี
ผู้ศกึษาตอ่ไมไ่ด้ให้ความส าคญัเทียบเทา่กบัปัจจยัอ่ืน ๆ  

น า้ทิพย์ เนียมหอม (2560) ได้ศึกษา “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่ออาชีวศึกษาในวิทยาลยัเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา” พบว่า
นกัเรียน นกัศกึษา ท่ีมีเพศ เกรดเฉล่ียสะสม สาขาท่ีศกึษา และรายได้ของครอบครัวแตง่ตา่งกนัไม่
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศกึษา แตส่่วนใหญ่ให้ความส าคญัในส่วนประสมทางการตลาดในด้าน
บคุคลมากท่ีสดุ รองลงมาคือด้านผลิตภณัฑ์ การสร้างและน าเสนอทางกายภาพ ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ด้านการสง่เสริมทางการตลาด และราคา และปัจจยัด้านสถานท่ีเป็นปัจจยัสดุท้าย 

 จิราพร วิโรจน์สกลุ ศรีวรรณ์ ทาปัญญา และสเุมธี วงศ์ศักดิ์ (2561) ได้ศกึษา “การพฒันา
กลยุทธ์การตลาดเพ่ือเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
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กรณีศึกษาคณะบริหารธุรกิจ”โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 500 คน เป็นนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลยักรุงเทพ มหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย มหาวิทยาลยัศรีปทุม และ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่าการด าเนินงานตามกลยุทธ์ทางการตลาดโดยใช้ 8P’s 
โดยเฉพาะการตลาดแบบองค์รวม ท าให้ช่ือของมหาวิทยาลยัอยู่ในความทรงจ าของกลุ่มเป้าหมาย 
และมีการแบง่ช าระคา่เลา่เรียน รวมถึงในทนุการศกึษา โดยทกุมหาวิทยาลยัมีการให้ข้อมลูข่าวสาร
ผ่านช่องทางท่ีทนัสมัย ใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท าให้น่าสนใจดึงดูดใจ เน้นการท าการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง ท าการตลาดเขิงรุก และท าการตลาดทางตรงโดยมีการแนะน า
มหาวิทยาลยัโดยฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน และเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ีย พบว่าทุกปัจจยั 8P’s 
แปลผลอยูใ่นระดบัมาก โดยด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลยัมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ รองลงมาด้าน
ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัและด้านการจดัการจดัการศกึษา  

จิราพร รุจิวัฒนากร (2556)ได้ศึกษา “พฤติกรรมการเปิดรับส่ือประเภทต่าง  ๆ ของ
นกัศกึษาปริญญาตรี สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตชยัภมูิ” กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี
อายุ 20 – 25 ปี ก าลังศึกษาอยู่คณะศึกษาศาสตร์ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 2,000 บาท 
ประกอบอาชีพนักศึกษาอย่างเดียว โดยไม่ได้ท างานพิเศษ อาศยัอยู่หอพักเอกชน และเลือกรับ
ข้อมลูขา่วสารผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตมากท่ีสดุ โดยเลือกเปิดรับส่ือตา่ง ๆ ตามความสนใจ มีความถ่ีใน
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารโดยใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตทุกวนั ใช้ระยะเวลาในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
มากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน เน่ืองจากการรับข่าวสารผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตไม่เสียค่าใช้จ่าย มี
วัตถุประสงค์ในการน าข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์เพ่ือศึกษาหาความรู้ในการเรียน  
ค้นคว้า วิจยั ท าการบ้าน ท ารายงาน และเม่ือศกึษาปัจจยัการเลือกรับข่าวสาร พบว่า นกัศึกษาให้
ความส าคญักับความน่าเช่ือถือของข่าวสารมากท่ีสุด รองลงมาคือความสะดวกในการใช้บริการ
จากการเปิดรับส่ือตา่ง ๆ 

 สถาพร สิงหะ (2557) ได้ศกึษา “การเปิดรับส่ือท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวแบบ
ด าน า้ลึกของนกัด าน า้ชาวไทย”พบว่า ลกัษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัหลกัสูตรการ
เรียนด าน า้ท่ีส าเร็จ ประสบการณ์ในการด าน า้ลึก ความถ่ีในการท่องเท่ียวแบบด าน า้ลึกใน
ระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมาแตกตา่งกนั มีผลตอ่การตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวแบบด าน า้ลึกแตกตา่งกนั 
ในขณะท่ีรายได้ของนักด าน า้ท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจ และเม่ือศึกษาทางด้าน
พฤติกรรมในการเปิดรับส่ือ พบว่า นักด าน า้ชาวไทยใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตในการตัดสินใจเลือก
ท่องเท่ียวแบบด าน า้ลึกมากท่ีสุด รองลงมาคือส่ือเฉพาะกิจและส่ือบุคคล แต่กลับพึงพอใจจาก
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ประโยชน์ของข้อมูลข่าวสารจากส่ือเฉพาะกิจในระดบัสูง ส่วนส่ืออินเทอร์เน็ตและส่ือบุคคลพอใจ
ในระดบักลาง 

 ประภัสสร ศรีสด (2558) ได้ศึกษา “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเท่ียวผ่านเว็บไซต์ร่วมกันซือ้” โดยศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล การเปิดรับส่ือ และแรงจูงใจของ
บคุคลวยัท างานในกรุงเทพมหานครท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวผ่าน
เว็บไซต์ร่วมกันซือ้ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเท่ียวผ่านเว็บไซต์ร่วมกนัซือ้ไม่แตกตา่งกนั ในขณะท่ีการเปิดรับส่ือและปัจจยัอ่ืน ๆ มี
อิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้ โดยกลุ่มตวัอย่างมีระดบัการเปิดรับส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) 
มากท่ีสุด และการบอกแบบปากต่อปาก และรายการโทรทัศน์ รองลงมาตามล าดบั ในส่วนของ
แรงจูงใจภายในและภายนอก พบว่า ความต้องการพกัผ่อนและสถานท่ีท่องเท่ียวสวยงามอยู่ใน
ระดบัมาก และระดบัการตดัสินใจเลือกซือ้ท่ีมีระดบัมากท่ีสุดคือช่องทางการช าระเงินสะดวกและ
ปลอดภยั 

 สิริชัย แสงสุวรรณ (2558) ได้ศึกษา “พฤติกรรมการใช้ส่ือดิจิทัลของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” ด้วยการวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) จากการส ารวจด้วย
แบบสอบถามพบว่า ผู้ ใช้ส่ือดิจิทัลในกรุงเทพมหานครสวนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26-33 ปี 
การศกึษาระดบัปริญญาตรี อาชีพข้าราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้ในการ
ประกอบการตดัสินใจซือ้สินค้า แตเ่ม่ือเก็บข้อมลูการสมัภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มอาย ุพบว่า ส่วนใหญ่
ท างานบริษัทเอกชน มีรายได้ตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท และมีวตัถปุระสงค์เพ่ือความสะดวก
ในการติดต่อกับเครือข่ายและเพ่ือน ซึ่งมีความถ่ีในการใช้ส่ือดิจิทลัมากกว่า 2 ครัง้ต่อวนั มกัใช้
ระหวา่งการเดนิทาง การขนสง่คมนาคมในชีวิตประจ าวนั ชว่งเวลาหลงัเลิกงานหรือเรียนหนงัสือไป
จนถึงเท่ียงคืน โดยส่ือดิจิทลัท่ีใช้มากท่ีสดุคือส่ือสงัคมออนไลน์ ผ่านอุปกรณ์ดิจิทลัคือสมาร์ทโฟน 
กลุ่มตวัอย่างได้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์หลายส่ือร่วมกัน และมกัจะกดถูกใจ (Like) วนัหลาย ๆ ครัง้ 
โดยให้เหตุผลว่า เพ่ือสนับสนุนร้านค้าหรือแบรนด์ท่ีช่ืนชอบ เพ่ือคปูองหรือส่วนลด เพ่ือติดตาม
ขา่วสารของแบรนด์สินค้า และเพ่ือช่ืนชมเพ่ือนในสงัคมออนไลน์ นอกจากนีก้ลุ่มตวัอย่างยงัชอบโพ
สต์รูปภาพตนเอง สถานท่ี หรือกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีท าในชีวิตประจ าวนัหรือวนัหยดุ ตลอดจนแบง่ปัน 
(Share) ข้อมลูขา่วสาร บทความ คลิปวีดิโอท่ีตนสนใจ มีประโยชน์ หรืออยู่ในกระแสสงัคมผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์สว่นตวัด้วย  

 เม่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ส่ือใหม่ (New Media) กับส่ือเก่า (Traditional 
Media) พบว่า กลุ่มตวัอย่างนิยมใช้ส่ือใหม่ท่ีเก่ียวกับอินเทอร์เนต โดยเฉพาะส่ือสังคมออนไลน์ 



  37 

ได้แก่ เฟสบุ๊ค ยูทูป ไลน์ และอินสตาแกรม ตามความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล 
เน่ืองจากความสะดวกรวดเร็ว รวมทัง้ ส่ือใหม่มักเป็นการส่ือสารแบบสองทาง จึงสามารถ
ติดต่อส่ือสารและเห็น Feedback ได้รวดเร็วเม่ือเปรียบเทียบกับส่ือเก่าอย่างโทรทศัน์หรือวิทย ุ
พบวา่ ทกุคนนิยมใช้ส่ือใหมม่ากกวา่ส่ือเก่า เน่ืองจากส่วนใหญ่จะมีการใช้งานหลายอปุกรณ์พร้อม
กัน เช่น สมาร์ทโฟน โน้ตบุค และแท็บเล็ตขณะชมโทรทศัน์ไปด้วย รวมถึงการเลือกชมทางยูทูบ
หรือเว็บไซต์รายการย้อนหลงั เพราะสะดวกในการเลือกชมเม่ือเวลาท่ีตนต้องการ ในขณะท่ีส่ือวิทยุ
มีการใช้งานลดลงอย่างเห็นได้ชัด ส่วนใหญ่ค้นหาเพลงใหม่ ๆ ฟังวิทยุออนไลน์ เพ่ือทราบการ
อพัเดทเพลงใหม่และเพ่ือชมมิวสิควีดีโอไปพร้อม ๆ กัน และหากช่ืนชอบเพลงนัน้ก็มกัจะแบ่งปัน
เพลงตอ่ไปในส่ือสงัคมออนไลน์สว่นตวั 

 ธนภทัร จอมแก้ว (2558) ได้ศกึษา “อิทธิพลของการรับรู้ถึงประโยชน์ ความน่าเช่ือถือและ
การจัดการความรู้ ต่อความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการกูเกิล (Google) ในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 18 – 31 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี รายได้เฉล่ีย 10,001 – 20,000 บาท เม่ือศึกษาด้านการรับรู้ประโยชน์พบว่ากูเกิล มี
อิทธิพลตอ่ความพึงพอใจของผู้ ใช้งาน ในขณะท่ีด้านความน่าเช่ือถือพบว่าผู้ ใช้จะมีทศันคติท่ีดีต่อ
การเรียบเรียนภาษาท่ีดี สะกดถกูต้องและเข้าใจง่าย แตจ่ะเกิดความไม่น่าเช่ือถือตอ่เม่ือมีผู้ ใช้อ่ืน 
แสดงความคดิเห็นเชิงลบ เน่ืองจากท าให้เกิดความลงัเลใจและปฏิเสธการรับข้อมลูนัน้ 

 เหมือนตะวนั สุทธิวิริวรรณ (2559) ได้ศึกษา “การเปิดรับ ความรู้ ทศันคติและพฤติกรรม
ของผู้ชมรายการตอ่ดิจิทลัทีวีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย อยู่ในวัยท างานอายุระหว่าง 26-33 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 10,001-20,000 บาท โดยรับชม
ดิจิทลัทีวีในช่วงเวลาหลงัเลิกงาน ตัง้แต่ 18.01- 22.00 น. โดยรับชมดิจิทลัทีวีผ่านการเปิดรับจาก
เคร่ืองรับโทรทศัน์ ซึ่งรายการท่ีเปิดรับชมเป็นประจ าคือ ละครไทย ช่อง 3HD และ 7HD เม่ือศกึษา
ความรู้ของผู้ชม พบว่า มีความรู้สูงท่ีสุดในประเด็นท่ีว่า ดิจิทลัทีวีมีช่องรายการให้รับชม 36 ช่อง 
รองลงมาในประเด็นดิจิทัลทีวีมีละคร ซีรีย์และภาพยนตร์ต่างประเทศหลากหลาย และมีความ
คมชดัทัง้ภาพและเสียงมากกว่าทีวีแบบเดิม โดยส่วนใหญ่มีทศันคติทางบวกต่อต่อดิจิทลัทีวี ใน
ประเด็น ละคร ซีรีย์และภาพยนตร์ต่างประเทศจากช่องดิจิทัลทีวีท่ีมีให้เลือกหลากหลาย ซึ่ง
พฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ใช้รีโมทเพ่ือกดเล่ือนช่องรายการดิจิทลัทีวีเพ่ือเลือก
ช่องท่ีต้องการมากท่ีสุด ไม่ได้เฉพาะเจาะจงจะดรูายการใดหรือช่องใดเป็นพิเศษ และดรูายการ
เกมส์โชว์และรายการขา่วจากชอ่งดจิิทลัทีวีมากกวา่ชอ่งฟรีทีวีเดมิ (แอนาล็อก 3, 5, 7, 9)  
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 วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ (2556) ได้ศึกษา “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้า
ผา่นสงัคมออนไลน์ (อินสตาแกนม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร” พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 23 - 30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน  และมีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท โดยผู้ ตอบแบบสอบถามเลือกซือ้
เสือ้ผ้า เคร่ืองแตง่กายผา่นสงัคมออนไลน์(อินสตาแกรม) และมีความถ่ีในการซือ้สินค้าผ่านอินสตา
แกรมเดือนละ 1 ครัง้ คา่ใช้จ่ายครัง้ละ 500-1,000 บาท จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยั
ด้านทศันคติและปัจจยัด้านความไว้วางใจ มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้าผ่านสงัคมออนไลน์
(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานครเน่ืองจากการซือ้สินค้าไม่ยุ่งยาก สะดวกรวดเร็ว 
สามารถซือ้ได้ 24 ชัว่โมง ข้อมลูสินค้าทนัสมยัอยูเ่สมอ 

 อาณิสา ไชยสิกร (2559) ได้ศกึษา “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจและความเต็มใจจ่าย
ในการซือ้สินค้าเสือ้ผ้าผู้ หญิงจากร้านค้าในเฟซบุ้ คของคนในกรุงเทพมหานคร” พบว่าผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อาย ุ21 – 30 ปี อาชีพนกัเรียน นิสิต  นกัศกึษา มีรายได้ 0 – 20,000 บาท 
ผู้บริโภคมีมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายเพิ่มขึน้ เม่ือร้านค้ามีการตอบค าถามเก่ียวกับสินค้าภายใน 
15 นาที และการกดไลคข์องเพ่ือนไมมี่นยัส าคญัตอ่การตดัสินใจซือ้  

 ภูษณิศา ศิริศันสนียกุล (2559) ได้ศึกษา “อิทธิพลของการรับรู้คุณภาพเว็บไซต์ท่ีมีต่อ
ความพึงพอใจ ความเช่ือมั่น และความภักดีต่อเว็บไซต์วงใน ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร” 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ21 - 25 ปี สถานภาพโสด มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี 
มีรายได้เฉล่ีย 15,001 – 30,000 บาท จากการศกึษาพบว่า คณุภาพเว็บไซต์ด้านเนือ้หา ข้อมลูมี
อิทธิพลทางบวกตอ่ความพึงพอใจและความเช่ือมัน่ และความพึงพอใจและความเช่ือมัน่ส่งผลตอ่
ความภกัดีโดยท าให้ผู้ใช้งานเกิดความเช่ือถือ ผกูพนั เกิดการใช้ซ า้ และแนะน าตอ่ให้กบับคุคอ่ืน ๆ  

 พรพรรณ พรศิริประเสริฐ (2555) ได้ศกึษา “อิทธิพลของลกัษณะประชากรและความเป็น
กลุ่มอ้างอิงของศิลปินเกาหลีต่อพฤติกรรมการซือ้เคร่ืองส าอางของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร” 
พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31- 40 ปี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท เม่ือศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
เคร่ืองส าอางของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในช่วง 3 เดือน พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามซือ้
เคร่ืองส าอางเฉล่ีย 1 ครัง้ต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายต่อครัง้ไม่เกิน 1,000 บาท มักซือ้ท่ีเคาน์เตอร์
เคร่ืองส าอางในห้างสรรพสินค้า เม่ือวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มอ้างอิง พบว่า ด้านความส าเร็จใน
ผลงานของศิลปินเกาหลีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้เคร่ืองส าอางของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอยู่
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ในระดบัมาก รองลงมาคือด้านบคุลิกภาพ (กายภาพ) โดยส่วนใหญ่รับข้อมลูจากส่ือโฆษณามาก
ท่ีสดุ รองลงมาเป็นส่ือโฆษณานิตยสาร 

 ปัณฑารีย์ แก้วปานกัน (2557) ได้ศึกษา “กลุ่มอ้างอิงท่ีมีอิทธิพลต่อขัน้ตอนก่อนการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมนุไพร ของประชากรวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” 
จากกลุ่มอ้างอิง  4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ ท่ีมีช่ือเสียง กลุ่มผู้ เช่ียวชาญ กลุ่มบคุลากรของบริษัท และ
กลุม่บคุคลทัว่ไป พบวา่ เพศ อาย ุระดบัรายได้มีอิทธิพลตอ่กลุ่มอ้างอิงในขัน้ตอนก่อนการตดัสินใจ
ซือ้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรไม่แตกต่างกัน ในขณะท่ีผลการวิจัยโดยภาพรวม พบว่า 
กลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลท่ีไม่มากเพียงพอต่อขัน้ตอนก่อนการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารจาก
สมุนไพรของกลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากมีกลุ่มอ้างอิงเพียง 2 กลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อขัน้ตอนก่อนการ
ตดัสินใจซือ้ ได้แก่ กลุ่มผู้ เชียวชาญ เช่น แพทย์ นกัโภชนาการ มีความสมัพนัธ์เชิงบวกท่ีส่งผลให้
กลุ่มตวัอย่างตดัสินใจซือ้ และกลุ่มผู้ มีช่ือเสียง เช่น ดารา-นักแสดง นกัร้อง ผู้ประกาศข่าว และ
นกักีฬา มีความสมัพนัธ์เชิงลบต่อการตดัสินใจซือ้ กล่าวคือหากกลุ่มผู้ มีช่ือเสียงเป็นผู้ เสนอข้อมูล
หรือประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์จะท าให้การตดัสินใจซือ้ของกลุม่ตวัอย่างลดลง 

 โสภาวรรณ อบเชย (2557) ได้ศกึษา “อิทธิพลของการส่ือสารแบบปากตอ่ปาก และบคุคล
อ้างอิงท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการความงามของสตรีวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร” พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 20 - 25 ปี การศกึษาระดบั
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉล่ียประมาณ 15,000–30,000 
บาทต่อเดือน โดยเม่ือระดบัความคิดเห็นของการส่ือสารแบบปากต่อปาก บุคคลอ้างอิง และการ
ตดัสินใจเลือกใช้สถานบริการความงาม พบว่า ความน่าเช่ือถือตอ่การตกแตง่ สภาพแวดล้อมของ
สถานท่ี กลุ่มบุคคลอ้างอิงท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญในการรับรองคณุภาพและบริการ และสถานบริการ
ความงามท่ีราคาไม่แพงเกินไป มีความเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยเม่ือศึกษาความสมัพนัธ์การ
ส่ือสารแบบปากตอ่ปากและบคุคลอ้างอิงสง่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้สถานบริการความงามของ
สตรีวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครในทิศทางเดียวกัน ในขณะท่ีเม่ือศึกษาอิทธิพลของการ
ส่ือสารแบบปากตอ่ปากและบคุคลอ้างอิง พบว่า บคุคลอ้างอิงส่งผลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้สถาน
บริการความงามของสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสดุ 

 วิภาวสั อิสราพานิช (2557) ได้ศึกษา “อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงต่อพฤติกรรมการบริโภค
เสือ้ผ้าแฟชัน่ของวนัเดก็ตอนปลาย” ชว่งอายตุัง้แต ่9 - 12 ปี พบวา่ พ่อแม่มีอิทธิพลตอ่ทศันคติและ
การตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าแฟชัน่มากท่ีสดุ เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างมีความไว้วางใจข้อมลูและการตดัสินใจ
ของพ่อแม่ โดยปัจจัยด้านความเหมาะสมของราคาเป็นปัจจัยท่ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ขอ
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ค าแนะน าจากพ่อแม่ และน ามาเป็นอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้ ในส่วนของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมี
อิทธิพลตอ่การบริโภคเสือ้ผ้าแฟชัน่ของวนัเด็กตอนปลายเป็นอนัดบัสอง เน่ืองจากเห็นการแตง่กาย
ของผู้ มีช่ือเสียงผ่านส่ือต่าง ๆ และต้องการซือ้เสือ้ผ้าตามกลุ่มผู้ มีช่ือเสียงนัน้เพ่ือเพิ่มความมัน่ใจ 
และมีความคิดท่ีถูกต้องหากซือ้เสือ้ผ้าแบบเดียวกัน การยอมรับนวตักรรม ความต้องการท่ีจะซือ้
เสือ้ผ้าแฟชั่นเท่านัน้ ในขณะกลุ่มเพ่ือนก็มีอิทธิพลต่อกลุ่มตวัอย่าง เช่นกัน โดยเป็นอิทธิพลเชิง
บรรทดัฐานท่ีมกัจะสวมใส่เสือ้ผ้าแฟชัน่แบบเดียวกนักับเพ่ือน ๆ หรือคนในกลุ่มอายเุดียวกนั เพ่ือ
เสริมความมัน่ใจในตนเองว่าไม่ได้มีความแตกตา่ง แตอ่ย่างไรก็ตามหากเม่ือเปรียบเทียบอิทธิพล
กบัพอ่แมแ่ล้ว กลุม่เพ่ือนมีอิทธิพลเพียงกระตุ้นความต้องการเสือ้ผ้าแฟชัน่เทา่นัน้ 

 วรชัย อัจฉราวงศ์ชัย ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์ และวิไลลักษณ์ ค าลอย (2016)  ได้ศึกษา 
“ปัจจยัทางการตลาดและกลุ่มบคุคลอ้างอิงท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจใช้บริการห้องพกัในเมืองพทัยา” 
พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการทัง้ 7 ด้านโดยรวมมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ
ห้องพกัในเมืองพทัยา โดยด้านท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจมากท่ีสดุได้แก่ คา่เช่า สถานท่ีให้บริการ 
บุคคลให้บริการ และขัน้ตอนการให้บริการ ในส่วนของบุคคลอ้างอิง พบว่า เพ่ือนท่ีมีรสนิยม
คล้ายกัน และสมาชิกในครอบครัว มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการห้องพักในเมืองพัทยา
มากกวา่กลุม่อ้างอิงอ่ืน 

 เชษฐ์สินี เขียวข า และ ลีลา เตีย้งสูงเนิน (2560) ได้ศึกษา “กลุ่มอ้างอิงของผู้บริโภคท่ีมี
อิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซือ้เวชส าอางของผู้บริโภคในกลุ่ม Generation Y ในเขตหลกัส่ี
กรุงเทพมหานคร” พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด อายรุะหว่าง 
21 – 25 ปี มีระดบัการศกึษาในระดบัปริญญาตรี อาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
15,000 – 20,000 บาท จากการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ระดบัการศึกษาและ
อาชีพแตกต่างกันของผู้บริโภคท าให้มีกระบวนการตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์เวชส าอางแตกต่างกัน 
และเม่ือศึกษามีความคิดเห็นต่อกลุ่มอ้างอิงของผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซือ้
ผลิตภัณฑ์เวชส าอางของผู้ บริโภคในเขตหลักส่ี พบว่า กลุ่มอ้างอิงสาธารณะมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซือ้มากท่ีสุด เช่น การรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือและตรา
สินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองลงมาได้แก่ กลุ่มบุคคลท่ีตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน และ
กลุ่มผู้ เช่ียวชาญตามล าดบั โดยจากผลการศกึษายงัพบว่า ผู้บริโภคมกัจะหาข้อมลูของสินค้าจาก
ส่ือสงัคมออนไลน์ก่อนซือ้สินค้าเสมอจาก Blog, Website, Facebook, Instagram เพ่ือหารีวิวของ
กลุม่เสมือนจริงประกอบการตดัสินใจ 
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นิรมล สุรัตนโสภณ (2557) ได้ศึกษา “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี
ความสัมพัน ธ์กับแนวโ น้มพฤติกรรมการซื อ้ประกันภัยโรคมะเ ร็ งของผู้ บ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” พบวา่  ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการของผู้ ท่ี
สนใจท าประกนัภยัโรคมะเร็งโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกระบวนการ 
ด้านกรมธรรม์ประกนัภยัโรคมะเร็ง ด้านบุคลากร และด้านเบีย้ประกนัภัย ในขณะท่ีด้านการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ความส าคญัรองลงมา ซึ่งบคุคลท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้มากท่ีสดุคือ บิดา/มารดา 
และตนเอง มักจะซือ้โดยการติดต่อบริษัทประกันภัยโดยตรง ซึ่งมีเหตุผลในการตัดสินใจซือ้ 
เน่ืองจากรู้สกึวา่เป็นโรคท่ีนา่กลวั และคา่ใช้จา่ยในการรักษาสงู 

 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายรุะหว่าง 36-45 ปี มีสถานภาพสมรส 
ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตวัและพนกังานบริษัทจะมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกนัภัย
โรคมะเร็ง โดยจะแนะน าหรือบอกตอ่ให้คนรอบข้างซือ้ประกนัภัยโรคมะเร็งมากกว่าช่วงอายอ่ืุน ๆ 
ในขณะท่ีทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านกรมธรรม์ประกันภัย ด้านเบีย้
ประกนัภยั ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบคุคลด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
ประกนัภยัโรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่าและต ่ามาก 

 ฐิตพิงศ์ วรธรรมทองดี (2558) ได้ศกึษา “คณุภาพการบริการบนเคร่ืองบินของการบินไทย 
มีความสมัพนัธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ โดยสาร” พบว่า ผู้ โดยสารส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุ ระหว่าง 20 - 29 ปีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือต ่ากว่า มีอาชีพพนักงาน/
ลกูจ้างบริษัทเอกชน และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 40,000 บาท มีความคิดเห็นต่อคณุภาพ
การบริการบนเคร่ืองบิน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความเช่ือถือ ด้านความมัน่ใจ ด้านความเข้าถึง
จิตใจ ด้านการตอบสนอง และด้านบริการท่ีสมัผสัได้อยู่ในระดบัดี และมีแนวโน้มท่ีอาจจะกลบัมา
ใช้บริการ และมีแนวโน้มท่ีอาจจะแนะน าหรือบอกกลา่วให้ผู้ อ่ืนมาใช้บริการ 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลยัเอกชน
ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศึกษาปริญญาตรี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยวิธีวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research Method) และเก็บข้อมลูด้วย
การเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งการท าวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ด าเนินการตามขัน้ตอน
ดงัตอ่ไปนี ้

  1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 

  2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

  3. ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

  4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 

  5. การจดัท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

  6. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้คือ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ศึกษาในมหาวิทยาลยั

เอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีจ านวนนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีก าลงั
ศกึษาอยูต่ัง้แต ่15,000 คนขึน้ไป ได้แก่ มหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ มหาวิทยาลยัศรี
ปทุม และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รวมจ านวนประชากรทัง้สิน้ 81,885 คน (ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2561b) 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีท าการศกึษา คือ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชน

ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้สูตรการก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบ
จ านวนประชากรของ Taro Yamane (1967, 887) ก าหนดระดบัความเช่ือมั่นท่ี 95% และ
ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ไม่เกิน 5% จะได้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา จ านวน  398   
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ตัวอย่าง และเพิ่มจ านวนตัวอย่างอีก 14 ตัวอย่าง โดยรวมจ านวนตัวอย่างทัง้สิน้เท่ากับ 412 
ตวัอยา่ง ซึง่มีการค านวณหาขนาดตวัอยา่งโดยใช้สตูร ดงันี ้

 

จากสตูร       n         =     
  

       

                     

แ
เม่ือ 

n คือ ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

 N คือ ขนาดของประชากร 

 E คือ ความคาดเคล่ือนของการสุม่ตวัอยา่ง 

 

แทนคา่ในสตูรได้ดงันี ้ n    =           

                
         

 

                                               =   
      

        
 

 

                                               =  398.05  หรือ   398   คน 

  จากการค านวณ ท าให้ได้กลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 398 คน ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัแบบสอบถามท่ี
อาจเกิดความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความ
นา่เช่ือถือของงานวิจยั จงึได้ท าแบบสอบถามส ารองเพิ่มเติมจ านวน 14 ตวัอย่าง ดงันัน้ ขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งทัง้หมดท่ีใช้ในงานวิจยันีเ้ทา่กบั 412 คน 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชน

ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในครัง้นี ้ได้ใช้วิธีการ
สุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non – Probability Sampling) ในการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชากรทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะได้รับเลือกเป็นตัวแทนเท่า ๆ กัน และ
เน่ืองจากกลุ่มประชาการมีการแบ่งกลุ่มชัดเจนเป็น 4 กลุ่ม ไ ด้แก่   มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีปทมุ และมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ดงันัน้ เพ่ือให้ได้กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนของนกัศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเอกชนทัง้หมด ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 2 ขัน้ตอน โดยเรียงล าดบัขัน้ตอนดงันี ้
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 ขัน้ท่ี 1 วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเจาะจง
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีจ านวนนกัศกึษาปริญญาตรี
มากกวา่ 15,000 คนขึน้ไป ซึง่มีจ านวนทัง้สิน 4 มหาวิทยาลยั ได้แก่ 

 1. มหาวิทยาลยัรังสิต จ านวนนกัศกึษา 25,156 คน 

 2. มหาวิทยาลยักรุงเทพ จ านวนนกัศกึษา 21,174 คน 

 3. มหาวิทยาลยัศรีปทมุ จ านวนนกัศกึษา 19,765 คน 

 4. มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย จ านวนนกัศกึษา 15,720 คน 

 ขัน้ท่ี 2 วิธีการสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวนตวัอย่างให้
เทา่ ๆ กนัในแตล่ะมหาวิทยาลยั ดงัตอ่ไปนี ้

 ขนาดของตวัอยา่งในแตล่ะมหาวิทยาลยั  =  412 คน / 4 มหาวิทยาลยั 

                                                    = 103 คน / มหาวิทยาลยั 

 ดังนัน้  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของมหาวิทยาลัย เอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีรายละเอียด ดงันี ้

ตาราง 1 ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งของมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

 

มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ จ านวน (คน) 

มหาวิทยาลยัรังสิต 103 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 103 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 103 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 103 

รวม 412 

 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้วิจยั 

 1. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

 2. จัดท าแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดท่ีก าหนดโดยพิจารณาถึงรายละเอียดท่ี
ครอบคลมุถึงความส าคญั ความมุง่หมายและสมมตฐิานของการวิจยั 
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 3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ตามกรอบแนวคิดเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือน ามาปรับปรุง
แก้ไขตามท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาแนะน า 

 4. รูปแบบของแบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถาม แบง่ออกเป็น 
4 สว่น ดงันี ้

 ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ข้อมูล 
เพศ ประเภทสถานศึกษาก่อนหน้า อาชีพของผู้ปกครอง ระดบัการศึกษาผู้ปกครอง และรายได้
เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามมีหลายค าตอบให้
เลือก (Multiple Choice)  มีจ านวน 5 ข้อ ดงันี ้
 1. เพศ ใช้มาตราวดัข้อมลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) ดงันี ้

 1.1 ชาย 

 1.2 หญิง 

 2. ประเภทสถานศึกษาก่อนหน้า ใช้มาตราวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) ดงันี ้

 2.1 โรงเรียนมธัยมศกึษาในก ากบัของรัฐ 

 2.2 โรงเรียนมธัยมศกึษาเอกชน 

 2.3 วิทยาลยัอาชีวศกึษา วิทยาลยัเทคนิค และ วิทยาลยัการอาชีพ  

 2.4 โรงเรียนนานาชาต ิ

 2.5 สถานศกึษาตา่งประเทศ 

 3. อาชีพของผู้ปกครอง ใช้มาตราวดัข้อมลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) ดงันี ้

 3.1 ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

 3.2 พนกังานบริษัทเอกชน 

 3.3 เจ้าของธุรกิจสว่นตวั                                        

 3.4 อาชีพอิสระ  

 4. ระดบัการศกึษาผู้ปกครอง ใช้มาตราวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ดงันี ้

 4.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

 4.2 ปริญญาตรี 

 4.3 สงูกวา่ปริญญาตรี 

 5. รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว ใช้มาตราวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal 
Scale) ดงันี ้
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 5.1 น้อยกวา่หรือเทา่กบั 25,000 บาท 

 5.2 25,001 – 35,000 บาท 

 5.3 35,001 – 45,000 บาท 

 5.4 45,001 บาท ขึน้ไป 

 

 ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกับความคิดเห็นต่อปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ซึ่งค าถามทัง้หมดในส่วนท่ี 2 ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด เป็นแบบ Likert Scale โดยมี
การวดัข้อมลูประเภทมาตราอนัตรภาคหรือมาตราช่วง (Interval Scale) ในการวดัข้อมลู โดยจะให้
คะแนนกับสิ่งท่ีก าลงัวดัอยู่ตามคะแนนท่ีก าหนดให้ โดยแบง่ระดบัความคิดเห็นออกเป็น 4 ระดบั 
ดงันี ้
 ระดบั 4 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 ระดบั 3 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วย 

 ระดบั 2 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัไมเ่ห็นด้วย 

 ระดบั 1 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

 เม่ือรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถ่ีแล้วจะใช้คะแนนเฉล่ียของกลุ่มประชากรมา
พิจารณาความถ่ี กลุ่มผู้วิจยัใช้เกณฑ์เฉล่ียอภิปรายผลค านวณ (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2542, 29) 
โดยค านวณได้ดงันี ้

ชว่งกว้างของอตัรภาคชัน้           =        คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ           

                            จ านวนชัน้  

                                    =             4  -  1     =   0.75 

                                4      

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียแบบสอบถามดงันี ้

 3.26 – 4.00  มีความเห็นตอ่ปัจจยัทางด้านสว่นประสมทางการตลาดบริการในระดบัดี 

                                     มาก 

 2.51 – 3.25  มีความเห็นตอ่ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการในระดบัดี
 1.74 – 2.50  มีความเห็นตอ่ปัจจยัทางด้านสว่นประสมทางการตลาดบริการในระดบั 

                                     ไมดี่ 

 1.00 – 1.75  มีความเห็นตอ่ปัจจยัทางด้านสว่นประสมทางการตลาดบริการในระดบั 

              ไมดี่อยา่งมาก 
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 สว่นท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือดิจิทลัและส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลตอ่การ
เลือกศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชน ซึง่ค าถามในสว่นท่ี 3 แบง่ได้ดงันี ้

 ข้อท่ี  1- 6  เป็นค าถามเก่ียวกบัความคดิเห็นตอ่การเปิดรับส่ือดิจิทลัและส่ือสงัคมออนไลน์
ในการหาข้อมูลมหาวิทยาลยัเอกชนเพ่ือศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี โดยใช้แบบสอบถามแบบ
ปลายปิดแบบ Likert Scale โดยมีการวดัข้อมลูประเภทมาตราอนัตรภาคหรือมาตราช่วง ( Interval 
Scale) ในการวัดข้อมูล โดยจะให้คะแนนกับสิ่งท่ีก าลังวัดอยู่ตามคะแนนท่ีก าหนดให้ โดยแบ่ง
ระดบัความคดิเห็นออกเป็น 4 ระดบั ดงันี ้

 ระดบั 4 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 ระดบั 3 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วย 

 ระดบั 2 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัไมเ่ห็นด้วย 

 ระดบั 1 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

 เม่ือรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถ่ีแล้วจะใช้คะแนนเฉล่ียของกลุ่มประชากรมา
พิจารณาความถ่ี กลุ่มผู้วิจยัใช้เกณฑ์เฉล่ียอภิปรายผลค านวณ (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2542, 29) 
โดยค านวณได้ดงันี ้

ชว่งกว้างของอตัรภาคชัน้           =        คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ           

              จ านวนชัน้  

    =             4  -  1      =   0.75 

             4               

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียแบบสอบถามดงันี ้

 3.26 – 4.00  มีการเปิดรับส่ือในระดบัสงูมาก 

 2.51 – 3.25  มีการเปิดรับส่ือในระดบัสงู 

 1.74 – 2.50  มีการเปิดรับส่ือในระดบัต ่า 

 1.00 – 1.75  มีการเปิดรับส่ือในระดบัต ่ามาก 

 

ข้อท่ี 7 ประเภทข้อมูลข่าวสารท่ีท่านเปิดรับบ่อยท่ีสุด เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด 
ลกัษณะค าถามมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice)  
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ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามเก่ียวกับกลุ่มอ้างอิงท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัย
เอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจ านวน  2 ข้อ ซึ่งใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด 
ลกัษณะค าถามมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice) ดงันี ้

 ข้อท่ี 1. ผู้ ท่ีทา่นขอค าแนะน า ชกัชวน หรือเป็นต้นแบบท่ีท าให้ทา่นเลือกศกึษาท่ี
มหาวิทยาลยัแหง่นี ้

 ข้อท่ี 2. ผู้ใดมีอิทธิพลตอ่การเลือกเลือกศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชนของทา่นมากท่ีสดุ 

 

 ส่วนท่ี 5 เป็นค าถามเก่ียวกับทัศนคติต่อการเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจ านวน  4 ข้อ ซึ่งค าถามทัง้หมดใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด 
เป็นแบบ Likert Scale โดยมีการวดัข้อมูลประเภทมาตราอันตรภาคหรือมาตราช่วง ( Interval 
Scale) ในการวัดข้อมูล โดยจะให้คะแนนกับสิ่งท่ีก าลังวัดอยู่ตามคะแนนท่ีก าหนดให้ โดยแบ่ง
ระดบัความคดิเห็นออกเป็น 4 ระดบั 

 ระดบั 4 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 ระดบั 3 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วย 

 ระดบั 2 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัไมเ่ห็นด้วย 

 ระดบั 1 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

 เม่ือรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถ่ีแล้วจะใช้คะแนนเฉล่ียของกลุ่มประชากรมา
พิจารณาความถ่ี กลุ่มผู้วิจยัใช้เกณฑ์เฉล่ียอภิปรายผลค านวณ (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2542, 29) 
โดยค านวณได้ดงันี ้

ชว่งกว้างของอตัรภาคชัน้           =        คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ           

              จ านวนชัน้  

    =             4  -  1      =   0.75 

                      4     

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียแบบสอบถามดงันี ้

 3.26 – 4.00  มีทศันคตใินการศกึษาตอ่ในระดบัดีมาก 

 2.51 – 3.25  มีทศันคตใินการศกึษาตอ่ในระดบัดี 

 1.74 – 2.50  มีทศันคตใินการศกึษาตอ่ในระดบัไมดี่ 

 1.00 – 1.75  มีทศันคตใินการศกึษาตอ่ในระดบัไมดี่อยา่งมาก 
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ส่วนท่ี  6 เ ป็นค าถามเ ก่ียวกับแนวโน้มการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจ านวน  2 ข้อ ซึ่งค าถามทัง้หมดใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด 
เป็นแบบ Likert Scale โดยมีการวดัข้อมูลประเภทมาตราอันตรภาคหรือมาตราช่วง ( Interval 
Scale) ในการวัดข้อมูล โดยจะให้คะแนนกับสิ่งท่ีก าลังวัดอยู่ตามคะแนนท่ีก าหนดให้ โดยแบ่ง
ระดบัความคดิเห็นออกเป็น 4 ระดบั 

 ระดบั 4 หมายถงึ การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 ระดบั 3 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วย 

 ระดบั 2 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัไมเ่ห็นด้วย 

 ระดบั 1 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

 เม่ือรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถ่ีแล้วจะใช้คะแนนเฉล่ียของกลุ่มประชากรมา
พิจารณาความถ่ี กลุ่มผู้วิจยัใช้เกณฑ์เฉล่ียอภิปรายผลค านวณ (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2542, 29) 
โดยค านวณได้ดงันี ้

ชว่งกว้างของอตัรภาคชัน้           =        คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ           

              จ านวนชัน้  

    =             4  -  1      =   0.75 

                      4     

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียแบบสอบถามดงันี ้

 3.26 – 4.00  มีทศันคตใินการศกึษาตอ่ในระดบัดีมาก 

 2.51 – 3.25  มีทศันคตใินการศกึษาตอ่ในระดบัดี 

 1.74 – 2.50  มีทศันคตใินการศกึษาตอ่ในระดบัไมดี่ 

 1.00 – 1.75  มีทศันคตใินการศกึษาตอ่ในระดบัไมดี่อยา่งมาก 

 
ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ศกึษาข้อมลู จากต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลกัการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

 2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร เพ่ือก าหนดขอบเขตและเนือ้หาของ
แบบสอบถามจะได้มีความชดัเจนตามความมง่หมายของงานวิจยัย่ิงขึน้ 

 3. น าข้อมลูท่ีได้มาสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั คือ แบบสอบถามให้ครอบคลมุตามความมุ่ง
หมายของการวิจยั 
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 4. น าแบบสอบถามท่ีได้เสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องและเท่ียงตรงตาม
เนือ้หา 

 5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญก่อนน าไปทดลอง (Try out) 

โดยน าแบบสอบถาม ฉบบัสมบูรณ์ไปทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 ตวัอย่างเพ่ือทดสอบ

หาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ท่ี 95% โดยวิธีการหาคา่สมัประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficiency) 

ของครอนบคั ซึ่งคา่แอลฟาจะแสดงถึงคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ท่ีมีคา่ระหว่าง    α 

  หากมีค่าใกล้เคียงกับ 1แสดงว่าแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่สูง โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี

ยอมรับได้ตัง้แต ่0.70 ขึน้ไป (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2558, 34-36) 

 6. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการหาคา่ความเช่ือมัน่ไปเก็บรวบรวมข้อมลูตอ่ไป 

  
การเก็บรวมรวมข้อมูล 

 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลท่ีได้จากการใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 412 คน ซึ่งจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ณ มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ข้อมลูทตุิยภูมิ เป็นการค้นคว้าหาข้อมลูจากเอกสาร วารสาร ท่ีสามารถอ้างอิงได้ 
ผลงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือประกอบการสร้าง
แบบสอบถาม 

 
การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล   
 เม่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจยัได้จดัท าและด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู 
ดงันี ้  

 1.  เม่ือรวบรวมแบบสอบถามตามความต้องการแล้ว ผู้ วิจยัได้ตรวจสอบจ านวน ความ
ถกูต้อง และความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม   

 2.  น าข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนท่ีจะแปลงข้อมูลและ
ท าการลงรหัส (Coding) แล้วน าข้อมูลมาบันทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือประมวลผลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปและท าการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้คา่สถิติตา่ง ๆ    
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สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
 6.1. สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ประกอบด้วย    

      6.1.1 การหาร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาเพ่ือให้
ทราบ ถึงลกัษณะพืน้ฐานของข้อมลู โดยใช้สตูร ดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2546, 36)    

    

                                    P = (
 

 
)      

 

เม่ือ   P  คือ  คา่ร้อยละ หรือ % (Percentage)     

         f   คือ  คา่ความถ่ีท่ีต้องการแปลงเป็นคา่ร้อยละ 

         n  คือ  คา่จ านวนความถ่ีทัง้หมดหรือจ านวนกลุม่ตวัอยา่ง     

 6.1.2 การหาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) เพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะพืน้ฐานของข้อมูล 
โดยสตูรดงัตอ่ไปนี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2546, 36)    

 
 

 

 

เม่ือ    ̅          แทน  คะแนนเฉล่ีย  

    xi แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด      

           n         แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

 

           6.1.3 การหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) เพ่ือให้
ทราบถึงลกัษณะพืน้ฐานของข้อมลู โดยใช้สตูรดงัตอ่ไปนี ้(ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2544, 65) 

 

 

      

 

เม่ือ   S.D.       แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน      

   2      แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง      
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              ( X)2  แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง      

 n                 แทน จ านวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง     

         n - 1            แทน จ านวนตวั แปรอิสระ 

 

 6.2. สถิตท่ีิใช้ทดสอบความเช่ือถือของชดุค าถาม    

 การหาคา่ความเช่ือมัน่ของชดุค าถาม โดยวิธีสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (α-Coefficient) 
ของครอนบคั (Cronbach) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2549, 35)  

 

                    Cronbach’s Alpha  =   
            ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

                 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
  

 

 เม่ือ   α         แทน  คา่ความเช่ือมัน่ของชดุค าถาม          

          k         แทน จ านวนค าถาม       

           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅      แทน  คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนร่วมระหวา่งค าถามตา่ง ๆ      

         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅         แทน  คา่เฉล่ียของคา่ความแปรปรวนของค าถาม 

 

 6.3. สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน     

            6.3.1 การทดสอบสมมตุฐิานทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 
2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระตอ่กัน โดยใช้สถิติ t-test แบบ Independent Sample ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิ 0.05 (ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2541, 173-174)  

           ในการทดสอบ t-test หากค่าแปรปรวนของข้อมูลเท่ากันทุกกลุ่มให้ทดสอบความ
แตกต่างด้วย Equal Variances assumed และถ้าคา่แปรปรวนของข้อมลูไม่เท่ากนัทุกกลุ่มให้
ทดสอบความแตกตา่งด้วย Equal Variances not assumed โดยจะท าการทดสอบคา่แปรปรวน
ของแตล่ะกลุม่ก่อนโดยใช้ Levene’s test (สริุนทร์ นิยมางกรู, 2548, 275) โดยใช้สตูรดงันี ้     

 

                                   F  =   
        

 
          

       (      )
   

   
 
   

 

 

   โดยท่ี  F     แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน Levene     
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                    แทน คา่    ̅̅ ̅ –   ̅ ดงันี ้     

              ̅      แทน คา่เฉล่ียของตวัอยา่งท่ี I       

               ̅̅ ̅     แทน คา่สงัเกตท่ี j ของตวัอยา่งท่ี i     

            df       แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ ดงันี ้        

                          ระหวา่งกลุม่ =  k – 1          

                                 ในกลุม่    =  n – k    

เม่ือ  n คือ  จ านวนข้อมลูทัง้หมด     

       k คือ จ านวนกลุม่ 

                     6.3.1.1 กรณีไม่ทราบคา่ความแปรปรวน (variance) ของประชากรทัง้สอง
กลุม่ และสมมตุวิา่ไมเ่ทา่กนั   

 

     

 

 

 

 

                                                                    

                   6.3.1.2 กรณีประชากรทัง้สองกลุม่มีความแปรปรวนเทา่กนั 

 

 

 

โดยท่ี   df =         

เม่ือ   t        แทน คา่ความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ีย 2 กลุม่       

         ̅1 แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1       

            ̅2 แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2        

           
      แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1         

           
     แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2       

            แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1       
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           แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2      

      df    แทน ชัน้แหง่ความเป็นอิสระ     

             6.3.2 สถิติการวิเคราะห์ทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 
ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05     

                  6.3.2.1 ใช้ค่า F-test กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน 
(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2546, 135) มีสตูรดงันี ้

 

ตาราง 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
แหลง่ของการ
แปรปรวน 

ผลรวมก าลงัสอง 
SS 

Df คา่ประมาณของความ
แปรปรวน MS 

F 

ระหวา่งกลุม่     k-1                     
ภายในกลุม่      n-k          

ทัง้หมด     n-1   

 

                                                F  =  
   

   
 

 

โดยท่ี   k-1   แทน Degree of Freedom ส าหรับการผนัแปรระหวา่งกลุม่         

         n-k    แทน Degree of Freedom ส าหรับการผนัแปรระหวา่งกลุม่         

เม่ือ     F       แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณา F- distribution      

           แทน คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่      

      แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่      

        แทน ผลบวกก าลงัสองระหวา่งกลุ่ม      

        แทน ผลบวกก าลงัสองภายในกลุม่      

 k      แทน จ านวนกลุม่ของกลุม่ตวัอยา่ง      

 n      แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด      

       แทน ชัน้แหง่ความเป็นอิสระของความแปรปรวนระหวา่งกลุม่      

         แทน ชัน้แหง่ความเป็นอิสระของความแปรปรวนภายในกลุม่ 
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           กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ = 0.05 หรือระดับความเช่ือมั่น 95% จะใช้วิธี Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูข่องกลุ่มตวัอย่าง เพ่ือดวู่าคูใ่ดบ้างท่ี
แตกตา่งกนั โดยใช้สตูรดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2546, 258)  

                  เม่ือ          LSD =  
 
 

 
    √   

 

  
 

 

  

 

                  ถ้า      =      LSD =  
 
 

 
    √

    

  

 

โดยท่ี      = n-k      

เม่ือ LSD     แทน คา่ผลตา่งนยัส าคญัท่ีค านวณได้ส าหรับกลุม่ตวัอย่างกลุม่ท่ี i และ j     

 MSE    แทน คา่ Mean square error (   )     

 k    แทน จ านวนกลุม่ของกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ทดสอบ     

 n    แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด     

      แทน คา่ความคลาดเคล่ือน    

      แทน จ านวนตวัอยา่งในกลุม่ท่ี i     

     แทน จ านวนตวัอยา่งในกลุม่ท่ี j 

 

 6.3.2.2 ใช้ค่า Brown-Forsythe (β) กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่
เทา่กนั (Hartung Joachim, 2001, 300) มีสตูรดงันี ้  

   
     

     
      

โดยคา่         (  
ni

N
) si

  

 

เม่ือ   β     แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน Brown-Forsythe      

         แทน คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่      

        แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ส าหรับสถิต ิ     

         K     แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง      

          ni  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง      

          N    แทน ขนาดประชากร      
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    แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่ง 

กรณีผลการทดสอบมีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติจะท าการทดสอบเป็นราย
คู ่เพ่ือดวูา่มีคูใ่ดท่ีแตกตา่งกนั โดยใช้วิธี Dunnett’s T3 (วิเชียร เกตสุิงห์, 2543, 116) มีสตูรดงันี ้

                                                 t = 
     

     (
 

  
 

 

  
)

 

เม่ือ   t      แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณา t-distribution       

        แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean Square 
within group) 

                                 ส าหรับ Dunnett’s T3  

           แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี i       

         แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี j       

          แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ท่ี i       

               แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ท่ี j 

 

 6.3.3 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู  

 จากสมการแสดงการความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม (Y) และตวัแปรอิสระ (X) 
ของประชากรจะเห็นวา่ กลุม่ตวัแปร                                                                             สามารถ
อธิบายการ เปล่ียนแปลงคา่ของตวัแปรตามได้ส่วนหนึ่ง ในส่วนของการเปล่ียนแปลงท่ี ไม่สามารถ

อธิบายได้นี ้เรียกวา่ คา่ความคาดเคล่ือนในการพยากรณ์ (Error : ) การวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบ
พหุคูณจะเป็นการพยากรณ์หาค่าสมัประสิทธ์ิ  และ 1 จากค่าสถิติ a และ b ท่ีได้จากการ
ค านวณโดยกลุ่มตวัอย่าง โดยหลักการวิเคราะห์ คือ ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีค านวณได้จะต้องเป็นค่า
สมัประสิทธ์ิท่ีท าให้สมการดงักล่าวมีค่าความคาดเคล่ือนก าลังสองรวมกันน้อยท่ีสุด (Ordinary 
Least Square : OLS) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2546, 220)  

 สมการถดถอยเชิงพหคุณูของประชากร  

 

 

 สมการถดถอยเชิงพหคุณูของกลุม่ตวัอยา่ง 
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โดยท่ี  X  แทน ตวัแปรอิสระ  

 Y  แทน ตวัแปรตาม  

 K  แทน จ านวนตวัแปรอิสระ 

 เม่ือ α และ a เป็นจดุตดัแกน Y ของสมการถดถอย หรือ คา่ของ Y เม่ือให้ตวัแปร
อิสระทัง้หมดมีคา่เทา่กบัศนูย์ 

 สว่น β และ b เป็นสมัประสิทธ์ิถดถอย (Partial Regression Coefficient) ของตวั
แปรอิสระแต่ละตวั ซึ่งหมายถึง อตัราการเปล่ียนแปลงของตวัแปร ตาม (Y) เม่ือตวัแปรอิสระนัน้
เปล่ียนไป 1 หนว่ย โดยตวัแปรอิสระตวัอ่ืนมีคา่คงท่ี 

 โดยท่ีคา่สมัประสิทธ์ิ a และ b สามารถค านวณได้จากสตูรดงันี ้

 

 

  

 

 

 โดยการวิเคราะห์เชิงถดถอยเชิงพหคุณูมีเง่ือนไขท่ีส าคญั ได้แก่ 

1. ความผิดพลาด (error) ต้องเป็นตวัแปรสุม่ และมีการแจกแจงแบบโค้งปกติ 

2. ความแปรปรวนของตวัแปรตาม (Y) ในทกุคา่ของตวัแปรอิสระ (X) จะต้องเทา่กนั 

3. คา่ความผิดพลาดของตวัแปรตาม (Y) แตล่ะคา่เป็นอิสระกนั 

4. ตวัแปรอิสระท่ีน ามาวิเคราะห์จะต้องเป็นอิสระกนั 
 

 

 

 

 

 



  58 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 

รูปแบบการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูของผลการศกึษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ทศันคติ
และแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของ
นกัศกึษาปริญญาตรี ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การเสนอผลการศกึษาครัง้นี ้กลุ่มวิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
ดงันี ้

n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง  

 ̅ แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 

S.D. แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

t แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณา t - Distribution  

MS แทน คา่เฉล่ียของผลรวมก าลงัสองของคะแนน (Mean of square)  

SS แทน ผลรวมคะแนนยกก าลงัสอง (Sum of square) 

df แทน ชัน้ขององศาอิสระ (Degree of freedom) 

F แทน คา่สถิตท่ีิใช้ทดสอบ Anova (F-test) 

B แทน คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอย (Unstandardized) 

r แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

R แทน ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ ส ห สั ม พั น ธ์ พ หุ คุ ณ 
 R2 แทน คา่ก าลงัสองของคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณุ 

Adjusted R2 แทน คา่สมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ท่ีปรับแก้แล้ว 

H0 แทน สมมตฐิานหลกั 

H1 แทน  สมมตฐิานรอง 

* แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจยัได้วิเคราะห์และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ออกเป็น 2 สว่น ตามล าดบั ดงันี ้

ส่วนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบง่ผลวิเคราะห์ออกเป็น 6 ตอน ดงันี ้ 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมลูสว่นประสมทางการตลาดบริการ 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์การเปิดรับส่ือดจิิทลัและส่ือสงัคมออนไลน์ 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมลูกลุม่อ้างอิง 

ตอนท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัทศันคตติอ่การเลือกศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ตอนท่ี 6 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับแนวโน้มการเลือกศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยัเอกชน
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพื่อการทดสอบสมมตฐิาน ดงันี ้

สมมติฐานที่  1 นักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีลักษณะ
สว่นบคุคล ประกอบด้วย เพศ ประเภทสถานศกึษาก่อนหน้า ระดบัการศกึษาผู้ปกครอง อาชีพของ
ผู้ปกครอง และรายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวท่ีแตกตา่งกันมีทศันคติและแนวโน้มการศึกษา
ตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตา่งกนั 

สมมตฐิานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ คณะ/หลกัสตูรท่ีเปิดสอน 
ค่าเล่าเรียน สถานท่ีและสภาพแวดล้อม การส่งเสริมทางการตลาด อาจารย์ผู้ สอน/บุคลากร 
กระบวนการ และภาพลักษณ์และการน าเสนอ มีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี 

สมมติฐานที่  3 การเปิดรับส่ือดิจิทัลและส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติและ
แนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของ
นกัศกึษาปริญญาตรี 

สมมตฐิานที่ 4 กลุม่อ้างอิง ประกอบด้วย ครอบครัว เพ่ือน/รุ่นพ่ี ครู/อาจารย์ และบคุคล
ท่ีมีช่ือเสียงท่ีแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่ทศันคตแิละแนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนขนาด
ใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรีแตกตา่งกนั 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบง่ผลวิเคราะห์ออกเป็น 6 ตอน ดงันี ้ 

ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ประเภทสถานศกึษาก่อนหน้า 
อาชีพผู้ ปกครอง การศึกษาผู้ปกครอง และรายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว โดยน าเสนอใน
รูปแบบของจ านวนและคา่ร้อยละ ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 3 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และคา่ร้อยละ ของเพศผู้ตอบแบบสอบถามตาม 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ 
    

 
ชาย 

 

198 48.0 

 
หญิง 

 

214 52.0 

 
รวม 

 

412 100.0 

 
จากตาราง 3 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมลูข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้

เป็นกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี ้จ านวน 412 คน จ าแนกตามเพศพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
สว่นใหญ่เป็นเพศชายมีจ านวน 198 คน คดิเป็นร้อยละ 48 และเพศหญิงมีจ านวน 214 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52 ตามล าดบั  

 
ตาราง 4 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และคา่ร้อยละของประเภทสถานศกึษาก่อนหน้าของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 

ประเภทสถานศกึษาก่อนหน้า 

 
โรงเรียนมธัยมศกึษาในก ากบัของรัฐ 

 
249 60.4 

 
โรงเรียนมธัยมศกึษาเอกชน 

 
118 28.6 
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ตาราง 4  (ตอ่) 
 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน(คน) ร้อยละ 

 

วิทยาลยัอาชีวศกึษา วิทยาลยัเทคนิค 
และ วิทยาลยัการอาชีพ  

45 10.9 

  โรงเรียนนานาชาติ 0 0 

  สถานศกึษาจากตา่งประเทศ 0 0 

 รวม 412 100.0 

 
จากตาราง 4 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมลูประเภทสถานศึกษาก่อนหน้าของผู้ตอบ

แบบสอบถามจ าแนกตามอาย ุพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยศกึษาโรงเรียนมธัยมศกึษา
ในก ากับของรัฐ จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 60.4 รองลงมาโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน 
จ านวน 118 คน คดิเป็นร้อยละ 28.6  และวิทยาลยัอาชีวศกึษา วิทยาลยัเทคนิค และ วิทยาลยัการ
อาชีพ จ านวน 45 คน คดิเป็นร้อยละ 10.9 ตามล าดบั 

 
ตาราง 5 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และคา่ร้อยละของอาชีพของผู้ปกครองของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนคน ร้อยละ 

อาชีพของผู้ปกครอง 
   

 

ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ/
พนกังานของรัฐ 

 162 39.3 

 
พนกังานบริษัทเอกชน 70 17.0 

 
เจ้าของธุรกิจสว่นตวั 156 37.9 

 อาชีพอิสระ  24 5.8 
  รวม 

 
412 100.0 

 
จากตาราง 5 แสดงจ านวนและร้อยละของอาชีพของผู้ปกครอง พบว่าผู้ปกครองของผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ/พนกังานของรัฐ จ านวน 
162 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมาคือเจ้าของธุรกิจส่วนตวั จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 
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37.9 พนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17 และอาชีพอิสระ จ านวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.8 ตามล าดบั 

 
ตาราง 6 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และคา่ร้อยละของระดบัการศกึษาผู้ปกครองของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนคน ร้อยละ 

ระดบัการศกึษาผู้ปกครอง 

 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 148 35.9 

 
ปริญญาตรี 191 46.4 

 
สงูกวา่ปริญญาตรี 73 17.7 

 
รวม 

 
412 100.0 

 

จากตาราง 6 แสดงจ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาผู้ ปกครองของผู้ ตอบ
แบบสอบถามพบวา่ ผู้ผู้ปกครองสว่นใหญ่มีการศกึษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 191 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.4 รองลงมาคือระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9 และ
ระดบัสงูกวา่ปริญญาตรี จ านวน 73 คน คดิเป็นร้อยละ 17.7 ตามล าดบั 

 
ตาราง 7 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และคา่ร้อยละของรายได้เฉล่ียตอ่เดือนของครอบครัวของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนคน ร้อยละ 
รายได้เฉล่ียตอ่เดือนของครอบครัว 

   
 

ต ่ากว่าหรือเทา่กบั 25,000 บาท 17 4.1 

 
25,001-35,000 บาท 110 26.7 

 
35,001-45,000 บาท 117 28.4 

 
45,001 บาทขึน้ไป 168 40.8 

            รวม 
 

412 100.0 

 
จากตาราง 7 แสดงจ านวนและร้อยละของรายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวของผู้ตอบ

แบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่มีรายได้ 45,001 บาทขึน้ไป จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 
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รองลงมาคือ 35,001-45,000 บาท จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 28.4  รายได้ 25,001-35,000 
บาท จ านวน 110 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.7 และ รายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท จ านวน 
17 คน คดิเป็นร้อยละ 4.1 ตามล าดบั 

 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยการหาคา่เฉล่ีย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 412 คน ได้
ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 8 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และคา่ร้อยละของรายได้เฉล่ียตอ่เดือนของครอบครัวของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ̅ S.D. ความคิดเหน็ 
1. ด้านหลกัสตูร 3.51 0.019 ดีมาก 
2. ด้านคา่ธรรมเนียมการศกึษา 3.23 0.023 ดี 
3. ด้านสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 3.39 0.021 ดีมาก 
4. ด้านการสง่เสริมทางการตลาด 3.15 0.029 ดี 
5. ด้านบคุลากร 3.21 0.030 ดี 
6. ด้านกระบวนการ 3.56 0.027 ดีมาก 
7. ด้านภาพลกัษณ์และการน าเสนอ 3.43 0.023 ดีมาก 
ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม 3.36 0.013 ดีมาก 

 
จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดบริการโดยรวมมีความคิด

เห็นอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.36 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดีมาก ได้แก่  ด้านกระบวนการ ด้านหลกัสตูร ด้านภาพลกัษณ์และการ
น าเสนอ และด้านสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.56 3.51 3.43 และ 3.39 และมี
ความเห็นอยูใ่นระดบัดี ได้แก่ ด้านคา่ธรรมเนียมการศกึษา ด้านบคุลากร และด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.23 3.21 และ 3.15 ตามล าดบั 
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ตาราง 9 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมลูสว่นประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านหลกัสตูร 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ̅ S.D. ความคิดเหน็ 
ด้านคณะ/หลักสูตรท่ีเปิดสอน 

   1. มีหลกัสตูร/สาขาวิชาท่ีแปลกใหม ่สร้างสรรค์และเป็น
เอกลกัษณ์แตกตา่งจากมหาวิทยาลยัอ่ืน 

3.53 0.025 ดีมาก 

2. มีศษิย์เก่าท่ีมีช่ือเสียงและประสบความส าเร็จ ท่ีเคยศกึษา
ในหลกัสตูร คณะ หรือสาขาวิชานัน้ ๆ เป็นจ านวนมาก 

3.45 0.032 ดีมาก 

3. หลกัสตูรเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานในปัจจบุนั 3.55 0.028 ดีมาก 
ด้านคณะ/หลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยรวม 3.51 0.019 ดีมาก 

 
จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านคณะ/

หลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.51 เม่ือ
พิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก ได้แก่  หลกัสตูรเป็น
ท่ีต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบนั, มีหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีแปลกใหม่ สร้างสรรค์และเป็น
เอกลกัษณ์แตกตา่งจากมหาวิทยาลยัอ่ืน และมีศิษย์เก่าท่ีมีช่ือเสียงและประสบความส าเร็จ ท่ีเคย
ศกึษาในหลกัสตูร คณะ หรือสาขาวิชานัน้ ๆ เป็นจ านวนมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.55 3.53 และ 
3.45 ตามล าดบั 

 
ตาราง 10 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมลูสว่นประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านคา่ธรรมเนียมการศกึษา 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ̅ S.D. ความคิดเหน็ 
ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา 

   1. คา่ธรรมเนียมการศกึษาสอดคล้องกบัคา่ครองชีพและ
เศรษฐกิจในปัจจบุนั 

3.13 0.037 ดี 

2. คา่ธรรมเนียมการศกึษาคงท่ีตลอดหลกัสตูร 3.34 0.032 ดีมาก 
3. คา่ธรรมเนียมการศกึษามีความครอบคลมุไปถึง
คา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ เชน่ คา่หนงัสือ ต ารา กิจกรรม ฯลฯ 

3.22 0.034 ดี 

ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยรวม 3.23 0.023 ดี 
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จากตาราง 10 ผลการวิ เคราะห์เ ก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้าน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.23 เม่ือ
พิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อค่าธรรมเนียมการศึกษาคงท่ีตลอด
หลกัสูตรในระดบัดีมาก และมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษามีความ
ครอบคลมุไปถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าหนงัสือ ต ารา กิจกรรม ฯลฯ และคา่ธรรมเนียมการศกึษา
สอดคล้องกับค่าครองชีพและเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.22 และ 3.13 
ตามล าดบั 

 
ตาราง 11 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมลูสว่นประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ̅ S.D. ความคิดเหน็ 
ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม 

   1. มหาวิทยาลยัมีท าเลท่ีตัง้อยูใ่กล้ ร้านค้า ร้านอาหาร 
ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ 

3.34 0.038 ดีมาก 

2. มหาวิทยาลยัตัง้อยูใ่นท าเลท่ีเดนิทางสะดวกสบาย
และหลากหลายชอ่งทาง ได้แก่ BTS MRT รถประจ าทาง 
รถตู้บริการ เป็นต้น 

3.31 0.036 ดีมาก 

3. มีอาคาร สภาพแวดล้อม และบรรยากาศท่ี  ร่มร่ืน 
สวยงาม ทนัสมยั เหมาะแก่การเรียน 

3.54 0.030 ดีมาก 
 

ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อมโดยรวม 3.39 0.021 ดีมาก 

 
จากตาราง 11 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดบริการ ด้านด้านสถานท่ี

และสภาพแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 เม่ือพิจารณารายข้อ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก ได้แก่ มีอาคาร สภาพแวดล้อม และ
บรรยากาศท่ี  ร่มร่ืน สวยงาม ทันสมัย เหมาะแก่การเรียน , มหาวิทยาลัยมีท าเลท่ีตัง้อยู่ใกล้ 
ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ และมหาวิทยาลัยตัง้อยู่ ในท าเลท่ีเดินทาง
สะดวกสบายและหลากหลายช่องทาง ได้แก่ BTS MRT รถประจ าทาง รถตู้บริการ เป็นต้น โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.54, 3.34 และ 3.31 ตามล าดบั 
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ตาราง 12 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมลูสว่นประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านการสง่เสริมทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ̅ S.D. ความคิดเหน็ 
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
1. มีการโฆษณาผา่นส่ือใหม ่ๆ และน าเสนอได้
นา่สนใจ เชน่ เว็บไซต์ Facebook Instagram 
Youtube Twitter เป็นต้น 

3.40 0.033 ดีมาก 

2. มีโปรโมชัน่ท่ีดงึดดูใจ เชน่ การทดลองเรียน การ
โอนย้ายสาขา/คณะ  เรียนก่อนจา่ยท่ีหลงั การผ่อน
ช าระคา่เลา่เรียน ทนุการศกึษา เป็นต้น 

3.29 0.036 ดีมาก 

3. มีการแจกของสมนาคณุ เม่ือสมคัรเข้าเรียน เชน่ 
โทรศพัท์มือถือ แท็ปเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2.75 0.047 ดี 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาดโดยรวม 3.15 0.029 ดี 

 
จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริม

ทางการตลาดโดยรวมมีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.15 เม่ือพิจารณารายข้อ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก ได้แก่ มีการโฆษณาผ่านส่ือใหม่ ๆ 
และน าเสนอได้น่าสนใจ เช่น เว็บไซต์ Facebook Instagram Youtube Twitter เป็นต้น และมี
โปรโมชัน่ท่ีดึงดดูใจ เช่น การทดลองเรียน การโอนย้ายสาขา/คณะ  เรียนก่อนจ่ายท่ีหลงั การผ่อน
ช าระคา่เลา่เรียน ทนุการศกึษา เป็นต้น  มี โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.40 และ 3.29 ตามล าดบั และมี
ความคดิเห็นรายข้อ มีการแจกของสมนาคณุ เม่ือสมคัรเข้าเรียน เช่น โทรศพัท์มือถือ แท็ปเล็ตหรือ
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น อยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.75  
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ตาราง 13 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมลูสว่นประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านบคุลากร 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ̅ S.D. ความคิดเหน็ 
ด้านบุคลากร 

   1. ผู้บริหารของมหาวิทยาลยัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั
ในวงกว้าง 

3.04 0.042 ดี 

2.อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถและช่ือเสียงเป็น
ท่ีรู้จกั 

3.23 0.039 ดี 

3. บคุลากร/เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานด้วยความ
เช่ียวชาญ ถกูต้อง และรวดเร็ว 

3.38 0.036 ดีมาก 

ด้านบุคลากรโดยรวม 3.22 0.030 ดี 

 
จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคลากร 

โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.22 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความคิดเห็น บุคลากร/เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานด้วยความเช่ียวชาญ ถูกต้อง และ
รวดเร็ว อยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.38 และมีความเห็นอยู่ในระดับดี ได้แก่ อาจารย์
ผู้สอนมีความสามารถและช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั และผู้บริหารของมหาวิทยาลยัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัใน
วงกว้าง โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.23 และ 3.04ตามล าดบั  

 
ตาราง 14 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมลูสว่นประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านกระบวนการ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ̅ S.D. ความคิดเหน็ 
ด้านกระบวนการ 

  
 

1. ขัน้ตอนการรับสมคัร การบริการ การให้ข้อมลู และอ่ืน ๆ ของ
มหาวิทยาลยัมีความสะดวกรวดเร็วและเข้าใจง่าย 

3.57 0.028 ดีมาก 

2. กระบวนการการช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษามีความทนัสมยั 
รวดเร็ว และมีหลายช่องทางให้เลือก 

3.55 0.031 ดีมาก 

ด้านกระบวนการรโดยรวม 3.56 0.027 ดีมาก 
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จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ด้าน
กระบวนการโดยรวมมีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดีมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.56 เม่ือพิจารณาราย
ข้อพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นอยูใ่นระดบัดีมาก ได้แก่ ขัน้ตอนการรับสมคัร การบริการ 
การให้ข้อมูล และอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลยัมีความสะดวกรวดเร็วและเข้าใจง่าย และกระบวนการ
การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษามีความทันสมัย รวดเร็ว และมีหลายช่องทางให้เลือก โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.57 และ 3.55 ตามล าดบั 

 
ตาราง 15 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมลูสว่นประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านภาพลกัษณ์และการน าเสนอ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ̅ S.D. ความคิดเหน็ 
ด้านภาพลักษณ์และการน าเสนอ 

   1. ช่ือเสียงมหาวิทยาลยัเป็นท่ีรู้จกัและนา่เช่ือถือ 3.69 0.026 ดีมาก 
2. ตรา สญัลกัษณ์ และจดุเดน่ของมหาวิทยาลยั
สามารถจดจ าได้ง่าย 

3.25 0.036 ดี 

ด้านลักษณะภาพลักษณ์และการน าเสนอ
โดยรวม 

3.43 0.024 ดีมาก 

 
จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดบริการ ด้านภาพลกัษณ์

และการน าเสนอโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.43 เม่ือ
พิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ช่ือเสียงมหาวิทยาลัยเป็นท่ีรู้จักและ
น่าเช่ือถือ อยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 และมีความคิดเห็น ตรา สัญลักษณ์ และ
จดุเดน่ของมหาวิทยาลยัสามารถจดจ าได้ง่าย ในระดบัดี มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.25  

 

ตอนที่  3 การวิเคราะห์ข้อมูลการเปิดรับส่ือดิจิทัลและส่ือสังคมออนไลน์ โดยการ
หาค่าเฉล่ีย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในข้อ 1 – 6 และการ
น าเสนอในรูปแบบของจ านวนและคา่ร้อยละในข้อท่ี 7 ของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 412 คน ดงัตาราง
ตอ่ไปนี ้
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ตาราง 16 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมลูการเปิดรับส่ือดจิิทลัและส่ือสงัคม
ออนไลน์ 

การเปิดรับส่ือดจิิทัลและส่ือสังคมออนไลน์  ̅ S.D. ความคิดเหน็ 
1. เว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั 3.49 0.025 สงูมาก 
2. Facebook 3.17 0.040 สงู 
3. Instagram 2.37 0.049 ต ่า 
4. Twitter 2.14 0.046 ต ่า 
5. Google 3.59 0.025 สงูมาก 
6. Youtube 2.64 0.038 สงู 

การเปิดรับส่ือดจิิทัลและส่ือสังคมออนไลน์
โดยรวม 

2.90 0.025 สูง 

 
จากตาราง 16 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัส่ือดจิิทลัและส่ือสงัคมออนไลน์โดยรวมมีความคิด

เห็นอยูอ่ยูใ่นระดบัสงู โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.90 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นตอ่ Google และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัอยู่ในระดบัสงูมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.59 
และ 3.49 ตามล าดบั มีความคิดเห็นต่อ Facebook และ Youtube ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.17 และ 2.64 ตามล าดับ และมีความคิดเห็นต่อ Instagram และ Twitter ในระดับมีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 2.37 และ 2.14 ตามล าดบั 

 
ตาราง 17 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมลูการเปิดรับส่ือดจิิทลัและส่ือสงัคม
ออนไลน์ ด้านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั 

การเปิดรับส่ือดจิิทัลและส่ือสังคมออนไลน์  ̅ S.D. ความคิดเหน็ 
1. เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

   1.1 ทา่นมกัเข้าชมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัเม่ือ
ต้องการค้นหาข้อมลูของคณะ หลกัสตูร คา่ธรรมเนียม 
ฯลฯ เป็นต้น 

3.57 0.029 สงูมาก 

1.2 ข้อมลูในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัทนัสมยั
ครบถ้วนตามท่ีทา่นต้องการ 

3.40 0.031 สงูมาก 

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดยรวม 3.48 0.024 สูงมาก 
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จากตาราง 17 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับการเปิดรับส่ือดิจิทลัและส่ือสงัคมออนไลน์ ด้าน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่อยู่ในระดบัสงูมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.48 
เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัสูงมาก ได้แก่ ท่านมกั
เข้าชมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัเม่ือต้องการค้นหาข้อมูลของคณะ หลกัสูตร ค่าธรรมเนียม ฯลฯ 
เป็นต้น และข้อมลูในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัทนัสมยัครบถ้วนตามท่ีท่านต้องการ โดยมีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 3.57 และ 3.40 ตามล าดบั  

 
ตาราง 18 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมลูการเปิดรับส่ือดจิิทลัและส่ือสงัคม
ออนไลน์ ด้าน Facebook 

การเปิดรับส่ือดจิิทัลและส่ือสังคมออนไลน์  ̅ S.D. ความคิดเหน็ 
2. Facebook 

   2.1 ทา่นมกัเข้าชมเพจ Facebook ของมหาวิทยาลยั  
เม่ือต้องการตดิตามข้อมลูขา่วสาร หรือสอบถามผู้ดแูล 
เม่ือมีข้อสงสยัท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรม และเร่ืองราวของ
มหาวิทยาลยั คณะ หลกัสตูร  ฯลฯ เป็นต้น 

3.32 0.042 สงูมาก 

2.2 โพสต์ตา่ง ๆ ในเพจ Facebook ของมหาวิทยาลยั
เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ ทนัสมยัดงึดดูความสนใจของท่าน 

3.02 0.043 สงู 

Facebook โดยรวม 3.17 0.040 สูง 

 
จากตาราง 18  ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับการเปิดรับส่ือดิจิทลัและส่ือสงัคมออนไลน์ ด้าน

Facebook โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่อยู่ในระดบัสงู โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.17 เม่ือพิจารณาราย
ข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ท่านมกัเข้าชมเพจ Facebook ของมหาวิทยาลัย  
เม่ือต้องการติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือสอบถามผู้ดแูล เม่ือมีข้อสงสยัท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรม และ
เร่ืองราวของมหาวิทยาลยั คณะ หลกัสตูร  ฯลฯ เป็นต้น อยู่ในระดบัสงูมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.32 
และมีความคิดเห็น โพสต์ตา่ง ๆ ในเพจ Facebook ของมหาวิทยาลยัเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ ทนัสมยั
ดงึดดูความสนใจของทา่น อยูใ่นระดบัสงู มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.02  
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ตาราง 19 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมลูการเปิดรับส่ือดจิิทลัและส่ือสงัคม
ออนไลน์ ด้าน Instagram 

การเปิดรับส่ือดิจิทัลและส่ือสังคมออนไลน์  ̅ S.D. ความคิดเหน็ 
3. Instagram 

   3.1 ทา่นมกัเข้าชม Instagram ของมหาวิทยาลยั  เม่ือ
ต้องการติดตามข้อมลูข่าวสาร กิจกรรม และเร่ืองราว
ของมหาวิทยาลยั 

2.49 0.052 ต ่า 

3.2 รูปภาพตา่ง ๆ ใน Instagram ของมหาวิทยาลยั
สวยงามและสามารถท าให้ท าให้ทา่นเกิดความสนใจ 

2.25 0.050 ต ่า 

Instagram โดยรวม 2.37 0.049 ต ่า 

 
จากตาราง 19  ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับการเปิดรับส่ือดิจิทลัและส่ือสงัคมออนไลน์ ด้าน 

Instagram โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่อยู่ในระดบัต ่า โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.37 เม่ือพิจารณาราย
ข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัต ่า ได้แก่  ท่านมกัเข้าชม Instagram ของ
มหาวิทยาลยั  เม่ือต้องการติดตามข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และเร่ืองราวของมหาวิทยาลยั และ
รูปภาพต่าง ๆ ใน Instagram ของสวยงามและสามารถท าให้ท าให้ท่านเกิดความสนใจ โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 2.49 และ 2.25 ตามล าดบั  

 
ตาราง 20 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมลูการเปิดรับส่ือดจิิทลัและส่ือสงัคม
ออนไลน์ ด้าน Twitter 

การเปิดรับส่ือดจิิทัลและส่ือสังคมออนไลน์  ̅ S.D. ความคิดเหน็ 
4. Twitter 

   4.1 ทา่นมกัเข้าชมและ Tweet หรือ Retweet 
Twitter ของมหาวิทยาลยั เม่ือต้องการตดิตาม
ข้อมลูขา่วสาร กิจกรรม และเร่ืองราวของ
มหาวิทยาลยั 

2.35 0.053 ต ่า 
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ตาราง 20 (ตอ่)    

การเปิดรับส่ือดจิิทัลและส่ือสังคมออนไลน์  ̅ S.D. ความคิดเหน็ 
4.2 ข้อความ/เนือ้หาท่ีมหาวิทยาลยั Tweet หรือ 
Retweet เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัความสนใจของ
ทา่นตอ่มหาวิทยาลยั 

1.95 0.045 ต ่า 

Twitter โดยรวม 2.14 0.046 ต ่า 

 
จากตาราง 20 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับการเปิดรับส่ือดิจิทลัและส่ือสงัคมออนไลน์ ด้าน 

Twitter โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่อยู่ในระดบัต ่า โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.14 เม่ือพิจารณารายข้อ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัต ่า ได้แก่  ท่านมักเข้าชมและ Tweet หรือ 
Retweet  Twitter ของมหาวิทยาลยั  เม่ือต้องการติดตามข้อมลูข่าวสาร กิจกรรม และเร่ืองราวของ
มหาวิทยาลยั และข้อความ/เนือ้หาท่ีมหาวิทยาลยั Tweet หรือ Retweet เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ
ความสนใจของทา่นตอ่มหาวิทยาลยั โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.35 และ 1.95 ตามล าดบั  

  
ตาราง 21 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมลูการเปิดรับส่ือดจิิทลัและส่ือสงัคม
ออนไลน์ ด้าน Google 

การเปิดรับส่ือดจิิทัลและส่ือสังคมออนไลน์  ̅ S.D. ความคิดเหน็ 
5. Google 

   5.1 ทา่นมกัใช้ Google ค้นหาข้อมลูของมหาวิทยาลยั 
คณะ หลกัสตูร คา่ธรรมเนียม การเดินทาง ท่ีตัง้  ชีวิต
นกัศกึษา ฯลฯ เป็นต้น 

3.67 0.027 สงูมาก 

5.2 Google สามารถให้ข้อมลูเชิงลกึ เชน่ วิชาท่ีน่าเรียน 
ร้านอาหารอร่อย หอพกัท่ีดี หรือปัญหาตา่ง ๆ ท่ีทา่น
ต้องการได้อยา่งครบถ้วน 

3.51 0.031 สงูมาก 

Google โดยรวม 3.59 0.025 สูงมาก 

 
จากตาราง 21 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับการเปิดรับส่ือดิจิทลัและส่ือสงัคมออนไลน์ ด้าน 

Google โดยรวมมีความคดิเห็นอยูอ่ยูใ่นระดบัสงูมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.59 เม่ือพิจารณาราย
ข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัสูงมาก ได้แก่  ท่านมกัใช้ Google ค้นหา
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ข้อมลูของมหาวิทยาลยั คณะ หลกัสตูร คา่ธรรมเนียม การเดินทาง ท่ีตัง้  ชีวิตนกัศกึษา ฯลฯ เป็น
ต้น และ Google สามารถให้ข้อมูลเชิงลึก เช่น วิชาท่ีน่าเรียน ร้านอาหารอร่อย หอพกัท่ีดี หรือ
ปัญหาตา่ง ๆ ท่ีทา่นต้องการได้อยา่งครบถ้วน โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.67 และ 3.51 ตามล าดบั  

 
ตาราง 22 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมลูการเปิดรับส่ือดจิิทลัและส่ือสงัคม
ออนไลน์ ด้าน Youtube 

การเปิดรับส่ือดจิิทัลและส่ือสังคมออนไลน์  ̅ S.D. ความคิดเหน็ 
6. Youtube 

   6.1 ทา่นมกัชมคลิปวิดีโอท่ีเก่ียวข้องกบั
มหาวิทยาลยั ผา่น Youtube เม่ือต้องการทราบ
ข้อมลูของมหาวิทยาลยั คณะ หลกัสตูร กิจกรรม  
ชีวิตนกัศกึษา ฯลฯ เป็นต้น 

2.88 0.047 สงู 

6.2 เนือ้หาในคลิปวิดีโอท่ีเก่ียวข้องกบัมหาวิทยาลยั
มีประโยชน์ สนกุสนาน และสามารถดงึดดูใจทา่น 

2.41 0.043 ต ่า 

Youtube โดยรวม 2.64 0.038 สูง 

 
จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับการเปิดรับส่ือดิจิทลัและส่ือสงัคมออนไลน์ ด้าน 

Youtube โดยรวมมีความคดิเห็นอยูอ่ยู่ในระดบัสงู โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.64 เม่ือพิจารณารายข้อ
พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นตอ่ทา่นมกัชมคลิปวิดีโอท่ีเก่ียวข้องกบัมหาวิทยาลยั ผ่าน 
Youtube เม่ือต้องการทราบข้อมูลของมหาวิทยาลยั คณะ หลกัสตูร กิจกรรม  ชีวิตนกัศกึษา ฯลฯ 
เป็นต้น ในระดบัสงู มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 2.88 และมีความเห็นตอ่เนือ้หาในคลิปวิดีโอท่ีเก่ียวข้องกับ
มหาวิทยาลยัมีประโยชน์ สนกุสนาน และสามารถดงึดดูใจทา่น ในระดบัต ่า มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.41 
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ตาราง 23 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และคา่ร้อยละของข้อมลูการเปิดรับส่ือดจิิทลัและส่ือสงัคม
ออนไลน์ ตามประเภทข้อมลูขา่วสารท่ีเปิดรับ 

ประเภทข้อมูลข่าวสารท่ีเปิดรับ จ านวนคน ร้อยละ 
คณะ สาขาวิชา และหลกัสตูร 181 43.9 
การเรียนการสอนและกิจกรรมตา่ง ๆ 110 26.7 
ชีวิตในมหาวิทยาลยั 21 5.1 
คา่เลา่เรียนและคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ 62 15.0 
ทนุการศกึษา 4 1.0 
สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลยั 34 8.3 
อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ 0 0 

รวม 412 100.0 

 
จากตาราง 23 แสดงจ านวนและร้อยละของประเภทข้อมูลข่าวสารท่ีเปิดรับของผู้ตอบ

แบบสอบถามพบว่า คณะ สาขาวิชา และหลกัสูตร เป็นข้อมูลข่าวสารท่ีเปิดรับมากท่ีสุด จ านวน 
181 คน คิดเป็นร้อยละ 43.9 รองลงมาคือการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ จ านวน 110 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.7  ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15 
สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลยั จ านวน 34คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ชีวิตในมหาวิทยาลยั จ านวน 21 
คน คดิเป็นร้อยละ 5.1 และทนุการศกึษาจ านวน 4 คน คดิเป็นร้อยละ 1 ตามล าดบั 
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ตอนที่  4 การวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มอ้างอิง โดยน าเสนอในรูปแบบของจ านวนและค่า
ร้อยละ ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 24 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และคา่ร้อยละ ของข้อมลูกลุม่อ้างอิง รายข้อผู้ ท่ีทา่นขอ
ค าแนะน า ชกัชวน หรือเป็นต้นแบบท่ีท าให้ท่านเลือกศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัแหง่นี  ้

กลุ่มอ้างอิง จ านวน(คน) ร้อยละ 

ผู้ ท่ีทา่นขอค าแนะน า ชกัชวน หรือเป็นต้นแบบท่ีท าให้เลือก
ศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัแหง่นี ้

     ครอบครัว  145 35.2 

 

เพ่ือน/รุ่นพ่ี 

 

212 51.5 

 ครู/อาจารย์  32 7.8 

 
นกัร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล และ   
ผู้ ท่ีมีช่ือเสียง  

15 3.6 

 อ่ืน ๆ โปรดระบ.ุ.... (ยกเว้นตวัทา่น)  8 1.9 

  รวม 
 

412 100.0 

 
จากตาราง 24 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมลูกลุ่มอ้างอิง รายข้อผู้ ท่ีท่านขอค าแนะน า 

ชกัชวน หรือเป็นต้นแบบท่ีท าให้ท่านเลือกศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัแห่งนี  ้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ขอค าแนะน าจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี มากท่ีสดุ จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมา 
ได้แก่ ครอบครัว จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 35.2 ครู/อาจารย์ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.8 นกัร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ีมีช่ือเสียง จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 และบุคคล
อ่ืน ๆ (ยกเว้นตวัทา่น) จ านวน 8 คน คดิเป็นร้อยละ 1.9 ตามล าดบั  
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ตาราง 25 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และคา่ร้อยละ ของข้อมลูกลุม่อ้างอิง รายข้อผู้ใดมีอิทธิพลตอ่
การเลือกศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชนของทา่นมากท่ีสดุ 

  กลุ่มอ้างอิง จ านวนคน ร้อยละ 
ผู้ใดมีอิทธิพลตอ่การเลือกศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชน
ของทา่นมากท่ีสดุ 

    

 

ครอบครัว 

 

281 68.2 

 

เพ่ือน/รุ่นพ่ี 

 

96 23.3 

 ครู/อาจารย์  19 4.6 

 
นกัร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ี
มีช่ือเสียง  

16 3.9 

 อ่ืน ๆ (ยกเว้นตวัทา่น)  0 0 

            รวม   412 100.0 

 
  จากตาราง 25 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมลูกลุ่มอ้างอิง รายข้อผู้ ใดมีอิทธิพลตอ่การ
เลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนของท่านมากท่ีสุดพบว่า ครอบครัวมีอิทธิพลต่อผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ต่อการเลือกศึกษามากท่ีสุด จ านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 68.2 
รองลงมา ได้แก่ เพ่ือน/รุ่นพ่ี จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 ครู/อาจารย์ จ านวน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.6 นกัร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ีมีช่ือเสียง จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 
ตามล าดบั  
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ตอนท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัทศันคตติอ่การเลือกศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการหาค่าเฉล่ีย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 26 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของทศันคติตอ่การเลือกศกึษาใน
มหาวิทยาลยัเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ทัศนคตต่ิอการเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ̅ S.D. ความคิดเหน็ 

1. ท่านคิดว่าช่ือเสียง คณุคา่ และภาพลกัษณ์ของ
มหาวิทยาลยัเอกชนไมแ่ตกตา่งกบัมหาวิทยาลยัของรัฐบาล 

3.15 0.851 ดี 

2. ท่านคิดว่าการเรียนในมหาวิทยาลยัเอกชนมีอิสระทาง
ความคดิและการแสดงออกมากกวา่มหาวิทยาลยัรัฐบาล 

3.34 0.749 ดีมาก 

3. ท่านเช่ือวา่มหาวิทยาลยัเอกชนสามารถตอบสนองความ
ต้องการศกึษาในคณะท่ีช่ืนชอบมากกวา่มหาวิทยาลยัรัฐบาล 

3.47 0.640 ดีมาก 

4. ท่านเช่ือวา่บณัฑิตมหาวิทยาลยัเอกชนสามารถประสบ
ความส าเร็จในอาชีพการงานได้ไมแ่ตกตา่งกบับณัฑิต
มหาวิทยาลยัของรัฐบาล 

3.62 0.501 ดีมาก 

ทัศนคตต่ิอการเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรวม 

3.39 0.403 ดีมาก 

 
                จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติต่อการเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี
มาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.39 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัดีมาก ได้แก่ ท่านเช่ือว่าบณัฑิตมหาวิทยาลยัเอกชนสามารถประสบความส าเร็จในอาชีพ
การงานได้ไมแ่ตกตา่งกบับณัฑิตมหาวิทยาลยัของรัฐบาล ท่านเช่ือว่ามหาวิทยาลยัเอกชนสามารถ
ตอบสนองความต้องการศึกษาในคณะท่ีช่ืนชอบมากกว่ามหาวิทยาลยัรัฐบาล และท่านคิดว่าการ
เรียนในมหาวิทยาลยัเอกชนมีอิสระทางความคิดและการแสดงออกมากกว่ามหาวิทยาลยัรัฐบาล 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.62 3.47 และ 3.34 ตามล าดับ และมีความคิดเห็น ท่านคิดว่าช่ือเสียง 
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คณุค่า และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนไม่แตกต่างกับมหาวิทยาลัยของรัฐบาล อยู่ใน
ระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ีย 3.15   
ตอนที่  6 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการหาค่าเฉล่ีย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 27 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของแนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยั
เอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

แนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ̅ S.D. ความคิดเหน็ 

ทา่นจะแนะน าให้บคุคลอ่ืนท่ีทา่นรู้จกัเลือกศกึษาใน
มหาวิทยาลยัเอกชนแหง่นี ้

3.43 0.542 สงูมาก 

ทา่นจะเลือกศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ ณ มหาวิทยาลยั
เอกชนแหง่นี ้

3.21 0.657 สงู 

แนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรวม 

3.32 0.504 สูงมาก 

 
                จากตาราง 27 ผลการวิ เคราะห์แนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี
มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.32 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น 
ทา่นจะแนะน าให้บคุคลอ่ืนท่ีทา่นรู้จกัเลือกศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชนแห่งนี ้อยู่ในระดบัดีมาก มี
คา่เฉล่ียเท่ากับ 3.43 และมีความคิดเห็น ท่านจะเลือกศึกษาตอ่ในระดบัท่ีสูงขึน้ ณ มหาวิทยาลยั
เอกชนแหง่นี ้อยูใ่นระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ีย 3.21 

 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือการทดสอบสมมตฐิาน ดงันี ้

สมมติฐานที่  1 นักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีลักษณะ
สว่นบคุคล ประกอบด้วย เพศ ประเภทสถานศกึษาก่อนหน้า ระดบัการศกึษาผู้ปกครอง อาชีพของ
ผู้ปกครอง และรายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวท่ีแตกตา่งกันมีทศันคติและแนวโน้มการศึกษา
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ตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตา่งกนั ซึ่งสามารถเขียน
สมมตฐิานยอ่ยได้ดงันี ้

สมมติฐานที่  1.1 นักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีเพศ
ต่างกัน มีการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แตกตา่งกนั 

H0: นกัศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีเพศต่างกัน มีการเลือก
ศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: นกัศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีเพศต่างกัน มีการเลือก
ศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตา่งกนั 

โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent Sample t-test ) ในการทดสอบความแตกตา่งระหว่าง
คา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน และใช้ สถิติ Levene’s Test ในการทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มตวัแปร ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยจะ
ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิาน (H1) เม่ือระดบันยัทางสถิตมีิคา่น้อยกวา่ 0.05  

ซึง่หากผลการทดสอบพบวา่ระดบันยัทางสถิติมีคา่น้อยกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่มตวัแปรตามมีความ
แปรปรวนแตกตา่งกนั แตถ้่าหากระดบันยัทางสถิติมีคา่มากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดงว่ากลุ่มตวั
แปรตามมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั 

 
ตาราง 28 แสดงการตรวจสอบคา่ความแปรปรวนการเลือกศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตล่ะกลุม่เพศโดยใช้ Levene’s Test 

การเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Levene’s Test for Equality of 
Variances 

F Sig 
ทศัคติตอ่การเลือกศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3.148 0.077 

แนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

0.951 0.330 
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จากตาราง 28 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานค่าความแปรปรวนของการเลือกศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลของแต่ละกลุ่มเพศ โดยใช้ 
Levene’s Test พบว่า ทศัคติตอ่การเลือกศึกษาในมหาวิทยาลยัเอกชนในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และแนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.077 และ 0.330 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และ ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง  (H1) หมายความว่ามีคา่ความแปรปรวนไม่แตกตา่งกนัจึงทดสอบคา่ t กรณีความ
แปรปรวนเทา่กนั (Equal Variance assumed) 

 
ตาราง 29 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการเลือกศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่
ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ าแนกตามเพศ 

การเลือกศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชนขนาดใหญ่ใน

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
เพศ 

t-test for Equality of Means 

 ̅ S.D. t df Sig. (2-tailed) 
ทศัคติตอ่การเลือกศกึษา
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ชาย 3.44 0.416 2.405 410 0.017* 
หญิง 3.35 0.386 2.398   

แนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยั
เอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 

ชาย 3.39 0.520 2.576 410 0.010* 

หญิง 
3.26 0.481 2.568 

  

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 29 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างต่อการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยจ าแนกตามเพศพบวา่ 

ทัศคติต่อการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลมีคา่ Sig. เท่ากบั 0.017 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นกัศกึษาปริญญาตรีท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีทศันคติต่อ
การเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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แนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมี
คา่ Sig. เทา่กบั 0.010 ซึง่มีคา่น้อยกวา่0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า นักศึกษาปริญญาตรีท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีแนวโน้มการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
สมมติฐานที่ 1.2 นกัศกึษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีประเภท

สถานศึกษาก่อนหน้าแตกต่างกัน มีการ เลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกตา่งกนั 

H0: นกัศกึษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีประเภทสถานศกึษาก่อน
หน้าตา่งกนั มีการเลือกศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่
แตกตา่งกนั 

H1: นกัศกึษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีประเภทสถานศกึษาก่อน
หน้าต่างกัน มีการเลือกศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แตกตา่งกนั 

โดยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ใน
การทดสอบความแตกต่างของประเภทสถานศึกษากบัการเลือกศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาด
ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพ่ือเปรียบเทียบทดสอบคา่ความแตกตา่งคา่เฉล่ียของตวั
แปรแตล่ะตวัท่ีมีกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ขึน้ไป ดงันี ้

ทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มตวัแปร โดยใช้สถิติ Levene’s 
Test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่าระดบันยัทางสถิติมีคา่น้อยกว่า 
0.05 แสดงว่ากลุ่มตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกัน แต่ถ้าหากระดบันยัทางสถิติมีค่า
มากกวา่หรือเทา่กบั 0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรตามมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั 

หากกรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกัน จะทดสอบความสัมพันธ์โดยสถิติ
ทดสอบ Brown-Forsythe และกรณีท่ีตัวแปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทดสอบ
ความสมัพนัธ์โดย สถิติ F-test ในตาราง ANOVA ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ทัง้นีห้าก
ยอมรับสมมติฐานรอง (H0) หมายความว่ามีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) โดยใช้วิธี ทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
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Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิ 0.05  ตอ่ไป ซึง่ถ้าหากระดบันยัส าคญัทางสถิติมีคา่มากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดงว่ากลุ่ม
ตวัแปรไมมี่ความแตกตา่งกนั 

ตาราง 30 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานค่าความแปรปรวนของการเลือกศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ าแนกตามประเภทสถานศกึษาก่อนหน้า 

การเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาด
ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
จ าแนกตามประเภทสถานศึกษาก่อนหน้า 

Levene 
Statistic 

df1 df2  Sig.  

ทศันคติตอ่การเลือกศกึษามหาวิทยาลยั
เอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล 

2.683 2 409 0.070 

แนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชน
ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

0.477 2 409 0.621 

 
จากตาราง 30 ผลการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนของการเลือกศกึษามหาวิทยาลยัเอกชน

ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจ าแนกตามประเภทสถานศกึษาก่อนหน้าพบวา่ 

ทศัคติตอ่การเลือกศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.070 และแนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลมีคา่ Sig. เท่ากบั 0.621 ซึ่งมีคา่มากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเอกชนขนาด
ใหญ่ท่ีมีประเภทสถานศึกษาก่อนหน้าแตกต่างกัน มีทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีคา่ความแปรปรวนไม่แตกตา่ง
กนัจงึใช้สถิต ิF-test ในการทดสอบ ดงัตาราง 31 
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ตาราง 31 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการเลือกศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่
ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ าแนกประเภทสถานศกึษาก่อนหน้า โดยใช้ F-test 

การเลือกศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล จ าแนกตาม

ประเภทสถานศึกษาก่อนหน้า 

F-test 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ทศันคติตอ่การเลือกศกึษา
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่
ในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล  

ระหวา่งกลุม่ 0.394 2 0.197 1.214 0.298 
ภายในกลุม่ 66.397 409 0.162   
รวม 66.792 411       

แนวโน้มการศกึษาตอ่
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่
ในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล 

ระหวา่งกลุม่ 0.645 2 0.322 1.273 0.281 
ภายในกลุม่ 103.564 409 0.253   
รวม 104.209 411       

 
จากตาราง 31 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน

ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ าแนกตามประเภทสถานศึกษาก่อนหน้า โดยใช้  
F-test พบว่าทัง้ทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.298 และ 0.281 ซึ่งมีคา่มากกว่า 0.05 นัน่
คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่านกัศกึษาปริญญา
ตรีมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีประเภทสถานศึกษาก่อนหน้าแตกต่างกัน มีทัศนคติและ
แนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลไม่
แตกตา่งกนั  
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สมมตฐิานที่ 1.3 นกัศกึษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีอาชีพของ
ผู้ปกครองแตกต่างกัน มีการเลือกศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลแตกตา่งกนั 

H0: นักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีอาชีพของผู้ ปกครอง
ต่างกัน มีการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่
แตกตา่งกนั 

H1: นักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีอาชีพของผู้ ปกครอง
ต่างกัน มีการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แตกตา่งกนั 

โดยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ใน
การทดสอบความแตกตา่งของอาชีพของผู้ปกครองกับการเลือกศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาด
ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพ่ือเปรียบเทียบทดสอบคา่ความแตกตา่งคา่เฉล่ียของตวั
แปรแตล่ะตวัท่ีมีกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ขึน้ไป ดงันี ้

ทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มตวัแปร โดยใช้สถิติ Levene’s 
Test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่าระดบันยัทางสถิติมีคา่น้อยกว่า 
0.05 แสดงว่ากลุ่มตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกัน แต่ถ้าหากระดบันยัทางสถิติมีค่า
มากกวา่หรือเทา่กบั 0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรตามมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั 

หากกรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกัน จะทดสอบความสัมพันธ์โดยสถิติ
ทดสอบ Brown-Forsythe และกรณีท่ีตัวแปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทดสอบ
ความสมัพนัธ์โดย สถิติ F-test ในตาราง ANOVA ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ทัง้นีห้าก
ยอมรับสมมติฐานรอง (H0) หมายความว่ามีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) โดยใช้วิธี ทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิ 0.05  ตอ่ไป ซึง่ถ้าหากระดบันยัส าคญัทางสถิติมีคา่มากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดงว่ากลุ่ม
ตวัแปรไมมี่ความแตกตา่งกนั 
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ตาราง 32 แสดงผลการทดสอบสมมตฐิานคา่ความแปรปรวนของการเลือกศกึษามหาวิทยาลยั
เอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ าแนกตามอาชีพของผู้ปกครอง 

การเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่
ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
จ าแนกตามอาชีพของผู้ปกครอง 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig 

ทศันคติตอ่การเลือกศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาด
ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

1.297 3 408 0.275 

แนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนขนาด
ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

1.663 3 408 0.174 

 
จากตาราง 32 ผลการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนของการเลือกศกึษามหาวิทยาลยัเอกชน

ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจ าแนกตามอาชีพของผู้ปกครองพบวา่ 

ทัศคติต่อการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลมีค่า Sig. เท่ากับ 0.275 และแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีค่า Sig. เท่ากับ 0.174 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีอาชีพของผู้ ปกครองแตกต่างกัน มีทัศนคติและแนวโน้ม
การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีค่าความ
แปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนัจงึใช้สถิต ิF-test ในการทดสอบ ดงัตาราง 33 
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ตาราง 33 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการเลือกศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่
ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ าแนกอาชีพของผู้ปกครอง โดยใช้ F-test 
การเลือกศึกษามหาวิทยาลัย

เอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑลจ าแนกตามอาชีพ
ของผู้ปกครอง 

F-test 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ทศันคติตอ่การเลือกศกึษา
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

ระหวา่งกลุม่ 0.067 3 0.022 0.136 0.938 
ภายในกลุม่ 66.725 408 0.164 

  
รวม 66.792 411  

  
แนวโน้มการศกึษาตอ่
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ระหวา่งกลุม่ 1.424 3 0.475 1.884 0.132 

ภายในกลุม่ 102.785 408 0.252   
รวม 104.209 411    

 
จากตาราง 33 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน

ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ าแนกตามอาชีพของผู้ปกครอง โดยใช้ F-test 
พบว่าทศันคติและแนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล  มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.938 และ 0.132 ซึ่งมีคา่มากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน
หลกั (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่านกัศกึษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเอกชน
ขนาดใหญ่ท่ีมีอาชีพของผู้ปกครองไมแ่ตกตา่งกนั 

    
            สมมติฐานที่  1.4 นักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีระดับ
การศึกษาของผู้ ปกครองแตกต่างกัน มีการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกตา่งกนั 

H0: นักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีระดบัการศึกษาของ
ผู้ ปกครองต่างกัน มีการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลไมแ่ตกตา่งกนั 
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H1: นักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีระดบัการศึกษาของ
ผู้ ปกครองต่างกัน มีการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลแตกตา่งกนั 

โดยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ใน
การทดสอบความแตกต่างของระดบัการศึกษาของผู้ ปกครองกับการเลือกศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพ่ือเปรียบเทียบทดสอบค่าความแตกต่าง
คา่เฉล่ียของตวัแปรแตล่ะตวัท่ีมีกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ขึน้ไป ดงันี ้

ทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มตวัแปร โดยใช้สถิติ Levene’s 
Test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่าระดบันยัทางสถิติมีคา่น้อยกว่า 
0.05 แสดงว่ากลุ่มตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกัน แต่ถ้าหากระดบันยัทางสถิติมีค่า
มากกวา่หรือเทา่กบั 0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรตามมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั 

หากกรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกัน จะทดสอบความสัมพันธ์โดยสถิติ
ทดสอบ Brown-Forsythe และกรณีท่ีตัวแปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทดสอบ
ความสมัพนัธ์โดย สถิติ F-test ในตาราง ANOVA ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ทัง้นีห้าก
ยอมรับสมมติฐานรอง (H0) หมายความว่ามีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) โดยใช้วิธี ทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิ 0.05  ตอ่ไป ซึง่ถ้าหากระดบันยัส าคญัทางสถิติมีคา่มากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดงว่ากลุ่ม
ตวัแปรไมมี่ความแตกตา่งกนั 
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ตาราง 34 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานค่าความแปรปรวนของการเลือกศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามระดบัการศกึษาของผู้ปกครอง 

การเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาด
ใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จ าแนกตามระดับการศึกษาของผู้ปกครอง 

Levene 
Statistic  

df1  df2  Sig.  

ทศันคติตอ่การเลือกศกึษามหาวิทยาลยัเอกชน
ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

1.188 2 409 0.306 

แนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาด
ใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

0.852 2 409 0.427 

 

จากตาราง 34 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานค่าความแปรปรวนของการเลือกศึกษา
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามระดบัการศกึษาของ
ผู้ปกครองพบวา่ 

ทัศคติต่อการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลมีค่า Sig. เท่ากับ 0.306 และแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีค่า Sig. เท่ากับ 0.427 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีระดับการศึกษาของผู้ ปกครองแตกต่างกัน มีทัศนคติและ
แนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีค่า
ความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนัจงึใช้สถิต ิF-test ในการทดสอบ ดงัตาราง 35 
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ตาราง 35 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการเลือกศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่
ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ าแนกตามระดบัการศกึษาของผู้ปกครอง โดยใช้ F-test 
การเลือกศึกษามหาวิทยาลัย

เอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
จ าแนกตามระดับการศึกษาของ

ผู้ปกครอง 

F-test 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ทศันคติตอ่การเลือกศกึษา
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

ระหวา่งกลุม่ 0.063 2 .032 0.194 0.824 
ภายในกลุม่ 66.728 409 0.163 

  รวม 66.792 411       
แนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยั
เอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ระหวา่งกลุม่ 0.096 2 .048 0.188 0.829 
ภายในกลุม่ 104.113 409 0.255   
รวม 104.209 411       

 
จากตาราง 35 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการเลือกศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน

ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ าแนกตามระดบัการศึกษาของผู้ปกครอง โดยใช้ 
F-test พบวา่ทศันคตแิละแนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.824 และ 0.829 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่านักศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีระดบัการศกึษาของผู้ปกครอง ไมแ่ตกตา่งกนั 

 
สมมติฐานที่  1.5 นักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวแตกต่างกัน มีการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกตา่งกนั 

H0: นกัศกึษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนของ
ครอบครัวต่างกัน มีการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: นกัศกึษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนของ
ครอบครัวต่างกัน มีการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลแตกตา่งกนั 
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โดยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ใน
การทดสอบความแตกตา่งของรายได้เฉล่ียตอ่เดือนของครอบครัวกบัการเลือกศกึษามหาวิทยาลยั
เอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพ่ือเปรียบเทียบทดสอบค่าความแตกต่าง
คา่เฉล่ียของตวัแปรแตล่ะตวัท่ีมีกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ขึน้ไป ดงันี ้

ทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มตวัแปร โดยใช้สถิติ Levene’s 
Test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่าระดบันยัทางสถิติมีคา่น้อยกว่า 
0.05 แสดงว่ากลุ่มตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกัน แต่ถ้าหากระดับนัยทางสถิติมีค่า
มากกวา่หรือเทา่กบั 0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรตามมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั 

หากกรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกัน จะทดสอบความสัมพันธ์โดยสถิติ
ทดสอบ Brown-Forsythe และกรณีท่ีตัวแปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทดสอบ
ความสมัพนัธ์โดย สถิติ F-test ในตาราง ANOVA ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ทัง้นีห้าก
ยอมรับสมมติฐานรอง (H0) หมายความว่ามีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) โดยใช้วิธี ทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิ 0.05  ตอ่ไป ซึง่ถ้าหากระดบันยัส าคญัทางสถิติมีคา่มากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดงว่ากลุ่ม
ตวัแปรไมมี่ความแตกตา่งกนั 
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ตาราง 36 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานค่าความแปรปรวนของการเลือกศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือนของ
ครอบครัว 

การเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ าแนกรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนของครอบครัว 

Levene 
Statistic  

df1 df2  Sig. 

ทศันคติตอ่การเลือกศกึษามหาวิทยาลยั
เอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

0.870 3 408 0.457 

แนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยั
เอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

0.389 3 408 0.761 

 
จากตาราง 36 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานค่าความแปรปรวนของการเลือกศึกษา

มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามระดบัการศกึษาของ
ผู้ปกครองพบวา่ 

ทัศคติต่อการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลมีค่า Sig. เท่ากับ 0.457 และแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีค่า Sig. เท่ากับ 0.761 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวแตกต่างกัน มีทศันคติและ
แนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีค่า
ความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนัจงึใช้สถิต ิF-test ในการทดสอบ ดงัตาราง 37 
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ตาราง 37 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการเลือกศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่
ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือนของครอบครัว โดยใช้ F-test 

การเลือกศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชนขนาดใหญ่ใน

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อ

เดือนของครอบครัว 

F-test 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ทศันคติตอ่การเลือกศกึษา
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

ระหวา่งกลุม่ 0.200 3 0.067 0.408 0.747 
ภายในกลุม่ 66.592 408 0.163 

  รวม 66.792 411       
แนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยั
เอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ระหวา่งกลุม่ 0.570 3 0.190 0.748 0.524 
ภายในกลุม่ 103.639 408 0.254   
รวม 104.209 411       

 
จากตาราง 37 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน

ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือนของครอบครัว โดย
ใช้ F-test พบว่าทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.747 และ 0.524 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นัน่
คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่านกัศกึษาปริญญา
ตรีมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนของครอบครัวไมแ่ตกตา่งกนั 

 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ คณะ/หลกัสตูรท่ีเปิดสอน 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สถานท่ีและสภาพแวดล้อม การส่งเสริมทางการตลาด อาจารย์ผู้สอน/
บุคลากร กระบวนการ และภาพลักษณ์และการน าเสนอ มีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวโน้ม
การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษา
ป ริ ญ ญ า ต รี ซึ่ ง ส า ม า ร ถ เ ขี ย น ส ม ม ติ ฐ า น ย่ อ ย ไ ด้ ดั ง นี  ้
 สมมติฐานที่ 2.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ คณะ/หลกัสตูรท่ีเปิดสอน 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สถานท่ีและสภาพแวดล้อม การส่งเสริมทางการตลาด อาจารย์ผู้สอน/
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บุคลากร กระบวนการ และภาพลักษณ์และการน าเสนอ อิทธิพลต่อทัศนคติในการเลือกศึกษา
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี 

H0:  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไ ด้แก่  คณะ/หลักสูตร ท่ี เ ปิดสอน 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สถานท่ีและสภาพแวดล้อม การส่งเสริมทางการตลาด อาจารย์ผู้สอน/
บคุลากร กระบวนการ และภาพลกัษณ์และการน าเสนอ ไม่มีอิทธิพลตอ่ทศันคติในการเลือกศกึษา
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี 

H1:  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไ ด้แก่  คณะ/หลักสูตร ท่ี เ ปิดสอน 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สถานท่ีและสภาพแวดล้อม การส่งเสริมทางการตลาด อาจารย์ผู้สอน/
บุคลากร กระบวนการ และภาพลกัษณ์และการน าเสนอ มีอิทธิพลต่อทศันคติในการเลือกศึกษา
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี 

ส าหรับสถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู (Multiple 
Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter ใช้ ระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) ก็ ตอ่เม่ือคา่ Sig. มี
คา่น้อยกวา่ 0.05 ซึง่ผลการทดสอบแสดง ดงัตาราง 38  

 
ตาราง 38 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพล
ต่อทศันคติในการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ของนกัศกึษาปริญญาตรี โดยสถิต ิLinear Regression 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 5.390 7 0.770 5.067 0.000* 

Residual 61.401 404 0.152   
Total 66.792 411    

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 38 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ คณะ/
หลกัสตูรท่ีเปิดสอน คา่ธรรมเนียมการศกึษา สถานท่ีและสภาพแวดล้อม การสง่เสริมทางการตลาด 
อาจารย์ผู้สอน/บุคลากร กระบวนการ และภาพลกัษณ์และการน าเสนอ มี อิทธิพลต่อทศันคติใน
การเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษา
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ปริญญาตรี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก และยอมรับ
สมมติฐานรอง หมายความว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอ่ทศันคติในการ
เลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษา
ปริญญาตรี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีสร้างไว้และสามารถ
สร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณูสามารถค านวณหา
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู ได้ ดงัตาราง 39 

 
ตาราง 39 แสดงผลการวิเคราะห์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลตอ่ทศันคตใิน
การเลือกศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษา
ปริญญาตรี โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple Regression วิธี Enter 

ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ 

Unstandardized 
(B) 

SE 
Standardized 

(β) 
t Sig. 

คา่คงท่ี (Constant) 2.095 .288  7.2848 .000* 

คณะ/หลกัสตูรที่เปิดสอน(X1) .212 .053 .211 3.994 .000* 

คา่ธรรมเนียมการศกึษา(X2) .066 .043 .077 1.538 .125 

สถานท่ีและสภาพแวดล้อม(X3) .038 .044 .042 .869 .385 
การสง่เสริมทางการตลาด(X4) -.028 .037 -.043 -.775 .439 
อาจารย์ผู้สอน/บคุลากร(X5) .017 .036 .026 .472 .637 
กระบวนการ(X6) -.068 .039 -.095 -1.756 .080 
ภาพลกัษณ์และการน าเสนอ(X7) .142 .041 .171 3.470 .001* 

r  = 0.284 Adjusted R2 = 0.065 

R2 = 0.081 SE = 0.38985 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 39 ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า Beta แสดง อิทธิพลต่อทศันคติในการเลือก
ศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี 
(y1) มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรง เชิงบวกกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ในด้านคณะ/
หลกัสตูรท่ีเปิดสอน (X1) และภาพลกัษณ์และการน าเสนอ (X7)  
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คา่ Adjusted R Square (R2) มีคา่เท่ากบั 0.065 หมายความว่า ตวัแปรอิสระในสมการนี ้
สามารถอธิบายอิทธิพลต่อทัศนคติในการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาปริญญาตรี (y1) ได้ร้อยละ 6.5 และค่าคงท่ี 
(Constant) มีคา่เท่ากบั 2.095 และมีคา่ p เท่ากบั .000 น้อยกว่า .010 ท าให้คา่คงท่ี (Constant) 
มีอิทธิพลต่อทัศนคติในการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี (y1) 

ผลการวิเคราะห์พบวา่ คา่ Beta แสดง อิทธิพลตอ่ทศันคติในการเลือกศกึษามหาวิทยาลยั
เอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี (y1) มีความสมัพนัธ์
เชิงเส้นตรง เชิงบวกกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ในด้านคณะ/หลกัสูตรท่ีเปิดสอน 
(X1) และภาพลกัษณ์และการน าเสนอ (X7) 

เม่ือพิจารณาหาค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ในด้านคณะ/หลักสูตรท่ีเปิดสอน (X1) มีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากับ .212 
หมายความว่า เม่ือนกัศกึษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ให้ความคิดเห็นกบัคณะ/
หลักสูตรท่ีเปิดสอน เพิ่มขึน้ 1หน่วย จะท าให้มีทัศนคติในการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลดีขึน้ .212 หนว่ย  

เม่ือพิจารณาหาค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ในด้านภาพลกัษณ์และการน าเสนอ (X7) มีค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากับ .142 
หมายความว่า เม่ือนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ให้ความคิดเห็นกับ
ภาพลกัษณ์และการน าเสนอเพิ่มขึน้ 1หน่วย จะท าให้มีทศันคติในการเลือกศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลดีขึน้ .142 หนว่ย  

หากไม่พิจารณาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อทัศนคติในการเลือกศึกษา
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศึกษาปริญญาตรี มีค่า
อยูท่ี่ระดบั 2.095 หนว่ย 

โดยสามารถน าค่าสัมประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ทศันคติใน
การเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษา
ปริญญาตรี (y1) โดยเขียนสมการได้ คือ Y1 = 2.095 + 0.212 (X1) + 0.142(X7)  

 
สมมติฐานที่  2.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ คณะ/หลกัสูตรท่ีเปิด

สอน ค่าธรรมเนียมการศึกษา สถานท่ีและสภาพแวดล้อม การส่งเสริมทางการตลาด อาจารย์
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ผู้สอน/บุคลากร กระบวนการ และภาพลกัษณ์และการน าเสนอ อิทธิพลตอ่แนวโน้มการศกึษาต่อ
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี 

H0:  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไ ด้แก่  คณะ/หลักสูตร ท่ี เ ปิดสอน 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สถานท่ีและสภาพแวดล้อม การส่งเสริมทางการตลาด อาจารย์ผู้สอน/
บุคลากร กระบวนการ และภาพลักษณ์และการน าเสนอ ไม่มี อิทธิพลต่อแนวโน้มการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี 

H1:  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไ ด้แก่  คณะ/หลักสูตร ท่ี เ ปิดสอน 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สถานท่ีและสภาพแวดล้อม การส่งเสริมทางการตลาด อาจารย์ผู้สอน/
บุคลากร กระบวนการ และภาพลักษณ์และการน าเสนอ มี อิทธิพลต่อแนวโน้มการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี 

ส าหรับสถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู (Multiple 
Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter ใช้ ระดบัความ
เช่ือมัน่95% ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ ตอ่เม่ือคา่ Sig. มี
คา่น้อยกวา่ 0.05 ซึง่ผลการทดสอบแสดง ดงัตาราง 40  

 
ตาราง 40 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพล
ต่อแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของ
นกัศกึษาปริญญาตรีโดยสถิต ิLinear Regression 

แหล่งความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 8.069 7 1.153 4.844 .000* 

Residual 96.140 404 .238   
Total 104.209 411    

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 40 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ได้แก่ คณะ/หลกัสตูรท่ีเปิดสอน คา่ธรรมเนียมการศึกษา สถานท่ีและสภาพแวดล้อม การส่งเสริม
ทางการตลาด อาจารย์ผู้สอน/บคุลากร กระบวนการ และภาพลกัษณ์และการน าเสนอ มีมีอิทธิพล
ต่อแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของ
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นกัศึกษาปริญญาตรี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั และ
ยอมรับสมมตฐิานรอง หมายความวา่ ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอ่แนวโน้ม
การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษา
ปริญญาตรี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีสร้างไว้และสามารถ
สร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณูสามารถค านวณหา
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู ได้ ดงัตาราง 41 

 

ตาราง 41 แสดงผลการวิเคราะห์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีมีอิทธิพลตอ่แนวโน้ม
การศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษา
ปริญญาตรี โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple Regression วิธี Enter 

ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ 

Unstandardized 
B 

SE 
Standardized 

(β) 
t Sig. 

คา่คงท่ี (Constant) 2.534 .360  7.040 .000* 
คณะ/หลกัสตูรที่เปิดสอน(X1) .247 .066 .197 3.713 .000* 
คา่ธรรมเนียมการศกึษา(X2) .015 .053 .015 .289 .773 
สถานท่ีและสภาพแวดล้อม(X3) -.131 .055 -.115 -2.372 .018* 
การสง่เสริมทางการตลาด(X4) -.008 .046 -.009 -.170 .865 
อาจารย์ผู้สอน/บคุลากร(X5) .048 .045 .059 1.066 .287 
กระบวนการ(X6) -.037 .048 -.042 -.771 .441 
ภาพลกัษณ์และการน าเสนอ(X7) .092 .051 .089 1.793 .074 
r  = 0.275 Adjusted R2 = 0.077 
R2 = 0.061 SE = 0.48782 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 41 ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า Beta แสดง อิทธิพลตอ่แนวโน้มการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี (y1) มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง เชิงบวกกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ในด้านคณะ/
หลกัสตูรท่ีเปิดสอน (X1)  
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และอิทธิพลตอ่แนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี (y1) มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรง เชิงลบปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ ในด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม (X3) 

คา่ Adjusted R Square (R2) มีคา่เท่ากบั 0.077 หมายความว่า ตวัแปรอิสระในสมการนีส้ามารถ
อธิบายอิทธิพลต่อทศันคติในการเลือกศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี (y1) ได้ร้อยละ 7.7 คา่คงท่ี (Constant) มีคา่เท่ากบั 2.534 
และมีคา่ p เท่ากบั .000 น้อยกว่า .05 ท าให้คา่คงท่ี (Constant) มีอิทธิพลตอ่แนวโน้มการศกึษา
ตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี (y1) 

เม่ือพิจารณาหาค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ในด้านคณะ/หลักสูตรท่ีเปิดสอน (X1) มีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากับ .247 
หมายความว่า เม่ือนกัศกึษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ให้ความคิดเห็นกบัคณะ/
หลักสูตรท่ีเปิดสอน เพิ่มขึน้ 1หน่วย จะท าให้มีแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลยัเอกชนขนาด
ใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มขึน้ .212 หนว่ย  

เม่ือพิจารณาหาค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ในด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม (X3) มีค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากับ -.131 
หมายความว่า เม่ือนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ให้ความคิดเห็นด้าน
สถานท่ีและสภาพแวดล้อม เพิ่มขึน้ 1หน่วย จะท าให้มีแนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชน
ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลดลง .142 หน่วย เน่ืองจากการศกึษาตอ่ในระดบัท่ี
สูงขึน้ของนกัศึกษาหรือผู้ ท่ีต้องการศึกษาในระดับมหาบณัฑิตขึน้ไป อาจจะพิจารณาจากความ
ต้องการหรือจุดประสงค์ส่วนบุคคล เช่น มหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงในสาขานัน้ ๆ หรือหลักสูตร
เฉพาะท่ีตรงกบัจดุประสงค์มากท่ีสดุ ซึ่งสามารถสร้างความน่าเช่ือถือในการท างาน การเพิ่มความ
เช่ียวชาญเฉพาะสาขาอาชีพ การเพิ่มฐานเงินเดือน หรือการเล่ือนต าแหน่งทางการท างานใน
อนาคต จงึท าให้พิจารณาถึงปัจจยัด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อมลดลง 

หากไม่พิจารณาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อแนวโน้มการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศึกษาปริญญาตรี มีค่า
อยูท่ี่ระดบั 2.534 หนว่ย 

โดยสามารถน าค่าสัมประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์แนวโน้ม
การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษา
ปริญญาตรี (y1) โดยเขียนสมการได้ คือ Y1 = 2.534 + 0.247 (X1) - 0.131(X3)  
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สมมติฐานที่  3 การเปิดรับส่ือดิจิทัลและส่ือสังคมออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยั Facebook Instagram Twitter Google Youtube และ ประเภทข้อมลูข่าวสารท่ีท่าน
เปิดรับบอ่ยท่ีสุด ท่ีมีอิทธิพลตอ่ทศันคติและแนวโน้มการศกึษาต่อมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานย่อยได้
ดั ง นี ้
 สมมติฐานที่  3.1 การเปิดรับส่ือดิจิทัลและส่ือสังคมออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยั Facebook Instagram Twitter Google และ Youtube  มีอิทธิพลตอ่ทศันคติในการ
เลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษา
ปริญญาตรี 

H0: การเปิดรับส่ือดิจิทัลและส่ือสังคมออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
Facebook Instagram Twitter Google และ Youtube ไม่มีอิทธิพลตอ่ทศันคติในการเลือกศึกษา
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี 

H1: การเปิดรับส่ือดิจิทัลและส่ือสังคมออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
Facebook Instagram Twitter Google และ Youtube มีอิทธิพลต่อทัศนคติในการเลือกศึกษา
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี 

ส าหรับสถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู (Multiple 
Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter ใช้ ระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) ก็ ตอ่เม่ือคา่ Sig. มี
คา่น้อยกวา่ 0.05 ซึง่ผลการทดสอบแสดง ดงัตาราง 42  

ตาราง 42 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู การเปิดรับส่ือดิจิทลัและส่ือสงัคมออนไลน์ ได้แก่ 
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั Facebook Instagram Twitter Google และ Youtube ท่ีมีอิทธิพลต่อ
ทศันคติในการเลือกศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของ
นกัศกึษาปริญญาตรี โดยสถิต ิLinear Regression 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 2.081 6 .347 2.170 .045* 

Residual 64.711 405 .160   
Total 66.792 411    

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง 42 การเปิดรับส่ือดจิิทลัและส่ือสงัคมออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั 
Facebook Instagram Twitter Google และ Youtube ท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติในการเลือกศึกษา
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศึกษาปริญญาตรี มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.045 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก และยอมรับสมมติฐานรอง 
หมายความว่า การเปิดรับส่ือดิจิทลัและส่ือสงัคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อทศันคติในการเลือกศึกษา
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีสร้างไว้และสามารถสร้างสมการพยากรณ์
เชิงเส้นได้ ซึง่จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณูสามารถค านวณหาสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
พหคุณู ได้ ดงัตาราง 43 

 
ตาราง 43 แสดงผลการวิเคราะห์ การเปิดรับส่ือดจิิทลัและส่ือสงัคมออนไลน์ ท่ีมีอิทธิพลตอ่ทศันคติ
ในการเลือกศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษา
ปริญญาตรี โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple Regression วิธี Enter 

ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ 

Unstandardized 
B 

SE Standardized 
(β) 

t  Sig. 

คา่คงท่ี (Constant) 3.125 .184  16.977  .000* 
เวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลยั(X1)  .096   .042  .120 2.268  .024* 
Facebook(X2) .015 .028 .030 .532 .595 
Instagram(X3) .034 .032 .084 1.072 .285 
Twitter(X4) .018 .033 .043 .558 .577 
Google(X5) -.043 .041 -.055 -1.044 .297 
Youtube(X6) -.030 .029 -.057 -1.023 .307 
r  = 0.176 Adjusted R2 = 0.017  
R2 = 0.031 SE = 0.39973 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตาราง 43 ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า Beta แสดง อิทธิพลต่อทศันคติในการเลือก

ศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี 
(y1) มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรง เชิงบวกกบัการเปิดรับส่ือดิจิทลัและส่ือสงัคมออนไลน์ ในส่วนของ
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั (X1)  
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คา่ Adjusted R Square (R2) มีคา่เท่ากบั 0.017 หมายความว่า ตวัแปรอิสระในสมการนี ้
สามารถอธิบายอิทธิพลต่อทัศนคติในการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาปริญญาตรี (y1) ได้ร้อยละ 1.7 และค่าคงท่ี 
(Constant) มีคา่เท่ากบั 3.125 และมีคา่ p เท่ากบั .000 น้อยกว่า .05 ท าให้คา่คงท่ี (Constant) มี
อิทธิพลต่อทัศนคติในการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี (y1) 

เม่ือพิจารณาหาคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบว่า การเปิดรับส่ือดิจิทลัและส่ือสงัคม
ออนไลน์ ในสว่นของเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั (X1) มีคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากบั .096 
หมายความวา่ เม่ือนกัศกึษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ให้ความคิดเห็นกบัเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลยั เพิ่มขึน้ 1หน่วย จะท าให้มีทศันคติในการเลือกศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาด
ใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลดีขึน้ .096 หนว่ย  

หากไม่พิจารณาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อทัศนคติในการเลือกศึกษา
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศึกษาปริญญาตรี มีค่า
อยูท่ี่ระดบั 3.125 หนว่ย 

โดยสามารถน าค่าสัมประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ทศันคติใน
การเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษา
ปริญญาตรี (y1) โดยเขียนสมการได้ คือ Y1 = 3.125 + 0.096 (X1)  

 
สมมติฐานที่  3.2 การเปิดรับส่ือดิจิทัลและส่ือสังคมออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย Facebook Instagram Twitter Google และ Youtube  มีอิทธิพลต่อแนวโน้ม
การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษา
ปริญญาตรี 

H0: การเปิดรับส่ือดิจิทัลและส่ือสังคมออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
Facebook Instagram Twitter Google และ Youtube ไม่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี 

H1: การเปิดรับส่ือดิจิทัลและส่ือสังคมออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
Facebook Instagram Twitter Google และ Youtube มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี 
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ส าหรับสถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู (Multiple 
Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter ใช้ ระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อเม่ือค่า 
Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ซึง่ผลการทดสอบแสดง ดงัตาราง 44 

 

ตาราง 44 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ การเปิดรับส่ือดิจิทัลและส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมี
อิทธิพลต่อแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี โดยสถิต ิLinear Regression 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 4.206 6 .701 2.839 .010* 

Residual 100.003 405 .247   
Total 104.209 411    

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 44 การเปิดรับส่ือดจิิทลัและส่ือสงัคมออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั 
Facebook Instagram Twitter Google และ Youtube ท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศึกษาปริญญาตรี มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.010 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก และยอมรับสมมติฐานรอง 
หมายความว่า การเปิดรับส่ือดิจิทัลและส่ือสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีสร้างไว้และสามารถสร้างสมการพยากรณ์
เชิงเส้นได้ ซึง่จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณูสามารถค านวณหาสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
พหคุณู ได้ ดงัตาราง 45 

 

 

 

 



  103 

ตาราง 45 แสดงผลการวิเคราะห์ การเปิดรับส่ือดจิิทลัและส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลตอ่แนวโน้ม
การศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษา
ปริญญาตรี โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple Regression วิธี Enter 

ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ 

Unstandardized 
B 

SE 
Standardized 

(β) 
t Sig. 

คา่คงท่ี (Constant) 2.971 .229  12.987 .000* 
เวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลยั(X1) .067 .053 .067 1.268 .206 
Facebook(X2) .078 .035 .126 2.258 .024* 
Instagram(X3) .054 .040 .105 1.352 .177 
Twitter(X4) -.028 .041 -.052 -.681 .496 
Google(X5) -.076 .051 -.077 -1.476 .141 
Youtube(X6) .028 .036 .043 .766 .444 
r  = 0.201 Adjusted R2 = 0.026  
R2 = 0.040 SE = 0.49691 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 45 ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า Beta แสดง อิทธิพลตอ่แนวโน้มการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี (y1) มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง เชิงบวกกับการเปิดรับส่ือดิจิทัลและส่ือสังคมออนไลน์ ในส่วนของ 
Facebook (X2) 

คา่ Adjusted R Square (R2) มีคา่เท่ากบั 0.026 หมายความว่า ตวัแปรอิสระในสมการนี ้
สามารถอธิบายอิทธิพลต่อทัศนคติในการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาปริญญาตรี (y1) ได้ร้อยละ 2.6 และค่าคงท่ี 
(Constant) มีคา่เท่ากบั 2.971 และมีคา่ p เท่ากบั .000 น้อยกว่า .05 ท าให้คา่คงท่ี (Constant) มี
อิทธิพลตอ่แนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ของนกัศกึษาปริญญาตรี (y1) 

เม่ือพิจารณาหาคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบว่า การเปิดรับส่ือดิจิทลัและส่ือสงัคม
ออนไลน์ ในส่วนของ Facebook (X2) มีคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากบั .078 หมายความ
วา่ เม่ือนกัศกึษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ให้ความคิดเห็นกบั Facebook เพิ่มขึน้ 



  104 

1หน่วย จะท าให้มีแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเพิ่มขึน้ .078 หนว่ย  

หากไม่พิจารณาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อทัศนคติในการเลือกศึกษา
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศึกษาปริญญาตรี มีค่า
อยูท่ี่ระดบั 2.971 หนว่ย 

โดยสามารถน าค่าสัมประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ทศันคติใน
การเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษา
ปริญญาตรี (y1) โดยเขียนสมการได้ คือ Y1 = 2.971 + 0.078 (X2) 

สมมตฐิานที่ 3.3 นกัศกึษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีการเปิดรับ
ส่ือดจิิทลัและส่ือสงัคมออนไลน์ ในรายด้านประเภทข้อมลูข่าวสารท่ีเปิดรับบ่อยท่ีสดุแตกตา่งกนั มี
ทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลแตกตา่งกนั  

H0: นกัศกึษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีการเปิดรับส่ือดิจิทลัและ
ส่ือสงัคมออนไลน์ ในรายด้านประเภทข้อมูลข่าวสารท่ีเปิดรับบ่อยท่ีสุดแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: นกัศกึษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีการเปิดรับส่ือดิจิทลัและ
ส่ือสงัคมออนไลน์ ในรายด้านประเภทข้อมูลข่าวสารท่ีเปิดรับบ่อยท่ีสุดแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลแตกตา่งกนั 

โดยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ใน
การทดสอบความแตกต่างของการเปิดรับส่ือดิจิทลัและส่ือสงัคมออนไลน์ รายข้อประเภทข้อมูล
ข่าวสาร ท่ีท่านเ ปิดรับบ่อยท่ีสุดกับการเ ลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพ่ือเปรียบเทียบทดสอบคา่ความแตกตา่งคา่เฉล่ียของตวัแปรแต่
ละตวัท่ีมีกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ขึน้ไป ดงันี ้

ทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มตวัแปร โดยใช้สถิติ Levene’s 
Test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่าระดบันยัทางสถิติมีคา่น้อยกว่า 
0.05 แสดงว่ากลุ่มตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกัน แต่ถ้าหากระดบันยัทางสถิติมีค่า
มากกวา่หรือเทา่กบั 0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรตามมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั 
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หากกรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกัน จะทดสอบความสัมพันธ์โดยสถิติ
ทดสอบ Brown-Forsythe และกรณีท่ีตัวแปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทดสอบ
ความสมัพนัธ์โดย สถิติ F-test ในตาราง ANOVA ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ทัง้นีห้าก
ยอมรับสมมติฐานรอง (H0) หมายความว่ามีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) โดยใช้วิธี ทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิ 0.05  ตอ่ไป ซึง่ถ้าหากระดบันยัส าคญัทางสถิติมีคา่มากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดงว่ากลุ่ม
ตวัแปรไมมี่ความแตกตา่งกนั 

 
ตาราง 46 แสดงผลการทดสอบสมมตฐิานคา่ความแปรปรวนของการเปิดรับส่ือดจิิทลัและส่ือ
สงัคมออนไลน์ รายข้อประเภทข้อมลูขา่วสารท่ีทา่นเปิดรับบอ่ยท่ีสดุ 

การเปิดรับส่ือดจิิทัลและส่ือสังคม
ออนไลน์ รายข้อประเภทข้อมูลข่าวสาร

ที่ท่านเปิดรับบ่อยท่ีสุด 
Levene Statistic df1  df2  Sig.  

ทั ศ น ค ติ ต่ อ ก า ร เ ลื อ ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล   

2.129 5 406 .061 

แนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
เ อ ก ช น ข น า ด ใ ห ญ่ ใ น
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล   

2.993 5 406 .011* 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 46 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของการเปิดรับส่ือดิจิทลัและส่ือสงัคม
ออนไลน์ รายข้อประเภทข้อมลูขา่วสารท่ีทา่นเปิดรับบอ่ยท่ีสดุพบวา่ 

  ทัศคติต่อการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลมีค่า Sig. เท่ากับ 0.061 ซึ่งมีค่ากว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ นกัศกึษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมี
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การเปิดรับส่ือดิจิทลัและส่ือสังคมออนไลน์ รายข้อประเภทข้อมูลข่าวสารท่ีท่านเปิดรับบ่อยท่ีสุด 
แตกตา่งกนั ไม่มีอิทธิพลตอ่ในการเลือกศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และมีคา่ความแปรปรวนไม่แตกตา่งกนัจึงใช้สถิติ F-test ในการทดสอบ ดงัตาราง 
47 

และแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.011 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับรองสมมตฐิาน (H1) หมายความวา่ นกัศกึษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมี
การเปิดรับส่ือดิจิทลัและส่ือสงัคมออนไลน์ รายข้อประเภทข้อมลูข่าวสารท่ีท่านเปิดรับบอ่ยท่ีสดุ มี
ค่าความแปรปรวนแตกต่างกันจึงใช้สถิติ Brown-Forsythe test ในการทดสอบสมมติฐาน ดงั
ตาราง 48 

 

ตาราง 47 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการเปิดรับส่ือดจิิทลัและส่ือสงัคมออนไลน์ ราย
ข้อประเภทข้อมลูขา่วสารท่ีท่านเปิดรับบอ่ยท่ีสดุ โดยใช้ F-test 
การเปิดรับส่ือดจิิทัลและส่ือ
สังคมออนไลน์ รายข้อ

ประเภทข้อมูลข่าวสารท่ีท่าน
เปิดรับบ่อยท่ีสุด 

F-test 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ทัศนคติต่อการ เ ลือกศึกษา
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่
ในก รุ ง เ ทพมหานค ร  แ ล ะ
ปริมณฑล  

ระหวา่งกลุม่ 1.279 5 .256 1.585 0.163 
ภายในกลุม่ 65.513 406 .161   
รวม 66.792 411    

 
จากตาราง 47 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการเปิดรับส่ือดิจิทัลและส่ือสังคม

ออนไลน์ รายข้อประเภทข้อมลูข่าวสารท่ีท่านเปิดรับบอ่ยท่ีสดุ โดยใช้ F-test พบว่าทศันคติในการ
เลือกศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล   มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.163 ซึ่งมีคา่มากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่นกัศกึษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีการเปิดรับส่ือดิจิทลัและส่ือ
สงัคมออนไลน์ รายข้อประเภทข้อมูลข่าวสารท่ีท่านเปิดรับบ่อยท่ีสุดแตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อ
ทศันคตใินการเลือกศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  
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ตาราง 48 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการเปิดรับส่ือดจิิทลัและส่ือสงัคมออนไลน์ ราย
ข้อประเภทข้อมลูขา่วสารท่ีท่านเปิดรับบอ่ยท่ีสดุ โดยใช้สถิต ิBrown-Forsythe test 
การเปิดรับส่ือดจิิทัลและส่ือสังคม
ออนไลน์ รายข้อประเภทข้อมูล
ข่าวสารที่ท่านเปิดรับบ่อยที่สุด 

Statistic df1 df2 Sig. 

แนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยั
เอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 

.870 5 170.821 .502 

 
จากตาราง 48 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการเปิดรับส่ือดิจิทลัและส่ือสงัคม

ออนไลน์ รายข้อประเภทข้อมลูข่าวสารท่ีท่านเปิดรับบ่อยท่ีสดุ โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe test 
พบว่าแนวโน้มการศกึษาต่อมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.502 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่านกัศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีการ
เปิดรับส่ือดิจิทัลและส่ือสังคมออนไลน์ รายข้อประเภทข้อมูลข่าวสารท่ีท่านเปิดรับบ่อยท่ีสุด
แตกต่างกัน ไม่ มี อิท ธิพลต่อแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

 
สมมติฐานที่ 4 นกัศึกษาปริญญาตรีท่ีมีปัจจยัด้านกลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วย ครอบครัว 

เพ่ือน/รุ่นพ่ี ครู/อาจารย์ และบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีแตกต่างกัน มีทศันคติและแนวโน้มการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน ซึ่งสามารถเขียน
สมมตฐิานยอ่ยได้ดงันี ้

สมมติฐานที่  4.1 นักศึกษาปริญญาตรี ท่ีมีปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วย 
ครอบครัว เพ่ือน/รุ่นพ่ี ครู/อาจารย์ และนักร้อง นักแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ีมีช่ือเสียงท่ี ขอ
ค าแนะน า ชกัชวน หรือเป็นต้นแบบท่ีท าให้เลือกศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ท่ีแตกตา่ง
กัน มีทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลแตกตา่งกนั 

H0: นกัศกึษาปริญญาตรีท่ีมีปัจจยัด้านกลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วย ครอบครัว เพ่ือน/รุ่นพ่ี 
ครู/อาจารย์ และนักร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ีมีช่ือเสียงท่ีขอค าแนะน า ชกัชวน หรือเป็น
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ต้นแบบท่ีท าให้เลือกศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติและแนวโน้ม
การศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: นกัศกึษาปริญญาตรีท่ีมีปัจจยัด้านกลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วย ครอบครัว เพ่ือน/รุ่นพ่ี 
ครู/อาจารย์ และนักร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ีมีช่ือเสียงท่ีขอค าแนะน า ชกัชวน หรือเป็น
ต้นแบบท่ีท าให้เลือกศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติและแนวโน้ม
การศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตา่งกนั 

โดยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ใน
การทดสอบความแตกตา่งของกลุ่มอ้างอิงกบัท่ีขอค าแนะน า ชกัชวน หรือเป็นต้นแบบท่ีท าให้ท่าน
เ ลือกศึกษา ท่ีมหาวิทยาลัยแห่ง นี ก้าร เ ลือกศึกษามหาวิทยาลัย เอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพ่ือเปรียบเทียบทดสอบคา่ความแตกตา่งคา่เฉล่ียของตวัแปรแต่
ละตวัท่ีมีกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ขึน้ไป ดงันี ้

ทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มตวัแปร โดยใช้สถิติ Levene’s 
Test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่าระดบันยัทางสถิติมีคา่น้อยกว่า 
0.05 แสดงว่ากลุ่มตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกัน แต่ถ้าหากระดบันยัทางสถิติมีค่า
มากกวา่หรือเทา่กบั 0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรตามมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั 

หากกรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกัน จะทดสอบความสัมพันธ์โดยสถิติ
ทดสอบ Brown-Forsythe และกรณีท่ีตัวแปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทดสอบ
ความสมัพนัธ์โดย สถิติ F-test ในตาราง ANOVA ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ทัง้นีห้าก
ยอมรับสมมติฐานรอง (H0) หมายความว่ามีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) โดยใช้วิธี ทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิ 0.05  ตอ่ไป ซึง่ถ้าหากระดบันยัส าคญัทางสถิติมีคา่มากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดงว่ากลุ่ม
ตวัแปรไมมี่ความแตกตา่งกนั 
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ตาราง 49 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานคา่ความแปรปรวนของกลุ่มอ้างอิง ท่ีท่านขอค าแนะน า 
ชกัชวน หรือเป็นต้นแบบท่ีท าให้ทา่นเลือกศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัแหง่นี ้  

กลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วย ครอบครัว 
เพ่ือน/รุ่นพ่ี ครู/อาจารย์ และนักร้อง 

นักแสดง เน็ตไอดอล และผู้ท่ีมีช่ือเสียง 

Levene 
Statistic  

df1 df2 Sig.  

ทศันคติตอ่การเลือกศกึษามหาวิทยาลยัเอกชน
ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

2.407 4 407 0.049* 

แนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชน
ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

2.320 4 407 0.056 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
จากตาราง 49 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของกลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วย 

ครอบครัว เพ่ือน/รุ่นพ่ี ครู/อาจารย์ และนกัร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ีมีช่ือเสียงท่ีท่านขอ
ค าแนะน า ชกัชวน หรือเป็นต้นแบบท่ีท าให้ทา่นเลือกศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัแหง่นี ้พบวา่ 

  ทัศคติต่อการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลมีคา่ Sig. เทา่กบั 0.049 ซึง่มาคา่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ากลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วย ครอบครัว เพ่ือน/รุ่นพ่ี ครู/
อาจารย์ และนกัร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ีมีช่ือเสียงท่ีนกัศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยั
เอกชนขนาดใหญ่ขอค าแนะน า ชกัชวน หรือเป็นต้นแบบท่ีท าให้ท่านเลือกศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย
แตกตา่งกัน มีอิทธิพลตอ่การเลือกศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และมีคา่ความแปรปรวนแตกตา่งกนั จึงใช้สถิติ Brown-Forsythe test ในการทดสอบ 
ดงัตาราง 50 

แนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.056 ซึ่งมีค่ากว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า นกัศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีกลุ่มอ้างอิง 
ประกอบด้วย ครอบครัว เพ่ือน/รุ่นพ่ี ครู/อาจารย์ และนักร้อง นักแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ีมี
ช่ือเ สียงแตกต่างกัน ไม่มี อิทธิพลต่อการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และมีค่าความแปรปรวนไม่แตกตา่งกนัจึงใช้สถิติ  F-test ในการ
ทดสอบ ดงัตาราง 52 
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ตาราง 50 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของกลุ่มอ้างอิงท่ีนกัศกึษาปริญญาตรีขอค าแนะน า 
ชกัชวน หรือเป็นต้นแบบท่ีท าให้ทา่นเลือกศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ของทศัคติตอ่การ
เลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยใช้ Brown-
Forsythe test 
กลุ่มอ้างอิงท่ีนักศึกษาปริญญาตรีขอค าแนะน า 
ชักชวน หรือเป็นต้นแบบที่ท าให้ท่านเลือก
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ 

Statistic df1 df2 Sig. 

ทศันคติตอ่การเลือกศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาด
ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

4.108** 4 103.446 .004* 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 50 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วย ครอบครัว 
เพ่ือน/รุ่นพ่ี ครู/อาจารย์ และนกัร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ีมีช่ือเสียงท่ีนกัศกึษาปริญญาตรี
ขอค าแนะน า ชกัชวน หรือเป็นต้นแบบท่ีท าให้ท่านเลือกศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ 
โดยใช้ Brown-Forsythe test พบว่าทศันคติต่อการเลือกศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.004 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่านักศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีกลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วย ครอบครัว เพ่ือน/รุ่นพ่ี ครู/อาจารย์ 
และนักร้อง นักแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ีมีช่ือเสียง มีอิทธิพลต่อทัศนคติในการเลือกศึกษา
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกต่างกนั  ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.01 สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ ดงันัน้ จึงได้น าผลวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 
comparison) ด้วยวิธีทดสอบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาคา่เฉล่ียรายคู ่ท่ีแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิ 0.05 ดงัตาราง 51 
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ตาราง 51 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของกลุ่มอ้างอิงท่ีนกัศกึษาปริญญาตรีขอ
ค าแนะน า ชกัชวน หรือเป็นต้นแบบท่ีท าให้เลือกศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่มีอิทธิพล
ตอ่ทศัคตใินการเลือกศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
เป็นรายคู ่ด้วยวิธีทดสอบ Dunnett’s T3 

กลุ่มอ้างองิ 
 ครอบครัว 

เพื่อน/ 
รุ่นพี่ 

ครู/
อาจารย์ 

นักร้อง นักแสดง 
เน็ตไอดอล และ 
ผู้ที่มีช่ือเสียง 

บุคคลอ่ืน  
(ยกเว้นตัวท่าน) 

 ̅ 3.46 3.35 3.38 3.53 3.09 

ครอบครัว 3.46 - 
0.111 
(0.095) 

0.087 
(0.947) 

-0.071 
(0.998) 

0.368* 
(0.004) 

เพ่ือน/รุ่นพ่ี 3.35 - - 
-0.024 
(1.00) 

-0.182 
(0.588) 

0.257* 
(0.042) 

ครู/อาจารย์ 3.38 - - - 
-0.158 
(0.877) 

0.281 
(0.069) 

นกัร้อง นกัแสดง  
เน็ตไอดอล และ 
ผู้ ท่ีมีช่ือเสียง 

3.53 - - - - 
0.439* 
(0.014) 

บคุคลอื่น 
(ยกเว้นตวัท่าน) 

3.09 - - - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 51 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วย ครอบครัว 
เพ่ือน/รุ่นพ่ี ครู/อาจารย์ และนกัร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ีมีช่ือเสียงท่ีนกัศกึษาปริญญาตรี
ขอค าแนะน า ชักชวน หรือเป็นต้นแบบท่ีท าให้เลือกศึกษา ท่ีมีอิทธิพลทัศคติต่อการเลือกศึกษา
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เป็นรายคู ่โดยการทดสอบแบบ 
Dunnett’s T3 พบวา่ ครอบครัว นกัร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ีมีช่ือเสียง และเพ่ือน/รุ่นพ่ี กบั
บุคคลอ่ืน (ยกเว้นตวัท่าน) มีค่า Sig เท่ากับ 0.004 0.014 และ 0.042 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 
หมายความ กลุ่มอ้างอิง ได้แก่ ครอบครัว นักร้อง นักแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ีมีช่ือเสียง และ
เพ่ือน/รุ่นพ่ี มีทศันคติต่อการเลือกศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล แตกต่างกับบุคคลอ่ืน (ยกเว้นตวัท่าน) กล่าวคือ นกัศึกษาปริญญาตรีท่ีขอค าแนะน า 
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ชกัชวน หรือเป็นต้นแบบท่ีท าให้เลือกศกึษาจากครอบครัวและนกัร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ี
มีช่ือเสียง และเพ่ือน/รุ่นพ่ี มีทัศนคติท่ีดีต่อการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมากกว่าบคุคลอ่ืน (ยกเว้นตวัท่าน) โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากับ 
0.368 0.257 และ 0.439 

 ส าหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มอ้างอิงรายคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 

 
ตาราง 52 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของของกลุ่มอ้างอิงท่ีนักศึกษาปริญญาตรีขอ
ค าแนะน า ชกัชวน หรือเป็นต้นแบบท่ีท าให้ท่านเลือกศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมี
อิทธิพลต่อแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล โดยใช้ F-test 
กลุ่มอ้างอิงท่ีนักศึกษาปริญญาตรี
ขอค าแนะน า ชักชวน หรือเป็น
ต้นแบบที่ท าให้ท่านเลือกศึกษาที่
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ 

F-test 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

แนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยั
เอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล  

ระหวา่งกลุม่ 3.972 4 .993 4.032 0.003* 
ภายในกลุม่ 100.236 407 .246   
รวม 104.209 411    

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 52 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งกลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วย ครอบครัว เพ่ือน/
รุ่นพ่ี ครู/อาจารย์ และนักร้อง นักแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ีมีช่ือเสียงท่ีนกัศึกษาปริญญาตรีขอ
ค าแนะน า ชกัชวน หรือเป็นต้นแบบท่ีท าให้เลือกศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ โดยใช้ F-
test พบว่าแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล  มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.003 ซึ่งมีคา่น้อยกว่ากว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่านกัศกึษาปริญญาตรีขอค าแนะน า ชกัชวน หรือเป็น
ต้นแบบท่ีท าให้เลือกศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่จากกลุ่มอ้างอิงท่ีแตกต่างกัน มี
แนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกตา่ง
กัน ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ดังนัน้ จึงได้น าผลวิเคราะห์ไป
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เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) ด้วยวิธีทดสอบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) เพ่ือหาคา่เฉล่ียรายคู ่ท่ีแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดงัตาราง 
53 

 
ตาราง 53 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของบคุคลท่ีนกัศกึษาปริญญาตรีขอค าแนะน า 
ชกัชวน หรือเป็นต้นแบบท่ีท าให้ท่านเลือกศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อ
แนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เป็นรายคู ่
ด้วยวิธีทดสอบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 

กลุ่มอ้างองิ 
 ครอบครัว 

เพื่อน/
รุ่นพี่ 

ครู/
อาจารย์ 

นักร้อง นักแสดง 
เน็ตไอดอล และ 
ผู้ที่มีช่ือเสียง 

บุคคลอ่ืน 
(ยกเว้นตัวท่าน) 

 ̅ 3.38 3.28 3.17 3.30 3.88 
ครอบครัว 3.38 - 0.096 

(0.073) 
0.207* 
(0.033) 

0.079 
(0.556) 

-0.496* 
(0.006) 

เพ่ือน/รุ่นพ่ี 3.28 - - 0.111 
(0.238) 

-0.170 
(0.898) 

-0.592* 
(0.001) 

ครู/อาจารย์ 3.17 - - - -0.128 
(0.410) 

-0.703* 
(0.000) 

นกัร้อง นกัแสดง 
เน็ตไอดอล และ 
ผู้ ท่ีมีช่ือเสียง 

3.30 - - - - -0.575* 
(0.008) 

บคุคลอื่น 
(ยกเว้นตวัท่าน) 

3.88 - - - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 53 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วย ครอบครัว 
เพ่ือน/รุ่นพ่ี ครู/อาจารย์ และนกัร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ีมีช่ือเสียงท่ีนกัศกึษาปริญญาตรี
ขอค าแนะน า ชักชวน หรือเป็นต้นแบบท่ีท าให้เลือกศึกษา ท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มในการเลือก
ศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เป็นรายคู่ โดยการ
ทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) พบว่า ครอบครัวกบัครู/อาจารย์ มีคา่ 
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Sig. เท่ากับ 0.033 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.05 หมายความ นกัศึกษาปริญญาตรีขอค าแนะน า ชกัชวน 
หรือเป็นต้นแบบท่ีท าให้เลือกศึกษาจากครอบครัว มีแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลยัเอกชน
ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกต่างกับนักศึกษาปริญญาตรีท่ีขอค าแนะน า 
ชักชวน หรือเป็นต้นแบบท่ีท าให้เลือกศึกษาจากครู/อาจารย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
กล่าวคือ นักศึกษาปริญญาตรีท่ีขอค าแนะน า ชักชวน หรือเป็นต้นแบบท่ีท าให้เลือกศึกษาจาก
ครอบครัว มีแนวโน้มต่อการเลือกศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลในระดบัท่ีสูงขึน้มากกว่าขอค าแนะน า ชกัชวน หรือเป็นต้นแบบจากครู/อาจารย์ โดยมี
ผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.207 

ครู/อาจารย์ เพ่ือน/รุ่นพ่ี  ครอบครัว และนกัร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ีมีช่ือเสียง กบั
บคุคลอ่ืน (ยกเว้นตวัท่าน) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 0.001 0.006 และ 0.008 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
0.05 หมายความ นกัศกึษาปริญญาตรีท่ีขอค าแนะน า ชกัชวน หรือเป็นต้นแบบท่ีท าให้เลือกศกึษา
จากครู/อาจารย์ เพ่ือน/รุ่นพ่ี  ครอบครัว และนักร้อง นักแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ีมีช่ือเสียง มี
แนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกตา่ง
กบันกัศกึษาปริญญาตรีท่ีขอค าแนะน า ชกัชวน หรือเป็นต้นแบบท่ีท าให้เลือกศกึษาจากกลุ่มอ้างอิง
อ่ืน (ยกเว้นตัวท่าน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือ นักศึกษาปริญญาตรีท่ีขอ
ค าแนะน า ชกัชวน หรือเป็นต้นแบบท่ีท าให้เลือกศกึษาจากครู/อาจารย์ เพ่ือน/รุ่นพ่ี  ครอบครัว และ
นกัร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ีมีช่ือเสียง มีแนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนขนาด
ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลในระดับท่ีสูงขึน้น้อยกว่าขอค าแนะน า ชกัชวน หรือเป็น
ต้นแบบจากบุคคลอ่ืน (ยกเว้นตวัท่าน) โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.703 0.592 0.496 และ 
0.575 

ส าหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มอ้างอิงรายคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 

 

สมมติฐานที่  4.2 นักศึกษาปริญญาตรี ท่ีมีปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วย 
ครอบครัว เพ่ือน/รุ่นพ่ี ครู/อาจารย์ และนกัร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ีมีช่ือเสียงแตกตา่งกนัมี
อิทธิพลตอ่ทศันคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลแตกตา่งกนั 

H0: นกัศกึษาปริญญาตรีท่ีมีปัจจยัด้านกลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วย ครอบครัว เพ่ือน/รุ่นพ่ี 
ครู/อาจารย์ และนกัร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ีมีช่ือเสียงแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อทศันคติ
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และแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่
แตกตา่งกนั 

H1: นกัศกึษาปริญญาตรีท่ีมีปัจจยัด้านกลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วย ครอบครัว เพ่ือน/รุ่นพ่ี 
ครู/อาจารย์ และนกัร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ีมีช่ือเสียงแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อทศันคติ
และแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แตกตา่งกนั 

โดยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ใน
การทดสอบความแตกตา่งของกลุ่มอ้างอิงกับทศันคติและแนวโน้มการศกึษามหาวิทยาลยัเอกชน
ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพ่ือเปรียบเทียบทดสอบคา่ความแตกต่างคา่เฉล่ีย
ของตวัแปรแตล่ะตวัท่ีมีกลุม่ตวัอย่างมากกว่า 2 กลุม่ขึน้ไป ดงันี ้

ทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มตวัแปร โดยใช้สถิติ Levene’s 
Test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่าระดบันยัทางสถิติมีคา่น้อยกว่า 
0.05 แสดงว่ากลุ่มตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกัน แต่ถ้าหากระดบันยัทางสถิติมีค่า
มากกวา่หรือเทา่กบั 0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรตามมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั 

หากกรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกัน จะทดสอบความสัมพันธ์โดยสถิติ
ทดสอบ Brown-Forsythe และกรณีท่ีตัวแปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทดสอบ
ความสมัพนัธ์โดย สถิติ F-test ในตาราง ANOVA ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ทัง้นีห้าก
ยอมรับสมมติฐานรอง (H0) หมายความว่ามีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) โดยใช้วิธี ทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิ 0.05  ตอ่ไป ซึง่ถ้าหากระดบันยัส าคญัทางสถิติมีคา่มากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดงว่ากลุ่ม
ตวัแปรไมมี่ความแตกตา่งกนั 
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ตาราง 54 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานค่าความแปรปรวนของกลุ่มอ้างอิงท่ีมีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล 

กลุ่มอ้างอิง  Levene Statistic df1  df2 Sig.  

ทั ศ น ค ติ ต่ อ ก า ร เ ลื อ ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล   

2.774 3 408 0.041* 

แนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยั
เ อ ก ช น ข น า ด ใ ห ญ่ ใ น
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล   

6.137 3 408 0.000* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 54 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของกลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วย 
ครอบครัว เพ่ือน/รุ่นพ่ี ครู/อาจารย์ และนกัร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ีมีช่ือเสียงท่ีท่านขอ
ค าแนะน า ชกัชวน หรือเป็นต้นแบบท่ีท าให้ทา่นเลือกศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัแหง่นี ้พบวา่ 

  ทศัคติและแนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลมีค่า Sig. เท่ากับ 0.041 และ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ากลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วย ครอบครัว 
เพ่ือน/รุ่นพ่ี ครู/อาจารย์ และนกัร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ีมีช่ือเสียงมีอิทธิพลตอ่การเลือก
ศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี 
และมีคา่ความแปรปรวนแตกต่างกนั จึงใช้สถิติ Brown-Forsythe test ในการทดสอบ ดงัตาราง 
55 
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ตาราง 55 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของกลุม่อ้างอิงท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือกศกึษา
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี โดยใช้ 
Brown-Forsythe test 
กลุ่มอ้างอิงท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือก
ศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ของนักศึกษาปริญญาตรี 

Statistic df1 df2 Sig. 

ทศันคติตอ่การเลือกศกึษามหาวิทยาลยั
เอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 

11.447 3 99.989 .000* 

แนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยั
เอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 

3.348 3 110.028 .022* 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 55 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วย ครอบครัว 
เพ่ือน/รุ่นพ่ี ครู/อาจารย์ และนกัร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือก
ศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี 
โดยใช้ Brown-Forsythe test พบว่าทศันคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลยัเอกชนขนาด
ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 และ 0.022 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ากลุ่ม
อ้างอิง ประกอบด้วย ครอบครัว เพ่ือน/รุ่นพ่ี ครู/อาจารย์ และนกัร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ีมี
ช่ือเสียง มีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกตา่งกนั  ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้
ไว้ 

ดงันัน้ จึงได้น าผลวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) ด้วยวิธี
ทดสอบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาค่าเฉล่ียรายคู่ ท่ีแตกตา่งกันท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดงั
ตาราง 56 และ ตาราง 57 
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ตาราง 56 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของกลุ่มอ้างอิงท่ีมีอิทธิพลตอ่ทศันคตใินการ
เลือกศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษา
ปริญญาตรี เป็นรายคู ่ด้วยวิธีทดสอบ Dunnett’s T3 
กลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลต่อ
ทัศนคตใินการเลือกศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาด

ใหญ่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลของนักศึกษา

ปริญญาตรี 

 ครอบครัว เพื่อน/
รุ่นพ่ี 

ครู/
อาจารย์ 

นักร้อง นักแสดง 
เน็ตไอดอล และ 
ผู้ท่ีมีช่ือเสียง 

 ̅ 3.40 3.33 3.20 3.81 

ครอบครัว 3.40 - 0.071 
(0.562) 

0.207 
(0.135)  

-0.409*  
(0.000) 

เพ่ือน/รุ่นพ่ี 3.33 - - 0.136 
(0.596) 

-0.480*  
(0.000) 

ครู/อาจารย์ 3.20 - - - -0.615*  
(0.000) 

นักร้อง นักแสดง เน็ตไอดอล 
และผู้ ท่ีมีช่ือเสียง 

3.81 - - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 56 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วย ครอบครัว 
เพ่ือน/รุ่นพ่ี ครู/อาจารย์ และนกัร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล และผู้ มีช่ือเสียงท่ีมีอิทธิพลทศัคติตอ่การ
เลือกศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เป็นรายคู่ โดยการ
ทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบวา่ ครอบครัว เพ่ือน/รุ่นพ่ี และครู/อาจารย์ กบันกัร้อง นกัแสดง เน็ต
ไอดอล และผู้ ท่ีมีช่ือเสียง มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.05 หมายความ กลุ่มอ้างอิง 
ได้แก่ ครอบครัว นกัร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ีมีช่ือเสียง และเพ่ือน/รุ่นพ่ี มีทศันคติตอ่การ
เลือกศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกต่างกบับคุคล
อ่ืน (ยกเว้นตวัทา่น) กลา่วคือ นกัศกึษาปริญญาตรีท่ีขอค าแนะน า ชกัชวน หรือเป็นต้นแบบท่ีท าให้
เลือกศึกษาจากครอบครัว เพ่ือน/รุ่นพ่ี และครู/อาจารย์ มีทัศนคติท่ีดีต่อการเลือกศึกษา
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลน้อยกว่านกัร้อง นกัแสดง เน็ต
ไอดอล และผู้ มีช่ือเสียง โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.409 0.480 และ 0.615 
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 ส าหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มอ้างอิงรายคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 

 
ตาราง 57 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของกลุ่มอ้างอิงท่ีมีอิทธิพลตอ่แนวโน้ม
การศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษา
ปริญญาตรี เป็นรายคู ่ด้วยวิธีทดสอบ Dunnett’s T3 

กลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลต่อ
แนวโน้มการศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่
ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลของนักศึกษา

ปริญญาตรี 

 ครอบครัว เพื่อน/
รุ่นพ่ี 

ครู/
อาจารย์ 

นักร้อง นักแสดง 
เน็ตไอดอล และ 
ผู้ท่ีมีช่ือเสียง 

 ̅ 3.31 3.34 3.13 3.56 

ครอบครัว 3.31 - -0.025 
(0.999) 

0.182* 
(0.029) 

-0.250 
(0.153) 

เพ่ือน/รุ่นพ่ี 3.34 - - 0.207* 
(0.041) 

-0.224 
(0.298) 

ครู/อาจารย์ 3.13 - - - -0.431* 
(0.006) 

นกัร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล และ
ผู้ ท่ีมีช่ือเสียง 

3.56 - - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 57 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วย ครอบครัว 
เพ่ือน/รุ่นพ่ี ครู/อาจารย์ และนกัร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล และผู้ มีช่ือเสียงท่ีมีแนวโน้มการศกึษาตอ่
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เป็นรายคู ่โดยการทดสอบแบบ 
Dunnett’s T3 พบว่า ครอบครัวกับครู/อาจารย์ มีค่า Sig เท่ากับ 0.029 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 
หมายความ ครอบครัวมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกตา่งกบัครู/อาจารย์ กล่าวคือ ครอบครัวมีอิทธิพลตอ่แนวโน้ม
การศึกษาต่อมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลในระดบัท่ีสูงขึน้
มากกวา่ครู/อาจารย์ โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.207 
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เพ่ือน/รุ่นพ่ีกับครู/อาจารย์ มีค่า Sig เท่ากับ 0.041 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความ 
เพ่ือน/รุ่นพ่ีมีอิทธิพลตอ่แนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล แตกต่างกับครู/อาจารย์ กล่าวคือ เพ่ือน/รุ่นพ่ีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลในระดบัท่ีสูงขึน้มากกว่าครู/
อาจารย์ โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.182 

ครู/อาจารย์กบันกัร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล และผู้ มีช่ือเสียง มีคา่ Sig เท่ากบั 0.006 ซึ่งมี
คา่น้อยกว่า 0.05 หมายความ ครู/อาจารย์มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชน
ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกต่างกับนกัร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล และผู้ มี
ช่ือเสียง กลา่วคือ ครู/อาจารย์มีอิทธิพลตอ่แนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลในระดบัท่ีสูงขึน้น้อยกว่านักร้อง นักแสดง เน็ตไอดอล และผู้ มี
ช่ือเสียง โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.431 

ส าหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มอ้างอิงรายคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตาราง 58 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ตัวแปรอสิระ 

ตัวแปรตาม 
ทัศนคติในการเลือกศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาด
ใหญ่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

แ น ว โ น้ ม ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่
ใ น ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร แ ล ะ
ปริมณฑล 

สมมตฐิานที่ 1 ลักษณะ
ส่วนบุคคล  

  

1.1 เพศ (t-test) (t-test) 
1.2 ประเภทสถานศกึษา
ก่อนหน้า 

 (F-test)  (F-test) 

1.3 อาชีพของผู้ปกครอง  (F-test)  (F-test) 
1.4 ระดบัการศกึษา
ผู้ปกครอง 

 (F-test)  (F-test) 

1.5 รายได้เฉลี่ยตอ่เดือนของ
ครอบครัว 

 (F-test)  (F-test) 

สมมตฐิานที่ 2 ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด
บริการ   

  

2.1 คณะ/หลกัสตูรท่ีเปิด
สอน 

  
(Multiple Regression) 

  
(Multiple Regression) 

2.2 คา่ธรรมเนียมการศกึษา  
 (Multiple Regression) 

  
(Multiple Regression) 

2.3 สถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 

  
(Multiple Regression) 

 
 (Multiple Regression) 

2.4 การสง่เสริมทาง
การตลาด 

 
 (Multiple Regression) 

  
(Multiple Regression) 

2.5 บคุลากร  
(Multiple Regression) 

  
(Multiple Regression) 
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ตาราง 58 (ตอ่)   

ตัวแปรอสิระ 

ตัวแปรตาม 
ทัศนคติในการเลือกศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาด
ใหญ่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

แ น ว โ น้ ม ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่
ใ น ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร แ ล ะ
ปริมณฑล 

2.6 กระบวนการ  
(Multiple Regression) 

  
(Multiple Regression) 

2.7 ภาพลกัษณ์และการ
น าเสนอ 

 
(Multiple Regression) 

  
(Multiple Regression) 

สมมตฐิานที่ 3 การเปิดรับ
ส่ือดิจิทัลและส่ือสังคม
ออนไลน์  

  

3.1 เวบ็ไซต์ของ
มหาวิทยาลยั 

 
(Multiple Regression) 

 
(Multiple Regression) 

3.2 Facebook   
(Multiple Regression) 

 
(Multiple Regression) 

3.3 Instagram   
(Multiple Regression) 

  
(Multiple Regression) 

3.4 Twitter   
(Multiple Regression) 

  
(Multiple Regression) 

3.5 Google   
(Multiple Regression) 

  
(Multiple Regression) 

3.6 Youtube   
(Multiple Regression) 

  
(Multiple Regression) 

3.7 ประเภทข้อมลูข่าวสารท่ี
เปิดรับบ่อยท่ีสดุ 

  
(F-test) 

  
(F-test) 

   
   
   
   
   
   



  123 

ตาราง 58 (ตอ่) 

ตัวแปรอสิระ 

ตัวแปรตาม 
ทัศนคติในการเลือกศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาด
ใหญ่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

แ น ว โ น้ ม ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่
ใ น ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร แ ล ะ
ปริมณฑล 

สมมตฐิานที่ 4 กลุ่มอ้างองิ    
4.1 ผู้ ท่ีขอค าแนะน า ชกัชวน 
หรือเป็นต้นแบบท่ีท าให้ท่าน
เลือกศกึษาท่ีมหาวิทยาลยั
เอกชน 

(F-test) (F-test) 

4.2 ผู้ ท่ีอิทธิพลตอ่การเลือก
เลือกศกึษาในมหาวิทยาลยั
เอกชนมากท่ีสดุ 

(F-test) (F-test) 

 
หมายเหตุ  
เคร่ืองหมาย   หมายถึง สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 

เคร่ืองหมาย    หมายถึง ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน  
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชน
ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาปริญญาตรีงานวิจัยฉบบันี ้ผู้ วิจัยมี
ความมุง่หมายเพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับทิศทางการท ากลยทุธ์ทางการตลาด การสร้างการรับรู้และ
ทศันคติใหม่ ๆ แก่มหาวิทยาลยัเอกชนทัง้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ท่ีต้องการเพิ่มศกัยภาพ ขีด
ความสามารถ และความยัง่ยืนในการบริหารกิจการ เ พ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ ความโดดเดน่ และ
ความพงึพอใจแก่นกัเรียนนกัศกึษาท่ีต้องการศกึษาในระดบัท่ีสงูขึน้ในอนาคต 

 
สังเขปการวิจัย 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างด้านลักษณะข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนในพืน้ท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี  

2. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวโน้ม
การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษา
ปริญญาตรี  

3. เพ่ือศึกษาการเปิดรับส่ือดิจิทัลและส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติและ
แนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของ
นกัศกึษาปริญญาตรี  

4. เพ่ือศึกษากลุ่มอ้างอิงท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลยั
เอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

มหาวิทยาลัยเอกชนไทยทั่วประเทศสามารถน าผลการศึกษา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลของนักศึกษาปริญญาตรี นี ้มาประยุกต์หรือใช้เป็นแนวทางในวางแผนและปรับปรุง
หลกัสตูร การวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด ตลอดจนปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีตอบสนองความต้องการของ
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กลุ่มเป้าหมาย และเพ่ือความยั่งยืนและการพัฒนาความสามารถในแข่งขันของมหาวิทยาลัย
เอกชนในชว่งวิกฤตของมหาวิทยาลยัของไทย 

 
สมมตฐิานการวิจัย 

1. นักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีลักษณะส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ ประเภทสถานศึกษาก่อนหน้า ระดบัการศึกษาผู้ปกครอง อาชีพของผู้ปกครอง 
และรายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวท่ีแตกต่างกัน  มีทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตา่งกนั 

2. ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ คณะ/หลกัสตูรท่ีเปิดสอน คา่ธรรมเนียม
การศึกษา สถานท่ีและสภาพแวดล้อม การส่งเสริมทางการตลาด บุคลากร กระบวนการ และ
ภาพลกัษณ์และการน าเสนอ มีอิทธิพลต่อทศันคติและแนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชน
ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี 

3. การเปิดรับส่ือดิจิทัลและส่ือสังคมออนไลน์  มีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวโน้ม
การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษา
ปริญญาตรี 

4. กลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วย ครอบครัว เพ่ือน/รุ่นพ่ี ครู/อาจารย์ และบคุคลท่ีมีช่ือเสียงท่ี
แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรีแตกตา่งกนั 

 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้คือ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีศกึษาในมหาวิทยาลยั

เอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีจ านวนนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีก าลงั
ศกึษาอยูต่ัง้แต ่15,000 คนขึน้ไป ได้แก่ มหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ มหาวิทยาลยัศรี
ปทุม และมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย รวมจ านวนประชากรทัง้สิน้ 81,885 คน ข้อมูล (ส านกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2561b) 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย

เอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้สูตรการก าหนดกลุ่มตวัอย่างแบบ
ทราบจ านวนประชากรของ Taro Yamane (1967, 887) ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และ
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ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ไม่เกิน 5% จะได้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา จ านวน  398   
ตวัอยา่ง และเพิ่มจ านวนตวัอยา่งอีก 14 ตวัอยา่ง โดยรวมจ านวนตวัอยา่งทัง้สิน้เทา่กบั 412  

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ขัน้ท่ี 1 วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเจาะจง

มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีจ านวนนกัศกึษาปริญญาตรี
มากกวา่ 15,000 คนขึน้ไป ซึง่มีจ านวนทัง้สิน 4 มหาวิทยาลยั ได้แก่ 

 1. มหาวิทยาลยัรังสิต จ านวนนกัศกึษา 25,156 คน 

 2. มหาวิทยาลยักรุงเทพ จ านวนนกัศกึษา 21,174 คน 

 3. มหาวิทยาลยัศรีปทมุ จ านวนนกัศกึษา 19,765 คน 

 4. มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย จ านวนนกัศกึษา 15,720 คน 

 ขัน้ท่ี 2 วิธีการสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวนตวัอย่างให้
เทา่ ๆ กนัในแตล่ะมหาวิทยาลยั ดงัตอ่ไปนี ้

 ขนาดของตวัอยา่งในแตล่ะมหาวิทยาลยั  =  412 คน / 4 มหาวิทยาลยั 

                                                    = 103 คน / มหาวิทยาลยั 

 ดังนัน้  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของมหาวิทยาลัย เอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีรายละเอียด ดงันี ้

 

ตาราง 59 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ จ านวน (คน) 

มหาวิทยาลยัรังสิต 103 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 103 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 103 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 103 

รวม 412 
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การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ศกึษาข้อมลู จากต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลกัการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

 2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร เพ่ือก าหนดขอบเขตและเนือ้หาของ
แบบสอบถามจะได้มีความชดัเจนตามความมง่หมายของงานวิจยัย่ิงขึน้ 

 3. น าข้อมลูท่ีได้มาสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั คือ แบบสอบถามให้ครอบคลมุตามความมุ่ง
หมายของการวิจยั 

 4. น าแบบสอบถามท่ีได้เสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องและเท่ียงตรงตาม
เนือ้หา 

 5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญก่อนน าไปทดลอง (Try out) 
โดยน าแบบสอบถาม ฉบบัสมบูรณ์ไปทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 ตวัอย่างเพ่ือทดสอบ
หาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ท่ี 95% โดยวิธีการหาคา่สมัประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficiency) 
ของครอนบคั ซึ่งค่าแอลฟาจะแสดงถึงค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ท่ีมีค่าระหว่าง    

α   หากมีค่าใกล้เคียงกับ 1แสดงว่าแบบสอบถามมีความเช่ือมั่นสูง โดยก าหนดค่าความ
เช่ือมัน่ท่ียอมรับได้ตัง้แต ่0.70 ขึน้ไป (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2558, 34-36) ซึ่งความเช่ือมัน่จากการ
ทดสอบแบบสอบถามโดยรวม มีคา่เทา่กบั 0.806 โดยแบง่เป็นรายด้าน ดงันี ้
 ด้านหลกัสตูร  .791 
 ด้านคา่ธรรมเนียมการศกึษา  .799 
 ด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  .822 
 ด้านการสง่เสริมทางการตลาด  .777 
 ด้านบคุลากร  .792 
 ด้านกระบวนการ  .791 
 ด้านภาพลกัษณ์และการน าเสนอ  .806 
 ด้านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั  .805 
 ด้าน Facebook  .781 
 ด้าน Instagram  .768 
 ด้าน Twitter  .781 
 ด้าน Google  .816 
 ด้าน Youtube  .787 
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 6. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการหาคา่ความเช่ือมัน่ไปเก็บรวบรวมข้อมลูตอ่ไป 

  
การเก็บรวมรวมข้อมูล 

 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลท่ีได้จากการใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 412 คน ซึ่งจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ณ มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ข้อมลูทตุิยภูมิ เป็นการค้นคว้าหาข้อมลูจากเอกสาร วารสาร ท่ีสามารถอ้างอิงได้ 
ผลงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือประกอบการสร้าง
แบบสอบถาม 

 
การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล   
 เม่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจยัได้จดัท าและด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู 
ดงันี ้  

 1.  เม่ือรวบรวมแบบสอบถามตามความต้องการแล้ว ผู้ วิจยัได้ตรวจสอบจ านวน ความ
ถกูต้อง และความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม   

 2.  น าข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนท่ีจะแปลงข้อมูลและ
ท าการลงรหัส (Coding) แล้วน าข้อมูลมาบันทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือประมวลผลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปและท าการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้คา่สถิติตา่ง ๆ ได้แก่ 

2.1 การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพ่ืออธิบายข้อมลู
เบือ้งต้น ประกอบด้วย 

2.1.2 การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับข้อมูล
ทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ประเภทสถานศึกษาก่อนหน้า อาชีพผู้ปกครอง ระดบั
การศึกษาผู้ปกตรอง และรายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว การเปิดรับส่ือในข้อท่ี 7 และกลุ่ม
อ้างอิง 

2.1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับ
ข้อมลูส่วนประสมทางการตลาดบริการ การเปิดรับส่ือข้อท่ี 1 – 6 ทศันคติ และแนวโน้มการศกึษา
ตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี 

2.2 การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติเชิงอนมุาน (Inferential statistic) ส าหรับการทดสอบ
สมมตฐิานวา่ตวัแปรอิสระใดมีอิทธิพลตอ่ตวัแปรตาม โดยใช้สถิต ิดงัตอ่ไปนี ้
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2.2.1 สถิติวิเคราะห์ความแตกตา่ง t-test และ One Way Anova ส าหรับการวิเคราะห์
ความแตกต่างระหว่างข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ครอบครัว การเปิดรับส่ือในข้อ 7 และ
กลุ่ม อ้าง อิง  กับทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี 

2.2.2 สถิติวิเคราะห์เชิงถดถอยพหคุณู (Multiple Regression) ส าหรับการวิเคราะห์การ
มีอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริการ และการเปิดรับส่ือข้อท่ี 1 – 6 ต่อทัศนคติและ
แนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของ
นกัศกึษาปริญญาตรี 

 
สรุปผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะห์ออกเป็น 6 ตอน ดงันี ้ 

ตอนที่  1 การแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ ประเภทสถานศึกษาก่อนหน้า อาชีพผู้ปกครอง การศึกษาผู้ปกครอง และรายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือนของครอบครัว  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม 412 ตัวอย่าง พบว่าผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 52 ศึกษาโรงเรียน
มธัยมศกึษาในก ากบัของรัฐ จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 60.4 โดยผู้ปกครองประกอบอาชีพ
ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ/พนกังานของรัฐ จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 มีการศกึษา
ในระดบัปริญญาตรี จ านวน 191 คน คดิเป็นร้อยละ 46.4 และมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนของครอบครัว 
45,001 บาทขึน้ไป จ านวน 168 คน คดิเป็นร้อยละ 40.8 

ตอนที่  2 การหาค่าเฉล่ีย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ของข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย หลักสูตร ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
สถานท่ีและสิ่งแวดล้อม การสง่เสริมทางการตลาด บคุลากร กระบวนการ และภาพลกัษณ์และการ
น าเสนอ 

จากการวิเคราะห์ข้อมลูสว่นประสมทางการตลาดบริการโดยรวมพบว่ามีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัดีมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดงันี ้ 

คณะ/หลักสูตรท่ีเปิดสอน มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก เม่ือพิจารณาราย
ข้อพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากทุกข้อ ได้แก่  หลักสูตรเป็นท่ี
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ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบนั, มีหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีแปลกใหม่ สร้างสรรค์และเป็น
เอกลกัษณ์แตกตา่งจากมหาวิทยาลยัอ่ืน และมีศิษย์เก่าท่ีมีช่ือเสียงและประสบความส าเร็จ ท่ีเคย
ศกึษาในหลกัสตูร คณะ หรือสาขาวิชานัน้ ๆ เป็นจ านวนมาก 

คา่ธรรมเนียมการศกึษา มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัดี เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ่ค่าธรรมเนียมการศึกษาคงท่ีตลอดหลกัสตูรในระดบัดีมาก 
และมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี ได้แก่ คา่ธรรมเนียมการศึกษามีความครอบคลุมไปถึงคา่ใช้จ่าย
อ่ืน ๆ เช่น ค่าหนงัสือ ต ารา กิจกรรม ฯลฯ และค่าธรรมเนียมการศึกษาสอดคล้องกับค่าครองชีพ
และเศรษฐกิจในปัจจบุนั 

สถานที่และสภาพแวดล้อม มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก เม่ือพิจารณา
รายข้อพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากทุกข้อ ได้แก่ มีอาคาร 
สภาพแวดล้อม และบรรยากาศท่ี  ร่มร่ืน สวยงาม ทนัสมยั เหมาะแก่การเรียน มหาวิทยาลยัมีท าเล
ท่ีตัง้อยู่ใกล้ ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ และมหาวิทยาลยัตัง้อยู่ในท าเลท่ี
เดนิทางสะดวกสบายและหลากหลายชอ่งทาง ได้แก่ BTS MRT รถประจ าทาง รถตู้บริการ 

การส่งเสริมทางการตลาด มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัดี เม่ือพิจารณารายข้อ
พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก ได้แก่ มีการโฆษณาผ่านส่ือใหม่ ๆ 
และน าเสนอได้น่าสนใจ เช่น เว็บไซต์ Facebook Instagram Youtube Twitter เป็นต้น และมี
โปรโมชัน่ท่ีดึงดดูใจ เช่น การทดลองเรียน การโอนย้ายสาขา/คณะ  เรียนก่อนจ่ายท่ีหลงั การผ่อน
ช าระคา่เล่าเรียน ทนุการศกึษา และมีความคิดเห็นระดบัดีในรายข้อ มีการแจกของสมนาคณุ เม่ือ
สมคัรเข้าเรียน เชน่ โทรศพัท์มือถือ แท็ปเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

บุคลากร มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามให้ความคิดเห็นระดับดีมาก ในรายข้อบุคลากร/เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานด้วยความ
เช่ียวชาญ ถูกต้อง และรวดเร็ว  และมีความเห็นอยู่ในระดับดี  ในรายข้ออาจารย์ผู้ สอนมี
ความสามารถและช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั และผู้บริหารของมหาวิทยาลยัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในวงกว้าง 

กระบวนการ มีความคดิเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นอยู่ในระดบัดีมากทุกข้อ ได้แก่ ขัน้ตอนการรับสมคัร การบริการ การให้
ข้อมลู และอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลยัมีความสะดวกรวดเร็วและเข้าใจง่าย และกระบวนการการช าระ
คา่ธรรมเนียมการศกึษามีความทนัสมยั รวดเร็ว และมีหลายชอ่งทางให้เลือก 

ภาพลักษณ์และการน าเสนอ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก เม่ือพิจารณา
รายข้อพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นระดบัดีมาก ในรายข้อช่ือเสียงมหาวิทยาลยัเป็นท่ี
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รู้จักและน่าเช่ือถือ และมีความคิดเห็นระดับดี ในรายข้อตรา สัญลักษณ์ และจุดเด่นของ
มหาวิทยาลยัสามารถจดจ าได้ง่าย 

ตอนที่  3 การหาค่าเฉล่ีย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ของข้อมูลการเปิดรับส่ือดิจิทัลและส่ือสังคมออนไลน์ โดยการหาค่าเฉล่ีย(Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในข้อ 1 – 6 และการแจกแจงความถ่ีและคา่ร้อยละใน
ข้อท่ี 7 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการเปิดรับส่ือดิจิทลัและส่ือสงัคมออนไลน์โดยรวมพบว่ามีความ
คดิเห็นอยูใ่นระดบัสงู เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถสรุปผลได้ดงันี ้ 

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัสงูมาก เม่ือพิจารณาราย
ข้อพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัสงูมากทกุข้อ ได้แก่ ทา่นมกัเข้าชมเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยเม่ือต้องการค้นหาข้อมูลของคณะ หลักสูตร ค่าธรรมเนียม ฯลฯ เป็นต้น  และ
ข้อมลูในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัทนัสมยัครบถ้วนตามท่ีท่านต้องการ 

Facebook มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับสูง เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับสูงมาก ในรายข้อท่านมักเข้าชมเพจ Facebook ของ
มหาวิทยาลยั เม่ือต้องการติดตามข้อมลูข่าวสาร หรือสอบถามผู้ดแูล เม่ือมีข้อสงสยัท่ีเก่ียวข้องกบั
กิจกรรม และเร่ืองราวของมหาวิทยาลยั คณะ หลกัสตูร ฯลฯ เป็นต้น และมีความคิดเห็นระดบัสูง 
ในรายข้อโพสต์ตา่ง ๆ ในเพจ Facebook ของมหาวิทยาลยัเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ ทนัสมยัดงึดดูความ
สนใจของทา่น 

Instagram มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับต ่า เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัต ่าทกุข้อ ได้แก่ ท่านมกัเข้าชม Instagram ของมหาวิทยาลยั 
เม่ือต้องการติดตามข้อมลูข่าวสาร กิจกรรม และเร่ืองราวของมหาวิทยาลยั และรูปภาพต่าง ๆ ใน 
Instagram ของมหาวิทยาลยัสวยงามและสามารถท าให้ท าให้ทา่นเกิดความสนใจ 

Twitter มีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ ในระดับ  เ ม่ือพิจารณารายข้อพบว่า  ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัต ่าทุกข้อ ได้แก่ ท่านมักเข้าชมและ Tweet หรือ Retweet 
Twitter ของมหาวิทยาลัย เม่ือต้องการติดตามข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และเร่ืองราวของ
มหาวิทยาลยั และข้อความ/เนือ้หาท่ีมหาวิทยาลยั Tweet หรือ Retweet เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ
ความสนใจของทา่นตอ่มหาวิทยาลยั 

Google โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่อยู่ในระดบัสงูมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัสูงมากทุกข้อ ได้แก่ ท่านมกัใช้ Google ค้นหาข้อมูลของ
มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร ค่าธรรมเนียม การเดินทาง ท่ีตัง้ ชีวิตนักศึกษา ฯลฯ เป็นต้น  และ 
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Google สามารถให้ข้อมลูเชิงลึก เช่น วิชาท่ีน่าเรียน ร้านอาหารอร่อย หอพกัท่ีดี หรือปัญหาตา่ง ๆ 
ท่ีทา่นต้องการได้อยา่งครบถ้วน 

Youtube มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับสูง เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัสูงในรายข้อท่านมกัชมคลิปวิดีโอท่ีเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย 
ผ่าน Youtube เม่ือต้องการทราบข้อมลูของมหาวิทยาลยั คณะ หลกัสูตร กิจกรรม ชีวิตนกัศกึษา 
ฯลฯ เป็น และมีความเห็นระดบัต ่าในรายข้อเนือ้หาในคลิปวิดีโอท่ีเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยมี
ประโยชน์ สนกุสนาน และสามารถดงึดดูใจทา่น 

ประเภทข้อมูลข่าวสารท่ีเปิดรับ จากการวิเคราะห์ประเภทข้อมลูข่าวสารท่ีเปิดรับของ
ผู้ ตอบแบบสอบถาม 412 ตัวอย่าง พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปิดรับข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกบั คณะ สาขาวิชา และหลกัสตูร จ านวน 181 คน คดิเป็นร้อยละ 43.9 

ตอนที่  4 การแจกแจงความถ่ีและคา่ร้อยละของข้อมลูกลุ่มอ้างอิง ในรายข้อ ผู้ ท่ีท่านขอ
ค าแนะน า ชกัชวน หรือเป็นต้นแบบท่ีท าให้ทา่นเลือกศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัแห่งนี ้และผู้ ใดมีอิทธิพล
ตอ่การเลือกศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชนของทา่นมากท่ีสดุ  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 412 ตวัอย่าง พบว่ารายข้อ ท่ีท่านขอ
ค าแนะน า ชักชวน หรือเป็นต้นแบบท่ีท าให้ท่านเลือกศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยแห่งนี  ้ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกขอค าแนะน าจากกลุ่มอ้างอิงคือ เพ่ือน/รุ่นพ่ี จ านวน 212 คิดเป็นร้อย
ละ 51.5 และรายข้อผู้ ใดมีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนของท่านมากท่ีสุด 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีกลุ่มอ้างอิงคือ ครอบครัว ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษา จ านวน 
281 คดิเป็นร้อยละ 68.2  

ตอนที่  5 การหาค่าเฉล่ีย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ของข้อมลูทศันคตติอ่การเลือกศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

จากการวิ เคราะห์ ข้อมูลทัศนคติต่อการเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่  ท่านเช่ือว่าบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเอกชนสามารถประสบความส าเร็จในอาชีพการงานได้ไม่แตกต่างกับบัณฑิต
มหาวิทยาลยัของรัฐบาล ท่านเช่ือว่ามหาวิทยาลยัเอกชนสามารถตอบสนองความต้องการศกึษา
ในคณะท่ีช่ืนชอบมากกว่ามหาวิทยาลยัรัฐบาล และท่านคิดว่าการเรียนในมหาวิทยาลยัเอกชนมี
อิสระทางความคดิและการแสดงออกมากกว่ามหาวิทยาลยัรัฐบาล ตามล าดบั และมีความคิดเห็น
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อยู่ในระดบัดี ในรายข้อท่านคิดว่าช่ือเสียง คุณค่า และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนไม่
แตกตา่งกบัมหาวิทยาลยัของรัฐบาล 

ตอนที่  6 การหาค่าเฉล่ีย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ของข้อมลูแนวโน้มการศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยัเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

จากการวิ เคราะห์ ข้อมูลทัศนคติต่อการเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก ในรายข้อ ท่านจะแนะน าให้
บคุคลอ่ืนท่ีท่านรู้จกัเลือกศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชนแห่งนี  ้และมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี ใน
รายข้อทา่นจะเลือกศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ ณ มหาวิทยาลยัเอกชนแหง่นี ้ 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อการทดสอบสมมตฐิาน ดังนี ้

สมมตฐิานที่ 1 นกัศกึษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีลกัษณะส่วน
บุคคล ประกอบด้วย เพศ ประเภทสถานศึกษาก่อนหน้า ระดบัการศึกษาผู้ปกครอง อาชีพของ
ผู้ปกครอง และรายได้เฉล่ียตอ่เดือนของครอบครัวท่ีแตกตา่งกันมีทศันคติและแนวโน้มการศึกษา
ต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน  ผลการวิจัย
พบวา่  

สมมตฐิานที่ 1.1 นกัศกึษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีเพศตา่งกนั 
มีทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ตามล าดบั ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดย
เพศชายมีทศันคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลดีกวา่เพศหญิง 

สมมติฐานที่  1.2 นกัศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีประเภท
สถานศกึษากอ่นหน้าแตกตา่งกนั มีมีทศันคติและแนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนขนาด
ใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่ 1.3 นกัศกึษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีอาชีพของ
ผู้ปกครองแตกต่างกนั มีการเลือกศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลไมแ่ตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่  1.4 นักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีระดับ
การศึกษาของผู้ ปกครองแตกต่างกัน มีการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ใน
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กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่  1.5 นักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวแตกต่างกัน มีการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ คณะ/หลกัสตูรท่ีเปิดสอน 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สถานท่ีและสภาพแวดล้อม การส่งเสริมทางการตลาด อาจารย์ผู้สอน/
บุคลากร กระบวนการ และภาพลักษณ์และการน าเสนอ มีอิทธิพลต่อทัศนคติ และแนวโน้ม
การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษา
ปริญญาตรี ผลการวิจยัพบวา่ 

สมมติฐานที่  2.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ คณะ/หลักสูตรท่ีเปิด
สอน ค่าธรรมเนียมการศึกษา สถานท่ีและสภาพแวดล้อม การส่งเสริมทางการตลาด อาจารย์
ผู้สอน/บคุลากร กระบวนการ และภาพลกัษณ์และการน าเสนอ มีอิทธิพลตอ่ทศันคติในการเลือก
ศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี 
ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยทัศนคติในการเลือกศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาปริญญาตรี  มี
ความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวกกบัคณะ/หลกัสตูรท่ีเปิดสอน และภาพลกัษณ์และการน าเสนอ 

สมมติฐานที่  2. 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ คณะ/หลกัสูตรท่ีเปิด
สอน ค่าธรรมเนียมการศึกษา สถานท่ีและสภาพแวดล้อม การส่งเสริมทางการตลาด อาจารย์
ผู้สอน/บคุลากร กระบวนการ และภาพลกัษณ์และการน าเสนอ มีอิทธิพลตอ่แนวโน้มการศกึษาตอ่
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยแนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชน
ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรง
เชิงบวกกับคณะ/หลักสูตรท่ีเปิดสอน และมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงเชิงลบกับสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 

สมมติฐานที่  3 การเปิดรับส่ือดิจิทัลและส่ือสังคมออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยั Facebook Instagram Twitter Google Youtube และ ประเภทข้อมลูข่าวสารท่ีท่าน
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เปิดรับบอ่ยท่ีสุด ท่ีมีอิทธิพลตอ่ทศันคติและแนวโน้มการศกึษาต่อมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี ผลการวิจยัพบวา่ 

สมมติฐานที่  3.1 การเปิดรับส่ือดิจิทัลและส่ือสังคมออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยั Facebook Instagram Twitter Google และ Youtube  มีอิทธิพลตอ่ทศันคติในการ
เลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษา
ปริญญาตรี ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยทศันคติในการเลือก
ศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี 
มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวกกบัเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั 

สมมติฐานที่  3.2 การเปิดรับส่ือดิจิทัลและส่ือสังคมออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยั Facebook Instagram Twitter Google และ Youtube  มีอิทธิพลต่อแนวโน้ม
การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษา
ปริญญาตรี ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยแนวโน้มการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาปริญญาตรี มี
ความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวกกบั Facebook 

สมมติฐานที่  3.3 การเปิดรับส่ือดิจิทัลและส่ือสังคมออนไลน์ รายข้อประเภทข้อมูล
ข่าวสารท่ีท่านเปิดรับบ่อยท่ีสุด แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาปริญญาตรีไม่
แตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

สมมติฐานที่ 4 นกัศกึษาปริญญาตรีท่ีมีปัจจยัด้านกลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วย ครอบครัว 
เพ่ือน/รุ่นพ่ี ครู/อาจารย์ และผู้ ท่ีมี ช่ือเสียงแตกต่างกัน มีทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาปริญญาตรี
แตกตา่งกนัผลการวิจยัพบวา่ 

สมมติฐานที่  4.1  นักศึกษาปริญญาตรีท่ีมีปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วย 
ครอบครัว เพ่ือน/รุ่นพ่ี ครู/อาจารย์ และนักร้อง นักแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ีมีช่ือเสียงท่ีขอ
ค าแนะน า ชกัชวน หรือเป็นต้นแบบท่ีท าให้เลือกศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ท่ีแตกตา่ง
กนั มีทศันคติในการเลือกศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยนกัศกึษาปริญญาตรีท่ี
มีกลุ่มอ้างอิง ได้แก่ ครอบครัว นกัร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ีมีช่ือเสียง และเพ่ือน/รุ่นพ่ี มี
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ทศันคตติอ่การเลือกศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลดีกว่า
กลุม่อ้างอิง บคุคลอ่ืน (ยกเว้นตวัทา่น) 

นกัศึกษาปริญญาตรีท่ีมีปัจจยัด้านกลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วย ครอบครัว เพ่ือน/รุ่นพ่ี ครู/
อาจารย์ และนักร้อง นักแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ีมีช่ือเสียงท่ีขอค าแนะน า ชักชวน หรือเป็น
ต้นแบบท่ีท าให้เลือกศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ท่ีแตกตา่งกนั มีแนวโน้มการศกึษาตอ่
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาปริญญาตรี
แตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยนกัศกึษาปริญญาตรี ท่ี
มีกลุ่มอ้างอิง ได้แก่ ครอบครัว นกัร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ีมีช่ือเสียง และเพ่ือน/รุ่นพ่ี มี
แนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระดบัท่ี
สงูขึน้น้อยกวา่กลุม่อ้างอิง บคุคลอ่ืน (ยกเว้นตวัทา่น) 

สมมติฐานที่  4.2  นักศึกษาปริญญาตรีท่ีมีปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วย 
ครอบครัว เพ่ือน/รุ่นพ่ี ครู/อาจารย์ และนกัร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ีมีช่ือเสียงแตกตา่งกัน 
มีทศันคตใินการเลือกศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของ
นกัศึกษาปริญญาตรีแตกต่างกัน กัน ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
โดยนกัศึกษาปริญญาตรีท่ีมีกลุ่มอ้างอิง ได้แก่ ครอบครัว นกัร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ีมี
ช่ือเสียง และเพ่ือน/รุ่นพ่ี มีทัศนคติท่ีดีต่อการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลน้อยกวา่กลุม่อ้างอิง บคุคลอ่ืน (ยกเว้นตวัทา่น) 

นกัศึกษาปริญญาตรีท่ีมีปัจจยัด้านกลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วย ครอบครัว เพ่ือน/รุ่นพ่ี ครู/
อาจารย์ และนกัร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ีมีช่ือเสียงแตกต่างกัน มีแนวโน้มการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาปริญญาตรี
แตกตา่งกนั กนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยนกัศกึษาปริญญา
ตรีท่ีมีกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว มีแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระดบัท่ีสูงขึน้มากกว่ากลุ่มอ้างอิง ครู/อาจารย์ และกลุ่มอ้างอิง 
ครู/อาจารย์ มีแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลในระดบัท่ีสงูขึน้น้อยกวา่กลุม่อ้างอิง บคุคลอ่ืน (ยกเว้นตวัทา่น) 
อภปิรายผล   

จากผลการศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลยั
เอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี มีสามารถอภิปราย
ผลได้ ดงันี ้



  137 

เพศ นกัศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีเพศต่างกัน มีทศันคติ
และแนวโน้มพฤติกรรมการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลแตกตา่งกนั โดยเพศชายมีทศันคติและแนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนขนาด
ใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากกว่าเพศหญิง อาจเน่ืองจากนกัเรียนหรือนกัศกึษาเพศ
หญิงให้ความส าคัญกับค่านิยมการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐมากกว่า รวมถึงมีการ
แข่งขันทางการศึกษาในกลุ่มเพ่ือนเพศเดียวกันมากกว่านักเรียนหรือนักศึกษาเพศชาย และ
ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัเอกชนส่วนใหญ่ไม่ได้มุ่งเน้นแข่งขนัในศาสตร์วิชาท่ีได้รับความนิยมในอดีต 
ซึ่งแน่นอนว่าไม่สามารถเทียบเท่าได้กบัช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของมหาวิทยาลยัของรัฐบาล 
แตมุ่ง่เน้นท่ีจะเปิดโอกาสและเป็นตวัเลือกทางการศกึษาให้กบัผู้ ท่ีมีความต้องการศกึษาในศาสตร์
เฉพาะทาง และสอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบัน อาทิ เกมและส่ือเชิงโต้ตอบ หุ่นยนต์และ
ปัญญาประดิษฐ์ ภาพยนตร์และอนิเมชั่น การผลิตอีเวนท์และการจัดนิทรรศการ รวมไปถึง
แพทยศาสตร์ ท่ีไม่จ ากัดว่าต้องเป็นนักเรียนระดบัหัวกะทิและไม่จ าเป็นท่ีต้องศึกษาในโรงเรียน
แพทย์ของรัฐเท่านัน้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยัของ พิสมยั ทองเท่ียง (2549) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลตอ่การเลือกศกึษาตอ่ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเอกชน กรณีศกึษามหาวิทยาลยักรุงเทพ 
พบว่าเพศหญิงเลือกศกึษาตอ่มากกว่าเพศชาย เน่ืองจากสาขาท่ีเปิดสอนในขณะนัน้ เป็นสาขาท่ี
เพศหญิงนิยมเรียนมากกว่าเพศชาย ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนษุยศาสตร์ และคณะนิเทศ
ศาสตร์ เป็นต้น 

ประเภทสถานศึกษาก่อนหน้า นกัศกึษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่
ท่ีมีประเภทสถานศกึษาก่อนหน้าตา่งกนั มีทศันคติและแนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชน
ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากค่านิยมทางการศึกษา
เปล่ียนแปลงไป การเข้าถึงข้อมลูขา่วสารผ่านอินเตอร์เน็ตท าได้โดยง่าย จึงท าให้นกัเรียนนกัศกึษา
มีความเข้าใจว่าคนท่ีประสบความส าเร็จไม่ใช่คนท่ีเรียนจบจากมหาวิทยาลยัของรัฐเท่านัน้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของเหมือนฝัน ธัญญศรีชัย (2558)  ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาของนักเ รียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าประเภทของโรงเรียนท่ีก าลังศึกษาท่ีแตกต่างกัน ใน
ส่วนข้อมลูพฤติกรรมการเรียนในโรงเรียนกวดวิชา ไม่มีผลตอ่การตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวด
วิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

อาชีพของผู้ปกครอง นกัศกึษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีอาชีพ
ของผู้ ปกครองต่างกัน มีทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ใน
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญ ผู้ปกครองท่ี
ประกอบอาชีพแตกตา่งกันจึงให้การสนบัสนนุทางด้านการศึกษากบับตุรหลานไม่แตกตา่งกนั ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพิสมัย ทองเท่ียง (2549) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ
ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบว่าปัจจัยทางด้าน
อาชีพของผู้ปกครองไมมี่ความสมัพนัธ์ตอ่การเลือกศกึษาตอ่ 

ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง นักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนขนาด
ใหญ่ท่ีมีระดบัการศึกษาของผู้ปกครองต่างกัน มีทศันคติและแนวโน้มพฤติกรรมการเลือกศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกต่างกัน เน่ืองจาก
ผู้ปกครองไม่ว่าจะมีการศกึษาอยู่ในระดบัใดก็มีความต้องการสนบัสนนุการศกึษาของบตุรหลาน
ให้สงูท่ีสดุ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของพิสมยั ทองเท่ียง (2549) ท่ีศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเลือก
ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบว่าปัจจัย
ทางด้านระดบัการศกึษาของผู้ปกครองไมมี่ความสมัพนัธ์ตอ่การเลือกศกึษาตอ่ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว  นักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชน
ขนาดใหญ่ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวต่างกัน มีทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกตา่งกนั เน่ืองจากรายได้
เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวจะมากหรือน้อยต่างก็ให้ความส าคัญกับการศึกษาไม่ต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของเหมือนฝัน ธัญญศรีชัย (2558)  ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาของนักเ รียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่ารายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไมแ่ตกตา่งกนั 

คณะ/หลักสูตรที่เปิดสอน มีอิทธิพลต่อทศันคติและแนวโน้มการศึกษาตอ่มหาวิทยาลยั
เอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาปริญญาตรี เน่ืองจากความ
หลากหลายคณะ/หลกัสูตรของมหาวิทยาลยัเอกชนสามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
และตลาดแรงงานในปัจจบุนัได้ดี อีกทัง้ยงัสามารถเลือกศกึษาในคณะ/หลกัสตูรท่ีต้องการได้อย่าง
อิสระ สอดคล้องกับงานวิจยัสรพล เมฆพฒัน์ (2558) ท่ีศึกษา“ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกสถาบนัสอนภาษาองักฤษ ของวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าผู้ เรียน
ให้ความส าคญักับหลกัสูตร เน่ืองจากผู้ เรียนมีทักษะและวัตถุประสงค์ในการเรียนภาษาอังกฤษ
แตกต่างกัน เช่น เพ่ือสอบแข่งขัน เพ่ือน าไปใช้ในการท างานหรือในชีวิตประจ าวัน เป็นต้น 
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เช่นเดียวกับพิสมยั ทองเท่ียง (2549) พบว่าคณะท่ีเปิดสอนมีอิทธิพลตอ่การเลือกศกึษามากท่ีสุด 
และเหมือนฝัน ธัญญศรีชัย (2558) ท่ีพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลเชิงบวกกับการตดัสินใจ
เลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย และยงัสอดคล้องกับแนวคิดของ
ฉัตยาพร เสมอใจ (2547, น.46) ท่ีได้สรุปองค์ประกอบส าคญัในการก าหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
บริการวา่ บริการหลกัจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการพืน้ฐานของลกูค้าหรือผู้ใช้บริการ 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ไม่ มี อิทธิพลต่อทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาปริญญาตรี 
เน่ืองจากคา่ธรรมเนียมทางการศกึษาของมหาวิทยาลยัเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ไม่แตกต่างกันมากนัก นักศึกษาจึงให้ความส าคัญทางด้านอ่ืน ๆ ท่ีสามารถตอบสนองความ
ต้องการได้สงูสดุ เช่นเดียวกบังานวิจยัHung Mai Xuan อนัทะไชย สืบชาติ และ สร้อยน า้ สมคิด 
(2557) ท่ีศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาตรีของนกัศกึษาคณะ
เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยักวา๋งบิน่ ประเทศเวียดนาม พบวา่นกัศกึษามีการตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่
ไม่แตกตา่งกนัในด้านราคา เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศเวียดนาม
ท าให้แต่ละบุคคลมีความต้องการพฒันาตนเองอยู่เสมอ  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาส่วน
บคุคล  เพ่ือการประกอบการอาชีพเพ่ือและมีงานท า  เพ่ือการสร้างเสริมความรู้ทางด้านเทคโนโลยี  
และเพ่ือให้ตนเองมีความรู้ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนสอดคล้องกับแนวคิดของ       
ฉัตยาพร เสมอใจ (2547, น.46) ท่ีกล่าวว่า ธุรกิจบริการผู้ประกอบการต้องสร้างการรับรู้คณุค่า
ของบริการและเข้าไปอยู่ในใจของลกูค้าให้ได้ โดยค านึงถึงคณุคา่ของบริการท่ีลกูค้าจะได้รับ แล้ว
จงึตีคา่บริการนัน้ออกมาเป็นตวัเงิน 
 สถานที่และสิ่งแวดล้อม ไม่มีอิทธิพลตอ่ทศันคติในการเลือกศกึษามหาวิทยาลยัเอกชน
ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี และมีอิทธิพลตอ่แนวโน้ม
การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษา
ปริญญาตรี โดยมีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงเชิงลบ เน่ืองจากนกัศกึษาปริญญาตรีค านึงถึงปัจจยัอ่ืน 
ๆ มากกว่า เช่น ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั ความนิยม ความต้องการส่วนบุคคลหรือแนวโน้มของ
กลุ่มเพ่ือน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของน า้ทิพย์ เนียมหอม (2560) พบว่านกัเรียน นกัศึกษาให้
ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านสถานท่ี มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
อาชีวศกึษาในวิทยาลยัเทคโนโลยีวิบลูย์บริหารธุรกิจน้อยท่ีสดุ 
 การส่งเสริมทางการตลาด  ไม่มี อิทธิพลต่อทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาปริญญาตรี 
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เน่ืองจากสถาบนัการศกึษาเป็นธุรกิจท่ีต้องการความน่าเช่ือถือ การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และ
การจดักิจกรรมจงูใจหรือส่งเสริมการขายท่ีมากเกินไปอาจจะท าให้สญูเสียความน่าเช่ือถือลง ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของสรพล เมฆพฒัน์ (2558) พบว่าปัจจยัด้านการส่งเสริมทางการตลาด ไม่
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนภาษาองักฤษของวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เน่ืองจากปัจจบุนัผู้ เรียนสามารถสืบค้นข้อมลูด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ต อีกทัง้สถาบนั
สอนภาษาต่าง ๆ มีการส่งเสริมทางการตลาดไม่แตกต่างกัน โดยผู้ เรียนจะให้ความส าคัญกับ
ปัจจยัด้านผู้สอนและความเหมาะสมของหลกัสตูรการสอนเป็นหลกั 

 บุคลากร ไม่มีอิทธิพลต่อทศันคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาด
ใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี เน่ืองจากผู้บริหาร อาจารย์ หรือ
บุคลากรอาจจะไม่ได้เป็นท่ีรู้จักในสังคม นักศึกษาปริญญาตรีจึงค านึงถึงปัจจัยอ่ืน ๆ หรือกลุ่ม
อ้างอิงในการเลือกศึกษามากกว่า สอดคลองกบัพิสมยั ทองเท่ียง (2549) พบว่านกัศึกษาท่ีเลือก
ศึกษาต่อให้ความพึงพอใจในปัจจัยอาจารย์และบุคลากรท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาเป็นอันดับ
สดุท้าย 
 กระบวนการ ไม่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชน
ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี เน่ืองจากนกัศกึษาอาจจะ
ไมไ่ด้สมัผสักบักระบวนการของมหาวิทยาลยับอ่ย ได้แก่ การสมคัรเรียนในครัง้แรก การลงทะเบียน
เรียน และการด าเนินการเอกสารเพ่ือจบการศกึษา นอกจากนีม้หาวิทยาลยัทัง้รัฐและเอกชน ได้น า
ระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือความสะดวกและลดขัน้ตอนการท างานของ
มหาวิทยาลัย เช่นการช าระค่าธรรมเนียม ขอข้อมูล หรือขอรับบริการต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของสรพล เมฆพฒัน์ (2558) พบว่าปัจจยัด้านกระบวนการ ไม่มีผลตอ่การตดัสินใจเลือก
สถาบนัสอนภาษาองักฤษของวัยท างาน เน่ืองจากผู้ เรียนไม่ได้ค านึงถึงปัจจยัด้านกระบวนการ 
อาจเน่ืองมาจากปัจจยัดงักล่าวไม่ใช่ปัจจยัหลกัแต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งท่ีช่วยอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้สมคัรเรียนเทา่นัน้ ซึง่ในปัจจบุนัเกือบทกุสถาบนัสอนภาษามีการวางระบบการด าเนินงานท่ี
มีประสิทธิภาพ 

ลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลตอ่ทศันคติในการเลือกศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาด
ใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศึกษาปริญญาตรี เน่ืองจากนกัศึกษาปริญญาตรี 
และผู้ปกครองให้ความส าคญักบัช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือ ท่ีเป็นจดุเดน่ของมหาวิทยาลยัแม้ว่าจะ
เป็นมหาวิทยาลยัเอกชนก็ตาม เพราะสามารถส่งผลถึงการประสบความส าเร็จในการท างานใน
อนาคตได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิราพร วิโรจน์สกุล ศรีวรรณ์ ทาปัญญา และสุเมธี วงศ์
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ศกัดิ์ (2561) จากการศึกษาหวัข้อการพฒันากลยุทธ์การตลาดเพ่ือเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาคณะบริหารธุรกิจ พบว่านักศึกษาให้
ความส าคญักบัภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัอยู่ในระดบัมาก ในด้านคณุภาพ ความ
โดดเด่นทางด้านวิชาการ และความเป็นสากล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของฉัตยาพร เสมอใจ 
(2547) กลา่ววา่ลกัษณะทางกายภาพสามารถสร้างภาพลกัษณ์และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ
ให้กบัลกูค้าหรือผู้ รับบริการ โดยเป็นองค์ประกอบท่ีสามารถมองเห็นได้ สร้างความประทบัใจ และ
เป็นตวัช่วยในการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการ  ในขณะท่ีลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีอิทธิพลต่อ
แนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของ
นกัศกึษาปริญญาตรี เน่ืองจากนกัศกึษามีความต้องการศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ในมหาวิทยาลยั
ท่ีแตกต่างออกไป โดยท่ีมุ่งเน้นไปท่ีหลักสูตรเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยของรัฐ หรือศึกษาต่อใน
ตา่งประเทศ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของพีระ พนัธุ์งาม และคณะ (2559) ท่ีกล่าวว่าเม่ือ
ผู้ เรียนรู้แล้วว่าต้องการเรียนในหลักสูตรอะไรสิ่งท่ีมักจะคิดต่อมาก็คือแล้วจะเรียนหลักสูตรนีท่ี้
สถาบนัไหนด ีซึง่ผู้ ท่ีต้องการเรียนตอ่มกัหาข้อมลูว่ามีสถาบนัไหนบ้างท่ีเปิดสอน หลกัสตูรท่ีตนเอง
ต้องการเรียนบ้าง เม่ือได้รายช่ือสถาบนัท่ีเปิดสอนหลกัสตูรท่ีตนเองต้องการเรียนแล้ว ผู้ ท่ีต้องการ
เรียนจะเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยของแตล่ะสถาบนั 

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย มีอิทธิพลตอ่ทศันคติในการเลือกศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน
ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาปริญญาตรี เน่ืองจากเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยัมีข้อมลูเชิงลกึท่ีมีการปรับปรุงอยู่เสมอ ซึ่งสารมารถสร้างภาพลกัษณ์ท าให้เกิดความ
น่าเช่ือถือแก่นกัศกึษาผู้ปกครอง และบุคคลทัว่ไป สอดคล้องกับงานวิจยัของภูษณิศา ศิริศนัสนีย
กลุ (2559) พบวา่คณุภาพเว็บไซต์มีอิทธิพลทางบวกตอ่ความเช่ือมัน่ เน่ืองจากคณุภาพเว็บไซต์ใน 
ด้านเนือ้หา ข้อมูล ส่งผลต่อความเช่ือมั่นของผู้ ใช้งาน ท าให้ผู้ ใช้งานเกิดการเช่ือถือเว็บไซต์ 
ในขณะท่ีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัไมมี่อิทธิพลตอ่แนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนขนาด
ใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี เน่ืองจากการศกึษาตอ่ในระดบัท่ี
สงูขึน้ นกัศึกษาอาจจะมีสถาบนัท่ีตัง้ใจเรียนอยู่แล้ว หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจากสอบถามคนท่ีจบ
การศกึษาหรือก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัมหาบณัฑิต รวมถึงการหาข้อมลูจากส่ือดิจิทลัช่องทางอ่ืน ๆ 
สอดคล้องกับงานวิจยัพฤติกรรมการใช้ส่ือดิจิทลัของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครของสิริชัย 
แสงสุวรรณ (2558) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ในการใช้ส่ือดิจิทลัในการ
ใช้ประกอบการตดัสินใจซือ้สินค้า การค้นหาข้อมูล (Search Engine) ติดตามอ่านข่าวข่าวสาร 
และการดรีูวิว 
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Facebook ไม่มีอิทธิพลต่อทศันคติในการเลือกศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี เน่ืองจากเป็นส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีใช้กัน
อย่างแพร่หลาย สามารถสร้างความสนใจได้ในทนัที ส่วนใหญ่เป็นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม 
ไลฟ์สไตล์ หรือเร่ืองราวท่ีน่าติดตาม และมุ่งเน้นในการติดตอ่ส่ือสาร การเข้าร่วมกลุ่มผู้ ท่ีสนใจใน
เร่ืองราวเดียวกนั แตย่งัไม่สามารถให้ข้อมลูเชิงลึกอย่างครบถ้วน อีกทัง้เป็นส่ือสาธารณะท่ีบุคคล
ทัว่ไปสามารถเข้าไปโพสต์ แท็ก คอมเม้นท์ ซึ่งอาจลดทอนความน่าเช่ือถือจากนกัเรียน นกัศึกษา 
ผู้ ปกครอง หรือบุคคลทั่วไปต่อมหาวิทยาลัยได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของสิริชัย แสงสุวรรณ 
(2558) ท่ีสรุปการใช้ประโยชน์จากการใช้ส่ือดิจิทลัจากกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ความสะดวกในการ
ตดิตอ่ส่ือสารกบักลุม่เพ่ือนและเครือขา่ย ทัง้คอมเมนท์ โพสท์ ไลค ์แชร์ รวมถึงหาเพ่ือนใหม่ การใช้
ประโยชน์ด้านข้อมูล การค้นหาข้อมูล ติดตามอ่านข่าวและเหตุการณประจ า วัน และการใช้
ประโยชน์ด้านความบนัเทิง ในขณะท่ี Facebook มีอิทธิพลตอ่แนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยั
เอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศึกษาปริญญาตรี เน่ืองจากเนือ้หา
ข้อมูลมีความน่าสนใจ ทันสมัย สามารถกระตุ้นให้เกิดความต้องการในการเลือกศึกษา รวมถึง
สามารถอ่านคอมเม้นท์หรือสอบถามจากผู้ดแูล ศิษย์เก่า หรือนกัศึกษาคนอ่ืน ๆ ท่ีก าลงัศกึษาอยู่
ได้ทนัที อีกทัง้ Facebook ยงัเป็นส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีผู้ ใช้มากท่ีสุดในประเทศไทย โดยผู้ ใช้ส่วน
ใหญ่มีช่วงอายุ 18 – 24 ปี ข้อมูลจาก (WP, 2562) ซึ่งตรงกับกลุ่มอายขุองนกัศึกษาปริญญาตรี
ผู้ตอบแบบสอบถาม สอดคล้องกับอาณิสา ไชยสิกร (2559) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซือ้และความเต็มใจจ่ายในการซือ้สินค้าเสือ้ผ้าผู้หญิงจากร้านค้าในเฟซบุ้คของคนใน
กรุงเทพมหานคร พบว่าร้านค้าบนเฟซบุ้ คท่ีมีการรีวิวของจากลูกค้า มีแนวโน้มท่ีผู้ บริโภคจะ
ตดัสินใจซือ้มากกว่าร้านท่ีไม่มีการรีวิวสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้องการซือ้
สินค้าผ่านเฟซบุ้คในประเทศไทย (สนุนัทา ตระกลูสิทธิศรี , 2555) ในด้านของการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริโภคในการโพสต์รูปภาพสินค้า การมีส่วนร่วมของลูกค้าส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้สินค้าผ่าน
เฟซบุ้ค นอกจากนัน้ยงัน าไปสู่การมีปฏิสมัพนัธ์ในเพจร้าน ร้านท่ีมีการตอบค าถามลกูค้า และการ
มีการตอบค าถามสินค้า โดยมีความรวดเร็วในการบริการข้อมลูสินค้า 

Instagram ไม่มีอิทธิพลต่อทศันคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลยัเอกชนขนาด
ใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาปริญญาตรี เน่ืองจาก Instagram มี
จุดประสงค์หลกัเพ่ือแสดงรูปภาพท่ีน่าสนใจ ท่ีสามารถให้รายละเอียดราคา ขนาด สี ของสินค้า
ผ่านรูปภาพได้ ซึ่งไม่เหมาะสมกับการเลือกสถานศึกษาในระดบัอุดมศึกษาท่ีเป็นเร่ืองใหญ่และ
ส าคญัต่อชีวิตในอนาคต จึงไม่สามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วนเหมือนกับการซือ้สินค้าทัว่ไป ท าให้
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นกัเรียน นกัศึกษา และผู้ปกครองจ าเป็นต้องอาศยัหลากหลายช่องทางเพ่ือศกึษาข้อมูลเพิ่มเติม 
เช่น หลักสูตร ค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือการเดินทาง เป็นต้น โดยวิภาวรรณ มโนปราโมทย์ 
(2556) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้าผ่านสงัคมออนไลน์(อินสตาแกรม) ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครมีทศันคติในเชิง
บวกต่อตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้าผ่านสงัคมออนไลน์(อินสตาแกรม) มากท่ีสุดเป็นสามอนัดบัแรก 
ได้แก่ การซือ้สินค้ามีความสะดวกเน่ืองจากสามารถซือ้ได้24 ชั่วโมง การเล่นอินสตาแกรมเป็น
ประจ าส่งผลให้รู้สึกว่าการซือ้สินค้าเป็นเร่ืองง่าย และขัน้ตอนการซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมมี
ความง่าย ไมยุ่ง่ยากหลายขัน้ตอน 

Twitter ไมมี่อิทธิพลตอ่ทศันคติและแนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาปริญญาตรี เน่ืองจากการเลือกสถานศึกษาใน
ระดบัอดุมศกึษาเป็นเร่ืองใหญ่และส าคญัตอ่ชีวิตในอนาคต โดย Twitter ไม่สามารถให้ข้อมลูของ
มหาวิทยาลยัได้อย่างครบถ้วนเหมือนกบัการซือ้สินค้าทัว่ไปเช่นเดียวกบั Instagram และด้วยการ
กระจายข่าวและการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของการจัดอันดบั # (Hashtag) การ Mention 
รวมถึงการ Tweet และ Retweet ของบุคคลทั่วไปท่ีมีตวัตนและไม่มีตวัตนอย่างอิสระ ท าให้ 
Twitter ขาดความน่าเช่ือถือ สอดคล้องกบัFayossy (2558)จากเว็บไซต์ Marketing Opps! ได้
ส ารวจข้อมลูพฤติกรรมการใช้ Social Network ท่ีมีตอ่การตดัสินใจซือ้จากผู้ ใช้งานอินเตอร์เน็ต 
24,000 คน  พบว่ามีผู้ บริโภคเลือกใช้ Twitter เป็นช่องทางในการหาสินค้า 28% และใช้หาก
ต้องการหาข้อมลูเพิ่มเตมิของสินค้า 29% ซึง่เป็นล าดบัสดุท้ายเม่ือเทียบกบัส่ือสงัคมออนไลน์อ่ืน ๆ 
และผู้บริโภครู้สึกไว้วางใจตอ่สินค้า หรือบริการ ท่ีถกูรีวิวใน Twitter 47% มากกว่า Instagram ซึ่ง
เป็นอนัดบัสดุท้ายท่ี 38% 

Google ไมมี่อิทธิพลตอ่ทศันคตแิละแนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี อาจเน่ืองมาจาก Google เป็นเว็บไซต์
ค้นหาข้อมลู (Search Engine) ท่ีใหญ่และได้รับความนิยม ซึ่งเหมือนเป็นศนูย์กลางท่ีน าพาไปยงั
ส่ือดจิิทลัอ่ืน ๆ ท่ีรวบรวมข้อมลูท่ีต้องการอยูเ่ป็นจ านวนมาก และการท่ีมีฐานข้อมลูใหญ่อาจท าให้
การคดักรองเนือ้หามีความยากล าบาก อีกทัง้การท าการตลาดดิจิทัลเป็นไปอย่างแพร่หลายใน
ปัจจุบนัท าให้ผู้ ใช้เกิดความไม่ไว้วางใจในข้อมูลท่ีได้รับ สอดคล้องกับงานวิจัยของธนภัทร จอม
แก้ว (2558) พบว่าผู้ ใช้งานมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน เน่ืองมาจากประทบัใจในข้อมูล มีการ
เรียบเรียงภาษาท่ีดี สะกดค าถกูต้อง และอ่านเข้าใจง่าย แตเ่ม่ือผู้ ใช้เห็นข้อมลูหรือข้อความในเชิง
ลบจากข้อมลู ท าให้ผู้ใช้เกิดขาดความลงัเลใจท่ีจะเช่ือถือหรือปฏิเสธท่ีจะรับข้อมลูนัน้ ๆ   
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Youtube ไม่มีอิทธิพลต่อทศันคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลยัเอกชนขนาด
ใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาปริญญาตรี เน่ืองจาก Youtube เป็นศนูย์รวม
ส่ือดจิิทลัประเภทภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง ซึง่สามารถสร้างและกระตุ้นการรับรู้ได้อย่างดี 
แต่มีข้อจ ากัดว่าเนือ้หาท่ีเผยแพร่นัน้ตรงกับความต้องการของนกัเรียน นกัศึกษา และผู้ปกครอง
มากน้อยแค่ไหน อีกทัง้ Youtube ยังมีโฆษณาสอดแทรกเป็นระยะ ท าให้ผู้ บริโภคอาจเกิดการ
ต่อต้านเม่ือรู้ว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของเกตวุดี สมบูรณ์ทวี และ
คณะ (2559) พบว่า Youtube ไม่มีอิธิพลตอ่การรับรู้ในตราสินค้า Maybelline เน่ืองจากผู้ ใช้ส่วน
ใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีการรับรู้หรือมีความต้องการท่ีจะเข้าชมส่ืออยู่แล้วและการโฆษณา
ผา่น Youtube ไมไ่ด้สร้างการรับรู้ในระดบัท่ีมากพอสมควร 

กลุ่มอ้างอิง กลุ่มอ้างอิงท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาปริญญาตรี
แตกต่างกัน โดยกลุ่มอ้างอิง นักร้อง นักแสดง เน็ตไอดอล และผู้ มีช่ือเสียงเป็นกลุ่มอ้างอิงท่ี
สามารถสร้างทศันคตท่ีิดีตอ่การเลือกศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่และแนวโน้มการศกึษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึน้ในมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่มากท่ีสุด เน่ืองจากปัจจุบนับุคคลทั่วไป
สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ อย่างทัว่ถึงผ่านอินเตอร์เนต ท าให้นกัเรียนและนกัศึกษาสามารถหา
ข้อมูลเช่ือมโยงและเปรียบเทียบกับบุคคลต้นแบบหรือบุคคลท่ีตนช่ืนชอบตามแต่ละจุดประสงค์
ของแตล่ะคน สอดคล้องกบัแนวคดิของ Philip Kotler (2012) ท่ีกล่าวว่า กลุ่มอ้างอิง หมายถึงกลุ่ม
ท่ีมีอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อทัศคติและพฤติกรรมของมนุษย์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มท่ีมี
อิทธิพลทางตรง ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว และกลุ่มคนใกล้ชิด เช่น เพ่ือน ครู/อาจารย์ เจ้านาย 
ลูกน้อง และกลุ่มท่ีมีอิทธิพลทางอ้อม เช่น ศาสนา ผู้ เช่ียวชาญ กลุ่มสาธารณะ เป็นต้น  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยัของพรพรรณ พรศิริประเสริฐ (2555) พบว่าลกัษณะของกลุ่มอ้างอิง ด้าน
ช่ือเสียงด้านความส าเร็จในผลงานมีผลต่อการตัดสินใจซือ้เคร่ืองส าอางของผู้ บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร และโสภาวรรณ อบเชย (2557) พบวา่บคุคลอ้างอิงสง่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้
สถานบริการความงามของสตรีวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยให้ความเช่ือถือต่อกลุ่ม
อ้างอิงท่ีมีประสบการณ์เคยใช้บริการมาก่อน เช่น สมาชิกในครอบครัว หรือกลุ่มเพ่ือน และกลุ่ม
อ้างอิงท่ีมีความรอบรู้ของทางด้านความงาม เช่น ผู้ เช่ียวชาญ นักวิชาการ หรือกลุ่มอ้างอิงท่ีมี
ช่ือเสียงของเป็นท่ียอมรับของสงัคม  
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
ผลจากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

เอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้

1. จากข้อมลูลกัษณะสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่านกัศกึษาปริญญาตรีเพศ
ชายมีทัศนคติท่ีดีและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
มากกว่าเพศหญิง อาจเน่ืองมาจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยเอกชนให้ความส าคัญและมุ่งเน้น
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่ท่ีก าลังได้รับความนิยม โดยหลักสูตรนัน้ ๆ สามารถไปตอบสนอง
ความต้องการของนกัศึกษาเพศชายได้ เช่น เกม ภาพยนตร์ อนิเมชัน่ หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ 
เป็นต้น แต่ในขณะท่ีทุกมหาวิทยาลัยยังคงมีการเรียนการสอนในหลักสูตรมาตรฐาน ได้แก่ 
ภาษาศาสตร์ นิตศิาสตร์ และบริหารธุรกิจ ดงันัน้มหาวิทยาลยัเอกชนจึงควรให้ความส าคญัในการ
พัฒนาหลักสูตรดังกล่าวให้มีคุณภาพ เพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลยัรัฐบาล รวมถึงวางแผนการส่ือสารในการสร้างการรับรู้ ภาพลกัษณ์ และช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลยัเพ่ือดงึดดูและตอบสนองความต้องการของนกัศกึษาทกุเพศ 

2. จากผลทดสอบทางสถิต ิผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงัตอ่ไปนี ้ 

2.1 ด้านคณะ/หลักสูตรมีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
เอกชนขนาดใหญ่ โดยสามารถท านายแนวโน้มการศึกษาต่อได้ถึงร้อยละ 7.7 กล่าวคือ
มหาวิทยาลยัเอกชนควรมีการพัฒนาและปรับปรุงหลกัสูตรให้มีความแตกต่าง โดดเด่น ทนัสมัย 
และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนนักศึกษาในยุคปัจจุบนั ดงันัน้มหาวิทยาลัย
เอกชนต้องท าการศกึษาส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในทกุสาขาวิชา ให้ทราบว่าสาขา
ใดยังเป็นท่ีสนใจ หรือสาขาใดท่ีเป็นท่ีสนใจแต่มหาวิทยาลัยยังไม่มีหรือมีแต่ไม่สามารถดึงดูด
ผู้ เ รียนได้ รวมถึงทักษะวิชาอ่ืน ๆ ท่ีนักเรียนนักศึกษาต้องการเพิ่มเติม  เพ่ือให้สอดรับกับ
กลุ่มเป้าหมายทัง้เพศชายและเพศหญิง รวมถึงเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยรัฐบาลท าการศึกษา
ข้อมูล แนวทางและกระแสความนิยมทางการศึกษา เพ่ือสามารถปรับตวัให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ เรียนในปัจจบุนัและอนาคต 

2.2 ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์และการน าเสนอมีอิทธิพลต่อทศันคติและแนวโน้มการศึกษา
ตอ่มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ โดยสามารถท านายทศันคติในการเลือกศกึษาได้ถึงร้อยละ 6.5 
กล่าวคือแม้จะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน แต่นักศึกษายังให้ความส าคัญกับช่ือเสียงและความ
นา่เช่ือถือของมหาวิทยาลยัอยู่มาก ด้วยเหตนีุ ้ผู้บริหารมหาวิทยาลยัเอกชนควรจะต้องเพิ่มจ านวน
และพฒันางานวิจยัท่ีได้คณุภาพ น่าสนใจ มีมาตรฐานรองรับ ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวง
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กว้างระดบัประเทศหรือนานาชาติ และน าการส่งเสริมทางการตลาดมาใช้อย่างมีชัน้เชิงเน่ืองจาก
การตลาดตลาดท่ีโจ่งแจ้งจะท าให้ภาพลกัษณ์ของสถาบนัการศกึษาลดลง เพ่ือเสริมสร้างจุดเด่น
และเอกลกัษณ์ให้เป็นท่ีจดจ าได้ 

2.3 ปัจจยัด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลตอ่ทศันคติและแนวโน้มการศกึษาตอ่
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ โดยสามารถท านายทัศนคติในการเลือกศึกษาได้ถึงร้อยละ 6.5 
กล่าวคือมหาวิทยาลยัควรท าการปรับปรุงและดแูลรักษาสถานท่ีให้สวยงามอยู่เสมอ รวมถึงการ
จดัสรรสถานท่ีทัง้ในด้านการเรียนการสอน กิจกรรม การส่งเสริมการเรียนรู้ และการอ านวยความ
สะดวกตา่ง ๆ ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านสะดวกซือ้ ห้องน า้ ท่ีจอดรถ ให้เหมาะสม เพ่ือสร้างบรรยากาศ
ท่ีดีแก่การเรียน สร้างความประทบัใจและความนา่เช่ือถือแก่ผู้ปกครอง บคุคลทัว่ไปท่ีมาเย่ียมเยือน
มหาวิทยาลยั อีกทัง้สถานท่ีและสภาพแวดล้อมท่ีดีจะช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ให้แก่มหาวิทยาลยั
ให้โดดเดน่อีกด้วย 

2.4 ด้านการเปิดรับส่ือดิจิทัลและส่ือสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวโน้ม
การศึกษาต่อมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ โดยสามารถท านายทศันคติและแนวโน้มการศกึษา
ตอ่ได้ถึงร้อยละ 1.7 และ 2.6 ตามล าดบั กล่าวคือผู้บริหารและหน่วยงานท่ีดแูลทางด้านการตลาด
ของมหาวิทยาลยัควรให้ความส าคญักบัเว็บไซต์และ Facebook ของมหาวิทยาลยัอย่างสม ่าเสมอ 
เพราะเม่ือนกัเรียน นกัศกึษา หรือผู้ปกครองต้องการหาข้อมลูและต้องการรู้จกัมหาวิทยาลยัให้มาก
ขึน้จะนกึถึงส่ือทัง้สองเป็นอนัดบัแรก โดยข้อมลูในเว็บไซต์จะต้องมีการปรับปรุงให้ทนัสมยั ถกูต้อง 
และครบถ้วน อีกทัง้ยงัต้องมีหน้าตาท่ีสวยงามดึงดดูส่งเสริมภาพลกัษณ์ เอกลกัษณ์ จุดเดน่ และ
ความนา่เช่ือถือของมหาวิทยาลยั ในขณะท่ี Facebook จะให้ความรู้สึกเป็นมิตรมากกว่าส่ือดิจิทลั
และส่ืองสงัคมออนไลน์อ่ืน ๆ เน่ืองจากความนิยมใช้และความเคยชิน ท าให้นกัเรียนนกัศึกษาจะ
เข้ามาเย่ียมชม ดูกิจกรรมและเนือ้หาท่ีน่าสนใจ ตลอดจนดูคอมเม้นท์ โพสต์ หรือแท็กของ
นกัศกึษาคนอ่ืน ๆ เพ่ือดแูนวทางในการเรียน ความนิยมของนกัเรียนนกัศกึษาในวยัเดียวกนั ดงันัน้
มหาวิทยาลยัจงึต้องจดัทีมงานในการดแูลในการตอบค าถามและการโพสต์เนือ้หา ให้น่าสนใจและ
ทนัทว่งที สามารถสร้างความประทบัใจและดงึดดูนกัเรียนนกัศกึษาได้ 

2.5 กลุ่มอ้างอิงท่ีมีผลต่อทศันคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลยัเอกชนขนาด
ใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศึกษาปริญญาตรีคือนกัร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล 
และผู้ มี ช่ือเ สียง มหาวิทยาลัยเอกชนจึงควรใช้อิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิงดังกล่าวในการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ ตลอดจนภาพลักษณ์ ช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือ ทัง้นีก้ลุ่ม
อ้างอิงดงักล่าวไม่จ าเป็นต้องเป็นถึงระดบัดารา ศิลปินนกัร้อง หรือนกัแสดงช่ือดงัระดบัประเทศ 
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อาจจะเป็นเพียงเน็ตไอดอล Youtuber หรือ Blogger ท่ีเป็นศิษย์เก่า หรือนกัศึกษาปัจจุบนัท่ีมี
ความส าเร็จในการเป็นผู้ มีอิทธิพลทางโลกออนไลน์ โดยดไูด้จากจ านวนผู้ติดตามจากช่องทางส่ือ
สงัคมออนไลน์ ซึ่งก าลงัเป็นท่ีนิยมในหมู่วยัรุ่นในการสร้างรายได้ เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเลือก
ศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยัเอกชน 

 
ข้อเสนอแนะการท าวิจัยครัง้ต่อไป  

1. การศึกษาในครัง้นีผู้้ วิจัยได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวโน้ม
การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ดังนัน้การศึกษาในครัง้ต่อไปควรศึกษาทัศนคติในการศึกษาต่อในระดับ
บณัฑิตศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ เน่ืองจากเป็นแนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั 
เน่ืองจากปัจจบุนัพบวา่แนวโน้มการศกึษาตอ่ในระดบับณัฑิตศกึษาคอ่นข้างลดลงอยา่งตอ่เน่ือง  

2. ควรศึกษาทศันคติการเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดขนาดกลางหรือเล็ก
เพิ่มเติม เพ่ือศกึษาทศันคติ มมุมอง ความต้องการ หรือเป้าหมายของนกัศกึษาปริญญาตรีท่ีเลือก
ศกึษา ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัของมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดขนาดกลางหรือเล็ก 
ท่ีสามารถน าผลการศึกษามาปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด สร้างความส าเร็จ ความมัน่คง และ
ช่ือเสียงให้กบัมหาวิทยาลยัในสถานการณ์วิกฤตขิองการศกึษาในปัจจบุนั 

3. ศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติของนิสิตนกัศึกษาต่อการศึกษาในระดบัปริญญาตรี
และบณัฑิตศึกษาระหว่างมหาวิทยาลยัเอกชนและมหาวิทยาลยัรัฐบาลในปัจจุบนั เพ่ือทราบถึง
แนวโน้มทางการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในอนาคต การเตรียมพร้อม การเพิ่มศกัยภาพ และการ
ยกระดบัการแขง่ขนัของมหาวิทยาลยัทัง้รัฐบาลและเอกชน รวมถึงมหาวิทยาลยัตา่งชาติท่ีก าลงัจะ
เข้ามาเปิดกิจการในประเทศไทยทัง้รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
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แบบสอบถาม 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคตแิละแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

_______________________________________________________________________________ 

ค าชีแ้จง : 

 แบบสอบถามนีจ้ดัท าขึน้เพ่ือรวบรวมข้อมูล ซึ่งข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามจะน าไปใช้
ประโยชน์ในท าการวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ทศันคติและแนวโน้มการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยั
เอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ความร่วมมือ
จากท่านในการตอบแบบสอบถามนีเ้ป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้การศกึษาสามารถบรรลเุป้าหมาย 
ทางผู้วิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะได้รับความกรุณาและความร่วมมือจากทา่นและขอบคณุมา ณ ท่ีนี ้
ด้วย 
 โดยแบบสอบถามแบง่ออกเป็น 6 สว่น ดงันี ้
 สว่นท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สว่นท่ี 2  ปัจจยัทางด้านสว่นประสมทางการตลาดบริการ 
 สว่นท่ี 3  การเปิดรับส่ือดจิิทลัและส่ือสงัคมออนไลน์ 
 สว่นท่ี 4 กลุม่อ้างอิงท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือกศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ 

 สว่นท่ี 5  ทศันคตใินการเลือกศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ 

 สว่นท่ี 6  แนวโน้มการศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งท่ีตรงกบัข้อมลูลกัษณะสว่นบคุคลของท่าน (ตอบเพียง
ข้อเดียว) 
1. เพศ 

 1. ชาย      2. หญิง 
2. ประเภทสถานศกึษาก่อนหน้า 

 1.โรงเรียนมธัยมศกึษาในก ากบัของรัฐ   2. โรงเรียนมธัยมศกึษาเอกชน        
 3. วิทยาลยัอาชีวศกึษา วิทยาลยัเทคนิค และ วิทยาลยัการอาชีพ       

 4. โรงเรียนนานาชาติ     5. สถานศกึษาตา่งประเทศ 
3. อาชีพของผู้ปกครอง 

  1. ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ/พนกังานของรัฐ  2. พนกังานบริษัทเอกชน 

  3. เจ้าของธุรกิจสว่นตวั                             4. อาชีพอิสระ โปรดระบ.ุ........................... 
4. ระดบัการศกึษาผู้ปกครอง 

 1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี     2. ปริญญาตรี   

 3. สงูกวา่ปริญญาตรี 
5. รายได้เฉล่ียตอ่เดือนของครอบครัว 

 1. ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 25,000 บาท   2. 25,001-35,000 บาท  
 3. 35,001-45,000 บาท    4. 45,001 บาทขึน้ไป 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ  

ค าชีแ้จง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งท่ีตรงความคิดเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 

ปัจจยัทางด้านสว่นประสมทางการตลาดบริการ 

ระดบัความคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

4 

เห็นด้วย 
 
3 

ไมเ่ห็นด้วย 
 

2 

ไมเ่ห็นด้วย
อย่างย่ิง 

1 

คณะ/หลกัสตูรท่ีเปิดสอน 
1. มีหลกัสตูร/สาขาวิชาท่ีแปลกใหม ่
สร้างสรรค์และเป็นเอกลกัษณ์แตกตา่งจาก
มหาวิทยาลยัอ่ืน 

    

2. มีศษิย์เก่าท่ีมีช่ือเสียงและประสบ
ความส าเร็จ ท่ีเคยศกึษาในหลกัสตูร คณะ 
หรือสาขาวิชานัน้ ๆ เป็นจ านวนมาก 

    

3. หลกัสตูรเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน
ในปัจจบุนั 

    

คา่ธรรมเนียมการศกึษา 
1. คา่ธรรมเนียมการศกึษาสอดคล้องกบัคา่
ครองชีพและเศรษฐกิจในปัจจบุนั 

    

2. คา่ธรรมเนียมการศกึษาคงท่ีตลอด
หลกัสตูร 

    

3. คา่ธรรมเนียมการศกึษามีความครอบคลมุ
ไปถึงคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ เชน่ คา่หนงัสือ ต ารา 
กิจกรรม ฯลฯ 

    

สถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

1. มหาวิทยาลยัมีท าเลท่ีตัง้อยูใ่กล้ ร้านค้า 
ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์  

    

2. มหาวิทยาลยัตัง้อยูใ่นท าเลท่ีเดนิทาง
สะดวกสบายและหลากหลายชอ่งทาง ได้แก่ 
BTS MRT รถประจ าทาง รถตู้บริการ เป็นต้น 
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3. มีอาคาร สภาพแวดล้อม และบรรยากาศท่ี  

ร่มร่ืน สวยงาม ทนัสมยั เหมาะแก่การเรียน 

    

การสง่เสริมทางการตลาด 

1. มีการโฆษณาผา่นส่ือใหม ่ๆ และน าเสนอ
ได้นา่สนใจ เชน่ เว็บไซต์ Facebook 
Instagram Youtube Twitter เป็นต้น 

    

2. มีโปรโมชัน่ท่ีดงึดดูใจ เชน่ การทดลองเรียน 
การโอนย้ายสาขา/คณะ  เรียนก่อนจา่ยท่ีหลงั 
การผอ่นช าระคา่เลา่เรียน ทนุการศกึษา เป็น
ต้น 

    

3.มีการแจกของสมนาคณุ เม่ือสมคัรเข้าเรียน 
เชน่ โทรศพัท์มือถือ แท็ปเล็ต หรือ 
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

    

บคุลากร 

1. ผู้บริหารของมหาวิทยาลยัมีช่ือเสียงเป็นท่ี
รู้จกัในวงกว้าง 

    

2. อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถและช่ือเสียง
เป็นท่ีรู้จกั 

    

3. บคุลากร/เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานด้วยความ
เช่ียวชาญ ถกูต้อง และรวดเร็ว  

    

กระบวนการ 

1. ขัน้ตอนการรับสมคัร การบริการ การให้
ข้อมลู และอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลยัมีความ
สะดวกรวดเร็วและเข้าใจง่าย 

    

2. กระบวนการการช าระคา่ธรรมเนียม
การศกึษามีความทนัสมยั รวดเร็ว และมี
หลายชอ่งทางให้เลือก 
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ภาพลกัษณ์และการน าเสนอ 

1. ช่ือเสียงมหาวิทยาลยัเป็นท่ีรู้จกัและ
นา่เช่ือถือ 

    

2. ตรา สญัลกัษณ์ และจดุเดน่ของ
มหาวิทยาลยัสามารถจดจ าได้ง่าย 

    

 
ส่วนที่ 3 การเปิดรับส่ือดจิิทัลและส่ือสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ 

ค าชีแ้จง : โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในชอ่งท่ีตรงความคิดเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 

ประเภทสื่อ 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็นด้วย

อย่างย่ิง 

4 

เห็นด้วย 

 

3 

ไมเ่ห็นด้วย 

 

2 

ไมเ่ห็นด้วย

อย่างย่ิง 

1 

1. เว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั  

- ทา่นมกัเข้าชมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัเม่ือ
ต้องการค้นหาข้อมลูของคณะ หลกัสตูร 
คา่ธรรมเนียม ฯลฯ เป็นต้น 

    

- ข้อมลูในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัทนัสมยั
ครบถ้วนตามท่ีทา่นต้องการ 

    

2. Facebook   

- ทา่นมกัเข้าชมเพจ Facebook ของ
มหาวิทยาลยั  เม่ือต้องการติดตามข้อมลู
ขา่วสาร หรือสอบถามผู้ดแูล เม่ือมีข้อสงสยัท่ี
เก่ียวข้องกบักิจกรรม และเร่ืองราวของ
มหาวิทยาลยั คณะ หลกัสตูร  ฯลฯ เป็นต้น 

    



  160 

- โพสต์ตา่ง ๆ ในเพจ Facebook ของ
มหาวิทยาลยัเป็นเร่ืองท่ีนา่สนใจ ทนัสมยั
ดงึดดูความสนใจของท่าน 

    

3. Instagram  

- ทา่นมกัเข้าชม Instagram ของ
มหาวิทยาลยั  เม่ือต้องการติดตามข้อมลู
ขา่วสาร กิจกรรม และเร่ืองราวของ
มหาวิทยาลยั  

    

- รูปภาพตา่ง ๆ ใน Instagram ของ
มหาวิทยาลยัสวยงามและสามารถท าให้ท า
ให้ทา่นเกิดความสนใจ 

    

4. Twitter  

- ทา่นมกัเข้าชมและ Tweet หรือ Retweet  
Twitter ของมหาวิทยาลยั  เม่ือต้องการ
ตดิตามข้อมลูขา่วสาร กิจกรรม และเร่ืองราว 
ของมหาวิทยาลยั  

    

- ข้อความ/เนือ้หาท่ีมหาวิทยาลยั Tweet หรือ 
Retweet เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัความสนใจ
ของทา่นตอ่มหาวิทยาลยั 

    

5. Google  

- ทา่นมกัใช้ Google ค้นหาข้อมลูของ
มหาวิทยาลยั คณะ หลกัสตูร คา่ธรรมเนียม 
การเดนิทาง ท่ีตัง้  ชีวิตนกัศกึษา ฯลฯ เป็นต้น 

    

- Google สามารถให้ข้อมลูเชิงลกึ เชน่ วิชาท่ี
นา่เรียน ร้านอาหารอร่อย หอพกัท่ีดี หรือ
ปัญหาตา่ง ๆ ท่ีทา่นต้องการได้อยา่งครบถ้วน 

    

6. Youtube   
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7. ประเภทข้อมลูขา่วสารท่ีท่านเปิดรับบอ่ยท่ีสดุ  

1. คณะ สาขาวิชา และหลกัสตูร         2. การเรียนการสอนและกิจกรรมตา่ง ๆ                                        

3. ชีวิตในมหาวิทยาลยั                4. คา่เลา่เรียนและคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ  

                5. ทนุการศกึษา    6. สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลยั  

                  7. อื่น ๆ โปรดระบ.ุ.............................  
 

ส่วนที่ 4 กลุ่มอ้างอิงท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ 

ค าชีแ้จง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงความคิดเห็นของทา่นมากท่ีสดุ โดยสามารถเลือก 

ได้เพียงข้อเดียว 

1. ผู้ ท่ีทา่นขอค าแนะน า ชกัชวน หรือเป็นต้นแบบท่ีท าให้ท่านเลือกศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัแหง่นี  ้

                1. ครอบครัว         2. เพ่ือน/รุ่นพ่ี  

                3. ครู/อาจารย์  4. นกัร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ีมีช่ือเสียง 

                5. อ่ืน ๆ โปรดระบ.ุ............................. (ยกเว้นตวัทา่น)  

2. ผู้ใดมีอิทธิพลตอ่การเลือกเลือกศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชนของทา่นมากท่ีสดุ 

                1. ครอบครัว         2. เพ่ือน/รุ่นพ่ี  

                3. ครู/อาจารย์  4. นกัร้อง นกัแสดง เน็ตไอดอล และผู้ ท่ีมีช่ือเสียง 

                5. อ่ืน ๆ โปรดระบ.ุ............................. (ยกเว้นตวัทา่น)   

 

- ทา่นมกัชมคลิปวิดีโอท่ีเก่ียวข้องกบั
มหาวิทยาลยั ผา่น Youtube เม่ือต้องการ
ทราบข้อมลูของมหาวิทยาลยั คณะ หลกัสตูร 
กิจกรรม  ชีวิตนกัศกึษา ฯลฯ เป็นต้น 

    

- เนือ้หาในคลิปวิดีโอท่ีเก่ียวข้องกบั
มหาวิทยาลยัมีประโยชน์ สนกุสนาน และ
สามารถดงึดดูใจทา่น  

    



  162 

ส่วนที่ 5 ทัศนคตใินการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ 

ค าชีแ้จง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งท่ีตรงความคิดเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 

ทศันคติในการเลือกศกึษามหาวิทยาลยัเอกชน 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็นด้วย

อย่างย่ิง 

4 

เห็นด้วย 

 

3 

ไมเ่ห็นด้วย 

 

2 

ไมเ่ห็นด้วย

อย่างย่ิง 

1 

1. ทา่นคิดว่าช่ือเสียง คณุคา่ และภาพลกัษณ์
ของมหาวิทยาลยัเอกชนไมแ่ตกตา่งกบั
มหาวิทยาลยัของรัฐบาล 

    

2. ทา่นคิดว่าการเรียนในมหาวิทยาลยัเอกชน
มีอิสระทางความคิดและการแสดงออก
มากกวา่มหาวิทยาลยัรัฐบาล 

    

3. ทา่นเช่ือวา่มหาวิทยาลยัเอกชนสามารถ
ตอบสนองความต้องการศกึษาในคณะท่ีช่ืน
ชอบมากกวา่มหาวิทยาลยัรัฐบาล 

    

4. ทา่นเช่ือวา่บณัฑิตมหาวิทยาลยัเอกชน
สามารถประสบความส าเร็จในอาชีพการงาน
ได้ไมแ่ตกตา่งกบับณัฑิตมหาวิทยาลยัของ
รัฐบาล 
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ส่วนที่ 6 แนวโน้มพฤตกิรรมการเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ 

ค าชีแ้จง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งท่ีตรงความคิดเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 

แนวโน้มพฤติกรรมการเลือกศกึษาใน

มหาวิทยาลยัเอกชน 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็นด้วย

อย่างย่ิง 

4 

เห็นด้วย 

 

3 

ไมเ่ห็นด้วย 

 

2 

ไมเ่ห็นด้วย

อย่างย่ิง 

1 

1. ทา่นจะแนะน าให้บคุคลอ่ืนท่ีทา่นรู้จกัเลือก

ศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชนแหง่นี ้

    

2. ทา่นจะเลือกศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ ณ 

มหาวิทยาลยัเอกชนแหง่นี ้

    



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล อิศราภรณ์ ขวญัใจ 
วัน เดือน ปี เกิด 31 พฤษภาคม 2533 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา 2555 ศลิปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน  

2562 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การตลาด มหวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 219 ซอยรามอินทรา 5 ถนนรามอินทรา แขวงอนสุาวรีย์ เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร 10220   
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