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การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นทศันคติ ดา้นการคลอ้ย

ตามกลุ่มอา้งอิง ดา้นการควบคุมพฤติกรรม ดา้นการรับรู้ส่ือสารการตลาด และการตดัสินใจเลือกเขา้

ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีใน

เขตกรุงเทพฯ 2) ศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อ

ระดับปริญญาโท ในสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขต

กรุงเทพฯ 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง ด้านทัศนคติ ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ด้านการ

ควบคุมพฤติกรรม ด้านการรับรู้ส่ือสารการตลาด ต่อปัจจยัการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพฯ 

4) ศึกษาปัจจยัท่ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ การตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ในสถาบนั

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพฯ โดยทาํการวิจยัเชิง

ปริมาณ ใช้วิธีการเชิงสํารวจ โดยใช้แบบสอบถาม  เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
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ประชากร ซ่ึงประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 4 ของมหาวิทยาลยั

ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน  

ผลการวิจยัพบว่า 1) ปัจจยัส่วนบุคคล เกือบทุกปัจจยัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา

ต่อระดบัปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2) อาชีพหลกัของผูป้กครองท่ีแตกต่าง

กันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสถาบัน 3) ปัจจยัด้านทัศนคติมี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ในสถาบนั ไดแ้ก่ กระบวนการจดัการ

เรียนการสอนทนัสมยั (0.84) มหาวิทยาลยัมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ (0.83) อาจารยผ์ูส้อนมีช่ือเสียง 

(0.65) และหลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอนตรงกบัความตอ้งการของตนเอง (0.65) ปัจจยัดา้นการ

คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสถาบัน 

พบว่า เพื่อนแนะนําให้มาเรียน(0.77) และผูบ้ ังคบับญัชาแนะนําให้มาเรียน(0.52) ปัจจยัด้านการ

ควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ในสถาบนั พบว่า 

ความตอ้งการพฒันาวิชาชีพของตนเองในอนาคต (0.80) ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพและความรู้

ของตนเองเพื่อเตรียมความพร้อม และความสามารถในการทํางานได้ (0.77) ความจําเป็นใน

ตาํแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีสูงขึ้นหรือตอ้งการเล่ือนตาํแหน่งตอ้งการ(0.69) ปัจจยัด้านการส่ือสาร

การตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท พบว่าช่องทางการรับ

ข่าวสารผ่าน Facebook จากเพจ NIDA Thailand (0.74) www.nida.ac.th (0.74) และ Facebook จาก

เพจของคณะท่ีตอ้งการศึกษา (0.54) 4)  ปัจจยัท่ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์การตดัสินใจเลือก

เขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นทศันคติ (0.41) 

ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (0.16) ปัจจยัดา้นการควบคมุพฤติกรรม (0.45) 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปัญหา 

 

การศึกษามีความสําคญัอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิต เป็นเคร่ืองมือท่ีดีท่ีจะสร้างคนให้มีความรู้

ความสามารถนาํไปใชใ้นการประกอบอาชีพ รวมถึงการนาํความรู้ไปต่อยอดในการทาํงาน ซ่ึงระดบั

ในการศึกษานั้นถูกแบ่งออกเป็นหลายระดบั ในประเทศไทยนั้นประชากรส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี แต่ปัจจุบนัผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีอตัราการว่างงานสูงขึ้น0

1 โดยเดือน

กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 พบว่า ผูว้่างงานท่ีสําเร็จการศึกษา ในระดบัอุดมศึกษา 1.77 แสนคน (อตัรา

การว่างงานร้อยละ 2.1) เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี พ.ศ. 2560 พบวา่มีผูว้่างงาน 1.51 แสน

คน (อตัราการว่างงานร้อยละ 1.8) เพิ่มขึ้น 2.6 หม่ืนคน โดยสามารถจาํแนกเป็นระดบัปริญญาตรี ผู ้

ว่างงานท่ีสําเร็จการศึกษา ร้อยละ 2.4 (เม่ือเทียบสัดส่วนผูว้่างงานในระดบัการศึกษากบัผูท่ี้อยู่ใน

แรงงานตามระดบัการศึกษาเดียวกนั) และระดบัสูงกว่าปริญญาตรี ผูว้า่งงานท่ีสําเร็จการศึกษา ร้อย

ละ 0.6 (เม่ือเทียบสัดส่วนผูว้่างงานในระดับการศึกษากับผูท่ี้อยู่ในแรงงานตามระดับการศึกษา

เดียวกัน) จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะเลือกศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาโท เพื่อเล่ียงการแข่งขนัในตลาดแรงงาน และเพื่อไดรั้บความรู้เพิ่มขึ้นจากการศึกษาต่อ หรือ

แมแ้ต่ผูท่ี้มีงานทาํแลว้กส็ามารถนาํความรู้ท่ีมีมาใชป้ระโยชน์ในการศึกษาต่อหรือแลกเปล่ียนความรู้

ในระดบัปริญญาโทได ้

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์หรือนิด้า เป็นสถาบนัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ี

จดัตั้งขึ้นตามพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวเน่ืองจากทรงเห็นว่า การพฒันาประเทศ

ในขณะนั้น มีความจาํเป็นท่ีตอ้งมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถมาช่วยกันพฒันาดังพระราช

 
1 สรุปผลการสาํรวจภาวการณ์ทาํงานของประชากร เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 สาํนกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวง

ดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 



2 

ปรารภท่ีวา่ ประเทศไทยมีความจาํเป็นท่ีตอ้งผลิตผูเ้ช่ียวชาญสถิติ และผูเ้ช่ียวชาญในสาขาอ่ืน ๆ เพื่อ

ประโยชน์ในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ1

2 ในอดีตสถาบนัมีจาํนวนผูส้นใจสมคัรเรียนจาํนวน

มาก แต่ปัจจุบันจํานวนผู ้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ของสถาบันมีจํานวนน้อยลง 

ในทุก ๆ ปี โดยจาํนวนผูส้มคัรเรียนระดบัปริญญาโท2

3 ปีการศึกษา 2559 ภาคปกติ จาํนวน 1,097 คน 

และภาคพิเศษ 3,163 คน ปีการศึกษา 2558 ภาคปกติ จาํนวน 1,206 คน และภาคพิเศษ 3,454 คน ปี

การศึกษา 2557 ภาคปกติ จาํนวน 1,220 คน และภาคพิเศษ 3,151 คน ปีการศึกษา 2556 ภาคปกติ 

จาํนวน 1,353 คน และภาคพิเศษ 3,379 คน และปีการศึกษา 2555 ภาคปกติ จาํนวน 1,431 คน และ

ภาคพิเศษ 2,560 คน ในช่วงระยะเวลา 5 ปี แสดงใหเ้ห็นถึงแนวโนม้การสมคัรเรียนนอ้ยลง 

กองบริการการศึกษา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกัท่ีมีภารกิจ

ในงานรับสมคัรนักศึกษา และยงัมีส่วนช่วยสนับสนุนการโฆษณาประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรต่าง ๆ 

ของสถาบนั ไดต้ระหนกัและพฒันา ปรับปรุงกระบวนการทาํงานให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น เพื่อ

รองรับภารกิจการทาํงานด้านการรับนักศึกษาอยู่เสมอ ทั้งการพฒันาเว็บไซด์เพื่อรองรับการรับ

สมัครออนไลน์ และการขยายเวลารับนักศึกษานอกเวลาราชการ เพื่อรองรับความต้องการของ

ผูส้มคัรท่ีไม่สามารถมาสมคัรเรียนท่ีสถาบนัไดใ้นช่วงเวลาราชการ 

ทั้งน้ีเคยมีงานวิจยัเก่ียวกบัสถาบนัเร่ือง ปัจจยัการพฒันาคุณภาพของสถาบนัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนักศึกษาระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ วิจยัโดย 

ใจชนก ภาคอตั (2556) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัดา้นการพฒันาคุณภาพของสถาบนัท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนักศึกษาระดบัปริญญาโท และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั

ด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบันกับเหตุผลในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับ

ปริญญาโท และงานวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดับปริญญาโท ของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 วิจัยโดย ธวชัชัย ศุภดิษฐ์ (2556) โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นภูมิหลงัของนกัศึกษากบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียน

ของ นกัศึกษาในระดบัปริญญาโท ทั้งสองงานวิจยัขา้งตน้ มีความแตกต่างกบังานวิจยัน้ี และยงัไม่มี

งานวิจยัท่ีเนน้ถึงการการส่ือสารการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อ อีกทั้งยงัไม่

มีงานวิจยัใดท่ีทาํการศึกษาปัจจยัต่าง ๆ อย่างรอบดา้น ท่ีจะสามารถพยากรณ์การตดัสินใจเขา้ศึกษา

ต่อได ้

 
2
 http://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-about/nida-about-2 หวัขอ้ปรชัญาของสถาบนั 

3 ฐานขอ้มูลระบบรับสมคัรนกัศึกษา กองบริการการศึกษา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ดว้ยเหตุน้ีผูวิ้จยัจึงเล็งเห็นความสําคญัในการทาํวิจยัน้ี เพื่อศึกษาปัจจยั ความแตกต่าง และ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นทศันคติ ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ดา้นการควบคุม

พฤติกรรม ด้านการรับรู้ส่ือสารการตลาด ต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ใน

สถาบนัฯ และศึกษาปัจจยัท่ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์การตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 

ในสถาบนัฯ เพื่อเป็นขอ้มลูในการพฒันากระบวนการรับสมคัร และปรับปรุงแนวทางในการส่ือสาร

ต่อผูส้นใจศึกษาต่อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

1.2  วัตถุประสงค์ 

 

2.1  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ด้านทัศนคติ ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ด้านการ

ควบคุมพฤติกรรม ดา้นการรับรู้ส่ือสารการตลาด และการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญา

โท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพฯ 

2.2  เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อ

ระดับปริญญาโท ในสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขต

กรุงเทพฯ 

2.3  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง ดา้นทศันคติ ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ดา้นการ

ควบคุมพฤติกรรม ด้านการรับรู้ส่ือสารการตลาด ต่อปัจจยัการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพฯ 

2.4  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ การตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญา

โท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพฯ 

 

1.3  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 

เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยท่ีเป็นตัวกาํหนดการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ของ

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และทราบว่าปัจจยัใดท่ีทาํให้ผูส้นใจ ตดัสินใจศึกษาต่อเพื่อใช้

เป็นแนวทางในการวางแผนการส่ือสารต่อผู ้ท่ีสนใจศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท  สถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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1.4.  ขอบเขตของการศึกษา 

 

การวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาปัจจยัพยากรณ์การตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยครอบคลุมการศึกษาตวัแปร ดงัต่อไปน้ี 

4.1  ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 

-  เพศ 

-  มหาวิทยาลยัท่ีกาํลงัศึกษา 

-  คณะ / สาขาท่ีกาํลงัศึกษา 

-  คะแนนเฉล่ียสะสม (GPAX) 

-  สถานท่ีพกัอาศยั 

-  ค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บในแต่ละเดือน 

-  อาชีพหลกัของผูป้กครอง 

-  ความตอ้งการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 

-  มหาวิทยาลยัท่ีตอ้งการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 

-  คณะ / สาขาท่ีท่านตอ้งการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 

4.2  ปัจจยัดา้นทศันคติ ประกอบดว้ย 

-  ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั 

-  ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน  

-  ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน  

-  ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 

-  ดา้นอาคารสถานท่ี 

4.3  ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ประกอบดว้ย 

-  ครอบครัว 

-  เพื่อน 

-  ผูบ้งัคบับญัชา 

4.4  ปัจจยัดา้นการควบคุมพฤติกรรม ประกอบดว้ย 

-  ดา้นเหตุผลส่วนตวั 

-  ดา้นราคา  
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4.5  ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาด ประกอบดว้ย 

-  การโฆษณา, ประชาสัมพนัธ ์

-  การตลาดทางตรง  

-  การตลาดแบบออนไลน์ 

-  โปรโมชัน่ 

-  การขายโดยใชพ้นกังานขาย  

-  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

-  ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4.6  การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ 

-  ความตอ้งการศึกษาต่อ/ความตั้งใจ 

 

โดยทาํการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชวิ้ธีการเชิงสํารวจ (Survey Research) 

โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร ซ่ึง

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 4 ของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ใน

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน 

ระยะเวลาเก็บขอ้มูลระหวา่ง 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 2563 

 

1.5.  นิยามปฏิบัติการ 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง อายุ เพศ สถานะภาพสมรส คณะ / สาขาท่ีศึกษา คะแนนเฉล่ีย

สะสม (GPAX) สถานท่ีพกัอาศยั ค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือน อาชีพของผูป้กครอง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

ของผูป้กครอง 

ทัศนคติ หมายถึง แนวความคิดเชิงบวกหรือลบต่อ สถาบัน หลกัสูตรการเรียนการสอน 

อาคารสถานท่ี และกระบวนการจดัการเรียนการสอน 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง หมายถึง พฤติกรรมท่ีไดรั้บอิทธิพลจากบุคคลคนอ่ืน อย่างมี

นยัสําคญัซ่ึงจะมีอิทธิพลอยา่งมากต่อความตั้งใจ โดยงานวิจยัน้ีประกอบไปดว้ย ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 

ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั ดา้นครอบครัวญาติพี่นอ้ง อาจารย ์ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อน 
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การควบคุมพฤติกรรม  หมายถึง การสะท้อนความรู้สึกถึงความยากง่ายของการทํา

พฤติกรรมนั้น ๆ โดยงานวิจยัน้ีประกอบไปดว้ย ดา้นเหตุผลส่วนตวั ดา้นราคา ความตอ้งการศึกษา

ต่อ / ความตั้งใจ 

การส่ือสารการตลาด หมายถึง การส่ือสารเพื่อใช้ในการทาํการตลาด สําหรับสินคา้ และ

บริการหน่ึง ๆ ท่ีบริษทั / หน่วยงานหน่ึง ส่ือสารไปยงับุคคลหน่ึงหรือมากกว่า โดยในวิจยัน้ี เป็นการ

ส่ือสารการตลาดระหว่างมหาวิทยาลยักบักลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีตอ้งการศึกษาต่อ ของ

มหาวิทยาลยัในกรุงเทพฯ 

การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ หมายถึง กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เพื่อเลือกทางเลือก

จากหลาย ๆ ทางเลือก ให้บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ตามท่ีตั้งไว ้โดยงานวิจยัน้ีศึกษาปัจจยั

ส่วนบุคคล ด้านทศันคติ ด้านการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ด้านการควบคุมพฤติกรรม และด้านการ

ส่ือสารการตลาด ท่ีจะส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อ 

ผู้สนใจศึกษาต่อ หมายถึง นกัศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถาบันการศึกษา หมายถึง มหาวิทยาลยั ซ่ึงเปิดการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีและสูง

กว่าปริญญาตรีขึ้นไป โดยงานวิจยัน้ีจะศึกษาเฉพาะมหาวิทยาลยัท่ีเปิดสอนในเขตกรุงเทพฯ และ

เป็นระดบัปริญญาตรีเท่านั้น 
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บทที ่2 

แนวคดิและงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

 

2.1  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนดการตดัสินใจศึกษา

ต่อในระดบัปริญญาโท และทราบวา่ปัจจยัใดท่ีทาํให้ผูส้นใจ ตดัสินใจศึกษาต่อเพื่อใชเ้ป็นแนวทาง

ในการวางแผนการส่ือสารการตลาดต่อผูท่ี้สนใจศึกษาต่อ ในระดบัปริญญาโท โดยมีแนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

2.1  ทฤษฎีเก่ียวกบัการลงทุนทางการศึกษาและทฤษฎีทุนมนุษย ์

2.2  ทฤษฎีการตดัสินใจศึกษาต่อ 

2.3  ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

2.4  ทฤษฎีการส่ือสารการตลาด 

2.5  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1.1  ทฤษฎีเกีย่วกบัการลงทุนทางการศึกษาและทฤษฎีทุนมนุษย์  

 

Woodhall (1970) ไดร้วบรวมแนวคิดเร่ืององค์ประกอบตน้ทุนทางการศึกษาไวว้่า ตน้ทุน

ในการศึกษามิไดมี้เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตวัเงิน (money expenditure) เท่านั้น แต่ยงัหมายรวมถึง ค่า

เสียโอกาสของสังคมและบคุคล สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

1.  ตน้ทุนสังคม คือ ตน้ทุนท่ีเกิดจากการใชท้รัพยากรส่วนรวมทั้งในส่วนท่ีเป็นตน้ทุนของ

ผูเ้รียนและส่วนของตน้ทุนของรัฐหรือสถาบนั 

2.  ตน้ทุนบุคคล คือ ตน้ทุนท่ีเกิดจากการใชท้รัพยากรส่วนตวัเพื่อการศึกษาซ่ึงในการลงทุน

ในการศึกษาผูล้งทุนจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายทั้งทางตรงและทางออ้ม คอื 
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ค่าใช้ จ่ายทางตรง หมายถึง ค่าใช้ จ่ายโดยตรงท่ีใช้จ่ายไปในการเข้ารับการศึกษา

ประกอบดว้ย ค่าลงทะเบียน ค่าหน่วยกิต ค่าบาํรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมทางการศึกษาต่าง ๆ ค่า

หนังสือตาํราเรียน ค่าเดินทางไปสถานศึกษา อุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นอนัเน่ืองมาจากการศึกษานั้น ส่วน

ค่าใชจ่้ายในส่วนท่ีแมไ้ม่ตอ้งการศึกษาก็ตอ้งจ่ายเป็นปกติธรรมดาอยูแ่ลว้จะไม่ถูกนาํมานบัรวม 

ค่าใช้จ่ายทางอ้อม หมายถึง ค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนอ่ืนใดนอกเหนือจากค่าใชจ่้ายทางตรง ซ่ึง

เป็นส่วนของผลกระทบภายนอกท่ีเกิดขึ้นเม่ือบุคคลนั้นเขา้รับการศึกษาในระดบัปริญญาโท เช่น 

-  ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ถือเป็นต้น ซ่ึงหากบุคคลนั้ นไม่เลือกท่ีจะ

ทาํการศึกษาต่อเขาสามารถท่ีจะประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมและมีรายไดจ้ากอาชีพนั้น ๆ ได ้แต่เม่ือ

เขาเลือกท่ีจะศึกษาต่อเขาจะตอ้งเสียสละรายได้หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงจะได้รับจากการนั้น เขา

จะตอ้งเสียสละรายไดท่ี้เคยไดรั้บจากการทาํงานในอดีต เช่นค่าล่วงเวลาหากเขาจะตอ้งอยู่ทาํงาน

ช่วงเยน็หลงัเวลาทาํงานปกติ หรือโอกาสในการพิจารณาเล่ือนขึ้นเงินเดือนเน่ืองจากการทุ่มเทเวลา

ใหก้บังานท่ีทาํ ซ่ึงเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาต่อน้ีอาจประเมินเป็นรูปของตวัเงินได ้

-  ต้นทุนท่ีไม่สามารถประเมินในรูปของตัวเงินได้อย่างชัดเจน เช่นความไม่สบายใจ

ความเครียดจากการศึกษา การพกัผอ่นท่ีลดนอ้ยลง เป็นตน้ 

ผลตอบแทนจากการศึกษา สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน

และผลตอบแทนท่ีมิใช่ตวัเงิน 

1.  ผลตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน (Monetary Benefits) คือผลตอบแทนท่ีสามารถวดัออกมาใน

รูปของตวัเงินได้ ซ่ึงคือกระแสรายไดท่ี้จะไดรั้บเพิ่มขึ้นในอนาคตหลงัจากจบการศึกษาทั้งในรูป

ของเงินเดือน ค่าจา้ง เบ้ียเล้ียง และสวสัดิการต่าง ๆ 

2.  ผลตอบแทนท่ีมิใช่ตัวเงิน (Non-Monetary Benefits) คือผลตอบแทนจากการศึกษาท่ีไม่

สามารถวดัเป็นตวัเงินไดห้รืออาจวดัเป็นตวัเงินไดย้าก โดยอาจแบง่เป็น 

2.1  ผลตอบแทนทางออ้มท่ีใหป้ระโยชน์แก่ผูล้งทุนเอง เช่นโอกาสในการเลือกงานท่ีพึง

พอใจ ความภาคภูมิใจ เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือผลประโยชน์ทางออ้มอ่ืนซ่ึงตวัผูล้งทุนไดรั้บเอง 

2.2  ผลตอบแทนทางอ้อมท่ีให้ประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน ๆ หรือผลตอบแทนภายนอก

(Externalities; Spillovers; Neighborhood Effects) อนัเน่ืองมาจากการศึกษาเป็นสินคา้ก่ึงสาธารณะ 

ซ่ึงมีนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านไดใ้ห้ความสําคญักบัผลตอบแทนน้ีมาก โดย Vaisey (1989) กล่าว

ว่า “ผลประโยชน์ทางออ้มของการศึกษามีค่ายิ่งใหญ่มากจนทาํให้ผลประโยชน์ทางตรงอาจไม่ใช่

ประเด็นท่ีสําคญัท่ีสุด” ซ่ึง Psacharopoulos (2002) ได้กล่าวเป็นการสนับสนุนว่าควรมีการรวม
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ผลตอบแทนภายนอกไวใ้นการคาํนวณผลตอบแทนต่อสังคมด้วย จึงจะถือเป็นผลตอบแทนต่อ

สังคมอย่างแทจ้ริง และถา้รวมแลว้อาจทาํให้ผลตอบแทนทางสังคมสูงกว่าผลตอบแทนส่วนบุคคล

อยา่งมาก 

ในส่วนของแนวคิดทุนมนุษยเ์ช่ือว่าทรัพยากรมนุษยเ์ป็นทุนท่ีมีทั้งส่วนท่ีเป็นปริมาณและ

คุณภาพ ในดา้นของปริมาณของทรัพยากรมนุษยไ์ดแ้ก่ชัว่โมงการทาํงานและจาํนวนแรงงานขณะท่ี

คุณภาพของทรัพยากรมนุษยค์ือทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อผลิตภาพ

ของมนุษย ์คุณภาพของทรัพยากรมนุษยส์ามารถเพิ่มขึ้นโดยการลงทุนในมนุษย ์(WorldBank, 

1995) ซ่ึงรายจ่ายในการศึกษาถือเป็นการลงทุนประเภทหน่ึง รายจ่ายประเภทน้ีจะทาํให้ได้รับ

ผลประโยชน์ในอนาคต เม่ือบุคคลได้รับการศึกษาเพิ่มเขามีความรู้ความสามารถท่ีจะรับและใช้

ข่าวสารต่าง ๆ ไดดี้ การศึกษาจึงเป็นส่ิงท่ีทาํให้บุคคลเขา้ใจตนเองและโลกไดอ้ย่างลึกซ้ึงการศึกษา

จะเป็นกลไกขบัเคล่ือนตวัหน่ึงซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาประสิทธิภาพในการผลิตและการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ บุคคลซ่ึงได้รับการศึกษาท่ีดีย่อมสามารถรับข่าวสาร ความรู้ใหม่ ๆ รวมไปถึง

วิวฒันาการต่าง ๆ ทางด้านเทคโนโลยีและข่าวสาร ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว แรงงานท่ีได้รับ

การศึกษาสูงย่อมไดรั้บการพิจารณาก่อนหรือไดเ้ปรียบแรงงานท่ีไดรั้บการศึกษาท่ีน้อยกว่าดงันั้น

การลงทุนทางดา้นการศึกษาจึงเปรียบเสมือนการลงทุนซ่ึงคาดหวดัผลตอบแทนหรือประโยชน์ใน

อนาคต เฉกเช่นเดียวกบัการลงทุนในเคร่ืองจกัรหรือโรงงานซ่ึงมุ่งหวงัการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ

และเสริมสร้างรายไดใ้ห้เพิ่มขึ้นในอนาคตท่ีเรียกว่าการเพิ่มผลิตภาพ การลงทุนในการศึกษาและ

ฝึกอบรมเป็นการเพิ่มความรู้ (Knowledge) ความชาํนาญ (Skill) และ ประสบการณ์ (Experience) 

ซ่ึงเป็นตวัเพิ่มทุนมนุษยใ์นตวัมนุษย ์คาํว่า“เพิ่มทุนมนุษย”์ ก็คือ การเพิ่มพลงัในการหารายได ้พลงั

ในการเพิ่มผลผลิตในตวัมนุษย ์ธนาคารโลกได้ให้คาํจาํกดัความ “ทุนมนุษย”์ ไวค้ือ ทกัษะและ

ความสามารถต่าง ๆ ท่ีอยู่ในตวับุคคลหรือกาํลงัแรงงาน ส่วนหน่ึงไดม้าจากการปรับปรุงสุขภาพ

และโภชนาการการศึกษาและการฝึกอบรม อีกส่วนได้มาจากประสบการณ์ท่ีมนุษย์จะใช้เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้และบริการ กิจกรรมต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีซ่ึงจดัวา่เป็นการลงทุนในทุน

มนุษย ์เช่น 

1.  บริการท่ีเพิ่มพูนสุขภาพ คือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อความยืนยาวของชีวิต

พละกาํลงัและความมีชีวิตชีวาของมนุษย ์

2.  การฝึกอบรมหรือเรียนรู้ในขณะทาํงาน 
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3.  การจดัการศึกษาอย่างเป็นทางการในระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษาหรือระดบัท่ีสูงขึ้น

ไป 

4.  โครงการการศึกษาสาํหรับผูใ้หญ่ท่ีไม่ไดจ้ดัขึ้นโดยหน่วยธุรกิจ 

5.  การอพยพยา้ยถ่ินของบุคคลและครอบครัวเพื่อโอกาสในการทาํงานท่ีดีขึ้น (หมายถึงการ

อพยพและเดินทางเพือ่จะหางาน) 

สรุปได้ว่าการลงทุนทางการศึกษาและทฤษฎีทุนมนุษย  ์คือการลงทุนท่ีทาํให้มนุษยเ์กิด

คุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบไปดว้ย ประสบการณ์การทาํงาน ทกัษะ และความรู้ ซ่ึง

ทุกอยา่งท่ีกล่าวมามีตน้ทุน ทั้งการศึกษาก็เช่นเดียวกนั มีตน้ทุนท่ีเป็นตวัเงินท่ีตอ้งใชจ่้ายสาํหรับการ

เรียน ทั้ งเสียโอกาสท่ีจะได้ทําส่ิงต่าง ๆ ในช่วงเวลานั้ น มีเวลาว่างน้อยลง และยงัมีต้นทุนท่ีไม่

สามารถประเมินได ้เช่น ความเครียดท่ีเกิดจากการเรียน แต่อย่างไรก็ดีการลงทุนย่อมมีผลตอบแทน 

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บมีทั้งตวัเงินท่ีจะไดรั้บจากการทาํงานเม่ือสําเร็จการศึกษา และยงัมีผลตอบแทน

อ่ืน ๆ เช่น โอกาสในการเลือกงานท่ีพึงพอใจ ความภาคภูมิใจ และทาํให้มนุษยค์นนั้นมีมูลค่าเพิ่ม

ดว้ยเช่นกนั ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงนาํปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการลงทุนทางการศึกษาและทฤษฎีทุนมนุษย ์มา

ศึกษาในมิติของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั กบัการส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบั

ปริญญาโท โดยศึกษาปัจจยัเพศ อายุ มหาวิทยาลยัท่ีกาํลงัศึกษา คณะ/สาขาท่ีกาํลงัศึกษา คะแนน

เฉล่ียสะสม สถานท่ีพกัอาศยั ค่าใชจ่้ายรายเดือน อาชีพของผูป้กครอง ความตอ้งการศึกษาต่อระดบั

ปริญญาโท มหาวิทยาลยัท่ีตอ้งการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท คณะ / สาขาท่ีท่านตอ้งการศึกษาต่อ

ระดบัปริญญาโท และช่องทางการรับขา่วสารทางการศึกษา 

 

2.1.2  ทฤษฎีการตัดสินใจศึกษาต่อ 

 

จากทฤษฎีการลงทุนทางการศึกษาและทฤษฎีทุนมนุษย ์ทาํให้รู้วา่มีคนกลุ่มหน่ึงท่ีตอ้งการ

ศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของตนเองให้มากขึ้น งานวิจยัน้ีจึงไดศึ้กษาทฤษฎีการ

ตดัสินใจศึกษาต่อ เพื่อเขา้ใจความตอ้งการและความคาดหวงัของผูท่ี้จะศึกษาต่อมากขึ้น 

 

แนวคิดของตัดสินใจและการศึกษาต่อ 
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การตดัสินใจ3

4 เป็นกระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง จากหลาย ๆ ทางเลือกท่ีได ้

พิจารณาหรือประเมินอย่างดีแล้วว่าเป็นทางให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ 

ในขณะท่ี การตดัสินใจจะเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญั และเก่ียวขอ้งกับหน้าท่ีการบริหารหรือการ

จดัการเกือบ ทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการตดัสินใจเพื่อการวางแผน การจดัองค์การ การจดัคนเขา้

ทาํงาน การประสานงาน และการควบคุม เป็นตน้ ดงันั้นผูบ้ริหารจึงตอ้งมีบทบาทและหนา้ท่ีในการ

ตดัสินใจ 

ผูบ้ริหารท่ีทําการตดัสินใจเลือกทางเลือกภายใต้สถานการณ์ต่างๆ นั้ น อาจต้องทาํการ

ตัดสินใจ ในลักษณะท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงขึ้ นอยู่กับข้อมูลข่าวสารท่ีจะเกิดขึ้ นทั้ งในปัจจุบันและ

เหตุการณ์ในอนาคต สําหรับการแบ่งประเภทของการตดัสินใจจึงขึ้นอยู่กบัขอ้มูลท่ีมีอยู่เป็นสําคญั 

อย่างไรก็ตามผูต้ดัสินใจ สามารถคาดคะเนสถานการณ์ทั้งหมดท่ีจะเป็นไปไดใ้นอนาคตนั้น เป็น

เพียงการระบุความเป็นไปได้ ของสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้น ซ่ึงผูต้ดัสินใจยงัไม่ทราบถึงความ

แน่นอนของสถานการณ์จะเกิดขึ้น และสถานการณ์ทั้งหมดนั้นก็มีเพียงสถานการณ์เดียวเท่านั้นท่ีจะ

เกิดขึ้น นอกนั้นอาจเป็นเพียง สถานการณ์ท่ีมีโอกาสเป็นไปไดแ้ต่ไม่ไดเ้กิดขึ้นจริงก็ได ้

จากความหมายข้างต้นผูบ้ริหารแต่ละคนอาจให้ความหมายและความสําคัญของการ

ตดัสินใจท่ีแตกต่างกันออกไปในรายละเอียดของแต่ละสถานการณ์ ในส่วนท่ีพิจารณาเหมือนกัน 

ไดแ้ก่ 

1. กระบวนการการตัดสินใจ เป็นการตัดสินใจท่ีต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์และ

พิจารณา ถึงขอ้มูลท่ีเกิดขึ้นจากนั้นผูบ้ริหารจึงทาํการตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุด 

สําหรับ กระบวนการตดัสินใจประกอบดว้ยขั้นตอนการแสวงหาขอ้มูล การออกแบบการตดัสินใจ 

รวมทั้ง การตดัสินใจเลือกทางเลือกเพื่อให้สามารถเลือกทางเลือกไดดี้ท่ีสุด ดงันั้นในการวิเคราะห์

และพิจารณา จะตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ และผา่นกระบวนการตดัสินใจนัน่เอง 

2. การตดัสินใจเก่ียวขอ้งกบัทางเลือก การตดัสินใจเป็นความพยายามในการสร้างทางเลือก 

ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีทาํได ้ทางเลือกท่ีนอ้ยอาจปิดโอกาสความคิดสร้างสรรค์หรือทางเลือกท่ีดีกว่าได ้

ดังนั้นผูบ้ริหารจึงมีความจาํเป็นตอ้งมีการฝึกฝนในการสร้างทางเลือกท่ีหลากหลาย และมีความ 

สร้างสรรค์อีกด้วย การตดัสินใจเก่ียวขอ้งกบัทางเลือก ซ่ึงโดยทั่วไปจะเป็นการตดัสินใจท่ีไม่ได้

 
4
 วิชาองคก์ารและการจดัการ หนา้ 111-112 ผศ.ดร.วรพจน ์บุษราคมัวดี  
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กาํหนดแนวทางการปฏิบติัไวล้่วงหน้าเป็นการตดัสินใจท่ีแตกต่างออกไปจากสถานการณ์ปกติ ท่ี

ไม่ไดมี้การกาํหนดโครงสร้างการตดัสินใจไว ้ดงันั้นผูบ้ริหารจึงตอ้งคน้หาแนวทางการตดัสินใจ 

3. การตดัสินใจเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างขององคก์าร ผูบ้ริหารในแต่ละระดับจะมีบทบาท 

และหน้าท่ีในการตดัสินใจท่ีแตกต่างกัน เช่น ผูบ้ริหารระดับสูงจะเก่ียวข้องกับการตดัสินใจเชิง 

กลยทุธ์ ผูบ้ริหารระดบักลางจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจดา้นการใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผูบ้ริหาร ระดับปฏิบติัจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจในการดาํเนินงานให้สําเร็จตามระยะเวลา และ

เป้าหมาย ท่ีกาํหนดไว ้การตดัสินใจเก่ียวกบัโครงสร้างขององคก์ารเป็นการตดัสินใจในงานประจาํ

โดยทั่วไป จะเป็นกฎ ระเบียบ ขอ้บังคบั ขั้นตอนการปฏิบัติ เป็นตน้ เพื่อให้ทุกคนทราบและถือ

ปฏิบติั ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีบทบาทในการกาํหนดมาตรฐานและแนวทางการปฏิบติัไวล้่วงหนา้

ในองคก์าร 

4. การตดัสินใจเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของบุคลากร การตดัสินใจจะมีผลกระทบต่อบุคคล 

กลุ่ม และทั้งองคก์าร ซ่ึงพฤติกรรมของบุคคลแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนั ดงันั้น ผูบ้ริหารจะตอ้ง 

มีความเขา้ใจและมีจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกับบุคคล กลุ่ม และองค์การท่ีดี จึงจะทาํให้การตัดสินใจ 

ประสบความสําเร็จได้ สําหรับการตดัสินใจท่ีมีลกัษณะสร้างสรรค์ท่ีเป็นการตดัสินใจท่ีเกิดจาก 

ความคิดริเร่ิมของผูบ้งัคบับญัชาเป็นสําคญัและเป็นการตดัสินใจโดยคนอๆ เดียว ส่วนการตดัสินใจ 

โดยกลุ่มเป็นการตดัสินใจท่ีมีความสลบัซับซ้อนท่ีไม่สามารถตดัสินใจโดยคนอๆ เดียวได ้จึงตอ้ง

อาศยั ความร่วมมือจากทุกฝ่ายก็จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการตดัสินใจโดยกลุ่มเพื่อแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

ระบบการศึกษา4

5  ระบบการศึกษาไทยปัจจุบนัตามท่ีกeหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 2545 มีการจดัระบบการศึกษาขั้นประถมศึกษา 6 ปี  

(6 ระดบัชั้น) การศึกษาขั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 3 ปี (3 ระดบัชั้น) และการศึกษาขั้นมธัยมศึกษาตอน

ปลาย 3 ปี (3 ระดบัชั้น) หรือระบบ 6-3-3  

นอกจากนั้นระบบการศึกษาไทยยงัจดัเป็นระบบการศึกษาในระบบโรงเรียนการศึกษานอก

ระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอธัยาศยั ในการจดัระบบการศึกษาตามแนวพระราชบญัญติัฉบบั

น้ีจะไม่พิจารณาแบ่งแยกการศึกษาในระบบโรงเรียนออกจากการศึกษานอกระบบโรงเรียน แต่จะ

ถือว่าการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัเป็นเพียงวิธีการเรียนการ

สอน หรือรูปแบบของการเรียนการสอนท่ีภาษาอังกฤษใช้คeว่า "Modes of learning" ฉะนั้ น 

แนวทางใหม่คือสถานศึกษาสามารถจดัไดท้ั้ง 3 รูปแบบ และให้มีระบบเทียบโอนการเรียนรู้ทั้ง 3 

 
5 https://www.bic.moe.go.th/images/stories/pdf/thailand-education-system.pdf 
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รูปแบบ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาฯ มาตรา 15 กล่าวว่าการจดัการศึกษามีสามรูปแบบ คือ 

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัคือ 

(1) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาท่ีก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 

ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและการประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาท่ี

แน่นอน 

(2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการกาํหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ

วิธีการจดัการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขสําคญัของการ

สําเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและหลกัสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและ

ความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

(3) การศึกษาตามอธัยาศยั เป็นการศึกษาท่ีให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองตามความสนใจ

ศกัยภาพความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดลอ้ม หรือ

แหล่งความรู้อ่ืน ๆ  

สถานศึกษาอาจจดัการศึกษาในรูปใดรูปแบบหน่ึงหรือทั้งสามรูปแบบก็ไดใ้ห้มีการเทียบ

โอนผลการเรียนท่ีผูเ้รียนสะสมไวใ้นระหว่างรูปแบบเดียวกนัหรือต่างรูปแบบไดไ้ม่ว่าจะเป็นผลการ

เรียนจากสถานศึกษาเดียวกนัหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบตามอธัยาศยั การฝึก

อาชีพ หรือจากประสบการณ์การทาํงานการสอน และจะส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจดัไดท้ั้ง 3 รูปแบบ

การศึกษาในระบบมีสองระดบัคือ การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

1. การศึกษาขั้ นพื้ นฐานประกอบด้วย การศึกษาซ่ึงจัดไม่น้อยกว่าสิบสองปี ก่อน

ระดบัอุดมศึกษา การแบ่งระดบัและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดใน

กฎกระทรวง การแบ่งระดบัหรือการเทียบระดบัการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอธัยาศยัให้

เป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงการศึกษาในระบบท่ีเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งเป็นสาม

ระดบั 

1.1 การศึกษาก่อนระดบัประถมศึกษา เป็นการจดัการศึกษาใหแ้ก่เด็กท่ีมีอาย ุ3 – 6 ปี 

1.2 การศึกษาระดบัประถมศึกษา โดยปกติใชเ้วลาเรียน 6 ปี 

1.3 การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา แบง่เป็นสองระดบั ดงัน้ี 

 - การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยปกติใชเ้วลาเรียน 3 ปี 

 - การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยปกติใช้เวลาเรียน 3 ปี แบ่งเป็นสองประเภท 

ดงัน้ี 
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1) ประเภทสามัญศึกษา เป็นการจดัการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศึกษา 

2) ประเภทอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการ

ประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อในระดบัอาชีพชั้นสูงต่อไป 

2. การศึกษาระดบัอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดบั คือ ระดบัตํ่ากวา่ปริญญาและระดบัปริญญา 

การใช ้

คาํว่า "อุดมศึกษา" แทนคาํว่า "การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย" ก็เพื่อจะให้ครอบคลุม

การศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรหรืออนุปริญญา ท่ีเรียนภายหลงัท่ีจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว้ 

ทั้ งน้ีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเก้าปีโดยให้เด็กซ่ึงมีอายุย่างเข้าปีท่ี เจ็ดเข้าเรียนใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเขา้ปีท่ีสิบหก เวน้แต่สอบไดช้ั้นปีท่ีเกา้ของการศึกษาภาคบงัคบั

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการนบัอายใุหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

การศึกษาภาคบงัคบันั้นต่างจากการศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่บงัคบัให้

ประชาชนตอ้งเขา้เรียนแต่เป็นสิทธ์ิของคนไทย ส่วนการศึกษาภาคบงัคบัเป็นการบงัคบัให้เขา้เรียน

ถือเป็นหนา้ท่ีของพลเมืองตามมาตรา 69 ของรัฐธรรมนูญ 

ส่วนในระดับมหาวิทยาลยันั้น ตามแนวโน้มใหม่จะแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี และหลงั

ปริญญาตรี เพื่อยกระดบัความสําคญัของการวิจยัคน้ควา้ การสร้างองคค์วามรู้ในระดบัปริญญาโท-

เอก จะไดจ้าํแนกภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษาไดช้ดัเจนยิ่งขึ้น แต่เพื่อความเขา้ใจของคนส่วนใหญ่

ก็ยงัคิดตามแนวเดิมวา่ระดบัปริญญามีเพยีงระดบัเดียว คือ ปริญญาโท-ปริญญาเอกรวมกนั 

โดยงานวิจัยน้ี  ผู ้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะผู ้ท่ีก ําลังศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีมุ่ งหวังจะ

ทาํการศึกษาขั้นสูงต่อไป คือ ระดบัปริญญาโท เท่านั้น 

สรุปไดว้่าการตดัสินใจ หมายถึง การเลือกวิธีการหน่ึง จากหลาย ๆ วิธีการ ภายใตเ้ง่ือนไข

ของขอ้มูล ข่าวสาร และสถานการณ์ โดยคาํนึงถึงความเป็นไปได ้เพื่อสามารถบรรลุเป้าหมาย อยา่ง

ท่ีตอ้งการได ้โดยงานวิจยัน้ีศึกษาการตดัสนใจศึกษาต่อ ซ่ึงใหค้วามสําคญัถึงเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีทาํให้

เกิดกระบวนการทางความคิดและตดัสินใจท่ีจะศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นทศันคติ ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ดา้นการควบคุมพฤติกรรม และดา้น

การส่ือสารการตลาด ท่ีจะส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อ 

โดยปัจจัยด้านทัศนคติ ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ด้านการควบคุมพฤติกรรม เป็น

องคป์ระกอบของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior [TPB]) ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ี
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ถูกออกแบบมาเพื่อทาํนายพฤติกรรมของแต่ละบุคคล จากการกระทาํพฤติกรรมต่าง ๆ ได ้โดยราย

ละอียดจะกล่าวในส่วนถดัไป 

 

2.1.3 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) 

 

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior [TPB]) เป็นทฤษฎีท่ีพัฒนาต่อ 

เน่ืองมาจาก ทฤษฎีการกระทําด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action [TRA]) ของมาร์ติน ฟิซ

บายน์ (Martin, 1997) เพื่อทาํนายพฤติกรรมโดยใช้เขตคติเป็นตวัทาํนายแต่ไม่สามารถทาํนายได ้

ต่อมาทฤษฎีการกระทาํดว้ยเหตุผลน้ีได้ถูกพฒันาโดย พืชบายน์ และเอซเซน (Fishbein & Ajzen, 

1980) เพื่อใช้ทาํนายและอธิบายพฤติกรรมของบุคคล โดยมีตวักาํหนดพฤติกรรมท่ีสําคญัคือความ 

ตั้งใจ (Intention) ซ่ึงมีกรอบแนวคิดของทฤษฎีดงัน้ี (รภทัรภร เพชรสุข, 2553:40) 

 

ความเช ื�อผลของการ

กระทําพฤตกิรรม 
(Behavior Beliefs)

ความเช ื�อเกี�ยวกบั

การคล้อยตาม

กลุ่มอ้างองิ
(Normative

Belifs)

ทัศนคติต่อพฤตกิรรม
(Attitudes 

toward
Behavior)

นํ�าหนักของ

องค์ประกอบ

การคล้อยตามกลุ่ม

อ้างองิ
(Subjective 

Norm)

ความตั�งใจ
(Intention)

พฤติกรรม
(Behavior)

 
 

ภาพท่ี 2.1  กรอบแนวคิดทฤษฎีการกระทาํดว้ยเหตุผลของพืชบายน์ และเอซเซน (Fishbein 

& Ajzen, 1980) 

 

เน่ืองจากทฤษฎีน้ีมีข้อจํากัดในเร่ืองท่ีว่าพฤติกรรมของมนุษยจ์ะต้องมีเหตุผลในการ 

ตดัสินใจท่ีจะกระทาํพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงและจะตอ้งมีเหตุผลเหมาะสมเสมอไป เอเซนซ่ึง 
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พัฒนาทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนขึ้ นอย่างต่อเน่ือง (Aizen 1985, 1991, 2002, 2006) โดยมี 

องคป์ระกอบดงัน้ี 

 

องค์ประกอบของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

เป้าหมายสําคัญของทฤษฎี คือ พฤติกรรมของบุคคล พฤติกรรม (Behavior [B]) เป็น 

ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นและสังเกตได้ในสถานการณ์หน่ึงท่ีบุคคลนั้นกาํลงัเผชิญ การสังเกตพฤติกรรม 

หน่ึง ๆ จะตอ้งอาศยับริบท และกาลเวลาเพื่อท่ีจะทาํให้สามารถประเมินพฤติกรรมนั้นได ้ในทฤษฎี 

พฤติกรรมท่ีมีการวางแผน พฤติกรรมมาจากความตั้งใจท่ีจะมีพฤติกรรมนั้น ร่วมกับการรับรู้การ 

ควบคุมพฤติกรรม เช่ือว่าการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม เป็นปัจจยัสําคญัท่ีเสริมความตั้งใจท่ีจะมี 

พฤติกรรม และมีผลให้เกิดการกระทาํพฤติกรรมนั้น หรืออีกนยัหน่ึงการท่ีบุคคล จะมีความตั้งใจท่ี 

แรงกลา้ก็ต่อเม่ือมีการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมนั้นไดม้าก ดงันั้นความตั้งใจ (ในการมีพฤติกรรม) 

ซ่ึงเป็นดชันีช้ีวดัความพร้อมของบุคคลท่ีจะกระทาํพฤติกรรมนั้น และเช่ือว่าเป็นสถานการณ์ท่ีตอ้ง 

เกิดก่อนการมีพฤติกรรมความตั้งใจขึ้นกบัเขตคติต่อพฤติกรรม บรรทดัฐานกลุ่มอา้งอิงและการรับรู้ 

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 

ทัศนคติต่อพฤติกรรม (Attitude toward behavior [A]) เป็นผลท่ีเกิดขึ้นจากความเช่ือเชิง 

พฤติกรรม (Behavioral beliefs) จากการใช้ทฤษฎีความคาดหวงัการให้คุณค่า (The Expectancy 

value model) ของวรูม (Vroom) เอจเซนเห็นว่า ความเช่ือเชิงพฤติกรรมมาจากการเช่ือมโยง 

พฤติกรรมท่ีสนใจกับความคาดหวงัในผลลพัธ์ ความเช่ือเชิงพฤติกรรมเป็นความรู้สึกต่อความ 

เป็นไปไดใ้นการเกิดผลลพัธ์ท่ีมาจากพฤติกรรมนั้น ๆ ถึงแมว้่าแต่ละบุคคลจะมีความเช่ือเก่ียวกับ 

พฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน แต่ก็มีปริมาณท่ีจาํกดั ณ เวลาหน่ึง เช่ือว่าความเช่ือท่ีมีนั้นร่วมกบัการให ้

คุณค่าในผลลพัธ์จะก่อใหเ้กิดทศันคติต่อพฤติกรรม ดงันั้นการประเมินคุณค่าของผลลพัธ์แต่ละอยา่ง 

ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรม ตามแนวคิด ทฤษฎีความคาดหวงัการให้คุณค่า เจตคติต่อพฤติกรรมเป็น

ผลรวม ของความเช่ือเชิงพฤติกรรมท่ีเขา้ถึงได ้ท่ีมาจากผลลพัธ์ท่ีคาดว่าจะเกิดจากการมีพฤติกรรม 

(bi) ท่ี ทวีคูณไปตามการประเมินคุณค่าของผลลพัธ์นั้น (ei) สามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

ทศันคติต่อพฤติกรรม (AB) =  

บ รรทัด ฐาน ก ลุ่ ม อ้างอิง  (Subjective norm [SN]) ม าจาก ค วาม เช่ื อ เชิ งบ รรทัดฐาน 

(Normative beliefs) จากการใช้ทฤษฎีความคาดหวงัการให้คุณค่าของ วรูม เอจเซน อธิบายว่าความ

เช่ือเชิงบรรทดัฐานเป็น การรับรู้ความคาดหวงัในพฤติกรรมของบุคคล ของกลุ่มคนสําคญัหรือกลุ่ม
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อา้งอิง (Important referent) เช่น คู่สมรส ครอบครัว แพทยผ์ูรั้กษา ผูบ้ ังคบับัญชา เพื่อนร่วมงาน 

เป็นตน้ ทั้งน้ีกลุ่มอา้งอิงจะเป็นใครบา้งก็ขึ้นกบัพฤติกรรม และประชากรท่ีศึกษา ซ่ึงความเขม้ขน้

ของความเช่ือเชิงบรรทัดฐานขึ้นกับระดับความต้องการท่ีจะคล้อยตามบุคคลหรือกลุ่มอ้างอิง

เหล่านั้น และก่อให้เกิดบรรทดัฐานกลุ่มอา้งอิง หรืออีกนัยหน่ึง ความตอ้งการท่ีจะคลอ้ยตามกลุ่ม

อ้างอิงแต่ละคน มีผลต่อความเช่ือเชิงบรรทัดฐานอย่างเป็นสัดส่วนกับการรับรู้ของบุคคลนั้ น 

เก่ียวกบัความคาดหวงัของกลุ่มอา้งอิงในการท่ีบุคคลนั้นมีพฤติกรรม ดงันั้นบรรทดัฐานกลุ่มอา้งอิง 

จึงเป็นการรับรู้ความคาดหวงัทางสังคมในการมีหรือไม่มีพฤติกรรม ซ่ึงตามแนวคิดทฤษฎีความ

คาดหวงัการให้คุณค่านั้นบรรทดัฐานกลุ่มอา้งอิง สามารถบ่งบอกไดจ้ากผลรวมของความเช่ือเชิง

บรรทดัฐานท่ีเน้นความคาดหวงัของบุคคลสําคญัหรือกลุ่มอา้งอิงต่อการมีพฤติกรรม (ni) ร่วมกับ

ระดบัความตอ้งการของบุคคลท่ีจะคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (mi) สามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

บรรทดัฐานกลุ่มอา้งอิง (SN) =  

การรับรู้การควบคุมเชิงพฤติกรรม (Perceived behavioral control [PBC]) มาจากความเช่ือ

การควบคุมปัจจยัท่ีมีอิทธิพล (Control beliefs) เอจเซนเช่ือว่าความเช่ือการควบคุมร่วมกบัการรับรู้

อาํนาจ ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลสามารถบ่งช้ีถึงการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม หรืออีกนยัหน่ึงการรับรู้

อาํนาจของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลว่าจะเอ้ือ หรือขัดขวางการกระทําท่ีมีผลต่อการรับรู้การควบคุม

พฤติกรรมอย่างเป็นสัดส่วนกบัการรับรู้ความเป็นไปไดข้องการมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ดงันั้นการรับรู้

การควบคุมพฤติกรรมจึงเป็นการรับรู้ของบุคคลเก่ียวกบัความสามารถของตนท่ีกระทาํพฤติกรรม

นั้น ๆ ซ่ึงประเมินได้จากผลรวมของความเช่ือการมีส่ิงควบคุมการกระทาํพฤติกรรมซ่ึงเป็นส่ิงท่ี

เข้าถึงได้ (Control belief [ci]) ร่วมกับการรับรู้ระดับอาํนาจของปัจจัยนั้น ๆ (Perceived power of 

control factor [pi]) สามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม (PBC) =  

ความสัมพนัธ์ของความตั้งใจท่ีจะกระทาํพฤติกรรมกบัทศันคติต่อพฤติกรรม บรรทดัฐาน

กลุ่มอ้างอิง และการรับรู้การควบคุมเชิงพฤติกรรม จึงสามารถนํามาสรุปในรูป สมการทาง

คณิตศาสตร์ ดงัน้ี (Ajzen, 1988) 

BI = ABW1 + (SN)W2 + (PBC)W3 

เม่ือ BI = ความตั้งใจท่ีจะกระทาํพฤติกรรม 

AB = ทศันคติต่อพฤติกรรม 

SN = บรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง 



18 

PBC = การรับรู้การควบคุมเชิงพฤติกรรม 

W1, W2, W3 = ความสาํคญัหรือนํ้าหนกัของตวัทาํนายในสมการถดถอยพหุคูณ 

จากสมการความตั้งใจท่ีจะกระทาํพฤติกรรมดงักล่าวขา้งตน้ มีความสาํคญัหรือนํ้าหนกัของ

ตวัทาํนาย เป็นความสัมพนัธ์เชิงสัมพทัธ์ขององค์ประกอบทั้ง 3 ในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนคือ 

ทัศนคติต่อพฤติกรรม บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมนํ้ าหนัก

ความสัมพันธ์เชิงสัมพัทธ์อาจเปล่ียนแปลง ได้จากพฤติกรรมหน่ึงสู่พฤติกรรมหน่ึง หรือจาก

สถานการณ์หน่ึงสู่อีกสถานการณ์หน่ึง เห็นไดจ้ากบางพฤติกรรม พบว่า ทศันคติต่อพฤติกรรมมี

อิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะกระทาํพฤติกรรม มากกว่า บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้การ

ควบคุมพฤติกรรมความสัมพนัธ์ระหวา่งความเช่ือทั้ง 3 กบัการเกิดพฤติกรรม ดงัน้ี 

 

ความเช่ือเชิง

พฤติกรรม

(Behavior Beliefs)

ความเช่ือเชิง

บรรทดัฐาน

(Normative Norm)

ความเช่ือ

การควบคุม

(Control Beliefs)

ทศันคติต่อพฤติกรรม

(Attitudes Toward the

Behavior)

บรรทดัฐาน

กลุ่มอา้งอิง

(Subjective Norm)

การรับรู้การควบคุม

พฤติกรรม (Perceived

Behavior Control)

ความต ั้งใจ

(Intention)

พฤติกรรม

(Behavior)

การควบคุมที่ เป็นจริง

(Actual Behavioral Control)

 
 

ภาพท่ี 2.2  กรอบแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของเอจเซน (Ajzen, 2006) 

 

สรุปทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior [TPB]) เป็นทฤษฎีท่ีพฒันา

มาจาก ทฤษฎีการกระทาํด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action [TRA]) ของมาร์ติน ฟิซบายน์ 

โดยเพิ่มปัจจยัการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมเขา้มา เพื่อเพิ่มความสามารถในการทาํนายพฤติกรรม

ของแต่ละบุคคล ซ่ึงบุคคลจะกระทาํพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมานั้นลว้นไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัท่ีมี

ความสัมพนัธ์กับความตั้งใจ และนําไปสู่การกระทําพฤติกรรมของแต่ละบุคคล แนวคิดทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผนเป็นทฤษฎีท่ีนํามาใช้ในการศึกษาความตั้งใจ โดยมีความเช่ือว่าการกระทํา
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พฤติกรรมของบุคคลมีความสอดคลอ้งกบัความเช่ือเก่ียวกบัพฤติกรรม ความเช่ือเก่ียวกบักลุ่มอา้งอิง 

และความเช่ือเก่ียวกับความสามารถในการควบคุม โดยความเช่ือดังกล่าวจะส่งผลต่อความตั้งใจ

กระทําพฤติกรรม และนําไปสู่พฤติกรรมในท่ีสุด โดยผ่านตัวแปรท่ีสําคัญ ได้แก่ ทัศนคติต่อ

พฤติกรรม การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม 

โดยงานวิจยัน้ีจะศึกษาพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของบุคคล ซ่ึงใชปั้จจยัทศันคติต่อ

พฤติกรรม การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม เป็นตวัช่วยสร้างความ

เข้าใจแน วความ คิดและปั จจัย ท่ี ทําให้ เกิดการตัดสิ น ใจศึกษ าต่อ  ห รือเลื อก ศึกษ าต่อ ณ 

สถาบนัการศึกษาหน่ึงการศึกษาใด 

 

2.1.4  ทฤษฎีด้านการส่ือสารการตลาด 

การส่ือสารเพื่อใหเ้กิดผลดีมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามความตอ้งการ

ของนกัการตลาด เพื่อให้เกิดการยอมรับและตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด จาํเป็นจะตอ้งใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร

หลาย ๆ อย่างร่วมกนั ซ่ึงเรียกว่า ส่วนประสมการส่ือสารการตลาด (Marketing Communications 

Mix) ห รือเรียก อีกอย่างห น่ึ งว่ า ส่ วน ป ระส ม ก ารส่ งเส ริม ก ารตล าด  (Promotion Mix) ซ่ึ ง

ประกอบดว้ยเคร่ืองมือส่ือสารหลกัสาํคญั 5 ประการ คือ (Kotler, 1997)  

1.  การโฆษณา (Advertising) หมายถึง ข่าวสารท่ีส่งผ่านส่ือมวลชนบางอย่างโดยมีผู ้

อุปถมัภ์ท่ีระบุเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายในการโฆษณานั้น การโฆษณาเป็นการติดต่อส่ือสารท่ีมีลกัษณะ

เป็นการเชิญชวน มีลักษณะไม่เป็นกลาง และค่อนข้างมือคติ ลกัษณะการโฆษณาจะเป็นไปใน

ทาํนองท่ีว่า ผมจะขายผลิตภณัฑ์หรือความคิดแก่คุณ (Russel and Lene, 1996) ส่ือมวลชน (Mass 

Media) ท่ีใชเ้ป็นส่ือในการโฆษณานั้น ไดแ้ก่ วิทยุ โทรทศัน์ นิตยสาร และหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ ซ่ึง

สามารถส่งข่าวสารเขา้ถึงตวับุคคลแต่ละคน ครอบคลุมกลุ่มบุคคลไดอ้ยา่งกวา้งขวางและกวา้งไกล 

บางคร้ังผูรั้บข่าวสารจะไดรั้บข่าวสารในเวลาเดียวกนั และดว้ยเหตุท่ีลกัษณะของการส่ือสารไม่ใช้

บุคคล การส่ือสารจึงเป็นการส่ือทางดา้นเดียว (One-Way Communication) ขอ้มลูยอ้นกลบัจากผูรั้บ

ข่าวสารจึงไม่สามารถท่ีจะได้รับในทันที ดังนั้นข่าวสารท่ีส่งไป ผูท้าํการโฆษณาจาํเป็นจะต้อง

พิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนว่า ผูรั้บข่าวสารจะสามารถเขา้ใจความหมายไดต้รงกนั และสามารถ

ตอบสนองต่อข่าวสารไดต้ามท่ีตอ้งการไดห้รือไม่ (Belch and Belch, 1993) 

2.  การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาดท่ีจดัทาํ

ขึ้ น  เพื่อเสนอคุณค่าหรือส่ิงจูงใจพิ เศษ (Extra Value or Incentives) สําหรับผลิตภัณฑ์ให้กับ
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พนกังานขาย ผูจ้ดัจาํหน่าย หรือผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย เพื่อใหส้ามารถกระตุน้การขายให้เร็วขึ้น (Belch 

and Belch: 1993) การส่งเสริมการขายโดยทัว่ไปสามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ประเภทแรก 

เป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีมุ่งเน้นท่ีผูบ้ริโภค (Consumer-Oriented) และเป็นประเภทท่ี 2 เป็น

กิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ท่ีคนกลาง (Trade-Oriented) การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งเนน้ท่ีผูบ้ริโภค มีจุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ผูใ้ช้ผลิตภณัฑ์หรือบริการขั้นสุดทา้ย ตดัสินใจซ้ือเร็วขึ้น ซ้ือมากขึ้น โดยใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ 

เป็นส่ิงจูงใจ เช่น การแจกบตัรคูปอง แจกของตวัอย่าง ของแถม ส่วนลด การแข่งขนั ชิงโชค รวมทั้ง

วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีนาํมาตกแต่ง ณ แหล่งขาย เป็นตน้ ส่วนการส่งเสริมการขายมุ่งเน้นคนกลาง

นั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะกระตุ้นให้ผูค้ ้าปลีก ผูค้ ้าส่ง หรือร้านคา้ท่ีจะหน่ายทั่วไปรับสินค้าไป

จาํหน่าย รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนผลิตภณัฑ์ของบริษทัอีกดว้ย สําหรับเคร่ืองมือท่ีนิยมนาํมาใช ้มี

มากมาย เช่น การลดราคา (Price Deals) การแข่งขนัการขาย (Sales Contests) การจดัแสดงสินค้า

และจดันิทรรศการ (Trade Shows and Exhibits) และการจดัแสดงสินค้า ณ แหล่งขาย (Point-of-

Sale: POS Display) เป็นตน้ 

3.  ก ารป ระ ช าสั ม พัน ธ์ แล ะ ก าร เผ ยแ พ ร่ข่ าว  (Public Relations and Publicity) ก าร

ประชาสัมพันธ์ (Public Relations) หมายถึง การติดต่อส่ือสารและการสร้างความสัมพันธ์ของ

บริษทักบักลุ่มชุมชนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ชุมชนเหล่าน้ีไดแ้ก่ ลูกคา้ ผูข้าย ปัจจยัการผลิต ผู ้

ถือหุ้น พนักงานของบริษทั รัฐบาล สาธารณชนทั่วไปและสังคมซ่ึงองค์การนั้ นดาํเนินงานอยู ่

(Boone and Kurtz, 1995) โปรแกรมการประชาสัมพนัธ์อาจจะมีลักษณะเป็นทางการหรือไม่เป็น

ทางการก็ได้ แต่วตัถุประสงค์สําคญัก็คือ เพื่อเสริมสร้างสัมพนัธภาพและผลิตภณัฑ์และบริการท่ี

เสนออีกดว้ย 

ส่วนการเผยแพร่ข่าว (Publicity) หมายถึง ข่าวสารท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณชนเก่ียวกบับริษทั 

สินคา้หรือบริการท่ีปรากฏในส่ือมวลชนต่าง ๆ ในรูปของข่าว โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย (Lamb, Hair 

and McDaniel: 1992) การเผยแพร่ข่าวเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีสําคัญท่ีสุดอย่างหน่ึง ในบรรดา

เคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีนาํมาใชใ้นงานประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัองคก์าร 

4.  การขายโดยบุคคล (Personal Selling) หมายถึง การติดต่อส่ือสารแบบตวัต่อตวั ซ่ึงผูข้าย

พยายามท่ีจะให้ความช่วยเหลือ และ/หรือ เชิญชวนผูซ้ื้อท่ีมุ่งหวงั (Prospective Buyers) ให้ซ้ือ

ผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษทั หรือให้ปฏิบติัตามความคิดอย่างใดอย่างหน่ึง (Belch and Belch: 

1993) การขายโดยบุคคลเป็นองค์ประกอบอีกตวัหน่ึงของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด จาก

นิยามขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า การขายโดยบุคคลเป็นการเผชิญหน้ากนัระหว่างผูข้ายและผูซ้ื้อ เป็น
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การเสนอขายด้วยวาจา ตกลงซ้ือขายกัน ทําให้แต่ละฝ่ายสามารถสังเกตความต้องการ และ

พฤติกรรมของแต่ละฝ่ายไดอ้ย่างใกลชิ้ด พร้อมทั้งสามารถปรับปรุงขอ้เสนอให้สอดคลอ้งกันทั้ง

สองฝ่ายตามสถานการณ์ได ้

5.  การตลาดเจาะตรง (Direct Marketing) หมายถึง ระบบการตลาด ซ่ึงองคก์ารใชเ้คร่ืองมือ

ส่ือสารต่าง ๆ ติดต่อกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยตรง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนอง

อย่างใดอย่างหน่ึง และ/หรือ เกิดรายการซ้ือขายขึ้ น (Belch and belch, 1993) ตามแนวความคิด

ดั้งเดิม การตลาดเจาะตรงไม่ได้รวมอยู่เป็นองค์ประกอบอย่างหน่ึง ในส่วนประสมการส่งเสริม

การตลาด หรือส่วนประสมการส่ือสารการตลาด แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน มีปัจจัยสําคัญ 2 

ประการ ทาํหนา้โฉมหนา้ของการส่ือสารการตลาดเปล่ียนแปลงไป กล่าวคือ 

ประการแรก เน่ืองจากตลาดมีการแบ่งแยกตวัออกเป็นตลาดส่วนย่อย ๆ มากขึ้น นักการ

ตลาดจึงจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนวิธีดาํเนินงานการตลาด จากการตลาดมวลชน (Mass Marketing) มา

สู่การมุ่งเนน้ตลาดจุลภาค (Micro market) ดว้ยการจดัโปรแกรมการตลาดจาํกดัขอบเขตแคบลง เพื่อ

สร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ใกลชิ้ดมากขึ้น  

ประการท่ีสอง เน่ืองจากความก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology) ไดเ้จริญรุดหน้าไปไกลมาก ทาํให้ธุรกิจสามารถติดต่อส่ือสารกบัตลาด

ไดอ้ยา่งรวดเร็วมากกวา่แต่ก่อน เทคโนโลยใีหม่จึงช่วยใหเ้กิดช่องทางการส่ือสารการตลาดใหม่ เพื่อ

นาํข่าวสารเขา้ถึงตลาดส่วนย่อยไดม้ากมายหลายวิธีเพิ่มขึ้น (Kotler and Armstrong, 1997) จากการ

เปล่ียนแปลงทางดา้นการส่ือสารการตลาดดงักล่าว ปัจจุบนับริษทัไดพ้ฒันาแนวความคิดเก่ียวกับ

การติดต่อส่ือสารการตลาดสมยัใหม่ขึ้นท่ีเรียกว่า “การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ” (Integrated 

Marketing Communications : IMC) โดยรวมการตลาดเจาะตรงเขา้เป็นองค์ประกอบส่วนหน่ึงดว้ย 

การตลาดเจาะตรง เป็นความพยายามของนกัการตลาด เพื่อท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์เขา้ถึงลูกคา้แบบ

ตัวต่อตัว (One-to-One Relationship) หรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับลูกค้าแต่ละราย โดยใช้เคร่ืองมือ

ส่ือสารต่าง ๆ ติดต่อกบักลุ่มลูกคา้ท่ีคาดหวงัโดยตรง เพื่อให้ลูกคา้ตอบสนองไดใ้นทนัที หรือให้

สามารถโตต้อบกนัได ้(Interactive) อนัเป็นการติดต่อส่ือสารสองทาง (Two-Way Communication) 

สรุปทฤษฎีดา้นการส่ือสารการตลาด คือการส่ือสารเพื่อให้เกิดผลตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การโฆษณา การส่งสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์และการเผยแพร่ข่าว 

การขายโดยบุคคล การตลาดเจาะตรง หรือการตลาดแบบบูรณาการ 
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2.2  งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 

จากการทบทวนวรรณกรรม จาํนวน 36 เร่ือง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ศึกษาต่อพบว่า มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวม 5 ด้าน ได้แก่ 1)  ปัจจยัส่วนบุคคล 2)  ปัจจยัด้านทศันคติ  

3) ปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 4)  ปัจจยัด้านการควบคุมพฤติกรรม 5)  ปัจจัยด้านการ

ส่ือสารการตลาด 

ในสถานการณ์ปัจจุบนัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทมีหลาย

เหตุผลท่ีทาํให้ส่งผลต่อการเลือกมหาวิทยาลยัของผูท่ี้ตั้งใจศึกษาต่อ เพื่อให้ตรงตามวตัถุประสงค ์

เช่น การศึกษาต่อเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้จากระดับปริญญาตรี 

ศึกษาต่อหลงัวยัเกษียณ ศึกษาต่อเพื่อหาเครือข่ายหรือพนัธมิตรทางสังคม เป็นตน้ เป้าหมายเหล่าน้ี

คือส่ิงท่ีสถาบนัตอ้งคาํนึงถึงเพื่อนาํมาพฒันาหลกัสูตรใหมี้ความหลายหลาย ช่องทางประชาสัมพนัธ์

ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย คุณภาพของการศึกษาท่ีตรงกับความต้องการให้มีความทันสมัยตรงกับ

สถานการณ์โลกท่ีการเรียนรู้เปล่ียนแปลงไปไดต้ลอดเวลา  รวมถึงมีการแข่งขนัทางดา้นการศึกษา

ของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ท่ีสร้างจุดเด่นทางการตลาดให้มีความหลายหลายสามารถดึงความสนใจ

ของผูต้อ้งการศึกษาต่อได ้ 

สถาบนัจึงจาํเป็นตอ้งมีปัจจยั ทั้ง 5 ดา้น คือ 1)  ปัจจยัส่วนบุคคล 2)  ปัจจยัดา้นทศันคติ 3)  

ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 4) ปัจจยัดา้นการควบคุมพฤติกรรม 5) ปัจจยัดา้นการส่ือสาร

การตลาด เพื่อนาํขอ้มูลมาช่วยในการทาํนายความเก่ียวขอ้งในการแข่งขนัทางดา้นการศึกษา การ

เตรียมความพร้อมในด้านเคร่ืองมือส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอนต่าง ๆ รวมไปถึงการพัฒนา

ความสามารถในการแข่งขนักบัมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ เพื่อมุ่งหวงัให้สถาบนัเป็นหน่ึงในทางเลือกของผู ้

ท่ีตอ้งการศึกษาต่อในระดบัมหาบณัฑิต 

โดยนาํมาจดักลุ่มตามกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ดงัตางรางต่อไปน้ี  



 
 

ตารางท่ี 2.1  ปัจจยัต่าง ๆ จาํแนกตามรายช่ือผูวิ้จยั 

 

ปัจจยัต่าง ๆ จากการทบทวน
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ียร

ติศั
กดิ์

 จั
น

ท
ร์แ

ดง
  

จัน
ท

ร์เ
จ้า

 สุ
ภร

รุ่ง
เจ

ริญ
 

ป
วิณ

 พ
งษ์

โอ
ภา

ส 

ท
รง

ธร
รม

 ธ
รีะ

ก ุล
 

ธา
ริน

ี พ
ชัร

เจ
ริญ

 

อ ุทุ
มพ

ร 
ไว

ฉล
าด

 

ภัท
รสุ

ดา
 จ

ารุ
ธีร

พ
นั

ธุ์ 
 

พ
รร

ณ
พ

น
ัช 

จัน
ห

า 

สม
ศรี

 เพ
ชร

โช
ติ 

 

วัล
ลภ

า 
สัม

ฤท
ธิ์ 

 

ณ
ัชช

า 
สุว

รร
ณ

วง
ศ์ 

 

ลักษณะส่วนบุคคล                       

ด้านการเงิน                              

ด้านเศรษฐกิจและสังคม                          

การประกอบอาชีพ                             

ปัจจัยด้านทัศนคต ิ                          

ด้านสถาบัน                        

ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย                          
ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน                        
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน                            

ด้านอาจารย์ผู้สอน                            

ด้านอาคารสถานท่ี                           
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ตารางท่ี 2.1  ปัจจยัต่าง ๆ จาํแนกตามรายช่ือผูวิ้จยั (ต่อ) 

 

ปัจจยัต่าง ๆ จากการทบทวน

วรรณกรรม 

ปัจจัยต่าง ๆ จําแนกตามรายช่ือผู้วิจัย 

ณ
ัฐธ

ยา
น์

 ส
มยู

รท
รัพ

ย์ 

ศรี
น้

อย
 ชุ่

ม
คํา

 แ
ละ

คณ
ะ 

ใจ
ชน

ก 
ภา

คอ
ัต 

 

สุช
าว

ดี 
กิ่ง

ท
อง

  

เก
ียร

ติศั
กดิ์

 จั
น

ท
ร์แ

ดง
  

จัน
ท

ร์เ
จ้า

 สุ
ภร

รุ่ง
เจ

ริญ
 

ป
วิณ

 พ
งษ์

โอ
ภา

ส 

ท
รง

ธร
รม

 ธ
รีะ

ก ุล
 

ธา
ริน

ี พ
ชัร

เจ
ริญ

 

อ ุทุ
มพ

ร 
ไว

ฉล
าด

 

ภัท
รสุ

ดา
 จ

ารุ
ธีร

พ
นั

ธุ์ 
 

พ
รร

ณ
พ

น
ัช 

จัน
ห

า 

สม
ศรี

 เพ
ชร

โช
ติ 

 

วัล
ลภ

า 
สัม

ฤท
ธิ์ 

 

ณ
ัชช

า 
สุว

รร
ณ

วง
ศ์ 

 

ปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง                          

ด้านครอบครัว                           

ปัจจัยด้านการควบคุมพฤติกรรม                          

ด้านเหตุผลส่วนตัว                          
ด้านราคา                            

การโฆษณา, ประชาสัมพนัธ์                              

การตลาดทางตรง                                

การตลาดแบบออนไลน์                               

โปรโมช่ัน                               

การขายโดยใช้พนักงานขาย                                

ด้านการส่งเสริมการตลาด                        

ช่องทางการจัดจําหน่าย                             

การตัดสินใจซ้ือ                        
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ตารางท่ี 2.2  ปัจจยัต่าง ๆ จาํแนกตามรายช่ือผูวิ้จยั (เพิ่มเติม) 

 

ปัจจยัต่าง ๆ จากการทบทวน

วรรณกรรม 

ปัจจัยต่าง ๆ จําแนกตามรายช่ือผู้วิจัย 

พิ
ม

ลพ
รร

ณ
 จ

ัน
ท

ร์เ
จริ

ญ
 

พ
สิิษ

ฐ์ 
พ

จน
จา

รุวิ
ท

ย์ 
 

พ
งษ์

จิรั
ฐ 

จึง
น

ิธิเ
กีย

รต
 ิ

ณ
ฐวั

ฒ
น์

 ค
ณ

ารั
กส

มบ
ัต ิ

 

ณ
ัฐา

 ฉ
าง

ชูโ
ต 

 

ภพ
พ

รห
มิน

ท
ร์ 

วโ
รต

ม์

วัฒ
น

าน
น

ท์ 

รํา
ไพ

พ
รร

ณ
 พ

ณุ
ธร

รม
 

อร
สุธ

ี เห
ล่า

ป
าสี

 

อิน
ท์

อร
 ไ

ตร
ศัก

ดิ์ 
 

วัน
วิส

า 
วง

ษ
าห

ล้า
 

จิรั
ฐ 

ชว
น

ชม
 แ

ละ
คณ

ะ 

นุ
จรี

 เต
ชะ

สุก
ิจ 

รุ้ง
รัศ

มี 
อึง้

รัง
สี 

ธน
าน

ัน
ท์

 โต
สัม

พั
น

ธ์ม
งค

ล 

พ
รสุ

ดา
 ป

าน
เก

ษ
ม 

ป
ระ

ภา
ส 

น
วล

เน
ตร

 

สุภ
าภ

รณ์
 ว

งษ์
ท

น
 

ลักษณะส่วนบุคคล                        
ด้านการเงิน                                   

ด้านเศรษฐกิจและสังคม                                  
การประกอบอาชีพ                                   
ปัจจัยด้านทัศนคต ิ                                  
ด้านสถาบัน                                 
ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย                                   

ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน                                 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน                                   

ด้านอาจารย์ผู้สอน                                   

ด้านอาคารสถานท่ี                                   
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ตารางท่ี 2.2  ปัจจยัต่าง ๆ จาํแนกตามรายช่ือผูวิ้จยั (เพิ่มเติม) (ต่อ) 

 

ปัจจยัต่าง ๆ จากการทบทวน

วรรณกรรม 

ปัจจัยต่าง ๆ จําแนกตามรายช่ือผู้วิจัย 

พิ
ม

ลพ
รร

ณ
 จ

ัน
ท

ร์เ
จริ

ญ
 

พ
สิิษ

ฐ์ 
พ

จน
จา

รุวิ
ท

ย์ 
 

พ
งษ์

จิรั
ฐ 

จึง
น

ิธิเ
กีย

รต
 ิ

ณ
ฐวั

ฒ
น์

 ค
ณ

ารั
กส

มบ
ัต ิ

 

ณ
ัฐา

 ฉ
าง

ชูโ
ต 

 

ภพ
พ

รห
มิน

ท
ร์ 

วโ
รต

ม์

วัฒ
น

าน
น

ท์ 

รํา
ไพ

พ
รร

ณ
 พ

ณุ
ธร

รม
 

อร
สุธ

ี เห
ล่า

ป
าสี

 

อิน
ท์

อร
 ไ

ตร
ศัก

ดิ์ 
 

วัน
วิส

า 
วง

ษ
าห

ล้า
 

จิรั
ฐ 

ชว
น

ชม
 แ

ละ
คณ

ะ 

นุ
จรี

 เต
ชะ

สุก
ิจ 

รุ้ง
รัศ

มี 
อึง้

รัง
สี 

ธน
าน

ัน
ท์

 โต
สัม

พั
น

ธ์ม
งค

ล 

พ
รสุ

ดา
 ป

าน
เก

ษ
ม 

ป
ระ

ภา
ส 

น
วล

เน
ตร

 

สุภ
าภ

รณ์
 ว

งษ์
ท

น
 

ปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง                                  
ด้านครอบครัว                                   

ปัจจัยด้านการควบคุมพฤติกรรม                                  
ด้านเหตุผลส่วนตัว                                  
ด้านราคา                                  

การโฆษณา, ประชาสัมพนัธ์                              

การตลาดทางตรง                                  

การตลาดแบบออนไลน์                                  

โปรโมช่ัน                                 

การขายโดยใช้พนักงานขาย                                 

ด้านการส่งเสริมการตลาด                      
ช่องทางการจัดจําหน่าย                                 

การตัดสินใจซ้ือ                      
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ตารางท่ี 2.3  ปัจจยัต่าง ๆ จาํแนกตามรายช่ือผูวิ้จยั (เพิ่มเติม) 

 

ปัจจยัต่าง ๆ จากการทบทวน

วรรณกรรม 

ปัจจัยต่าง ๆ จําแนกตามรายช่ือผู้วิจัย 

T
ha

na
yo

t S
um

al
ro

t 

พ
รีะ

  พ
นั

ธุ์ง
าม

 

ภัท
รวั

ต 
ปี

ติว
รร

ณ
 

กน
กว

รร
ณ

 ต
ณั

ฑ
สิท

ธิ์ 
 

ลักษณะส่วนบุคคล       
ด้านการเงิน         

ด้านเศรษฐกิจและสังคม         

การประกอบอาชีพ          

ปัจจัยด้านทัศนคต ิ     

ด้านสถาบัน      
ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย         

ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน          

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน         

ด้านอาจารย์ผู้สอน         

ด้านอาคารสถานท่ี         
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ตารางท่ี 2.3  ปัจจยัต่าง ๆ จาํแนกตามรายช่ือผูวิ้จยั (เพิ่มเติม) (ต่อ) 

 

ปัจจยัต่าง ๆ จากการทบทวน

วรรณกรรม 

ปัจจัยต่าง ๆ จําแนกตามรายช่ือผู้วิจัย 

T
ha

na
yo

t S
um

al
ro

t 

พ
รีะ

  พ
นั

ธุ์ง
าม

 

ภัท
รวั

ต 
ปี

ติว
รร

ณ
 

กน
กว

รร
ณ

 ต
ณั

ฑ
สิท

ธิ์ 

ปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง     

ด้านครอบครัว        

ปัจจัยด้านการควบคุมพฤติกรรม     

ด้านเหตุผลส่วนตัว         

ด้านราคา          

การโฆษณา, ประชาสัมพนัธ์      

การตลาดทางตรง          

การตลาดแบบออนไลน์        

โปรโมช่ัน         

การขายโดยใช้พนักงานขาย          

ด้านการส่งเสริมการตลาด      
ช่องทางการจัดจําหน่าย         

การตัดสินใจซ้ือ     
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ดงันั้นงานวิจยัน้ีจะทาํการศึกษา 5 ดา้นดงักล่าว  

 

2.2.1  ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการศึกษาต่อ 

ปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงไดแ้ก่ อายุ เพศ การศึกษา และสถานทางเศรษฐกิจและสังคม โดยผูรั้บ

ข่าวสารท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรม ความสนใจ ในการรับข่าวสารแตกต่าง

กนัไปดว้ย การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดร้วบรวมขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์

เพื่อทาํความเขา้ใจความเก่ียวพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัการรับสาร มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

1.  อาย ุเป็นคุณลกัษณะทางประชากรอีกลกัษณะหน่ึงท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลา

ของการมีชีวิตอยู่หรือตามวยัของบุคคล เป็นลกัษณะประจาํตวับุคคลท่ีสําคญัมากในการศึกษาและ

วิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ โดยอายุจะแสดงถึงวัยวุฒิของบุคคล  และเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึง

ความสามารถในการทาํความเขา้ใจในเน้ือหาและข่าวสารรวมถึงการรับรู้ต่าง ๆ ไดม้ากนอ้ยต่างกนั 

การมีประสบการณ์ในชีวิตท่ีผ่านมาแตกต่างกัน หรืออีกประการหน่ึงคืออายุจะเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึง

ความสนใจในประเด็นต่าง ๆ นอกจากนั้นก็จะช้ีให้เห็นอารมณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไปในกลุ่มคนท่ีมี

วยัต่างกนัอนัเน่ืองจากกระบวนการคิดและตดัสินใจท่ีผ่านการกลัน่กรองจากประสบการณ์ของช่วง

วยัท่ีจะส่งผลต่อกระบวนการคิดและการควบคุมทางอารมณ์ของแต่ละช่วงอายขุองบุคคล 

2.  เพศ ลกัษณะทางเพศ ประกอบดว้ยประชากรเพศชาย (Male) และ ประชากรเพศหญิง 

(Female) ซ่ึงเป็นปัจจยัพื้นฐานดา้นร่ายกายท่ีแตกต่างกนัของบุคคล เป็นสถานภาพท่ีมีมาแต่กาํเนิด

ของบุคคล เพศจะเป็นตวักาํหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคคล ตลอดจนพฒันาการต่าง ๆ ในแต่ละช่วง

วยัก็มีความแตกต่างกันด้วย ความแตกต่างทางเพศทาํให้บุคคลมีพฤติกรรมการติดต่อส่ือสารท่ี

แตกต่างกนั กล่าวคือ เพศหญิงมีแนวโน้มและมีความตอ้งการท่ีจะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศ

ชาย ในขณะท่ีเพศชายไม่ไดมี้ความตอ้งการท่ีจะส่งและรับข่าวสารแต่เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่มี

ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ท่ี จ ะ ส ร้ า ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ อั น ดี ใ ห้ เ กิ ด จ า ก ก า ร รั บ ข่ า ว ส า ร นั้ น ด้ ว ย  

(Wilo Goidhaborsadore and Yates, 2002) 

3.  ระดบัการศึกษา การศึกษาในท่ีน่ีหมายถึงระดบัการศึกษาท่ีไดรั้บจากสถาบนัการศึกษา 

และท่ีไดรั้บจากประสบการณ์ของชีวิต การศึกษาบ่งบอกถึงความสามารถในการเลือกรับข่าวสาร 

และอตัราการรู้หนังสือ ระดับการศึกษาจะทาํให้คนมีความรู้ ความคิด ตลอดจนความเขา้ใจในส่ิง
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ต่าง ๆ กวา้งขวางลึกซ้ึงแตกต่างกนัออกไป ทาํให้ผูพู้ดสามารถแยกความเหมาะสมของเน้ือหาและ

ตวัอยา่งท่ีจะยกมากล่าวได ้

การศึกษานอกจากจะทําให้บุคคลมีศักยภาพเพิ่มขึ้ นแล้ว การศึกษายงัทําให้เกิดความ

แตกต่างทางทศันคติ ค่านิยม และคุณธรรมความคิดอีกเช่นกนั นอกจากน้ี ปรมะ สตะเวทิน ( 2546 

:116 ) ยงัไดก้ล่าววา่การศึกษา เป็นลกัษณะสําคญัอีกประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อผูรั้บสาร ดงันั้นคน

ท่ีได้รับการศึกษาในระดับท่ีต่างกัน ยุคสมัยท่ีต่างกัน ระบบการศึกษาแตกต่างกัน สาขาวิชาท่ี

แตกต่างกนั จึงมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไปอีกดว้ย 

4.  ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นเคร่ืองช้ีถึงเร่ืองท่ีกลุ่มจะสนใจรับรู้ข่าวสารบุคคลท่ี

มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกันทั้งการประกอบอาชีพ รายได้ ศาสนา รวมไปถึง

สถานภาพสมรสยอ่มส่งผลต่อการรับสารท่ีแตกต่างกนัดว้ย (ธีระภทัร์  เอกผาชยัสวสัด์ิ, 2551)  

ความมัน่คงทางเศรษฐกิจและครอบครัว รายไดข้องบุคคลแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจซ่ึง

เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัแสดงถึงการมีศกัยภาพในการดูแลตนเอง บ่งบอกถึงอาํนาจการใชจ่้ายใน

การบริโภคข่าวสาร ผูท่ี้มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสูงจะมีโอกาสท่ีดีกว่าในการแสวงหาส่ิงท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการดูแลตนเอง ผูท่ี้มีสถานภาพทางเศรษฐกิจตํ่าจะมีการศึกษานอ้ย ทาํใหมี้ขอ้จาํกดัใน

การรับรู้ เรียนรู้ ตลอดจนการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ในการดูแลตนเอง 

อาชีพและลกัษณะการรวมกลุ่มของผูฟั้ง ลกัษณะอาชีพหรือลกัษณะแห่งการรวมกลุ่ม จะ

บ่งบอกลกัษณะเฉพาะของบุคคล ช่วงเวลาท่ีเปิดรับข่าวสาร เร่ืองท่ีกลุ่มผูฟั้งสนใจ ในบางกรณีคนท่ี

มีอาชีพอย่างหน่ึงแต่อาจจะไปรวมกลุ่มกบัคนท่ีมีอาชีพหน่ึงก็ได ้ซ่ึงก็จะทาํให้ความสนใจของเขา

ขยายวงกวา้งออกไป 

5.  สถานภาพสมรส หมายถึง การครองเรือนซ่ึงอาจแบ่งออกไดเ้ป็น คนโสด สมรส หมา้ย 

หย่า หรือแยกกันอยู่ ลักษณะความแตกต่างด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือถือทางด้าน

ศาสนา ยอ่มมีอิทธิพลต่อสถานภาพการสมรส ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อการรับรู้ข่าวสาร สถานภาพสมรส

ของบุคคลจะบ่งบอกถึงความมีอิสระในการตดัสินใจและอิทธิพลต่อกระบวนการคิดการวิเคราะห์

ขอ้มูลข่าวสาร สตรีท่ีสมรสแลว้และสตรีท่ียงัโสดย่อมมีกระบวนการรับรู้ข่าวสารท่ีแตกต่างกนัอนั

เน่ืองมาจากสภาพครอบครัว และอิทธิพลของจาํนวนบุคคลรอบขา้ง 

สรุปไดว้่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล ส่งผลต่อรูปแบบความคิด ความ

สนใจต่อข่าวสาร และการตดัสินใจในการรับข่าวสารท่ีต่างกนั  
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งานวิจัยท่ีเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 

ธารินี  พัชรเจริญ  (2554) ได้ศึกษ าเร่ืองปัจจัย ท่ี ใช้ในการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อ

ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรนานาชาติของนักศึกษาชาวต่างชาติ ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคล ความตอ้งการส่วน บุคคลและศึกษาปัจจยั

ท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาหลกัสูตรนานาชาติของ นกัศึกษาชาวต่างชาติใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

มีอาย ุ21 ปีขึ้นไป นกัศึกษาส่วนใหญ่มี ภูมิลาํเนาอยูใ่นทวีปเอเชีย คณะท่ีนกัศึกษาชาวต่างชาติเลือก

ศึกษามากท่ีสุดคือ คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาส่วนใหญ่พกัอาศยัท่ีหอพกั แหล่งเงินทุนท่ีนักศึกษา

ใชใ้นการศึกษาคือทุนส่วนตวั ปัจจยัในการตดัสินใจของนกัศึกษาชาวต่างชาติในการเลือกศึกษาต่อ

หลกัสูตรนานาชาติ นกัศึกษาชาวต่างชาติให้ความสําคญักบัปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล คือ การ

วางแนวทางให้ตนเองพฒันาไปสู่เป้าหมายในชีวิต การมีโอกาสไดพ้บเพื่อนใหม่ ๆ หลายเช้ือชาติ 

ตอ้งการหาประสบการณ์ในการดาํเนินชีวิตในต่างแดน และตอ้งการประสบความสําเร็จในชีวิต 

ปัจจยัในการตดัสินใจดา้นส่วนประสมทางการตลาด นักศึกษาชาวต่างชาติให้ความสําคญักบัการท่ี

สามารถโอนหน่วยกิตไปยงัมหาวิทยาลยัในต่างประเทศได้ บณัฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาสามารถเขา้

ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้ นในมหาวิทยาลัยชั้นนําในต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายมีความเหมาะสมกับ

หลกัสูตร มีเว็บไซด์แจง้ข่าวสารการรับสมคัร / หลกัสูตรท่ีเปิดสอน ค่าใช้จ่าย มีระบบรักษาความ

ปลอดภยัท่ีดี มีการหยบิยกประเด็นในการสอนท่ีทนัสมยัทนั เหตุการณ์มาอภิปรายในชั้นเรียน และมี

โครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศ การวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลส่วนบุคคลกบัความตอ้งการ

ส่วนบุคคลพบว่า นกัศึกษาชาวต่างชาติท่ีมี อาย ุภูมิลาํเนา สถานท่ีพกัอาศยั และเงินทุนในการศึกษา

ท่ีแตกต่างกันมีปัจจัยความต้องการส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

นอกจากน้ีนกัศึกษาชาวต่างชาติท่ีมี เพศ อาย ุภูมิลาํเนา คณะท่ีศึกษา สถานท่ีพกัอาศยั และเงินทุนใน

การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีปัจจยัความ ตอ้งการด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

พรรณพนัช จันหา, อัจฉริยา ปราบอริพ่าย (2558) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อความ

ตอ้งการศึกษาต่อระดบัปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความ

ตอ้งการเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และเปรียบเทียบความตอ้งการ

เขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และทศันคติ

ต่อมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง

มีทัศนคติต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ในระดับมาก ( x =4.06) เม่ือพิจารณาแยกตาม

องค์ประกอบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อภาพลักษณ์อยู่ในระดับดีมาก ( x = 4.22) และ
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รองลงมาอยู่ในระดบัดี 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ อาจารย ์( x = 4.19) หลกัสูตร ( x = 4.08) การบริหาร

จดัการ (x = 4.02) การจดัการเรียนการสอน ( x = 3.97) และเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนการ

สอน ( x = 3.88) ตามลาํดับ นอกจากน้ี ยงัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการเขา้ศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโท ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ อยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.07) เม่ือพิจารณาจากเหตุผลในแต่

ละดา้นพบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นสังคมมีค่าเฉล่ียความตอ้งการมากท่ีสุด ( x = 4.14) 

รองลงมา คือ ดา้นสถาบนั ( x = 4.08) ดา้นเหตุผลส่วนตวั ( x = 4.08) และดา้นการประกอบอาชีพ ( 

x = 3.99) ตามลําดับ  สําหรับผลการเปรียบเทียบปัจจัยปัจจัยส่วนบุคคล และทัศนคติต่อ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กบัความตอ้งการเขา้ศึกษาต่อใน

ระดบัปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศ อาย ุและเกรดเฉล่ียสะสม 

ท่ีแตกต่างกนั มีความตอ้งการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ไม่แตกต่าง

กนั ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพการศึกษา วิทยาเขตท่ีกาํลงัศึกษา กลุม่สาขาวิชาท่ีกาํลงัศึกษาและ

มีทศันคติต่อภาพลกัษณ์หลกัสูตรอาจารยก์ารจดัการเรียนการสอนการบริหารจดัการและเทคโนโลยี

และอุปกรณ์การเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีความตอ้งการศึกษาต่อ

ในระดบัปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ศศิธร บูรณ์เจริญ (2560) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจศึกษาต่อ

หลกัสูตรระดบัปริญญาโทของคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลยัมหิดล โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อหลกัสูตรระดับปริญญาโท ของคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล พบว่า นกัศึกษาสนใจศึกษาต่อ ร้อยละ 25.40 ในจาํนวนน้ี

ต้องการศึกษาในภาคปกติร้อยละ 71.4 และภาคพิ เศษร้อยละ 28.6 และผลศึกษาปัจจัยท่ี มี

ความสัมพนัธ์กบัตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อหลกัสูตรระดบัปริญญาโท 9 ดา้น พบว่า ปัจจยัดา้นหลกัสูตร

และการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัและมีการปฏิบติังาน

จริง ไดค้า่คะแนนสูงสูดเฉล่ีย 4.56 ตามดว้ยปัจจยัดา้นบุคลากร โดยเฉพาะอาจารยผ์ูส้อนซ่ึงมีความรู้

ความสามารถและเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีสอนเป็นอย่างดี (ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.54) และปัจจยัดา้น

ความเช่ือถือของสถาบนั (ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.50) ผลการวิเคราะห์ไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั

ส่วนบุคคลเก่ียวกบัเพศ อายุ ภูมิลาํเนา อาชีพบิดาและมารดา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว 

หลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีกาํลงัศึกษาและเกรดเฉล่ียสะสมของนักศึกษา ดังนั้นจากปัจจยัดงักล่าว

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสาํคญัในการจดัการเรียนการสอน และการพฒันาอาจารย ์ซ่ึงตอ้งพฒันาและ

รักษาไวซ่ึ้งคุณภาพ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กับผูส้มคัรเลือกเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรของคณะ

สาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลยมหิดลต่อไป 
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ณฐวฒัน์ คณารักสมบติั (2560) ไดศึ้กษาเร่ืองการรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์ของนักศึกษาท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

1) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะประชากรกบัการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั

ราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์แต่

ละประเภทกบัการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ ผลการศึกษา

พบว่า 1) ลกัษณะทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ โรงเรียนท่ีจบการศึกษาก่อนเรียนต่อใน

ระดบัปริญญาตรี เกรดเฉล่ีย ภูมิลาํเนา สาขาวิชาท่ีกาํลงัศึกษา รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัว ไม่มีผลต่อ

การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ แต่กลับพบว่า 1) เพศมี

ความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ส่ือต่างกนั ทาํให้มีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อต่างกนั 2) การวิเคราะห์

ขอ้มูลเก่ียวกับการรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการต่อการ

ตดัสินใจเข้าศึกษาต่อทั้ง 5 ประเภท คือ ส่ือมวลชน ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือออนไลน์ ส่ือบุคคล และส่ือ

กิจกรรม พบว่า ส่ือแต่ละชนิด มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

สมุทรปราการไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปลายเปิด พบว่า การออกไปแนะแนวตาม

สถานศึกษา และการเพิ่มส่ือประชาสัมพนัธ์แบบออนไลน์จะมีผลท่ีทาํให้เกิดการตดัสินใจเขา้ศึกษา

ต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ เพิ่มมากขึ้น 

อรสุธี เหล่าปาสี, ประสพชยั พสุนนท ์(2558) ไดศึ้กษาเร่ืองการส่ือสารการตลาดแบบบูรณา

การท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) 

จงัหวดักาญจนบุรี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ1) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือ 2) 

ศึกษาระดบัการรับรู้ต่อการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 3) ศึกษาระดบัการไดรั้บอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ 4) เปรียบเทียบระดบัการรับรู้ต่อการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการและ

ระดบัการได้รับอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 5) ศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการรับรู้และการตดัสินใจการใชบ้ริการสินเช่ือ เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ 

กลุ่มตัวอย่างเป็นผูใ้ช้บริการสินเช่ือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า  

1) ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี และ 41-50 ปี สถานภาพโสด มีระดบั

การศึกษาปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีอายกุาร

ทาํงาน 1-5 ปี จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน และค่าใช้จ่ายในการดาํรงชีพ ต่อเดือน 10,001-

15,000 บาท 2) ผูใ้ชบ้ริการมีระดบัการรับรู้ต่อการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยรวมและราย

ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การขายโดยใช้พนักงาน การส่งเสริมการขาย การโฆษณา 

การตลาดทางตรง และการประชาสัมพนัธ์ ตามลาํดบั 3) ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ใช้บริการสินเช่ือโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน ได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือของ
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ธนาคาร ด้านการบริการของพนักงาน ด้านกระบวนการในการอนุมัติสินเช่ือ และด้านราคา 

ตามลาํดับ 4) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายุการทาํงาน และค่าใชจ่้ายในการดาํรงชีพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้ระดบัการ

รับรู้การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการของลูกคา้ท่ีใช้บริการสินเช่ือโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 5) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนส่งผลให้ระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 6) การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการในภาพรวมและรายดา้นประกอบดว้ย การขาย

โดยใชพ้นกังานขาย การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง และการโฆษณา มี

ความสัมพนัธ์ทางบวกกับการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือในระดับปานกลางเรียงจากมากไปน้อย 

ตามลาํดบั 

อินท์อร ไตรศกัด์ิ (2557) ไดศึ้กษาเร่ืองการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ของนักศึกษาในสํานักงานการอาชีวศึกษา จังหวดันครราชสีมา โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ระดบัการรับรู้ การส่ือสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการ การทดสอบความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ตลอดจนการทดสอบอิทธิพล

ของการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ เขา้ศึกษาต่อของนักศึกษาใน

สํานักงานการอาชีวศึกษา จงัหวดันครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 6 อาชีพผูป้กครองค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว รายได้

ครอบครัวต่อเดือน 10,001-15,000 บาท และให้ความสนใจเขา้ศึกษาต่อในสํานกังานการอาชีวศึกษา

มากท่ีสุด อนัดบัท่ี 1 และ อนัดบัท่ี 2 คือ วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา ระดบัการรับรู้การส่ือสารทาง

การตลาดแบบบูรณาการของสํานักงานการอาชีวศึกษา จงัหวดันครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับการรับรู้มากท่ีสุด ในด้านการใช้ปัจจัยจูงใจท่ีกระตุ้นการ

ตดัสินใจโดยใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีระดบัการรับรู้มากท่ีสุดคือ การ

แจกทุนเรียนฟรีสําหรับเด็กท่ีเรียนดี และบา้นยากจน ระดับการรับรู้น้อยท่ีสุดคือด้านการโฆษณา

และการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ ระดบัการรับรู้นอ้ยท่ีสุดคือ ส่ือวิทย ุส่ือเคล่ือนท่ี หนงัสือพิมพ ์

เป็นตน้ 

สุภาภรณ์ วงษ์ทน, วรินทรา ศิริสุทธิกุล (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดใน

มุมมองของลูกคา้ และแรงจูงใจท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจของนิสิตปัจจุบนัในการศึกษาต่อ

ระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทาง

การตลาดในมุมมองของลูกคา้ และแรงจูงใจท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจของนิสิตปัจจุบนัใน

การศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผลการศึกษาพบว่า 1) ส่วนใหญ่
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เป็นเพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป ระดบัคะแนนเกรดเฉล่ียสะสมอยู่ท่ีระดบั 3.00 ขึ้นไป และมีรายได้

รวมต่อเดือนของครอบครัวโดยเฉล่ีย 40,001 บาท ขึ้นไป 2) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อส่วนประสม

ทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ อยู่ในระดับดีทั้งหมด ซ่ึงลาํดับแรก คือ ด้านคุณค่าท่ีลูกคา้จะ

ไดรั้บ รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นตน้ทุน ดา้นความสะดวก ดา้นการดูแลเอาใจใส่ ดา้นการติดต่อส่ือสาร 

ด้านความสบาย และด้านความสําเร็จในการตอบสนองความตอ้งการ ตามลาํดับ 3) ส่วนใหญ่มี

แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาอยู่ในระดบัมากทั้งหมด ซ่ึงลาํดบัแรก คือ ดา้นเหตุผล

ส่วนตวั รองลงมาได้แก่ ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ด้านการประกอบอาชีพ และด้านคุณลกัษณะ

สถาบนั ตามลาํดบั 4) ส่วนใหญ่ยงัไม่แน่ใจวา่จะตดัสินใจศึกษาต่อในอนาคต ไม่แน่ใจวา่สนใจท่ีจะ

ศึกษาต่อ และไม่แน่ใจว่าจะแนะนาบุคคลท่ีรู้จกัให้ตดัสินใจศึกษาต่อในระดับบณัฑิตศึกษา ของ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 5) กลุ่มท่ีมีแนวโน้มท่ีตอ้งการศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา ของ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบว่าร้อยละ 41-60 ตอ้งการศึกษาต่อในลกัษณะเรียนนอกเวลา

ราชการและมีปัญหา/เหตุผล/ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีตอ้งการศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เฉพาะดา้น 

 

2.2.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวกบัทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (ปัจจัยด้านทัศนคต ิปัจจัยด้านการ

คล้อยตามกลุ่มอ้างองิ และปัจจัยด้านการควบคุมพฤติกรรม) 

แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเป็นทฤษฎีท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาความตั้งใจ โดยมีความ

เช่ือว่าการกระทาํพฤติกรรมของบุคคลมีความสอดคลอ้งกบัความเช่ือเก่ียวกบัพฤติกรรม ความเช่ือ

เก่ียวกบักลุ่มอา้งอิง และความเช่ือเก่ียวกบัความสามารถในการควบคุม โดยความเช่ือดังกล่าวจะ

ส่งผลต่อความตั้งใจกระทาํพฤติกรรม และนาํไปสู่พฤติกรรมในท่ีสุด  

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวกบัทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

Thanayot Sumalrot (2557) ได้ศึกษาเร่ือง Graduate Students’ Intentions to Writing Thesis 

without Plagiarism โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาตัวแปรท่ีร่วมกันทํานายเจตนาในการทํา

วิทยานิพนธ์โดยไม่ลอกเลียนผลงานวิชาการและวรรณกรรมของผูอ่ื้นไดแ้ก่ เจตคติ การคลอ้ยตาม

กลุ่มอา้งอิง และการรับรู้ความสามารถของตนเอง 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดงักล่าวท่ี

ใชวิ้ธีการวดัทางตรง และทางออ้ม และ3) เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งเจตคติ การคลอ้ยตามกลุ่ม

อา้งอิง และการรับรู้ความสามารถของตนเองท่ีใชวิ้ธีการวดัทางตรงกบัเจตนาในการทาํวิทยานิพนธ์

โดยไม่ลอกเลียนผลงานวิชาการและวรรณกรรมของผูอ่ื้น ผลการศึกษาพบว่าตวัแปรทาํนายท่ีใช้
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วิธีการวดัทางตรงสามารถร่วมกนัทาํนายเจตนาในการทาํวิทยานิพนธ์โดยไม่ลอกเลียนฯ ไดร้้อยละ 

36.60 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p < 0.01) โดยเฉพาะตวัแปรการรับรู้ความสามารถของตนเองท่ีมี

ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้สูงท่ีสุดเท่ากบั 0.29 สําหรับความสัมพนัธ์ระหว่างวิธีการวดัแบบทางตรงและ

ทางออ้มในแต่ละตวัแปรพบว่าการวดัเจตคติ การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และการรับรู้ความสามารถ

ของตนเองในการทาํวิทยานิพนธ์โดยไม่ลอกเลียนฯ มีความสัมพนัธก์นัทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.37, 0.52 และ 0.28 ตามลาํดบั นอกจากนั้นพบว่า 

เจตคติทางตรง การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงทางตรงและการรับรู้ความสามารถของตนเองทางตรง มี

ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัเจตนาในการทาํวิทยานิพนธ์โดยไม่ลอกเลียนฯ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.30, 0.42 และ 0.49 ตามลาํดบั สรุปไดว้่านกัศึกษาจะลอก

เลียนผลงานของผูอ่ื้นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กบัการรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถมากนอ้ยเพียงใดในการ

เขียนวิทยานิพนธ์ นอกจากนั้นในการใช้แบบสอบถามท่ีอิงกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ผูวิ้จยั

ควรสร้างและใช้ทั้ งวิธีการวดัทางตรง และทางอ้อมร่วมกัน เน่ืองจากพบว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์อยู่ในระดบัท่ีไม่สูง แมว้่าทั้งสองวิธีจะมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติก็ตาม 

พีระ พนัธุ์งาม ณัฐวชัต ์บุญภาพ ธัญลกัษณ์ คร่ึงธิ และสุลีมาศ คาํมุง (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง 

การตดัสินใจศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาจากการศึกษาการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการศึกษา

ต่อในระดับบัณฑิตศึกษาผูต้้องการศึกษาต่อมีรูปแบบการตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน โดย

ประกอบไปด้วย 2 ส่วนส่วนแรกคือแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกท่ีทาํให้เกิดความตอ้งการ

อยากจะเรียนต่อ ส่วนท่ีสองคือ ปัจจัยท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกหลักสูตรและสถาบันศึกษา 

นอกจากน้ียงัมีปัจจยัสนบัสนุนจากสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐบางแห่ง และสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

บางท่ีต่างพยายามสร้างจุดขายทางการศึกษาเพื่อเป็นตวัเร่งการตดัสินใจในการศึกษาปรากฏออกมา

ในลกัษณะของความร่วมมือรูปแบบต่าง ๆ เช่น การทาํทวิปริญญาแห่งสองสถาบนั ความร่วมมือกบั

ต่างประเทศทั้งน้ีเพื่อสร้างความศกัด์ิสิทธ์ิแห่งความเป็นสากลการจดัทาํ MOU กบัสถาบนัการเงิน

เพื่อให้นกัศึกษาสะดวกในการกูย้ืมเงินเรียน และการกาํหนดวิชาระเบียบวิธีการวิจยัให้เรียนในช่วง 

แรก ๆ ของตารางเรียน เพื่อจะไดมี้เวลาการทาํวิทยานิพนธ์มากขึ้น 

ภทัรวตั ปีติวรรณ, อนงคน์าฏ ศรีวิหค และเทพฤทธ์ิ บณัฑิตวฒันาวงศ ์(2557) ไดศึ้กษาเร่ือง 

ปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการแบ่งปันความรู้ในชุมชนการเรียนรู้เสมือนโดยอาศยัทฤษฎีพฤติกรรม

ตามแผน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยั ท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันความรู้ของนักศึกษา
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ในเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและช่วยกระตุน้ให้มี การถ่ายโอน

ทกัษะ ความรู้และประสบการณ์ของตนเองแก่ผูอ่ื้นและทาํใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิในการเรียนแบบชุมชน

เสมือน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีช่วยให้เกิดการแบ่งปันความรู้ ได้แก่ ทัศนคติต่อการกระทํา

พฤติกรรม การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และการรับรู้ในการควบคุมพฤติกรรม และในบทความน้ีไดมี้

การเสนอกรอบแนวคิดและแนวทางการแบ่งปันความรู้ในชุมชนการเรียนรู้ เสมือนโดยอาศยัทฤษฎี

ท่ีกล่าวมาขา้งตน้โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศออนโทโลจีและแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบ

ตน้ฉบบัเปิด 

กนกวรรณ ตัณฑสิทธ์ิ (2559) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาโท กรณีศึกษา : โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ของนักศึกษาปี

การศึกษา 2558 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโท

โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเรียนต่างมหาวิทยาลัยกัน ให้

ความสําคัญกับปัจจัยสถาบันท่ีเคยจบการศึกษา มีญาติหรือเพื่อนท่ีเคยศึกษามาก่อนแนะนํามา 

ผูป้กครอง ครูอาจารย ์ญาติ พี่นอ้งหรือเพื่อนแนะนาํมา กิจกรรมแนะนาํหลกัสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

(MBE Open House) และมหาวิทยาลยัอยู่ใกลก้ับท่ีพกัหรือท่ีทาํงาน แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติ ท่ี 0.05 และจากการศึกษาโดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค พบว่าการท่ีนกัศึกษามี

อายุเพิ่มขึ้ น  1 ปีจะทําให้ความน่าจะเป็นในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโท โครงการ

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เพิ่มขึ้น 49.36% และการมีกิจกรรมแนะนาํหลกัสูตร

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE Open House) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาํใหค้วามน่าจะเป็นในการเลือกศึกษา

ต่อระดบัปริญญาโท โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เพิ่มขึ้น 10.73% และ

จากผลการวิจัยและสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า 

สอดคล้องกับงานวิจยัในอดีตท่ีพบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านบุคคล ปัจจยัด้านการเงิน 

ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นสังคม และปัจจยัดา้นสถาบนัการศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจศึกษา

ต่อในระดบัปริญญาโทและการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทของกลุ่มตวัอย่างเป็นไป

ตามแนวคิดเร่ืองทุนมนุษย ์แนวคิดวา่ดว้ยการเป็นเคร่ืองมือส่งสัญญาณ 
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2.2.3  งานวิจัยท่ีเกีย่วกบัปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาด 

 

ณัฐธยาน์ สมยูรทรัพย์ (2559) ได้ศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลยัเอกชนหลกัสูตรนานาชาติ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยั

ดา้นกลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลยัเอกชนหลกัสูตร

นานาชาติ และเพือ่เปรียบเทียบปัจจยัดา้นกลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา

ต่อมหาวิทยาลยัเอกชนหลกัสูตรนานาชาติ ผลการวิจยัพบว่านกัศึกษาให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้น

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลยัเอกชนหลักสูตร

นานาชาติ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบวา่ทุกดา้นมีระดบัความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยใหค้วามสาํคญักบั ดา้นภาพลกัษณ์ เป็นอนัดบั

หน่ึง รองลงมาคือ ดา้นการสร้างความน่าเช่ือถือ ดา้นการสร้างความแตกต่างให้กบัตราสินคา้ ดา้น

การใชส่ื้อ และดา้นการใชผู้มี้ช่ือเสียงและผูน้าํเสนอ ตามลาํดบั 

พิมลพรรณ จันทร์เจริญ , กิตติมา ชาญวิชัย (2558) ได้ศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การส่ือสาร

การตลาดแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการตลาดของสถาบนัแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศใน

จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาการใชก้ลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณา

การ 2) เพื่อศึกษาการใช้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 3) เพื่อศึกษาปัญหาและ

อุปสรรคของการใชก้ลยุทธ์การส่ือสารการตลาด แบบบูรณาการของสถาบนัแนะแนวการศึกษาต่อ

ต่างประเทศในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า สถาบนัแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศใน

จงัหวดัเชียงใหม่ มีการนําแนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการไปใช้ โดยอาศยัการผสาน

เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการหลากหลายประเภท เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบบูรณา

การท่ีมีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ การตลาดแบบออนไลน์ การตลาดทางตรง และการขายโดย

ใช้พนักงานขาย ทําให้กระบวนการส่ือสารของสถาบันทั้ งภายในและภายนอกองค์กร มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ภาพลกัษณ์ขององคก์รมีแนวโนม้ท่ีดียิ่งขึ้น ปัญหาและอุปสรรคท่ี

พบส่วนใหญ่ไม่ไดเ้กิด จากปัญหาภายใน แต่ขึ้นอยู่กบันโยบายของรัฐบาลท่ีมีการเปล่ียนแปลงวนั

เปิด - ปิดภาคเรียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั ประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นตน้ 

พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย ์(2560) ไดศึ้กษาเร่ืองกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย 

โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัเหตุท่ีมีผลต่อกลยุทธ์การส่ือสาร การตลาด

แบบบูรณาการของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของกลยทุธ์การ ส่ือสาร

การตลาดแบบบูรณาการท่ีมีต่อพฤติกรรม การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลยั 
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ราชภฏัในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัเหตุงบประมาณ การวางตาํแหน่งแบรนด ์และพนัธ

กิจของมหาวิทยาลยัราชภฏัมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณา

การ เท่ากับ 0.53 0.20 และ 0.20 ตามลาํดบั อย่างมีนัยสําคญั ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และพบอีกว่า 

กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ

เขา้ศึกษาต่อของนักศึกษา อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยท่ีพฤติกรรมการตดัสินใจเขา้

ศึกษาต่อของนักศึกษา ไดรั้บอิทธิพลรวมจากกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการเท่ากับ 

1.90 นอกจากน้ีพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจาก

งบประมาณ การวางตาํแหน่งแบรนด์ และพนัธกิจของมหาวิทยาลยัราชภฏัเท่ากบั 1.00, 0.37 และ 

0.39 ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 

ณฐวฒัน์ คณารักสมบติั (2560) ไดศึ้กษาเร่ืองการรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์ของนักศึกษาท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

1) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะประชากรกบัการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั

ราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์แต่

ละประเภทกบัการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ ผลการศึกษา

พบว่า 1) ลกัษณะทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ โรงเรียนท่ีจบการศึกษาก่อนเรียนต่อใน

ระดบัปริญญาตรี เกรดเฉล่ีย ภูมิลาํเนา สาขาวิชาท่ีกาํลงัศึกษา รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัว ไม่มีผลต่อ

การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ แต่กลับพบว่า 1) เพศมี

ความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ส่ือต่างกนั ทาํให้มีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อต่างกนั 2) การวิเคราะห์

ขอ้มูลเก่ียวกับการรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการต่อการ

ตดัสินใจเข้าศึกษาต่อทั้ง 5 ประเภท คือ ส่ือมวลชน ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือออนไลน์ ส่ือบุคคล และส่ือ

กิจกรรม พบว่า ส่ือแต่ละชนิด มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

สมุทรปราการไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปลายเปิด พบว่า การออกไปแนะแนวตาม

สถานศึกษา และการเพิ่มส่ือประชาสัมพนัธ์แบบออนไลน์จะมีผลท่ีทาํให้เกิดการตดัสินใจเขา้ศึกษา

ต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ เพิ่มมากขึ้น 

ณัฐา ฉางชูโต (2557) ได้ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ปัจจัยการส่ือสารการตลาดของธุรกิจ

ออนไลน์ในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาว่ามีตวัแปรการส่ือสารการตลาดของธุรกิจ

ออนไลน์ใดบ้างท่ีมีความสําคัญ และสามารถจาํแนกได้ก่ีปัจจยั ผลการศึกษาพบว่า การส่ือสาร

การตลาดของธุรกิจออนไลน์ จาํแนกได้ 10 ปัจจยั ได้แก่ คุณลักษณะของเว็บไซต์ การส่ือสาร

การตลาดผ่านเคร่ืองมือออนไลน์ การบอกต่อของผูซ้ื้อ หรือการส่ือสารแบบปากต่อปาก ผลิตภณัฑ ์
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ตน้ทุนในการซ้ือ การรักษาความเป็นส่วนตวั ความน่าเช่ือถือของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต ์

การส่ือสารการตลาดผา่นเคร่ืองมือออฟไลน์ และเจา้ของเวบ็ไซต ์ 

ภพพรหมินทร์ วโรตม์วฒันานนท์ (2558) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการส่ือสาร

แบบปากต่อปากในยุคดิจิทลั โดยการติดต่อส่ือสารกนัของมนุษยใ์นโลกปัจจุบนัมีความรวดเร็วและ

สามารถแพร่กระจายขอ้มูลข่าวสารได้อย่างทัว่ถึงและกวา้งขวางมากกว่าในอดีต โดยเฉพาะการ

ส่ือสารผ่านเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุคแห่งการส่ือสาร

ผ่านระบบดิจิทลั การติดต่อกนัด้วยระบบเครือข่ายออนไลน์ มกัจะมีลกัษณะรูปแบบการส่ือสาร

การตลาดแบบปากต่อปากหรือ Viral Marketing เพราะเป็นการตลาดท่ีมีค่าใช้จ่ายไม่สูงและให้

ประสิทธิผลท่ีดี เม่ือมีการเปรียบเทียบกับการตลาดด้านอ่ืน ๆ ทั้งยงัมีนํ้ าหนักในการสร้างความ

น่าเช่ือถือแก่ผูบ้ริโภคมากกวา่การโฆษณาในรูปแบบอ่ืน เพราะการส่ือสารแบบปากต่อปากผ่านทาง

ส่ือสังคมออนไลน์ไม่จ้าเป็นท่ีผูส่้งสารกับผูรั้บสารจะต้องมีความสนิทสนมใกล้ชิดกันจึงจะ

ก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการสร้างความเช่ือมัน่ในตวัสินคา้และบริการนั้น ๆ หากแต่เป็นผูบ้ริโภคกับ

ผูบ้ริโภคบอกต่อกนัเอง และส่งผลให้สินคา้และบริการท่ีผ่านกระบวนการการส่ือสารแบบปากต่อ

ปากในยคุดิจิทลัน้ีเกิดความน่าเช่ือถือในระดบัท่ีสูงมาก 

อรสุธี เหล่าปาสี, ประสพชยั พสุนนท ์(2558) ไดศึ้กษาเร่ืองการส่ือสารการตลาดแบบบูรณา

การท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) 

จงัหวดักาญจนบุรี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ1) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือ 2) 

ศึกษาระดบัการรับรู้ต่อการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ 3) ศึกษาระดบัการไดรั้บอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ 4) เปรียบเทียบระดบัการรับรู้ต่อการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการและ

ระดบัการได้รับอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 5) ศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการรับรู้และการตดัสินใจการใชบ้ริการสินเช่ือ เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ 

กลุ่มตวัอย่างเป็นผูใ้ช้บริการสินเช่ือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า 1) 

ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี และ 41-50 ปี สถานภาพโสด มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีอายกุาร

ทาํงาน 1-5 ปี จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน และค่าใช้จ่ายในการดาํรงชีพ ต่อเดือน 10,001-

15,000 บาท 2) ผูใ้ชบ้ริการมีระดบัการรับรู้ต่อการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยรวมและราย

ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การขายโดยใช้พนักงาน การส่งเสริมการขาย การโฆษณา 

การตลาดทางตรง และการประชาสัมพนัธ์ ตามลาํดบั 3) ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ใช้บริการสินเช่ือโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน ได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือของ

ธนาคาร ด้านการบริการของพนักงาน ด้านกระบวนการในการอนุมัติสินเช่ือ และด้านราคา 
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ตามลาํดับ 4) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายุการทาํงาน และค่าใชจ่้ายในการดาํรงชีพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้ระดบัการ

รับรู้การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการของลูกคา้ท่ีใช้บริการสินเช่ือโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 5) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนส่งผลให้ระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 6) การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการในภาพรวมและรายดา้นประกอบดว้ย การขาย

โดยใชพ้นกังานขาย การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง และการโฆษณา มี

ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือในระดับปานกลางเรียงจากมากไปน้อย 

ตามลาํดบั 

อินท์อร ไตรศกัด์ิ (2557) ไดศึ้กษาเร่ืองการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ของนักศึกษาในสํานักงานการอาชีวศึกษา จังหวดันครราชสีมา โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ระดบัการรับรู้ การส่ือสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการ การทดสอบความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ตลอดจนการทดสอบอิทธิพล

ของการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ เขา้ศึกษาต่อของนักศึกษาใน

สํานักงานการอาชีวศึกษา จงัหวดันครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 6 อาชีพผูป้กครองค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว รายได้

ครอบครัวต่อเดือน 10,001-15,000 บาท และใหค้วามสนใจเขา้ศึกษาต่อในสํานกังานการอาชีวศึกษา

มากท่ีสุด อนัดบัท่ี 1 และ อนัดบัท่ี 2 คือ วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา ระดบัการรับรู้การส่ือสารทาง

การตลาดแบบบูรณาการของสํานักงานการอาชีวศึกษา จงัหวดันครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับการรับรู้มากท่ีสุด ในด้านการใช้ปัจจัยจูงใจท่ีกระตุ้นการ

ตดัสินใจโดยใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีระดบัการรับรู้มากท่ีสุดคือ การ

แจกทุนเรียนฟรีสําหรับเด็กท่ีเรียนดี และบา้นยากจน ระดบัการรับรู้น้อยท่ีสุดคือด้านการโฆษณา

และการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ ระดบัการรับรู้นอ้ยท่ีสุดคือ ส่ือวิทย ุส่ือเคล่ือนท่ี หนงัสือพิมพ ์

เป็นตน้ 

จิรัฐ ชวนชม และคณะ (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งการตดัสินใจเลือกท่ีพกัรี

สอร์ทของนักท่องเท่ียวกบัการจดัการส่วนประสมทางการตลาดท่ีพกัรีสอร์ท อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดั

เพชรบูรณ์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการตดัสินใจ เปรียบเทียบทศันคติ ความสัมพนัธ์

ระหว่างการตดัสินใจและนําเสนอแนวทางการบริหารจดัการท่ีพกัรีสอร์ท อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดั

เพชรบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่า ทศันคติต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัของนักท่องเท่ียว ภาพรวมอยู่ใน

ระดบัเห็นด้วยมากทุกด้าน ทศันคติต่อการจดัการส่วนประสมท่ีพกัรีสอร์ทในดา้นภาพรวมอยู่ใน
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ระดบัเห็นดว้ยมากทุกดา้น นกัท่องเท่ียวนกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีการตดัสินใจเลือก

ท่ีพกัท่ีแตกต่างกนั นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาและรายไดส่้วนบุคคลต่อเดือนต่างกนัมีทศันคติ

ต่อการจัดการส่วนประสมท่ีพักรีสอร์ทท่ีแตกต่างกัน การตัดสินใจเลือกท่ีพักรีสอร์ทของ

นักท่องเท่ียวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีพัก 

รีสอร์ท อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ สําหรับแนวทางการบริหารจดัการท่ีพกัรีสอร์ท อาํเภอเขา

ค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  ผู ้ประกอบการควรมีการเตรียมการบริการห้องพักไว้บริการให้กับ

นกัท่องเท่ียวในราคาท่ีเหมาะสมและเปิดช่องทางส่ือออนไลน์เพื่ออาํนวยความสะดวกสําหรับการ

จองหอ้งพกัใหก้บันกัท่องเท่ียวดว้ย 

รุ้งรัศมี อ้ึงรังสี, ณัฐฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัการส่ือสารการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดของศูนย์แนะแนว

การศึกษาต่อต่างประเทศ ลกัษณะทางประชากรท่ีมีผลต่อการความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารและการ

เปิดรับการส่ือสารการตลาดของศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างการเปิดรับการส่ือสารการตลาดกับการตัดสินใจใช้บริการศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ

ต่างประเทศของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 1) กลยุทธ์การส่ือสารการตลาด

ของศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ แบ่งออกเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดหลกั ๆ 7 

เคร่ืองมือด้วยกัน โดยในแต่ละเคร่ืองมือจะมีทั้งแบบออฟไลน์ และแบบออนไลน์ ซ่ึงในปัจจุบัน

นิยมใช้รูปแบบออนไลน์ในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากกว่า โดยขอ้มูลข่าวสารในการนาํเสนอมี

ลกัษณะแตกต่างกันตามกลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุช่วง 14-17 ปี จะเน้นการเสนอข้อมูลข่าวสารต่อ

ผูป้กครอง และอายุช่วง 18 ปีขึ้นไป จะเน้นการเสนอข้อมูลข่าวสารต่อบุคคลผูส้นใจศึกษาต่อ

ต่างประเทศโดยตรง 2) ลกัษณะประชากรต่างกนัมีผลต่อระดบัความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั

การศึกษาต่อต่างประเทศและระดบัการเปิดรับการส่ือสารการตลาดแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 3) การเปิดรับการส่ือสารการตลาดดา้นการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ 

การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การตลาดเชิงกิจกรรม การขายตรง และการบริการลูกคา้ กบั

การตดัสินใจใชบ้ริการศูนยแ์นะแนว-การศึกษาต่อต่างประเทศของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 (r = 0.048, 0.435, 0.494, 0.462, 0.401, 0.408 และ 

0.543 ตามลาํดบั) 

ประภาส นวลเนตร (2557) ไดศึ้กษาเร่ืองผลของการส่ือสารการตลาดท่ีมีต่อการยอมรับส่ือ

วีดีทศัน์ของกลุ่มวยัทาํงาน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการส่ือสารการตลาดท่ีมีต่อการ

ยอมรับส่ือวีดีทศัน์เร่ือง “การป้องกนัและรักษาโรคอว้น” ผลการศึกษาพบวา่ ผลการศึกษาพบวา่ ใน
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ระยะเวลา 4 สัปดาห์แรก การใช้การส่ือสารการตลาดในการแพร่กระจายส่ือวีดีทศัน์ มีความไวใน

การรับส่ือและการนําไปปฏิบติัมากกว่าการใช้การส่ือสารแบบปกติ 2.67 เท่า สําหรับปริมาณการ

ยอมรับส่ือวีดิทศัน์พบว่าการใช้การส่ือสารการตลาดมีผลทาํให้มีการยอมรับส่ือ และนาํไปปฏิบติั

สําเร็จ มากกว่าการใช้การส่ือสารแบบปกติ 4.33 เท่า ผลการศึกษาในสัปดาห์ท่ี 5-8 พบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชก้าร ส่ือสารการตลาดประสบความสาํเร็จสูงสุดของระดบัการยอมรับ และมีความคงทน

ในการใช้ส่ือ วีดิทศัน์อย่างต่อเน่ือง ขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้การส่ือสารแบบปกติ ยงัไม่ประสบ

ความสําเร็จสูงสุดของ ระดบัการยอมรับ คงมีการเพิ่มปริมาณการยอมรับส่ือวีดิทศัน์อยา่งต่อเน่ืองซ่ึง

เป็นไปตามแนวโน้มปกติของ การยอมรับส่ือ และยงัไม่สามารถวดัความคงทนในระยะเวลา 8 

สัปดาห์ได ้

สุภาภรณ์ วงษ์ทน, วรินทรา ศิริสุทธิกุล (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดใน

มุมมองของลูกคา้ และแรงจูงใจท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจของนิสิตปัจจุบนัในการศึกษาต่อ

ระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทาง

การตลาดในมุมมองของลูกคา้ และแรงจูงใจท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจของนิสิตปัจจุบนัใน

การศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผลการศึกษาพบว่า 1) ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป ระดบัคะแนนเกรดเฉล่ียสะสมอยู่ท่ีระดบั 3.00 ขึ้นไป และมีรายได้

รวมต่อเดือนของครอบครัวโดยเฉล่ีย 40,001 บาท ขึ้นไป 2) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อส่วนประสม

ทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ อยู่ในระดับดีทั้งหมด ซ่ึงลาํดบัแรก คือ ด้านคุณค่าท่ีลูกคา้จะ

ไดรั้บ รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นตน้ทุน ดา้นความสะดวก ดา้นการดูแลเอาใจใส่ ดา้นการติดต่อส่ือสาร 

ด้านความสบาย และด้านความสําเร็จในการตอบสนองความตอ้งการ ตามลาํดับ 3) ส่วนใหญ่มี

แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาอยู่ในระดบัมากทั้งหมด ซ่ึงลาํดบัแรก คือ ดา้นเหตุผล

ส่วนตวั รองลงมาได้แก่ ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ด้านการประกอบอาชีพ และด้านคุณลกัษณะ

สถาบนั ตามลาํดบั 4) ส่วนใหญ่ยงัไม่แน่ใจวา่จะตดัสินใจศึกษาต่อในอนาคต ไม่แน่ใจวา่สนใจท่ีจะ

ศึกษาต่อ และไม่แน่ใจว่าจะแนะนําบุคคลท่ีรู้จกัให้ตดัสินใจศึกษาต่อในระดับบณัฑิตศึกษา ของ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 5) กลุ่มท่ีมีแนวโน้มท่ีตอ้งการศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา ของ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบว่าร้อยละ 41-60 ตอ้งการศึกษาต่อในลกัษณะเรียนนอกเวลา

ราชการและมีปัญหา/เหตุผล/ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีตอ้งการศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เฉพาะดา้น 
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2.3  ตัวแปรที่ใช้ศึกษาการวิจัย 

 

2.3.1  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 

-  เพศ 

-  มหาวิทยาลยัท่ีกาํลงัศึกษา 

-  คณะ / สาขาท่ีกาํลงัศึกษา 

-  คะแนนเฉล่ียสะสม (GPAX) 

-  สถานท่ีพกัอาศยั 

-  ค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บในแต่ละเดือน 

-  อาชีพหลกัของผูป้กครอง 

-  ความตอ้งการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 

-  มหาวิทยาลยัท่ีตอ้งการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 

-  คณะ / สาขาท่ีท่านตอ้งการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 

-  ช่องทางการรับขอ้มูลข่าวสารการศึกษา 

2  ปัจจยัดา้นทศันคติ ประกอบดว้ย 

-  ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั 

-  ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน  

-  ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน  

-  ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 

-  ดา้นอาคารสถานท่ี 

3  ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ประกอบดว้ย 

-  ครอบครัว 

-  เพื่อน 

-  ผูบ้งัคบับญัชา 

4  ปัจจยัดา้นการควบคุมพฤติกรรม ประกอบดว้ย 

-  ดา้นเหตุผลส่วนตวั 

-  ดา้นราคา  
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5  ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาด ประกอบดว้ย 

-  การโฆษณา, ประชาสัมพนัธ ์

-  การตลาดทางตรง  

-  การตลาดแบบออนไลน์ 

-  โปรโมชัน่ 

-  การขายโดยใชพ้นกังานขาย  

-  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

-  ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

2.3.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ 

-  ความตอ้งการศึกษาต่อ/ความตั้งใจ 

 

2.4  กรอบแนวคิดการวจิัย 

 

กรอบแนวคิดสําหรับการวิจยัคร้ังน้ีไดร้ะบุปัจจยัในการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม 

โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ไดก้รอบแนวคิดในการศึกษาดงัน้ี 

 



46 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัดา้นทศันคติ 

ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 

ปัจจยัดา้นการควบคุมพฤติกรรม 

ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาด 

การตดัสินใจศึกษาต่อ 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

 
 

ภาพท่ี 2.3  กรอบแนวคิดการวิจยั 
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2.5  สมมติฐานการวิจัย 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า (ไกรสิงห์ สุดสงวน, 2560) ปัจจยัดา้นเหตุผลส่วนตวัมี

ผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัมาก และ (จนัทร์เจา้ สุภรรุ่งเจริญ, 2549)  นกัศึกษาท่ีมีเพศ อาย ุ

สถานภาพการเป็นนักศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน ให้ความสําคญัต่อการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  เช่นเดียวกบังานวิจยัของ ธารินี พชัร

เจริญ (2554) พบว่า นักศึกษาชาวต่างชาติท่ีมี อายุ ภูมิลําเนา สถานท่ีพักอาศัย และเงินทุนใน

การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ แต่

ในงานวิจยัของ พรรณพนัช  จนัหา (2558) พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศ อายุ และเกรดเฉล่ียสะสม ท่ี

แตกต่างกนั มีความตอ้งการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ไม่แตกต่าง

กนั อยา่งไรก็ดีปัจจยัส่วนบุคคลอาจมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อ จึงกาํหนดเป็นสมมติฐานท่ี 1  

จากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน พบว่า ปัจจยัด้านทัศนคติ ปัจจยัด้านการคล้อยตามกลุ่ม

อา้งอิง ปัจจยัด้านการควบคุมพฤติกรรม มีผลต่อความตั้งใจและส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล 

ดงัเช่นงานวิจยัของ Thanayot Sumalrot (2557) พบว่า ทศันคติ การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และการ

รับรู้ความสามารถของตนเองสามารถร่วมกนัทาํนายเจตนาในการทาํวิทยานิพนธ์โดยไม่ลอกเลียน

ผลงานวิชาการและวรรณกรรมของผูอ่ื้นได ้และพีระ พนัธุ์งามพบว่า ระดบัการศึกษาและการคลอ้ย

ตามกลุ่มอา้งอิง ซ่ึงสามารถอธิบายความผนัแปรของความตั้งใจกระทาํพฤติกรรมจริยธรรมในการ

ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพได้ร้อยละ 7.25 (R² = .0725) จากงานวิจัยข้างต้น  จึงกําหนดเป็น

สมมติฐานท่ี 2, 3, 4 ตามลาํดบั  

และปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาด โดย ณัฐธยาน์ สมยูรทรัพย ์(2559) พบว่านักศึกษาให้

ความสําคัญกับปัจจัยด้านกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ

มหาวิทยาลยัเอกชนหลกัสูตรนานาชาติ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรวม อยูใ่นระดบั

มากมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย ์(2560) พบอีกว่ากลยทุธ์การ

ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ

ของนกัศึกษา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จากงานวิจยัขา้งตน้ จึงกาํหนดเป็นสมมติฐานท่ี 5  

จากปัจจยัทั้ง 5 ท่ีกล่าวมานั้น มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จึงนาํจากปัจจยั

ทั้ง 5 มาพยากรณ์การตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อ เป็นสมมติฐานท่ี 6 
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ตารางท่ี 2.4  สมมติฐานการวิจยั 

สมมติฐาน อ้างองิ 

สมมติฐานท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ

ตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท แตกต่างกนั 

ไกรสิงห์ สุดสงวน (2560) 

จนัทร์เจา้ สุภรรุ่งเจริญ (2549) 

ธารินี พชัรเจริญ (2554) 

สมมติฐานท่ี 2  ปัจจยัดา้นทศันคติมีความสัมพนัธต่์อการ

ตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท 

Uday Raj Shrestha (2560) 

Thanayot Sumalrot (2557) 

Temduang Choyhirun (2008) 

พีระ  พนัธุ์งาม (2559) 

วสุพล ตรีโสภากุล (2558) 

อจัฉราพรรณ กนัสุยะ (2551) 

สมมติฐานท่ี 3  ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงมี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท 

สมมติฐานท่ี 4  ปัจจยัดา้นการควบคุมพฤติกรรมมี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท 

สมมติฐานท่ี 5  ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดมีความสัมพนัธ์

ต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท 

พิมลพรรณ จนัทร์เจริญ 

(2558) 

พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย ์(2560) 

ณฐวฒัน์ คณารักสมบติั (2560) 

สมมติฐานท่ี 6  ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตาม

กลุ่มอา้งอิง ปัจจยัดา้นการควบคุมพฤติกรรม ปัจจยัดา้นการ

ส่ือสารการตลาด พยากรณ์การตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบั

ปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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แผนการดําเนินการ 

 

รายละเอยีด ช่วงเวลา 

1.  รวบรวมรายช่ือและสุ่มรายช่ือมหาวิทยาลยั จากรายช่ือมหาวิทยาลยัท่ีมีนกัศึกษามาสมคัรเรียนท่ีนิดา้ 1 พฤศจิกายน 2563 

2. เก็บขอ้มูลนกัศึกษา ชั้นปีท่ี 4 1 – 24 พฤศจิกายน 2563 

   2.1  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 5 พฤศจิกายน 2563 

   2.2  มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 7 พฤศจิกายน 2563 

   2.3  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 12 พฤศจิกายน 2563 

   2.4  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 14 พฤศจิกายน 2563 

   2.5  มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต 19 พฤศจิกายน 2563 

   2.6  มหาวิทยาลยัรังสิต 21 พฤศจิกายน 2563 

   2.7  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 26 พฤศจิกายน 2563 

   2.8  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 28 พฤศจิกายน 2563 
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บทที ่3 

วธีิการดําเนินการวจัิย 

 

ในบทน้ีเป็นการอธิบายเก่ียวกบัวิธีการวิจยัสาํหรับการศึกษาเชิงเน้ือหาหาประกอบดว้ย 

3.1  การออกแบบการวิจยั 

3.2  แหล่งขอ้มูล ประชากรและหน่วยตวัอยา่ง 

3.3  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.4  ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

3.5  แนวทางการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1  การออกแบบการวิจัย 

 

การวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาปัจจยัพยากรณ์การตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยทาํการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการ

เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากประชากร ซ่ึงประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 4 

ของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน 

ระยะเวลาเก็บขอ้มูลระหวา่ง 1 พ.ย. 2563 – 30 พ.ย. 2563 

 

3.2  แหล่งข้อมูล ประชากรและหน่วยตัวอย่าง 

 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 4 ของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ 

ในกรุงเทพมหานคร 



51 

จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง และวิธีการสุ่ม โดยใช้สูตรคาํนวณหาขนาดตวัอย่าง (n) สําหรับการ

ประมาณค่าสัดส่วนประชากร (Cochran, 1963:75) ดงัน้ี 

 

 

n = ขนาดตวัอยา่ง 

p = สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร (0<p<1) 

e = ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมใหเ้กิดขึ้นได ้

Z0.05 = ค่าเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 95 ของการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน 

 

ดงันั้น สามารถแทนค่าในสูตรขา้งตน้ได ้ดงัน้ี 

 

 หน่วย 

แผนการเกบ็ข้อมูล 

สุ่มตวัอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย โดยไม่มีการแทนท่ี (Simple random sampling 

without replacement) มีขั้นตอนการสุ่มตวัอยา่ง ดงัต่อไปน้ี 

1.  สุ่มรายช่ือมหาวิทยาลยั จากรายช่ือมหาวิทยาลยัท่ีมีนกัศึกษามาสมคัรเรียนท่ีนิดา้ 

แบ่งมหาวิทยาลัยออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มท่ี 1 มหาวิทยาลัยของรัฐ และ

มหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ กลุ่มท่ี 2 มหาวิทยาลยัเอกชน 

2.  ทาํการสุ่มรายช่ือมหาวิทยาลัย  กลุ่มละ 4 มหาวิทยาลัย โดยได้รายช่ือมหาวิทยาลัย

ดงัต่อไปน้ี 

2.1  มหาวิทยาลยัของรัฐ และมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ 

1  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2  มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

3  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

4  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2.2  มหาวิทยาลยัเอกชน 
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1  มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต 

2  มหาวิทยาลยัรังสิต 

3  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

4  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

3.  สุ่มแจกแบบสอบถาม ณ โรงอาหารหลกัของมหาวิทยาลัย โดยจะเก็บข้อมูลในเวลา

เดียวกนั คือช่วงเท่ียง (12.00 น. – 13.00 น.) 

4.  รวมรวบขอ้มูล ตรวจสอบความถูกตอ้ง และประมวลผล 

 

3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

เคร่ืองมือ 

งานวิจัยน้ี ผูวิ้จัยเลือกใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยมี

เน้ือหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะคาํถามเป็นคาํถามแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบไปดว้ย 10 ขอ้คาํถาม 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 

ปัจจยัดา้นการควบคมุพฤติกรรม และปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาด ประกอบไปดว้ย 28 ขอ้คาํถาม  

และส่วนท่ี 3 ความมุ่งหวงัท่ีจะศึกษาต่อ ประกอบไปดว้ย 2 ขอ้คาํถาม  

แบบสอบถามส่วนท่ี 2 และ3  มีลักษณะคาํถามแบบเกณฑ์การประเมินค่าของลิเคอร์ท 

(Likert Scale) 6 ระดบั โดย  

0  หมายถึง  ไม่มีความคิดเห็น  

1  หมายถึง  ไม่สาํคญัเลย  

2  หมายถึง  ไม่สาํคญั  

3  หมายถึง  เฉย ๆ  

4  หมายถึง  สาํคญั  

5  หมายถึง  สาํคญัมาก 
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การทดสอบเคร่ืองมือ 

ผูวิ้จัยได้ศึกษาข้อมูลแบบสอบถามจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง นําแบบสอบถามเหล่ามา

ดดัแปลงใหต้รงกบัขอ้มูลท่ีตอ้งการ โดยแบ่งออกเป็นขอ้คาํถามดงัต่อไปน้ี 

1.  คาํถามขอ้ 1 - 9 ไดศึ้กษาแบบสอบถามจาก นันทิดา โฉมงาม (2551) และอโณทยั พึ่ง

ทองหล่อ (2543) 

2.  คาํถามขอ้ 11 - 23 ไดศึ้กษาแบบสอบถามจาก นนัทิดา โฉมงาม (2551) อโณทยั พึ่งทอง

หล่อ (2543)  ศศิวิมล บุญสุภา (2554) ปาราวี พูลศิริ (2549) และพฤษภ ์พรมวงษ ์(2555) 

เม่ือได้ข้อคําถามครบแล้ว นําแบบสอบถามสําหรับวิจัยไปตรวจสอบความเท่ียงตรง 

(Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ดงัน้ี 

1  การหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยนาํแบบสอบถามไปเสนอกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของข้อคาํถามในแต่ละขอ้ว่าตรง 

ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาคร้ังน้ีหรือไม่ จากนั้นนาํมาแกไ้ขปรับปรุงเพื่อดาํเนินการตามขั้นตอน 

ต่อไป 

2  การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูวิ้จยัจะนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแลว้ 

จากการปรับปรุงความเท่ียงตรง (Validity) ไปใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ทดสอบ (Pretest) 

จาํนวน 30 ชุด ซ่ึงเป็นนกัศึกษาท่ีมาสมคัรเรียน ณ กองบริการการศึกษา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ โดยการทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ ดว้ยวิธีการคาํนวณสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

(Cronbach's alpha coefficient; ) โดยหาค่าความน่าเช่ือถือ  มีค่ามากกว่า 0.60 ขึ้ นไป แสดงว่า

เคร่ืองมือวดัมีความน่าเช่ือถือและสามารถนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ แบบสอบถาม

สาํหรับวิจยัน้ีไดค้่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั  
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ตารางท่ี 3.1  ค่าความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม เม่ือคาํนวณสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

(Cronbach's alpha coefficient) ในดา้นต่าง ๆ 

 

ปัจจัยแต่ละด้าน ความน่าเช่ือถือ 

ปัจจยัส่วนบคุคล - 

ปัจจยัดา้นทศันคติ 0.76 

ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 0.83 

ปัจจยัดา้นการควบคมุพฤติกรรม 0.61 

ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาด 0.91 

ความตอ้งการศึกษาต่อ - 

 

3.4  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

 

3.4.1  ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 

-  เพศ 

-  มหาวิทยาลยัท่ีกาํลงัศึกษา 

-  คณะ / สาขาท่ีกาํลงัศึกษา 

-  คะแนนเฉล่ียสะสม (GPAX) 

-  สถานท่ีพกัอาศยั 

-  ค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บในแต่ละเดือน 

-  อาชีพหลกัของผูป้กครอง 

-  ความตอ้งการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 

-  มหาวิทยาลยัท่ีตอ้งการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 

-  คณะ / สาขาท่ีท่านตอ้งการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 
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3.4.2  ปัจจยัดา้นทศันคติ ประกอบดว้ย 

-  ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั 

-  ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน  

-  ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน  

-  ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 

-  ดา้นอาคารสถานท่ี 

3.4.3  ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ประกอบดว้ย 

-  ครอบครัว 

-  เพื่อน 

-  ผูบ้งัคบับญัชา 

3.4.4  ปัจจยัดา้นการควบคุมพฤติกรรม ประกอบดว้ย 

-  ดา้นเหตุผลส่วนตวั 

-  ดา้นราคา  

3.4.5  ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาด ประกอบดว้ย 

-  การโฆษณา, ประชาสัมพนัธ์ 

-  การตลาดทางตรง  

-  การตลาดแบบออนไลน์ 

-  โปรโมชัน่ 

-  การขายโดยใชพ้นกังานขาย  

-  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

-  ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

3.4.6  การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ 

-  ความตอ้งการศึกษาต่อ/ความตั้งใจ 
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3.5  แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

โดยมีลาํดบัขั้นตอนการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 

1)  ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยเก็บข้อมูลนักศึกษาระดับปริญ ญ าตรี จาก

มหาวิทยาลยัในกรุงเทพฯ ท่ีทาํการสุ่มรายช่ือได ้ดว้ยวิธีการแจกแบบสอบถาม ณ โรงอาหารหลกั

ของแต่ละมหาวิทยาลยั ในช่วงเวลา 12.00 น. – 13.00 น. ของวนัทาํการ ดาํเนินการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 2563 

2)  ตรวจส อบ ถูก ต้องและความ ส ม บู รณ์ ของข้อมู ล  (Data Cleaning) ท่ี ได้ รับ จาก

แบบสอบถาม เพื่อนาํขอ้มูลไปวิเคราะห์ต่อไป 

3)  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถ่ี

(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

หาค่ าด้วยสั มพัน ธ์ด้วย  T-test, ANOVA, Pearson Correlation และการวิ เคราะห์การถดถอย 

(Regression Analysis)  เพื่อศึกษาปัจจยั ความแตกต่าง และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล 

ด้านทัศนคติ ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ด้านการควบคุมพฤติกรรม ด้านการรับรู้ส่ือสาร

การตลาด ต่อการตดัสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสถาบนัฯ และศึกษาปัจจยัท่ีมี

ประสิทธิภาพในการพยากรณ์การตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ในสถาบนัฯ 

4)  อภิปรายผลจากขอ้มูลท่ีไดรั้บ 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 

ผลการศึกษาเร่ือง ปัจจัยพยากรณ์การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ซ่ึงไดสุ่้มเก็บขอ้มูลนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ของมหาวิทยาลยัในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบวา่มีทั้งผูท่ี้สนใจศึกษาต่อท่ีนิดา้ มหาวิทยาลยัอ่ืนๆ และผูท่ี้ไม่ประสงค์

จะศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ดงันั้นผูวิ้จยัไดน้าํเสนอขอ้มูลรวมก่อนท่ีจะนาํเสนอผลการวิจยัตาม

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยัในลาํดบัต่อไป โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

4.1  จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษา จาํแนกตามลกัษณะของหน่วยตวัอยา่ง 

4.2  ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ด้านทศันคติ ด้านการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ด้านการควบคุม

พฤติกรรม ดา้นการรับรู้ส่ือสารการตลาด และการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ใน

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพฯ 

4.3  เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อ

ระดับปริญญาโท ในสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขต

กรุงเทพฯ 

4.3.1  ทดสอบสมมติฐานท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท แตกต่างกนั 

4.4  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านทัศนคติ ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ด้านการ

ควบคุมพฤติกรรม ด้านการรับรู้ส่ือสารการตลาด ต่อปัจจยัการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพฯ 

4.4.1  ทดสอบสมมติฐานท่ี 2  ปัจจยัด้านทัศนคติมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ

ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท 

4.4.2  ทดสอบสมมติฐานท่ี 3  ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงมีความสัมพนัธ์ต่อ

การตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท 
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4.4.3  ทดสอบสมมติฐานท่ี 4  ปัจจยัดา้นการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพนัธ์ต่อ

การตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท 

4.4.4  ทดสอบสมมติฐานท่ี 5  ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท 

4.5  ปัจจยัท่ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ การตดัสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท ใน

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพฯ 

4.5.1  ทดสอบสมมติฐานท่ี 6  ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่ม

อา้งอิง ปัจจยัดา้นการควบคุมพฤติกรรม ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาด พยากรณ์การตดัสินใจเลือก

เขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 

 

4.1  จํานวนและร้อยละของนักศึกษา จําแนกตามลกัษณะของหน่วยตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 4.1  จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษา จาํแนกตามลกัษณะของหน่วยตวัอยา่ง 

ลกัษณะทางประชากร จํานวน ร้อยละ 

เพศ 

หญิง 246 61.50 

ชาย 152 38.00 

ไม่ระบุ 2 0.50 

สถานท่ีพกัอาศัย 

กรุงเทพฯ 268 67.00 

ปริมณฑล 132 33.00 

ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน (รวมท้ังจากงานประจํา หรือรายได้พเิศษ) เฉลีย่ต่อเดือน (5 อนัดับ) 

≤ 15,000 บาท 251 62.75 

15,001 – 30,000 บาท 84 21.00 

30,001 – 45,000 บาท 26 6.50 

≥ 45,001 19 4.75 

ไม่ระบุ 20 5.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)  จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษา จาํแนกตามลกัษณะของหน่วยตวัอยา่ง 

ลกัษณะทางประชากร จํานวน ร้อยละ 

อาชีพหลกัของผู้ปกครอง (ผู้รับผิดชอบส่งเสียค่าใช้จ่าย) 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั 147 36.8 

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ/พนกังานในองคก์รรัฐ 103 25.8 

พนกังานบริษทัเอกชน 82 20.5 

อ่ืน ๆ 64 16 

ไม่ระบุ 4 1 

 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่านักศึกษาเป็นเพศหญิงมีสัดส่วนท่ีสูงกว่าเพศชาย คือ คิดเป็นร้อยละ 

61.50 และ 38.00 ตามลาํดับ พกัอาศยัในกรุงเทพฯ ร้อยละ 67.00 และปริมณฑล ร้อยละ 33.00 มี

ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ≤ 15,000 บาท ร้อยละ 62.75 15,001 – 30,000 บาท 30,001 – 45,000 บาท

และ≥ 45,001 คิดเป็น ร้อยละ 21.00, ร้อยละ 6.50 และร้อยละ 4.75 ตามลาํดับนักศึกษาส่วนใหญ่

ผูป้กครองมีอาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 36.80 เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/

พนกังานในองคก์รรัฐ และเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 25.80 และ 20.50 ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 4.2  จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษา จาํแนกตามการศึกษา 

ลกัษณะทางประชากร จํานวน ร้อยละ 

ต้องการศึกษาต่อ 

ตอ้งการ 262 65.50 

ไม่ตอ้งการ 138 34.50 

ท่านรู้จักสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์หรือไม่ (เฉพาะผู้ท่ีต้องการศึกษาต่อ) 

รู้จกั 186 70.99 

ไม่รู้จกั 76 29.01 

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์เป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน (เฉพาะผู้ท่ีต้องการศึกษาต่อ) 

หน่วยงานของรัฐ 137 52.29 

เอกชน 125 47.71 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ)  จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษา จาํแนกตามการศึกษา 

ลกัษณะทางประชากร จํานวน ร้อยละ 

มหาวิทยาลัยท่ีท่านต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท (เฉพาะผู้ท่ีต้องการศึกษาต่อ) (6 อนัดับ) 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 161 40.30 

ยงัไม่เจาะจง 26 6.50 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 16 4.00 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 14 3.50 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 6 1.50 

ศึกษาต่อต่างประเทศ 6 1.50 

 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ร้อยละ 

65.50 และไม่ตอ้งการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ร้อยละ 34.50 โดยนกัศึกษาท่ีตอ้งการศึกษาต่อ

ในระดบัปริญญาโท ส่วนใหญ่รู้จกัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ร้อยละ 70.99 และรู้ว่าเป็น

หน่วยงานของรัฐ ร้อยละ 52.29 ของนักศึกษาท่ีต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทั้ งน้ีมี

นกัศึกษาท่ีไม่รู้จกัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ร้อยละ 29.01 และมีนกัศึกษาท่ีคิดว่าสถาบนั

บัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์เป็นเอกชน ร้อยละ 47.71 ของนักศึกษาท่ีต้องการศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาโท โดยสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มีนกัศึกษาตอ้งการศึกษาต่อ ร้อยละ 40.30 ซ่ึงยงั

มีผูท่ี้ยงัไม่ตดัสินใจวา่จะศึกษาในสถาบนัการศึกษาใดหรือยงัไม่เจาะจง ร้อยละ 6.50 

 

4.2  ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ด้านทัศนคติ ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ ด้านการควบคุม

พฤติกรรม ด้านการรับรู้ส่ือสารการตลาด และการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโท ในสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขต

กรุงเทพฯ จาํนวน 161 คน 

 

ผลการศึกษาในส่วนน้ี ผูวิ้จยันาํเสนอค่าสถิติ จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษา ผลการศึกษา

นาํเสนอไดด้งัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.3 จาํนวนและร้อยละของนักศึกษา จาํแนกตามลักษณะของหน่วยตัวอย่างท่ี

ตอ้งการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ลกัษณะทางประชากร จํานวน ร้อยละ 

เพศ   

หญิง 92 57.10 

ชาย 67 41.60 

ไม่ระบุ 2 1.20 

สถานท่ีพกัอาศัย   

กรุงเทพฯ 101 62.70 

ปริมณฑล 60 37.30 

ท่านได้รับเงินเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน   

>= 15000 71 44.10 

15001 - 30000 44 27.30 

30001 - 45000 23 14.30 

<= 45000 18 11.20 

ไม่ระบุ 5 3.10 

อาชีพหลกัของผู้ปกครอง   

ประกอบธุรกิจส่วนตวั 58 36.00 

พนกังานบริษทัเอกชน 41 25.50 

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ/พนกังานในองคก์รรัฐ 35 21.70 

อ่ืนๆ 27 16.80 

 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่านักศึกษาเป็นเพศหญิงมีสัดส่วนท่ีสูงกว่าเพศชาย คือ คิดเป็นร้อยละ 

57.10และ 41.60 ตามลาํดับ พกัอาศยัในกรุงเทพฯ ร้อยละ 62.70 และปริมณฑล ร้อยละ 37.30 มี

ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ≤ 15,000 บาท ร้อยละ 44.10 15,001 – 30,000 บาท 30,001 – 45,000 บาท

และ≥ 45,001 คิดเป็น ร้อยละ 27.30, ร้อยละ 14.30 และร้อยละ 11.20 ตามลาํดบั นกัศึกษาส่วนใหญ่

ผูป้กครองมีอาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 36.00 เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และเป็น

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ/พนกังานในองคก์รรัฐ ร้อยละ 25.50 และ 21.70 ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 4.4  ความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นต่าง ๆ ท่ีตอ้งการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ปัจจัยการตัดสินใจศึกษาต่อ 
ระดับทัศนคติ 

 S. D. แปลผล 

ปัจจัยด้านทัศนคติ 4.48 0.39 มากท่ีสุด 

กระบวนการจดัการเรียนการสอนทนัสมยั 4.65 0.48 มากท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ 4.64 0.48 มากท่ีสุด 

หลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอนตรงกบัความตอ้งการ

ของตนเอง 

4.57 0.55 มากท่ีสุด 

อาจารยผ์ูส้อนมีช่ือเสียง 4.52 0.53 มากท่ีสุด 

ความพร้อมดา้นอาคารสถานท่ี และอุปกรณ์อาํนวย

ความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับ อากาศ 

บริการสารสนเทศ ฯลฯ 

4.03 0.83 มากท่ีสุด 

ปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ 4.34 0.42 มากท่ีสุด 

เพื่อนแนะนาํใหม้าเรียน 4.64 0.48 มากท่ีสุด 

ผูบ้งัคบับญัชาแนะนาํใหม้าเรียน 4.52 0.63 มากท่ีสุด 

บิดา มารดา หรือญาติพีน่อ้งแนะนาํใหม้าเรียน 3.86 0.78 มาก 

ปัจจัยด้านการควบคุมพฤติกรรม 4.49 0.47 มากท่ีสุด 

ตอ้งการพฒันาวิชาชีพของตนเองในอนาคต 4.65 0.57 มากท่ีสุด 

ตอ้งการพฒันาศกัยภาพและความรู้ของตนเอง เพื่อ

เตรียมความพร้อม และความสามารถในการทาํงานได ้

4.62 0.59 มากท่ีสุด 

ความจาํเป็นในตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานท่ีสูงขึ้น หรือ

ตอ้งการเล่ือนตาํแหน่งตอ้งการ 

4.62 0.56 มากท่ีสุด 

ค่าใชจ่้ายในการศึกษา ไดแ้ก่ ค่าหน่วยกิต 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าอุปกรณ์การศึกษา ฯลฯ ไม่

แพงจนเกินไป 

4.08 0.93 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ)  ความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นต่าง ๆ ท่ีตอ้งการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ปัจจัยการตัดสินใจศึกษาต่อ 
ระดับทัศนคติ 

 S. D. แปลผล 

ปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาด 3.02 0.76 มาก 

Facebook จากเพจ NIDA Thailand 4.68 0.47 มากท่ีสุด 

www.nida.ac.th 4.65 0.52 มากท่ีสุด 

Facebook จากเพจของคณะท่ีตอ้งการศึกษา 4.63 0.55 มากท่ีสุด 

 Google 3.79 1.29 มาก 

นกัศึกษาปัจจุบนั / ศิษยเ์ก่า / เพื่อน 3.14 1.45 มาก 

ประกาศรับสมคัรผา่นสถาบนัการศึกษา / หน่วยงาน 3.10 1.40 มาก 

งานอบรม / สัมมนาวิชาการของนิดา้ 2.53 1.45 ปานกลาง 

โทรทศัน์ / วิทย ุทัว่ไป 2.45 1.39 ปานกลาง 

ประกวดวิทยานิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษาเครือขา่ยพฒั

นบริหารศาสตร์ 

2.30 1.32 ปานกลาง 

รายการวิทย ุ/ โทรทศัน์ของนิดา้ 2.24 1.31 ปานกลาง 

จดหมายข่าวนิดา้ 2.23 1.25 ปานกลาง 

แผน่พบั / โปสเตอร์ 2.23 1.25 ปานกลาง 

หนงัสือพิมพ ์/ วารสาร / นิตยสาร 2.21 1.20 ปานกลาง 

NIDA Open House 2.15 1.20 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.4  พบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นทศันคติ อยูใ่นเกณฑ์

สูงมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 4.48 โดยปัจจัยกระบวนการจัดการเรียนการสอนทันสมัย และ

มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ มีค่าเฉล่ีย 4.65 และ 4.64 ตามลําดับ อย่างไรก็ดีปัจจัยด้าน

ทศันคติ อยูใ่นเกณฑสู์งมากทุกปัจจยั ในส่วนของปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง มีค่าเฉล่ียรวม 

4.34 โดยปัจจยัเพื่อนแนะนําให้มาเรียน มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.64 ในส่วนของปัจจยัด้านการควบคุม

พฤติกรรมมีค่าเฉล่ียรวม 4.49 โดยปัจจยัตอ้งการพฒันาวิชาชีพของตนเองในอนาคตมีคา่เฉล่ียสูงสุด 
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4.65 รองลงมาคือปัจจยัตอ้งการพฒันาศกัยภาพและความรู้ ของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อม และ

ความสามารถในการทํางานได้ และปัจจัยความจาํเป็นในตาํแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีสูงขึ้น หรือ

ต้องการเล่ือนตําแหน่งต้องการ มีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ 4.62 ในส่วนของปัจจัยด้านการส่ือสาร

การตลาดมีค่าเฉล่ียรวม 3.02 โดยช่องทางการรับรู้ข่าวสารทาง Facebook จากเพจ NIDA Thailand มี

ค่าเฉล่ียสูงสุด 4.68 รองลงมาคือช่องทางการรับรู้ข่าวสารทาง www.nida.ac.th และช่องทางการรับรู้

ข่าวสารทาง Facebook จากเพจของคณะท่ีสนใจ มีค่าเฉล่ีย 4.65 และ4.63 ตามลาํดบั 

 

4.3  เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาโท ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ในเขตกรุงเทพฯ 

 

4.3.1  ทดสอบสมมติฐานท่ี 1  ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า

ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท แตกต่างกนั 

 

ตารางท่ี 4.5  การทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มเพศและสถานท่ี

พกัอาศยั โดยใชวิ้ธี Independent Samples Test 

ปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่ม จํานวน ค่าเฉลีย่ S.D. t 
Sig. (2-

tailed) 

เพศ หญิง 92 4.67 0.47 
1.44 0.15 

 ชาย 67 4.78 0.42 

สถานท่ีพกัอาศยั กรุงเทพฯ 101 4.74 0.44 
0.81 0.42 

 ปริมณฑล 60 4.68 0.47 

 

จากตารางท่ี 4.5  พบวา่ปัจจยัเพศ ทั้งสองกลุ่มคือชายและหญิง ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมี

นัยสําคญัทางสถิติต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒัน -

บริหารศาสตร์ และปัจจยัสถานท่ีพกัอาศยั ทั้งท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล ไม่มีความ
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แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ในสถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์เช่นกนั 

 

ตารางท่ี 4.6  การทดสอบความแตกต่างระหวา่งความแปรปรวนของกลุ่มปัจจยัค่าใชจ่้ายใน

แต่ละเดือนและอาชีพหลกัของผูป้กครอง โดยใชวิ้ธี ANOVA 

ปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่ม จํานวน ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

ค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือน >= 15000 71 4.63 0.49 

1.73 0.15 

 15001 - 30000 44 4.80 0.41 

 30001 - 45000 23 4.87 0.34 

 <= 45000 18 4.67 0.49 

 ไม่ระบุ 5 4.80 0.45 

อาชีพหลกัของ

ผูป้กครอง 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั 58 4.78 0.42 

5.84 0.00 

พนกังานบริษทัเอกชน 41 4.71 0.46 

 ขา้ราชการ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ/พนกังานใน

องคก์รรัฐ 

35 4.49 0.51 

 อ่ืนๆ 27 4.93 0.27 
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ตารางท่ี 4.7  การทดสอบการเปรียบเทียบพหุคูณของกลุ่มปัจจยัอาชีพหลกัของผูป้กครอง 

โดยใชวิ้ธี Fisher’s Least-Significant Difference (LSD) 

อาชีพหลกัของผู้ปกครอง อาชีพหลกัของผู้ปกครอง Mean 

Difference  

S.D. Sig. 

ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/

พนกังานในองคก์รรัฐ 

พนกังานบริษทัเอกชน -0.22* 0.10 0.03 

 ประกอบธุรกิจส่วนตวั -0.29* 0.09 0.00 

 อ่ืนๆ -0.44* 0.11 0.00 

พนกังานบริษทัเอกชน ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/

พนกังานในองคก์รรัฐ 

0.22* 0.10 0.03 

 ประกอบธุรกิจส่วนตวั -0.07 0.09 0.44 

 อ่ืนๆ -0.22* 0.11 0.04 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/

พนกังานในองคก์รรัฐ 

0.29* 0.09 0.00 

 พนกังานบริษทัเอกชน 0.07 0.09 0.44 

 อ่ืนๆ -0.15 0.10 0.14 

อ่ืนๆ ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/

พนกังานในองคก์รรัฐ 

0.44* 0.11 0.00 

 พนกังานบริษทัเอกชน 0.22* 0.11 0.04 

 ประกอบธุรกิจส่วนตวั 0.15 0.10 0.14 

* The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

จากตารางท่ี 4.6  พบว่าปัจจยัค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนในแต่ละกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิต - 

พัฒนบริหารศาสตร์ แต่ในปัจจัยอาชีพหลักของผูป้กครอง พบว่า อาชีพหลักของผูป้กครองท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ และจากการทดสอบการเปรียบเทียบพหุคูณของกลุ่มปัจจยัอาชีพ

หลักของผูป้กครอง (ตารางท่ี 4.7) พบว่า ผูป้กครองท่ีมีอาชีพาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/

พนกังานในองคก์รรัฐ มีความแตกต่างจากผูป้กครองท่ีมีอาชีพอ่ืนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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4.4  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านทัศนคติ ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ด้านการ

ควบคุมพฤติกรรม ด้านการรับรู้ส่ือสารการตลาด ต่อปัจจัยการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา

ต่อระดับปริญญาโท ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีในเขตกรุงเทพฯ 

 

4.4.1  ทดสอบสมมติฐานท่ี 2  ปัจจัยด้านทัศนคติมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ

ในระดับปริญญาโท 

 

ตารางท่ี 4.8  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นทศันคติมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจศึกษา

ต่อในระดบัปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

 การตดัสินใจ

ศึกษาต่อ 

มหาวิทยาลยั

มีช่ือเสียงเป็น

ท่ียอมรับ 

หลกัสูตร

และ

สาขาวิชาท่ี

เปิดสอนตรง

กบัความ

ตอ้งการ 

กระบวนการ

จดัการเรียน

การสอน

ทนัสมยั 

อาจารย์

ผูส้อนมี

ช่ือเสียง 

ความพร้อม

ดา้นอาคาร

สถานท่ี และ

อุปกรณ ์

การตดัสินใจศึกษาต่อ 1.00 0.83** 0.65** 0.84** 0.65** -0.11 

มหาวิทยาลยัมีช่ือเสียง

เป็นท่ียอมรับ 

 1.00 0.64** 0.99** 0.72** -0.02 

หลกัสูตรและสาขาวิชา

ท่ีเปิดสอนตรงกบัความ

ตอ้งการของตนเอง 

  1.00 0.65** 0.56** -0.04 

กระบวนการจดัการ

เรียนการสอนทนัสมยั 

   1.00 0.71** -0.04 

อาจารยผ์ูส้อนมีช่ือเสียง     1.00 0.02 

ความพร้อมดา้นอาคาร

สถานท่ี  

     1.00 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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จากตารางท่ี 4.8  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นทศันคติมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ

ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สามารถนาํไปตอบสมมุติฐาน

ท่ี 2 ไดด้งัน้ี 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นทศันคติมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบั

ปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ผลจากการวิเคราะห์พบว่า มีปัจจยั 4 ปัจจยัท่ีมี 

ความสัมพันธ์กับปัจจัยการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสถาบันบัณฑิต - 

พัฒนบริหารศาสตร์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 ได้แก่ กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ทันสมัย  (Pearson’s Correlation เท่ ากับ  0.84) มหาวิทยาลัยมี ช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ  (Pearson’s 

Correlation เท่ากบั 0.83) อาจารยผ์ูส้อนมีช่ือเสียง (Pearson’s Correlation เท่ากบั 0.65) และหลกัสูตร

และสาขาวิชาท่ีเปิดสอนตรงกบัความตอ้งการของตนเอง (Pearson’s Correlation เท่ากบั 0.65) 

 

4.4.2  ทดสอบสมมติฐานท่ี 3  ปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์ต่อการ

ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 

 

ตารางท่ี 4.9  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงมีความสัมพนัธ์ต่อ

การตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 การตดัสินใจ

ศึกษาต่อ 

บิดา มารดา 

หรือญาติพ่ีนอ้ง

แนะนาํใหม้า

เรียน 

เพ่ือนแนะนาํ

ให้มาเรียน 

ผูบ้งัคบับญัชา

แนะนาํใหม้า

เรียน 

การตดัสินใจศึกษาต่อ 1.00 -0.02 0.77** 0.52** 

บิดา มารดา หรือญาติพ่ีนอ้งแนะนาํ

ให้มาเรียน 

 1.00 0.05 0.02 

เพ่ือนแนะนาํให้มาเรียน   1.00 0.52** 

ผูบ้งัคบับญัชาแนะนาํให้มาเรียน    1.00 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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จากตารางท่ี 4.9  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงมีความสัมพนัธ์

ต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สามารถนาํไป

ตอบสมมุติฐานท่ี 3 ไดด้งัน้ี 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์ต่อการ

ตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ผลจากการวิเคราะห์

พบว่า เพื่อนแนะนาํให้มาเรียน และผูบ้งัคบับญัชาแนะนาํให้มาเรียน มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการ

ตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ี 0.01 (Pearson’s Correlation เท่ากบั 0.77 และ0.52) 

 

4.4.3  ทดสอบสมมติฐานท่ี 4  ปัจจัยด้านการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพันธ์ต่อการ

ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 

 

ตารางท่ี 4.10  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพนัธ์ต่อ

การตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 การตดัสินใจ

ศึกษาต่อ 

ความจาํเป็น

ในตาํแหน่ง

หนา้ท่ีการ

งานท่ีสูงขึ้น 

หรือตอ้งการ

เล่ือน

ตาํแหน่ง

ตอ้งการ 

ตอ้งการ

พฒันา

วิชาชีพของ

ตนเองใน

อนาคต 

ตอ้งการ

พฒันา

ศกัยภาพและ

ความรู้ ของ

ตนเอง เพ่ือ

เตรียมความ

พร้อม และ

ความสามารถ

ในการทาํงาน 

ค่าใชจ้่ายใน

การศึกษา 

ไดแ้ก่ ค่า

หน่วยกิต 

ค่าธรรมเนียม

การศึกษา ค่า

อุปกรณ์

การศึกษา  

การตดัสินใจศึกษาต่อ 1 0.69** 0.80** 0.77** 0.14 

ความจาํเป็นในตาํแหน่งหนา้ท่ีการ

งานท่ีสูงขึ้น หรือตอ้งการเล่ือน

ตาํแหน่งตอ้งการ 

 1 0.57** 0.54** 0.08 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ)  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพนัธ์

ต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 การตดัสินใจ

ศึกษาต่อ 

ความจาํเป็น

ในตาํแหน่ง

หนา้ท่ีการ

งานท่ีสูงขึ้น 

หรือตอ้งการ

เล่ือน

ตาํแหน่ง

ตอ้งการ 

ตอ้งการ

พฒันา

วิชาชีพของ

ตนเองใน

อนาคต 

ตอ้งการ

พฒันา

ศกัยภาพและ

ความรู้ ของ

ตนเอง เพ่ือ

เตรียมความ

พร้อม และ

ความสามารถ

ในการทาํงาน 

ค่าใชจ้่ายใน

การศึกษา 

ไดแ้ก่ ค่า

หน่วยกิต 

ค่าธรรมเนียม

การศึกษา ค่า

อุปกรณ์

การศึกษา  

ตอ้งการพฒันาวิชาชีพของตนเอง

ในอนาคต 

  1 0.63** 0.10 

ตอ้งการพฒันาศกัยภาพและ

ความรู้ ของตนเอง เพ่ือเตรียม

ความพร้อม และความสามารถใน

การทาํงาน 

   1 0.29** 

ค่าใชจ้่ายในการศึกษา ไดแ้ก่ ค่า

หน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ค่าอุปกรณ์การศึกษา 

    1.00 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

จากตารางท่ี  4.10  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยปัจจัยด้านการควบคุมพฤติกรรมมี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

สามารถนาํไปตอบสมมุติฐานท่ี 4 ไดด้งัน้ี 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยปัจจัยด้านการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพันธ์ต่อการ

ตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ผลจากการวิเคราะห์

พบว่า ความตอ้งการพฒันาวิชาชีพของตนเองในอนาคต ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพและความรู้ 

ของตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมและความสามารถในการทาํงานได ้ความจาํเป็นในตาํแหน่งหนา้ท่ี
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การงานท่ีสูงขึ้ นหรือต้องการเล่ือนตาํแหน่งต้องการ ทั้ ง 3 ปัจจัย มีความสัมพันธ์กับปัจจัยการ

ตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ี 0.01 (Pearson’s Correlation เท่ากบั 0.80, 0.77 และ0.69) 

 

4.4.4  ทดสอบสมมติฐานท่ี 5  ปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการ

ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 

 

ตารางท่ี 4.11  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นการรับรู้ส่ือสารการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อ

การตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 การตดัสินใจ

ศึกษาต่อ 

Google www.nida.ac.th Facebook 

จากเพจ 

NIDA 

Thailand 

Facebook 

จากเพจของ

คณะท่ี

ตอ้งการ

ศึกษา 

การตดัสินใจศึกษาต่อ 1 -0.02 0.67** 0.74** 0.54** 

 Google  1 0.03 -0.01 0.11 

www.nida.ac.th   1 0.47** 0.34** 

Facebook จากเพจ 

NIDA Thailand 

   1 0.42** 

Facebook จากเพจของ

คณะท่ีตอ้งการศึกษา 

    1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ตารางท่ี  4.11 (ต่อ)  ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการรับ รู้ส่ือส ารการตลาดมี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

การ

ตดัสินใจ

ศึกษาต่อ 

จดหมาย

ข่าวนิดา้ 

นกัศึกษา

ปัจจุบนั / 

ศิษยเ์ก่า / 

เพ่ือน 

ประกาศรับ

สมคัรผา่น

สถาบนัการศึกษา 

/ หน่วยงาน 

แผน่พบั / 

โปสเตอร์ 

หนงัสือพิมพ ์

/ วารสาร / 

นิตยสาร 

การตดัสินใจศึกษา

ต่อ 

1 -0.09 -0.06 0.02 -0.11 -0.09 

จดหมายข่าวนิดา้  1 0.49** 0.44** 0.67** 0.59** 

นกัศึกษาปัจจบุนั / 

ศิษยเ์ก่า / เพ่ือน 

  1 0.40** 0.32** 0.39** 

ประกาศรับสมคัร

ผา่น

สถาบนัการศึกษา / 

หน่วยงาน 

   1 0.45** 0.49** 

แผน่พบั / โปสเตอร์     1 0.85** 

หนงัสือพิมพ ์/ 

วารสาร / นิตยสาร 

     1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ตารางท่ี 4.11 (ต่อ)  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการรับรู้ส่ือสารการตลาดมี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

การ

ตดัสินใจ

ศึกษาต่อ 

NIDA 

Open 

House 

ประกวด

วิทยานิพนธ์

ระดบั

บณัฑิตศึกษา

เครือข่ายพฒั

นบริหาร

ศาสตร์ 

งานอบรม 

/ สัมมนา

วิชาการ

ของนิดา้ 

โทรทศัน์ / 

วิทย ุทัว่ไป 

รายการวิทย ุ

/ โทรทศัน์

ของนิดา้ 

การตดัสินใจศึกษา

ต่อ 

1 -0.17* -0.09 -0.06 -0.19* -0.19* 

NIDA Open House  1 0.82** 0.70** 0.65** 0.75** 

ประกวดวิทยานิพนธ์

ระดบับณัฑิตศึกษา

เครือข่ายพฒันบริ

หารศาสตร์ 

  1 0.79** 0.66** 0.76** 

งานอบรม / สัมมนา

วิชาการของนิดา้ 

   1 0.65** 0.69** 

โทรทศัน์ / วิทย ุ

ทัว่ไป 

    1 0.85** 

รายการวิทย ุ/ 

โทรทศันข์องนิดา้ 

     1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

จาก ตารางท่ี  4.11  ค วาม สั ม พัน ธ์ระห ว่างปั จจัยด้าน การรับ รู้ ส่ื อส ารการตล าดมี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

สามารถนาํไปตอบสมมุติฐานท่ี 5 ไดด้งัน้ี 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นการรับรู้ส่ือสารการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ

ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ผลจากการวิเคราะห์พบว่า มี 6 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับปัจจัยการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมี 3 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวก 

ได้แ ก่  Facebook จากเพ จ NIDA Thailand (Pearson’s Correlation เท่ ากับ  0.74) www.nida.ac.th 

(Pearson’s Correlation เท่ากับ 0.74) และ Facebook จากเพจของคณะท่ีต้องการศึกษา (Pearson’s 

Correlation เท่ากบั 0.54) ในส่วนของปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงลบ ไดแ้ก่ รายการวิทยุ / โทรทศัน์

ทั่วไป, รายการวิทยุ / โทรทัศน์ของนิด้า (Pearson’s Correlation เท่ากันท่ี -0.19) และ NIDA Open 

House (Pearson’s Correlation เท่ากบั -0.17) 

 

4.5  ปัจจัยท่ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ การตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท ใน

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพฯ 

 

4.5.1  สมมติฐานท่ี  6  ปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่ มอ้างอิง ปัจจัยด้านการควบคุม

พฤติกรรม ปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาด พยากรณ์การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา

โท ในสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

4.5.1.1  วิเคราะห์โมเดลท่ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ การตดัสินใจศึกษาต่อ

ระดบัปริญญาโท ในสถาบนัฯ โดยใชค้่าเฉล่ียรวมของแต่ละปัจจยัในการพยากรณ์ 

 

ตารางท่ี 4.12  แสดงผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโมเดล การตดัสินใจศึกษาต่อระดบั

ปริญญาโท ในสถาบนัฯ โดยใช้ค่าเฉล่ียรวมของแต่ละปัจจยัในการพยากรณ์ ดว้ยวิธีการวิเคราะห์

การถดถอย (Regression analysis) 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

 0.83 0.69 0.68 0.25 
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จากตารางท่ี 4.12  ผลการวิเคราะห์พบว่า ความเหมาะสมของโมเดล การตดัสินใจศึกษาต่อ

ระดับปริญญาโท ในสถาบันฯ โดยใช้ค่าเฉ ล่ียรวมของแต่ละปัจจัยในการพยากรณ์  ซ่ึ งมี

ประสิทธิภาพในการพยาการณ์ การตดัสินใจศึกษาต่อไดร้้อยละ 0.69 ( R2 = 0.69) 

 

ตารางท่ี 4.13  แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณการตัดสินใจศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโท ในสถาบนัฯ โดยใช้ค่าเฉล่ียรวมของแต่ละปัจจยัในการพยากรณ์ ดว้ยวิธีการวิเคราะห์

การถดถอย (Regression analysis) 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Regression 22.33 3.00 7.44 115.82 0.00 

Residual 10.09 157.00 0.06   

Total 32.42 160.00    

 

จากตารางท่ี 4.13  ผลการวิเคราะห์พบว่า การตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท ใน

สถาบนัฯ โดยใชค้่าเฉล่ียรวมของแต่ละปัจจยัในการพยากรณ์ มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกบักลุ่มตวั

แปรอิสระ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางท่ี 4.14  แสดงผลการพยากรณ์การตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ใน

สถาบันฯ โดยใช้ค่าเฉล่ียรวมของแต่ละปัจจัยในการพยากรณ์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอย 

(Regression analysis) 

ปัจจัยท่ีมีประสิทธิภาพในการ

พยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

(Constant) 0.24 0.26  0.94 0.35 

ปัจจยัดา้นการควบคุมพฤติกรรม 0.46 0.06 0.47 7.64 0.00 

ปัจจยัดา้นทศันคติ 0.42 0.07 0.36 6.24 0.00 

ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 0.13 0.06 0.12 2.20 0.03 
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จากตารางท่ี 4.14  การพยากรณ์การตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ในสถาบนั

ฯ โดยใช้ทุกปัจจยัในการพยากรณ์ ดว้ยวิธีการวิเคราะห์การถดถอย (Regression analysis) สามารถ

นาํไปตอบสมมุติฐานท่ี 6 ไดด้งัน้ี 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัท่ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์การตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา

ต่อระดับปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ คือ  ปัจจยัดา้นการควบคุมพฤติกรรม 

(p1) ปัจจยัดา้นทศันคติ (p2) ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (p3) 

จากผลการวิเคราะห์ท่ีได้สามารถนํามาเขียนเป็นสมการท่ีมีประสิทธิภาพพยากรณ์การ

ตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ไดด้งัน้ี 

y = 0.24 + 0.46(p1) + 0.42(p2) + 0.13(p3) 

ทั้งน้ีสามารถจาํแนกรายปัจจยัในการพยากรณ์โมเดลท่ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ การ

ตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ในสถาบนัฯ ได ้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

4.5.1.2  วิเคราะห์โมเดลท่ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ การตดัสินใจศึกษาต่อ

ระดบัปริญญาโท ในสถาบนัฯ โดยจาํแนกรายปัจจยัในการพยากรณ์ 

 

ตารางท่ี 4.15  แสดงผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโมเดล การตดัสินใจศึกษาต่อระดบั

ปริญญาโท ในสถาบันฯ โดยจาํแนกรายปัจจยัในการพยากรณ์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอย 

(Regression analysis) 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

 0.93 0.87 0.87 0.16 

 

จากตารางท่ี 4.15  ผลการวิเคราะห์พบว่า ความเหมาะสมของโมเดล การตดัสินใจศึกษาต่อ

ระดบัปริญญาโท ในสถาบนัฯ โดยจาํแนกรายปัจจยัในการพยากรณ์ ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการพยา

การณ์ การตดัสินใจศึกษาต่อไดร้้อยละ 0.87 ( R2 = 0.87) 
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ตารางท่ี 4.16  แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณการตัดสินใจศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโท ในสถาบันฯ โดยจาํแนกรายปัจจยัในการพยากรณ์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอย 

(Regression analysis) 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Regression 28.31 8.00 3.54 130.66 0.00 

Residual 4.12 152.00 0.03   

Total 32.42 160.00    

จากตารางท่ี 4.16  ผลการวิเคราะห์พบว่า การตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท ใน

สถาบนัฯ โดยจาํแนกรายปัจจยัในการพยากรณ์ มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกบักลุ่มตวัแปรอิสระ 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางท่ี 4.17  แสดงผลการพยากรณ์การตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ใน

สถาบันฯ โดยจําแนกรายปัจจัยในการพยากรณ์  ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอย (Regression 

analysis) 

ปัจจัยท่ีมีประสิทธิภาพในการ

พยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

(Constant) 0.15 0.15  1.00 0.32 

กระบวนการจดัการเรียนการสอน

ทนัสมยั 

0.25 0.05 0.27 5.18 0.00 

หลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน

ตรงกบัความตอ้งการของตนเอง 

0.01 0.03 0.01 0.01 0.99 

เพื่อนแนะนาํใหม้าเรียน 0.14 0.05 0.15 3.08 0.00 

ตอ้งการพฒันาวิชาชีพของตนเองใน

อนาคต 

0.18 0.04 0.23 5.04 0.00 
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ตารางท่ี 4.17 (ต่อ)  แสดงผลการพยากรณ์การตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 

ในสถาบนัฯ โดยจาํแนกรายปัจจยัในการพยากรณ์ ดว้ยวิธีการวิเคราะห์การถดถอย (Regression 

analysis) 

ปัจจัยท่ีมีประสิทธิภาพในการ

พยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

ตอ้งการพฒันาศกัยภาพและความรู้ 

ของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อม 

และความสามารถในการทาํงานได ้

0.15 0.04 0.19 4.21 0.00 

ความจาํเป็นในตาํแหน่งหนา้ท่ีการ

งานท่ีสูงขึ้น หรือตอ้งการเล่ือน

ตาํแหน่งตอ้งการ 

0.06 0.03 0.07 1.59 0.11 

Facebook จากเพจ NIDA Thailand 0.15 0.04 0.15 3.66 0.00 

Facebook จากเพจของคณะท่ี

ตอ้งการศึกษา 

0.07 0.03 0.08 2.34 0.02 

 

จากตารางท่ี 4.17  ผลการวิเคราะห์เม่ือจาํแนกรายปัจจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีประสิทธิภาพในการ

พยากรณ์การตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท คือ กระบวนการจดัการเรียนการสอน

ทนัสมยั (x1) หลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอนตรงกบัความตอ้งการของตนเอง (x3)  เพื่อนแนะนาํ

ให้มาเรียน (x3)  ต้องการพฒันาวิชาชีพของตนเองในอนาคต (x4)  ต้องการพัฒนาศักยภาพและ

ความรู้ของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมและความสามารถในการทาํงานได(้x5) ความจาํเป็นใน

ตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานท่ีสูงขึ้นหรือตอ้งการเล่ือนตาํแหน่งตอ้งการ (x6)   Facebook จากเพจ NIDA 

Thailand (x7)   Facebook จากเพจของคณะท่ีตอ้งการศึกษา (x8)   

จากผลการวิเคราะห์ท่ีได้สามารถนํามาเขียนเป็นสมการท่ีมีประสิทธิภาพพยากรณ์การ

ตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ไดด้งัน้ี  

y = 0.15 + 0.25(x1) + 0.01(x2) + 0.14(x3) + 0.18(x4) + 0.15(x5) + 0.06(x6) + 0.15(x7) + 0.07(x9) 
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บทที ่5 

บทสรุปและอภิปรายผล 

 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัพยากรณ์การตัดสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มีวตัถุประสงค์หลกั 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ดา้น

ทศันคติ ด้านการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ดา้นการควบคุมพฤติกรรม ดา้นการรับรู้ส่ือสารการตลาด 

และการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพฯ 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ดา้น

ทศันคติ ดา้นการคลอ้ยตามกลุม่อา้งอิง ดา้นการควบคุมพฤติกรรม ดา้นการรับรู้ส่ือสารการตลาด ต่อ

ปัจจยัการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพฯ และ 3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ 

การตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ของนกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรีในเขตกรุงเทพฯ สามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 

5.1  สรุปผลการศึกษาวิจัย  

 

การสรุปผลการวิจัยคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 7 ส่วน คือ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล 2) ปัจจัยด้าน

ทศันคติ 3) ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 4) ปัจจยัดา้นการควบคุมพฤติกรรม 5) ปัจจยัดา้น

การส่ือสารการตลาด 6) ปัจจยัท่ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ การตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญา

โท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และ 7) ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

5.1.1  ปัจจัยส่วนบุคคล  

ผลการศึกษาวิจยัปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า มีเพียงอาชีพหลกัของผูป้กครองท่ีแตกต่างกนัมีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย
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พบว่า ผูป้กครองท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานในองคก์รรัฐ มีความแตกต่าง

จากผูป้กครองท่ีมีอาชีพอ่ืนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

5.1.2  ปัจจัยด้านทัศนคต ิ

ผลการศึกษาวิจัยปัจจัยด้านทัศนคติ พบว่า หน่วยตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้าน

ทศันคติในระดบัสูงมาก ค่าเฉล่ียรวม 4.48 โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้นกระบวนการจดัการ

เรียนการสอนทันสมัย ค่าเฉล่ียท่ี 4.65 ปัจจัยกระบวนการจัดการเรียนการสอนทันสมัย และ

มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ มีค่าเฉล่ีย 4.65 และ 4.64 ตามลําดับ อย่างไรก็ดีปัจจัยด้าน

ทศันคติ อยูใ่นเกณฑสู์งมากทุกปัจจยั และยงัมีค่าเฉล่ียท่ีใกลเ้คียงกนัถึง 4 ปัจจยั 

ทั้งน้ีปัจจยัด้านทศันคติ ยงัมีความสัมพนัธ์กับปัจจยัการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโท ในสถาบันบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ได้แก่ กระบวนการ

จดัการเรียนการสอนทันสมัย (0.84) มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ (0.83) อาจารย์ผูส้อนมี

ช่ือเสียง (0.65) และหลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอนตรงกบัความตอ้งการของตนเอง (0.65) 

อีกทั้งปัจจยัดา้นทศันคติ ยงัมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ การตดัสินใจศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ดว้ย 2 ปัจจยั คือ กระบวนการจดัการเรียนการ

สอนทนัสมยั และหลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอนตรงกบัความตอ้งการของตนเอง 

 

5.1.3  ปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ 

ผลการศึกษาวิจยัปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง พบวา่หน่วยตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อ

ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงในระดบัสูงมาก ค่าเฉล่ียรวม 4.34 โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

คือ เพื่อนแนะนําให้มาเรียน ค่าเฉล่ียท่ี 4.64 อนัดับรองลงมาคือ ผูบ้งัคบับญัชาแนะนําให้มาเรียน 

ค่าเฉล่ียท่ี 4.52 

ทั้ งน้ีปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ทั้ ง 2 ปัจจัยยงัมีความสัมพันธ์กับปัจจัยการ

ตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติ มีค่าความสัมพนัธ ์(Pearson’s Correlation ) 0.77 และ0.52 ตามลาํดบั 

อีกทั้งปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ยงัมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ การตดัสินใจ

ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ดว้ย 1 ปัจจยั คือ เพื่อนแนะนาํให้

มาเรียน 
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5.1.4  ปัจจัยด้านการควบคุมพฤติกรรม 

ผลการศึกษาวิจยัปัจจยัดา้นการควบคุมพฤติกรรม พบว่าหน่วยตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อ

ปัจจยัดา้นการควบคุมพฤติกรรมในระดบัสูงมาก ค่าเฉล่ียรวม 4.49 โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ

ดา้นความตอ้งการพฒันาวิชาชีพของตนเองในอนาคตมีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.65 รองลงมาคือดา้นความ

ตอ้งการพัฒนาศกัยภาพและความรู้ของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมและความสามารถในการ

ทาํงานได้ และด้านความจาํเป็นในตาํแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีสูงขึ้นหรือต้องการเล่ือนตาํแหน่ง

ตอ้งการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.62 

ทั้งน้ีปัจจยัด้านการควบคุมพฤติกรรม ยงัมีความสัมพนัธ์กับปัจจยัการตดัสินใจเลือกเข้า

ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ 

ความตอ้งการพฒันาวิชาชีพของตนเองในอนาคต (0.80) ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพและความรู้ 

ของตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมและความสามารถในการทาํงานได ้(0.77) ความจาํเป็นในตาํแหน่ง

หนา้ท่ีการงานท่ีสูงขึ้นหรือตอ้งการเล่ือนตาํแหน่งตอ้งการ (0.69) 

อีกทั้งปัจจยัดา้นการควบคุมพฤติกรรม ทั้ง 3 ปัจจยั ยงัมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ การ

ตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

5.1.5  ปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาด 

ผลการศึกษาวิจยัดา้นการส่ือสารการตลาด พบว่าหน่วยตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อดา้นการ

ส่ือสารการตลาดในระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวม 3.02 โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ช่องทางการรับรู้

ข่าวสารทาง Facebook จากเพจ NIDA Thailand มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.68 รองลงมาคือช่องทางการรับรู้

ข่าวสารทาง www.nida.ac.th และช่องทางการรับรู้ข่าวสารทาง Facebook จากเพจของคณะท่ีสนใจ 

มีค่าเฉล่ีย 4.65 และ4.63 ตามลาํดบั 

ทั้งน้ีดา้นการส่ือสารการตลาด ยงัมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อ

ระดบัปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีมี

ความสัมพนัธ์เชิงบวก ไดแ้ก่ Facebook จากเพจ NIDA Thailand (0.74) www.nida.ac.th (0.74) และ 

Facebook จากเพจของคณะท่ีตอ้งการศึกษา (0.54) ในส่วนของปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงลบ ไดแ้ก่ 

รายการวิทยุ / โทรทศัน์ทั่วไป, รายการวิทยุ / โทรทศัน์ของนิด้า (-0.19) และ NIDA Open House (-

0.17) 
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5.1.6  ปัจจัยท่ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ การตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท ใน

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ตวัแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์การตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 

เม่ือพิจารณาตามดา้นของปัจจยัท่ีศึกษา สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1) ปัจจัยด้านทัศนคติ ได้แก่ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทันสมัย, หลักสูตรและ

สาขาวิชาท่ีเปิดสอนตรงกบัความตอ้งการของตนเอง  

2) ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ไดแ้ก่ เพื่อนแนะนาํใหม้าเรียน  

3) ปัจจยัดา้นการควบคุมพฤติกรรม ได้แก่ ตอ้งการพฒันาวิชาชีพของตนเองในอนาคต, 

ตอ้งการพัฒนาศกัยภาพและความรู้ของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมและความสามารถในการ

ทาํงานได,้ ความจาํเป็นในตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานท่ีสูงขึ้นหรือตอ้งการเล่ือนตาํแหน่งตอ้งการ 

เม่ือพิจารณาตามดา้นของปัจจยัท่ีศึกษา มีเพียงปัจจยั 3 ดา้นเท่านั้น แต่เม่ือแยกวิเคราะห์เป็น

รายปัจจยั จะมีปัจจยัในดา้นการส่ือสารการตลาด เขา้มาพยากรณ์ดว้ย 

4) ปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาด ได้แก่ Facebook จากเพจ NIDA Thailand, Facebook 

จากเพจของคณะท่ีตอ้งการศึกษา 

 

5.1.7  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 6 ขอ้ จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี

ในเขตกรุงเทพฯ จาํนวน 400 คน สามารถผลสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1) สมมติฐานท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อ

ในระดบัปริญญาโท แตกต่างกนั  จากผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีการวิเคราะห์ความแตกต่าง

ระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มเพศและสถานท่ีพกัอาศยั โดยใช้วิธี Independent Samples Test 

และทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มปัจจยัค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือนและอาชีพ

หลกัของผูป้กครอง โดยใช้วิธี ANOVA พบว่า เพศ สถานท่ีพกัอาศยั และค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน 

ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 

ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ แต่ในปัจจยัอาชีพหลกัของผูป้กครอง พบว่า อาชีพหลกัของ

ผูป้กครองท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ โดยพบว่า ผูป้กครองท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/
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พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานในองค์กรรัฐ มีความแตกต่างจากผูป้กครองท่ีมีอาชีพอ่ืนอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

2) สมมติฐานท่ี 2  ปัจจยัด้านทศันคติมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดับ

ปริญ ญ าโท  จากผลการทดสอบ สมมติฐานด้วยวิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์  (Pearson’s 

Correlation) พบว่า 4 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญา

โท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ กระบวนการจดัการเรียน

การสอนทนัสมยั (0.84) มหาวิทยาลยัมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ (0.83) อาจารยผ์ูส้อนมีช่ือเสียง (0.65) 

และหลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอนตรงกบัความตอ้งการของตนเอง (0.65) จึงนาํไปสู่การยอมรับ

สมมติฐานการวิจยัดงักล่าว 

3) สมมติฐานท่ี 3  ปัจจยัด้านการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงมีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจ

ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จากผลการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการวิเคราะห์ความสัมพนัธ ์

(Pearson’s Correlation) พบว่า เพื่อนแนะนาํให้มาเรียน(0.77) และผูบ้งัคบับญัชาแนะนาํให้มาเรียน

(0.52) มีความสัมพันธ์กับปัจจัยการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงนําไปสู่การยอมรับสมมติฐานการวิจัย

ดงักล่าว 

4) สมมติฐานท่ี 4  ปัจจยัดา้นการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจศึกษา

ต่อในระดบัปริญญาโท จากผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีการวิเคราะห์ความสัมพนัธ ์(Pearson’s 

Correlation) พ บ ว่ า  ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร พั ฒ น า วิ ช า ชี พ ข อ ง ต น เอ ง ใ น อ น า ค ต  (0.80)  

ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพและความรู้ของตนเองเพื่อเตรียมความพร้อม และความสามารถในการ

ทาํงานได ้(0.77) ความจาํเป็นในตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานท่ีสูงขึ้นหรือตอ้งการเล่ือนตาํแหน่งตอ้งการ

(0.69) มีความสัมพันธ์กับปัจจัยการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงนําไปสู่การยอมรับสมมติฐานการวิจัย

ดงักล่าว 

5) สมมติฐานท่ี 5  ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจศึกษาต่อ

ในระดบัปริญญาโท จากผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ (Pearson’s 

Correlation) พบว่า มี 6 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับปัจจยัการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโท ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมี 3 ปัจจัยท่ีมี

ความสัมพนัธ์เชิงบวก ไดแ้ก่ Facebook จากเพจ NIDA Thailand (0.74) www.nida.ac.th (0.74) และ 
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Facebook จากเพจของคณะท่ีตอ้งการศึกษา (0.54) ในส่วนของปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงลบ ไดแ้ก่ 

รายการวิทยุ / โทรทศัน์ทัว่ไป (-0.19)  รายการวิทยุ / โทรทศัน์ของนิด้า (-0.19) และ NIDA Open 

House (-0.17) จึงนาํไปสู่การยอมรับสมมติฐานการวิจยัดงักลา่ว 

6) สมมติฐานท่ี 6  ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ปัจจยัดา้นการ

ควบคุมพฤติกรรม ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาด พยากรณ์การตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พบว่า ปัจจยัท่ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์

การตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท คือ  ปัจจยัดา้นการควบคุมพฤติกรรม (p1) ปัจจยั

ดา้นทศันคติ (p2) ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (p3) 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 

ปัจจยัท่ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์การตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ใน

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พบว่า ปัจจยัด้านการควบคุมพฤติกรรม มีประสิทธิภาพมาก

ท่ีสุดในการพยากรณ์ รองลงมาคือปัจจัยด้านทัศนคติ และปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 

ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอนทันสมัย  มี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด รองลงมาคือ ตอ้งการพฒันาวิชาชีพของตนเองในอนาคต  ตอ้งการพฒันา

ศกัยภาพและความรู้ของตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมและความสามารถในการทาํงานได ้ Facebook 

จากเพจ NIDA Thailand  เพื่อนแนะนําให้มาเรียน  Facebook จากเพจของคณะท่ีต้องการศึกษา  

ความจาํเป็นในตาํแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีสูงขึ้นหรือตอ้งการเล่ือนตาํแหน่งตอ้งการ  และหลกัสูตร

และสาขาวิชาท่ีเปิดสอนตรงกบัความตอ้งการของตนเอง ตามลาํดบั 

จากผลการวิจยั สามารถเขียนปัจจยัท่ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์การตดัสินใจเลือกเขา้

ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ไดด้งัน้ี 
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ปัจจยัดา้นทศันคติ 

ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 

ปัจจยัดา้นการควบคุมพฤติกรรม 

การตดัสินใจศึกษาต่อ 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาด 

R2 = 0.69 

*  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
 

ภาพท่ี 5.1  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการพยากรณ์การตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อ

ระดับปริญญาโท  ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอย 

(Regression analysis) 

 

จากภาพท่ี 5.1  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์การตดัสินใจเลือก

เขา้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสถาบนัฯ พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ปัจจยั

ดา้นการควบคุมพฤติกรรม มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ 

จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์การตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อ

ระดบัปริญญาโท ในสถาบนัฯ สามารถเขียนแจกแจงรายละเอียด ไดด้งัน้ี 
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ปัจจยัดา้นทศันคติ 

ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 

ปัจจยัดา้นการควบคุมพฤติกรรม 

การตดัสินใจศึกษาต่อ 

ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาด 

-  ช่ือเสียงของมหาวทิยาลยั 

-  ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน  

-  ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน  

-  ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 

-  ดา้นอาคารสถานท่ี 

-  ครอบครัว 

-  เพ่ือน 

-  ผูบ้งัคบับญัชา 

-  ดา้นเหตุผลส่วนตวั 

-  ดา้นราคา 

-  การโฆษณา, ประชาสมัพนัธ์ 

-  การตลาดทางตรง  

-  การตลาดแบบออนไลน ์

-  โปรโมชัน่ 

-  การขายโดยใชพ้นกังานขาย  

-  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

-  ช่องทางการจดัจาํหน่าย  
 

ภาพท่ี 5.2  แจกแจงรายละเอียดปัจจยัท่ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ฯ 
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ทั้งน้ีผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัด้านทศันคติ ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ปัจจยัด้าน

การควบคุมพฤติกรรม มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ ท่ีระดบันัยสาํคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสามารถ

นาํมาออกแบบจาํลอง ปัจจยัท่ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์การตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบั

ปริญญาโท ในสถาบนัฯ ไดด้งัน้ี 

  

 

 

 
ปัจจยัดา้นทศันคติ 

ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 

ปัจจยัดา้นการควบคุมพฤติกรรม 

-  ช่ือเสียงของมหาวทิยาลยั 

-  ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน  

-  ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน  

-  ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 

-  ดา้นอาคารสถานท่ี 

-  ครอบครัว 

-  เพ่ือน 

-  ผูบ้งัคบับญัชา 

-  ดา้นเหตุผลส่วนตวั 

-  ดา้นราคา 

การตดัสินใจศึกษาต่อ 

β = 0.41 

(t. = 6.07) 

β = 0.16 

(t. = 2.57) 

 

β = 0.45 

(t. = 2.57) 

 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

R2 = 0.69 

 
 

ภาพท่ี 5.3  แบบจาํลองปัจจยัท่ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์การตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา

ต่อระดบัปริญญาโท ในสถาบนัฯ 
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ปัจจัยด้านท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสถาบันฯ 

ปัจจยัด้านทศันคติ จากการวิจยัพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นน้ีอยู่ในเกณฑ์

ระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยัก็ยงัพบว่าทุกปัจจยัอยู่ในเกณฑ์ระดบัมากท่ีสุด จาก

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ว่าดว้ยเร่ืองทศันคติต่อพฤติกรรมไดก้ล่าวไวว้่า “ทศันคติต่อพฤติกรรม

นั้นเป็นผลท่ีเกิดขึ้นจากความเช่ือเชิงพฤติกรรม และความเช่ือเชิงพฤติกรรมมาจากการเช่ือมโยง

พฤติกรรมท่ีสนใจกับความคาดหวงัในผลลพัธ์ ความเช่ือเชิงพฤติกรรมเป็นความรู้สึกต่อความ

เป็นไปได้ในการเกิดผลลัพธ์ท่ีมาจากพฤติกรรมนั้น ๆ”  จากผลการวิจัยปัจจัยด้านทัศนคติและ

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน วา่ดว้ยเร่ืองทศันคติต่อพฤติกรรม จึงอาจกล่าวไดว้่า ปัจจยัดา้นทศันคติ มี

ผลต่อการตดัสินในการศึกษาต่อเป็นอยา่งมาก ทั้งยงัเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีของสถาบนัดว้ย ไม่วา่จะเป็น

ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั ครู อาจารย์ มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ หลักสูตรการเรียนการสอน และ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ลว้นแลว้แต่ส่งผลในระดบัมากท่ีสุด ดงันั้นการสร้างมาตรฐานท่ีดีของมหาวิทยาลยั 

ทั้ งด้านการพัฒนาทั้ งบุคลกร หรือหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นท่ียอมรับ และตรงความ

ตอ้งการของนักศึกษาจะเป็นผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อเป็นอย่างมาก อีกทั้ง ประดิษฐ์พงศ์  โต

ธรรมเจริญ (2555) ได้กล่าวว่า เม่ือพิจารณาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนปริญญาโทหลักสูตร

บริหารธุรกิจระหว่างมหาวิทยาลยัรัฐบาลกบัมหาวิทยาลยัเอกชน โดยการเปรียบเทียบจาํแนกตาม

ประเภทของสถาบันศึกษา ในภาพรวมพบว่า มหาวิทยาลัยรัฐบาลมีระดับความสําคัญสูงกว่า

มหาวิทยาลยัเอกชน และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุก ๆ ดา้นนัน่คือ ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้น

หลกัสูตรการศึกษา ดา้นค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตร และดา้นความเช่ือถือของสถาบนั มหาวิทยาลยั

รัฐบาลมีระดบัความสาํคญัสูงกวา่มหาวิทยาลยัเอกชน จากผลวิจยัดงักล่าว แสดงให้เห็นวา่ นกัศึกษา

ต่างให้ความสําคัญและมีความเช่ือมั่นในมหาวิทยาลัยรัฐบาลมากกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน จาก

งานวิจยัท่ีกล่าวมายงัช่วยเสริมจุดเด่นและความเช่ือมัน่ให้กบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ท่ี

เป็นมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ และเป็นมหาวิทยาลยัชั้นนาํระดบัประเทศมายาวนาน พีระ พนัธุ์

งาม (2559) ไดใ้ห้ความคิดเห็นไวว้่า “การสร้างจุดขายทางการศึกษาเพื่อเป็นตวัเร่งการตดัสินใจใน

การศึกษาปรากฏออกมาในลกัษณะของความร่วมมือรูปแบบต่าง ๆ เช่น การทาํทวิปริญญาแห่งสอง

สถาบนั ความร่วมมือกบัต่างประเทศทั้งน้ีเพื่อสร้างความศกัด์ิสิทธ์ิแห่งความเป็นสากลการจดัทาํ 

MOU กับสถาบนัการเงินเพื่อให้นักศึกษาสะดวกในการกู้ยืมเงินเรียน” เช่นเดียวกนั การทาํ MOU 

กบัมหาวิทยาลยัชั้นนาํ ทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น ก็เป็นการสร้างความน่าเช่ือถือและเป็น

การแลกเปล่ียนความรู้ในบางส่วนท่ีสถาบันอาจจะยังคาดอยู่ แต่อย่างไรก็ตามการวางแผน
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ประชาสัมพนัธ์อย่างตรงจุด เพื่อสร้างการรับรู้ใหม่ ๆ ให้กบันกัศึกษา และเป็นการสร้างภาพลกัษณ์

ท่ีดีให้กบัสถาบนั และเพื่อกระตุน้ให้เกิดการเลือกตดัสินใจศึกษาต่อในสถาบนันั้นก็ยงัตอ้งทาํอย่าง

ต่อเน่ืองและตอบโจทยแ์ก่นักศึกษาท่ีกาํลงัสนใจศึกษาต่อ เม่ือทาํการวิเคราะห์การถดถอย เพื่อหา

ปัจจยัท่ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์การตดัสินใจศึกษาต่อ ระดบัปริญญาโท ในสถาบนัฯ พบว่า

ปัจจยัด้านทัศนคติ มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์เป็นอนัดับท่ีสอง โดยเม่ือวิเคราะห์รายปัจจยั

พบว่า กระบวนการจดัการเรียนการสอนทนัสมยั มีค่าความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบั

ปริญญาโทมากท่ีสุด รองลงมาคือหลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอนตรงกบัความตอ้งการของตนเอง 

เช่นเดียวกับงานวิจยัของ พรรณพนัช จนัหา  (2558) ได้กล่าวไวใ้นงานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ความตอ้งการศึกษาต่อระดบัปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติ

ต่อภาพลกัษณ์อยู่ในระดบัดีมาก รองลงมาอยู่ในระดบัดี 5 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ อาจารย ์หลกัสูตร 

การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

ตามลาํดบั ศศิธร บูรณ์เจริญ (2560) ได้กล่าวไวใ้นงานวิจยัว่า ผลศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับ

ตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อหลกัสูตรระดบัปริญญาโท 9 ดา้น พบว่า ปัจจยัดา้นหลกัสูตรและการจดัการ

เรียนการสอน ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัและมีการปฏิบัติงานจริง ได้ค่า

คะแนนสูงสูดเฉล่ีย ตามดว้ยปัจจยัดา้นบุคลากร โดยเฉพาะอาจารยผ์ูส้อนซ่ึงมีความรู้ความสามารถ

และเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีสอนเป็นอย่างดี และปัจจยัดา้นความเช่ือถือของสถาบนั ซ่ึงปัจจยัอ่ืน ๆ 

ในด้านทัศนคติของงานวิจัยน้ีก็ให้ผลท่ีใกลเ้คียงกับงานวิจยัของ พรรณพนัช จนัหา  (2558) คือ 

หลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอนตรงกบัความตอ้งการของตนเอง  อาจารยผ์ูส้อนมีช่ือเสียง และ

ความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี และอุปกรณ์อาํนวยความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับ 

อากาศ บริการสารสนเทศ ฯลฯ 

ปัจจยัด้านการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง นักศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านน้ีอยู่ในเกณฑ์

ระดบัมากท่ีสุด เม่ือทาํการวิเคราะห์การถดถอยเพื่อหาปัจจยัท่ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์การ

ตัดสินใจศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ในสถาบันฯ พบว่าปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มี

ประสิทธิภาพในการพยากรณ์เป็นอนัดบัท่ีสาม โดยเม่ือวิเคราะห์รายปัจจยัพบวา่ เพื่อนแนะนาํใหม้า

เรียน มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์การตัดสินใจศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ในสถาบันฯ จาก

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน วา่ดว้ยเร่ืองบรรทดัฐานกลุ่มอา้งอิง ไดก้ล่าวไวว้า่ “การรับรู้ความคาดหวงั

ในพฤติกรรมของบุคคล ของกลุ่มคนสําคัญหรือกลุ่มอ้างอิง (Important referent) เช่น เพื่อน 

ครอบครัว ผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ ซ่ึงความเขม้ขน้ของความเช่ือเชิงบรรทดัฐานขึ้นกบัระดบัความ
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ตอ้งการท่ีจะคลอ้ยตามบุคคลหรือกลุ่มอา้งอิงเหล่านั้น” จากทฤษฎีดงักล่าวจึงตีความไดว้่า หน่วย

ตวัอย่างท่ีสนใจศึกษาต่อในสถาบันนั้นไดรั้บอิทธิพลจากเพื่อนมากท่ีสุด เป็นไปไดว้่านักศึกษา

อาจจะมีเพื่อนหรือคนรู้จกั เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ รู้จกัสถาบนัหรือเรียนอยู่ท่ีสถาบนัเป็นผู ้

แนะนาํ เช่นเดียวกนั นกัศึกษาอาจจะมีผูบ้งัคบับญัชา ท่ีเป็นศิษยเ์ก่า หรือเป็นผูท่ี้รู้จกัสถาบนัและให้

การยอมรับในสถาบนัเป็นผูแ้นะนาํ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกวรรณ ตณัฑสิทธ์ิ (2559) พบว่า

กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัปัจจยัสถาบนัท่ีเคยจบการศึกษามีญาติหรือเพื่อนท่ีเคยศึกษามาก่อน

แนะนํามา ผูป้กครอง ครูอาจารย ์ญาติ พี่น้องหรือเพื่อนแนะนํามา กล่าวได้ว่ากลุ่มอ้างอิงท่ีเป็น

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อ ดังนั้นจากผลการวิจยั สถาบนัควรให้ความสําคญักับ

นกัศึกษาปัจจุบนั หรือศิษยเ์ก่า ในการช่วยประชาสัมพนัธ์ช่ือเสียง หลกัสูตรการเรียนการสอน หรือ

แมแ้ต่การรับสมคัรการศึกษา ซ่ึงถือเป็นเร่ืองท่ีไม่ควรมองขา้ม และสถาบนัเองควรให้ความสําคญั

กบัการวางแผนการประชาสัมพนัธ์รูปแบบการส่ือสารแบบปากต่อปากดว้ย เพราะเป็นการส่ือสารท่ี

มีความน่าเช่ือถือ เน่ืองจากขอ้มูลมาจากกลุ่มคนใกลต้วั จึงเกิดความน่าเช่ือถือ และมีการคลอ้ยตาม

ไดง้่าย 

ปัจจยัดา้นการควบคุมพฤติกรรม นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นน้ีอยู่ในเกณฑร์ะดบั

มากท่ีสุดและเม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยัในดา้นน้ี ก็ยงัพบว่าทุกปัจจยัอยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก เม่ือทาํ

การวิเคราะห์การถดถอย เพื่อหาปัจจยัท่ีมีประสิทธิภาพในการพยาการณ์การตดัสินใจศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาโท ในสถาบันฯ พบว่าปัจจัยด้านการควบคุมพฤติกรรม มีประสิทธิภาพในการ

พยากรณ์เป็นอนัดบัท่ีหน่ึง โดยเม่ือวิเคราะห์รายปัจจยัพบว่า ความตอ้งการพฒันาวิชาชีพของตนเอง

ในอนาคต มีค่าความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทมากท่ีสุด รองลงมาคือ 

ตอ้งการพัฒนาศกัยภาพและความรู้ ของตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมและความสามารถในการ

ทาํงานได ้และความจาํเป็นในตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานท่ีสูงขึ้นหรือตอ้งการเล่ือนตาํแหน่งตอ้งการ 

ตามลาํดบั จากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ว่าดว้ยเร่ืองการรับรู้การควบคุมเชิงพฤติกรรม ไดก้ล่าวไว้

ว่า “การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมเป็นการรับรู้ของบุคคลเก่ียวกบัความสามารถของตนท่ีกระทาํ

พฤติกรรมนั้น ๆ ซ่ึงประเมินไดจ้ากผลรวมของความเช่ือการมีส่ิงควบคุมการกระทาํพฤติกรรมซ่ึง

เป็นส่ิงท่ีเขา้ถึงได ้ร่วมกบัการรับรู้ระดบัอาํนาจของปัจจยันั้น ๆ” จากทฤษฎีดงักล่าวจึงตีความไดว้่า 

นักศึกษาท่ีตอ้งการศึกษาต่อไดค้ิดและตดัสินใจแลว้ถึงส่ิงท่ีจะกระทาํนั้น เป็นส่ิงท่ีเหมาะสม และ

ควรกระทาํเป็นอนัดบัแรกคือ ความตอ้งการพฒันาวิชาชีพของตนเองในอนาคต และความจาํเป็นใน

ตําแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีสูงขึ้ นหรือต้องการเล่ือนตําแหน่งต้องการ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ  
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สุภาภรณ์ วงษ์ทน (2558) กล่าวว่า กลุ่มท่ีมีแนวโนม้ท่ีตอ้งการศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา ของ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบว่าความตอ้งการศึกษาต่อในลกัษณะเรียนนอกเวลาราชการและ

มีปัญหา/เหตุผล/ปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุดท่ีตอ้งการศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เฉพาะดา้น ซ่ึงคลอ้ยตาม

ทฤษฎีเร่ืองทุนมนุษย ์สรุปได้ว่า การศึกษาเรียนรู้เป็นการลงทุน และเป็นการได้มาซ่ึงความรู้ท่ี

เพิ่มขึ้นก็เป็นการเพิ่มทุนให้กบับุคคลคนนั้น ท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนกลบัมา เป็นผลกาํไรท่ีจะไดรั้บ 

ทั้งในรูปแบบความภาคภูมิใจ หรือโอกาสท่ีจะไดรั้บเงินค่าจา้งเพิ่มมากขึ้น หรือโอกาสท่ีจะไดเ้ลือก

งานในตาํแหน่งท่ีตอ้งการมากขึ้น ดงันั้นแลว้เม่ือพิจารณจากผลงานวิจยั สถาบนัควรนาํเสนอขอ้มูล

ผลลัพธ์ของการมาศึกษา ณ สถาบันการศึกษาน้ีว่าเม่ือสําเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาจะได้รับ

อะไรบา้ง เช่นสามารถนําความรู้ความสามารถไปพฒันาวิชาชีพของตนเองไดใ้นอนาคตเพื่อเพิ่ม

ศกัยภาพการแขง่ขนัท่ีดีได ้และพร้อมท่ีจะกา้วสู่ตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานท่ีสูงขึ้น 

ดงันั้นจากผลการวิจยัทั้ง 3 ดา้น สถาบนัควรศึกษาแนวโนม้ความตอ้งการท่ีจะศึกษาต่อ ว่า

นักศึกษากาํลงัสนใจในด้านใดและสาขาใดบา้ง ท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยม เพื่อสามารถเปิดหลกัสูตรได้

ทนัสมยัยิ่งขึ้น เพราะจะส่งผลต่อการวางแผนการประชาสัมพนัธ์ เร่ืองกระบวนการจดัการเรียนการ

สอนทนัสมยั หลกัสูตร สาขาวิชาท่ีเปิดสอนให้ตรงกบัความตอ้งการของนกัศึกษา ซ่ึงเป็นประเด็น

หลกัท่ีทาํให้นักศึกษาตดัสินใจศึกษาต่อได ้ทั้งน้ีการประชาสัมพนัธ์ถึงภาพลกัษณ์ของสภาบนั ครู 

อาจารย ์เร่ืองการเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐ และการทาํความร่วมมือแลกเปล่ียนความรู้ (MOU) กับ

หน่วยงานต่าง ๆ ก็เป็นส่ิงท่ีจาํเป็น เพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นถึงความรู้เฉพาะด้าน ท่ีตวันักศึกษาหรือ

บุคคลทัว่ไปท่ีสนใจศึกษาต่อจะไดรั้บ ทั้งน้ีการสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บันกัศึกษาหรือบุคคลทัว่ไปท่ี

สนใจศึกษาต่อไดเ้ช่ือมัน่วา่ เม่ือคุณมาเรียนท่ีน้ีคุณจะไดรั้บความรู้ท่ีมากพอท่ีจะประสบความสาํเร็จ

ในการทาํงาน มีโอกาสไดก้้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน และคุณจะได้รับการยอมรับในสังคม โดย

ทางเลือกหน่ึงคือการนําศิษย์เก่าท่ีประสบความสําเร็จในตําแหน่งต่าง ๆ มานําเสนอ การสร้าง

เครือข่ายท่ีดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องก็เป็นอีกอย่างหน่ึงท่ีน่าสนใจเพราะจะทาํให้นักศึกษาหรือบุคคล

ทัว่ไปท่ีสนใจศึกษาต่อ มองเห็นถึงช่องทางท่ีจะไดรู้้จกักบับุคลลท่ีประสบความสําเร็จไปแลว้ โดย

นาํขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้มาเป็นแนวทางการประชาสัมพนัธ์ของสถาบนั ช่องทางการส่ือสารควร

ใชส่ื้อออนไลน์ ไดแ้ก่ ส่ือสังคมออนไลน์ และเว็บไซด์ โดยสถาบนัควรสนับสนุนการผลิตขอ้มูล

ออกมา เพื่อการส่ือสารกบันกัศึกษาท่ีตอ้งการศึกษาต่อปริญญาโท หรือบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจศึกษาต่อ 

ในแบบรูปภาพ คลิปวิดีโอ ภาพน่ิง หรือบทความต่าง ๆ กระตุน้ให้เกิดการส่งต่อของขอ้มูล (Share) 
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ดงักล่าว เพราะจากผลการวิจยัพบว่าเพื่อนคือบุคคลสําคญัท่ีอิทธิพลต่อความน่าเช่ือถือของขอ้มูล

และส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อ  

 

ปัจจัยด้านท่ีไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสถาบันฯ 

ปัจจยัส่วนบุคคล เกือบทุกปัจจยัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 

ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มีเพียงอาชีพหลกัของผูป้กครองท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยพบว่า 

ผูป้กครองท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานในองค์กรรัฐ มีความแตกต่างจาก

ผูป้กครองท่ีมีอาชีพอ่ืนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ในส่วนของปัจจัยเพศ ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ หมายความว่าไม่วา่จะเป็นเพศชาย หรือเพศหญิง

ก็ไม่มีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในคร้ังน้ี และปัจจยัเงินท่ีไดรั้บเป็นค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือน พบว่า

นักศึกษาส่วนใหญ่มีเงินท่ีไดรั้บเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน อยู่ในช่วง น้อยกว่า 15,000 – 30,000 

บาท แต่ก็ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติต่อการตดัสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีเก่ียวกับการลงทุนทางการศึกษาและทฤษฎีทุน

มนุษย ์ไดก้ล่าวว่า การมีประสบการณ์การทาํงานท่ีเพิ่มขึ้น ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และปัจจยั

อ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อผลิตภาพของมนุษย  ์เป็นการลงทุนอย่างหน่ึง เม่ือลงทุนแลว้ย่อมมีโอกาสได้รับ

ผลตอบแทนท่ีมากขึ้น ในด้านการศึกษาก็เช่นกันผูท่ี้ต้องการศึกษาต้องลงทุนในการศึกษา ทั้ ง

ค่าใช้จ่ายในการเรียน เวลาท่ีใช้ศึกษา ความเครียด และยงัมีส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีผูศึ้กษาต้องแลกมาเพื่อ

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจะไดรั้บในอนาคต  ดงันั้นแลว้จึงอาจกล่าวไดว้่าไม่ว่าจะเป็นเพศใด มีฐานะ

ทางการเงินเป็นอย่างไร หรือพกัอาศยัท่ีใด ถา้มีการพิจารณาแลว้เห็นถึงความคุม้ค่าท่ีจะลงทุนทาง

การศึกษาย่อมไม่ใช่อุปสรรคท่ีจะลงมือกระทาํ ผลการวิจยัเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบังานวิจยัของ 

พรรณพนัช  จนัหา (2558) พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศ อายุ และเกรดเฉล่ียสะสม ท่ีแตกต่างกนั มี

ความตอ้งการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ไม่แตกต่างกนั และงานวิจยั

ของ ศศิธร บูรณ์เจริญ (2560) พบว่า ผลการวิเคราะห์ไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล

เก่ียวกบัเพศ อายุ ภูมิลาํเนา อาชีพบิดาและมารดา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว หลกัสูตรและ

สาขาวิชาท่ีกาํลงัศึกษาและเกรดเฉล่ียสะสมของนกัศึกษา ดงันั้นแลว้งานวิจยัน้ีจึงตอ้งพิจารณาปัจจยั
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อ่ืน ว่ามีปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ 

ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาด นักศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นน้ีอยู่ในเกณฑ์ระดับ

มาก  เม่ือทาํการวิเคราะห์การถดถอย พบวา่ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาด ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจ

ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ในสถาบนัฯ แต่เม่ือวิเคราะห์แยกเป็นรายปัจจยั พบว่า ช่องทางการรับ

ข่าวสาร Facebook จากเพจ NIDA Thailand และ Facebook จากเพจของคณะท่ีตอ้งการศึกษา เป็น

ปัจจยัท่ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์การตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ในสถาบนัฯ 

จากทฤษฎีดา้นการส่ือสารการตลาด ไดก้ล่าวไวว้่า “เป็นการส่ือสารเพื่อให้เกิดผลตามวตัถุประสงค์

ท่ีตั้ งไว ้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การโฆษณา การส่งสริมการขาย การประชาสัมพันธ์และการ

เผยแพร่ข่าว การขายโดยบุคคล การตลาดเจาะตรง หรือการตลาดแบบบูรณาการ” ดงันั้นแลว้จากผล

ท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นว่า ช่องทางการส่ือสารการตลาดท่ีดีของสถาบนักบันกัศึกษาท่ีตอ้งการศึกษาต่อใน

สถาบันนั้นควรใช้ช่องทางออนไลน์จะได้ผลดีท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นส่ือโซเชียลมีเดีย หรือเว็บไซด์

ออนไลน์ ภพพรหมินทร์ วโรตม์วฒันานนท ์(2558) ไดก้ล่าวไวว้่า การส่ือสารแบบปากต่อปากใน

ยคุดิจิทลั คือการส่ือสารผ่านเคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์  ติดต่อส่ือสารกนัดว้ยระบบเครือข่ายออนไลน์ 

และมักจะมีลักษณะรูปแบบการส่ือสารการตลาดแบบปากต่อปาก  ค่าใช้จ่ายไม่สูงและให้

ประสิทธิผลท่ีดี มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นการส่ือสารระหว่างคนใกลชิ้ด จึงมีความน่าเช่ือถือ และ

ยงัเป็นไปตามแนวคิดการติดต่อส่ือสารการตลาดสมยัใหม่ขึ้นท่ีเรียกว่า “การส่ือสารการตลาดแบบ

บูรณาการ” สร้างความสัมพนัธ์เขา้ถึงลูกคา้แบบตวัต่อตวั หรือเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัลูกคา้แต่ละราย 

เพื่อให้ลูกคา้ตอบสนองไดใ้นทนัที หรือให้สามารถโตต้อบกนัได ้อนัเป็นการติดต่อส่ือสารสองทาง 

อาจเป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีทาํนักศึกษาให้ความสําคญักบัการรับข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดีย หรือเว็บ

ไซด์ออนไลน์ นั้นเพราะความรวดเร็วในการส่ือสาร และโตต้อบ และดว้ยพฤติกรรมของคนในยุค

ปัจจุบนัท่ีตอ้งการความรวดเร็วทนัใจ อยากไดอ้ะไรตอ้งได ้ความคาดหวงัดังกล่าว อาจจะเกิดขึ้น

จากความเคยชินในการใชเ้ทคโนโลยี ทาํให้ชีวิตในปัจจุบนัไดรั้บส่ิงต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว คนในยุค

ปัจจุบนัจึงเร่ิมหมดความอดทนกบัการรอ อีกทั้งในฐานะผูรั้บบริการหรือผูบ้ริโภคก็จะมีทางเลือกใน

การรับบริการต่าง ๆ ท่ีไม่ตอ้งรอไดม้ากขึ้น ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณฐวฒัน์ คณา

รักสมบติั (2560) จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปลายเปิด พบว่า การออกไปแนะแนวตามสถานศึกษา 

และการเพิ่มส่ือประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์จะมีผลท่ีทําให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ เพิ่มมากขึ้น และเพื่อเป็นการตอบสนองความตอ้งการของ
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คนรุ่นใหม่ท่ีนิยมใช้งานอินเตอร์เน็ตและช่องทางออนไลน์มากขึ้น สถาบนัควรพฒันาเว็บไซด์ให้

ทนัสมยั ใช้งานง่าย เพื่อดึงดูดความสนใจของผูใ้ช้งาน ณัฐา ฉางชูโต (2557) ได้ศึกษาหาตวัแปร

สําคัญของการส่ือสารการตลาดของธุรกิจออนไลน์ จาํแนกเฉพาะช่องทางออนไลน์พบว่ามี 

คุณลกัษณะของเวบ็ไซต์ การส่ือสารการตลาดผ่านเคร่ืองมือออนไลน์ ความน่าเช่ือถือของเว็บไซต ์

การออกแบบเวบ็ไซต ์และเจา้ของเวบ็ไซด์ ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่า นกัศึกษาให้ความสําคญั และเขา้ถึง

หรือรับรู้ข่าวสารของช่องทางออนไลน์ท่ีมากขึ้น แต่อยา่งไรก็ดีการสร้างช่องทางออนไลน์ท่ีดีแลว้มี

คุณภาพนั้นก็เป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีเพิ่มแรงดึงดูดให้นักศึกษาหรือผูท่ี้สนใจเขา้ใช้งานเว็บไซด์หรือ

ช่องทางออนไลน์มากขึ้นกวา่เดิม 

 

5.3  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 

จากโมเดลปัจจัยพยากรณ์การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จึงมีขอ้เสนอแนะจากการศึกษา แบ่งตามปัจจยัไดด้งัน้ี 

1)  ปัจจยัดา้นทศันคติมีผลต่อการตดัสินในศึกษาต่อเป็นอย่างมาก เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นความ

เป็นสถาบัน ต่อบุคคลภายนอก เป็นภาพลกัษณ์ และเป็นช่ือเสียงของสถาบนั แต่ในอีกมุมหน่ึง 

ปัจจัยด้านทัศนคติก็ เป็นการคาดหวังท่ีจะได้รับส่ิงท่ีคาดหวังไว้เช่นกัน  จากผลการวิจัยจึง

ขอ้เสนอแนะดงัน้ี ปัจจยัดา้นทศันคติควรเป็นจุดขายในการส่ือสารต่อนกัศึกษาหรือบุคคลทัว่ไป ให้

ได้รับรู้ถึงความเป็นสถาบนั อย่างไรก็ดีสถาบนัมีคุณสมบติัหลายอย่างท่ีดีอยู่แลว้ ทั้งเร่ืองช่ือเสียง

ของสถาบนั ครู อาจารย ์มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ หลกัสูตรการเรียนการสอน และอาคารสถานท่ี 

รวมถึงตามเกณฑฐ์านต่าง ๆ ท่ีแต่ละคณะไดรั้บจากหน่วยงานผูต้รวจสอบคุณภาพ ทั้งความร่วมมือ

แลกเปล่ียนความรู้ (MOU) กบัหน่วยงาน ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการสร้างความสัมพนัธท่ี์ดีกบัหน่วยงานนั้น 

ๆ และแลกเปล่ียนองค์ความรู้จนทําให้เกิดการพฒันาทางวิชาการร่วมกันทั้ งสองฝ่าย เพื่อเสริม

จุดเด่นให้สถาบนัเองมีคุณสมบติัท่ีหลากหลายขึ้น อีกทั้งการเป็นมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐนั้นก็

เป็นจุดแข็งอีกอย่างหน่ึงท่ีนักศึกษาให้ความเช่ือถือ แต่อย่าไรก็ดีจากการเก็บขอ้มูลเพื่อการวิจยัใน

คร้ังน้ีพบว่า นักศึกษาท่ีรู้จกัสถาบนัหรือนักศึกษาท่ีตอ้งการศึกษาต่อในสถาบนั ให้คะแนนความ

คิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของสถายนัในระดบัดีมาก ในทุกปัจจยั แต่ยงัมีสัดส่วนของนักศึกษาท่ียงัไม่

รู้จกัสถาบนัอีกเป็นจาํนวนมาก แมว้่าจะเป็นมหาวิทยาลยัใกลเ้คียงก็ตาม ดงันั้นสถาบนัควรวางกล

ยุทธ์ิการประชาสัมพนัธ์เพื่อเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น โดยใช้ช่องทางการส่ือสารผ่านส่ือ
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สังคมออนไลน์ เพราะสามารถกาํหนดกลุ่มเป้าหมายไดง้่าย และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายไดก้วา้ง

กว่าช่องทางอ่ืน ทั้ งความรวดเร็วในการนําเสนอ และเป็นการส่ือสารแบบ 2 ทาง คือนักศึกษา

สามารถโตต้อบต่อการรับรู้ไดง้่าย ทาํให้สถาบนัสามารถประเมินผลลพัธ์การประชาสัมพนัธ์ในแต่

ละคร้ังได ้เพื่อนาํกลบัมาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุม่นกัศึกษาไดม้ากขึ้น 

2)  ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง พบว่าผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อ

ระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มากท่ีสุดคือ เพื่อน และผูบ้งัคบับญัชา จาก

ผลการวิจยัจึงขอเสนอแนะดังน้ี วิธีการประชาสัมพนัธ์ของสถาบัน ควรใช้รูปแบบการส่ือสาร

การตลาดแบบปากต่อปากทั้งตัวบุคคลเอง และผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ โดยให้เพื่อนและ

ผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงอาจจะเป็นนกัศึกษาปัจจุบนั หรือศิษยเ์ก่าก็ตาม นาํเสนอขอ้มูลของสถาบนั ทั้งใน

ดา้นอาจารย ์หลกัสูตร การบริหารจดัการ การจดัการเรียนการสอน และเทคโนโลยีและอุปกรณ์การ

เรียนการสอน โดยสถาบันเองเป็นผูรั้บผิดชอบในการผลิตข้อมูลออกมา ทั้ งรูปแบบคลิปวิดีโอ 

ภาพน่ิง หรือบทความต่าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการส่งต่อของนักศึกษา และศิษยเ์ก่า เพราะผลการวิจยั

ดา้นน้ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัดา้นการส่ือสารการตลาด คือช่องทางการรับรู้ข่าวสารหน่วยตวัอย่าง

ให้ความสําคญักบั Facebook จากเพจ NIDA Thailand และ Facebook จากเพจคณะท่ีสนใจศึกษาต่อ 

ดงันั้นการส่ือสารการตลาดแบบปากต่อปาก ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์จึงเหมาะสมท่ีจะนาํมาใช้

ในการประชาสัมพนัธ์ของสถาบนั  

3)  ปัจจัยด้านการควบคุมพฤติกรรมคือปัจจัยท่ีนักศึกษาคาดหวงัจะได้รับ เป็นผลต่อ

เน่ืองมาจากปัจจยัดา้นทศันคติ การท่ีสถาบนัสามารถรักษาความคาดหวงัของนกัศึกษาไดก้็เท่ากบัว่า

เป็นการเพิ่มคะแนนนิยมในดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย ผลการวิจยัพบวา่ ความตอ้งการพฒันาวิชาชีพของตนเอง

ในอนาคต ความต้องการพัฒนาศักยภาพและความรู้ของตนแองเพื่อเตรียมความพร้อมและ

ความสามารถในการทาํงานได ้และความจาํเป็นในตาํแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีสูงขึ้นหรือตอ้งการ

เล่ือนตาํแหน่งท่ีตอ้งการ คือ 3 ปัจจยัหลกัท่ีนักศึกษาตอ้งการ จากผลการวิจยัจึงขอเสนอแนะดังน้ี 

สถาบนัควรนาํประเด็นผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษามาประชาสัมพนัธ์ควบคู่กบัปัจจยัก่อนน้ี เพื่อเป็น

การกระตุน้หรือดึงดูด ผูท่ี้สนใจศึกษาต่อให้เลือกศึกษาต่อในสถาบนั อีกทั้งยงัเป็นการลดจุดดอ้ย

บางประการลงไดถ้า้มีส่ิงท่ีดึงดูดใจมากขึ้น เช่น ความยากในการเรียน ค่าใช้จ่ายในการเรียน หรือ

การเดินทางมาเรียน เพื่อให้ผูส้นใจศึกษาต่อได้เห็นถึงส่ิงท่ีจะได้รับหลงัการสําเร็จการศึกษาจาก

ส ถาบันแห่ งน้ี  ใน อีกมุ ม ห น่ึ งย ัง เป็ น การเป รียบ เที ยบ กับ ผ ลสั มฤ ท ธ์ิท างการศึ กษ าของ
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สถาบนัการศึกษาแห่งอ่ืน ๆ ให้เห็นถึงความแตกต่างของผลท่ีจะไดรั้บถา้บุคคลเหล่านั้นเลือกศึกษา

ต่อ ณ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

4)  ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาด ไดแ้ก่ช่องทางการรับข่าวสาร Facebook จากเพจ NIDA 

Thailand และ Facebook จากเพจของคณะท่ีสนใจศึกษาต่อ จากผลการวิจยัจึงขอเสนอแนะดังน้ี 

สถาบนัควรใชส่ื้อโซเชียลมีเดียในการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกกบัผูท่ี้สนใจศึกษาต่อ หรือบุคคลทัว่ไป 

โดยมีเป้าหมายท่ีการส่งต่อ (Share) ไปยงัเพื่อน ๆ คนรู้จกัไดรั้บรู้ถึงคุณสมบติัท่ีดีของสถาบนั โดย

ใช้รูปแบบการส่ือสารการตลาดแบบปากต่อปาก ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ ทั้งเป็นการตอบ

โจทยข์องปัจจัยด้านบุคคลอ้างอิงเพราะการส่งต่อของข้อมูลนั้ นมาจากคนใกล้ตัว จึงเกิดความ

น่าเช่ือถือ อีกทั้งยงัตอบสนองต่อคนในยุคปัจจุบนัท่ีตอ้งการความรวดเร็วทนัใจในการโตต้อบจาก

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารอีกด้วย และการมีคอนเทนต์ (Content) ท่ีดี รูปแบบสวยงามก็จะเพิ่มความ

น่าสนใจช่องทางส่ือออนไลน์มากขึ้น 

 

5.4  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

 

1)  การศึกษาในคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะนกัศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งน้ีผูท่ี้สนใจ

ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ นั้นมีในต่างจงัหวดัดว้ยเช่นเดียวกนั 

และสถาบนัเองก็มีเปิดสอนส่วนภูมิภาค ควรมีการศึกษาปัจจยัเหล่าน้ีดว้ยเช่นเดียวกนั 

2)  ควรศึกษาขอ้มูลในส่วนของผูท่ี้รู้จกัสถาบนั แต่ไม่ตอ้งการเขา้ศึกษาเพื่อทาํการแก้ไข

จุดอ่อนของสถาบนั เพื่อนาํขอ้มูลมาประกอบการวิจยัในคร้ังน้ี 

3)  ควรศึกษาเร่ืองวิธีการสร้างคอนเทนต ์(Content) เพื่อสร้างอิทธิพลในการส่งต่อ (Share) 

ขอ้มูล เพื่อต่อยอดการส่ือสารการตลาดแบบปากต่อปาก ผา่นระบบโซเชียลมีเดีย 
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ภาคผนวก 

 

แบบสอบถาม 

ปัจจัยพยากรณ์การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  

สถาบันบณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

 

คําชี้แจง 

 

แบบสอบถามน้ีจดัทาํขึ้นโดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัพยากรณ์การตดัสินใจเลือกเขา้

ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ คณะผูจ้ดัทาํใคร่ขอความอนุเคราะห์

ท่านในการตอบแบบสอบถามน้ีตามความเป็นจริง เพื่อสถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์จะนํา

ขอ้มูลน้ีมาพฒันาการการรับสมคัรนกัศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

 

แบบสอบถามประกอบไปดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2  ปัจจยัการตดัสินใจศึกษาต่อ 

 

คณะผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านในการเสียสละเวลาตอบคาํถามใน

แบบสอบถามน้ีจนครบทุกขอ้ คณะผูจ้ดัทาํขอรับรองว่าขอ้มูลและความเห็นของท่านจะถูกเก็บเป็น

ความลบัอยา่งเคร่งครัด ผลวิจยัท่ีไดจ้ากการศึกษาจะถูกนาํมาใชป้ระโยชน์เชิงวิชาการเท่านั้น 

 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง กรุณาทาํเคร่ืองหมาย () ลงในช่องที่ตรงกบัขอ้มลูสว่นตวัของท่านมากที่สดุ 

 

1.  เพศ 

  ชาย   หญิง 
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2.  คณะ / สาขาท่ีกาํลงัศึกษา 

 .......................................................................................................................... 

3.  คะแนนเฉล่ียสะสม (GPAX) ......................................................................................... 

4.  สถานท่ีพกัอาศยั 

   กรุงเทพฯ เขต............................................................................................ 

   เขตปริมณฑล (นนทบุรี/ปทุมธานี/นครปฐม/สมุทรปราการ/สมุทรสาคร) 

   อ่ืน ๆ จงัหวดั............................................................................................. 

5.  ท่านไดรั้บเงินเป็นค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือน (รวมทั้งจากงานประจาํ หรือรายไดพ้ิเศษ) เฉล่ียต่อ

เดือน เดือนละ .............................................................. บาท 

6.  อาชีพหลกัของผูป้กครอง (ผูรั้บผิดชอบส่งเสียคา่ใชจ่้าย ในดา้นการศึกษาเล่าเรียนในปัจจุบนั 

หากมีหลายคนใหเ้ลือกบุคคลเดียวท่ีเป็นหลกัในการส่งเสียเล่าเรียน) 

   ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ/พนกังานในองคก์รรัฐ 

   พนกังานบริษทัเอกชน 

   ประกอบธุรกิจส่วนตวั 

   อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................ 

7.  ท่านตอ้งการศึกษาต่อระดบัปริญญาโทหรือไม่ (ถา้ตอบ ไม่ต้องการ ขา้มไปส่วนท่ี 2) 

   ตอ้งการ   ไม่ตอ้งการ 

8.  มหาวิทยาลยัท่ีท่านตอ้งการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 

 ............................................................................................................................................... 

9. คณะ / สาขาท่ีท่านตอ้งการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 

 ............................................................................................................................................... 

10.  ท่านรู้จกัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์หรือไม่ 

   รู้จกั   ไม่รู้จกั 

11. สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 

   หน่วยงานของรัฐ   เอกชน 
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ส่วนท่ี 2  ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ปัจจยัดา้นการควบคุมพฤติกรรม 

และปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาด 

คําชี้แจง เลือกประเมินปัจจยัต่าง ๆ ต่อไปน้ี โดยทาํเคร่ืองหมาย () ลงในช่องท่ีตรงกบัความเห็น

ของท่านมากท่ีสุด 

 

 5 = สาํคญัมาก  2 = ไม่สาํคญั 

 4 = สาํคญั   1 = ไม่สาํคญัเลย 

 3 = เฉย ๆ 

 

ปัจจัยการตัดสินใจศึกษาต่อ 
ระดบัความเหน็ 

5 4 3 2 1 

ด้านทัศนคต ิ

12.  มหาวิทยาลยัมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ      

13.  หลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอนตรงกบัความตอ้งการของตนเอง      

14.  กระบวนการจดัการเรียนการสอนทนัสมยั      

15.  อาจารยผ์ูส้อนมีช่ือเสียง      

16.  ความพร้อมดา้นอาคารสถานท่ี และอุปกรณ์อาํนวยความสะดวก เช่น 

คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับ อากาศ บริการสารสนเทศ ฯลฯ 
     

ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 

17.  บิดา มารดา หรือญาติพ่ีนอ้งแนะนาํใหม้าเรียน      

18.  เพ่ือนแนะนาํให้มาเรียน      

19.  ผูบ้งัคบับญัชาแนะนาํให้มาเรียน      

20.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)      

ด้านการควบคุมพฤติกรรม 
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ปัจจัยการตัดสินใจศึกษาต่อ 
ระดบัความเหน็ 

5 4 3 2 1 

21.  ความจาํเป็นในตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานท่ีสูงขึ้น หรือตอ้งการเล่ือน

ตาํแหน่งตอ้งการ 
     

22.  ตอ้งการพฒันาวิชาชีพของตนเองในอนาคต      

23.  ตอ้งการพฒันาศกัยภาพและความรู้ ของตนเอง เพ่ือเตรียมความพร้อม 

และความสามารถในการทาํงานได ้
     

24.  ค่าใชจ้่ายในการศึกษา ไดแ้ก่ คา่หน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่า

อุปกรณ์การศึกษา ฯลฯ ไม่แพงจนเกินไป 
     

ปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาด 

ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาท่ีนิด้าจากช่องทางต่อไปนีใ้นระดับใด 

25.  Google      

26.  www.nida.ac.th      

27.  Facebook จากเพจ NIDA Thailand      

28.  Facebook จากเพจของคณะท่ีท่านสนใจ        

29.  จดหมายข่าวนิดา้      

30.  นกัศึกษาปัจจุบนั / ศิษยเ์ก่า / เพ่ือน      

31.  ประกาศรับสมคัรผา่นสถาบนัการศึกษา / หน่วยงาน      

32.  แผน่พบั / โปสเตอร์      

33.  หนงัสือพิมพ ์/ วารสาร / นิตยสาร      

34.  NIDA Open House      

35.  ประกวดวิทยานิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษาเครือข่ายพฒันบริหารศาสตร์      

36.  งานอบรม / สัมมนาวิชาการของนิดา้      
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ปัจจัยการตัดสินใจศึกษาต่อ 
ระดบัความเหน็ 

5 4 3 2 1 

37.  โทรทศัน์ / วิทย ุทัว่ไป      

38.  รายการวิทย ุ/ โทรทศันข์องนิดา้      

39.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ...........................................................      

ความมุ่งหวังท่ีจะศึกษาต่อ 

40.  หากไม่ผา่นการคดัเลือกในคร้ังแรก ท่านคาดว่าจะมาสมคัรสอบอีกคร้ัง

ถดัไป 
     

 

41.  ท่านคาดหวงัท่ีจะศึกษาต่อท่ี NIDA 

   คาดหวงั   ไม่คาดหวงั 

42.  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่ีกรุณาให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
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