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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยักรุงเทพ 
 FACTORS AFFECTING DECISION IN CHOOSING FURTHER GRADUATE 

EDUCATION OF BANGKOK UNIVERSITY 
รัชตนนัท ์หมัน่มานะ 1   ผศ. ดร. รุจาภา แพง่เกษร 2   

---------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยักรุงเทพและเพื่อศึกษาปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับ
บณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองวิจยัในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากนักศึกษาท่ีก าลงัอยู่ในระดบัปริญญาตรีตั้งแต่ชั้นปีท่ี 3  ข้ึนไปของ
มหาวทิยาลยักรุงเทพทั้ง 2 วทิยาเขต รวม 400 ตวัอยา่ง ซ่ึงท าการศึกษาในช่วงระหวา่งเดือน
ธนัวาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 และใชส้ถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่า
ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test  F-Test และ MRA 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 3  
คณะบริหารธุรกิจ  และมีภูมิล าเนาเดิมอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นความมีช่ือเสียงของสถาบนัและการไดรั้บการ
ยอมรับในสังคม  ราคาค่าหน่วยกิตมีความเหมาะสม  ท่ีตั้งของสถาบนัมีระบบคมนาคมท่ี
สะดวกในการเดินทาง  การมอบทุนพิเศษเพื่อสนับสนุนการศึกษา   อาจารย์ผูส้อนมี
คุณภาพและมีช่ือเสียงในวงการศึกษา  ความทนัสมยัของกระบวนการให้บริการ และ การ
ใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพในการส่ือสารและถ่ายทอด โดยมี
ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านครอบครัวกับผูป้กครอง ด้านเศรษฐกิจกับทุนทรัพยท่ี์มีอยู ่ 
และด้านสังคมกบัการเป็นบณัฑิตของสถาบนัได้รับการยกย่องและยอมรับ ในขณะท่ีมี
ความเห็นเก่ียวกับการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพท่ีเป็นสถาบนัท่ีตอ้งการศึกษาต่อ  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ ยกเวน้ เพศ ท่ี
แตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพแตกต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่วนใหญ่ ยกเวน้ ดา้นการสร้างและ

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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น าเสนอลักษณะทางกายภาพ และทุกปัจจยัอ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยักรุงเทพอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

ค าส าคัญ : การศึกษาต่อ, ระดบับณัฑิตศึกษา, มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
 

 
ABSTRACT 

The study has objectives to compare demographic factors affecting decision in 
choosing further graduate education of Bangkok University and to study marketing mix 
and other factors affecting the decision by using questionnaire as research tool to collect 
data from 400 undergraduates up from the third year in bachelor’s degree of both 2 
campuses of the University.  This consumed during December 2013 till March 2014 and 
various statistics used to analyze the data consist of percentage, mean, standard deviation,  
t-Test,  F-Test, and MRA. 

The findings reveal most samples are male; are studying in the third year and in 
Faculty of Business Administration; and have hometown in Bangkok.  Their comments 
on marketing mix factors involve fame of institute and social acceptance, appropriate 
credit rates, location with convenient transportation system, providing scholarship to 
support education, quality and fame of instructors, modernity of service process, and 
using modern and efficient instructional media.  They include parents for family, 
monetary capability for economic, and being respectful and acceptable for social.  
Meanwhile, they have comments on their decision due to their desire.    

The results of hypothesis testing reveal most of different demographic factors 
with exception of gender affect decision in choosing further graduate education of 
Bangkok University differently.  Most of marketing mix factors with exception of 
physical evidence and all other factors affect decision in choosing further graduate 
education of Bangkok University at statistically significant level of 0.05.   
KEYWORDS :  FURTHER EDUCATION, GRADUATE,  BANGKOK UNIVERSITY 
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บทน า 
ในปัจจุบันการศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศให้ความ

เจริญก้าวหน้าทั้ งด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม เพราะการศึกษาเป็นเร่ืองท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการพฒันาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ให้รู้จกัคิดและรู้จกัแก้ไข
ปัญหา การพฒันาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไดน้ั้น ส่ิงท่ีส าคญัคือการพฒันาคุณภาพของ
ประชากร ประชากรของประเทศจะมีคุณภาพเพียงใดนั้น ข้ึนอยูก่บัการจดัการศึกษาเพราะ
การศึกษาท าให้มนุษย์สามารถพฒันาคุณภาพชีวิตให้สามารถด ารงอยู่ในสังคมได้และ
สามารถพฒันาประเทศใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในทุกดา้น ดงันั้นการศึกษาจึงเป็น
เคร่ืองมือท่ีส าคญัและเป็นรากฐานในการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาหรือปริญญาโทในปัจจุบนัก าลงัไดรั้บความสนใจจาก
บุคคลทัว่ไปเป็นอย่างมาก เน่ืองจากตระหนักว่าการมีโอกาสได้ศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน
ยอ่มจะมีแนวทางน าไปสู่การแข่งขนัในช่วงชีวติวยัท างาน การเลือกงาน อาชีพ ต าแหน่งท่ีมี
ความเหมาะสม รายไดท่ี้เพิ่มข้ึน ตลอดจนเป็นท่ียอมรับจากเพื่อนฝูง ชุมชนและสังคม อีก
ทั้งเป็นการสร้างเกียรติประวติัต่อตนเองและองคก์รตน้สังกดั นอกจากน้ีองค์กรก็ตอ้งการ
บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มศกัยภาพขององค์กรให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งข้ึน 
ซ่ึงผูท่ี้มีการส าเร็จในระดบัปริญญาโทนั้นลว้นแต่เป็นผูท่ี้มีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะตอบสนอง
ความตอ้งการบุคลากรท่ีมีคุณภาพของแต่ละองคก์รได ้นอกจากน้ีถือว่ามหาบณัฑิตยงัเป็น
ก าลงัส าคญัในการส่งเสริมและพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหนา้อีกดว้ยท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ี
จะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา 

ดังนั้ นจากท่ีได้กล่าวมาข้างต้นว่าการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษานั้ นมี
ความส าคญัแต่อย่างไรก็ตามใช่ว่าทุกคนจะมีศกัยภาพเท่าเทียมกนัในการศึกษาต่อโดยแต่
ละคนอาจมีปัญหาท่ีแตกต่างกันออกไป มีหลายเหตุผล และมีปัจจยัท่ีแตกต่างกนัไปซ่ึง
ปัจจยัเหล่านั้นมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาได ้โดยการวิจยัคร้ัง
น้ีผูว้ิจยัได้เล็งเห็นถึงความส าคญัท่ีเกิดข้ึนและได้เน้นถึงความตอ้งการศึกษาต่อในระดบั
บณัฑิตศึกษาของนกัศึกษาปริญญาตรี มหาวทิยาลยักรุงเทพ (ชั้นปีท่ี 3 และปีท่ี 4 ข้ึนไป) มา
เป็นกรณีศึกษาในคร้ังน้ี เพื่อได้น าทัศนคติหรือความต้องการของนักศึกษามาพฒันา
ปรับปรุง การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และขอ้มูลต่างๆ เหล่าน้ี
ยงัใหผ้ลดีกบัสถาบนัเพื่อจะได ้

วตัถุประสงค์ในงานวจัิย 
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา

ต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยักรุงเทพ  
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2. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา
ต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยักรุงเทพ  

3. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา
ของมหาวทิยาลยักรุงเทพ  
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบั
บณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยักรุงเทพแตกต่างกนั  

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
ในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยักรุงเทพ  

3. ปัจจยัอ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา
ของมหาวทิยาลยักรุงเทพ  
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
  ตัวแปรอสิระ    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

  เพศ  
  ชั้นปีท่ีศึกษา  
  คณะท่ีศึกษา  
  ภูมิล าเนาเดิม 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

  ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
  ดา้นราคา  
  ดา้นสถานท่ี  
  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
  ดา้นบุคลากร  
  ดา้นกระบวนการบริการ  
  ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ปัจจัยอืน่ๆ 

   ดา้นครอบครัว  
   ดา้นเศรษฐกิจ  
   ดา้นสงัคม 

 
 

การตัดสินใจเลอืกศึกษาต่อ
ในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบั

บณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยักรุงเทพ เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์กบัสถาบนัเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการวางแผนรองรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีความตอ้งการศึกษาต่อระดบั
บณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยักรุงเทพ 
  2. ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
ในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยักรุงเทพ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์วางแผนในการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
          3. ทราบถึงปัจจยัอ่ืนๆ  ท่ีมีผลการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา
ของมหาวทิยาลยักรุงเทพเพื่อน าไปใชเ้ป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้ตอ้งการเลือกศึกษาต่อในระดบั
บณัฑิตศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งครอบคลุมเน้ือหาส าคญัต่างๆ ดงัน้ี 
ศิริพงศ ์พฤทธพนัธ์ุและวนัลอง ใจดี (2548 : 73-74 อา้งถึงในเจฌิญา อติชาติมณี, 

2552) ตวัแปรประชากรศาสตร์ท่ีส าคญัท่ีนิยมน ามาใช้ศึกษาความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
ของบุคคล 

Jerome et al. (อา้งถึงในเกตุศิรินทร์ ง้ิวลาย, 2548) ส่วนประสมทางการตลาดหรือ
เรียกว่า 4Ps หมายถึง ปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัตอ้งใช้ร่วมกนัเพื่อสนอง
ความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย โดยส่วนประสมทางการตลาดถือวา่เป็นหวัใจส าคญัของ
การบริหารการตลาด 

Kotler (1997) ในธุรกิจบริการ ส่วนประสมทางการตลาดเป็นแนวคิดที่ส าคญั
อยา่งทางการตลาดสมยัใหม่ ซ่ึงแนวความคิดเร่ืองส่วนผสมทางการตลาดน้ีมีบทบาท
ส าคญัทางการตลาดเพราะเป็นการรวมการตดัสินใจทางการตลาดทั้งหมด เพื่อน ามาใชใ้น
การด าเนินงานให้ธุรกิจสอดคล้องกบัความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย ส่วนผสมทาง
การตลาดบริการมีส่วนท่ีเพิ่มอีก 3 ดว้ยรวมเป็น   7  ดา้นเรียกวา่ 7P’s ซ่ึงท าหนา้ท่ีร่วมกนัใน
การส่ือข่าวสารทางการตลาดใหแ้ก่ผูรั้บสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

Kotler (1994); เจนจิรา บวัขาว (2549) บุคคลในครอบครัวถือวา่มีอิทธิพลมากท่ีสุด
ต่อทศันคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคล ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือสินคา้ของแต่ละครอบครัว 
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เจนจิรา  บวัขาว (2549) เศรษฐกิจถือว่าเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจท่ี
แตกต่างกนั เน่ืองจากการมีรายไดเ้พียงพอในการซ้ือ 

สุจรรยา จนัทรศิริ (2555)  สังคมเป็นหน่วยยอ่ยของวฒันธรรมท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบั
ชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภค ตลอดจนเขา้ไปมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
หรืออาจกล่าวได้ว่าปัจจัยทางสังคมเป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสังคมและเป็นท่ียอมรับของบุคคลในสังคมนั้น การกระท าของผูอ่ื้นและผล
กรรมท่ีได้รับจึงท าให้เกิดการเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นไปกฏระเบียบ และตวั
แบบทางสังคม 

Kotler and Armstrong (2009) การตดัสินใจของผูบ้ริโภคในบางอย่างมีความ
ซับซ้อนมาก จึงจ าเป็นตอ้งจ าแนกประเภทการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีมกัเกิดข้ึนบ่อยๆ 
ออกเป็นกลุ่ม เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและเขา้ใจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการ
ตดัสินใจไดดี้ยิง่ข้ึน 

เทพ สงวนกิตติพนัธ์ุ (2556) การตดัสินใจท่ีจะให้เกิดความผิดพลาดนอ้ยนั้น ปัจจยั
ส าคญัประการหน่ึงคือ เร่ืองขอ้มูล การใชข้อ้มูลในการตดัสินใจเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่ง หากผู ้
ตดัสินใจมีการหาขอ้มูลและไดข้อ้มูลที่ดีในการตดัสินใจ  ก็จะท าให้การตดัสินใจนั้นมี
โอกาสของความผดิพลาดเกิดข้ึนไดน้อ้ย 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ (2556) เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีเร่ิมแรกก่อตั้งในช่ือ 
“โรงเรียนไทยเทคนิค”  เม่ือปี   2505 ต่อมาไดเ้ปล่ียนเป็นช่ือ “วิทยาลยักรุงเทพ” และไดรั้บ
การยกฐานะข้ึนเป็น “มหาวิทยาลยักรุงเทพ” เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม พ  .ศ .2527 ตามประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาลงวนัท่ี 18 ธันวาคม 2527 โดยจดัการเรียนการสอนใน 11 คณะ 
รวมทั้ งวิทยาลัยนานาชาติและบัณฑิตวิทยาลัย ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ในปัจจุบนั มหาวทิยาลยักรุงเทพเปิดด าเนินการสอนใน 2 วิทยาเขต ประกอบดว้ย 
วิทยาเขตกลว้ยน ้ าไท  ตั้งอยู่เลขท่ี 119 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ  โทรศพัท์ 0 
2350 3500-99 โทรสาร 0 2240 1516 และวิทยาเขตรังสิต ตั้งอยูเ่ลขท่ี 9/1 หมู่ 5 ถนน
พหลโยธิน ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี โทรศพัท ์0 2902 0250-99 
โทรสาร 0 2516 8553 อีเมล ์info@bu.ac.th  
วธีิด าเนินการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาเป็นนกัศึกษาท่ีก าลงัอยู่ในระดบัปริญญาตรี
ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 3  ข้ึนไปของมหาวิทยาลยักรุงเทพทั้ง 2 วิทยาเขต จ านวน 400 ตวัอยา่งจากใช้
สูตร n    =  (z2 pq) / e2 ค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งได ้385 ราย และท าการศึกษาเพิ่มเติม

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2505
http://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2527
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
mailto:info@bu.ac.th
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อีก 15 ราย โดยท าการสุ่มตวัอยา่งตามโควตา้ วิทยาเขตละ 200 ตวัอยา่งเท่ากนัและสุ่มเก็บ
ตวัอยา่งแบบพบกนัโดยบงัเอิญ 

เคร่ืองมือวิจยัท่ีใช้เป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างมี 5 ตอน ตอนท่ี 1-4 เป็น
ค าถามแบบปลายปิด และตอนท่ี 5 เป็นค าถามปลายเปิดท่ีเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม โดยท าการทดสอบความเท่ียงตรงจากการน าแบบสอบถามไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนน าไปท าการทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวิจยัโดยใช้
แบบสอบถาม 30 ชุดเก็บข้อมูลมาทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้องภายใน
ของครอนบคัเฉพาะแบบสอบถามตอนท่ี 2-4 ซ่ึงมีมาตราวดัประเภทอนัตภาคชั้น โดยผลท่ี
ไดมี้ค่ามากกวา่ 0.7 แสดงวา่แบบสอบถามสามารถน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือวจิยัได ้ 

สถิติต่างๆ ท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย ใช้ค่าร้อยละอธิบายถึงคุณลกัษณะ
ดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง และใชค้่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอธิบาย
ถึงระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ปัจจยัอ่ืนๆ 
และปัจจยัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยักรุงเทพ 

ส าหรับการทดสอบสมมติฐานใช้ t – Test  ทดสอบความแตกต่างของปัจจยั
ประชากรศาสตร์ดา้นเพศและชั้นปีท่ีศึกษาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบั
บณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยักรุงเทพ ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 5   ใช ้F – Test 
ทดสอบความแตกต่างของปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นคณะท่ีศึกษาและภูมิล าเนาเดิม ท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยักรุงเทพ โดยท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างแบบรายคู่ตามวิธี Scheffe เฉพาะตวัแปรท่ีทดสอบแลว้พบความ
แตกต่าง ณ ระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 5  และใช้ MRA ทดสอบความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับ
บณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยักรุงเทพ  และระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ และการตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยักรุงเทพ ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อย
ละ 5 
สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยประชากรศาสตร์ 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน  216  คน คิดเป็นร้อยละ 54.00  ก าลงั

ศึกษาในชั้นปีท่ี 3 จ  านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ  61.75 ก าลงัศึกษาอยูใ่นคณะบริหารธุรกิจ  
จ  านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.75 และมีภูมิล าเนาเดิมอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  
จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ  71.00 
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2. สรุปผลการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 
กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ความมีช่ือเสียงของสถาบนัและการได้รับการยอมรับในสังคมมี
ความสัมพนัธ์การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยักรุงเทพ
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.93 

ดา้นราคา ราคาค่าหน่วยกิตมีความเหมาะสมมีความสัมพนัธ์การตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยักรุงเทพมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.42 

ด้านสถานท่ี  ท่ีตั้ งของสถาบันมีระบบคมนาคมท่ีสะดวกในการเดินทางมี
ความสัมพนัธ์การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยักรุงเทพ
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.39 

ด้านการส่งเสริมการตลาด การมอบทุนพิ เศษเพื่ อสนับสนุนการศึกษา มี
ความสัมพนัธ์การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยักรุงเทพ
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.61 

ดา้นบุคลากร อาจารยผ์ูส้อนมีคุณภาพและมีช่ือเสียงในวงการศึกษามีความสัมพนัธ์
การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 8.92 

ดา้นกระบวนการบริการ ความทนัสมยัของกระบวนการให้บริการมีความสัมพนัธ์
การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 8.54 

ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ การใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ี
ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพในการส่ือสารและถ่ายทอดมีความสัมพนัธ์การตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยักรุงเทพมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.31 

3. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ๆ      
กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นเก่ียวกบัดา้นอ่ืนๆ ดงัน้ี 

ด้านครอบครัว ผูป้กครองมีความสัมพนัธ์การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับ
บณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยักรุงเทพมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.50 

ดา้นเศรษฐกิจ ทุนทรัพยท่ี์มีอยูมี่ความสัมพนัธ์การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบั
บณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยักรุงเทพมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.85 

ด้านสั งคม  การ เ ป็นบัณฑิตของสถาบันได้รับการยกย่องและยอมรับ มี
ความสัมพนัธ์การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยักรุงเทพ
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.89 
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4. สรุปผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพว่าการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลยักรุงเทพจากมหาวิทยาลยักรุงเทพเป็นสถาบนัท่ีตอ้งการศึกษาต่อมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 9.23 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ปัจจยัประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ชั้นปีท่ีศึกษา คณะท่ีศึกษา และภูมิล าเนา

เดิม ยกเวน้ เพศ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของ
มหาวทิยาลยักรุงเทพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่วนใหญ่ ได้แก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้าน
สถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการบริการ ยกเวน้ ดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
ในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยักรุงเทพอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ทุกปัจจัย อ่ืนๆ ได้แก่  ด้านครอบครัว   ด้านเศรษฐกิจ  และด้านสังคม มี
ความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อภิปรายผล 
ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ ดงัน้ี 
1. ดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ 
วทิวฒัน์ ยรรยงฤทธ์ิ  (2552) พบวา่เพศในภาพรวมมีแรงจูงใจและความตอ้งการใน

การศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาไม่แตกต่างกนั   
ปาริชาติ คุณปล้ืม (2556) พบว่าเพศไม่มีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาโทโดยรวมและรายดา้น 
เสถียร เกรงขาม  (2551) พบวา่นิสิตในมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัท่ี

มีเพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาแตกต่างกนั 
อมัพิกา หล่อหลอม (2546) พบวา่นิสิตท่ีเรียนระดบัชั้นและคณะท่ีต่างกนัมีเหตุผล

ในการตดัสินใจศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตโดยรวมแตกต่างกนั  
เจริญ โสภา (2551) พบว่านกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาในคณะ

แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

http://202.28.199.5/tdc/basic.php?query=%E0%CA%B6%D5%C2%C3%20%E0%A1%C3%A7%A2%D2%C1&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.5/tdc/basic.php?query=%E0%A8%C3%D4%AD%20%20%E2%CA%C0%D2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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อุบลราชธานี ในดา้นสถาบนัแตกต่างกนั   และนกัศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาเดิมต่างกนัมีแรงจูงใจ
ในด้านสังคม ด้านสถาบนั ด้านประกอบอาชีพ ด้านพฒันาตนเอง และโดยภาพรวมใน
การศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัแตกต่างกนั  

อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบในคร้ังน้ีไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของบาง
งานวจิยัดงัต่อไปน้ี 

รังสรรค์ แสงสุข  (2544) พบวา่นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนัมีเหตุจูงใจในการศึกษาต่อ
ระดบับณัฑิตศึกษาแตกต่างกนัในดา้นลกัษณะสถาบนัและดา้นการท าตามความตอ้งการ
ของผูอ่ื้น  

นวลปราง ขนัเงิน (2550) พบวา่เพศมีอิทธิพลต่อการศึกษาในระดบัปริญญาโทของ
นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานีแตกต่างกนั  

เจริญ โสภา (2551) พบว่า นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนัมีแรงจูงใจในดา้นสังคม ดา้น
สถาบนั ด้านประกอบอาชีพ ด้านพฒันาตนเอง และโดยภาพรวมในการศึกษาต่อระดับ
บณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัแตกต่างกนั  

นนทยา ศิริคุณ  (2552) พบว่าเพศท่ีแตกต่างกนัมีเหตุจูงใจในการศึกษาต่อระดบั
ปริญญาโทแตกต่างกนั 

ประภา สินวรพนัธ์ุ (2554) พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีแนวโน้มการศึกษาต่อใน
ระดบัปริญญาโทแตกต่างกนั    

เสถียร เกรงขาม  (2551) พบวา่นิสิตในมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัท่ี
มีคณะท่ีศึกษาท่ีแตกต่างกันไม่มีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับบณัฑิตศึกษา
แตกต่างกนั 

2. ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

อมัพิกา หล่อหลอม (2546) พบว่าช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัและท าเลท่ีตั้งของ
มหาวิทยาลัยท่ีมีสภาพการเรียนแตกต่างกันมีเหตุผลในการตัดสินใจศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตโดยรวมแตกต่างกนั 

สิทธ์ิประกอบ วินยางค์กูล  (2547) พบว่า ปัจจยัด้านคุณภาพของอาจารย ์ด้าน
สถาบนั และด้านหลกัสูตรท่ีสอน มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเขา้ศึกษาต่อระดบั
บณัฑิตศึกษาของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

 ประภา สินวรพนัธ์ุ (2554) พบว่าค่านิยมปลายทางโดยรวมและคุณสมบัติ
สถาบนัการศึกษาในดา้นช่ือเสียงของสถาบนั ดา้นหลกัสูตรท่ีเปิดสอนและดา้นช่ือเสียงของ
ผูส้อนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่ากบัระดบัของโอกาสท่ีจะเรียนต่อใน
ระดบัปริญญาโทของพนกังานบริษทัเอกชน  

http://202.28.199.5/tdc/basic.php?query=%B9%C7%C5%BB%C3%D2%A7%20%20%A2%D1%B9%E0%A7%D4%B9&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.5/tdc/basic.php?query=%E0%A8%C3%D4%AD%20%20%E2%CA%C0%D2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.5/tdc/basic.php?query=%B9%B9%B7%C2%D2%20%C8%D4%C3%D4%A4%D8%B3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.5/tdc/basic.php?query=%E0%CA%B6%D5%C2%C3%20%E0%A1%C3%A7%A2%D2%C1&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.5/tdc/basic.php?query=%CA%D4%B7%B8%D4%EC%BB%C3%D0%A1%CD%BA%20%C7%D4%B9%C2%D2%A7%A4%EC%A1%D9%C5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของธนิดา ธนธีรนนท์  (2551) ท่ีพบวา่ปัจจยัส่วน
ประสมก า รตล า ดทั้ ง  4 ด้ า น ไม่ มี อิ ท ธิ พล ต่ อก า รตัด สิ น ใ จ เ ข้ า ศึ ก ษ า ต่ อ ใน
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชของนกัศึกษาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
จดัการ รุ่นท่ี 5 

3. ดา้นปัจจยัอ่ืนๆ 
สิทธ์ิประกอบ วินยางค์กูล  (2547) พบว่า ปัจจยัด้านความตอ้งการของบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้ง ดา้นทุนทรัพยใ์นการศึกษาต่อ และดา้นสังคม มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการ
เขา้ศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี  

อมัพิกา หล่อหลอม (2546) พบว่าด้านเศรษฐกิจแตกต่างกันมีเหตุผลในการ
ตดัสินใจศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตโดยรวมแตกต่างกนั 

แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของธนิดา ธนธีรนนท์  (2551) ท่ีพบวา่ปัจจยัดา้น
เศรษฐ กิจและสภาพทางสั งคมไม่ มี อิท ธิพล ต่อการตัด สินใจ เข้า ศึ กษา ต่อใน
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชของนกัศึกษาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
จดัการ รุ่นท่ี 5   

ข้อเสนอแนะ 
1. ผลการศึกษาบ่งช้ีวา่ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพไม่มี

ความสัมพนัธ์การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยักรุงเทพ 
ในขณะท่ีนกัศึกษาให้ความส าคญัต่อความทนัสมยัของอาคาร ห้องเรียน ส่ือการเรียนการ
สอน และช่ือเสียงของสถาบนั ซ่ึงมีความขดัแยง้กนั ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงแนะน าให้
ควรท าการศึกษาใหม่เพื่อท าการทดสอบความสัมพนัธ์ดงักล่าวอีกคร้ัง 

2. ผลการทดสอบสหสัมพนัธ์บ่งช้ีว่าปัจจยัดา้นกระบวนการบริการและดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กนัเอง โดยมีค่า r สูงกวา่ 0.80 (r = 0.82) ในการศึกษาคร้ัง
ต่อไปจึงควรท าการศึกษาใหม่เพื่อท าการทดสอบความสัมพนัธ์ดงักล่าวอีกคร้ังเช่นกนั 
บรรณานุกรม 

เกตศิรินทร์ ง้ิวลาย. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้โทรศัพท์มือถือ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามค าแหง, การศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง สาขาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 
2548 
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