
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ 
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาปริญญาตรี 

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

IN THE BANGKOK METROPOLITAN AREA 
 

อิศราภรณ์ ขวัญใจ1 

ธนภูมิ อติเวทิน2 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่             
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ นักศึกษ าปริญญาตรีที่ก าลังศึกษา            
ในมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 412 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การ
วิเคราะห์ความแตกต่างด้วยค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เคยศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในก ากับของรัฐ มีผู้ปกครองประกอบอาชีพข้าราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐและส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว 45,001 บาท
ขึ้นไป ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า 1.) นักศึกษาปริญญาตรีที่มีเพศแตกต่างกันมีทัศนคติและ
แนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่แตกต่างกัน 2.) ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านคณะ/หลักสูตรที่เปิด
สอนและภาพลักษณ์และการน าเสนอมีอิทธิพลต่อทัศนคติในการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในเชิงบวก ในขณะที่
คณะ/หลักสูตรมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการศึกษาต่อในเชิงบวก และด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในเชิงลบ 3.) การเปิดรับสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติ และ Facebook มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่เชิงบวก 4.) ปัยจัยกลุ่มอ้างอิง ได้แก่ 
ครอบครัว นักร้อง นักแสดง เน็ตไอดอล และผู้ที่มีชื่อเสียง และเพื่อน/รุ่นพี่ เป็นกลุ่มอ้างอิงที่ท าให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเลือกศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่กว่ากลุ่มอ้างอิงอื่น และกลุ่มอ้างอิงครอบครัว เป็นกลุ่มอ้างอิงที่ท าให้เกิดแนวโน้มพฤติกรรมต่อการ
เลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่มากกว่ากลุ่มครู/อาจารย์ และกลุ่มอ้างอิง ครู/อาจารย์ เป็นกลุ่มอ้างอิงที่ท าให้เกิด
แนวโน้มพฤติกรรมต่อการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่น้อยกว่ากลุ่มอ้างอิงอื่น 
 
ค าส าคัญ: ทัศนคติ แนวโน้ม มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่  
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ABSTRACT 
 

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

เรียกกันว่า Freshy ลดน้อยลงอย่างมาก จากข้อมูลการลงทะเบียนของนักเรียนใน TCAS หรือ Thai University Center 
Admission System ปี  2562 ผ่านเว็บไซต์  www.mytcas.com ("มหา 'ลัยส่อวิกฤต  TCAS 62 ที่นั่ งเหลือกว่า 1.2 แสน 
ปรากฎการณ์ต่อเนื่อง2ปี ," 2561) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา พบว่า จากพื้นที่ว่างในการรองรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนจ านวนทั้งหมด 3.9 แสนคน มีผู้ลงทะเบียนในระบบแล้วจ านวน 262,474 คน ซึ่งหมายความว่ายัง
เหลือท่ีว่างส าหรับนักเรียนถึง 1.2 แสนคน หากแต่ข้อมูลดังกล่าวอาจจะไมใ่ช่เรื่องใหม่ท่ีสามารถท าให้มหาวิทยาลัยทั้งหลายตื่นตกใจ 
เพราะเมื่อศึกษาข้อมูลย้อนหลังพบว่าจ านวนการรับนักศึกษาใหม่ของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปีเป็นระยะเวลา 3 ถึง  4 ปี 
เนื่องมาจากความต้องการที่จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของเด็กนักเรียนไทยลดลง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับ
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อดีตที่มหาวิทยาลัยถือเป็นจุดหมายของเด็กนักเรียน ด้วยทัศนคติและค่านิยมที่ปลูกฝังว่าการศึกษาจะเป็นหนทางสู่ความส าเร็จใน
อนาคต อาชีพ ความเป็นอยู่ และชนช้ันในสังคม ท าให้การแข่งขันทางการศึกษาเป็นไปอย่างเข้มข้น คนเรียนเก่งสามารถสอบแข่งขัน
เข้าเรียนมหาวิทยาลัยช้ันน าของรัฐ คนมีฐานะก็สามารถเข้าเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการในมหาวิทยาลัยเอกชน ฉะนั้นคนชนช้ันกลาง
ลงไปจึงต้องใช้ความสามารถอย่างสูงในการต่อสู้เพื่อที่จะได้เรียนมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นใบเบิกทางให้ชีวิต ด้วยเหตุผลนี้เองท าให้
มหาวิทยาลัยเอกชนได้ก่อตั้งข้ึนมาจ านวนมากท้ังในเมือง ชานเมือง และต่างจังหวัดในประเทศไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของ
คนในสังคม แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน และการเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของอินเทอร์เน็ตที่ท าให้ทุก
วินาทีของผู้คนท่ัวโลกสามารถติดต่อสื่อสารถึงกัน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เป็นเรื่องง่ายดาย ทุกคนสามารถรู้ในเรื่องที่อยากรู้
และแบ่งปันความรู้ ความส าเร็จที่มีแก่ผู้อื่นได้อย่างสาธารณะ ท าให้การศึกษาในห้องเรี ยนอาจไม่ดึงดูดใจเท่ากับโลกใบกว้างของ
อินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจส่งผลให้เด็กนักเรียนไม่ต้องการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอีกต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ จากอัตราการเกิดของ
เด็กไทยที่ลดน้อยลงก็อาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถรับนักศึกษาใหม่ได้ตามจ านวนท่ีคาดหวัง 

มหาวิทยาลัยเอกชนที่นอกจากต้องหาและจัดสรรเงินทุนด้วยตนเองแล้ว ยังต้องทุ่มงบลงทุนไปกับการพัฒนาหลักสูตรให้
ตรงกับความต้องการของโลกและประชาสัมพันธ์ผลักดันชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งสอดคล้องกับ วราภรณ์ 
สามโกเศศ (2555) ท่ีกล่าวว่า “ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเอกชนมีการแข่งขันกันสูงมาก บางมหาวิทยาลัยใช้งบสูง กว่า 25 ล้านบาทใน
การท าโฆษณาทีวีจากจ านวนมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีในตลาด แต่ละรายจึงต้องท าการตลาดเชิงรุกแย่งชิงลูกค้ากันตรง ๆ และยิ่ง
จะต้องแข่งขันกันมากขึ้นในปี 2549 เพราะนโยบาย การให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (ICL) ที่ต่อไปรัฐบาลจะยกเลิกการจัดสรรเงินส่วน
นี้ให้กับสถาบัน แต่ให้นักศึกษากู้และบริหารเงินเองโดยตรง ท าให้การตัดสินใจเลือกสถานศึกษาเป็นไปอย่างเสรีมากขึ้น โดยไม่มี
ปัจจัยเรื่องทุนการศึกษามาแทรกแซง ขณะเดียวกันตัวนักศึกษาเองจะมีก าลังซื้อสูงขึ้น สามารถเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนที่
ตนเองพอใจได้ อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยรัฐบาล ยังได้เปรียบอยู่ในแง่ของช่ือเสียง” นอกจากนี้ประเด็นดังกล่าวไม่ใช่แค่การแข่งขัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศด้วย เนื่องจากมีจ า นวน
นักเรียนให้ความสนใจและเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศมากขึ้น 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยเอกชนจึงต้องเร่งพัฒนาศักยภาพการแข่งขันเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ท้ังด้าน
การยกระดับหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวโน้มของโลกปัจจุบัน ตลาดแรงงาน รวมไปถึงหลักสูตรเฉพาะที่เป็นความต้องการของคน
เฉพาะกลุ่ม โดยการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะท าการศึกษาลักษณะส่วนบุคคล ส่วนประสมทางการตลาด สื่อและบุคคลอ้างอิงที่มี
อิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน เพื่อให้ทราบถึงความรู้ ความเข้าใจ ความเช่ือ ความต้องการ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ  ของ
นักศึกษาชาวไทยระดับปริญญาตรีที่ส่งผลตอ่ทัศนคติและการเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการท าการตลาด การสร้างการรับรู้และทัศนคติใหม่ ๆ รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดอื่น ๆ เพื่อสร้างความ
แตกต่าง และโดดเด่น เพิ่มขีดความสามารถท่ีจะดึงดูดนักศึกษาในอนาคตเข้าสู่สถาบันได้ 
 

วัตถุประสงของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างด้านลักษณะข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ ประเภทสถานศึกษาก่อนหน้า 

อาชีพของผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยเอกชนในพ้ืนท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาปริญญาตรี  

2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย คณะ/หลักสูตร ค่าธรรมเนียมการศึกษา สถานที่และ
สภาพแวดล้อม การส่งเสริมทางการตลาด อาจารย์ผู้สอน/บุคลากร กระบวนการ และภาพลักษณ์และการน าเสนอ ที่มีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาปริญญาตรี  

3. เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อ ประกอบด้วยสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาปริญญาตรี  
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4. เพื่อศึกษากลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วย ครอบครัว เพื่อน/รุ่นพี่ ครู/อาจารย์ และบุคคลที่มีช่ือเสียงที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ
และแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาปริญญาตรี 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. นักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ที่มีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ ประเภทสถานศึกษา

ก่อนหน้า ระดับการศึกษาผู้ปกครอง อาชีพของผู้ปกครอง และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวที่แตกต่างกันมีทัศนคติและ
แนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ คณะ/หลักสูตรที่เปิดสอน ค่าธรรมเนียมการศึกษา สถานที่และ
สภาพแวดล้อม การส่งเสริมทางการตลาด อาจารย์ผู้สอน/บุคลากร กระบวนการ และภาพลักษณ์และการน า เสนอ มีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาปริญญาตรี 

3. การเปิดรับสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์นักศึกษาปริญญาตรีมีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4. นักศึกษาที่มีปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วย ครอบครัว เพื่อน/รุ่นพี่ ครู/อาจารย์ และบุคคลที่มีช่ือเสียงที่             
แตกต่างกัน มีทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเอกชนไม่มีเกณฑ์การแบ่งกลุ่มขนาดของมหาวิทยาลัย 

ผู้วิจัยจึงได้น าเกณฑ์การแบง่กลุ่มขนาดของมหาวิทยาลัย/สถาบันมาใช้เป็นข้อมูล อ้างอิงจาก ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
(2561)  
 1. มหาวิทยาลัย/สถาบันขนาดใหญ่ ได้แก่ มหาวิทยาลัย/สถาบันท่ีได้รับจัดสรรงบด าเนินการ และงบลงทุน (ครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างปีเดียว ซึ่งไม่รวมสิ่งก่อสร้างผูกพัน) มากกว่า 1,000 ล้านบาทข้ึนไปต่อปีงบประมาณ 
 2. มหาวิทยาลัย/สถาบันขนาดกลาง ได้แก่ มหาวิทยาลัย/สถาบันที่ได้รับจัดสรรงบด าเนินการ และงบลงทุน (ครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างปีเดียว ซึ่งไม่รวมสิ่งก่อสร้างผูกพัน) ตั้งแต่ 500 ล้านบาทข้ึนไป แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาทต่อปีงบประมาณ 
 3. มหาวิทยาลัย/สถาบันขนาดเล็ก ได้แก่มหาวิทยาลัย/สถาบันที่ได้รับจัดสรรงบด าเนินการ และงบลงทุน (ครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างปีเดียว ซึ่งไม่รวมสิ่งก่อสร้างผูกพัน) น้อยกว่า 500 ล้านบาทต่อปีงบประมาณ 
 แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยเอกชนไม่ได้อยู่ในก ากับ การดูแล และสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานจากรัฐบาล ผู้วิจัยจึง
ขอแบ่งกลุ่มขนาดของมหาวิทยาลัยเอกชนตามเกณฑ์ของจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาอยู่ ดังต่อไปนี ้
 1. มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาทุกช้ันปีที่ก าลังศึกษาอยู่ 
ในปี พ.ศ. 2561 ตั้งแต่ 15,000 คนขึ้นไป 
 2. มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลาง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาทุกช้ันปีท่ีก าลังศึกษาอยู่  
ในปี พ.ศ. 2561 ตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 14,999 คน 
 3. มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็ก ได้แก่ มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาทุกช้ันปีที่ก าลังศึกษาอยู่  
ในปี พ.ศ. 2561 ตั้งแต่ 5,000 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 9,999 คน  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคต ิเติมศักดิ์ คทวณิช (2546) กล่าวว่าทัศนคติ คือ ความคิด ความเข้าใจของบุคคลที่มีตอ่
บุคคล วัตถุสิ่งของ หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่ได้รับรู้และก่อให้เกิดความรู้สึกพอใจ ไม่พอใจ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย ซึ่ง
น าไปสู่การแสดงพฤติกรรมตามความคิดความเข้าใจและความรู้สึกท่ีมีอยู่ โดย อธิภัทร สายนาค (2543) อ้างถึง Triandis (1971) ได้
แบ่งองค์ประกอบของทัศนคติ ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความรู้ คือ ความเช่ือ ความเข้าใจของบุคคลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ทั่วไป 
โดยหากบุคคลมีความรู้หรือความคิดต่อสิ่งใดดี ก็มักจะมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งนั้น แต่หากมีความรู้ความเข้าใจต่อสิ่งใดไม่ดีมาก่อน ก็จะ
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เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อสิ่งน้ันต่อไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต 2. ด้านความรู้สึกและอารมณข์องบุคคลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นไป
ตามค่านิยมหรือรสนิยมของแต่ละบุคคล 3. ด้านพฤติกรรม การกระท า และการแสดงออกของบุคคลต่อสิ่งหนึ่ง บุคคล หรือ
สถานการณ์ ซึ่งเป็นผลมาจากองค์ประกอบด้านความรู้และความรู้สึก 
 แนวคิดและทฤษฎีแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค  Blackwell Roger D. (2012) กล่าวว่า กระบวนการบริโภค 
ประกอบด้วย 6 ข้ันตอน ได้แก่ 1. การตระหนักถึงความต้องการสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคที่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกร่างกาย ซึ่งเป็นกระบวนการแรกในการบริโภคสินค้าหรือบริการ 2. การค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจ            
3. การประเมินทางเลือกที่มีเพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุด โดยใช้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ 4. การซื้อตามที่ได้หาข้อมูลและประเมินทางเลือก
มาแล้ว 5. การบริโภค การใช้สินค้าหรือบริการที่ได้ตดัสนิใจซื้อมา โดยลักษณะการใช้สินค้าหรือบริการและความรู้สึกหลักการใช้ของ
ผู้โภคอาจจะแตกต่างกันไป 6. การประเมินหลังการบริโภค ในด้านความรู้สึกภายหลักการใช้ ซึ่งจะใช้ตัดสินว่าสินค้าหรือบริการนั้นดี
หรือไม่ และจะก่อให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ หลังจากนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) กล่าวว่า ธุรกิจบริการจะ
ใช้ส่วนประสมทางการตลาดเช่นเดียวกับสินค้า และยังต้องอาศัยเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างแตกต่าง
และเหนือกว่าคู่แข่ง ซึ่งประกอบด้วย1. ผลิตภัณฑ์ คือสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการและความ
พึงพอใจของผู้ซื้อ 2. ราคา คือมูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ลูกค้ายอมจ่ายเพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่ จะได้รับจากสินค้าหรือ
บริการ 3. การจัดจ าหน่ายบริการ คือกิจกรรม ช่องทาง หรือสถานที่ส าหรับการให้บริการ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการยินดีที่จะกระท ากิจกรรมนั้นร่วมกัน 4. การส่งเสริมการตลาด  คือการใช้เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการเพื่อแจ้งข่าวสารและข้อมูล เพื่อสร้างการรับรู้และเกิดพฤติกรรมตามที่ต้องการ 5. บุคคลหรือพนักงาน ซึ่งเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับลูกค้าหรือผู้รับบริการโดยการปฏิสัมพันธ์ 6. ลักษณะทางกายภาพ คือองค์ประกอบที่มองเห็นได้ สร้างความประทับใจ 
และช่วยในการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ  7. กระบวนการ คือวิธีการบริการตั้งแต่ต้นจนจบ  
 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ Maxwell E. McCombs and Lee B. Becker (1979) กล่าวว่า การเปิดรับ
สื่อของบุคคลมีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการ 6 ประการ ได้แก่ 1. เพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ สถานการณ์ผ่านสื่อที่
เลือกเปิดรับข่าวสาร เพื่อทันต่อเหตุการณ์หรือเรื่องอื่น ๆ ท่ีเป็นที่ความสนใจในสังคม 2. เพื่อต้องการช่วยตัดสินใจ โดยการหาข้อมูล
ที่ตนเองสนใจ เพื่อน ามาสนับสนุนความคิดละการตัดสินใจต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 3. เพื่อพูดคุยสนทนา โดยสามารถน าข้อมูลข่าวสาร 
ที่ได้รับไปใช้ในการเข้าสังคมและพูดคุยกับผู้อื่นได้ 4. เพื่อความต้องการมีส่วนร่วม ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม 5. เพื่ อ
สนับสนุนการตัดสินใจที่ตนเองได้กระท าลงไปแล้ว 6. เพื่อความบันเทิง  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบุคคลอ้างอิง ภัทรธิรา ผลงาม (2544) กล่าวว่า การแสดงออกทางพฤติกรรมของคนในสังคม
นอกจากปัจจัยส่วนบุคคล การเปรียบเทียบทางสังคมก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท า การตัดสินใจ ทัศนคติ ค่านิยม 
และอื่น ๆ  โดยผลการเปรียบเทียบจะท าให้บุคคลนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมให้ใกล้เคียงกับบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม
คนใกล้ชิดได้แก่ ครอบครัว ญาติ พี่ น้องและเพื่อนสนิท แต่ธรรมชาติของมนุษย์มักจะชื่นชอบการเปรียบในสถานการณท์ี่บุคคลอื่น ๆ 
มีความคิดและความสามารถใกล้เคียงกับตน และมีแนวโน้มที่จะหลบหลีกออกจากกลุ่มที่มีความคิดเห็นและความสามารถแตกต่าง
กับตน ซึ่งมีความแตกต่างจากอิทธิพลต่อกลุ่มอ้างอิง ที่มีความเป็นบุคคลในความคิด (Like-minded people) โดยไม่จ าเป็นต้องเปน็
บุคคลใกล้ชิดเสมอไป และถูกใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบทั้งในทางบวกและทางลบ 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ที่มีจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาอยู่ตั้งแต่ 15,000 คนขึ้นไป ได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รวมจ านวนประชากรทั้งสิ้น 81,885 คน (ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2561) 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยใช้สูตรการก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจ านวนประชากรของ Taro Yamane (1967) ก าหนดระดับความ
เชื่อมั่นที่ 95% และความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ไม่เกิน 5% จะได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จ านวน  398   ตัวอย่าง และเพิ่ม
จ านวนตัวอย่างอีก 14 ตัวอย่าง โดยรวมจ านวนตัวอย่างทั้งสิ้นเท่ากับ 412 ตัวอย่าง  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ขั้นที่ 1 วิธีการสุ่มแบบเจาะจง โดยการเจาะจงมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มี

จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีมากกว่า 15,000 คนขึ้นไป ซึ่งมีจ านวนทั้งสิน 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ขั้นที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใช้โควตา โดยก าหนดจ านวนตัวอย่างให้เท่า ๆ กันในแต่ละมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยละ 
103 ตัวอย่าง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยชิ้นนี้  คือ  แบบสอบถาม  ซึ่งแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้สร้าง

ขึ้นจากกรอบแนวความคิดในการศึกษา  โดยได้ข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยรูปแบบของ
แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ค าถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด 
ลักษณะค าถามมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice) ได้แก่ เพศ ประเภทสถานศึกษาก่อนหน้า อาชีพของผู้ปกครอง ระดับ
การศึกษาผู้ปกครอง และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว 

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7 ด้าน จ านวน 19 ข้อ เป็น
แบบสอบถามปลายปิด แบบ Likert Scale ใช้การวัดข้อมูลประเภทมาตราอันตรภาคหรือมาตราช่วง ( Interval Scale) ในการวัด
ข้อมูล โดยจะให้คะแนนกับสิ่งท่ีก าลังวัดอยู่ตามคะแนนที่ก าหนดให้ โดยแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 4 ระดับ  

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน 7 ข้อ โดยข้อที่ 1-6 เป็นเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิด แบบ Likert Scale ใช้การวัดข้อมูลประเภทมาตราอันตรภาคหรือมาตราช่วง (Interval Scale) ในการวัดข้อมูล โดยจะให้
คะแนนกับสิ่งที่ก าลังวัดอยู่ตามคะแนนท่ีก าหนดให้ โดยแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 4 ระดับ และข้อที่ 7 เป็นแบบสอบถามชนิด
ปลายปิด ลักษณะค าถามมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice) 

ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง จ านวน  2 ข้อ ซึ่งใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด ลักษณะค าถามมีหลายค าตอบให้
เลือก (Multiple Choice) เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice) 

ส่วนที่ 5 ค าถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อการเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจ านวน              
4 ข้อ เป็นแบบสอบถามปลายปิด แบบ Likert Scale ใช้การวัดข้อมูลประเภทมาตราอันตรภาคหรือมาตราช่วง ( Interval Scale) 
ในการวัดข้อมูล โดยจะให้คะแนนกับสิ่งท่ีก าลังวัดอยู่ตามคะแนนที่ก าหนดให้ โดยแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 4 ระดับ  

ส่วนที่ 6 ค าถามเกี่ยวกับแนวโน้มการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจ านวน  2 ข้อ 
เป็นแบบสอบถามปลายปิด แบบ Likert Scale ใช้การวัดข้อมูลประเภทมาตราอันตรภาคหรือมาตราช่วง (Interval Scale) ในการ
วัดข้อมูล โดยจะให้คะแนนกับสิ่งที่ก าลังวัดอยู่ตามคะแนนท่ีก าหนดให้ โดยแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 4 ระดับ  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ เพศ ประเภทสถานศึกษาก่อนหน้า อาชีพผู้ปกครอง ระดับการศึกษาผู้ปกตรอง และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว การ
เปิดรับสื่อในข้อท่ี 7 และกลุ่มอ้างอิง  
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   1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับข้อมูลส่วนประสมทางการตลาด
บริการ การเปิดรับสื่อข้อที่ 1 – 6 ทัศนคติ และแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลของนักศึกษาปริญญาตรี 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานในการวิจัย ซึ่งสถิติที่
ใช้มีดังนี้ 

   2.1 สถิติวิเคราะห์ความแตกต่าง t-test และ One Way Anova ส าหรับการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ครอบครัว การเปิดรับสื่อในข้อ 7 และกลุ่มอ้างอิง กับทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
เอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาปริญญาตรี 

   2.2 สถิติวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ส าหรับการวิเคราะห์การมีอิทธิพลของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ และการเปิดรับสื่อข้อที่  1 – 6 ต่อทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่                         
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาปริญญาตรี 
 

ผลการวิจัย 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 52 ศึกษาโรงเรียนมั ธยมศึกษาในก ากับ 

ของรัฐ จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 60.4 โดยผู้ปกครองประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ 
จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 46.4 และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนของครอบครัว 45,001 บาทขึ้นไป จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก              
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านกระบวนการ ด้านหลักสูตร ด้านภาพลักษณ์และการน าเสนอ และด้าน
สถานที่และสิ่งแวดล้อมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 3.51 3.43 และ 3.39 และด้านค่าธรรมเนียม
การศึกษา ด้านบุคลากร และด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีความเห็นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 3.21 และ 3.15 
ตามล าดับ  

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับสูง           
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า Google และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัสูงมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.59 และ 3.49 ตามล าดับ Facebook และ Youtube มีความคิดเห็นในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 และ 2.64 
ตามล าดับ และ Instagram และ Twitter มีความคิดเห็นในระดับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.37 และ 2.14 ตามล าดับ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง ครอบครัวมีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่             
มากที่สุด จ านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 68.2 รองลงมา ได้แก่ เพื่อน/รุ่นพี่ จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 ครู/อาจารย์ 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 นักร้อง นักแสดง เน็ตไอดอล และผู้ที่มีช่ือเสียง จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 ตามล าดับ 
ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ขอค าแนะน าจากเพื่อน/รุ่นพี่ มากที่สุด จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมา 
ได้แก่ ครอบครัว จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 35.2 ครู/อาจารย์ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 นักร้อง นักแสดง                   
เน็ตไอดอล และผู้ที่มีชื่อเสียง จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 และบุคคลอื่น ๆ (ยกเว้นตัวท่าน) จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 
ตามล าดับ 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติต่อการเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 เมื่อพิจารณารายข้อ ได้แก่ ท่านเช่ือว่าบัณฑิตมหาวิทยาลัยเอกชนสามารถประสบความส าเร็จใน
อาชีพการงานได้ไม่แตกต่างกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ท่านเช่ือว่ามหาวิทยาลัยเอกชนสามารถตอบสนองความต้องการ
ศึกษาในคณะที่ช่ืนชอบมากกว่ามหาวิทยาลัยรัฐบาล และท่านคิดว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนมีอิสระทางความคิดและการ
แสดงออกมากกว่ามหาวิทยาลัยรัฐบาล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 3.47 และ 3.34 ตามล าดับ และ
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รายข้อ ท่านคิดว่าช่ือเสียง คุณค่า และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนไม่แตกต่างกับมหาวิทยาลัยของรัฐบาล มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.15   

6. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับสูงมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ท่านจะแนะน าให้บุคคลอื่นที่
ท่านรู้จักเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งนี้ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 และมีความคิดเห็น ท่านจะเลือกศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งนี้ อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.21 
 

การทดสอบสมมติฐาน 
1. นักศึกษาปริญญาตรีที่มี เพศต่างกัน มีทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05  
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านคณะ/หลักสูตรที่เปิดสอนและภาพลักษณ์และการน าเสนอ มีอิทธิพลต่อ

ทัศนคติในการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวก 
3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านคณะ/หลักสูตรที่เปิดสอนมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

เอกชน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวก และด้านสถานที่และสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อแนวโน้ม
การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงเชิงลบ 

4. การเปิดรับสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย มีอิทธิพลต่อทัศนคติในการเลือกศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวก 

5. การเปิดรับสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook มีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชน 
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวก 

6. กลุ่มอ้างอิง ได้แก่ ครอบครัว นักร้อง นักแสดง เน็ตไอดอล และผู้ที่มีช่ือเสียง และเพื่อน/รุ่นพี่ มีทัศนคติต่อการเลือก
ศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนดีกว่ากลุ่มอ้างอิงบุคคลอื่น และกลุ่มอ้างอิงบุคคลอื่นมีแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนในระดับที่
สูงขึ้นมากกว่าครอบครัว นักร้อง นักแสดง เน็ตไอดอล และผู้ที่มีช่ือเสียง และเพื่อน/รุ่นพี่ ในการขอค าแนะน า ชักชวน หรือเป็น
ต้นแบบท่ีท าให้เลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

7. กลุ่มอ้างอิง ได้แก่ ครอบครัว นักร้อง นักแสดง เน็ตไอดอล และผู้ที่มีชื่อเสียง และเพื่อน/รุ่นพี่ มีอิทธิพลต่อทัศนคติที่ดี
น้อยกว่ากลุ่มอ้างอิงบุคคลอื่นในการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ในขณะที่ครอบครัวและกลุ่มอ้างอิงบุคคลอื่น มีอิทธิพลต่อ
แนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนในระดับท่ีสูงขึ้นมากกว่าครู/อาจารย์ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
1. เพศ นักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ที่มีเพศต่างกัน มีทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมการเลือก

ศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน โดยเพศชายมีทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากกว่าเพศหญิง อาจเนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยเอกชนส่วน
ใหญ่มีหลักสูตรที่เหมาะกับเพศชายมากกว่า โดยมุ่งเน้นท่ีจะเปิดโอกาสและเป็นตัวเลือกทางการศึกษาให้กับผู้ที่มีความต้องการศึกษา
ในศาสตร์เฉพาะทาง และสอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบัน อาทิ เกมและสื่อเชิงโต้ตอบ หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ภาพยนตร์
และอนิเมช่ัน การผลิตอีเวนท์และการจัดนิทรรศการ รวมไปถึงแพทยศาสตร์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิสมัย ทองเที่ยง 
(2549) พบว่าเพศหญิงเลือกศึกษาต่อมากกว่าเพศชาย เนื่องจากสาขาที่เปิดสอนในขณะนั้น เป็นสาขาที่เพศหญิงนิยมเรียนมากกว่า
เพศชาย ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ เป็นต้น 
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2. คณะ/หลักสูตรที่ เปิดสอน มีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่                           
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาปริญญาตรี เนื่องจากความหลากหลายคณะ/หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเอกชน
สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงานในปัจจุบันได้ดี อีกทั้งยังสามารถเลือกศึกษาในคณะ/หลักสูตรที่
ต้องการได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับงานวิจัย สรพล เมฆพัฒน์ (2558) ที่ศึกษา“ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันสอน
ภาษาอังกฤษ ของวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าผู้เรียนให้ความส าคัญกับหลกัสูตร เนื่องจากผู้เรียนมีทักษะ
และวัตถุประสงค์ในการเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกัน เช่น เพื่อสอบแข่งขัน เพื่อน าไปใช้ในการท างานหรือในชีวิตประจ าวัน  

3. ลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อทัศนคติในการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลของนักศึกษาปริญญาตรี เนื่องจากนักศึกษาปริญญาตรี และผู้ปกครองให้ความส าคัญกับช่ือเสียง ความน่าเชื่อถือ ที่เป็น
จุดเด่นของมหาวิทยาลัยแม้ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนก็ตาม เพราะสามรถส่งผลถึงการประสบความส าเร็จในการท างานใน
อนาคตได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราพร วิโรจน์สกุล ศรีวรรณ์ ทาปัญญา และสุเมธี วงศ์ศักดิ์ (2561) จากการศึกษาหัวข้อ
การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
พบว่านักศึกษาให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก ในด้านคุณภาพ ความโดดเด่นทางด้าน
วิชาการ และความเป็นสากล  

3. เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย มีอิทธิพลต่อทัศนคติในการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลของนักศึกษาปริญญาตรี เนื่องจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมีข้อมูลเชิงลึกท่ีมีการปรับปรุงอยู่เสมอ ซึ่งสารมารถสร้าง
ภาพลักษณ์ท าให้เกิดความน่าเช่ือถือแก่นักศึกษาผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ภูษณิศา ศิริศันสนียกุล 
(2559) พบว่าคุณภาพเว็บไซต์มีอิทธิพลทางบวกต่อความเช่ือมั่น เนื่องจากคุณภาพเว็บไซต์ใน ด้านเนื้อหา ข้อมูล ส่งผลต่อความ
เชื่อมั่นของผู้ใช้งาน ท าให้ผู้ใช้งานเกิดการเชื่อถือเว็บไซต์  

4. Facebook มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของ
นักศึกษาปริญญาตรี เนื่องจากเนื้อหาข้อมูลมีความน่าสนใจ ทันสมัย สามารถกระตุ้นให้เกิดความต้องการในการเลือกศึกษา รวมถึง
สามารถอ่านคอมเม้นท์หรือสอบถามจากผู้ดูแล ศิษย์เก่า หรือนักศึกษาคนอื่น ๆ ท่ีก าลังศึกษาอยู่ได้ทันที อีกทั้ง Facebook ยังเป็น
สื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในประเทศไทย โดยผู้ใช้ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 18 – 24 ปี ข้อมูลจาก (WP, 2562) ซึ่งตรงกับกลุ่ม
อายุของนักศึกษาปริญญาตรีผู้ตอบแบบสอบถาม สอดคล้องกับ อาณิสา ไชยสิกร (2559) ท่ีศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อและความเต็มใจจ่ายในการซื้อสนิค้าเสื้อผา้ผู้หญงิจากร้านค้าในเฟซบุ้คของคนในกรุงเทพมหานคร พบว่าร้านค้าบนเฟซบุ้คท่ีมีการ
รีวิวของจากลูกค้า มีแนวโน้มที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อมากกว่าร้านที่ไม่มีการรีวิวสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยที่มีผลต่อความ
ต้องการซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ้คในประเทศไทย (สุนันทา ตระกูลสิทธิศรี, 2555) ในด้านของการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในการโพสต์รูป
ภาพสินค้า การมีส่วนร่วมของลูกค้าส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ้ค นอกจากนั้นยังน าไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์ในเพจร้าน ร้าน
ที่มีการตอบค าถามลูกค้า และการมีการตอบค าถามสินค้า โดยมีความรวดเร็วในการบริการข้อมูลสินค้า 

5. กลุ่มอ้างอิงที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาปริญญาตรีแตกต่างกัน โดยกลุ่มอ้างอิง นักร้อง นักแสดง เน็ตไอดอล และผู้มีช่ือเสียง
เป็นกลุ่มอ้างอิงที่สามารถสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่และแนวโน้มการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นในมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่มากที่สุด เนื่องจากปัจจุบันบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ อย่างทั่วถึงผ่าน
อินเตอร์เน็ต ท าให้นักเรียนและนักศึกษาสามารถหาข้อมูลเชื่อมโยงและเปรียบเทียบกับบุคคลต้นแบบหรอืบุคคลที่ตนช่ืนชอบตามแต่
ละจุดประสงค์ของแต่ละคน สอดคล้องกับแนวคิดของ Philip Kotler (2012) ที่กล่าวว่า กลุ่มอ้างอิง หมายถึงกลุ่มที่มีอิทธิพลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อทัศคติและพฤติกรรมของมนุษย์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลทางตรง ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว และกลุ่ม
คนใกล้ชิด เช่น เพื่อน ครู/อาจารย์ เจ้านาย ลูกน้อง และกลุ่มที่มีอิทธิพลทางอ้อม เช่น ศาสนา ผู้เช่ียวชาญ กลุ่มสาธารณะ เป็นต้น 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพรรณ พรศิริประเสริฐ (2555) พบว่าลักษณะของกลุ่มอ้างอิง ด้านช่ือเสียงด้านความส าเร็จใน
ผลงานมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และ โสภาวรรณ อบเชย (2557) พบว่าบุคคลอ้างอิง
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการความงามของสตรีวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยให้ความเช่ือถือต่อกลุ่มอ้างอิงที่มี
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ประสบการณ์เคยใช้บริการมาก่อน เช่น สมาชิกในครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อน และกลุ่มอ้างอิงที่มีความรอบรู้ของทางด้านความงาม 
เช่น ผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการ หรือกลุ่มอ้างอิงที่มีช่ือเสียงของเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
1. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่านักศึกษาปริญญาตรีเพศชายมีทัศนคติที่ดีและแนวโน้ม

การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครมากกว่าเพศหญิง เนื่องมาจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยเอกชนให้
ความส าคัญและมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่ที่ก าลังได้รับความนิยม ซึ่งสามารถไปตอบสนองความต้องการของนักศึกษาเพศ
ชาย เช่น เกม ภาพยนตร์ อนิเมช่ัน หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น แต่ทุกมหาวิทยาลัยยังคงมีหลักสูตรมาตรฐาน จึงควรให้
ความส าคัญและพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวให้มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยรัฐบาล รวมถึงวาง
แผนการสื่อสารในการสร้างการรับรู้ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเพื่อดึงดูดและตอบวนองความต้องการของนักศึกษา
ทุกเพศ 

2. ด้านคณะ/หลักสูตรมีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเอกชนและรัฐบาลควรมีการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรให้มีความแตกต่าง โดดเด่น ทันสมัย และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนนักศึกษาในยุคปัจจุบัน 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยเอกชนต้องท าการศึกษาส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในทุกสาขาวิชา เพื่อให้ทราบว่าสาขาใดยังเป็นที่
สนใจ หรือสาขาใดที่เป็นที่สนใจแต่มหาวิทยาลัยยังไม่มีหรือมีแต่ไม่สามารถดึงดูดผู้ เรียนได้ รวมถึงทักษะวิชาอื่น ๆ ที่นักเรียน
นักศึกษาต้องการเพิ่มเติม เพื่อให้สอดรับกับกลุ่มเป้าหมายทั้งเพศชายและเพศหญิง รวมถึงเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยรัฐบาล
ท าการศึกษาข้อมูล แนวทางและกระแสความนิยมทางการศึกษา เพื่อสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรี ยนใน
ปัจจุบันและอนาคต 

3. ด้านภาพลักษณ์และการน าเสนอมีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรจะต้องเพิ่ม
จ านวนและพัฒนางานวิจัยที่ได้คุณภาพ น่าสนใจ มีมาตรฐานรองรับ ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวงกว้างระดับประเทศหรือ
นานาชาติ และน าการส่งเสริมทางการตลาดมาใช้อย่างมีช้ันเชิงเนื่องจากการตลาดตลาดที่โจ่งแจ้งจะท าให้ภาพลักษณ์ของ
สถาบันการศึกษาลดลง เพื่อเสริมสร้างจุดเด่นและเอกลักษณ์ให้เป็นท่ีจดจ าได้ 

4. ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยควรท าการปรับปรุงและ
ดูแลรักษาสถานที่ให้สวยงามอยู่เสมอ รวมถึงการจัดสรรสถานที่ทั้งในด้านการเรียนการสอน กิจกรรม การส่งเสริมการเรียนรู้ และ
การอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ห้องน้ า ที่จอดรถ ให้เหมาะสม เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีแก่การเรียน 
สร้างความประทับใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ปกครอง บุคลทั่วไปท่ีมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัย อีกท้ังสถานท่ีและสภาพแวดล้อมที่ดี
จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่มหาวิทยาลัยให้โดดเด่นอีกด้วย 

5. ด้านการเปิดรับสื่อดิจิทัลและสือ่สังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อ ผู้บริหารและหน่วยงานท่ี
ดูแลทางด้านการตลาดของมหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับเว็บไซต์และ Facebook ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจาก
กลุ่มเป้าหมายจะนึกถึงสื่อทั้งสองเป็นอันดับแรก โดยข้อมูลในเว็บไซต์จะต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัย ถูกต้อง และครบถ้วน อีกทั้ง
ยังต้องมีหน้าตาที่สวยงามดึงดูดส่งเสริมภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย ในขณะที่ Facebook จะให้ความรู้สึกเป็น
มิตรมากกว่าสื่ออื่น ๆ ท าให้นักเรียนนักศึกษาจะเข้ามาเยี่ยมชม ดูกิจกรรมและเนื้อหาที่น่าสนใจ ตลอดจนดูคอมเม้นท์ โพสต์ หรือ
แท็กของนักศึกษาคนอ่ืน ๆ เพื่อดูแนวทางในการเรียน ความนิยมของนักเรียนนักศึกษาในวัยเดียวกัน มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดทีมงาน
ในการดูแลในการตอบค าถามและการโพสต์เนื้อหา ให้น่าสนใจและทันท่วงที สามารถสร้างความประทับใจและดึงดูดนักเรียน
นักศึกษาได้ 

6. กลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อทัศนคติและแนวโน้มการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยจึงควรใช้อิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิงดังกล่าวในการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ตลอดจนภาพลักษณ์ ช่ือเสียง และความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้กลุ่มอ้างอิงดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องเป็นถึง
ระดับดารา ศิลปินนักร้อง หรือนักแสดงช่ือดังระดับประเทศ อาจจะเป็นเพียงเน็ตไอดอล Youtuber หรือ Blogger ที่เป็นศิษย์เก่า 
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หรือนักศึกษาปัจจุบันที่มีความส าเร็จในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางโลกออนไลน์ โดยดูได้จากจ านวนผู้ติดตามจากช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นในการสร้างรายได้ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอก ชนและ
รัฐบาล 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนีส้ามารถส าเร็จได้ อันเนื่องมาจากความช่วยเหลือและความกรุณาอย่างดียิ่งของอาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 

ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์นี้ ตลอดจนคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ไข
ข้อบกพร่อง จนสารนิพนธ์นี้ลุล่วงสมบูรณ์ไปได้ด้วยดี มีเนื้อหาที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งใน
ความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีให้การอบรม
สั่งสอนวิชาความรู้ต่าง ๆ และประสบการณ์อันมีค่า ที่มาของความส าเร็จของงานวิจัยนี้  ตลอดจนครอบครัวและเพื่อน ๆที่คอยให้
ความช่วยเหลือและผลักดันให้เกิดก าลังใจและความไม่ย่อท้อ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้จะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่นิสิต และนักศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับหัวข้อสารนิพนธ์ หากผลงานวิจัยมีสิ่งดีงามเป็นประโยชน์สูงสุด 
ผู้วิจัยขออุทิศสิ่งดีงามเหล่านี้แก่ผู้มีพระคุณทุกท่านและขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 
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