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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาระดับปจจัยทางการตลาดท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจศึกษาตอ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี (2) เพ่ือศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักศึกษาที่กําลังศึกษาตอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี ในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวนกลุมตัวอยาง 181 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งประกอบดวย 2 สวน
ไดแก ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและระดับการตัดสินใจเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี ซึ่งไดรับการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน มีคาความเช่ือมั่น
ทั้งฉบับ เทากับ 0.91 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (คารอยละ คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และสถิติคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
 ผลการวิจัยพบวา (1) นักศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดทุกดานอยูในระดับมาก มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.69 โดยใหความสําคัญดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคามากที่สุด รองลงมาคือปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑและบริการ (2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธทางบวกกับการ
ตัดสินใจศึกษาตอของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 (r=0.502) โดยมีปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน
กระบวนการใหบริการมีความสัมพันธสูงสุด รองลงมาไดแกปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑและบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 
 

The purposes of this research were: (1) to study level of mixed marketing  factors 
which affected on decision making for studying a  graduate program by students at Thonburi 
University an (2) to explore  the relationship between mixed marketing factors and decision 
making for studying the graduate program by students at Thonburi University. 
  This research sample comprised 181 graduate students who  studied at Thonburi 
University. Questionnaires were used as research tools and consisted of 2 sections: mixed 
marketing factors and  decision making. The questionnaires were tested for validity and 
reliability and  reviewed by three experts. The Chronbach alpha reliability coefficient was 
.91. Data were analyzed by  descriptive statistics ( frequency, percentage, means, and 
standard deviation) and Pearson’s product moment correlation coefficient. 
 The results of this study were as follows. (1) Students rated all mixed marketing 
factors which affected on their decision making at the high level (M = 3.69). They rated price 
highest and followed by products and services respectively. (2) There was a statistically 
significant positive relationship between mixed marketing factors and decision making (r = 
0.502, p < 0.01) by which a service process had the highest correlation and  followed by 
products and services. 
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ความสําคัญของการวิจัย 
 ปจจุบันกระแสโลกาภิวัฒนไดนํามาซึ่งความ
เปล่ียนแปลงในดานตางๆ  รวมทั้งกอใหเกิดการแขงขัน
ที่รุนแรงทั้งภาค การผลิต การตลาด การคา  ดานบริการ 
รวมท้ังบริการทางการศึกษา สงผลใหมีการแขงขัน
ทางธุรกิจสูงแบบไรพรมแดน ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีทําใหการดําเนินธุรกิจตองเปนไปอยาง
รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา
ไดทันเวลาและตองศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผล
ตอการตัดสินใจของลูกคาอยางตอเน่ือง เพ่ือพัฒนา
คิดคนหรือปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการใหตรงตอ
ความตองการ ปจจัยที่สําคัญอยางหน่ึงที่จะทําให
องคกรสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิผล ใน
สภาพแวดลอมที่แปรเปล่ียนและแขงขันที่รุนแรงก็คือ
การพัฒนาบุคลากรขององคการหนวยงานใหมีความรู 
ความสามารถ  และทักษะความชํานาญ การท่ีบุคลากร
จะมีความรูความสามารถหรือมีคุณภาพจะตองผาน

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ เ รี ยกว า
การศึกษา มีการศึกษาท่ีสูงขึ้นยิ่งเปนรากฐานในการ
พัฒนาเศรษฐกิจสังคม การเมืองและวัฒนธรรม ซึ่ง
เปนสาเหตุหลักที่ทําใหโลกธุรกิจการศึกษาไดมีการ
เติบโตและขยายตัวอยางรวดเร็ว 
 สถาบันการศึกษาที่มีจํานวนมากจึงมีการแขงขัน
กันอยางรุนแรงรอบดานโดยเฉพาะสถาบันการศึกษา
เอกชน ที่มีรายไดสวนใหญไดมาจากคาเลาเรียน คา
บํารุง คาธรรมเนียม คาปรับ และคาบริการตาง ๆ  
ดั ง น้ันจํ านวนนักศึกษาจึ ง เปนป จจั ยสํ าคัญตอ
สถาบันการศึกษาของเอกชนอยางยิ่ง   ดวยเหตุน้ี
สถาบันการศึกษาเอกชนจึงพยายามสรางสิ่งจูงใจและ
โนมนาวนักศึกษาใหเขามาศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของตนเอง 
 การศึกษาจัดว า เปนกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยที่มีความสําคัญทั้งในดานเชิงคุณภาพ
และปริมาณ เพราะการศึกษาเปนการเสริมสราง



 

 

พัฒนากําลังคนในดานความคิด ทักษะ ประสบการณ
และทัศนคติ ซึ่งสามารถนําความรู ความเขาใจท่ีไดรับ
ไปแกไขปญหาตางๆ และพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนา 
สังคมใดก็ตามหากคนในสังคมขาดการพัฒนาใหมี
คุณภาพ แมวาสังคมน้ันจะมีทรัพยากรทางดานอื่นๆ 
จํานวนมากก็ยากที่จะประสบความสําเร็จในการ
พัฒนาประเทศ จากปญหาสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
ในปจจุบัน การศึกษาจึงถือไดวาเปนพ้ืนฐานและ
ปจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญที่จะทําใหบุคคลสามารถ
พัฒนาตนเองใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดี 
 ปจจุบันมหาวิทยาลัยธนบุรีไดมีการพัฒนา
ความเจริญกาวหนาอยางมีประสิทธิภาพในเกือบทุก
ดาน แตความกาวหนาของมหาวิทยาลัยธนบุรีก็ยังไม
หยุดน่ิงพรอมที่จะมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ใน
ภาวะวิกฤตการแขงขันที่รุนแรงเชนน้ี มหาวิทยาลัย
ธนบุรีจึงไดศึกษาวิเคราะหหาจุดไดเปรียบในตลาด
การศึกษา  โดยมีการวางแผนและปรับปรุงดาน
การตลาดอย างตอ เ น่ือง  เ พ่ือให เหมาะสมและ
สอดคลองกับภาวะความตองการของผูบริโภคและ
ตลาดแรงงาน รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระใน
สถานการณปจจุบัน  
 ดังน้ันประเด็นปญหาสําคัญคือมหาวิทยาลัย
ธนบุรีจะตองพัฒนาบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุก
ระดับช้ันใหมีคุณภาพทางดานการศึกษา เพ่ือจะไดนํา
ความรูความสามารถที่ไดจากการศึกษามาชวยองคกร 
พัฒนาประเทศชาติใหมีความเจริญกาวหนาใหเทาทัน
กับนานาประเทศน่ันเอง ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงไดสนใจที่
จะศึกษาถึง ปจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจศึกษาตอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ธนบุรี ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาในครั้งน้ีจะเสนอเปน
แนวทางสําหรับการปรับปรุง แกไข และหาวิธีจูงใจ
ในการตัดสินใจศึกษาเพ่ือเปนประโยชนตอการรับ

สมัครนักศึกษาใหมในระดับบัณฑิตวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยธนบุรี  
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.เ พ่ื อศึ กษาระ ดับป จจั ยทางการตลาดที่ มี
ความสําคัญตอการตัดสินใจศึกษาตอหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ
กับการตัดสินใจศึกษาตอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ธนบุรี 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 1. เพ่ือใหทราบถึงขอมูลพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของนักศึกษาในการเลือกศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 2. เพ่ือใหทราบถึงขอมูลปจจัยทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอ
ระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 3. เพ่ือไดแนวทางการประกอบการบริหารธุรกิจ
ทางการศึกษา ใหตอบสนองตอนักศึกษาระดับบัณฑิต
วิทยาลัยในการเลือกศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 4. เพ่ือใหเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข
พัฒนาสภาพทั่วไปในดานตางๆ ของบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยธนบุรีใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษา
ครั้งน้ี คือ นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาตอหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี ในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2552  
 2. ขอบเขตเนื้อหา การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษา
ปจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจ



 

 

ศึกษาตอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี 7  ดานดังน้ี 
 2.1 ตัวแปรตน ไดแก สวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑและบริการ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย  
การสงเสริมการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ 
และกระบวนการใหบริการ  

2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ระดับการตัดสินใจเขา
ศึกษาตอในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี 
วิธีดําเนินการวิจัย     
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ 
นักศึกษาที่กําลังศึกษาตอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธนบุรี ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 
คนแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีแบงออกเปน 3 
สวนคือ 
 สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามที่สอบถามเก่ียวกับ
ขอมูลปจจัยสวนบุคคลหรือขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ตามตัวแปรที่ตองการศึกษา ประกอบดวย
ขอคําถาม 7 ขอ ไดแก เพศ นักศึกษาหลักสูตร อายุ 
สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และประสบการณ
การทํางาน 
 สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามที่เก่ียวกับปจจัยทาง
การตลาดที่มีความสัมพันธ กับการตัดสินใจของ
นักศึกษาผูเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธนบุรี ประกอบดวย 7  ดานไดแก ดาน
ผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา  ดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดาน
ลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ  
 สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับระดับการ
ตัดสินใจเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ธนบุรี 2 ขอ ไดแก ความพึงพอใจกับการตัดสินใจเขา
ศึกษาตอในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

ธนบุรี และลําดับที่ในการตัดสินใจเขาศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 นําแบบสอบถามท่ีไดจากการทดสอบเครื่องมือ
เรียบรอยแลวไปดําเนินการดังน้ี 
 1. ผูวิจัยไดทําการช้ีแจงถึงวัตถุประสงคของการ
วิจัยครั้งน้ีใหกลุมตัวอยางไดรับทราบ แลวจึงแจก 
  2. เมื่อเสร็จแลวจะทําการรวบรวมแบบสอบถาม 
 3. ตรวจสอบขอมูล ลงรหัส และการประมวลผล 
การวิเคราะหขอมูล 
แบบสอบถามจะทั้ งหมดจะถูกประมวลผลดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพ่ือหาคาตัวแปรที่ตองการ
ศึกษา โดยใชขอมูลดังน้ี 
 1.ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะหดวยใชคาสถิติแบบรอยละ 
 2. ขอมูลเก่ียวกับระดับปจจัยทางการตลาดที่มี
ความสําคัญตอการตัดสินใจศึกษาตอหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธนบุรี ใชสถิติคาเฉล่ีย (Mean) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คารอยละ 
 3. วิเคราะหปจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ
กับการตัดสินใจศึกษาตอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี 
โดยการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสัน 
ผลการวิจัย 
 1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลพบวา นักศึกษาที่กําลัง
ศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตวิทยาลัย ในภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2552 สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอย
ละ 66.30 ศึกษาในหลักสูตร ป.บัณฑิต คิดเปนรอยละ 
56.90 มีอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 38.10 
สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 60.80 ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 33.70 มีรายได
เฉล่ียตอเดือน ระหวาง 10,001-20,000 บาท คิดเปน



 

 

รอยละ 44.80 ประสบการณในการทํางาน 1-5 ปและ 
11 ปขึ้นไป มีจํานวน เทากันคือ คิดเปนรอยละ 39.80 
 2. ปจจัยทางการตลาดท่ีมีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจศึกษาตอพบวา  นักศึกษาที่ กํา ลังศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี 
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ใหความสําคัญตอ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูในระดับ
มาก ( X =3.69, S.D=0.72) สวนรายดานจากมากไป
หานอย ดานราคา ( X =4.03,S.D=0.98) รองลงมาคือ 
ดานผลิตภัณฑและบริการ ( X =3.81,S.D=0.60) ดาน
การสงเสริมการตลาด ( X =3.80,S.D=0.59) ดาน
ลักษณะทางกายภาพ  ( X =3.71,S.D=0.71) ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ( X =3.58,S.D=0.56) ดาน
บุคลากร( X =3.53,S.D=0.77) และ ดานกระบวนการ
ใหบริการ คาเฉล่ีย ( X =3.43,S.D=0.89) ตามลําดับ  
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 3. ดานความพึงพอใจ พบวา นักศึกษา มีระดับ
ความพึงพอใจกับการตัดสินใจเขาศึกษาตออยูใน
ระดับมาก มีจํานวนมากที่สุดคือ มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 58.00 รองลงมาคือมีความ
พึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 34.30 มี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 7.20 
มีความพึงพอใจในระดับนอย คิดเปนรอยละ 0.60 
และไมมีจํานวนนักศึกษาที่มีความพึงพอใจในระดับ
นอยที่สุด สวนในดานลําดับในการตัดสินใจ พบวา
นักศึกษา เลือกเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธนบุรี เปนลําดับที่ 2 มีจํานวนมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 38.70 รองลงมาคือ ลําดับที่ 1 คิดเปน
รอยละ 30.40 ลําดับที่ 3 คิดเปนรอยละ 21.20 ลําดับที่ 

4 คิดเปนรอยละ 8.80 และลําดับที่ 5 คิดเปนรอยละ 
0.60 
 4. ปจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจศึกษาตอพบวา  ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอ
ที่ระดับ  0.01 เพราะเมื่อทดสอบดวยวิธีการของ 
Pearson แลว มีคา Sig. ตํ่ากวา 0.05 (Sig.=.000) แสดง
ว าป จ จั ยส วนประสมทางการตลาดทุ กด านมี
ความสัมพันธตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี ซึ่งเปนความสัมพันธทิศ
ทางบวก เรียงตามลําดับดังตอไปน้ี ดานกระบวนการ
ใหบริการ มีความสัมพันธสูงสุดเปนลําดับ (r=.482) 
ร อ ง ล ง ม า คื อ  ด า น ผ ลิ ต ภั ณฑ แ ล ะ บ ริ ก า ร มี
คว ามสั ม พันธ เท า กับ  (r=.456) ด านบุ คล ากร มี
ความสัมพันธ เทากับ (r=.404) ดานลักษณะทาง
กายภาพ มีความสัมพันธ เทากับ (r=.377) ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย  มีความสัมพันธ  เทากับ 
(r=.349) ดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธ 
เทากับ (r=.300) และดานราคา มีความสัมพันธ เทากับ 
(r=.170) ตามลําดับ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เทากับ (r=.502) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ
ทางบวกกับการตัดสินใจเขาศึกษาตอ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 
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อภิปรายผล 
ผลจากการศึกษา สามารถสรุปประเด็นสําคัญมา
อภิปรายผลไดดังน้ี 
 1. ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยทาง
การตลาดท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอ 
ผลงานวิจัยพบวาปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธ
กับการตัดสินใจศึกษาตอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เทากับ  (r=0.502) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ศตนันท ทรัพยหิรัญ (2546) ซึ่งไดศึกษาเรื่องปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่สัมพันธกับการตัดสินใจ
เลือกศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ใน
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนของนิสิตนักศึกษา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา สวนประสม
ทางการตลาด มีความสัมพันธในทางบวกกับการ
ตั ดสิ น ใ จ เ ลื อ กศึ กษ าห ลั กสู ต รบ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ
มหาบัณฑิต โดยรวมและรายดาน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 2. ผลการวิเคราะหตามสมมติฐาน ขอที่ 1 ที่วา 
ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจศึกษาตอในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ธนบุรี พบวาปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑมี
ความสัมพันธ กับการตัดสินใจศึกษาตอ  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐาน
ที่ต้ังไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุชาดา หอม
มณี (2552) ซึ่งไดศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบ
ความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี
ผ ลต อ ก า ร ตั ดสิ น ใ จ เ ลื อ ก เ ข า ศึ กษ าต อ ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ของนักศึกษาภาคพิเศษ 
โรงเรียนศรี วัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
นานาชาติ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาภาคพิเศษไดให
ความสํ าคัญตอสวนประสมทางการตลาดด าน
ผลิตภัณฑโดยรวม อยูในระดับมาก 

 3. ผลการวิเคราะหตามสมมติฐาน ขอที่ 2 ที่วา 
ปจจัยทางการตลาดดานราคา มีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจศึกษาตอในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี 
พบวาปจจัยทางการตลาดดานราคามีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจศึกษาตอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ สมพงษ วงษดี (2547) ได
ศึกษาเรื่อง ความตองการของบัณฑิตในการศึกษาตอ
ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาดนตรีที่มหาวิทยาลัยพายัพ 
ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็น
วาไมควรเก็บคาเรียนสูงเกินไป  
 4. ผลการวิเคราะหตามสมมติฐาน ขอที่ 3 ที่วา 
ปจจัยทางการตลาดดานสถานที่และชองทางการจัด
จําหนาย มีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี พบวาปจจัย
ทางดานชองทางการจัดจําหนายมีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจศึกษาตอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ภักดี ศรีอรุณ (2546) ซึ่งได
ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ที่
มีผลตอการเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขา
การบัญชี ในจังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนายมีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก 
 5. ผลการวิเคราะหตามสมมติฐาน ขอที่ 4 ที่วา 
ปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด มี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี พบวาปจจัยทางดานการ
สงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
ศึกษาตอ อยางมีนัยสําคัญที่ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับ



 

 

สมมติฐานที่ต้ังไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ พีร
ภาว พุแค (2552) ซึ่งไดศึกษาเรื่อง ปจจัยทางการตลาด
ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญา
ตรีมหาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษา:มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม วิทยาเขตชลบุรี ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดาน
การสง เสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ 
นักศึกษาสวนใหญไดใหความสําคัญกับการมีกองทุน
กูยืมจากรัฐสูงสุด มีทุนจากความสามารถพิเศษของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยมีการผอนผันในการชําระเงิน
คาธรรมเนียมการเรียน ใหความสําคัญในระดับมาก 
 6. ผลการวิเคราะหตามสมมติฐาน ขอที่ 5 ที่วา 
ปจจัยทางการตลาดดานบุคลากร มีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจศึกษาตอในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ธนบุรี พบวา ปจจัยทางการตลาดดานบุคลากร มี
ความสัมพันธ กับการตัดสินใจศึกษาตอ  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ ต้ังไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ภักดี ศรีอุรณ (2546) ซึ่งไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด ที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอใน
ระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง สาขาการบัญชี ในจังหวัดลําปาง ผล
การศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
กับปจจัยดานบุคคลการมีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก 
โดยช่ือเสียงของอาจารยที่สอน ระดับการศึกษาหรือ
วุฒิการศึกษาของอาจารยที่สอน จํานวนของอาจารยที่
สอนในสถาบัน และความเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน
ของอาจารยที่สอน ใหความสําคัญในระดับมาก 
 7. ผลการวิเคราะหตามสมมติฐาน ขอที่ 6 ที่วา 
ปจจัยทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพ  มี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี พบวาปจจัยทาง
การตลาดดานลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ

กับการตัดสินใจศึกษาตอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ภักดี ศรีอรุณ (2546) ซึ่งได
ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอ
การเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาการบัญชี 
ในจั งห วัด ลํ าป าง  ผลการ ศึกษาพบว า  ผู ตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานการสราง
และนําเสนอลักษณะทางกายภาพมีคาเฉล่ียรวมอยูใน
ระดับมาก  โดยการมีอุปกรณการเรียนการสอน
ทันสมัยใหความสําคัญอยูในระดับมากสุด 
 8. ผลการวิเคราะหตามสมมติฐาน ขอที่ 7 ที่วา 
ปจจัยทางการตลาดดานกระบวนการใหบริการ มี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิต
วิทยา ลัย  มหาวิทยา ลัยธนบุรี  พบว าปจจั ยทาง
การตลาดดานกระบวนการใหบริการ มีความสัมพันธ
กับการตัดสินใจศึกษาตอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ วิริยะ ฤาชัยพาณิชย (2544) 
ซึ่งไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยม
ปลายในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา
พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
เลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมปลาย ใน
อํา เภอเมือง  จังหวัดเ ชียงใหม  พบวาปจจัยด าน
บุคลากร ปจจัยดานภาพลักษณทางกายภาพ ปจจัย
ดานเน้ือหาหลักสูตร ปจจัยดานกระบวนการ มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาระดับสําคัญมาก 
 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีพบวา (1) นักศึกษาให
ความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน
ราคามากที่สุด รองลงมาคือดานผลิตภัณฑและบริการ 
(2)ปจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ กับการ



 

 

ตัดสินใจศึกษาตอ  พบวาปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดทุกดานมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเขา
ศึกษาตอ ซึ่งเปนความสัมพันธทิศทางบวก โดยมีดาน
กระบวนการใหบริ การ มีความสัม พันธสู งสุ ด 
รองลงมาคือด านผลิตภัณฑและบริการ  ดัง น้ัน
มหาวิทยาลัยธนบุรีควรเลือกใชกลยุทธดานราคา ดาน
กระบวนการใหบริการ และดานผลิตภัณฑและบริการ 
เปนกลยุทธหลักในการวางแผนรับนักศึกษา 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเฉพาะปจจัยทาง

การตลาดท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี ในการวิจัยครั้ง

ตอไปควรดําเนินการวิจัยหลักสูตรปริญญาตรี ตลอด

จนถึงการทําวิจัยรายละเอียดทุกคณะสาขาวิชา เพ่ือให

ครอบคลุมประเด็นปญหามากย่ิงขึ้น 

 2. ควรมีการศึกษาปจจัยดานอื่นๆ ที่เก่ียวของกับ

การตัดสินใจ เชน ดานเปาหมาย ดานความเช่ือ ดาน

คานิยม ดานนิสัยและธรรมเนียม ดานความคาดหวัง 

และดานโอกาส เปนตน 

 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอ

การเ ลือกเขาศึกษากับมหาวิทยาลัยอื่นๆ  ที่ เปน

มหาวิทยาลัยเอกชนฝงธนบุรี เพ่ือคนหาขอดี ขอดอย

ในแตละดาน แลวนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุง

กลยุทธทางการตลาดของมหาวิทยาลัยธนบุรีให

สอดคลองและตอบสนองกับความตองการของ

นักศึกษาที่แทจริง 

  4. ควรมีการนําเสนอผลงานวิจัยในครั้งน้ีตอสภา
มหาวิทยาลัยธนบุรี เพ่ือเปนประโยชนในการวางแผน
กลยุทธของผูบริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี  
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