
การประชมุวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2550   วันที่ 6 สิงหาคม 2550 

126 

การใชแบบจาํลองสวนประสมทางการตลาดเพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาตรีของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
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บทคัดยอ: การวิจัยเรื่องการใชแบบจําลองสวนประสมทางการตลาดเพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรีของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีผลตอปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเขาศึกษาตอหลักสูตรปริญญาตรี ไดแก ปจจัยทางดานการจัดการการศึกษา ปจจัยทางดานการกําหนดราคา ปจจัย
ทางดานการวางทําเลที่ตั้ง และปจจัยทางดานการสงเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ
แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหคือ รอยละ คาเฉลี่ย (x)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คา t-test และการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)  ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของนกัศกึษาตอปจจยัทีม่ผีลตอ
การตัดสินใจเขาศึกษาตอหลักสูตรปริญญาตรีอยูในระดับมากทุกปจจัย 
 
ABSTRACT: The objective of this research were  study the use of marketing mix model in a study of students’ 
decision to study for undergraduate degree at Thai private institute.   The model of the studied included education 
management, price setting, location and the university’s reputation in higher education for Thai private institute.  The 
sample group used in this research included 1st year 1,024  students in the 2003 academic year from 63 Thai private 
institutes in Thailand.  The respond rate on this study was 85.33 %.  The statistic were used descriptive analysis and 
One-way ANOVA.  Descriptive analysis used percentage, standard deviation, and t-test to analyzed the general 
information.  One-way ANOVA used to test the hypotheses. The finding indicated that the student used the marketing 
mix factor on their decision to study for undergraduate degree at Thai private institute almost high.    
 
1. บทนํา 

การวิจัยเร่ืองการใชแบบจําลองสวนประสมทาง
การตลาดเพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาตรีของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีผลตอ
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอหลักสูตร
ปริญญาตรี  โดยนําทฤษฎีทางการตลาดมาใชกับ
มหาวิทยาลัยเอกชนในฐานะที่เปนธุรกิจใหบริการแก

สังคม  ถามองในแงการตลาด  และใชกลยุทธทาง
การตลาด (Marketing Strategy) แลวจะเห็นวาการใชกล
ยุทธโดยวิธีการตาง ๆ นั้น สวนผสมทางการตลาด หรือ 
Marketing Mix เปนส่ิงสําคัญเปนปจจัยภายในซึ่งธุรกิจ
หรือมหาวิทยาลัยเอกชนสามารถที่จะควบคุมได ให
เปนไปตามวัตถุประสงค และนโยบายที่มหาวิทยาลัย
เอกชนวางเอาไว  โดยปจจัยทางการการที่
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ใชไดแก ปจจัยทางดานการ
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จัดการการศึกษา ปจจัยทางดานการกําหนดราคา ปจจัย
ทางดานการวางทําเลที่ตั้ง  และปจจัยทางดานการ
สงเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และแนวคิดในการ
วิจัยคร้ังนี้คือ 
 
ตัวแปรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบและแนวคิดแบบจาํลองสวนประสมทาง
การตลาดเพื่อการตัดสินใจ 
 

กลุมตัวอย างที่ ใช ในการศึกษาคือ  นักศึกษา
หลักสูตรชั้นปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2546 ของสถาบัน
ศึกษาเอกชนที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครและเขต
ปริมณฑลจํานวน 63 สถาบัน รวมทั้งส้ิน 1,024 คน 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหคือ รอยละ คาเฉลี่ย (x)  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) คา t-test และการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) 
จากการวิเคราะหผลการวิจัยผลไดดังนี้ 

 
2. ลักษณะทั่วไปของนักศึกษา 

จากลักษณะทั่วไปของนักศึกษาจําแนกตามกลุม 
พบวากลุมที่ 1 มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล ที่มีจํานวนนักศึกษา 10 อันดับแรก 
จํ านวน  3 9 0  คิด  คิด เปนร อยละ  3 8 . 1  กลุ มที่  2 
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลที่เหลือจากกลุมที่ 1จํานวน 326 คิด คิดเปน

รอยละ 31.8  และ กลุมที่ 3  วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
ในตางจังหวัด จํานวน 308 คิด คิดเปนรอยละ 30.1 

โดยภาพรวมเปนเพศหญิงมากวาเพศชาย  คือ 
นักศึกษาเพศหญิง คิดเปนรอยละ 56.8 สวนนักศึกษา
เพศชาย คิดเปนรอยละ 43.2 นักศึกษาสวนใหญเรียน
หลักสูตร 4 ป จํานวน 625 คน คิดเปนรอยละ 61 อันดับ
สอง หลักสูตร 2 ป จํานวน 327 คน คิดเปนรอยละ 31.9 
และนอยที่สุด หลักสูตร 5 ป จํานวน 4  คน คิดเปนรอย
ละ 0.4  สวนใหญ มีคาใชจายตอเดือนชวง 4,000 – 
6,000 บาท มากที่สุด จํานวน 550 คน คิดเปนรอยละ 
53.7  อันดับสองมีคาใชจายตอเดือนนอยกวา 4,000 บาท 
จํานวน 281 คน คิดเปนรอยละ 27.4  และนอยที่สุดมี
คาใชจายตอเดือนมากกวา 10,001 บาท จํานวน 11   คน 
คิดเปนรอยละ 1.1   

นักศึกษาสวนใหญพักอาศัยอยูกับเพื่อนมากที่สุด 
จํานวน 430  คน คิดเปนรอยละ 42.0  อันดับสองพัก
อาศัยอยูกับบิดา-มารดา จํานวน 263 คน คิดเปนรอยละ 
25.7  และนอยที่สุดคืออื่น ๆ  จํานวน 162 คน คิดเปน
รอยละ 15.8  การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอตามระดับ
การศึกษาที่จบการศึกษาพบวา นักศึกษาสวนใหญ จบ
ชั้น ม. 6 จํานวน 476 คนคิดเปนรอยละ 46.5 รองลงมา
ไดแก ปวส. จํานวน 371 คน คิดเปนรอยละ 36.2  และ
นอยที่สุด ไดแก อื่น ๆ จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 1.1 
นักศึกษาสวนใหญมีการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอดวย
ตนเอง มากที่สุด จํานวน  743 คน คิดเปนรอยละ 72.6  
อันดับสองมีการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอบิดา-มารดา 
จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 12.0  และนอยที่สุดจาก
อื่น ๆ  จํานวน 11  คน คิดเปนรอยละ 1.1  การศึกษาครั้ง
นี้พบวา สวนใหญผูปกครองหรือบิดามีสถานภาพอยู
ดวยกัน มากที่สุด จํานวน 802 คน คิดเปนรอยละ 78.3  
อันดับสองมีสถานภาพแยกกันอยู จํานวน84 คน คิดเปน
รอยละ 8.2  และนอยที่สุดมีสถานภาพมาย จํานวน 67 
คน คิดเปนรอยละ 6.5  และสวนใหญผูปกครอง หรือ
บิดามารดาอาชีพธุรกิจสวนตัว  จํานวน 411 คน คิดเปน
รอยละ 40.1  อันดับสองผูปกครอง หรือบิดามารดา
อาชีพเกษตรกรรม จํานวน296 คน คิดเปนรอยละ 28.9  

สวนประสมทางการตลาด 
- ปจจัยทางดานการจัดการการศึกษา  
- ปจจัยทางดานการกําหนดราคา  
- ปจจัยทางดานการวางทําเลที่ตั้ง  
- ปจจัยทางดานการสงเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาตรีของนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
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และนอยที่ สุดผู ปกครอง  หรือบิดามารดาอาชีพ
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 50  คน คิดเปนรอยละ 4.9   

 
3. สรุปความคิดเห็นที่มีผลตอการใชแบบจําลอง
สวนประสมทางการตลาดเพื่อศึกษาการตัดสินใจ
เลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 จากผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของนักศึกษา
ตอปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอหลักสูตร
ปริญญาตรี อยูในระดับมากทุกปจจัยคือ ความคิดเห็นที่
มีตอปจจัยทางดานการจัดการการศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 
3.70 ความคิดเห็นที่มีตอปจจัยทางดานการวางทําเลที่ตั้ง
มีคะแนนเฉลี่ย 3.48 และความคิดเห็นที่มีตอปจจัย
ทางดานการสงเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมีคะแนน
เฉลี่ย 3.70 ยกเวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยทางดานการ
กําหนดราคามีคะแนนเฉลี่ย 2.51 ที่มีระดับปานกลาง  
 
4. ปจจัยทางดานการจัดการศึกษา 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแตละปจจัยพบวา 
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอปจจัยทางดานการ
จัดการการศึกษามีคะแนนเฉลี่ยระดับมากเกือบทุกปจจัย 
เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยจาก 3 อันดับคือดังนี้  

อันดับ 1. มีสาขาวิชาที่ตรงกับการประกอบอาชีพ
การงาน และกําลังเปนที่ตองการของหนวยงานภายนอก
ทั่วไปอันดับ 1 มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.783  

อันดับ 2.  มีการคนควา บุกเบิก และแสวงหาเพื่อ
หาความกาวหนาทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.729  

อั นดั บ  3 .  สถาบั นมุ ง พั ฒน าคว าม เป น ผู มี
ความสามารถในดานการประกอบอาชีพ โดยเนนความ
เขมขนและเนื้อหาสาระของหลักสูตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.715  

 
5. ปจจัยทางดานการกําหนดราคา 

ความคิดเห็นที่มีตอปจจัยทางดานการกําหนดราคา
ของนักศึกษาที่มีผลตอการตัดสินใจเข าศึกษาตอ

หลักสูตรปริญญาตรี จากผลการวิจัยเรียงตามลําดับ
คะแนนเฉลี่ย3 อันดับดังนี้   

อันดับ 1. ปจจัยสถาบันเก็บคาใชจายในการศึกษา 
เชน คาหนังสือ อุปกรณการเรียน ในอัตราที่เหมาะสมมี
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 3.139  

อันดับ  2. สถาบันเก็บคาใชจายอื่น  ๆ  เชน  คา
ประกันความเสียหายของทรัพยสิน ทําบัตรนักศึกษา 
คาบริการขอใช Internet ในอัตราที่เหมาะสมมี คาเฉลี่ย
เทากับ 3.083 

อันดับ 3.  สถาบันจัดเก็บคาธรรมเนียมประจําภาค
การศึกษา เชน คาธรรมเนียมลง ทะเบียน เรียนลาชา คา
รักษาสถานภาพการศึกษา ในอัตราที่เหมาะสม คาเฉลี่ย
เทากับ 2.978  
 
6. ปจจัยทางดานการวางทําเลที่ต้ัง 

ความคิดเห็นที่มีตอปจจัยทางดานการวางทําเลที่ตั้ง
ของนักศึกษาที่มผีลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอ
หลักสูตรปริญญาตรี จากผลการวิจยัเรียงตามลําดับ
คะแนนเฉลี่ย3 อนัดับ ดังนี้  

อันดบั 1. สถาบันมีความพรอมของขนาดหองเรียน 
แสงสวาง และเสยีง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.532  

อันดบั 2. หองสมดุเพื่อการคนควาสําหรับ
นักศึกษาไดแยกเปนสัดสวนโดยเฉพาะ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.490  

อันดบั 3. หองสมดุเพื่อการคนควาสําหรับ
นักศึกษาไดแยกเปนสัดสวนโดยเฉพาะมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.436  

 
7. ปจจัยทางดานการสงเสริมชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย 

ความคิดเห็นที่มีตอปจจัยทางดานการสงเสริ
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยของนักศึกษาที่มีผลตอการ
ตั ด สินใจ เข าศึ กษาต อหลั ก สูตรปริญญาตรี จ าก
ผลการวิจัยเรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ย 3 อันดับดังนี้  

อันดับ 1. การที่ทางมหาวิทยาลัยใหทุนการศึกษา
แกนักศึกษาที่เรียนดี แตขาดแคลนทุน   ทรัพยเปนการ



การประชมุวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2550   วันที่ 6 สิงหาคม 2550 
 

129 

สรางภาพพจนใหกับมหาวิทยาลัย มากที่สุด มีระดับ
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.636 

อันดับ 2. สถาบันไดจัดใหมีทุนเพื่อการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีโดยตั้งอยูบนเงื่อนไขของสถาบันมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.630  

อันดับ 3. สถาบันทําการประชาสัมพันธการรับ
สมัครเขาศึกษาตอตามสื่อตาง ๆ  เชน   หนังสือพิมพ 
วิทยุ ปายโฆษณา ฯลฯ มีระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
3.583   
 
8. การอภิปรายผลการวิจัย 

ความคิดเห็นที่มีผลการใชแบบจําลองสวนประสม
ทางการตลาดเพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ
ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

จากผลการวิเคราะหโดยการทดสอบสมมติฐาน 
เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการใชแบบจําลองสวน
ประสมทางการตลาดเพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกเขา
ศึ กษ าต อ ในระดั บปริญญาตรี ขอ งนั กศึ กษ า ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบวา ปจจัยที่มีความสําคัญ
ตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอคือ ปจจัยทางดานการ
จัดการการศึกษา ปจจัยทางดานการสงเสริมชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย ปจจัยทางดานการวางทําเลที่ตั้ง และปจจัย
ทางดานการกําหนดราคา ตามลําดับ 

สําหรับปจจัยทางดานการจัดการการศึกษา พบวา 
กลุมตัวอยางไดใหความสําคัญกับมีสาขาวิชาที่ตรงกับ
การประกอบอาชีพการงาน และกําลังเปนที่ตองการของ
หนวยงานภายนอกทั่วไป มีการคนควา บุกเบิก และ
แสวงหาเพื่อหาความกาวหนาทางวิชาการ  สถาบันมุง
พัฒนาความเปนผูมีความสามารถในดานการประกอบ
อาชีพ  โดยเนนความเขมขนและเนื้อหาสาระของ
หลักสูตร สถาบันมีข้ันตอนและเงื่อนไขการรับนักศึกษา
ที่สะดวกและงายขึ้น สถาบันมีการจัดหา และใชอุปกรณ
การเรียนการสอนที่ทันสมัย อาจารยประจําของสถาบัน
มีความสามารถในวิธีการสอนแบบตาง ๆ  และมีความรู
แมนยําในเนื้อหาวิชาที่สอน ไดรับการยอมรับวิทยฐานะ
ของโปรแกรมการศึ กษ าต า ง  ๆ  จ ากภ า ยนอก

มหาวิทยาลัย สถาบันมีความพรอมในการจัดการศึกษา
มากกวาสถาบันอื่น  เชน    จํานวนและ  คุณวุฒิของ
อาจารย สถาบันไดจัดหาเอกสารประกอบการเรียนการ
สอน และแนะนําตํารา หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
วิชาเรียนใหเพิ่มเติม  

นอกเหนือจากนี้ปจจัยทางดาน อาจารยพิเศษของ
สถาบันมีความสามารถในวิธีการสอนแบบตาง ๆ และมี
ความรูแมนยําในเนื้อหาวิชาที่สอน อาจารยประจําของ
สถาบันมีเวลาใหกับนักศึกษาเพื่อปรึกษาหารือในเรื่อง 
การเรียน สถาบันมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของหนวยงาน
ภายนอกทั่วไป สถาบันมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เพื่อกอใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค  และนํามา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได บัณฑิตที่จบการศึกษา
จากสถาบันแหงนี้เปนที่ตองการของหนวยงานภายนอก
ทั่วไป ชื่อเสียงของอาจารยพิเศษ ชื่อเสียงของอาจารย
ประจํา สถาบันมีการใหบริการทางวิชาการแกกลุม
ชุมชน  ทั้งการไปใหโดยตรงกับ ประชาชน หรือเปด
โอกาสใหมารับบริการทางวิชาการที่สถาบัน  และ  
อาจารยพิเศษของสถาบันมีเวลาใหกับนักศึกษาเพื่อ
ปรึกษาหารือในเรื่องการเรียน เพราะการที่สถาบันมี
ความเขมขนหรือมีคุณภาพทางดานวิชาการและมีการ
พัฒนาการทางดานงานภายนอก และจะเปนส่ิงที่บงบอก
ถึงคุณภาพทางดานการจัดการศึกษา 

สําหรับปจจั ยทางด านส ง เสริมชื่ อ เ สียงของ
มหาวิทยาลัย พบวา กลุมตัวอยาง ไดใหความสําคัญการ
ที่ทางมหาวิทยาลัยใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่เรียนดี 
แตขาดแคลนทุน   ทรัพยเปนการสรางภาพพจนใหกับ
มหาวิทยาลัย  สถาบันไดจัดใหมีทุนเพื่อการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีโดยตั้งอยูบนเงื่อนไขของสถาบัน 
สถาบันทําการประชาสัมพันธการรับสมัครเขาศึกษาตอ
ตามส่ือตาง ๆ  เชน   หนังสือพิมพ วิทยุ ปายโฆษณา 
ฯลฯ สถาบันเขารวมโครงการกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้น
โดยหนวยงานภายนอกทั่วไป  สถาบันชวยสงเสริม
ฟนฟู และรักษาไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของชาติ สถาบันมีการรวมมือกับ
ตางประเทศในการแลกเปลี่ยนความรูและ ความกาว 
หนาทางวิชาการ  ความมีอัธยาศัยดีของเจาหนาที่ ทําให
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เกิดความประทับใจแกผูมาติดตอ การสรางสาธารณะ
ประโยชนใหกับสังคม เชน สะพานลอย ปายรถเมล เปน
การชวยสงเสริมภาพพจนใหกับมหาวิทยาลัย ก็จะทําให
สถาบันเปนที่รูจักมากขึ้น ยอมสงผลใหผูที่สนใจจะเขา
มาศึกษาตอในสถาบันมากยิ่งขึ้น  ประกอบกับหาก
สถาบันไดมีการประชาสัมพันธการรับสมัครที่ชัดเจน
และทั่วถึง รวมทั้งการสรางภาพลักษณของสถาบันให
ชัดเจนมากขึ้นก็จะมีผลใหนักศึกษามีโอกาสในการ
ตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอมากขึ้น 

สําหรับปจจัยทางดานการวางทําเลที่ตั้ง พบวา กลุม
ตัวอยางไดใหความสําคัญกับสถาบันมีความพรอมของ
ขนาดหองเรียน แสงสวาง และเสียง  หองสมุดเพื่อการ
คนควาสําหรับนักศึกษาไดแยกเปนสัดสวนโดยเฉพาะ  
หองสมุดเพื่อการคนควาสําหรับนักศึกษาไดแยกเปน
สัดสวนโดยเฉพาะ สถาบันมีความสงางาม  สะอาด 
ตกแตงสถานที่อยางสวยงาม สถาบันขยายวิทยาเขต
เพิ่มเติมเพื่อรองรับความตองการการศึกษาไดอยาง
เหมาะสม  สถานที่ตั้งของสถาบันใกลกับที่พัก  /  ที่
ทํางาน  มีความสะดวกในการเดินทาง  สถาบันได
จัดบริการที่จอดรถ และจัดการจราจรในสถาบันไดอยาง
เหมาะสม สถาบันไดจัดหองพักผอนสําหรับนักศึกษา
แยกเปนสัดสวนนอยที่สุด  เนื่องจากเปนที่ทราบกันดีอยู
แลววา ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 
การจราจรคับคั่งและแออัดเปนอยางมาก และนักศึกษา
สวนใหญประกอบอาชีพแลว หากนักศึกษามีที่พัก ที่
ทํางาน  หางไกลจากสถานที่ เรียน จะเปนผลใหเกิด
อุปสรรคในการเดินทาง สงผลตอเนื่องทําใหเกิดปญหา
ทางดานการเรียนตามมา ดังนั้น นักศึกษาจึงเลือกศึกษา
ในสถาบันที่ใกลกับที่พัก  

สําหรับปจจัยทางดานการกําหนดราคา พบวา กลุม
ตัวอยางไดใหความสําคัญกับปจจัยสถาบันเก็บคาใชจาย
ในการศึกษา เชน คาหนังสือ อุปกรณการเรียน ในอัตรา
ที่เหมาะสมมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด สถาบันเก็บ
คาใชจายอื่น  ๆ  เชน  คาประกันความเสียหายของ
ทรัพยสิน ทําบัตรนักศึกษา คาบริการขอใช Internet ใน
อัตราที่เหมาะสมมี สถาบันจัดเก็บคาธรรมเนียมประจํา
ภาคการศึกษา เชน คาธรรมเนียมลง ทะเบียน เรียนลาชา 

คารักษาสถานภาพการศึกษา  ในอัตราที่ เหมาะสม 
สถาบันจัดเก็บคาบํารุงการศึกษา เชน คาบํารุงหองสมุด 
คาบํารุงหองพยาบาล ในอัตราที่ เหมาะสม สถาบัน
จัดเก็บคาหนวยกิจในอัตราที่เหมาะสม เพราะหากเก็บ
คาบํารุงการศึกษาที่เหมาะสม ก็จะทําใหนักศึกษารูสึก
พึงพอใจ และรูสึกวาเมื่อนักศึกษาเสียคาใชจายในสวนนี้
ไปแลว สามารถใชบริการ เชน หองสมุด หองพยาบาล 
ไดอยางเต็มที่  
 
9. ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัย สถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรให
ค ว ามสํ า คั ญ ในด า นก า รผลิ ตบัณฑิ ต  โดยมอ ง
สถานการณปจจุบันวา ยังมีปญหาเรื่องการวางงานของ
ผูสําเร็จการศึกษาหลังจากจบปริญญาตรี เพราะฉะนั้น
สถาบันอุดมศึกษาควรลดหรือควบคุมปริมาณการผลิต
บัณฑิตในสาขาที่มีผูวางมาก แลวสนับสนุนใหขยายการ
ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่หนวยงานภายนอกมีความ
ตองการและขาดแคลน นอกจากนี้แลวควรจะตองเนน
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การเรียนการสอนไมควร
เนนเฉพาะทางดานทฤษฎีเทานั้นแตควรเนนการฝก
ปฎิบัติดวย เพราะการเรียนการสอนดังกลาวไมวาจะ
ของเอกชนก็ลวนแตจัดใหมีการเรียนการสอนโดยเนน
ทางดานบริหารทั้งส้ิน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนควร
สรางความแตกตางจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เชน 
จั ดการ เ รี ยนการสอนใหมี คว ามสัมพันธ ไปกับ
กระบวนการทางเศรษฐกิจสังคมของชุมชน นอกจากนี้
ควรเนนการเรียนการสอนทางดานสาขาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น หรือในสาขาวิชาที่ทําใหผูเรียน
สามารถใชประโยชนในการประกอบอาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนควร
มีการบริการแนะแนวทางดานอาชีพแกนักศึกษาดวย 

จากการศึกษาในสวนของสถานภาพสวนตัวยัง
พบวา นักศึกษาที่เขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา สวน
ใหญรายไดนอย และมีอายุต่ํากวา 25 ป และจากการ
ทดสอบสมมติฐานยังพบวา รายไดเปนปจจัยหนึ่งที่มีผล
ต อ ก า รตั ด สิน ใ จ เ ข า ศึ กษ าต อ  ดั งนั้ น จ ะพบว า
กลุมเปาหมายเปนผูที่ยังมีรายไดนอย เพื่อเปนการรักษา
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สวนแบงทางการตลาด สถาบันอุดมศึกษาเอกชนควร
จัดเก็บคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมตางๆ ในอัตราที่
เหมาะสม เพราะปจจุบันประเทศกําลังประสบกับปญหา
สภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา หากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนยัง
มีการจัดเก็บคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมในอัตราที่สูง
เกินไป อาจจะประสบกับปญหาการลาออกกลางคันของ
นักศึกษาได  เนื่องจากนักศึกษามีปญหาทางดาน
คาใชจาย 

นอกจากนี้การทดสอบสมมติฐานในดานการจัด
การศึกษายังพบวา วิธีและขั้นตอนการรับนักศึกษามีผล
ตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอดังนั้นเพื่อเปนการเพิ่ม
ปริมาณนักศึกษา  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรลด
ข้ันตอนการรับนักศึกษาใหนอยลง เชน ไมมีการสอบ
ทางดานคณิตศาสตรและ/หรือภาษาอังกฤษ นอกจากนี้
อาจพิจารณาจากผลการเรียนในระดับกอนอุดมศึกษา 
โดยตองมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่สถาบันไดตั้งไว 
หรือการรับนักศึกษาอาจพิจารณาจากความสามารถ
พิเศษของนักศึกษา ดังนั้นโอกาสของผูสมัครที่จะผาน
การคัดเลือกเขาศึกษาตอโดยที่สถาบันไมไดสนใจ
พื้นฐานทางวิชาการจะมีมากขึ้น อยางไรก็ตามการลด
ข้ันตอนการรับนักศึกษาใหนอยลงเชนนี้ ถึงแมจะทําให
สถานศึกษามีโอกาสคัดเลือกนักศึกษาไดมากขึ้น แตใน
ขณะเดียวกันอาจมีผลตอการรักษามาตรฐานการศึกษา
ไปพรอมๆ กับการเปดโอกาสทางการศึกษา ซ่ึงอาจทํา
ไดโดยการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มเติมในวิชา
คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ ซ่ึงเปนวิชาพื้นฐานที่
สําคัญในการเรียนระดับอุดมศึกษาและการประกอบ
อาชีพตอไปในอนาคต 

ปจจัยที่สถาบันควรคํานึงและใหความสําคัญอีก
ปจจัยหนึ่ง คือปจจัยดานการกําหนดราคา โดยเฉพาะ
อยางย่ิง  ในการกําหนดราคาคาบํารุงการศึกษา  ซ่ึง
นักศึกษาไดใหความสําคัญกับการเก็บคาบํารุงการศึกษา
ที่สถาบันจัดเก็บ  หากสถาบันมีการจัดเก็บคาบํารุง
การศึกษาที่สูงจนเกินไป อาจทําใหมีผลกระทบตอการ
ตัดสินใจเขาศึกษาตอของนักศึกษาเปนอยางมาก ซ่ึง
นักศึกษาสวนใหญมีความตองการเขาศึกษาตอใน
สถาบันที่มีการจัดเก็บคาบํารุงการศึกษาที่เหมาะสม 

นอกเหนือจากปจจัยตางๆ ที่ไดกลาวมาขางตนแลว 
สถาบันอุดมศึกษา เอกชนควรมุ ง เนนด านความ
รับผิดชอบตอสังคม และการใหบริการโดยตรงตอ
สังคม เพราะสถาบันอุดมศึกษามีบุคลากรผูทรงคุณวุฒิ
ทุกดานและทุกสาขาวิชาอยูแลว การใหบริการแกสังคม
อาจทําไดโดย เผยแพรความรูทางวิชาการ ความคิด
สรางสรรคใหมๆ ใหกับสังคม เพื่อพัฒนาสังคมให
เจริญกาวหนา นอกจากนี้อาจปลูกฝงใหคนในชุมชน
รักษาวัฒนธรรมตางๆ ทําใหคงอยูตลอดไป ส่ิงเหลานี้
เปนองคประกอบที่จะสงเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ใหเปนที่ รูจักในวงกวางมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะมีผลใหผูที่
ตองการเขาศึกษาตอสามารถตัดสินใจเลือกศึกษาตอใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนงายย่ิงขึ้น 
 
10. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

10.1 ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกเขาศึกษาตอหลักสูตรปริญญาตรี โดยเปรียบเทียบ
ระหวางสถาบันของรัฐและสถาบันของเอกชน 

10.2 ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกเขาศึกษาตอหลักสูตรปริญญาตรี โดยเปรียบเทียบ
ระหว างสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้ งอ ยู ในเขต
กรุงเทพมหานครและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งอยู
ในสวนภูมิภาคโดยจําแนกรายละเอียดเชิงเปรียบเทียบ 

10.3 ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี โดยทําการศึกษา
เปรียบเทียบ กับทุกสาขาวิชาที่เปดสอน 
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