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บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยในการเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน
ชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย   โรงเรียนเอกชนในเขตอําเภอเมอืง จงัหวัดเชียงใหม การวิจยัคร้ังน้ีเปนการวจิยัเชิงปริมาณ    
โดยใชแบบสอบถามเปนเครือ่งมอืในการเก็บขอมลูดวยวธิกีารสุมตวัอยางแบบโควตาและกาํหนดกลุมตวัอยาง
เปนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 400 คน จากโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม 10 แหง  
ในสวนแรกจะเปนการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาการแจกแจงความถี่ 
คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลและวิเคราะหขอมูลดานปจจัยทางการตลาดทั้ง 7 
ดาน ตามสวนผสมทางการตลาดบริการ (7P’s) โดยจะทดสอบคาความแตกตาง ดวยวิธีทดสอบคา t (t-test) 
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) และเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยทาง   
การตลาดเปนรายคูดวยวิธี Scheffe
 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานสถานที่มีความสําคัญมากที่สุดในการเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนช้ันมัธยมปลาย โรงเรียนเอกชน ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม และการวิเคราะหเปรียบเทียบ         
ความแตกตางของปจจัยทางการตลาดทั้ง 7 ดาน พบวา ปจจัยดานสถานที่ คาใชจาย การสงเสริมการตลาด 
บคุลากร  ภาพลกัษณและกระบวนการบริการมีผลตอกลุมรายไดตางๆ ไมแตกตางกันทีร่ะดับนยัสาํคญั  0.05 

มีเพียงปจจัยดานการเรียนการสอนที่มีผลตอกลุมรายไดตางๆ แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

คําสําคัญ
 การตัดสินใจเลือกศึกษาตอ   สถาบนัอุดมศึกษา   นกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  จงัหวัดเชียงใหม
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Abstract
 The purpose of this research is to study the factors that influence the choice to study in 
higher education institutions of private high school students in Muang District, Chiang Mai Province. 
This research is a quantitative research. Questionnaires were used to collect data by quota sampling 
and determine 400 samples from grade 12 students in 9 Chiang Mai private schools. In the first 
section is an analysis of personal data with statistical software. To determine the frequency,           
percentage, average and standard deviation of the data. In the second part is the analysis of      
service market factors, as including seven factors of the service marketing mix (7P's). It will test the 
difference with the test of t (t-test), one-way analysis of variance (One-Way ANOVA) and compare 
the difference of market factors are coupled with Scheffe.
 The research found that place was the most important factor for high school students in 
Chiang Mai private school in choosing of higher education study. Market factors in the selection of the 
seven studies in higher education. And comparative analysis of different factors found that teaching 

factor affected on income groups is significantly different. While no other factor found the difference.

Keywords 
 Factors Influenced, Decision in Choosing to Study, Higher Education Institutions,                    
High School Students, Chiang Mai Province

บทนํา
 จากอดีตที่ผานมา สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตางมีการขยายตัวเพื่อรองรับนักศึกษา    

จาํนวนมากแตเม่ือประเทศไทยเร่ิมเขาสูสงัคมผูสงูอายอุยางเตม็ตัว จาํนวนเด็กลดลงสงผลกระทบอยางมากตอ         

ทกุภาคสวน (กนกศิลป เขม็จนิดา, 2558) รวมถึงมหาวิทยาลัยเอกชนในจงัหวดัเชยีงใหม เนือ่งจากมหาวทิยาลัย

สวนใหญตางประสบปญหาในการรับนักศึกษาเขาใหมไมตรงตามจํานวนที่วางแผนไว ทําใหมหาวิทยาลัย

ตางๆ ตองแขงขันกันเพื่อใหไดนักศึกษาตามจํานวนที่ตองการ (กําชัย จงจักรพันธ, 2546)  

 ในสภาวการณดังกลาว สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการวางกลยุทธ                  

ทางการตลาด (คอตเลอร, 2547) ใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายรวมกบัการบรหิารจดัการท่ีมคีณุภาพในรูปแบบ

ของการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการทางการศึกษาเพ่ือแขงขันกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ทั้งจากภาครัฐ 

และเอกชนดวยกันและเน่ืองจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดเปนธุรกิจบริการประเภทหน่ึง (ยุพาวรรณ        

วรรณวาณิชย, 2554) ดังน้ันการจัดการสวนผสมทางการตลาดบริการ หรือ 7P’s ใหสอดคลองกับ                        

กลุมเปาหมายที่สถาบันกําหนดไวจึงเปนเคร่ืองมือที่เหมาะสมในการนํามาใช  อันจะทําใหสถาบันทราบวา   

ควรใชทรัพยากรที่ตนมีอยูอยางไรจึงจะสามารถดึงดูดความสนใจจากนักเรียนกลุมเปาหมาย ทั้งยังชวยให   
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การบริหารการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไมเกิดการส้ินเปลืองงบประมาณและทรัพยากรไป                  

โดยเปลาประโยชน

 ขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ี เปนปจจัยท่ีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชนใน          

เขตอําเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหมใชในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยเฉพาะ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจงัหวัดเชียงใหมซึง่สามารถนาํมาใชในการวางกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสม

กับกลุมเปาหมาย  ตลอดจนการวางแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรที่ตนมีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ               

อันจะนํามาซึ่งผลกําไรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในที่สุด 

วัตถุประสงค 
 การศึกษาวิจยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยในการตดัสินใจเลอืกศกึษาตอในระดบัอุดมศกึษา

เอกชนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

 

กรอบแนวคิดการวิจัย
 กรอบแนวคิดในการวิจัย ไดกําหนดตัวแปรตนจากปจจัยสวนบุคคล และตัวแปรตามมาจากแนวคิด 

สวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดาน (7 P’s) ของเลิฟล็อค และ ไรต (2546) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง

ตวัแปรทัง้ 2 กลุม วามผีลตอการตดัสนิใจเลอืกศกึษาตอในระดบัอุดมศกึษาของนกัเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย

โรงเรียนเอกชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมอยางไร

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย

 
P’s 77 P s
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วิธีการวิจัย
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวจิัยไดจากการสํารวจจํานวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

6 โรงเรียนเอกชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 10 แหง ไดแก 1) โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

แผนกมัธยม  2) โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย  3) โรงเรียนดาราวิทยาลัย  4) โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม  

5) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  6) โรงเรียนวชิรวิทย  7) โรงเรียนวารีเชียงใหม 8) โรงเรียนมารมารา วิชัยวิทยา  

9) โรงเรยีนเทพบดนิทรวทิยาเชยีงใหม 10) โรงเรยีนเชยีงใหมครสิเตยีน พบวา ในป พ.ศ. 2559 ม ีจาํนวน 2,842 คน  

ดังนั้นขนาดของกลุมตัวอยางที่มีความคลาดเคลื่อนในการสุมตัวอยาง เทากับ + / - 0.05 ภายใตความเชื่อมั่น 

95% (ยุทธ ไกยวรรณ, 2552) จะมีขนาดเทากับ 350 คน กําหนดวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตาโดยแจกแจง

แบงสดัสวนตามขนาดกลุมตวัอยางจากโรงเรียนเอกชน จาํนวน 10 แหง ในชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถงึ 

กรกฎาคม พ.ศ.  2559  ซึง่เปนชวงท่ีนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่6 จะตองหาขอมูลการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 

และอาจารยฝายแนะแนวจะใหขอมูลและคําปรึกษาแนะนําแกนักเรียนในแตละโรงเรียน โดยมีโรงเรียนที่        

ผูวจิยัไดเกบ็ขอมูลจากกลุมตวัอยางโรงเรียนละ 50 ชดุ อยู 7 แหง ไดแก โรงเรียนมงฟอรตวทิยาลยั แผนกมัธยม 

โรงเรยีนปรนิสรอยแยลสวทิยาลยั โรงเรยีนดาราวทิยาลยั โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม โรงเรียนเรยีนาเชลีวทิยาลัย 

โรงเรียนวชิรวิทย และโรงเรียนวารีเชียงใหม  สวนโรงเรียนมารมารา วิชัยวิทยา และโรงเรียนเทพบดินทรวิทยา

เชียงใหม  ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง โรงเรียนละ 20 ชุด และเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง              

โรงเรียนเชียงใหมคริสเตียน จํานวน 10 ชุด 

 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

  ผูวิจัยใชแบบสอบถามแบบปลายปด เปนเคร่ืองมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียน            

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนเอกชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยแบบสอบถามแบงออกเปน       

2 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบเปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) 

ประกอบดวย เพศ รายไดของครอบครวั ระดับการศึกษา และทีอ่ยู ตอนที ่2 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) แบบ Likert’s Scales เพื่อสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอ           

การตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเอกชนใน                    

จังหวัดเชียงใหม

 3. การรวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียนเอกชนในระดับ

มัธยมศึกษาตางๆ ทั้ง 10 แหง โดยทําหนังสือขออนุญาตโรงเรียนแตละแหงเพื่อเก็บขอมูล แลวจึงนําขอมูลที่

ไดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของคําตอบและลงรหัสในแตละขอเพ่ือนําไปวิเคราะหดวยโปรแกรม

สําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหทางสถิติตอไป
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 4. การวิเคราะหขอมูล 

  ผู วิจัยใชสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะหข อมูลสวนบุคคลในตอนที่ 1 ซึ่งเป นขอมูลของ                                             

ผูตอบแบบสอบถามในเร่ือง เพศ รายไดของครอบครวั ระดบัการศกึษา และท่ีอยู โดยใชสถิตแิจกแจงคาความถี ่และ

คารอยละ สาํหรบัตอนท่ี 2 ซึง่เปนการวิเคราะหปจจัยท่ีมอีทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกศกึษาตอระดบัอุดมศกึษา

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลสวนนี้ดวย                 

การหาคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การเปรยีบเทยีบความแตกตางระหวางตวัแปร 2 กลุม     

โดยใช คาทดสอบที (t-test) เปรยีบเทยีบความแตกตางของตัวแปรระหวาง 3 กลุมขึน้ไป โดยใชวธิกีารวเิคราะห

ความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-way ANOVA) และเปรยีบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวธิ ีScheffe

ผลการวิจัย
 จากการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามพบวา ลักษณะสวนใหญที่พบ มีดังนี้     

โดยมากผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญงิ ครอบครวัของผูตอบแบบสอบถามมรีะดบัรายไดตอเดอืนอยูระหวาง 

20,000 ถึง 49,999  บาท และพบวาโดยมากครอบครัวของผูตอบแบบสอบถามจะมีสมาชิกในครอบครัว    

กาํลงัศกึษาในระดบัตางๆ ดวยเชนกนั ในดานการวางแผนเลือกศกึษาตอพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

วางแผนเลือกศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล และสาขาวิชาท่ีนักเรียนสนใจเขาศึกษาตอมากท่ีสุด 

คือ วิทยาศาสตร รองลงมาคือ สังคมศาสตร ธุรกิจ กฎหมาย ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 

แสดงจํานวนและคารอยละของคณะหรือสาขาวิชาใดที่นักเรียนสนใจเขาศึกษาตอ

    
 16 4.0 

 42 10.5 

   125 31.3 

 156 39.0 

   50 12.5 

 6 1.5 

 5 1.3 

 400 100.0 
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ตารางที่ 2 

แสดงจํานวนนักศึกษาจําแนกตามความสัมพันธของรายไดรวมของครอบครัวตอเดือนที่มีตอคณะ/สาขาวิชา

ที่นักเรียนวางแผนเลือกไวสําหรับการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา

 การวิเคราะหข อมูลเกี่ยวกับปจจัยในการเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน                              

ชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน ในเขตอาํเภอเมอืงเชยีงใหมในภาพรวม โดยจาํแนกปจจัยท้ัง 30 ปจจัย 

ออกเปน 7  ดานดวยกัน ไดแก  ดานการเรียนการสอน ดานสถานท่ี ดานคาใชจาย ดานการสงเสริม               

ทางการตลาด ดานบคุลากร  ดานภาพลกัษณของมหาวทิยาลัยและดานกระบวนการใหบริการ โดยการหาคาเฉล่ีย

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 3

 
 

 

/  

 

  

 

 
 

    
 

  

 20,000  0 5 2 17 13 3 0 42 

20,000 - 49,999  3 9 23 55 71 26 3 189 

50,000 - 79,999  2 1 13 37 55 18 2 127 

80,000 - 99,999  0 1 2 7 7 2 0 20 

 100,000  0 0 2 9 10 1 0 22 

 5 16 42 125 156 50 5 224 
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ตารางที่ 3 

แสดงคาเฉล่ีย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปจจัยในการเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน   

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชนในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม 

                              
        

( Mean ) 
  

( S.D. ) 
 4.18 0.60 

1.  3.91 .963 

2.  4.15 .844 

3.   3.98 .944 

4.  4.27 .822 

5.  4.22 .760 

6.  4.52 .715 

 4.85 0.76 
7.  3.61 1.316 

8.  3.97 1.030 

9.    4.27 .827 

10.  4.00 .990 

11.  3.89 .969 

 3.80 0.95 
12.   3.92 1.032 

13.      3.86 1.020 

14.  3.55 1.156 

15.  3.86 1.118 

 3.53 0.90 
16.  3.03 1.178 

17.  3.60 1.139 

18.    3.90 1.018 

19.  3.61 1.110 

 4.16 0.65 
20.   4.45 .780 

21.  3.83 .994 

22.   3.96 .925 

23.    4.32 .797 
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ตารางที่ 3 

แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยในการเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน      

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชนในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม  (ตอ)

 จากการวิเคราะหขอมูลผูตอบแบบสอบถามดังแสดงในตารางที่ 3 พบวา ดานการเรียนการสอน 

กลุมผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญแก เรื่องการนําความรูไปใชงานไดจริงมากที่สุด ดานสถานที่ 

กลุมผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญแก เรื่องความพรอมในดานอาคารสถานที่มากที่สุด ดานคาใชจาย 

กลุมผูตอบแบบสอบถาม ใหความสาํคญัแก เรือ่งคาใชจายดานการศึกษามากท่ีสดุ ดานการสงเสรมิทางการตลาด 

กลุมผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญแกเรื่อง การใหขอมูล รายละเอียดตางๆ ของมหาวิทยาลัยมากที่สุด  

ดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย กลุมผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญแกเรื่อง การมีชื่อเสียงเปนที่รูจัก

โดยท่ัวไปมากท่ีสุด ดานบุคลากร กลุมผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญแกเร่ือง อาจารยผู สอนมี               

ความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชาท่ีสอนมากท่ีสุด และดานกระบวนการบริการ กลุมผูตอบแบบสอบถาม         

ใหความสําคัญแกเรื่อง การหาตําแหนงงานรองรับ เมื่อจบการศึกษามากที่สุด

 สําหรับผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยทางการตลาดโดยรวมในการเลือก   

ศกึษาตอในระดับอดุมศกึษาของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน ในเขตอําเภอเมืองเชยีงใหม 

ระหวางปจจัยสวนบุคคลดานเพศแตละกลุม ดวยวิธีทดสอบคา t (t-test) พบวา ปจจัยดานการสอน                   

ภาพลักษณ สถานที่ กระบวนการใหบริการมีผลตอนักเรียนชายและนักเรียนหญิงแตกตางกันที่ระดับ                 

นัยสําคัญ 0.05 สวนปจจัยดานสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคลากรและปจจัยดานคาใชจายมี                            

ผลตอนักเรียนชายและนักเรียนหญิงไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 4

                              
        

( Mean )   
( S.D. ) 

24.  4.23 .772 

 4.03 0.85 
25.  3.95 1.019 

26.   4.03 .936 

27.  4.13 .928 

 3.91 0.62 
28.   4.05 .845 

29.  4.04 .907 

30.   4.40 .817 
 

คาเฉลี่ย

( Mean )
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ตารางที่ 4 

เปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยทางการตลาดโดยรวมในการเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของ

นกัเรียนช้ันมธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนเอกชน ในเขตอาํเภอเมืองเชยีงใหม ระหวางปจจยัสวนบุคคลดานเพศ

 จากการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยการเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา             

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม ระหวางกลุมรายไดตางๆ  

ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวามีความแตกตางกันระหวางกลุม           

ในดานการเรียนการสอนและดานคาใชจาย ดังแสดงในตารางที่ 5

 

Levene's Test for  
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
     

 

Equal variances assumed 0.33 0.57 -1.94 398 0.05 
Equal variances not assumed   -1.87 164.03 0.06 

 Equal variances assumed 1.60 0.21 -2.56 398 0.01 
Equal variances not assumed   -2.43 161.01 0.02 

 Equal variances assumed 1.36 0.24 -1.30 398 0.20 
Equal variances not assumed   -1.25 164.73 0.21 

 

Equal variances assumed 0.22 0.64 -1.15 398 0.25 
Equal variances not assumed   -1.18 180.94 0.24 

 Equal variances assumed 1.23 0.27 -1.61 398 0.11 
Equal variances not assumed   -1.51 157.62 0.13 

 Equal variances assumed 8.72 0.00 -2.39 398 0.02 

Equal variances not assumed   -2.06 140.32 0.04 
 Equal variances assumed 0.02 0.90 -2.21 398 0.03 

Equal variances not assumed   -2.10 160.97 0.04 
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ตารางที่ 5  

เปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยในการเลือกศึกษาตอในระดบัอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรยีนเอกชน ในเขตอําเภอเมอืงเชียงใหม ระหวางกลุมรายไดตางๆ ดวยการวเิคราะหความแปรปรวนทางเดยีว

 จากตารางที่ 5 พบวา มีความแตกตางกันระหวางกลุมในดานการสอนและดานคาใชจาย                      

สวนดานอืน่ๆ  พบวา ไมมคีวามแตกตางกนัระหวางกลุม ดงันัน้จงึตองนาํปจจยัดานการเรยีนการสอน และ                       

ดานคาใชจาย มาทดสอบรายคูดวยวิธี Scheffe ซึ่งปรากฏผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 6 และตารางที่ 7

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
 

 
Between Groups 7.210 4 1.803 5.278 0.00 

Within Groups 134.885 395 0.341   

Total 142.095 399    

 

 
Between Groups 14.514 4 3.628 4.146 0.00 

Within Groups 345.661 395 0.875   

Total 360.174 399    

 

 
Between Groups 2.104 4 0.526 0.654 0.66 
Within Groups 317.861 395 0.805   

Total 319.965 399    

 

 
Between Groups 3.099 4 0.775 1.827 0.12 
Within Groups 167.532 395 0.424   

Total 170.631 399    

 

 
Between Groups 4.207 4 1.052 1.480 0.21 
Within Groups 280.770 395 0.711   

Total 284.977 399    

 

 
Between Groups 1.003 4 0.251 0.647 0.63 
Within Groups 153.061 395 0.387   

Total 154.064 399    

 

 
Between Groups 1.065 4 0.266 0.457 0.77 
Within Groups 230.394 395 0.583   

Total 231.459 399    
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ตารางที่ 6 

เปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยทางการตลาดโดยรวมดานการเรียนการสอนในการเลือกศึกษาตอ           

ในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชนในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม        

ระหวางกลุมรายไดตางๆ  เปนรายคู 

Dependent 
Variable 

(I)  
( ) 

(J)    
( ) 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 
 

20,000 
20,000 - 49,999 -.20855 .09969 .359 -.5171 .1000 

50,000 – 79,999 -.37211* .10402 .013 -.6940 -.0502 

80,000 – 99,999 -.52460* .15876 .029 -1.0159 -.0333 

 100,000 -.46248 .15379 .062 -.9385 .0135 

20,000 – 
49,999 

 20,000 .20855 .09969 .359 -.1000 .5171 

50,000 – 79,999 -.16356 .06705 .205 -.3711 .0440 

80,000 - 99,999 -.31605 .13741 .261 -.7413 .1092 

 100,000 -.25393 .13164 .446 -.6613 .1535 

50,000 – 
79,999 

 20,000 .37211* .10402 .013 .0502 .6940 

20,000 – 49,999 .16356 .06705 .205 -.0440 .3711 

80,000 – 99,999 -.15249 .14058 .882 -.5876 .2826 

 100,000 -.09037 .13495 .978 -.5080 .3273 

80,000 -
99,999 

 20,000 .52460* .15876 .029 .0333 1.0159 

20,000 – 49,999 .31605 .13741 .261 -.1092 .7413 

50,000 – 79,999 .15249 .14058 .882 -.2826 .5876 

 100,000 .06212 .18054 .998 -.4966 .6209 

100,000 
 20,000 .46248 .15379 .062 -.0135 .9385 

20,000 – 49,999 .25393 .13164 .446 -.1535 .6613 

50,000 – 79,999 .09037 .13495 .978 -.3273 .5080 

80,000 – 99,999 -.06212 .18054 .998 -.6209 .4966 
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ตารางที่ 7  

เปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยทางการตลาดโดยรวมดานคาใชจายในการเลือกศึกษาตอในระดบัอุดมศึกษาของ

นกัเรยีนช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนเอกชนในเขตอาํเภอเมอืงเชยีงใหม ระหวางกลุมรายไดตางๆ  เปนรายคู

 จากตารางที่ 6 และ 7 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยทางการตลาด    

โดยรวมดานการสอนในการเลอืกศกึษาตอในระดับอุดมศกึษาของนกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยีนเอกชน    

ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม ระหวางกลุมรายไดตางๆ  เปนรายคู ดวยวิธี Scheffe พบวา ปจจัยดานการเรียน            

การสอน มีผลตอกลุมรายไดตางๆ แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สวนปจจัยดานสถานที่ ปจจัยดาน        

Dependent 
Variable (I)  ( ) 

(J)    
( ) 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% Confidence Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 
 20,000 20,000 – 49,999 -.02315 .15958 1.000 -.5170 .4707 

50,000 – 79,999 .29476 .16651 .536 -.2206 .8101 

80,000 – 99,999 .50952 .25415 .405 -.2770 1.2961 

 100,000 .50271 .24620 .385 -.2592 1.2646 

20,000 – 
49,999 

 20,000 .02315 .15958 1.000 -.4707 .5170 

50,000 – 79,999 .31791 .10733 .069 -.0143 .6501 

80,000 – 99,999 .53267 .21997 .212 -.1481 1.2134 

 100,000 .52585 .21073 .185 -.1263 1.1780 

50,000 – 
79,999 

 20,000 -.29476 .16651 .536 -.8101 .2206 

20,000 – 49,999 -.31791 .10733 .069 -.6501 .0143 

80,000 – 99,999 .21476 .22504 .923 -.4817 .9112 

 100,000 .20795 .21603 .921 -.4606 .8765 

80,000 – 
99,999 

 20,000 -.50952 .25415 .405 -1.2961 .2770 

20,000 – 49,999 -.53267 .21997 .212 -1.2134 .1481 

50,000 – 79,999 -.21476 .22504 .923 -.9112 .4817 

 100,000 -.00682 .28902 1.000 -.9013 .8877 

 
100,000       

 
 
 

 20,000 
  20,000 – 49,999 
  50,000 – 79,999 
80,000 – 99,999 

-.50271 .24620 .385 -1.2646 .2592 

-.52585 .21073 .185 -1.1780 .1263 

-.20795 .21603 .921 -.8765 .4606 

      .00682 
 

.28902 
 

1.000 
 

-.8877 
 

.9013 
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คาใชจาย ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานภาพลักษณ ปจจัยดานกระบวนการ      

มีผลตอกลุมรายไดตางๆ ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย 
 ในการเก็บขอมูลเพ่ือศึกษาปจจัยในการเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาเอกชนของนักเรียน              

ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชยีงใหมในครัง้นี ้มุงทีจ่ะศกึษาความตองการของนักเรยีนทีก่าํลงั

ศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมเอกชนที่อยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม             

จากการเก็บขอมูลในการสอบถามถึงสถาบันอุดมศึกษาท่ีนักเรียนวางแผนเลือกไวสําหรับการศึกษาตอ              

ในระดบัอุดมศกึษา พบวาสวนใหญตองการศกึษาตอในสถาบนัอุดมศกึษาของรัฐบาลซึง่เปนไปตามคานิยมของ

สงัคมไทยปจจบุนั  สอดคลองกับผลการวจิยัของ ศศวิมิล แสนเมอืง (2554) ซึง่พบวานกัเรียนมัธยมศกึษาตอนปลาย

สวนมากเลอืกมหาวทิยาลัยของรัฐในอันดบัตนๆ เนือ่งจากเปนคานยิมของสังคม โดยมีปจจยัดานช่ือเสยีง และ

สถานท่ีตัง้เปนปจจัยประกอบ ในขณะทีค่วามแตกตางของปจจัยดานรายไดของครอบครัวก็เปนปจจัยท่ีนกัเรยีน

ใชตดัสินใจในการเลอืกคณะหรือสาขาวชิาท่ีตองการจะศึกษาตอในระดบัอุดมศึกษาซ่ึงสอดคลองกับงานวจิยั     

ของธันยากร ชวยทุกขเพ่ือน (2558) ซึ่งพบวาการเลือกศึกษาตอในคณะหรือสาขาวิชาตางๆ ขึ้นอยูกับ           

ความแตกตางทางเศรษฐกิจ ทศันคติ คานิยมและความเชื่อของบุคคล

 ในสวนของการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยทางการตลาดโดยรวมในการเลือก

ศกึษาตอในระดบัอดุมศึกษาของนกัเรียนช้ันมธัยมศกึษาตอนปลาย   โรงเรยีนเอกชนในเขตอําเภอเมอืงเชยีงใหม ระหวาง

กลุมรายได ซึง่พบวา ปจจัยดานการเรยีนการสอน มผีลตอกลุมรายไดตางๆ แตกตางกนัท่ีระดับนยัสําคัญ 0.05 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ธารินี พัชรเจริญพงศ (2554) ซึ่งพบวา เงินทุนในการศึกษามีผลตอความตองการ

ทางการศึกษา และเม่ือพิจารณารวมกับตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับ            

รายไดของครอบครัวที่ไมสูงมากสวนใหญ ใหความสําคัญในเรื่องการที่จะสามารถนําความรูไปใชงานไดจริง 

และหลักสูตรไดรับการรับรองจากกระทรวง ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามนาจะตองการเรียนในสาขาวิชาท่ีตนเอง

มัน่ใจไดวาสามารถนาํมาใชประกอบอาชพีไดแนนอน เพราะการศกึษาถอืเปนการลงทนุทีส่งูท้ังดานคาใชจาย 

และเวลา ในขณะทีผู่ตอบแบบสอบถามท่ีครอบครัวมีฐานะทางการเงินม่ันคง อาจจะเลือกเรียนตามสาขาวิชา

ที่เปนท่ีนิยมของสังคมมากกวามองเร่ืองการนํามาประกอบอาชีพในอนาคต สอดคลองกับงานวิจัยของ          

ธันยากร ชวยทุกขเพื่อน (2558) ซึ่งพบวาการเลือกศึกษาตอในคณะ หรือสาขาวิชาตางๆ แตกตางกันออกไป

ตามฐานะทางเศรษฐกิจของแตละครอบครัว โดยครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํามักจะปลูกฝงให             

บุตรหลานของตนมีความมุงมั่นในการศึกษาเพื่อไปประกอบอาชีพ

 สวนผลการวิเคราะหเปนรายคู แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยทาง        

การตลาดดานคาใชจาย และการเรียนการสอนในแตละกลุมรายไดของครอบครัวในการเลือกศึกษาตอใน          

ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยีนเอกชน ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม ดวยวิธ ีScheffe 

ดังตารางที่ 6 และ 7  พบวา ปจจัยดานคาใชจายในแตละกลุมรายไดไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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ทัง้น้ีนาจะเกิดจากแตละกลุมรายไดตางมีความคิดเหน็ท่ีเหมอืนกนัภายในกลุม แตมคีวามคิดเหน็บางขอท่ีอาจ

จะแตกตางไปจากกลุมรายไดอื่นซ่ึงมีอยูไมมากนัก ดังน้ันเมื่อนําเทคนิคการทดสอบแบบ Scheffe ซึ่งมี        

ความไวที่ตํ่าลงทําใหความแตกตางดังกลาวไมมีผล ในขณะท่ีปจจัยทางการตลาดดานการเรียนการสอน      

กลบัพบวา กลุมทีม่รีายได ตํา่กวา 20,000 บาท มคีวามแตกตางกบักลุมทีม่รีายได 40,000 บาท - 79,999 บาท    

และกลุม 80,000 บาท - 99,999 บาท ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สอดคลองกับการอภิปรายขางตนที่สรุปไววา 

กลุมนักเรียนท่ีมาจากครอบครัวที่มีรายไดไมสูงนักจะมุงศึกษาในคณะ/สาขาที่สามารถหางานทําไดมากกวา 

ในขณะที่กลุมที่มีรายไดปานกลางจะนิยมเขาศึกษาตอในคณะ/สาขาที่เปนที่นิยมในชวงเวลานั้นๆ 

สรุป
 ในการวิเคราะหความสัมพันธของรายไดรวมของครอบครัวตอเดือนที่มีตอการวางแผนเลือกคณะ/

สาขาวิชาในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาพบวา นักศึกษาที่ครอบครัวท่ีมีรายไดรวมตอเดือน ตํ่ากวา 

20,000บาท สวนใหญจะเลือกเรียนคณะ/สาขาวิชาสังคมศาสตร ธุรกิจ และกฎหมาย นักศึกษาที่ครอบครัว   

ทีม่รีายไดรวมตอเดือนสูงกวานัน้สวนใหญจะเลือกเรียนคณะ/สาขาวิชาวิทยาศาสตร เนือ่งจากนกัเรียนกลุมนี้

ตองการความม่ันใจในการหางานทํา ดังนั้นหากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมุงเนนนักเรียนกลุมดังกลาวเปน  

กลุมเปาหมายตองเนนการสรางความมั่นใจใหแกกลุมเปาหมายทั้งในขณะกําลังศึกษา เชน มีอาจารย และ

เคร่ืองมือประกอบการเรียนการสอนท่ีพรอมถายทอดความรูไดจริง และภายหลังจบการศึกษาก็จะสามารถ

ประกอบอาชีพไดตามตองการ ในขณะทีน่กัเรยีนทีค่รอบครวัมีรายไดรวมตอเดอืนสงูกวาน้ัน  สวนใหญจะเลือก

เรียนคณะ/สาขาวิชาวิทยาศาสตร ซี่งหากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมุงเนนกลุมดังกลาวเปนกลุมเปาหมาย 

นอกจากจะตองสรางความเช่ือม่ันในคุณภาพการศึกษาแลว สถาบันตองสรางความภาคภูมิใจให                        

เกิดแกนกัศึกษาของตนทัง้ศิษยปจจุบนัและศิษยทีส่าํเรจ็การศึกษาแลวเพือ่ใหเกิดการยอมรับในสงัคม   สาํหรบั

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดพบวา ปจจัยทางการตลาดดานสถานที่มีผลมากที่สุดตอ

การเลือกศึกษาตอในระดบัอดุมศึกษาของนกัเรียนช้ันมธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน ในเขตอาํเภอเมอืง

เชียงใหม โดยจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล สวนผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยในการเลือกศึกษา

ตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม    

ทั้ง 7 ดาน ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) และการวิเคราะหเปรียบเทียบ   

ความแตกตางระหวางกลุมรายไดตางๆ เปนรายคู ดวยวิธี Scheffe พบวา ปจจัยดานสถานท่ี ปจจัยดาน         

คาใชจาย ปจจยัดานสงเสริมการตลาด ปจจยัดานบคุลากร ปจจยัดานภาพลกัษณ   ปจจยัดานกระบวนการบรกิาร 

มีผลตอกลุมรายไดตางๆ ไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 มีเพียงปจจัยดานการเรียนการสอน                         

ที่มีผลตอกลุมรายไดตางๆ แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

 จากผลการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดวา กลยุทธที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะนํามาใชใน          

การแขงขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ตองเร่ิมจากการวิเคราะหและเลือกกลุมเปาหมายท่ีมคีวามเหมาะสมสอดคลอง

กับทรัพยากรและความพรอมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยอาจจะนําคาใชจายที่เกิดขึ้นระหวางเขารับ   
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การศึกษามาพิจารณาเลือกกลุมเปาหมาย และนําสวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดาน (7 P’s) มาดึงดูดใจ

กลุมเปาหมายมากขึน้ เชน ดานผลิตภัณฑ (Product) จะเนนการนาํเสนอหลกัสูตรทีต่รงกับความตองการของ

กลุมเปาหมายหลกั ดานคาใชจาย (Price) อาจมีการแบงชําระ หรือการใหทนุการศกึษา ตลอดจนการเหมาจาย

เพ่ือใหกลุมเปาหมายสามารถวางแผนดานการเงินไดงายข้ึน ดานสถานที่ (Place) มหาวิทยาลัยตองมี          

สถานที่ที่พรอมใหบริการทุกดาน ดานบุคลากร (People) มหาวิทยาลัยตองมีอาจารยที่นอกจากจะมีคุณวุฒิ

ตรงตามสาขาวิชาแลว ตองมีความสามารถในการถายทอดความรู และมีจํานวนท่ีสอดคลองกับจํานวน

นกัศึกษาดวย ดานภาพลกัษณ (Physical Evidence) สถาบันอุดมศกึษาเอกชนตองสรางชือ่เสียงใหเปนทีรู่จกั

ในดานตางๆ โดยเฉพาะผลงานทางวิชาการ ดานกระบวนการใหบริการ (Process) และควรมีบริการ                 

ดานการใหคําปรึกษา แนะนําในการหาตําแหนงงานเมื่อนักศึกษาจบการศึกษา และการสงเสริมการตลาด          

(Promotion) นอกจากนี้ยังตองเผยแพรขอมูลดานตางๆ ที่กลาวมาขางตนใหเขาถึงกลุมเปาหมายอยาง         

กวางขวาง และรวดเร็ว เชนการเผยแพรผานสื่อออนไลน การประชาสัมพันธของสถาบันตามโรงเรียนตางๆ 

เพือ่ใหเกดิการรับรูในกลุมเปาหมายและดงึดดูใจกลุมเปาหมายใหเขามาศกึษาตอในสถาบนัอดุมศึกษาเอกชนในท่ีสดุ

 สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาถึงสาเหตุที่ระดับรายไดของครอบครัวนักเรียนมี

ผลตอการตดัสินใจเลอืกคณะหรอืสาขาวิชาทีจ่ะศกึษาตอในระดับอุดมศกึษาอยางไร และมีผลมากนอยเพียงใด
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