
 
 

 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามส าคญัต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศึกษาของนักเรียนระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6 ในจังหวดันครสวรรค์ 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกเขา้ศึกษาต่อ 
ในระดบัอุดมศึกษา ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดันครสวรรค”์ มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกเขา้
ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดันครสวรรค ์ตามตวั
เป็นอิสระ ไดแ้ก่ เพศ เกรดเฉล่ียสะสม สถาบนัการศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู ่รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อ
เดือนและสาขาท่ีสนใจศึกษาต่อ กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการในคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดันครสวรรค ์จ านวน 18 แห่ง โดยมีวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ 
โดยขนาดตวัอยา่งในแต่ละชั้นภูมิเป็นสัดส่วนกนักบัจ านวนประชากรในแต่ละชั้นภูมิ จ  านวน 400 
คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิดท่ีสามารถเลือกตอบ
ไดเ้พียงขอ้เดียว (Multiple Choices) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) ท่ีมีค  าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั 
และน าขอ้มูลท่ีได้จากการวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบมุตติฐาน ใชส้ถิติค่าที (T-Test) และทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมากกว่า 2 กลุ่มโดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
และการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 
 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีเกรดเฉล่ียสะสมท่ี 2.51-3.00 
สถาบนัการศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูคื่อโรงเรียนนครสวรรค ์มีรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 10,001-
20,000 บาท และสนใจศึกษาต่อในสาขาวิชาการจดัการ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัเรียนให้
ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคัญต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศึกษาของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดันครสวรรค ์อนัดบัแรกคือ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ส่งผลใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
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กายภาพ ส่งผลให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก และอนัดบัสุดทา้ย คือดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ส่งผลใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่นกัเรียนท่ีมี รายได้
ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ความส าคญัต่อการเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ใน
จงัหวดันครสวรรค ์แตกต่างกนั 
 
ค าส าคัญ:  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคัญต่อการเลือกเข้า ศึกษาต่อใน 
ระดบัอุดมศึกษา 
 

1. บทน า 
ที่มาและความส าคญัของปัญหา 

ในสภาวะปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยก าลงัขยายสูงข้ึน โดยมีการผลิตสินคา้
และบริการเขา้สู่ตลาดโลกอย่างต่อเน่ือง จึงท าให้ตลาดมีความตอ้งการก าลงัแรงงานคนท่ีมีทกัษะ
ความรู้และความเขา้ใจเฉพาะดา้นเขา้สู่ระบบการผลิตสูงตามไปดว้ย และสงัคมในปัจจุบนัเป็นสงัคม
แห่งการเรียนรู้ ท่ีมนุษยทุ์กคนจ าตอ้งแสวงหาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการด ารงชีวิตผา่นการจดัการ
เรียนรู้ท่ีมีอยูอ่ยา่งมหาศาล ซ่ึงการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์ดีท่ีสุดนั้นกคื็อ “การศึกษา” ซ่ึงเป็นกลไก
ท่ีย ัง่ยนืในการพฒันาส่ิงต่างๆ การศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการสร้างคนและมีความส าคญัมาก
ในรูปของการเพิ่มความรู้ใหบุ้คคลสามารถเรียนรู้ในระดบัท่ีสูงข้ึน สามารถน าความรู้มาเป็นพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพ สร้างรายไดสู่้ตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ การขาดแคลนแรงงานท่ีมี
ทกัษะความรู้และความเขา้ใจเฉพาะด้าน โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี เน่ืองจากในปัจ จุบัน
ประเทศไทยเขา้สู่สังคมผูสู้งวยั ท าให้เกิดประชากรถดถอย มีอตัราการเกิดท่ีน้อยลง ยิ่งส่งผลให้
นกัเรียนท่ีจะเขา้มหาวิทยาลยัมีจ านวนลดนอ้ยลง ท าใหมี้การแข่งขนัจะสูงมากข้ึนเร่ือยๆ 
 ปัจจุบนัพฤติกรรมการเลือกศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีของนกัเรียนมีการเปล่ียนแปลงไป 
จึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงของการเลือกเรียนของนกัเรียน และในปัจจุบนัมีสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเ ป็นจ านวนมากท่ีท าการ เ ปิดสอน จึงท าให้ มีการแข่งขันกันระหว่ าง
สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษามากข้ึนทั้งภาครัฐและเอกชน จึงท าให้มหาวิทยาลยัหลายแห่งใช้
กลยทุธ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มจ านวนนกัศึกษา สร้างแรงจูงใจ สร้างภาพลกัษณ์ ความแขง็แกร่ง เพื่อหวงัผล
ในการเพิ่มยอดจ านวนนกัศึกษาท่ีมาสมคัรให้เพิ่มมากข้ึน จึงส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างอุปสงค์
และอุปทาน ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการขบัเคล่ือน เพื่อการบรรลุเป้าหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลยั  



 
 

 
 

 จากสภาวะปัญหาการรับนักศึกษาท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละปี จึงท าให้ในแต่ละ
สถาบนัการศึกษาตอ้งมีการใชก้ลยทุธ์ต่างๆ ในการรับนกัศึกษาเขา้ศึกษาต่อ เพื่อเป็นการดึงดูดความ
สนใจแก่กลุ่มเป้าหมาย จึงท าใหส้ถาบนัการศึกษาตอ้งใชก้ลยทุธ์และวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจูงใจ
ในเร่ืองของหลกัสูตรท่ีหลากหลาย ค่าเล่าเรียน ทุนการศึกษา ทศันียภาพ รวมไปถึงการรองรับการ
ท างานหลงัการส าเร็จการศึกษา เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและแผนการรับนกัศึกษา ดงันั้น ผูศึ้กษา
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกเขา้ศึกษา
ต่อในระดบัอุดมศึกษาของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดันครสวรรค์ เน่ืองจาก
จงัหวดันครสวรรคเ์ป็นประตูสู่ภาคเหนือ มีเสน้ทางยทุธศาสตร์เศรษฐกิจท่ีมีแนวโนม้ท่ีเติบโตข้ึนใน
อนาคต มีการขยายเส้นทางโทรคมนาคมท่ีสะดวก และยงัมีประชากรทั้งหมดจ านวน 1,066,455 คน 
(ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รการปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดันครสวรรค.์ 2561-2564, 
น.11-15) ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษากรณีศึกษาเร่ืองน้ี ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี
จะน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดวิธีการพฒันาและปรับปรุงการด าเนินงาน รวมไปถึงการ
ประชาสัมพนัธ์ การให้ขอ้มูลข่าวสารของมหาวิทยาลยั และเป็นแนวทางในการปรับแผนการเขา้
แนะแนวการศึกษา เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจให้นกัเรียนเกิดการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศึกษา เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและแผนการรับนกัศึกษาต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการค้นคว้าอสิระ 
1 ) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกเขา้ศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศึกษา ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดันครสวรรค ์
 2 ) เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกเขา้ศึกษาต่อ
ในระดบัอุดมศึกษาของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดันครสวรรค ์จ าแนกตามปัจจยั
ทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ เกรดเฉล่ียสะสม สถาบนัการศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูร่ายไดค้รอบครัว
เฉล่ียต่อเดือน และสาขาท่ีสนใจศึกษาต่อ 
 

3. สมมติฐานการวจิยั 
 จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้างต้น ผูว้ิจัยได้ก าหนดสมติฐานเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 

1 ) นกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนัใหค้วามส าคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความส าคญัต่อ
การเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวดั
นครสวรรคต่์างกนั 



 
 

 
 

2 ) นักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมต่างกนัให้ความส าคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมี
ความส าคญัต่อการเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ใน
จงัหวดันครสวรรคต่์างกนั 

3 ) นักเรียนท่ีศึกษาอยู่ในสถาบนัการศึกษาท่ีต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนักเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดันครสวรรคต่์างกนั 

4 ) นกัเรียนท่ีมีรายไดค้รอบครัวต่อเดือนแตกต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนักเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดันครสวรรคต่์างกนั 

5 ) นกัเรียนท่ีมีสาขาท่ีสนใจศึกษาต่อแตกต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีความส าคัญต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดันครสวรรคต่์างกนั 
 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1 ) สามารถน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการด าเนินงานในการรับเขา้ของ

นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีสอดรับกบัความตอ้งการของผูส้นใจเขา้ศึกษาต่อ  
 2 ) สามารถน าไปเป็นแนวทางในการจดัโครงการแนะแนวการศึกษาไปยงักลุ่มโรงเรียนใน
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มจ านวนยอดนกัศึกษาในปีถดัไป 
 3 ) สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองการให้ความส าคญั
ต่อการเลือกเขา้ศึกษาต่อ ระดบัอุดมศึกษา 
 4 ) สามารถน าไปเป็นแนวทางในการจดักระบวนการเรียนการสอนในการเปิดหลกัสูตรท่ี
นกัเรียนสนใจเขา้ศึกษา เพื่อปรับปรุงคุณภาพบณัฑิตต่อไป 
 

5. ขอบเขตของการวจิยั 
5.1 ขอบเขตดา้นประชากร 

  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวดันครสวรรค์ ในปีการศึกษา 2563 จ านวน 18 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
นครสวรรค ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศมชัฌิม โรงเรียนบา้นแก่งชชัวลิต
วิทยา โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั (จิรประวติั) นครสวรรค ์โรงเรียนเกา้เล้ียววิทยา โรงเรียนหวัดง
ราชพรหมาภรณ์ โรงเรียนโกรกพระ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม โรงเรียนพยุหะพิทยาคม โรงเรียน



 
 

 
 

จนัเสนเอง็สุวรรณอนุสรณ์ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ โรงเรียนไพศาลีพิทยา โรงเรียนท่าตะโก
พิทยาคม โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค ์โรงเรียนลาดยาววิทยาคม โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 
และโรงเรียนหว้ยนาหอมวิทยาคาร จ านวนประชากรทั้งหมด 2,786 คน  

5.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  การศึกษาปัจจยัทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกเขา้ศึกษา
ต่อในระดบัอุดมศึกษา ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดันครสวรรค ์ทั้ง 5 ดา้น 
ประกอบดว้ย เพศ เกรดเฉล่ียสะสม สถาบนัการศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู่ รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อ
เดือน และสาขาท่ีสนใจศึกษาต่อ 
  การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกเขา้ศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศึกษา ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดันครสวรรค ์ใน 7 ดา้น (ธนวรรณ 
แสงสุวรรณ และ อดุลยจ์าตุรงคกุล. 2552, น.341-343) ประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
สถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้น กระบวนการใหบ้ริการและดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (7P’s)  

5.3 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
 ขอบเขตด้านพื้นท่ี คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวัด
นครสวรรค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

6. ระเบียบวธีิวจิยั 
 6.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
  กรอบแนวคิดการวิจยั ปรากฏดงัภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

 6.2 ประชากรและตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอยา่งในการคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดั

นครสวรรค์ จ  านวน 2,786 คน โดยก าหนดจ านวนตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาโดยใชสู้ตรของ Taro 
Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคล่ือนหรือผิดพลาดท่ียอมรับไดไ้ม่
เกินร้อยละ 5 หรือท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ไดข้าดของกลุ่มตวัอย่างจากสูตร Taro Yamane (1973) 
(Yamane, 1973 อา้งใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) และใชก้ารเลือกสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified 
Random Sampling) กบักลุ่มนักเรียนท่ีอยู่ในแต่ละโรงเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จงัหวดั
นครสวรรค์ จ  านวน 18 โรงเรียน โดยขนาดตวัอย่างในแต่ละชั้นภูมิเป็นสัดส่วนกันกับจ านวน
ประชากรในแต่ละชั้นภูมิ (Proportion Stratified Sampling) ไดข้นาดตวัอย่าง 399 ตวัอย่าง ใช้วิธี

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. เกรดเฉล่ียสะสม 
3. สถาบนัการศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู ่
4. รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 
5. สาขาท่ีสนใจศึกษาต่อ 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (7P’s) ที่มี
ความส าคัญต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดนครสวรรค์ 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3.ดา้นสถานท่ี 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5. ดา้นบุคลากร 
6. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
7. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

ตัวแปรอสิระ 
 

ตัวแปรตาม 
 



 
 

 
 

แบบสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อให้ไดต้วัอย่างท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และเพื่อ
ป้องกนัความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนไดจ้ากความไม่ครบถว้นสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ดงันั้น ผูว้ิจยั
จึงไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งไวท่ี้ 400 ตวัอยา่ง 
 6.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดใ้ช้แบบสอบถาม ( Questionnaire)โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย ไดแ้ก่ 
เพศ เกรดเฉล่ียสะสม สถาบนัการศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู ่รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน และสาขาท่ี
สนใจศึกษาต่อ 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการเลือก
เขา้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดันครสวรรค์ 
ประกอบไปดว้ยขอ้ค าถามซ่ึงครอบคลุมปัจจยั 7 ดา้น ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึงแบบสอบถามลกัษณะเป็นค าถามแบบปลายปิด แบบค าตอบเลือกตอบเพียง
ขอ้เดียว (Multiple Choices) ซ่ึงในการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับระดับการใช้ปัจจยัตามแบบของ 
ลิเคอร์ท (Likert Scale) ท่ีมีค  าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
 ระดบัการใหค้วามส าคญั 5 หมายถึง มากท่ีสุด 

ระดบัการใหค้วามส าคญั 4 หมายถึง มาก 
ระดบัการใหค้วามส าคญั 3 หมายถึง ปานกลาง 
ระดบัการใหค้วามส าคญั 2 หมายถึง นอ้ย 
ระดบัการใหค้วามส าคญั 1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 

 

7. ผลการศึกษา 
ผลการวิจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกเขา้ศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศึกษา ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดันครสวรรค ์จ านวนทั้งส้ิน 400 
คน สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

7.1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.80 คน และ

เพศชายจ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.20 คน มีเกรดเฉล่ียสะสมท่ี 2.51-3.00 จ านวน 145 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.20 คน ส่วนใหญ่ศึกษาก าลงัศึกษาอยูคื่อโรงเรียนนครสวรรค ์จ านวน 88 คนคิดเป็น



 
 

 
 

ร้อยละ 22.00 คน มีรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จ านวน 257 คน คิดเป็นร้อย
ละ 64.20 คน และสนใจศึกษาต่อในสาขาวิชาการจดัการ จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 คน 

7.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคัญต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศึกษา ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดันครสวรรค ์

ผลการวิเคราะห์พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
มีความส าคญัต่อการเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
ในจงัหวดันครสวรรค ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.28 ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า นกัเรียนให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการเลือก
เขา้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดันครสวรรค์ 
อนัดบัแรกคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยมีค่าเฉล่ีย 4.35 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพโดยมีค่าเฉล่ีย 4.32 อยู่ในระดบัมาก และอนัดบัสุดทา้ย คือดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.31 อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ โดยสรุปเป็นรายด้านได้ 
ดงัต่อไปน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า นักเรียนให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้น
ผลิตภัณฑ์ ท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดันครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.35 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า นักเรียนให้ความส าคญักับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 อนัดบัแรกคือ ปรัชญา วิสัยทศัและเป้าหมายของวิทยาลยั โดยมีค่าเฉล่ีย 4.81 อยู่
ในระดบัมากท่ีสุดรองลงมาคือสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค เช่น ร้านสะดวกซ้ือ ร้านกาแฟ 
ร้านอาหาร ส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน ร้านจ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์การศึกษาโดยมีค่าเฉล่ีย 
4.52 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และอนัดบัสุดทา้ยคือความมีช่ือเสียงของวิทยาลยัและมีความร่วมมือกบั
สถาบนัต่างประเทศ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.30 อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ นักเรียนให้ความส าคญักับปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดในดา้นกระบวนการให้บริการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมี
ความส าคญัต่อการเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ใน
จงัหวดันครสวรรค ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.31 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
นักเรียนให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ ท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 อนัดบัแรกคือ พื้นท่ีจอดรถมีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ีย 4.47 อยูใ่นระดบัมาก 



 
 

 
 

รองลงมาคือจ านวนหอ้งเรียนเพียงพอต่อการใชง้าน โดยมีค่าเฉล่ีย 4.41 อยูใ่นระดบั มาก และอนัดบั
สุดทา้ยคือจ านวนหอ้งน ้ามีเพียงพอต่อการใชง้านโดยมีค่าเฉล่ีย 4.36 อยูใ่นระดบัมากตามล าดบั 

ดา้นส่งเสริมการตลาด นกัเรียนให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้น
การส่งเสริมการตลาด ท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนักเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดันครสวรรค ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.31 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า นักเรียนให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้น
ส่งเสริมการตลาด ท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 อนัดบัแรกคือ ให้ความส าคญัในการจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งผลต่อช่ือเสียงโดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.46 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือมีกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้นักเรียน นักศึกษาได้
ท างานระหว่างเรียนโดยมีค่าเฉล่ีย 4.35 อยูใ่นระดบัมาก และอนัดบัสุดทา้ยคือมีการจดันิทรรศการ
วิชาการ/วิชาชีพทั้งภายในภายนอกสถานศึกษา และมีการผ่อนช าระค่าเล่าเรียนโดยมีค่าเฉล่ีย 4.34 
อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ นกัเรียนให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดันครสวรรค ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.28 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า นักเรียนให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้น
กระบวนการให้บริการ ท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนักเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 อนัดบัแรกคือระบบการช าระค่าลงทะเบียนท่ีหลากหลายรูปแบบ โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.44 อยู่ในระดบัมากรองลงมาคือกระบวนการในการให้ค  าปรึกษาของอาจารย/์บุคลากร/
เจา้หนา้ท่ีมีความสะดวก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.35 อยู่ในระดบัมาก และอนัดบัสุดทา้ยคือขั้นตอนในการ
สมคัรเรียนไม่ซบัซอ้น โดยมีค่าเฉล่ีย4.32 อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

ดา้นบุคลากร นกัเรียนใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นบุคลากร ท่ี
มีความส าคญัต่อการเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
ในจงัหวดันครสวรรค ์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.26 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า นกัเรียนให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นบุคลากร ท่ีมีความส าคญั
ต่อการเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 อนัดบัแรกคือ
การใหค้  าปรึกษาของของอาจารย/์บุคลากร/เจา้หนา้ท่ี โดยมีค่าเฉล่ีย 4.38 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา
คือผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.35 อยู่ในระดบัมาก และอนัดบั
สุดทา้ยคือคุณวุฒิความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของอาจารย ์โดยมีค่าเฉล่ีย 3.60 อยู่ในระดับมาก 
ตามล าดบั 



 
 

 
 

ดา้นสถานท่ี นกัเรียนใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นสถานท่ี ท่ีมี
ความส าคญัต่อการเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ใน
จงัหวดันครสวรรค ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ีย 4.23 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
นกัเรียนให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นสถานท่ี ท่ีมีความส าคญัต่อการ
เลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 อนัดบัแรกคือทางเขา้มี
ความสะดวกในการสญัจรโดยมีค่าเฉล่ีย 4.44 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือมหาวิทยาลยัอยูใ่กลท่ี้พกั
โดยมีค่าเฉล่ีย 4.41 อยู่ในระดบัมาก อนัดบัสุดทา้ยคือความสะอาด สวยงาม ร่มร่ืน จอดรถสะดวก 
และใกลห้า้งสรรพสินคา้ แหล่งชุมชน แหล่งเรียนรู้โดยมีค่าเฉล่ีย 4.23 อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

ด้านราคา นักเรียนให้ความส าคญักับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคา ท่ีมี
ความส าคญัต่อการเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ใน
จงัหวดันครสวรรค ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.19 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
นกัเรียนใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นราคา ท่ีมีความส าคญัต่อการเลือก
เขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 อนัดบัแรกคือ ค่าลงทะเบียน
เรียนปรับพื้นฐาน โดยมีค่าเฉล่ีย 4.30 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือค่าติดต่อขอรับบริการเฉพาะกิจ 
เช่น ค่าออกใบรับรองสภาพนักศึกษา โดยมีค่าเฉล่ีย 4.27 อยู่ในระดบัมาก และอนัดบัสุดทา้ยคือ 
ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั โดยมีค่าเฉล่ีย 4.23 อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

 

8. อภปิรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกเขา้ศึกษาต่อ

ในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดันครสวรรค์ มีประเด็นท่ี
น่าสนใจ ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได ้ดงัต่อไปน้ี 

8.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคัญต่อการเลือกเข้า ศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศึกษาของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดันครสวรรค ์

จากผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
มีความส าคญัต่อการเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
ในจงัหวดันครสวรรค ์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นักเรียนให้
ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคัญต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศึกษาของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดันครสวรรค ์อนัดบัแรกคือ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่นระดบั
มาก และอนัดบัสุดทา้ย คือดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 



 
 

 
 

ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า นักเรียนให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้น
ผลิตภัณฑ์ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดันครสวรรค ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
สนทยน เขมวิรัตน์ ดวงใจ เขมวิรัตน์ พรประภา แสงเจริญชยั และสมใจ ฉินธนะปทุมพร (2556) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษา ระดบัปริญญา
ตรีในคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการสูงท่ีสุดคือ ด้านผลิตภณัฑ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ศุกร์โกสิ นทร์ เอ่ียมพลอยศรี (2553) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผล
การศึกษาพบวา่ นกัศึกษาให ้ความส าคญัดา้นผลิตภณัฑ ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ นักเรียนให้ความส าคญักับปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดในดา้นกระบวนการให้บริการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ใน
จงัหวดันครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ กานพลู วรวุฒิ 
ชยันนัท ์และเอ้ือบุญ เอกะสิงห์ (2558) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนกัเรียน
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ในการตดัสินใจเลือกสถาบนัศึกษาสายอาชีพในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพมีความส าคญั
มากท่ีสุดและสอดคลอ้งกบัแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของ และสอดคลอ้งกบแนวคิดส่วน
ประสมทางการตลาดของเลิฟร็อก, เวิทซ์ แอน เค้ียว (Lovelock, Wirtz, & Chew. 2011: 47) ไดก้ล่าว
ไวว้า่ การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาคหมายถึงสภาพแวดลอ้ม ทางกายภาพท่ีเป็นท่ีรู้จกัใน
ดา้นของภูมิทศัน์บริการ (Service-Scape) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบท่ีสามารถจบัตอ้งได ้เช่น 
อาคารภูมิทศัน์การตกแต่งภายในอุปกรณ์และจ านวนทรัพยากรท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการ ส่ิงต่างๆ 
เหล่าน้ีลว้นส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกคา้และผลิตภาพของการใหบ้ริการ 

ดา้นส่งเสริมการตลาด นกัเรียนให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้น
การส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนักเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดันครสวรรค ์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ไดก้ล่าวว่าการส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจยัท่ีใชจู้ง
ใจลูกคา้ใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ ์และสอดคลอ้งกบัแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของ 
อาร์มสตรอง อาดมั และ คอทเลอร์ Armstrong, (Adam, Denize, and Kotler. 2012) ไดก้ล่าวไวว้่า 
การส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการส่ือสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์รวมถึงการโน้มน้าวให้ 



 
 

 
 

ลูกคา้ซ้ือสินคา้หรือบริการด้วย ดังนั้ น การส่งเสริมการตลาดของมหาวิทยาลัยจะมีผลต่อการ
ตดัสินใจ เลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดั
นครสวรรค ์ส่งเสริมการตลาดมากยอมเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลายแก่นกัเรียนท่ีมีความสนใจจะ
ศึกษาต่อ ซ่ึงนกัเรียนใหค้วามส าคญัดา้นการส่งเสริมการตลาด เช่น มีการประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือการ
จดักิจกรรมต่างๆ การจดันิทรรศกรวิชาการ มีส่วนลดค่าเล่าเรียน มีการผ่อนช าระค่าเล่าเรียน แนะ
แนว เป็นตน้ 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ นกัเรียนให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดันครสวรรค ์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของของ ขนิษฐา เพ็ชรมา ประภสัสร ปานนอก วงศ์สุรางค์ สุขโข และ วลงกรณ์ สุทธิ 
(2558) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยันเรศวรของ
นิสิตชั้นปีท่ี1 ผลการศึกษาพบว่าดา้นการใหบ้ริการ ผูต้อบแบบสอบถามตดัสินใจเลือกมหาวิทยาลยั
มีบริการทางการศึกษาท่ีทนัสมยัซ่ึงจองหอพกัออนไลน์การลงทะเบียนเรียน ฯลฯ อยูใ่นเกณฑร์ะดบั
มาก และสอดคลอ้งกบแนวคิดส่วน ประสมทางการตลาดของเลิฟร็อก, เวิทซ์ แอน เค้ียว (Lovelock, 
Wirtz, & Chew. 2011:47) ไดก้ล่าวไวว้่า กระบวนการบริการหมายถึงกระบวนการส่งมอบสินคา้
หรือบริการท่ีตอ้งการล าดับการออกแบบท่ีดีของกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการก าหนด
เป้าหมายลูกคา้ 
 ดา้นบุคลากร นกัเรียนใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นบุคลากร ท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
ในจงัหวดันครสวรรค ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ขนิษฐา เพช็รมา 
ประภสัสร ปานนอก วงศสุ์รางค ์สุขโข และ วลงกรณ์ สุทธิ (2558) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยันเรศวรของนิสิตชั้นปีท่ี1 ผลการศึกษาพบว่า ด้าน
บุคลากร ผูต้อบแบสอบถามตดัสินใจเลือก คณาจารยข์องมหาวิทยาลยัมีความรู้อยู่ในเกณฑร์ะดบั
มาก ซ่ึง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สวนีย ์กสิปิยวงส์ (2555) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ในจงัหวดัปทุมธานี  
 ดา้นสถานท่ี นกัเรียนใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นสถานท่ี ท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ใน
จงัหวดันครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ขนิษฐา เพ็ชรมา 
ประภสัสร ปานนอก วงศสุ์รางค ์สุขโข และ วลงกรณ์ สุทธิ (2558) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผล



 
 

 
 

ต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยันเรศวรของนิสิตชั้นปีท่ี1 ผลการศึกษาพบว่า ด้าน
สถานท่ี ผูต้อบแบบสอบถามตดัสินใจเลือก มหาวิทยาลยัอยู่ใกลภู้มิล าเนาอยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก 
และสอดคลอ้งกบัแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2552) ได้
กล่าวว่า ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท าเลท่ีตั้ง เก่ียวขอ้งกบการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์ไปสู่
ลูกคา้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด
ของอาร์ม สตรอง อาดมัและ คอทเลอร์ Armstrong,( Adam, Denize, and Kotler. 2012) ไดก้ล่าวไว้
ว่า ช่องทางการจดัจ าหน่าย ท าเลท่ีตั้งเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหผ้ลิตภณัฑเ์ป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้และเป็น
การก าหนดเป้าหมายของลูกคา้ ดงันั้นการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดันครสวรรค ์ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาท่ีมีท าเล
ท่ีตั้งหรือสถานท่ีอยูใ่กลก้บัท่ีอยูอ่าศยั เดินทางสะดวก มีท่ีจอดรถเพียงพอ มีลานท ากิจกรรม ดงันั้น
สถานศึกษาควรมีการพฒันาปรับปรุงสถานท่ีหรือบริเวณของสถานศึกษาเสมอเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของนกัเรียนใหเ้กิดการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ  
 ดา้นราคา นกัเรียนใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นราคา ท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดั
นครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดวงใจ เขมวิรัตน์ และ
สนทยน เขมวิรัตน์ (2556) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเขา้ศึกษา ระดบัปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ผลการศึกษาพบว่าด้านท่ีมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ ท่ีสูงท่ีสุด คือ ดา้นราคา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปวิณ พงษโ์อภาส สมพร พวง
เพช็ร และรัชชนก สวนสีด า (2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี ผล
การศึกษาพบว่า ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในภาพรวมอยู่ 
ในระดบัมากโดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย  
 8.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1 ) นักเรียนท่ีมีเพศต่างกันให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ความส าคญัต่อการเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ใน
จงัหวดันครสวรรค ์โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือสรุปเป็นและรายดา้นพบวา่ ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการให้บริการ มี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นบุคลากรและดา้นกระบวนการให้บริการมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีแตกต่างกนั 



 
 

 
 

2 ) นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมต่างกนัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
มีความส าคญัต่อการเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
ในจงัหวดันครสวรรค ์โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

3 ) นกัเรียนท่ีศึกษาในสถาบนัการศึกษาท่ีต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีความส าคัญต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดันครสวรรค ์โดยภาพรวมแตกต่างกนั แต่เม่ือสรุปเป็นและรายดา้นพบวา่ 
ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีไม่แตกต่าง
กนั ส่วนดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีแตกต่างกนั 

4 ) นกัเรียนท่ีมีรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือนต่างกนัต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดันครสวรรค ์โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั และเม่ือ
สรุปเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการ
ให้บริการไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นกรสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพมีนยัส าคญัทางสถิติ 

5 ) นกัเรียนท่ีสนใจศึกษาต่อสาขาต่างกนัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
ในจงัหวดันครสวรรค ์โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
9.1 ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 

 จากผลการวิจยั ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการด าเนินการแกไ้ขปัญหารวมถึงการปรับปรุงและ
พฒันา เพื่อน ามาปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและกระบวนการต่างๆ ในการรับ
นกัศึกษา เป็นการตอบสนองความตอ้งการของคุณภาพการบริการในระดบัท่ีดีข้ึนต่อไปในอนาคต 
ดงัน้ี 

1 ) ดา้นผลิตภณัฑ ์จากผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อ
การเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวดั
นครสวรรค์ในดา้นผลิตภณัฑ์ มหาวิทยาลยัควรให้ความส าคญัในเร่ืองของปรัชญา วิสัยทศัและ
เป้าหมายของวิทยาลยัเป็นอนัดบัแรก ในการก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจนเพื่อมุ่งมัน่ผลิตและพฒันา



 
 

 
 

ก าลงัตลาดแรงงานใหมี้ประสิทธิภาพเพื่อสร้างความโดดเด่นในการดึงดูดนกัเรียนท่ีจะเขา้ศึกษาต่อ
ในระดบัปริญญาตรี และยงัเป็นการสร้างความแตกต่างอยา่งชดัเจนกบัคู่แข่ง 

2 ) ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จากผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา ของนักเรียนระดบัชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวัดนครสวรรค์ในด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
มหาวิทยาลยัควรให้ความส าคญัในเร่ืองของพื้นท่ีจอดรถมีความเหมาะสม เช่น มีสถานท่ีจอดรถท่ี
สะดวกและเพียงพอต่อการใชง้าน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและยงัเป็นการดึงดูดนกัเรียนท่ีจะเขา้
ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี และยงัเป็นการสร้างความแตกต่างอยา่งชดัเจนกบัคู่แข่ง 

3 ) ด้านส่งเสริมการตลาด จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ความส าคญัต่อการเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ใน
จงัหวดันครสวรรคใ์นดา้นส่งเสริมการตลาด มหาวิทยาลยัควรให้ความส าคญัในเร่ืองของ การให้
ความส าคญัในการจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งผลต่อช่ือเสียง อาทิเช่น การส่งนกัศึกษาเขา้ประกวดหรือ
แข่งขนัในดา้นต่างๆ เพื่อโชวศ์กัยภาพในตวัของนกัศึกษา เป็นการสร้างความโดดเด่นในการดึงดูด
นักเรียนท่ีจะเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี และยงัเป็นการสร้างความแตกต่างอย่างชดัเจนกบั
คู่แข่ง 

4 ) ดา้นกระบวนการให้บริการ จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ความส าคญัต่อการเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ใน
จงัหวดันครสวรรคใ์นดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มหาวิทยาลยัควรใหค้วามส าคญัในเร่ืองของ การ
มีระบบการช าระค่าลงทะเบียนท่ีหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น มีระบบการช าระทางเคา้เตอร์ ระบบ
การช าผา่นทาง Online ผา่นธนาคาร หรือแมก้ระทัง่มีการท าระผา่นทางการแสกน QR Code เป็นตน้ 
เพื่อสร้างความสะดวกสบายและยงัเป็นการดึงดูดนกัเรียนท่ีจะเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี และ
ยงัเป็นการสร้างความแตกต่างอยา่งชดัเจนกบัคู่แข่ง 

5 ) ดา้นบุคลากร จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อ
การเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวดั
นครสวรรคใ์นดา้นบุคลากร มหาวิทยาลยัควรให้ความส าคญัในเร่ืองของการให้ค  าปรึกษาของของ
อาจารย/์บุคลากร/เจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าจะเป็นระบบการสมคัรเรียน ระบบการช าระค่าลงทะเบียน หรือ
การบริการในเร่ืองต่างๆ เพื่อสร้างความประทบัใจในการศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี 

6 ) ดา้นสถานท่ี จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อ
การเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวดั
นครสวรรคใ์นดา้นสถานท่ี มหาวิทยาลยัควรให้ความส าคญัในเร่ืองของทางเขา้มีความสะดวกใน



 
 

 
 

การสัญจร อาจมีรถรับส่งในจุดต่างๆ หรือมีรถรับส่งในการเดินทางไปในสถานท่ีต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกสบายในการเดินทางใหม้ากยิง่ข้ึน 

7 ) ดา้นราคา จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการ
เลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดันครสวรรค์
ในดา้นราคา มหาวิทยาลยัควรใหค้วามส าคญัในเร่ืองของ ค่าลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐาน หรืออาจ
มีการปรับค่าค่าลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐาน หรือค่าหน่วยกิตใหน่้าสนใจ เพื่อดึงดูดใหผู้เ้รียนใหเ้ขา้
ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี 

9.2 ขอ้เสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป 
1 ) ควรศึกษากระบวนการเลือกสถาบนัการศึกษาของนกัเรียน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความ

ตอ้งการของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อน ามาเป็นเกณฑ์ในการสร้างมาตรฐานของ
มหาวิทยาลยัในอนาคต 

2 )ควรศึกษาความคาดหวงัของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีก าลังจะจบ
การศึกษา เพื่อให้ทราบถึงความคาดหวงัในการศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีของนักเรียนว่าเป็น
อยา่งไร เพื่อน ามาพฒันาปรับปรุงแกไ้ขและสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการใหดี้ยิง่ข้ึน 

3 ) ควรศึกษารูปแบบการให้บริการด้านการศึกษาในระดับปริญญาตรีในเชิงรุกของ
สถานศึกษาท่ีเป็นคู่แข่งขนั เพื่อศึกษาบริการกิจการคู่แข่งในตลาดการศึกษา และน าขอ้มูลจากการ
วิเคราะห์ SWOT น ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาในกระบวนการการรับนกัศึกษาของ
มหาวิทยาลยัต่อไป 

4 ) ควรศึกษาในดา้นของการเปิดหลกัสูตรท่ีสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียนในระดบั
ปริญญาตรี เพื่อใหส้อดคลอ้งและตรงต่อความตอ้งการของผูเ้รียน 

5 ) ควรศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค หรือพฤติกรรมของนกัเรียนในการศึกษาต่อในระดบั
ปริญญาตรี เพื่อน าขอ้มูลจากการวิจยัมาเป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการการรับนกัศึกษาของ
มหาวิทยาลยัต่อไป 
 

10. กติติกรรมประกาศ 
การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกเขา้ศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศึกษา ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดันครสวรรค”์ คร้ังน้ีส าเร็จลุล่วง
ไดด้ว้ยดี โดยไดรั้บความช่วยเหลือและการสนบัสนุนจากหลายๆ ท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดร.จิรา
พร ชมสวน ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาไดใ้ห้ค  าแนะน าในการคดัเลือกเร่ืองท่ีจะท าการศึกษาคน้ควา้ 
ให้ความรู้ดา้นวิชาการ ดา้นเทคนิค และขอ้คิดต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี 



 
 

 
 

รวมทั้ง ผศ.ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม คณบดีวิทยาลยับริหารธุรกิจนวตักรรมและการบญัชี และผศ.ดร. 
จรัญญา ปานเจริญ ท่ีให้ค  าแนะน าในการแกไ้ขปรับปรุง ผูท้  าการศึกษาซาบซ้ึงในความกรุณาของ
ท่านเป็นอยา่งยิง่ 
 การด าเนินการศึกษาคร้ังน้ีจะส าเร็จลงไม่ได ้หากขาดความร่วมมือจากนักเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดันครสวรรค ์ซ่ึงเสียสละเวลาในการกรอกขอ้มูลในแบบสอบถาม ท าให้
ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยั ในการปรับแผนการแนะแนวการศึกษาและการรับเขา้
ของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มจ านวนยอดนกัศึกษาในปีถดัไป 
 ในทา้ยท่ีสุดน้ี ตอ้งขอระลึกถึงความกรุณาของคณาจารยทุ์กท่านท่ีเป็นผูช้ี้แนะแนวทาง
การศึกษาในตอนตน้ รวมทั้งใหค้  าแนะน าในการประมวลผลขอ้มูลดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ และการ
ทดสอบต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีมิได้กล่าวนามมา ณ ท่ีน้ี ท่ีมีส่วน
ช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจรวมทั้งใหก้ารสนบัสนุนเป็นอยา่งดี จนท าใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วง
ดว้ยดี 
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เกรียงศักด์ิ แสงจันทร์. 2549. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐ
 ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิตวิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยับูรพา. หลกัสูตรรัฐ 
 ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยับูรพา. 



 
 

 
 

น ้ าทิพย์ เนียมหอม. 2560. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ 
 อาชีวศึกษาในวิทยาลยัเทคโนโลยีวิบูลยบ์ริหารธุรกิจ รามอินทรา. วิทยาลยัเทคโนโลยี
วิบูลยบ์ริหารธุรกิจ รามอินทรา 


