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การตัดสินใจเรียน คณะบริหารธุรกจิภาคภาษาองักฤษของมหาวทิยาลยัรัฐบาลในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

DECISION CLASSES.FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION. 
UNIVERSITY DEPARTMENT OF ENGLISH GOVERNMENT IN BANGKOK 

AND ITS VICINITY 
วมิลฉตัร ยิม้แยม้ 1 ดร.ไกรชิต สุตะเมือง2 

-------------------------------------------------------  
บทคัดย่อ 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับน้ี ได้ท าการวิจัยเร่ือง “การตัดสินใจเรียน คณะ
บริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยั
ทางด้านทศันคติ และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาด ท่ีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเรียน คณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยรัฐบาลในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อน าผลการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษของมหาวิทยาลยั ท่ีสามารถน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นประชากรศาสตร์ท่ีเป็นนักศึกษาท่ีก าลัง
ศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษ ของมหาวิทยาลยัรัฐบาล
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 252  คน เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม 
เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยวิธีเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมุติฐานดว้ยค่าสถิติอนุมาน 
 ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25-30 ปี มีสถานภาพ
โสด มีรายได ้20,001 - 30,000 บาทต่อเดือน และมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน เป็นผูท่ี้
ตดัสินใจเรียนคณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษของมหาวิทยาลยัรัฐบาลมากท่ีสุด ทั้งน้ี
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งค านึงถึงปัจจยัทางดา้นทศัคติ ดา้นสังคม  และปัจจยัทางส่วนประสมทาง
การตลาด ราคา  ผลิตภณัฑ์  การส่งเสริมการตลาด ก่อนการตดัสินเรียนคณะบริหารธุรกิจ 
ภาคภาษาองักฤษของมหาวทิยาลยัรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ค าส าคัญ: การตดัสินใจ, คณะบริหารธุรกิจภาคภาษาองักฤษ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 
This independent study .Has done research. "the decision to study. 

Administration. University department of English government in Bangkok and its 
vicinity "is intended to study the different types of personal factors .Factor of the attitude. 
And the relationship between the marketing mix .Decisions that affect students. 
Administration . University department of English government in Bangkok and its 
vicinity. The results were used to improve courses . Department of English University. 
That can be used in teaching effectively the purposes of independent study. 

The sample used in this study is a population of students who are studying at the 
master level. Administration English. Government University in Bangkok and 252 data 
were collected using a questionnaire. Data were analyzed using descriptive percentage, 
mean, standard deviation. And hypothesis testing with statistical inference. 

The results showed that most of the sample was female, aged 25-30 years, single 
income 20,001 - 30,000 per month and a career as a private company. Who decided to 
study business administration. Department of English of the University of the 
government. The study found that taking into account the attitudes and social factors, 
marketing mix, product, price, promotion, marketing. Before deciding to study business 
Administration English language classes at the university of the human government in 
Bangkok and its vicinity. 
KEYWORDS: Decisions, Faculty of Business English 
 
บทน า 

โลกปัจจุบนัน้ีการศึกษาถือไดว้า่เป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงในการพฒันาประเทศให้มี
เจริญกา้วหน้า เพราะการศึกษาเป็นส่ิงจ าเป็น โดยเฉพาะประเทศท่ีก าลงัพฒันา เพื่อใช้ใน
การประกอบอาชีพ เพื่อพฒันาความกา้วหน้าของตนเอง ซ่ึงรวมไปถึงการใช้ภาษาองักฤษ
ในการติดต่อส่ือสารในรูปแบบต่างๆ ดงันั้นจึงมีสถาบนัการศึกษาหลายสถาบนัท่ีเปิดสอน
ในระดับปริญญาโท หรือ ระดับบัณฑิตศึกษา ให้แก่ผู ้ท่ีมีความสนใจจะศึกษาต่อทั้ ง
มหาวทิยาลยัของรัฐและเอกชนจึงเร่งตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้สนใจศึกษาหาความรู้
ด้านน้ีเป็นหลัก การตัดสินใจเลือกสถาบันศึกษาหรือการตัดสินใจศึกษาในคณะ
บริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษ จึงมีปัจจยัต่างๆท่ีเป็นองคป์ระกอบในการตดัสินใจศึกษา 
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อาทิเช่น ช่ือเสียงของสถาบนั  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา  สถานท่ีตั้ง เน้ือหาหลกัสูตรฯ และ
คณาจารย์ผูส้อน  ท าให้สถาบนัทางการศึกษามีการแข่งขนักันสูง รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ
มากมาย โดยมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของผูเ้รียนเป็นหลัก ให้ผูเ้รียนได้พฒันา
ความรู้และทกัษะของแต่ละสาขาวชิาใหมี้ความช านาญยิง่ข้ึน 

เน่ืองจากภาษาองักฤษมีความจ าเป็นอย่างมากในปัจจุบนัของประชาชนทัว่ไปใน
ทุกประเทศ บุคคลท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีจึงพยายามท่ีจะใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม 
ดงันั้น สถาบนัการศึกษาของภาครัฐ จึงไดจ้ดัหลกัสูตรการเรียนการสอนดา้นเอ็มบีเอ เช่น 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ฯลฯ เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้กบันกัศึกษาท่ีมีความตอ้งการศึกษาต่อ จึงจะเห็นไดว้า่มหาวิทยาลยั
ของภาครัฐ เป็นสถาบนัศึกษาท่ีมีจุดมุ่งหมายส าคญั ในการผลิตบณัฑิตในสาขาท่ีตรงกบั
ความต้องการในการพฒันาประเทศเป็นจ านวนมากนั้น เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบนัทาง
การศึกษาของภาครัฐท่ีมีมาตรฐานระดบันานาชาติ 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเรียน 
คณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษของมหาวิทยาลยัรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัทางด้านทศันคติและการตดัสินใจเรียน คณะบริหารธุรกิจ ภาค
ภาษาองักฤษของมหาวทิยาลยัรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัการตดัสินใจเรียน 
คณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษของมหาวิทยาลยัรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อน าผลทางการวจิยัปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เรียนคณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษของมหาวทิยาลยัรัฐบาลในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล 
 2. เขา้ใจถึงปัจจยัทางดา้นทศันคติ ไดแ้ก่ ความมัน่คง, ความกา้วหนา้, บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งในการตดัสินใจ และสังคม ของนกัศึกษาปริญญาโทท่ีมีต่อการตดัสินใจเรียนคณะ
บริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษของมหาวทิยาลยัรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
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 3. ผลจากการวจิยัสามารถน าไปเป็นขอ้มูลและน าแนวทางไปวางแผนกลยทุธ์ทาง
การตลาดเพื่อใชใ้นการแข่งขนัทางดา้นการศึกษากบัสถาบนัท่ีเปิดสอนในระดบัปริญญาโท
คณะบริหารธุรกิจภาคภาษาองักฤษได ้
กรอบแนวความคิดทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ รายได ้
อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเรียนคณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษของ
มหาวทิยาลยัรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 

ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทาง-
การตลาด 

- Price 
- Place 
- Product 
- Promotion 

ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- รายได ้
- อาชีพ 

ปัจจยัทางดา้นทศันคติ 
- ความมัน่คง,ความกา้วหนา้ 
- บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการ

ตดัสินใจ 
- สงัคม 

 
การตดัสินใจเรียนคณะ
บริหารธุรกิจ ภาค
ภาษาองักฤษของ

มหาวทิยาลยัรัฐบาลใน
เขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 
 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
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2. ปัจจยัทางดา้นทศันคติท่ีประกอบดว้ย ความมัน่คงและความก้าวหน้า บุคคลท่ี
เ ก่ียวข้องในการตัดสินใจ และสังคม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเรียนคณะ
บริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย Price Place Product Promotion 
มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเรียนคณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษของมหาวิทยาลยั
รัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ขอบเขตการวจัิย 

ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาท่ี
ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีอายตุ  ่ากวา่25-40 ปีข้ึนไปโดยใชว้ธีิวเิคราะห์เชิงปริมาณ 
แจกแบบสอบถาม และท าการวจิยัในเดือนกนัยายน 2556 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การตดัสินใจศึกษาต่อหลกัสูตรเอมบีเอ หมายถึง ความตอ้งการศึกษาต่อในระดบัท่ี
สูงกวา่ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจในหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (อุมาพร 
หงสวฒันานนท,์ 2554, น. 8) 

2. หลักสูตรเอมบีเอ หมายถึง การศึกษาในระดับท่ีสูงกว่าปริญญาตรี สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ เม่ือจบการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรในช่ือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(Master Degree in Business Administrator: MBA) (อุมาพร หงสวฒันานนท,์ 2554, น. 8) 

3. มหาวิทยาลยั หมายถึง สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ในดา้นวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูงหลากหลายสาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบตัร อนุปริญญา หรือปริญญา 
แก่ผูส้ าเร็จการศึกษาในหลายระดบัรวมถึง ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก รวมทั้ง
ก า ร ท า ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง วิ ช า ก า ร แ ก่ สั ง ค ม 
(http://th.wikipedia.org/wiki/มหาวทิยาลยั) 

4. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หมายถึง เป็นเขตเมืองของกรุงเทพมหานครและ
จงัหวดัท่ีตั้งอยู่โดยรอบ (“ปริมณฑล” หมายถึง วงรอบ) ครอบคลุมพื้นท่ีกวา่ 7 พนัตาราง
กิโลเมตร แม่น ้ าสายส าคญัท่ีไหลผ่าน ไดแ้ก่ แม่น ้ าเจา้พระยาและแม่น ้ าท่าจีน มีประชากร
ตามหลกัฐานทะเบียนราษฎรรวมกนัประมาณ 10 ลา้นคน (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552) ซ่ึง
ในเวลากลางวนัจะมีถึง 13 ลา้นกวา่คนท่ีอยูใ่นเขตน้ี กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนบัวา่
เป็นเขตเศรษฐกิจท่ีมีความเจริญท่ีสุด และเป็นศูนยก์ลางการปกครอง การบริหารราชการ 
พาณิชยกรรม และการเงินของประเทศ 
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(http://th.wikipedia.org/wiki/กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) 
การทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาการตดัสินใจเรียนคณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษของมหาวิทยาลยัรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผูว้จิยัจะน าเสนอหลกัการและทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งตามล าดบัหัวขอ้ดงัต่อไปน้ี 

ทฤษฎกีารตัดสินใจ 
 บุษกร   ค  าคง (2542) กล่าววา่ การตดัสินใจตอ้งใชข้อ้มูลพื้นฐานจากเร่ืองท่ีก าลงั

พิจารณา โดยใช้ความรู้พื้นฐานและขอ้สรุปท่ีเป็นท่ียอมรับ น ามาผสมผสานกบัการสรุป
อ้ า ง อิ ง  เ พื่ อ น า ไ ป สู่ เ ป้ า ห ม า ย  แ ส ด ง ทิ ศ ท า ง น า ไ ป สู่ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ  ส่ ว น 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2526, อา้งถึงใน ปิยะนุช  เหลืองาม , 2552) ไดก้ล่าววา่  
ในบรรดาทฤษฎีท่ีส าคญัของการตดัสินใจ อาจจ าแนกได้อย่างน้อย 2 ประเภท ดงัน้ี1) 
ทฤษฎีบรรทดัฐาน (Normative Theory) เป็นทฤษฎีการตดัสินใจท่ีมีลกัษณะส าคญั คือ จะ
ค านึงถึงวา่ แนวทางการตดัสินใจ น่าจะเป็น หรือควรจะเป็นเช่นใด จึงจะสามารถบรรลุถึง
เป้าหมายท่ีตอ้งการตดัสินใจได ้ซ่ึงการพิจารณาวา่แนวทางใดเป็นแนวทางท่ีน่าจะเป็น หรือ
ควรจะเป็นนั้น ย่อมข้ึนอยู่กับวิจารณญาณของบุคคลแต่ละคน ซ่ึงอาจจะคล้ายคลึงหรือ
แตกต่างกนัก็ได ้ดงันั้น การใชท้ฤษฎีน้ี ตดัสินใจในประเด็นปัญหาใดๆ ก็ตาม จึงมีลกัษณะ
ท่ีข้ึนอยูก่บัมาตรฐานหรือหลกัเกณฑ์ดงักล่าว จะเป็นเคร่ืองก าหนดว่า มีปัญหานั้นๆ น่าจะ
หรือควรจะตดัสินใจอยา่งไร จึงจะดีท่ีสุด ถูกตอ้งเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงในทรรศนะของบุคคล
อ่ืน ท่ีมีมาตรฐานความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั อาจจะเห็นว่าไม่เหมาะสมก็ได้ ดว้ยเหตุน้ี 
การตดัสินใจโดยใชท้ฤษฎีจึงมีลกัษณะการพรรณนาแบบอุดมทศัน์ (Idea Type) มากกวา่จะ
เป็นแบบวิเคราะห์ถึงสภาพท่ีแทจ้ริง  2) ทฤษฎีพรรณนา (Descriptive Theory) คือ เป็น
ทฤษฎีการตดัสินใจท่ีมีลกัษณะแตกต่างกบัทฤษฎีแรก กล่าวคือ เป็นทฤษฎีท่ีมีสาระส าคญั
ท่ีวา่ การตดัสินใจเพื่อแกปั้ญหาหน่ึงๆ จะตอ้งกระท าอยา่งไร จึงจะสัมฤทธ์ิผลได ้ไม่วา่ผล
ของการตดัสินใจนั้น จะเป็นท่ีช่ืนชอบหรือพึงพอใจของผูต้ดัสินใจหรือไม่ก็ตาม หรือกล่าว
อีกนยัหน่ึงก็คือ การตดัสินใจโดยใชท้ฤษฎีน้ี จะพยายามหลีกเล่ียงการใช้ความรู้สึกนึกคิด
ใด หรือค่านิยมส่วนตวัของผูต้ดัสินใจมาเป็นหลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจ โดยมุ่งเนน้ให้การ
ตดัสินใจเป็นไปอยา่งมีเหตุผล มีความถูกตอ้งและเป็นท่ียอมรับของบุคคลทัว่ไป ดงันั้น จึง
ได้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีแน่นอน ตลอดจนมีการน าเอาเทคนิคสมยัใหม่
ต่างๆ เขา้มาช่วยในการตดัสินใจดว้ย เพื่อท่ีจะให้การตดัสินใจนั้น มีความถูกตอ้งเหมาะสม
ท่ีสุด 
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 ความส าคัญของการตัดสินใจ(Decision) 
 ทฤษฎีการบริหารองค์การในยุคหน่ึงได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับกระบวนการ   
บริหาร (Management Process) อนัไดแ้ก่ การวางแผน การจดัการองคก์าร การบริหารงาน
บุคคล การอ านวยการและการควบคุม ต่อมาไดมี้การปรับเปล่ียนแนวคิดไปวา่ แมว้า่จะท า
หน้าท่ีดังกล่าวได้ดีเพียงใดก็ตามแต่ถ้าขาดการตดัสินใจท่ีดีพอแล้วยากท่ีจะท าให้การ
บริหารองคก์ารสู่ความส าเร็จได ้การตดัสินใจจึงมีความส าคญั 4 ประการ ดงัน้ี 
 1.การตดัสินใจเป็นเคร่ืองวดัความแตกต่างระหว่างผูบ้ริหารกบัผูป้ฏิบติังาน ผูท่ี้
เป็นผูบ้ริหารในระดบัต่าง ๆ จะตอ้งแสดงความรู้ ความสามารถในการตดัสินใจท่ีดีกว่า
ผู ้ปฏิบัติงาน ผู ้บริหารจะต้องมีเหตุผล มีหลักการ มีเจตคติและวิจา รณญาณท่ีดีกว่า 
ความสามารถในการตดัสินใจคือมูลค่าเพิ่มท่ีผูบ้ริหารตอ้งท าใหเ้ห็นวา่ น่ีคือความแตกต่างท่ี
สมแลว้กบัค่าจา้งเงินเดือนในต าแหน่งผูบ้ริหาร 
 2.การตดัสินใจเป็นมรรควธีิน าไปสู่เป้าหมายองคก์าร ผูบ้ริหารควรตระหนกัเสมอ
วา่ การตดัสินใจมิใช่เป็นเป้าหมายในตวัของมนัเอง แต่เป็นมรรควิธี แนวทาง วิธีการและ
เคร่ืองมือท่ีจะท าให้การบริหารองค์กรประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว ้
ดงันั้น การก าหนดเป้าหมายองคก์ารใหช้ดัเจนก็เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งเร่ิมตน้ การหาวิธีการ
และแนวทางปฏิบติัท่ีหลากหลายก็เป็นขั้นตอนท่ีกระท าตามมา และน่ีคือการตดัสินใจ
นัน่เอง การก าหนดแนวทางวิธีการท่ีดี ท่ีหลากหลายและสร้างสรรคจ์ะน าพาให้องคก์ารสู่
ความส าเร็จได ้
 3.การตดัสินเป็นเสมือนสมองขององคก์าร การตดัสินใจท่ีดีก็เหมือนกบัคนเรามี
สมอง และระบบประสาทท่ีดีก็จะท าใหต้วัเราประสบผลส าเร็จในชีวิตการงาน ชีวิตส่วนตวั
และชีวิตทางสังคมได ้ในขณะเดียวกนัถา้เป็นการตดัสินใจขององคก์รท่ีดีก็จะตอ้งมีสมอง 
และระบบประสาทขององคก์รท่ีดีดว้ยจึงจะท าให้องคก์รมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ได้ ผูบ้ริหารท่ีดีจะต้องกระตือรือร้น ใฝ่หาแนวทางแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา จะต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ ก าหนดแนวทางใหม่ๆ ยกระดับ
มาตรฐานและป้องกนัปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนดไวไ้ด ้
 4.การตดัสินปัญหาเป็นกลยุทธ์การแกปั้ญหาในอนาคต ในทฤษฎีการตดัสินใจ
ทัว่ไปมองวา่เป็นการแกไ้ขปัญหาในอดีต ซ่ึงไดแ้ก่ปัญหาขอ้ขดัขอ้งซ่ึงมีสะสมมาตั้งแต่ใน
อดีต และมีแนวโนม้มากข้ึนในอนาคต ซ่ึงก็ไม่สามารถแกปั้ญหาไดห้มดส้ินและยงัมีปัญหา
ใหม่ ๆ เขา้มาอีกมากมาย โดยเฉพาะการปรับเปล่ียนกรอบแนวคิด (paradigm) ในการมอง
ปัญหาใหม่ให้มองไปถึงปัญหาในอนาคต ซ่ึงได้แก่ปัญหาป้องกนั รู้แล้วว่าจะเกิดข้ึนใน
อนาคต ก็ควรมีการตดัสินใจล่วงหนา้ก่อนท่ีปัญหาจะเกิดข้ึน ปัญหาเชิงพฒันาก็เป็นอีกเร่ือง
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หน่ึงท่ีผูบ้ริหารตอ้งให้ความสนใจ เป็นการมองโดยใชว้ิสัยทศัน์ (vision) ของผูบ้ริหารใน
การพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคต ก าหนดภาพอนาคต (scenario) ไวพ้ร้อมก าหนดทางเลือก
เพื่อแก้ปัญหาในแต่ละภาพอนาคตนั้นด้วย อาทิ ภาพอนาคตมุ่งเน้น 3 C ได้แก่ ลูกค้า 
(Customer) การแข่งขัน(Competition) และการเปล่ียนแปลง (Change) ดังนั้ นผู ้บริหาร
เตรียมการท่ีจะคิดวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ในเร่ืองดงักล่าว ไม่วา่จะเป็นกลยุทธ์ในการ
บริการลูกคา้เหนือความคาดหวงั กลยุทธ์การแข่งขนัสู่ความเป็นเลิศ และกลยุทธ์สู่องคก์าร
อจัฉริยะ เป็นตน้ 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

จากงานวิจัยของ พิมพ์พร เกษดี (2553, 61) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ พบวา่ ปัจจยั
ดา้นส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อการเลือกศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วชัรี บรม
ฤทธ์ิ (2548, บทคดัย่อ) ได้ท าการศึกษาปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนสอน
ภาษาอังกฤษ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั ธศกร ดวงค า (2553, 60) ไดศึ้กษาปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนในหลกัสูตรเพื่อการพฒันาทกัษะ
ทางการศึกษาภาษาอังกฤษของผู ้บริโภคในสถาบันสอนภาษาอังกฤษในอ าเภอเมือง 
เชียงใหม่ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีผลการตดัสินใจต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาดในระดับมาก ดงันั้นจากงานวิจยัขา้งต้น จึงสรุปได้ว่า ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเรียน คณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษ 

จากงานวิจยั สุวิชา เช้ือวงค์ (2552, 32) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ
เรียนต่อ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในกลุ่มสหวทิยาเขตหนองใหญ่ สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า เพศมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเรียนต่อของ
นักเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับ นิภาวรรณ ชนะสงคราม (2552, 94) ได้ศึกษาเก่ียวกับการ
ตดัสินใจเรียนต่อของนักเรียนท่ีเขา้ศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ พบว่า เพศมี
ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจศึกษาต่อ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ โดยท่ีไม่สอดคลอ้ง
กบั ไพฑูรย ์เทพทบั (2550, 135) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เรียนในวิทยาลยั
การอาชีพไทรนอ้ย และวทิยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยุธยา พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนัมี
ระดับการตัดสินใจเข้าศึกษาเข้า ศึกษาไม่แตกต่างกัน ดังนั้ น จึงสรุปได้ว่า  เพศมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเรียน คณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษ 
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จากงานวจิยัของ Perrone, Phillip A. (1965 อา้งถึงโดย ชูเกียรติ ผุดพรมราช 2550, 
88) ไดท้  าวจิยัเร่ือง ค่านิยม และปัจจยัท่ีนกัเรียนใชใ้นการตดัสินใจศึกษาต่อ และเลือกอาชีพ
ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ เกรด 7 และ 8 พบว่า บิดา และมารดา มีอิทธิพลในการ
เลือกสถานศึกษาต่อ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปารีณา เดชฤทธิกุล (2549, 6) ไดศึ้กษา
เก่ียวกบัการตดัสินใจเรียนสาขาการจดัการในระดบัปริญญาตรี ของนกัศึกษามหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ ท่ีว่า ครอบครัว บุคคลในครอบครัวมี
อิทธิพลต่อทศันคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคล อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Chapman (1981 อา้งถึงโดย สิทธิพนัธ์ ยศยอดยิ่ง 2547, 38) ไดพ้ฒันากรอบแนวคิดโมเดล
การเลือกมหาวิทยาลยัของนิสิต และการคดัเลือกนิสิตของมหาวิทยาลยั ระบุว่าดา้นปัจจยั
อิทธิพลจากภายนอก อิทธิพลจากบุคคลรอบข้าง ประกอบด้วย อิทธิพลจากเพื่อน 
ผูป้กครอง และโรงเรียนเดิม ปัจจยัอิทธิพลดงักล่าว ส่งผลต่อทางเลือกของนิสิตในการ
สมคัรเขา้เรียน ดงันั้นจากงานวิจยัขา้งตน้ จึงสรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ตดัสินใจ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเรียน คณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษ 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้ก  าลังศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ ภาค
ภาษาองักฤษของมหาวทิยาลยัรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ส าหรับการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูใ่น
คณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษของมหาวิทยาลยัรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลโดยผูว้ิจยัใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)โดยเจาะจง
มหาวทิยาลยัรัฐบาล จ านวนทั้งส้ิน 7 แห่ง  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถามใน
แบบสอบถามจะประกอบดว้ยค าถามปิดแบบมีตวัเลือก ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ตอนดงัน้ี คือ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
สถานภาพ รายได ้อาชีพ รวม 5  ขอ้ 
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 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัปัจจยัทางดา้น
ทศันคติ ไดแ้ก่ ความมัน่คง,กา้วหนา้  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจ  และสังคม รวม 15 
ขอ้ 
 ตอนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ไดแ้ก่ Price  Place Product Promotion รวม 20 ขอ้ 
 ตอนท่ี 4 ขอ้มูลด้านความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัการตดัสินใจ
เรียนคณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษของมหาวิทยาลยัรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล รวม 5 ขอ้ 
ผลวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด มีจ านวน 180 

คน คิดเป็นร้อยละ 71.4 รองลงมาคือ เพศชาย มีจ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีกลุ่มอายุ 25-30 ปี มีจ  านวน 171 คนคิดเป็นร้อยละ 67.9 รองลงมาคือ 
กลุ่มอาย ุต ่ากวา่ 25  ปีมีจ  านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4  และอนัดบัสุดทา้ย กลุ่มอายุ  31 
- 35  ปีมีจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5สถานภาพโสด มีจ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.0 รองลงมาสถานภาพสมรส มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 และอนัดบัสุดทา้ย 
สถานภาพหยา่ร้าง มีจ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 

รายได ้20,001 - 30,000 บาท มีจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8  รองลงมาคือ
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได ้10,001 - 20,000 บาท มีจ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 และ
อนัดบัสุดทา้ย รายได ้30,001 - 40,000 บาทมีจ านวน 49 คนคิดเป็นร้อยละ 19.4 และมีอาชีพ 
พนักงานบริษทัเอกชน มีจ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 61.1 รองลงมามีอาชีพนิสิต / 
นกัศึกษามีจ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 และอนัดบัสุดทา้ย ธุรกิจส่วนตวัมีจ านวน 20 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.9  

2. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยทางทศันคติของกลุ่มตัวอย่าง 
แสดงปัจจยัทางทศันคติ ดา้นความมัน่คง , กา้วหนา้ กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญั

กบัโอกาสขยายทางเลือกสายงานอาชีพ ในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 8.1746 ส่วนรองลงมา 
คือมีโอกาสในการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง ค่าเฉล่ีย 7.9167 และอนัดบัสุดทา้ย เพื่อชิงความ
ไดเ้ปรียบต่อสภาวะการแข่งขนัธุรกิจในปัจจุบนั ค่าเฉล่ีย 7.7579ดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งใน
การตดัสินใจ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัตนเองมีผลต่อการตดัสินใจเรียน ในระดบัมาก
ท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 8.0794 ส่วนรองลงมา คือบิดา มารดาและญาติพี่น้องมีผลต่อการตดัสินใจ
เรียน ค่าเฉล่ีย 5.7460และอนัดบัสุดทา้ย เพื่อนมีผลต่อการตดัสินใจเรียน ค่าเฉล่ีย 4.3254 
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และด้านสังคม กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัการเพิ่มศกัยภาพของตนเองในกลุ่มเพื่อน
ร่วมงานในการท างานในอนาคต ในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 7.9603 ส่วนรองลงมา คือการ
ประสบความส าเร็จในชีวติ ค่าเฉล่ีย 7.8770และอนัดบัสุดทา้ย การเพิ่มทกัษะความสามารถ
ในการส่ือสารดา้นภาษาต่างประเทศกบัผูอ่ื้น ค่าเฉล่ีย 7.6627 

3. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยทางส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่าง 
แสดงปัจจยัทางส่วนผสมทางการตลาดดา้นราคา กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบั

ราคาค่าเรียนเหมาะสมกบัคุณภาพของการเรียนการสอนในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 7.2063

ส่วนรองลงมา คือราคาค่าเล่าเรียนถูกกวา่ท่ีอ่ืนในคุณภาพท่ีไม่แตกต่างกนัค่าเฉล่ีย 6.6349

และอนัดบัสุดทา้ยระยะเวลาท่ีก าหนดให้ช าระค่าเล่าเรียนค่าเฉล่ีย 5.7857ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัหอ้งเรียนกวา้งขวางมีท่ีนัง่เพียงพอในระดบัมาก
ท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 7.5556ส่วนรองลงมา คือสถานท่ีตั้งอยู่ในท่ีมีการคมนาคมสะดวกค่าเฉล่ีย 
7.4881และอนัดับสุดท้ายสถานท่ีมีความสะอาดเรียบร้อยค่าเฉล่ีย 7.2579ด้านผลิตภณัฑ์ 
กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัคณาจารยผ์ูส้อนมีช่ือเสียงในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 7.9048

ส่วนรองลงมา คืออุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนมีความทนัสมยัค่าเฉล่ีย 7.8214และ
อนัดบัสุดทา้ยหลกัสูตรการสอนท่ีทนัสมยัเขา้ใจง่ายค่าเฉล่ีย 7.8016  และดา้นการส่งเสริม
การตลาด กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัมีการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆอยา่งสม ่าเสมอ
ในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 6.1786ส่วนรองลงมา คือมีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการค่าเฉล่ีย 
6.1667และอนัดบัสุดทา้ยมีทุนการศึกษาใหเ้ลือกมากมาย เช่น ทุนเรียนดีค่าเฉล่ีย 6.0000 

สรุปผลการวจัิย 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางทศันคติ และปัจจยัทางส่วนผสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเรียนคณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษของมหาวิทยาลยัรัฐบาลกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 252 คน 

Independent 
Factors 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
(Constant) 2.474 .556   4.450 .000     

ดา้นความมัน่คง , กา้วหนา้(X1) .138 .072 .124 1.920 .056 .616 1.622 

ดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ตดัสินใจ(X2) 

.037 .044 .045 .829 .408 .879 1.138 

ดา้นสงัคม(X3) .154 .066 .149 2.329 .021 .630 1.587 

ดา้นราคา(X4) -.100 .046 -.147 -2.172 .031 .563 1.777 
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ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย(X5) .079 .051 .096 1.548 .123 .670 1.492 

ดา้นผลิตภณัฑ(์X6) .347 .062 .368 5.583 .000 .596 1.678 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด(X7) .101 .044 .166 2.278 .024 .488 2.050 

 
 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

.608a .370 .352 1.17791 

 จากผลการวิเคราะห์พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) = .608a แสดงวา่ปัจจยั
ทางทศันคติและปัจจยัทางส่วนผสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเรียน
คณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษของมหาวิทยาลยัรัฐบาล ในระดบัสูง (เน่ืองจากค่า R มี
ค่ามาก) 
 ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนด (R2) = .370หมายความวา่ปัจจยัทางทศันคติและปัจจยั
ทางส่วนผสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเรียนคณะบริหารธุรกิจ ภาค
ภาษาองักฤษของมหาวทิยาลยัรัฐบาล คิดเป็น 37.0 เปอร์เซ็นต ์ตวัแปรอิสระสามารถอธิบาย
ความผนัแปรหรือการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามไดร้้อยละ 37.0 เปอร์เซ็นต ์ท่ีเหลืออีก 
63 เปอร์เซ็นต ์เป็นผลเน่ืองมาจากตวัแปรอ่ืน 
 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ เท่ากบั 1.17791 หมายความว่า 
การประมาณค่าของการตดัสินใจเรียนคณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษของมหาวิทยาลยั
รัฐบาล มีความคลาดเคล่ือน เกิดข้ึนกบั 1.17791 
 จากผลการวเิคราะห์จะพบวา่ค่า VIF สูงสุดท่ีไดคื้อ ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่า 
2.050 ซ่ึงไม่เกิน 10 หรือ ค่า Tolerance ท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่า 
.488 ซ่ึงไม่ต ่ ากว่า  0.2 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน คือไม่ เ กิด 
Multicollinearity 
 จากผลการวิเคราะห์ ได้สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน 
ดงัน้ี 
 Y = 2.474 +.138 X1 + .037 X2 + .154 X3 + -.100 X4 + .079 X5 + .347 X6 + .101 
X7 

 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัทางทศันคติและปัจจยัทางส่วนผสมทางการตลาดมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเรียนคณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษของมหาวิทยาลยั
รัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 มีตวัแปรของปัจจยั



192 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

ทางทศันคติและปัจจยัทางส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามของการ
ตัดสินใจเรียนคณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยรัฐบาลในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งหมด 7 ตวัแปร 
ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามท่ีมีค่านยัส าคญั นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 ไดแ้ก่ดา้นความ
มัน่คง , กา้วหน้า(X1)ดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจ(X2)ดา้นสังคม(X3)ดา้นราคา
(X4)ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย(X5)ดา้นผลิตภณัฑ์(X6)ดา้นการส่งเสริมการตลาด(X7)โดย
มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 
.138.037.154-.100.079.347 และ .101 ตามล าดบั 

 
Y = 2.474 + .154 X3 + -.100X4  +.347 X6 + .101 X7 

 

อภิปรายผลการวจัิย 
พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25-30 ปี มีสถานภาพโสด มี

รายได้ 20,001 - 30,000 บาทต่อเดือน และมีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน เป็นผู ้
ตดัสินใจเรียนคณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษของมหาวทิยาลยัรัฐบาลมากท่ีสุด 

ส าหรับความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อปัจจยัทางด้านทศันคติ ความมัน่คง , 
กา้วหนา้ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเรียน แต่
ดา้นสังคม มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดวงกมล เวช
บรรยงค์รัตน์ (2541 อา้งถึงโดย สิรินิตย ์ถิรมงคล 2548, 43) ได้ระบุเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจไวห้ลายขอ้หน่ึงในนั้น คือปัจจยัดา้นสังคม ความวา่ กลุ่มสังคมจะ
ได้รับการถ่ายทอดค่านิยม ความเช่ือ ทศันคติ และความสนใจจากกลุ่มดว้ยกลุ่มสังคมท่ี
ส าคญัและมีอิทธิพลมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปาณิสรา เพชระบูรณิน (2552, 11) 
ท่ีว่า ปัจจยัดา้นสังคม เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนั และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซ้ือ ลกัษณะทางสังคมประกอบด้วย กลุ่มอา้งอิง ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท กลุ่ม
บุคคลชั้นน าในสังคม เพื่อนร่วมอาชีพ เพื่อนร่วมสถาบนั เป็นตน้ ครอบครัว หรือบุคคลใน
ครอบครัว ถือวา่มีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคล แสดงวา่สังคมมี
ผลต่อการตดัสินใจ อีกทั้งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมลกัษณ์ ลนัสุชีพ (2545 อา้งถึงโดย 
ดวงกมล ทรัพยแ์สงส่ง 2552, 78) พบวา่ ปัจจยัดา้นสังคมมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเลือก
ศึกษาต่อของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัสูง 
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ส าหรับความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อปัจจยัทางส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเรียน แต่ดา้น ราคา ผลิตภณัฑ ์
การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
สัมนาการณ์ บุญเรือง (2551, 129)ท่ีว่า ค่าใช้จ่ายมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก อีกทั้งยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ วิจิตรา เถาถวิล (2547, 81) 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างในส่วนของปัจจยัด้านหลักสูตรประกอบด้วย ช่ือเสียงของสถาบนั 
ความหลากหลายของหลกัสูตรและช่วงเวลาเรียน คณาจารยส์อนมีช่ือเสียง อุปกรณ์ส่ือการ
เรียนทนัสมยั ระยะเวลาเวลาเรียน 2 ปี อยูใ่นระดบัความตอ้งการท่ีมาก และสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ พิมพ์พร เกษดี (2553, 61) พบว่า ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ อยูใ่นระดบัมาก 
ข้อเสนอแนะ  

1. จากผลการวจิยัปัจจยัทางดา้นทศันคติ เช่น สังคม และปัจจยัทางส่วนประสมทาง
การตลาด เช่น ราคา ผลิตภณัฑ์  การส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเรียนคณะ
บริหารธุรกิจภาคภาษาองักฤษของมหาวทิยาลยัรัฐบาล 

2. มหาวทิยาลยัรัฐบาลควรวางแผนกลยทุธ์ท่ีสร้างความเช่ือมัน่และความน่าเช่ือถือ
ใหแ้ก่ผูเ้รียนในดา้นสังคม ราคา  ผลิตภณัฑ์ และการส่งเสริมการตลาด เพื่อเป็นแนวทางใน
การตดัสินใจเรียนมากยิง่ข้ึน 
ข้อเสนอแนะวจัิยคร้ังต่อไป 

1.ผูว้ิจยัควรท าการส ารวจด้วยการสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง (Focus Group) 
เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีใกลเ้คียงความจริงมากท่ีสุด เพราะการท่ีเราจะสามารถไดข้อ้มูลโดยตรง
จากผูท่ี้เราตอ้งการขอ้มูลและเป็นเร่ืองเฉพาะท่ีเราตอ้งการทราบ ในการสัมภาษณ์หัวขอ้
ต่างๆนั้น ควรจะเป็นส่ิงท่ีท าใหค้นท่ีใหส้ัมภาษณ์บอกเราไดถึ้งส่ิงท่ีเขาคิด เก่ียวกบัเร่ืองการ
ตดัสินใจเรียนคณะบริหารธุรกิจภาคภาษาองักฤษท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 

2.การเก็บตวัอยา่งในคร้ังน้ีส่วนมากจะเก็บตวัอยา่งจากมหาวิทยาลยัรัฐบาลในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงยงัไม่ได้เก็บตามมหาวิทยาลยัเอกชนต่างๆจะท าให้
ทราบขอ้มูลเชิงลึกในการตดัสินใจเรียนคณะบริหารธุรกิจภาคภาษาองักฤษไดม้ากยิง่ข้ึน 

3.วจิยัคร้ังต่อไปควรเพิ่มตวัแปรอิสระใหม้ากข้ึนเพื่อใหค้่า R Square มีค่าสูงข้ึน 
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ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
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เพื่อการพฒันาทกัษะทางการศึกษาภาษาองักฤษของผูบ้ริโภคในสถาบนัสอน
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ประสานมิตร. กรุงเทพฯ, 2542. 

ประภาเพญ็ สุวรรณ. ทศันคติ : การจดัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอนามยั. กรุงเทพฯ : ไทย
วฒันาพานิช, 2520. 

ประภาเพญ็ สุวรรณ. ทศันคติ : การจดัการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรมอนามยั. พิมพค์ร้ังท่ี 
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มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 2548. 
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