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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการตลาดของหลักสูตรภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชนของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครทีม่ผีลตอ่การตดัสนิใจเลอืกศกึษาตอ่ของนกัเรยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายใน
เขตกรงุเทพมหานคร 2) เพือ่ศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกศกึษาตอ่หลกัสตูรภาษาองักฤษดา้นสือ่สาร
มวลชนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรงุเทพมหานคร จำานวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเปน็เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
สถิติที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส่วนสถิติอ้างอิง ได้แก่ t-Test สถิติ One-way ANOVA  กรณีพบค่าความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม จะวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างภายหลังเป็นรายคู่โดยวิธีการ Scheffe´s การใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ เมื่อ
พบวา่ตวัแปรใดมคีวามสมัพนัธก์นัตอ้งวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์เพิม่เตมิโดยใชค่้าสัมประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ผลการวจิยัพบวา่ 1) 
ปัจจยัดา้นแผนการเรยีนในระดบัมัธยมศกึษาตอนปลายมีผลตอ่การตดัสนิใจเลอืกศึกษาตอ่ สว่นเพศของนกัเรยีน ระดบัการ
ศึกษา และรายได้ของครอบครัวไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตรภาษาอังกฤษของคณะเทคโนโลยีสื่อสาร
มวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2) ปัจจัยด้านการตลาดของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ โดยปัจจัยทั้ง 4 ด้านมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ที่ตั้ง 
และการส่งเสริมการตลาด

คำาสำาคัญ: ส่ือสารมวลชน หลักสูตรภาษาอังกฤษ

Abstract

The objectives of this research were to study 1) the marketing factors that affected the decision 
of Bangkok high school students to pursue a Bachelor of Mass Communication Technology (English Program) 
and 2) the factors that correlated with decision making to study the degree of Mass Communication of the 
students in Bangkok high schools. The selected sample consisted of 400 high school students in Bangkok. 
The research instrument was a questionnaire to collect data. The descriptive statistics used in the research 
included frequency distribution, percentage, mean and standard deviation. Moreover, the inferential statistics 
were also applied which included t-Test, and One-way analysis of variance (ANOVA). In case of finding 
the statistically significant differences as a group, each pair will be analyzed instead by using Scheffé’s 
pair testing. The multiple regression analysis used to analyze the factors affecting decision making of the  
students. If identifying that any factor had correlation, another correlation analysis was done additionally 
by using correlation coefficient. The results related to the factors were as follows: 1) Students’ original 
program of study in high school, except gender, educational background, family income, influenced them to 
select the English Program of Mass Communication in Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 
2) The marketing factors; product, price, place and promotion, of Mass Communication Technology faculty 
affected the decision of the students to choose the program.
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1. บทนำ�

 1.1  ที่มาและความสำาคัญของปัญหา

การจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรภาษาอังกฤษดา้นสือ่สารมวลชนกำาลงัไดร้บัความนยิมมากในปจัจุบัน เน่ืองจาก 
การก่อกำาเนิดของสื่อดิจิทัลในประเทศไทย อาทิ ทีวีดิจิตอล และวิทยุดิจิตอลที่จะดำาเนินการต่อไปในอนาคต ทำาให้ตลาด
แรงงานมีความต้องการนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เพราะโลกทุกวันนี้แคบลง
คนสามารถตดิตอ่สือ่สารกนัไดท้ัว่โลก การสือ่สารดว้ยภาษาองักฤษถอืเปน็สิง่ทีส่ำาคญัของงานดา้นสือ่สารมวลชน สง่ผลให้
มหาวิทยาลยัทัง้ภาครฐั และภาคเอกชนเลอืกจดัการเรยีนการสอนในหลักสตูรนานาชาต ิหลกัสตูรภาษาอังกฤษจำานวนมาก 
ประกอบกับอัตราการเกิดของประชากรไทยมีจำานวนลดน้อยลง หากทุกมหาวิทยาลัยเลือกเปิดสอนในหลักสูตรดังกล่าว 
ทำาให้แต่ละมหาวิทยาลัยต้องศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดทำาหลักสูตรเพื่อรองรับความต้องการทางด้านการศึกษาใน
หลกัสตูรภาษาอังกฤษ โดยใชห้ลักการตลาดเข้ามาวเิคราะหเ์พือ่หาขอ้มลูสนบัสนนุความตอ้งการของกลุม่นกัเรยีนมัธยมศกึษา
ตอนปลาย ในการทำาการตลาดจะต้องมีการวิเคราะห์เร่ืองส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ได้แก่ (วารุณี ตันติวงศ์

วาณิช และคณะ, 2554, น.24)

1. ผลติภณัฑ ์(Product) สำาหรบัสว่นประสมทางการตลาดทางด้านผลติภณัฑ ์เปน็การพิจารณาเกีย่วกบัสนิคา้ หรอื
บริการขององค์กรที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าหรือบริการขององค์กร ในกรณีของงานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2. ราคา (Price) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับจำานวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า หรือบริการขององค์กร 
สำาหรบังานวิจยัชิน้นีจ้ะศกึษาปจัจยัทางดา้นราคาหรอืคา่ใชจ้า่ยของหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเปา้หมายตอ้งการชำาระแกก่ารศึกษา

ในหลักสูตรภาษาอังกฤษของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

3. การจัดจำาหน่าย (Place) เป็นช่องทางที่ลูกค้าขององค์กรสามารถเข้าถึงสินค้า หรือบริการขององค์กร โดย 
งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งพิจารณาปัจจัยเรื่องสถานที่ตั้ง สิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ ห้องสมุด ห้องเรียน หอพักนักศึกษา 
การเดินทาง ความปลอดภัยของนักศึกษาที่นักศึกษาเป้าหมายของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนครต้องการได้รับจากคณะฯ

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นรูปแบบการสื่อสารเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการขององค์กรไปยัง 
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการขายโดยบุคคล 

ในกรณีของงานวิจัยชิ้นนี้ มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางต่างๆ ของคณะเทคโนโลยี 
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ของคณะฯ ต่อนักศึกษา 
กลุ่มเป้าหมาย สำาหรับลักษณะทางประชากรของงานวิจัยนี้ มุ่งศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร  

ในด้านเพศ ระดับการศึกษา แผนการเรียน และรายได้ของครอบครัว

 1.2  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาความแตกต่างด้านลักษณะประชากรของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
กรุงเทพมหานครมีผลตอ่การตดัสนิใจเลอืกศกึษาตอ่หลกัสตูรภาษาองักฤษของคณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตรภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชนของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร

 1.3  สมมติฐาน

  1. ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
กรุงเทพมหานครมีผลตอ่การตดัสนิใจเลอืกศกึษาตอ่หลกัสตูรภาษาองักฤษของคณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครแตกต่างกัน

 2. ปัจจยัด้านการตลาดของคณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชนมผีลต่อการตดัสินใจเลือกศกึษาต่อหลกัสตูรภาษาองักฤษ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานคร
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2. ระเบียบวิธีวิจัย

2.1 วิธีการศึกษา

 ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 
2557 ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร จากจำานวนนักเรียนของสำานักงานเขตพื้นที่              
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ 2 ซึ่งมีจำานวน 23 กลุ่มเขตโรงเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น จำานวน 123,658 คน (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2557)

 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้
เลือกเก็บข้อมูลจำานวนทั้งสิ้น 400 คน มีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยเลือกใช้  
8 กลุ่มเขตโรงเรียน จาก 50 กลุ่มเขตโรงเรียน ด้วยวิธีการการจับสลากแบบไม่แทนที่ ซึ่งกลุ่มเขตโรงเรียนที่สุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ โรงเรียนในเขตดุสิต เขตพระนคร เขตพญาไท เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
เขตราชเทวี เขตสาทร เขตภาษีเจริญ เขตตลิ่งชัน และมีการสุ่มแบบง่ายอีกครั้ง ด้วยวิธีการจับสลากแบบไม่แทนที่  
เพือ่เลอืกโรงเรยีนมัธยมศกึษาในสงักดัท้ัง 8 กลุม่เขตโรงเรียนต่อไป เพือ่ใช้เป็นกลุม่ตวัอย่างในการศกึษา ประกอบด้วยกลุม่
ตวัอย่างดงันี ้เขตดสุติคอื โรงเรยีนโยธนิบรูณะ เขตพระนครคือ โรงเรียนวดัสงัเวช เขตพญาไทคือ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
เขตบางกอกน้อยคอื โรงเรยีนทวีธาภเิษก เขตบางกอกใหญ่คือ โรงเรยีนฤทธณิรงค์รอน เขตราชเทวคีอื โรงเรยีนสนัตริาษฎร์
วิทยาลัย เขตภาษีเจริญคือ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตตลิ่งชันคือ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

2.2 เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 งานวจิยันี้ ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 

 ตอนที ่1 ข้อมูลด้านประชากรของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรงุเทพมหานคร เป็นแบบสอบถามแบบ
ปลายปิด (Close Ended Questions) แบบตรวจสอบรายการ (Check-List) จำานวน 5 ข้อ 

 ตอนที ่2 ความเป็นทีรู่จ้กัของคณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชนจากนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย เป็นแบบสอบถาม
แบบปลายปิด แบบตรวจสอบรายการ จำานวน 26 ข้อ 

 ตอนที ่ 3 ปัจจยัทีมี่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อหลกัสตูรภาษาองักฤษของคณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชนเป็น
แบบสอบถามแบบปลายปิด แบบตรวจสอบรายการ จำานวน 4 ข้อ 

 ตอนที่ 4 ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษของคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนอยู่ในระดับใด เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า จำานวน 22 ข้อ และคำาถาม
ปลายเปิด จำานวน 1 ข้อ

 ผูว้จิยันำาเครือ่งมอืทีอ่อกแบบไปปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญทางด้านเทคนคิการสร้างเครือ่งมอืเพือ่ตรวจสอบและพจิารณา
เนือ้หาของแบบสอบถามว่าครอบคลมุปัจจยัทีส่อดคล้องกบัสมมตฐิานในการวจิยัหรอืไม่ ซึง่เป็นการทดสอบความเทีย่งตรง
ของเนื้อหาแบบสอบถาม (Content Validity) และความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง จากนั้นนำาแบบสอบถามจำานวน 30 ชุด 
ไปทดสอบ (Tryout) ก่อนท่ีจะเก็บข้อมูลจรงิกับกลุม่ตัวอย่าง รวมถงึเป็นการทดลองแบบสอบถาม (Pilot Test) และนำาข้อมูล
จากการทดลองใช้มาคำานวณหาค่าความเชื่อถือได้ (Reliability) โดยให้ประชากรนอกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน
มธัยมศกึษาตอนปลายในกลุม่เขตท่ีไม่ได้เป็นกลุม่ตวัอย่าง โดยนำาแบบสอบถามดงักล่าวมาหาค่าความเชือ่ถอืได้ (Reliability) 
ทั้งด้านโครงสร้าง (Structure Reliability) และด้านเนื้อหา (Content Reliability) จากการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ 
ซึง่ค่าความเชือ่ม่ันท่ี ได้ต้องอยู่ในระดบั 0.85 ข้ึนไป จึงจะเป็นข้อคำาถามทีม่คีวามเชือ่ถอืได้ หากข้อคำาถามใดอยู่ในระดบัตำา่กว่า 
0.85 ลงไป ผู้วิจัยจะต้องปรับปรุงข้อคำาถามนั้นใหม่ หรือตัดข้อคำาถามนั้นทิ้งไป (วิษณุ สุวรรณเพิ่ม, 2549, น.10-11)

2.3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยครั้งนี้ด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ โดยมีค่าสถิติที่ ใช้
ในการวิเคราะห์แบบสอบถาม ดังนี้ 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ  
(Percentage) 

 2. สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) สำาหรับการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การใช้ค่า t-test การใช้สถิติ 
One-way ANOVA Analysis และเม่ือพบความแตกต่างจะทำาการทดสอบความแตกต่างด้วยวธิขีอง Scheffe’ เพ่ือหาความ
แตกต่างรายคูต่่อไป และการวเิคราะห์การถดถอยแบบพหคุณู (Multiple Regression Analysis) เพือ่พยากรณ์ปัจจยัทาง
ด้านการตลาดของคณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชนทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเข้าศกึษาต่อหลกัสตูรภาษาองักฤษ คณะเทคโนโลยี
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สือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เมือ่พบว่าตัวแปรใดมีความสมัพนัธ์กนั ต้องวเิคราะห์ความสัมพนัธ์
เพิ่มเติมโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Coefficient of Correlation)

 3. สำาหรับคำาถามปลายเปิด จำานวน 1 ข้อ ผู้วิจัยใช้การรายงานผลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา

3. ผลการวิจัย

 จากผลการวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตรภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร” มีประเด็นที่ต้องสรุปผลการวิจัยดังนี้

 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำานวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.80 เพศชาย จำานวน 
169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30

 ระดับการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนใหญ่ คือมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำานวน 217 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 54.30 รองลงมา คอื มธัยมศกึษาปีที ่4 จำานวน 105 คน คดิเป็นร้อยละ 26.30 และ มธัยมศกึษาปีที ่5 จำานวน 76 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.00 ตามลำาดับ

 แผนการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สูงสุด 3 ลำาดับแรก ได้แก่ ลำาดับที่ 1 คือ วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ จำานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 ลำาดับที่ 2 คือ ศิลป์-คำานวณ จำานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.80 
และ ลำาดับที่ 3 คือ อังกฤษ-สังคม จำานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.80 

 รายได้ของครอบครัวนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สูงสุด 3 ลำาดับแรก ได้แก่ รายได้ระหว่าง 15,001-25,000 
บาท จำานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 ลำาดับที่ 2 คือ รายได้ตำ่ากว่า 15,000 บาท จำานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.00 และลำาดับที่ 3 คือ 25,001-35,000 บาท จำานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50

 การวเิคราะห์ระดบัการรบัรูข้องนักเรียนมัธยมศกึษาตอนปลายต่อคณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน นักเรียนส่วนใหญ่ 
มรีะดบัการรบัรูป้านกลาง มีค่าเฉลีย่สูงสดุ 3 ลำาดบัแรก คอื คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชนต้ังอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ (เทเวศร์) 
มีค่าเฉลี่ย 3.45 รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มีค่าเฉลี่ย 3.42 และ 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมีห้องปฏิบัติการหลายรูปแบบ เช่น สตูดิโอโทรทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียง ห้องจับภาพ
เคลื่อนไหว (Motion Capture) ฯลฯ มีค่าเฉลี่ย 3.29 ตามลำาดับ

 การทดสอบสมมุติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกรงุเทพมหานครมีผลต่อการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อหลกัสตูรภาษาองักฤษของคณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแตกต่างกัน 

ภาพที ่1 ลกัษณะประชากรของนักเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายของโรงเรียนมธัยมศกึษาในกรุงเทพมหานครมผีลต่อการตดัสินใจ
เลอืกศกึษาต่อหลกัสตูรภาษาอังกฤษของคณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

ที่มา : จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างตัวแปรในการทดสอบสมมติฐาน

 จากภาพที ่1 ผลการทดสอบสมมุตฐิานทีเ่กีย่วกบัลกัษณะประชากร โดยเปรยีบเทยีบความแปรปรวนแบบทางเดยีว
ระหว่างลักษณะประชากรนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จำานวน 400 คน  
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กบัผลการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อหลักสตูรภาษาองักฤษของคณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนครที่แตกต่างกัน พบว่า ปัจจัยด้านแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ 
ส่วนเพศของนกัเรยีน ระดบัการศกึษา และรายได้ของครอบครวัไม่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อหลกัสตูรภาษาองักฤษ
ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 สมมุตฐิานที ่2 ปัจจยัด้านการตลาดของคณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชนมผีลต่อการตัดสนิใจเลอืกศกึษาต่อหลกัสตูร
ภาษาอังกฤษ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 2 ปัจจัยด้านการตลาดของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่ผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตร 
ภาษาอังกฤษคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร 
ที่มา : จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างตัวแปรในการทดสอบสมมุติฐาน

 จากภาพที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านการตลาดของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่ผลต่อ
การตัดสินใจเลอืกศกึษาต่อหลกัสตูรภาษาอังกฤษ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านการตลาดของคณะเทคโนโลยีสื่อสาร
มวลชนมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ โดยปัจจัยทั้ง 4 ด้านมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด 3 ลำาดับแรก ได้แก่ 

 1) ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กับชื่อเสียงของคณะ โดยมีค่าความสัมพันธ์ที่ .659 ซึ่งมีค่าเป็นบวก 
แสดงว่า ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กับชื่อเสียงของคณะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 

 2) การมชีมรมให้นกัศกึษาเข้าร่วมกจิกรรมอย่างหลากหลายมคีวามสมัพนัธ์กบัชือ่เสยีงของมหาวทิยาลยั โดยมค่ีา
ความสัมพันธ์ที่ .577 ซึ่งมีค่าเป็นบวก แสดงว่า ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยกับการมีชมรมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
หลากหลายมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน

 3) การมีคณาจารย์ที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์วิชาชีพมีความสัมพันธ์กับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย โดยม ี
ค่าความสมัพนัธ์ที ่.570 ซึง่มค่ีาเป็นบวก แสดงว่า ชือ่เสยีงของมหาวทิยาลยักบัการมคีณาจารย์ทีม่คีณุภาพและมปีระสบการณ์
วิชาชีพมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน

 ปัจจัยการตลาดด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด 3 ลำาดับแรก ได้แก่ 

 1) ค่าบำารุงการศึกษามีความสัมพันธ์กับทุนการศึกษา โดยมีค่าความสัมพันธ์ที่ .770 ซึ่งมีค่าเป็นบวก แสดงว่า  
ค่าบำารุงการศึกษากับทุนการศึกษามีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน

 2) ค่าบำารุงการศึกษามีความสัมพันธ์กับเงินสนับสนุนการประกวด โดยมีค่าความสัมพันธ์ที่ .710 ซึ่งมีค่าเป็นบวก 
แสดงว่า ค่าบำารุงการศึกษากับเงินสนับสนุนการประกวด มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน

 3) ค่าบำารุงการศึกษามีความสัมพันธ์กับการมีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีค่าความสัมพันธ์ที่ .638 ซึ่งมีค่า
เป็นบวก แสดงว่า ค่าบำารุงการศึกษากับการมีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
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 ปัจจัยการตลาด ด้านท่ีตั้งที่มีผลต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด ได้แก่ คณะตั้งอยู่ ใจกลางเมืองมีความสัมพันธ์กับ 
การเดินทางที่สะดวก โดยมีค่าความสัมพันธ์ที่ .744 ซึ่งมีค่าเป็นบวก แสดงว่า คณะตั้งอยู่ใจกลางเมืองกับการเดินทาง 
ที่สะดวก มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน

 สำาหรับปัจจ้ยการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด 3 ลำาดับแรก ได้แก่ 

 1) การแนะแนวการศึกษามีความสัมพันธ์กับการประชาสัมพันธ์ โดยมีค่าความสัมพันธ์ที่ .688 ซึ่งมีค่าเป็นบวก 
แสดงว่า การแนะแนวการศึกษากับการประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน

 2) การมีความร่วมมือเรือ่งนกัเรยีนโควต้ามคีวามสมัพนัธ์กบัการแนะแนวการศึกษา โดยมค่ีาความสมัพันธ์ที ่.643 
ซึ่งมีค่าเป็นบวก แสดงว่า การมีความร่วมมือเรื่องนักเรียนโควต้ากับการแนะแนวการศึกษา มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน

 3) การประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับการมีความร่วมมือเรื่องนักเรียนโควต้า โดยมีค่าความสัมพันธ์ที่ .666 
ซึง่มค่ีาเป็นบวก แสดงว่า การประชาสมัพันธ์กบัการมคีวามร่วมมอืเรือ่งนกัเรยีนโควต้า มคีวามสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดยีวกนั

4. อภิปรายผลและสรุปผลการศึกษา

4.1 อภิปรายผล

 การวจิยัเรือ่ง “ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อหลกัสตูรภาษาองักฤษด้านสือ่สารมวลชนของนกัเรยีน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถนำาผลที่ ได้มาอภิปรายได้ดังนี้

 ลกัษณะทางประชากรทีแ่ตกต่างกนัของนกัเรยีนมัธยมศกึษาตอนปลายของโรงเรยีนมธัยมศกึษาในกรงุเทพมหานคร
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตรภาษาอังกฤษของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนครแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจัยด้านแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อ สว่นเพศของนกัเรียน ระดบัการศกึษา และรายได้ของครอบครวัไม่มผีลต่อการตดัสิน
ใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตรภาษาอังกฤษของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ซึ่งสอดคล้องกับบทความของยุพิน พิทยาวัฒนชัย (2556, 276-288) ที่กล่าวถึง การบริหารระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ ใน
ช่องทางการตลาดที่ต้องมีการทำาเหมืองข้อมูล (Data Mining) อย่างละเอียด โดยศึกษาจากข้อมูลทางประชากร และ
ข้อมูลที่จำาเป็นอื่นๆ เพื่อองค์กรจะได้สื่อสารเกี่ยวกับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายมากยิ่งขึ้น 

 ปัจจยัด้านการตลาดของคณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชนท่ีมีผลต่อการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อหลกัสตูรภาษาองักฤษ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมุตฐิานพบว่า ปัจจยัด้านการตลาดของคณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชนมผีลต่อการ
ตัดสนิใจเลือกศึกษาต่อ โดยปัจจยัท้ัง 4 ด้านมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อ ได้แก่ ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ ราคา ทีต่ัง้ 
และการส่งเสรมิการตลาด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของปราณี เอี่ยมลออภักดี (2559, น.218-219) ที่กล่าวถึง หลักการ
ส่งเสริมการตลาดทีต้่องมีความเกีย่วข้องกับแบรนด์ขององค์กร โดยใช้การสือ่สารผ่านการประชาสมัพันธ์และช่องทางการ
สื่อสารการตลาดอื่นๆ ในการสื่อสาร รวมท้ังการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของสุจิตรา ปันสกุล (2552) เรื่อง ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อยังวิทยาลัยเชียงราย พบว่า ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่อยังวิทยาลัยเชียงรายของกลุ่มเป้าหมาย เรียงตามลำาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการเข้าศึกษา 
ปัจจยัด้านหลกัสตูร และชือ่เสยีง ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านบคุลากร ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม ปัจจยัด้านสถานที ่และ
ปัจจยัด้านการประชาสมัพันธ์ ตามลำาดบั โดยงานวิจยัของสจุติราได้จำาแนกข้อมลูด้านผลิตภัณฑ์เป็นปัจจยัด้านกระบวนการ
เข้าศกึษา ปัจจยัด้านหลกัสตูร และชือ่เสยีง ปัจจยัด้านบคุลากร ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านทีต่ัง้ ตรงกับปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม 
ปัจจยัด้านสถานที ่และปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาดสอดคล้องกบัปัจจัยด้านการประชาสมัพนัธ์ นอกจากน้ัน ผลการวิจัย
ยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพร ศรีทอง (2556) ได้วิจัยเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อ
การตดัสินใจศึกษาต่อในวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัร้อยเอด็ ในด้านกลยทุธ์การสือ่สารการตลาด ประเภทการขาย
โดยใช้พนกังานขายของโรงเรยีนอาชวีศกึษาเอกชนทีม่ขีนาดของโรงเรยีนแตกต่างกนั มคีวามแตกต่างกนัอย่างมีนัยสำาคญั
ทางสถติิ ซึง่งานวิจยันี้ ได้มีปัจจัยด้านการส่งเสรมิการตลาดทีมี่ผลต่อการตดัสนิใจเลือกศกึษาต่อ โดยในองค์ประกอบย่อย
ของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดประกอบด้วยการขายโดยพนักงานขายของคณะหรือนักประชาสัมพันธ์ของคณะ 
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 สำาหรับปัจจัยด้านที่ตั้งของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตรภาษา
องักฤษคณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ทีม่ทีีต่ัง้อยู่ใจกลางเมอืง มเีส้นทางการ
คมนาคมทีห่ลากหลาย สอดคล้องกบังานวจิยัของสพุฒันา เตโชชลาลยั (2552) ทีศ่กึษาความต้องการศกึษาต่อหลกัสตูร
บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ: กรณีศกึษา นกัศกึษาปรญิญาตร ีปี 4 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พบว่า การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษามีปัจจัยด้านความสะดวก
ในการเดินทางเป็นหนึ่งปัจจัยสำาคัญเช่นเดียวกัน

 ส่วนปัจจัยด้านราคา มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑามาศ ชูจินดา และคณะ (2555) ที่วิเคราะห์ปัจจัย
ทางเศรษฐกิจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่แสดงให้
เห็นว่าปัจจัยที่ผู้เรียนสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ มีผลสำาคัญต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีมากขึ้น

 นอกจากน้ันปัจจัยด้านราคาที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรที่ ไม่สูงมากนัก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระมหาแมนชัย คำาศรี (2547) ที่พบว่า แรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่ ไม่สูงมากนักเช่นกัน

 ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนต้องจัดทำาเรื่องของการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ โดยการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี  
เพื่อให้ประชาชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป มีความเชื่อถือ ศรัทธา
ในคณะฯ และนำาไปสู่การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อที่คณะฯ ต่อไป (ตระหนักจิต ยุตยรรยง, 2557 : 158) และปัจจัยด้าน
การสื่อสารการตลาดของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่มีความสำาคัญต่อการตัดสินจเลือกศึกษาต่อ มีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยของธารินี พัชรเจริญพงศ์ (2554) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ ใช้ ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
หลกัสตูรนานาชาติของนักศึกษาชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทีพ่บว่า การประชาสมัพนัธ์ของหลกัสตูร
มีความสำาคัญระดับมากต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักศึกษา 

4.2 ข้อเสนอแนะ

 จากการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตรภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร” มีข้อเสนอแนะในการวิจัย ดังนี้

 1. หากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนต้องการเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชนต้องมุ่งเน้นเรื่อง
แผนการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีความเหมาะสมกับหลักสูตรของคณะฯ 

 2. การสือ่สารการตลาดของหลกัสูตรภาษาองักฤษด้านสือ่สารมวลชนต้องมุง่เน้นด้านหลกัการตลาดทัง้ 4 ปัจจยั 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ที่ตั้ง และการสื่อสารการตลาด

 3. คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนควรตั้งอยู่ที่ศูนย์เทเวศร์ เป็นปัจจัยด้านท่ีตั้งที่เหมาะสม เนื่องจากคณะฯ  
ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีเส้นทางการคมนาคมที่หลากหลาย

 4. มหาวิทยาลัยไม่ควรขึ้นค่าบำารุงการศึกษาให้สูงมากนัก เนื่องจากปัจจัยด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อเป็นอย่างมาก

 5. การปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทำาให้คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเป็นที่สนใจของผู้เข้าศึกษา เนื่องจาก 
มีตลาดแรงงานด้านสื่อสารมวลชนรองรับบัณฑิตมากข้ึน โดยแผนการเรียนของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ย่อมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ 

4.3 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
ด้านสื่อสารมวลชนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร” สำาหรับการวิจัยในอนาคต ดังนี้

 1. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพในเรื่องหลักสูตรภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชน เพื่อนำาผลการวิจัยมาสนับสนุน 
การวิจัยเชิงปริมาณ 

 2. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชนของมหาวิทยาลัยรัฐบาลและ
เอกชน

 3. ควรมีการวิจัยเชิงปริมาณในกลุ่มนักเรียนโรงเรียนเอกชน และนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลที่เรียนหลักสูตรภาษา
อังกฤษ รวมถึงนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ
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และขอขอบคุณผู้อำานวยการและนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยทั้งหมดนี้

6. เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ. (2557). [ออนไลน์]. ข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2556. สืบค้นเมื่อ 25 
มกราคม 2559 จาก http://www.moe.go.th

จุฑามาศ ชูจินดา และคณะ. (2555). แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี. งานวิจัยวิทยาลัยราชพฤกษ์.

ตระหนักจิต ยุตยรรยง. (2557). การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ในองค์กร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 34(2), 155-160.

ธารินี พัชรเจริญพงศ์. (2554). ปัจจัยที่ ใช้ ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาหลักสูตรนานาชาติของ

นักศึกษาชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

ปราณี เอี่ยมละออภักดี. (2559). องค์ประกอบสำาคัญของการจัดการแบรนด์องค์กร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 36(1), 209-221. 

พระมหาแมนชัย คำาศรี. (2547). แรงจูงใจของนักศึกษาในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยมหามกุฎ

ราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง.

ยุพิน พิทยาวัฒนชัย. (2556). การบริหารระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ ในช่องทางการตลาด. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย. ฉบับพิเศษ, 276-288.

วิษณุ สุวรรณเพิ่ม. (2549). วิจัยสื่อสารมวลชน. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง.

วารุณี ตันติวงศ์วาณิช และคณะ. (2554). หลักการตลาด และนิยามศัพท์การตลาดฉบับมาตรฐาน (Principles of 

Marketing with Dictionary Thai, Kotler & Armstorng, อำานาจ ธีระวนิช (บรรณาธิการ). กรุงเทพมหานคร 

: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า.

สุจิตรา ปันสกุล. 2552. ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อยังวิทยาลัยเชียงราย. 

ปัญหาพิเศษศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

สุพัฒนา เตโชชลาลัย. 2552. ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลกรุงเทพ: กรณีศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี ปี 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ.  

งานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ.

สุภาพร ศรีทอง. 2556. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เอกชน จังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ผู้แต่ง (Author) 

Apinyapat Kusiyarungsit, Graduated master degree in Mass Communication from 
Ramkhamhaeng University, Thailand. She is a lecturer in the undergraduate program 
of advertising and public relations technology, faculty of Mass Communication Technology, 
Rajamangala University of Technology Phra Nakorn. Her Research focuses on pub-
lic relations, advertising and marketing.


