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การวิจัยครัง้นี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลย ี     

ไทย-ญี่ปุน่ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 ของสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น 
ปีการศกึษา 2561 จ านวน 286 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิตทิี่ใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ค่ารอ้ยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิตทิี่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คอื 
การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และสถติิการวเิคราะห์ความ
ถดถอยเชงิพหุคณู 

ผลการวจิยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ภูมิล าเนาต่างจงัหวดั รายได้เฉลี่ยของ
ครอบครัว 50,001 บาทขึ้นไป และผู้ปกครองประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
นักศึกษาที่มีภูมิล าเนา และอาชีพของผู้ปกครองแตกต่างกนัมีการตดัสนิใจศึกษาต่อระดบัปรญิญาตร ีสถาบัน
เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01  ปจัจยัทางสงัคม ไดแ้ก่ ดา้นครอบครวั 
และด้านกลุ่มอ้างอิง ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่น อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01โดยมีความสมัพันธ์เชิงบวก ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านหลกัสูตร/
ชื่อเสยีงสถาบนั และด้านกระบวนการ ส่งผลต่อการตดัสนิใจศกึษาต่อระดบัปรญิญาตร ีสถาบนัเทคโนโลยไีทย -
ญี่ปุ่น อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก และส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 
ดา้นราคา สง่ผลต่อการตดัสนิใจศกึษาต่อระดบัปรญิญาตร ีสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.01  โดยมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบ 
 
ค าส าคญั: ปจัจยัทางสงัคม สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร การตดัสนิใจศกึษาต่อ 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to examine the decisions to study for a Bachelor’s degree at 
the Thai-Nichi Institute of Technology. The sample group was composed of two hundred and eighty-six 
students who studied in the first year in the Bachelor’s degree program of the Thai-Nichi Institute of 
Technology. A questionnaire was used for data collection. The statistics for data analysis included mean, 
percentage and standard deviation. The statistical for hypothesis testing were a t-test, a one-way 
analysis of variance and multiple regression analysis. 
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The results found the following most of the respondents were male, lived in the provinces, with 
an average income of the family of more than 50,001, with parents who were self-employed. The results 
of hypothesis testing found that students had different residences and the occupation of parents made 
different decisions to study for a Bachelor’s degree at the Thai-Nichi Institute of Technology at a 
statistically significant level of 0.01. The social factors in the aspects of family and reference groups 
positively affected decisions to study for a Bachelor’s degree at the Thai-Nichi Institute of Technology at 
a statistically significant level of 0.01. In terms of the Service marketing mix in the aspects of product and 
process had a positive affect to study for a Bachelor’s degree at the Thai-Nichi Institute of Technology at 
a statistically significant level of 0.01. The service marketing mix in the aspect of price negatively 
affected decisions to study for a Bachelor’s degree at the Thai-Nichi Institute of Technology at a 
statistically significant level of 0.01. 
 
Keywords: Social Factors, Service Marketing Mix, Decision Making  
 
บทน า 
 การศึกษานับว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินชีวิต เป็นหนึ่ งในกระบวนการสร้างความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อเตรยีมพรอ้มเขา้สู่วยัท างาน เพื่อสรา้งรายไดใ้นการเลีย้งชพี ดูแลทัง้ตนเอง
และครอบครวั อกีทัง้ในแง่ของความส าคญัต่อการพฒันาในระดบัประเทศ การศกึษาถอืเป็นสว่นทีม่คีวามส าคญัต่อ
การพฒันาประเทศ ทัง้ในด้านเศรษฐกจิ สงัคม การเมือง วฒันธรรมและสิง่แวดล้อม หากกล่าวถึงการศกึษาใน
ระดับอุดมศึกษานัน้ เปรียบเสมือนแหล่งความรู้ที่จะเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ ให้กับมนุษย์ อันเป็น
ปจัจยัพืน้ฐานในการพฒันาประเทศ บุคคลทัว่ไปจงึใหค้วามส าคญัแก่การศกึษา โดยมแีนวคดิ หรอืความเชื่อว่าผูท้ี่
มกีารศกึษาสูงจะมโีอกาสเจรญิก้าวหน้าในด้านต่างๆได้มากกว่า ดงันัน้บุคคลทัว่ไปจงึพยายามที่จะศกึษาให้ถึง
ระดบัสงูทีส่ดุ คอื ระดบัอุดมศกึษา (วนัวสิาข ์แกว้สมบรูณ์.  2556, กรกฎาคม-ธนัวาคม)  
 สถาบันอุดมศึกษาในปจัจุบันมีจ านวนมาก ทัง้ของภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยแบ่งเป็น 
สถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรฐั จ านวน 23 สถาบนั สถาบนัของรฐับาล จ านวน 12 สถาบนั สถาบนัราชภัฎ 
จ านวน 38 สถาบัน ราชมงคล จ านวน 9 สถาบัน และสถาบนัอุดมศึกษาของเอกชน จ านวน 73 สถาบัน รวม
สถาบนัอุดมศกึษาทัง้สิน้ 155 สถาบนั (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา.  2561) สง่ผลใหส้ถาบนัการศกึษา
เกดิการแข่งขนักนัมากขึน้ เพื่อความอยู่รอดและหารายได้ใหก้บัสถาบนัเพิม่ขึน้ ท าให้สถาบนัการศกึษาเริม่เขา้สู่
ระบบธุรกิจไปโดยปริยาย อีกทัง้จากสถิติการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในปี 2557-2560 มีจ านวน
นักศกึษาปีที่ 1จ านวนลดลงทุกปี  โดยปีการศกึษา 2557 มจี านวนนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 1 จ านวน 
502,203 คน ปีการศึกษา 2558 จ านวน 485,658 คน ปี 2559 จ านวน 421,473 คน และ ปี 2560 มีจ านวน
นักศึกษา ในระดับปรญิญาตรี ชัน้ปีที่ 1 เพียงจ านวน 409,926 คน (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  
2561)  ยิง่ท าให้สถาบนัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษา ต้องด าเนินการใช้กลยุทธต่์างๆ เพื่อดงึดูดนักเรยีนในการ
เลอืกเขา้ศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษาของตนเองมากขึน้ หรอืรกัษาจ านวนนกัเรยีนไม่ใหล้ดลง 
 สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ นบัว่าเป็นสถาบนัการศกึษาเอกชนทีเ่ป็นหน่ึงในจ านวนสถาบนัอุดมศกึษา
ของประเทศไทย ก่อตัง้ขึน้เมื่อ ปี พ.ศ.2549 โดยไดร้บัอนุญาตการจดัตัง้จากกระทรวงศกึษาธกิารใหเ้ป็นสถาบนั
ระดบัอุดมศกึษาแห่งใหม่ และเริม่เปิดการเรยีนการสอน ปีการศกึษา 2550 ในหลกัสูตรทัง้ระดบัปรญิญาโทและ
ปรญิญาตร ี สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น หรอืชื่อภาษาองักฤษว่า Thai-Nichi Institute of Technology โดยมกีาร
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เรยีนการสอนในสไตลญ์ีปุ่น่ แบบโมโนซุคุร ิคอืการใหน้กัศกึษา คดิเป็น ท าเป็น อย่างมุ่งมัน่และสรา้งสรรค ์ปจัจุบนั
เปิดสอนทัง้หมด 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะวศิวกรรมศาสตร ์คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ และคณะบรหิารธุรกจิ (สถาบนั
เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น.  2561) ซึง่จากสภาวะการณ์ในปจัจุบนัของการแข่งขนัเรื่องการรบัสมคัรนักศกึษาใหม่ของ
สถาบนัอุดมศกึษาทีรุ่นแรงขึน้ ท าใหส้ถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่จะตอ้งแขง่ขนักบัสถาบนัอุดมศกึษาอื่นๆ ทัง้ของ
ภาครฐัและภาคเอกชนในการดงึดูดใหน้ักเรยีนตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อตามจ านวนเป้าหมายของสถาบนัทีก่ าหนดไว้
ในแต่ละปีการศกึษา การใชก้ลยุทธส์ว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ทัง้เรื่องของคุณภาพหลกัสตูร ชื่อเสยีงสถาบนั 
ทีย่อมรบัของตลาดแรงงาน ดา้นราคา ค่าใชจ้่ายต่างๆในการศกึษา ดา้นท าเลทีต่ัง้ของสถาบนั ดา้นการสง่เสรมิทาง
การตลาด ดา้นบุคลากรในการใหบ้รกิาร ดา้นกระบวนการทีใ่ชใ้นการรบัสมคัร และดา้นสถานที ่ความทนัสมยัและ
สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆภายในสถาบนั เป็นกลยุทธส์ าคญัทีท่างสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ ใชใ้นการกระตุ้น
การตัดสนิใจเขา้ศึกษาต่อระดบัปรญิญาตร ีสถาบนัต้องผสมผสานเครื่องมอืเหล่านี้ให้สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการและสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย (วารุณี ตนัตวิงศว์าณิช และคณะ. 2554: 24) ซึง่การใช้
เครื่องมอืส่วนประสมทางการตลาดบรกิารเพยีงอย่างเดยีวอาจจะยงัไม่เพยีงพอส าหรบัการตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อ 
เน่ืองจากนักศกึษาส่วนใหญ่ยงัรบัฟงัความคดิเหน็ หรอืทศันคติจากบุคคลรอบขา้ง ทัง้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง พี่น้อง 
บุคคลในครอบครวั อาจารย ์รุ่นพี่ กลุ่มเพื่อน รวมไปถงึกลุ่มบุคคลในสงัคมออนไลน์ที่นักศกึษามปีฎิสมัพนัธด์ว้ย 
การศกึษาปจัจยัทางสงัคม และการทราบถึงลกัษณะส่วนบุคคลของนักศกึษาจะท าให้สถาบนัสามารถก าหนดกล
ยุทธส์ าหรบันกัศกึษาทีม่ลีกัษณะต่างกนัและผูท้ีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อของนกัศกึษาได้ 

จากขอ้มูลทีก่ล่าวมาขา้งต้นท าให้ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา การตดัสนิใจศกึษาต่อระดบัปรญิญาตร ี
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น เพื่อน าขอ้มูลทีไ่ดม้าเป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาระบบในการการบรหิาร
จดัการภายในสถาบนั และใชพ้ฒันากลยุทธท์างการตลาด ก าหนดแนวทางในการ ตอบสนองความต้องการและ
เขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายของสถาบนั ทัง้กลุ่มของนักศกึษา กลุ่มของผูป้กครอง หรอืกลุ่มของบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อของนักเรยีน ส่งผลให้สถาบนัสามารถบรรลุเป้าหมายในการรบัสมคัรนักศกึษา สามารถ
รกัษาหรอืเพิม่จ านวนนกัศกึษาของสถาบนัในอนาคต ตามทีท่างสถาบนัไดก้ าหนดไว้ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจศกึษาต่อระดบัปรญิญาตร ีสถาบนัเทคโนโลยไีทย -ญี่ปุ่น จ าแนกตามลกัษณะ
สว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ภูมลิ าเนา รายไดเ้ฉลีย่ของครอบครวั และอาชพีของผูป้กครอง 
 2. เพื่อศกึษาปจัจยัทางสงัคม ไดแ้ก่ ดา้นครอบครวั และดา้นกลุ่มอา้งองิ ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจศกึษาต่อ
ระดบัปรญิญาตร ีสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 
 3. เพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสตูร/ชื่อเสยีงสถาบนั ดา้นราคา ดา้นท าเล
ทีต่ัง้ ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นสถานที ่ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจศกึษา
ต่อระดบัปรญิญาตร ีสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. นักศึกษาที่มีลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ภูมิล าเนา รายได้เฉลี่ยของครอบครวั และอาชีพของ
ผูป้กครอง แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจศกึษาต่อระดบัปรญิญาตร ีสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่แตกต่างกนั 
 2. ปจัจัยทางสงัคม ได้แก่ ด้านครอบครวั และด้านกลุ่มอ้างอิง ส่งผลต่อการตัดสนิใจศึกษาต่อระดับ
ปรญิญาตร ีสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 
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 3. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสตูร/ชื่อเสยีงสถาบนั ดา้นราคา ดา้นท าเลทีต่ัง้ ดา้น
การส่งเสรมิทางการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และด้านสถานที่  ส่งผลต่อการตดัสนิใจศกึษาต่อระดบั
ปรญิญาตร ีสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ปจัจยัส าคญัที่นักการตลาดใชใ้นการแบ่งส่วน
ตลาด แบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคทีนิ่ยมใชม้ากทีสุ่ด และช่วยใหก้ าหนดตลาดเป้าหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ผูว้จิยัไดใ้ช้
ทฤษฎแีละแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550) ไดแ้ก่ เพศ รายได ้อาชพี และภูมลิ าเนา เป็นแนวทาง
ในการศกึษาปจัจยัดา้นประชากรศาสตร์ทีม่คีวามส าคญั เพื่อแสดงถึงบุคคลทีม่ลีกัษณะส่วนบุคลที่ต่างกนัย่อมมี
ความคิด ทศันคติ พฤติกรรม และความต้องการที่แตกต่างกัน น าไปสู่การตัง้สมมติฐานข้อที่ 1 นักศึกษาที่มี
ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ภูมลิ าเนา รายไดเ้ฉลีย่ของครอบครวั และอาชพีของผูป้กครองแตกต่างกนั มกีาร
ตดัสนิใจศกึษาต่อระดบัปรญิญาตร ีสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่แตกต่างกนั 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัทางสงัคม ปจัจยัทางสงัคม ดา้นครอบครวัและดา้นกลุ่มอา้งองิ เป็น
หน่วยสงัคมหน่วยแรก รวมไปถึงสงัคมหน่วยอื่นๆ ซึ่งผู้บรโิภคมกัจะเกี่ยวข้องกบับุคคลอื่นๆภายในสงัคมทัง้
ทางตรงและทางออ้ม ทัง้ครอบครวั และกลุ่มอา้งองิ นบัเป็นตวัแปรทีส่ าคญัในการก าหนดบทบาท ทศันคต ิบรรทดั
ฐาน ค่านิยม รสนิยม ผูว้จิยัไดน้ าทฤษฎีและแนวคดิดา้นครอบครวัของ อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล 
(2550) ที่กล่าวถึง อทิธพิลการปฎิบตัิต่อกนัของสมาชกิภายในครอบครวั ซึ่งเป็นกลุ่มปฐมภูมทิี่ส าคญัของบุคคล 
ท าหน้าที่กลัน่กรองพฤติกรรม อบรมกฎระเบยีบสงัคม สรา้งสมทศันคติ ค่านิยม ตลอดจนก่อให้เกดิอทิธพิลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจซึ่งเป็นบ่อเกดิแห่งพฤติกรรมบุคคลในการบรโิภคในรูปแบบที่แตกต่างกนั และทฤษฎีและ
แนวคดิด้านกลุ่มอา้งองิของ ชูชยั สมทิธไิกร (2554)  กล่าวถึงอทิธพิลของกลุ่มอ้างองิที่มต่ีอพฤติกรรมผู้บรโิภค  
การมีปฎิสมัพนัธ์กนัระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม ทัง้ในสงัคมและเครอืข่ายทางสงัคมหรือชุมชนเสมือนจริงบน
อนิเตอรเ์น็ต (virtual communities) ซึง่ก่อใหเ้กดิบรรทดัฐาน ค่านิยม การยอมรบัและไม่ยอมรบัในพฤตกิรรมต่างๆ 
ของบุคคล โดยผูว้จิยัได้น าทฤษฎแีละแนวคดิด้านครอบครวั และดา้นกลุ่มอา้งองินี้ไปใช้ตัง้สมมติฐานในการวจิยั 
ก าหนดเครื่องมอืทางสถติทิีใ่ช ้และน าไปก าหนดขอ้ค าถามในแบบสอบถาม การรบัรูพ้ฤตกิรรมของนกัศกึษา ว่ามี
กลุ่มบุคคลใดบ้างที่มอีิทธิพลต่อการตัดสนิใจศกึษาต่อระดบัปรญิญาตร ีสถาบนัเทคโนโลยไีทย -ญี่ปุ่น เพื่อเป็น
ขอ้มลูในการประมวลผลการวจิยัไดอ้ย่างถูกตอ้งต่อไป 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ เป็นเครื่องมอืทางการตลาดของธุรกจิ
บรกิาร เป็นสิง่ส าคญัต่อการก าหนดกลุยทธ์ต่างๆ ทางด้านการตลาดของธุรกจิ โดยธุรกจิจะต้องจะต้องมกีารจดั
ส่วนประสมแต่ละอย่างเหล่านี้ให้มคีวามเหมาะสมในการตอบสนองความต้องการ และสรา้งความพงึพอใจให้แก่
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ผูว้จิยัไดน้ าทฤษฎีและแนวคดิส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (7Ps) ของ Kotler & Keller 
(2012) โดยประกอบไปด้วย 1.ด้านผลติภัณฑ์(Product) ได้แก่ ด้านหลกัสูตร/ชื่อเสยีงของสถาบนั 2.ด้านราคา 
(Price) ได้แก่ ค่าเทอม ค่าใช้จ่ายต่างๆในการศึกษาต่อ 3.ด้านท าเลที่ตัง้ (Place) ได้แก่ ความสะดวกในการ
เดนิทางมาสถาบนั และสถาบนัอยู่ไกลแหล่งอบายมุข 4. ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด (Promotion) ได้แก่ การ
ประชาสมัพนัธ ์ผ่านสือ่ต่างๆ 5. ดา้นบุคคล (People) ไดแ้ก่ ความมชีื่อเสยีงของอาจารย ์และการใหบ้รกิารทีด่ขีอง
เจา้หน้าที ่6. ดา้นกระบวนการ (Process) ไดแ้ก่ กระบวนการในการรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ 7.ดา้นสิง่แวดลอ้มทาง
กายภาพ (Physical Evidence) ได้แก่ ความทนัสมยัของอาคาร สภาพแวดล้อม สิง่บรกิารความสะดวกภายใน
สถาบนั  โดยน าไปใชใ้นการรบัรูก้ารตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้รโิภคว่ามปีจัจยัดา้นใดบา้งทีม่อีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจศกึษาต่อระดบัปรญิญาตร ีสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ รวมถงึการน าทฤษฎแีละแนวคดิสว่นประสม
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ทางการตลาดบรกิารไปตัง้สมมติฐานในการวจิยั ก าหนดเครื่องมอืทางสถิติที่ใช้ และน าไปก าหนดขอ้ค าถามใน
แบบสอบถามเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างของประชากรตอบถึงพฤติกรรมการตัดสนิใจศกึษาต่อ เพื่อเป็ นขอ้มูลในการ
ประมวลผลการวจิยัไดอ้ย่างถูกตอ้งต่อไป 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ กระบวนการตดัสนิใจของของผูบ้รโิภค Kotler (2012) แบ่ง
ได้เป็น 5 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ที่1. การตระหนักถึงปญัหาหรอืความต้องการ (Problem or Need Recognition) 2.
การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information) 3. การประเมนิทางเลือก (Evaluation of Alternative) 4. การ
ตดัสนิใจซือ้ (Decision Marking) และ5.พฤตกิรรมหลงัการซือ้ (Post purchase Behavior) โดยในงานวจิยันี้ ผูว้จิยั
ศึกษาเฉพาะ ขัน้ตอนที่ 4.การตัดสินใจซื้อ (Decision Marking) น าไปก าหนดข้อค าถามในแบบสอบถามให้
ตัวอย่างกลุ่มประชากรตอบถึงพฤติกรรมการตัดสินใจ เนื่องจากประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้คือ นักศึกษา
ระดบัชัน้ปีที ่1 ซึง่ผ่านกระบวนการการยอมรบัความต้องการ การแสวงหาขอ้มูล ประเมนิทางเลอืก และตดัสนิใจ
เลอืกเรยีนต่อแลว้ 
 ข้อมูลของสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น เป็นสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน สไตลญ์ี่ปุ่น ก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 
2549 เปิดสอนในระดบัปรญิญาตร ีและปรญิญาโท ที่เน้นเทคโนโลยดี้านวศิวกรรม สารสนเทศและการบรหิาร
จดัการ เปิดสอนทัง้หมด 3 คณะ ได้แก่ คณะวศิวกรรมศาสตร ์คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ และคณะบรหิารธุรกจิ 
มุ่งมัน่เป็นสถาบนัอุดมศกึษาชัน้น าของประเทศที่เป็นศูนย์กลางทางวชิาการและ วชิาชพีเฉพาะทางชัน้สูง เพื่อเป็น
แหล่งสรา้งและพฒันาบุคลากรในดา้นเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีการบรหิารจดัการทีท่นัสมยั มคีวามเป็น
เลศิทางวชิาการ การประยุกต ์และการเผยแพร่องคค์วามรูแ้ก่สงัคมโดยยดึมัน่ในคุณธรรมและจติส านึกต่อสงัคม 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้น้ี คอื นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 ของสถาบนัเทคโนโลยไีทย-
ญี่ปุ่น ปีการศกึษา 2561 เนื่องจากนักศกึษาเพิ่งผ่านการตดัสนิใจศึกษาต่อ สถาบนัเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่น ซึ่งมี
จ านวนทัง้หมด 971 คน (สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่.  2561)                                          

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยัครัง้น้ี คอื นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 1 ของสถาบนัเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น ปีการศกึษา 2561 ซึ่งมจี านวนทัง้สิน้ 971 คน เนื่องจากทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วจิยัจงึใช้
วธิกีารค านวณหากลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางส าเรจ็รปูของทาโร่ ยามาเน่ (ประสพชยั พสุนนท.์ 2555: 188) ทีร่ะดบั
ความเชื่อมัน่ 95% ความคลาดเคลื่อน 5% ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 286 คน 

วิธีสุ่มตวัอย่าง  
ขัน้ที ่1 การสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูม ิ(Stratified Random sampling) โดยการค านวณหาจ านวนกลุ่ม

ตวัอย่างนักศกึษา แยกตามคณะ โดยคดิสดัส่วนร้อยละของจ านวนนักศกึษาแต่ละคณะ ได้จ านวนกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 286 คน แยกตามคณะ ดงันี้ คณะวศิวกรรมศาสตร ์จ านวน 93 คน คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 69 
คน และคณะบรหิารธุรกจิ จ านวน 124 คน  

ขัน้ที ่2 การสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) เมื่อไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจากขัน้ตอนที ่1 
ผูว้จิยัจะด าเนินการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างทีส่ะดวกจะใหข้อ้มูล ตามจ านวนตวัอย่างทีสุ่่มไดใ้นแต่ละ
คณะจนครบตามจ านวนทีก่ าหนด 

เครือ่งมือวิจยัท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามที่ผูว้จิยัจดัท าขึน้เพื่อใหค้รอบคลุมกบัสิง่ทีต่้องการศกึษาวจิยั 
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 สว่น ดงันี้ 
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  สว่นที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ภูมลิ าเนา รายไดเ้ฉลีย่ของ
ครอบครวั และอาชพีของผูป้กครอง ซึง่ลกัษณะแบบสอบถาม จ านวน 4 ขอ้ 
  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปจัจยัทางสงัคม ได้แก่ ด้านครอบครวั และด้านกลุ่มอ้างอิง 
จ านวน 8 ขอ้ โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ Rating Scale โดยใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ 
(Interval Scale) 
  ส่วนที ่3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสตูร /ชื่อเสยีง
สถาบนั ดา้นราคา ดา้นท าเลทีต่ัง้ ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นสถานที ่
จ านวน 28 ขอ้ โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบแบบมาตรวดั Likert’s Scale ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภท
อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 
  สว่นที ่4 แบบสอบถามเกีย่วกบัการตดัสนิใจศกึษาต่อระดบัปรญิญาตร ีสถาบนัเทคโนโลยไีทย-
ญีปุ่น่ โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ Rating Scale จ านวน 3 ขอ้ โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ 
Rating Scale  มรีะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาค (Interval scale) 

การวิเคราะหข์้อมูล 
 1. การวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ออธบิายถงึลกัษณะของ
กลุ่มตวัอย่าง ใหท้ราบลกัษณะพืน้ฐานของขอ้มลู สถติทิีใ่ชไ้ดแ้ก่ 
  1.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) เพื่อใช้ในอธบิายลกัษณะ
ขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 1 ลกัษณะส่วนบุคคล ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ภูมลิ าเนา รายไดเ้ฉลีย่
ของครอบครวั และอาชพีของผูป้กครอง 
  1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพื่อใช้อธบิายลกัษณะขอ้มูลด้านต่างๆในแบบสอบถามส่วนที่ 2 
ปจัจยัทางสงัคม ส่วนที ่3 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร และส่วนที่ 4 การตดัสนิใจศกึษาต่อระดบัปรญิญาตร ี
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 
  1.3 ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อใชอ้ธบิายลกัษณะขอ้มูลดา้นต่างๆ
ในแบบสอบถามส่วนที่ 2 ปจัจยัทางสงัคม ส่วนที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร และส่วนที่ 4 การตดัสนิใจ
ศกึษาต่อระดบัปรญิญาตร ีสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมตฐิาน มดีงันี้ 
  2.1 ทดสอบสมมติฐานทางสถิติขอ้ที่ 1 เป็นการหาความแตกต่างระหว่างตวัแปร 2 ตวัที่เป็น
อสิระจากกนั คอืขอ้มลูลกัษณะสว่นบุคคลกบัการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อระดบัปรญิญาตร ีโดยใชส้ถติวิเิคราะหค์่าท ี
(Independent sample – t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–way analysis of variance 
ANOVA) ทดสอบความแปรปรวนดา้นเพศ ภูมลิ าเนา รายไดเ้ฉลีย่ของครอบครวั และอาชพีของผูป้กครอง  
  2.2 ทดสอบสมมติฐานทางสถิตขิอ้ที่ 2 เป็นการหาความสมัพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวัที่เป็นอสิระ
จากกนั คอื ปจัจยัทางสงัคม ไดแ้ก่ ดา้นครอบครวั และดา้นกลุ่มอา้งองิ กบัการตดัสนิใจศกึษาต่อระดบัปรญิญาตร ี
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ โดยใชส้ถติวิเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 
        2.3 ทดสอบสมมตฐิานทางสถติิขอ้ที่ 3 เป็นการหาความสมัพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวัที่เป็นอสิระจาก
กนั คอืส่วนประสมทางการตลาดบรกิารได้แก่ ด้านหลกัสูตร/ชื่อเสยีงสถาบนั ด้านราคา ด้านช่องทางการสมคัร 
ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านสถานที่ กบัการตดัสนิใจศกึษาต่อระดบั
ปริญญาตร ีสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยใช้สถิติวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 
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ผลการวิจยั 
 1. ลกัษณะส่วนบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 148 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.70 
มภีูมลิ าเนาต่างจงัหวดั จ านวน163 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57 มรีายไดเ้ฉลีย่ของครอบครวั 50,001 บาทขึน้ไป จ านวน 
90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.50 และมผีูป้กครองประกอบอาชพีธุรกจิสว่นตวั จ านวน 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.20 

2. ปจัจยัทางสงัคม ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัทางสงัคม ด้านครอบครวั โดยรวมอยู่
ระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.60 และดา้นกลุ่มอา้งองิ โดยรวมอยู่ระดบั ปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.88 

3. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด
บรกิาร ดา้นหลกัสตูร/ชื่อเสยีงสถาบนั โดยรวมอยู่ระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.90  ดา้นราคา โดยรวมอยู่ระดบั
ปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.89 ดา้นท าเลทีต่ัง้ โดยรวมอยู่ระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.26 ดา้น
การสง่เสรมิทางการตลาด โดยรวมอยู่ระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.34 ดา้นบุคลากร โดยรวมอยู่ระดบัด ี
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.60 ด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.79 และด้านสถานที ่
โดยรวมอยู่ระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 

4. การตัดสนิใจศกึษาต่อระดบัปรญิญาตร ีสถาบนัเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่น ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คดิเหน็ ต่อการตดัสนิใจศกึษาต่อระดบัปรญิญาตร ีโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 

5. นักศกึษาทีม่ภีูมลิ าเนา และอาชพีของผูป้กครองแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจศกึษาต่อระดบัปริญญาตร ี
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01   

6. ปจัจยัทางสงัคม ได้แก่ ด้านครอบครวั และด้านกลุ่มอ้างอิง ส่งผลต่อการตัดสนิใจศึกษาต่อระดับ
ปรญิญาตร ีสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก 

7. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านหลกัสูตร/ชื่อเสยีงสถาบนั และดา้นกระบวนการ ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจศกึษาต่อระดบัปรญิญาตร ีสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวก สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคา ส่งผลต่อการตดัสนิใจศกึษาต่อระดบัปรญิญาตร ี
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบ 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

1. ภูมิล าเนา นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สถาบัน
เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ แตกต่างกนั โดยนกัศกึษาทีม่ภีูมลิ าเนาต่างจงัหวดั มกีารตดัสนิใจศกึษาต่อระดบัปรญิญาตร ี
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น มากกว่านักศกึษาทีม่ภีูมลิ าเนากรุงเทพฯ เน่ืองจาก นกัศกึษาอยู่ในช่วงวยัรุ่นซึง่เป็น
วยัทีอ่ยากรู ้อยากลองใชช้วีติในแบบทีต่นเองไม่เคยไดส้มัผสั รวมถงึมคี่านิยมของวยัรุ่นถงึการใชช้วีติในเมอืงกรุง
เทพว่าโกห้รกูว่าต่างจงัหวดัยิง่หากเรยีนในสถาบนัเอกชนจะยิง่เพิม่ความโกห้รมูากขึน้ ท าใหน้กัศกึษาทีม่ภีมูลิ าเนา
ต่างจงัหวดัมคีวามอยากรู้ อยากลอง และค่านิยมที่อยากเขา้มาใช้ชวีติในกรุงเทพฯ และตดัสนิใจศกึษาต่อระดบั
ปรญิญาตรสีถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น มากกว่านักศกึษาทีม่ภีูมลิ าเนากรุงเทพฯ  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอร
ฉาย บุนนาค (2550) ทีศ่กึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตรข์อง
นิสตินักศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนมหาวทิยาลยัในกรุงเทพมหานคร พบว่าภูมลิ าเนาเดมิของนักศกึษา เป็นปจัจยั           
ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจศกึษาต่อของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนมหาวทิยาลยัในกรุงเทพมหานคร  

2. อาชีพของผู้ปกครอง นักศึกษาที่ผู้ปกครองมีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจศึกษาต่อระดับ              
ปรญิญาตร ีสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ แตกต่างกนั โดยนกัศกึษาทีผู่ป้กครองมอีาชพีรบัราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ 
มกีารตดัสนิใจศกึษาต่อระดบัปรญิญาตร ีสถาบนัเทคโนโลย ี  ไทย-ญี่ปุ่นมากที่สุด เน่ืองจากทางสถาบนัไดม้กีาร
บริการอ านวยความสะดวกในเรื่องของการท าเอกสารเบิกจ่ายส าหรับผู้ปกครองทีมีอาชีพรับราชการหรือ
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รฐัวสิาหกจิ ท าให้สามารถเบกิจ่ายค่าเล่าเรยีนของบุตรได้อย่างสะดวก อกีทัง้ครอบครวัทีม่อีาชพีรบัราชการหรอื
รฐัวสิาหกจิสว่นใหญ่จะมรีายไดเ้ฉลีย่น้อยกว่าอาชพีธุรกจิสว่นตวั ท าใหน้กัศกึษามโีอกาสในการไปต่างประเทศหรอื
แลกเปลี่ยนต่างประเทศไม่สูงนัก ซึ่งสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีทุนการศึกษาทัง้ทุนค่าเล่าเรยีน และทุน
โครงการแลกเปลีย่นต่างๆ ท าให้นักศกึษาที่ผูป้กครองมอีาชพีรบัราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ ที่มคีวามต้องการที่จะ
แสวงหาโอกาสในการไปแลกเปลีย่นต่างประเทศสามารถชงิทุนการศกึษาได ้สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ  ศริวิรรณ 
เสรีรตัน์ และคณะ (2550) กล่าวว่าอาชีพของแต่ละบุคคลนัน้ จะน าไปซึ่งความต้องการในผลิตภัณฑ์นัน้ๆ ที่
แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอุษณีย ์แจ่มใส (2551) ทีศ่กึษาเรื่องปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจศกึษา
ต่อระดบัอุดมศกึษา มหาวทิยาลยัรงัสติ พบว่านกัศกึษาทีม่ ีอาชพีบดิา แตกต่างกนั มรีะดบัการตดัสนิใจศกึษาต่อ
มหาวิทยาลยัรงัสติแตกต่างกนั และงานวิจยัของกรรณิการ์ วชัราภรณ์ (2557) ที่ศึกษาเรื่องปจัจยัส่วนประสม
การตลาดทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการเลอืกสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนของนักศกึษาในกรุงเทพฯและปรมิณฑล พบว่า
ปจัจยัสว่นบุคคลของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีไดแ้ก่ อาชพีบดิา/มารดา/ผูป้กครอง มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การเลอืกสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน 

3. ปจัจยัทางสงัคม ด้านครอบครวั ส่งผลต่อการตดัสนิใจศกึษาต่อระดบัปรญิญาตร ีสถาบนัเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น โดยมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก เน่ืองจาก ครอบครวัเป็นสงัคมหน่วยย่อยทีม่คีวามใกลช้ดิกบัตวันักศกึษา
มากที่สุด มีบทบาทส าคัญในการอบรมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ก่อให้เกิด
พฤตกิรรมหรอืการตดัสนิใจในเรื่องต่างๆของบุคคล โดยเฉพาะเรื่องทีม่คีวามส าคญัของลกู อย่างเรื่องแรงจงูใจดา้น
การศึกษา การวางเป้าหมายในการศึกษาและการท างาน ซึ่งบุคคลจะถูกขัดเกลาหล่อหลอมทางสังคม
(Socialization) จากครอบครัว อีกทัง้นักศึกษายังไม่มีรายได้ในการดูแลตนเอง ครอบครวัจึงเป็นผู้สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ยิ่งเรื่องการศึกษาที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ท าให้ครอบครวัมีผลต่อการตัดสนิใจศึกษาต่อของ
นกัศกึษา สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ วทิวสั รุ่งเรอืงผล (2556: 49) ทีก่ล่าวว่า ครอบครวัเป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลอย่าง
สูงต่อพฤติกรรมการบรโิภค และการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บรโิภคในผลติภัณฑ์ส่วนตัว โดยลูกจะได้รบั
อทิธพิลจากพ่อหรอืแม่ ในดา้นการตดัสนิใจเลอืกตรายีห่อ้ ชนิด รสนิยม หรอืสถานทีซ่ือ้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ณิชกานต ์ทศันาญชล ี(2559)ศกึษาเรื่อง แนวทางการท าประชาสมัพนัธก์ารตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเขา้
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น พบว่า ปจัจยัด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง มี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเขา้ศกึษาในสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ ไปในทศิทางเดยีวกนั และงานวจิยัของดวง
ฤทยั แกว้ค า และวมิลพรรณ อาภาเวท (2559) ทีศ่กึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกเขา้ศกึษาต่อระดบั
ปรญิญาตร ีของนักศกึษามหาวทิยาลยัในเขตดุสติ พบว่า ปจัจยัทางสงัคมด้านครอบครวั ส่งผลให้การตดัสนิใจ
เลอืกเขา้ศกึษาต่อเพิม่ขึน้ 

4. ปจัจยัทางสงัคม ดา้นกลุ่มอา้งองิ ส่งผลต่อการตดัสนิใจศกึษาต่อระดบัปรญิญาตร ีสถาบนัเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น โดยมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก เน่ืองจาก กลุ่มอ้างองิเป็นกลุ่มสงัคมของนักศกึษา หรอืเป็นกลุ่มคนทาง
สงัคมทีน่ักศกึษามปีฎสิมัพนัธด์ว้ย ทัง้อาจารยแ์นะแนวหรอือาจารยท์ี่โรงเรยีน กลุ่มเพื่อน รุ่นพี ่และกลุ่มเพื่อนใน
สงัคม Social Media ซึง่ปจัจุบนัอยู่ในยุคทีบุ่คคลมคีวามใกลช้ดิกบัเพื่อนในสื่อสงัคม Social Media อย่างมาก ซึง่
กลุ่มอา้งองิจะก่อใหเ้กดิความเชือ่ ค่านิยม และความคดิทีเ่หมอืนกนั อกีทัง้นกัศกึษาอยู่ในช่วงวยัรุ่นซึง่เป็นช่วงวยัที่
มกีารต้องการการยอมรบัจากกลุ่มในระดบัสงู ดงันัน้หากบุคคลรอบขา้งนักศกึษามคี่านิยม ความเชื่อหรอืชื่นชอบ
อะไร นกัศกึษากจ็ะมคีวามคลอ้ยตามกลุ่มและเกดิพฤตกิรรมท าตามกลุ่มสงัคมทีต่นเองยอมรบั เพื่อแสดงความเป็น
กลุ่มสงัคมเดยีวกนั ท าให้กลุ่มอ้างอิงมีผลต่อการตัดสนิใจศึกษาต่อ สอดคล้องกบังานวจิยัของปวณีา ค าพุกกะ 
และวรวทิย ์ค าศร ี(2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี พบว่า
บุคคลรอบขา้ง มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี และงานวจิยัของดวงฤทยั แกว้ค า 
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และวมิลพรรณ อาภาเวท (2559) ที่ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกเขา้ศกึษาต่อระดบัปรญิญาตร ี
ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัในเขตดุสติ พบว่าปจัจยัทางสงัคมดา้นกลุ่มอา้งองิ สง่ผลใหก้ารตดัสนิใจเลอืกเขา้ศกึษา
ต่อเพิม่ขึน้ 

5. ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นหลกัสตูร/ชื่อเสยีงสถาบนั สง่ผลกบัการตดัสนิใจศกึษาต่อ
ระดบัปรญิญาตร ีสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ เน่ืองจาก หลกัสตูรของสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น เป็นหลกัสตูร
ทีม่เีอกลกัษณ์ มจีุดเด่นทีแ่ตกต่างจากสถาบนัอื่น มกีารเรยีนการสอนทีเ่น้นการเรยีนการสอนดา้นทฤษฎคีวบคู่ไป
กบัการเรยีนปฎบิตัจิรงิ มกีารบรรจุวชิาภาษาญีปุ่น่เขา้ไปในทุกหลกัสตูร/ทุกคณะ เป็นการเพิม่ทกัษะทางดา้นภาษา
และวฒันธรรมแบบญี่ปุ่นใหก้บันักศกึษา สามารถตอบสนองความต้องการของทัง้นักศกึษาและภาคอุตสาหกรรม 
ท าให้ต่อยอดในเรื่องการประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคตได้อย่างดี ท าให้ปจัจยัด้านหลกัสูตร/ชื่อเสยีง
สถาบนั เป็นปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจศกึษาต่อระดบัปรญิญาตร ีสถาบนัเทคโนโลยไีทย -ญี่ปุ่น สอดคล้องกบั
แนวคดิของ Kotler & Keller (2012) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์เป็นสิง่ที่ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รบั
ผลประโยชน์และคุณค่าของสนิค้าหรอืบรกิารนัน้มาตอบสนอง สนิค้าหรอืบรกิารจงึจะขายได้  และสอดคล้องกบั
งานวิจยัของกนิษฐา สนเผือก (2554)  ศึกษาเรื่องการตัดสนิใจเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลยัแม่โจ้ จงัหวัด
เชยีงใหม่ของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรี พบว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ในด้านผลติภณัฑ์ มีผลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกเขา้ศกึษาต่อมหาวทิยาลยัแม่โจ้  

6. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านราคา ส่งผลกบัการตัดสนิใจศกึษาต่อระดบัปรญิญาตร ี
สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยมีความสมัพนัธ์เชิงลบ เน่ืองจาก นักศึกษามีความคิดเห็นไม่แน่ใจต่อความ
เหมาะสมหรอืความคุม้ค่าของค่าหน่วยกิต ค่าบ ารุงการศกึษาแรกเขา้ ค่าลงทะเบยีนเรยีนวชิาปรบั ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆของสถาบนั โดยมคี่าระดบัความคดิเห็นต่อด้านราคาในทัง้ภาพรวมและรายข้ออยู่ระดบัปาน
กลาง ซึง่ความไม่แน่ใจในความเหมาะสมเรื่องค่าใชจ้่ายต่างๆเหล่าน้ี ท าใหป้จัจยัดา้นราคา สง่ผลใหม้คีวามสมัพนัธ์
ในเชงิลบกบัการตดัสนิใจศกึษาต่อ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Payne A. (1993) กล่าวว่าราคามผีลเป็นอย่างมาก
ต่อการตดัสนิใจซือ้ของลกูคา้ และราคาของบรกิารเป็นปจัจยัส าคญัในการบอกถงึคุณภาพทีจ่ะไดร้บั กล่าวคอื ราคา
สูง-ต ่า จะท าให้ความคาดหวงัของลูกค้าต่อบริการที่ได้รบัสูง-ต ่าตามไปด้วย ผลที่ตามมาก็คือลูกค้าจะมีการ
เปรยีบเทียบราคากบัคู่แข่ง หรอือย่างน้อยจะเปรยีบเทียบราคากบัความคุ้มค่ากบัที่จะได้รบั และสอดคล้องกบั
งานวิจัยของอุษณีย์ แจ่มใส (2551) ที่ศึกษาเรื่องปจัจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัรงัสติ พบว่าปจัจยัทางการตลาด ซึ่งประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมการศกึษา มคีวามสมัพนัธก์บัการ
ตดัสนิใจศกึษาต่อมหาวทิยาลยัรงัสติ ทัง้ดา้นเป้าหมายสว่นตวั ดา้นความเชื่อ และดา้นค่านิยม 
 7. ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ ส่งผลกับการตัดสินใจศึกษาต่อระดับ 
ปรญิญาตร ีสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น เน่ืองจากกระบวนการรบัสมคัรเป็นกระบวนการแรกส าหรบัการศกึษาต่อ
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น การบรหิารจดัการเรื่องขัน้ตอนการสมคัร เอกสารประกอบการสมคัรทีม่คีวามชดัเจน 
ไม่ซบัซอ้นยุ่งยาก และช่องทางการสง่เอกสารการสมคัรทีเ่หมาะสม ท าใหน้กัศกึษาเกดิความประทบัใจแรกทีด่แีละ
สง่ผลใหเ้กดิการตดัสนิใจศกึษาต่อ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Kotler & Keller (2012) กล่าวว่า กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัระเบยีบวธิกีารและงานปฏบิตัใินดา้นการบรกิาร ทีน่ าเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารเพื่อมอบการใหบ้รกิารอย่างถูกตอ้ง
รวดเรว็ ท าให้ผู้ใชบ้รกิารเกดิความประทบัใจ และสอดคล้องกบังานวจิยัของอุษณีย ์แจ่มใส (2551) ที่ศกึษาเรื่อง
เรื่องปจัจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจศกึษาต่อระดบัอุดมศกึษา มหาวทิยาลยัรงัสติ พบว่า ปจัจยัทางการตลาด ด้าน
กระบวนการจดัการศกึษา มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจศกึษาต่อมหาวทิยาลยัรงัสติ ทัง้ด้านเป้าหมายส่วนตวั 
ดา้นความเชื่อ และดา้นค่านิยม และงานวจิยัของกติตพิล สระบวั ไพรชั วฒันเรอืงรอง และรุ่งศริ ิสระบวั (2555) ที่
ศกึษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสนิใจศกึษาในหลกัสูตรบรหิารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาดของ
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นักเรยีน ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัอุดรธานี พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ในการตดัสนิใจศกึษาต่อใน
หลกัสตูรบรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการตลาด อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นกระบวนการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ดา้นลกัษณะส่วนบุคคล สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ควรเน้นกลุ่มเป้าหมายคอื นักเรยีนทีภู่มลิ าเนา
ต่างจงัหวดั หรอืนักเรยีนทีผู่ป้กครองประกอบอาชพีรบัราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ เนื่องจากผลวจิยัพบว่า นักศกึษา
กลุ่มตวัอย่างดงักล่าวมกีารตดัสนิใจศกึษาต่อระดบัปรญิญาตร ีสถาบนัเทคโนโลยไีทย -ญี่ปุ่น มากกว่ากลุ่มอื่นๆ 
โดยการจดักจิกรรมสง่เสรมิการตลาดใหก้บันักเรยีนภูมภิาคต่างๆมากขึน้ การจดัค่ายไทย-ญีปุ่น่สญัจร ท ากจิกรรม
ตามโรงเรยีนต่างจงัหวดั การรบัสมคัรและจดัสอบคดัเลอืกตามศูนย์สอบภูมภิาคต่างๆ การจดัโปรโมชัน่ส าหรบั
ผูป้กครองทีป่ระกอบอาชพีรบัราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ เช่น ใหส้่วนลดค่าแรกเขา้ หรอืมโีปรโมชัน่ผ่อนจ่ายค่าเทอม 
0% เพื่อเป็นการกระตุน้ใหเ้กดิการตดัสนิใจศกึษาต่อทีส่ถาบนั ซึง่การท าการส่งเสรมิการขายทีเ่น้นกลุ่มเป้าหมาย 
อาจจะสง่ผลท าใหส้ถาบนัฯ ไดป้รมิาณนกัศกึษาเพิม่ขึน้ หรอืบรรลุตามเป้าหมายได ้ 
 2. ปจัจยัทางสงัคม ด้านกลุ่มอ้างอิง สถาบนัเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่น ควรจดักิจกรรมส าหรบักลุ่มสงัคม
รอบตวันักศกึษา ทัง้อาจารยท์ี่โรงเรยีน รุ่นพี่ เพื่อน และกลุ่มเพื่อนในสงัคม social media การจดัสมัมนาส าหรบั
อาจารยห์รอือาจารยแ์นะแนว อบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบันวตักรรมหรอืเทคโนโลยใีหม่ๆ เกีย่วกบัสือ่การเรยีนการสอน 
การจดัโครงการทศันศกึษาหรอืโครงการศกึษาดงูาน ทีป่ระเทศญีปุ่น่ ส าหรบัอาจารยห์รอือาจารยแ์นะแนวโรงเรยีน
มธัยมศึกษา โดยจดักิจกรรมพาอาจารย์ไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลยัที่ สถาบันมีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน
นักศกึษา การจดัแคมเปญกจิกรรมบอกต่อสิง่ดีๆ ส าหรบัให้รุ่นพี่ บอกต่อเรื่องราว กจิกรรมภายในสถาบนักบัรุ่น
น้อง การจดัค่ายหรอืไปแนะแนว พบปะพูดคุยกบัน้องๆที่โรงเรยีน การใชบุ้คคลรุ่นพี่ ประชาสมัพนัธส์ถาบนัและ
เขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายทางช่องทางสงัคมออนไลน์ เช่น ทาง Facebook Instagram Twitter YouTube หรอืสถาบนัมี
ทมีในการประชาสมัพนัธใ์นสื่อ social media การตอบแชทหรอืพูดคุยกบัผูท้ีส่นใจทางช่องทางออนไลน์ไดร้วดเรว็
และสม ่าเสมอ เป็นตน้ 
 3. ปจัจัยทางสงัคม ด้านครอบครัว สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ควรสร้างความเชื่อมัน่ให้กับพ่อแม่ 
ผูป้กครอง หรอืบุคคลในครอบครวัของนักศกึษา ซึ่งเป็นบุคคลทีม่อีทิธพิต่อการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อระดบัปรญิญา
ตร ีโดยการจดักจิกรรมส าหรบัผู้ปกครอง เช่น การจดัสมัมนาอบรมให้ความรู้เกีย่วกบัการก้าวทนัเทคโนโลยยีุคใหม่ 
โดยการน าจุดเด่นทางด้านเทคโนโลยีหรือด้านวฒันธรรมญี่ปุ่น มาใช้เผยแพร่ ให้ความรู้ส าหรบัผู้ปกครองอย่าง
สม ่าเสมอ การสร้างชมรมเครอืข่ายผู้ปกครองในการแจ้งข่าวสารต่างๆของสถาบนั หรอืสร้างกลุ่ม community ของ
ผูป้กครอง ในสงัคมออนไลน์ เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธแ์ละสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างสถาบนัและกลุ่มผูป้กครอง 
 4. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านหลกัสูตร/ชื่อเสยีงสถาบัน สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ควรให้
ความส าคญัในเรื่องของคุณภาพของหลกัสูตร และการส่งเสรมิภาพลกัษณ์ชื่อเสยีงที่ดขีองสถาบนั โดยการพฒันา
หลกัสูตรให้มคีุณภาพ มเีนื้อหารายวชิาเหมาะสมกบัสาขาวชิาและเหมาะกบัยุคสมยั มเีอกลกัษณ์การเรยีนการสอน
สไตลญ์ี่ปุ่นทีแ่ตกต่างจากสถาบนัอื่น และเป็นหลกัสตูรทีต่รงกบัความต้องการของทัง้ผูเ้รยีนและตลาดแรงงาน รวมไป
ถงึการสรา้งชื่อเสยีงของสถาบนัใหเ้ป็นทีย่อมรบัและน่าเชื่อถอืของสงัคม ซึง่จะเป็นปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจศกึษา
ต่อของนกัศกึษา 
 5. สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ ควรมกีระบวนการรบั
สมคัรทีส่ะดวกเขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้นยุ่งยาก มรีะยะเวลาในการรบัสมคัรนกัศกึษาทีเ่หมาะสม เอกสารในการสมคัร
ไม่ซบัซอ้น และช่องทางการส่งเอกสารการสมคัรมคีวามสะดวก เช่น สามารถส่งเอกสารได้ หลากหลายช่องทาง 
หรอืการเพิม่ช่องทาง online ทีร่วดเรว็ สะดวกและเป็นการประหยดัค่าใชจ้่ายของนักศกึษา เป็นต้น ซึง่จะช่วยให้
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นกัศกึษามคีวามสะดวก ประทบัใจและเกดิการตดัสนิใจศกึษาต่อระดบัปรญิญาตร ีสถาบนัเทคโนโลยี    ไทย-ญีปุ่่น
เพิม่ขึน้ได ้
 6. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านราคา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ควรให้สรา้งการรบัรูถ้ึงคุณค่า 
หรอืจุดเด่นของสถาบนัที่แตกต่างจากสถาบนัอุดมศกึษาอื่น เพื่อสร้างการรบัรู้แก่นักศกึษาในแง่ของความคุ้มค่าที่
นักศกึษาจะไดร้บัเมื่อเขา้มาศกึษาต่อทีส่ถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น และใหน้ักศกึษาเหน็ถงึโอกาสทีไ่ดม้ากกว่าหาก
เปรยีบเทียบกบัสถาบนัอุดมศกึษาอื่น เช่น การเรยีนการสอนสไตล์ญี่ปุ่นเน้นการเรยีนทฤษฎีควบคู่ไปกบัการเรยีน
ปฎิบัติ หลกัสูตรที่เน้นให้นักศึกษาสามารถท างานเป็น มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือการเรียนห้องปฎิบัติการต่างๆที่
หลากหลาย ทนัสมยัและเพยีงพอต่อการเรยีน การไดเ้รยีนภาษาที ่3 คอืภาษาญี่ปุ่นในทุกหลกัสตูรท าใหน้ักศกึษาต่อ
ยอดทัง้ในการท างานและการใชช้วีติทีม่ากกว่า สถาบนัมคีวามร่วมมอืกบัทัง้มหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่่นกว่า 70 แห่ง
ทัว่ประเทศญี่ปุน่ ท าใหน้กัศกึษามโีอกาสการไปแลกเปลีย่นทีม่ากกว่า ซึง่ในแต่ละปีสถาบนัมโีครงการแลกเปลีย่นกว่า 
70 โครงการต่อปี ส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนได้มากถึง ประมาณ 200-300 คนต่อปี ซึ่งมทีัง้โครงการที่มทีุนให้และ
โครงการทีม่ค่ีาใชจ้่ายในราคาถูก อกีทัง้สถาบนัยงัมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบับรษิทัชัน้น าต่างๆสญัชาตญิี่ปุ่นทัง้ทีไ่ทยและ
ทีป่ระเทศญีปุ่น่ สรา้งโอกาสการท างานสูส่ากล เป็นตน้ 
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