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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึ กษาการตัดสิ นใจเลื อกเรี ยนหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิ ตของ
นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง และ (2) ศึกษาการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
ของนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ ดั สิ นใจเรี ยน เป็ นการวิจยั แบบ
ไม่ทดลองมีหน่วยการวิเคราะห์ระดับบุคคล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูต้ ดั สิ นใจเลือกเรี ยนหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ
มหาบัณฑิต โครงการพิเศษ Twin Program ซึ่ งมีนกั ศึกษา 1,735 คน การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะใช้สูตรของ Yamane
(1967) ยอมรับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้จาํ นวนของตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั 325 คน วิธีการสุ่ มตัวอย่างเป็ นแบบ
ความน่าจะเป็ น โดยที่ผวู้ ิจยั เลือกการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจเลือกเรี ยน
หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิตของนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลของ
ผูต้ ดั สิ นใจเลือกเรี ยนโดยใช้สถิติทดสอบ t test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบ
ความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทําการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีของ LSD
ผูต้ ดั สิ นใจเลือกเรี ยนมี ระดับของการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิ ต โครงการพิเศษ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงอยูใ่ นระดับมาก โดยให้ความสําคัญกับประเด็นปั จจัยทางด้านราคา (ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา) อยู่
ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ
ประเด็นปั จจัยทางด้านการประกอบอาชีพ และผูต้ ดั สิ นใจเลือกเรี ยนที่มี เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และ
สาขาวิชาที่ศึกษาต่างกันมีระดับการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนโดยรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าผู้
ตัดสิ นใจเลือกเรี ยนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนด้านปั จจัยการประกอบอาชีพแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีการของ LSD และพบว่าผู้
ตัดสิ นใจเลือกเรี ยนที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท กับ รายได้ต่อเดือนสู งกว่า 45,000 บาท มีการตัดสิ นใจเลือก
เรี ยนหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงด้านปั จจัยการประกอบอาชีพแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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Abstract
The study aimed 1) to investigate the student’s decision to study in the Master Degree Program in
Business Administration (Special Program) at Ramkhamhaeng University, and 2) to study the reasons justifying
their decision to study in the program classified by demographic factors. The data were collected from the
sampling group of 325 students, drawn from the total 1,735 students in the program through Taro Yamane (1967)
sampling size technique, with 5% statistical error. The subject group was simply randomized from the population.
The data were analyzed using t-test, one-way analysis of variance (ANOVA). In cases in which differences were
found at the statistically significant level of .05, the researcher utilized the least significant difference (LSD)
method.
The results showed that the levels of decision making were found to be high. The subjects perceived the
factor of costs (tuition fees) at the highest level. Second to the costs was the factor of occupation. The students with
demographic differences in terms of gender, age, occupation, income, and field of study shared no difference of
decision making. When each particular aspect was considered, however, it was found that those with different
income exhibited parallel differences in the decision to study in the aspect of occupation at the statistically
significant level of 0.05. Then after applying the LSD multiple comparison method, results showed that the students
whose monthly incomes were between 15,001 and 30,000 baht and those whose monthly incomes were greater than
45,000 baht exhibited corresponding differences in the decision to study in the Special Program in the aspect of
occupation at the statistically significant level of 0.05.
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