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บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการตัดสนิใจเลือกศึกษาต่อในหลักสตูรบริหารธุรกจิ

มหาบัณฑิต ของนักศึกษาปริญญาตรีชาวจีนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” มีวัตถุประสงค์

ดังต่อไปน้ี (1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตใน

มหาวิทยาลัยเอกชน (2) เพ่ือศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ  อายุ  รายได้) 

และพฤติกรรมการเลือกศึกษาต่อในหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ 

 การวิจัยคร้ังน้ีใช้วิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเกบ็ข้อมูลจากนักศึกษาจีน 

จาํนวน 240 คน ที่ศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑติย์ 

 ผลการวิจัยพบว่าในด้านพฤติกรรมการเลือกศึกษาหลักสตูร MBA นักศึกษาจีนให้

ความสาํคัญต่อสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสตูรมากที่สดุ รองลงมาคือด้านเหตุผลที่เลือกศึกษาต่อ 

และสดุท้ายด้านผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจเลือกศึกษาต่อ นอกจากน้ันผลการทดสอบามมุติฐาน

พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ  รายได้)ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกศึกษาต่อ ทั้งน้ี

ผลการวิจัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารหลักสตูร MBA เพ่ือนาํไปพิจารณาปรับปรุงกล

ยุทธก์ารตลาดของหลักสตูรเพ่ือให้ตรงกบัความต้องการของนักศึกษาจีน 

 จากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต ของนักศึกษาปริญญาตรีชาวจีนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ข้อมูล  ผลการวิจัย 

และการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ีดังน้ี 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.5 ส่วนเพศชายร้อยละ 27.5 

ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุ ไม่เกนิ 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 90.0 รองลงมา อายุ 26 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 

5.4 และ อายุ 30 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 4.6 

 โดยส่วนใหญ่มีรายได้ครอบครัวเฉล่ียไม่เกิน 50,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

57.9 รองลงมามีรายได้ 50,000 – 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมามีรายได้มากกว่า 

300,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.8 รองลงมามีรายได้ 150,001 – 200,000 บาท คิดเป็นร้อย
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ละ 4.6 และ มีรายได้ 100,001 – 150,000 และ 250,001 – 250,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

2.5โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 86.7 

รองลงมาคือวิทยาลัยนานาชาติจีน คิดเป็นร้อยละ 13.3 

 โดยมีเกรดเฉล่ีย 3.01 – 3.50 เป็นร้อยละ 27.5 รองลงมา มีเกรดเฉล่ีย 3.51 – 

4.00 คิดเป็นร้อยละ 21.7 รองลงมามีเกรดเฉล่ีย 2.01 – 2.50 คิดเป็นร้อยละ 18.5 รองละมา 

มีเกรดเฉล่ีย 2.51 –3.00 คิดเป็นร้อยละ 14.6 รองลงมามีเกรดเฉล่ีย ไม่ถึง 1.5 คิดเป็นร้อยละ 

9.6 และสดุท้ายมีเกรดเฉล่ีย1.51 – 2.00 คิดเป็นร้อยละ 8.3 

 ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกมหาวิทยาลัยเพ่ือศึกษาต่อมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ คิด

เป็นร้อยละ 68.3 รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คิดเป็นร้อยละ 11.7 รองลงมาคือ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คิดเป็นร้อยละ 7.9 รองลงมาคือมหาวิทยาลัยรังสิต คิดเป็นร้อยละ 5.4 

รองลงมาคือมหาวิทยาลัยหัวเฉียว คิดเป็นร้อยละ 2.5 รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์ 

คิดเป็นร้อยละ 2.1 รองลงมาคือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คิดเป็นร้อยละ 1.3 และสดุท้าย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม คิดเป็นร้อยละ 0.8 

 สาขาที่ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจมากที่สุดคือ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คิดเป็น      

ร้อยละ 33.8 รองลงมาคือสาขาการตลาด คิดเป็นร้อยละ 23.3 รองลงมาคือสาขาการเงิน คิดเป็น       

ร้อยละ 22.1 รองลงมาคือ สาขาการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 10.8 และสุดท้ายคือสาขาวิชาธุรกิจ

อาเซียน คิดเป็นร้อยละ 10.0 

 บุคลิกภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นคนชอบเข้าสงัคม คิดเป็นร้อยละ 

64.6 รองลงมาเป็นคนเช่ือม่ันในตนเอง คิดเป็นร้อยละ 13.3 รองลงมาชอบเป็นผู้นาํ คิดเป็น 

ร้อยละ 11.7  และสดุท้ายเป็นคนเกบ็ตัว คิดเป็นร้อยละ 10.4 

 

เหตุผลทีเ่ลือกสถาบนัการศึกษาเอกชนเพือ่ศึกษาต่อบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

 มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ คือ 1. ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 2. ความ

ทนัสมัยของเทคโนโลยีการเรียนการสอน 3. บรรยากาศในมหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่ดี ซ่ึง

สอดคล้องกบั ศตรัตน์  รัตน์ถาวร ที่ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยการเลือกสถานศึกษาของนักศึกษาจีน 

ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนในปี (2545, น.51) โดยปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้

ระดับความสาํคัญมากที่สดุคือความมีช่ือเสยีงของสถาบันการศึกษา และสาขาที่ได้รับการเลือกอยู่

ในอนัดับสงูสดุ คือสาขาธุรกิจระหว่างประเทศซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากที่นักศึกษาจะได้รับความรู้ที่

ได้ไปประกอบอาชีพในอนาคต 

 ดังน้ันหากพิจารณาในประเดน็ที่กล่าวมาแล้วน้ันจะพิจารณาได้ว่านอกจากนักศึกษา

ต้องการความรู้  จากผู้สอน ความสะดวกสบายในห้องเรียน และความมีช่ือเสียงของสถาบันแล้ว    

สิ่งที่นักศึกษาต้องการคือทศันียภาพ และบรรยากาศในสถาบันการศึกษาด้วย เช่น ความร่มร่ืนของ

ต้นไม้ ดอกไม้ มีบริเวณอ่านหนังสือน่ังทาํรายงาน และห้องนํา้สะอาด ซ่ึงผู้ศึกษาคิดว่าตรงกับที่
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มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ให้ความสาํคัญเสมอมาจึงถือว่าบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นจุด

แขง็ที่นักศึกษาจีนเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติ 

 

สําหรับดา้นสิ่งที่คาดว่าจะไดร้ับจากการเลือกศึกษาต่อหลกัสูตรบริหารธุรกิจ 

มหาบณัฑิต  

 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ 

ต่างกนัมีสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการเลือกศึกษาต่อไม่ต่างกนัซ่ึงเป็นการปฎเิสธสมมุตฐิาน และเม่ือ

ทาํการแยกประเดน็ออกอย่างละเอยีดจะพบว่ามีคะแนนเฉล่ียสงูสดุ้วยกนั 3 ลาํดับ คือ 1. คาดว่า

จะได้รับการยอมรับทางสงัคมมากขึ้น 2. คาดว่าจะได้รับโอกาสในความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การ

งาน 3. คาดว่าจะได้รู้จักเพ่ือนใหม่ๆ เพ่ิมมากขึ้นซ่ึงสอดคล้องกบั วลีพร ธนาธคิม (2554, น.8) 

ที่กล่าวถงึปัจจัยด้านจิตวิทยาที่ต้องการความสาํเรจ็ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจในระดับมาก 

 จากข้อมูลที่กล่าวมาน้ันผู้บริหารหลักสูตร สามารถนาํประเดน็ต่างๆ ไปวางแผนด้าน

การลาดต่อไป หรือการทาํแคมเปญทางการตลาด การวางแผนสื่อโฆษณาในประเทศจีน โดยมีนัย

ว่าการศึกษาต่อทาํให้ได้รับการยกย่องนับถือ และมีกลุ่มเพ่ือพวกพ้อง มีเครือข่ายในการทาํธุรกิจ

ในอนาคต 

 

ดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจศึกษาต่อในหลกัสูตรบริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต  

 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ เพศอายุ รายได้ ต่างกนั

มีผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจศึกษาต่อไม่ต่างกนั ซ่ึงเป็นการปฎิเสธสมมุติฐานที่ตั้งไว้เม่ือทาํการ

พิจารณาผู้ที่มี   ส่วนร่วมในการศึกษาต่อเป็นรายย่อยพบว่ามีลาํดับสงูสดุ 3 อนัดับ คือ 1. ตนเอง 

2. พ่อแม่/ญาติ  3. เพ่ือน ซ่ึงสอดคล้องกบัผลงานการวิจัยของ ฮวาง หยวน (2552) ศึกษาเร่ือ

การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนของนักศึกษาจีนพบว่าผู้ที่มี

ส่วนร่วมในการตัดสนิใจเลือกศึกษาต่อ คือตนเอง และครอบครัว 

 จากข้อมูลดังกล่าวนาํมาวิเคราะห์ได้ว่านักศึกษาตัดสนิใจเลือกด้วยตนเอง มีการค้นหา

ข้อมูล และวิเคราะห์ด้วยตนเอง ความชอบ ความไม่ชอบ หรือทัศนคติ ส่วนตัวมาใช้ในการ

ตัดสินใจเลือกสถาบันเพ่ือศึกษาต่อ ดังน้ันผู้บริหารหลักสตูรควรนาํประเดน็น้ีไปออกกลยุทธ์ทาง

การตลาด หรือนโยบายการจูง ใจนักศึกษา และกลวิธใีห้นักศึกษารู้ มีทศันคติที่ดีมากๆ กบัสถาบัน 

เพ่ือให้นักศึกษาภักดีต่อสถาบันเพ่ือให้ในอนาคตที่นักศึกษาต้องการศึกษาในระดับสูงขึ้ นไป จะ

พิจารณามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์เป็นอนัดับแรก 
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พฤติกรรมการเลือกศึกษาต่อในหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตปัจจัยส่วนบุคคล     

(อาย ุรายได ้เพศ) 

 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกศึกษาต่อใน

หลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ   และสอดคล้องกบัทฤษฎีความต้องการ 5 ขั้นของมาสโลว์ ซ่ึง

ในการวิจัยน้ีพฤติกรรมการเลือกศึกษาต่อในหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ เป็นการตอบสนอง

ความต้องการขั้นที่ 3, 4, 5 ซ่ึงว่าด้วย ลาํดับขั้นที่ 3 ความต้องการความเป็นเจ้าของและความรัก

คือการอยากมีเพ่ือน มีพวกพ้อง มีกลุ่ม มีครอบครัว ลาํดับขั้นที่ 4 ความต้องการเป็นที่ยอมรับยก

ย่อง และเกยีรติยศช่ือเสยีง คือความอยากมีช่ือเสยีง ลาํดับขั้นที่ 5 ความต้องการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คือ

ความอยากรู้ อยากเข้าใจ อยากมีความสามารถ อยากมีประสบการณ์ มาสโลว์อธิบายว่ามนุษย์ไม่

ว่าจะเป็นเพศ อายุ รายได้ ใดๆ กมี็ความต้องการทฤษฎีความต้องการ 5 ขั้นเช่นเดียวกันทั้งสิ้น

ดังน้ันในผลการวิจัยน้ีพฤติกรรมการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของ

นักศึกษาจีนเหมือนกนั 

 

ผลการวิเคราะห ์

 1. จากผลการวิจัยพบว่า อายุต่างกนัแต่มีพฤติกรรมการเลือกศึกษาต่อไม่แตกต่างกนั  

ดังน้ันผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนควรมีการสร้างทัศนคติที่ดีต่อนักศึกษาจีนในขณะที่ยังศึกษา

ระดับปริญญาตรีเพ่ือ ให้นักศึกษาเกดิความรู้สกึผูกพันธ์เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกนั จะดีทั้งใน

แง่ของการบอกต่อกับคนสนิท และนึกถึงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ หากนักศึกษาต่อการศึกษา

ต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกต่อไป 

 2. จากผลการวิจัยพบว่าความคาดหวังของนักศึกษาคือการได้รับโอกาสเจริญก้าวหน้า

ในอนาคต และเป็นที่ยอมรับทางสังคม ดังน้ันผู้บริหารหลักสูตรอาจเน้นไปที่คณาจารย์ถ่ายทอด

ประสบการณน์อกห้องเรียนให้มากกว่าในตาํราเพ่ือให้นักศึกษานาํไปใช้ได้กบัการทาํงาน เพ่ือสร้าง

โอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในอนาคต 

 3. จากผลการวิจัยพบว่านักศึกษายึดตนเองเป็นหลักในการเลือกถานศึกษาเพ่ือศึกษา

ต่อ ผู้บริหาร ควรทาํการตลาด ด้านการประชาสมัพันธ ์หรือให้ความสาํคัญกบัการค้นหาข้อมูลของ

หลักสตูรที่มีในอนิเตอร์เนต็ โดยบอกจุดเด่นของหลักสตูรเป็นข้อๆ อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย ว่า

เรียนจบไปแล้วจะมีประโยชน์กบัตนเองอย่างไร เพ่ือง่ายต่อการตัดสนิใจเลือกของนักศึกษา  
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