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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบั ณ ฑิ ต ของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ช าวจี น ที่ม หาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิจ บั ณ ฑิต ย์ ” มี วั ต ถุ ป ระสงค์
ดังต่อไปนี้ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตใน
มหาวิทยาลัยเอกชน (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ รายได้ )
และพฤติกรรมการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใช้ วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณโดยใช้ แ บบสอบถามเก็บ ข้ อ มู ล จากนั ก ศึ กษาจี น
จํานวน 240 คน ที่ศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
ผลการวิจัยพบว่าในด้ านพฤติกรรมการเลือกศึกษาหลักสูตร MBA นักศึกษาจีนให้
ความสําคัญต่อสิ่งที่คาดว่าจะได้ รับจากหลักสูตรมากที่สดุ รองลงมาคือด้ านเหตุผลที่เลือกศึกษาต่อ
และสุดท้ ายด้ านผู้ท่มี ีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ นอกจากนั้นผลการทดสอบามมุติฐาน
พบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล (เพศ อายุ รายได้ ) ไม่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ทั้ง นี้
ผลการวิจัยดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้บริหารหลักสูตร MBA เพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุงกล
ยุทธ์การตลาดของหลักสูตรเพื่อให้ ตรงกับความต้ องการของนักศึกษาจีน
จากการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกศึกษาต่ อในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ของนักศึกษาปริญญาตรีชาวจีนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ ข้อมูล ผลการวิจัย
และการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 72.5 ส่วนเพศชายร้ อยละ 27.5
ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุ ไม่เกิน 25 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 90.0 รองลงมา อายุ 26 – 30 ปี คิดเป็ นร้ อยละ
5.4 และ อายุ 30 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ 4.6
โดยส่วนใหญ่มีรายได้ ครอบครัวเฉลี่ยไม่เกิน 50,000 บาท มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ
57.9 รองลงมามีรายได้ 50,000 – 100,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 20 รองลงมามีรายได้ มากกว่า
300,001 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 8.8 รองลงมามีรายได้ 150,001 – 200,000 บาท คิดเป็ นร้ อย

474

ละ 4.6 และ มีรายได้ 100,001 – 150,000 และ 250,001 – 250,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ
2.5โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จะเป็ นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คิดเป็ นร้ อยละ 86.7
รองลงมาคือวิทยาลัยนานาชาติจีน คิดเป็ นร้ อยละ 13.3
โดยมีเกรดเฉลี่ย 3.01 – 3.50 เป็ นร้ อยละ 27.5 รองลงมา มีเกรดเฉลี่ย 3.51 –
4.00 คิดเป็ นร้ อยละ 21.7 รองลงมามีเกรดเฉลี่ย 2.01 – 2.50 คิดเป็ นร้ อยละ 18.5 รองละมา
มีเกรดเฉลี่ย 2.51 –3.00 คิดเป็ นร้ อยละ 14.6 รองลงมามีเกรดเฉลี่ย ไม่ถึง 1.5 คิดเป็ นร้ อยละ
9.6 และสุดท้ ายมีเกรดเฉลี่ย1.51 – 2.00 คิดเป็ นร้ อยละ 8.3
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คิด
เป็ นร้ อยละ 68.3 รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย คิดเป็ นร้ อยละ 11.7 รองลงมาคือ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คิดเป็ นร้ อยละ 7.9 รองลงมาคือมหาวิทยาลัยรังสิต คิดเป็ นร้ อยละ 5.4
รองลงมาคือมหาวิทยาลัยหัวเฉียว คิดเป็ นร้ อยละ 2.5 รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์
คิดเป็ นร้ อยละ 2.1 รองลงมาคือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คิดเป็ นร้ อยละ 1.3 และสุดท้ าย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม คิดเป็ นร้ อยละ 0.8
สาขาที่ผ้ ูตอบแบบสอบถามสนใจมากที่สุดคือ สาขาธุรกิจระหว่ างประเทศ คิดเป็ น
ร้ อยละ 33.8 รองลงมาคือสาขาการตลาด คิดเป็ นร้ อยละ 23.3 รองลงมาคือสาขาการเงิน คิดเป็ น
ร้ อยละ 22.1 รองลงมาคือ สาขาการจัดการ คิดเป็ นร้ อยละ 10.8 และสุดท้ ายคือสาขาวิชาธุรกิจ
อาเซียน คิดเป็ นร้ อยละ 10.0
บุคลิกภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็ นคนชอบเข้ าสังคม คิดเป็ นร้ อยละ
64.6 รองลงมาเป็ นคนเชื่อมั่นในตนเอง คิดเป็ นร้ อยละ 13.3 รองลงมาชอบเป็ นผู้ นาํ คิดเป็ น
ร้ อยละ 11.7 และสุดท้ ายเป็ นคนเก็บตัว คิดเป็ นร้ อยละ 10.4

เหตุผลทีเ่ ลือกสถาบันการศึกษาเอกชนเพือ่ ศึกษาต่อบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ คือ 1. ความมีช่ ือเสียงของมหาวิทยาลัย 2. ความ
ทันสมัยของเทคโนโลยีการเรียนการสอน 3. บรรยากาศในมหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้ อมที่ดี ซึ่ง
สอดคล้ องกับ ศตรัตน์ รัตน์ถาวร ที่ได้ ศึกษาเรื่องปัจจัยการเลือกสถานศึกษาของนักศึกษาจีน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนในปี (2545, น.51) โดยปั จจัยที่ผ้ ูตอบแบบสอบถามให้
ระดับความสําคัญมากที่สดุ คือความมีช่ือเสียงของสถาบันการศึกษา และสาขาที่ได้ รับการเลือกอยู่
ในอันดับสูงสุด คือสาขาธุรกิจระหว่างประเทศซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากที่นักศึกษาจะได้ รับความรู้ท่ี
ได้ ไปประกอบอาชีพในอนาคต
ดังนั้นหากพิจารณาในประเด็นที่กล่ าวมาแล้ วนั้นจะพิจารณาได้ ว่านอกจากนักศึกษา
ต้ องการความรู้ จากผู้สอน ความสะดวกสบายในห้ องเรียน และความมีช่ ือเสียงของสถาบันแล้ ว
สิ่งที่นักศึกษาต้ องการคือทัศนียภาพ และบรรยากาศในสถาบันการศึกษาด้ วย เช่น ความร่มรื่นของ
ต้ นไม้ ดอกไม้ มีบริเวณอ่านหนังสือนั่งทํารายงาน และห้ องนํา้ สะอาด ซึ่งผู้ศึกษาคิดว่ าตรงกับที่
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มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ให้ ความสําคัญเสมอมาจึงถือว่าบรรยากาศสภาพแวดล้ อมที่ดีเป็ นจุ ด
แข็งที่นักศึกษาจีนเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

สํ า หรับ ด้า นสิ่ ง ที่ ค าดว่ า จะได้ร ับ จากการเลื อ กศึ ก ษาต่ อ หลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาบัณฑิต
พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่มี ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ 3 ด้ า น ได้ แ ก่ เพศ อายุ รายได้
ต่างกันมีส่งิ ที่คาดว่าจะได้ รับจากการเลือกศึกษาต่อไม่ต่างกันซึ่งเป็ นการปฎิเสธสมมุตฐิ าน และเมื่อ
ทําการแยกประเด็นออกอย่างละเอียดจะพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด้วยกัน 3 ลําดับ คือ 1. คาดว่า
จะได้ รับการยอมรับทางสังคมมากขึ้น 2. คาดว่าจะได้ รับโอกาสในความเจริญก้ าวหน้ าในหน้ าที่การ
งาน 3. คาดว่าจะได้ ร้ จู ักเพื่อนใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นซึ่งสอดคล้ องกับ วลีพร ธนาธิคม (2554, น.8)
ที่กล่าวถึงปัจจัยด้ านจิตวิทยาที่ต้องการความสําเร็จที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจในระดับมาก
จากข้ อมูลที่กล่าวมานั้นผู้บริหารหลักสูตร สามารถนําประเด็นต่างๆ ไปวางแผนด้ าน
การลาดต่อไป หรือการทําแคมเปญทางการตลาด การวางแผนสื่อโฆษณาในประเทศจีน โดยมีนัย
ว่าการศึกษาต่อทําให้ ได้ รับการยกย่องนับถือ และมีกลุ่มเพื่อพวกพ้ อง มีเครือข่ายในการทําธุรกิจ
ในอนาคต

ด้านผูม้ ีส่วนร่วมในการตัดสินใจศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ 3 ด้ าน ได้ แก่ เพศอายุ รายได้ ต่างกัน
มีผ้ ูท่มี ีส่วนร่วมในการตัดสินใจศึกษาต่อไม่ต่างกัน ซึ่งเป็ นการปฎิเสธสมมุติฐานที่ต้ังไว้ เมื่อทําการ
พิจารณาผู้ท่มี ี ส่วนร่วมในการศึกษาต่อเป็ นรายย่อยพบว่ามีลาํ ดับสูงสุด 3 อันดับ คือ 1. ตนเอง
2. พ่ อแม่/ญาติ 3. เพื่อน ซึ่งสอดคล้ องกับผลงานการวิจัยของ ฮวาง หยวน (2552) ศึกษาเรื่อ
การตัดสินใจเลือกศึกษาต่ อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนของนักศึกษาจีนพบว่าผู้ท่ีมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ คือตนเอง และครอบครัว
จากข้ อมูลดังกล่าวนํามาวิเคราะห์ได้ ว่านักศึกษาตัดสินใจเลือกด้ วยตนเอง มีการค้ นหา
ข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ด้ ว ยตนเอง ความชอบ ความไม่ ช อบ หรื อ ทัศ นคติ ส่ ว นตั ว มาใช้ ใ นการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันเพื่อศึกษาต่อ ดังนั้นผู้บริหารหลักสูตรควรนําประเด็นนี้ไปออกกลยุทธ์ทาง
การตลาด หรือนโยบายการจูง ใจนักศึกษา และกลวิธใี ห้ นักศึกษารู้มีทศั นคติท่ดี ีมากๆ กับสถาบัน
เพื่อให้ นักศึกษาภักดีต่อสถาบันเพื่อให้ ในอนาคตที่นักศึกษาต้ องการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป จะ
พิจารณามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็ นอันดับแรก
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พฤติกรรมการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตปั จจัยส่วนบุคคล
(อายุ รายได้ เพศ)
ผลการวิ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลไม่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และสอดคล้ องกับทฤษฎีความต้ องการ 5 ขั้นของมาสโลว์ ซึ่ง
ในการวิจัยนี้พฤติกรรมการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็ นการตอบสนอง
ความต้ องการขั้นที่ 3, 4, 5 ซึ่งว่าด้ วย ลําดับขั้นที่ 3 ความต้ องการความเป็ นเจ้ าของและความรัก
คือการอยากมีเพื่อน มีพวกพ้ อง มีกลุ่ม มีครอบครัว ลําดับขั้นที่ 4 ความต้ องการเป็ นที่ยอมรับยก
ย่อง และเกียรติยศชื่อเสียง คือความอยากมีช่ือเสียง ลําดับขั้นที่ 5 ความต้ องการใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน คือ
ความอยากรู้ อยากเข้ าใจ อยากมีความสามารถ อยากมีประสบการณ์ มาสโลว์อธิบายว่ามนุษย์ไม่
ว่าจะเป็ นเพศ อายุ รายได้ ใดๆ ก็มีความต้ องการทฤษฎีความต้ องการ 5 ขั้นเช่ นเดียวกันทั้งสิ้น
ดังนั้ น ในผลการวิจั ยนี้ พฤติกรรมการเลื อกศึกษาต่ อ ในหลั กสูต รบริ หารธุ รกิจมหาบั ณฑิตของ
นักศึกษาจีนเหมือนกัน

ผลการวิเคราะห์
1. จากผลการวิจัยพบว่า อายุต่างกันแต่มีพฤติกรรมการเลือกศึกษาต่อไม่แตกต่างกัน
ดังนั้นผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนควรมีการสร้ างทัศนคติท่ีดีต่อนักศึกษาจีนในขณะที่ยังศึกษา
ระดับปริญญาตรีเพื่อ ให้ นักศึกษาเกิดความรู้สกึ ผูกพันธ์เสมือนเป็ นครอบครัวเดียวกัน จะดีท้งั ใน
แง่ของการบอกต่อกับคนสนิท และนึกถึงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หากนักศึกษาต่อการศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกต่อไป
2. จากผลการวิจัยพบว่าความคาดหวังของนักศึกษาคือการได้ รับโอกาสเจริญก้ าวหน้ า
ในอนาคต และเป็ นที่ยอมรับทางสังคม ดังนั้นผู้บริหารหลักสูตรอาจเน้ นไปที่คณาจารย์ถ่ายทอด
ประสบการณ์นอกห้ องเรียนให้ มากกว่าในตําราเพื่อให้ นักศึกษานําไปใช้ ได้ กบั การทํางาน เพื่อสร้ าง
โอกาสในการสร้ างความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงานในอนาคต
3. จากผลการวิจัยพบว่านักศึกษายึดตนเองเป็ นหลักในการเลือกถานศึกษาเพื่อศึกษา
ต่อ ผู้บริหาร ควรทําการตลาด ด้ านการประชาสัมพันธ์ หรือให้ ความสําคัญกับการค้ นหาข้ อมูลของ
หลักสูตรที่มีในอินเตอร์เน็ต โดยบอกจุดเด่นของหลักสูตรเป็ นข้ อๆ อย่างชัดเจน และเข้ าใจง่าย ว่า
เรียนจบไปแล้ วจะมีประโยชน์กบั ตนเองอย่างไร เพื่อง่ายต่อการตัดสินใจเลือกของนักศึกษา
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