
 
 

อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการที่มีต่อพฤติกรรมการเลือก

เรียนหลกัสูตร MBA ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกเรียนหลักสูตร MBA ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ของธุรกิจบริการที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกเรียนหลักสูตร MBA ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล จากนักศึกษาปริญญาโทใน

หลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน

โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) สถิติไคสแควร์ (χ
2
-test) และ

ใช้สถิติท ี(t-test) 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25-30 ปี มีอาชีพเป็น

พนักงานบริษัทเอกชน เลือกเรียนหลักสูตร MBA เพราะต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับ ส่วนใหญ่

ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการในระดับมาก โดยเฉพาะในด้านกายภาพและ

การน าเสนอ เช่น สภาพแวดล้อม และช่ือเสยีงของมหาวิทยาลัย 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการเลือกเรียนหลักสูตร MBAในภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร) ด้านราคา(ค่าใช้จ่าย) 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพและการน าเสนอ และด้าน

กระบวนการให้บริการ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

 

1. บทน า 

ปั จ จุ บั นป ร ะ เทศ ต่ า งๆก า ลั ง ตื่ น ตั ว แล ะ แ ข่ ง ขั น กั นท า ง ด้ า น เศ รษฐกิ จม าก ขึ้ น                    

หลายมหาวิทยาลัยแห่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท โดยเน้นหลักสูตรที่เป็นไปตามเทรนด์ของตลาด รวมถึง

การผสมผสานหลักสูตรระหว่างคณะเพ่ือสร้างความแตกต่างและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน นอกจากน้ัน

เพราะคนเกิดใหม่ลดลงมีผลต่อจ านวนเดก็ที่เข้าเรียนต่อปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจึงได้หันมาจับกลุ่มคนวัย

ท างานที่ต้องการอพัเกรดองค์ความรู้เพ่ือน าไปต่อยอดในหน้าที่การงานเพราะน่ีเป็นอีกหน่ึงตลาดที่น่าสนใจ 

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาการจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
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ซ่ึงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2559) มหาวิทยาลัยต่างๆ จึงพยายาม

พัฒนาหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจ เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ 

(ผู้จัดการออนไลน์, 2559) น่ันกค็ือหลักสูตร MBA (Master of Business Administration) หรือปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นับว่าเป็นสาขาการเรียนปริญญาโทที่มีคนมาเรียนต่อมากที่สุด เน่ืองจากในความ

เป็นจริงในชีวิตการท างานน้ัน การที่จะก้าวข้ึนไปท างาน ที่ใหญ่ข้ึนในต าแหน่งที่สูงข้ึนในองค์กร หรือการ

ออกมาต้ังรกรากท าบริษัทของตัวเองจะท าให้ประสบความส าเร็จได้ต้องมีการจัดการที่ดี เพราะขนาดงานที่

ใหญ่ขึ้ นไม่สามารถท างานได้ด้วยตัวคนเดียว ท าให้คนไม่ว่าจะมาจากศาสตร์ไหน แขนงไหน เมื่อก้าวเข้า

มาถึงจุดน้ีกห็นีศาสตร์บริหารจัดการไม่พ้น เป็นที่มาของความนิยมศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสาขา

บริหารธุรกจิอย่างมากมายทั่วโลกลักษณะของหลักสตูร MBA เป็นหลักสูตรปริญญาทั่วไป ระยะเวลาเรียน 2 

ปี ถึง 3 ปี โดยผู้เรียนควรมีประสบการณ์การท างานมาอย่างน้อย 2 ปี หรืออนุโลมในกรณีอื่น ๆ 

ในปัจจุบันสภาวะตลาดหลักสูตร MBA ในประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตลาด MBA ถือ

ว่าเฟ่ืองฟูเป็นอย่างมาก เน่ืองจากมีผู้คนจ านวนมากนิยมเข้ามาเรียน MBAไม่ว่าจะจบปริญญาตรีสาขาไหนก็

ตาม โดยที่ผู้คนเหล่าน้ันหวังว่าจะได้มีโอกาสในการท างานที่ดีข้ึนหรือจะได้น าความรู้ที่ได้มาช่วยท าธุรกิจ ซ่ึง

ส่งผลให้แต่ละมหาวิทยาลัยช่ือดังหลายแห่งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดแห่กันเปิดการเรียนการสอน

หลักสูตร MBA แข่งกันเป็นจ านวนมาก จึงท าให้มีการแข่งขันกันในแต่ละสถาบันสูงมาก ซ่ึงส่งผลให้มีการ

พัฒนาหลักสตูรการเรียนการสอนในแต่ละสาขา อาทเิช่น สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาบริหารทรัพยากร

บุคคล สาขาการเงิน สาขาการจัดการ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการตลาดและอีกมากมายให้ลึกมาก

ย่ิงขึ้ นนอกจากน้ีแล้วการเรียนการสอนในแต่ละสถาบันกล็ดความแตกต่างลงไปอย่างมาก (positioning, 

2007) เน่ืองจากไม่ว่าจะเรียนที่ไหนกใ็ช้ Textbook เหมือนกัน ใช้อาจารย์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถจบจาก

เมืองนอกมาเช่นกัน นอกจากน้ีอาจารย์แต่ละคนยังสามารถไปสอนในหลายๆสถาบันได้อีกด้วย หรือ

แม้กระทั่งโหลดแลค็เชอร์ที่มีการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย Top Ten ของโลกกยั็งได้ ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่า

ไม่ว่าจะเรียนที่ไหนในปัจจุบันกไ็ม่แตกต่างกนัเทา่ใดนัก 

ในการวิจัยน้ี หลักสตูร MBA หมายถึง หลักสูตรปริญญาโทที่เรียนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ที่

เป็นหลักสูตรสายวิชาชีพระดับสูงเพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่บุคคลากรให้สอดคล้องกับต าแหน่งการ

บริหารในอนาคต ภายใต้ความเช่ือถือที่ว่าหลักสูตร MBA เป็นหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของระบบ

ธุรกิจที่ต้องบ่มเพาะบุคลากรในต าแหน่งบริหาร โดยไม่จ ากัดว่าอุตสาหกรรมเหล่าน้ันเป็นอย่างไร หรืออยู่ใน

ภาคธุรกจิประเภทใด อกีทั้งยังไม่จ ากัดว่าบริบทของเศรษฐกิจจะเป็นเช่นใด ในที่น้ีหมายถึงหลักสูตร MBA ที่

น าเสนอโดยมหาวิทยาลัยเอกชน ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในคร้ังน้ี ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2541)ได้อ้าง

ถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Mix) ของ Philip Kotler หลัก 7Ps เป็น

แนวคิดส าหรับการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแขง็ของสนิค้าและบริการในด้านการตลาดโดยพิจารณาจากปัจจัย 7 

ประการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ ์ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล/พนักงาน กายภาพ

และการน าเสนอ ด้านกระบวนการ Kardes, Cronley, and Cline (2011, p. 8)ให้ความหมายของ

พฤติกรรมผู้บริโภคว่าหมายถึงกจิกรรมทั้งหมดของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกบัการซ้ือ การใช้ การทิ้งสินค้าและ
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บริการ รวมไปถึงอารมณ์จิตใจ และการตอบสนองเชิงพฤติกรรมที่เกิดข้ึนล่วงหน้า ขณะใชสินค้าหรือ

บริการ และภายหลังกิจกรรมน้ัน จากค าจ ากัดความของ Kardes, Cronley และ Cline พบว่า การศึกษา

พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการศึกษากิจกรรมของกระบวนการในการใช้สินค้าหรือบริการ โดยครอบคลุม

ตั้งแต่กระบวนการก่อนการซ้ือ ขณะซ้ือ ใช้ และหลังใช สินค้า หรือบริการ โดยให้ความสนใจในการ

ตอบสนองของผู้บริโภคในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ และด้านพฤติกรรม จากการศึกษา

ทฤษฏีดังกล่าวท าให้ทราบว่าส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ  (7Ps) จะมีอิทธิพลท าให้เกิด

พฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 

ดังน้ัน จากความเป็นมาข้างต้นของงานวิจัยน้ีผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของส่วน

ประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกเรียนหลักสูตร MBA ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายธุรกิจ หลักสูตร MBA 

ให้ผลประโยชน์แก่ผู้ที่มองหาการจ้างงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผล

ก าไรหรือแม้แต่การเป็นเจ้าของธุรกิจ และหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ทีสนใจในการน าข้อมูลไปเป็น

แนวทางในการศึกษาต่อไป 

 

2.  วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกเรียนหลักสูตร MBA ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร  

2.2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกเรียนหลักสูตร MBA ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

2.3 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการที่มีต่อพฤติกรรม

การเลือกเรียนหลักสตูร MBAของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

3.  สมมติฐานการวิจยั 

สมมติฐานข้อ 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะส่วนบุคคล

แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการการเลือกเรียนหลักสตูร MBA แตกต่างกนั (H1) 

สมมติฐานข้อ 2. ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือก

เรียนหลักสตูร MBA ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร (H2) 

 

4.  ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

4.1 สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตร MBA              

ของมหาวิทยาลัยเอกชนให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้เรียนและตลาดงานกลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภค 
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4.2 สามารถน าผลข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนดกลยุทธ์ทาง

การตลาดที่สอดคล้องกบัความต้องการของผู้เรียนหลักสูตร MBA ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.3 ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยและผู้ที่สนใจทั่วไปที่จะน าข้อมูลจากการวิจัยน้ีไป

เป็นแนวทางในการศึกษาเร่ืองที่เกี่ยวข้องต่อไป เช่น ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกเรียนของ

นักศึกษาในประเทศอาเซียน เป็นต้น 

 

5.  ขอบเขตของการวิจยั 

ขอบเขตด้านประชากรและพื้ นที่  ได้แก่ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร MBA ของ

มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยหลักสูตร MBA หมายถึง หลักสูตร

ปริญญาโทที่เรียนเกี่ยวกบัการบริหารธุรกจิ  

ขอบเขตดา้นเนื้ อหา เป็นการศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ 

(7Ps) ตามแนวคิดของ คอตเลอร์ (Kotler, 2000, p. 14) ที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกเรียนหลักสูตร 

MBA ตามแนวคิดของ Kardes, Cronley, and Cline (2011, p. 8) 

ขอบเขตดา้นระยะเวลา ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเกบ็รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 

2560 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 

 

6.  ระเบยีบวิธีวิจยั 

6.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัย

เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน ดังน้ันทางผู้วิจัยจึงเลือกใช้สูตรของ Cochran 

(1997) โดยก าหนดค่าความเช่ือม่ันที่ 95% 

6.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก

แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามาประยุกต์เป็นเคร่ืองมือที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนเอง โดยแบ่งออกเป็น 

3 ส่วน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล มีทั้งสิ้น 6 ข้อ โดยเป็นแบบสอบถาม

แบบเลือกตอบตามรายการ (Checklist) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และ

ประสบการณ์การท างาน 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกเรียนหลักสูตร MBA มีทั้งสิ้น 8 ข้อ 

โดยยึดตามการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 6 Ws 1H ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบตามรายการ 

(Checklist) ประกอบด้วย สาขาวิชาในหลักสูตร MBA ช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอน เหตุผลในการ

เลือกเรียน MBA บุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกเรียน MBA แหล่งเงินทุนที่ใช้จ่ายในการศึกษา 

มหาวิทยาลัยที่ศึกษา และรายการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสตูร  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการที่มีต่อ

พฤติกรรมการเลือกเรียนหลักสูตร MBA มีทั้งสิ้น 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
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ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล หรือพนักงาน ด้านกายภาพและการ

น าเสนอ และด้านกระบวนการ มี 39 ข้อ โดยใช้มาตราวัดแบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยก าหนดระดับ

ความคิดเหน็ในแต่ละช่วงไว้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2548, น. 193-194) ดังน้ี 

ระดับ 5      คะแนนเฉล่ียระหว่าง 4.21 – 5.00  หมายถึง  เหน็ด้วยอย่างย่ิง 

ระดับ 4  คะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.41 – 4.20  หมายถึง  เหน็ด้วย 

ระดับ 3       คะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.61 – 3.40  หมายถึง  เฉยๆ 

ระดับ 2       คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.81 – 2.60  หมายถึง  ไม่เหน็ด้วย 

ระดับ 1       คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.00 – 1.80  หมายถึง  ไม่เหน็ด้วยอย่างย่ิง 

6.3 ด าเนินการวิเคราะห์และประเมินผล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าร้อยละ (Percentage) 

การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution)ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ

ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) สถิติ

ไคสแควร์ (χ
2
-test) และใช้สถิติท ี(t-test) 

 

7.  ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

7.1 ลักษณะส่วนบุคคล  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25-30 ปี รองลงมาคือ อายุต ่ากว่า 25 ปี 

อายุ 31-35 ปี อายุ 36-35 ปี และน้อยที่สุดอายุต้ังแต่ 41 ปีขึ้นไป ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่ มีสถานภาพ

โสด รองลงมาคือ สมรส แยกกนัอยู่ และน้อยที่สดุสถานภาพหย่าร้าง ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว รับ

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ เพ่ิงศึกษาจบในระดับปริญญาตรี และน้อยที่สุดคือ อาชีพอื่นๆ เช่น เป็นแม่บ้าน เป็น

ต้น ตามล าดับ ซ่ึงมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,000-30,000 บาท/เดือน รองลงมาคือ รายได้ต ่ากว่า 

20,000 บาท/เดือน รายได้มากกว่า 40,001 บาท/เดือน รายได้ 30,001-35,000 บาท/เดือน และน้อย

ที่สุดคือรายได้ 35,001-40,000 บาท/เดือน ตามล าดับ มีประสบการณ์การท างาน 3-4 ปี รองลงมาคือมี

ประสบการณ์การท างาน 1-2 ปี ประสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปี ประสบการณ์การท างาน 5-6 ปี ยัง

ไม่มีประสบการณ์การท างาน และน้อยที่สดุคือมีประสบการณ์การท างาน 7-10 ปี ตามล าดับ 

ดังน้ันผู้ประกอบการควรเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเพศหญิง อายุ 25-30 ปี สถานภาพโสด มี

อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีประสบการณ์การท างาน 3-4 ปี รายได้ต่อเดือน 20,000-30,000 บาท

ต่อเดือน มาเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการก าหนดกลยุทธท์างการตลาด 

7.2 พฤติกรรมการเลือกเรียนหลักสตูร MBA 

นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เรียนสาขาวิชา การตลาด การ

จัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ การบัญชี การเงิน การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และน้อยที่สุดคือ

เรียนสาขาวิชาอื่นๆ เช่น ธุรกจิประกนัภัย การประกอบการเชิงบูรณาการ ธุรกจิอาเซียน เป็นต้น ตามล าดับ 
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โดยเลือกเรียนในช่วงเวลาปกติ (เสาร์-อาทติย์) ภาคค ่า (จันทร์-ศุกร์)  ภาคค ่า (เสาร์-อาทติย์) และน้อย

ที่สดุคือเลือกเรียนในช่วงเวลาปกติ (จันทร์-ศุกร์) ตามล าดับ  

นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลที่เลือกเรียนหลักสูตร 

MBA เพราะพัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับ รองลงมาคือ คิดว่าความรู้ในระดับปริญญาตรีไม่เพียงพอ 

ต้องการต าแหน่งหน้าที่การงานที่ม่ันคง ต้องการทางเลือกในอาชีพที่หลากหลาย มหาวิทยาลัยน้ันมีช่ือเสียง 

เป็นความประสงค์ของผู้ปกครอง มีทุนการศึกษาให้ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท เพ่ือนชักจูง/แนะน า มีการ

ผ่อนผันค่าใช้จ่ายได้ เหตุผลอื่นๆ เช่น เพ่ิมเงินเดือน ต้องการแต่งงาน  เป็นต้น และเหตุผลที่เลือกน้อย

ที่สดุคือ มีการร่วมมือกบัสถาบันการเงินในการให้กู้ยืมเรียน ตามล าดับ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

คือ ตนเอง รองลงมาคือ ครอบครัว/ผู้ปกครอง คู่รัก/แฟน เพ่ือน และบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ

น้อยที่สุดคืออื่น ๆ ตามล าดับ แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการศึกษาคือ เงินทุนส่วนตัว รองลงมาคือ ทุนรัฐบาล 

ทุนเอกชน และน้อยที่สดุคือแหล่งเงินทุนอื่นๆ ตามล าดับ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัย 

อสัสมัชัญ (เอแบค) และน้อยที่สดุคือมหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆเช่น มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัย

สยาม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นต้น ตามล าดับ ซ่ึงส่วนใหญ่รายการค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระคือเร่ืองของ

ค่าหน่วยกิต รองลงมาคือ ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าห้องปฏิบัติการ ค่าขึ้ นทะเบียนนักศึกษาใหม่ กิจกรรม

พิเศษ และน้อยที่สุดคือ ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระอื่น ๆ เช่น ค่าหนังสือ ค่าประกันของเสียหาย ค่าปรับการ

ช าระเงินล่าช้า เป็นต้น ตามล าดับ 

ดังน้ันผู้ประกอบการควรเลือกช่วงเวลาในการจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาปกติ (เสาร์-

อาทิตย์) ศึกษาอยู่สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นส่วนใหญ่ เหตุผลที่เลือกเรียนหลักสูตร

MBAเพราะต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับ ตัดสนิใจเลือกเรียนหลักสูตร MBA ด้วยตนเอง ใช้แหล่ง

เงินทุนส่วนตัวในการศึกษา มีรายการค่าหน่วยกติที่ต้องช าระในการศึกษา 

7.3 ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิบริการที่มีต่อการเลือกเรียนหลักสตูร MBA 

ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการที่มีต่อการเลือกเรียนหลักสูตร MBA ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์/หลักสูตร 

ด้านราคา/ค่าใช้จ่าย ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล/พนักงาน ด้าน

กายภาพและการน าเสนอ และด้านกระบวนการให้บริการ ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า ด้านกายภาพและการน าเสนอ เป็นด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ 

ด้านบุคคล/พนักงาน ด้านผลิตภัณฑ์/หลักสูตร ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ด้านกระบวนการให้บริการ และน้อยที่สุดคือ ด้านราคา/ค่าใช้จ่าย ตามล าดับ 

ดังน้ัน ผู้ประกอบการควรเลือกส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการที่มีระดับความส าคัญ

ในภาพรวมมากที่ส ุดอย่างด้านกายภาพและการน าเสนอเป็นอันดับแรก เช่น สภาพแวดล้อมของ
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มหาวิทยาลัย บริเวณอาคารที่สวยงามสะอาดปลอดภัย ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย และความพร้อมของสื่อ

อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทนัสมัย 

7.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะส่วนบุคคล

แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกเรียนหลักสูตร MBA แตกต่างกัน (H1) จากสมมติฐานดังกล่าว พบว่า 

เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรม

การเลือกเรียนหลักสตูร MBA ในด้านช่วงเวลาปกติ (เสาร์-อาทติย์) ศึกษาอยู่สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์เป็นส่วนใหญ่ เหตุผลที่เลือกเรียนหลักสูตร MBAเพราะต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นที่

ยอมรับ ตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตร MBA ด้วยตนเอง ใช้แหล่งเงินทุนส่วนตัวในการศึกษา มีรายการค่า

หน่วยกิตที่ต้องช าระในการศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของประดิษฐ์พงศ์ โตธรรมเจริญ (2555) ได้

ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ ระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐบาลกับ

มหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25-30 ปี มีอาชีพเป็น

พนักงานบริษัทเอกชน มีประสบการณ์ในการท างาน 1-2 ปี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 20,000 บาท 

ก าลังศึกษาอยู่ในโปรแกรมศึกษาระดับปริญญาโทภาคสมทบ/พิเศษ ต้องการให้จัดการเรียนการสอนในช่อง

เวลาปกติ (เสาร์-อาทติย์) เลือกประเภทงานวิจัยที่เป็นสารนิพนธ์/งานวิจัยทั่วไปในการเรียนระดับปริญญา

โท และมีความต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนรู้ปรับพ้ืนฐานก่อนเข้าเรียน สาขาที่สนใจคือการจัดการ

ทั่วไป แรงจูงใจที่ท  าให้ตัดสินใจเลือกเรียนต่อในระดับปริญญาโทคือใช้เป็นวุฒิการศึกษาเพ่ือปรับต าแหน่ง

งาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของกนกวรรณ สุวรรณท ีและสุนิสา นาคะเต (2555) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่

ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทระหว่างในประเทศกับต่างประเทศในหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA กรณีศึกษา นักศึกษาช้ันปีที่4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่ก  าลังศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศ 

เหตุผลที่ใช้ในการศึกษาต่อส่วนใหญ่คือ เพ่ือต้องการเพ่ิมพูนความรู้ อิทธิพลในการตัดสินใจศึกษาต่อคือ 

ตนเอง และมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมสงูสดุคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สมมติฐานข้อ 2. ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือก

เรียนหลักสูตร MBA ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร (H2) จากสมมติฐาน

ดังกล่าว พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือในด้านเหตุผลที่

เลือกเรียน แต่ในส่วนของส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล/พนักงาน ด้านกายภาพและการน าเสนอ 

และด้านกระบวนการให้บริการ ทุกด้านมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกเรียนหลักสูตร MBAที่แตกต่างกัน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของจันทร์เจ้า สุภรรุ่งเจริญ และนภดล ยุทธสุขประเสริฐ (2549) ได้ท าการวิจัยเร่ือง 

ปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านความจ าเป็นในการ

ประกอบอาชีพ เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ปัจจัยด้านช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้าน
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หลักสูตรการเรียนการสอน ด้านความมุ่งหวังของตัวเอง ด้านอาคารสถานที่ ด้านอิทธิพลของบุคคลที่

เกี่ยวข้อง และด้านความสะดวกในการเดินทาง ตามล าดับ และเม่ือท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 

8. ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

1) นักศึกษาหลักสตูร MBA มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครต่างให้ความส าคัญกับ

การจัดการเรียนการสอนนอกเวลา (เสาร์-อาทิตย์) ท าให้สะดวกในการมาเรียนเพราะเป็นวันหยุด เพราะ

หลายๆท่านอาจไม่สะดวกที่จะมาเรียนในช่วง จันทร์-ศุกร์ อีกทั้งการรวมการไปศึกษาดูงานต่างประเทศไว้

ในหลักสูตรการเรียนการสอนน้ัน นักศึกษาหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครยัง

ไม่เหน็ความส าคัญ เพราะคิดว่า สิ้นเปล้ือง ไม่มีประโยชน์ ดังน้ันทางมหาวิทยาลัยควรมีการอธิบายให้ทราบ

ถึงประโยชน์ของการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 

2) นักศึกษาหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารจากทางหลักสูตร MBAหรือมหาวิทยาลัยได้น้อยมาก นอกจากทาง Website  Facebook ของทาง

หลักสูตรหรือทางมหาวิทยาลัยถ้าไม่เข้าไปดูกไ็ม่สามารถรับรู้ข่าวสารได้เลย ควรมีการประชาสัมพันธ์ทาง

สื่ออื่นบ้าง เช่น TV วิทยุ เพ่ือให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้สะดวกย่ิงขึ้น 

3) นักศึกษาหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างให้ความส าคัญ

กับราคา/ค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับน้อยมาก เพราะมหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งไม่มีการให้ผ่อนผันค่าใช้จ่าย

ในการเรียน ซ่ึงท าให้นักศึกษาได้รับความเดือนร้อนเพราะหาเงินจ านวนมากมาไม่ทนั ท าให้อาจหมดสิทธิ์

สอบได้ ดังน้ันจึงควรมีการให้ผ่อนผันค่าใช่จ่ายได้ โดยไม่คิดค่าปรับ 

4) นักศึกษาหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การ

ให้บริการในสถานศึกษาบางแห่งบุคลากรไม่ย้ิมแย้ม ไม่สนใจลูกค้า ไม่ให้ข้อมูลใดๆ การบริการกช้็า ไม่

สามารถตอบข้อมูลลูกค้าได้  ดังน้ันจึงควรให้ความสนใจในการบริการคือ ย้ิม อ่อนน้อม เป็นมิตร 

สามารถให้ค าแนะน าได้ 

 

9. งานวิจยัทีเ่กีย่วเนือ่งในอนาคต 

เน่ืองจากในการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในเชิงปริมาณ อาจท า ให้ได้ข้อมูลที่ยังไม่ลึก

เพียงพอ ดังน้ันในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการใช้การศึกษาโดยการสัมภาษณ์นักศึกษาหรือผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องอื่น ๆ ร่วมกันเพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก นอกจากน้ีงานวิจัยในอนาคตอาจจะศึกษาปัจจัยที่ส่งผล

ต่อพฤติกรรมการเลือกเรียนของนักศึกษาในประเทศอาเซียนเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับ

ตลาดนักศึกษาในระดับอาเซียน เช่น ประเทศเวียดนาม เพ่ือหากลยุทธ์ทางการตลาดที่ตรงกับความ

ต้องการของผู้บริโภคในประเทศเวียดนาม 
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