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ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ  

สาขาวิชาการตลาดของนักเรียนในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาในหลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา

การตลาดของนักเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ของนักเรียนท่ีตดัสินใจศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  2) เพ่ือศึกษา

ความสมัพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดทางการตลาด ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการตัง้ราคา 

ปัจจยัด้านการจดัจําหน่าย ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัด้านบุคคล ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ

ต่างๆ และปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจศกึษาในหลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา

การตลาดของนกัเรียนในเขตอําเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี โดยกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ ประชาชน

ทัว่ไปทัง้ชายและหญิงท่ีมีอาย ุ18 – 45 ปี ในเขตอําเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี โดยขนาดของกลุ่มตวัอย่างในครัง้นี ้

มีจํานวน 400 ตวัอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี ค่าเฉลี่ยร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient) เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆ ในการทดสอบสมมติุฐานในระดบั

ความเช่ือมัน่ท่ี 95 % 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในการตดัสินใจศึกษาต่อในหลกัสูตรบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการตลาด กลุ่มตวัอย่างได้ให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ทางกายภาพ, 

ปัจจยัด้านสถานท่ี, ปัจจยัด้านบคุคล, ปัจจยัด้านราคา, ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์, ปัจจยัด้านกระบวนการ และปัจจยั

ด้านการสง่เสริมการตลาด ตามลําดบั 

ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ทางกายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในหลกัสตูรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา

การตลาด ลําดบัแรกท่ีมีความสําคญัอยู่ในระดบัมาก คือ การมีอปุกรณ์ส่งเสริมการเรียนท่ีสะดวก ทนัสมยั เช่น 

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ห้องสมดุ 

ปัจจยัด้านสถานท่ีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจศกึษาต่อในหลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ลําดบั

แรกท่ีมีความสําคญัอยู่ในระดบัมาก คือ สถานท่ีเรียนสะดวกตอ่การคมนาคม 

                                                           
1 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลยัสนัตพล จ.อดุรธานี 41000 

Marketing Program, Faculty of Business Administration, Santapol College,  Udonthani  41000     
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ปัจจยัด้านบคุคลท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจศกึษาตอ่ในหลกัสตูรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ลําดบัแรก

ท่ีมีความสําคญัอยู่ในระดบัมาก คือ อาจารย์ผู้สอนมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ 

 

ปัจจยัด้านราคาท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจศกึษาตอ่ในหลกัสตูรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดลําดบัแรกท่ี

มีความสําคญัอยู่ในระดบัมาก คือ การชําระเงินคา่เลา่เรียนเป็นงวดๆ ได้ 

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจศกึษาตอ่ในหลกัสตูรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ลําดบั

แรกท่ีมีความสําคญัอยู่ในระดบัมาก คือ เนือ้หารายวิชาในหลกัสตูร 

ปัจจัยด้านกระบวนการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในหลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

ลําดบัแรกท่ีมีความสําคญัอยู่ในระดบัมาก คือ ขัน้ตอนในการรับสมคัรไมยุ่่งยาก 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา

การตลาด ลําดบัแรกท่ีมีความสําคญัอยู่ในระดบัมาก คือ สว่นการสง่เสริมการขาย โดยให้ความสําคญัอยู่ในระดบั

มากในการสง่เสริมการขายด้วยการลดราคาคา่เรียน/คา่หน่วยกิต และสว่นการประชาสมัพนัธ์ โดยให้ความสําคญั

ความสําคญัอยู่ในระดบัมากในการประชาสมัพนัธ์ด้วยการประชาสมัพนัธ์ทางเวบ็ไซด์ (Web Site) 
 

คาํสาํคัญ : การตดัสินใจศกึษาตอ่       หลกัสตูรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด     สว่นประสมทางการตลาด     

 

Abstract 

The purpose of this research was to study the service marketing mix factors such as product, 

price, place, promotion, people, process and physical evidence affect to student’s decision on 

enrolling the Business Administration in Marketing Program, Muang District, Udonthani province. The 

study was conducted questionnaires to collect 400 samples of the sixth grade (secondary school) 

students who live in Muang District, Udonthani province. The data was analyzed by descriptive 

statistics and present in the form of percentage, frequency, mean, and Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient. 

 It was found that the service marketing mix factors affect student to attend Business 

Administration in Marketing were an important priority and high ranking level affecting students with 

namely physical evidence, place, people, price, product, process and promotion factor. 

 1. Physical Evidence factor which affect student’s decision on enrolling the Business 

Administration in Marketing program as first with mean of high level was high technology equipment.  

2. Place factor which affect student’s decision on enrolling the Business Administration in 

Marketing program as first with mean of high level was convenience transportation. 

3. People factor which affect student’s decision on enrolling the Business Administration in 

Marketing program as first with mean of high level was well – known instructors. 
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4. Price factor which affect student’s decision on enrolling the Business Administration in 

Marketing program as first with mean of high level was offering part – payment  or installments plan 

for tuition fees.  

5. Product factor which affect student’s decision on enrolling the Business Administration in 

Marketing program as first with mean of high level was curricular. 

6. Process factor which affect student’s decision on enrolling the Business Administration in 

Marketing program as first with mean of high level was easy and convenience of enrollment. 

7. Promotion factor which affect student’s decision on enrolling the Business Administration in 

Marketing program as first with mean of high level were sales promotion with discount tuition fees 

plan and public relations with web site. 
 

Keywords : marketing mix factors      student’s decision on enrolling      Business Administration in Marketing Program 

E – mail : times_groovy@hotmail.com 
 

คาํนํา 

ปัจจุบันการศึกษาเป็นสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถในสายงาน

บริหารธุรกิจออกสู่ตลาดมากขึน้ ดงันัน้สถาบนัการศกึษาทัง้ภาครัฐและเอกชนต่างๆ จึงเล็งเห็นความสําคญัของ

การผลิตบุคลากรท่ีมีความสามารถด้านการตลาดมากขึน้  ในแต่ละปีจะมีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนใน

ระดับอุดมศึกษาเป็นจํานวนมาก หลายสถาบันทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ดําเนินการเปิดหลักสูตร

บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการตลาดขึน้ และ จงึทําให้นกัเรียนหรือนกัศกึษามีโอกาสเลือกเรียนตอ่ในแตล่ะสถาบนั 

ในโอกาสนีน้กัเรียนท่ีกําลงัศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย, ระดบัอาชีวศกึษา หรือพนกังานของ

องค์กรต่างๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน ดงันัน้ การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาใน

หลกัสตูรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดของนกัเรียนในเขตอําเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี จึงเป็นการศกึษาท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ วิจัยในการทราบถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของกลุ่มผู้สนใจ รวมทัง้ทราบถึงพฤติกรรม

และทศันคติท่ีมีต่อหลกัสตูร เพ่ือทางสถาบนัการศกึษาจะสามารถนําข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาไปใช้ประโยชน์ใน

ด้านการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันและเพ่ือเป็นข้อมูลในการประชาสมัพันธ์      

ให้คําปรึกษา แนะแนวทางในการศึกษาต่อแก่ผู้ ท่ีสนใจต่อไป อีกทัง้เพ่ือให้สถาบันสามารถผลิตบุคลากรท่ีมี

คณุภาพออกสูส่งัคมและนํามาซึง่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติตอ่ไป 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาในหลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา

การตลาดของนกัเรียนในเขตอําเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี มีวิธีการดําเนินการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
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ทําการสุ่มตวัอย่างจากประชากรผู้ ท่ีกําลงัศึกษาอยู่ในระดบัปวช. ปวส.และมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมี

ความสนใจศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษาในพืน้ท่ีเขตอําเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี โดยมีกลุ่มตวัอย่างจํานวน 400 

คน ใช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบ Convenience Sampling 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ 1) ข้อมลูประชากรศาสตร์ 

2) ข้อมลูพฤติกรรมการเลือกสมคัรเข้ารับการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา และ 3) ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ี

มีผลตอ่การตดัสินใจเข้าศกึษาในหลกัสตูรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมลูในส่วนของข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง โดยค่าสถิติท่ีใช้คือ ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. การวิเคราะห์หาคา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร

ตา่งๆ ในการทดสอบสมมติุฐานในระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 % 
 

ผลและวิจารณ์ 

การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัโดยใช้วิธีการสํารวจ (Survey Research) โดยมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร ได้แก่ ประชากรผู้ ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในระดบัปวช. ปวส.และมธัยมศึกษาตอน

ปลาย ท่ีมีความสนใจศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษา โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ ประชาชนทัว่ไป

ทัง้ชายและหญิงท่ีมีอาย ุ18 – 45 ปี ในเขตอําเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี ขนาดของกลุ่มตวัอย่างในครัง้นี ้มีจํานวน 

400 ตวัอย่าง พบวา่ 

โปรแกรมการศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาตรีท่ีสนใจ กลุม่ตวัอย่างมีความสนใจศกึษาต่อในระดบัปริญญา

ตรีในโปรแกรมภาคปกติ (เรียนวนัจนัทร์ – วนัศกุร์) มากท่ีสดุ จํานวน 253 คน (ร้อยละ 63.3), รองลงมาคือ สนใจ

ศึกษาต่อโปรแกรมภาคสมทบ (เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์) จํานวน 97 คน (ร้อยละ 24.3), สนใจศึกษาต่อ

โปรแกรมภาคปกติ (เรียนวนัพุธ – วนัอาทิตย์) จํานวน 46 คน (ร้อยละ 11.5) และสนใจศึกษาต่อโปรแกรมอ่ืนๆ 

จํานวน 4 คน (ร้อยละ 1.0) ตามลําดบั 

ความคิดเห็นในความเข้าใจตอ่งานด้านการตลาด กลุ่มตวัอย่างมีความเข้าใจต่อความเก่ียวข้องของงาน

ด้านการตลาดเม่ือจดัลําดบั 5 อนัดบั ได้ดงันี ้อนัดบัท่ี 1 คือ มีงานเก่ียวข้องกบัการขาย จํานวน 107 คน (ร้อยละ 

26.8) อนัดบัท่ี 2 คือ มีงานเก่ียวข้องกบัการจดักิจกรรมพิเศษ จํานวน 111 คน (ร้อยละ 27.8), อนัดบัท่ี 3 คือ มี

งานเก่ียวข้องกบัการโฆษณา จํานวน 113 คน (ร้อยละ 28.3), อนัดบัท่ี 4 คือ มีงานเก่ียวข้องกับการวิจัยความ

ต้องการของลูกค้า จํานวน 107 คน (ร้อยละ 26.8) และอนัดบัท่ี 5 คือ มีงานเก่ียวข้องกบัการวางแผนทางธุรกิจ 

จํานวน 156 คน  (ร้อยละ 39.0)  

ความสนใจในการศึกษาต่อในหลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด กลุ่มตวัอย่างมีความสนใจ

ศกึษาตอ่ จํานวน 321 คน (ร้อยละ 80.3) สําหรับผู้ ท่ีไมส่นใจศกึษาตอ่ จํานวน 79 คน (ร้อยละ 19.8) 
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เหตผุลท่ีสนใจศกึษาต่อในหลกัสตูรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด พบว่า เหตผุลกลุ่มตวัอย่างศกึษา

ต่อเพราะต้องการเพ่ิมวฒิุการศกึษา จํานวน 114 คน (ร้อยละ 46.9) รองลงมาคือ ต้องการได้เงินเดือนเพ่ิมขึน้ 

จํานวน 94 คน (ร้อยละ 38.7), ต้องการเพ่ิมความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน จํานวน 88 คน (ร้อยละ 36.2), 

ต้องการมีงานท่ีมัน่คงขึน้ จํานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 35.4, ต้องการเพ่ิมพูนความรู้เฉพาะด้าน จํานวน 82 คน 

(ร้อยละ 33.7), ต้องการเพ่ิมแนวทางในการประกอบธุรกิจ จํานวน 81 คน (ร้อยละ 33.3), ต้องการเปลี่ยนสาย

อาชีพ จํานวน 72 คน (ร้อยละ 29.6), ต้องการได้รับการยอบรับจากสงัคมในด้านความรู้ความสามารถ จํานวน 59 

คน (ร้อยละ 24.3), ต้องการมีฐานะเดน่ในสงัคม จํานวน 50 คน (ร้อยละ 20.6), ต้องการตามสมยันิยม จํานวน 33 

คน (ร้อยละ 13.6) ตามลําดบั 

เหตผุลท่ีไมส่นใจศกึษาตอ่ในหลกัสตูรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  พบวา่ เหตผุลกลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่ไม่สนใจศกึษาต่อเพราะไม่ได้รับการสนบัสนุนจากผู้ปกครอง จํานวน 114 คน (ร้อยละ 46.9) รองลงมาคือ 

เหตผุลเพราะหางานทํายาก จํานวน 97 คน (ร้อยละ 39.9), เหตผุลเพราะไม่มัน่คงในการประกอบอาชีพ จํานวน 

94 คน (ร้อยละ 38.7), เหตผุลเพราะเงินเดือนไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดหวงั จํานวน 82 คน (ร้อยละ 33.7) และเหตผุล

เพราะอาชีพไมเ่ป็นท่ีรู้จกัในสงัคม จํานวน 52 คน (ร้อยละ 21.4) ตามลําดบั 

การวิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัสว่นประสมการตลาดท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกเรียนของนกัเรียนในหลกัสตูร

บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด สามารถลําดบัความสําคญั ได้ดงันี ้

ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ  พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัในระดบัมาก ( x  = 4.07) โดย

เรียงลําดบัรายข้อได้ดงันี ้มีอปุกรณ์ส่งเสริมการเรียนท่ีสะดวกทันสมยั เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ห้องสมดุ, 

การมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั/วิทยาลยั, ความสมัพันธ์ของศิษย์เก่ากบัสถาบัน เช่น การจัดรวมรุ่น, ภาพพจน์

ของคณะท่ีเรียน, มีสื่อการสอนท่ีทนัสมยั, ความภาคภูมิใจหลงัจบหลกัสตูร, ศิษย์เก่าของสถาบนัเป็นผู้ มีช่ือเสียง

และเป็นท่ียอมรับของสงัคม, คํารับรองจากคนใกล้ชิด เพ่ือน รุ่นพ่ี, และเปิดสอนหลกัสตูรนีม้านาน ตามลําดบั 

ปัจจยัด้านสถานท่ี  พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัในระดบัมาก ( x  = 3.96) เรียงลําดบัรายข้อได้

ดังนี ้สถานท่ีเรียนสะดวกต่อการคมนาคม, สถานท่ีเรียนสะอาด บรรยากาศดีและเงียบสงบ, สถานท่ีเรียนดู

สวยงามทนัสมยั, มีเคร่ืองปรับอากาศในห้องเรียน และมีสถานท่ีจอดรถกว้างขวาง ตามลําดบั 

ปัจจยัด้านบคุคล  พบวา่ กลุม่ตวัอย่างให้ความสําคญัในระดบัมาก ( x  = 3.96) โดยเรียงลําดบัรายข้อได้

ดงันี ้อาจารย์ผู้สอนมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ, อาจารย์ท่ีปรึกษาดูแลอย่างอบอุ่นใกล้ชิด, มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ

ต่างๆ มาสอนเพ่ิม, การบริการของเจ้าหน้าท่ีในการรับสมคัร และผู้ เรียนรุ่นพ่ี ร่วมรุ่น และรุ่นน้องเป็นผู้บริหารท่ี

ประสบความสําเร็จในหน้าท่ีการงานสาขาต่างๆ สามารถสร้างความสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจท่ี

เข้มแข็ง ตามลําดบั 

ปัจจยัด้านราคา พบวา่ กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัในระดบัมาก ( x  = 3.94) เรียงลําดบัรายข้อได้ดงันี ้

ชําระเงินคา่เลา่เรียนเป็นงวดๆ ได้, คา่เลา่เรียนต่ํากวา่หลกัสตูรอ่ืน และการคิดคา่ธรรมเนียมเหมาะสม ตามลําดบั 

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์  พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัต่อในระดบัมาก ( x  = 3.90) เรียงลําดบัราย

ข้อได้ดงันี ้เนือ้หาวิชาในหลกัสตูร, จํานวนหน่วยกิตของหลกัสตูร, จํานวนผู้ เรียนท่ีเหมาะสม, มีโปรแกรมให้เลือก

หลากหลาย, ระยะเวลาในการศกึษาตลอดหลกัสูตร, มีการไปทัศนศึกษาดูงาน และการศกึษาตลอดหลกัสูตร 

ตามลําดบั 
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ปัจจยัด้านกระบวนการ  พบวา่ กลุม่ตวัอย่างให้ความสําคญัตอ่ในระดบัมาก ( x  = 3.90) โดยเรียงลําดบั

รายข้อได้ดงันี ้ขัน้ตอนในการรับสมคัรไม่ยุ่งยาก, เอกสารท่ีใช้ในการสมัครไม่ซบัซ้อน, เกณฑ์การเรียนเพ่ือจบ

หลกัสตูร และขัน้ตอนและเกณฑ์ในการสมคัร ตามลําดบั  

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัในระดบัมาก ( x  = 3.88) โดยให้

ความสําคญักบัการสง่เสริมการขายและการประชาสมัพนัธ์ ดงันี ้กิจกรรมด้านการส่งเสริมการขายกลุ่มเป้าหมาย

ให้ความสําคญั 3 อนัดบัแรก ได้แก่  การส่งเสริมการขายด้วยการลดราคาค่าเรียน/ค่าหน่วยกิต, การส่งเสริมการ

ขายด้วยการมีทุนเรียนฟรีตลอดหลกัสตูร สําหรับนกัเรียนเรียนดี และการส่งเสริมการขายด้วยการแจกหนังสือ

เรียน/ตําราเรียนฟรี ตามลําดบั สําหรับกิจกรรมด้านการประชาสมัพนัธ์ท่ีกลุ่มเป้าหมายให้ความสําคญั 3 อนัดบั

แรก ได้แก่ การประชาสมัพนัธ์ทางเว็บไซด์ (Web Site), การประชาสมัพนัธ์ทางใบปลิวแผ่นพับแนะนําหลกัสตูร 

และการประชาสมัพนัธ์ทางป้ายประชาสมัพนัธ์ขนาดใหญ่ ตามลําดบั 

สรุปผลและเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของกลุม่ตวัอย่างท่ีมีความสมัพนัธ์กบัผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกเรียนในหลกัสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คือ เพศ, สายวิชาท่ีสําเร็จการศกึษา, 

สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา สําหรับลักษณะด้านประชากรศาสตร์ท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับผลกระทบต่อการ

ตดัสินใจเลือกเรียน คือ อายแุละรายได้ของกลุม่ตวัอย่าง ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

เพศ พบวา่ เพศหญิงจะมีความสนใจเรียนในหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด (ร้อยละ 

87.79) ซึง่มากกว่าความสนใจของเพศชาย (ร้อยละ 65.94) โดยหากเปรียบเทียบจากสถิติของจํานวนนกัศกึษา

สาขาวิชาการตลาดในปัจจบุนัก็ถือได้วา่มีความสอดคล้องกบัผลการศกึษาดงักลา่ว 

อาย ุพบวา่ ในภาพรวมของกลุม่ตวัอย่างท่ีสนใจเรียนในสาขาวิชาการตลาดจะมีทกุช่วงอาย ุ

รายได้ พบวา่ ในภาพรวมของกลุม่ตวัอย่างท่ีสนใจเรียนในสาขาวิชาการตลาดจะมีทกุระดบัรายได้ 

สายวิชาท่ีสําเร็จการศกึษา พบวา่ สายวิชาจบการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษา แผนการเรียนท่ี 2 (ศิลป์ – 

คํานวณ) จะมีความสนใจเรียนในหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดมากกว่า แผนการเรียนท่ี 1 

(วิทย์-คณิต), แผนการเรียนท่ี 3 (ศิลป์ – ภาษา) และแผนการเรียนท่ี 4 (ศิลป์ทัว่ไป) ตามลําดบั 

สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศกึษาของกลุ่มตวัอย่างในระดบัปวช./ปวส. พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีจบในสาขาวิชา

การตลาด/การขายนัน้มีความสนใจเลือกเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดมากท่ีสุด 

รองลงมาได้แก่ สาขาการโรงแรม, สาขาคอมพิวเตอร์, การจดัการ, การบญัชีและสายอาชีพ ตามลําดบั ซึง่จาก

ข้อมลูดงักลา่วก็มีความสอดคล้องกบัความเป็นจริงคือ นกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาในสาขาวิชาการตลาดในระดบั

ปวช./ปวส.ส่วนใหญ่ก็จะสนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการตลาด รองลงมาคือ สาขาวิชาการ

โรงแรม เน่ืองจากเป็นสายงานด้านวิชาชีพท่ีมีความเก่ียวข้องและสมัพนัธ์กนักบัสาขาวิชาการตลาด  

และจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ        

การตดัสินใจศกึษาในหลกัสตูรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดของนกัเรียนในเขตอําเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี        

มีรายละเอียดดงันี ้
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ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพันธ์กันในระดบัปานกลาง (r = 0.561) กับปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาดมากท่ีสดุ แสดงให้เห็นว่าการใช้ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กบักลุ่มเป้าหมายนัน้จะต้อง

ใช้ควบคู่กับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดซึ่งได้แก่ การประชาสมัพันธ์และการส่งเสริมการขายเพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ นัน่คือการใช้กลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ ได้แก่ การจดัทําเนือ้หาวิชาในหลกัสตูรหรือการกําหนด 

จํานวนหน่วยกิตของหลกัสูตรท่ีเหมาะสม จะต้องอาศยัเคร่ืองมือด้านการประชาสมัพนัธ์เพ่ือให้เกิดการรับรู้และ

สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัองค์กรโดยใช้เคร่ืองมือด้านการส่งเสริมการขายเช่น การมีทุนเรียนฟรีตลอดหลกัสตูร 

สําหรับนกัเรียนเรียนดี หรือแจกฟรีทุนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Note book) แก่ผู้สมคัรเรียน ควบคู่เพ่ือให้กลยุทธ์

ด้านผลิตภณัฑ์เกิดประสิทธิภาพในการสร้างความสนใจให้กลุม่ตวัอย่าง 

ปัจจยัด้านราคา  มีความสมัพันธ์กนัในระดบัปานกลาง (r = 0.485) กับปัจจยัด้านสถานท่ีมากท่ีสุด 

แสดงให้เห็นว่าการใช้ปัจจัยด้านราคาเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มเป้าหมายนัน้จะต้องใช้ควบคู่กับปัจจัยด้าน

สถานท่ี นัน่คือการใช้กลยทุธ์ด้านราคาซึง่ได้แก่ ค่าเล่าเรียนต่ํากว่าหลกัสตูรอ่ืน หรือการชําระเงินค่าเล่าเรียนเป็น

งวดๆ ได้จะต้องอาศัยเคร่ืองมือด้านสถานท่ี ได้แก่ สถานท่ีเรียนสะดวกต่อการคมนาคม หรือสถานท่ีเรียนดู

สวยงามทนัสมยั เพ่ือให้กลยทุธ์ด้านราคาเกิดประสิทธิภาพในการสร้างความสนใจให้กลุม่ตวัอย่าง 

ปัจจยัด้านสถานท่ี มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัมาก (r = 0.685) กบัปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาดมาก

ท่ีสดุ แสดงให้เห็นวา่การใช้ปัจจยัด้านสถานท่ีเพ่ือสร้างแรงจงูใจให้กบักลุ่มเป้าหมายนัน้จะต้องใช้ควบคู่กบัปัจจยั

ด้านการส่งเสริมการตลาด นัน่คือการใช้กลยุทธ์ด้านสถานท่ี เช่น สถานท่ีเรียนสะดวกต่อการคมนาคม/สถานท่ี

เรียนดูสวยงามทันสมัยได้จะต้องอาศัยเคร่ืองมือด้านการส่งเสริมการตลาดซึ่งได้แก่ การประชาสัมพันธ์และ      

การสง่เสริมการขาย เพ่ือให้กลยทุธ์ด้านสถานท่ีเกิดประสิทธิภาพในการสร้างความสนใจให้กลุม่ตวัอย่าง 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสงู (r = 0.704) กบัปัจจยัด้านบุคคลมาก

ท่ีสดุ แสดงให้เห็นว่าการใช้ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กบักลุ่มเป้าหมายนัน้จะต้องใช้

ควบคู่กบัปัจจยัด้านบุคคล นัน่คือ การใช้กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดซึง่ได้แก่ การประชาสมัพนัธ์และการ

สง่เสริมการขาย จะต้องสื่อสารข้อมลูและสร้างความสนใจให้แก่กลุ่มตวัอย่างโดยอาศยัเคร่ืองมือด้านบุคคล เช่น 

การแสดงให้เห็นถงึการท่ีสถาบนัมีอาจารย์ผู้สอนมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ/อาจารย์ท่ีปรึกษาดแูลอย่างอบอุ่นใกล้ชิด 

เพ่ือให้กลยทุธ์ด้านการสง่เสริมการตลาดเกิดประสิทธิภาพในการ 

ปัจจยัด้านบคุคล มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสงู (r = 0.707) กบัปัจจยัด้านกระบวนการมากท่ีสดุ แสดง

ให้เห็นว่าการใช้ปัจจัยด้านบุคคลเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มเป้าหมายนัน้จะต้องใช้ควบคู่กับปัจจัยด้าน

กระบวนการ นัน่คือ การใช้กลยุทธ์ด้านบุคคลซึง่ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ/อาจารย์ท่ีปรึกษา

ดแูลอย่างอบอุน่ จะต้องอาศยักระบวนการในการให้บริการเช่น ขัน้ตอนในการรับสมคัรไม่ยุ่งยาก/เอกสารท่ีใช้ใน

การสมคัรไมซ่บัซ้อน เพ่ือให้กลยทุธ์ด้านการสง่เสริมการตลาดมีประสิทธิภาพสร้างความสนใจให้กลุม่ตวัอย่าง 

ปัจจยัด้านกระบวนการ มีความสมัพนัธ์ในระดบัสงู (r = 0.707) กบัปัจจยัด้านบุคคลมากท่ีสดุ แสดงให้

เห็นว่าการใช้ปัจจัยด้านกระบวนการเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มเป้าหมายนัน้จะต้องใช้ควบคู่กับปัจจัยด้าน

บคุคล นัน่คือ การใช้กลยทุธ์ด้านกระบวนการ ซึง่ได้แก่ ขัน้ตอนในการรับสมคัรไมยุ่่งยาก/เอกสารท่ีใช้ในการสมคัร

ไมซ่บัซ้อน จะต้องอาศยัเคร่ืองมือด้านบคุคล เช่น การบริการของเจ้าหน้าท่ีในการรับสมคัร และอาจารย์ท่ีปรึกษา

มีการดแูลอย่างอบอุน่ เพ่ือให้กลยทุธ์ด้านกระบวนการเกิดประสิทธิภาพในการสร้างความสนใจให้กลุม่ตวัอย่าง 
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ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสงู (r = 0.656) กบัปัจจยัด้านบุคคลมาก

ท่ีสดุ แสดงให้เห็นวา่การใช้ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กบักลุ่มเป้าหมายนัน้จะต้องใช้

ควบคู่กับส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคล นัน่คือ การใช้กลยุทธ์ด้านลกัษณะทางกายภาพ ซึง่ได้แก่ การมี

ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัหรือภาพพจน์ของคณะท่ีเรียน จะต้องอาศยัเคร่ืองมือด้านบุคคล เช่น อาจารย์ผู้สอนมี

ช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ/อาจารย์ท่ีปรึกษาดูแลอย่างอบอุ่น เพ่ือให้กลยุทธ์ด้านลักษณะทางกายภาพเกิด

ประสิทธิภาพในการสร้างความสนใจให้กลุม่ตวัอย่าง 

จงึสรุปได้ว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภณัฑ์, ราคา, สถานท่ี, การส่งเสริมการตลาด, 

บุคคล, กระบวนการและภาพลกัษณ์ทางกายภาพนัน้ มีความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั ในการจูงใจและสร้างความ

สนใจให้ผู้บริโภคเกิดการตดัสินใจเลือกเรียนในหลกัสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดนัน้ จะต้องนํา

องค์ประกอบทัง้หมดมาผสมผสานกันหรือใช้ ร่วมกัน  จึงจะเกิดประสิท ธิภาพอย่างสมบูรณ์  ดังนัน้

สถาบนัการศึกษาจะต้องมีความเข้าใจและสามารถนําเคร่ืองมือต่างๆ นี ้มาตอบสนองให้ตรงกบัความต้องการ

ของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายอย่างเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

จากการวิจัยสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางสําหรับสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาส่วนประสมทาง

การตลาดของหลกัสตูรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ได้ดงันี ้

ปัจจัย ด้านลักษณะทางกายภาพ เ ป็นปัจจัย ท่ีกลุ่มตัวอย่างใ ห้ความสําคัญเป็นอันดับ ท่ี  1 

สถาบนัการศกึษาท่ีเปิดสอนในหลกัสตูรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดจึงควรพิจารณาให้ความสําคญัในเร่ือง 

การมีอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนท่ีสะดวกทันสมยั, ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั และความสมัพนัธ์ของศิษย์เก่ากับ

สถาบัน พร้อมกบัสร้างความภาคภูมิใจหลงัจบการศึกษาเพ่ือสร้างความจูงใจแก่ผู้ ท่ีสนใจศึกษาต่อในหลกัสูตร

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

ปัจจัยด้านสถานท่ี สถาบันการศึกษาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดควร

พิจารณาให้ความสําคญัในเร่ืองสถานท่ีเรียนสะดวกตอ่การคมนาคม, สถานท่ีเรียนสะอาด บรรยากาศดี เงียบสงบ 

และสถานท่ีเรียนดสูวยงามทนัสมยั 

ปัจจยัด้านบคุคล เป็นปัจจยัหลกัในการให้บริการทางวิชาการของสถาบนัการศกึษา ซึง่สถาบนัการศกึษา

ท่ีเปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดควรพิจาณาให้ความสําคัญในเร่ืองอาจารย์ผู้ สอนมี

ช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ, การมีอาจารย์ท่ีปรึกษาดแูลอย่างอบอุ่นใกล้ชิด มีการเชิญผู้ทรงคณุวฒิุต่างๆ มาสอนเพ่ิม 

และการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีในการรับสมคัร 

ปัจจัยด้านราคา สถาบันการศึกษาท่ีเปิดสอนในหลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ ควรพิจารณาให้

ความสําคญัในเร่ือง การคิดคา่ธรรมเนียม ไมค่วรเก็บซํา้ซ้อน และมีคา่หน่วยกิตท่ีสงูเกินไป 
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