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บทคัดย่ อ
การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาในหลักสูตรบริ หารธุรกิจ สาขาวิชา
การตลาดของนัก เรี ย นในเขตอํ า เภอเมื อ ง จั ง หวัด อุด รธานี มี วัต ถุ ป ระสงค์ คื อ 1) เพื่ อ ศึก ษาลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ของนักเรี ยนที่ ตดั สินใจศึกษาในหลักสูตรบริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 2) เพื่ อศึกษา
ความสัมพันธ์ ของส่วนประสมทางการตลาดทางการตลาด ได้ แก่ ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้ านการตังราคา
้
ปั จจัยด้ านการจัดจําหน่าย ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้ านบุคคล ปั จจัยด้ านกระบวนการให้ บริ การ
ต่างๆ และปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ ทางกายภาพ ที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาในหลักสูตรบริ หารธุรกิจ สาขาวิชา
การตลาดของนักเรี ยนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ ประชาชน
ทัว่ ไปทังชายและหญิ
้
งที่มีอายุ 18 – 45 ปี ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างในครัง้ นี ้
มีจํานวน 400 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ ข้อมูลใช้ สถิติการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ยร้ อยละ และส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ สหสัมพันธ์ อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรต่างๆ ในการทดสอบสมมุติฐานในระดับ
ความเชื่อมัน่ ที่ 95 %
ผลการวิจัยพบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ในการตัดสินใจศึกษาต่อในหลักสูตรบริ หารธุรกิ จ
สาขาวิชาการตลาด กลุ่มตัวอย่างได้ ให้ ความสําคัญอยู่ในระดับมาก คือ ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ ทางกายภาพ,
ปั จจัยด้ านสถานที่, ปั จจัยด้ านบุคคล, ปั จจัยด้ านราคา, ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์, ปั จจัยด้ านกระบวนการ และปั จจัย
ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ตามลําดับ
ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ ทางกายภาพที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในหลักสูตรบริ หารธุรกิจ สาขาวิชา
การตลาด ลําดับแรกที่มีความสําคัญอยู่ในระดับมาก คือ การมีอปุ กรณ์ ส่งเสริ มการเรี ยนที่สะดวก ทันสมัย เช่น
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุด
ปั จจัยด้ านสถานที่ที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในหลักสูตรบริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ลําดับ
แรกที่มีความสําคัญอยู่ในระดับมาก คือ สถานที่เรี ยนสะดวกต่อการคมนาคม

1

สาขาวิชาการตลาด คณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยสันตพล จ.อุดรธานี 41000
Marketing Program, Faculty of Business Administration, Santapol College, Udonthani 41000
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ปั จจัยด้ านบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในหลักสูตรบริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ลําดับแรก
ที่มีความสําคัญอยู่ในระดับมาก คือ อาจารย์ผ้ สู อนมีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับ
ปั จจัยด้ านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในหลักสูตรบริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดลําดับแรกที่
มีความสําคัญอยู่ในระดับมาก คือ การชําระเงินค่าเล่าเรี ยนเป็ นงวดๆ ได้
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในหลักสูตรบริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ลําดับ
แรกที่มีความสําคัญอยู่ในระดับมาก คือ เนื ้อหารายวิชาในหลักสูตร
ปั จจัยด้ านกระบวนการที่ มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในหลักสูตรบริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
ลําดับแรกที่มีความสําคัญอยู่ในระดับมาก คือ ขันตอนในการรั
้
บสมัครไม่ย่งุ ยาก
ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในหลักสูตรบริ หารธุรกิ จ สาขาวิชา
การตลาด ลําดับแรกที่มีความสําคัญอยู่ในระดับมาก คือ ส่วนการส่งเสริ มการขาย โดยให้ ความสําคัญอยู่ในระดับ
มากในการส่งเสริ มการขายด้ วยการลดราคาค่าเรี ยน/ค่าหน่วยกิต และส่วนการประชาสัมพันธ์ โดยให้ ความสําคัญ
ความสําคัญอยู่ในระดับมากในการประชาสัมพันธ์ด้วยการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์ (Web Site)
คําสําคัญ : การตัดสินใจศึกษาต่อ

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด

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
E – mail : times_groovy@hotmail.com

Business Administration in Marketing Program

คํานํา

ปั จ จุบัน การศึก ษาเป็ นสํ าคัญ ต่อการพัฒ นาทรั พ ยากรบุค คลให้ มี ค วามรู้ ความสามารถในสายงาน
บริ หารธุรกิจออกสู่ตลาดมากขึ ้น ดังนันสถาบั
้
นการศึกษาทังภาครั
้
ฐและเอกชนต่างๆ จึงเล็งเห็นความสําคัญของ
การผลิ ต บุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถด้ านการตลาดมากขึ น้ ในแต่ ล ะปี จะมี นั ก ศึ ก ษาสมั ค รเข้ าเรี ย นใน
ระดับ อุด มศึกษาเป็ นจํ านวนมาก หลายสถาบัน ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภ าคได้ ดําเนิ นการเปิ ดหลัก สูต ร
บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดขึ ้น และ จึงทําให้ นกั เรี ยนหรื อนักศึกษามีโอกาสเลือกเรี ยนต่อในแต่ละสถาบัน
ในโอกาสนี ้นักเรี ยนที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ระดับอาชีวศึกษา หรื อพนักงานของ
องค์กรต่างๆ ทัง้ ภาครั ฐและเอกชน ดังนัน้ การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาใน
หลักสูตรบริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดของนักเรี ยนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จึงเป็ นการศึกษาที่เป็ น
ประโยชน์ ต่อผู้วิจัยในการทราบถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจของกลุ่มผู้สนใจ รวมทัง้ ทราบถึงพฤติกรรม
และทัศนคติที่มีต่อหลักสูตร เพื่อทางสถาบันการศึกษาจะสามารถนําข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาไปใช้ ประโยชน์ใน
ด้ านการวางแผน ปรั บปรุ ง และพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันและเพื่ อเป็ นข้ อมูลในการประชาสัมพันธ์
ให้ คําปรึ กษา แนะแนวทางในการศึกษาต่อแก่ผ้ ูที่ สนใจต่อไป อีก ทัง้ เพื่ อให้ สถาบัน สามารถผลิตบุค ลากรที่ มี
คุณภาพออกสูส่ งั คมและนํามาซึง่ ความเจริ ญก้ าวหน้ าของประเทศชาติตอ่ ไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาในหลักสูตรบริ หารธุรกิจ สาขาวิชา
การตลาดของนักเรี ยนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีวิธีการดําเนินการวิจยั ดังต่อไปนี ้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
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ทําการสุ่มตัวอย่างจากประชากรผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปวช. ปวส.และมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มี
ความสนใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในพื ้นที่เขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400
คน ใช้ วิธีการเลือกตัวอย่างแบบ Convenience Sampling
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็ น 3 ตอน ได้ แก่ 1) ข้ อมูลประชากรศาสตร์
2) ข้ อมูลพฤติกรรมการเลือกสมัครเข้ ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ 3) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสินใจเข้ าศึกษาในหลักสูตรบริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยค่าสถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย
ร้ อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั เพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร
ต่างๆ ในการทดสอบสมมุติฐานในระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95 %

ผลและวิจารณ์
การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั โดยใช้ วิธีการสํารวจ (Survey Research) โดยมีแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บรวบรวมข้ อมูลจากประชากร ได้ แก่ ประชากรผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปวช. ปวส.และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ที่มีความสนใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ ประชาชนทัว่ ไป
ทังชายและหญิ
้
งที่มีอายุ 18 – 45 ปี ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในครัง้ นี ้ มีจํานวน
400 ตัวอย่าง พบว่า
โปรแกรมการศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี ที่สนใจ กลุม่ ตัวอย่างมีความสนใจศึกษาต่อในระดับปริ ญญา
ตรี ในโปรแกรมภาคปกติ (เรี ยนวันจันทร์ – วันศุกร์ ) มากที่สดุ จํานวน 253 คน (ร้ อยละ 63.3), รองลงมาคือ สนใจ
ศึกษาต่อโปรแกรมภาคสมทบ (เรี ยนวันเสาร์ – วันอาทิ ตย์ ) จํ านวน 97 คน (ร้ อยละ 24.3), สนใจศึกษาต่อ
โปรแกรมภาคปกติ (เรี ยนวันพุธ – วันอาทิตย์) จํานวน 46 คน (ร้ อยละ 11.5) และสนใจศึกษาต่อโปรแกรมอื่นๆ
จํานวน 4 คน (ร้ อยละ 1.0) ตามลําดับ
ความคิดเห็นในความเข้ าใจต่องานด้ านการตลาด กลุ่มตัวอย่างมีความเข้ าใจต่อความเกี่ยวข้ องของงาน
ด้ านการตลาดเมื่อจัดลําดับ 5 อันดับ ได้ ดงั นี ้ อันดับที่ 1 คือ มีงานเกี่ยวข้ องกับการขาย จํานวน 107 คน (ร้ อยละ
26.8) อันดับที่ 2 คือ มีงานเกี่ยวข้ องกับการจัดกิจกรรมพิเศษ จํานวน 111 คน (ร้ อยละ 27.8), อันดับที่ 3 คือ มี
งานเกี่ยวข้ องกับการโฆษณา จํานวน 113 คน (ร้ อยละ 28.3), อันดับที่ 4 คือ มีงานเกี่ยวข้ องกับการวิจัยความ
ต้ องการของลูกค้ า จํานวน 107 คน (ร้ อยละ 26.8) และอันดับที่ 5 คือ มีงานเกี่ยวข้ องกับการวางแผนทางธุรกิจ
จํานวน 156 คน (ร้ อยละ 39.0)
ความสนใจในการศึกษาต่อในหลักสูตรบริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจ
ศึกษาต่อ จํานวน 321 คน (ร้ อยละ 80.3) สําหรับผู้ที่ไม่สนใจศึกษาต่อ จํานวน 79 คน (ร้ อยละ 19.8)
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เหตุผลที่สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรบริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด พบว่า เหตุผลกลุ่มตัวอย่างศึกษา
ต่อเพราะต้ องการเพิ่มวุฒิการศึกษา จํานวน 114 คน (ร้ อยละ 46.9) รองลงมาคือ ต้ องการได้ เงินเดือนเพิ่มขึน้
จํานวน 94 คน (ร้ อยละ 38.7), ต้ องการเพิ่มความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน จํานวน 88 คน (ร้ อยละ 36.2),
ต้ องการมีงานที่มนั่ คงขึ ้น จํานวน 86 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.4, ต้ องการเพิ่มพูนความรู้ เฉพาะด้ าน จํานวน 82 คน
(ร้ อยละ 33.7), ต้ องการเพิ่มแนวทางในการประกอบธุรกิจ จํานวน 81 คน (ร้ อยละ 33.3), ต้ องการเปลี่ยนสาย
อาชีพ จํานวน 72 คน (ร้ อยละ 29.6), ต้ องการได้ รับการยอบรับจากสังคมในด้ านความรู้ ความสามารถ จํานวน 59
คน (ร้ อยละ 24.3), ต้ องการมีฐานะเด่นในสังคม จํานวน 50 คน (ร้ อยละ 20.6), ต้ องการตามสมัยนิยม จํานวน 33
คน (ร้ อยละ 13.6) ตามลําดับ
เหตุผลที่ไม่สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรบริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด พบว่า เหตุผลกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ไม่สนใจศึกษาต่อเพราะไม่ได้ รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง จํานวน 114 คน (ร้ อยละ 46.9) รองลงมาคือ
เหตุผลเพราะหางานทํายาก จํานวน 97 คน (ร้ อยละ 39.9), เหตุผลเพราะไม่มนั่ คงในการประกอบอาชีพ จํานวน
94 คน (ร้ อยละ 38.7), เหตุผลเพราะเงินเดือนไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง จํานวน 82 คน (ร้ อยละ 33.7) และเหตุผล
เพราะอาชีพไม่เป็ นที่ร้ ู จกั ในสังคม จํานวน 52 คน (ร้ อยละ 21.4) ตามลําดับ
การวิเคราะห์ข้อมูลปั จจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรี ยนของนักเรี ยนในหลักสูตร
บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สามารถลําดับความสําคัญ ได้ ดงั นี ้
ปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ ความสําคัญในระดับมาก ( x = 4.07) โดย
เรี ยงลําดับรายข้ อได้ ดงั นี ้ มีอปุ กรณ์ ส่งเสริ มการเรี ยนที่สะดวกทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุด,
การมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย, ความสัมพันธ์ ของศิษย์เก่ากับสถาบัน เช่น การจัดรวมรุ่ น, ภาพพจน์
ของคณะที่เรี ยน, มีสื่อการสอนที่ทนั สมัย, ความภาคภูมิใจหลังจบหลักสูตร, ศิษย์เก่าของสถาบันเป็ นผู้มีชื่อเสียง
และเป็ นที่ยอมรับของสังคม, คํารับรองจากคนใกล้ ชิด เพื่อน รุ่ นพี่, และเปิ ดสอนหลักสูตรนี ้มานาน ตามลําดับ
ปั จจัยด้ านสถานที่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ ความสําคัญในระดับมาก ( x = 3.96) เรี ยงลําดับรายข้ อได้
ดังนี ้ สถานที่ เรี ยนสะดวกต่อการคมนาคม, สถานที่ เรี ยนสะอาด บรรยากาศดี และเงี ยบสงบ, สถานที่ เรี ยนดู
สวยงามทันสมัย, มีเครื่ องปรับอากาศในห้ องเรี ยน และมีสถานที่จอดรถกว้ างขวาง ตามลําดับ
ปั จจัยด้ านบุคคล พบว่า กลุม่ ตัวอย่างให้ ความสําคัญในระดับมาก ( x = 3.96) โดยเรี ยงลําดับรายข้ อได้
ดังนี ้ อาจารย์ ผ้ ูสอนมีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรั บ, อาจารย์ ที่ปรึ กษาดูแลอย่างอบอุ่นใกล้ ชิด, มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ต่างๆ มาสอนเพิ่ม, การบริ การของเจ้ าหน้ าที่ในการรับสมัคร และผู้เรี ยนรุ่ นพี่ ร่ วมรุ่ น และรุ่ นน้ องเป็ นผู้บริ หารที่
ประสบความสําเร็ จในหน้ าที่ การงานสาขาต่างๆ สามารถสร้ างความสัมพันธ์ เพื่ อเสริ มสร้ างเครื อข่ายธุรกิ จ ที่
เข้ มแข็ง ตามลําดับ
ปั จจัยด้ านราคา พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ ความสําคัญในระดับมาก ( x = 3.94) เรี ยงลําดับรายข้ อได้ ดงั นี ้
ชําระเงินค่าเล่าเรี ยนเป็ นงวดๆ ได้ , ค่าเล่าเรี ยนตํ่ากว่าหลักสูตรอื่น และการคิดค่าธรรมเนียมเหมาะสม ตามลําดับ
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ ความสําคัญต่อในระดับมาก ( x = 3.90) เรี ยงลําดับราย
ข้ อได้ ดงั นี ้ เนื ้อหาวิชาในหลักสูตร, จํานวนหน่วยกิตของหลักสูตร, จํานวนผู้เรี ยนที่เหมาะสม, มีโปรแกรมให้ เลือก
หลากหลาย, ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร, มีการไปทัศนศึกษาดูงาน และการศึกษาตลอดหลักสูตร
ตามลําดับ
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ปั จจัยด้ านกระบวนการ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างให้ ความสําคัญต่อในระดับมาก ( x = 3.90) โดยเรี ยงลําดับ
รายข้ อได้ ดงั นี ้ ขัน้ ตอนในการรั บสมัครไม่ยุ่งยาก, เอกสารที่ใช้ ในการสมัครไม่ซบั ซ้ อน, เกณฑ์ การเรี ยนเพื่ อจบ
หลักสูตร และขันตอนและเกณฑ์
้
ในการสมัคร ตามลําดับ
ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ ความสําคัญในระดับมาก ( x = 3.88) โดยให้
ความสําคัญกับการส่งเสริ มการขายและการประชาสัมพันธ์ ดังนี ้ กิจกรรมด้ านการส่งเสริ มการขายกลุ่มเป้าหมาย
ให้ ความสําคัญ 3 อันดับแรก ได้ แก่ การส่งเสริ มการขายด้ วยการลดราคาค่าเรี ยน/ค่าหน่วยกิต, การส่งเสริ มการ
ขายด้ วยการมีทุนเรี ยนฟรี ตลอดหลักสูตร สําหรั บนักเรี ยนเรี ยนดี และการส่งเสริ มการขายด้ วยการแจกหนังสือ
เรี ยน/ตําราเรี ยนฟรี ตามลําดับ สําหรับกิจกรรมด้ านการประชาสัมพันธ์ ที่กลุ่มเป้าหมายให้ ความสําคัญ 3 อันดับ
แรก ได้ แก่ การประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซด์ (Web Site), การประชาสัมพันธ์ ทางใบปลิวแผ่นพับแนะนําหลักสูตร
และการประชาสัมพันธ์ทางป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ ตามลําดับ

สรุปผลและเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ของกลุม่ ตัวอย่างที่มีความสัมพันธ์ กบั ผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเรี ยนในหลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คือ เพศ, สายวิชาที่สําเร็ จการศึกษา,
สาขาวิช าที่ สําเร็ จ การศึก ษา สําหรั บ ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ที่ ไม่มีความสัมพันธ์ กับผลกระทบต่อ การ
ตัดสินใจเลือกเรี ยน คือ อายุและรายได้ ของกลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
เพศ พบว่า เพศหญิงจะมีความสนใจเรี ยนในหลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ร้ อยละ
87.79) ซึง่ มากกว่าความสนใจของเพศชาย (ร้ อยละ 65.94) โดยหากเปรี ยบเทียบจากสถิติของจํานวนนักศึกษา
สาขาวิชาการตลาดในปั จจุบนั ก็ถือได้ วา่ มีความสอดคล้ องกับผลการศึกษาดังกล่าว
อายุ พบว่า ในภาพรวมของกลุม่ ตัวอย่างที่สนใจเรี ยนในสาขาวิชาการตลาดจะมีทกุ ช่วงอายุ
รายได้ พบว่า ในภาพรวมของกลุม่ ตัวอย่างที่สนใจเรี ยนในสาขาวิชาการตลาดจะมีทกุ ระดับรายได้
สายวิชาที่สําเร็ จการศึกษา พบว่า สายวิชาจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา แผนการเรี ยนที่ 2 (ศิลป์ –
คํานวณ) จะมีความสนใจเรี ยนในหลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดมากกว่า แผนการเรี ยนที่ 1
(วิทย์-คณิต), แผนการเรี ยนที่ 3 (ศิลป์ – ภาษา) และแผนการเรี ยนที่ 4 (ศิลป์ทัว่ ไป) ตามลําดับ
สาขาวิชาที่สําเร็ จการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างในระดับปวช./ปวส. พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่จบในสาขาวิชา
การตลาด/การขายนัน้ มีความสนใจเลือกเรี ยนในหลักสูตรบริ หารธุรกิ จบัณฑิ ต สาขาวิชาการตลาดมากที่ สุด
รองลงมาได้ แก่ สาขาการโรงแรม, สาขาคอมพิวเตอร์ , การจัดการ, การบัญชีและสายอาชีพ ตามลําดับ ซึง่ จาก
ข้ อมูลดังกล่าวก็มีความสอดคล้ องกับความเป็ นจริ งคือ นักศึกษาที่สําเร็ จการศึกษาในสาขาวิชาการตลาดในระดับ
ปวช./ปวส.ส่วนใหญ่ ก็จะสนใจศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชาการตลาด รองลงมาคือ สาขาวิชาการ
โรงแรม เนื่องจากเป็ นสายงานด้ านวิชาชีพที่มีความเกี่ยวข้ องและสัมพันธ์กนั กับสาขาวิชาการตลาด
และจากการวิ เคราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ของกลุ่มตัวอย่ างเกี่ ย วกับ ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ
การตัดสินใจศึกษาในหลักสูตรบริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดของนักเรี ยนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
มีรายละเอียดดังนี ้
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ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ กันในระดับปานกลาง (r = 0.561) กับปั จจัยด้ านการส่งเสริ ม
การตลาดมากที่สดุ แสดงให้ เห็นว่าการใช้ ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์เพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ กบั กลุ่มเป้าหมายนันจะต้
้
อง
ใช้ ควบคู่กับปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาดซึ่งได้ แก่ การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริ มการขายเพื่ อให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด นัน่ คือการใช้ กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ การจัดทําเนื ้อหาวิชาในหลักสูตรหรื อการกําหนด
จํานวนหน่วยกิตของหลักสูตรที่เหมาะสม จะต้ องอาศัยเครื่ องมือด้ านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ เกิดการรับรู้ และ
สร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีให้ กบั องค์กรโดยใช้ เครื่ องมือด้ านการส่งเสริ มการขายเช่น การมีทุนเรี ยนฟรี ตลอดหลักสูตร
สําหรับนักเรี ยนเรี ยนดี หรื อแจกฟรี ทุนคอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊ค (Note book) แก่ผ้ ูสมัครเรี ยน ควบคู่เพื่อให้ กลยุทธ์
ด้ านผลิตภัณฑ์เกิดประสิทธิภาพในการสร้ างความสนใจให้ กลุม่ ตัวอย่าง
ปั จจัยด้ านราคา มีความสัมพันธ์ กนั ในระดับปานกลาง (r = 0.485) กับปั จจัยด้ านสถานที่มากที่สุด
แสดงให้ เห็นว่าการใช้ ปัจจัยด้ านราคาเพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ กับกลุ่มเป้าหมายนัน้ จะต้ องใช้ ควบคู่กับปั จจัยด้ าน
สถานที่ นัน่ คือการใช้ กลยุทธ์ด้านราคาซึง่ ได้ แก่ ค่าเล่าเรี ยนตํ่ากว่าหลักสูตรอื่น หรื อการชําระเงินค่าเล่าเรี ยนเป็ น
งวดๆ ได้ จะต้ องอาศัยเครื่ องมือด้ านสถานที่ ได้ แก่ สถานที่ เรี ย นสะดวกต่อการคมนาคม หรื อสถานที่ เรี ยนดู
สวยงามทันสมัย เพื่อให้ กลยุทธ์ด้านราคาเกิดประสิทธิภาพในการสร้ างความสนใจให้ กลุม่ ตัวอย่าง
ปั จจัยด้ านสถานที่ มีความสัมพันธ์กนั ในระดับมาก (r = 0.685) กับปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาดมาก
ที่สดุ แสดงให้ เห็นว่าการใช้ ปัจจัยด้ านสถานที่เพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ กบั กลุ่มเป้าหมายนันจะต้
้
องใช้ ควบคู่กบั ปั จจัย
ด้ านการส่งเสริ มการตลาด นัน่ คือการใช้ กลยุทธ์ ด้านสถานที่ เช่น สถานที่เรี ยนสะดวกต่อการคมนาคม/สถานที่
เรี ยนดูสวยงามทันสมัยได้ จะต้ องอาศัยเครื่ องมื อด้ านการส่งเสริ มการตลาดซึ่งได้ แก่ การประชาสัมพันธ์ และ
การส่งเสริ มการขาย เพื่อให้ กลยุทธ์ด้านสถานที่เกิดประสิทธิภาพในการสร้ างความสนใจให้ กลุม่ ตัวอย่าง
ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์ กนั ในระดับสูง (r = 0.704) กับปั จจัยด้ านบุคคลมาก
ที่สดุ แสดงให้ เห็นว่าการใช้ ปัจจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาดเพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ กบั กลุ่มเป้าหมายนันจะต้
้
องใช้
ควบคู่กบั ปั จจัยด้ านบุคคล นัน่ คือ การใช้ กลยุทธ์ ด้านการส่งเสริ มการตลาดซึง่ ได้ แก่ การประชาสัมพันธ์ และการ
ส่งเสริ มการขาย จะต้ องสื่อสารข้ อมูลและสร้ างความสนใจให้ แก่กลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยเครื่ องมือด้ านบุคคล เช่น
การแสดงให้ เห็นถึงการที่สถาบันมีอาจารย์ผ้ สู อนมีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับ/อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างอบอุ่นใกล้ ชิด
เพื่อให้ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริ มการตลาดเกิดประสิทธิภาพในการ
ปั จจัยด้ านบุคคล มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง (r = 0.707) กับปั จจัยด้ านกระบวนการมากที่สดุ แสดง
ให้ เ ห็ น ว่าการใช้ ปั จ จัย ด้ านบุค คลเพื่ อ สร้ างแรงจูง ใจให้ กับ กลุ่ม เป้ าหมายนัน้ จะต้ อ งใช้ ค วบคู่กับ ปั จ จัย ด้ า น
กระบวนการ นัน่ คือ การใช้ กลยุทธ์ ด้านบุคคลซึง่ ได้ แก่ อาจารย์ผ้ ูสอนมีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับ/อาจารย์ที่ปรึ กษา
ดูแลอย่างอบอุน่ จะต้ องอาศัยกระบวนการในการให้ บริ การเช่น ขันตอนในการรั
้
บสมัครไม่ย่งุ ยาก/เอกสารที่ใช้ ใน
การสมัครไม่ซบั ซ้ อน เพื่อให้ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริ มการตลาดมีประสิทธิภาพสร้ างความสนใจให้ กลุม่ ตัวอย่าง
ปั จจัยด้ านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ ในระดับสูง (r = 0.707) กับปั จจัยด้ านบุคคลมากที่สดุ แสดงให้
เห็นว่าการใช้ ปัจจัยด้ านกระบวนการเพื่ อสร้ างแรงจูงใจให้ กับกลุ่มเป้าหมายนัน้ จะต้ องใช้ ควบคู่กับปั จจัยด้ าน
บุคคล นัน่ คือ การใช้ กลยุทธ์ด้านกระบวนการ ซึง่ ได้ แก่ ขันตอนในการรั
้
บสมัครไม่ย่งุ ยาก/เอกสารที่ใช้ ในการสมัคร
ไม่ซบั ซ้ อน จะต้ องอาศัยเครื่ องมือด้ านบุคคล เช่น การบริ การของเจ้ าหน้ าที่ในการรับสมัคร และอาจารย์ที่ปรึ กษา
มีการดูแลอย่างอบอุน่ เพื่อให้ กลยุทธ์ด้านกระบวนการเกิดประสิทธิภาพในการสร้ างความสนใจให้ กลุม่ ตัวอย่าง
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ปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์ กนั ในระดับสูง (r = 0.656) กับปั จจัยด้ านบุคคลมาก
ที่สดุ แสดงให้ เห็นว่าการใช้ ปัจจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ เพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ กบั กลุ่มเป้าหมายนันจะต้
้
องใช้
ควบคู่กับส่วนประสมทางการตลาดด้ านบุคคล นัน่ คือ การใช้ กลยุทธ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ ซึง่ ได้ แก่ การมี
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยหรื อภาพพจน์ของคณะที่เรี ยน จะต้ องอาศัยเครื่ องมือด้ านบุคคล เช่น อาจารย์ ผ้ สู อนมี
ชื่ อ เสี ย งเป็ นที่ ย อมรั บ /อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาดู แ ลอย่ า งอบอุ่ น เพื่ อ ให้ กลยุ ท ธ์ ด้ า นลัก ษณะทางกายภาพเกิ ด
ประสิทธิภาพในการสร้ างความสนใจให้ กลุม่ ตัวอย่าง
จึงสรุ ปได้ ว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์, ราคา, สถานที่, การส่งเสริ มการตลาด,
บุคคล, กระบวนการและภาพลักษณ์ ทางกายภาพนัน้ มีความสัมพันธ์ ซงึ่ กันและกัน ในการจูงใจและสร้ างความ
สนใจให้ ผ้ ูบริ โภคเกิดการตัดสินใจเลือกเรี ยนในหลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดนัน้ จะต้ องนํา
องค์ ป ระกอบทั ง้ หมดมาผสมผสานกั น หรื อใช้ ร่ วมกั น จึ ง จะเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งสมบู ร ณ์ ดั ง นั น้
สถาบันการศึกษาจะต้ องมีความเข้ าใจและสามารถนําเครื่ องมือต่างๆ นี ้ มาตอบสนองให้ ตรงกับความต้ องการ
ของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายอย่างเหมาะสม

ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
จากการวิจัยสามารถนํ าไปใช้ เป็ นแนวทางสํ าหรั บสถาบันการศึกษา ในการพัฒ นาส่วนประสมทาง
การตลาดของหลักสูตรบริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ได้ ดงั นี ้
ปั จจั ย ด้ านลั ก ษณะทางกายภาพ เป็ นปั จจั ย ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ความสํ า คั ญ เป็ นอั น ดั บ ที่ 1
สถาบันการศึกษาที่เปิ ดสอนในหลักสูตรบริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดจึงควรพิจารณาให้ ความสําคัญในเรื่ อง
การมีอุปกรณ์ ส่งเสริ มการเรี ยนที่สะดวกทันสมัย, ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และความสัมพันธ์ ของศิษย์ เก่ากับ
สถาบัน พร้ อมกับสร้ างความภาคภูมิใจหลังจบการศึกษาเพื่อสร้ างความจูงใจแก่ผ้ ทู ี่สนใจศึกษาต่อในหลักสูตร
บริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
ปั จ จัย ด้ านสถานที่ สถาบัน การศึก ษาที่ เปิ ดสอนในหลัก สูต รบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการตลาดควร
พิจารณาให้ ความสําคัญในเรื่ องสถานที่เรี ยนสะดวกต่อการคมนาคม, สถานที่เรี ยนสะอาด บรรยากาศดี เงียบสงบ
และสถานที่เรี ยนดูสวยงามทันสมัย
ปั จจัยด้ านบุคคล เป็ นปั จจัยหลักในการให้ บริ การทางวิชาการของสถาบันการศึกษา ซึง่ สถาบันการศึกษา
ที่ เ ปิ ดสอนในหลัก สูต รบริ ห ารธุร กิ จ สาขาวิช าการตลาดควรพิ จาณาให้ ค วามสํ าคัญในเรื่ องอาจารย์ ผ้ ูสอนมี
ชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับ, การมีอาจารย์ที่ปรึ กษาดูแลอย่างอบอุ่นใกล้ ชิด มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ มาสอนเพิ่ม
และการให้ บริ การของเจ้ าหน้ าที่ในการรับสมัคร
ปั จจัยด้ านราคา สถาบันการศึกษาที่เปิ ดสอนในหลักสูตรบริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการ ควรพิจารณาให้
ความสําคัญในเรื่ อง การคิดค่าธรรมเนียม ไม่ควรเก็บซํ ้าซ้ อน และมีคา่ หน่วยกิตที่สงู เกินไป
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