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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคล ปัจจัยทางการตลาดบริ การ และ
เปรี ยบเทียบปั จจัยทางการตลาดบริ การ ( 7P’s) ของผูเ้ ลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จําแนกตาม
ปัจจัยส่ วนบุคคลของการเลือกสถาบันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ซึ่งทําการรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษา
วิทยาลัยราชพฤกษ์ จํานวน 280 ฉบับ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม เพื่อ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แล้ววิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิงพรรณาและเชิงอนุมาน
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ

20-25 ปี จบการศึกษาระดับปวส. ซึ่ง

เป็ นสังกัดของเอกชน มีผลการเรี ยนอยูท่ ี่ 2.51-3.00 สถานที่อยูใ่ นปั จจุบนั ส่ วนใหญ่อยูใ่ นเขต จ.นนทบุรี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว อยูใ่ นช่วง 10,001-20,000 บาท และส่ วนใหญ่ใช้บริ การกองทุนกูย้ มื
เพื่อการศึกษา สาขาวิชาที่เลือกศึกษาต่อมากที่สุดคือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รองลงมาคือสาขาวิชา
การจัดการ และ การตลาด หลักสู ตร 4 ปี เทียบโอนปกติ และส่ วนใหญ่มีญาติคนที่รู้จกั และ/หรื อเคย
ศึกษาในสถาบัน ปั จจัย ด้านราคา และด้านบุคลากร มีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก จากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่จบการศึกษามาจากสถาบันสังกัดของเอกชน จะให้ความสําคัญ
ต่อปัจจัยการตลาดบริ การ (7P’s) ด้านกระบวนการให้บริ การและ ด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด ส่ วนด้าน
สถานที่อยูใ่ นปั จจุบนั ด้านรายได้รวมของครอบครัว และด้านความช่วยเหลือทางด้านการเงินนั้น
ความสําคัญของปั จจัยทางการตลาดไม่มีผลต่อการเลือกสถาบันเข้าศึกษาต่อเลย ข้อเสนอแนะที่ได้จาก
การวิจยั คือวิทยาลัยควรให้ความสําคัญกับปัจจัย ด้านราคา และด้านบุคลากร เนื่องจากลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญในระดับมาก

ข

ABSTRACT
The main objectives of this research was to study the personal data, service marketing factors
and to compare in service marketing factors with the personal data in selecting to study at University
of students faculty of Business Administration of Ratchaphruek College. The research tool was the
questionnaire that we collected the data from 280 students and analyzed by using descriptive statistics
and inferential statistics.
The results of this study found that most of sample students are female and got Advanced
Diploma from the Private school and lived in Nontaburi. The average income of their family are
10,001 – 20,000 per month. Also the priority of faculty selecting are Business Computer ,
Management and Marketing respectively. And the source of their money is Studentloan service. Most
of them have relatives, friends and acquaintance that studied or used which to study in Ratchaphruek
College. The high important level factors that make the students choose what University are price and
people. For the test of hypothesis, the study found that the students who graduated from private
school focus on service marketing to be importance. For the address, income of family and the source
of money not effect in selecting the University. Morever, the research recommends are that our
college should give the importance in pricing and people in high level.

ก

กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ ท่านอธิการบดีวิทยาลัยราชพฤกษ์ ท่านดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์ ที่ได้ให้การ
สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจยั ปี การศึกษา 2554

ทําให้งานวิจยั เล่มนี้สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี และ

ขอขอบคุณ ท่าน รองศาสตราจารย์ ดร. วิรัช วรรณรัตน์ อาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั ที่ได้ให้คาํ ปรึ กษา
พร้อมทั้ง ชี้แนะและช่วยเหลือในหลายสิ่ งหลายอย่าง จนกระทัง่

งานวิจยั สําเร็ จ ผูว้ ิจยั ขอกราบ

ขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งมา ณ ที่น้ ี
ขอขอบคุณพี่ เพื่อน และน้อง ๆ ในคณะบริ หารธุรกิจทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือในทุกเรื่ อง
จนกระทัง่ งานวิจยั เล่มนี้สาํ เร็ จไปได้ดว้ ยดี รวมถึงผูม้ ีพระคุณทุกท่านที่มิได้เอ่ยนามไว้ ณ ที่น้ ี
ขอบคุณนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลแก่ผวู ้ ิจยั เป็ น
อย่างดี
สุ ดท้ายนี้ กราบขอบพระคุณ พ่อสาธรและแม่มาลี สองเมือง บุพการี ผใู ้ ห้ทุกสิ่ งทุกอย่างกับ
ผูว้ ิจยั และนายสุ ธีร์ สองเมือง พี่ชาย ที่ได้ให้ความช่วยเหลือผูว้ ิจยั เป็ นอย่างดีเสมอมา

สุ นทรี ย ์ สองเมือง
23 มีนาคม 2556
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ปั จจุบนั โลกได้พฒั นาก้าวหน้าไปสู่ยคุ แห่งการเปลี่ยนแปลง หรื อเรี ยกว่ายุคศตวรรษที่ 21 เป็ นยุค
แห่งข้อมูลข่าวสาร ที่มีการแลกเปลี่ยนและติดต่อสื่ อสารอย่างรวดเร็ ว มีการนําเอาระบบสารสนเทศที่มี
ประสิ ทธิภาพ และเทคโนโลยี ที่ล้ าํ สมัย มีความสลับซับซ้อน เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันมากขึ้น เช่น การสัง่ ซื้อสิ นค้าออนไลน์ การนําเอาอุปกรณ์เทคโลยีที่มีความทันสมัยมาใช้
ในการตรวจรักษาโรค เช่น เครื่ องยิงเลเซอร์สลายนิ่วในท่อไต กรวยไต โดยไม่ตอ้ งผ่าตัด รวมไปถึงการ
เดินทางที่มีความสะดวกรวดเร็ ว ยานพาหนะที่มีความทันสมัยสร้างความปลอดภัยให้กบั ชีวิตเพิม่ ขึ้น
เช่น รถไฟฟ้ า BTS รถไฟฟ้ ามหานคร (MRT) แอร์พอร์ตลิงค์ หรื อรถยนต์ที่สามารถสตาร์ทได้ดว้ ยมือ
ถือ เทคโนโลยีไร้คนขับ หรื อแผนที่ในรถป้ องกันการหลงทาง เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้ลว้ นแล้วแต่สร้างความ
สะดวกสบายในการดํารงชีวิต เพิ่มคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในปัจจบันเป็ นอย่างมาก แต่สิ่งเหล่านี้จะ
เกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากองค์ความรู ้ และการเรี ยนรู ้
การศึกษาของไทยในปั จจุบนั เป็ นยุคสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ที่เปิ ดกว้าง มีหลากหลายรู ปแบบให้
สามารถศึกษาค้นคว้า ได้ดว้ ยตัวเองอย่างรวดเร็ ว มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนารู ปแบบการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาของไทย เพื่อให้กา้ วทันโลกยุคใหม่ที่ไร้ขอบเขต การศึกษาจึงนับว่า เป็ น
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา
การศึกษาจึงได้กลายมาเป็ นสิ่ งสําคัญ ที่เข้ามามีบทบาทในการที่จะทําให้ชีวิตมนุษย์มีมูลค่าเพิ่ม
และกลายเป็ นคนที่มีคุณภาพของสังคม นําความเจริ ญมาสู่ ประเทศชาติได้ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ระบุวา่ “การศึกษาเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อ
ความเจริ ญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู ้ การฝึ ก การอบรม การสื บสานทาง
วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู ้อนั เกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อมสังคม การเรี ยนรู ้ และปั จจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” (ระเบียบ
กฎหมายปฏิรูปการศึกษา ,2545หน้า 1 21(มีนาคม ) ค้นวันที่ 21 มีนาคม 2556
จาก
http://www.mua.go.th/users/he-commission/doc/law/private50.pdf)
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ดังนั้นการศึกษานับเป็ นรากฐานที่สาํ คัญที่สุดประการหนึ่ง ในการสร้างสรรค์ความเจริ ญก้าวหน้า และ
แก้ไขปั ญหาต่างๆ ในสังคม เนื่องจากการศึกษาเป็ นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พฒั นาตนเองด้านต่างๆ
ตลอดจนช่วยวางรากฐานพัฒนาการของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ด้านต่างๆ ที่จะดํารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุ ข รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมเป็ นพลัง
สร้างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนได้ (แผนพัฒนาการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ .2540-2544)
การศึกษาเป็ นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาคน ให้เป็ น มนุษย์ ที่มีคุณภาพมีความสามารถเต็มตามศักยภาพ มี
พัฒนาการที่สมดุลทั้งปั ญญา จิตใจ ร่ างกายและสังคม เพื่อส่ งเสริ มสร้างการพัฒนาและความ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กระบวนการศึกษาจึงมีผเู ้ รี ยนเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดของ
การพัฒนา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 23 (มีนาคม) ค้นวันที่ 23 มีนาคม 2556 จาก
https://sites.google.com/site/chukiatounpaya/phra-rach-bayyati-kar-suksa-haeng-chati-chbab-thi-2phs-2545)
มหาวิทยาลัยทัว่ โลกและมหาวิทยาลัยไทยกําลังปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างมากเพื่อให้สอดรับกับ
ทุนนิยม และโลกาภิวฒั น์ การบริ การการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้กลายเป็ นสิ นค้าชนิดหนึ่งที่ซ้ือขาย
กันได้ จนสามารถเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อตกลงด้านการค้าเสรี และการบริ การขององค์กรการค้าโลก
(WTO) จึงไม่แปลกว่ามหาวิทยาลัยทัว่ โลกและมหาวิทยาลัยไทยมีการขยายตัวกันอย่างมากมาย เช่น
การศึกษาเป็ นสิ นค้าส่ งออก การเปิ ดหลักสูตรภาคพิเศษ การเรี ยนผ่านอินเทอร์เน็ต และการขยายสาขา
หรื อวิทยาเขต เป็ นต้น (ดรุ ณศักดิ์ ตติยะลาภะ.มหาวิทยาลัยไทยในยุคทุนนิยม โลกาภิวฒั น์ :จุด
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์มหาวิทยาลัยไทยบนความท้าทาย. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริ ทศั น์ ปี ที่ 1 ฉบับ
ที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554. ค้นวันที่ 22 มีนาคม 2556 จาก http://acad.vru.ac.th/Journal/02_1-2.pdf)
ด้วยตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การศึกษา การศึกษาในระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจึงไม่เพียงพอเสี ยแล้วสําหรับในยุคปั จจุบนั นี้ คนส่ วนใหญ่ จึงได้ตดั สิ นใจ
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น ส่ งผลให้ สถาบันอุดมศึกษาทัว่ โลกในปัจจุบนั เกิดการเปลี่ยนแปลง
รวมถึงประเทศไทย ที่มีการแข่งขันด้านการศึกษาที่รุนแรงขึ้น ความคาดหวังของสังคมและ
ตลาดแรงงานต่อการอุดมศึกษา ประกอบกับการเปลี่ยนสถานะสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับ ส่ งผลให้
สถาบันอุดมศึกษาต้องพึ่งพาตัวเองเพิ่มขึ้น เป็ นเหตุให้สถาบันการศึกษามีแนวโน้มในการพัฒนาไปสู่
การดําเนินกิจการเชิงพาณิ ชย์มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มสถาบันการศึกษาเอกชน ที่ตอ้ งหารายได้เลี้ยง
ตัวเองมากกว่าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ดังจะเห็นได้จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลายแห่ งใน
ปัจจุบนั ต่างหาช่องทางที่จะทํารายได้เข้าสู่ มหาวิทยาลัยในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดทําการโฆษณา
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ความหลากหลายของสาขาวิชาและคณะต่าง ๆ ที่มีให้เลือก การนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้าสู่ระบบการ
เรี ยนการสอนมากขึ้น เน้น คุณภาพการเรี ยนการสอน หลักสูตรเนื้อหาวิชาที่ทนั สมัย คุณภาพ คุณวุฒิ
ชื่อเสี ยงของสถาบันและตัวคณาจารย์ผสู ้ อน การเอาใจใส่ ของอาจารย์ต่อนักศึกษา รวมกระทัง่ การจัด
สภาพแวดล้อมบรรยากาศภายในสถานศึกษา การเดินทางที่สะดวกสบาย การเปิ ดมหาวิทยาลัยหลาย
วิทยาเขต และรวมถึงการเปิ ดหลักสู ตรปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก เพิ่มเติมเพื่อให้ครบวงจรซึ่งเป็ นการเพิ่ม
ช่องทางการเลือกศึกษาต่อให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษา ลดระยะเวลาของการตัดสิ นใจเลือกสถาบันใน
การศึกษาต่อสั้นลง เนื่องด้วย สถาบันการศึกษาภาคเอกชนปัจจุบนั ได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น
มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศให้มีศกั ยภาพและผลิตบัณฑิตที่สอดคล้อง
กับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยของภาครัฐบาล ซึ่งเป็ นตัวแปร
สําคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้กา้ วหน้าต่อไป
วิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็ นสถาบันอุดมศึกษา เอกชน ที่ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อวันที่ 20
เมษายน พ.ศ. 2549 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 9 หมู่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยเป็ นสถาบันการศึกษาอีก
แห่งหนึ่งที่ตอ้ งการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู ้
ด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงมีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาการศึกษาเพื่อประโยชน์แก่สงั คมและ
ประเทศชาติอย่างแท้จริ ง โดยปรัชญาของวิทยาลัย คือ “สถาบันแห่ งการเรี ยนรู ้ยคุ ใหม่ คุณภาพ
คุณธรรม นําหน้าสู่ สากล” มีคณะต่าง ๆ ที่เปิ ดสอนในระดับปริ ญญาตรี จาํ นวน 6 คณะ 10 สาขาวิชา
ได้แก่
1. คณะบริหารธุรกิจ
1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.2 สาขาวิชาการตลาด
1.3 สาขาวิชาการจัดการ
1.4 สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1.5 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2. คณะบัญชี
2.1 สาขาวิชาการบัญชี
3. คณะนิติศาสตร์
3.1 สาขาวิชานิติศาสตร์
4. คณะ นิเทศศาสตร์
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4.1 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
5. คณะวิทยาศาสตร์
5.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
6. คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
6.1 สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์
ในแต่ละปี คณะบริ หารธุรกิจเป็ นคณะฯ ที่มีนกั ศึกษาสนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
เป็ นจํานวนมาก การเปิ ดดําเนินการสอน สาขาวิชาและหลักสูตรใหม่จึงเกิดขึ้นพร้อมกับการปรับปรุ ง
หลักสู ตรสื่ อการสอน คุณภาพคุณวุฒิของอาจารย์ผสู ้ อนให้ทนั สมัย สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นตลอดเวลา ปั จจุบนั จะเห็นได้วา่ คณะบริ หารธุรกิจ เปิ ดสอนรวมทั้งสิ้ น 5 สาขาวิชา ซึ่งเป็ น
สาขาวิชาที่ตลาดแรงงานต้องการเพิ่มขึ้นทุกปี
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ทําให้ผวู ้ ิจยั มีความต้องการที่จะศึกษา ว่าปัจจัยทางการตลาด
บริ การตัวใดที่มีความสําคัญต่อ การเลือกสถาบันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา คณะ
บริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ เพื่อนําข้อมูลที่ได้เป็ นแนวทางในการพัฒนาปัจจัยทางการตลาดบริ การ
(7P’s)ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา คณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์มากที่สุด และ
สามารถแข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอื่นได้ โดยยึดหลักตามแนวปรัชญาของวิทยาลัยฯ ที่วา่
“สถาบันแห่ งการเรี ยนรู ้ยคุ ใหม่ คุณภาพ คุณธรรม นําหน้าสู่ สากล”
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลของผูเ้ ลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาคณะ
บริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
2. เพื่อศึกษาปั จจัยทางการตลาดบริ การของผูเ้ ลือกเข้าศึกษา ต่อในระดับอุดมศึกษาของ
นักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
3. เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยทางการตลาดบริ การของผูเ้ ลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ
นักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์จาํ แนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
สมมติฐานงานวิจัย
ผูเ้ ลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน
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ให้ความสําคัญกับปั จจัยทางการตลาดบริ การแตกต่างกัน
ประโยชน์ ของงานวิจัย
1) วิทยาลัยราชพฤกษ์สามารถนําข้อมูลมาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาปัจจัยทางการตลาด
บริ การเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผูท้ ี่สนใจจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยราช
พฤกษ์
2) เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับสถาบันและคณะบริ หารธุรกิจในการวางแผนการรับนักศึกษา
และผูส้ นใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในการใช้ขอ้ สรุ ปของปั จจัยทางการตลาด
ขอบเขตการวิจัย
1.ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
ตัวแปรต้ น คือ ปัจจัยส่ วนบุคคล
- สังกัดของสถาบันเดิม
- สถานที่อยูใ่ นปั จจุบนั
- รายได้รวมต่อเดือนของครอบครัวโดยเฉลี่ย
- ความช่วยเหลือด้านการเงินในการศึกษา
- ญาติพี่นอ้ งหรื อคนรู ้จกั ที่ศึกษาอยูแ่ ละ/หรื อเคยศึกษาในสถาบันนี้
ตัวแปรตาม คือ ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกสถาบันการเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
ปัจจัยทางการตลาดบริการ (7P’s)
- ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
- ด้านราคา (Price)
- ด้านสถานที่ (Place)
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
- ด้านกระบวนการบริ การ (Process)
- ด้านบุคลากร (People)
- ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
2. ขอบเขตด้ านประชากรทีใ่ ช้ ในการศึกษา คือ นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
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คณะบริ หารธุรกิจ (5 สาขาวิชา) ปี การศึกษา 2554 รวมทั้งสิ้ น 889 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม
2554) โดยเลือกใช้นกั ศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 รวม 280 คน
3. ขอบเขตด้ านสถานที่ คือ วิทยาลัยวิทยาลัยราช ตั้งอยูเ่ ลขที่ 9 หมู่ 1 ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ซึ่งเป็ นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ เน้นการผลิตบัณฑิต ตามปรัชญาที่วา่ สถาบัน
แห่ งการเรี ยนรู ้ยคุ ใหม่ คุณภาพ คุณธรรม นําหน้าสู่ สากล
4. ขอบเขตด้ านเวลาในการศึกษา ทําการศึกษาและเก็บข้อมูลในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ 2555 – มีนาคม 2556
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาจากเอกสารตํารา แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและนํามา
ประมวลเป็ นกรอบแนวคิด ดังนี้
ตัวแปรต้ น
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- สังกัดสถาบันเดิม
- สถานที่อยูใ่ นปั จจุบนั
- รายได้รวมต่อเดือนของ
ครอบครัวโดยเฉลี่ย
- ความช่วยเหลือด้านการเงิน
ในการศึกษา
- ญาติพี่นอ้ งหรื อคนรู ้จกั ที่
ศึกษาอยูแ่ ละ/หรื อเคยศึกษา
ในสถาบันนี้
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ตัวแปรตาม
ปัจจัยทางการตลาดบริการ (7P’s)
-

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ด้านราคา (Price)
ด้านสถานที่ (Place)
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion)
- ด้านกระบวนการบริ การ (Process)
- ด้านบุคลากร (People)
- ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical
Evidence)
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ปั จจัยทางด้านตลาดบริ การ หมายถึงกระบวนการวางแผนทางด้านการตลาดบริ การ ที่
สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การส่ งเสริ ม
การตลาด กระบวนการบริ การ พนักงานบริ การ และลักษณะทางกายภาพ
1.1) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ชื่อเสี ยงของสถาบัน สาขาวิชาให้เลือกหลากหลาย
สวัสดิการการกูย้ มื เงินเพื่อการศึกษา หรื อทุนการศึกษา บริ การรถรับ-ส่ ง เป็ นต้น
1.2) ราคา (Price) หมายถึง ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ การผ่อนผันการชําระ
ค่าลงทะเบียนเรี ยน เป็ นต้น
1.3) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง สถานที่ต้ งั ของสถาบัน ระยะเวลาและความ
สะดวกในการเดินทาง การมีรถโดยสารประจําทางผ่าน เป็ นต้น
1.4) การส่ งเสริ มการตลาด ( Promotion) หมายถึง การโฆษณาผ่านทางเวบไซต์ โทรทัศน์
วิทยุ แผ่นป้ ายโฆษณา คําแนะนําจากผูป้ กครอง จากรุ่ นพี่ หรื อจากอาจารย์ฝ่ายแนะแนว เป็ นต้น
1.5) ด้านกระบวนการให้บริ การ ( Process) หมายถึง การจัดแผนการเรี ยนการสอน
หลักเกณฑ์การให้คะแนน ความสะดวกในการติดต่อกับฝ่ ายงานต่าง ๆ เป็ นต้น
1.6) พนักงาน ( People) หมายถึง คุณวุฒิ ชื่อเสี ยงและความเอาใจใส่ ของอาจารย์ มนุษย
สัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรในฝ่ ายงานต่าง ๆ เป็ นต้น
1.7) ลักษณะทางกายภาพ ( Physical) หมายถึง บรรยากาศภายในวิทยาลัย อุปกรณ์การ
เรี ยนการสอน ความครบครันของสาธารณูปโภค ระบบการรักษาความปลอดภัย เป็ นต้น
2. พฤติกรรมการเลือกสถาบันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หมายถึง การกระทําของบุคคล
ที่มีการแสดงออกถึงความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนทัศนคติของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกสถาบันการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยใช้ความรู ้สึกทางด้านอารมณ์ในการแสดงออก
3. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการ และ สาขาการจัดการโลจิสกติกส์ คณะบริ หารธุรกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจําปี การศึกษา 2554
4. วิทยาลัยราชพฤกษ์ หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาสถาบันที่ 9 ของสถาบันในเครื อตั้งตรงจิตร
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ที่เกิดจากปณิ ธานของท่านอาจารย์ ดร.กมล ชูทรัพย์ ผูก้ ่อตั้งสถาบันในเครื อตั้งตรงจิตรด้วยจุดมุ่งหมาย
ต้องการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้แก่เยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น
5. ปัจจัยส่ วนบุคคล
1) สังกัดของสถาบันเดิมที่สาํ เร็ จการศึกษา หมายถึง สถานที่ของหน่วยงานตามกฎหมายที่
มีหน้าที่หรื อมีวตั ถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ที่นกั ศึกษาจบการศึกษามาก่อนที่จะศึกษาต่อ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ สถาบันในสังกัดภาคเอกชน และ สถาบันในสังกัดของภาครัฐบาล
2) ที่อยูใ่ นปั จจุบนั หมายถึง สถานที่ที่นกั ศึกษาอาศัยอยูใ่ นปั จจุบนั
3) รายได้รวมต่อเดือนของครอบครัวโดยเฉลี่ย หมายถึง เงินที่หาได้มาจากการประกอบ
อาชีพต่าง ๆ รวมกันต่อเดือน
4) ความช่วยเหลือด้านการเงินในการศึกษา หมายถึง แหล่งที่มาของเงินที่นาํ มาใช้จ่าย
ในการศึกษา
5) ญาติพี่นอ้ งหรื อคนรู ้จกั ที่ศึกษาอยูแ่ ละ/หรื อเคยศึกษาในสถาบันนี้ หมายถึง มีญาติ
พี่นอ้ งหรื อคนรู ้จกั เคยศึกษาที่นี่ หรื อ ได้สาํ เร็ จการศึกษาไปแล้ว

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาปั จจัยทางการตลาด บริ การของการเลือก สถาบัน เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ
นักศึกษา คณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจําปี การศึกษา 2554 มีแนวคิด ทฤษฎีและผลการ
ศึกษาวิจยั ที่ เกี่ยวข้องในการศึกษาครั้งนี้ ที่จะนําเสนอดังนี้
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

แนวคิดและทฤษฏีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตลาดบริ การ
แนวคิดเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยราชพฤกษ์
เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดและทฤษฏีปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจ
อดุลย์ จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงค์กลุ (2550)ได้ให้ความหมาย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคไว้ดงั นี้
1. ตัวกระตุน้ ทางการตลาด (Marketing Stimuli) ตัวกระตุน้ ทางการตลาดหรื อข่าวสารการตลาด
หมายถึง เครื่ องมือที่นกั การตลาดใช้เพื่อจูงใจผูบ้ ริ โภค ซึ่งตัวกระตุน้ ดังกล่าว ก็คือส่ วนประสมทาง
การตลาด (4P’s) นัน่ เอง
2. อิทธิพลจากสิ่ งแวดล้อม ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนอาศัยอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมที่มีความสลับซับซ้อน
แตกต่างกันไป กระบวนการตัดสิ นใจและพฤติกรรมของบุคคลแต่ละคนจึงไม่เหมือนกัน
3. อิทธิพลและความแตกต่างของตัวบุคคล เป็ นปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ ความรู ้ ทัศนคติ การจูงใจ ฯลฯ
4. กระบวนการทางจิตวิทยา กระบวนการทางจิตวิทยานั้น ได้แก่กระบวนการต่าง ๆ ภายใน
ระบบสมองของผูบ้ ริ โภค ซึ่งประกอบด้วย ระบบการดําเนินการด้านข่าวสารและความทรงจํา
กระบวนการตัดสิ นใจ : กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค สามารถแบ่งได้เป็ นลําดับชั้นต่าง ๆ
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ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่
1 การเล็งเห็นปัญหาหรื อตระหนักถึงความต้องการ ( Need Recognition) การ
เล็งเห็นปั ญหาและตระหนักถึงความต้องการนั้น เป็ นขั้นตอนแรกของกระบวนการตัดสิ นใจ ซึ่งเกิดจาก
การที่ บุคคลรู ้สึกถึงความแตกต่างของสิ่ งที่ปรารถนาจะให้เกิดขึ้นกับสภาพที่ตนเป็ นอยู่ ณ เวลาหนึ่งและ
ผูบ้ ริ โภคมีความเห็นว่าความแตกต่างดังกล่าวมีความสําคัญมากที่จะต้องแก้ไข
นักการตลาดสามารถใช้ปัจจัยต่าง ๆ เป็ นตัวกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความตื่นตัวและ
ตระหนักถึงความต้องการได้ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีรูปร่ างสวยงาม การสร้างภาพลักษณ์ผนู ้ าํ
แฟชัน่ ทันสมัยให้กบั สิ นค้า เป็ นต้น นอกจากนี้สิ่งแวดล้อมยังมีอิทธิพลต่อการตระหนักถึงปั ญหาของ
บุคคลได้ดว้ ย เช่น การถูกเพื่อนล้อเรื่ องความอ้วน ทําให้ผบู ้ ริ โภคมีความกดดันและความต้องการที่จะมี
รู ปร่ างดีให้ได้ในที่สุด
ขั้นตอนที่
2 การประเมินค่าทางเลือกก่อนซื้อ (Pre-purchase Alternative Evaluation)
เพื่อประเมินทางเลือกเพื่อตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานออกกําลังกาย ผูบ้ ริ โภคอาจจะต้องพิจารณา
เปรี ยบเทียบมาตรฐานกับลักษณะเฉพาะของสถานออกกําลังกาย เช่น ความหลากหลายของเครื่ องมือใน
แต่ละสถานบริ การ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ ทําเลที่ต้ งั ความสะดวกในการไปใช้บริ การ เป็ นต้น
ขั้นตอนที่
4 การซื้อ (Purchasing) การซื้อสิ นค้ามักจะเกิดขึ้นในร้านค้าปลีก หรื อ
ช่องทางจําหน่ายอื่น ๆ ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์บางประเภท การจําหน่ายต้อง
อาศัยพนักงานขายที่มีความรู ้และความชํานาญสูงในการแนะนําสิ นค้าประกอบ
ขั้นตอนที่
5 และ 6 การบริ โภคอุปโภคสิ นค้าและประเมินผลหลังซื้อ ความพอใจในการ
บริ โภคสิ นค้าและการประเมินผลการใช้สินค้า เป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญกันอย่างใกล้ชิด ถ้าการบริ โภค
สิ นค้าให้ผลตามที่ผซู ้ ้ือคาดหวัง ผูซ้ ้ือก็จะมีความพอใจในการซื้อสิ นค้าและบริ การนั้น ๆ แต่ถา้ มีความไม่
พอใจเกิดขึ้น หรื อพิจารณาเห็นว่าตรายีห่ อ้ อื่นสามารถสนองความพอใจของลูกค้าได้ดีกว่า การซื้อซํ้าก็
อาจไม่เกิดขึ้นได้
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับตลาดบริการ
ฉัตยาพร เสมอใจ (2548) ได้กล่าวว่า การตลาดบริ การ (service marketing) หมายถึง กระบวน
การในการวางแผน (planning) การบริ หารแนวความคิด (concept) การตั้งราคา (pricing) การจัดจําหน่าย
(distribution) และการส่ งเสริ มการตลาด (promotion) สําหรับบริ การ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่
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สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การและตอบสนองความพึงพอใจของผูซ้ ้ือและผูใ้ ช้ (buyers and
users)
ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2546)ได้กล่าวว่า การตลาดบริ การ หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการ
ส่ งมอบสิ นค้าที่ไม่มีตวั ตนของธุรกิจให้กบั ผูม้ ารับบริ การ โดยสิ นค้าที่ไม่มีตวั ตนนั้นจะต้องตอบสนอง
ความต้องการของผูร้ ับบริ การจนนําไปสู่ ความพึงพอใจได้
ยุพาพรรณ วรรณวาณิ ชย์ ( 2548) ได้ให้คาํ จํากัดความไว้วา่ ปัญหาที่แตกต่างกันของการ
ให้บริ การ กับการขายสิ นค้าอยูท่ ี่ 2 ปัจจัย คือ ความแตกต่างในกระบวนการ (Process) และความ
แตกต่างในผลลัพธ์ (Output) กล่าวคือ กระบวนการผลิตสิ นค้า ผูบ้ ริ โภคไม่ตอ้ งเข้ามามีส่วนร่ วมใน
กระบวนการผลิต ในขณะที่การผลิตบริ การ ผูบ้ ริ โภคเป็ นปัจจัยนําเข้าในกระบวนการผลิต ส่ วนผลลัพธ์
นั้นการผลิตสิ นค้าจะได้สิ่งที่มีตวั ตนสัมผัสได้ แต่การผลิตบริ การเป็ นสิ่ งที่สมั ผัสไม่ได้
อดุล จาตุรงคกุล ดลยา จาตุรงคกุล และ พิมพ์เดือน จาตุรงคกุล (2546) กล่าวว่า มีวิธีการสองวิธี
ที่จะนิยามถึงเนื้อหาของคํานี้ คือ
บริ การเป็ นปฏิกิริยาหรื อการปฏิบตั ิงานที่ฝ่ายหนึ่งเสนอให้กบั ฝ่ ายอื่น แม้วา่ กระบวนการอาจ
ผูกพันกับตัวสิ นค้าก็ตาม แต่ปฏิบตั ิการก็เป็ นสิ่ งที่มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ และไม่สามารถครอบครอง
ได้วา่
บริ การเป็ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างคุณค่าและจัดหา คุณประโยชน์ ( Benefits) ให้แก่ลูกค้า
ในเวลาและสถานที่เฉพาะแห่ง อันเป็ นผลมาจากการที่ผรู ้ ับบริ การหรื อผูแ้ ทนนําเอาความเปลี่ยนแปลง
มาให้
ดังนั้น จากความหมายของการตลาดบริ การที่ได้กล่าวมาข้างต้น พอสรุ ปได้วา่ การบริ การมี
ลักษณะที่เฉพาะที่แตกต่างจากสิ นค้า จึงทําให้การตลาดสําหรับการบริ การมีความแตกต่างไปจาก
การตลาดสิ นค้าที่มีตวั ตนสามารถจับต้องได้ แต่สาํ หรับการตลาดบริ การจะมีการนําเสนอลักษณะ เฉพาะ
ของการบริ การและความสําคัญของการบริ การเพื่อจะเป็ นการนําความรู ้ไปสู่การกําหนดส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ การ กล่าวคือ จะต้องมีการเน้นถึงพนักงาน กระบวนการในการให้บริ การ และ
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งทั้งสามส่ วนประสมเป็ นปัจจัยหลักในการส่ งมอบบริ การ ดังนั้นส่ วนประสม
ทางการตลาดของการบริ การจึงประกอบด้วย 7Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การ
ส่ งเสริ มการตลาด พนักงาน กระบวนการให้บริ การ และสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ดังนี้ (ชัยสมพล ชาว
ประเสริ ฐ,2546)
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1. ผลิตภัณฑ์ (Product ; 1) บริ การจะเป็ นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ง แต่เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตวั ตน
(intangible product) ไม่สามารถจับต้องได้ มีลกั ษณะเป็ นอาการนาม ไม่วา่ จะเป็ นความสะดวก ความ
รวดเร็ ว ความสบายตัว ความสบายใจ การให้ความเห็น การให้คาํ ปรึ กษา เป็ นต้น
บริ การจะต้องมีคุณภาพเช่นเดียวกับสิ นค้า แต่คุณภาพของบริ การจะต้องประกอบมาจากหลาย
ปัจจัยที่ประกอบกัน ทั้งความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ของพนักงาน ความทันสมัยของ
อุปกรณ์ ความรวดเร็ วและต่อเนื่องของขั้นตอนการส่ งมอบบริ การ ความสวยงามของอาคารสถานที่
รวมถึงอัธยาศัยไมตรี ของพนักงานทุกคน
ประเภทของการบริ การ การบริ การสามารถแบ่งตามลักษณะความจําเป็ นได้เป็ น
2 ประเภท คือ
1. บริ การจําเป็ น เป็ นบริ การที่เกิดเป็ นครั้งคราว ลูกค้ามีความจําเป็ นต้องมาใช้บริ การ
อาจจะเนื่องจากสภาพร่ างกาย เวลา การป้ องกันความเสี่ ยง และปัจจัยอื่น ๆ หากไม่มาใช้บริ การ อาจจะ
ทําให้ร่างกายไม่แข็งแรง ไม่กลับสู่ สภาวะปกติ และเสี ยเวลา เช่น บริ การรักษาพยาบาล ตัดผม ประกัน
ชีวิต ประกันภัย ทันตกรรม
2. บริ การฟุ่ มเฟื อย เป็ นบริ การที่เกิดเป็ นครั้งคราวเช่นกัน แต่ลูกค้าไม่จาํ เป็ นต้องมาใช้
บริ การ สาเหตุของการใช้บริ การประเภทนี้ คือ ความต้องการด้านความสวย ความงาม ความทันสมัย
เช่น บริ การทําศัลยกรรมความงาม บริ การทําสี ผม ทําเล็บ บริ การท่องเที่ยว
วงจรชีวติ ของการบริการ
สิ นค้าแต่ละชนิดจะมีวงจรชีวิตที่ส้ นั หรื อยาวแตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั ประเภทสิ นค้า
ลักษณะของสิ นค้า เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะพฤติกรรม และความต้องการของลูกค้าที่มีต่อบริ การ
นั้น ๆ หากเป็ นสิ นค้าที่เน้นเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ รวมทั้งแฟชัน่ เช่น เสื้ อผ้า สิ นค้าเหล่านี้จะมี
วงจรชีวิตสั้นกว่าสิ นค้าทัว่ ไป เช่น หลอดไฟฟ้ า ข้าวสาร
ส่ วนการบริ การนั้นมักมีวงจรชีวิตยาวกว่าสิ นค้า เนื่องจากสิ นค้าต้องมีการเปลี่ยนรุ่ นไป
เรื่ อย ๆ พัฒนาหี บห่ อใหม่เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้ลูกค้า รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาช่วยสร้างความ
น่าสนใจให้สินค้า ส่ วนการบริ การนั้นโดยธรรมชาติบริ การเป็ นสิ่ งที่ไม่มีตวั ตน สัมผัสไม่ได้ ทําให้การ
เปลี่ยนแปลงเป็ นไปได้ชา้ กว่าสิ นค้า ดังนั้น การเปรี ยบเทียบวงจรชีวิตของสิ นค้าและบริ การสามารถ
แสดงได้ดงั รู ป
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ภาพที่ 2 : การเปรี ยบเทียบวงจรชีวิตของสิ นค้าและบริ การ
ทีม่ า : ประยุกต์จาก Kotler,P ., Marketing Management. 9th ed., The Prentice hall International, USA.
1997.
จากรู ป ช่วงแนะนํา ช่วงเริ่ มเติบโต ช่วงโตเต็มที่ของสิ นค้าและบริ การจะคล้ายกัน แต่อาจจะ
ไม่ใช่เส้นเดียวกันเสี ยทีเดียว ขึ้นอยูก่ บั ประเภทของสิ นค้าและบริ การนั้น ๆ แต่ช่วงถดถอยของการ
บริ การจะยาวกว่า
2. ราคา (Price ; 2) ราคาเป็ นสิ่ งที่กาํ หนดรายได้ของกิจการ กล่าวคือ
การตั้งราคาสู งก็จะทําให้ธุรกิจมีรายได้สูงขึ้น การตั้งราคาตํ่าก็จะทําให้รายได้ของธุรกิจนั้นตํ่า
ซึ่งอาจจะนําไปสู่ภาวะขาดทุนได้ อย่างไรก็ตามก็มิได้หมายความว่าธุรกิจหนึ่งจะตั้งราคาได้ตามใจชอบ
ธุรกิจจะต้องอยูใ่ นสภาวะของการมีคู่แข่ง หากตั้งราคาสูงกว่าคู่แข่งมาก แต่บริ การของธุรกิจนั้นไม่ได้มี
คุณภาพสู งกว่าคู่แข่งมากเท่ากับราคาที่เพิ่ม ย่อมทําให้ลูกค้าไม่มาใช้บริ การกับธุรกิจนั้นต่อไป หากธุรกิจ
ตั้งราคาตํ่าก็จะนํามาสู่สงครามราคา เนื่องจากคู่แข่งรายอื่นสามารถลดราคาตามได้ในเวลาอันรวดเร็ ว
ในมุมมองของลูกค้า การตั้งราคามีผลเป็ นอย่างมากต่อการตัดสิ นใจซื้อบริ การของลูกค้า และ
ราคาของการบริ การเป็ นปั จจัยสําคัญในการบอกถึงคุณภาพที่จะได้รับ กล่าวคือ ราคาสูงคุณภาพในการ
บริ การน่าจะสู งด้วย ทําให้มโนภาพหรื อความคาดหวังของลูกค้าต่อบริ การที่จะได้รับสูงด้วย แต่ผลที่
ตามมาคือ บริ การต้องมีคุณภาพตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้ ในขณะที่การตั้งราคาตํ่า ลูกค้ามัก
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คิดว่าจะได้รับบริ การที่มีคุณภาพด้อยตามไปด้วย ซึ่งถ้าหากตํ่ามาก ๆ ลูกค้าอาจจะไม่ใช้บริ การได้
เนื่องจากไม่กล้าเสี่ ยงต่อบริ การที่จะได้รับ ดังนั้นการตั้งราคาในธุรกิจบริ การเป็ นเรื่ องที่ซบั ซ้อนยากกว่า
การตั้งราคาของสิ นค้ามาก ซึ่งผูบ้ ริ หารต้องไม่ลืมว่า ราคาก็จะเป็ นเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายออกไปเพื่อการรับ
บริ การกับธุรกิจหนึ่ง ๆ ดังนั้นการที่ธุรกิจตั้งราคาไว้สูง ก็หมายความว่าลูกค้าที่มาใช้บริ การก็ตอ้ งจ่ายเงิน
สูงด้วย ผลที่ตามมาก็คือ ลูกค้าจะมีการเปรี ยบเทียบราคากับคู่แข่ง หรื ออย่างน้อยจะเปรี ยบเทียบกับความ
คุม้ ค่ากับสิ่ งที่จะได้รับ
ปัจจัยทีก่ าํ หนดการตั้งราคา
การตั้งราคาสู งหรื อตํ่า ต้องคํานึงถึงปัจจัยทั้งภายในและภายนอกธุรกิจ ดังนี้
1. ภายในธุรกิจ มีปัจจัยที่ตอ้ งคํานึงถึง ดังนี้
1.1 นโยบายด้านการตลาดของธุรกิจ จะรวมถึงการวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ (บริ การ) ว่า
จะให้อยูใ่ นตําแหน่งที่สูงหรื อตํ่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับคู่แข่ง หากต้องการวางตําแหน่งให้สูงกว่าคู่แข่ง
ราคาที่ต้ งั จะต้องสู งกว่าคู่แข่ง และบริ การนั้นจะต้องมีคุณภาพของการบริ การที่ดีกว่าจากคู่แข่ง หรื อหาก
บริ การมีความแตกต่างจากคู่แข่งที่ลูกค้ารับรู ้ได้ ย่อมทําให้สามารถตั้งราคาที่สูงกว่าคู่แข่งได้ เช่น
สถาบันกวดวิชาที่มีทีมงานคุณภาพ สร้างแนวการสอน เทคนิคการจํา รวมทั้งมีเอกสารที่มีคุณภาพก็จะ
ตั้งราคาได้สูงกว่าคู่แข่ง ในทางตรงข้าม หากธุรกิจหนึ่งที่ได้เริ่ มให้บริ การมาไม่นานนัก ต้องการจะสร้าง
ส่ วนแบ่งตลาด การตั้งราคาก็ควรตํ่ากว่าคู่แข่งเล็กน้อย
1.2 ต้นทุน เป็ นปั จจัยหลักที่กาํ หนดราคาของบริ การ ทั้งต้นทุนทางตรงคือ ค่าแรงของ
พนักงาน ส่ วนต้นทุนทางอ้อม คือ ค่าเช่า ดอกเบี้ย ค่านํ้า ค่าไฟ เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตาม การหาต้นทุน
ของธุรกิจบริ การเป็ นเรื่ องที่ซบั ซ้อนมากกว่าธุรกิจผลิตสิ นค้า เนื่องจากการบริ การ มักจะมีพนักงาน
หลายคนจากหลายส่ วนงานมาให้บริ การ ภายใต้กระบวนการการให้บริ การหนึ่ง เช่น การให้บริ การใน
โรงพยาบาล พนักงานที่ให้บริ การ จะรวมถึงพนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานต้อนรับ พยาบาลที่ดูแล
คนไข้ แพทย์ นักรังสี เทคนิค เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ เภสัชกรจ่ายยา พนักงานเก็บเงิน
1.3 แบรนด์เนมของธุรกิจและมาตรฐานการให้บริ การ ธุรกิจที่มีแบรนด์เนมดี มี
ภาพลักษณ์ที่ดี ย่อมตั้งราคาได้สูงกว่า ซึ่งเรี ยกว่าเป็ นราคาพรี เมี่ยม ( premium price) ธุรกิจย่อมมีส่วน
แบ่งกําไร (profit margin) ต่อหนึ่งรายของลูกค้าที่มาใช้บริ การ มากกว่าคู่แข่ง ในทางตรงข้าม ธุรกิจที่
ไม่ได้มีแบรนด์เนมที่ดีเด่นกว่าคู่แข่ง ต้องตั้งราคาตํ่ากว่าเพื่อรองรับลูกค้าที่ยอมจ่ายในราคาตํ่ากว่า โดย
ยอมรับในบริ การ ที่ดอ้ ยกว่าด้วยเช่นกัน หากธุรกิจมีมาตรฐานของการให้บริ การสูง ทั้งความรู ้
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ความสามารถของพนักงาน การฝึ กอบรม การตกแต่งสถานที่ที่ทนั สมัย เครื่ องมือรุ่ นใหม่ หรื อบริ การนํ้า
ผลไม้เพื่อสุ ขภาพฟรี ทําให้การตั้งราคาสามารถทําได้สูงกว่าธุรกิจที่มีมาตรฐานของการบริ การตํ่ากว่า
1.4 วงจรชีวิตของบริ การ ผูบ้ ริ หารของธุรกิจจะต้องทราบว่าบริ การของตนนั้นอยู่
ในช่วงใดของวงจรชีวิตบริ การ หากอยูใ่ นช่วงขึ้นหรื อช่วงแนะนํา การตั้งราคาอาจจะสูงหรื อตํ่าขึ้นอยู่
กับคุณภาพของบริ การ และการต้องการวางตําแหน่งบริ การ หากอยูใ่ นขั้นเติบโต ราคามักตํ่าลงเพื่อขยาย
ฐานลูกค้าและเพื่อการแข่งขันกับคู่แข่งที่เข้าสู่ตลาดมากขึ้น หากเป็ นช่วงเติบโตเต็มที่ราคาจะลดลง ส่ วน
ขั้นตกตํ่านั้นราคายิง่ ลดลงเพื่อรักษายอดรายได้ของกิจการ
1.5 ลักษณะความซับซ้อนของการบริ การ บริ การที่มีความซับซ้อน ให้บริ การต่างกัน
ไปสําหรับลูกค้าแต่ละรายจะตั้งราคาได้สูง เช่น ธุรกิจที่ปรึ กษาด้านการตลาด การรักษาโรคจิต การเสริ ม
ความงาม ส่ วนบริ การที่ไม่มีความซับซ้อน ลูกค้าแต่ละรายได้บริ การที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกันจะตั้ง
ราคาค่อนข้างตํ่า เช่น บริ การซักรี ด บริ การตัดผม ทําให้สามารถคิดค่าบริ การต่อชิ้นและครั้งที่แน่นอนได้
2. ภายนอกธุรกิจ มีปัจจัยที่ตอ้ งคํานึงถึงคือ
2.1 การแข่งขัน ธุรกิจบริ การใดที่มีการแข่งขันสูงย่อมทําให้การตั้งราคาต้องไม่สูงกว่า
คู่แข่งเกินไปนัก และการตั้งราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพบริ การที่ลูกค้าจะได้รับด้วย เช่น ธุรกิจ
โรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร แต่หากบริ การที่มีคู่แข่งไม่มากนัก การตั้งราคาก็สามารถตั้งได้สูง เช่น ธุรกิจ
ให้บริ การการเก็บข้อมูลเอกสารแทนบริ ษทั ธุรกิจให้บริ การเคเบิลทีวี
2.2 ความคาดหวังของลูกค้า มีผลต่อการตั้งราคา คือ ความคาดหวังที่จะได้รับบริ การที่
มีคุณภาพยอดเยีย่ ม ย่อมทําให้ธุรกิจตั้งราคาที่สูงได้ หากความคาดหวังตํ่า ราคาย่อมตํ่าด้วย เช่น การ
สร้างบ้าน ลูกค้าย่อมมีความคาดหวังในตัวบ้านอย่างสูงว่าจะมีบา้ นสวย แข็งแรง ร่ มเย็น อยูอ่ าศัยได้นาน
จะมีความสุ ข สามารถตั้งรกรากในบ้านหลังนี้ได้ ดังนั้นการตั้งราคาจะตั้งได้สูง หากลูกค้าใช้บริ การทํา
ความสะอาดบ้าน ความคาดหวังแค่ให้บา้ นสะอาดก็เพียงพอ การตั้งราคาจึงต้องตํ่า
2.3 สภาวะอื่น ๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ การเมือง ในยามที่ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองมี
ความมัน่ คง ธุรกิจย่อมตั้งราคาได้เหมาะสมกับต้นทุนหรื อกําไรที่ควรจะเป็ น แต่หากเป็ นยุคที่เศรษฐกิจ
และการเมืองไม่ค่อยมัน่ คงนัก การบริ การที่ฟุ่มเฟื อยจะต้องตั้งราคาที่ต่าํ ลงกว่าสภาวะปกติ เช่น เสริ ม
สวย ทําเล็บ ศัลยกรรม เนื่องจากลูกค้าต้องการลดค่าใช้จ่าย
3. ช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place; 3) ในการให้บริ การนั้น สามารถให้บริ การผ่านช่องทาง
การจัดจําหน่ายได้ 4 วิธี คือ (ประยุกต์จาก Zeithaml and bitner,1996)
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3.1 การให้บริ การผ่านร้าน (Outlet)
การให้บริ การแบบนี้เป็ นแบบที่ทาํ กันมานาน เช่น ร้านตัดผม ร้านซักรี ด ร้านให้บริ การ
อินเทอร์เน็ต ให้บริ การด้วยการเปิ ดร้านค้าตามตึกแถวในชุมชนหรื อในห้างสรรพสิ นค้า แล้วขยายสาขา
ออกไปเพื่อให้บริ การลูกค้าได้สูงสุ ด โดยร้านประเภทนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทําให้ผรู ้ ับบริ การและผู ้
ให้บริ การมาพบกัน ณ สถานที่แห่ งหนึ่งโดยการเปิ ดร้านค้าขึ้นมา
3.2 การให้บริ การถึงที่บา้ นลูกค้าหรื อสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ
การให้บริ การแบบนี้เป็ นการส่ งพนักงานไปให้บริ การถึงบ้านลูกค้าหรื อสถานที่อื่นตามความ
สะดวกของลูกค้า เช่น การบริ การจัดส่ งอาหารตามสัง่ การให้บริ การส่ งพยาบาลไปดูแลผูป้ ่ วย การส่ ง
พนักงานทําความสะอาดไปทําความสะอาดอาคาร การบริ การปรึ กษาคดีถึงที่ทาํ งานลูกค้า การจ้าง
วิทยากรมาฝึ กอบรมที่โรงแรมแห่ งหนึ่ง การให้บริ การแบบนี้ ธุรกิจไม่ตอ้ งมีการจัดตั้งสํานักงานที่
หรู หราหรื อการเปิ ดเป็ นร้านค้าให้บริ การ สํานักงานอาจจะเป็ นบ้านของเจ้าของ หรื อาจจะมีสาํ นักงาน
แยกต่างหาก แต่ลูกค้าติดต่อธุรกิจด้วยการใช้โทรศัพท์หรื อโทรสาร เป็ นต้น
3.3 การให้บริ การผ่านตัวแทน
การให้บริ การแบบนี้เป็ นการขยายธุรกิจด้วยการขายแฟรนไชส์ หรื อการจัดตั้งตัวแทนในการ
ให้บริ การ เช่น แมคโดนัลหรื อเคเอฟซี ที่ขยายธุรกิจไปทัว่ โลก บริ ษทั การบินไทยขายตัว๋ เครื่ องบินผ่าน
บริ ษทั ท่องเที่ยว และโรงแรมต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นเชอราตัน แมริ ออตต์ เป็ นต้น
3.4 การให้บริ การผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
การให้บริ การแบบนี้เป็ นบริ การที่ค่อนข้างใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยลดต้นทุนจากการ
จ้างพนักงาน เพื่อทําให้การบริ การเป็ นไปได้อย่างสะดวกและทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง เช่น การให้บริ การ
ผ่านเครื่ องเอทีเอ็ม เครื่ องแลกเงินตราต่างประเทศ เก้าอี้นวดอัตโนมัติ เครื่ องชัง่ นํ้าหนักหยอดเหรี ยญตาม
ศูนย์การค้า การให้บริ การดาวน์โหลด (download) ข้อมูลจากสื่ ออินเทอร์เน็ต
4. การส่ งเสริมการตลาด (Promotion; P4)
การส่ งเสริ มการตลาดของธุรกิจบริ การจะมีความคล้ายกับธุรกิจขายสิ นค้า กล่าวคือ การส่ งเสริ ม
การตลาดของธุรกิจบริ การทําได้ในทุกรู ปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การให้ข่าว
การลดแลกแจกแถม การตลาดทางตรงผ่านสื่ อต่าง ๆ ซึ่งการบริ การที่ตอ้ งการเจาะลูกค้าระดับสูง ต้อง
อาศัยการประชาสัมพันธ์ช่วยสร้างภาพลักษณ์ ส่ วนการบริ การที่ตอ้ งการเจาะลูกค้าระดับกลางและระดับ
ล่างซึ่งเน้นราคาค่อนข้างตํ่า ต้องอาศัยการลดแลกแจกแถม เป็ นต้น
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สําหรับในธุรกิจบริ การ การส่ งเสริ มการตลาดที่นิยมใช้กนั มาก ยกตัวอย่างได้ดงั ต่อไปนี้
4.1 โครงการสะสมคะแนน (Loyalty Program)
การส่ งเสริ มการตลาดแบบนี้เป็ นการเน้นความจงรักภักดีจากลูกค้า ด้วยการให้สิทธิ
ประโยชน์สะสมทุกครั้งของการใช้บริ การ ทําให้ลูกค้ารู ้สึกผูกพันกับธุรกิจ การส่ งเสริ มการขายแบบนี้
ประสบความสําเร็ จมาก เนื่องจากลูกค้าจะรู ้สึกถึงความคุม้ ค่าจากการใช้บริ การแต่ละครั้ง ทําให้ธุรกิจ
ครองใจลูกค้าได้ในระยะยาว ลดต้นทุนการไปใช้บริ การกับคู่แข่ง เป็ นการสร้างกําแพงกีดกันคู่แข่งได้
ทางหนึ่ง แต่การส่ งเสริ มการขายแบบนี้ตอ้ งลงทุนสูงทั้งของรางวัลหรื อทีมงานที่ตอ้ งจัดตั้งเฉพาะเพื่อ
ดําเนินการเรื่ องนี้ แต่สิ่งที่ตอ้ งทําคือ ต้องมีการสร้างความตื่นเต้นและความน่าสนใจของโครงการเพื่อ
กระตุน้ ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร เช่น การเร่ งคะแนนสะสมด้วยการกําหนดช่วงเวลาและเพิม่ คะแนน
สําหรับการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า การเพิ่มรายการของขวัญเป็ นของแปลกใหม่และ
หาซื้อได้ยาก
4.2 การลดราคาโดยใช้ช่วงเวลา
ความต้องการในการใช้บริ การของลูกค้ามีการขึ้นลง ตามช่วงเวลาของวัน ผูบ้ ริ หาร
จะต้องนําเรื่ องนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจ เช่น การลดราคาค่าบัตรชมภาพยนตร์ทุกวันพุธ เหลือ
เพียง 60 บาท เป็ นต้น
4.3 การสมัครเป็ นสมาชิก
ลูกค้าได้รับข่าวสารจากคู่แข่งตลอดเวลา ทําให้ลูกค้าอาจจะไปทดลองใช้บริ การของ
คู่แข่งได้และในที่สุดอาจจะสู ญเสี ยลูกค้าไป การให้ลูกค้าสมัครเป็ นสมาชิกเป็ นการผูกมัดและสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าอย่างหนึ่งไม่ให้หนีไปไหน แต่สิ่งที่ผบู ้ ริ หารจะต้องทําคือ จะต้องสร้างความ
แตกต่างของสิ ทธิประโยชน์ลูกค้าที่เป็ นสมาชิกกับลูกค้าทัว่ ไปอย่างชัดเจน และจะต้องมีการสื่ อสารถึง
สิ ทธิประโยชน์ให้ลูกค้าทราบอย่างแท้จริ ง
4.4 การขายบัตรใช้บริ การล่วงหน้า
การใช้บริ การในแต่ละครั้ง ลูกค้าย่อมต้องการได้รับราคาพิเศษหรื อต้องการการลด
ราคา แต่ธุรกิจไม่ควรลดราคา แต่ควรขายบัตรใช้บริ การ คือให้ลูกค้าซื้อบริ การไว้ล่วงหน้าซึ่งอาจจะเป็ น
5 หรื อ 10 ครั้ง แล้วมาใช้บริ การภายในระยะเวลา 6 เดือน หรื อ 1 ปี
5. พนักงาน (People; P5)
พนักงานจะประกอบด้วยบุคคลทั้งหมดในองค์กรที่ให้บริ การนั้น ซึ่งจะรวมตั้งแต่เจ้าของ ผู ้
บริ การ พนักงานในทุกระดับ ซึ่งบุคคลดังกล่าวทั้งหมดมีผลต่อคุณภาพของการให้บริ การ
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5.1 เจ้าของและผูบ้ ริ หาร มีส่วนสําคัญอย่างมากในการกําหนดนโยบายในการ
ให้บริ การ การกําหนดอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับ กระบวนการใน
การให้ บริ การรวมถึงการแก้ไขปรับปรุ งการให้บริ การ
5.2 พนักงานผูใ้ ห้บริ การและพนักงานในส่ วนสนับสนุน พนักงานผูใ้ ห้บริ การเป็ น
บุคคล ที่ตอ้ งมีการพบปะ และให้บริ การกับลูกค้าโดยตรง และพนักงานในส่ วนสนับสนุน ก็จะทําหน้าที่
ให้การสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ที่จะทําให้การบริ การนั้นครบถ้วนสมบูรณ์
5.3 การบริ หารพนักงาน พนักงานในองค์กรที่ให้บริ การ จะมีท้ งั พนักงานที่ทาํ งานพบ
ลูกค้าโดยตรง (พนักงานส่ วนหน้า) กับพนักงานที่ทาํ งานสนับสนุน (พนักงานส่ วนหลัง) เพื่อทําให้
พนักงานส่ วนให้บริ การส่ งมอบบริ การอย่างมีคุณค่าให้ลูกค้า ดังคําที่ตอ้ งใช้เป็ นหลักปฏิบตั ิวา่ “หน้าพึ่ง
หลัง หลังพึ่งหน้า” จะขาดส่ วนใดส่ วนหนึ่งไม่ได้ งานทั้งสองส่ วนจะต้องสมบูรณ์ สอดประสานกัน
อย่างราบรื่ น แต่ในความเป็ นจริ งมักพบว่าทั้งสองส่ วนมักจะ “ไม่ประสานงาน” แต่เป็ น “ประสานงา”
แทน
การบริ หารพนักงานส่ วนหน้าและส่ วนหลัง ในฐานะที่เป็ นลูกค้า เขาย่อมไม่สนใจว่าการ
ให้บริ การจะมีการแบ่งพนักงานออกเป็ นส่ วนหน้าและส่ วนหลัง ไม่สนใจว่าใครจะทําผิด แต่ลูกค้าต้อง
ได้รับการบริ การที่ดี มีคุณภาพ ไม่ขาดตกบกพร่ อง หากเกิดปัญหา ลูกค้าย่อมตําหนิพนักงานที่ให้บริ การ
ส่ วนหน้าอย่างแน่นอน ดังนั้นผูบ้ ริ หารควรมีการบริ หารพนักงานส่ วนหน้าและส่ วนหลังเพื่อให้เกิด
ประสิ ทธิภาพในการให้บริ การ ดังนี้
1. การกําหนดงานอย่างชัดเจน ผูบ้ ริ หารจะต้องแบ่ง กําหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ระหว่างพนักงานส่ วนหน้าและส่ วนหลังอย่างชัดเจน เช่น การติดต่อลูกค้า หากพบว่าลูกค้าหายไปนาน
ไม่ได้มาใช้บริ การ ควรเป็ นหน้าที่ของใครที่จะติดต่อกลับไปหาลูกค้า ซึ่งการแบ่งงานให้ชดั เจนเป็ นสิ่ ง
แรกที่ตอ้ งกระทํา ทั้งนี้ ความชัดเจนและความยากง่ายขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของธุรกิจ โครงสร้างองค์กร
และความซับซ้อนของฐานลูกค้า เมื่อแบ่งไปแล้วในอนาคตต้องมีการทบทวนงานอีกครั้งหนึ่งอย่าง
ต่อเนื่อง
2. สร้างกระบวนการทํางานที่ส้ นั กระชับและมีประสิ ทธิภาพ การกําหนดกระบวนการทํางาน
ย่อมทําให้บทบาทและหน้าที่ของพนักงานที่ได้แบ่งไว้มีความชัดเจนมากขึ้น กระบวนการทํางานที่
เหมาะสมช่วยทําให้พนักงานทํางานได้อย่างไม่สบั สน และทําให้การบริ การมีคุณภาพอย่างแน่นอน
ผูบ้ ริ หารต้องไม่ลืมปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริ การซึ่งอาจจะเป็ นทุก 3 เดือน ทุกครึ่ งปี หรื อทุกปี ตาม
ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป รวมทั้ง สถานการณ์ทางการตลาดที่รุนแรงยิง่ ขึ้น
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3. เน้นการติดต่อสื่ อสารที่ชดั เจน การดําเนินการใด ๆ ที่มีผลต่อพนักงานทั้งสองส่ วน ต้องมี
ตัวแทนจากทุกฝ่ ายงานเข้าร่ วมประชุมเพื่อทราบประเด็นความเห็น ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและข้อดี
ข้อเสี ยของการดําเนินงานนั้น หลังจากนั้น จะต้องมีการสื่ อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจร่ วมกัน และสิ่ ง
หนึ่งที่ควรลงทุนคือ การพัฒนาระบบข้อมูลแบบอินทราเน็ต ( intranet) ให้ทุกคนรับรู ้ขอ้ มูลเท่ากันและ
พร้อมกัน โดยผ่านฐานข้อมูลและอีเมลล์
4. ส่ งเสริ มกิจกรรมร่ วมกัน การสร้างกิจกรรมร่ วมกันเป็ นปัจจัยสําคัญที่ทาํ ให้พนักงานทั้งสอง
ส่ วนทํางานร่ วมกันได้อย่างดี เนื่องจากกําแพงความเป็ นฝ่ ายและเป็ นแผนกได้พงั ทลายลง ผูบ้ ริ หารควร
สร้างกิจกรรม เช่น การเข้าฝึ กอบรมร่ วมกัน การประชุมร่ วมกัน การมอบหมายงานให้ทาํ ร่ วมกัน การนํา
ปัญหาการให้บริ การลูกค้ามาร่ วมกันหาสาเหตุและแก้ไขร่ วมกัน ทําให้ท้ งั สองส่ วนมีโอกาสได้เรี ยนรู ้
งานซึ่งกันและกัน สร้างความเข้าใจกันได้ดียง่ิ ขึ้น
5. การสลับเปลี่ยนกันทํางาน หากการส่ งเสริ มให้ทาํ กิจกรรมร่ วมกันแล้ว ปัญหาการ
ประสานงานของพนักงานยังเกิดขึ้นอยูเ่ นือง ๆ ผูบ้ ริ หารควรดําเนินการให้พนักงานส่ วนหน้าลองทํางาน
ส่ วนหลัง และพนักงานส่ วนหลังลองทํางานของส่ วนหน้า เพื่อฝึ กชิมรสชาติงานที่แตกต่างกัน รับรองว่า
สักระยะหนึ่งการประสานงานและการช่วยเหลือกันจะดียงิ่ ขึ้น จนในที่สุดปั ญหาที่คา้ งคามานานจะ
ลดลง
6. กระบวนการให้ บริการ (Process ; P6)
กระบวนการให้บริ การเป็ นส่ วนประสม ทางการตลาด ที่มีความสําคัญมาก ต้องอาศัยพนักงาน
ที่มีประสิ ทธิภาพ หรื อเครื่ องมือทันสมัยในการท eให้เกิดกระบวนการ ที่สามารถส่ ง มอบบริ การที่มี
คุณภาพได้ เนื่องจากการให้บริ การโดยทัว่ ไป มักจะประกอบด้วยหลายขั้นตอน ได้แก่ การต้อนรับ การ
สอบถามข้อมูลเบื้องต้น การให้บริ การ ตามความต้องการ การชําระเงิน เป็ นต้น ซึ่งในแต่ละขั้นตอนต้อง
ประสานเชื่อมโยงกันอย่างดี หากมีข้นั ตอนใดไม่ดีแม้แต่ข้นั ตอนเดียว ย่อมทําให้การบริ การไม่เป็ นที่
ประทับใจแก่ลูกค้า ดังนั้นการปรับปรุ งกระบวนการให้บริ การเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งทําอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัย
ความเห็นจากพนักงานและจากลูกค้า โดยเรื่ องนี้เป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ หารจะต้องทําอย่างจริ งจังและออกเป็ น
นโยบาย
7. สิ่ งแวดล้ อมทางกายภาพ (Physical Evidence; P7)
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ อาคารของธุรกิจบริ การ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ เช่น เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เครื่ องเอทีเอ็ม เคาน์เตอร์ให้บริ การ การตกแต่งสถานที่ ล็อบบี้ ลานจอดรถ สวน ห้องนํ้า
การตกแต่ง ป้ ายประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่าง ๆ สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้เป็ นสิ่ งที่ลูกค้าใช้เป็ นเครื่ องหมาย
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แทนคุณภาพของการให้บริ การ กล่าวคือ ลูกค้าจะอาศัยสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพเป็ นปัจจัยหนึ่งในการ
เลือกใช้บริ การ ดังนั้น สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพยิง่ ดูหรู หราและสวยงามเพียงใด บริ การน่าจะมีคุณภาพ
ตามด้วย
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพในแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกัน ทั้งในด้านการให้ความสําคัญ
ด้านการออกแบบ การจัดวาง สิ่ งที่ผบู ้ ริ หารต้องทําคือ การศึกษาถึงพฤติกรรมและความต้องการของ
ลูกค้า ว่าลูกค้าคํานึงถึงสิ่ งแวดล้อมทางภายภาพสิ่ งใดก่อน และควรตั้งอยูท่ ี่ใด เนื่องจากต้องไม่ลืมว่า
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพเป็ นสิ่ งที่ประทับใจสิ่ งแรก ( first impression) สําหรับลูกค้าที่มาใช้บริ การ ใน
ครั้งแรก
ส่ วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ดังได้กล่าวแล้วว่า ธุรกิจจะต้องตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ตัว ที่กล่าวมาเป็ นมุมมองของธุรกิจที่ให้บริ การ
การที่จะบริ หารการตลาดของธุรกิจให้ประสบความสําเร็ จนั้น จะต้องพิจารณาถึงส่ วนประสมการตลาด
ในมุมมองของลูกค้าด้วย ดังต่อไปนี้
1. สิ่ งที่ลูกค้าจะได้รับ (Customer Value) ลูกค้าจะเลือกใช้บริ หารอะไรหรื อกับใคร
สิ่ งที่ลูกค้าใช้พิจารณาเป็ นหลัก คือ คุณค่าหรื อคุณประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับเมื่อเทียบกับเงินที่จ่าย
ดังนั้นธุรกิจต้องเสนอเฉพาะบริ การที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างแท้จริ ง
2. ต้นทุน (Cost to Customer) ต้นทุนหรื อเงินที่ลูกค้ายินดีที่จะจ่ายสําหรับบริ การนั้นต้อง
คุม้ ค่ากับบริ การที่จะได้ หากลูกค้ายินดีจ่ายในราคาสูง แสดงว่าความคาดหวังในบริ การนั้นย่อมสูงด้วย
ดังนั้น ในการตั้งราคาค่าบริ การ ธุรกิจจะต้องหาราคาที่ลูกค้ายินดีที่จะจ่ายให้ได้ เพื่อนําราคานั้นไปใช้ใน
การลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทําให้สามารถเสนอบริ การในราคาที่ลูกค้ายอมรับได้
3. ความสะดวก (Convenience) ลูกค้าจะใช้บริ การกับธุรกิจใด ธุรกิจนั้นจะต้องสร้างความ
สะดวกให้ลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ นการติดต่อสอบถามข้อมูลและการไปใช้บริ การ หากลูกค้าไปติดต่อใช้
บริ การได้ไม่สะดวก ธุรกิจจะต้องทําหน้าที่สร้างความสะดวกด้วยการให้บริ การถึงที่บา้ นหรื อที่ทาํ งาน
ลูกค้า
1. การติดต่อสื่ อสาร (Communication) ลูกค้าย่อมต้องการได้รับข่าวสารอันเป็ นประโยชน์
จากธุรกิจ ในขณะเดียวกันลูกค้าก็ตอ้ งการติดต่อธุรกิจเพื่อให้ขอ้ มูล ความเห็น หรื อข้อร้องเรี ยน ธุรกิจ
จะต้องจัดหาสื่ อที่เหมาะสมกับลูกค้าเป้ าหมาย เพื่อการให้และรับข้อมูลความเห็นจากลูกค้า ดังนั้นการ
ส่ งเสริ มการตลาดทั้งหลายจะไม่ประสบความสําเร็ จเลยหากการสื่ อสารล้มเหลว
2. การดูแลเอาใจใส่ (Caring) ลูกค้าที่มาใช้บริ การไม่วา่ จะเป็ นบริ การที่จาํ เป็ นหรื อบริ การที่
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ฟุ่ มเฟื อย เช่น ด้านความงาม ลูกค้าต้องการการเอาใจใส่ ดูแลเป็ นอย่างดีจากผูใ้ ห้บริ การ ตั้งแต่เริ่ มก้าวเท้า
แรกเข้ามา จนถึงก้าวออกจากร้านนั้น ไม่วา่ จะเป็ นครั้งแรกหรื อครั้งใดของการใช้บริ การก็ตาม หรื อไม่
ว่าจะเป็ นพนักงานผูใ้ ดที่ให้บริ การก็ตาม
3. ความสําเร็ จในการตอบสนองความต้องการ (Completion) ลูกค้ามุ่งหวังให้ได้รับการ
ตอบสนองความต้องการอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่วา่ จะเป็ นการบริ การตัดผม ผมที่ออกมาจะต้องมีความ
เรี ยบร้อย ตรงกับความต้องการของลูกค้า หรื อการเข้ารักษาอาการป่ วย ไม่วา่ ในโรงพยาบาลใด อาการ
ป่ วยจะต้องหาย ในแต่ละธุรกิจบริ การแม้ข้นั ตอนการให้บริ การจะมีความซับซ้อนเพียงใด ต้องจ้าง
พนักงานจํานวนมากมายเพียงใด ลูกค้าไม่มีส่วนมารับรู ้ รู ้อย่างเดียวว่า กระบวนการให้บริ การต้อง
ตอบสนองความต้องการอย่างครบถ้วน ไม่ขาดตกบกพร่ อง
4. ความสบาย (Comfort) สิ่ งแวดล้อมของการให้บริ การ ไม่วา่ จะเป็ นอาคาร เคาน์เตอร์บริ การ
ห้องนํ้า ทางเดิน ป้ ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จะต้องสร้างความสบายตาและความสบายใจให้ลูกค้า
โดยเฉพาะหากลูกค้ามาใช้บริ การประเภทหรู หราฟุ่ มเฟื อย สิ่ งเหล่านั้นจะต้องทําให้ความทุกข์ใจและ
ความไม่สบายกายได้บรรเทาเบาบางลง เช่น การนัง่ ฟังเพลงในร้านอาหาร ทุกสิ่ งในร้านอาหารต้องสร้าง
ความสบายให้ลูกค้า
ดังนั้นส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ตัวนั้น ทุกตัวล้วนมีความสําคัญอย่างยิง่ จะขาดตัวใด ตัว
หนึ่งไปไม่ได้ พนักงานที่ให้บริ การจะทําหน้าที่สาํ คัญในการเชื่อมโยงส่ วนประสมทางการตลาด ตัวอื่น
ๆ ให้กลมกลืนกันเป็ นเนื้อเดียวในการส่ งมอบบริ การให้ลูกค้า
2.4 แนวคิดเกีย่ วกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2.4.1 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 กําหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน
และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้
2.4.1.1 มหาวิทยาลัยมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ให้การศึกษา และส่ งเสริ มวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงหลายสาขาวิชา หรื อหลายกลุ่ม
สาขาวิชา
(2) ให้การศึกษาเพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญาทุกชั้น และประกาศนียบัตร
บัณฑิต
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(3) มีภารกิจด้านการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจยั การให้บริ การทางวิชาการแก่สงั คม และการ
ทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
2.4.1.2 สถาบันมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ให้การศึกษา และส่ งเสริ มวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งเน้นการสอนในสาขาวิชาใดหรื อ
กลุ่มสาขาวิชาใดโดยเฉพาะ
(2) ให้การศึกษาเพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญาทุกชั้น และประกาศนียบัตร
บัณฑิต
(3) มีภารกิจด้านการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจยั การให้บริ การทางวิชาการแก่สงั คม และการ
ทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
2.4.1.3 วิทยาลัยมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ให้การศึกษา และส่ งเสริ มวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงในบางสาขาวิชา
(2) ให้การศึกษาเพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญาทุกชั้น และประกาศนียบัตร
บัณฑิต
(3) มีภารกิจด้านการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจยั การให้บริ การทางวิชาการแก่สงั คมและการ
ทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ (ราชกิจจานุเบกศา.12 (มีนาคม) ค้นวันที่ 21 มีนาคม 2556 จาก
http://www.mua.go.th/users/hecommission/doc/law/private%/1.1%20character
%20of%20privateU.pdf)
2.5 ข้ อมูลเกีย่ วกับวิทยาลัยราชพฤกษ์
วิทยาลัยราชพฤกษ์ได้ จัดตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2549 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 9 หมู่ 1 ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยเป็ นสถาบันอีกแห่งหนึ่งที่ตอ้ งการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีคุณภาพ
สามารถพัฒนาเยาวชนไทย ให้มีความรู ้ดา้ นวิชาการและวิชาชีพ และมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาการศึกษาเพื่อ
ประโยชน์แก่สงั คมและประเทศชาติอย่างแท้จริ ง ประกอบไปด้วยห้องเรี ยนที่ทนั สมัย มีหอ้ งปฏิบตั ิการ
เฉพาะสาขาวิชาที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ในการสอนและสิ่ งอํานวยความสะดวกที่เพียบพร้อม มีหน่วยงาน
ส่ งเสริ มทางด้านวิชาการเช่น สํานักหอสมุดที่เป็ นศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศในรู ปแบบของ หนังสื อ
วารสาร วีดิทศั น์ ดิสก์เก็ตเทปคาสเซ็ทที่มีระบบการสื่ อสาร มีฐานข้อมูลในรู ปของ CD-ROM และ
ออนไลน์ผา่ นเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต มีศูนย์การเรี ยนรู ้การค้นคว้าและวิจยั ( Learning and Research
Center )มีหอ้ งผลิตสื่ อ ศูนย์คอมพิวเตอร์ บริ การให้แก่คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาโดยมีระบบ
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Network ที่สามารถรองรับปริ มาณในการใช้งานระบบเครื อข่ายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและเพียงพอต่อ
ความต้องการที่เพิ่มขึ้นภายในอาคารยังประกอบไปด้วยห้องประชุมและห้องสัมมนาเพื่อรองรับการจัด
งาน และกิจกรรมประเภทต่างๆ ที่สามารถบรรจุนกั ศึกษาได้มากกว่า 5,000 คน โดยปรัชญาของวิทยาลัย
คือ “สถาบันแห่ งการเรี ยนรู ้ยคุ ใหม่ คุณภาพ คุณธรรม นําหน้าสู่ สากล” และมีคณะต่างๆ ที่เปิ ดสอนใน
ระดับปริ ญญาตรี จาํ นวน 6 คณะ 10 สาขาวิชา ได้แก่
1. คณะบริหารธุรกิจ
1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.2 สาขาวิชาการตลาด
1.3 สาขาวิชาการจัดการ
1.4 สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1.5 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2. คณะบัญชี
2.1 สาขาวิชาการบัญชี
3. คณะนิติศาสตร์
3.1 สาขาวิชานิติศาสตร์
4. คณะ นิเทศศาตร์
4.1 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
5. คณะวิทยาศาสตร์
5.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
6. คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
6.1 สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ทําให้ผวู ้ ิจยั มีความต้องการที่จะศึกษา
ปัจจัยทางการตลาดบริ การ
ของการเลือกสถาบันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เพื่อนําข้อมูลที่ได้
เป็ นแนวทางในการพัฒนาปั จจัยทางการตลาดบริ การให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา
วิทยาลัยราชพฤกษ์มากที่สุด โดยยึดหลักตามแนวปรัชญาของวิทยาลัยฯ ที่วา่ “สถาบันแห่งการเรี ยนรู ้ยคุ
ใหม่ คุณภาพ คุณธรรม นําหน้าสู่ สากล”
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2.6 เอกสารงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการวิจยั เรื่ อง “ ปั จจัยทางการตลาดบริ การของการเลือกสถาบันเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ปี การศึกษา 2554” โดยผูว้ ิจยั ได้
ค้นคว้าและรวบรวมงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศไว้ ดังนี้
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องภายในประเทศ
เกศิณี บุญประสิ ทธิ์ (2549) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชน” ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา กระบวนการ บุคลากร
และลักษณะทางกายภาพมีความสําคัญในระดับมาก ในส่ วนของปั จจัยด้านการจัดจําหน่ายและการ
ส่ งเสริ มการตลาด
กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสําคัญปานกลาง
และพบว่าปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ แผนกที่เรี ยน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว สาขาวิชาที่จะเลือกศึกษา
ต่อ มีญาติพี่นอ้ งหรื อคนรู ้จกั ที่กาํ ลังศึกษาอยูแ่ ละ /หรื อเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน และแนวคิดใน
การเลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเอกชน มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญา
ตรี ในมหาวิทยาลัยเอกชน โดยปัจจัย ภูมิลาํ เนา เป็ นปั จจัยเดียวที่ไม่มี ผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับ
ปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเอกชน
สมิทธิ โพธิ์ทอง
(2548) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับ
ปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเอกชน กรณี ศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาพฤติกรรมการเลือกศึกษาต่อ และปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ ได้แก่
ปัจจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยทางสังคม ปัจจัยด้านจิตวิทยา และปัจจัยทางการตลาด จากผลการวิจยั พบว่า
ปัจจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยทางสังคมไม่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ส่ วนปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ได้แก่
ทัศนคติและแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อ ด้วยความเห็นที่วา่ มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย เป็ นสถานศึกษาที่มีชื่อเสี ยง มีหลักสูตรเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยของรัฐอีกทั้งมีหลักสูตรที่ตอ้ งการ
ศึกษาต่อเป็ นแรงจูงใจ ซึ่งคิดว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วจะมีสถานที่ทาํ งานรองรับ สําหรับปัจจัยทาง
การตลาดมีความสําคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อทุกตัว
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ณัฐพล ธนเชวงสกุล (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง “ ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริ หารธุรกิจ นนทบุรี ” พบว่า ประเภทของสถาบันระดับอุดมศึกษาที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ตัดสิ นใจศึกษาต่อของนักศึกษา แบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ สถาบันระดับอุดมศึกษาภาครัฐบาล และสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาภาคเอกชน พบว่าประเภทของสถาบันระดับอุดมศึกษาที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ตัดสิ นใจศึกษาต่อของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุรกิจ นนทบุรี ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง ส่ วนใหญ่เลือกเรี ยนสถาบันระดับอุดมศึกษาภาคเอกชนเป็ นอันดับที่ 1 จํานวน 106 คน
คิดเป็ น ร้อยละ 77.90 และอันดับที่ 2 คือ สถาบันระดับอุดมศึกษาภาครัฐบาล จํานวน 30 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 22.10 สาเหตุที่นกั ศึกษาเลือกศึกษาต่อในสถาบันระดับอุดมศึกษาภาคเอกชนเนื่องจากมีการเทียบ
โอนหน่วยกิตได้เป็ นจํานวนมาก มีความเป็ นอิสระเสรี ในการเรี ยนมากกว่าและมีอุปกรณ์การเรี ยนพร้อม
ห้องปฏิบตั ิการที่ทนั สมัย สําเร็ จการศึกษาง่ายกว่าสถาบันระดับอุดมศึกษาภาครัฐบาล อาจารย์ผสู ้ อนมี
ความเป็ นกันเองและดูแลเอาใจใส่ ดี และปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุรกิจ นนทบุรี คือด้านค่า
เล่าเรี ยนและแหล่งเงินทุน
กัญกมญ เถื่อนเหมือน (2549) ศึกษาเรื่ องปั จจัยจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาของนักศึกษาในมหา
ลัยศรี ปทุม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย 7 ด้าน ในการเลือกเข้าศึกษาต่อ คือ ชื่อเสี ยงของมหาวิทยาลัย
สถานที่ต้ งั ความคาดหวังของนักศึกษา การจัดการเรี ยนการสอน ความตั้งใจส่ วนตัว ความคาดหวังด้าน
อาชีพ และสิ่ งอานวยความสะดวกอยูใ่ นระดับมากทุกคณะ ส่ วนการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อ
ปัจจัยจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรี ปทุม จําแนกตามอาชีพและรายได้ของผูป้ กครอง
พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นจําแนกตามอาชีพของผูป้ กครองและรายได้ของผูป้ กครอง ไม่มี
ความแตกต่างกัน ส่ วนการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นที่จาํ แนกตามเพศของนักศึกษาพบว่า มีความ
แตกต่างกัน จํานวน 2 องค์ประกอบ คือ ด้านสถานที่ต้ งั และด้านการจัดการเรี ยนการสอน
พิชยั โสตภิบาล (2554) “รายงานสรุ ปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อในคณะต่างๆ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า ” โดยภาพรวมแล้วชื่อเสี ยงของสถาบันมีอิทธิพลต่อการเลือกเรี ย น
ของนักศึกษา ผูป้ กครอง เพื่อนสนิท เรี ยนจบแล้วมีงานทํารายได้ดีสามารถทําเงินได้ มีความเป็ น
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หลักสู ตรหลากหลาย ทันสมัยมีมาตรฐาน งานวิจยั ดี มี ทุนกูย้ มื ทุนการศึกษา
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ที่มากรองรับนักศึกษาได้พร้อมทั้งสวัสดิการต่างๆ ครบครัน การเดินทางสะดวก สิ่ งอํานวยความสะดวก
ในการเรี ยนการสอน ทันสมัย อาคารสถานที่กว้างขวาง สะอาดสวยงามและความสําเร็ จของศิษย์เก่า
(รายงานสรุ ปปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อในคณะต่างๆ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า .
20 (มีนาคม) ค้นวันที่ 20 มีนาคม 2556 จาก http://www.thaiblogonline.com/sodpichai.blog?
PostID=41265)
พีรภาว์ พุแค ( 2551) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชน กรณี ศึกษา มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี” พบว่า
ด้านการศึกษาส่ วนใหญ่ก่อนเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี จบสายประกาศนียบัตร
วิชาชีพมากที่สุด มีผลการเรี ยนเฉลี่ยที่ 2.51-3.00 สําเร็ จการศึกษาจากสถาบันที่ต้ งั อยูใ่ นจังหวัดชลบุรี
มากที่สุด เลือกเรี ยนในคณะสาขาวิชา บริ หารธุรกิจเป็ นจํานวนมาก ด้านครอบครัวส่ วนใหญ่ครอบครัว
พักอาศัยอยูใ่ นจังหวัดชลบุรี ผูป้ กครองประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด รองลงมาเป็ นพนักงาน
บริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 100,000 บาท ถึง 50,000 บาท ร้อยละ 50.6 ปัจจัยทางด้านการตลาด
พบว่า ด้านเพศที่แตกต่างกันนักศึกษาส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อปัจจัยผลิตภัณฑ์มากที่สุด และปัจจัย
ทางด้านราคามีผลต่อนักศึกษาส่ วนใหญ่ ให้ความสําคัญต่อคณาจารย์ผสู ้ อนเรื่ องความรู ้ ความสามารถ
ความน่าเชื่อถือ ส่ วนด้านราคาค่าธรรมเนียมในการศึกษา ซึ่งนักศึกษาให้ความสําคัญต่อราคาในราคาที่
เหมาะสมระดับปานกลาง ด้านสถานที่ให้ความสําคัญมาก เนื่องจากสถานที่พกั อาศัยทําให้สะดวกต่อ
การเดินทาง ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ความสําคัญต่อกองทุนเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษารัฐบาล
ศาสตรา ยะป๊ อก ( 2550) “ปั จจัยที่มีส่วนกําหนดการเลือกศึกษาต่อในคณะต่าง ๆ ใสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐ ของนักเรี ยนมัธยม 6 กรณี ศึกษา เขตอําเภอ จ.เชียงราย” พบว่า สถาบันอุดมศึกษาที่
นักศึกษา ต้องการเข้าศึกษาต่อใน ระดับอุดมศึกษาโดยเลือกเป็ นอันดับ หนึ่ง นั้น คือ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพราะเป็ นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยงในทุกด้านมาตั้งแต่อดีต อีกทั้งยังเป็ น มหาวิทยาลัย
อันดับ 1 ของประเทศไทย ส่ วนสถาบันอุดมศึกษารองลงมาคือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็ นอันดับสอง
เพราะมีภูมิ ลําเนาอยูใ่ กล้สถานศึกษา และเลือกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็ นอันดับ สาม เมื่อสํารวจ
นักเรี ยนที่เรี ยนแผนการเรี ยนวิทย์ – คณิ ต พบว่าเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็ นอันดับ 1 รองลงมาเลือก
คณะแพทยศาสตร์ เป็ นคณะที่มีการแข่งขันกันสูงมาก สําหรับนักเรี ยนที่เรี ยนแผนการเรี ยนศิลป์ - คณิ ต
พบว่า สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อคณะเศรษฐศาสตร์เป็ นอันดับ 1 รองลงมาเลือกคณะบริ หารธุรกิจ นักเรี ยน
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แผนศิลป์ -ภาษา เลือกเข้าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และนิติศาสตร์ ส่ วนแผนการเรี ยน
ศิลป์ -สังคม เลือกศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ เป็ นอันดับแรก เพราะก้าวหน้าในอาชีพการงาน เมื่อนํา
ตัวอย่างทั้งหมดของนักเรี ยนมาพิจารณาแล้วพบว่า มีความต้องการศึกษาต่อ คณะสาขาวิชาที่ตอ้ งการ
ส่ วนมากคือ คณะเศรษฐศาสตร์ และ รองลงมาคือคณะบริ หารธุรกิจ เนื่องจากจบแล้วหางานทําได้ง่าย
ปัจจัยที่เป็ นตัวกําหนดต่อการเลือกคณะสาขาวิชา คือ ความชอบในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับอนาคตและ
ความก้าวหน้าของตนเอง
ดลฤดี สุ วรรณคีรี (2549) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรี ยนมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 6 ทัว่ ประเทศ จากการศึกษาพบว่า นักเรี ยนหญิงมีการ
ตัดสิ นใจศึกษาต่อมากกว่านักเรี ยนชาย เนื่องจากปัจจุบนั ผูห้ ญิงได้รับการยอมรับให้สามารถศึกษาต่อใน
ระดับสูง มีความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงานทัดเทียมกับผูช้ าย ส่ งผลให้นกั เรี ยนหญิงเกิด
แรงจูงใจและตัดสิ นใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
และนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ดีมีการ
ตัดสิ นใจศึกษาต่อมากกว่านักเรี ยนที่มีผลคะแนนต่า เนื่องจากพฤติกรรมการศึกษาของนักเรี ยนเป็ นไป
อย่างต่อเนื่อง ผูท้ ี่มีผลการเรี ยนสู งจะมีความกระตือรื อร้น ความเพียรพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆ ในด้าน
การเรี ยน โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น นักเรี ยนที่บิดามารดา
มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี และประกอบอาชีพรับราชการและนักธุรกิจ จะมีการตัดสิ นใจศึกษา
ต่อมากกว่านักเรี ยนที่บิดามารดามีระดับการศึกษาต่าและประกอบอาชีพอื่น เนื่องจากบิดามารดาเป็ น
ต้นแบบที่ดีส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ การคาดหวังในการศึกษาต่อในระดับสู งของนักเรี ยน และ
พบว่านักเรี ยนที่ครอบครัวมีสถานภาพทางเศรษฐกิจดี จะมีการตัดสิ นใจศึกษาต่อมากกว่านักเรี ยนที่
ครอบครัวมีสถานภาพเศรษฐกิจตํ่า
เอนก ณะชัยวงค์ (2553) ศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง อายุระหว่าง 18-20 ปี ระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี 4 ปี ส่ วนใหญ่สงั กัดคณะครุ ศาสตร์
สาขาวิชาที่สงั กัดส่ วนใหญ่คือ สิ่ งแวดล้อม เรี ยนหลักสูตรครุ ศาสตร์บณั ฑิตคิด มีวฒ
ุ ิการศึกษาสูงสุ ด
ก่อนเข้าศึกษาคือ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเข้าศึกษาสู งสุ ดคือ 2.51-2.99 มีการเข้าศึกษาโดย
การสอบคัดเลือกทัว่ ไป ส่ วนใหญ่มีภูมิลาเนาในอาเภอเมืองเชียงใหม่และอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาล
ผูป้ กครองประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไปมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 และทราบข่าวการรับสมัคร
จากงานแนะแนวจากโรงเรี ยน
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BusinessThai.co.th (2548) รายงานสภาวะการแข่งขันในตลาดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เอกชนเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 โดยทําการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุ งเทพมหานคร
จํานวน 5 มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาองค์กร และกลยุทธ์ทางการตลาด โดยมหาวิทยาลัย
กรุ งเทพหันมาปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้กบั สถาบันที่ได้รับความเชื่อถือมานานกว่า 40 ปี เพื่อก้าวไปสู่
การเป็ นมหาวิทยาลัยเอกชนระดับนานาชาติในอนาคต ดร.ธนู กุลชร อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
กล่าวว่าสิ่ งที่มหาวิทยาลัยกรุ งเทพเน้นคือ การสร้างคุณภาพทางการศึกษา การให้นกั ศึกษาดิ้นรนหา
ความรู ้เองไม่เพียงพอในการสร้างคุณภาพ จึงมีระบบเสริ มความรู ้ มีระบบแนะแนว โดยมีอาจารย์ดูแล
อย่างใกล้ชิด และกล่าวว่าเทคโนโลยีจะมีบทบาทจําเป็ นมากขึ้นเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพการเรี ยนการสอน
การลงทุนในส่ วนนี้จึงเป็ นสิ่ งจําเป็ นต่อการให้บริ การ
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องต่ างประเทศ
Litchfield (1980 : 91) ได้ศึกษาการตัดสิ นใจเรี ยนต่อของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนที่มีระดับ
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวปานกลาง มีแนวโน้มที่จะได้รับการศึกษาต่อในระดับสู ง มากกว่าเด็ก
ในกลุ่มที่มีระดับทางเศรษฐกิจของครอบครัวตํ่า ซึ่งมีจาํ นวนผูไ้ ม่ตอ้ งการศึกษาต่อสู ง
Schweitzer, Bethany S. (2009) จากงานวิจยั นักเรี ยนที่มีความประสงค์จะเลือกเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริ ญญาตรี ของประเทศสหรัฐอเมริ กา พบว่า จากประสบการณ์และกิจกรรมที่เคยได้ศึกษามาก่อน
หน้าที่จะเข้าศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ซึ่งส่ วนใหญ่แล้วมีอิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของนักเรี ยนได้
อิทธิพลที่มาจากสิ่ งแวดล้อมรอบข้าง เช่น พ่อแม่ เพื่อน อาจารย์ที่ปรึ กษา การเดินทาง สื่ อโฆษณาที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจแก่นกั เรี ยนมากที่สุด
Brigg, Senga. (2006). (อ้างถึงกัณหา ชาวกัณหา , 2554 : 58) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “ An
Exploratory Study of the Factors Influencing Undergraduate Student Choice: The case of Higher
Education in Scotland” พบว่าจากการสํารวจนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชา บัญชีและ
วิศวกรรม ส่ วนใหญ่การตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อของนักศึกษามีความซับซ้อนและมีหลายปั จจัยเป็ น
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เกณฑ์ในการกําหนดตามลักษณะการปรับเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยในด้านแขนงสาขาวิชาที่มีการ
ปรับปรุ ง ส่ วนด้านชื่อเสี ยงและสถานที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัยมีผลทําให้การเลือกศึกษาต่ออยูใ่ นระดับสูง
Shih, Sophia Mok, (2004) ศึกษางานวิจยั เรื่ อง ความคาดหวังในการศึกษาของผูป้ กครอง: ศึกษา
เปรี ยบเทียบระหว่างขุนนางจีนและผูอ้ พยพจากกวางตุง้ การศึกษาพบว่า สามารถแก้ปัญหาความไม่
เสมอภาคระหว่างเด็กที่มาจากขุนนางจีนและเด็กที่อพยพมาจากกวางตุง้
สําหรับภูมิหลังของระดับ
การศึกษาขั้นสู งและความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนของครอบครัว พบว่าครอบครัวที่เป็ นขุนนาง
จะมีระดับความคาดหวังเกี่ยวกับการศึกษาที่สูง ส่ งผลให้นกั เรี ยนได้รับการสนับสนุนที่ดี และประสบ
ความสําเร็ จในด้านวิชาการ
Tumblin, Randall S. (2002) จากการสํารวจนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาจาก 9 สถานศึกษาเอกชน
ในประเทสสหรัฐอเมริ กาตามตัวเลือกสาเหตุต่อการตัดสิ นใจที่จะเข้าศึกษาโดยอาศัยกระบวนการจาก
แรงดึงดูดต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อสถานศึกษาแห่งนั้นคือ มีรอบการเรี ยนที่หลากหลาย เช่น รอบปกติ
รอบคํ่า รอบเสาร์-อาทิตย์ หรื อเรี ยนเป็ นบางวัน ซึ่งนักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความต้องการที่จะทํางานเต็มเวลา
งาน ส่ วนเวลาที่เหลือถึงจะมีเวลาต่อการเรี ยนเพิม่ เติม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนที่มีราคา
เหมาะสมและชื่อเสี ยงของมหาวิทยาลัยเป็ นที่ยอมรับ

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินงานวิจยั
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ปั จจัย ทางการตลาด บริ การของการเลือกสถาบัน เข้า ศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษา คณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ปี การศึกษา 2554 เพื่อนํา
ข้อมูลที่ได้เป็ นแนวทางในการพัฒนาปัจจัยทางการตลาดบริ การ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์มากที่สุด โดยยึดหลักตามแนวปรัชญาของวิทยาลัยฯ ที่วา่ “สถาบันแห่งการ
เรี ยนรู ้ยคุ ใหม่ คุณภาพ คุณธรรม นําหน้าสู่ สากล” มีวิธีการดําเนินการวิจยั ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรในงานวิจัย
นักศึกษา คณะบริ หารธุรกิจ 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ปี การศึกษา 2554 จํานวนทั้งสิ้ น 920 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2554)
2. กลุ่มตัวอย่ างในงานวิจัย
การกําหนดกลุ่มตัวอย่ างในการเก็บข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการแบบสุ่ มของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ได้คาํ นวณ
จากสู ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)
สู ตร
เมื่อ n
N
e
ในที่น้ ีจะกําหนดเท่ากับ

n =

N
1+Ne2
คือ จํานวนตัวอย่าง หรื อขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
คือ จํานวนหน่วยทั้งหมด หรื อ ขนาดของประชากรทั้งหมด
คือ ความคาดเคลื่อนในการสุ่ มตัวอย่าง ( sampling error)
+ / - 0.05 ภายใต้ความเชื่อมัน่ 95%

2

แทนค่าโดย

n = 920
1+920 (.05) 2
n = 278.78 คน

จํานวนประชากรที่ใช้ในทําการศึกษาครั้งนี้คือ 280 คน
3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) จํานวน 11 ข้อ
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ( 7P’s) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการและด้านลักษณะทางกายภาพ ที่มีผลกระทบต่
อการเลือกสถาบันเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบสอบถามให้
เลือกในลักษณะการใช้มาตรวัดแบบ Rating Scale 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ให้
ค่านํ้าหนักแต่ละระดับความสําคัญ ดังนี้

คะแนน
คะแนน
คะแนน

คะแนน

คะแนน

5 หมายถึง
4 หมายถึง
3
หมายถึง
2 หมายถึง
1 หมายถึง

ระดับความสําคัญมากที่สุด
ระดับความสําคัญมาก
ระดับความสําคัญปานกลาง
ระดับความสําคัญน้อย
ระดับความสําคัญน้อยที่สุด

เกณฑ์การประเมินค่าวัดระดับความสําคัญของปัจจัยทางการตลาดบริ การกับการเลือกสถาบัน
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มี 5 ระดับ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ดังนี้
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4.50 – 5.00
หมายถึง
3.50 – 4.49
หมายถึง
2.50 – 3.49
หมายถึง
1.50 – 2.49
หมายถึง
1.00 – 1.49 หมายถึง

ระดับความสําคัญมากที่สุด
ระดับความสําคัญมาก
ระดับความสําคัญปานกลาง
ระดับความสําคัญน้อย
ระดับความสําคัญน้อยมาก

ส่ วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกลุ่มตัวอย่าง ต่อปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อ
การเลือกสถาบันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจโดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม มีข้นั ตอน
การดําเนินงานดังนี้
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การ เพื่อค้นหาประเด็นหลักของปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา และสร้างแบบสอบถามจากประเด็นที่ได้จาํ นวน 1 ชุด
2. ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม หากไม่สอดคล้องผูว้ ิจยั จะทําการแก้ไขหรื อ
เพิ่มเติมเพื่อให้แบบสอบถามมีความสอดคล้องกับการวิจยั มากที่สุด
3. นําแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญแล้วไปให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามตามความจริ งเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามที่ได้จากงานวิจยั และประมวลผลการวิจยั สรุ ปผลการ
วิเคราะห์และจัดทํารายงานวิจยั
3.4 สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การตรวจสอบความเรี ยบร้อยสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม และนําข้อมูลมาประมวลผลการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลและการเลือกสถาบันเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณา ( Descriptive Method) โดย การหาค่าความถี่
(Frequency) ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อนําค่าตัวแปรมาอธิบายเปรี ยบเทียบ
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2. ปั จจัยทางการตลาดบริ การ วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( Mean) ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :S.D.) และใช้การวิเคราะห์หาความแปรปรวนทางเดียว (OneWay Analysis of Variance)
3. ในการเปรี ยบเทียบปั จจัยทางการตลาดบริ การของผูเ้ ลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ
นักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์จาํ แนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล ใช้ค่าสถิติ (t-test) ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรที่มากกว่า 2 กลุ่มโดย
ใช้ค่าสถิติ F-test ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของข้อมูลด้วยค่า LSD

บทที่ 4
ผลการวิจยั และการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับ ปัจจัยทางการตลาดบริ การของการเลือกสถาบันการเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอผลดังนี้
1) ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
2) ระดับความสําคัญของปั จจัยทางการตลาดบริ การ 7P’s ของการเลือกสถาบันการเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
3) เปรี ยบเทียบความแตกต่างความสําคัญของปัจจัยทางการตลาดบริ การ ( 7P’s) ของการเลือก
สถาบันการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ จําแนก
ตามปั จจัยส่ วนบุคคล
ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตาม
เพศ อายุ ระดับสถาบันเดิมที่สาํ เร็ จการศึกษา สังกัดสถาบันเดิมที่สาํ เร็ จการศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสมจาก
สถาบันเดิม สถานที่อยูใ่ นปั จจุบนั รายได้รวมต่อเดือน ความช่วยเหลือทางด้านการเงินในการศึกษา
สาขาวิชาที่ตอ้ งการเรี ยน หลักสู ตรที่ตอ้ งการจะเรี ยน และญาติ พี่นอ้ งหรื อคนรู ้จกั ที่กาํ ลังศึกษาอยู่ และ /
หรื อ เคยศึกษาในสถาบันนี้ จํานวน 280 คน โดยแสดงเป็ นจํานวนและร้อยละ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ปรากฎรายละเอียดดังตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 จํานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ าง จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ

3. ระดับสถาบันเดิมทีส่ ํ าเร็จการศึกษา

4. สถาบันเดิมทีส่ ํ าเร็จการศึกษามาอยู่
ในสั งกัดใด
5. เกรดเฉลีย่ สะสมจากสถาบันเดิม

6. สถานทีอ่ ยู่ในปัจจุบัน

(อาจไม่ จําเป็ นต้ องตรงกับทะเบียนบ้ าน)

ชาย
หญิง
อายุต่าํ กว่าหรื อเท่ากับ 19 ปี
อายุ 20-25 ปี
อายุ 26 - 32 ปี
อายุ 33 ปี ขึ้นไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช.
ปวส.หรื ออนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี ใบที่ 2
รัฐบาล
เอกชน
2.00 – 2.50
2.51 – 3.00
3.01 – 3.50
3.50 ขึ้นไป
กรุ งเทพมหานคร
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

อื่น ๆ (โปรดระบุ)

จํานวน
(n=280)
114
166
46
197
17
20
33
12
201
34
57
223
99
108
59
14
98
153
11
5
13

ร้ อยละ
40.7
59.3
16.4
70.4
6.1
7.1
11.8
4.3
71.8
12.1
20.4
79.6
35.4
38.6
21.1
5.0
35.0
54.6
3.9
1.8
4.6
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ปัจจัยพืน้ ฐาน
7. รายได้ รวมต่ อเดือนของครอบครัว
โดยเฉลีย่

8. ความช่ วยเหลือทางด้ านการเงิน
ในการศึกษา

9. สาขาวิชาทีต่ ้ องการเรียน

10. หลักสู ตรทีต่ ้ องการจะเรียน

11. ท่ านมีญาติพนี่ ้ องหรือคนรู้จักที่
กําลังศึกษาอยู่และ / หรือ เคยศึกษาใน
สถาบันนีห้ รือไม่

ตํ่ากว่า 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 บาทขึ้นไป
จากบิดา-มารดา
กองทุนกูย้ มื (กรอ./กยศ.)
ได้รับทุนจากสถาบันเดิม
จากการทํางานพิเศษ
อื่น ๆ
สาขาคอมพิวเตอร์
สาขาการตลาด
สาขาการจัดการ
สาขาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว
สาขาการจัดการโลจิสติกส์
4 ปี กลุ่มปกติ
4 ปี กลุ่มคํ่า
4 ปี กลุ่มเสาร์-อาทิตย์
4 ปี (เทียบโอน)กลุ่มปกติ
4 ปี (เทียบโอน)กลุ่มคํ่า
4 ปี (เทียบโอน)กลุ่มเสาร์อาทิตย์
มี
ไม่มี

จํานวน
(n=280)
23
87
97
73
65
142
6
60
7
112
63
68
26

ร้ อยละ

11
38
3
6
107
29
97

3.9
13.6
1.1
2.1
38.2
10.4
34.6

159
121

56.8
43.2

8.2
31.1
34.6
26.1
23.2
50.7
2.1
21.4
2.5
40.0
22.5
24.3
9.3
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับการวิจยั ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง จํานวน 166 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.3 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด มีอายุระหว่าง 20-25 ปี
จํานวน 197 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.4 ระดับการศึกษาก่อนเข้ามาศึกษาต่อที่นี่ ส่ วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับ ปวส.หรื อ อนุปริ ญญา มากที่สุดถึง 201 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.8 สถาบันเดิมที่สาํ เร็ จการศึกษามา
จะอยูใ่ นสังกัดของเอกชน เป็ นส่ วนใหญ่ จํานวน 223 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.6 เกรดเฉลี่ยที่จบมาส่ วน
ใหญ่คือ 2.51 – 3.00 จํานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.6 สถานที่อยูใ่ นปัจุบนั ของผูต้ อบแบบสอบถาม
โดยส่ วนใหญ่ พบว่าอยูใ่ นเขตจังหวัดนนทบุรี จํานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.6 และมีรายได้รวมต่อ
เดือนของครอบครัวโดยเฉลี่ย พบว่าส่ วนใหญ่มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 97 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 34.6 ส่ วนความช่วยเหลือทางด้านการเงินในการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ส่ วนใหญ่จะ
ใช้บริ การกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา (กรอ.หรื อ กยศ.) จํานวน 142 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.7 และเลือก
ศึกษาต่อในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จํานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.0 ส่ วนใหญ่เลือกเรี ยน
หลักสู ตร 4 ปี เทียบโอน ปกติ จํานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.2 และนอกจากนี้ พบว่า ส่ วนใหญ่
ผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 159 คน มีคนที่รู้จกั หรื อเคยศึกษาอยูท่ ี่นี่ คิดเป็ นร้อยละ 56.8
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ระดับความสํ าคัญของปัจจัยทางการตลาดบริการ 7P’s
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความสําคัญของปัจจัยทางการตลาดบริ การ 7P’s
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาปัจจัยทางการตลาดบริ การ
7P’s ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ
ตารางที่ 4.2 ปั จจัยทางการตลาดบริ การ 7P’s ที่มีความสําคัญต่อการเลือกสถาบันการเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยภาพรวม
ปัจจัยทางการตลาดบริการ 7P’s
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ด้านราคา (Price)
ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
ด้านกระบวนการให้บริ การ (Process)
ด้านบุคลากร (People)
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical)
รวม

X
3.1939
3.7125
3.0554
3.3214
3.3821
3.7107
3.2020
3.3284

S.D
.32772
.56869
.41377
.49060
.35170
.45687
.51415
.25717

ระดับความสํ าคัญ
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ปั จจัยทางการตลาดบริ การที่มีความสําคัญต่อการเลือกสถาบันเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ในภาพรวม โดยให้ระดับ
ความสําคัญใน ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.3284 โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ ด้านราคา
ให้ความสําคัญในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.7125 รองลงมาคือ ด้านบุคลากรให้ความสําคัญระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.7107 และให้ความสําคัญในระดับปานกลาง ด้านกระบวนการ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.3821
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จากภาพรวมปั จจัยทางการตลาดบริ การ 7P’s ที่มีความสําคัญต่อการเลือกสถาบันเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ผูว้ ิจยั ได้แยกรายละเอียดแต่ละ
ปัจจัยทางการตลาดบริ การ 7P’s ดังตารางที่ 4.3 – 4.9
ตารางที่ 4.3 ปั จจัยทางการตลาดบริ การ ( 7P’s) ที่มีความสําคัญต่อการเลือกสถาบันเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)

ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)

1.ชื่อเสี ยงของสถาบันเป็ นที่
ยอมรับ
2. หางานทําได้ง่าย
3. เรี ยนจบได้ง่าย
4. มีสาขาวิชาหลากหลายให้เลือก
5. มีสวัสดิการกูย้ มื เงินเพื่อ
การศึกษาหรื อทุนการศึกษา
6. มีชมรมต่าง ๆ ให้เลือกทํา
กิจกรรม
7. มีบริ การรถรับ-ส่ ง

ระดับความสํ าคัญ
มาก
ทีส่ ุ ด
16
(5.7)
14
(5.0)
8
2.9)
22
(7.9)
13
(4.6)
9
(3.2)
รวม

มาก
36
(12.9)
53
(18.9)
63
(22.5)
143
(51.1)
217
(77.5)
95
33.9)
19
(6.8)

ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ทีส่ ุ ด
184
44
(65.7) (15.7)
184
43
(65.7) (15.4)
181
22
(64.6) (7.9)
125
4
(44.6) (1.4)
41
(14.6)
149
19
4
(53.2) (6.8) (1.4)
37
160
55
(13.2) (57.1) (19.6)

X

S.D

ระดับ
ความสํ าคัญ

3.09

.713

ปานกลาง

3.04

.585

ปานกลาง

3.25

.667

ปานกลาง

3.55

.578

มาก

3.93

.470

มาก

3.34

.734

ปานกลาง

2.17

.930

น้ อย

3.1939 .32772

ปานกลาง
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จากตารางที่ 4.3 พบว่าปั จจัยทางการตลาดบริ การที่มีความสําคัญต่อการเลือกสถาบันเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านผลิตภัณฑ์ ( Product) ใน
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.1939 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อทําการวิเคราะห์ในด้านนี้ พบว่า
การที่สถาบันมีสวัสดิการการกูย้ มื เงินเพื่อการศึกษา (กรอ./กยศ.) มีความสําคัญต่อการเลือกสถาบันเข้า
ศึกษาต่อที่วิทยาลัยราชพฤกษ์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.93 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก รองลงมา
คือ การมีสาขาวิชาหลากหลายให้เลือก มีค่าเฉลี่ย 3.55 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก และน้อยที่สุด
คือ บริ การรถรับ-ส่ ง มีค่าเฉลี่ย 2.17 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับน้อย
ตารางที่ 4.4 ปั จจัยทางการตลาดบริ การ ( 7P’s) ที่มีความสําคัญต่อการเลือกสถาบันเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
ด้ านราคา (Price)

ด้ านราคา (Price)

1. ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ เหมาะสม
2. ค่าหนังสื อและอุปกรณ์การ
เรี ยนเหมาะสม
3. มีการผ่อนผันการชําระ
ค่าลงทะเบียนเรี ยน
4. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่น ๆ เช่น
ค่าที่พกั ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไม่มาก

ระดับความสํ าคัญ
มาก
ทีส่ ุ ด
39
(13.9)
44
(15.7)
84
(30.0)
79
(28.2)
รวม

มาก
157
(56.1)
68
(24.3)
128
(45.7)
88
(31.4)

ปาน
กลาง
78
(27.9)
103
(36.8)
46
(16.4)
88
(31.4)

น้ อย
6
(2.1)
65
(23.2)
12
(4.3)
18
(6.4)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
-

X

S.D

ระดับ
ความสํ าคัญ

3.82

.678

มาก

-

3.32

1.001

ปานกลาง

10
(3.6)
7
(2.5)

3.94

.978

มาก

3.76

1.013

มาก

3.7125 .56869

มาก
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จากตารางที่ 4.4 พบว่าปั จจัยทางการตลาดบริ การที่มีความสําคัญต่อการเลือกสถาบันเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านราคา ( Price) ในภาพรวม
มีค่าเฉลี่ย 3.7125 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก เมื่อทําการวิเคราะห์ในด้านนี้ พบว่าการให้บริ การ
ด้านการผ่อนผันการชําระค่าลงทะเบียนเรี ยน มีความสําคัญต่อการเลือกสถาบันเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.94 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ค่าหน่วยกิตและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.82 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก และน้อยที่สุดคือ ค่า
หนังสื อและอุปกรณ์การเรี ยนเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.32 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง
ตารางที่ 4.5 ปั จจัยทางการตลาดบริ การ ( 7P’s) ที่มีความสําคัญต่อการเลือกสถาบันเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
ด้ านสถานที/่ ช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place)

ด้ านสถานที/่ ช่ องทางการจัด
จําหน่ าย (Place)

ระดับความสํ าคัญ

X

S.D

มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
1. สถานที่ต้ งั ของสถาบันอยูใ่ กล้ 32
100
133
13
2
3.52 .785
บ้านหรื อที่พกั อาศัย
(11.4) (35.7) (47.5) (4.6) (.7)
2. ระยะเวลาและความสะดวกใน 10
43
185
42
3.07 .665
การเดินทาง
(3.6) (15.4) (66.1) (15.0)
3. สถาบันมีหลายวิทยาเขต
126
132
22
3.37 .626
(45) (47.1) (7.9)
4. มีรถโดยสารประจําทางผ่าน
1
23
77
123
56
2.25 .881
(.4) (8.2) (27.5) (43.9) (20.0)
3.0554 .41377
รวม

ระดับ
ความสํ าคัญ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
น้ อย
ปานกลาง
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จากตารางที่ 4.5 พบว่าปั จจัยทางการตลาดบริ การที่มีความสําคัญต่อการเลือกสถาบันเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านสถานที่/ช่องทางการจัด
จําหน่าย ( Place) ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.0554 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อทําการ
วิเคราะห์ในด้านนี้ พบว่าสถานที่ต้ งั ของสถาบันอยูใ่ กล้บา้ นหรื อที่พกั อาศัย มีความสําคัญต่อการเลือก
สถาบันเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยราชพฤกษ์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.52 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก
รองลงมาคือ สถาบันมีหลายวิทยาเขต มีค่าเฉลี่ย 3.37 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง และน้อย
ที่สุดคือ มีรถโดยสารประจําทางผ่าน มีค่าเฉลี่ย 2.25 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับน้อย
ตารางที่ 4.6 ปั จจัยทางการตลาดบริ การ ( 7P’s) ที่มีความสําคัญต่อการเลือกสถาบันเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion)

ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
(Promotion)

1. คําแนะนําจากรุ่ นพี่
2. คําแนะนําจากผูป้ กครอง
3. คําแนะนําจากอาจารย์ฝ่ายแนะ
แนวที่โรงเรี ยน
4. ข้อมูลที่ได้จากสถาบันโดยตรง
เช่น ทางเวบไซด์
5. มีการโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์
วิทยุและแผ่นป้ ายโฆษณา

ระดับความสํ าคัญ
มาก
ทีส่ ุ ด
26
(9.3)
14
(5.0)
41
(14.6)
3
(1.1)
77
(27.5)
รวม

มาก
41
(14.6)
56
(20.0)
120
(42.9)
78
(27.9)
104
(37.1)

ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ทีส่ ุ ด
167
32
14
(59.6) (11.4) (5.0)
158
28
24
(56.4) (10.0) (8.6)
114
2
3
(40.7) (.7) (1.1)
116
63
20
(41.4) (22.5) (7.1)
75
24
(26.8) (8.6)

X

S.D

3.12

.906

3.03

.919

3.69

.766

2.93

.911

3.84

.928

3.3214 .49060

ระดับ
ความสํ าคัญ
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
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จากตารางที่ 4.6 พบว่าปั จจัยทางการตลาดบริ การที่มีความสําคัญต่อการเลือกสถาบันเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion) ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.3214 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อทําการวิเคราะห์
ในด้านนี้ พบว่า ทางสถาบันมีการโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ วิทยุและแผ่นป้ ายโฆษณา มีผลต่อการเลือก
สถาบันเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยราชพฤกษ์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.84 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก
รองลงมาคือ คําแนะนําจากอาจารย์ฝ่ายแนะแนวที่โรงเรี ยน มีค่าเฉลี่ย 3.69 ระดับความสําคัญอยูใ่ น
ระดับมาก และน้อยที่สุดคือ ข้อมูลที่ได้จากสถาบันโดยตรง เช่น ทางเวบไซด์ มีค่าเฉลี่ย 2.93 ระดับ
ความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง
ตารางที่ 4.7 ปั จจัยทางการตลาดบริ การ ( 7P’s) ที่มีความสําคัญต่อการเลือกสถาบันเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
ด้ านกระบวนการให้ บริการ (Process)
ด้ านกระบวนการให้ บริการ
(Process)

1. การเรี ยนที่เน้นการปฏิบตั ิจริ ง
2. การเรี ยนที่เน้นความรู ้ลึกซึ้งใน
ทฤษฎี
3. การจัดแผนการเรี ยนมีความ
ถูกต้องและชัดเจน
4. มีหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน
อย่างชัดเจน
5. ความสะดวกในการติดต่อ เช่น
ติดต่อผ่านทางเวบไซด์ หรื อการ
ลงทะเบียนออนไลน์

ระดับความสํ าคัญ
มาก
ทีส่ ุ ด
20
(7.1)
-

รวม

มาก
135
(48.2)
154
(55.0)
139
(49.6)
156
(55.7)
63
(22.5)

ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ทีส่ ุ ด
102
23
(36.4) (8.2)
95
31
(33.9) (11.1)
116
25
(41.4) (8.9)
102
22
(36.4) (7.9)
166
51
(59.3) (18.2)

X

S.D

3.54

.747

3.44

.685

3.41

.649

3.48

.639

3.04

.638

3.3821 .35170

ระดับ
ความสํ าคัญ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
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จากตารางที่ 4.7 พบว่าปั จจัยทางการตลาดบริ การที่มีความสําคัญต่อการเลือกสถาบันเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านกระบวนการให้บริ การ
(Process) ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.3821 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อทําการวิเคราะห์ใน
ด้านนี้ พบว่า การเรี ยนที่เน้นการปฏิบตั ิจริ ง มีผลต่อการเลือกสถาบันเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยราชพฤกษ์ มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.54 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ มีหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน
อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 3.48 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง และน้อยที่สุดคือ ความสะดวกใน
การติดต่อ เช่น ติดต่อผ่านทางเวบไซด์ หรื อการลงทะเบียนออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 3.04 ระดับความสําคัญ
อยูใ่ นระดับปานกลาง
ตารางที่ 4.8 ปั จจัยทางการตลาดบริ การ ( 7P’s) ที่มีความสําคัญต่อการเลือกสถาบันเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
ด้ านบุคลากร (People)

ด้ านบุคลากร
(People)
1. อาจารย์มีคุณวุฒิ และมี
ชื่อเสี ยงที่ดี
2. ความเอาใจใส่ ของอาจารย์ที่มี
ต่อนักศึกษา
3. เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สมั พันธ์อนั
ดี ยิม้ แย้มแจ่มใส พูดจาสุ ภาพ
และให้ความร่ วมมือในการ
ขอรับบริ การเป็ นอย่างดี

ระดับความสํ าคัญ
มาก
ทีส่ ุ ด
26
(9.3)
19
(6.8)
38
(13.6)

รวม

มาก

ปาน น้ อย
กลาง
122
98
34
(43.6) (35.0) (12.1)
205
53
3
(73.2) (18.9) (1.1)
157
69
16
(56.1) (24.6) (5.7)

X

S.D

ระดับ
ความสํ าคัญ

-

3.50

.825

มาก

-

3.86

.530

มาก

-

3.78

.750

มาก

น้ อย
ทีส่ ุ ด

3.7107 .45687

มาก
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จากตารางที่ 4.8 พบว่าปั จจัยทางการตลาดบริ การที่มีความสําคัญต่อการเลือกสถาบันเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านบุคลากร ( People) ใน
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.7107 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก เมื่อทําการวิเคราะห์ในด้านนี้ พบว่า ความ
เอาใจใส่ ของอาจารย์ที่มีต่อนักศึกษา มีผลต่อการเลือกสถาบันเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยราชพฤกษ์ มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.86 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สมั พันธ์อนั
ดี ยิม้ แย้มแจ่มใส พูดจาสุ ภาพ และให้ความร่ วมมือในการขอรับบริ การเป็ นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย 3.78 ระดับ
ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก และน้อยที่สุดคือ อาจารย์มีคุณวุฒิ และมีชื่อเสี ยงที่ดี มีค่าเฉลี่ย 3.50 ระดับ
ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก
ตารางที่ 4.9 ปั จจัยทางการตลาดบริ การ ( 7P’s) ที่มีความสําคัญต่อการเลือกสถาบันเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
ด้ านลักษณะทางกายภาพ (Physical)

ด้ านลักษณะทางกายภาพ
(Physical)

มาก
ทีส่ ุ ด
1. สถานที่สวยงาม
50
(17.9)
2. มีความสะอาด
4
(1.4)
3. บรรยากาศในสถาบันเหมาะกับ 24
การเรี ยน
(8.6)
4. ห้องเรี ยนกว้างขวาง นัง่ สบาย
10
และมีเครื่ องปรับอากาศ
(3.6)

ระดับความสํ าคัญ
มาก
134
(47.9)
41
(14.6)
103
(36.8)
72
(25.7)

ปาน น้ อย
กลาง
55
26
(19.6) (9.3)
156
67
(55.7) (23.9)
118
23
(42.1) (8.2)
169
29
(60.4) (10.4)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
15
(5.4)
12
(4.3)
12
(4.3)
-

X

S.D

3.64

1.049

2.85

.771

3.37

.911

3.22

.674

ระดับ
ความสํ าคัญ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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ด้ านลักษณะทางกายภาพ
(Physical)
5. อุปกรณ์การเรี ยน การสอน
ทันสมัย
6. ความครบครันของ
สาธารณูปโภค เช่น นํ้าดื่ม ตู ้
เอทีเอ็ม ตูโ้ ทรศัพท์
7. ระบบการรักษาความปลอดภัย
ที่ดี

ระดับความสํ าคัญ
มาก
ทีส่ ุ ด
27
(9.6)
4
(1.4)

มาก

X

S.D

.996

ปาน น้ อย
กลาง
123
95
14
(43.9) (33.9) (5.0)
13
194
66
(4.6) (69.3) (23.6)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
21
(7.5)
3
(1.1)

3.43
2.82

.592

6
58
173
39
(2.1) (20.7) (61.8) (13.9)
รวม

4
(1.4)

3.08

.696

3.2020 .51415

ระดับ
ความสํ าคัญ
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.9 พบว่าปั จจัยทางการตลาดบริ การที่มีความสําคัญต่อการเลือกสถาบันเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ
(Physical) ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.2020 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อทําการวิเคราะห์ใน
ด้านนี้ พบว่า สถานที่สวยงาม มีผลต่อการเลือกสถาบันเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยราชพฤกษ์ มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ 3.64 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ อุปกรณ์การเรี ยน การสอน ทันสมัย มี
ค่าเฉลี่ย 3.43 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง และน้อยที่สุดคือ
ความครบครันของ
สาธารณูปโภค เช่น นํ้าดื่ม ตูเ้ อทีเอ็ม ตูโ้ ทรศัพท์ มีค่าเฉลี่ย 2.82 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง
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ตอนที่ 3 เปรี ยบเทียบความแตกต่างความสําคัญของปัจจัยทางการตลาดบริ การ ( 7P’s) ต่อการเลือก
สถาบันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ จําแนกตาม
ปั จจัยส่ วนบุคคล
สมมติฐานการวิจยั ครั้งนี้ คือ ปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน สังกัดของสถาบันเดิม สถานที่อยูใ่ นปัจจุบนั รายได้
รวมต่อเดือนของครอบครัว ความช่วยเหลือทางด้านการเงินในการศึกษา และญาติพี่นอ้ งหรื อคนรู ้จกั ที่
กําลังศึกษาหรื อเคยศึกษาในสถาบันนี้ที่แตกต่างกัน
มีผลต่อการเลือก สถาบันเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ปรากฎในตารางดังนี้
ตารางที่ 4.10 สังกัดของสถาบันเดิมแตกต่างกันมีผลต่อความสําคัญของปัจจัยทางการตลาดบริ การ
(7P’s) ต่อการเลือกสถาบันการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัย
ราชพฤกษ์

ปัจจัยทางการตลาดบริการ (7P’s)

รัฐบาล ( n=57)
X̅

S.D

เอกชน (n=223)
X̅

S.D

F

Sig

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)

3.2732 .30458 3.1736

.33098

.243

.040*

2. ด้านราคา (Price)

3.6491 .66289 3.7287

.54250

4.205

.347

3.1009 .38919 3.0437

.41987

.043

.353

3.3298 .59581 3.3193

.46143

2.263

.885

3. ด้านสถานที่/ช่องทางการจัด
จําหน่าย (Place)
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion)
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ปัจจัยทางการตลาดบริการ (7P’s)
5. ด้านกระบวนการให้บริ การ
(Process)
6. ด้านบุคลากร (People)
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ
(Physical)
รวม

รัฐบาล( n=121)
X̅

S.D

เอกชน (n=159)
X̅

S.D

F

Sig

3.4702 .29879 3.3596

.36116

1.356

.034*

3.7076 .43675 3.7115

.46281

.052

.954

3.1378 .54262 3.2184

.50658

.286

.292

3.3429 .25731 3.3247

.25758

.282

.634

จากตารางที่ 4.10 พบว่าผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความสําคัญที่มีต่อ
ปัจจัยการตลาดบริ การ จําแนกตามสังกัดของสถาบัน พบว่า ความสําคัญโดยภาพรวม ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับรายข้อพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 ข้อ ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์และด้านกระบวนการการให้บริ การ โดยผูท้ ี่
จบจากสถาบันของภาครัฐจะให้ความสําคัญในเรื่ องของปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์และด้านกระบวนการ
มากกว่าผูท้ ี่จบจากสถาบันของภาคเอกชน
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ตารางที่ 4.11 ญาติพี่นอ้ งหรื อคนรู ้จกั ที่กาํ ลังศึกษาอยูแ่ ละ/หรื อ เคยศึกษาในสถาบันนี้แตกต่างกันมีผล
ต่อความสําคัญของปั จจัยทางการตลาดบริ การ (

7P’s) ต่อการเลือกสถาบันเข้าศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์

ปัจจัยทางการตลาดบริการ (7P’s)

มี ( n=132)

ไม่ มี (n=148)

X̅

X̅

S.D

S.D

F

Sig

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)

3.2147 .32619 3.1665

.32906

.009

.223

2. ด้านราคา (Price)

3.6965 .58215 3.7335

.55221

.142

.591

3.0440 .42428 3.0702

.40081

.123

.600

3.3409 .41158 3.2959

.57914

5.650

.448

3.3912 .32323 3.3702

.38701

3.792

.622

3.7002 .42462 3.7245

.49755

3.823

.660

3.2255 .47987 3.1712

.55654

2.994

.382

3.3373 .22876 3.3166

.29090

3.604

.507

3. ด้านสถานที่/ช่องทางการจัด
จําหน่าย (Place)
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion)
5. ด้านกระบวนการให้บริ การ
(Process)
6. ด้านบุคลากร (People)
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ
(Physical)
รวม
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จากตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความสําคัญที่มีต่อปัจจัย
การตลาดบริ การ จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านญาติพี่นอ้ งหรื อคนรู ้จกั ที่กาํ ลังศึกษาอยูแ่ ละ /หรื อ
เคยศึกษาในสถาบันนี้ พบว่าความสําคัญโดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.12 สถานที่อยูใ่ นปั จจุบนั แตกต่างกันต่อปัจจัยทางการตลาดบริ การ ( 7P’s) มีผลต่อพฤติกรรม
การเลือกสถาบันการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดบริการ

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
1. ด้ านผลิตภัณฑ์
ภายในกลุ่ม
(Product)
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
2. ด้ านราคา (Price)
รวม
ระหว่างกลุ่ม
3. ด้ านสถานที/่ ช่ องทางการ
ภายในกลุ่ม
จัดจําหน่ าย (Place)
รวม
ระหว่างกลุ่ม
4. ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ภายในกลุ่ม
(Promotion)
รวม
ระหว่างกลุ่ม
5. ด้ านกระบวนการ
ภายในกลุ่ม
ให้ บริการ (Process)
รวม

Sum of
Squares
.479
29.486
29.965
.933
89.298
90.231
.151
47.616
47.767
.054
67.098
67.151
.596
33.914
34.511

Df

Mean
Square
2
.239
277
.106
279
2
.467
277
.322
279
2
.075
277
.172
279
2
.027
277
.242
279
2
.298
277
.122
279

F

Sig.

2.248

.108

1.447

.237

.439

.645

.111

.895

2.435

.089
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ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดบริการ
6. ด้ านบุคลากร (People)
7. ด้ านลักษณะทางกายภาพ
(Physical)
ภาพรวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

Sum of
Squares
.596
57.639
58.235
.443
73.311
73.754
.119
18.333
18.452

Df

Mean
Square
2
.298
277
.208
279
2
.222
277
.265
279
4
.030
275
.067
279

F

Sig.

1.432

.241

.837

.434

.447

.774

จากตารางที่ 4.12 พบว่า สถานที่อยูใ่ นปัจจุบนั ไม่มีผลต่อปัจจัยทางการตลาดบริ การ ( 7P’s)
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้าน
กระบวนการ ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ ต่อการเลือกสถาบันเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
ตารางที่ 4.13 รายได้รวมต่อเดือนของครอบครัวแตกต่างกันต่อปัจจัยทางการตลาดบริ การ ( 7P’s) มีผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกสถาบันการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์
ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดบริการ
1. ด้ านผลิตภัณฑ์
(Product)

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

Sum of
Squares
.394
29.571
29.965

Df

Mean
Square
4
.099
275
.108
279

F
.917

Sig.
.454
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ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดบริการ
2. ด้ านราคา (Price)

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม

Sum of
Squares
1.262
88.970
90.231
1.485

4

.371

ภายในกลุ่ม
รวม
4. ด้ านการส่ งเสริมการตลาด ระหว่างกลุ่ม
(Promotion)
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
5. ด้ านกระบวนการ
ให้ บริการ (Process)
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
6. ด้ านบุคลากร (People)
ภายในกลุ่ม
รวม
7. ด้ านลักษณะทางกายภาพ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
(Physical)
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภาพรวม
ภายในกลุ่ม
รวม

46.282
47.767

275
279

.168

.536

4

.134

66.616
67.151

275
279

.242

.293

4

.073

34.218
34.511
.861
57.374
58.235
.772
72.982
73.754
.096
18.356
18.452

275
279
4
275
279
4
275
279
3
276
279

.124

3. ด้ านสถานที/่ ช่ องทางการ
จัดจําหน่ าย (Place)

Df

Mean
Square
4
.315
275
.324
279

F

Sig.

.975

.422

2.206

.069

.553

.697

.588

.672

.215
.209

1.031

.391

.193
.265

.727

.574

.032
.067

.482

.695
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จากตารางที่ 4.13 พบว่า รายได้รวมต่อเดือนของครอบครัว ไม่มีผลต่อปัจจัยทางการตลาด
บริ การ (7P’s) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ ต่อการเลือกสถาบันเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
ตารางที่ 4.14 ความช่วยเหลือทางด้านการเงินในการศึกษาแตกต่างกันต่อปัจจัยทางการตลาดบริ การ
(7P’s) มีผลต่อการเลือกสถาบันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์
ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดบริการ

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
1. ด้ านผลิตภัณฑ์
ภายในกลุ่ม
(Product)
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
2. ด้ านราคา (Price)
รวม
ระหว่างกลุ่ม
3. ด้ านสถานที/่ ช่ องทางการ
ภายในกลุ่ม
จัดจําหน่ าย (Place)
รวม
ระหว่างกลุ่ม
4. ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ภายในกลุ่ม
(Promotion)
รวม
ระหว่างกลุ่ม
5. ด้ านกระบวนการ
ภายในกลุ่ม
ให้ บริการ (Process)
รวม

Sum of
Squares
.076
29.889
29.965
.612
89.619
90.231
.175
47.592
47.767
.639
66.513
67.151
.653
33.858
34.511

Df

Mean
Square
3
.025
276
.108
279
3
.204
276
.325
279
3
.058
276
.172
279
3
.213
276
.241
279
3
.218
276
.123
279

F

Sig.

.235

.872

.628

.597

.339

.797

.884

.450

1.774

.152
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ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดบริการ
6. ด้ านบุคลากร (People)

7. ด้ านลักษณะทางกายภาพ
(Physical)

ภาพรวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม

Sum of
Squares
1.238
56.997
58.235

Df

Mean
Square
3
.413
276
.207
279

.292

3

.097

ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

73.462
73.754
.042
18.410
18.452

276
279
4
275
279

.266
.011
.067

F

Sig.

1.998

.115

.366

.778

.157

.960

จากตารางที่ 4.14 พบว่า รายได้รวมต่อเดือนของครอบครัว ไม่มีผลต่อปัจจัยทางการตลาด
บริ การ (7P’s) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ ต่อการเลือกสถาบันเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยทางการตลาดบริ การของการเลือกสถาบันการเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ปี การศึกษา 2554
ผลการวิจยั อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

โดยสรุ ป

5.1 สรุ ปผลการวิจัย
5.1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลักษณะข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับการวิจยั ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 20-25 ปี จบการศึกษาระดับ ปวส.หรื อ อนุปริ ญญา สถาบันเดิมที่สาํ เร็ จการศึกษามาจะอยูใ่ น
สังกัดของเอกชน เป็ นส่ วนใหญ่ และมีผลการเรี ยนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.51 – 3.00 สถานที่อยูใ่ นปัจุบนั ของผูต้ อบ
แบบสอบถามพบว่าอยูใ่ นเขตจังหวัดนนทบุรี และมีรายได้รวมต่อเดือนของครอบครัวโดยเฉลี่ยส่ วน
ใหญ่อยูท่ ี่ 10,001 – 20,000 บาท และได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินในการศึกษาจากการใช้
บริ การกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา (กรอ.หรื อ กยศ.) และเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ส่ วนใหญ่เลือกเรี ยนหลักสู ตร 4 ปี เทียบโอน ปกติ นอกจากนี้ยงั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจะมีคนที่รู้จกั
หรื อเคยศึกษาอยูท่ ี่นี่
5.1.2 ปัจจัยทางการตลาดบริการ 7P’s
จากการศึกษาปั จจัยทางการตลาดบริ การ (7P’s) ของการเลือกสถาบันเข้าศึกษาต่อในระดับ
อุดมศึกษาของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ปี การศึกษา 2554 โดยจําแนกเป็ นรายด้าน
สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.1939 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับปาน
กลาง พบว่านักศึกษาให้ความสําคัญกับการที่สถาบัน มีสวัสดิการการกูย้ มื เงินเพื่อการศึกษา (กรอ./กย
ศ.) มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยราชพฤกษ์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.93 ระดับความสําคัญอยู่
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ในระดับมาก รองลงมาคือ การมีสาขาวิชาหลากหลายให้เลือก มีค่าเฉลี่ย 3.55 ระดับความสําคัญอยูใ่ น
ระดับมาก และมีชมรมต่าง ๆ ให้เลือกทํากิจกรรม มีค่าเฉลี่ยคือ 3.34 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับปาน
กลาง และน้อยที่สุดคือ บริ การรถรับ-ส่ ง มีค่าเฉลี่ย 2.17 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับน้อย
2. ด้ านราคา (Price) ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.7125 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก พบว่า
นักศึกษาให้ความสําคัญกับเรื่ องการผ่อนผันการชําระค่าลงทะเบียนเรี ยน มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อที่
วิทยาลัยราชพฤกษ์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.94 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ค่าหน่วย
กิตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.82 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก และค่าใช้จ่าย
ส่ วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าที่พกั ค่าเดินทาง มีค่าเฉลี่ย 3.76 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับมากและน้อยที่สุด
คือ ค่าหนังสื อและอุปกรณ์การเรี ยนเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.32 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ด้ านสถานที/่ ช่ องทางการจัดจําหน่ าย (
Place) ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.0554 ระดับ
ความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง พบว่านักศึกษาให้ความสําคัญในเรื่ องของสถานที่ต้ งั ของสถาบันอยู่
ใกล้บา้ นหรื อที่พกั อาศัย มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยราชพฤกษ์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.52
ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ
สถาบันมีหลายวิทยาเขต มีค่าเฉลี่ย 3.37 ระดับ
ความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง ระยะเวลาและความสะดวกในการเดินทาง มีค่าเฉลี่ย
3.07
ความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง และน้อยที่สุดคือ มีรถโดยสารประจําทางผ่าน มีค่าเฉลี่ย 2.25 ระดับ
ความสําคัญอยูใ่ นระดับน้อย
4. ด้ านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion) ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.3214 ระดับความสําคัญอยู่
ในระดับปานกลาง พบว่านักศึกษาให้ความสําคัญกับการโฆษณาสถาบันผ่านทางโทรทัศน์ วิทยุและ
แผ่นป้ ายโฆษณา มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยราชพฤกษ์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.84 ระดับ
ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ คําแนะนําจากอาจารย์ฝ่ายแนะแนวที่โรงเรี ยน มีค่าเฉลี่ย 3.69
ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก คําแนะนําจากรุ่ นพี่ มีค่าเฉลี่ย 3.12 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับปาน
กลาง และน้อยที่สุดคือ ข้อมูลที่ได้จากสถาบันโดยตรง เช่น ทางเวบไซต์
มีค่าเฉลี่ย 2.93 ระดับ
ความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง
5. ด้ านกระบวนการให้ บริการ(Process) ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.3821 ระดับความสําคัญอยูใ่ น
ระดับปานกลาง พบว่านักศึกษาให้ความสําคัญกับการเรี ยนที่เน้นการปฏิบตั ิจริ ง มีผลต่อการเลือกเข้า
ศึกษาต่อที่วิทยาลัยราชพฤกษ์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.54 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก รองลงมา
คือ มีหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 3.48 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง
การเรี ยนที่เน้นความรู ้ลึกซึ้งในทฤษฎี มีค่าเฉลี่ย 3.44 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลางและน้อย
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ที่สุดคือ ความสะดวกในการติดต่อ เช่น ติดต่อผ่านทางเวบไซต์ หรื อการลงทะเบียนออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย
3.04 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง
6. ด้ านบุคลากร ( People) ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.7107 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก
พบว่านักศึกษาให้ความสําคัญมากในเรื่ องของความเอาใจใส่ ของอาจารย์ที่มีต่อนักศึกษา มีผลต่อการ
เลือกเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยราชพฤกษ์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.86 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก
รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สมั พันธ์อนั ดี ยิม้ แย้มแจ่มใส พูดจาสุ ภาพ และให้ความร่ วมมือในการ
ขอรับบริ การเป็ นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย 3.78 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก และน้อยที่สุดคือ อาจารย์มี
คุณวุฒิ และมีชื่อเสี ยงที่ดี มีค่าเฉลี่ย 3.50 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก
7. ด้ านลักษณะทางกายภาพ (Physical) ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.2020 ระดับความสําคัญอยูใ่ น
ระดับปานกลาง พบว่านักศึกษาให้ความสําคัญมากในเรื่ องของสถานที่สวยงาม มีผลต่อการเลือกเข้า
ศึกษาต่อที่วิทยาลัยราชพฤกษ์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.64 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก รองลงมา
คือ อุปกรณ์การเรี ยน การสอน ทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 3.43 ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง
บรรยากาศในวิทยาลัยเหมาะกับการเรี ยน มีค่าเฉลี่ย 3.37 มีความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง และน้อย
ที่สุดคือ ความครบครันของสาธารณูปโภค เช่น นํ้าดื่ม ตูเ้ อทีเอ็ม ตูโ้ ทรศัพท์ มีค่าเฉลี่ย 2.82 ระดับ
ความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง
5.1.3 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย มีดังนี้
5.1.3.1 เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลของผูเ้ ลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ
นักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-25 ปี จบการศึกษาระดับ
ปวส.หรื ออนุปริ ญญา ซึ่งเป็ นสังกัดของเอกชนเป็ นส่ วนใหญ่ เกรดเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.00 และอาศัยอยู่
ในเขตจังหวัดนนทบุรี และรายได้รวมต่อเดือนของครอบครัวอยูร่ ะหว่าง 10,001-20,000 บาท ใช้บริ การ
กองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา (กรอ.หรื อ กยศ.)ในการศึกษา ส่ วนใหญ่เลือกเรี ยนต่อในสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสู ตร 4 ปี เทียบโอน และจะมีคนรู ้จกั หรื อเคยศึกษาอยูใ่ นสถาบันแห่ งนี้
5.1.3.2 เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดบริ การของผูเ้ ลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
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พบว่าปั จจัยทางการตลาดของผูเ้ ลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้ความสําคัญด้านราคา
(Price) และด้านบุคลากร (People) ซึ่งมีผลต่อการเลือกสถาบันศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
5.1.3.3 เพื่อเปรี ยบเทียบปัจจัยทางการตลาดบริ การของผูเ้ ลือกศึกษาต่อในระดับ
อุดมศึกษาของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลคล ด้านสังกัดของสถาบันเดิมโดยผูท้ ี่จบจากสถาบันของภาครัฐจะให้
ความสําคัญในเรื่ องของปั จจัยทางด้านผลิตภัณฑ์และด้านกระบวนการมากกว่าผูท้ ี่จบจากสถาบันของ
ภาคเอกชน ในการเลือกสถาบันการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ส่ วนปัจจัยส่ วนบุคคลด้านญาติพี่
น้องหรื อคนรู ้จกั ที่กาํ ลังศึกษาอยูแ่ ละ/หรื อเคยศึกษาในสถาบันนี้ ปั จจัยด้านสถานที่อยูใ่ นปั จจุบนั รายได้
รวมต่อเดือนของครอบครัว และความช่วยเหลือทางด้านการเงินในการศึกษา ไม่ได้ให้ความสําคัญกับ
ปัจจัยทางการตลาด ต่อการเลือกสถาบันการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ์
จากผลการวิจยั เกี่ยวกับ “ ปัจจัยทางการตลาดบริ การของการเลือกสถาบันเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ปี การศึกษา 2554” พบว่า ปัจจัยทาง
การตลาดบริ การที่มีความสําคัญต่อการเลือกสถาบันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษาคณะ
บริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ปี การศึกษา 2554 พบว่ามี 2 ด้านที่นกั ศึกษาให้ความสําคัญมาก คือ
ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 3.1939 และ 3.3821 ตามลําดับ ซึ่ง
ผูว้ ิจยั เห็นว่าเป็ นประเด็นที่สาํ คัญต่อวิทยาลัย ในการนํามาเป็ นกลยุทธ์หรื อประยุกต์ใช้ในการบริ หารและ
พัฒนาปรับปรุ งวิทยาลัยราชพฤกษ์ ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งสถาบันการศึกษาอื่น ๆ อีกทั้งยังสามารถ
สร้างความพึงพอใจรวมถึงความประทับใจให้กบั นักศึกษาที่กาํ ลังศึกษาอยูป่ ัจจุบนั ได้
5.2 อภิปรายผล
จากการวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยทางการตลาดบริ การของการเลือกสถาบันเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ปี การศึกษา 2554” ผูว้ ิจยั ได้สรุ ป
ประเด็นที่สาํ คัญ โดยนํามาวิเคราะห์อภิปรายผล ดังนี้
5.2.1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของประชากร พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-25 ปี ระดับ
การศึกษาก่อนเข้ามาศึกษาต่อที่นี่ ส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ปวส.หรื อ อนุปริ ญญา มากที่สุด สถาบัน
เดิมที่สาํ เร็ จการศึกษามาจะอยูใ่ นสังกัดของเอกชนเป็ นส่ วนใหญ่ เกรดเฉลี่ยที่จบมาส่ วนใหญ่คือ 2.51 –
3.00 สถานที่อยูใ่ นปั จุบนั ของนักศึกษาพบว่าอยูใ่ นเขตจังหวัดนนทบุรี เป็ นส่ วนใหญ่ และมีรายได้รวม
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ต่อเดือนของครอบครัวโดยเฉลี่ย มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท ส่ วนความช่วยเหลือทางด้านการเงินใน
การศึกษาของนักศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่จะใช้บริ การกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา (กรอ.หรื อ กยศ.) และ
เลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน ปกติ นอกจากนี้ พบว่าส่ วนใหญ่
นักศึกษา มีคนที่รู้จกั หรื อเคยศึกษาอยูท่ ี่นี่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พีรภาว์ พุแค ( 2551) ได้
ศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยเอกชน กรณี ศึกษา มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี” พบว่า ด้านการศึกษาส่ วนใหญ่
ก่อนเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี จบสายประกาศนียบัตรวิชาชีพมากที่สุด มีผล
การเรี ยนเฉลี่ยที่ 2.51-3.00 สําเร็ จการศึกษาจากสถาบันที่ต้ งั อยูใ่ นจังหวัดชลบุรีมากที่สุด เลือกเรี ยนใน
คณะสาขาวิชา บริ หารธุรกิจเป็ นจํานวนมาก ด้านครอบครัวส่ วนใหญ่ครอบครัวพักอาศัยอยูใ่ นจังหวัด
ชลบุรี ผูป้ กครองประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด รองลงมาเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 100,000 บาท ถึง 50,000 บาท ร้อยละ 50.6 ปัจจัยทางด้านการตลาดพบว่า ด้านเพศที่แตกต่าง
กันนักศึกษาส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อปัจจัยผลิตภัณฑ์มากที่สุด และปัจจัยทางด้านราคามีผลต่อ
นักศึกษาส่ วนใหญ่ ให้ความสําคัญต่อคณาจารย์ผสู ้ อนเรื่ องความรู ้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ ส่ วน
ด้านราคาค่าธรรมเนียมในการศึกษา ซึ่งนักศึกษาให้ความสําคัญต่อราคาในราคาที่เหมาะสมระดับปาน
กลาง ด้านสถานที่ให้ความสําคัญมาก เนื่องจากสถานที่พกั อาศัยทําให้สะดวกต่อการเดินทาง ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความสําคัญต่อกองทุนเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษารัฐบาล สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ศาสตรา ยะป๊ อก (2550) “ปั จจัยที่มีส่วนกําหนดการเลือกศึกษาต่อในคณะต่าง ๆ ใสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ ของนักเรี ยนมัธยม 6 กรณี ศึกษา เขตอําเภอ จ.เชียงราย” พบว่า สถาบันอุดมศึกษาที่ นกั ศึกษาต้องการ
เข้าศึกษาต่อใน ระดับอุดมศึกษาโดยเลือกเป็ นอันดับ หนึ่ง นั้นคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพราะเป็ น
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยงในทุกด้านมาตั้งแต่อดีต อีกทั้งยังเป็ น มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย
ส่ วนสถาบันอุดมศึกษารองลงมาคือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็ นอันดับสอง เพราะมีภูมิ ลาํ เนาอยูใ่ กล้
สถานศึกษา และเลือกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็ นอันดับ สาม เมื่อสํารวจนักเรี ยนที่เรี ยนแผนการเรี ยน
วิทย์ – คณิ ต พบว่าเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็ นอันดับ 1 รองลงมาเลือกคณะแพทยศาสตร์ เป็ นคณะ
ที่มีการแข่งขันกันสู งมาก สําหรับนักเรี ยนที่เรี ยนแผนการเรี ยนศิลป์ - คณิ ต พบว่า สนใจที่จะเข้าศึกษา
ต่อคณะเศรษฐศาสตร์เป็ นอันดับ 1 รองลงมาเลือกคณะบริ หารธุรกิจ นักเรี ยนแผนศิลป์ -ภาษา เลือกเข้า
ศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และนิติศาสตร์ ส่ วนแผนการเรี ยนศิลป์ -สังคม เลือกศึกษา
ต่อคณะนิติศาสตร์ เป็ นอันดับแรก เพราะก้าวหน้าในอาชีพการงาน เมื่อนําตัวอย่างทั้งหมดของนักเรี ยน
มาพิจารณาแล้วพบว่ามีความต้องการศึกษาต่อ คณะสาขาวิชาที่ตอ้ งการส่ วนมากคือ คณะเศรษฐศาสตร์
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และ รองลงมาคือคณะบริ หารธุรกิจ เนื่องจากจบแล้วหางานทําได้ง่าย ปัจจัยที่เป็ นตัวกําหนดต่อการ
เลือกคณะสาขาวิชา คือ ความชอบในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับอนาคตและความก้าวหน้าของตนเอง และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดลฤดี สุ วรรณคีรี (2549) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรี ยนมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 6 ทัว่ ประเทศ จากการศึกษาพบว่า นักเรี ยนหญิงมี
การตัดสิ นใจศึกษาต่อมากกว่านักเรี ยนชาย เนื่องจากปัจจุบนั ผูห้ ญิงได้รับการยอมรับให้สามารถศึกษา
ต่อในระดับสู ง มีความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานทัดเทียมกับผูช้ าย ส่ งผลให้นกั เรี ยนหญิงเกิด
แรงจูงใจและตัดสิ นใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
และนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ดีมีการ
ตัดสิ นใจศึกษาต่อมากกว่านักเรี ยนที่มีผลคะแนนตํ่า เนื่องจากพฤติกรรมการศึกษาของนักเรี ยนเป็ นไป
อย่างต่อเนื่อง ผูท้ ี่มีผลการเรี ยนสู งจะมีความกระตือรื อร้น ความเพียรพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆ ในด้าน
การเรี ยน โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น นักเรี ยนที่บิดามารดา
มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี และประกอบอาชีพรับราชการและนักธุรกิจ จะมีการตัดสิ นใจศึกษา
ต่อมากกว่านักเรี ยนที่บิดามารดามีระดับการศึกษาตํ่าและประกอบอาชีพอื่น เนื่องจากบิดามารดาเป็ น
ต้นแบบที่ดีส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ การคาดหวังในการศึกษาต่อในระดับสู งของนักเรี ยน และ
พบว่านักเรี ยนที่ครอบครัวมีสถานภาพทางเศรษฐกิจดี จะมีการตัดสิ นใจศึกษาต่อมากกว่านักเรี ยนที่
ครอบครัวมีสถานภาพเศรษฐกิจตํ่า และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เอนก ณะชัยวงค์ (2553) ศึกษาเรื่ อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 18-20 ปี ระดับการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี 4 ปี ส่ วนใหญ่สงั กัดคณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาที่สงั กัดส่ วนใหญ่คือ สิ่ งแวดล้อม เรี ยน
หลักสู ตรครุ ศาสตร์บณั ฑิตคิด มีวฒ
ุ ิการศึกษาสู งสุ ดก่อนเข้าศึกษาคือ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเข้าศึกษาสู งสุ ดคือ 2.51-2.99 มีการเข้าศึกษาโดยการสอบคัดเลือกทัว่ ไป ส่ วนใหญ่มีภูมิลาเนาใน
อาเภอเมืองเชียงใหม่และอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาล ผูป้ กครองประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไปมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 5,001-10,000 และทราบข่าวการรับสมัครจากงานแนะแนวจากโรงเรี ยน
5.2.2 ปั จจัยทางการตลาดบริ การ (7P’s) ที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ
นักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ นักศึกษาให้ความสําคัญในระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่
มีอิทธิพลมากที่สุดคือ ด้านราคา ให้ความสําคัญในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านบุคลากรให้ความสําคัญ
ระดับมาก และให้ความสําคัญในระดับปานกลาง ด้านกระบวนการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Tumblin, Randall S. (2002) จากการสํารวจนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาจาก 9 สถานศึกษาเอกชนใน
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ประเทศสหรัฐอเมริ กาตามตัวเลือกสาเหตุต่อการตัดสิ นใจที่จะเข้าศึกษาโดยอาศัยกระบวนการจากแรง
ดึงดูดต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อสถานศึกษาแห่งนั้นคือ มีรอบการเรี ยนที่หลากหลาย เช่น รอบปกติ รอบ
คํ่า รอบเสาร์-อาทิตย์ หรื อเรี ยนเป็ นบางวัน ซึ่งนักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความต้องการที่จะทํางานเต็มเวลางาน
ส่ วนเวลาที่เหลือถึงจะมีเวลาต่อการเรี ยนเพิม่ เติม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนที่มีราคาเหมาะสม
และชื่อเสี ยงของมหาวิทยาลัยเป็ นที่ยอมรับ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมิทธิ โพธิ์ทอง (2548) ได้
ศึกษางานวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเอกชน
กรณี ศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาพฤติกรรม
การเลือกศึกษาต่อ และปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยทางสังคม ปัจจัย
ด้านจิตวิทยา และปั จจัยทางการตลาด จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมไม่มี
ผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ส่ วนปั จจัยทางด้านจิตวิทยา ได้แก่ ทัศนคติและแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อ ด้วยความเห็นที่วา่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็ นสถานศึกษาที่มีชื่อเสี ยง มี
หลักสู ตรเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยของรัฐอีกทั้งมีหลักสูตรที่ตอ้ งการศึกษาต่อเป็ นแรงจูงใจ ซึ่งคิดว่าเมื่อ
จบการศึกษาแล้วจะมีสถานที่ทาํ งานรองรับ สําหรับปัจจัยทางการตลาดมีความสําคัญต่อการตัดสิ นใจ
เลือกศึกษาต่อทุกตัว
5.2.3 ปั จจัยส่ วนบุคคลของประชากร มีผลต่อปัจจัยทางการตลาดบริ การ ( 7P’s) ต่อการเลือก
สถาบันการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
จากการศึกษา “ปั จจัยทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกสถาบันการเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ปี การศึกษา 2554” พบว่า ข้อมูล
ทัว่ ไปของนักศึกษา ด้านสังกัดของสถาบันที่ต่างกันให้ความสําคัญในการเลือกปัจจัยทางการตลาด
บริ การทั้ง 7P’s ต่อการเลือกสถาบันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ มี 2 ปั จจัย คือปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการการให้บริ การ โดยในด้าน
ผลิตภัณฑ์ นักศึกษาให้ความสําคัญกับสวัสดิการกูย้ มื เงินเพื่อการศึกษาหรื อทุนการศึกษามากที่สุด
รองลงมาคือ มีสาขาวิชาหลากหลายให้เลือกเรี ยน และมีชมรมต่าง ๆ ให้เลือกทํากิจกรรม และ ด้าน
กระบวนการการให้บริ การ นักศึกษาให้ความสําคัญกับการเรี ยนที่เน้นการปฎิบตั ิจริ งมากที่สุด รองลงมา
คือการมีหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนอย่างชัดเจน การเรี ยนที่เน้นความรู ้ลึกซึ้งในทฤษฎี และการจัด
แผนการเรี ยนมีความถูกต้องและชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกศิณี บุญประสิ ทธิ์ ( 2549) ได้
ศึกษางานวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชน”
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ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา กระบวนการ บุคลากร และลักษณะทางกายภาพมี
ความสําคัญในระดับมาก ในส่ วนของปั จจัยด้านการจัดจําหน่ายและการส่ งเสริ มการตลาด กลุ่มตัวอย่าง
ให้ระดับความสําคัญปานกลาง และพบว่าปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ แผนกที่เรี ยน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว สาขาวิชาที่จะเลือกศึกษาต่อ มีญาติพี่นอ้ งหรื อคนรู ้จกั ที่กาํ ลังศึกษา
อยูแ่ ละ/หรื อเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน และแนวคิดในการเลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ใน
มหาวิทยาลัยเอกชน มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเอกชน โดยปัจจัย
ภูมิลาํ เนา เป็ นปั จจัยเดียวที่ไม่มี ผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเอกชน และยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐพล ธนเชวงสกุล (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยี
สยามบริ หารธุรกิจ นนทบุรี” พบว่าประเภทของสถาบันระดับอุดมศึกษาที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การตัดสิ นใจศึกษาต่อของนักศึกษา แบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ สถาบันระดับอุดมศึกษาภาครัฐบาล และ
สถาบันระดับอุดมศึกษาภาคเอกชน พบว่าประเภทของสถาบันระดับอุดมศึกษาที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการตัดสิ นใจศึกษาต่อของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุรกิจ นนทบุรี ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ส่ วนใหญ่เลือกเรี ยนสถาบันระดับอุดมศึกษาภาคเอกชนเป็ นอันดับที่ 1
และอันดับที่ 2 คือ สถาบันระดับอุดมศึกษาภาครัฐบาล สาเหตุที่นกั ศึกษาเลือกศึกษาต่อในสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาภาคเอกชนเนื่องจากมีการเทียบโอนหน่วยกิตได้เป็ นจํานวนมาก มีความเป็ นอิสระใน
การเรี ยนมากกว่าและมีอุปกรณ์การเรี ยนพร้อมห้องปฏิบตั ิการที่ทนั สมัย สําเร็ จการศึกษาง่ายกว่าสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาภาครัฐบาล อาจารย์ผสู ้ อนมีความเป็ นกันเองและดูแลเอาใจใส่ ดี และปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยามบริ หารธุรกิจ นนทบุรี คือด้านค่าเล่าเรี ยนและแหล่งเงินทุน และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ กัญกมญ เถื่อนเหมือน (2549) ศึกษาเรื่ องปั จจัยจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาของนักศึกษาในมหาลัย
ศรี ปทุม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย 7 ด้าน ในการเลือกเข้าศึกษาต่อ คือ ชื่อเสี ยงของมหาวิทยาลัย สถาน
ที่ต้ งั ความคาดหวังของนักศึกษา การจัดการเรี ยนการสอน ความตั้งใจส่ วนตัว ความคาดหวังด้านอาชีพ
และสิ่ งอานวยความสะดวกอยูใ่ นระดับมากทุกคณะ ส่ วนการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อปั จจัยจูงใจ
ในการเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรี ปทุม จําแนกตามอาชีพและรายได้ของผูป้ กครองพบว่า ค่าเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นจําแนกตามอาชีพของผูป้ กครองและรายได้ของผูป้ กครอง ไม่มีความแตกต่างกัน
ส่ วนการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นที่จาํ แนกตามเพศของนักศึกษาพบว่า มีความแตกต่างกัน จํานวน 2
องค์ประกอบ คือ ด้านสถานที่ต้ งั และด้านการจัดการเรี ยนการสอน และสอดคล้องกับรายงานการวิจยั
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ของ พิชยั โสตภิบาล (2554) “รายงานสรุ ปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อในคณะต่างๆ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า ” โดยภาพรวมแล้วชื่อเสี ยงของสถาบันมีอิทธิพลต่อการเลือกเรี ย นของ
นักศึกษา ผูป้ กครอง เพื่อนสนิท เรี ยนจบแล้วมีงานทํารายได้ดีสามารถทําเงินได้ มีความเป็ นวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี หลักสู ตรหลากหลาย ทันสมัยมีมาตรฐาน งานวิจยั ดี มี ทุนกูย้ มื ทุนการศึกษาที่มากรองรับ
นักศึกษาได้พร้อ มทั้งสวัสดิการต่างๆ ครบครัน การเดินทางสะดวก สิ่ งอํานวยความสะดวกในการเรี ยน
การสอน ทันสมัย อาคารสถานที่กว้างขวาง สะอาดสวยงามและความสําเร็ จของศิษย์เก่า
5.3 ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางการตลาดบริ การของการเลือกสถาบันเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ปี การศึกษา 2554
5.3.1 จากงานวิจยั ในครั้งนี้พบว่า ปัจจัยทางการตลาดโดยภาพรวมแล้ว ความสําคัญของปัจจัย
การตลาดบริ การ (7P’s) อยูใ่ นระดับปานกลาง แต่ปัจจัยที่นกั ศึกษาส่ วนใหญ่ให้ความคิดเห็นตรงกันคือ
ด้านราคา เช่น การผ่อนผันการชําระค่าลงทะเบียนเรี ยน ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่าย
ส่ วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าที่พกั ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และด้านบุคลากร เช่น ความเอาใจใส่ ของอาจารย์ที่มี
ต่อนักศึกษา เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สมั พันธ์อนั ดี ยิม้ แย้มแจ่มใส พูดจาสุ ภาพ และให้ความร่ วมมือในการ
ขอรับบริ การเป็ นอย่างดี และ อาจารย์มีคุณวุฒิ และมีชื่อเสี ยงที่ดี เป็ นปัจจัยที่มีความสําคัญส่ งผลต่อการ
เลือกศึกษาในสถาบันนี้ในระดับมาก ดังนั้นผูบ้ ริ หาร คณาจารย์และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง จึงควรตระหนักและให้
ความสําคัญเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งควรหาแนวทางป้ องกันหากเกิดปัญหาขึ้น
5.3.2 จากงานวิจยั ในครั้งนี้พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่ให้ความคิดเห็นตรงกันว่า สถาบันมีบริ การ
รถรับ-ส่ ง และรถโดยสารประจําทางผ่านสถาบันน้อย ดังนั้นสถาบันควรนําปัญหาตรงนี้ไปปรับปรุ ง
แก้ไข เพื่อให้นกั ศึกษามีความสะดวกในการเดินทางมาเรี ยนเพิ่มมากขึ้น จะช่วยลดปั ญหาการเข้า
ห้องเรี ยนสายได้
5.3.3 จากงานวิจยั ในครั้งนี้พบว่า นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อในสถาบันนี้ ส่ วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับปวส.จากสถาบันการศึกษาเอกชน อาศัยในย่านจังหวัดนนทบุรีและกรุ งเทพฯ มาจากครอบครัวที่มี
ฐานะปานกลาง และต้องการกูก้ ยศ. เพื่อใช้ในการศึกษาจนสําเร็ จการศึกษา ดังนั้นวิทยาลัยควรให้
ความสําคัญในข้อมูลดังกล่าว เพื่อจะได้นาํ ไปพิจารณาและปรับปรุ งการวางแผนการดําเนินงานต่อไป
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5.4 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
5.4.1 ควรมีการศึกษาปั จจัยทางการตลาดบริ การที่มีความสําคัญต่อการเลือกสถาบันการเข้า
ศึกษาต่อของนักศึกษาทั้งสถาบันโดยแยกเป็ นแต่ละคณะ
5.4.2 ควรมีการศึกษาปั จจัยทางการตลาดบริ การที่มีความสําคัญต่อการเลือกสถาบันการเข้า
ศึกษาต่อของนักศึกษาที่จบจากสถาบันการศึกษาของภาคเอกชน
5.4.3 จากการศึกษาครั้งนี้ทาํ ให้ทราบว่าปัจจัยด้าน ราคาและด้านบุคลากร มีความสําคัญ ต่อการ
เลือกศึกษาต่อระดับ อุดมศึกษาของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ มากที่สุด ดังนั้นจึง
สามารถศึกษาด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อจะได้นาํ มาเป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของ
สถาบันต่อไป
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แบบสอบถามงานวิจยั
เรื่อง ปัจจัยทางการตลาดบริการของการเลือกสถาบันการเข้ าศึกษาต่ อในระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
คําชี้แจง: แบบสอบถามนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสําคัญของปั จจัยทางการตลาดบริ การในการ
เลือกสถาบันการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
โดยมีคาํ ถาม 3 ส่ วนคือ
ส่ วนที่
1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่
2 ปั จจัยทางการตลาดบริ การที่มีความสําคัญต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา
ส่ วนที่
3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพิ่มเติม
ท่ านเป็ นนักศึกษาผู้หนึ่งทีม่ ีความสํ าคํญในการให้ ข้อมูลครั้งนี้
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้

แบบสอบถาม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
กรุ ณาเขียนเครื่ องหมาย
 ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่าน
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. อายุ
 อายุต่าํ กว่าหรื อเท่ากับ 19 ปี

 อายุ 20-25 ปี

 อายุ 26 - 32 ปี

 อายุ 33 ปี ขึ้นไป

3. ระดับสถาบันเดิมที่สาํ เร็ จการศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนปลาย

 ปวช.

 ปวส. หรื อ อนุปริ ญญา

 ปริ ญญาตรี ใบที่ 2
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4. สถาบันเดิมที่ท่านสําเร็ จการศึกษามาอยูใ่ นสังกัดใด
 รัฐบาล

 เอกชน

5. เกรดเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิม
 2.00 – 2.50

 2.51 – 3.00

 3.01 – 3.50

 3.50 ขึ้นไป

6. สถานที่อยูใ่ นปั จจุบนั (อาจไม่จาํ เป็ นต้องตรงกับทะเบียนบ้าน)
 กรุ งเทพมหานคร

 จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดสมุทรปราการ

 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา  อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....................
7. รายได้รวมต่อเดือนของครอบครัวโดยเฉลี่ย
 ตํ่ากว่า 5,000 บาท

 5,001-10,000 บาท

 10,001-20,000 บาท

 20,001 บาทขึ้นไป

8. ความช่วยเหลือทางด้านการเงินในการศึกษา
 จากบิดา-มารดา

 กองทุนกูย้ มื (กรอ./กยศ.)

 ได้รับทุนจากสถาบันเดิม

 จากการทํางานพิเศษ

9. สาขาวิชาที่ตอ้ งการเรี ยน
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 อื่นๆ....................

 สาขาวิชาการตลาด

 สาขาวิชาการจัดการ

 สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
10. หลักสู ตรที่ตอ้ งการจะเรี ยน
 4 ปี กลุ่มปกติ

 4 ปี กลุ่มคํ่า

 4 ปี กลุ่มเสาร์-อาทิตย์

 4 ปี (เทียบโอน) กลุ่มปกติ

 4 ปี (เทียบโอน) กลุ่มคํ่า

 4 ปี (เทียบโอน) กลุ่มเสาร์-อาทิตย์

11. ท่านมีญาติพี่นอ้ งหรื อคนรู ้จกั ที่กาํ ลังศึกษาอยูแ่ ละ / หรื อ เคยศึกษาในสถาบันนี้หรื อไม่
 มี

 ไม่มี
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ตอนที2่ ปั จจัยทางการตลาดบริ การที่มีความสําคัญต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
คําชี้แจง กรุ ณาเขียนเครื่ องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยทางการตลาดทีม่ ีความสํ าคัญต่ อการเลือกเข้ าศึกษาต่ อใน
ระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

1. ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
1.1 ชื่อเสี ยงของสถาบันเป็ นที่ยอมรับ
1.2 หางานทําได้ง่าย
1.3 เรี ยนจบได้ง่าย
1.4 มีสาขาวิชาหลากหลายให้เลือก
1.5 มีสวัสดิการกูย้ มื เงินเพื่อการศึกษาหรื อทุนการศึกษา
1.6 มีชมรมต่าง ๆ ให้เลือกทํากิจกรรม
1.7 มีบริ การรถ รับส่ ง
2. ด้ านราคา (Price)
2.1 ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆเหมาะสม
2.2 ค่าหนังสื อและอุปกรณ์การเรี ยนเหมาะสม
2.3 มีการให้ผอ่ นผันการชําระค่าลงทะเบียนเรี ยน

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

มาก มาก ปาน น้อย

น้อย

ที่สุด

ที่สุด

กลาง
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ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยทางการตลาดทีม่ ีความสํ าคัญต่ อการเลือกเข้ าศึกษาต่ อใน
ระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

2.4 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าที่พกั ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่มาก
3. ด้ านสถานที/่ ช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place)
3.1 สถานที่ต้ งั ของสถาบันอยูใ่ กล้บา้ นหรื อที่พกั อาศัย
3.2 ระยะเวลาและความสะดวกในการเดินทาง
3.3 สถาบันมีหลายวิทยาเขต
3.4 มีรถโดยสารประจําทางผ่าน
4. ด้ านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
4.1 คําแนะนําจากรุ่ นพี่
4.2 คําแนะนําจากผูป้ กครอง
4.3 คําแนะนําจากอาจารย์ฝ่ายแนะแนวที่โรงเรี ยน
4.4 ข้อมูลที่ได้จากสถาบันโดยตรง เช่น ทางเวบไซต์
4.5 มีการโฆษณา ผ่านทางโทรทัศน์ วิทยุ และแผ่นป้ ายโฆษณา

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

มาก มาก ปาน น้อย

น้อย

ที่สุด

ที่สุด

กลาง
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ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยทางการตลาดทีม่ ีความสํ าคัญต่ อการเลือกเข้ าศึกษาต่ อใน
ระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

5. ด้ านกระบวนการให้ บริการ (Process)
5.1 การเรี ยนที่เน้นการปฏิบตั ิจริ ง
5.2 การเรี ยนที่เน้นความรู ้ลึกซึ้งในทฤษฎี
5.3 การจัดแผนการเรี ยนมีความถูกต้องและชัดเจน
5.4 มีหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนอย่างชัดเจน
5.5 ความสะดวกในการติดต่อ เช่น ติดต่อผ่านทางเวบไซต์ หรื อ การ
ลงทะเบียนออนไลน์
6. ด้ านบุคลากร (People)
6.1 อาจารย์มีคุณวุฒิ และมีชื่อเสี ยงที่ดี
6.2 ความเอาใจใส่ ของอาจารย์ที่มีต่อนักศึกษา
6.3 เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สมั พันธ์อนั ดี ยิม้ แย้มแจ่มใส พูดจาสุ ภาพ และให้
ความร่ วมมือในการขอรับบริ การเป็ นอย่างดี

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

มาก มาก ปาน น้อย

น้อย

ที่สุด

ที่สุด

กลาง
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ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยทางการตลาดทีม่ ีความสํ าคัญต่ อการเลือกเข้ าศึกษาต่ อใน
ระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

มาก มาก ปาน น้อย

น้อย

ที่สุด

ที่สุด

กลาง

7. ด้ านลักษณะทางกายภาพ (Physical)
7.1 สถานที่สวยงาม
7.2 มีความสะอาด
7.3 บรรยากาศในมหาวิทยาลัยเหมาะกับการเรี ยน
7.4 ห้องเรี ยนกว้างขวาง นัง่ สบาย และมีเครื่ องปรับอากาศ
7.5 อุปกรณ์การเรี ยน การสอน ทันสมัย
7.6 ความครบครันของสาธารณูปโภค เช่น นํ้าดื่ม ตูเ้ อทีเอ็ม ตูโ้ ทรศัพท์
7.7 ระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ เสนอแนะเพิ่มเติม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

