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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่ อระดับปริญญาโทในต่ างประเทศ
(FACTORS AFFECTING DECISION TO STUDY
MASTER DEGREE ABROAD)
ปรี ยานุช อินเทวา 1 ดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง 2
---------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่มี
ต่อการตัดสิ นใจเลื อกศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทในต่างประเทศ โดยใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องวิจยั ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มผูม้ าติดต่อใช้บริ การแนะแนวศึกษาต่อ
ต่างประเทศในระดับปริ ญญาโท จํานวน 400 ตัวอย่าง และใช้สถิติต่างๆ วิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และ MRA
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีรายได้ระหว่าง 10,001 - 20,000
บาทต่อเดือน และมีอาชี พเป็ นนักเรี ยน / นักศึกษา โดยมีความคิดเห็นกับปั จจัยต่างๆ
ที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลื อกศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทในต่างประเทศให้
ความสําคัญกับ การโฆษณาด้า นการโฆษณาผ่า นสื่ อสิ่ ง พิมพ์ต่า งๆ การทํา ตลาด
ทางตรงด้านการออกบูธจัดงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ การขายโดยบุคคล
ด้านเจ้าหน้าที่แนะแนวมีความรู ้และให้ขอ้ มูลถูกต้องอย่างถูกต้องแม่นยํา การส่ งเสริ ม
การขายด้านการแถมคอร์ สเรี ยนเพิ่มและการประชาสัมพันธ์ดา้ น Facebook Fan page
ภาพลักษณ์ สินค้าด้านรู ปแบบการบริ การที่ชดั เจน ความภักดี ต่อสิ นค้าด้านความ
เชื่ อมัน่ ในคําแนะนําเกี่ ยวกับสู ตรของสถาบัน และความไว้วางใจด้านสถาบันมี
1

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

266
ชื่ อเสี ยงเป็ นที่ ยอมรั บ และในด้านการตัดสิ นใจเลื อกศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทใน
ต่างประเทศ กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับการอธิ บายรายละเอียดคอร์ สอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลส่ วนใหญ่ ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน และอาชีพ ยกเว้น ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทในต่างประเทศแตกต่างกัน
ในขณะที่ปัจจัยการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการส่ วนใหญ่ ได้แก่ การโฆษณา
การทําตลาดทางตรง การขายโดยบุคคล และการส่ งเสริ มการขาย ยกเว้น การ
ประชาสัมพันธ์ และทุกปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อ
สิ นค้า และความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญา
โทในต่างประเทศอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสํ าคัญ: ศึกษาในระดับปริ ญญาโท, ต่างประเทศ
ABSTRACT
The objectives of this study are to study relationship between various
variables and decision to study Master Degree abroad by using questionnaire as
research tool to collect data from 400 customers who are using services of
educational guidance and using statistics, including percentage, mean, standard
deviation, t-test, F-test, and MRA to analyze the data.
The findings show most samples are female; have age between 21-30 years;
are single; graduated in bachelor’s degree; have income between 10,001 - 20,000
baht a month; and are a student.Their comments on various factors having
relationship with their decision consist of many types of printing media for
advertising, exhibition booth for direct marketing, staff with good communication
skills for personal selling, free course for sale promotion, Facebook Fan page for
public relation, clear service patterns for brand image, confidence in curriculum of
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the institute for their loyalty, and acceptable fame of the institute for trust. And,
providing fully complete and correct details of courses for making decision to study
Master Degree abroad.
Results of testing hypothesis show difference of most personal factors,
including gender, age, marital status, monthly income, and career but excluding
educational level influence the decision while most of integrated marketing
communication (IMC), including advertising, direct marketing, personal selling, and
sale promotion but excluding public relation and all other relating factors, including
brand image, loyalty, and trust have relationship with the decision at significant
level of .05.
KEY WORDS: MASTER DEGREE, ABROAD
บทนํา
การศึกษาของไทยได้มีววิ ฒั นาการมาโดยตลอด เนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ทั้งปั จจัยภายในและภายนอกประเทศ ทําให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลง การศึกษาจึงถือ
เป็ นองค์ประกอบที่ สํา คัญมากในการพัฒนาประเทศ หากประเทศใดมีประชากรที่
ได้รับการศึกษาอย่างทัว่ ถึงแล้ว ประเทศนั้นก็มกั จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็ วในทุกๆ ด้าน
ทั้งนี้ก็เพราะว่า การพัฒนาประเทศนั้นต้องอาศัยกําลังคนเป็ นสําคัญ การศึกษาเป็ นการ
สร้ า งบุ ค คลทุ ก สาขาวิ ช า เพื่ อ พัฒ นาให้ ก ับ ธุ ร กิ จ ทุ ก สาขา เราจึ ง จํา เป็ นต้อ งให้
ความสําคัญแก่การศึกษาเป็ นอันดับแรก ในสังคมไทยในปั จจุบนั การศึกษาจะใช้ใน
การประกอบอาชี พและเป็ นตัววัดความสามารถในการเข้าทํางานในแต่ละตําแหน่ ง
ขององค์ก รต่ า งๆได้ โดยขึ้ นอยู่ก ับ สาขาวิช า และระดับ วุฒิก ารศึ ก ษา จึ ง ทํา ให้ใ น
ปั จจุ บนั นักศึกษาได้ให้ความสนใจศึกษาต่อในระดับต่างๆ ในต่างประเทศเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ, ความก้าวหน้าและตําแหน่งหน้าที่การงาน แนวโน้มของนักศึกษาปริ ญญา
ตรี ที่กาํ ลังศึกษาอยู่ในปั จจุบนั วุฒิปริ ญญาตรี อาจไม่เพียงพอต่อการสมัครเข้าทํางาน
ในองค์กรใหญ่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ งปั จจุบนั ปริ ญญาบัตรถื อเป็ นสิ่ งจําเป็ น
สํ า หรั บ การพิ จ ารณารั บ และเลื่ อ นตํา แหน่ ง ให้ แ ก่ พ นั ก งาน นอกเหนื อ จาก
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ประสบการณ์ ในการทํางาน ดังนั้นการศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทจึงเป็ นอีกตัวเลือก
หนึ่งของการตัดสิ นใจของผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาต่อที่ใช้ในการเลือกสถาบันทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
ปั จจุบนั หลายครอบครัวนิ ยมส่ งบุตรหลานไปศึกษาปริ ญญาโทต่างประเทศ
รวมถึงการศึกษาในหลักสู ตรระยะสั้นไม่กี่เดื อน เหตุผลเพื่อต้องการให้บุตรหลานมี
ความเข้าใจภาษาอังกฤษ และวิชาการ อีกทั้งยังเป็ นการหาประสบการณ์ชีวิตในต่าง
แดนไปพร้อมกัน ในขณะเดียวกันก็เกิดคําถามขึ้นเกี่ยวกับการเลือกสถาบันการศึกษาที่
มีอยู่มากมายทัว่ โลก ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาตั้งแต่การเลื อกประเทศ ความแตกแต่งของ
ระบบการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม ดังนั้น จึงมีปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ในการ
ตัดสิ นใจ ในการเลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทในต่างประเทศ ดังนี้
1. ความพร้อมด้านการเงิน แต่ละประเทศจะมีอตั ราค่าครองชี พที่สูงตํ่าต่างกัน
ไป แม้ในประเทศเดี ยวกันแต่ต่างเมือง ต่างรัฐ ก็อาจมีค่าครองชี พที่ต่างกันอย่างมาก
ดังนั้นก็วางแผนการเงินสําหรับค่าใช้จ่ายตลอดหลักสู ตร อันรวมถึงค่าเทอม ค่าอาหาร
ค่าที่พกั ค่าเดินทาง และสันทนาการอื่น ๆ จําเป็ นต้องรวมอยู่ในบัญชี รายจ่ายที่ตอ้ ง
เตรี ยมพร้อมไว้แต่แรก และหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันไม่วา่ จะเป็ นอุบตั ิเหตุหรื อการ
เจ็บป่ วยขณะที่ศึกษาอยู่ต่างประเทศ ก็อาจจะเป็ นค่าใช้จ่ายที่เราอาจต้องเผื่อเงินไว้อีก
ก้ อ น หากเราไม่ ไ ด้ ซ้ื อ ประกัน สุ ข ภาพและอุ บ ัติ เ หตุ ไ ว้ต้ ัง แต่ ก่ อ นการเดิ น ทาง
ประโยชน์ขอ้ สําคัญของการเตรี ยมเงินสํารองในบัญชีเงินฝาก คือ เป็ นหลักประกันใน
การขออนุมตั ิวซี ่าด้วย
2. ความพร้อมของผูศ้ ึกษา แม้ความพร้อมทางการเงินจะเป็ นปั จจัยต้น ๆ ใน
การส่ งบุตรหลานไปศึ กษาต่อต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ความพร้อมของผูศ้ ึกษา ก็
เป็ นสิ่ ง สํา คัญที่ ต้องพิ จ ารณา ไม่ ว่า จะเป็ นความสามารถด้า นภาษา ซึ่ งผูศ้ ึ ก ษาต่ อ
สามารถที่จะสอบวัดความรู้ โดยข้อสอบแต่ละสถาบันจัดให้ แต่ท้ งั นี้ ความสามารถ
ด้า นภาษาจะพัฒ นาเพิ่ ม ขึ้ น อย่า งรวดเร็ ว หากผู ้ศึ ก ษาต่ อ ตัด สิ น ใจเรี ย นภาษาใน
ต่างประเทศกับเจ้าของภาษา การปรับตัวให้เข้ากับผูอ้ ื่น สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม
ที่ต่างออกไป ก็เป็ นสิ่ งสําคัญที่ผศู ้ ึกษาต้องเตรี ยมใจไว้เผชิญ
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3. ชื่ อเสี ยงของสถาบัน ความน่าเชื่อถือของสถาบันอาจต้องให้การบอกเล่า
ปากต่อปากจากผูเ้ คยศึกษา แต่ปัจจุบนั มีการจัดอันดับของสถาบันการศึกษา ตั้งแต่
ระดับโลก ทวีป ประเทศและบางครั้งมีการจัดอันดับแบบแยกเป็ นสาขาวิชาอีกด้วย ซึ่ ง
การจัดอันดับ จะคํา นึ งถึ ง คุ ณ ภาพของอาจารย์ ผลงานของทั้ง นัก เรี ย นและอาจารย์
อัตราส่ วนของอาจารย์ต่อ นัก ศึ ก ษา เป็ นต้น ในส่ วนของการเลื อกศึ ก ษาต่ อระดับ
ปริ ญญาโท อาจจะต้องคํานึ งถึงการได้รับรองคุณภาพจากบางหน่วยงาน เช่น รับรอง
คุณภาพจาก British Council, IDP Education, สํานักงานก.พ. หรื อมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ต่างๆ เป็ นต้น การเลื อกศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทในสถาบันที่น่าเชื่ อถื อเป็ นอีกการ
ลงทุ นเพื่ออนาคตของผูศ้ ึกษาต่ อ เพราะองค์กรใหญ่ๆ พร้ อมที่จะรับพนักงานที่จบ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนําจากต่างประเทศ
ในปั จจุบนั เพื่อเป็ นการไม่ยุ่งยากในการติดต่อมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง เรา
อาจจะติดต่อผ่านตัวแทนของสถาบันที่อยูใ่ นเมืองไทย ซึ่ งต้องเป็ นตัวแทนที่ได้รับการ
รับรองจาก กพ. และ สถาบันต่างๆในต่างประเทศด้วยในการทําวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผล
ต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ระดับ ปริ ญญาโทในต่ า งประเทศ ผู้วิ จ ัย จะเก็ บ
แบบสอบถามที่ตวั แทนสถาบันหนึ่ งในกรุ งเทพมหานคร ที่บริ ษทั ไอดีพี เอคดูเคชัน่
เซอร์ วิสเซส จํากัดเป็ นองค์กรเอกชนโดยมีมหาวิทยาลัยของรัฐบาลออสเตรเลี ย ทํา
หน้ า ที่ ช่ ว ยดํา เนิ น การสมัค รเข้า เรี ยนในสถาบัน การศึ ก ษาต่ า งๆ นอกจากนี้ ยัง
ดํา เนิ น การโครงการต่า งๆร่ วมกับ สถาบันการศึ ก ษา บริ ษ ทั หน่ วยงานภาครั ฐและ
หน่วยงานต่างๆเช่น AusAID ธนาคารโลก และธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย ในปั จจุบนั
ไอดี พีเป็ นตัวแทนของสถาบันในหลายประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริ กา
แคนาดา นิ วซี แลนด์ ผูท้ ี่ให้คาํ แนะนําทุกคน ทุกแผนก ล้วนแล้วเป็ นผูท้ ี่มีความรู้ และ
ความชํานาญในประเทศต่างๆอย่างครบถ้วน
จากข้อ ความเป็ นมาข้า งต้น และความสํา คัญ ดัง กล่ า วจะเห็ น ได้ว่า ในการ
ตัดสิ นใจไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ผูท้ ี่สนใจจะใช้เหตุผลหลายอย่างในการตัดสิ นใจ
ล้ว นแล้ว แต่ เ ป็ นปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ระดับ ปริ ญ ญาโทใน
ต่างประเทศทั้งสิ้ น
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วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทในต่างประเทศ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การกับการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทในต่างประเทศ
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยอื่นๆ กับการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาโทในต่างประเทศ
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ, อายุ, อาชี พ, รายได้, สถานภาพ ที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทในต่างประเทศ
2. ปั จจั ย การสื่ อสารทางการตลาดแบบบู ร ณาการที่ ป ระกอบด้ ว ย
Advertising, Direct Marketing, Personal selling, Sales promotion, Public relation มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทในต่างประเทศ
3. ปั จจัยอื่นๆ ที่ประกอบด้วย Brand Image, Brand Loyalty, Trust มี
ความสัมพันธ์ กบั การตัดสิ นใจเลื อกศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทในต่างประเทศกรอบ
แนวความคิดการวิจยั
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่ อ นํา ผลวิจ ัย ที่ ไ ด้เ พื่ อ เป็ นแนวทางในตัด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ใน
ต่างประเทศ
2. เพื่อให้ตวั แทนที่ นักศึ กษามาติดต่อได้นาํ ผลที่ ได้ไปกํา หนดกลยุท ธ์เพื่อ
พัฒนาองค์กร
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ - อายุ - สถานภาพการสมรส
- ระดับการศึกษา - รายได้ต่อเดือน - อาชีพ
ปัจจัยการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
- Advertising - Direct marketing
– Personal selling - Sales promotion
- Public relation

การตัดสิ นใจเลือก
ศึกษาต่ อระดับ
ปริญญาโทใน
ต่ างประเทศ

ปัจจัยอืน่ ๆ
- Brand Image -Brand Loyalty - Trust
แนวคิด

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทในต่างประเทศครั้งนี้ครอบคลุมเนื้ อหาสําคัญ
ต่างๆ ได้แก่
Dewey (อ้างถึงในสถิต วงศ์สวรรค์, 2525: 7) การศึกษาเป็ นสิ่ งสําคัญมากต่อ
การพัฒนาประเทศ เป็ นปั จจัยที่ช่วยทําให้มนุษย์มีความรู ้ในด้านต่างๆ
Shimp, Terence A. (2010) การเข้าใจความหมายของการสื่ อสารการตลาด
ต้องพิจารณาองค์ประกอบสองส่ วนคือ คําว่าการสื่ อสารซึ่ งหมายถึงกระบวนการที่ทาํ
ให้ความคิดเหมือนกันและความหมายร่ วมกันระหว่างบุคคล หรื อระหว่างบุคคลกับ
องค์กรกับคํา ว่าการตลาดซึ่ งหมายถึ ง การดําเนิ นกิ จกรรมที่องค์การทางธุ รกิ จหรื อ
องค์กรอื่นๆเคลื่อนย้ายหรื อแลกเปลี่ยนคุณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การระหว่างองค์กรกับ
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ลูกค้า แม้วา่ คําว่าการตลาดจะมีความหมายกว้างกว่าการสื่ อสารการตลาดมาก แต่การ
ดําเนินกิจกรรมทางการตลาดส่ วนใหญ่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการสื่ อสารการตลาด
ประจวบ อินอ๊อด (2532: 96) ภาพลักษณ์เป็ นสิ่ งสะท้อนความรู้สึกความนึก
คิดของคนที่มีต่อกรณี บุคคล หรื อสถาบัน เป็ นคุ ณค่าเพิ่มหรื อความนิ ยมซึ่ งจะเป็ น
พลังที่จะนําไปสู่ พฤติกรรม
Schiffman, Leon G and Kanuk, Leslie Lazar (1994: 658) ความภักดีต่อตรา
สิ นค้า หมายถึ ง ความพึงพอใจที่สมํ่าเสมอ จนกระทัง่ อาจมีการซื้ อตราสิ นค้าเดิมใน
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่ง
Morgan, R.M. & Hunt, S.D. (1994: 23) ความไว้วางใจมีความสําคัญอย่างยิง่
ในการกํา หนดลัก ษณะข้อผูก มัดเพื่ อแสดงสัม พันธภาพระหว่า งลู ก ค้า และองค์ก ร
ความไว้วางใจ คือ สภาพความเป็ นจริ งเมื่อคนจํานวนหนึ่งเกิดความเชื่ อมัน่ โดยเป็ นผูท้ ี่
มี ส่วนร่ วมในการแลกเปลี่ ยนความเชื่ อถื อ (Reliability) และความซื่ อสัตย์จริ งใจ
(Integrity) โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและขนานกับกรอบแนวคิดทางการตลาดที่
ศึกษาเรื่ องบุคลิกภาพและจิตวิทยา
Kotler, Philip (2003) กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย 5
ขั้นตอน ประกอบด้วย การรับรู ้ปัญหา การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การ
ตัดสิ นใจและการทําการซื้ อ และความรู ้สึกหลังชื้อ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามที่ผา่ นการทดสอบความเชื่อมัน่ 30 ชุ ดแล้ว
เก็บข้อมูลกับผูม้ าติดต่อใช้บริ การแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริ ญญาโท
จํานวน 400 รายและใช้สถิ ติต่างๆ วิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t – test F – Test และ MRA
สรุ ปผลการวิจัย
1. สรุ ปข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 58.8 มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี
ร้อยละ 54.8 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 72.0 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 71.5 มี
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รายได้ 10,001 - 20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 37.8 และมีอาชีพเป็ นนักเรี ยน / นักศึกษา
ร้อยละ 34.3
2. สรุปปัจจัยด้ านการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งมี ค วามคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับ การสื่ อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการโดยให้ความสําคัญต่อปั จจัยด้านการทําตลาดทางตรงมากที่สุด ภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย 7.36 สําหรับปั จจัยแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้
ด้านการโฆษณากับการโฆษณาผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 7.06
ด้า นการทํา ตลาดทางตรงกับ การออกบู ธ จัด งานมหกรรมการศึ ก ษาต่ อ
ต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ย 7.46
ด้านการขายโดยบุคคลกับเจ้าหน้าที่แนะแนวมีความรู้ และให้ขอ้ มูลถูกต้อง
อย่างถูกต้องแม่นยํา มีค่าเฉลี่ย 7.37
ด้านการส่ งเสริ มการขายกับการแถมคอร์ สเรี ยนเพิ่ม มีค่าเฉลี่ย 7.17
ด้านการประชาสัมพันธ์กบั การมี Facebook Fan page มีค่าเฉลี่ย 7.17
3. สรุปปัจจัยอืน่ ๆ
พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งมี ค วามคิ ดเห็ นโดยให้ค วามสํา คัญต่อปั จจัย ด้า นความ
ไว้วางใจมากที่สุด ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 7.54 สําหรับปั จจัยแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้
ด้านภาพลักษณ์สินค้ากับรู ปแบบการบริ การที่ชดั เจน มีค่าเฉลี่ย 7.83
ด้า นความภัก ดี ต่ อ สิ น ค้า กับ ความเชื่ อ มั่น ในคํา แนะนํา เกี่ ย วกับ สถาบัน
หลักสู ตร มีค่าเฉลี่ย 7.45
ด้านความไว้วางใจกับสถาบันมีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับ มีค่าเฉลี่ย 7.65
4. สรุปการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่ อระดับปริญญาโทในต่ างประเทศ
พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ค วามคิ ด เห็ น โดยให้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ การอธิ บ าย
รายละเอียดคอร์ สอย่างถูกต้องและครบถ้วนมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 7.78
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5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลส่ วนใหญ่ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้
ต่อเดือน และอาชี พ ยกเว้น ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทในต่างประเทศแตกต่างกัน
ปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการส่ วนใหญ่ ได้แก่ การโฆษณา
การทําตลาดทางตรง การขายโดยบุคคล และการส่ งเสริ มการขาย ยกเว้น การ
ประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทใน
ต่างประเทศ
ทุ ก ปั จ จัย อื่ น ๆ ได้แ ก่ ภาพลัก ษณ์ สิ น ค้า ความภัก ดี ต่ อ สิ น ค้า และความ
ไว้ว างใจมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ นใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ระดับ ปริ ญญาโทใน
ต่างประเทศ
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุคูณ (MRA)
Coefficients
Unstandardized
Coefficients

Collinearity
Statistics

Standardized
Coefficients

Model

B

Std.
Error

(Constant)

1.204

.272

การโฆษณา

.421

.043

.392

การทําตลาด
ทางตรง

.189

.046

การขายโดยบุคคล .271
การส่ งเสริ มการ .154
ขาย

Beta

t

Sig.
Tolerance

VIF

9.732 .000

.560

1.787

.198

4.149 .000

.399

2.506

.075

.273

3.642 .000

.162

6.187

.065

.162

2.366 .018

.193

5.185

4.434 .000
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Coefficients
Unstandardized
Coefficients

Collinearity
Statistics

Standardized
Coefficients

Model

B

Std.
Error

(Constant)

1.204

.272

การ
-.122
ประชาสัมพันธ์

.063

Beta

t

Sig.
Tolerance

VIF

.294

3.403

4.434 .000
-.108

-1.942 .053

Coefficients
Unstandardized
Coefficients

Collinearity
Statistics

Standardized
Coefficients

Model

B

Std.
Error

(Constant)

.495

.240

ภาพลักษณ์สินค้า .377

.045

.388

Beta

t

Sig.
Tolerance

VIF

8.444 .000

.350

2.857

2.064 .040

ความภักดีต่อ
สิ นค้า

.343

.063

.305

5.467 .000

.238

4.206

ความไว้วางใจ

.239

.047

.224

5.055 .000

.377

2.656
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน

ปั จจัยอื่นๆ

ปั จจัยการสื่ อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการ

ปั จจัยส่ วนบุคคล

ตัวแปรอิสระ
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
รายได้ต่อเดือน
อาชีพ
การโฆษณา
การทําตลาดทางตรง
การขายโดยบุคคล
การส่ งเสริ มการขาย
การประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์สินค้า
ความภักดีต่อสิ นค้า
ความไว้วางใจ

สถิติ
t-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
MRA
MRA
MRA
MRA
MRA
MRA
MRA
MRA

Sig.*
0.000
0.000
0.000
0.479
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.018
0.053
0.000
0.000
0.000

ผลลัพธ์**
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

หมายเหตุ: 1. ค่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05*
2. ผลลัพธ์** 1 หมายถึง สอดคล้องหรื อยอมรับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
2 หมายถึง ไม่สอดคล้องหรื อปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
อภิปรายผล
ผลการศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของนันธมน ประสพ
โชค (2540) เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อของพนักงานรายเดือน บริ ษทั
สยามสตีลอินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด(มหาชน) ที่พบว่า ปั จจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศและ
อายุมีผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อของพนักงานรายเดือน บริ ษทั สยามสตีลอินเตอร์
เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของพรกมล ลีภกั ด์ปรี ดา
(2555) ที่ ทาํ การศึ ก ษาแรงจู งใจของผูป้ กครองไทยในการส่ ง บุตรหลานเข้า เรี ย น
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โรงเรี ยนนานาชาติในเขตกรุ งเทพมหานครที่พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันส่ วน
ใหญ่ ยกเว้น ระดับ การศึ ก ษามี อิท ธิ พ ลต่ อแรงจูง ใจในการส่ ง บุ ตรหลานเข้า เรี ย น
โรงเรี ยนนานาชาติในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน แต่ตรงกันข้ามกันในส่ วนของ
ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาพลักษณ์ของโรงเรี ยน ไม่มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจ
ในการส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนโรงเรี ยนนานาชาติในเขตกรุ งเทพมหานคร
ข้ อเสนอแนะ
1. จากการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับบุคลากรโดยตรง ดังนั้น
ควรมีการพัฒนาปรับปรุ งเจ้าหน้าที่ที่ให้คาํ แนะนําเป็ นประจํา
2. จากการวิจยั พบว่าการประชาสัมพันธ์ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การ จึงควรทําให้เข้าถึ ง กลุ่มผูท้ ี่ สนใจโดยตรง โดยการสํา รวจให้ตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้ าหมายว่าต้องการอะไร
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