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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ 

(FACTORS AFFECTING DECISION TO STUDY  

MASTER DEGREE ABROAD) 

ปรียานุช  อินเทวา 1   ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2   

---------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีมี

ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในต่างประเทศ โดยใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองวิจยัท่ีใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มผูม้าติดต่อใชบ้ริการแนะแนวศึกษาต่อ

ต่างประเทศในระดบัปริญญาโท จาํนวน 400 ตวัอย่าง และใช้สถิติต่างๆ วิเคราะห์

ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test F-test และ MRA  

 ผลการศึกษา พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 21 - 

30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีรายไดร้ะหวา่ง 10,001 - 20,000 

บาทต่อเดือน และมีอาชีพเป็นนกัเรียน / นกัศึกษา  โดยมีความคิดเห็นกบัปัจจยัต่างๆ 

ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในต่างประเทศให้

ความสําคญักับการโฆษณาด้านการโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ  การทาํตลาด

ทางตรงดา้นการออกบูธจดังานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ  การขายโดยบุคคล

ดา้นเจา้หนา้ท่ีแนะแนวมีความรู้และใหข้อ้มูลถูกตอ้งอยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ  การส่งเสริม

การขายดา้นการแถมคอร์สเรียนเพิ่มและการประชาสัมพนัธ์ดา้น Facebook Fan page   

ภาพลกัษณ์สินคา้ด้านรูปแบบการบริการท่ีชดัเจน  ความภกัดีต่อสินคา้ดา้นความ

เช่ือมัน่ในคาํแนะนาํเก่ียวกบัสูตรของสถาบนั  และความไวว้างใจดา้นสถาบนัมี

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ และในดา้นการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทใน

ต่างประเทศ กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบัการอธิบายรายละเอียดคอร์สอยา่งถูกตอ้ง

และครบถว้น   

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพสมรส  รายไดต่้อเดือน และอาชีพ ยกเวน้ ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในต่างประเทศแตกต่างกนั 

ในขณะท่ีปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ การโฆษณา 

การทาํตลาดทางตรง การขายโดยบุคคล และการส่งเสริมการขาย  ยกเวน้ การ

ประชาสัมพนัธ์  และทุกปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อ

สินคา้ และความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญา

โทในต่างประเทศอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

คําสําคัญ: ศึกษาในระดบัปริญญาโท, 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 

การศึกษาของไทยไดมี้ววิฒันาการมาโดยตลอด เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลง

ทั้งปัจจยัภายในและภายนอกประเทศ ทาํให้สังคมมีการเปล่ียนแปลง การศึกษาจึงถือ

เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัมากในการพฒันาประเทศ หากประเทศใดมีประชากรท่ี

ไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึงแลว้ ประเทศนั้นก็มกัจะพฒันาไดอ้ยา่งรวดเร็วในทุกๆ ดา้น 

ทั้งน้ีก็เพราะวา่ การพฒันาประเทศนั้นตอ้งอาศยักาํลงัคนเป็นสําคญั การศึกษาเป็นการ

สร้างบุคคลทุกสาขาวิชา เพื่อพัฒนาให้กับธุรกิจทุกสาขา เราจึงจําเป็นต้องให้

ความสําคญัแก่การศึกษาเป็นอนัดบัแรก ในสังคมไทยในปัจจุบนั การศึกษาจะใช้ใน

การประกอบอาชีพและเป็นตวัวดัความสามารถในการเขา้ทาํงานในแต่ละตาํแหน่ง

ขององค์กรต่างๆได้ โดยข้ึนอยู่กับสาขาวิชา และระดับวุฒิการศึกษา จึงทาํให้ใน

ปัจจุบนันักศึกษาได้ให้ความสนใจศึกษาต่อในระดบัต่างๆ ในต่างประเทศเพื่อเพิ่ม

ศกัยภาพ, ความกา้วหน้าและตาํแหน่งหน้าท่ีการงาน แนวโน้มของนกัศึกษาปริญญา

ตรีท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ในปัจจุบนั วุฒิปริญญาตรีอาจไม่เพียงพอต่อการสมคัรเขา้ทาํงาน

ในองค์กรใหญ่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงปัจจุบนัปริญญาบตัรถือเป็นส่ิงจาํเป็น

สําหรับการพิจารณารับและเ ล่ือนตําแหน่งให้แ ก่พนักงาน นอกเหนือจาก
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ประสบการณ์ในการทาํงาน ดงันั้นการศึกษาต่อระดบัปริญญาโทจึงเป็นอีกตวัเลือก

หน่ึงของการตดัสินใจของผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อท่ีใชใ้นการเลือกสถาบนัทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 

ปัจจุบนัหลายครอบครัวนิยมส่งบุตรหลานไปศึกษาปริญญาโทต่างประเทศ 

รวมถึงการศึกษาในหลกัสูตรระยะสั้ นไม่ก่ีเดือน เหตุผลเพื่อตอ้งการให้บุตรหลานมี

ความเขา้ใจภาษาองักฤษ และวิชาการ อีกทั้งยงัเป็นการหาประสบการณ์ชีวิตในต่าง

แดนไปพร้อมกนั ในขณะเดียวกนัก็เกิดคาํถามข้ึนเก่ียวกบัการเลือกสถาบนัการศึกษาท่ี

มีอยู่มากมายทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาตั้งแต่การเลือกประเทศ ความแตกแต่งของ

ระบบการศึกษา ภาษาและวฒันธรรม ดงันั้น จึงมีปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการ

ตดัสินใจ ในการเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในต่างประเทศ ดงัน้ี 

1. ความพร้อมดา้นการเงิน แต่ละประเทศจะมีอตัราค่าครองชีพท่ีสูงตํ่าต่างกนั

ไป แมใ้นประเทศเดียวกนัแต่ต่างเมือง ต่างรัฐ ก็อาจมีค่าครองชีพท่ีต่างกนัอย่างมาก 

ดงันั้นก็วางแผนการเงินสาํหรับค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตร อนัรวมถึงค่าเทอม ค่าอาหาร 

ค่าท่ีพกั ค่าเดินทาง และสันทนาการอ่ืน ๆ จาํเป็นตอ้งรวมอยู่ในบญัชีรายจ่ายท่ีตอ้ง

เตรียมพร้อมไวแ้ต่แรก และหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันไม่วา่จะเป็นอุบติัเหตุหรือการ

เจ็บป่วยขณะท่ีศึกษาอยู่ต่างประเทศ ก็อาจจะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเราอาจตอ้งเผื่อเงินไวอี้ก

ก้อน หากเราไม่ได้ซ้ือประกันสุขภาพและอุบัติเหตุไว้ตั้ งแต่ก่อนการเดินทาง 

ประโยชน์ขอ้สาํคญัของการเตรียมเงินสํารองในบญัชีเงินฝาก คือ เป็นหลกัประกนัใน

การขออนุมติัวซ่ีาดว้ย 

2. ความพร้อมของผูศึ้กษา แมค้วามพร้อมทางการเงินจะเป็นปัจจยัตน้ ๆ ใน

การส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ความพร้อมของผูศึ้กษา ก็

เป็นส่ิงสําคัญท่ีต้องพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านภาษา ซ่ึงผูศึ้กษาต่อ

สามารถท่ีจะสอบวดัความรู้โดยขอ้สอบแต่ละสถาบนัจดัให้ แต่ทั้งน้ีความสามารถ

ด้านภาษาจะพัฒนาเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว หากผู ้ศึกษาต่อตัดสินใจเรียนภาษาใน

ต่างประเทศกบัเจา้ของภาษา การปรับตวัใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้น สภาพแวดลอ้มและวฒันธรรม

ท่ีต่างออกไป ก็เป็นส่ิงสาํคญัท่ีผูศึ้กษาตอ้งเตรียมใจไวเ้ผชิญ 
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3. ช่ือเสียงของสถาบนั ความน่าเช่ือถือของสถาบนัอาจตอ้งให้การบอกเล่า

ปากต่อปากจากผูเ้คยศึกษา แต่ปัจจุบนัมีการจดัอนัดบัของสถาบนัการศึกษา ตั้งแต่

ระดบัโลก ทวปี ประเทศและบางคร้ังมีการจดัอนัดบัแบบแยกเป็นสาขาวิชาอีกดว้ย ซ่ึง

การจดัอนัดับจะคาํนึงถึงคุณภาพของอาจารย์ ผลงานของทั้งนักเรียนและอาจารย ์

อตัราส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา เป็นต้น ในส่วนของการเลือกศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโท อาจจะตอ้งคาํนึงถึงการไดรั้บรองคุณภาพจากบางหน่วยงาน เช่น รับรอง

คุณภาพจาก British Council, IDP Education, สํานกังานก.พ. หรือมหาวิทยาลยัชั้นนาํ

ต่างๆ เป็นตน้ การเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในสถาบนัท่ีน่าเช่ือถือเป็นอีกการ

ลงทุนเพื่ออนาคตของผูศึ้กษาต่อ เพราะองค์กรใหญ่ๆ พร้อมท่ีจะรับพนักงานท่ีจบ

การศึกษาจากมหาวทิยาลยัชั้นนาํจากต่างประเทศ 

ในปัจจุบนัเพื่อเป็นการไม่ยุ่งยากในการติดต่อมหาวิทยาลยัด้วยตนเอง เรา

อาจจะติดต่อผา่นตวัแทนของสถาบนัท่ีอยูใ่นเมืองไทย ซ่ึงตอ้งเป็นตวัแทนท่ีไดรั้บการ

รับรองจาก กพ. และ สถาบนัต่างๆในต่างประเทศดว้ยในการทาํวจิยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ ผู ้วิจ ัยจะเก็บ

แบบสอบถามท่ีตวัแทนสถาบนัหน่ึงในกรุงเทพมหานคร ท่ีบริษทั ไอดีพี เอคดูเคชัน่ 

เซอร์วิสเซส จาํกดัเป็นองค์กรเอกชนโดยมีมหาวิทยาลยัของรัฐบาลออสเตรเลีย ทาํ

หน้าท่ีช่วยดําเนินการสมัครเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาต่างๆ นอกจากน้ีย ัง

ดาํเนินการโครงการต่างๆร่วมกับสถาบนัการศึกษา บริษทัหน่วยงานภาครัฐและ

หน่วยงานต่างๆเช่น AusAID ธนาคารโลก และธนาคารพฒันาแห่งเอเชีย ในปัจจุบนั

ไอดีพีเป็นตวัแทนของสถาบนัในหลายประเทศ ไดแ้ก่ ออสเตรเลีย องักฤษ อเมริกา 

แคนาดา นิวซีแลนด์ ผูท่ี้ให้คาํแนะนาํทุกคน ทุกแผนก ลว้นแลว้เป็นผูท่ี้มีความรู้ และ

ความชาํนาญในประเทศต่างๆอยา่งครบถว้น 

จากข้อความเป็นมาข้างต้นและความสําคัญดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในการ

ตดัสินใจไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ผูท่ี้สนใจจะใชเ้หตุผลหลายอยา่งในการตดัสินใจ 

ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน

ต่างประเทศทั้งส้ิน 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในต่างประเทศ 

2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณา

การกบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในต่างประเทศ 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ กบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ

ระดบัปริญญาโทในต่างประเทศ 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได,้ สถานภาพ ท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในต่างประเทศ 

2 .  ปั จจัยก าร ส่ื อส ารทา งก ารตลา ดแบบ บูรณา ก าร ท่ีป ระ กอบด้วย 

Advertising, Direct Marketing, Personal selling, Sales promotion, Public relation มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในต่างประเทศ 

3.  ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย Brand Image, Brand Loyalty, Trust มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในต่างประเทศกรอบ

แนวความคิดการวจิยั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อนําผลวิจัยท่ีได้เพื่อเป็นแนวทางในตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน

ต่างประเทศ  

2. เพื่อให้ตวัแทนท่ีนักศึกษามาติดต่อได้นาํผลท่ีได้ไปกาํหนดกลยุทธ์เพื่อ

พฒันาองคก์ร  
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กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

    

   

ปัจจัยการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

 - Advertising     - Direct marketing 

 – Personal selling   - Sales  promotion  

- Public  relation 

      

 

 

 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในต่างประเทศคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสําคญั

ต่างๆ ไดแ้ก่ 

Dewey (อา้งถึงในสถิต วงศส์วรรค,์ 2525: 7) การศึกษาเป็นส่ิงสําคญัมากต่อ

การพฒันาประเทศ เป็นปัจจยัท่ีช่วยทาํใหม้นุษยมี์ความรู้ในดา้นต่างๆ  

Shimp, Terence A. (2010) การเขา้ใจความหมายของการส่ือสารการตลาด 

ตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบสองส่วนคือ คาํวา่การส่ือสารซ่ึงหมายถึงกระบวนการท่ีทาํ

ให้ความคิดเหมือนกนัและความหมายร่วมกนัระหว่างบุคคล หรือระหวา่งบุคคลกบั

องค์กรกบัคาํว่าการตลาดซ่ึงหมายถึง การดาํเนินกิจกรรมท่ีองค์การทางธุรกิจหรือ

องคก์รอ่ืนๆเคล่ือนยา้ยหรือแลกเปล่ียนคุณค่าของสินคา้หรือบริการระหวา่งองคก์รกบั

การตัดสินใจเลอืก

ศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโทใน

ต่างประเทศ 

ปัจจัยอืน่ๆ 
- Brand Image   -Brand Loyalty    - Trust 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ    - อาย ุ  - สถานภาพการสมรส  

- ระดบัการศึกษา   - รายไดต่้อเดือน   - อาชีพ  
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ลูกคา้ แมว้า่คาํวา่การตลาดจะมีความหมายกวา้งกว่าการส่ือสารการตลาดมาก แต่การ

ดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดส่วนใหญ่ตอ้งเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการส่ือสารการตลาด   

ประจวบ อินอ๊อด (2532: 96) ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงสะทอ้นความรู้สึกความนึก

คิดของคนท่ีมีต่อกรณี บุคคล หรือสถาบนั เป็นคุณค่าเพิ่มหรือความนิยมซ่ึงจะเป็น

พลงัท่ีจะนาํไปสู่พฤติกรรม  

Schiffman, Leon G and Kanuk, Leslie Lazar (1994: 658) ความภกัดีต่อตรา

สินคา้ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีสมํ่าเสมอ จนกระทัง่อาจมีการซ้ือตราสินคา้เดิมใน

ผลิตภณัฑข์องบริษทัใดบริษทัหน่ึง  

Morgan, R.M. & Hunt, S.D. (1994: 23) ความไวว้างใจมีความสําคญัอยา่งยิ่ง

ในการกาํหนดลักษณะข้อผูกมดัเพื่อแสดงสัมพนัธภาพระหว่างลูกค้าและองค์กร 

ความไวว้างใจ คือ สภาพความเป็นจริงเม่ือคนจาํนวนหน่ึงเกิดความเช่ือมัน่โดยเป็นผูท่ี้

มีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนความเช่ือถือ (Reliability) และความซ่ือสัตย์จริงใจ 

(Integrity) โดยมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดและขนานกบักรอบแนวคิดทางการตลาดท่ี

ศึกษาเร่ืองบุคลิกภาพและจิตวทิยา 

Kotler, Philip (2003) กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย 5 

ขั้นตอน ประกอบดว้ย การรับรู้ปัญหา การแสวงหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การ

ตดัสินใจและการทาํการซ้ือ และความรู้สึกหลงัช้ือ 

ระเบียบวธีิวจัิย  

การศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบความเช่ือมัน่ 30 ชุดแลว้ 

เก็บขอ้มูลกบัผูม้าติดต่อใชบ้ริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศในระดบัปริญญาโท 

จาํนวน 400 รายและใช้สถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test  F – Test และ MRA  

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.8 มีอายุระหวา่ง 21 - 30 ปี 

ร้อยละ 54.8 มีสถานภาพโสด ร้อยละ  72.0 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 71.5 มี



273 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

รายได ้10,001 - 20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 37.8 และมีอาชีพเป็นนกัเรียน / นกัศึกษา 

ร้อยละ  34.3 

2. สรุปปัจจัยด้านการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการส่ือสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการโดยให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้นการทาํตลาดทางตรงมากท่ีสุด ภาพรวมมี

ค่าเฉล่ีย  7.36 สาํหรับปัจจยัแต่ละดา้นมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ดา้นการโฆษณากบัการโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ มีค่าเฉล่ีย 7.06    

ด้านการทําตลาดทางตรงกับการออกบูธจัดงานมหกรรมการศึกษาต่อ

ต่างประเทศ มีค่าเฉล่ีย 7.46   

ดา้นการขายโดยบุคคลกบัเจา้หน้าท่ีแนะแนวมีความรู้และให้ขอ้มูลถูกตอ้ง

อยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ มีค่าเฉล่ีย 7.37    

ดา้นการส่งเสริมการขายกบัการแถมคอร์สเรียนเพิ่ม มีค่าเฉล่ีย 7.17    

ดา้นการประชาสัมพนัธ์กบัการมี Facebook Fan page  มีค่าเฉล่ีย 7.17    

3. สรุปปัจจัยอืน่ๆ 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นโดยให้ความสําคญัต่อปัจจยัด้านความ

ไวว้างใจมากท่ีสุด ภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 7.54  สาํหรับปัจจยัแต่ละดา้นมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้กบัรูปแบบการบริการท่ีชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 7.83     

ด้านความภักดีต่อสินค้ากับความเช่ือมั่นในคําแนะนําเก่ียวกับสถาบัน

หลกัสูตร มีค่าเฉล่ีย 7.45   

ดา้นความไวว้างใจกบัสถาบนัมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ มีค่าเฉล่ีย 7.65   

4. สรุปการตัดสินใจเลอืกศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยให้ความสําคัญต่อการอธิบาย

รายละเอียดคอร์สอยา่งถูกตอ้งและครบถว้นมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 7.78   
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5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส  รายได้

ต่อเดือน และอาชีพ ยกเวน้ ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในต่างประเทศแตกต่างกนั  

ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ การโฆษณา 

การทาํตลาดทางตรง การขายโดยบุคคล และการส่งเสริมการขาย  ยกเวน้ การ

ประชาสัมพนัธ์ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทใน

ต่างประเทศ 

ทุกปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสินค้า และความ

ไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน

ต่างประเทศ 
 

ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (MRA) 

Coefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients   

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

t Sig. 

Tolerance VIF 

      (Constant) 1.204 .272  4.434 .000   

 การโฆษณา .421 .043 .392 9.732 .000 .560 1.787 

 การทาํตลาด

ทางตรง 

.189 .046 .198 4.149 .000 .399 2.506 

 การขายโดยบุคคล .271 .075 .273 3.642 .000 .162 6.187 

 การส่งเสริมการ

ขาย 

.154 .065 .162 2.366 .018 .193 5.185 
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Coefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients   

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

t Sig. 

Tolerance VIF 

      (Constant) 1.204 .272  4.434 .000   

 การ

ประชาสัมพนัธ์ 

-.122 .063 -.108 -1.942 .053 .294 3.403 

 

Coefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients   

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

t Sig. 

Tolerance VIF 

 (Constant) .495 .240  2.064 .040   

 ภาพลกัษณ์สินคา้ .377 .045 .388 8.444 .000 .350 2.857 

 ความภกัดีต่อ

สินคา้ 

.343 .063 .305 5.467 .000 .238 4.206 

 ความไวว้างใจ .239 .047 .224 5.055 .000 .377 2.656 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

 

 

ตวัแปรอิสระ สถิติ Sig.* ผลลพัธ์** 
ปั

จจ
ยัส่

วน
บุ

คค
ล 

เพศ t-Test 0.000 1 

อาย ุ F-Test 0.000 1 

สถานภาพสมรส F-Test 0.000 1 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.479 2 

รายไดต่้อเดือน F-Test 0.001 1 

อาชีพ F-Test 0.000 1 

ปั
จจ

ยัก
าร

สื่
อส

าร
ท

าง

กา
รต

ลา
ดแ

บ
บ

บ
ูรณ

าก
าร

  

การโฆษณา MRA 0.000 1 

การทาํตลาดทางตรง MRA 0.000 1 

การขายโดยบุคคล MRA 0.000 1 

การส่งเสริมการขาย MRA 0.018 1 

การประชาสัมพนัธ์ MRA 0.053 2 

ปั
จจ

ยัอื่
น

ๆ
 ภาพลกัษณ์สินคา้ MRA 0.000 1 

ความภกัดีต่อสินคา้ MRA 0.000 1 

ความไวว้างใจ MRA 0.000 1 
 

 

หมายเหตุ: 1. ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05* 

    2. ผลลพัธ์**  1 หมายถึง สอดคลอ้งหรือยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

                       2 หมายถึง ไม่สอดคลอ้งหรือปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนนัธมน ประสพ

โชค (2540) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อของพนกังานรายเดือน บริษทั

สยามสตีลอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั(มหาชน) ท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ เพศและ

อายุมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อของพนักงานรายเดือน บริษทัสยามสตีลอินเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพรกมล ลีภกัด์ปรีดา 

(2555) ท่ีทาํการศึกษาแรงจูงใจของผูป้กครองไทยในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน



277 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

โรงเรียนนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานครท่ีพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่วน

ใหญ่ ยกเวน้ ระดับการศึกษามีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน

โรงเรียนนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั แต่ตรงกนัขา้มกนัในส่วนของ

ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของโรงเรียน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจ

ในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานคร  

ข้อเสนอแนะ 

1. จากการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบับุคลากรโดยตรง ดงันั้น 

ควรมีการพฒันาปรับปรุงเจา้หนา้ท่ีท่ีใหค้าํแนะนาํเป็นประจาํ 

2. จากการวจิยัพบวา่การประชาสัมพนัธ์ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้

บริการ จึงควรทาํให้เขา้ถึงกลุ่มผูท่ี้สนใจโดยตรง โดยการสํารวจให้ตรงตามความ

ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายวา่ตอ้งการอะไร 
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