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บทคัดย่อ 

การศกึษาในครัง้นี ้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษากลยทุธ์การสื่อสารการตลาดของศนูย์แนะแนวการศกึษาตอ่

ตา่งประเทศ ลกัษณะทางประชากรท่ีมีผลตอ่การความต้องการข้อมลูข่าวสารและการเปิดรับการสื่อสารการตลาด

ของศนูย์แนะแนวการศกึษาตอ่ตา่งประเทศ และเพ่ือศกึษา ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับการสื่อสารการตลาด

กบัการตดัสินใจใช้บริการศนูย์แนะแนวการศกึษาตอ่ตา่งประเทศของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการศกึษา 

คือ วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) จากการสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้บริหารศนูย์แนะแนวการศกึษา

ตอ่ตา่งประเทศและบคุคลด้านการตลาดของศนูย์แนะแนวการศกึษาตอ่ตา่งประเทศ จํานวน 5 คน จากนัน้ผู้ วิจยั

ได้นําข้อมลูท่ีได้รับจากการวิจยัในเชิงคณุภาพดงักลา่ว ไปใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามจํานวน 400 ชดุ โดยผู้ วิจยัจะทําการเก็บรวบรวมข้อมลูและประมวลผล

ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ีใช้ คือ คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย และคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือ

อธิบายข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบักลุม่ตวัอย่าง ใช้สถิติ t-test และ One way ANOVA ในการวิเคราะห์หาคา่ความ

แตกตา่งของข้อมลู และคา่ความแปรปรวนของข้อมลู และใช้สถิติสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัเพ่ือทดสอบสมมติุฐาน

และหาคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์  

ผลการศกึษาพบวา่ 

1. กลยทุธ์การสื่อสารการตลาดของศนูย์แนะแนวการศกึษาต่อตา่งประเทศ แบ่งออกเป็นเคร่ืองมือการ

สื่อสารการตลาดหลกัๆ 7 เคร่ืองมือด้วยกนั โดยในแตล่ะเคร่ืองมือจะมีทัง้แบบออฟไลน์ และแบบออนไลน์ ซึง่ใน

ปัจจบุนันิยมใช้รูปแบบออนไลน์ในการเข้าถงึกลุม่เป้าหมายมากกวา่ โดยข้อมลูข่าวสารในการนําเสนอมีลกัษณะ

แตกตา่งกนัตามกลุม่เป้าหมาย เดก็อายชุ่วง 14-17 ปี จะเน้นการเสนอข้อมลูข่าวสารตอ่ผู้ปกครอง และอายชุ่วง 

18 ปีขึน้ไป จะเน้นการเสนอข้อมลูข่าวสารตอ่บคุคลผู้สนใจศกึษาตอ่ต่างประเทศโดยตรง 

2. ลกัษณะประชากรตา่งกนัมีผลตอ่ระดบัความต้องการข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการศกึษาต่อตา่งประเทศ

และระดบัการเปิดรับการสื่อสารการตลาดแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
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3.การเปิดรับการสื่อสารการตลาดด้านการโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การสง่เสริมการขาย การขายโดย

บคุคล การตลาดเชิงกิจกรรม การขายตรง และการบริการลกูค้า กบัการตดัสินใจใช้บริการศนูย์แนะแนว-

การศกึษาตอ่ต่างประเทศของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกท่ีระดบันยัสําคญั 0.01 

(r = 0.048, 0.435, 0.494, 0.462, 0.401, 0.408 และ 0.543 ตามลําดบั) 

 

คําสําคญั : การสื่อสารการตลาด, การตดัสินใจ, ศนูย์แนะแนวการศกึษาตอ่ตา่งประเทศ 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this dissertation is to study Marketing Communication Strategies used in the 

Overseas Education Consultant Center, demographic characteristic affecting information need and 

exposure of marketing communication and the relationship between marketing communication 

exposure and decision to use overseas education consultant center among consumers in Bangkok. 

Using Qualitative research by the in-depth interviews with 5 persons, they are executives and 

marketing executives of overseas education consultant center. The data received from Qualitative 

research were used in Quantitative research by using questionnaires 400 samples as a tool to collect 

the data were created from in-depth interviews data. The statistical techniques were percentage, 

mean, standard deviation, difference and data variance were analyzed by t-test and One-way ANOVA 

and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient was used to test the hypotheses.  

 The results were as follow;  

 1. The overseas education consultant center’s marketing communication strategies used 7 

main marketing communication tools both of offline media and online media. The online media is 

good to consumers in nowadays. The information presentation was be difference from consumer’s 

characteristic that the information presentations to people have ages between 14 to 17 years old, the 

information will emphasize to parent. And the information presentations to people have ages up 18 

years old that will be direct to consumers. 

 2.  The demographic characteristics differences had affected to information need and 

exposure of marketing communication at 0.01 and 0.05 significant levels. 

 3. The marketing communication exposure in Advertising, Public relations, Sales promotion, 

Personal selling, Event marketing, Direct marketing and Customer service had positive relation with 

decision to use overseas education consultant center among consumers in Bangkok at 0.01 

significant levels. (r = 0.048, 0.435, 0.494, 0.462, 0.401, 0.408 and 0.543 consequently) 
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การพฒันาประเทศไว้วา่ ทกัษะทางด้านการใช้ภาษาองักฤษ ถือเป็นสิ่งสําคญัอย่างย่ิงสําหรับประชาชนคนไทยท่ี

กําลงัก้าวเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) การพฒันาประเทศไทยให้มี

ความเจริญก้าวหน้าทดัเทียมกบัประเทศอ่ืนนัน้ นอกจากต้องอาศยัทรัพยากรภายในประเทศ ทัง้ในรูปของเงินทนุ 

และทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ทรัพยากรมนษุย์ ถือเป็นอีกปัจจยัหนึง่ท่ีมีความสําคญัอย่างย่ิงตอ่การเพ่ิมศกัยภาพ

ในการผลิตของประเทศ โดยการพฒันาทรัพยากรมนษุย์จากการลงทนุด้านการศกึษา ถือได้วา่เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีมี

ความสําคญัต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่ในอดีตของภาคราชการท่ีผ่านมา วิธีการหนึง่ท่ีเป็น

ท่ีนิยมนํามาใช้ในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ ให้มีศกัยภาพท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาประเทศ คือ การสง่บคุลากรไป

เพ่ิมพนูความรู้ และหาประสบการณ์ ณ ตา่งประเทศ เพ่ือจะได้นําความรู้ และเทคโนโลยีท่ีรุดหน้าไปอย่างไมมี่ท่ี

สิน้สดุ กลบัมาเผยแพร่แก่สงัคม พร้อมทัง้ประยกุต์ความรู้ท่ีได้รับมาจากตา่งประเทศให้สอดคล้องกบังานท่ีปฏิบติั 

และสง่ผลให้เป็นประโยชน์ ตอ่การพฒันาประเทศให้เจริญก้าวหน้าย่ิงขึน้ จงึทําให้เกิดธุรกิจบริการทางด้าน

การศกึษาเพ่ิมขึน้มากมาย หรือเรียกง่ายๆวา่ ศนูย์แนะแนวการศกึษาต่อตา่งประเทศ เพ่ือมารองรับนกัเรียน 

นกัศกึษา หรือผู้ ท่ีมีความสนใจ ในการพฒันาทกัษะทางด้านภาษาองักฤษ จากการไปศกึษาตอ่ต่างประเทศ 

จนกระทัง่ทําให้เกิดการแข่งขนัในธุรกิจชนิดนีท่ี้ทวีความรุนแรงมากขึน้เร่ือยๆ 

 การศกึษาครัง้นี ้ มีจดุประสงค์ท่ีจะศกึษาในเร่ืองการสื่อสารการตลาดของศนูย์แนะแนวการศกึษาตอ่

ตา่งประเทศ ความต้องการข้อมลูข่าวสาร และการเปิดรับการสื่อสารการตลาดท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้

บริการของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยผลท่ีได้จากการศกึษาเร่ือง ปัจจยัการสื่อสารการตลาดท่ีมีผลตอ่การ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการ ศนูย์แนะแนวการศกึษาตอ่ตา่งประเทศของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อาจใช้เป็น

แนวทางการตลาด ในการปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารการตลาด ของศนูย์แนะแนวการศกึษาตอ่ต่างประเทศให้มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ และสามารถนําไปปรับปรุง และแก้ไขการใช้เนือ้หาในการสื่อสารการตลาดให้เข้าถงึ

กลุม่เป้าหมายท่ีมุง่หวงั และขยายเพ่ิมไปสูก่ลุม่เป้าหมายใหมไ่ด้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศกึษากลยทุธ์การสื่อสารการตลาดของศนูย์แนะแนวการศกึษาตอ่ต่างประเทศ 

 2. ลกัษณะทางประชากรท่ีมีผลตอ่การความต้องการข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการศกึษาตอ่ต่างประเทศ 

 3. ลกัษณะประชากรมีผลตอ่การเปิดรับการสื่อสารการตลาดของศนูย์แนะแนวการศกึษาตอ่ตา่งประเทศ 

 4. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ของการเปิดรับการสื่อสารการตลาดและการตดัสินใจใช้บริการศนูย์แนะแนว

การศกึษาตอ่ต่างประเทศของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ผู้ วิจยัได้ทบทวนวรรณกรรม เร่ือง “ปัจจยัการสื่อสารการตลาดท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการศนูย์

แนะแนวการศกึษาตอ่ตา่งประเทศของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” โดยจากแนวความคิด การเปิดรับข้อมลู

ข่าวสาร ผู้ วิจยัพบวา่ ข่าวสารเป็นปัจจยัสําคญัท่ีใช้ประกอบการตดัสินใจในกิจกรรมตา่งๆของมนษุย์ ความ
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ต้องการข่าวสารจะมีความต้องการเพ่ิมมากขึน้ เม่ือบคุคลนัน้ต้องการข้อมลูในการตดัสินใจ หรือไมแ่นใ่จในเร่ือง

ใดเร่ืองหนึง่ Klapper (1960) ได้กลา่วไว้วา่ กระบวนการเลอืกรับข่าวสาร หรือการเปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือน 

เคร่ืองกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนษุย์ ซึง่จะประกอบด้วยการกลัน่กรองข่าวสารทัง้หมด 4 ขัน้ตอน คือ การ

เลือกเปิดรับ (Selective exposure) การเลือกให้ความสนใจ (Selective attention) การเลือกรับรู้และ

ตีความหมาย (Selective perception and Interpretation) และการเลือกจดจํา (Selective retention) โดย

สอดคล้องกบั วิไลพร จิตต์จฬุานนท์ (2543) ท่ีกลา่ววา่ การเปิดรับข่าวสารของผู้บริโภค มีโอกาสเข้าถงึการรับรู้ได้

ไมง่่าย เพราะต้องผ่านกระบวนการเลือกหลายขัน้ตอน ซึง่ในขณะนีมี้ข่าวสารตา่งๆ มากมายให้ผู้บริโภคสามารถ

เลือกด ู  เลือกฟัง  เลือกสนใจ  เลือกจํา  ดงันัน้ การดงึดดูผู้บริโภคจงึต้องพยายามทําข่าวสารให้มีจดุเดน่ออกมา 

เพ่ือให้สามารถผ่านการเลือกแตล่ะขัน้ตอนของผู้บริโภคได้จนก่อนให้เกิดการตดัสินใจซือ้ แนวความคิดการสื่อสาร

การตลาด (Marketing Communication) ผู้ วิจยัพบวา่ การสื่อสารการตลาดนบัวา่เป็นจดุเช่ือมโยงระหวา่งผู้ขาย

หรือผู้ผลิต กบัผู้บริโภค เพ่ือทําให้ทัง้คูมี่ความเข้าใจร่วมกนั ตรงกนั ซึง่จะสง่ผลการตอบสนอง ท่ีพงึพอใจแก่ทัง้

สองฝ่าย โดย Delozien (1976) ได้ให้นิยามคําวา่ “การสื่อสารการตลาด” ไว้วา่ เป็นกระบวนการนําเสนอสิ่งเร้า

หลายๆอย่าง ท่ีมีการ บรูณาการประสานกนัเป็นแผนชดุ เพ่ือสื่อความหมายถ่ายทอดไปยงัตลาดเป้าหมาย โดยมี

ความมุ่งหวงัเพ่ือกระตุ้นให้ตลาดเป้าหมายเกิดการรับรู้ แปลความหมาย และตอบสนองสิ่งท่ีต้องการ โดยผ่าน

ช่องทางตา่งๆ ท่ีกําหนดขึน้ ซึง่ Duncan (2005) ได้กลา่วเพ่ิมเติมวา่ การสื่อสารการตลาด เป็นการรวบรวม

รูปแบบการนําเสนอข่าวสารชนิดตา่งๆท่ีได้วางแผนจดัทําขึน้ เพ่ือนํามาใช้ในการสร้างตราสนิค้า โดยแบ่งออกเป็น 

4 กลุม่หลกั ดงันี ้กลุม่ท่ี 1 เคร่ืองมือสื่อสารการตลาดท่ีสื่อสารผ่านสื่อมวลชน (Mass Media Contact) ซึง่ได้แก่ 

การโฆษณา (Advertising) และการประชาสมัพนัธ์ (Public Relations: PR) กลุม่ท่ี 2 เคร่ืองมือสื่อสารการตลาด

ตามสถานการณ์ (Situational Contact) ได้แก่ การสง่เสริมการขาย (Sales Promotions) การสื่อสาร ณ จดุซือ้ 

(Point-of-purchase) และการบรรจภุณัฑ์ (Packaging) กลุม่ท่ี 3 เคร่ืองมือสื่อสารการตลาดแบบเข้าถงึบคุคล 

(Personal Contact) ได้แก่ การตลาดทางตรง (Direct Marketing) และการใช้พนกังานขาย (Personal Selling) 

กลุม่ท่ี 4 เคร่ืองมือสื่อสารการตลาดเพ่ือสร้างประสบการณ์ (Experiential Contact) ได้แก ่การตลาดเชิงกิจกรรม 

(Events) การเป็นผู้สนบัสนนุ (Sponsorship) และการบริการลกูค้า (Customer Service) ซึง่ในธุรกิจบริการนัน้ 

การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) เป็นการใช้เคร่ืองมือหลายๆประเภทท่ีมีความสําคญัในการท่ี

จะทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จได้มากท่ีสดุ Kotler (2004) กลา่ววา่ในปัจจบุนัมีการแข่งขนักนัทางธุรกิจเป็น

จํานวนมาก โดยเฉพาะตลาดในด้านธุรกิจบริการ ได้มีการเติบโตขึน้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศ

สหรัฐอเมริกานัน้ 79% ของธุรกิจทัง้หมดเป็นธุรกิจบริการ และรายได้สว่นใหญ่ของประชากรกวา่ 74% ได้มาจาก

ธุรกิจบริการ ธรุกิจตา่งๆจงึจําเป็นต้องสร้างความพงึพอใจให้กบัผู้บริโภคให้ได้มากท่ีสดุ และทําให้ผู้บริโภคเลือกท่ี

จะใช้บริการธุรกิจของตน ในขณะท่ี Bitner (1990) ได้กลา่ววา่ ความสําเร็จของธุรกิจบริการ สามารถวดัได้จาก

ความพงึพอใจของผู้บริโภค ซึง่เป็นสิ่งท่ีธุรกิจ ต้องให้ความสําคญัเป็นอย่างมาก และการท่ีจะทําให้ผู้บริโภคเกิด

ความประทบัใจในบริการนัน้ ธุรกิจบริการต้องให้ความสําคญักบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด เน่ืองจากเป็น

ตวัแปรท่ีสามารถควบคมุได้ท่ีจะทําให้ธุรกิจ สามารถสร้างความพงึพอใจ ให้กบัผู้บริโภคและกลุม่เป้าหมายได้ 

นอกจากนีย้งัเป็นสิ่งท่ีบ่งชีถ้งึลกัษณะความแตกตา่งจากธุรกิจบริการอ่ืนๆได้ 
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 ศนูย์แนะแนวการศกึษาตอ่ตา่งประเทศ ถือวา่เป็นธุรกิจบริการด้านการศกึษา ท่ีได้รับความนิยมมากขึน้

อย่างแพร่หลายในประเทศไทย ทําหน้าท่ีเปรียบเสมือนเป็นตวัแทนสถาบนัการศกึษาในตา่งประเทศ มีหน้าท่ีให้

ข้อมลูเก่ียวกบัมหาวิทยาลยั หลกัสตูรการเรียนการสอน เสนอทางเลือกท่ีเหมาะสมให้กบันกัเรียนในด้านวิชาท่ี

ชอบและมหาวิทยาลยัท่ีสนใจไปเรียน ดําเนินการสมคัรเข้าเรียนและติดตามผลตอบรับจากมหาวิทยาลยันัน้ๆ ซึง่

เม่ือก่อนธุรกิจนีย้งัไมค่อ่ยแพร่หลายซกัเท่าไร แตพ่อปัจจบุนัคนหนัไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศมากขึน้ เลยทําให้มี

หลายบริษัทใหม่ๆ เกิดขึน้มากมาย ดงันัน้การแข่งขนัด้านการตลาดเกิดการแข่งขนัสงูมากขึน้ จงึจําเป็นอย่างย่ิงท่ี

แตล่ะศนูย์แนะแนวการศกึษาตอ่ตา่งประเทศ จะต้องปรับเปลี่ยนกลยทุธ์ทางการตลาด ให้มีประสทิธิภาพมาก

ย่ิงขึน้ (สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศกึษาตอ่นานาชาติ, 2540) 

 

วิธีการวิจัย 

 ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ มีรูปแบบประกอบการวิจยั 2 สว่น คือ สว่นท่ี 1 เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ 

(Qualitative research) โดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interview) กบัผู้บริหารศนูย์บริการแนะแนว

การศกึษาตอ่ต่างประเทศ ทัง้ 5 แห่ง ในลกัษณะท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั (face to face interaction) โดยใช้วิธีการ

คดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากเกณฑ์ในการพิจารณาคดัเลือกคณุสมบติั ดงันี ้ เป็นศนูย์แนะ

แนวการศกึษาตอ่ต่างประเทศท่ีมีประสบการณ์ไมน้่อยกวา่ 10 ปี มีระดบัการการศกึษาให้เลือกไปศกึษาตอ่

ตา่งประเทศ ได้แก่ ระดบัประกาศนียบตัร (Certificate) ระดบัอนปุริญญา (Diploma) ระดบัปริญญาตรี 

(Bachelor degree) และระดบับณัฑิตศกึษา (Graduate Program) และมีประเทศให้เลือกไปศกึษาตอ่มากกวา่ 

5 ประเทศ ซึง่หลงัจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึกบัผู้บริหารศนูย์บริการแนะแนวการศกึษาตอ่ตา่งประเทศ ทัง้ 5 

แห่งเสร็จสิน้ ผู้ วิจยัจะนําข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์เพ่ือสร้างแบบสอบถามในการวิจยัสว่นท่ี 2 ในขัน้ตอ่ไป โดยการ

วิจยัในสว่นท่ี 2 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey 

Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูให้ผู้สนใจศกึษาตอ่ต่างประเทศ

ตอบแบบสอบถามเอง เม่ือทําการเก็บข้อมลูเรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจยัจะทําการลงรหสั (Coding) และประมวลผล เพ่ือ

คํานวณหาคา่สถิติตา่ง ๆ โดยการวิเคราะห์ข้อมลูแบบพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) ผู้ วิจยัใช้การ

แจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) คา่เฉลี่ย (Mean) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) เพ่ืออธิบายข้อมลูด้านลกัษณะทางประชากร สว่นในด้านการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุาน (Inferential 

Statistics) ผู้ วิจยัใช้สถิติที (T-test) เพ่ือทดสอบความแตกตา่งของระดบัความต้องการข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบั

การศกึษาตอ่ต่างประเทศ และระดบัการเปิดรับการสื่อสารการตลาดระหวา่งตวัแปร 2 กลุม่ ได้แก่ เพศ อาชีพ 

และสาขาวิชาท่ีสนใจไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศ ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนจําแนกทางเดียว (One Way – 

ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกตา่งของระดบัความต้องการข้อมลู และระดบัการเปิดรับการสื่อสารการตลาด

ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม อาย ุ รายได้โดยรวมของครอบครัว ระดบัการศกึษาในการตดัสินใจ

ไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศของผู้บริโภค และประเทศท่ีผู้บริโภคต้องการไปศกึษาตอ่ในตา่งประเทศ และใช้สถิติ

สหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) เพ่ือทดสอบ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับการสื่อสารการตลาดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การโฆษณา การ
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ประชาสมัพนัธ์ การสง่เสริมการขาย การขายโดยบคุคล การตลาดเชิงกิจกรรม การตลาดทางตรง และการบริการ

ลกูค้า กบัการตดัสินใจใช้บริการศนูย์แนะแนวการศกึษาตอ่ต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ผลสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กบัผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการวาง

แผนการสื่อสารการตลาดของศนูย์แนะแนวการศกึษาตอ่ตา่งประเทศในกรุงเทพมหานคร จํานวน 5 ท่าน ผู้ วิจยั

พบวา่ ประเทศหลกั 5 ประเทศ ท่ีศนูย์แนะแนวศกึษาตอ่ตา่งประเทศทัง้ 5 ท่ีมีบริการเหมือนกนั ได้แก่ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ประเทศสหราชอาณาจกัร ประเทศออสเตรเลยี ประเทศแคนนาดา และประเทศนิวซีแลนด์ โดยใน

ด้านการสื่อสารการการตลาดนัน้ ศนูย์แนะแนวการศกึษาต่อตา่งประเทศทัง้ 5 จะนําเสนอข่าวสารออกเป็น 2 

กลุม่ คือกลุม่ผู้ปกครอง และกลุม่นกัเรียน ผ่านเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาด ทัง้ 7 ชนิด ได้แก่ การโฆษณา การ

ประชาสมัพนัธ์ การสง่เสริมการขาย การขายโดยบคุคล การตลาดเชิงกิจกรรม การตลาดทางตรง และการบริการ

ลกูค้า  

  

 2. ลักษณะทางประชากร (Demographics) กลุม่ตวัอย่างสว่นมากท่ีมีความสนใจไปศกึษาตอ่

ตา่งประเทศ เป็นเพศหญิงร้อยละ 78.5 และเพศชายนัน้ร้อยละ 21.5 สว่นใหญ่มีช่วงอายอุยู่ท่ี 21-25 ปี ร้อยละ 

41.3 และ อาย ุ 15-20 ปี ร้อยละ 36.8 ไมป่ระกอบอาชีพ ร้อยละ 77.0 ประกอบอาชีพร้อยละ 23.0 รายได้เฉลี่ย

ของครอบครัว มากกว่า 60,000 บาท ร้อยละ 42.5 โดยระดบัการศกึษา สายวิชา และทวีปท่ีกลุม่ตวัอย่างสว่น

ใหญ่ให้ความสนใจไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศมากท่ีสดุคือ ระดบับณัทิตศกึษา (Graduate degree) ร้อยละ 54.8 

สายวิชาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ ร้อยละ 76.0 และทวีปยโุรป ร้อยละ 44.3 

  

 3. ข้อมูลเชงิพรรณนาแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากร และด้านความ

ต้องการข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ  

ตารางที่ 1 แสดงความแตกตา่งของระดบัความต้องการข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการศกึษาต่อตา่งประเทศระหวา่ง

     ตวัแปร 2 กลุม่ ได้แก่ เพศ อาชีพ และสาขาวิชาท่ีสนใจไปศกึษาตอ่ต่างประเทศ 

ลักษณะทางประชากร 
ระดับความต้องการข้อมูลข่าวสาร 

t df Sig. (2-tailed) 

1. เพศ -2.124 397 0.034* 

2. อาชีพ -1.546 398 0.123 

3. สาขาวิชาท่ีสนใจไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศ -2.456 135.215 0.015* 

*หมายถึง ความมีนยัสําคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 
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 จากตารางพบวา่ ลกัษณะทางประชากรด้านเพศ น้อยกวา่นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความ

วา่ เพศหญิงและเพศชายมีระดบัความต้องการข้อมลูข่าวสารแตกตา่งกนั ลกัษณะทางประชากรด้านอาชีพ 

มากกวา่นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความว่า อาชีพแตกตา่งกนัมีระดบัความต้องการข้อมลูข่าวสารไม่

แตกตา่งกนั และลกัษณะทางประชากรด้านสาขาวิชาท่ีผู้บริโภคสนใจไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศ น้อยกวา่นยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความว่า สาขาวิชาท่ีผู้บริโภคสนใจไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศแตกตา่งกนัมีระดบัความ

ต้องการข้อมลูข่าวสารแตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 2 แสดงความแตกต่างของระดบัความต้องการข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการศกึษาต่อตา่งประเทศระหวา่ง

 ตวัแปร ท่ีมากกวา่ 2 กลุม่ขึน้ไป ได้แก่ อาย ุ รายได้โดยรวมของครอบครัว ระดบัการศกึษาในการ

 ตดัสินใจไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศของผู้บริโภค และประเทศท่ีผู้บริโภคต้องการไปศกึษาตอ่ใน  

 ตา่งประเทศ 

ลักษณะทางประชากร 
ระดับความต้องการข้อมูลข่าวสาร 

SS df MS F Sig. (2-tailed) 

1. อายุ ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

รวม 

20.402 

294.708 

315.110 

24 

375 

399 

0.850 

0.786 

1.082 0.362 

2. รายได้โดยรวมของ

ครอบครัว 

ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

รวม 

95.195 

1223.582 

1318.778 

24 

375 

399 

3.966 

3.263 

1.216 0.224 

3. ระดบัการศกึษาในการ

ตดัสินใจไปศกึษาตอ่

ตา่งประเทศ 

ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

รวม 

22.218 

262.260 

284.447 

24 

375 

399 

0.926 

0.699 

1.324 0.143 

4. ประเทศท่ีผู้บริโภคต้องการ

ไปศกึษาตอ่ในตา่งประเทศ 

ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

รวม 

28.712 

561.029 

589.750 

24 

375 

399 

1.197 

1.496 

0.800 0.738 

  

 จากตารางพบวา่ ลกัษณะทางประชากรด้านอาย ุ รายได้โดยรวมของครอบครัว ระดบัการศกึษาในการ

ตดัสินใจไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศ และประเทศท่ีผู้บริโภคต้องการไปศกึษาตอ่ในตา่งประเทศ มากกว่านยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความว่า ลกัษณะทางประชากรด้านอาย ุ รายได้โดยรวมของครอบครัว ระดบั

การศกึษาในการตดัสินใจไปศกึษาตอ่ต่างประเทศ และประเทศท่ีผู้บริโภค ต้องการไปศกึษาตอ่ในตา่งประเทศ

แตกตา่งกนัมีระดบัความต้องการข้อมลูข่าวสารไมแ่ตกตา่งกนั 

 

 4. ข้อมูลเชงิพรรณนาแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับด้านประชากร และระดับการเปิดรับ

การส่ือสารการตลาด 
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ตารางที่ 3 แสดงความแตกตา่งของระดบัการเปิดรับการสื่อสารการตลาดระหวา่งตวัแปร 2 กลุม่ ได้แก่ เพศ   

     อาชีพ และสาขาวิชาท่ีสนใจไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศ 

ลักษณะทางประชากร 
ระดับการเปิดรับการส่ือสารการตลาด 

t df Sig. (2-tailed) 

1. เพศ -3.101 397 0.002** 

2. อาชีพ -5.189 198.595 0.000** 

3. สาขาวิชาท่ีสนใจไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศ -7.936 219.611 0.000** 

**หมายถึง ความมีนยัสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 

 จากตารางพบวา่ ลกัษณะทางประชากรด้านเพศ น้อยกวา่นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความ

วา่ เพศหญิงและเพศชายมีระดบัการเปิดรับการสื่อสารการตลาดแตกตา่งกนั ลกัษณะทางประชากรด้านอาชีพ 

น้อยกวา่นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ อาชีพแตกตา่งกนั มีระดบัการเปิดรับการสื่อสาร

การตลาดแตกตา่งกนั และลกัษณะทางประชากรด้านสาขาวิชาท่ีผู้บริโภคสนใจไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศ น้อยกวา่

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ สาขาวิชาท่ีผู้บริโภคสนใจไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศแตกตา่งกนัมี

ระดบัการเปิดรับการสื่อสารการตลาดแตกตา่งกนั 

 

ตารางที่ 4 แสดงความแตกต่างของระดบัการเปิดรับการสื่อสารการตลาดระหวา่งตวัแปร ท่ีมากกวา่ 2 กลุม่ขึน้ไป 

     ได้แก่ อาย ุ รายได้โดยรวมของครอบครัว ระดบัการศกึษาในการตดัสินใจไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศของ

     ผู้บริโภค และประเทศท่ีผู้บริโภคต้องการไปศกึษาต่อในตา่งประเทศ 

ลักษณะทางประชากร 
ระดับการเปิดรับการส่ือสารการตลาด 

SS df MS F Sig. (2-tailed) 

1. อายุ ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

รวม 

131.393 

183.717 

315.110 

94 

305 

399 

1.398 

0.602 

2.321 0.000** 

2. รายได้โดยรวมของ

ครอบครัว 

ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

รวม 

564.462 

754.315 

1318.778 

94 

305 

399 

6.005 

2.473 

2.428 0.000** 

3. ระดบัการศกึษาในการ

ตดัสินใจไปศกึษาตอ่

ตา่งประเทศ 

ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

รวม 

138.153 

146.325 

284.477 

94 

305 

399 

1.470 

0.480 

3.063 0.000** 

4. ประเทศท่ีผู้บริโภคต้องการ

ไปศกึษาตอ่ในตา่งประเทศ 

ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

รวม 

144.444 

445.306 

589.750 

94 

305 

399 

1.573 

1.460 

1.052 0.368 

**หมายถึง ความมีนยัสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 
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 จากตารางพบวา่ ลกัษณะทางประชากรด้านอาย ุ รายได้โดยรวมของครอบครัว และระดบัการศกึษาใน

การตดัสินใจไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศ น้อยกวา่นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความว่า ลกัษณะทาง

ประชากรด้านอาย ุ รายได้โดยรวมของครอบครัว และระดบัการศกึษาในการตดัสินใจไปศกึษาตอ่ต่างประเทศ

แตกตา่งกนั มีระดบัความต้องการข้อมลูข่าวสารแตกตา่งกนั และลกัษณะทางประชากรด้านประเทศท่ีผู้บริโภค

ต้องการไปศกึษาตอ่ในตา่งประเทศ มากกวา่นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความวา่ ลกัษณะประชากร

ด้านประเทศท่ีผู้บริโภค ต้องการไปศกึษาตอ่ในตา่งประเทศแตกตา่งกนั มีระดบัความต้องการข้อมลูข่าวสารไม่

แตกตา่งกนั 

 

 4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับการส่ือสารการตลาดกับการตัดสินใจใช้

บริการศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ตารางที่ 5 ตารางแสดงระดบัความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับการสื่อสารการตลาดกบัการตดัสินใจใช้บริการ  

    ศนูย์แนะแนวการศกึษาตอ่ต่างประเทศของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ระดับการเปิดรับการส่ือสาร

การตลาดในแต่ละด้าน 

ระดับการตัดสินใจใช้บริการศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

Pearson Correlation  Sig. (2-tailed) 

1. การโฆษณา 0.408** 0.000 

2. การประชาสมัพนัธ์ 0.435** 0.000 

3. การสง่เสริมการขาย 0.494** 0.000 

4. การขายโดยบคุคล  0.462** 0.000 

5. การตลาดเชิงกิจกรรม  0.401** 0.000 

6. การตลาดทางตรง  0.405** 0.000 

7. การบริการลกูค้า 0.543** 0.000 

**หมายถึง ความมีนยัสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 

  

 จากตารางพบวา่ ระดบัการเปิดรับการสื่อสารการตลาดทัง้ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการโฆษณา การ

ประชาสมัพนัธ์ การสง่เสริมการขาย การขายโดยบคุคล การตลาดเชิงกิจกรรม การขายตรง และการบริการลกูค้า 

ซึง่มีคา่ r = 0.048, 0.435, 0.494, 0.462, 0.401, 0.408 และ 0.543 ตามลําดบั มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบั

ระดบัการตดัสินใจใช้บริการศนูย์แนะแนวการศกึษาตอ่ตา่งประเทศ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบั

นยัสําคญัทางสถิติ 0.01  

 

อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 1.กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดของศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ จากผลการวิเคราะห์

กลยทุธ์การสื่อสารการตลาดของศนูย์แนะแนวการศกึษาตอ่ต่างประเทศ ผลการวิจยัพบวา่ เป็นไปตาม Duncan 

(2005) ท่ีกลา่วไว้วา่ การสื่อสารการตลาด คือ การรวบรวมรูปแบบการนําเสนอข่าวสารชนิดตา่งๆ ท่ีได้วางแผน
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จดัทําขึน้เพ่ือนํามาใช้ในการสร้างตราสินค้า โดยศนูย์แนะแนวการศกึษาตอ่ต่างประเทศ ได้นํามาใช้เป็นแนวทาง

ในกลยทุธ์การตลาด ประกอบด้วย 7 เคร่ืองมือ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การสง่เสริมการขาย การ

ขายโดยบคุคล การตลาดเชิงกิจกรรม การตลาดทางตรง และการบริการลกูค้า  

 2.ลักษณะทางประชากรที่มีผลต่อความต้องการข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการศึกษาต่อ

ต่างประเทศ จากผลการวิเคราะห์พบวา่ ลกัษณะทางประชากรด้านเพศ และสาขาวิชาท่ีสนใจไปศกึษาตอ่

ตา่งประเทศ น้อยกวา่นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความวา่ เพศ และสาขาวิชาท่ีสนใจไปศกึษาตอ่

ตา่งประเทศตา่งกนัมีระดบัความต้องการข้อมลูข่าวสารแตกตา่งกนั ลกัษณะทางประชากรด้านอาชีพ อาย ุรายได้

โดยรวมของครอบครัว ระดบัการศกึษาในการตดัสินใจไปศกึษาตอ่ต่างประเทศ และประเทศท่ีผู้บริโภคต้องการไป

ศกึษาตอ่ในตา่งประเทศ มากกวา่นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความว่า อาชีพ อาย ุรายได้โดยรวมของ

ครอบครัว ระดบัการศกึษาในการตดัสินใจไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศ และประเทศท่ีผู้บริโภคต้องการไปศกึษาตอ่ใน

ตา่งประเทศตา่งกนัมีระดบัความต้องการข้อมลูข่าวสารไมแ่ตกตา่งกนั 

 3.ลักษณะทางประชากรมีผลต่อการเปิดรับการส่ือสารการตลาดของศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ

ต่างประเทศ จากผลการวิเคราะห์พบวา่ ลกัษณะทางประชากรด้านเพศ อาชีพ สาขาวิชาท่ีสนใจไปศกึษาตอ่

ตา่งประเทศ อาย ุรายได้โดยรวมของครอบครัว และระดบัการศกึษาในการตดัสินใจไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศ น้อย

กวา่นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ เพศ อาชีพ สาขาวิชาท่ีสนใจไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศ อายุ 

รายได้โดยรวมของครอบครัว และระดบัการศกึษาในการตดัสินใจไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศ ตา่งกนัมีระดบัการ

เปิดรับการสื่อสารการตลาดแตกตา่งกนั และลกัษณะทางประชากรด้านประเทศ ท่ีผู้บริโภคต้องการไปศกึษาตอ่

ในตา่งประเทศ มากกว่านยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความว่า ประเทศท่ีผู้บริโภคต้องการไปศกึษาตอ่ใน

ตา่งประเทศตา่งกนัมีระดบัการเปิดรับการสื่อสารการตลาดไมแ่ตกตา่งกนั 

 4.ระดับความสัมพันธ์ของการเปิดรับการส่ือสารการตลาดและการตัดสินใจใช้บริการศูนย์แนะ

แนวการศึกษาต่อต่างประเทศของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จากผลการวิเคราะห์พบวา่ ระดบัการ

เปิดรับการสื่อสารการตลาดทัง้ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การสง่เสริมการขาย การขาย

โดยบคุคล การตลาดเชิงกิจกรรม การขายตรง และการบริการลกูค้า น้อยกวา่นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 นัน่

คือ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การสง่เสริมการขาย การขายโดยบคุคล การตลาดเชิงกิจกรรม การขายตรง 

และการบริการลกูค้ามีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัการตดัสินใจใช้บริการศนูย์แนะแนวการศกึษาตอ่ต่างประเทศ

ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร หรือกลา่วได้อีกนยัหนึง่วา่ ถ้าผู้บริโภคมีการเปิดรับการสื่อสารการตลาดในแตล่ะ

ด้านเพ่ิมขึน้ การตดัสินใจใช้บริการศนูย์แนะแนวการศกึษาตอ่ตา่งประเทศก็จะเพ่ิมขึน้ด้วย 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ผลการวิจยัพบวา่ ลกัษณะทางประชากรด้านเพศ และสาขาวิชาท่ีสนใจไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศ

ตา่งกนัมีระดบัความต้องการข้อมลูข่าวสารแตกตา่งกนั ดงันัน้ ศนูย์แนะแนวการศกึษาตอ่ตา่งประเทศควรจะ

นําเสนอข้อมลูเก่ียวกบัการศกึษาตอ่ต่างประเทศให้ตรงกบัความต้องการของกลุม่เป้าหมายและมีจดุเดน่เพ่ือเป็น

การกระตุ้นดงึดดูผู้บริโภคจนกอ่นให้เกิดการตดัสินใจใช้บริการศนูย์แนะแนวการศกึษาตอ่ต่างประเทศ 
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 2. ผลการวิจยัพบวา่ ลกัษณะทางประชากรด้านเพศ อาชีพ สาขาวิชาท่ีสนใจไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศ 

อาย ุรายได้โดยรวมของครอบครัว และระดบัการศกึษาในการตดัสินใจไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศตา่งกนัมีระดบัการ

เปิดรับการสื่อสารการตลาดแตกตา่งกนั ดงันัน้ ศนูย์แนะแนวการศกึษาตอ่ต่างประเทศควรจะให้ความสนใจกบั

การใช้เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดให้ตรงกบักลุม่เป้าหมาย เพ่ือก่อนให้เกิดการตดัสินใจใช้บริการศนูย์แนะแนว

การศกึษาตอ่ต่างประเทศได้อย่างง่ายและรวดเร็ว 

 3. ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัการเปิดรับการสื่อสารการตลาดทัง้ 7 ด้าน ได้แก่ การโฆษณา การ

ประชาสมัพนัธ์ การสง่เสริมการขาย การขายโดยบคุคล การตลาดเชิงกิจกรรม การขายตรง และการบริการลกูค้า

มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัการตดัสินใจใช้บริการศนูย์แนะแนวการศกึษาตอ่ต่างประเทศของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร โดยการบริการลกูค้าถือวา่มีความสมัพนัธ์สงูสดุตอ่การตดัสินใจ รองลงมาคือ การสง่เสริมการ

ขาย การขายโดยบคุคล การประชาสมัพนัธ์ การโฆษณา การตลาดทางตรง และการตลาดเชิงกิจกรรม ตามลําดบั 

ดงันัน้ ศนูย์แนะแนวการศกึษาตอ่ตา่งประเทศควรจะเน้นการใช้ การบริการลกูค้าให้มากเป็นอนัดบัท่ี 1 เพ่ือ ดงึดดู

ให้ลกูค้าเกิดการตดัสินใจเลือกใช้ศนูย์แนะแนวการศกึษาตอ่ต่างประเทศเพ่ิมขึน้ 
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