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บทคัดย่ อ
การศึกษาในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ
ต่างประเทศ ลักษณะทางประชากรที่มีผลต่อการความต้ องการข้ อมูลข่าวสารและการเปิ ดรับการสื่อสารการตลาด
ของศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และเพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับการสื่อสารการตลาด
กับการตัดสินใจใช้ บริ การศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ใช้ วิธีการศึกษา
คือ วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริ หารศูนย์แนะแนวการศึกษา
ต่อต่างประเทศและบุคคลด้ านการตลาดของศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ จํานวน 5 คน จากนันผู
้ ้ วิจยั
ได้ นําข้ อมูลที่ได้ รับจากการวิจยั ในเชิงคุณภาพดังกล่าว ไปใช้ ในการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด โดยผู้วิจยั จะทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลและประมวลผล
ข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อ
อธิบายข้ อมูลเบื ้องต้ นเกี่ยวกับกลุม่ ตัวอย่าง ใช้ สถิติ t-test และ One way ANOVA ในการวิเคราะห์หาค่าความ
แตกต่างของข้ อมูล และค่าความแปรปรวนของข้ อมูล และใช้ สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั เพื่อทดสอบสมมุติฐาน
และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ผลการศึกษาพบว่า
1. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ แบ่งออกเป็ นเครื่ องมือการ
สื่อสารการตลาดหลักๆ 7 เครื่ องมือด้ วยกัน โดยในแต่ละเครื่ องมือจะมีทงแบบออฟไลน์
ั้
และแบบออนไลน์ ซึง่ ใน
ปั จจุบนั นิยมใช้ รูปแบบออนไลน์ในการเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายมากกว่า โดยข้ อมูลข่าวสารในการนําเสนอมีลกั ษณะ
แตกต่างกันตามกลุม่ เป้าหมาย เด็กอายุช่วง 14-17 ปี จะเน้ นการเสนอข้ อมูลข่าวสารต่อผู้ปกครอง และอายุช่วง
18 ปี ขึ ้นไป จะเน้ นการเสนอข้ อมูลข่าวสารต่อบุคคลผู้สนใจศึกษาต่อต่างประเทศโดยตรง
2. ลักษณะประชากรต่างกันมีผลต่อระดับความต้ องการข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ
และระดับการเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
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3.การเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดด้ านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย การขายโดย
บุคคล การตลาดเชิงกิจกรรม การขายตรง และการบริ การลูกค้ า กับการตัดสินใจใช้ บริ การศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
(r = 0.048, 0.435, 0.494, 0.462, 0.401, 0.408 และ 0.543 ตามลําดับ)
คําสําคัญ : การสื่อสารการตลาด, การตัดสินใจ, ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

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)
Key Words: Marketing Communication, Decision, Overseas Education Consultant Center
E-mail address: rungratsami@gmail.com
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คํานํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ได้ กําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศไว้ วา่ ทักษะทางด้ านการใช้ ภาษาอังกฤษ ถือเป็ นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งสําหรับประชาชนคนไทยที่
กําลังก้ าวเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) การพัฒนาประเทศไทยให้ มี
ความเจริ ญก้ าวหน้ าทัดเทียมกับประเทศอื่นนัน้ นอกจากต้ องอาศัยทรัพยากรภายในประเทศ ทังในรู
้ ปของเงินทุน
และทรัพยากรธรรมชาติแล้ ว ทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มศักยภาพ
ในการผลิตของประเทศ โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากการลงทุนด้ านการศึกษา ถือได้ วา่ เป็ นปั จจัยหนึง่ ที่มี
ความสําคัญต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่ ในอดีตของภาคราชการที่ผ่านมา วิธีการหนึง่ ที่เป็ น
ที่นิยมนํามาใช้ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ มีศกั ยภาพที่เอื ้อต่อการพัฒนาประเทศ คือ การส่งบุคลากรไป
เพิ่มพูนความรู้ และหาประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ เพื่อจะได้ นําความรู้ และเทคโนโลยีที่รุดหน้ าไปอย่างไม่มีที่
สิ ้นสุด กลับมาเผยแพร่ แก่สงั คม พร้ อมทังประยุ
้
กต์ความรู้ ที่ได้ รับมาจากต่างประเทศให้ สอดคล้ องกับงานที่ปฏิบตั ิ
และส่งผลให้ เป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาประเทศให้ เจริ ญก้ าวหน้ ายิ่งขึ ้น จึงทําให้ เกิดธุรกิจบริ การทางด้ าน
การศึกษาเพิ่มขึ ้นมากมาย หรื อเรี ยกง่ายๆว่า ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อมารองรับนักเรี ยน
นักศึกษา หรื อผู้ที่มีความสนใจ ในการพัฒนาทักษะทางด้ านภาษาอังกฤษ จากการไปศึกษาต่อต่างประเทศ
จนกระทัง่ ทําให้ เกิดการแข่งขันในธุรกิจชนิดนี ้ที่ทวีความรุ นแรงมากขึ ้นเรื่ อยๆ
การศึกษาครัง้ นี ้ มีจดุ ประสงค์ที่จะศึกษาในเรื่ องการสื่อสารการตลาดของศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ
ต่างประเทศ ความต้ องการข้ อมูลข่าวสาร และการเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริ การของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร โดยผลที่ได้ จากการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร อาจใช้ เป็ น
แนวทางการตลาด ในการปรับปรุ งรู ปแบบการสื่อสารการตลาด ของศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น และสามารถนําไปปรับปรุ ง และแก้ ไขการใช้ เนื ้อหาในการสื่อสารการตลาดให้ เข้ าถึง
กลุม่ เป้าหมายที่มงุ่ หวัง และขยายเพิ่มไปสูก่ ลุม่ เป้าหมายใหม่ได้

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
2. ลักษณะทางประชากรที่มีผลต่อการความต้ องการข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ
3. ลักษณะประชากรมีผลต่อการเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดของศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดและการตัดสินใจใช้ บริ การศูนย์แนะแนว
การศึกษาต่อต่างประเทศของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร

ทบทวนวรรณกรรม
ผู้วิจยั ได้ ทบทวนวรรณกรรม เรื่ อง “ปั จจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การศูนย์
แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร” โดยจากแนวความคิด การเปิ ดรับข้ อมูล
ข่าวสาร ผู้วิจยั พบว่า ข่าวสารเป็ นปั จจัยสําคัญที่ใช้ ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ความ
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ต้ องการข่าวสารจะมีความต้ องการเพิ่มมากขึ ้น เมื่อบุคคลนันต้
้ องการข้ อมูลในการตัดสินใจ หรื อไม่แน่ใจในเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึง่ Klapper (1960) ได้ กล่าวไว้ วา่ กระบวนการเลือกรับข่าวสาร หรื อการเปิ ดรับข่าวสารเปรี ยบเสมือน
เครื่ องกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์ ซึง่ จะประกอบด้ วยการกลัน่ กรองข่าวสารทังหมด
้
4 ขันตอน
้
คือ การ
เลือกเปิ ดรับ (Selective exposure) การเลือกให้ ความสนใจ (Selective attention) การเลือกรับรู้ และ
ตีความหมาย (Selective perception and Interpretation) และการเลือกจดจํา (Selective retention) โดย
สอดคล้ องกับ วิไลพร จิตต์จฬุ านนท์ (2543) ที่กล่าวว่า การเปิ ดรับข่าวสารของผู้บริ โภค มีโอกาสเข้ าถึงการรับรู้ ได้
ไม่ง่าย เพราะต้ องผ่านกระบวนการเลือกหลายขันตอน
้
ซึง่ ในขณะนี ้มีข่าวสารต่างๆ มากมายให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถ
เลือกดู เลือกฟั ง เลือกสนใจ เลือกจํา ดังนัน้ การดึงดูดผู้บริ โภคจึงต้ องพยายามทําข่าวสารให้ มีจดุ เด่นออกมา
เพื่อให้ สามารถผ่านการเลือกแต่ละขันตอนของผู
้
้ บริ โภคได้ จนก่อนให้ เกิดการตัดสินใจซื ้อ แนวความคิดการสื่อสาร
การตลาด (Marketing Communication) ผู้วิจยั พบว่า การสื่อสารการตลาดนับว่าเป็ นจุดเชื่อมโยงระหว่างผู้ขาย
หรื อผู้ผลิต กับผู้บริ โภค เพื่อทําให้ ทงคู
ั ้ ม่ ีความเข้ าใจร่ วมกัน ตรงกัน ซึง่ จะส่งผลการตอบสนอง ที่พงึ พอใจแก่ทงั ้
สองฝ่ าย โดย Delozien (1976) ได้ ให้ นิยามคําว่า “การสื่อสารการตลาด” ไว้ วา่ เป็ นกระบวนการนําเสนอสิ่งเร้ า
หลายๆอย่าง ที่มีการ บูรณาการประสานกันเป็ นแผนชุด เพื่อสื่อความหมายถ่ายทอดไปยังตลาดเป้าหมาย โดยมี
ความมุ่งหวังเพื่อกระตุ้นให้ ตลาดเป้าหมายเกิดการรับรู้ แปลความหมาย และตอบสนองสิ่งที่ต้องการ โดยผ่าน
ช่องทางต่างๆ ที่กําหนดขึ ้น ซึง่ Duncan (2005) ได้ กล่าวเพิ่มเติมว่า การสื่อสารการตลาด เป็ นการรวบรวม
รู ปแบบการนําเสนอข่าวสารชนิดต่างๆที่ได้ วางแผนจัดทําขึ ้น เพื่อนํามาใช้ ในการสร้ างตราสินค้ า โดยแบ่งออกเป็ น
4 กลุม่ หลัก ดังนี ้ กลุม่ ที่ 1 เครื่ องมือสื่อสารการตลาดที่สื่อสารผ่านสื่อมวลชน (Mass Media Contact) ซึง่ ได้ แก่
การโฆษณา (Advertising) และการประชาสัมพันธ์ (Public Relations: PR) กลุม่ ที่ 2 เครื่ องมือสื่อสารการตลาด
ตามสถานการณ์ (Situational Contact) ได้ แก่ การส่งเสริ มการขาย (Sales Promotions) การสื่อสาร ณ จุดซื ้อ
(Point-of-purchase) และการบรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging) กลุม่ ที่ 3 เครื่ องมือสื่อสารการตลาดแบบเข้ าถึงบุคคล
(Personal Contact) ได้ แก่ การตลาดทางตรง (Direct Marketing) และการใช้ พนักงานขาย (Personal Selling)
กลุม่ ที่ 4 เครื่ องมือสื่อสารการตลาดเพื่อสร้ างประสบการณ์ (Experiential Contact) ได้ แก่ การตลาดเชิงกิจกรรม
(Events) การเป็ นผู้สนับสนุน (Sponsorship) และการบริ การลูกค้ า (Customer Service) ซึง่ ในธุรกิจบริ การนัน้
การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) เป็ นการใช้ เครื่ องมือหลายๆประเภทที่มคี วามสําคัญในการที่
จะทําให้ ธุรกิจประสบความสําเร็ จได้ มากที่สดุ Kotler (2004) กล่าวว่าในปั จจุบนั มีการแข่งขันกันทางธุรกิจเป็ น
จํานวนมาก โดยเฉพาะตลาดในด้ านธุรกิจบริ การ ได้ มีการเติบโตขึ ้นเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
สหรัฐอเมริ กานัน้ 79% ของธุรกิจทังหมดเป็
้
นธุรกิจบริ การ และรายได้ สว่ นใหญ่ของประชากรกว่า 74% ได้ มาจาก
ธุรกิจบริ การ ธุรกิจต่างๆจึงจําเป็ นต้ องสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ผู้บริ โภคให้ ได้ มากที่สดุ และทําให้ ผ้ บู ริ โภคเลือกที่
จะใช้ บริ การธุรกิจของตน ในขณะที่ Bitner (1990) ได้ กล่าวว่า ความสําเร็ จของธุรกิจบริ การ สามารถวัดได้ จาก
ความพึงพอใจของผู้บริ โภค ซึง่ เป็ นสิ่งที่ธุรกิจ ต้ องให้ ความสําคัญเป็ นอย่างมาก และการที่จะทําให้ ผ้ บู ริ โภคเกิด
ความประทับใจในบริ การนัน้ ธุรกิจบริ การต้ องให้ ความสําคัญกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด เนื่องจากเป็ น
ตัวแปรที่สามารถควบคุมได้ ที่จะทําให้ ธุรกิจ สามารถสร้ างความพึงพอใจ ให้ กบั ผู้บริ โภคและกลุม่ เป้าหมายได้
นอกจากนี ้ยังเป็ นสิ่งที่บ่งชี ้ถึงลักษณะความแตกต่างจากธุรกิจบริ การอื่นๆได้
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ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ถือว่าเป็ นธุรกิจบริ การด้ านการศึกษา ที่ได้ รับความนิยมมากขึ ้น
อย่างแพร่ หลายในประเทศไทย ทําหน้ าที่เปรี ยบเสมือนเป็ นตัวแทนสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ มีหน้ าที่ให้
ข้ อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย หลักสูตรการเรี ยนการสอน เสนอทางเลือกที่เหมาะสมให้ กบั นักเรี ยนในด้ านวิชาที่
ชอบและมหาวิทยาลัยที่สนใจไปเรี ยน ดําเนินการสมัครเข้ าเรี ยนและติดตามผลตอบรับจากมหาวิทยาลัยนันๆ
้ ซึง่
เมื่อก่อนธุรกิจนี ้ยังไม่คอ่ ยแพร่หลายซักเท่าไร แต่พอปั จจุบนั คนหันไปศึกษาต่อต่างประเทศมากขึ ้น เลยทําให้ มี
หลายบริ ษัทใหม่ๆเกิดขึ ้นมากมาย ดังนันการแข่
้
งขันด้ านการตลาดเกิดการแข่งขันสูงมากขึ ้น จึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่
แต่ละศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ จะต้ องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด ให้ มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ ้น (สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อนานาชาติ, 2540)

วิธีการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ มีรูปแบบประกอบการวิจยั 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative research) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับผู้บริ หารศูนย์บริ การแนะแนว
การศึกษาต่อต่างประเทศ ทัง้ 5 แห่ง ในลักษณะที่มีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กัน (face to face interaction) โดยใช้ วิธีการ
คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติ ดังนี ้ เป็ นศูนย์แนะ
แนวการศึกษาต่อต่างประเทศที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี มีระดับการการศึกษาให้ เลือกไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศ ได้ แก่ ระดับประกาศนียบัตร (Certificate) ระดับอนุปริ ญญา (Diploma) ระดับปริ ญญาตรี
(Bachelor degree) และระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate Program) และมีประเทศให้ เลือกไปศึกษาต่อมากกว่า
5 ประเทศ ซึง่ หลังจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้บริ หารศูนย์บริ การแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ทัง้ 5
แห่งเสร็ จสิ ้น ผู้วิจยั จะนําข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์เพื่อสร้ างแบบสอบถามในการวิจยั ส่วนที่ 2 ในขันต่
้ อไป โดยการ
วิจยั ในส่วนที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้ วิธีการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey
Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูลให้ ผ้ สู นใจศึกษาต่อต่างประเทศ
ตอบแบบสอบถามเอง เมื่อทําการเก็บข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจยั จะทําการลงรหัส (Coding) และประมวลผล เพื่อ
คํานวณหาค่าสถิติตา่ ง ๆ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) ผู้วิจยั ใช้ การ
แจกแจงความถี่ (Frequency) ร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพื่ออธิบายข้ อมูลด้ านลักษณะทางประชากร ส่วนในด้ านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential
Statistics) ผู้วิจยั ใช้ สถิติที (T-test) เพื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความต้ องการข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การศึกษาต่อต่างประเทศ และระดับการเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดระหว่างตัวแปร 2 กลุม่ ได้ แก่ เพศ อาชีพ
และสาขาวิชาที่สนใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ ใช้ สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนจําแนกทางเดียว (One Way –
ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความต้ องการข้ อมูล และระดับการเปิ ดรับการสื่อสารการตลาด
ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร จําแนกตาม อายุ รายได้ โดยรวมของครอบครัว ระดับการศึกษาในการตัดสินใจ
ไปศึกษาต่อต่างประเทศของผู้บริ โภค และประเทศที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ และใช้ สถิติ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ การโฆษณา การ
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ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย การขายโดยบุคคล การตลาดเชิงกิจกรรม การตลาดทางตรง และการบริ การ
ลูกค้ า กับการตัดสินใจใช้ บริ การศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

ผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ ผลสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก กับผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการวาง
แผนการสื่อสารการตลาดของศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 5 ท่าน ผู้วิจยั
พบว่า ประเทศหลัก 5 ประเทศ ที่ศนู ย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศทัง้ 5 ที่มีบริ การเหมือนกัน ได้ แก่ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนนาดา และประเทศนิวซีแลนด์ โดยใน
ด้ านการสื่อสารการการตลาดนัน้ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศทัง้ 5 จะนําเสนอข่าวสารออกเป็ น 2
กลุม่ คือกลุม่ ผู้ปกครอง และกลุม่ นักเรี ยน ผ่านเครื่ องมือการสื่อสารการตลาด ทัง้ 7 ชนิด ได้ แก่ การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย การขายโดยบุคคล การตลาดเชิงกิจกรรม การตลาดทางตรง และการบริ การ
ลูกค้ า
2. ลักษณะทางประชากร (Demographics) กลุม่ ตัวอย่างส่วนมากที่มีความสนใจไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศ เป็ นเพศหญิงร้ อยละ 78.5 และเพศชายนันร้
้ อยละ 21.5 ส่วนใหญ่มีช่วงอายุอยู่ที่ 21-25 ปี ร้ อยละ
41.3 และ อายุ 15-20 ปี ร้ อยละ 36.8 ไม่ประกอบอาชีพ ร้ อยละ 77.0 ประกอบอาชีพร้ อยละ 23.0 รายได้ เฉลี่ย
ของครอบครัว มากกว่า 60,000 บาท ร้ อยละ 42.5 โดยระดับการศึกษา สายวิชา และทวีปที่กลุม่ ตัวอย่างส่วน
ใหญ่ให้ ความสนใจไปศึกษาต่อต่างประเทศมากที่สดุ คือ ระดับบัณทิตศึกษา (Graduate degree) ร้ อยละ 54.8
สายวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ร้ อยละ 76.0 และทวีปยุโรป ร้ อยละ 44.3
3. ข้ อมูลเชิงพรรณนาแสดงการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร และด้ านความ
ต้ องการข้ อมูลข่ าวสารเกี่ยวกับการศึกษาต่ อต่ างประเทศ
ตารางที่ 1 แสดงความแตกต่างของระดับความต้ องการข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศระหว่าง
ตัวแปร 2 กลุม่ ได้ แก่ เพศ อาชีพ และสาขาวิชาที่สนใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ
ระดับความต้ องการข้ อมูลข่ าวสาร
ลักษณะทางประชากร
t
df
Sig. (2-tailed)
1. เพศ
-2.124
397
0.034*
2. อาชีพ
-1.546
398
0.123
3. สาขาวิชาที่สนใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ
-2.456
135.215
0.015*
*หมายถึง ความมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
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จากตารางพบว่า ลักษณะทางประชากรด้ านเพศ น้ อยกว่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความ
ว่า เพศหญิงและเพศชายมีระดับความต้ องการข้ อมูลข่าวสารแตกต่างกัน ลักษณะทางประชากรด้ านอาชีพ
มากกว่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า อาชีพแตกต่างกันมีระดับความต้ องการข้ อมูลข่าวสารไม่
แตกต่างกัน และลักษณะทางประชากรด้ านสาขาวิชาที่ผ้ บู ริ โภคสนใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ น้ อยกว่านัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า สาขาวิชาที่ผ้ บู ริ โภคสนใจไปศึกษาต่อต่างประเทศแตกต่างกันมีระดับความ
ต้ องการข้ อมูลข่าวสารแตกต่างกัน
ตารางที่ 2 แสดงความแตกต่างของระดับความต้ องการข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศระหว่าง
ตัวแปร ที่มากกว่า 2 กลุม่ ขึ ้นไป ได้ แก่ อายุ รายได้ โดยรวมของครอบครัว ระดับการศึกษาในการ
ตัดสินใจไปศึกษาต่อต่างประเทศของผู้บริ โภค และประเทศที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการไปศึกษาต่อใน
ต่างประเทศ
ระดับความต้ องการข้ อมูลข่ าวสาร
ลักษณะทางประชากร
SS
df
MS
F Sig. (2-tailed)
1. อายุ
ระหว่างกลุม่
20.402
24
0.850 1.082
0.362
ภายในกลุม่
294.708 375 0.786
รวม
315.110 399
2. รายได้ โดยรวมของ
ระหว่างกลุม่
95.195
24
3.966 1.216
0.224
ครอบครัว
ภายในกลุม่
1223.582 375 3.263
รวม
1318.778 399
3. ระดับการศึกษาในการ
ระหว่างกลุม่
22.218
24
0.926 1.324
0.143
ตัดสินใจไปศึกษาต่อ
ภายในกลุม่
262.260 375 0.699
ต่างประเทศ
รวม
284.447 399
4. ประเทศที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการ ระหว่างกลุม่
28.712
24
1.197 0.800
0.738
ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
ภายในกลุม่
561.029 375 1.496
รวม
589.750 399
จากตารางพบว่า ลักษณะทางประชากรด้ านอายุ รายได้ โดยรวมของครอบครัว ระดับการศึกษาในการ
ตัดสินใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ และประเทศที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ มากกว่านัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า ลักษณะทางประชากรด้ านอายุ รายได้ โดยรวมของครอบครัว ระดับ
การศึกษาในการตัดสินใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ และประเทศที่ผ้ บู ริ โภค ต้ องการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
แตกต่างกันมีระดับความต้ องการข้ อมูลข่าวสารไม่แตกต่างกัน
4. ข้ อมูลเชิงพรรณนาแสดงการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับด้ านประชากร และระดับการเปิ ดรั บ
การสื่อสารการตลาด
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ตารางที่ 3 แสดงความแตกต่างของระดับการเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดระหว่างตัวแปร 2 กลุม่ ได้ แก่ เพศ
อาชีพ และสาขาวิชาที่สนใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ
ระดับการเปิ ดรั บการสื่อสารการตลาด
ลักษณะทางประชากร
t
df
Sig. (2-tailed)
1. เพศ
-3.101
397
0.002**
2. อาชีพ
-5.189
198.595
0.000**
3. สาขาวิชาที่สนใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ
-7.936
219.611
0.000**
**หมายถึง ความมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01

จากตารางพบว่า ลักษณะทางประชากรด้ านเพศ น้ อยกว่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความ
ว่า เพศหญิงและเพศชายมีระดับการเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดแตกต่างกัน ลักษณะทางประชากรด้ านอาชีพ
น้ อยกว่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า อาชีพแตกต่างกัน มีระดับการเปิ ดรับการสื่อสาร
การตลาดแตกต่างกัน และลักษณะทางประชากรด้ านสาขาวิชาที่ผ้ บู ริ โภคสนใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ น้ อยกว่า
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า สาขาวิชาที่ผ้ บู ริ โภคสนใจไปศึกษาต่อต่างประเทศแตกต่างกันมี
ระดับการเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดแตกต่างกัน
ตารางที่ 4 แสดงความแตกต่างของระดับการเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดระหว่างตัวแปร ที่มากกว่า 2 กลุม่ ขึ ้นไป
ได้ แก่ อายุ รายได้ โดยรวมของครอบครัว ระดับการศึกษาในการตัดสินใจไปศึกษาต่อต่างประเทศของ
ผู้บริ โภค และประเทศที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
ระดับการเปิ ดรั บการสื่อสารการตลาด
ลักษณะทางประชากร
SS
df
MS
F
Sig. (2-tailed)
1. อายุ
ระหว่างกลุม่
131.393
94
1.398 2.321
0.000**
ภายในกลุม่
183.717 305 0.602
รวม
315.110 399
2. รายได้ โดยรวมของ
ระหว่างกลุม่
564.462
94
6.005 2.428
0.000**
ครอบครัว
ภายในกลุม่
754.315 305 2.473
รวม
1318.778 399
3. ระดับการศึกษาในการ
ระหว่างกลุม่
138.153
94
1.470 3.063
0.000**
ตัดสินใจไปศึกษาต่อ
ภายในกลุม่
146.325 305 0.480
ต่างประเทศ
รวม
284.477 399
4. ประเทศที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการ ระหว่างกลุม่
144.444
94
1.573 1.052
0.368
ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
ภายในกลุม่
445.306 305 1.460
รวม
589.750 399
**หมายถึง ความมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
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จากตารางพบว่า ลักษณะทางประชากรด้ านอายุ รายได้ โดยรวมของครอบครัว และระดับการศึกษาใน
การตัดสินใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ น้ อยกว่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ลักษณะทาง
ประชากรด้ านอายุ รายได้ โดยรวมของครอบครัว และระดับการศึกษาในการตัดสินใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ
แตกต่างกัน มีระดับความต้ องการข้ อมูลข่าวสารแตกต่างกัน และลักษณะทางประชากรด้ านประเทศที่ผ้ บู ริ โภค
ต้ องการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ มากกว่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า ลักษณะประชากร
ด้ านประเทศที่ผ้ บู ริ โภค ต้ องการไปศึกษาต่อในต่างประเทศแตกต่างกัน มีระดับความต้ องการข้ อมูลข่าวสารไม่
แตกต่างกัน

4. การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่ างการเปิ ดรั บการสื่อสารการตลาดกับการตัดสินใจใช้
บริการศูนย์ แนะแนวการศึกษาต่ อต่ างประเทศของผู้บริโภคในกรุ งเทพมหานคร
ตารางที่ 5 ตารางแสดงระดับความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดกับการตัดสินใจใช้ บริ การ
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
ระดับการเปิ ดรั บการสื่อสาร
การตลาดในแต่ ละด้ าน
1. การโฆษณา
2. การประชาสัมพันธ์
3. การส่งเสริ มการขาย
4. การขายโดยบุคคล
5. การตลาดเชิงกิจกรรม
6. การตลาดทางตรง
7. การบริ การลูกค้ า

ระดับการตัดสินใจใช้ บริการศูนย์ แนะแนวการศึกษาต่ อต่ างประเทศ
ของผู้บริโภคในกรุ งเทพมหานคร
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
0.408**
0.000
0.435**
0.000
0.494**
0.000
0.462**
0.000
0.401**
0.000
0.405**
0.000
0.543**
0.000

**หมายถึง ความมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01

จากตารางพบว่า ระดับการเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดทัง้ 7 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย การขายโดยบุคคล การตลาดเชิงกิจกรรม การขายตรง และการบริ การลูกค้ า
ซึง่ มีคา่ r = 0.048, 0.435, 0.494, 0.462, 0.401, 0.408 และ 0.543 ตามลําดับ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ
ระดับการตัดสินใจใช้ บริ การศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
1.กลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดของศูนย์ แนะแนวการศึกษาต่ อต่ างประเทศ จากผลการวิเคราะห์
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ผลการวิจยั พบว่า เป็ นไปตาม Duncan
(2005) ที่กล่าวไว้ วา่ การสื่อสารการตลาด คือ การรวบรวมรู ปแบบการนําเสนอข่าวสารชนิดต่างๆ ที่ได้ วางแผน
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จัดทําขึ ้นเพื่อนํามาใช้ ในการสร้ างตราสินค้ า โดยศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ได้ นํามาใช้ เป็ นแนวทาง
ในกลยุทธ์การตลาด ประกอบด้ วย 7 เครื่ องมือ ได้ แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย การ
ขายโดยบุคคล การตลาดเชิงกิจกรรม การตลาดทางตรง และการบริ การลูกค้ า
2.ลักษณะทางประชากรที่มีผลต่ อความต้ องการข้ อมูลข่ าวสารเกี่ยวกับการศึกษาต่ อ
ต่ างประเทศ จากผลการวิเคราะห์พบว่า ลักษณะทางประชากรด้ านเพศ และสาขาวิชาที่สนใจไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศ น้ อยกว่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า เพศ และสาขาวิชาที่สนใจไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศต่างกันมีระดับความต้ องการข้ อมูลข่าวสารแตกต่างกัน ลักษณะทางประชากรด้ านอาชีพ อายุ รายได้
โดยรวมของครอบครัว ระดับการศึกษาในการตัดสินใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ และประเทศที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการไป
ศึกษาต่อในต่างประเทศ มากกว่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า อาชีพ อายุ รายได้ โดยรวมของ
ครอบครัว ระดับการศึกษาในการตัดสินใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ และประเทศที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการไปศึกษาต่อใน
ต่างประเทศต่างกันมีระดับความต้ องการข้ อมูลข่าวสารไม่แตกต่างกัน
3.ลักษณะทางประชากรมีผลต่ อการเปิ ดรั บการสื่อสารการตลาดของศูนย์ แนะแนวการศึกษาต่ อ
ต่ างประเทศ จากผลการวิเคราะห์พบว่า ลักษณะทางประชากรด้ านเพศ อาชีพ สาขาวิชาที่สนใจไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศ อายุ รายได้ โดยรวมของครอบครัว และระดับการศึกษาในการตัดสินใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ น้ อย
กว่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า เพศ อาชีพ สาขาวิชาที่สนใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ อายุ
รายได้ โดยรวมของครอบครัว และระดับการศึกษาในการตัดสินใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ ต่างกันมีระดับการ
เปิ ดรับการสื่อสารการตลาดแตกต่างกัน และลักษณะทางประชากรด้ านประเทศ ที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการไปศึกษาต่อ
ในต่างประเทศ มากกว่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า ประเทศที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการไปศึกษาต่อใน
ต่างประเทศต่างกันมีระดับการเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดไม่แตกต่างกัน
4.ระดับความสัมพันธ์ ของการเปิ ดรั บการสื่อสารการตลาดและการตัดสินใจใช้ บริการศูนย์ แนะ
แนวการศึกษาต่ อต่ างประเทศของผู้บริโภคในกรุ งเทพมหานคร จากผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับการ
เปิ ดรับการสื่อสารการตลาดทัง้ 7 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย การขาย
โดยบุคคล การตลาดเชิงกิจกรรม การขายตรง และการบริ การลูกค้ า น้ อยกว่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นัน่
คือ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย การขายโดยบุคคล การตลาดเชิงกิจกรรม การขายตรง
และการบริ การลูกค้ ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการตัดสินใจใช้ บริ การศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร หรื อกล่าวได้ อีกนัยหนึง่ ว่า ถ้ าผู้บริ โภคมีการเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดในแต่ละ
ด้ านเพิ่มขึ ้น การตัดสินใจใช้ บริ การศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศก็จะเพิ่มขึ ้นด้ วย

ข้ อเสนอแนะ
1. ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะทางประชากรด้ านเพศ และสาขาวิชาที่สนใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ
ต่างกันมีระดับความต้ องการข้ อมูลข่าวสารแตกต่างกัน ดังนัน้ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศควรจะ
นําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศให้ ตรงกับความต้ องการของกลุม่ เป้าหมายและมีจดุ เด่นเพื่อเป็ น
การกระตุ้นดึงดูดผู้บริ โภคจนก่อนให้ เกิดการตัดสินใจใช้ บริ การศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
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2. ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะทางประชากรด้ านเพศ อาชีพ สาขาวิชาที่สนใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ
อายุ รายได้ โดยรวมของครอบครัว และระดับการศึกษาในการตัดสินใจไปศึกษาต่อต่างประเทศต่างกันมีระดับการ
เปิ ดรับการสื่อสารการตลาดแตกต่างกัน ดังนัน้ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศควรจะให้ ความสนใจกับ
การใช้ เครื่ องมือการสื่อสารการตลาดให้ ตรงกับกลุม่ เป้าหมาย เพื่อก่อนให้ เกิดการตัดสินใจใช้ บริ การศูนย์แนะแนว
การศึกษาต่อต่างประเทศได้ อย่างง่ายและรวดเร็ ว
3. ผลการวิจยั พบว่า ระดับการเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดทัง้ 7 ด้ าน ได้ แก่ การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย การขายโดยบุคคล การตลาดเชิงกิจกรรม การขายตรง และการบริ การลูกค้ า
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการตัดสินใจใช้ บริ การศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศของผู้บริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร โดยการบริ การลูกค้ าถือว่ามีความสัมพันธ์สงู สุดต่อการตัดสินใจ รองลงมาคือ การส่งเสริ มการ
ขาย การขายโดยบุคคล การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การตลาดทางตรง และการตลาดเชิงกิจกรรม ตามลําดับ
ดังนัน้ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศควรจะเน้ นการใช้ การบริ การลูกค้ าให้ มากเป็ นอันดับที่ 1 เพื่อ ดึงดูด
ให้ ลกู ค้ าเกิดการตัดสินใจเลือกใช้ ศนู ย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศเพิ่มขึ ้น
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