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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาการสื่อสารการตลาดที่มีผล 

ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับ

บัณฑิตศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดกับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และข้อเสนอแนะ 

ด้านการสื่อสารการตลาดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ชั้นปีที่ 4 จ�านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.951 วิเคราะห์

ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ค่าไค-  

สแควร์ ผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง นับถือศาสนาพุทธ สังกัดคณะวิทยาการจัดการมีเกรดเฉลี่ย

สะสม (GPA) 2.51-3.00 ภูมิล�าเนาอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยที่ก�าลังศึกษา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

รายได้ของผูป้กครอง 15,001-20,000 บาท การตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษาพบว่าส่วนใหญ่ระยะเวลาทีเ่ลือกศกึษา 

คือ ปีการศึกษา 2560 ในระบบการศึกษา ภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์) สาขาบริหารธุรกิจ เหตุผลในการเลือกสาขา คือ ความ

ถนัดและความสนใจส่วนตัว มหาวิทยาลัยท่ีเลือกศึกษา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ เหตุผลในการเลือก

มหาวทิยาลยั เพราะสะดวกในการเดนิทาง ทนุทีใ่ช้ในการศกึษา ใช้ทนุส่วนตวั และบคุคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสินใจได้แก่ผู้ปกครอง

การสื่อสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงล�าดับ 

จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านการขายโดยบุคคล ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการตลาดทางตรง และด้านการ

ส่งเสริมการขาย ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ศาสนา คณะที่สังกัด เกรดเฉลี่ย ภูมิล�าเนา มหาวิทยาลัยที่ก�าลังศึกษา และรายได้

ของผูป้กครอง มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษาอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 การสือ่สาร

การตลาด ได้แก่ ด้านการโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การส่งเสรมิการขาย การขายโดยบคุคล และด้านการตลาดทางตรง มคีวาม

สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้อเสนอแนะด้านการสื่อสาร 

การตลาด ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ควรเพิ่มการโฆษณา ผ่านสื่อหลากหลายช่องทางการประชาสัมพันธ์ใน

เว็บไซต์ยังไม่ทันสมัย อยากให้มีทุนการศึกษาให้กู้ยืมได้เหมือนปริญญาตรีเจ้าหน้าที่ควรให้บริการ ด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใส 

ทักทายผู้ที่มาติดต่อ ด้วยความเป็นมิตร และควรจัดให้มีการจัดนิทรรศการแสดง (Road Show) เพื่อแนะน�าหลักสูตร 

ค�าส�าคัญ: กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด  การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ  บัณฑิตศึกษา

Abstract

 This objectives of this research were to study the decision to pursue Master’s Degree, marketing 

communication that affected the decision to pursue Master’s Degree, relationship between personal factors 

and the decision to pursue Master’s Degree, relationship between marketing communication and decision 
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to pursue Master’s Degree, problems and suggestion regarding marketing communication. The data were 

collected from 400 senior students of Rajabhat Universities located in the Southern Region, using  

questionnaire. The data were analyzed by using basic statistics, namely, frequency, percentage, average 

value, standard deviation and the hypothesis testing used in this research was chi-square. The results  

of the research showed that majority of respondents were female students, believing in Buddhism, studying 

the Faculty of Management Sciences from Rajabhat Surat Thani University, having GPA 2.51-3.00, and  

having domiciles located in Surat Thani Province. Their parents’ income was 15,001-20,000 baht. Regarding 

the decision to pursue a Master’s Degree, it was found that the time they mostly chose to study was the 

academic year of 2017, and that they mostly chose to study in Business Administration field in the special 

curriculum (Saturday-Sunday). The reasons of this field selection were aptitude and personal interest. The 

university chosen to study was Rajabhat Universities located in the Southern Region because of the  

convenience in transportation. In studying, they would use their own money. The persons influencing the 

decision were parents. In overall, marketing communication that affected the decision to pursue a Master’s 

Degree was at a higher level. When considering each aspect, it was found that advertisement, personal sales, 

public relation, direct marketing, and sales promotion were at a higher level, respectively. The relationship 

between personal information, sex, religion, faculty, GPA, domicile, university in which the respondent is 

studying and family income concerned, and the decision to pursue a Master’s Degree are statistically  

significant at the level of .05. Marketing communication in the aspect of advertisement, public relation, sales 

promotion, personal sales and direct marketing were significantly related to the decision to pursue a Master’s 

Degree at .05 level. Regarding the suggestion to improve marketing communication of Rajabhat Universities 

located in the Southern Region, there should be an increase of advertisement in various media channels; 

the advertisement in the website should be updated; there should be the student loan just as that was 

provided for Bachelor’s Degree students; officers should provide services in a cheerful manner and greet 

visitors with friendliness; and there should be an arrangement of road show to introduce the  

curriculum. 

Keywords: Marketing Communication Strategies, Decision to Pursue Master’s Degree, Graduate School

บทน�า

 โลกปัจจุบันเป็นยุคแห่งการแข่งขันในทุกๆ ด้าน 

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีตลอดจน 

การศึกษา ท่ามกลางการแข่งขันเสรีทางการค้าของกระแส

โลกที่ทุกอย่างสามารถเชื่อมโยงกันได้ด้วยระบบดิจิตอล 

ในเวลาไม่กี่วินาทีส่งผลให้ประเทศที่ต้องการมีบทบาท 

และไม่เสยีเปรยีบในเวทโีลกต้องแข่งขนัในการเพิม่ศกัยภาพ

และผลติภาพของประเทศตน ประเทศไทยกเ็ป็นอกีประเทศ

หนึง่ทีห่ลกีหนไีม่พ้นกระแสโลกยคุโลกาภวิฒัน์เพราะฉะนัน้ 

หากไม่เร่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศโอกาส

ทางการค้าในเวทีโลก ก็จะก้าวไปสู่จุดเสี่ยงปัจจัยส�าคัญ 

ซึ่งจะเป็นตัวตัดสินว่าประเทศจะเดินออกมาจากจุดเส่ียง 

ดังที่กล่าวมาแล้วได้หรือไม่นั้นก็คือ “ทรัพยากรมนุษย์” 

(จุฑาธวัช  อินทรสุขศรี 2556) การจะพัฒนาทรัพยากร

มนษุย์ได้ดท่ีีสุดนัน้ กคื็อ “การศึกษา”การศึกษาระดบับณัฑติ 

ศึกษานั้น เป็นที่ยอมรับกันว่ามีบทบาทส�าคัญในการพัฒนา

ประเทศ ในประเทศตะวันตกหรือสหรัฐอเมริกา ซึ่งมี 

ความเจริญในหลายๆ ด้าน ล้วนอาศัยการค้นคว้าวิจัย 

ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในรูปแบบของการศึกษาในระดับ

ปริญญาโท ปริญญาเอก และสูงกว่าปริญญาเอก ส�าหรับ 

การศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาของประเทศไทยนัน้ปัจจบุนั

ได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยหลายแห่งเริ่มชะลอ

การขยายตวั ในระดบัปรญิญาตรแีละพยายามเพิม่ศกัยภาพ

ในระดับบัณฑิตศึกษาโดยก�าหนดนโยบายที่จะพัฒนาไปสู่

ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ซึ่งจะ

จัดการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 

เป ็นหลัก และมุ ่ ง เน ้นการวิจัยที่จะพัฒนาประเทศ 
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อย่างจริงจัง (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2549) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร ์ภาคใต ้ 

ประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.)

มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช (มร.นศ.) มหาวทิยาลยั

ราชภฏัภเูกต็ (มรภ.) มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา (มรภ.สข.) 

และมหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา (มรย.) จดัการเรยีนการสอน

ในระดบัปรญิญาตร ีและสงูกว่าปรญิญาตรคีอืระดบับณัฑติ

ศึกษา ในแต่ละปีมีนักศึกษาหรือบัณฑิตส�าเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยเหล่านี้ เป็นจ�านวนมาก อย่างปีที่ผ่านมา 

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันท่ี 28-30 

มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 8,862 คน (กองพัฒนานักศึกษา, 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2557) จากการแข่งขัน 

ที่รุนแรง ในยุคโลกาภิวัตน์ ตลอดจนพฤติกรรมผู้บริโภค 

ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ผู้ประกอบการตลอดจนองค์กร

ภาครัฐและภาคเอกชน ต่างหันมาสนใจเรื่องการสื่อสาร 

การตลาดทีส่ามารถสร้างการรบัรู ้ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์

ที่ดีให้แก่องค์กรของตนได้การสื่อสารการตลาดนับว่ามี 

ความส�าคัญและมีบทบาทอย่างมาก ท้ังต่อธุรกิจ สถาบัน 

และองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของ 

“ข้อมูลข่าวสาร” ธุรกิจใดสามารถที่จะสื่อข้อมูลข่าวสาร 

ไปยังผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท�าให้ผู้บริโภค 

เกดิความรูส้กึคล้อยตามได้ ธรุกจินัน้กจ็ะประสบความส�าเรจ็ 

และเติบโตได้อย่างรวดเร็ว (เบญจวรรณ สุจริต 2554: 1) 

สถาบันการศึกษาก็เช่นเดียวกัน จึงจ�าเป็นที่จะต้องท�าการ

ตลาดเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจให้นักศึกษามาสมัครเรียน

กับตนเองให้มากที่สุด การสื่อสารการตลาด (Integrated 

Marketing Communication: IMC) จะมาช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมาย 

เป็นการน�าข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ไปยังผู้บริโภคกลุ่ม 

เป้าหมายให้มากที่สุด ผ่านเครื่องมือสื่อสารการตลาดชนิด 

ต่างๆ ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายโดย

บุคคล การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง โดยการใช้

เครือ่งมอืแต่ละอย่างนัน้ ต้องมคีวามสมัพนัธ์กัน ทกุกจิกรรม

ทีส่ือ่สารการตลาดเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั สนบัสนนุซึง่กนั

และกัน รูปแบบต่างๆ จะถูกใช้อย่างผสมผสาน เพื่อความ

ชดัเจน และเป็นหนึง่เดยีว ตลอดจนเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการตลาดตามท่ีต้องการ ดังนั้นหาก

องค์กรใดก็ตามต้องการครองตลาดผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด 

หรือต้องการพัฒนาภายในองค์กรให้ดีขึ้นกว่าเดิม จ�าเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการสื่อสารการตลาดเข้ามาช่วย ใน

เรื่องของการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ 

และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรยิ่งปัจจุบันนี้ผู้บริโภคมี

ทางเลือกมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ท�าให้เกิดการแข่งขันมากขึ้น

เท่านั้น จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแต่ละองค์กรควรรีบเร่งศึกษา

เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดของตนเองอย่างเร่งด่วนเพื่อ

ประโยชน์อันสูงสุดของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และที่ส�าคัญก็

เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรน่ันเองไม่เว้นแม้กระท่ัง

องค์กรด้านการศึกษาด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจ

ศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้” เพื่อน�าข้อมูล  

ที่ได้จากการวิจยัในครั้งนี้มาปรับใช้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เขตภูมิศาสตร ์ภาคใต ้ทั้ ง  5 แห ่ง ในการวางแผน

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับนักศึกษาใหม่ การพัฒนา

หลกัสตูรตลอดจนการจดัการเรยีนการสอนในระดบับณัฑติ

ศึกษาเพือ่ให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิน่ตอบสนอง

ความพึงพอใจของชุมชน ผู้ปกครองตลอดจนตอบสนอง

ความต้องการของผู้เรียนให้มากที่สุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับ

บัณฑิตศึกษา ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้  

 2. เพื่อศึกษาการส่ือสารการตลาดที่มีผลต่อ 

การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา ของนกัศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน

บุคคลกับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้

 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการส่ือสาร

การตลาด กบัการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษา                   

ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้

 5. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะด้านการส่ือสารการ

ตลาด ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาถงึกลยทุธ์การส่ือสาร

การตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อระดบับณัฑติ

ศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร ์

ภาคใต้ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล และการสื่อสาร 

การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับ 
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บัณฑิตศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้

	 ประชากร

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีภาคปกติชั้นปีท่ี 4 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

ในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้จ�านวน 5 แห่ง จ�านวน 9,698 คน 

(ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2557)

	 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษา คอื นกัศกึษาระดบั

ปรญิญาตรีภาคปกตทิีก่�าลงัศกึษาช้ันปีที ่4 จากมหาวทิยาลยั

ราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้จ�านวน 5 แห่ง โดยใช้สูตร 

ของทาโร ่ยามาเน ่ (Yamane 1960: 1088-1089  

อ้างถึงในพิสณุ ฟองศรี, 2554: 103-112) ได้จ�านวน 

ทั้งสิ้น 400 คน

	 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 ตัวแปรอิสระประกอบด้วย 

 1) ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ ศาสนา คณะ  

ที่สังกัด เกรดเฉลี่ย ภูมิล�าเนา มหาวิทยาลัยท่ีก�าลังศึกษา 

และรายได้ของผู้ปกครอง

 2) การสื่อสารการตลาด ได้แก่ การโฆษณา  

การส่งเสริมการขายการประชาสัมพันธ์ การขายโดยบุคคล 

และการตลาดทางตรง 

 ตัวแปรตามคือ การตัดสินใจศึกษาเลือกต่อระดับ

บัณฑิตศึกษา ได้แก่ ระยะเวลาท่ีจะศึกษาต่อ ระบบ 

การศึกษา ที่เลือกศึกษาต่อ สาขาที่เลือกศึกษาต่อ เหตุผล

ในการเลือกสาขา มหาวิทยาลัยท่ีเลือกศึกษา เหตุผล 

ในการเลือกมหาวิทยาลัย ทุนที่ใช้ในการศึกษา และบุคคล

ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ เครื่องมือที่

ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ได้ค่าความ

เชื่อมั่น 0.951 โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออก

เป็น 4 ส่วน ดังนี้

 ส่วนท่ี 1 ข ้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม ได ้แก ่  เพศ ศาสนา คณะที่สั งกัด  

เกรดเฉลี่ย ภูมิล�าเนา มหาวิทยาลัยท่ีก�าลังศึกษา และ 

รายได้ของผู้ปกครองเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

 ส่วนที่ 2 ข้อมลูการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อระดบั

บัณฑิตศึกษา ได้แก่ ระยะเวลาท่ีจะศึกษาต่อ ระบบการ

ศกึษาทีเ่ลอืกศกึษาต่อ สาขาทีเ่ลอืกศกึษาต่อ เหตผุลในการ

เลือกสาขา มหาวิทยาลัยที่เลือกศึกษา เหตุผลในการเลือก

มหาวิทยาลัย  ทุนที่ใช้ในการศึกษา และบุคคลที่มีอิทธิพล

ในการตัดสินใจ เป็นแบบตรวจสอบรายการ 

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการส่ือสารการตลาด 

ได้แก่ การโฆษณาการส่งเสริมการขายการประชาสัมพันธ์

การใช้พนกังานขายและการตลาดทางตรงโดยในแต่ละข้อมี

ค�าตอบให้เลือกเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งเกณฑ์

ในการให้คะแนน แบ่งเป็น 5 ระดับ

 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะด้านการสื่อสารการตลาด

ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฎัเขตภมูศิาสตร์ภาคใต้เป็น

ข้อค�าถามแบบปลายเปิด

การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้จะน�าข้อมูล

ทีไ่ด้จากแบบสอบถามมาประมวลผลด้วยคอมพวิเตอร์ โดย

ใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางสถติ ิโดยสถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์

ข้อมูลมี ดังนี้

 1. วเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบคุคล และ

การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาโดยใช้การ

แจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ

 2. วิเคราะห์การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ย 

(X
_

) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน

บุคคล กับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภมูศิาสตร์ภาคใต้ โดย

ใช้ไคสแควร์ (X2)

 4. วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการส่ือสารการ

ตลาดกบัการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษา ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ โดยใช้

ไคสแควร์ (X2)

 5. วิ เคราะห ์ข ้อเสนอแนะด ้านการส่ือสาร 

การตลาดของมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภมูศิาสตร์ภาคใต้ โดย

ใช้การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ

สรุปผลการวิจัย

 การศกึษาเรือ่งกลยทุธ์การสือ่สารการตลาดทีม่ผีล

ต ่อการตัดสินใจเ ลือกศึกษาต ่อระดับบัณฑิตศึกษา  

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้  

ผู ้วิจัยได้น�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปล 

ความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

 1. ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลส่วนบุคคลพบว่า  

ผู ้ตอบแบบสอบถามส ่วนใหญ่เป ็นเพศหญิง นับถือ 
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ศาสนาพทุธ สงักดัคณะวทิยาการจดัการ มเีกรดเฉลีย่สะสม 

(GPA) 2.51-3.00 มีภูมิล�าเนาอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

มหาวิทยาลัยที่ก�าลังศึกษา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎร์ธานีและรายได้ของผู้ปกครอง 15,001-20,000 

บาท

 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจ

เลือกศึกษาต ่อระดับบัณฑิตศึกษา ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ส่วนใหญ่เลือก

ระยะเวลาที่เลือกศึกษาต่อมากท่ีสุด ในปีการศึกษา 2560 

รองลงมา คือ ปีการศึกษา 2559 ระบบการศึกษาที่เลือก

ศึกษาต่อ คือ ภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์) สาขาที่เลือก

ศึกษาต่อมากท่ีสุด คือ สาขาบริหารธุรกิจ รองลงมา  

คือ สาขาการบริหารการศึกษา เหตุผลในการเลือกสาขา 

 คือ ความถนัดและความสนใจส่วนตัว รองลงมา คือ  

ตรงกับสายงาน ที่ปฏิบัติอยู่ มหาวิทยาลัยที่เลือกศึกษา 

มากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้  

รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐบาล เช่น รามค�าแหง 

สุโขทัยธรรมาธิราช เหตุผลในการเลือกมหาวิทยาลัย คือ 

สะดวกในการเดินทาง รองลงมา คือ มีหลักสูตรที่เปิดสอน

ตรงกบัความต้องการ ทนุทีใ่ช้ในการศึกษา คือ ใช้ทนุส่วนตวั 

รองลงมา คือ ผู้ปกครองสนับสนุน และบุคคล ที่มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจคือผู้ปกครองรองลงมา คือ ตนเอง

 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการส่ือสาร 

การตลาดที่มีผลต่อการการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับ

บัณฑิ ตศึ กษาของนั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ย ร าชภั ฏ 

เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ปรากฏดังตารางที่ 1

ตารางที่	1	 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด

6 
มีหลักสูตรที่เปิดสอนตรงกับความต้องการ ทุนที่ใช้ในการศึกษา คือ ใช้ทุนส่วนตัว รองลงมา คือ ผู้ปกครองสนับสนุน และบุคคล           
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจคือผู้ปกครองรองลงมา คือ ตนเอง 
  3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ปรากฏดังตารางที่ 1 
 

ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกีย่วกบัการส่ือสารการตลาด 
 
 

การสื่อสารการตลาด   S.D. ระดับการตัดสินใจ ล าดับที ่
1. ด้านการโฆษณา 3.99 0.46 มาก 1 
2. ด้านการประชาสัมพันธ ์ 3.84 0.50 มาก 3 
3. ด้านการส่งเสรมิการขาย 3.36 0.72 มาก 5 
4. ด้านการขายโดยบุคคล 3.91 0.48 มาก 2 
5. ด้านการตลาดทางตรง 3.81 0.54 มาก 4 

รวม 3.78 0.41 มาก  
  
   จากตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด โดยรวม          
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ด้านการโฆษณาด้านการขายโดยบุคคลด้านการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดทางตรง 
และด้านการส่งเสริมการ 
  4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดยด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ ด้านมหาวิทยาลัยที่ก าลังศึกษา รองลงมา คือ ด้านคณะที่สังกัด 
ส่วนด้านศาสนาและด้านเกรดเฉลี่ยมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาน้อยที่สุด  
  5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดกับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ พบว่า การสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดยด้านท่ีมีความสัมพันธ์สูงสุด คือ ด้านการโฆษณา และด้านการส่งเสริมการขาย
รองลงมา คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ ส่วนด้านการขายโดยบุคคล และการตลาดทางตรง มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ           
เลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาน้อยที่สุด 
  6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคุณภาพกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด       
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะด้านการสื่อสาร
การตลาดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ จ านวน 162 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 40.50 ผู้วิจัยสามารถสรุปความคิดเห็น
แยกเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านการโฆษณา ควรเพิ่มการโฆษณาผ่านสื่อหลากหลายช่องทางและให้ทั่วถึงกว่านี้ ด้านการประชาสัมพันธ์ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า การประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ยังไม่ทันสมัย ไม่เป็นปัจจุบัน  ด้านการส่งเสริมการขาย            
ควรมีทุนการศึกษาให้กู้ยืมได้เหมือนปริญญาตรี ด้านการขายโดยบุคคล เจ้าหน้าที่ควรให้บริการด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใส              
ด้านการตลาดทางตรง ควรจัดให้มีการออกโรดโชว์  

 
 
 
 
 

 

 จากตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด โดยรวม 

มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  

อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ

มากทุกด้าน โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ด้าน

การโฆษณาด้านการขายโดยบุคคลด้านการประชาสัมพันธ์

ด้านการตลาดทางตรง และด้านการส่งเสริมการ

 4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ

ระดับบัณฑิตศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เขตภมูศิาสตร์ภาคใต้พบว่าปัจจยัส่วนบคุคลมคีวามสมัพนัธ์

กับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดย 

ด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ ด้านมหาวิทยาลัยที่ก�าลัง

ศึกษา รองลงมา คือ ด้านคณะที่สังกัด ส่วนด้านศาสนาและ

ด้านเกรดเฉลี่ยมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกศึกษา

ต่อระดับบัณฑิตศึกษาน้อยที่สุด 

 5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความสัมพันธ์

ระหว่างการส่ือสารการตลาดกับการตัดสินใจเลือกศึกษา 

ต่อระดับบัณฑิตศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ พบว่า การสื่อสารการตลาดมีความ

สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

โดยด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ ด้านการโฆษณา และ

ด ้านการส ่ง เสริมการขายรองลงมา คือ ด ้านการ

ประชาสัมพันธ์ ส่วนด้านการขายโดยบุคคล และการตลาด

ทางตรง มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ เลือกศึกษาต่อ

ระดับบัณฑิตศึกษาน้อยที่สุด

 6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ

เพื่อการปรับปรุงคุณภาพกลยุทธ์การส่ือสารการตลาด       

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ผู ้ตอบ

แบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะด้าน

การส่ือสารการตลาดของมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภมูศิาสตร์

ภาคใต้ จ�านวน 162 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 40.50 ผู้วิจัยถาม

ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมผวจผผสามารถสรุปความคิด

เห็นแยกเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านการโฆษณา ควรเพิ่มการ
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โฆษณาผ่านสื่อหลากหลายช่องทางและให้ทั่วถึงกว่าน้ี  

ด้านการประชาสัมพันธ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า 

การประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ยังไม่ทันสมัย ไม่เป็นปัจจุบัน 

ด้านการส่งเสริมการขาย ควรมีทุนการศึกษาให้กู ้ยืมได้

เหมอืนปรญิญาตร ีด้านการขายโดยบคุคล เจ้าหน้าทีค่วรให้

บริการด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ด้านการตลาดทางตรง 

ควรจัดให้มีการออกโรดโชว์ 

อภิปรายผลการวิจัย

 จากการศกึษาเรือ่งกลยทุธ์การสือ่สารการตลาดที่

มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา              

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้  

ผู้วิจัยอภิปรายผล ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้

 1. ผลการศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า  

ผู ้ตอบแบบสอบถามส ่วนใหญ่เป ็นเพศหญิง นับถือ 

ศาสนาพทุธ สงักดัคณะวทิยาการจดัการ มเีกรดเฉลีย่สะสม 

(GPA) 2.51-3.00 มีภูมิล�าเนา อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

มหาวิทยาลัยที่ก�าลังศึกษา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎร์ธานี รายได้ของผู้ปกครอง 15,001-20,000 บาท 

สอดคล้องกับ ธนฉัตร แก้วใจเพชร (2551) ศึกษาเรื่องการ

ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย

เอกชนในจังหวัดปทุมธานี และปาณิสรา เพชระบูรณิน 

(2552) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับ

ปรญิญาโท มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ พบว่าผูต้อบแบ

สอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีรายได้ต่อเดือนรายได้ 

ต่อเดือน 15,000-20,000 บาท และสอดคล้องกับปรียานุช  

อนิเทวา (2555) ศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ พบว่า  

กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีรายได้ระหว่าง 

10,001-20,000 บาทต่อเดือน  

 2. ผลการศกึษาการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อระดบั

บัณฑิตศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เขต

ภมูศิาสตร์ภาคใต้พบว่าส่วนใหญ่เลอืกศกึษาต่อมากทีส่ดุใน

ปีการศึกษา 2560 รองลงมา คือ ปีการศึกษา 2559 ระบบ

การศกึษา ทีเ่ลอืกศกึษาต่อ คอื ภาคพเิศษ (วนัเสาร์-อาทติย์) 

อาจจะเป็นเพราะต้องการจะท�างานก่อนท่ีจะสมัครเรียน

ปริญญาโทจะได้ เรียนไปด้วยท�างานไปด้วย สังเกตได้ 

จากการที่นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกท่ีจะศึกษาต่อในระบบที่

เป็นภาคพิเศษ คอื วนัเสาร์-วนัอาทติย์นัน่เอง และข้อสังเกต

อกีอย่างก ็คอื การทีน่กัศกึษาส่วนใหญ่ตอบว่าใช้ทนุส่วนตวั

ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ก็น่าจะเป็นทุนที่มา 

จากการท�างาน ส่วนสาขาที่ เลือกศึกษาต่อมากที่สุด  

คือ สาขาบริหารธุรกิจ รองลงมา คือ สาขาการบริหาร 

การศึกษา โดยให้เหตุผลในการเลือกสาขา คือ เลือกตาม

ความถนดัและความสนใจส่วนตวั รองลงมา คือ ตรงกบัสาย

งาน ที่ปฏิบัติอยู่ มหาวิทยาลัยที่เลือกศึกษามากที่สุด คือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ รองลงมา คือ 

มหาวิทยาลัยเปิด ของรัฐบาล เช่น รามค�าแหง สุโขทัย 

ธรรมาธิราช เหตุผลในการเลือกมหาวิทยาลัย ก็เพราะ

สะดวกในการเดินทาง รองลงมา คือ มีหลักสูตรที่เปิดสอน

ตรงกบัความต้องการ ทนุทีใ่ช้ในการศึกษา คือ ใช้ทนุส่วนตวั 

รองลงมา คือ ผู้ปกครองสนับสนุน และบุคคล ที่มีอิทธิพล 

ต่อการตดัสนิใจมากทีส่ดุ คอื ผูป้กครองรองลงมา คอื ตนเอง

ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอาหมาด อาดตันตรา 

(2553) ศกึษาเรือ่งการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อระดบับณัฑติ

ศกึษาในมหาวทิยาลยัเขตภาคใต้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เลอืกศกึษาต่อศกึษานอกเวลาราชการ (ภาคพเิศษ)  

ใช ้ทุนส ่วนตัวในการศึกษา เลือกศึกษาสาขาบริหาร 

การศกึษามากทีส่ดุ รองลงมา คอื สาขาบรหิารธรุกจิ เหตผุล

ในการเลือกสาขา คือ เลือกตามความถนัดและความสนใจ

ส่วนตัวมากที่สุด รองลงมา คือ ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติอยู่ 

มหาวทิยาลัยทีเ่ลือกศึกษามากทีสุ่ด คือ มหาวทิยาลัยราชภฏั  

สุราษฎร์ธานี รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง และ

กนิษฐ์สิริ นฤพัทธ์ (2552) ได้ท�าวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ

การตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท กรณศีกึษา: 

โครงการเศรษฐศาสตร์ธรุกจิ พบว่าส่วนใหญ่เลอืกศกึษานอก

เวลาราชการภาคพเิศษ (เสาร์-อาทติย์) ทนุทีใ่ช้ในการศึกษา

มาจากทุนส่วนตัว รองลงมา คือ ครอบครัวสนับสนุน และ

สอดคลองกบั ธารนิ ีพชัรเจรญิพงศ์ (2554) ศกึษาเรือ่งปัจจยั

ทีใ่ช้ในการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อระดบัอดุมศกึษาหลกัสตูร

นานาชาตขิองนกัศกึษาชาวต่างชาต ิในเขตกรงุเทพมหานคร

และปริมณฑล พบว่า ส่วนใหญ่ ใช้ทุนส่วนตัวในการศึกษา 

และเลือกศึกษาต่อในสาขาบริหารธุรกิจมากที่สุด 

 3. ผลการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ 

การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ

ระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมากเมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียง

ล�าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านการ

ขายโดยบุคคล ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการตลาด 

ทางตรง และด้านการส่งเสริมการขาย ซึ่งสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ ปิยะนันท์ ไกลกล่อม (2552) ศึกษาเกี่ยวกับ 

การรับรู้ด้านการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการและปัจจัย
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ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน ในศูนย์อบรม

คอมพิวเตอร์โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ  

(เน็ตดีไซน์) พบว่า การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการด้าน

การโฆษณา มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด

 4. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 

ส่วนบคุคลกบัการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษา           

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้  

พบว่าปัจจยัส่วนบคุคลมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลือก

ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาเพียงบางด้านเท่าน้ัน โดย 

ด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ ด้านมหาวิทยาลัยที่ก�าลัง

ศกึษา รองลงมา คอื  ด้านคณะทีส่งักดั ส่วนด้านศาสนาและ

ด้านเกรดเฉลี่ยมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกศึกษา

ต่อระดับบัณฑิตศึกษาน้อยที่สุด สอดคล้องกับ ฮวาง หยวน 

(2552) วจิยัเร่ืองการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อระดบัอดุมศึกษา

ในมหาวทิยาลยัเอกชนของนกัศกึษาจนีในกรงุเทพมหานคร

และปริมณฑล พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบคุคล

กับการตัดสินใจเลือกศึกษาต ่อระดับอุดมศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเอกชนของนักศึกษาจีนในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลโดยภาพรวมทุกประเด็นมีความสัมพันธ์กัน 

 5. ผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการสือ่สาร

การตลาดกบัการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษา

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้  

พบว่า การสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

เลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาเพียงบางด้านเท่านั้น  

โดยด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ ด้านการโฆษณา  

และด้านการส่งเสริมการขาย  รองลงมา คือ ด้านการ

ประชาสัมพันธ์ ส่วนด้านการขายโดยบุคคล และการตลาด

ทางตรงมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ 

ระดับบัณฑิตศึกษาน้อยที่สุดสอดคล้องกับ ปรียานุช  

อนิเทวา (2555) ศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ ที่ปัจจัย 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการส่วนใหญ่ ได้แก่  

การโฆษณา การท�าตลาดทางตรง การขายโดยบุคคล และ

การส่งเสริมการขาย ยกเว้น การประชาสัมพันธ์และ 

ทุกปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาพลักษณ์สินค้า  

ความภักดีต่อสินค้าและความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับ 

การตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อระดบัปรญิญาโท ในต่างประเทศ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

 1. จากผลการศึกษาที่พบว่า นักศึกษาช้ันปีที่ 4 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ส่วนใหญ่

เลือกที่จะศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์

ภาคใต้ ด้วยเหตุผลที่มีความสะดวกในการเดินทางและ 

มีสาขาที่เปิดสอนตรงกับความต้องการ ดังนั้นมหาวิทยาลัย

ราชภฏัเขตภมูศิาสตร์ภาคใต้ทัง้ 5 สถาบนั ควรส�ารวจความ

ต้องการของนักศึกษาเกี่ยวกับสาขาที่สนใจ และพัฒนา

คุณภาพของหลักสูตร คุณภาพของอาจารย์ผู้สอน ในแต่ละ

สาขาวิชาเพื่อดึงดูดนักศึกษาและรองรับความต้องการของ

ผู้เรียน

 2. จากผลการศึกษาการสื่อสารการตลาดที่มีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ มีข้อ

เสนอแนะ ดังนี้

  2.1 ด้านการโฆษณา มหาวิทยาลัยควรเพิ่ม

การโฆษณาผ่านสื่อหลากหลายช่องทางและให้ทั่วถึง

มากกว่านี้  

  2.2 ด ้านการประชาสัมพันธ ์  นักศึกษา 

ส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์        

ของมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้

แต่ละคณะ แต่ละหน่วยงานปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ 

ผ่านเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้

ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจได้มากที่สุด

  2.3 ด้านการส่งเสริมการขาย มหาวิทยาลัย

ควรจะเห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ทุนส่วนตัวเป็นทุน         

ในการศึกษาระดับปริญญาโท และส่วนใหญ่มีความกังวล 

ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน ดังนั้นมหาวิทยาลัย

ควรจัดหาแหล่งทุนให้นักศึกษาสามารถกู ้ยืมได้เหมือน

ปริญญาตรี

  2.4 ด้านการขายโดยบคุคล จะเหน็ว่านกัศกึษา 

ให้ความส�าคญักบัการขายโดยบคุคลเป็นอนัดบัสองรองจาก

การโฆษณา และให้ความส�าคัญกับคุณภาพของอาจารย ์

ผู้สอนมากทีสุ่ดดงันัน้มหาวทิยาลยัควรจะควบคมุมาตรฐาน

อาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละสาขาวิชาเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้มากที่สุด

  2.5 ด ้านการตลาดทางตรง จะเห็นว ่า

นักศึกษาให้ความส�าคัญกับการตลาดทางตรง โดยเฉพาะ 

ในเรื่องการจัดการออกโรดโชว์ มหาวิทยาลัยควรส่งเสริม 

ให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีการออกโรดโชว์มากขึ้น 

เพื่อดึงดูดผู้ที่สนใจเข้าศึกษา
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 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การ

สือ่สารการตลาดกบัมหาวทิยาลยัคูแ่ข่งรายอืน่ๆ ในภมูภิาค

เดียวกันรวมทั้งการวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรค เพื่อใช้

เป็นแนวทางการสื่อสารการตลาดในการวางแผนกลยุทธ์ 

ในรูปแบบ ที่สร้างความแตกต่างให้เหนือกว่าคู่แข่งทางการ

ตลาดต่อไป

 4. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์

การสื่อสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ

ระดับบัณฑิตศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส�ารวจ  

เป็นเครื่องมือ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรท�าการวิจัย

เชิงคุณภาพ มาเสริมโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการ

สัมภาษณ์เฉพาะกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดลึกซึ้งมาก 

ยิ่งขึ้น
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