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บทคัดย่อ
		 การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ (1) เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเหตุทมี่ ผี ลต่อกลยุทธ์การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย โดยผู้วิจัยเลือกใช้รูปแบบการวิจัย
แบบผสมผสาน คือ การด�ำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ร่วมกับการด�ำเนินการวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้ที่
บริหารที่มีส่วนร่วมในการวางแผนหรือเป็นผู้รับผิดชอบในการก�ำหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์จ�ำนวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์กลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ประเทศไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากรคือ นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์ โดยมีขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเหตุและผลของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยเหตุ งบประมาณ การวางต�ำแหน่งแบรนด์และ พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อกลยุทธ์การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ เท่ากับ 0.53, 0.20 และ 0.20 ตามล�ำดับ อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบอีกว่ากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ค�ำส�ำคัญ: กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏการวางต�ำแหน่ง
			 แบรนด์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พฤติกรรมการตัดสินใจ
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Abstract
		 This research aims to (1) investigate the antecedent factor that influencing integrated marketing
communications strategy of the Rajabhat University in Thailand (2) to explore the influences of integrated
marketing communications strategy upon decision making behavior of the students to study at Rajabhat
University in Thailand. The researcher methodology by used mixed methodologies of quantitative and
qualitative research. The key informant was the stakeholder that responsible for integrated marketing
communications strategy in the group of Rajabhat University in the Ratanagosin for 5 persons.
The research instrument is interview questionnaire, the data were analyzed by content analysis and
in quantitative research population was the students in the Rajabhat University group for 400 sampling
by using cluster sampling method the research instruments were questionnaire. The data were analyze
by using computer software package. The statistics used in data analysis were Pearson’s Product-Moment
Correlation Coefficient and Structural Equation Modeling: SEM. The result show that the antecedent
factors are budget, brand position and Rajabhat university mission have the positive direct effect on
integrated marketing communications strategy equivalent to 0.53, 0.20 and 0.20, respectively at the
statistically significant for 0.01 level. And we found the integrated marketing communications strategy
of had a direct positive affect to the student decision-making behavior at the statistically significant
level equal to 1.90. In addition, the student decision making behavior get indirectly from the budget,
brand positioning and mission of the University 1.00, 0.37 and 0.39, respectively at the significant level. 01.
Keywords: Brand Positioning, Integrated Marketing Communications Strategy,
Rajabhat University in Thailand, Student Decision Making Behavior; University Budget

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
		 ทุกวันนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้
มีความตระหนักถึงความจ�ำเป็นที่จะต้องบูรณาการทั้งใน
ด้านของการศึกษาและธุรกิจให้มีความเติบโตอย่างยั่งยืน
และการศึกษาซึ่งถือเป็นกลไกตัวส�ำคัญในการที่จะผลิต
บัณฑิตและป้อนเข้าสู่ระบบการใช้งานของผู้ใช้บัณฑิตใน
ภาคธุรกิจ (M’Gonigle & Starke, 2006, p.36) แต่
เนื่องจากความรุนแรงในการแข่งขันของธุรกิจการศึกษา และ
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของประชากรทีล่ ดลง จึงท�ำให้
มหาวิทยาลัยจึงต้องมีการปรับตัวในด้านของกลยุทธ์การ
สื่ อ สารการตลาดให้ มี ก ารบู ร ณาการและสอดคล้ อ งกั บ

พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีหลากหลาย ทั้งในช่องทางการรับ
ข่าวสารรวมถึงระยะเวลาและความยากง่ายในการเข้าถึง
ข้อมูลของผู้บริโภคอีกด้วย ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่ส�ำคัญ
มากในการสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ (Kitchen, 2005)
ซึ่ ง จ� ำ นวนนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์ทั้ง 5 แห่งตั้งแต่ปีการศึกษา
2554-2556 ทัง้ 4 ชัน้ ปี ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้มาจากข้อมูลสารสนเทศ
อุ ด มศึ ก ษา ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557) แสดงให้
เห็นถึงปรากฏการณ์ในเรื่องการลดลงของจ�ำนวนนักศึกษา
ได้เป็นอย่างดี
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ตาราง 1 การลดลงของจ�ำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์ ทั้ง 4 ชั้นปี ในช่วงปีการศึกษา 		
2554-2556
						
				
ปีการศึกษา
ล�ำดับ		 มหาวิทยาลัย
						
2554
2555
2556
อัตราการลดลง
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา		
15,910 14,061 13,095
12%
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3,487
2,155 1,978
38%
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม		
6,188
4,690 3,520
24%
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร			
5,630
4,442 3,793
21%
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 			
2,384
2,358 1,386
41%
ทีม่ า : ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, (2557)
		 ดั ง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จึ ง ต้ อ งเพิ่ ม ความ
สามารถในการด�ำเนินกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษา
ต่ อ ของนั ก ศึ ก ษาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในประเทศไทย
โดยที่มุ่งศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ประกอบไปด้วย การโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ การให้ทุนการศึกษา การสื่อสารโดย
อาจารย์นิเทศ และการตลาดทางตรง ของ (Shimp. 2010)
และศึกษาปัจจัยเหตุที่ส่งผลกระบทต่อกลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมถึง
ศึ ก ษาผลกระทบของกลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารการตลาดแบบ
บูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอันได้แก่ พฤติกรรม
การตั ด สิ น ใจเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ของนั ก ศึ ก ษาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏในประเทศไทย โดยใช้แนวคิดของ Kotler. (2003)
ทีป่ ระกอบไปด้วย การตัดสินใจเลือกหลักสูตร การตัดสินใจ
เลือกแบรนด์ และการตัดสินใจเลือกสถานที่ตั้งของสถาน
ศึกษา ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
เรื่องของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย เพราะเป็นประเด็นที่
มีความท้าทาย และส�ำคัญมากกับหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบการ
สื่ อ สารองค์ ก รให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงรวมถึงสามารถเข้ากับพฤติกรรมของตลาด
เป้าหมายได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์การวิจัย

		 การวิจยั เรือ่ ง กลยุทธ์การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย ผูว้ จิ ยั มีวตั ถุประสงค์ใน
การวิจยั ดังนี้
		 2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย เหตุ ที่ มีผ ลต่ อ
กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
		 2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของกลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สาร
การตลาดแบบบูรณาการที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อของนักศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย

สมมติฐานของการวิจัย

		 การวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยเหตุและผลของกลยุทธ์การ
สือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ประเทศไทยครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การก�ำหนดสมมติฐานการวิจยั
ดังนี้
		 สมมติฐานข้อที่ 1: งบประมาณมีอทิ ธิพลทางตรงต่อ
กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
		 สมมติฐานข้อที่ 2: การวางต� ำ แหน่ ง แบรนด์ ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ กลยุ ท ธ์ ก าร
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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		 สมมติฐานข้อที่ 3: พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มีอทิ ธิพลทางตรงต่อกลยุทธ์การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณา
การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
		 สมมติฐานข้อที่ 4: กลยุทธ์การสือ่ สารการตลาดแบบ
บูรณาการมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อของนักศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
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ส� ำ หรั บผลิ ต ภั ณ ฑ์ แบรนด์ ใ ดแบรนด์ ห นึ่ ง Fitzpatrick
(2005), ได้ให้นิยามความหมายของการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการไว้ว่า คือการใช้รูปแบบการสื่อสารทุกรูป
แบบและทุกช่องทางการสือ่ สาร ไม่วา่ จะเป็น แบรนด์ ชือ่
บริษทั เป็นช่องทางในการส่งข้อความการสือ่ สารทีม่ เี ป้าหมาย
เพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมการซือ้ และโน้ม
น้าวจิตใจของกลุม่ เป้าหมายรวมไปถึงกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทบทวนวรรณกรรม
ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลทางบวกกับภาพลักษณ์
		 ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษา แนวคิด ทฤษฎี และบูรณาการผลงาน และชือ่ เสียงขององค์กร (p.94) ซึง่ นักวิชาการและผูป้ ฏิบตั ิ
วิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับกลยุทธ์การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ งานด้านการสื่อสารการตลาดเชื่อว่าการเพิ่มขึ้นในจ�ำนวน
ที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาที่ ของช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและกระจายตัวไปยัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย เพือ่ ท�ำการเรียบเรียง ส่ ว นของตลาดเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งได้ อ ย่ า งมี
รายละเอียดของแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั เพือ่ น�ำไปใช้เป็น ประสิทธิภาพ สามารถลดความซับซ้อนของฐานข้อมูลของผู้
องค์ความรูใ้ นการก�ำหนดตัวแปรและกรอบแนวคิดการวิจยั บริโภคและส่งผลต่อการสร้างแบรนด์ของสถาบันในระดับ
อุดมศึกษา นีเ่ องเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยต่างๆ จะต้องให้
โดยน�ำเสนอตามล�ำดับ ดังนี้
		 ตอนที่ 1 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ความส�ำคัญกับการเพิม่ ขึน้ ของส่วนการตลาดทีม่ คี วามซับซ้อน
โดยการสร้างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อตอบ
(Integrated Marketing Communication)
		 จากการทบทวนวรรณกรรมด้านการสื่อสารการ สนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดนั่นเอง
ตลาดแบบบูรณาการจากบทความวิจยั และบทความวิชาการ (Duncan, 2002; Durkin & Lawlor, 2001; Kitchen,
พบว่า มีนกั วิชาการให้นยิ ามและความหมายของการสือ่ สาร 2005). ส่วนใหญ่การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมี
ั นาการมาจากแนวคิดของการสร้างแบรนด์แทบทัง้ หมด
การตลาดแบบบูรณาการไว้ดงั นี้ การสือ่ สารการตลาดแบบ วิวฒ
บู ร ณาการได้ รั บ การยอมรั บ อย่ า งกว้ า งขวางจากภาค โดยเฉพาะอย่างการสื่อสารของสถาบันการศึกษาซึ่งส่วน
ธุรกิจทั่วโลก โดยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการนั้น ใหญ่ แ ล้ ว จะใช้ ก ารสื่ อ สารแบบบู ร ณาการเพื่ อ การสร้ า ง
เป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถบริหาร แบรนด์ (Kitchen & Schultz, 1999), โดยใช้วธิ กี ารในการ
จั ด การภาพลั ก ษณ์ ข องแบรนด์ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จัดเชิงกลยุทธ์เข้ามามีส่วนร่วมโดยใช้ฐานข้อมูลและราย
(Kitchen, Schultz, Kim, Han, & Li, 2004; Sheehan & ละเอียดของผูบ้ ริโภคเป็นทีห่ ลักในการพัฒนาการสือ่ สารและ
Doherty, 2001). โดยในทางทฤษฎีและทางปฏิบตั มิ องว่า องค์ประกอบอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง (Kim, Han, & Schultz, 2004).
กลยุทธ์ IMC นัน้ มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ รวบรวมและบูรณาการ Kim, Han, and Schultz (2004) กล่าวว่าความจ�ำเป็น
องค์ประกอบของส่วนประสมการสือ่ สารทางการตลาด เช่น ส�ำหรับองค์กรในการทีจ่ ะสือ่ สารกับผูบ้ ริโภคด้วยการสือ่ สาร
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะสร้างข้อความ แบบบูรณาการนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรจะต้องให้ข้อมูล
การสื่อสารที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ของ แก่ลกู ค้าเพียงอย่างเดียว เพราะเทคโนโลยีในปัจจุบนั มีสว่ น
องค์กร (Houman Andersen, 2001; Maddox, 2003; ช่วยในการปรับสภาพแวดล้อมสือ่ ให้สอดคล้องอีกทัง้ ยังเพิม่
Rossiter & Bellman, 2005; Wasserman, 2000). ชิมพ์ ความเร็วในการรวบรวมข้อมูลและการบริโภคข้อมูลเกีย่ วกับ
(Shimp. 2010) ได้ นิ ย ามของ IMC ไว้ ว ่ า หมายถึ ง ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นข้อความที่มี
กระบวนการการสือ่ สารซึง่ ประกอบด้วย การวางแผน การ ประสิทธิภาพทีจ่ ะส่งผ่านการสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ
สร้างสรรค์ การบูรณาการ และการน�ำปฏิบตั ติ ามแผน อัน นัน้ จะต้องได้รบั การสนับสนุนจากงบประมาณด้านการตลาด
เกิดจาก รูปแบบการสือ่ สารแบบต่างๆ (การโฆษณา การส่ง และทักษะของพนักงานด้านการตลาดรวมถึงโครงสร้างพื้น
เสริมการขาย การออกข่าวเผยแพร่ การจัดกิจกรรมพิเศษ ฯลฯ) ฐานขององค์ทเี่ หมาะสม (Kitchen, Schultz, Kim, Han, & Li,
เพื่อส่งมอบไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าที่มุ่งหวัง 2004). เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางการที่มีการแข่งขัน
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กันสูงในระดับสถาบันอุดมศึกษา (Dawes & Brown, 2002;
Elliott & Healy, 2001; Mount & Belanger, 2004;
Selingo, 2005). ประกอบกับสภาพเทคโนโลยีที่เข้ามา
เติ ม เต็มและลดช่องว่างในความเหลื่อมล�้ำในเรื่องของงบ
ประมาณในการท�ำการตลาด รวมถึงความหลากหลายของ
นั ก เรี ย นต่ า งชาติ ที่ เ ข้ า มามี บ ทบาทในการสื่ อ สารไปยั ง
ประเทศต้นทาง (Klassen, 2000; Licata & Frankwick,
1996; Mc Cormack, 2005; Rosen & Greenlee, 2001).
ไม่วา่ จะเป็นในเรือ่ งของ การสือ่ สารผ่านทาง การโฆษณาทาง
อินเตอร์เน็ต การประชาสัมพันธ์ผ่านตัวนักเรียนนักศึกษา
โดยการบอกต่อ การให้ทุนการศึกษา หรือทางอาจารย์
แนะแนวก็ดี ซึง่ ข้อมูลทีจ่ ะส่งผ่านโดยสถาบันการศึกษานัน้
จะเป็นสือ่ กลางทีช่ ว่ ยบอกเล่าเรือ่ งราวของมหาวิทยาลัยและ
เป็นการสร้างความผูกพันทางอารมณ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทัง้ ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย (Armstrong & Lumsden,
1999; Mazzarol, Soutar, & Thein, 2000; Mount & Belanger,
2004; Rosen, Curran & Greenlee, 1998a). จากผลงาน
วิจยั ด้าน IMC นัน้ เป็นปัจจัยทีม่ ศี กั ยภาพและมีความส�ำคัญ
อย่างมากกับสถาบันการศึกษาแต่ยงั ไม่ได้มกี ารบูรณาการใน
ด้านการสือ่ สารอย่าง สือ่ โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การให้
ทุนการศึกษา อาจารย์แนะแนวและการตลาดทางตรงในเชิง
พาณิชย์มากนักเนือ่ งจากเป็นบริบทในด้านการศึกษา
		 ตอนที่ 2 พฤติกรรมการตัดสินใจของนักศึกษา
(The Decision Making Behavior of the Students)
		 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี
พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ของนั ก ศึ ก ษาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยผูว้ จิ ยั สามารถสังเคราะห์
องค์ประกอบของตัวแปรพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ของนักศึกษาได้ดงั นี้ พฤติกรรมผูบ้ ริโภค หมายถึง การกระท�ำ
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มา ซึง่ การบริโภค
และการจั บ จ่ า ยใช้ ส อย ซึ่ ง สิ น ค้ า และบริ ก าร รวมทั้ ง
กระบวนการตัดสินใจทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ก่อนและหลังการกระท�ำ
ดังกล่าวด้วย (Jame F. Engle, Roger D. Blackwell, and
Paul W. Miniard. 1990) พฤติกรรมผูบ้ ริโภค หมายถึง
พฤติกรรมทีผ่ บู้ ริโภคแสดงออกในการแสวงหาส�ำหรับการซือ้
การใช้ การประเมินและการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งสินค้าและ
บริการที่เขาคาดหวังว่าจะท�ำให้ความต้องการของเขาได้รับ
ความพอใจ เลาว์ดอน และ บิตตา (Loudon & Bitta, 1988,
p.4) ได้ให้ความหมายไว้วา่ พฤติกรรมผูบ้ ริโภค อาจหมายถึง

กระบวนการตัดสินใจและกิจกรรมทางกายภาพที่บุคคล
เข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อมีการประเมินการได้มา การใช้หรือการ
จับจ่ายใช้สอย ซึง่ สินค้าและบริการ อิงเกิล, แบลคเวล และ
ไมเนียด (Engle, Blackwell & Miniard, 1993, p.5) ได้ให้
ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริโภคว่าหมายถึง กระบวนการ
ตัดสินใจและลักษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลเพื่อท�ำการ
ประเมินผล การจัดหา การใช้ และการใช้จา่ ย เกีย่ วกับสินค้า
และบริการให้ได้มาซึ่งการบริโภค โฮเยอร์และแม็คอินนีส
(Hoyer & MacInnis, 1997, p.3) ได้ให้ความหมายไว้วา่
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค เป็นผลสะท้อนของการตัดสินใจซือ้ ของผู้
บริโภคทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับการได้รับมา การ
บริโภค และการจ�ำกัด อันเกี่ยวกับสินค้า บริการ เวลา
และความคิด โดยหน่วยตัดสินใจซือ้ (คน) ในช่วงเวลาใด
เวลาหนึง่ พอลและเจอรี่ (Paul & Jerry, 1990, p.5) สมาคม
การตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความหมายของพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภค หมายถึง การกระท�ำซึง่ ส่งผลต่อกันและกันตลอด
เวลาของความรู้ ความเข้าใจ พฤติกรรม และเหตุการณ์ภายใต้
สิง่ แวดล้อมทีม่ นุษย์ได้กระท�ำขึน้ ในเรือ่ งของการแลกเปลี่ยน
ส�ำหรับการด�ำเนินชีวติ มนุษย์ โมเวนและไมเนอร์ (Mowen
& Minor, 1998, p.5) ได้ให้ความหมายไว้วา่ พฤติกรรมผู้
บริโภค หมายถึง การศึกษาถึงหน่วยการซือ้ และกระบวนการ
แลกเปลีย่ นทีเ่ กีย่ วข้องกับการได้รบั มา การบริโภค และการ
จ�ำกัดอันเกีย่ วกับสินค้า บริการ ประสบการณ์ และความคิด
ชิฟฟ์แมนและแคนุก (Schiffman & Kanuk, 1994, p.7) ได้
ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่
ผู้บริโภคท�ำการค้นหาความต้องการเกี่ยวข้องกับการซื้อ
การใช้การประเมิน การใช้จา่ ย ในผลิตภัณฑ์ และบริการ โดย
คาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา

กรอบแนวคิดในการวิจัย

		 กรอบแนวคิดการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั มีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะ
ศึกษาถึงปัจจัยเหตุและผลของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การ
ทบทวนวรรณกรรมงานวิจยั ของต่างประเทศและในประเทศ
เพือ่ น�ำมาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิด โดยการสร้างกรอบแนวคิด
ส�ำหรับการวิจยั ผูว้ จิ ยั ใช้ทฤษฎีกลยุทธ์การสือ่ สารการตลาด
แบบบูรณาการตามแนวคิดของ (Shimp. 2010) เนือ่ งจากเป็น
ทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการทีป่ ระกอบไปด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
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การให้ทุนการศึกษา อาจารย์นิเทศ และการตลาดทางตรง ศึกษากับผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในการก�ำหนดกลยุทธ์การ
เพื่อน�ำมาเป็นกรอบแนวคิดพื้นฐานในการศึกษาเกี่ยวกับ สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(1) ปัจจัยเหตุที่มีผลต่อกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบ โดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)
บูรณาการ ด้านงบประมาณ ผู้วิจัยใช้แนวคิดจากงานวิจัย Berry, R. S. (1999). ส่วนที่สอง ศึกษากับนักศึกษา ซึ่ง
ของ Spellings, Margaret. (2006) ประกอบด้วย งบบริหาร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการส�ำรวจ Fowler Jr,
จัดการ งบด�ำเนินงาน และงบลงทุน (2) การวางต�ำแหน่ง F. J. (2013) โดยใช้แบบสอบถาม และในส่วนที่สามซึ่ง
แบรนด์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏใช้แนวคิดจากงานวิจยั ของ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่มย่อย
Paul Trapp. (2010) ทีป่ ระกอบไปด้วย ชือ่ เสียง หลักสูตร Rabiee, F. (2004). โดยศึกษาถึงเหตุและผลของกลยุทธ์
7
ค่าเล่าเรียน และระบบการกระจายการศึกษา (3) พันธกิจ การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการของมหาวิ ท ยาลั ย
ของมหาวิ
ทยาลัยราชภัฏ (University Mission) ใช้แนวคิด ราชภัฏในด้านของ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การให้
ด้านงบประมาณ (Budget) ผู้วิจัยใช้แนวคิดจากงานวิจัยของ Spellings, Margaret.(2006) ประกอบด้วย งบบริหาร
ของพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ (2547) ทีป่ ระกอบ ทุนการศึกษา อาจารย์แนะแนว และการตลาดทางตรงของ
จัดการ งบดาเนินงาน และงบลงทุน (2) การวางตาแหน่งแบรนด์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏใช้แนวคิดจากงานวิจัย
ไปด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการบริการวิชาการ ด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยท�ำการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1
Paul าTrapp.
ที่ประกอบไปด้
วย ชื่อเสีดยสิงนหลั
ร ค่าเล่กาายน
เรียน2559
และระบบการกระจายการศึ
การวิของ
จยั และด้
นศิลปวั(2010)
ฒนธรรม
(3) พฤติกรรมการตั
ใจ กสูตพฤศจิ
– 25 ธันวาคม 2559 กษา (3)
นธกิอจของนั
ของมหาวิ
ทยาลั
ฏ (University
Mission)
เข้าศึกพัษาต่
กศึกษาผู
ว้ จิ ยยั ราชภั
ใช้แนวคิ
ด ของ Kotler.
(2003)ใช้แนวคิดของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ (2547)
ที่ประกอบไปด้
ด้านการผลิ
ตบัณอฑิกแบรนด์
ต ด้านการบริ
ทีป่ ระกอบด้
วย การเลืวอยกหลั
กสูตร การเลื
และการการวิชาการ ด้านการวิ จัย และด้านศิล ปวัฒนธรรม (3)
พฤติกรรมการตั
ดสินใจเข้าศึกษาต่
เลือกสถานที
ต่ งั้ ซึง่ สามารถแสดงได้
ดงั นีอ้ ของนักศึกษาผู้วิจัยใช้แนวคิด ของ Kotler. (2003) ที่ประกอบด้วย การเลือก
หลักสูตร การเลือกแบรนด์และการเลือกสถานที่ตั้ง ซึ่งสามารถแสดงได้ดังนี้
งบประมาณ
H1

การวางตาแหน่งแบรนด์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

H2

แบบบูรณาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พันธกิจของมหาวิทยาลัย

พฤติกรรมการตัดสินใจเข้า

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
H4

ศึกษาต่อของนักศึกษาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ประเทศไทย

H3

ราชภัฏ

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั เรือ่ ง กลยุทธ์การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ		
		 เข้าศึกษาต่อของนักศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ

าศึกนษาต่
อของนั
วิธีดเข้�ำเนิ
การวิ
จัยกศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
		 การวิ จั ย เรื่ อ งกลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารการตลาดแบบ 		 เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัย
วิธีดาเนิ่มนีอการวิ
ัย อพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษา วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเหตุ
บูรณาการที
ิทธิพจลต่
ต่ อ ของนั ก ศึ ก ษาที
ยาลัทยธ์ราชภั
ในประเทศไทย รและผลของกลยุ
ธ์กอารสื
การวิ่ มจัยหาวิ
เรื่อทงกลยุ
การสืฏ่อสารการตลาดแบบบู
ณาการที่มีอิทธิพทลต่
พฤติ่อกสารการตลาดแบบบู
รรมการตัดสินใจเข้า รณาการ
เป็นการวิ
จัยอแบบผสมผสาน
คือ ทการด�
ำเนินฏการวิ
จัยเชิง ของมหาวิ
ยราชภัฏที่ผ(Mixed
ู้วิจัยท�ำMethods)
การศึกษาทฤษฎี
ศึกษาต่
ของนักศึกษาที่มหาวิ
ยาลัยราชภั
ในประเทศไทยเป็
นการวิจทัยยาลั
แบบผสมผสาน
คือ และ
คุณภาพ
มกันบการวิ
การด�จำัยเนิ
จยั เชิ(Qualitative
งปริมาณ Creswell,
งานวิ
จัยที่เาเนิ
กี่ยวข้
องกับจัยตัเชิวแปรมาพั
นาเป็นกรอบแนวคิด
การดร่วาเนิ
เชินงคุการวิ
ณภาพ
Research) ร่วมกั
บ การด
นการวิ
ง ปริมาณฒ(Quantitative
(2009)
ผู้วิจัยได้Creswell,
ศึกษาใน(2009)
3 ส่วผูนด้้วิจวัยยกั
ส่วนแรก
และก�ได้
ำหนดให้
จัยวทีมใน
่เกี่ยวข้องกับ
Research)
ได้นศคืึกอษาใน
3 ส่วนด้ได้วยกันการวิ
คือ ส่จวัยนแรก
ศึกษากัเบป็ผูน้บโมเดลการวิ
ริหารที่มีส่วนร่
การกาหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-Depth Interview) Berry, R. S. (1999). ส่วนที่สอง ศึ กษากับนักศึก ษา ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research)โดยใช้วิธีก ารสารวจ (Survey Research) Fowler Jr, F. J. (2013) โดยใช้ แบบสอบถาม
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ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยโปรแกรม LISREL for Windows
version 8.80 เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการ
วิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit) โดยผู้วิจัยท�ำการ
ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
(Assessment of Model Fit) โดยดัชนีที่ใช้ในการตรวจ
สอบความสอดคล้ อ งกลมกลื น ของโมเดลกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์ประกอบด้วย ดัชนีค่า Chi-Square, χ2 /df, CFI,
GFI, AGFI, RMSEA และ SRMR

ผลการวิจัย

		 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก
		 ผูว้ จิ ยั ได้สมั ภาษณ์แบบเจาะลึก เป็นการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยใช้การคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
ทีเ่ ป็นผูท้ บี่ ริหาร วางแผน หรือเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการก�ำหนด
กลยุทธ์การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุม่ รัตนโกสินทร์จำ� นวน
5 ท่าน จากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผล โดย
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกสรุปได้ดังนี้
		 ผู้ให้ข้อมูลหลัก คนที่ 1 : ให้ทัศนะเกี่ยวกับกลยุทธ์
การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการของมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของ
นักศึกษาพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏมีการบูรณาการกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด กับ
เอกลั ก ษณ์ อ งค์ ก รที่ มี ต ราสั ญ ลั ก ษณ์ ที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ที่
สามารถแสดงถึงบุคลิกเฉพาะและสามารถสร้างการรับรู้ให้
กับบุคคลที่พบเห็นได้ในครั้งแรก รวมถึงมีชื่อเสียงทางด้าน
การพัฒนาเทคโนโลยีพนื้ บ้าน เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม
กับการด�ำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น
ทีด่ แี ล้วนัน้ จะส่งผลอย่างมากต่อกลยุทธ์การสือ่ สารการตลาด
		 ผู้ให้ข้อมูลหลัก คนที่ 2 : ให้ทัศนะเกี่ยวกับกลยุทธ์
การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการของมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏนั้นส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย ค่อน
ข้างมากโดยเฉพาะกับเครื่องมือที่ใช้กระตุ้นการรับรู้ และ
การให้ทนุ การศึกษา รวมถึงการประชาสัมพันธ์ทงั้ ในรูปแบบ
ของออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจใน
มิ ติ ข อง การเลื อ กหลั ก สู ต ร และสาขาวิ ช าที่ เ ข้ า เรี ย น
		 ผู ้ ให้ข้อมูลหลัก คนที่ 3 : ให้ทัศนะเกี่ยวกับกลยุทธ์

การสื่อสารการตลาด แบบบูรณาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏว่าองค์ประกอบของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการในมิติของความแตกต่างในสื่อโฆษณารวม
ถึงการประชาสัมพันธ์ในส่วนของเอกลักษณ์และหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้มีการรับรู้อย่างทั่วถึง นั้นส่งผล
ต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ของนั ก ศึ ก ษาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยอย่างมาก กล่าวคือถ้า
มี ค วามแตกต่ า งหรื อ เอกลั ก ษณ์ ข องสื่ อ โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์รวมถึงหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของตลาด
ที่ดีและมีประสิทธิภาพก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิน
ใจเข้าศึกษาต่อที่มากขึ้นตามไปด้วย
		 ผู้ให้ข้อมูลหลัก คนที่ 4 : ให้ทัศนะเกี่ยวกับกลยุทธ์
การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการของมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏว่ามีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของ
นักศึกษา ที่โดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารองค์กรแบบ
ผสมผสานเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้
บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Building Relationship)
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและต่อเนื่อง จะท�ำให้นักศึกษา
เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏจนกลายเป็นความภักดีตอ่ แบรนด์ในทีส่ ดุ
		 ผู้ให้ข้อมูลหลัก คนที่ 5 : ให้ทัศนะเกี่ยวกับกลยุทธ์
การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการของมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏว่าส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของ
นักศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องมิติการใช้เครื่องมือสื่อสาร เช่น
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของ
คุณภาพของหลักสูตร การให้ทุนการศึกษา ที่หลากหลาย
จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้ปกครองและนักศึกษา เกิดความเชื่อถือ และการยอมรับ
ในตัวองค์กรต่อเนื่อง
		 ผลการวิเคราะห์เส้นทาง
		 ผู ้ วิ จั ย ท� ำ การวิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลเชิ ง สาเหตุ ข อง
กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการที่ มี ต ่ อ
พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ของนั ก ศึ ก ษาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย เพือ่ ท�ำการตอบค�ำถาม
การวิจัยและสมมติฐานการวิจัย โดยผู้วิจัยน�ำเสนอผลของ
อิทธิพลทางตรง (Direct Effects: DE) อิทธิพลทางอ้อม
(Indirect Effects: IE) และอิทธิพลรวม (Total Effects:
TE) ซึ่งสามารถนาเสนอผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้

1 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุของประสิทธิภาพการสอบบัญชี (Auditing Efficiency)
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุของประสิทธิภาพการสอบบัญชี เพื่อทาการตอบคาถามการ
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วิจัยและสมมติฐานการวิจัย โดยผู้วิจัยนาเสนอผลของอิทธิพลทางตรง (Direct Effects: DE) อิทธิพลทางอ้อม
(Indirect Effects: IE) และอิทธิพลรวม (Total Effects: TE) ซึ่งสามารถนาเสนอผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้

ภาพ 2 อิทธิพลเชิภาพ
งสาเหตุ
ธ์การสืขอ่ องกลยุ
สารการตลาดแบบบู
รณาการและพฤติรกณาการและพฤติ
รรมการตัดสินใจเข้
าศึกษาต่ดอสิของ		
2 อิทของกลยุ
ธิพลเชิทงสาเหตุ
ทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบู
กรรมการตั
นใจ
กษาอของนักศึกษา
เข้นัาศึกกศึษาต่
เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลต่อตัวแปรกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (SDMB)
		 พบว่
เมื่ อาพิตัจวารณาอิ
ท ธิาพวได้
ลทางตรงที
่ ง ผลต่ อ ตั ว แปร 		 (BDG)
สมมติจากการวางต
ฐานข้อที่ 1:าแหน่
งบประมาณมี
อิทธิพลทางตรง
แปรดังกล่
รับอิทธิพ่ สลทางตรงจากงบประมาณ
งแบรนด์ (BPSN)
และ

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (SDMB) พบ
ว่า ตัวแปรดังกล่าวได้รับอิทธิพลทางตรงจากงบประมาณ
(BDG) จากการวางต�ำแหน่งแบรนด์ (BPSN) และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (RHUM) โดยมีขนาดอิทธิพลทาง
ตรงเท่ากับ 0.53, 0.20 และ 0.20 ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นค่า
อิทธิพลที่มีนัยส�ำคัญทางสถิตที่ระดับ .01
		 นอกจากอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผลต่อ
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (SDMB) ยังมี
ตัวแปรอื่นๆ ที่ได้รับอิทธิพลทางตรง คือ ตัวแปรพฤติกรรม
การตั ด สิ น ใจเข้ าศึ ก ษาต่อของนัก ศึก ษา (IMCS) ได้รั บ
อิทธิพลทางตรงจากงบประมาณ (BDG) และกลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (SDMB) มีขนาดอิทธิพล
เท่ากับ -0.98 และ 1.90 ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังได้รับอิทธิพลทาง
ตรงจากพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (RHUM) โดยมี
ขนาดอิ ท ธิ พ ลเท่ ากับ 0.09 ซึ่งเป็น ค่าอิทธิพลที่ไ ม่มีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากงบ
ประมาณ (BDG) การวางต�ำแหน่งแบรนด์ (BPSN) และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (RHUM) มีขนาดอิทธิพล
เท่ากับ 1.00, 0.37 และ 0.39 ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นค่าอิทธิพล
ที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

เชิงบวกต่อกลยุทธ์การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า งบประมาณ (BDG) มีอทิ ธิพล
ทางตรงเชิ ง บวกต่ อ กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารการตลาดแบบ
บูรณาการ (SDMB) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยที่กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (SDMB)
ได้รับอิทธิพลรวมจากงบประมาณ (BDG) เท่ากับ 0.53 ซึ่ง
ทั้งหมดเป็นอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.53
		 สมมติฐานข้อที่ 2: การวางต� ำ แหน่ ง แบรนด์ มี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การวาง
ต�ำแหน่งแบรนด์ (BPSN) มีอทิ ธิพลทางตรงเชิงลบต่อกลยุทธ์
การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ (SDMB) โดยทีก่ ลยุทธ์
การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ (SDMB) ได้รบั อิทธิพล
รวมจากการวางต�ำแหน่งแบรนด์ (BPSN) เท่ากับ 0.20 ซึ่ง
ทั้งหมดเป็นอิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.20 อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
		 สมมติฐานข้อที่ 3: พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อกลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (RHUM) มีอิทธิพลทาง
ตรงเชิงบวกต่อกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
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(SDMB) โดยที่กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(SDMB) ได้รบั อิทธิพลรวมจากพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(RHUM) เท่ ากั บ 0.20 ซึ่งทั้งหมดเป็น อิทธิพลทางตรง
เท่ากับ 0.20 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
		 สมมติฐานข้อที่ 4: งบประมาณมีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า งบประมาณ (BDG) มี
อิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษา
ต่อของนักศึกษา (IMCS) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 โดยที่พฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา
(IMCS) ได้รับอิทธิพลรวมจากงบประมาณ (BDG) และ
กลยุทธ์การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ (SDMB) เท่ากับ
0.02 ซึ่งเป็นอิทธิพลทางตรงเท่ากับ -0.98 และเป็นอิทธิพล
ทางอ้อมเท่ากับ 1.00
		 สมมติฐานข้อที่ 5: พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏมีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
เข้าศึกษาต่อของนักศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (RHUM) มีอิทธิพลทาง
ตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของ
นักศึกษา (IMCS) อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยที่
พฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา (IMCS)
ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลรวมจากพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
(RHUM) และกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(SDMB) เท่ากับ 0.48 ซึ่งเป็นอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.09
และเป็นอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.39
		 จากค�ำถามการวิจัย “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ มีอทิ ธิพลอย่างไรต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
เข้าศึกษาต่อของนักศึกษา” ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การก�ำหนดสมมติฐาน
เพื่อตอบค�ำถามการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 		
		 สมมติฐานข้อที		
่ 6: กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา ผลการทดสอบ
สมมติ ฐ าน พบว่ า กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารการตลาดแบบ
บูรณาการ (SDMB) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา (IMCS) อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่พฤติกรรมการตัดสินใจ
เข้าศึกษาต่อของนักศึกษา (IMCS) ได้รับอิทธิพลรวมจาก
กลยุทธ์การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ (SDMB) เท่ากับ
1.90 ซึ่งทั้งหมดเป็นอิทธิพลทางตรง เท่ากับ 1.90 นอกจาก

นี้ พฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา (IMCS)
ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากงบประมาณ (BDG) การวาง
ต�ำแหน่งแบรนด์ (BPSN) และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ (RHUM) เท่ากับ 1.00, 0.37 และ 0.39 ตามล�ำดับ
ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล

		 ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยเหตุ งบประมาณ
(BDG) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อกลยุทธ์การสื่อสารการ
ตลาดแบบบูรณาการ (SDMB) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยทีก่ ลยุทธ์การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ
(SDMB) ได้รับอิทธิพลรวมจากงบประมาณ (BDG) เท่ากับ
0.53 ซึ่ ง ทั้ ง หมดเป็ น อิ ท ธิ พ ลทางตรงเท่ า กั บ 0.53 ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ann Gibson. (2009) ที่ท�ำการ
ศึกษาในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันการ
ศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง การจั ด ท� ำ งบประมาณที่ ป ระกอบไปด้ ว ย
งบบริหารจัดการ งบด�ำเนินการ และงบลงทุน ที่ส่งผลต่อ
กลยุทธ์การสือ่ สารการตลาดเชิงกลยุทธ์ ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า
กระบวนการจัดสรรงบประมาณนั้นจะพิจารณาจากพันธ
กิจขององค์กร รวมถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยที่งบประมาณใน
การสื่อสารแบรนด์ขององค์กรนั้นจะใช้งบประมาณในส่วน
ของงบด�ำเนินงานและงบบริหารจัดการในแต่ละปี โดยที่มี
ผู้บริหารเป็นผู้ควบคุมและดูแลให้สอดคล้องกับพันธกิจ
และนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึงรูปแบบในการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์อกี ด้วย และผลการวิเคราะห์ยงั พบอีกว่า
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (SDMB) มี
อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจเข้ า
ศึกษาต่อของนักศึกษา (IMCS) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยที่พฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของ
นักศึกษา (IMCS) ได้รับอิทธิพลรวมจากกลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ (SDMB) เท่ากับ 1.90 ซึ่งทั้งหมด
เป็นอิทธิพลทางตรง เท่ากับ 1.90 นอกจากนี้ พฤติกรรม
การตั ด สิ น ใจเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ของนั ก ศึ ก ษา (IMCS) ได้ รั บ
อิทธิพลทางอ้อมจากงบประมาณ (BDG) การวางต�ำแหน่ง
แบรนด์ (BPSN) และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(RHUM) เท่ากับ 1.00, 0.37 และ 0.39 ตามล�ำดับ ซึ่งเป็น
ค่าอิทธิพลที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Katherine Culliver, (2016) ที่ท�ำการ

Journal of the Association of Researchers
ศึกษาในเรื่องของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่ง
ผลต่อการตัดสินใจเข้าสมัครเรียนต่อของสถาบันในระดับ
อุดมศึกษาในประเทศแอฟริกา, อเมริกาและสเปน โดยมี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสาร
ทางการตลาดแบบบู ร ณาการอาทิ เ ช่ น การโฆษณาของ
มหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธ์ การมอบทุนการศึกษา
การให้อาจารย์แนะแนวออกไปให้ข้อมูลรวมถึงการตลาด
ทางตรงและการบอกปากต่อปากที่ส่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจในการสมัครเข้าศึกษาต่อของนักเรียนนักศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาตรี ซึ่งผลการวิจัยพบว่าการโฆษณาผ่าน
สื่อออนไลน์โดยเฉพาะ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนั้นส่งผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาต่อของนักเรียน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านของการรับรู้ เรือ่ งของ รายละเอียด
เรื่องหลักสูตร ท�ำเลและสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย รวม
ถึงรายชือ่ สถาบันในอุดมศึกษาต่างๆ และพบอีกว่าการตลาด
ทางตรงผ่านสื่อและการพูดปากต่อปากส่งผลอย่างมีนัย
ส�ำคัญกับการเลือกแบรนด์ของมหาวิทยาลัยและยังพบอีก
ว่าการให้ทุนการศึกษายังส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
สมัครเรียนของนักเรียนนักศึกษาในด้านการเลือกแบรนด์
หรือสถาบันการศึกษาอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ

		 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
		 เนือ่ งจากงบประมาณ การวางต�ำแหน่งแบรนด์ และ
พันธกิจ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อกลยุทธ์การสือ่ สาร
การตลาดแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนั้น ผู้
บริหารซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการมหาวิทยาลัยควรให้ความ
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ส�ำคัญกับปัจจัยเหตุด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย ใน
การพัฒนาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับกลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยผู้บริหารควรให้การ
สนับสนุนการจัดท�ำแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนได้อย่าง
สอดคล้องกับแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ
มหาวิทยาลัย
		 2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยครั้งต่อไป
			 (1) การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการน�ำตัวแปรที่ใช้
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ปท� ำ การวิ จั ย ซ�้ ำ ในบริ บ ทของ
มหาวิทยาลัยเอกชน หรือ ธุรกิจบริการด้านการศึกษาหรือ
ฝึกอบรมอืน่ ๆ ในบริบทของประเทศไทยหรือในประเทศอืน่ ๆ
เพื่อท�ำการตรวจสอบโมเดลว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ต่อไป
			 (2) การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรมีการศึกษาถึงปัจจัย
เหตุดา้ นอืน่ ๆ ที่เป็นปัจจัยเหตุที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เช่น
คุณภาพการให้บริการ ส่วนประสมการตลาดบริการ คุณค่า
ของแบรนด์ในมุมมองของลูกค้า เป็นต้น
			 (3) ข้อเสนอแนะส�ำหรับปฏิบัติ การวิจัยครั้งต่อ
ไปควรมี ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารการ
ตลาดแบบบู ร ณาการของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กั บ
มหาวิทยาลัยชั้นน�ำในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อตรวจสอบระดับของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบ
บู ร ณาการเนื่ อ งจากระดั บ มาตรฐานที่ แ ตกต่ า งกั น ของ
มหาวิ ท ยาลั ย อาจมี ผ ลต่ อ ระดั บ กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารการ
ตลาดแบบบูรณาการที่แตกต่างกัน
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