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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
ความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (2) ศึกษาภาพลักษณ์
ที่ส่งผลต่อความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้
แบบสอบถาม จ�ำนวน 400 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด ได้แก่ ด้านความสม�่ำเสมอ ด้านความ
เหมาะสม และด้านช่องทางการน�ำเสนอ ส่งผลต่อความตัง้ ใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนภาพลักษณ์ ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านคุณภาพ
บัณฑิต และด้านชื่อเสียงส่งผลต่อความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร
ทางการตลาดและภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ตั้งใจศึกษาต่อ
และน�ำไปสู่การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: ประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด ภาพลักษณ์ ความตั้งใจศึกษาต่อ สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ

Abstract
The Purposes of this research were: (1) to study the marketing communication effectiveness
effect on intention to public institute of higher education of student’s high school (2) to study the
image effect on admission intention to public institute of higher education of high school student.
The questioners were a tool for collected data from 400 high school student in Phranakhon Si
Ayutthaya. Data were analyzed using descriptive statistics include percentage, frequency, average,
standard deviation, and the analysis of multiple linear regression. The study found that marketing
communication effectiveness in consistency, context, and channel effect on admission Intention to
public institute of higher education of high school student. And the results indicated that image
in personnel, learning support, quality of graduate and reputation effects on admission intention
to public institute of higher education of high school student. Therefore, the results of this study
can be used as guideline to promote the development of marketing communications effectiveness
and the image of the higher education institutions in accordance with the needs of the admission
intention student which lead to decision to study in public institute of higher education.
Keywords: Marketing Communication Effectiveness, Image, Admission Intention, Public Institute of
Higher Education
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การศึกษาเป็นเครื่องมือและกลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้พลเมืองมีทักษะ
ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศ โดยกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 คาดหวังที่จะลด
ความแตกต่างในคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระหว่างสถานศึกษาเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคใน
การเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ใน
ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษามีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นจากอดีต อีกทั้งในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคม
อาเซียนที่มีการเปิดเสรีทางการศึกษา ในอาเซียนการศึกษาได้กลายเป็นภาคธุรกิจขนาดใหญ่และไร้
พรมแดนเป็นผลให้เกิดการแข่งขันในการให้บริการด้านการศึกษา (ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ, 2556) การเพิ่ม
ขึ้นของจ�ำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่สอดรับกับปัจจุบันที่ประเทศไทยมีอัตราการเจริญพันธ์ลดลงท�ำให้
โครงสร้างอายุของประชากรเปลีย่ นแปลง ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนของผูท้ จ่ี ะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
โดยมีรายงานจ�ำนวนประชากรจากการคาดประมาณจ�ำแนกตามอายุทวั่ ประเทศตัง้ แต่ปี พ.ศ 2553 – 2583
คาดประมาณจ�ำนวนประชากรที่มีอายุระหว่าง 15 – 24 ปี มีอัตราการลดลงอย่างต่อเนื่อง (ส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2556) ซึ่งช่วงอายุดังกล่าวเป็นช่วงอายุที่ศึกษาอยู่ในระดับ อุดมศึกษา จึงท�ำให้มีผลกระ
ทบต่อจ�ำนวนนักศึกษาที่จะเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา สถานการณ์ดังกล่าวท�ำให้สถาบันอุดมศึกษาต้องเผชิญ
กับการแข่งขันตลอดจนทัศนคติของผูส้ นใจศึกษาต่อเปลีย่ นแปลงไปในการเลือกสถาบันอุดมศึกษา ส่งผล
ให้สถาบันอุดมศึกษาต่างแสวงหากลยุทธ์เพื่อสร้างโอกาสในการจัดการศึกษา โดยพยายามสื่อสารข้อมูล
ไปยังกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการสื่อสารทางการตลาด ในการสื่อสารข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และท�ำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้สึกคล้อยตามและตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสถาบัน
การศึกษานั้น (เบญจวรรณ สุจริต, 2554) ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงจ�ำเป็นที่จะต้องท�ำการสื่อสารข้อมูล
ทางการตลาด โดยน�ำเสนอข้อมูลทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ ใช้ชอ่ งทางทีเ่ ข้าถึงผูเ้ รียนได้สะดวกรวดเร็ว สม�ำ่ เสมอ
และชัดเจน ซึ่งการสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ จะดึงดูดความสนใจและเกิดความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของสถาบันการศึกษาและน�ำไปสูค่ วามตัง้ ใจเลือกศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับ อุดมศึกษา
(ละอองดาว แก้วดี, 2557) นอกจากนั้นอีกสิ่งที่ส�ำคัญของสถาบันอุดมศึกษา คือ ภาพลักษณ์ เพราะมีผล
ท�ำให้นักเรียนตั้งใจเลือกศึกษาต่อในสถาบันนั้นๆ (ภารดี อนันต์นาวี, 2557) การที่นักเรียนจะเลือกศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรีในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาจ�ำนวนมากให้เลือกเรียนการที่จะเลือกเรียนสถาบันใด
นั้นมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาทิ เช่น ด้านสถาบัน ต้องเป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงด้าน
การเรียนการสอน ด้านเศรษฐกิจและสังคม เมื่อส�ำเร็จการศึกษาแล้วสามารถน�ำความรู้ไปประกอบอาชีพ
เพื่อเป็นรายได้ให้แก่ครอบครัว เป็นต้น (ไกรสิงห์ สุดสงวน, 2560)
ทั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เศรษฐกิจ
ภายในจังหวัดเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีนิคมอุตสาหกรรมทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง
หลายแห่งตลอดจนธุรกิจทางด้านการบริการและการท่องเทีย่ ว นอกจากนัน้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังมี
การพัฒนาทางด้านการศึกษา โดยจะเห็นได้วา่ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสถานศึกษาเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่
มีสถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาระดับอุดมศึกษาจ�ำนวนหลายแห่ง เพือ่ จะตอบสนองความต้องการพัฒนาทาง
ด้านการศึกษาอย่างไรก็ตามจากสถาณการณ์จำ� นวนประชากรในวัยเรียนทีล่ ดลงท�ำให้สถาบันการศึกษาของ
รัฐจ�ำเป็นต้องหาแนวทางในการกระตุน้ และจูงใจให้นกั เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเกิดความสนใจ
และตั้งใจที่จะศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
จากเหตุผลทีก่ ล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาประสิทธิภาพการสือ่ สารทางการตลาด และ
ภาพลักษณ์ทสี่ ง่ ผลต่อความตัง้ ใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องน�ำผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางก�ำหนดกลยุทธ์และการวางแผน
ในการก�ำหนดทิศทางส�ำหรับการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันน�ำไปสู่การพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจศึกษาต่อสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย มุ ่ ง ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการสื่ อ สารทางการตลาดและภาพลั ก ษณ์ ที่
ส่งผลต่อความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น งานวิจัย หนังสือ
เอกสาร โดยจากศึกษาแนวคิด ทฤษฎี สามารถสรุปได้ดังนี้
ประสิทธิภาพการสือ่ สารทางการตลาด หมายถึง การวางแผนทางการตลาดโดยใช้การสือ่ สารที่
หลายหลายรูปแบบมาผสมผสานกัน โดยประกอบด้วย การแจ้งข้อมูลข่าวสาร การกระตุน้ จูงใจ การระลึกถึง
ความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ลูกค้าในแต่ละด้านมีความเหมาะสม (นุจรี เตชะสุกจิ , 2557) อีกทัง้ ยังรวมถึงศักยภาพ
ความสามารถในการด�ำเนินกิจกรรมทางการตลาดทีจ่ ะสือ่ ความหมาย เพือ่ สร้างความเข้าใจและการยอมรับ
ระหว่างธุรกิจกับลูกค้า โดยมุ่งหวังให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้ (ภัทรินทร์ พลประถม, 2555)
จิตติพร วรรธนะพิศิษฎ์ (2553) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดไว้ว่าการสื่อสาร
ทางการตลาดเป็นสิ่งที่ต้องกระท�ำในการด�ำเนินธุรกิจ อาศัยปัจจัยการสื่อสารการตลาดต่างๆ เพื่อสื่อ
กลยุทธ์ทางการตลาดให้ผบู้ ริโภคได้เกิดความเข้าใจและยอมรับ กระบวนการสือ่ สารทางการตลาดสามารถ
ทีจ่ ะสือ่ สารไปยังผูบ้ ริโภคได้ในทันที โดยทีพ่ ฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีส่ ะท้อนกลับมาจะเป็นสิง่ แสดงให้เห็นถึงผล
จากการสือ่ สารการตลาด คือ เมือ่ เกิดการสือ่ สารการตลาดออกไปผูบ้ ริโภคตอบสนองกลับ ด้วยการบริโภค
สินค้าและบริการเป็นสิง่ ทีแ่ สดงให้ผบู้ ริหารและนักการตลาดเห็นถึงประสิทธิภาพของการสือ่ สารการตลาด
ทีไ่ ด้ดำ� เนินการสือ่ สารออกไป ซึง่ สามารถประเมินประสิทธิภาพการสือ่ สารทางการตลาดได้จากแนวคิดของ
Cutlip and Center (1978) ที่ได้กล่าวถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลหรือเป็นกลุ่มรวมทั้งการติดต่อ
สื่อสารมวลชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารควรยึดหลักการ 7 ประการ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ
(Credibility) คือการที่ผู้ส่งสารหรือแหล่งข่าวสารต้องมีความน่าเชื่อถือในความรู้สึกของผู้รับสาร ความ
เหมาะสม (Context) คือในการติดต่อสื่อสารจะต้องเหมาะสมกับความเป็นจริงในทางสังคม เนื้อหาสาระ
(Content) ของข่าวสารจะต้องสอดคล้องไม่ขดั ต่อระบบค่านิยม ความเชือ่ ของผูร้ บั สาร ความชัดเจน (Clarity)
ข้อมูลข่าวสารทีใ่ ช้ตอ้ งเป็นภาษาหรือถ้อยค�ำทีง่ า่ ย เพือ่ ความเข้าใจตรงกันระหว่างผูส้ ง่ และผูร้ บั สาร ความ
ต่อเนื่องและความสม�่ำเสมอ (Continuity and Consistency) จะต้องมีความต่อเนื่องในการส่งสาร คือต้อง
มีการส่งบ่อยๆ หรือมีการย�้ำหรือซ�้ำเพื่อเตือนความทรงจ�ำ ช่องทางในการสื่อสาร (Channels) ต้องเลือก
ใช้ช่องทางในการสื่อสารที่ผู้รับมีใช้อยู่หรือสามารถจะรับได้ และเป็นช่องทางที่มีความน่าเชื่อถือ ขีดความ
สามารถของผู้รับ (Capability of Audience) ต้องค�ำถึงความสามารถของผู้รับสารว่ามีขีดความสามารถใน
การรับและเข้าใจในสารนั้นอย่างไร เช่น ระดับการศึกษาของผู้รับ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึงความเหมาะ
สมในบริบททีจ่ ะศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา ของรัฐ ได้แก่ ด้านความเหมาะสม ด้านช่องทางในการสือ่ สาร
ด้านความชัดเจน และด้านความสม�่ำเสมอ เพราะปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะต้อง
ตระหนักเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการสื่อสาร
ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนผู้บริโภคหรือผู้บริการที่มีต่อหน่วยงาน
องค์กร หรือสินค้าและบริการยีห่ ้อใดยีห่ อ้ หนึ่ง ท�ำให้สงิ่ เหล่านี้อยู่เหนือหน่วยงาน องค์กร หรือสินค้าและ
บริการ คู่แข่งอื่นๆ และสามารถด�ำรงอยู่ในความทรงจ�ำและจิตใจของประชาชนผู้บริโภคหรือผู้บริการได้
(ดวงฤดี อุทัยหอม และสิทธิเสกข์ พิมพ์ธนะพูนพร, 2558)

สุทธิปริทัศน์
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Kotler (2000) ได้กล่าวถึงภาพลักษณ์ไว้วา่ ภาพลักษณ์ เป็นองค์รวมของความเชือ่ ความคิด และ
ความประทับใจของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดที่ได้รับ ซึ่งความเข้าใจและการปฏิบัติที่คนเรามีต่อสิ่งนั้นมีผลท�ำให้
ทัศนคติและการกระท�ำมนุษย์มตี อ่ สิง่ นัน้ จะมีความเกีย่ วพันกันอย่างสูงกับภาพลักษณ์ของสิง่ นัน้ โดยจะน�ำ
มาพัฒนาต่อยอดในการบริหารประกอบด้วยกัน 3 ด้าน คือ 1) ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นภาพที่เกิด
ขึ้นในใจของมนุษย์ที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร ไม่รวมถึงตัวองค์กร 2) ด้านตรายี่ห้อ เป็นภาพ
ที่เกิดขึ้นในใจของมนุษย์ที่มีต่อสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง 3) ด้านสถาบันหรือองค์กร เป็นภาพที่เกิดขึ้นในใจ
ของมนุษย์ที่มีต่อองค์กรเฉพาะภาพของตัวสถาบันหรือองค์กรเพียงส่วนเดียว อีกทั้งนงลักษณ์ อ่อนเครง,
บุศริน จันทะแจ่ม, อุทัยวรรณ สุทธิพงษ์, อนุสรณ์ กะณะศิริ และอัมพา ภาคทวี (2543) ได้กล่าวไว้ว่า
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่าย การศึกษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่น�ำ
เสนอต่อสาธารณชนจึงอาจสะท้อนออกมาได้หลายลักษณะ ได้แก่ 1) ความเชื่อถือ ประกอบด้วยด้าน
นักศึกษา คือ การที่มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสังคม
ด้านชื่อเสียง มหาวิทยาลัยมีการพัฒนา การเรียนการสอนให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับได้รับรางวัลและการ
ยกย่องจากสังคม เช่น ด้านวิชาการ และด้านสิ่งแวดล้อมและสถานที่มีการพัฒนาให้น่าอยู่และเหมาะสม
ด้านผู้บริหาร บุคลากร เป็นผู้ที่มีความสามารถและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 2) การยอมรับ
ประกอบด้วยด้านหลักสูตร คือ มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตร และสาขา
วิชามีประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนือ่ ง ด้านงานวิจยั มีความเชีย่ วชาญด้านการวิจยั
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 3) ความเลื่อมใสศรัทธา ประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยเชิญชวนบุคคลที่มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นนักศึกษาและพัฒนาให้มีศักยภาพสูงสุด สร้างชื่อ
เสียงและมีความเชี่ยวชาญ และประสบความส�ำเร็จในการท�ำงานมีความภาคภูมิใจที่จบการศึกษาจาก
สถาบัน ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์จากแนวคิดที่ได้ศึกษาเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา
จึงเลือกศึกษาภาพลักษณ์ในด้านชื่อเสียง ด้านบุคลากร ด้านหลักสูตร ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียน
รู้ และด้านคุณภาพบัณฑิต เพราะเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของสถาบัน
Fishbein and Ajzen (1980) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการกระท�ำด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action)
โดยทฤษฎีนี้พัฒนาจากพื้นฐานความเชื่อว่าการที่บุคคลจะลงมือปฏิบัติอะไรก็ตามจะต้องมีความตั้งใจใฝ่
พฤติกรรมมาก่อน ความตัง้ ใจมีอทิ ธิพล มาจากเจตคติทมี่ ตี อ่ พฤติกรรมนัน้ และการรับรูบ้ รรทัดฐานทางสังคม
ทีบ่ คุ คลนัน้ ให้การเชือ่ ถือ ซึง่ ในขณะนัน้ ความตัง้ ใจกระท�ำพฤติกรรมยังเกิดขึน้ กับความเชือ่ ในความสามารถ
ของตนเองว่าจะสามารถท�ำพฤติกรรมนัน้ ได้สำ� เร็จหรือไม่และรวมถึงการคาดหวังในผลลัพธ์ทจี่ ะเกิดขึน้ จาก
การกระท�ำพฤติกรรมนั้น สามารถอธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจได้ 3 ประการคือ 1) ปัจจัยส่วน
บุคคลเป็นทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม คือ ความรู้สึก ความเชื่อของบุคคลที่มีต่อการกระท�ำพฤติกรรมเป็น
ไปได้ทั้งทางบวกหรือทางลบ ทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมมีผลมาจากความเชื่อของผลการกระท�ำ  และ
การประเมินคุณค่าของการกระท�ำพฤติกรรม 2) ปัจจัยทางสังคม เป็นการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง หมายถึง
การรับรู้ของบุคคลที่มีต่อความคาดหวังของกลุ่มอ้างอิงที่มีความส�ำคัญกับตัวเอง คิดว่าตัวเองสมควรหรือ
ไม่สมควรที่จะกระท�ำพฤติกรรมนั้นๆ เป็นปัจจัยทางสังคม 3) ปัจจัยควบคุม เป็นการรับรู้ความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Control) คือการรับรู้ความยากง่ายในการควบคุมตนเองเพื่อให้เกิด
พฤติกรรมทีต่ งั้ ใจ รวมถึงความเชือ่ เกีย่ วกับปัจจัยเด่นทีส่ นับสนุนหรือขัดขวางทีจ่ ะเกิดขึน้ จากปัจจัยภายใน
ตัวบุคคล เช่น ข้อมูลทักษะ ความสามารถ อารมณ์ หรือปัจจัยภายนอก เช่น มีแหล่งสนับสนุนโอกาส
การทีเ่ ชือ่ ว่าเขาไม่มแี หล่งสนับสนุนและโอกาในการกระท�ำพฤติกรรมจะไม่มพี ฤติกรรมตัง้ ใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมนั้นสูง

กลุ่มอ้างอิง หมายถึง การรับรู้ของบุคคลที่มตี ่อความคาดหวังของกลุ่มอ้างอิงทีม่ คี วามสาคัญกับตัวเอง คิดว่าตัวเองสมควรหรือไม่
สมควรทีจ่ ะกระทาพฤติกรรมนัน้ ๆ เป็ นปั จจัยทางสังคม 3) ปั จจัยควบคุม เป็ นการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived
Control) คือการรับรูค้ วามยากง่ายในการควบคุมตนเองเพื่อให้เกิดพฤติกรรมทีต่ งั ้ ใจ รวมถึงความเชื่อเกีย่ วกับปั จจัยเด่นทีส่ นับสนุ นหรือ
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ขัดขวางทีจ่ ะเกิดขึน้ จากปั จจัยภายในตัวบุคคล เช่น ข้อมูลทักษะ ความสามารถ อารมณ์ หรือปั จจัยภายนอก เช่น มีแหล่งสนับสนุ น
โอกาส การทีเ่ ชื่อว่าเขาไม่มแี หล่งสนับสนุนและโอกาในการกระทาพฤติกรรมจะไม่มพี ฤติกรรมตัง้ ใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนัน้ สูง
กรอบแนวคิ ดดในการวิ
จยั จัย
กรอบแนวคิ
ในการวิ
ประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication Efficacy)
ด้านความเหมาะสม (Context)
ด้านช่องทางการนาเสนอ (Channel)
ด้านความชัดเจน (Clear)
ด้านความสม่าเสมอ (Consistency)

ภาพลักษณ์ (Image)

ด้านชือ่ เสียง (Reputation)
ด้านบุคลากร (Personnel)
ด้านหลักสูตร (Course)
ด้านสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ (Learning Support)
ด้านคุณภาพบัณฑิต (Quality of Graduate)

ความตัง้ ใจศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(Admission Intention to
Public Institute of Higher
Education)

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั

ภาพที
่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย


ระเบียบวิ ธีวิจยั
ระเบียบวิการศึ
ธีวกิจษาประสิ
ัย ทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด และภาพลักษณ์ทส่ี ่งผลต่อความตัง้ ใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ของนักเรียนชั
น
้
มั
ธ
กษาตอนปลาย
ในจังหวั่อดพระนครศรี
อยุธยา เป็ นการวิ
จยั ด้วยวิธกเี ชิษณ์
งปริทมี่สาณ
(Quantitative
การศึกยมศึ
ษาประสิ
ทธิภาพการสื
สารทางการตลาด
และภาพลั
่งผลต่
อความตัResearch)
้งใจศึกษา
ษากคืษาของรั
อ นักเรียนที
่กาลังศึกกเรีษาอยู
ธยมศึกกษาตอนปลาย
ษาชัน้ ปี ท่ี 56 ในจัในจั
งหวังดหวั
พระนครศรี
อยุธยา จอานวน
โรงเรี
ยน
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มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 56 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�ำนวน 29 โรงเรียน (ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3, 2560) โดยเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 400 ตัวอย่าง ซึง่ ก�ำหนดขนาดของกลุม่
ตัวอย่างจากการค�ำนวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ด�ำเนินการแจกแบบสอบถามจากการสุ่มตัวอย่าง
แบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มแบบช่วงชั้นอย่างมีสัดส่วน (Proportional
Stratified Random Sampling) โดยขั้นตอนที่ 1 น�ำจ�ำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 5 – 6
ทั้งหมดแบ่งเป็นกลุ่มย่อยแยกตามโรงเรียนจ�ำนวน 29 แห่ง ขั้นตอนที่ 2 สุ่มตัวอย่างจากแต่ละโรงเรียน
ตามสัดส่วนประชากร โดยผู้วิจัยเลือกแจกแบบสอบถามให้กับผู้ที่ตั้งใจจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2560 ผูว้ ิจยั ได้ด�ำเนินการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence:
IOC) โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งพบว่าทุกข้อค�ำถามมีค่าคะแนนระหว่าง 0.67 – 1.00 และได้
ด�ำเนินการทดลองใช้แบบสอบถาม (Try out) จ�ำนวน 30 ชุด จากกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง
แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และน�ำข้อมูลที่ได้มาทดสอบด้วยวิธีทางสถิติ โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ของครอ
นบรัชอัลฟ่า (Cronbach’s alpha) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ซึ่งพบว่า
ค่าที่ได้อยู่ระหว่าง 0.716 – 0.924 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์พิจารณา 0.7 (ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์, 2551) ดังนั้นจึง
สรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงสามารถน�ำไปใช้เก็บข้อมูลส�ำหรับการศึกษา ส�ำหรับสถิติที่ใช้ใน
การศึกษาประกอบด้วย สถิตเิ ชิงพรรณนา ซึง่ ใช้ในการบรรยายประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่
ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู เพือ่ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต้นกับตัวแปรตาม
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ผลการศึกษา

ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลประชากรศาสตร์
ข้อมูลประชากรศาสตร์
จ�ำนวน (ราย)
เพศหญิง
261
แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
129
ผลการเรียนสะสม 3.01–3.50
126
ศึกษาต่อคณะครุศาสตร์
84
พ่อ – แม่ เป็นผู้ดูแลและสนับสนุนทางการศึกษา
354
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001–20,000 บาท
141
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท
106
ระดับการศึกษาสูงสุดต�่ำกว่า ม.6
112

ร้อยละ
65.30
32.30
31.50
21.00
88.50
35.25
26.50
28.00

จากตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลประชากรศาสตร์ จากกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน
400 คน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.30 ก�ำลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลายชัน้ ปีที่ 56 แผนการเรียน วิทย์ – คณิต คิดเป็นร้อยละ 32.30 มีผลการเรียนสะสม 3.01 – 3.50
คิดเป็นร้อยละ 31.50 สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ คิดเป็น ร้อยละ 21.00 พ่อ – แม่
เป็นผูด้ แู ลและสนับสนุนทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 88.50 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 35.25 ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั คิดเป็นร้อย 26.50 ระดับการศึกษาสูงสุดต�ำ่ กว่า ม.6
คิดเป็นร้อยละ 28.00
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดกับ
ความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวแปร
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
VIF Tolerance
(1) ความเหมาะสม
- 0.66*** 0.67*** 0.70*** 0.45*** 2.26
0.44
(2) ช่องทางการน�ำเสนอ
0.74*** 0.74*** 0.43*** 2.84
0.35
(3) ความชัดเจน
0.71*** 0.39*** 2.71
0.37
(4) ความสม�่ำเสมอ
0.48*** 2.84
0.35
(5) ความตั้งใจศึกษาต่อ
**ระดับนัยส�ำคัญ p < 0.05, ***ระดับนัยส�ำคัญ p < 0.01
จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการสือ่ สารทางการตลาด
กับความตัง้ ใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรประสิทธิภาพการสือ่ สารทางการตลาด มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.39–0.48 ซึง่ มีคา่ ไม่เกิน
0.80 พิจารณาร่วมกับค่า VIF พบว่าค่า VIF อยูร่ ะหว่าง 2.26 – 2.84 ซึง่ ไม่เกิน 10 ส่วนค่า Tolerance พบว่า
เท่ากับ 0.35 – 0.44 ซึง่ อยูร่ ะหว่าง 0.10 – 1.00 และค่า Durbin – Watson เท่ากับ 1.72 ซึง่ มีคา่ อยูใ่ นช่วง
1.50 – 2.50 เพราะฉะนั้นผลการตรวจสอบความเป็นอิสระของตัวแปรอิสระแสดงว่าความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรอิสระ ไม่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551) จึงสามารถน�ำไปทดสอบ
สมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ ความถดถอยแบบพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) ได้สว่ นค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีค่าดังนี้ ด้านความเหมาะสม (r = 0.45, p < 0.01) ด้านช่องทางการน�ำเสนอ
(r = 0.43, p < 0.01) ด้านความชัดเจน (r = 0.39, p < 0.01) และด้านความสม�ำ่ เสมอ (r = 0.48, p < 0.01)
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ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์กับความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวแปร
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
VIF Tolerance
(1) ชื่อเสียง
- 0.70*** 0.65*** 0.60** 0.60*** 0.54*** 2.40 0.42
(2) บุคลากร
0.62*** 0.61*** 0.60*** 0.56*** 2.30 0.44
(3) หลักสูตร
0.71*** 0.69*** 0.53*** 2.64 0.38
(4) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
0.73*** 0.57*** 2.71 0.37
(5) คุณภาพบัณฑิต
0.55*** 2.56 0.39
(6) ความตั้งใจศึกษาต่อ
**ระดับนัยส�ำคัญ p < 0.05 , ***ระดับนัยส�ำคัญ p < 0.01
จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์กับความตั้งใจศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ภาพลักษณ์ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.53 – 0.57 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 0.80 พิจารณาร่วมกับค่า VIF พบว่าค่า VIF
อยู่ระหว่าง 2.30 – 2.71 ซึ่งไม่เกิน 10 ส่วนค่า Tolerance พบว่า เท่ากับ 0.37 – 0.44 ซึ่งอยู่ระหว่าง
0.10 – 1.00 และค่า Durbin – Watson เท่ากับ 1.71 ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 1.50 – 2.50 เพราะฉะนั้นผล
การตรวจสอบ ความเป็นอิสระของตัวแปรอิสระแสดงว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระไม่กอ่ ให้เกิดปัญหา
Multicollinearity (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551) จึงสามารถน�ำไปทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความ
ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได้ ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภาพ
ลักษณ์มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีค่าดังนี้ ด้านชื่อเสียง (r = 0.54,
p < 0.01) ด้านบุคลากร (r = 0.56, p < 0.01) ด้านหลักสูตร (r = 0.53, p < 0.01) ด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ (r = 0.57, p < 0.01) และด้านคุณภาพบัณฑิต (r = 0.55, p < 0.01)
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด
ตัวแปรพยากรณ์
Std. Error
Beta
t
β
(Constant)
2.16
0.19
11.67
ความเหมาะสม
0.19
0.06
0.21
3.20
ช่องทางการน�ำเสนอ
0.12
0.07
0.13
1.74
ความชัดเจน
-0.03
0.07
-0.03
-0.45
ความสม�่ำเสมอ
0.25
0.07
0.26
3.56
2
2
R=0.51, R =0.25, Adjusted R =0.25, Std Error of the Estimate=0.48
*ระดับนัยส�ำคัญ p < 0.10, **ระดับนัยส�ำคัญ p < 0.05, ***ระดับนัยส�ำคัญ p < 0.01

Sig.
0.00
0.00***
0.08*
0.66
0.00***
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จากตารางที่ 4 พบว่า ประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจศึกษา
ต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยที่ตัวแปรอิสระสามารถอธิบาย
ตัวแปรตามได้ร้อยละ 25.00 พิจารณาจากค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.25 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ในการอธิบายเท่ากับ 0.51 แสดงว่าตัวแปรอิสระสามารถอธิบายประสิทธิภาพการสื่อสารทางการ
ตลาดได้ร้อยละ 51.00 สอดคล้องกับสมมุติฐานมี 3 ด้าน คือ ด้านความเหมาะสมมีนัยส�ำคัญที่ระดับ
0.01 (β = 0.19, p < 0.01) ยอมรับสมมติฐานที่ 1.1 ด้านช่องทางการน�ำเสนอมีนัยส�ำคัญที่ระดับ
0.10 (β = 0.12, p < 0.10) ยอมรับสมมติฐานที่ 1.2 และ ด้านความสม�่ำเสมอมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.01
(β = 0.25, p < 0.01) ยอมรับสมมติฐานที่ 1.4 ส่วนด้านทีไ่ ม่สง่ ผลต่อการตัง้ ใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ คือ ด้านความชัดเจน (β = 0.03, p > 0.05) ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.3
ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณภาพลักษณ์
ตัวแปรพยากรณ์
Std. Error
Beta
t
Sig.
β
(Constant)
1.17
0.19
6.30
0.00
ชื่อเสียง
0.15
0.06
0.15
2.53
0.01***
บุคลากร
0.19
0.06
0.20
3.46
0.00***
หลักสูตร
0.06
0.06
0.06
0.98
0.33
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
0.19
0.06
0.19
3.09
0.00***
คุณภาพบัณฑิต
0.17
0.06
0.16
2.64
0.01***
R=0.65, R2=0.42, Adjusted R2 =0.42, Std Error of the Estimate=0.43
*ระดับนัยส�ำคัญ p < 0.10, **ระดับนัยส�ำคัญ p < 0.05, ***ระดับนัยส�ำคัญ p < 0.01
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 5 พบว่า ภาพลักษณ์ทสี่ ง่ ผลต่อความตัง้ ใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยทีต่ วั แปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามได้รอ้ ยละ 42.000
พิจารณาจากค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.42 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานใน การอธิบายเท่ากับ 0.65
แสดงว่าตัวแปรอิสระสามารถอธิบายประสิทธิภาพการสือ่ สารทางการตลาดได้รอ้ ยละ 65.00 สอดคล้องกับ
สมมุติฐานมี 4 ด้าน คือ ด้านชื่อเสียงมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (β = 0.15, p < 0.01) ยอมรับ
สมมติฐานที่ 2.1 ด้านบุคลากรมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 (β = 0.19, p < 0.01) ยอมรับสมมติฐาน
ที่ 2.2 ด้าน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ (β = 0.19, p < 0.01) ยอมรับสมมติฐาน
ที่ 2.4 ด้านคุณภาพบัณฑิตมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (β = 0.17, p < 0.01) ยอมรับสมมติฐาน
ที่ 2.5 ส่วนด้านที่ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐาน คือไม่ส่งผลต่อการตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
มี 1 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร (β = 0.06, p > 0.05) ปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.3
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ผลการศึกษาและการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 400 ตัวอย่าง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย แผนการเรียนวิทย์ – คณิต มีผลการเรียนช่วงระดับผลการเรียน
สะสม 3.01 – 3.50 มีความสนใจคณะที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ มีพ่อ – แม่
เป็นผู้ดูแล และสนับสนุนเรื่องการศึกษา รายได้ของผู้ปกครองเฉลี่ย ต่อเดือนคือ 10,001 – 20,000 บาท
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท และระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ปกครองต�่ำกว่า ม.6
ส�ำหรับประสิทธิภาพการสือ่ สารทางการตลาดทีส่ ง่ ผลต่อความตัง้ ใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ทางการตลาดด้านความเหมาะสม ด้านช่องทางการน�ำเสนอ และด้านความสม�ำ่ เสมอส่งผลต่อความตัง้ ใจ
ศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
ประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด ด้านความสม�่ำเสมอ ผลการศึกษาพบว่า การที่นักเรียนมัธยม
ศึกษาตอนปลายได้รับข้อมูลข่าวสารในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอย่าง
ต่อเนื่องท�ำให้เกิดทัศนคติในเชิงบวกต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ การที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐท�ำให้เกิดความคุ้นเคย และท�ำให้นึกถึงสถาบันนั้นเป็นล�ำดับแรก ส่งผลต่อความตั้งใจ
ศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอัญนา กุสิยารังสิทธิ์ (2551) ที่พบว่า
ความถีใ่ นการเปิดรับสือ่ ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักศึกษาในสถาบันการศึกษานานาชาติคอื
นักศึกษา เปิดรับสือ่ ต่างๆ จ�ำนวน 15 ครัง้ ต่อเดือนส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักศึกษา และ
สอดคล้องกับการศึกษาเขมราช ภิระบรรณ (2556) ทีพ่ บว่า ประสิทธิภาพของการสือ่ สารทางการตลาด โดย
ใช้ภาพเคลือ่ นไหวบนระบบออนไลน์ของระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนด้านการเตือนความทรงจ�ำ 
พบว่าล�ำดับแรก คือการท�ำให้ระลึกถึงชือ่ ของคณะหรือสาขาทีส่ นใจ รองลงมาคือการท�ำให้ระลึกถึงชือ่ ของ
มหาวิทยาลัย และท�ำให้ระลึกถึงข้อมูลทีน่ ำ� เสนอได้อย่างรวดเร็ว ซึง่ ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน ด้านความเหมาะสม ผลการศึกษาพบว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่
ใช้ระดับภาษาในการสือ่ สารทีเ่ หมาะสมกับนักเรียน มีการประชาพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารในช่วงเวลาทีส่ อดคล้อง
กับการจัดกิจกรรมต่างๆ น�ำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระง่ายต่อความเข้าใจของนักเรียน ข่าวสารที่
ประชาสัมพันธ์ตรงกับความต้องการ รูปแบบของสื่อออกแบบสวยงามมีความน่าสนใจ ท�ำให้อยากรู้และ
ติดตามข้อมูลข่าวสาร ส่งผลต่อความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของภัทรพร บุญวรเมธี (2548) ที่กล่าวว่าในการสื่อสารข้อมูลทางการตลาดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต้อง
ค�ำนึงถึงเนือ้ หาของข้อมูลข่าวสารทีเ่ ผยแพร่ควรมีความเหมาะสมกับผูร้ บั และสอดคล้องกับการศึกษาของ
ธนัญญา สุรนิ ทร์ศริ ริ ฐั (2550) ทีพ่ บว่า การสือ่ สารควรใช้ภาษาทีผ่ รู้ บั สามารถเข้าใจได้และในการจัดท�ำสือ่
ที่ใช้ส�ำหรับประชาสัมพันธ์ควรใช้ข้อความที่อ่านง่ายสื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจได้ทันที มีความสวยงาม
จึงจะท�ำให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร ด้านช่องทางการน�ำเสนอ ผลการศึกษาพบว่า การได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งเป็นช่องทางที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
นิยมใช้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก ไม่ยุ่งยาก หรือมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน และค้นหาข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่ต้องการ ส่งผลต่อความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่ง
สอดคล้องกับดลธร เพ็ชรสังกุล (2556) ทีพ่ บว่า ปัจจุบนั นักเรียนนิยมรับข้อมูลข่าวสารจาก สือ่ อินเทอร์เน็ต
เพราะสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทกุ ช่วงเวลา เช่น การประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ออนไลน์ และสอดคล้องกับ
การศึกษาของดวงฤทัย แก้วค�ำ และวิมลพรรณ อาภาเวท (2559) ที่พบว่า การที่สถาบันอุดมศึกษามีการ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางการสือ่ สารทีม่ คี วามหลากหลาย ได้แก่ การประชาสัมพันธ์แนะน�ำหลักสูตรจาก
สื่อหนังสือพิมพ์หรือหนังสือการศึกษา การประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายประกาศ และวิทยุ เป็นปัจจัยส�ำคัญที่
ช่วยในการตั้งใจศึกษาต่อของนักเรียน
ภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พบว่า คือภาพลักษณ์ ด้านบุคลากร ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านคุณภาพบัณฑิต และ
ด้านชื่อเสียง ทั้งนี้ภาพลักษณ์ด้านบุคลากร ผลการศึกษาพบว่า การที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีอาจารย์
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ผู้สอนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญช�ำนาญในสาขาวิชาที่สอน เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคณ
ุ วุฒกิ ารศึกษาทีเ่ หมาะสมในการสอนระดับอุดมศึกษา และเป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
ทางวิชาการ ส่งผลต่อความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สอดคล้องกับการศึกษาของธันยากร
ช่วยทุกข์เพือ่ น (2558) ทีพ่ บว่า สถาบันอุดมศึกษาทีม่ อี าจารย์เป็นผูม้ คี วามรู้ มีความเชีย่ วชาญช�ำนาญตรงกับ
สาขาที่สอนเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงประสบการณ์และมีคุณวุฒิทางด้านวิชาการมีผลต่อการเลือกเรียนในสถาบัน
และสอดคล้องกับการศึกษาของหทัยกาญจน์ สิทธิศกั ดิ์ (2559) ทีพ่ บว่า การทีอ่ าจารย์ผสู้ อนมีวฒ
ุ กิ ารศึกษา
ตรงกับสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถเข้าใจเนื้อหาในรายวิชาที่สอน เป็นผู้มีต�ำแหน่งทางวิชาการและ
มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการการศึกษา มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในวงการการศึกษา ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยเช่นกัน ด้านสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ ผลการศึกษา
พบว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการจัดพื้นที่ภายในอย่างเป็นสัดส่วน สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้
มีสอื่ การเรียนการสอนทีท่ นั สมัย มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกเพือ่ สนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน ห้อง
ปฏิบัติการตรงตามสาขาวิชา และน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนส่งผลต่อความ
ตัง้ ใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สอดคล้องกับการศึกษาของธันยากร ช่วยทุกข์เพือ่ น (2558) ทีพ่ บว่า
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมมีส่วนช่วยในการสนับสนุนให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีท�ำให้ผู้เรียนมีความ
ตั้งใจที่จะเลือกศึกษาในสถาบันนั้น และสอดคล้องกับการศึกษาของ Absher & Crawford (1996) ที่พบว่า
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกทางการศึกษา เช่น ห้องเรียน ห้องทดลอง และห้องสมุดมีความส�ำคัญในการเลือก
เรียนวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ ด้านคุณภาพบัณฑิต ผลการศึกษาพบว่า สถาบันอุดมศึกษาทีส่ ามารถ
สร้างบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาให้ได้รับการยอมรับในสังคม เมื่อส�ำเร็จการศึกษาแล้วเป็นผู้มีความรู้ความ
สามารถในทักษะวิชาชีพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ได้งานท�ำตรงตามสาขาวิชาที่ส�ำเร็จการศึกษา
ได้รับค่าตอบแทนตามวุฒิการศึกษาหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษา และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ส่งผลต่อ
ความตัง้ ใจศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สอดคล้องกับการศึกษาของศศิวมิ ล แสนเมือง (2554) ทีพ่ บว่า
สถาบันอุดมศึกษาที่สามารถสร้างบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับจากตลาดแรงงานส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสถาบันนั้น และสอดคล้องกับการศึกษาของ Cubillo, Sanchez
& Cervino (2006) ที่พบว่า ความมีคุณภาพของหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการเมื่อ
นักศึกษาที่ส�ำเร็จจากสถาบันเข้าท�ำงานได้ท�ำงานในต�ำแหน่งงานที่ดีมีผลต่อผู้เรียนในการที่จะตั้งใจเลือก
ศึกษาต่อสถาบันนั้นๆ ด้านชื่อเสียง ผลการศึกษาพบว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นที่รู้จักของบุคคล
และองค์กรต่างๆ ในสังคม การได้รับรองมาตรฐานทางการศึกษา ได้รับการยอมรับในการจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและมีความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อไปประกอบอาชีพ และ
มีผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ส่งผลต่อความตั้งใจศึกษาต่อสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของศาสตรา ยะป๊อก (2550) ที่พบว่า สถาบันการศึกษา
มีชอื่ เสียงทีด่ ี ในทุกด้านตัง้ แต่อดีตมีผลต่อการตัง้ ใจเลือกศึกษาต่อ และสอดคล้องกับการศึกษาของสุรยิ า
เสียงเย็น (2550) ที่พบว่า สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงจะได้รับการยอมรับจากสังคมจึงท�ำให้ได้รับความ
สนใจจากผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
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ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำผลการศึกษาไปใช้
การศึกษาครั้งนี้ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาสามารถน�ำผลที่ได้จากการศึกษาไปก�ำหนดแนว
นโยบายในการด�ำเนินการ เช่น
ประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด สถาบันอุดมศึกษาของรัฐควรก�ำหนดนโยบายใน
การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร เนือ้ หาของข่าวสารทีจ่ ะใช้เผยแพร่ ต้องใช้ภาษาทีเ่ หมาะสมกับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายและสามารถเข้าใจได้ง่าย เลือกใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงได้สะดวก
รวดเร็วเป็นช่องทางที่นักเรียนนิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น Facebook Line และสามารถเข้าถึงได้ทุกช่วงเวลา
ข่าวสารทีจ่ ะท�ำการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ตอ้ งมีเนือ้ หาทีค่ รบถ้วนไม่มคี วามคลุมเครือ เมือ่ นักเรียนได้
รับข้อมูลแล้วสามารถเข้าใจได้ทันทีไม่เกิดความสงสัย และมีการประชาพันธ์กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
เป็นการเชือ่ มโยงระหว่างสถาบันกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพือ่ ให้เกิดความคุน้ เคยและความผูกพัน
ภาพลักษณ์ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐควรก�ำหนดนโยบายและให้ความส�ำคัญในการคัดเลือก
อาจารย์ผสู้ อนต้องเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ มีคณ
ุ วุฒกิ ารศึกษาทีเ่ หมาะสมในการสอนระดับอุดมศึกษา
พัฒนาให้มคี วามเชีย่ วชาญช�ำนาญในสาขาวิชาทีส่ อน และสนับสนุนให้จดั ท�ำผลงานเพือ่ เป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
ทางวิชาการ อีกทั้งต้องบริหารจัดการพืน้ ที่ให้เหมาะสมกับการจัด การเรียนการสอนเพือ่ สร้างบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ มีสอื่ การเรียนการสอนทีท่ นั สมัยตรงตามสาขาวิชาทีเ่ ปิดสอน และน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ ต้องก�ำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการสร้างบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษามีความโดดเด่นในเรื่องใด และมี
การฝึกอบรมทักษะเพิม่ เติมทีจ่ ำ� เป็นในการปฏิบตั งิ านหรือจัดสอบตามมาตรฐานวิชาชีพ เพือ่ เป็นการรับรอง
นักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษาแล้วสามารถปฏิบัติงานได้จริง ตามสาขาวิชาที่ส�ำเร็จ และมีบริหารจัดการ
การเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษาอย่างเคร่งครัด
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการศึกษาต่อไป
1. ส�ำหรับการศึกษาในอนาคตผูศ้ กึ ษาอาจศึกษาประสิทธิภาพการสือ่ สารทางการตลาดด้านอืน่ ๆ
เช่น ด้านขีดความสามารถของผู้รับ ด้านความน่าเชื่อถือ เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพการสื่อสาร
ด้านอืน่ ทีส่ ง่ ผลต่อความตัง้ ใจเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์
สถาบันอุดมศึกษาให้ตรงตามความต้องการของผู้สนใจศึกษาต่อ
2. ส�ำหรับการศึกษาในอนาคตควรศึกษากลุ่มตัวอย่างในสายอาชีวะที่มีความประสงค์จะศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี หรือขยายกลุ่มตัวอย่างไปยังนักเรียนในเขตภาคกลางตอนบนทั้งหมด เพื่อให้เห็น
ภาพรวมความต้องการของผู้สนใจศึกษาต่อและสามารถน�ำมาพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้
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