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บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ือง การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน ของนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ันปีที่  1 วิทยาลัยเทคโนโลยี

รัตนโกสินทร์ มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1. เพ่ือศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการเลือก

เรียนอาชีวศึกษาเอกชนของนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี

รัตนโกสนิทร์ 2. เพ่ือเปรียบเทยีบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษา

เอกชนของนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ จ าแนก

ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ  นักเรียน ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)  ช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ จ านวน 281 คน ผู้วิจัยจึงเลือกใช้สูตร 

Cochran (1977) โดยก าหนดค่าความเช่ือม่ันที่ 95% จากการแทนค่าสูตรท าให้ได้ขนาดตัวอย่างไม่น้อย

กว่า 163 ตัวอย่าง เพ่ือป้องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงก าหนดให้

มีการส ารองเพ่ิมจ านวน 37 คน รวมแบบสอบถามที่จะท าการแจกทั้งสิ้น 200 ฉบับ เคร่ืองมือที่ใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ โรงเรียนที่เรียนก่อนเข้าศึกษา  เกรดเฉล่ียก่อนเข้าศึกษา  

สาขาวิชาที่เลือกศึกษา และรายได้เฉล่ียของครอบครัว ด้วยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละวิเคราะห์

ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความมีอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการเลือกเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ 

ด้วยการหาค่าเฉล่ีย และหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  ทดสอบสมมติฐาน โดยการใช้สถิติ  t-test 

เพ่ือเปรียบเทยีบหาความแตกต่างระหว่างเพศกับระดับความมีอทิธพิลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา

การ และใช้สถิติ  F-test เพ่ือเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ โรงเรียนที่เรียน

ก่อนเข้าศึกษา เกรดเฉล่ียก่อนเข้าศึกษา  สาขาวิชาที่เลือกศึกษา และรายได้เฉล่ียของครอบครัว กับระดับ

ความมีอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และท าการวิเคราะห์รายคู่ด้วยค่า LSD โดย

ก าหนดให้ระดับค่านัยยะส าคัญที่ 0.05 

                                                           
1
 นักศึกษาตามหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษางานค้นคว้าเฉพาะบุคคล 
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ผลของการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 

1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย โดยส่วนใหญ่โรงเรียนก่อนเข้าศึกษาเป็นโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ มีเกรดเฉล่ียก่อนเข้าศึกษา  

2.51-3.50 สาขาวิชาที่เลือกศึกษาเป็นสาขาวิชาช่างยนต์ และมีรายได้เฉล่ียของครอบครัวอยู่ที่ 15,000 – 

30,000 บาท   

2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ ส่งผลต่อการเลือกเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก เรียนอาชีวศึกษาเอกชน วิทยาลัย

เทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ีย

สงูสดุ คือ ด้านการประชาสมัพันธ ์รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านกิจกรรมการตลาด ด้านการ

สื่อสารการตลาดผ่านเคร่ืองมือสงัคมออนไลน์ ด้านการตลาดทางตรง และ ด้านการโฆษณา ตามล าดับ โดย

ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นแต่ในด้านโฆษณาที่อยู่ในระดับปานกลาง 

 

1. บทน า 

ตามที่นโยบายภาครัฐส่งเสริมในเร่ืองของการเรียนอาชีวศึกษา หน่ึงในแผนการด าเนินงานของ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ออกนโยบายมอบหมายให้ทบทวนวิธีการเสริมสร้างค่านิยมใน

การเรียนต่อสายอาชีพ เพราะที่ผ่านมาเดก็เรียนต่อสายอาชีวะน้อยกว่าที่ควร ทั้งที่ตลาดแรงงานต้องการสูง 

ซ่ึงถึงแม้จะไม่ใช่เร่ืองเร่งด่วน แต่การแก้ปัญหาน้ีกว่าจะสมัฤทธิ์ผลต้องใช้เวลาพอสมควร ดังน้ัน คณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. จึงส่งเสริมประเดน็เร่ืองที่เดก็ไทยในยุคปัจจุบัน ให้ยกเลิกค่านิยมที่ว่าการ

จบปริญญาตรีเท่าน้ันถึงจะถือว่าเป็นผู้ที่ประสบความส าเรจ็ เร่ืองน้ีถือเป็นเร่ืองที่หลายฝ่ายให้ความส าคัญ

พอสมควร แต่ยังไม่เห็นผลตอบรับที่ชัดเจนส าหรับการผลักดันให้นักเรียนหันมาเลือกเรียนสายอาชีวะ

เพ่ิมขึ้ น โดยมีการร่วมมือกันระหว่างคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มี ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ 

เลขาธิการ สอศ.และพล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก ากับ

ดูแลฝ่ายสังคมจิตวิทยา ได้มีการน าเสนอภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาและในปี

การศึกษา 2557 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีการรณรงค์ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) เพ่ือให้นักเรียนที่จบช้ันมัฐยมศึกษาที่ 3 มาเรียนต่อสายอาชีวศึกษาอย่างไรก็

ตาม ปัจจุบันยังมีนักเรียนมาเรียนไม่มากตามเป้าหมาย และยังมีปัญหานักเรียนออกกลางคัน ( ASTV 

ผู้จัดการรายวัน 3 มิถุนายน 2557) 

ด้านนโยบายของ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองหัวหน้าคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และหัวหน้าฝ่ายสงัคมจิตวิทยา ได้มอบหมายให้ทบทวนวิธีการเสริมสร้าง

ค่านิยมในการเรียนต่อสายอาชีพ เน่ืองจากที่ผ่านมาเดก็เรียนต่อสายอาชีวะไม่มาก ทั้งที่ตลาดแรงงาน

ต้องการสงู คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงต้องสร้างความคิดและค่านิยมให้เดก็เกิดความภมูิใจ

เมื่อมาเรียนสายอาชีพ และต้องท าให้เหน็ว่าเรียนอาชีวะแล้วดูดี มีรายได้สูง ได้รับการยอมรับจากสังคม 
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รวมทั้งต้องดึงคนเก่งเข้ามาเรียนให้มากขึ้น นอกจากน้ี ยังสนับสนุนให้ขยายโครงการทวิภาคีร่วมกับสถาน

ประกอบการให้มากขึ้น เพราะเช่ือว่าจะช่วยจูงใจให้เดก็เรียนอาชีวะมากขึ้น 

ทั้งน้ีการจัดการศึกษาให้กับพลเมืองเป็นหน้าที่ของรัฐ แต่เม่ือรัฐไม่สามารถจัดการศึกษาให้กับ

พลเมืองได้อย่างทั่วถึงจึงเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐ “การศึกษาเอกชน” จึงเป็น

การจัดการศึกษาเพ่ือช่วยหรือเสริมการจัดการศึกษาของรัฐ และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งทางตรง

และทางอ้อม โดยการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาเอกชน ในระบบ

จะมีการจัดการเรียนการสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) โดยมีศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน (สอช.) ภายใต้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

เป็นผู้ดูแลน้ัน มีจ านวนทั้งสิ้นถึงจ านวน 484 แห่ง ท าให้มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน

ในด้านกับโรงเรียนรัฐบาล การแข่งขันเพ่ือให้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ การแข่งขันกับกระแส

สงัคมภายใต้การควบคุม รวมถึงการแข่งขันระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนด้วยกัน (ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

, 2558 ) ท าให้สถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาเอกชนแต่ละแห่งจ าเป็นต้องพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่

ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย วางแผนพัฒนากลยุทธ์และการสื่อสารจุดเด่นของตน ซ่ึงในปัจจุบันเร่ืองของการ

สื่อสารการตลาดเพ่ือสร้างความสมัพันธอ์นัดีกบักลุ่มเป้าหมายน้ันมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากตามกระแส

ทางสงัคมที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ของนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี

รัตนโกสนิทร์ เน่ืองจากปัจจุบันสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาเอกชนมีการแข่งขันสงูข้ึนตามที่กล่าวมาแล้ว

ข้างต้น โดยข้อมูลที่ได้ในคร้ังน้ีจะสามารถน าไปเป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาเอกชน

ในการพัฒนา การวางแผนการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนอาชีวศึกษา ของนักเรียน

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสทิธภิาพต่อไป 

 

2. วตัถุประสงคก์ารศึกษา 

2.1 เพ่ือศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

ของนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสนิทร์ 

2.2 เพ่ือเปรียบเทยีบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษา

เอกชนของนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ จ าแนก

ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 

3. สมมติฐานการศึกษา 

นักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์   ที่มี

ลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการเลือกเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนแตกต่างกนั 
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4. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

4.1 สามารถน าผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา การวางแผนการสื่อสาร

การตลาดของนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ให้

เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 

4.2 เป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไปน าข้อมูลจากการวิจัยในคร้ังน้ีไป

เป็นแนวทางในการศึกษาเร่ืองที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

5. ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตด้านประชากรและพื้ น ที่  ประชากรที่ ใ ช้ ในการ วิ จัยค ร้ั ง น้ี  คือ  นัก เ รียน 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ จ านวน 281 คน (ฝ่ายประกัน

คุณภาพโรงเรียนอาชีวะ วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสนิทร์ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 

ขอบเขตดา้นเนื้ อหา ศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการตามแนวคิดของ เสรี วงษ์

มณฑา (2547) และ นภวรรณ คณานุรักษ์ (2557) แบ่งเป็น 6 ด้าน ดังน้ี 

1) ด้านการโฆษณา 

2) ด้านการประชาสมัพันธ์ 

3) ด้านการส่งเสริมการขาย 

4) ด้านการตลาดทางตรง 

5) ด้านกจิกรรมการตลาด 

6) ด้านการสื่อสารการตลาดผ่านเคร่ืองมือสงัคมออนไลน์ 

ขอบเขตดา้นระยะเวลา รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 

2560 

 

6. ระเบยีบวิธีการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสนิทร์ โดยแบ่งโครงสร้างค าถามออกเป็น 2 ส่วนดังน้ี 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามประเภท Check List  เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ

ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 5 ข้อ  ประกอบด้วย เพศ  เกรดเฉล่ียก่อนเข้าศึกษา โรงเรียนที่เรียนก่อนเข้า

ศึกษา  สาขาวิชาที่เลือกศึกษา และรายได้เฉล่ียของครอบครัว 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความมีอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา

การที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 1 

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสนิทร์ จ านวน 18 ข้อ ประกอบด้วย 

1) ด้านการโฆษณา  จ านวน 3 ข้อ 
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2) ด้านการประชาสมัพันธ์ จ านวน 3 ข้อ 

3) ด้านการส่งเสริมการขาย จ านวน 3 ข้อ 

4) ด้านการตลาดทางตรง จ านวน 3 ข้อ 

5) ด้านกจิกรรมการตลาด จ านวน 3 ข้อ 

6) ด้านการสื่อสารการตลาดผ่านเคร่ืองมือสงัคมออนไลน์ จ านวน 3 ข้อ 

เป็นข้อค าถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ โดยพิจารณา ดังน้ี  

5   หมายถึง  ระดับการมีอทิธพิลมากที่สดุ 

4   หมายถึง  ระดับการมีอทิธพิลมาก 

3   หมายถึง  ระดับการมีอทิธพิลปานกลาง 

2   หมายถึง  ระดับการมีอทิธพิลน้อย 

1   หมายถึง  ระดับการมีอทิธพิลน้อยที่สดุ 

 

7. ผลการศึกษา 

ผลการศึกษา พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก เรียน

อาชีวศึกษาเอกชน วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสงูสดุ คือ ด้านการประชาสมัพันธ ์ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านกิจกรรมการตลาด 

ด้านการสื่อสารการตลาดผ่านเคร่ืองมือสังคมออนไลน์ และด้านการตลาดทางตรง มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ

มาก อาจเน่ืองมาจาก ส่วนใหญ่วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์เข้าถึงผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนอย่าง

ทั่วถึง ท าให้เป็นที่ รู้จักอย่างแพร่หลาย อีกทั้งการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ ครูฝ่าย

ประชาสมัพันธท์ี่โทรติดตามดูแลนักเรียนต้ังแต่เข้าเรียน จนส าเรจ็การศึกษา การติดตามดูแลนักเรียนมีการ

แจ้งให้ผู้ปกครองทราบทุกคร้ังที่นักเรียนขาด  มีการมอบส่วนลด และให้ทุนเรียนฟรีแก่นักเรียนที่มีผลการ

เรียนดี  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกล้ากมล สุริยันต์ (2554) ที่ได้ท าการศึกษาเร่ือง การสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการและความพึงพอใจที่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าเคร่ืองส าอางเกาหลีแบรนด์  

ETUDE  HOUSE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และพบว่าการรับรู้ด้านการตลาดทางตรงที่มี

ค่าเฉล่ียในระดับมากเช่นกนั  

 

8. อภิปรายผลการศึกษา 

นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ที่มี

ลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการเลือกเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนแตกต่างกัน นักเรียนที่มีเพศแตกต่างกัน มีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผล

ต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแตกต่างกนั 2 ด้าน คือ ด้านการโฆษณา ด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน

เคร่ืองมือสังคมออนไลน์ นักเรียนที่มีเกรดเฉล่ียก่อนเข้าศึกษาแตกต่างกัน มีการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแตกต่างกนั 3 ด้าน คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้าน
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การส่งเสริมการขาย  และด้านการสื่อสารการตลาดผ่านเคร่ืองมือสังคมออนไลน์  นักเรียนที่มีสาขาวิชาที่

เลือกศึกษาแตกต่างกัน มีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

แตกต่างกัน 4 ด้าน คือ ด้านการโฆษณา  ด้านการประชาสัมพันธ์  ด้านการตลาดทางตรง และด้าน

กิจกรรมการตลาด  นักเรียนที่มีรายได้เฉล่ียของครอบครัวแตกต่างกัน มีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา

การที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแตกต่างกัน 1 ด้าน คือ ด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน

เคร่ืองมือสังคมออนไลน์ อาจเน่ืองมาจากนักเรียนที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกันจะสามารถรับรู้

และเข้าถึงปัจจัยทางด้านการตลาดในแต่ละด้านแตกต่างกันออกไป แต่โดยส่วนมากแล้วการประชาสัมพัน์

ถือว่าเป็นปัจจัยทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซ่ึงปัจจุบันมี

เทคโนโลยีในการช่วยประชาสมัพันธไ์ด้รวดเรว็และเข้าถึง ซ่ึงสอดคล้องกบัของ เกล้ากมล สุริยันต์ (2554) 

ที่ได้ท าการศึกษาเร่ือง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและความพึงพอใจที่มีผลต่อความภักดีต่อตรา

สนิค้าเคร่ืองส าอางเกาหลีแบรนด์  ETUDE  HOUSE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และพบว่าการ

ประชาสมัพันธมี์ส่วนช่วยในเร่ืองของการรับรู้เกี่ยวกบัตราสนิค้า (Brand Name) เช่นกนั 

 

9. ขอ้เสนอแนะ 

9.1 ด้านการประชาสัมพันธ์มีการสื่อสารตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก

เรียนอยู่ในระดับมาก โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ควรส่งเสริมในส่วนของการแนะน าการเรียนใน

สายอาชีวศึกษาของอาจารย์ฝ่ายประชาสมัพันธ์เพราะมีค่าเฉล่ียสงูกว่าข้ออื่น  

9.2 ด้านการส่งเสริมการขายมีการสื่อสารตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก

เรียนอยู่ในระดับมาก โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ควรส่งเสริมในส่วนของการให้ส่วนลดค่าเล่า

เรียนแรกเข้า 3,000 ส าหรับนักเรียนที่มาสมัครเรียน 

9.3 ด้านกจิกรรมการตลาดมีการสื่อสารตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจเลือกเรียน

อยู่ในระดับมาก โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ควรส่งเสริมในส่วนกิจกรรมการบริการวิชาการและ

วิชาชีพให้กบัโรงเรียนและชุมชน 

9.4 ด้านการสื่อสารการตลาดผ่านเคร่ืองมือสังคมออนไลน์มีการสื่อสารตลาดแบบบูรณาการที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนอยู่ในระดับมาก โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ควรส่งเสริมในส่วน

ของข้อมูลและกจิกรรมต่าง ๆ ผ่าน Facebook ของวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสนิทร์ 

9.5 ด้านการตลาดทางตรงมีการสื่อสารตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน

อยู่ในระดับมาก โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ควรส่งเสริมในส่วนของการได้รับข้อมูลโดยการบอก

ต่อแบบปากต่อปากจากอาจารย์และนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสนิทร์ 

9.6 ด้านการโฆษณามีการสื่อสารตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนอยู่ใน

ระดับปานกลาง โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ควรส่งเสริมในส่วนของการโฆษณาผ่านทางป้าย

โฆษณาบริเวณหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสนิทร์ 
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