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บทคดัย่อ 

 การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทยีบกระบวนการตัดสินใจของนักเรียนระดับมัธยมฯ

ในกรุงเทพฯโดยจ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการของกิจการเพ่ือสังคมอา-ชีฟ (a-chieve) กับกระบวนการตัดสินใจของนักเรียน

ระดับมัธยมฯในกรุงเทพฯ งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียน

ระดับมัธยมฯในกรุงเทพฯที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของ a-chieve โดยมีขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 385 คน ใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัยและท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ร้อยละ

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับการทดสอบ

สมมติฐานใช้สถิติเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบความแตกต่างส าหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มโดยใช้การวิเคราะห์

การแจกแจงแบบท ี(t-test) และในการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เพ่ือ

ใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียส าหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มข้ึนไปใช้สถิติ F-test และส าหรับการ

ทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ ผู้วิจัยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient) 

 ผลจากการวิจัย พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานศึกษา แผนการเรียน และรายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว ไม่ได้น าไปสู่กระบวนการ

ตัดสินใจที่แตกต่างกัน ในระดับนัยส าคัญที่ 0.05  ย่ิงไปกว่าน้ัน ผู้วิจัยพบว่าการสื่อสารแบบบูรณาการมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับกระบวนการตัดสินใจด้านการตระหนักรับรู้ปัญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้าน

การประเมินทางเลือก และ ด้านการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม ภาพรวมอยู่ในระดับต ่าที่ระดับนัยส าคัญ 

0.01 ส่วนด้านพฤติกรรมหลังการเข้าร่วมกิจกรรม ภาพรวมอยู่ในระดับต ่าที่ระดับนัยส าคัญ 0.05

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาการจัดการด้านการตลาด วิทยาลัยบริหารธรุกจินวัตกรรมและการบญัชี

มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
2
 ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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1. บทน า 

 กิจการเพ่ือสังคม หมายถึง กิจการที่เลง็เห็นปัญหาทางด้านสังคม ด้านสภาพแวดล้อม หรือ

ด้านเศรษฐกิจ โดยกิจการเพ่ือสังคมมีเป้าหมายเพ่ือช่วยพัฒนาสังคม สภาพแวดล้อม และเศรษฐกิจ 

มากกว่าการแสวงหาผลก าไรเพียงอย่างเดียว โดยได้น ากลยุทธ์ทางการตลาดมาประยุกต์ก่อให้เกิดรายได้

และน ารายได้มาพัฒนาเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  

 ในประเทศไทย กจิการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเรจ็น้ันมีมากมาย ซ่ึง a-chieve เป็นหน่ึงใน

กิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเรจ็ a-chieve เป็นกิจการเพ่ือสังคมด้านการศึกษาที่น าเสนอโปรแกรม

เรียนรู้เร่ืองการค้นหาตัวเองและการท าความรู้จักอาชีพกับโลกของการท างานจริงให้แก่นักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ ด้วยรูปแบบกจิกรรม workshop และ กิจกรรมทางการตลาด (event/activity) 

เพ่ือมุ่งให้นักเรียนวัยมัธยมศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวตน เรียนรู้ข้อมูลอาชีพด้วยตนเอง 

ตลอดจนรู้จักโลกการท างานจริงผ่านประสบการณ์ของตนเอง 

 แม้ว่า a-chieve จะประสบความส าเรจ็อย่างมากมายในแวดวงกิจการเพ่ือสังคมแต่ a-chieve 

กยั็งไม่เป็นที่รู้จักกับบุคคลภายนอกเท่าที่ควร โดยจากการสัมภาษณ์ คุณ นรินทร์ จิตต์ปราณีชัย เม่ือวันที่ 

1 กุมภาพันธ์ 2560 ซ่ึงเป็นหน่ึงในผู้ก่อตั้ง a-chieve และเป็นทีมประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและ

การตลาด ได้กล่าวว่า “อุปสรรคทางด้านการสื่อสารของ a-chieve  เป็นหน่ึงในปัญหาหลักๆที่ท  าให้ยังไม่

เป็นที่ รู้จัก เกิดจากด้านเทคนิคทางการสื่อสารรวมไปถึงเน้ือหาที่ต้องการที่จะสื่อสารให้กับน้องๆวัย

มัธยมศึกษายังไม่เป็นที่สนใจเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการใช้ค า หรือ รูปภาพ เพ่ือที่จะสื่อสาร

ข้อความและดึงดูดให้กบัน้องๆสนใจรวมไปถึงยังไม่สามารถจูงใจให้น้องๆมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ ทั้งน้ีอาจ

เกิดจากการที่เราไม่มีงบมาสนับสนุนในด้านการสื่อสารเท่าที่ควร” อย่างไรกต็ามแม้เคร่ืองมือทางการ

สื่อสารทางการตลาดของ a-chieve จะมีหลากหลายแต่ยังไม่สามารถสื่อสารเพ่ือจูงใจให้นักเรียนมาเข้าร่วม

กิจกรรมได้น้ัน ได้แก่ การตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดีย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทาง

การตลาด และ การตลาดทางตรง  

 งานวิจัยเล่มน้ีจึงได้จัดท าขึ้ นเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการของกิจการเพ่ือสังคมกับกระบวนการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม และเปรียบเทียบกระบวนการ

ตัดสินใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยจ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ทั้งน้ี สามารถวัด

ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือทางการสื่อสารทางการตลาด ตลอดจนสามารถน าผลจากงานวิจัยมาปรับปรุง

การสื่อสารให้มีประสทิธผิลมากยิ่งขึ้นและน าผลจากงานวิจัยมาวางแผนและพัฒนาการสื่อสารให้ครอบคลุม

มากที่สดุ 
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2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 3.1 เพ่ือเปรียบเทยีบกระบวนการตัดสินใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

โดยจ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 3.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของกิจการเพ่ือสังคม

อา-ชีฟ (a-chieve Social Enterprise) กับกระบวนการตัดสินใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน

กรุงเทพมหานคร 

 

3. สมมติฐานของการวิจยั 

 4.1 นักเรียนมัธยมศึกษาที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันจะมีกระบวนการ

ตัดสนิใจเข้าร่วมกจิกรรมแตกต่างกนั 

 4.2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

 

4. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

 5.1 สามารถวัดประสทิธผิลทางการสื่อสารแบบบูรณาการของกจิการเพ่ือสงัคม (a-chieve) 

 5.2 สามารถน าผลจากงานวิจัยมาปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสทิธผิลมากยิ่งขึ้น 

 5.3 สามารถน าผลจากงานวิจัยมาวางแผนและพัฒนาการสื่อสารให้ครอบคลุมมากย่ิงขึ้น 

 

5. แนวคิดและทฤษฎี 

 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง แนวคิดโดยการน าเคร่ืองมือการสื่อสารทาง

การตลาดที่หลากหลายมาผสมผสานกันอย่างเหมาะสมเพ่ือให้สามารถส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างชัดเจนตรง

ตามวัตถุประสงค์ทางการสื่อสารและส่งผลกระทบไปถึงผู้บริโภคมากที่สุด นธกฤต วันตะ๊เมล์ (2555) ได้

แบ่งเคร่ืองมือการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส าคัญไว้ 5 รูปแบบได้แก่ การโฆษณา การ

ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการใช้พนักงานขาย แต่ในปัจจุบันเคร่ืองมือ

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการได้ขยายเป็น 8 รูปแบบ เน่ืองจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันได้

เปล่ียนแปลงไปและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากข้ึน ดังน้ันเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 8 

รูปแบบจึงประกอบด้วย 1. การโฆษณา 2. การส่งเสริมการขาย 3. กิจกรรมทางการตลาด 4. การ

ประชาสัมพันธ์ 5. การตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดีย 6. การตลาดผ่านทางโทรศัพท์เคล่ือนที่หรือ

สมาร์ทโฟน 7. การตลาดทางตรงและฐานข้อมูล 8. การขายโดยบุคคล (Narayana Rao, 2015) 

 ชมพูนุท นุตาคม (2544). หลักการสื่อสารการตลาด ได้กล่าวว่า ก่อนที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจ

ซ้ือสินค้าจะต้องผ่านขั้นตอนทางความคิด ซ่ึงเรียกว่ากระบวนการตัดสินใจซ้ือประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 

ได้แก่ 1. การตระหนักหรือรับรู้ปัญหา (Problem recognition) 2. การหาข้อมูลข่าวสาร (Information 
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search) 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternative) 4. การตัดสินใจซ้ือ(purchase decision) 5. 

ทศันคติหลังซ้ือ (Post-purchase decision) 

 

6. กรอบแนวคิดในการวิจยั 

         ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั 

การวิจัยน้ี ผู้วิจัยท าการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative research) ที่ใช้การวิจัยแบบส ารวจ 

(Survey research method) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูล และให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยก าหนดขั้นตอนการวิจัยดังน้ี 

 6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นชายและหญิงที่มี

อายุอยู่ในช่วง 12 ถึง 19 ปี ซ่ึงอยู่ในช่วงวัยมัธยมศึกษาที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในงาน ฟัก ฝัน เฟส ในวันที่ 

25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้ท าการก าหนดขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามโอกาสทางสถิติ(Non-Probability Sampling) 

ซ่ึงจะท าการสุ่มแบบโดยบังเอิญ(Accidental Sampling) โดยคัดเลือกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ฟัก ฝัน 

การสือ่สารแบบบูรณาการ (IMC) 

- การตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดีย

(Online Marketing and Social 

Media) 

- การโฆษณา (Advertising) 

- การประชาสมัพันธ์ (public relations) 

- กจิกรรมทางการตลาด (Event 

Marketing) 

- การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 

 

กระบวนการตดัสินใจ 

- การตระหนักหรือรับรู้ปัญหา 

(Problem recognition) 

- การหาข้อมูลข่าวสาร (Information 

search) 

- การประเมินทางเลือก (Evaluation 

of alternative) 

- การตัดสนิใจซ้ือ (purchase 

decision) 

- ทศันคติหลังซ้ือ (Post-purchase 

decision) 

ลกัษณะบุคคล 

- เพศ 

- อายุ    

- ระดับการศึกษา 

- สถานศึกษา (โรงเรียนเอกชน/รัฐบาล) 

- แผนการเรียน 

- รายได้เฉล่ียต่อเดือน (ครอบครัว) 
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เฟส”  ที่ a-chieve เป็นผู้จัดกจิกรรม ซ่ึงยอมรับความคลาดเคล่ือนที่เกิดข้ึนจากการสุ่มตัวอย่างตามตาราง

ของ Yamane โดยก าหนดความเช่ือมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกนิ 5%  

ในการวิจัยคร้ังน้ีมีขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวนมากกว่า 10,000 คน ซ่ึงเมื่อเทียบในตาราง

ของ Yamane แล้วจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นจ านวน 385 คน 

 6.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งเป็น 

3 ส่วน ดังน้ี  

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ การรับรู้และพฤติกรรม

การเข้าร่วมกจิกรรมของ a-chieve  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความส าคัญของเคร่ืองมือทางการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการ (a-chieve)ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ โดยแบบสอบถามเป็นในรูปแบบ

ของลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนทั้งหมดเป็น 5 ระดับคือ มีอิทธิพลมากที่สุด ให้ 

5 คะแนน จนถึงมีอทิธพิลน้อยที่สดุ 1 คะแนน 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเหน็ในกระบวนการตัดสินใจเข้าร่วม

กจิกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามเป็นในรูปแบบของลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยเกณฑ์

การให้คะแนนมีทั้งหมดเป็น 5 ระดับคือ เหน็ด้วยมากที่สุด ให้ 5 คะแนน จนถึง เหน็ด้วยน้อยที่สุดให้ 1 

คะแนน 

6.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและวิธกีารวิเคราะห์ข้อมูล  

  ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ การรับรู้และพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของ 

a-chieve วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ด้วยวิธีการหาค่าความถี่ (Frequency) 

และค่าร้อยละ (Percentage) 

  ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความส าคัญของเคร่ืองมือทางการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการ (a-chieve)ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณา 

(Descriptive Statistics) ด้วยวิธีการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

  ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเหน็ในกระบวนการตัดสินใจเข้าร่วม

กิจกรรม วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ด้วยวิธีการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Research) ดังน้ี 

  ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 วิเคราะห์หาความแตกต่างของตัวแปรระหว่างลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์กบักระบวนการตัดสนิใจเข้าร่วมกจิกรรม โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การแจกแจงแบบท ี(t-

test) และการวิเคราะห์การแปรปรวน Analysis of Variance (ANOVA) หรือ F- Test  

  ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 การสื่อสารแบบบูรณาการมีความสัมพันธ์กับกระบวนการ

ตัดสนิใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรการ
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สื่อสารแบบบูรณาการ ประกอบด้วย การตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดีย การโฆษณา การประชาสัมพันธ ์

กจิกรรมทางการตลาด และการตลาดทางตรง กบักระบวนการตัดสนิใจโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของ

เพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

 

7. ผลการศึกษา 

  การวิจัยในคร้ังน้ีได้ท าการศึกษาและเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 385 คน เพ่ือเปรียบเทียบ

และศึกษาความสมัพันธข์องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและกระบวนการตัดสินใจสามารถสรุปผล

ออกมาได้ ดังน้ี 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทางด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ การรู้จัก และพฤติกรรมการเข้าร่วม

กิจกรรมของ a-chieve ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 16-19 ปี ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่5 ศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ รายได้เฉล่ียต่อเดือน

ของครอบครัวอยู่ระหว่าง 30,000 – 40,000 บาทซ่ึงอยู่ในฐานะปานปลาง (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 

2558) รู้จัก a-chieve มาก่อนร้อยละ 51.69 แต่ยังมีผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนที่มาเข้าร่วมโครงการ 

ฟัก ฝัน เฟส ของ a-chieve แต่ไม่ทราบว่าเป็นกจิกรรมของ a-chieve ร้อยละ 48.31 ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่รู้จักผ่านทางเพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 57.92 ช่องทางการสื่อสารสามอันดับแรกที่ ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จัก a-chieve ได้แก่ Facebook ร้อยละ 79.22 Website ร้อยละ 31.69 และ

Twitter ร้อยละ 12.21 ตามล าดับ กิจกรรมของ a-chieve ที่ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักมากที่สุดคือ 

กิจกรรมฟัก ฝัน เฟส ร้อยละ 96.36 รองลงมาเป็นกิจกรรมโตแล้วไปไหน ร้อยละ 23.12 กิจกรรมเปิด

โลกอาชีพ ร้อยละ 16.36 และกิจกรรม talk ชิด ร้อยละ 5.97 ตามล าดับ การเข้าร่วมกิจกรรมของ a-

chieve ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเคยเข้าร่วมกิจกรรมของ a-chieve และผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

เคยเข้าร่วมโครงการ ฟัก ฝัน เฟส  รองลงมาเป็นกิจกรรม talk ชิด ร้อยละ 3.38 กิจกรรมโตแล้วไปไหน 

และกิจกรรมเปิดโลกอาชีพ ร้อยละ 1.80 ความรู้สึกหลังเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมี

ความรู้สึกดี ร้อยละ 60 รองลงมา ความรู้สึกดีเย่ียม ร้อยละ 30.91 รู้สึกเฉยๆ ร้อยละ 8.05 และไม่

ประทบัใจ ร้อยละ 1.04 ตามล าดับ 

  ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านระดับความส าคัญของเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มี

อทิธพิลต่อกระบวนการตัดสนิใจ  

   เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเข้าร่วม

กิจกรรมโดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.80 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.54 เมื่อพิจารณา

รายข้อโดยเรียงจากมีอิทธิพลมากไปน้อย พบว่ามี4 ด้านที่มีอิทธิพลอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการตลาด

ออนไลน์และโซเชียลมีเดียมีค่าเฉล่ียมากที่สุด อยู่ที่ 4.04 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.61 และช่องทางที่

มีอิทธิพลมากที่สุด คือ Facebook Twitter Instagram และ Blog มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.36 และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานอยู่ที่ 0.68 รองลงมาได้แก่ด้านกิจกรรมทางการตลาด มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.03 และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานอยู่ที่ 0.71 ด้านการประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ที่  3.95 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.71 
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และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.72 และมีด้านเดียวที่มีอิทธิพลในระดับปานกลาง น่ันคือ ด้านการ

โฆษณาที่มีค่าเฉล่ียอยู่ที่  3.06 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 1.00   

  ส่วนที่  3 ข้อมูลระดับความคิดเห็นในกระบวนการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ระดับความคิดเห็นในกระบวนการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม

โดยรวมมีระดับความคิดเหน็อยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านพฤติกรรมหลัง

การเข้าร่วมกิจกรรม และด้านการตระหนักถึงปัญหา มีระดับความคิดเหน็อยู่ในระดับเหน็ด้วยมากที่สุด 

โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.35 และ 4.24 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.61 และ 0.50ตามล าดับ ส่วนระดับ

ความคิดเหน็ด้วยมาก ได้แก่ ด้านการประเมินทางเลือก และด้านการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเฉล่ีย

เท่ากันอยู่ที่ 4.07 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.64 และ 0.67 ด้านการแสวงหาข้อมูล มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 

4.03 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.63 ตามล าดับ  

  ส่วนที่ 4 ข้อมูลเชิงปริมาณ  

  สมมติฐานขอ้ที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานศึกษา แผนการเรียน รายได้เฉล่ียต่อครัวเรือน มีกระบวนการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมที่

แตกต่างกนั ผลจากการวิจัยพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานศึกษา แผนการเรียน และรายได้เฉล่ีย

ต่อเดือน (ครอบครัว) มีกระบวนการตัดสนิใจที่ไม่แตกต่างกนั ในระดับนัยส าคัญที่ 0.05 แต่เม่ือพิจารณา

รายด้านพบว่า นักเรียนมัธยมฯที่มีเพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจในด้านการตระหนัก

รับรู้แตกต่างกนัที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 นักเรียนมัธยมศึกษามัธยมฯที่มีช่วงอายุแตกต่างกันมีกระบวนการ

ตัดสนิใจแตกต่างกนั ในด้านการตระหนักถึงปัญหา และด้านการตัดสนิใจเข้าร่วมกจิกรรมที่ระดับนัยส าคัญ 

0.05 นักเรียนมัธยมศึกษาฯที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีกระบวนการตัดสินใจที่แตกต่างกันสองด้าน 

ได้แก่ ด้านตระหนักถึงปัญหา และด้านการประเมินทางเลือกที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 นักเรียนมัธยมศึกษาฯ

ที่มีแผนการเรียนแตกต่างกันมีกระบวนการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมที่แตกต่างกันสองด้าน ได้แก่ ด้าน

ตระหนักถึงปัญหา และ ด้านพฤติกรรมหลังการเข้าร่วมกิจกรรมที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 นักเรียนมัธยมฯที่

ครอบครัวมีรายได้แตกต่างกนัมีกระบวนการตัดสินใจที่แตกต่างกันสองด้าน ได้แก่ ด้านการแสวงหาข้อมูล 

และด้านการตัดสนิใจเข้าร่วมกจิกรรมที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังตาราง 5.1 

ตาราง 5.1 เปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครโดย

จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
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ลักษณะทาง

ประชากร

ศาตร์ 

กระบวนการตัดสนิใจด้าน 

ด้านการ

ตระหนักถึง

ปัญหา 

ด้านการ

แสวงหา

ข้อมูล 

ด้านการ

ประเมิน

ทางเลือก 

ด้านการ

ตัดสนิใจเข้า

ร่วมกจิกรรม 

ด้านพฤติกรรม

หลังการเข้าร่วม

กจิกรรม 

เพศ 

t = -2.33 

sig = 0.02* 

t = -0.40 

sig = 0.69 

t = 0.19 

sig = 0.85 

t = 1.65 

sig = 0.10 

t = -1.04 

sig = 0.73 

อายุ 

t = 2.64 

sig = 0.01* 

t = -0.52 

sig = 0.60 

t = -0.96 

sig = 0.34 

t = 2.13 

sig = 0.03* 

t = 1.47 

sig = 0.14 

ระดับ

การศึกษา  

F = 3.13 

sig = 0.01* 

F = 1.94 

sig = 0.09 

F = 2.66 

sig = 0.02* 

F = 1.67 

sig = 0.14 

F = 0.64 

sig = 0.67 

สถานศึกษา  

t = 0.00 

sig = 1.00 

t = 0.54 

sig = 0.59 

t = -0.48 

sig = 0.63 

t = -1.17 

sig = 0.24 

t = 0.29 

sig = 0.77 

แผนการ

เรียน  

F = 2.87 

sig = 0.02* 

F = 1.26 

sig = 0.28 

F = 0.80 

sig = 0.52 

F = 1.85 

sig = 0.12 

F = 2.39 

sig = 0.05* 

รายได้เฉล่ีย

ต่อเดือน

(ครอบครัว) 

F = 1.83 

sig = 0.12 

F = 2.39 

sig = 0.05* 

F = 0.77 

sig = 0.55 

F = 3.84 

sig = 0.00* 

F = 0.28 

sig = 0.89 

* มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

 สมมติฐานขอ้ที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของกิจการเพ่ือ

สังคมอา-ชีฟ (a-chieve Social Enterprise) กับกระบวนการตัดสินใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน

กรุงเทพมหานคร ผลจากการวิจัย พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพันธ์เชิงบวก กับ

กระบวนการตัดสินใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยระดับความสัมพันธ์ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับต ่า โดยสามารถพิจารณาได้จากตาราง 5.2  
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ตาราง 5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของกิจการเพ่ือสังคมอา-ชีฟ (a-

chieve Social Enterprise) กบักระบวนการตัดสนิใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

การสื่อสารแบบ

บูรณาการ 

กระบวนการตัดสนิใจด้าน 

ด้านการ

ตระหนักถึง

ปัญหา 

ด้านการ

แสวงหา

ข้อมูล 

ด้านการ

ประเมิน

ทางเลือก 

ด้านการ

ตัดสนิใจเข้า

ร่วมกจิกรรม 

ด้านพฤติกรรม

หลังการเข้าร่วม

กจิกรรม 

การตลาด

ออนไลน์และ

โซเชียลมีเดีย  

r = 0.19 

sig = 

0.00013** 

r = 0.51 

sig = 

0.00000** 

r = 0.45 

sig = 

0.00000** 

r = 0.33 

sig = 

0.00000** 

r = 0.37 

sig = 

0.00000** 

การโฆษณา  

r = 0.22 

sig = 

0.00002** 

r = 0.29 

sig = 

0.00000** 

r = 0.20 

sig = 

0.00009** 

r = 0.21 

sig = 

0.00005** 

r = 0.11 

sig = 

0.03720* 

การ

ประชาสมัพันธ ์ 

r = 0.34 

sig = 

0.00000** 

r = 0.33 

sig = 

0.00000** 

r = 0.41 

sig = 

0.00000** 

r = 0.03 

sig = 

0.00000** 

r = 0.27 

sig = 

0.00000** 

กจิกรรมทาง

การตลาด 

r = 0.26 

sig = 

0.00000** 

r = 0.33 

sig = 

0.00000** 

r = 0.44 

sig = 

0.00000** 

r = 0.35 

sig = 

0.00000** 

r = 0.30 

sig = 

0.00000** 

การตลาด

ทางตรง  

r = 0.15 

sig = 

0.00299** 

r = 0.29 

sig = 

0.00000** 

r = 0.30 

sig = 

0.00000** 

r = 0.34 

sig = 

0.00000** 

r = 0.21 

sig = 

0.00003** 

* มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

** มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของกิจการ

เพ่ือสังคม (a-chieve) กับกระบวนการตัดสินใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังน้ี 

 1. ระดับความส าคัญเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ

ตัดสนิใจ ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการตลาดออนไลน์และโซเชียล

มีเดียในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีอิทธิพลมากที่สุดของด้านการตลาดออนไลน์และ

โซเชียลมีเดียคือ Facebook Twitter Ig blog ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.36 และจากผลการวิจัยด้านการรับรู้
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พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากรู้จัก a-chieve ผ่านทาง Facebook รองลงมารู้จักผ่านทาง Website 

และรู้จักผ่านTwitter ดังน้ันจึงสอดคล้องกบัวิจัยของ สราวุฒิ ตรีรัตน์ตระกูล (2556) ที่กล่าวว่าการเปิดรับ

ข้อมูลข่าวสารจากสื่ออนัดับแรก คือ สื่อออนไลน์หรืออนิเตอร์เนต็ และวัยรุ่นนิยมเข้าชมเวบ็ไซต์ Facebook 

เป็นจ านวนมาก ดังน้ันสื่ออนิเตอร์เนต็จึงเป็นสื่อที่มีอทิธพิล ต่อการรับรู้ข่าวสารของวัยรุ่น และการรับรู้จาก

สื่อน้ันมีการเปล่ียนแปลงไปจาก 5-10 ปีก่อน  

 2. ระดับความคิดเหน็ในกระบวนการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม จาก

ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเข้าร่วมกิจกรรมกับกิจการเพ่ือสังคม (a-chieve) เพราะผู้ตอบ

แบบสอบถามต้องการหาแรงบันดาลใจและต้องการสร้างความเช่ือมั่น ต้องการทราบว่ามีความถนัดและ

เหมาะสมกับอาชีพใด และมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพยังไม่เพียงพอ ซ่ึงตรงน้ี a-chieve สามารถท าให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามตระหนักถึงสิ่งที่มีปัญหาได้อย่างชัดเจนและสามารถหาทางแก้ไขปัญหาและท าให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามรู้สกึได้รับความรู้และประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับแรงบันดาลใจหรือได้รับความ

เช่ือมั่นจากการเข้าร่วมกิจกรรม และพร้อมที่จะแนะน าให้ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงตัวผู้ตอบ

แบบสอบถามเองถ้ามีโอกาสผู้ตอบแบบสอบถามยังยินดีที่จะเข้าร่วมกจิกรรมอื่นๆที่ a-chieve เป็นผู้จัดอีก

คร้ังอย่างแน่นอน นอกจากน้ีการที่ทมีงานให้ค าปรึกษาได้ดีกเ็ป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่ท  าให้ผู้ตอบแบบสอบถาม

เข้าร่วมกิจกรรม ดังน้ันจึงสอดคล้องกับผลการวิจัยด้านความรู้สึกหลังเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้สึกดี ร้อยละ 60 และรู้สึกดีเย่ียม ร้อยละ 30.91 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด

ของชมพูนุท นุตาคม (2544) ที่กล่าวว่า การตระหนักหรือรับรู้ปัญหา หมายถึง การที่ผู้บริโภครับรู้ปัญหา 

และต้องการบางสิ่งบางอย่างเพ่ือตอบสนองต่อความพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางด้านอารมณ์หรือ

เหตุผลอย่างใดอย่างหน่ึง ในขั้นตอนน้ีผู้ส่งสารสามารถใช้การโฆษณาหรืออื่นๆ เพ่ือดึงดูดหรือโน้มน้าวให้

ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาของผู้บริโภค ตลอดจนถึงสร้างทศันคติหลังการซ้ือ ถ้าผู้บริโภคเกิดความพึง

พอใจกจ็ะเกดิการซ้ือซ า้หรือบอกต่อในด้านบวก  

 3. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน

กรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ในภาพรวม  พบว่า เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานศึกษา แผนการเรียน รายได้เฉล่ียต่อครัวเรือน ไม่ได้น าไปสู่กระบวนการตัดสินใจที่

แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 แต่เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า นักเรียนมัธยมฯที่มีเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา และแผนการเรียนที่แตกต่างกันส่งผลให้มีกระบวนการตัดสินใจแตกต่างกัน อย่างมีระดับ

นัยส าคัญที่ 0.05 ในด้านการตระหนักรับรู้ อาจเน่ืองมาจากการรับรู้ปัญหาที่แตกต่างกนั เม่ือ พิจารณาเป็น

รายคู่พบว่า เพศหญิงมีค่าเฉล่ียที่สูงกว่าเพศชาย อายุ ช่วงอายุ 12-15 ปีมีค่าเฉล่ียสูงกว่าช่วงอายุ 16-19 

ปี ซ่ึงอาจเกิดจากนักเรียนมัธยมฯต้นจะต้องมีการเลือกแผนการเรียนและมีระยะเวลาเตรียมความพร้อม

มากกว่านักเรียนมัธยมฯปลาย ระดับการศึกษา นักเรียนมัธยมฯช้ันปีที่1 มีกระบวนการตัดสินใจแตกต่าง

กบันักเรียนมัธยมฯช้ันปีที่3, ปีที่4, ปีที่5 และ นักเรียนมัธยมฯช้ันปีที่2 มีกระบวนการตัดสินใจแตกต่างกับ

นักเรียนมัธยมฯช้ันปีที่4, ปีที่5 แผนการเรียน นักเรียนมัธยมฯที่ศึกษาแผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์มี

กระบวนการตัดสินใจแตกต่างกับนักเรียนมัธยมฯที่ศึกษาแผนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ นักเรียน
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มัธยมฯที่ครอบครัวมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีกระบวนการตัดสินใจแตกต่างกันในด้านการ

แสวงหาข้อมูลอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่พบว่า นักเรียนมัธยมฯที่ครอบครัวมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 60,000 บาท มีกระบวนการตัดสินใจที่แตกต่างกับ นักเรียนมัธยมฯที่ครอบครัวมี

รายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 30,000 บาทและนักเรียนมัธยมฯที่ครอบครัวมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 

30,000 - 40,000 บาท นักเรียนมัธยมฯที่ระดับการศึกษาแตกต่างกนัมีกระบวนการตัดสนิใจแตกต่างกัน

ในด้านการประเมินทางเลือกอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่พบว่า นักเรียนมัธยมฯช้ันปีที่

5 มีกระบวนการตัดสนิใจที่แตกต่างกบั นักเรียนมัธยมฯช้ันปีที่1, ปีที่3, ปีที่4 และนักเรียนมัธยมฯช้ันปีที่3 

มีกระบวนการตัดสินใจที่แตกต่างกับนักเรียนมัธยมฯช้ันปีที่6 นักเรียนมัธยมฯที่อายุและรายได้เฉล่ียต่อ

เดือนแตกต่างกนัมีกระบวนการตัดสนิใจแตกต่างกนัในด้านการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญ

ที่ 0.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่พบว่า นักเรียนมัธยมฯที่ครอบครัวมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 30,000 

บาทมีกระบวนการตัดสินใจแตกต่างกับ นักเรียนมัธยมฯที่ครอบครัวมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 

50,001-60,000 บาทและนักเรียนมัธยมฯที่ครอบครัวมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 60,000 บาท 

นักเรียนมัธยมฯที่มีแผนการเรียนที่แตกต่างกันมีกระบวนการตัดสินใจแตกต่างกันในด้านพฤติกรรมหลัง

การเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่พบว่า นักเรียนมัธยมฯที่มีแผนการ

เรียนแตกต่างกนัมีกระบวนการตัดสนิใจที่แตกต่างกนั  นักเรียนมัธยมฯที่ศึกษาแผนการเรียนศิลปศาสตร์-

ภาษาศาสตร์มีกระบวนการตัดสินใจแตกต่างกับนักเรียนมัธยมฯที่ศึกษาแผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

และ แผนอื่นๆ แผนอื่นๆหมายถึงนักเรียนในระดับช้ันมัธยมฯตอนต้นบางโรงเรียนที่ยังไม่ได้แยกแผนการ

เรียน ซ่ึงในภาพรวมผลการวิจัยสอดคล้องกบังานวิจัยของสณุีรัตน์ จิรเกรียงไกร ที่ท  าวิจัยเร่ือง การรับรู้การ

สื่อสารทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เวชส าอางในร้านขายยาใน

กรุงเทพมหานครที่ผลการศึกษาพบว่า เพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกันมี

กระบวนการตัดสนิใจซ้ือที่ไม่แตกต่างกนั  

 4. ความสมัพันธร์ะหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของกิจการเพ่ือสังคมอา-ชีฟ (a-

chieve Social Enterprise) กับกระบวนการตัดสินใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีความสมัพันธก์บักระบวนการตัดสินใจของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครในเชิงบวกทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นเป็นรายด้านแล้วพบว่า ดา้น

การตระหนกัรบัรูปั้ญหา มีความสัมพันธ์กับเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการภาพรวมอยู่ใน

ระดับต ่า เมื่อพิจารณาแต่ละเคร่ืองมือการสื่อสารพบว่า ด้านการตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดีย การ

โฆษณา กจิกรรมทางการตลาด และ การตลาดทางตรง มีความสมัพันธก์บัการตระหนักรับรู้ปัญหาในระดับ

ต ่ามาก ตามล าดับ และด้านการประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ในระดับต ่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของสุณีรัตน์ จิรเกียงไกร. (2551). ที่วิจัยได้ว่า กระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์

เวชส าอางค์ด้านการตระหนักถึงปัญหามีความสัมพันธ์กับเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดในทุกด้าน ดา้น

การแสวงหาขอ้มูลมีความสมัพันธก์บัเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการภาพรวมอยู่ในระดับต ่า 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดีย มีความสัมพันธ์ในระดับปาน
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กลาง การประชาสมัพันธแ์ละกจิกรรมทางการตลาด มีความสมัพันธก์บัการตระหนักรับรู้ปัญหาในระดับต ่า 

การโฆษณา และการตลาดทางตรง มีความสัมพันธ์ในระดับต ่ามาก ตามล าดับ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 

ดา้นการประเมินทางเลือกมีความสมัพันธก์บัเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการภาพรวมอยู่ใน

ระดับต ่า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดีย การประชาสัมพันธ ์

และกจิกรรมทางการตลาด มีความสมัพันธใ์นระดับต ่า การโฆษณาและ การตลาดทางตรง มีความสัมพันธ์

ในระดับต ่ามาก ตามล าดับ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 ดา้นการตดัสินใจเขา้ร่วมกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับ

เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการภาพรวมอยู่ในระดับต ่า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน

การตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดีย การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางการตลาด และการตลาดทางตรง มี

ความสัมพันธ์ในระดับต ่า ตามล าดับ และการโฆษณา มีความสัมพันธ์ในระดับต ่ามากที่ระดับนัยส าคัญ 

0.01 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรสุธี เหล่าปาสี ที่ได้ผลลัพธ์จากการวิจัยคือ การประชาสัมพันธ ์

การตลาดทางตรง และการโฆษณา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือในระดับปาน

กลาง ทั้งน้ี อาจเกิดจากผลิตภัณฑ์และปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันจึงท าให้ผลการวิจัยแตกต่างกัน ดา้น

การพฤติกรรมหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

ภาพรวมอยู่ในระดับต ่า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดีย มี

ความสัมพันธ์ในระดับต ่า ส่วนการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางการตลาด และการตลาดทางตรง มี

ความสมัพันธใ์นระดับต ่ามาก ตามล าดับ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 และการโฆษณา มีความสัมพันธ์ในระดับ

ต ่ามาก ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  

 

9. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าผลไปใช ้   

 ผลจากการศึกษาวิจัยเร่ืองความสมัพันธร์ะหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของกิจการ

เพ่ือสังคมอา-ชีฟ (a-chieve Social Enterprise) กับกระบวนการตัดสินใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ท าให้ทราบถึงเคร่ืองมือการสื่อสารทางการตลาดที่ มีอิทธิพลต่อ

กระบวนการตัดสินใจ ทัศนคติและความพึงพอใจรวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ

การตลาดของ a-chieve โดยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

 1. ควรส่งเสริมและให้ความส าคัญกับเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดทางด้านการตลาด

ออนไลน์และโซเชียลมีเดียมากที่สุด เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจสูงที่สุด 

รวมทั้งเป็นช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด และจากผลการศึกษาในเร่ืองของความสัมพันธ์ในด้านการตลาด

ออนไลน์และโซเชียลมีเดียน้ันมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับด้านการแสวงหาข้อมูลอีกด้วย 

ส่วนกจิกรรมทางการตลาด การประชาสมัพันธ ์และการตลาดทางตรง ควรให้ความส าคัญรองลงมา  

 2. ควรให้ความส าคัญในด้านเน้ือหาของกิจกรรม และการจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือให้ค้นหาได้

สะดวก พร้อมทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมควรเดินทางสะดวก จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนมัธยมฯมี

ความคิดเหน็ว่าก่อนสมัครจะหาข้อมูลอย่างละเอียด โดยในด้านของการแสวงหาข้อมูลนักเรียนมัธยมฯมี
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ความเหน็ด้วยมากที่สุด และในด้านประเมินทางเลือกการตรวจสอบเส้นทางสถานที่จัดงาน (การเดินทาง

สะดวกหรือไม่) กม็ีความเหน็ด้วยมากเช่นกนั  

 3. ไม่ควรสร้าง Fan page หลายๆที่ เน่ืองจาก ท าให้นักเรียนมัธยมฯรู้จักเพียงกิจกรรมเดียว

แต่ไม่รู้จักกิจกรรมอื่นๆของ a-chieve ซ่ึงเสียโอกาสในโปรโมท อีกทั้งหากรวมเน้ือหากิจกรรมไว้ในเพจ

เดียวจะท าให้สะดวกต่อการค้นหาข้อมูลและลดค่าใช้จ่ายในการท า search engine 

 4. ควรเพ่ิมช่องทางการตลาดทางตรงและสร้างประสบการณ์ให้กบันักเรียนมัธยมฯมากขึ้น เช่น 

การจัดนิทรรศการ 

 5. ควรให้ความส าคัญกับ Brand หรือสร้างการจดจ า เน่ืองจาก Brand สามารถสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดี รวมไปถึงสร้างความภักดีต่อ Brand ได้  

 6. แบบสอบถามในส่วนข้อเสนอแนะ มีนักเรียนมัธยมฯแนะน าว่าในการจัดงานคร้ังถัดไปควร

มีป้ายบอกทางและป้ายแนะน าให้ชัดเจนและมีจ านวนเยอะกว่าน้ี และ การลงทะเบียนมีความวุ่นวายใน

เร่ืองของการเตรียมคิวอาร์โค้ดต่างๆ  

 

10. ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครั้งต่อไป 

 1. การวิจัยในคร้ังน้ีจัดท าเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร งานวิจัยในคร้ังต่อไปควรจัดท าให้

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายของ a-chieve ทั้งหมดในทุกๆจังหวัด  

 2. ควรกระจายการแจกแบบสอบถามในหลายๆช่องทางเพ่ือป้องกนัการเกดิ Selection bias   

 3. ควรศึกษาในเร่ืองของการรับรู้เพ่ิมเติม เน่ืองจากผลการวิเคราะห์ในด้านการรับรู้ยังมีผู้ตอบ

แบบสอบถามบางส่วนที่ไม่รู้จัก a-chieve รู้จักเพียงกจิกรรมเทา่นั้น 

 4. ควรศึกษาในเร่ืองช่องทางการสื่อสารด้านการตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดียของ a-

chieve โดยเฉพาะเพ่ือพัฒนาด้านการสื่อสารให้มีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 

 5. ควรศึกษาด้านการตัดสนิใจของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน าไปต่อยอดให้มีประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น

  

 6. ควรศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลและสื่อออนไลน์ของนักเรียนในระดับช้ัน

มัธยมศึกษา 
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