
ภาพลกัษณแ์ละการสือสารการตลาดดิจิทลัทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาเอกชนของนกัศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง(ปวส.2)ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

ธงชยั ประทุมเกตุ* 
ผศ. ดร.จรญัญา ปานเจริญ** 

บทคดัย่อ 
 งานวิจัยเรืองนีมีวัตถุประสงค์ ) เพือศึกษาภาพลักษณ์และการสือสาร

การตลาดดิจิทลัทมีีผลต่อการตัดสนิใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง  (ปวส. ) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
2) เพือเปรียบเทียบระดับการมีอิทธิพลของภาพลักษณ์และการสือสารการตลาด
ดิจิทัลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเอกชน ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสงู  (ปวส. ) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํแนก
ตาม ปัจจัยส่วนบุคล ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสงู
 (ปวส. ) จากกลุ่มตัวอย่างจาํนวน  คน จาก  สถาบันระดับอาชีวศึกษาใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง -  ปี มี
ระดับผลการเรียน . - .  และรายได้ของครอบครัวอยู่ระหว่าง , -

,  บาทโดยส่วนใหญ่กาํลังศึกษาหลักสตูรคอมพิวเตอร์ธุรกจิในวิทยาลัยเอกชน
และมีความสนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจในระดับอุดมศึกษาเอกชน โดย
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจากภาพลักษณ์ของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเอกชน ส่วนใหญ่จะตัดสินใจจากด้านความเชือถือ พิจารณา
ความสามารถของอาจารย์ผู้สอนว่ามีความน่าเชือถือมากพอทีจะทาํให้นักศึกษา
ประสบความสาํเรจ็ได้ ส่วนการสือสารการตลาดดิจิทัลทมีีผลต่อการตัดสินใจศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาเอกชน คือการสือสารการตลาดดิจิทัลผ่านการสร้างเนือหา
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(Content Marketing) พิจารณาเนือหาเกียวกับหลักสูตรวิชาและมหาวิทยาลัยทีทีจะ
เข้าศึกษาต่อ 

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง2 (ปวส.
2) จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน  400 คน จาก 8 สถาบันระดับอาชีวศึกษาใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 18-20 ปี มี
ระดับผลการเรียน 2.00-2.99 และรายได้ของครอบครัวอยู่ระหว่าง 15,000-
30,000 บาทโดยส่วนใหญ่กาํลังศึกษาหลักสตูรคอมพิวเตอร์ธุรกจิในวิทยาลัยเอกชน
และมีความสนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจในระดับอุดมศึกษาเอกชน โดย
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุมศึกษาจากภาพลักษณ์ของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเอกชน ส่วนใหญ่จะตัดสินใจจากด้านความเชือถือ  พิจารณา
ความสามารถของอาจารย์ผู้สอนว่ามีความน่าเชือถือมากพอทีจะทาํให้นักศึกษา
ประสบความสาํเรจ็ได้ ส่วนการสือสารการตลาดดิจิทัลทมีีผลต่อการตัดสินใจศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาเอกชน คือการสือสารการตลาดดิจิทัลผ่านการสร้างเนือหา
(Content Marketing) พิจารณาเนือหาเกียวกับหลักสูตรวิชาและมหาวิทยาลัยทีทีจะ
เข้าศึกษาต่อ

 ทังนีผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่านักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชันสูง  (ปวส. ) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทีมีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ทีแตกต่างกันมีระดับการมีอิทธิพลของภาพลักษณ์และการสือสาร
การตลาดดิจิทลัต่อการตัดสนิใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเอกทไีม่แตกต่างกนั ได้แก่ 
อายุ ระดับผลการเรียนและ ประเภทสถาบันการศึกษาต่อ โดยใช้การทดสอบ
สัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมนมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี .  โดยมีลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ทแีตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญ คือ เพศ ประเภทสถาบัน และ
รายได้ของครอบครัว 

*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์
**ทปีรึกษาสารนิพนธห์ลัก
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.บทนาํ
ปัจจุบัน ตลาดแรงงาน (Labor Market) มีความต้องการทรัพยากรบุคคล

ทีมีทักษะในหลายระดับเพือรับมือกับการเติบโตและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของ
ภ าคอุ ต ส าหกร รม  ( Ramley, )  และ เ ป็ นทีท ร าบกั น โดยทั ว ไป ว่ า 
สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งบ่มเพาะประสิทธิประศาสตร์วิชาความรู้แก่นักศึกษาใน
หลากหลายสาขาวิชา รวมถึงทักษะพืนฐานอืนๆ ทีจําเป็นต่อการดาํรงชีวิตอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ดาํรงชีวิตอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ ในภาวะ
ทีโลกมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว (Haigh & Clifford, 2011; Rossi, 2014) 
ดังนัน การศึกษาต่อในระดับทสีูงขึนโดยเฉพาะอย่างยิงในระดับอุดมศึกษาจึงเป็นสงิ
สาํคัญอย่างยิงสาํหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง  (ปวส. ) ที
ต้องการพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะและทักษะตรงตามความต้องความต้องของ
ตลาดแรงงาน อย่างไรกต็าม ในปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นจาํนวน
มากทังมหาวิทยาลัยของรัฐบาลมหาวิทยาลัยเอกชนและสถาบันอุดมศึกษา
ภาครัฐบาลในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทเีปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา จึงกล่าวได้ว่า
มีการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาไปทัวประเทศ และเป็นการขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนีจึงส่งผลให้เกิดการแข่งขันทาง
การศึกษาตามมา ในแต่ละสถาบันจะมีการใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพือรับผู้เรียนเข้าศึกษา
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนการรับ ในขณะเดียวกันกเ็ปิดโอกาสและทางเลือก
ให้แก่ผู้เรียนมากขึนเช่นกนั 

นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง  (ปวส. ) คือนักศึกษาทีมี
ความรู้ความสามารถทังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพือทสีามารถประกอบอาชีพในงาน
เชิงธุรกิจ ทังภาครัฐและเอกชน หรือประกอบอาชีพส่วนตัว ตลอดจนศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีได้อย่างมีประสทิธภิาพ โดยหลักสตูรหลักของระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชันสูง  (ปวส. ) จะเน้นทางด้านหลักสูตรบริหารธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ และ
สามารถเทยีบโอนรายวิชาเพือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยสามารถเลือกเรียนต่อ
ในคณะและสาขาวิชาทีตนเองสนใจ เพือเพิมพูนทักษะความเป็นเลิศในด้านทีถนัด 
สามารถนาํไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องในสายอาชีพนันๆ เช่น สาย
งานบริหารธุรกิจ สายงานบัญชี สายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเลือกศึกษาต่อใน
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ระดับอุดมศึกษานัน จาํเป็นอย่างยิงทผู้ีเรียนต้องทราบถึงหลักสูตรว่าเป็นสิงทีถนัด
หรือชอบแล้วสามารถนาํไปใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างไร ซึง
หลักสตูรทเีหมาะสมกบัผู้เรียนกจ็ะแตกต่างกนัไปในแต่ละมหาวิทยาลัยทเีปิดสอน 

ดังนันผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา “ภาพลักษณ์และการสอืสารการตลาดดิจิทลัที
มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง  (ปวส. ) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ซึง
ผลการวิจัยนีจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพือจะได้ทราบถึงแนวโน้ม
และการเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชันสูง  (ปวส. ) และเป็นการรวบรวมข้อมูลไปใช้ในการแก้ปัญหาจํานวน
นักศึกษาทลีดลง อีกทงัยังเป็นข้อมูลเบืองต้นในการรจัดโครงการแนะแนวนักศึกษา 
เพือเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชน และยัง
เป็นข้อมูลเบืองต้นในการจัดโปรแกรมการศึกษา การเปิดหลักสูตรทตีรงกับความ
ต้องการของผู้เรียน และปรับปรุงคุณภาพบัณฑติต่อไป 

.คําถามของงานวิจยั
1.ภาพลักษณ์มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเอกชนของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง  (ปวส. ) ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลอยู่ในระดับใด   

2.การสือสารการตลาดดิจิทัลมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง  (ปวส. ) 
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในระดับใด  

3.นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง  (ปวส . ) ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทมีีลักษณะทางประชากรศาสตร์ทแีตกต่างกนัมีระดับ
การมีอิทธิพลของภาพลักษณ์ต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเอกชน
แตกต่างกนัหรือไม่ 

4.นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง  (ปวส . ) ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทมีีลักษณะทางประชากรศาสตร์ทแีตกต่างกนัมีระดับ
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การมีอิทธิพลของการสือสารการตลาดดิ จิทัล ต่อการตัดสิน ใจ ศึกษา ต่อ
ระดับอุดมศึกษาเอกชนแตกต่างกนัหรือไม่ 

3.วตัถุประสงคข์องงานวิจยั
1.เพือศึกษาภาพลักษณ์ทมีีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

เอกชนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชา ชีพชันสูง  (ปวส . )  ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

2.เพือศึกษาการสอืสารการตลาดดิจิทลัมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง  (ปวส.

2) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3.เพือเปรียบเทียบระดับการมีอิทธิพลของภาพลักษณ์ต่อการตัดสินใจ

ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเอกชน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง  
(ปวส. ) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคล 

4.เพือเปรียบเทยีบระดับการมีอิทธพิลของการสอืสารการตลาดดิจิทัลต่อ
การตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเอกชน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชันสงู  (ปวส. ) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํแนกตาม ปัจจัยส่วน
บุคล 

4 สมมติฐานการวิจยั 
1.นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง  (ปวส . ) ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทมีีลักษณะทางประชากรศาสตร์ทแีตกต่างกนัมีระดับ
การมีอิทธิพลของภาพลักษณ์ต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเอกชน
แตกต่างกนั 

2.นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง  (ปวส . ) ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทมีีลักษณะทางประชากรศาสตร์ทแีตกต่างกนัมีระดับ
การ มีอิทธิพลของการสือสารการตลาดดิ จิทัล ต่อการตัดสิน ใจ ศึกษา ต่อ
ระดับอุดมศึกษาเอกชนแตกต่างกนั 
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5 ขอบเขตการวิจยั 
ขอบเขตด้านประชากรและพืนที ประชากรในการวิจัยครังนี คือ 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส. ) ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ขอบเขตดา้นเนือหา ศึกษาภาพลักษณ์ทีมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง  (ปวส. ) 
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย  1. ด้านความศรัทธาต่อ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2.ด้านความเชือถือต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 3.ด้าน
การยอมรับต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ศึกษาการสือสารการตลาดดิจิทลัทมีีผลต่อ
การ ตัดสินใจเ ลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาระ ดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส. ) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนี 1.
การค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต (Search Engine) 2.กลุ่มสังคมออนไลน์ (Social 
Media) 3.การสร้างเนือหา (Content Marketing) 4.จดหมายอิเล็คททรอนิกส์ 
(Email Marketing) 5.วีดีโอออนไลน์ (Online Video &Viral Marketing) 

ขอบเขตดา้นระยะเวลา การศึกษาวิจัยครังนี ผู้วิจัยได้เริมศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล ตงัแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.  ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ.  

6 ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั 
1. สามารถนาํผลทไีด้จากการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์

เพือทาํการตลาดให้ได้ผลลัพธ์ตามทีต้องการ สามารถใช้ทรัพยากรได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ เกดิประโยชน์สงูสดุกบัองค์กรและสามารถทราบถึงกลุ่มเป้าหมายทเีกิด
ความพึงพอใจพร้อมตัดสินใจเพือศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยที
ต้องการ 

2. สาํหรับนักวิจัย นักศึกษา หรือผู้ทีสนใจทัวไปสามารถนําข้อมูลทีได้
จากการวิจัยในครังนีไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเรืองทเีกยีวข้องต่อไป 
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7 ระเบยีบวิธีการวิจยั 
เครืองมือทีใช้ในการวิจัยครังนี คือ แบบสอบถาม ซึงผู้วิจัยได้สร้างขึน

โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฏี และงานผลงานวิจัยทีเกียวข้อง สรุปเป็นกรอบแนวคืดใน
การศึกษา       ตอนที  
1 เป็นการสอบถามข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ของ
ครอบครัว ผลการเรียนเทอมล่าสุด(GPA) สาขาวิชาทีศึกษาอยู่ หลักสูตรทีสนใจ
ศึกษาต่อ ประเภทสถานศึกษาทกีาํลังศึกษาอยู่   ตอนท ี  คาํถามเกยีวกับ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทีมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
ได้แก่ .ด้านความสรัทธา .ด้านความเชือถือ .ด้านการยอมรับ  

ตอนที  คําถามเกียวกับการสือสารการตลาดดิจิทัลทีมีผลต่อการ
ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ 1.การค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต 
(Search Engine) 2.กลุ่มสังคมออนไลน์  (Social Media) 3.การสร้างเ นือหา 
(Content Marketing) 4.จดหมายอิเล็คททรอนิกส์ (Email Marketing) 5.วีดีโอ
ออนไลน์ (Online Video &Viral Marketing)   

- การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที  ข้อมูลทัวไปของตัวอย่าง ใช้สถิติเชิง
พรรณนา  (Descriptive Statistics)  ซึ งประกอบด้วย  การแจกแจงความถี  
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) เพือวิเคราะห์ลักษณะของประชากรศาสตร์
ของกลุ่มตัวอย่างทศึีกษา 

- การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที  และ  เกียวกับประเดน็ภาพลักษณ์และ
การสอืสารการตลาดดิจิทลัใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย
ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มีลักษณะข้อ
คาํถามโดยใช้แบบบรรยาย (Descriptive Scale) เป็นการประเมินค่าโดยใช้ภาษา
หรือข้อความให้ผู้ตอบพิจารณาเลือกตอบ โดยกาํหนดความหมายหรือข้อบ่งชีในการ
เลือกดังนี 

 หมายถึง ระดับการมีอทิธพิลมากทสีดุ 
 หมายถึง ระดับการมีอทิธพิลมาก  
 หมายถึง ระดับการมีอทิธพิลปานกลาง 
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 หมายถึง ระดับการมีอทิธพิลน้อย  
 หมายถึง ระดับการมีอทิธพิลน้อยทสีดุ 

 ผลการวิจยั 
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 18-

20 ปี ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเอกชนหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีระดับผลการเรียน
เฉลียอยู่ที 2.00-2.99 รายได้ของครอบครัวอยู่ที 15,000-30,000 บาท มีความ
สนใจเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเอกชน ในหลักสตูรบริหารธุรกจิ  

การศึกษาภาพลักษณ์ทีมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
เอกชน  นั ก ศึกษาระ ดับประกาศ นีย บัตร วิ ช า ชีพ ชันสู ง  2 (ปวส .  2) ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความคิดเหน็ต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย 4.17 

การศึกษาการสือสารการตลาดดิจิทัลทีมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาเอกชนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสงู  (ปวส. ) ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความคิดเห็นต่อการสือสารการตลาดดิจิทัล 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย 4.18  

9.ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานท ี1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชันสูง  (ปวส. ) 

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ทีแตกต่างกันมี
ระดับการมีอิทธิพลของภาพลักษณ์ต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเอกชน
แตกต่างกัน จากการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยภาพรวมส่วนมาก เป็น อายุ ระดับ
ผลการเรียน และสถาบันการศึกษา ตามระดับ ซึงมีอิทธิพลของภาพลักษณ์ต่อการ
ตัดสนิใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชันสงู  (ปวส. ) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

สมมติฐานท2ี นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง  (ปวส. ) 
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ทีแตกต่างกันมี
ระดับการมีอิทธิพลของการสือสารการตลาดดิจิทัลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ
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ระดับอุดมศึกษาเอกชนแตกต่างกัน จากการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยภาพรวม
ส่วนมาก เป็น อายุ ระดับผลการเรียน และสถาบันการศึกษา ตามระดับ ซึงมีอิทธิพล
สือสารการตลาดดิจิทัลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเอกชนของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง  (ปวส. ) ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  

10.การอภิปรายผลการวิจยั
ภาพลักษณ์ทมีีผลต่อการตัดสนิใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเอกชน

ภาพลักษณ์ ด้ านความเ ชือถื อ  มีผล ต่อการ ตัดสิน ใจ ศึกษา ต่อ
ระดับอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง  (ปวส.  
2) ให้ความสาํคัญในระดับมากทสีุด คือ ความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอนมี
ความน่าเชือถือ อาจเพราะการได้รับความรู้ต้องอาศัยจากศึกษาในสิงทสีนใจและการ
ได้รับซึงความรู้ทีชัดเจนและเข้าใจง่ายนันจําเป็นต้องเกิดจากการถ่ายทอดด้วย
กรรมวิธีทีถูกต้อง โดยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากอาจารย์ผู้ทีมีความรู้
ความสามารถ และสามารถนาํความรู้ทีได้รับไปพัฒนาความสามารถของตนเองให้
เป็นทยีอมรับและเกดิประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ ซึงสอดคล้อง
กบัผลการศึกษาของพีรภาว์ พุแค (2553) ทไีด้ศึกษาปัจจัยทางการตลาด ทมีีผลต่อ
การตัดสิใจ เลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชน และพบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสาํคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพของคณาจารย์และบุคลากร
สงูสดุในการตัดสนิใจเลือก เข้าศึกษาต่อ

ภาพ ลักษณ์ ด้ านการยอม รับ  มีผล ต่อการตั ดสิ น ใจ ศึ กษ า ต่ อ
ระดับอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง  (ปวส.  
) ให้ความสาํคัญในระดับมากทสีุด คือ มีบรรยากาศร่มรืนและสิงแวดล้อมเอือต่อ

การศึกษาเรียนรู้ อาจเนืองจากการศึกษาทจีะทาํให้เกิดประสิทธิภาพต่อนักศึกษานัน
ประกอบไปด้วยหลายๆ ปัจจัย สถานศึกษา (มหาวิทยาลัย) ทีมีบรรยายกาศ
ทศันียภาพทเีอือต่อการเรียนรู้พร้อมอาํนวยความสะดวกสบายและความพร้อมด้าน
อุปกรณ์เครืองมือการเรียนอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ศึกษามากทสีุด ซึงสอดคล้อง
กับสุเมธ กาญจนพันธุ์ (2551) ทไีด้กล่าวไว้ว่าทุกๆ หน่วยงานมุ่งให้ความสาํคัญกับ
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การรับผิดชอบต่อสังคมมากขึนโดยมีการวาง แผนกลยุทธ์ด้านนีโดยเฉพาะและ
กาํหนดหน่วยงานภายในองค์กร ทีรับผิดชอบและเป็นตัวหลักในการขับเคลือน
กิจกรรมด้านนี ออกมาสู่สังคมอย่างจริงจังและ มุ่งเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนภายในองค์กร 

ภาพลักษณ์ ด้ านความศ รัทธา  มีผล ต่อการ ตัดสิน ใจ ศึกษา ต่อ
ระดับอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง 2 (ปวส. 
2) ให้ความสาํคัญในระดับมากทสีดุ คือ ชือเสยีงและตราสญัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เพราะการสือสารเป็นสิงสาํคัญทีจะให้เกิดการรับรู้และตระหนักถึงความสาํคัญซึง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของทีมหาวิทยาลัยมหิดล (2553 สืบค้นเมือ  25
กรกฎาคม 2557, จาก www.cf.mahidol.ac.th/r2r001.ppt) ได้ศึกษา แรงจูงใจใน
การเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑติศึกษา พบว่าแรงจูงใจด้านวิชาการอยู่ในระดับมาก
โดยเฉพาะความมีชือเสียงและความรู้ความสามารถของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย
และมองเรืองค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อว่าไม่ได้ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อเพราะ
ทุกมหาวิทยาลัยมีการกาํหนดค่าใช้จ่ายไม่แตกต่างกนั

ก า รสื อส า รการตลาดดิ จิ ทัลที มี ผล ต่อการ ตัดสิน ใจ ศึกษา ต่ อ
ระดับอุดมศึกษาเอกชน  
การสือสารการตลาดดิจิทัลผ่านการสร้างเนือหา (Content Marketing) มีผลต่อการ
ตัดสนิใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชันสูง  (ปวส. ) ระดับมากทีสุด คือ มีเนือหาเกียวกับหลักสูตรวิชาและ
มหาวิทยาลัยทน่ีาสนใจ อาจเนืองจากการสือสารการตลาดดิจิทลัผ่านการสร้างเนือหา 
(Content Marketing) ของสถาบันการศึกษาเอกชนในปัจจุบันสามารถผลิตเนือหา
สือทเีกียวข้องกับหลักสูตรและสถาบันการศึกษาทีทาํให้นักศึกษาเหน็ประโยชน์ของ
การศึกษาต่อในหลักสูตรนันๆ หรือจะได้รับประโยชน์จากการเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันการศึกษาระดับอุดุมศึกษาเอกชนนันๆ สามารถดึงดูดความสนใจของ
นักศึกษาได้ และส่งผลต่อการตัดสินใจในลําดับต่อมาได้ ซึงสอดคล้องกับผล
การศึกษาของนายชัชวาลย์ ศรีหมืนไวย์ (2555) ทศึีกษากลยุทธส์อืสารการตลาดเชิง
บูรณาการ เพือสร้างการรับรู้ของเครือข่ายวิสาหกิจผล การศึกษาพบว่าการเห็น
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ประเภทสินค้าทีเคยค้นหา หรือเคยซือสินค้าประเภทนัน ทาํให้ผู้บริโภคได้รับการ
กระตุ้นให้เกดิความต้องการขึนมาใหม่อกีครัง 

การสอืสารการตลาดดิจิทลัผ่านเครืองมือค้นหาบนอินเตอร์เนต็ (Search 
Engine) มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง  (ปวส. ) ระดับมากทีสุด คือการใช้คําสําคัญ 
(Keyword) ในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อาจเพราะเนืองจากปัจจุบันเครืองมือถ้
นหาบนอินเตอร์เนต็มักเป็นจุดเริมต้นของการค้นหาข้อมูลเกยีวกับหลักสูตรวิชาและ
สถาบันทีสนใจเข้าศึกษาต่อ ซึงหลังจากมีข้อมูลเกียวกับหลักสูตรวิชาและสถาบันที
สนใจมากพอแล้วกท็าํให้นักศึกษาสามารถตัดสนิใจได้ง่ายขนึ โดยในการค้นหาข้อมูล
มักนิยมใช้คาํสาํคัญเป็นชือหลักสูตรการเรียนและชือสถาบันการศึกษา สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของณัฐ ฉันทพิริย์ (2556) ทศึีกษาความต้องการซือสินค้าและบริการ
ผ่านระบบอินเตอร์เนต็ของผู้ใช้บริการผ่านอินเตอร์เนต็ ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภค
ให้ความสาํคัญกบัเวบ็ไซด์ทมีีความน่าเชือถือเป็นเรืองสาํคัญทสีดุ 

การสอืสารการตลาดดิจิทลัผ่านสอืสังคมออนไลน์ (Social Media) มีผล
ต่อการตัดสนิใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชันสงู 2 (ปวส.2) ระดับมากทสีดุ คือการแสดงข้อมูลหลักสตูรทน่ีาสนใจหรือ
สิทธิพิเศษผ่านทางโซเชียลมีเดีย อาจเนืองจากนักศึกษาในยุคปัจจุบันใช้โซเชียล
มีเดียในสัดส่วนทมีากขึนอย่างต่อเนืองและโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางการสือสารทีมี
เนือหาการสอืสารทสีนัและกระชับ ง่ายต่อการทาํความเข้าใจ ทงันีโซเชียลมีเดียแต่ละ
ประเภทกม็ีผลต่อต่อพฤติกรรมผู้บริโภคทีแตกต่างกันสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของบงกช ขุนวิทยา (2556) ทศึีกษาการสือสารการตลาดแบบดิจิทลัของผลิตภัณฑ์
ของใช่ส่วนตัว บนเฟสบุ๊คแฟนเพจ ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคให้ความสาํคัญใน
ด้านได้รับประชาสมัพันธข้์อมูลข่าวสารผ่านแฟนเพจ 

การสือสารการตลาดดิจิทัลผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email 
Marketing) มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง 2 (ปวส. 2) ระดับมากทีสุด คืออีเมลแจ้ง
ข่าวสารหรือสิทธิพิเศษจากมหาวิทยาลัย  ซึงอาจเป็นไปได้ว่าการใช้จดหมาย
อเิลก็ทรอนิกสใ์นการแจ้งข่าวสารหรือสิทธพิิเศษจากมหาวิทยาลัยเป็นกลยุทธ์ทเีข้าถึง
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กลุ่มเป้าหมายทีเป็นนักศึกษาได้โดยตรงและมีความเป็นส่วนตัว นักศึกษาสามารถ
เกบ็ข้อมูลต่างๆ ทีได้รับไว้ในคลังจดหมายและสามารถกลับมาพิจารณาอีกครัง
เมือใดกไ็ด้ทต้ีองการ สอดคล้องกับผลการศึกษาของธีร์จุฆาภรณ์ มุขมัน (2554) ที
ศึกษาทัศนคติของลูกค้าห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัลทมีีผลต่อการให้บริการการตลาด
ด้วยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ และพบว่าผู้บริโภคให้ความสาํคัญกับส่วนลดพิเศษที
ส่งผ่านทางจดหมายอเิลก็นิกสม์ากทสีดุ 

การสือสารการตลาดดิจิทัลผ่านวีดีโอออนไลน์ (Online Video &Viral 
Marketing) มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง 2 (ปวส.2) ระดับมากทีสุด คือวิดีโอแนะนํา
มหาวิทยาลัย เนือหา ภาพ แสง สีเสียง สวยงาม น่าสนใจ อาจเนืองจากเป็นรูปแบบ
การสือสารทส่ีงผลให้ผู้รับสารสามารถเกิดความสนใจ แปลกใจ และตะลึงกับสารที
ได้รับและอาจมีการส่งต่อข้อมูลไปยังกลุ่มเพือนหรือคนรู้จักอย่างรวดเร็วเป็นไปใน
ลักษณะของไวรัล (Viral) สอดคล้องกับผลการศึกษาของเอษณีย์ อาษาสุข (2550) 
ทศึีกษารูปแบบสือแบนเนอร์โฆษณาออนไลน์ทมีีผลต่อความสนใจเข้าชมสินค้า และ
การบริการของผู้บริโภค และพบว่าผู้บริโภคให้ความสาํคัญเกยีวกบัป้ายโฆษณาสินค้า
ออนไลน์ ต้องมีความน่าสนใจ และมีการวางตาํแหน่งป้ายโฆษณาอยู่ในจุดทมีองเหน็
ได้ง่าย  

11.ขอ้เสนอแนะ
1) ภาพลักษณ์ทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

เอกชนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชา ชีพชันสูง  (ปวส . )  ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถวิเคราะห์รายด้านโดยเรียงระดับความสาํคัญ
จากมากไปน้อย ดังนี ผลจากการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ด้านความเชือถือ จากกลุ่ม
ตัวอย่างเหน็ได้ว่าเพศหญิงทมีีอายุ 15-17 ปี มีผลการเรียนตังแต่ 3.00 ขึนไปนัน
ให้ความสาํคัญเป็นอย่างมากในการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเอกชนจาก
ความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอนทีมีความน่าเชือถือ ดังนัน การทีจะทาํให้
ภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นทีน่าสนใจและเป็นสถาบันต้นๆที
กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจเลือกศึกษาต่อนัน ควรมุ่งเน้นการสือสารทจีะทาํให้ผู้รับสาร
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ได้รับทราบถึงศักยภาพอาจารย์ ในการนีคือการพัฒนาอาจารย์ มุ่งเน้นส่งเสริมให้
อาจารย์พัฒนาตนเองโดยการศึกษาต่อ อบรม สัมมนา ดูงาน ทงัในและต่างประเทศ 
ยิงกว่านัน ต้องจัดตังแผนกพัฒนาคณาจารย์ ในสังกัดสาํนักวิชาการ สาํหรับดาํเนิน
โครงการต่างๆ เพือพัฒนาคุณภาพอาจารย์และยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอน 
การอบรมเรืองการเรียนการสอนและเทคนิคการสอนเฉพาะด้าน การประเมินผลการ
สอน การเขียนตาํรา และการทาํวิจัย 

2) การสือสารการตลาดดิจิทัลทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง  (ปวส. ) 
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถวิเคราะห์รายด้านโดยเรียงระดับ
ความสาํคัญจากมากไปน้อย ดังนี  

การสอืสารการตลาดดิจิทลัผ่านการพิจารณาจาการสร้างเนือหา (Content 
Marketing) จากกลุ่มตัวอย่างเห็นได้ว่าเพศหญิงทีมีอายุ 15-17 ปี มีผลการเรียน
ตังแต่ 3.00 ขึนไปนันให้ความสาํคัญกับการสือสารผ่านการสร้างเนือหา (Content 
Marketing) ดังนัน การนาํเสนอเนือหาต่างๆเพือให้กลุ่มเป้าหมายหลักรับรู้ ไม่ว่าจะ
เป็นเรืองหลักสูตรวิชาเรียนทีตอบโจทย์กลุ่มผู้เรียน มีความทนัสมัย และสร้างความ
ชัดเจนได้ว่าสําเร็จการศึกษาแล้วมีงานทําแน่นอน โดยนําเสนอ ออกมาอย่าง
สร้างสรรค์ ผ่าน Content ทสีามารถรับรู้ถึงคุณค่า ทาํให้เกดิความรู้สกึเข้าถึงข้อมูลได้
ง่าย และส่งผลให้เกดิการตัดสนิใจเลือกศึกษาต่อ   

การสือสารการตลาดดิจิทัลผ่านการค้นหาบนอินเตอร์เน็ต(Search 
Engine) จากกลุ่มตัวอย่างเหน็ได้ว่าเพศหญิงทมีีอายุ 15-17 ปี มีผลการเรียนตังแต่ 
3.00 ขึนไปนันให้ความสาํคัญกับการการค้นหาบนอินเตอร์เน็ต (Search Engine) 
ดังนัน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนควร กาํหนดการสร้างกลุ่มคาํทเีป็นคาํเฉพาะเจาะจง 
บ่งบอกถึงความเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ได้มากทีสุด ง่ายต่อการจดจาํและ
สามารถใช้คาํในการเชือมโยงให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยสามารถแสดงผลลัพธ์จาก
การค้นหาข้อมูลจากเวบ็ไซด์ปรากฎขนึเป็นลาํดับแรก  

การสอืสารการตลาดดิจิทัลผ่านสอืสังคมออนไลน์ (Social Media) จาก
กลุ่มตัวอย่างเหน็ได้ว่าเพศหญิงทมีีอายุ 15-17 ปี มีผลการเรียนตังแต่ 3.00 ขึนไป
นัน ให้ความสาํคัญกับสอืสังคมออนไลน์ (Social Media) ดังนัน สถาบันอุดมศึกษา
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เอกชนจาํเป็นต้องสร้างกลุ่มสังกลุ่มออนไลน์ทีเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันเพือสร้าง
กลุ่มในการพูดคุยแลกเปลียน นาํเสนอหลักสูตรการเรียนการสอน บรรยากาศของ
สถาบัน การทาํกจิกรรมร่วมกันบนสอือออนไลน์ รวมถึงสทิธพิิเศษทจีะได้รับจากการ
กดไลก์ กดแชร์ คอมเมนบอกต่อ ผ่านอุปกรณ์สือออนไลน์ทีได้รับความนิยมใน
ปัจจุบัน เช่น เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ไลน์ เพือดึงดูดความสนใจในกลุ่มเป้าหมายได้

การสือสารการตลาดดิ จิทัลผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email 
Marketing) จากกลุ่มตัวอย่างเห็นได้ว่าเพศหญิงทีมีอายุ 15-17 ปี มีผลการเรียน
ตังแต่ 3.00 ขึนไปนัน ให้ความสาํคัญกับสือสังคมออนไลน์ (Social Media) ดังนัน 
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรมีลักษณ์ทชัีดเจน กระชับ 
เข้าใจง่าย และรวดเรว็ เพือเป็นการกระตุ้นและเกิดความคุ้มค่าในการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อโดยการส่งเป็นข้อมูลในรูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email 
Digital) การสือสารการตลาดดิจิทัลผ่านวีดีโอออนไลน์ (Online Video &Viral 
Marketing) จากกลุ่มตัวอย่างเห็นได้ว่าเพศหญิงทีมีอายุ 15-17 ปี มีผลการเรียน
ตังแต่ 3.00 ขึนไปนัน ให้ความสาํคัญกับสือสังคมออนไลน์ (Social Media) ดังนัน 
การสร้างความเคลือนไหวหรือกิจกรรมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพือให้เกิดการ
รับรู้นัน จาํเป็นอย่างยิงทต้ีองมีรูปแบบสร้างสรรค์ กบัไอเดียทสีามารถสร้างแรงดึงดูด
ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจโดยสามารถกระทาํควบคู่ไปกับการสือสารกับ
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง และการสร้างไวรัล (Viral) เกียวกับหลักสูตรการเรียนและ
สถาบัน ซึงเป็นการสอืสารการตลาดดิจิทลัผ่านวีดีโอออนไลน์ (Online Video &Viral 
Marketing) โดยอาจส่งผลให้เกิดการส่งต่อข้อมูลไปยังบุคคลอืนๆ ซึงทําให้
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้รับความสนใจมากขึนกติติกรรมประกาศ 

.กิตติกรรมประกาศ
 การศึกษาวิจัยเรือง ภาพลักษณ์และการสอืสารการตลาดดิจิทลัทมีีผลต่อ

การ ตัดสินใจเ ลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาระ ดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง(ปวส.2)ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สาํเร็จ
ลุล่วงได้ด้วยอาจารย์ทีปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรัญญา ปานเจริญ ทีให้
คาํปรึกษาชีจุดเพือการแก้ไขทถูีกต้องรและทงัคาํแนะนาํทเีป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
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ในครังนีรวมถึงการสละเวลาในการแก้ไขข้อมูลต่างๆตลอดจนตรวจแก้ไขงานวิจัย
เรียบร้อยสาํเรจ็ลุล่วงไปด้วยดี  

ขอขอบคุณนายอาณัติ วรรณศรี Ph.D. in International Health Program 
at National Yang-Ming Universityนักวิชาการสาธารณสุข รพ.นพรัตนราชธานี 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทีให้คาํแนะนําด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและ
คาํปรึกษาทสีามารถนาํมาปรับใช้ในการทาํงานครังได้อย่างครบถ้วน  

 สุดท้ายนีขอขอบคุณครอบครัวทีเป็นแรงผลักดัน รวมถึงกาํลังใจจาก
บุคคลรอบข้างทใีห้มาโดยตลอด ผู้เขียนหวังว่าการศึกษาวิจัยครังนีจะเป็นประโยชน์
แก่ผู้อ่านต่อไป 
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