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การศึกษาคร้ังนีวตัถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาระดบัการมีอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการต่อการตดัสินใจเลือกเรียนมหาวิทยาลยัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในกรุงเทพมหานคร 2)
เพื่อศึกษาระดบัการมีอิทธิพลของภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัต่อการตดัสินใจเลือกเรียนมหาวิทยาลยัของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในกรุงเทพมหานคร 3)เพื่อเปรียบเทียบระดบัการมีอิทธิพลของการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการต่อการตดัสินใจเลือกเรียนมหาวิทยาลยั ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ใน
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม ลกัษณะทางประชากรศาสตร์  4)เพื่อเปรียบเทียบระดบัการมีอิทธิพลของ
ภาพลกัษณ์ต่อการตดัสินใจเลือกเรียนมหาวิทยาลยั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในกรุงเทพมหานคร
จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ วิ ธีการวิจัย เชิงปริมาณ  (Quantitative Research)  โดยใช
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 396 คน วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท่ีระดบันยัยะส าคญั 0.05 

ผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีระดบัการมีอิทธิพลของการส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการต่อการเลือกเรียนมหาวิทยาลยัในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และระดบัการมีอิทธิพลของ
ภาพลกัษณ์ต่อการเลือกเรียนของมหาวิทยาลยัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก นอกจากน้ียงัพบวา่ ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์แตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ แผนการเรียน เกรดเฉล่ีย รายไดค้รอบครัวต่อเดือน และประเภท
โรงเรียน มีระดบัการมีอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการและภาพลกัษณ์ต่อการตดัสินใจเลือก
เรียนมหาวทิยาลยัไม่แตกต่างกนั 

 
1.บทน า 

 สถาบนัอุดมศึกษาเป็นแหล่งผลิตทรัพยากรบุคคลของประเทศและมีการพฒันาเชิงวิชาการ 
รวมทั้งนวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมท่ีย ัง่ยนื 
ในขณะท่ีระบบการบริหารสถาบนัอุดมศึกษาไทย แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ (ขอ้มูลจาก : วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี 
                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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ในหัวขอ้ อุมศึกษา) ไดแ้ก่ (1) ระบบการบริหารการศึกษาโดยภาครัฐ (2) ระบบการบริหารการศึกษาโดย
ภาคเอกชน และ (3) ระบบการบริหารการศึกษาภายใตก้ ากบัของรัฐ (มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ) ซ่ึงทุก
ระบบต่างมุ่งเน้นการพฒันาส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพโดดเด่นสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัประชาชน 
ผู ้ประกอบการ หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ซ่ึงเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศให้มั่นคง ซ่ึง
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเป็นเป้าหมายหลกัของนกัเรียนชั้นมธันมศึกษาปีท่ี 6 ในการเขา้ศึกษาต่อจึงมีการสอบ
คดัเลือกเขา้ศึกษาต่อ (Entrance) ในสถาบนัอุดมศึกษาของภาครัฐ และในก ากบัของรัฐ อีกทั้งยงัมีการพฒันา
เกณฑ์การคดัเลือก คือ TCAS หรือ ระบบการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาต่อในระดบัมหาวิทยาลยั ซ่ึงจะเร่ิม
น ามาใช้ในปีการศึกษา 2561 เป็นระบบท่ีออกแบบโดยท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดย
ระบบ TCAS จะแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คือ (1) คดัเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในรอบน้ีจะ
พิจารณาจากผลงานของนกัเรียนท่ีน ามาใส่ Portfolio ไม่มีการสอบขอ้เขียน ซ่ึงแต่ละมหาวทิยาลยัจะคดัเลือก
นกัเรียนจ านวนหน่ึง อาจจะมีกาสัมภาษณ์หรือทดสอบทกัษะเฉพาะทาง โดยการคดัเลือกในรอบน้ีเป็นแค่
การ Pre-screening เท่านั้น (2) สมคัรโควตาแบบมีสอบขอ้เขียน ส าหรับนกัเรียนในพื้นท่ี รอบน้ีจะเป็นการ
รับนกัเรียนแบบโควตา ส าหรับนกัเรียนท่ีอยูใ่นพื้นท่ี หรือ รอบเขตการศึกษา ท่ีทางมหาวิทยาลยัก าหนด ใน
ขั้นตอนน้ีทางมหาวิทยาลัยสามารถจดัสอบเองได้เลย หรือจะใช้ข้อสอบส่วนกลาง อย่าง 9 วิชาสามญั 
หรือ GAT/PAT เพื่อคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษา (3) การรับตรงร่วมกนั เป็นการสอบรับตรง ซ่ึงโครงการรับตรง
อย่าง กสพท. ก็รวมอยู่ในรอบน้ีด้วย โดยทาง ทปอ. จะเป็นส่วนกลางในการรับสมคัรในรอบน้ี และทาง
มหาวทิยาลยัจะพิจารณาผลการคดัเลือก โดยผูส้มคัรสามารถเลือกได ้4 สาขาวชิา (4) การรับ Admission โดย
ใชอ้งคป์ระกอบของคะแนน อยา่งเช่น GPAX, O-NET, GAT/PAT หรืออ่ืนๆ ซ่ึงผูส้มคัรสามารถเลือกได ้4 
สาขาวิชา และ (5) การรับตรงแบบอิสระ ทางมหาวิทยาลยัสามารถใช้เกณฑ์การสอบท่ีจดัข้ึนเอง หรือการ
สอบวิชาเฉพาะ และส่งผลการคดัเลือกให้ทาง ทปอ. (ขอ้มูลจาก : สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ
ไทย) 

ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีเป็นส่ิงส าคญัในการเป็นตวัตดัสินใจเลือกเรียน
มหาวิทยาลยั ทั้งดา้นคุณภาพการเรียนการสอน เคร่ืองมอ อุปรณ์ เทคโนโลยีทนัสมยั อีกทั้งดา้นความเช่ือถือ 
บุคลากร ผูบ้ริหาร ครูอาจารย ์และเจา้หนา้ท่ี เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ประพฤติดี และปฏิบติัหนา้ท่ีเต็ม
ความสามารถ ช่ือเสียงขององคก์รในดา้นใดดา้นหน่ึงหรือหลายดา้นรวมกนั เช่น ดา้นวชิาการ ดา้นกีฬา ดา้น
ดนตรี ดา้นจริยธรรม เป็นตน้ ความเหมาะสมของอาคาร สถานท่ี และส่ิงแวดลอ้มของสถาบนัการศึกษา การ
พฒันาสถาบนัการศึกษาจนไดรั้บรางวลัและการยกยอ่ง การยอมรับ ผูป้กครองนิยมส่งบุตรหลานมาศึกษาต่อ
มากยิ่งข้ึน บุคลากรในสถาบนัการศึกษาเป็นผูน้ าในการด าเนินกิจกรรมของชุมชน สถาบนัการศึกษามี
โครงการท่ีด าเนินการร่วมกนักบัผูป้กครองและชุมชน ความเล่ือมใสศรัทธา ความภูมิใจของผูท่ี้จบจาก
สถาบนัการศึกษาแลว้มาประสบความส าเร็จในการท างานและการศึกษาต่อ ภาพลกัษณ์จึงเป็นอีกขอ้จ ากดั
หน่ึงในการเลือกเรียนต่อมหาวทิยาลยั 
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2.ค าถามของการศึกษา 
1. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนมหาวิทยาลยัของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัใด 
2. ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนมหาวทิยาลยัของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัใด 
3. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนั

มีระดับการมีอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการต่อการตดัสินใจเลือกเรียนมหาวิทยาลัย
แตกต่างกนัหรือไม ่

4. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนั
มีระดบัการมีอิทธิพลของภาพลกัษณ์ต่อการตดัสินใจเลือกเรียนมหาวทิยาลยัแตกต่างกนัหรือไม่ 

 
3.วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาระดบัการมีอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการต่อการตดัสินใจเลือก
เรียนมหาวทิยาลยัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาระดบัการมีอิทธิพลของภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัต่อการตดัสินใจเลือกเรียน
มหาวทิยาลยัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อเปรียบเทียบระดบัการมีอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการต่อการตดัสินใจ
เลือกเรียนมหาวิทยาลยั ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ 

 4. เพื่อเปรียบเทียบระดบัการมีอิทธิพลของภาพลกัษณ์ต่อการตดัสินใจเลือกเรียนมหาวิทยาลยั 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในกรุงเทพมหานครจ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 
4.สมมติฐานการศึกษา 

1. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนมหาวิทยาลยัของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัมาก 

2. ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนมหาวทิยาลยัของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัมาก 

3. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนั
มีระดับการมีอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการต่อการตดัสินใจเลือกเรียนมหาวิทยาลัย
แตกต่างกนั 

4. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนั
มีระดบัการมีอิทธิพลของภาพลกัษณ์ต่อการตดัสินใจเลือกเรียนมหาวทิยาลยัแตกต่างกนั 
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5.ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 
 1. ผลการวิจยัท าให้ทราบถึงอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกเรียนมหาวิทยาลยัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้าก
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เป็นการวดัผลของแต่ละมหาวิทยาลยัท่ีใช้ส่ือประเภทต่างๆ ในการน าเสนอ
ให้กบักลุ่มเป้าหมายรับทราบขอ้มูล และเป็นส่ิงกระตุน้ให้กบัมหาวิทยาลยัท าการส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการท่ีตรงใจกบักลุ่มเป้าหมายใหไ้ดม้ากท่ีสุด  

2. สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการต่อนกัการตลาด นกั
โฆษณา นกัประชาสัมพนัธ์หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการวางแผนพฒันาการส่ือสารด้าน
การศึกษา (Education) ใหเ้หมาะสมกกบัสภาพการณ์ในแต่ละช่วงเวลาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

3. มหาวิทยาลยัต่างๆ สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีไปก าหนดรูปแบบการเผยแพร่
ขอ้มูลส่ือสารท่ีเขา้ถึงกลุ่มนักเรียนเป้าหมายและผูป้กครอง หรือผูมี้อิทธิพลทุกลกัษณะส่วนบุคคล เพื่อ
ประกอบการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในหมาวทิยาลยันั้นไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

 
6.ขอบเขตของการศึกษา 

 ขอบเขตด้านประชากร คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 35,708 
คน (ขอ้มูลจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา เป็นการศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการและภาพลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนมหาวทิยาลยั 

 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการศึกษาการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภายในเดือนสิงหาคม ถึง เดือนธนัวาคม ปี พ.ศ.2560 
 
7.ระเบียบวธีิการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูว้ิจยัได้สร้างข้ึน โดย
อาศยัแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา 

ตอนท่ี 1 เป็นการสอบถามขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ แผนการเรียน คะแนน
เฉล่ีย รายไดข้องครอบครัวต่อเดือน และประเภทของโรงเรียน  

ตอนท่ี 2 ค  าถามเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน
มหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ 1. การโฆษณา 2. การประชาสัมพนัธ์ 3. การส่งเสริมการขาย 4. การขายโดยพนกังานขาย 
5. การจดันิทรรศการ 6. การตลาดทางตรง 7. การติดต่อส่ือสารแบบบอกเล่าหรือปากต่อปาก  

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน 
ได้แก่ 1. ด้านความมีช่ือเสียงและสถานท่ีของมหาวิทยาลัย 2.ด้านการเรียน 3. ด้านอาคารสถานท่ี  
สภาพแวดลอ้ม และอุปกรณ์การเรียน 4. ดา้นคุณภาพบณัฑิต 
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- การวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนท่ี 1 ใชก้ารวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) 
โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และน าเสนอเป็นค่าร้อยละ (Percentage)  

- การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 ใช้การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive analysis) โดยค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใชเ้กณฑ์
การใหค้ะแนนระดบัการมีอิทธิพลในการเลือกเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในกรุงเทพมหานคร ท่ี
มีต่อการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการและภาพลกัษณ์ จะใชค้ะแนนเฉล่ียเป็นเกณฑด์งัน้ี 
 คะแนนเฉลีย่อยู่ในช่วงคะแนน  ระดับการมีอทิธิพลในการเลือกเรียน 

4.21 – 5.00    มีอิทธิพลระดบัมากท่ีสุด 
  3.41 – 4.20      มีอิทธิพลระดบัมาก 

2.61 – 3.40    มีอิทธิพลระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60    มีอิทธิพลระดบันอ้ย 
1.0 -  1.80    มีอิทธิพลระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
8.ผลการศึกษา 

 การศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ศึกษาอยูใ่นแผนการเรียนศิลป์ภาษา 
มีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 3.01 – 3.50 รายได้ของครอบครัวต่อเดือนอยู่ท่ี 20,001 – 30,000 บาท และเรียนอยู่ใน
โรงเรียนรัฐบาล 

 การศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการต่อการเลือกเรียนมหาวิทยาลยั ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในกรุงเทพมหานคร พบวา่ค่าเฉล่ียผลรวม 3.48 หรืออยูใ่นระดบัมาก 

 การศึกษาภาพลักษณ์ต่อการเลือกเรียนมหาวิทยาลัย ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ใน
กรุงเทพมหานคร พบวา่ค่าเฉล่ียผลรวม 3.82 หรืออยูใ่นระดบัมาก 
 
9.อภิปรายผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาเร่ืองการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการและภาพลกัษณ์ท่ีส่งผลต่อการเลือกเรียน
มหาวทิยาลยัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัขอน าเสนอการอภิปราย ดงัน้ี 

 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการต่อการเลือกเรียนมหาวิทยาลยั 
 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีส่งผลต่อการเลือกเรียนมหาวิทยาลยัของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในกรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีระดบัการมีอิทธิพลต่อการ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ รับขอ้มูลการเลือกเรียนผา่นช่องทางการขายโดยพนกังานขาย คือ เจา้หนา้ท่ี
แนะแนวของมหาวิทยาลยัท่ีให้ข้อมูลหลกัสูตร คณะ สาขา ท่ีตรงกบัความตอ้งการและความสนใจของ
นกัเรียน  
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ดา้นการโฆษณา ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม มีระดบัการมีอิทธิพลของการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการต่อการเลือกเรียนมหาวิทยาลยั ดา้นการโฆษณาอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา
ในรายละเอียด พบว่า โฆษณาผ่านส่ือออนไลน์ เช่น Facebook, YouTube, Twitter, Instargram มีค่าเฉล่ีย
สูงสุดอยูใ่นระดบัมาก อาจเน่ืองมาจากในปัจจุบนัมีใชส้มาร์ทโฟนในการเขา้ถึงขอ้มูลเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อความสะดวกสบายมากข้ึน และการหาข้อมูลได้ครบครันหลากหลาย อีกทั้งยงัมีการอพัเดทข้อมูล
ตลอดเวลา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของดวงกมล ทรัพยแ์สงสง (2552) ไดศึ้กษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดบั
บณัฑิตศึกษา 3 ดา้น คือ ดา้นความมุ่งหวงัตนเอง ดา้นอิทธิพลจากส่ือบุคคลและส่ือมวลชน ดา้นช่ือเสียงของ
มหาวทิยาลยั หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน พบวา่ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มี
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา ในภาพรวมและรายดา้นทั้ง 3 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

การประชาสัมพนัธ์ พบว่า นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ให้ระดับอิทธิพลมากท่ีสุด คือ การ
ประชาสัมพนัธ์โดยการจดังาน Open House เพื่อให้นกัเรียนไดเ้ห็นบรรยากาศการเรียน และสภาพแวดลอ้ม
ของมหาวิทยาลยั แสดงให้เห็นวา่ เม่ือนกัเรียนไดมี้โอกาสในการมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลยั ไดพ้บบรรยากาศ
การเรียน อาคาร สถานท่ี รุ่นพี่ อาจารย ์อุปกรณ์การเรียน ท าให้การตดัสินใจเลือกเรียนมหาวิทยาลยัง่ายมาก
ข้ึน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสิรินนัท ์สมควร (2553) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า การจดังาน Open House มี
อิทธิพลมากต่อการตดัสินใจเลือกเรียนมหาวทิยาลยั 

การส่งเสริมการขาย  พบว่า นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ให้ระดับอิทธิพลมากท่ีสุด  คือ 
มหาวิทยาลยัมีทุนการศึกษาประเภทต่างๆ สามารถรองรับผูท่ี้เขา้ศึกษาต่อ (ทุนกูย้ืม ,ทุนเรียนดี ฯลฯ) แสดง
ใหเ้ห็นวา่การตดัสินใจเลือกเรียนมหาวทิยาลยันกัเรียนจะค านึงถึงเร่ืองทุนการศึกษา รวมถึงกองทุนเงินให้ยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) เพื่อแบ่งเบาภาระใหก้บัผูป้กครองและค่า
ครองชีพตลอดการเรียนในร้ัวมหาวิทยาลยั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสิรินนัท ์สมควร (2553) ท าการศึกษา
เร่ือง ปัจจยัด้านการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จงัหวดั
เชียงใหม่ พบว่า ทุนการศึกษาต่างๆ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยัตลอดการศึกษา มีอิทธิพลมากต่อการ
ตดัสินใจเลือกเรียน 

การขายโดยพนกังานขาย และการตลาดทางตรง พบว่า นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ให้ระดบั
อิทธิพลมากท่ีสุด คือ อธัยาศยัของเจา้หน้าท่ีแนะแนว แสดงให้เห็นว่า การท่ีเจา้หนา้ท่ีไปแนะแนวนอกจาก
ความรู้ รายละเอียดคณะสาขาต่างๆ รวมถึงแนวทางประกอบอาชีพ ไม่เพียงเท่านั้น ยงัตอ้งมีอธัยาศยัท่ีดีเพื่อ
ตอบค าถามนกัเรียน และการเขา้ถึงอาจารยแ์นะแนวของแต่ละโรงเรียน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของก าพล ดวง
ประเสริฐ (2551) ท าการศึกษาเร่ือง ความตอ้งการข่าวสารเก่ียวกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุระหว่าง 18 – 22 ปี 
การศึกษาระดบัปริญญาตรีและเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา ตอ้งการรับทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่ในระดบัมาก และตอ้งการข่าวสารท่ีน าเสนอเก่ียวกบัความกา้วหน้าการ
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เปล่ียนแปลงช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัฯ ผ่านทางเวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลยัฯ หรือเวบ๊ไซต์หน่วยงานอ่ืนๆ 
ของมหาวิทยาลยัฯ มากท่ีสุด ส าหรับเหตุผลในการเปิดรับข่าวสารเพื่อช่วยในการตดัสินใจในการเขา้ศึกษา
ต่อ เขา้อบรม หรือเขา้ร่วมกิจกรรมกบัมหาวทิยาลยั 

การบอกเล่า พบว่า นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ให้ระดบัอิทธิพลมากท่ีสุด คือ มีการ Review 
จากรุ่นพี่ท่ีเรียนอยูใ่นปัจจุบนั แสดงใหเ้ห็นวา่ ศิษยเ์ก่าจากโรงเรียนนั้น ท่ีไปเรียนในมหาวทิยาลยัแลว้กลบัมา
เล่าสู่กนัฟัง ท่ีรวมถึงการเลือก การเรียน การใช้ชีวิต เป็นตน้ ท าให้นักเรียนสนใจและมีแนวทางในการ
ตดัสินใจเลือกเรียนมหาวิทยาลยัมากยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสิรินนัท ์สมควร (2553) ท าการศึกษา
เร่ือง ปัจจยัด้านการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จงัหวดั
เชียงใหม่ พบว่า ส่ือบุคคล ไดแ้ก่ เพื่อน ญาติ และพี่น้อง มีอิทธิพลมาก โดยรับรู้เน้ือหาเก่ียวกบัหลกัสูตร 
สาขาท่ีน่าสนใจ จากวิธีการน าเสนอคือ การโฆษณาปากต่อปากจากศิษยเ์ก่า และคนท่ีรู้จกัสถาบนั ขั้นสนใจ
พบวา่ ตนเอง อาจารย ์และศิษยเ์ก่ามีอิทธิพลมาก โดยแสวงหาเน้ือหาเก่ียวกบัการรับสมคัรนกัศึกษา รายวิชา
ท่ีเปิดสอน 

ภาพลกัษณ์ต่อการเลือกเรียนมหาวทิยาลยั 
ภาพลักษณ์ท่ีส่งผลต่อการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีระดบัการมีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์ ในดา้นอาคาร
สถานท่ี สภาพแวดลอ้ม และอุปกรณ์การเรียน  

ดา้นความมีช่ือเสียงและสถานท่ีของมหาวิทยาลยั  พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ให้ระดบั
อิทธิพลมากท่ีสุด คือ มหาวทิยาลยัมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับของคนทัว่ไป แสดงใหเ้ห็นวา่ นกัเรียนยงัเลือก
มหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับของคนทัว่ไป อีกทั้งการตดัสินใจเลือกเรียนไม่ได้ข้ึนอยู่กับ
นกัเรียนเพียงอยา่งเดียว บางคร้ังจะข้ึนอยูก่บัผูป้กครองท่ีจะตอ้งบงัคบัใหเ้ขา้มหาวทิยาลยัน้ี เพราะผูป้กครอง
ยงัมีความเช่ือมัน่วา่ถา้ลูกหลานจบจากมหาวิทยาลยัน้ี สามารถไดง้านท าง่ายมากยิ่งข้ึน เงินเดือนสูง และเป็น
ท่ียอมรับของสังคม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของดวงกมล ทรัพยแ์สงสง (2552) ไดศึ้กษาแรงจูงใจในการศึกษา
ต่อระดบับณัฑิตศึกษา 3 ดา้น คือ ดา้นความมุ่งหวงัตนเอง ดา้นอิทธิพลจากส่ือบุคคลและส่ือมวลชน ดา้น
ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน  พบว่า นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา ในภาพรวมและรายดา้นทั้ง 3 ดา้นอยู่ในระดบั
มาก 

ดา้นการเรียน พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ให้ระดบัอิทธิพลมากท่ีสุดกบัมหาวิทยาลยัมี
คณะและสาขาท่ีตอบโจทย  ์แสดงให้เห็นว่า การเลือกเรียนนั้นจะตอ้งเลือกเรียนในมหาวิทยาลยัมีคณะและ
สาขาท่ีตรงตามความตอ้งการของนกัเรียนเอง เน่ืองจากนกัเรียนมีการวางแผนการเรียนในอนาคตของตนไว้
แล้ว สถานีต่อไปคือต้องเลือกให้ตรงกบัตวัเองมากท่ีสุด เพื่อการท างานในอนาคตต่อไป สอดคล้องกับ
งานวิจยัของดวงกมล ทรัพยแ์สงสง (2552) ไดศึ้กษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา 3 ดา้น คือ 
ดา้นความมุ่งหวงัตนเอง ดา้นอิทธิพลจากส่ือบุคคลและส่ือมวลชน ดา้นช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั หลกัสูตร
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และการจดัการเรียนการสอน พบวา่ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มีแรงจูงใจในการศึกษา
ต่อระดบับณัฑิตศึกษา ในภาพรวมและรายดา้นทั้ง 3 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอ้ม และอุปกรณ์การเรียน พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ให้
ระดบัอิทธิพลมากท่ีสุด คือ มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์การเรียนท่ีเพียงพอและทนัสมยั แสดงให้เห็นว่า การเลือก
เรียนมหาวิทยาลยัไม่ใช่เพียงแต่ช่ือเสียง แต่ยงัตอ้งมีอุปกรณ์การเรียนท่ีเพียงพอกบันกัศึกษา ท่ีสามารถเรียน
ทฤษฎีพร้อมปฏิบติัไปดว้ย ท าให้นกัศึกษามีทกัษะก่อนไปท างานจริง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสิรินันท์ 
สมควร (2553) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยด้านการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัอิทธิพลมากต่อการตดัสินใจเลือกเขา้
ศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ ใน 10 อนัดบั ไดแ้ก่ 1) มีหลกัสูตรท่ี
ตรงตามความตอ้งการของนกัศึกษา 2) อาจารยมี์ความรู้ความสามารถเฉพาะดา้นและสามารถถ่ายทอดความรู้
แก่นกัศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี 3) อุปกรณ์การเรียนท่ีทนัสมยัใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
4) อาจารยมี์ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการท าวิจยัเป็นอยา่งดี 5) มหาวิทยาลยัไดรั้บการยอมรับทางสังคม 
6) การเรียนการสอนเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 7) อุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน 8) ทุนการศึกษาต่างๆ 
และการใชชี้วิตในมหาวิทยาลยัตลอดการศึกษา 9) สถานท่ีเรียนกวา้งขวาง พอเพียงต่อจ านวนนกัศึกษา และ 
10) การมีหอ้งสมุดท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของนกัศึกษา ตามล าดบั 

ดา้นคุณภาพบณัฑิต พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ใหร้ะดบัอิทธิพลมากท่ีสุด คืออตัราการ
เป็นผูป้ระกอบการของบณัฑิตสูง แสดงให้เห็นวา่ นกัเรียนเลือกเรียนจากการท างานของรุ่นพี่หรือบณัฑิตท่ี
รู้จกั ท าให้นกัเรียนตดัสินใจเลือกเรียนมหาวิทยาลยัท่ีมีบณัฑิตจบไปเป็นผูป้ระกอบการสูง  สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของศึกษาสิชน์ มณีพนัธ์และคณะ (2544) ท าการศึกษาเร่ือง การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้
บณัฑิตสถาบนัราชภฏัภูเก็ต พบวา่ ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึงพอใจบณัฑิตจากสถาบนัราชภฏัภูเก็ตในดา้นความรู้
ความสามารถในประเด็นการท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้น มีความรู้เก่ียวกบังานในหน้าท่ีรับผิดชอบการท างาน
อยา่งเป็นระบบ ความรู้ความสามารถในวชิาชีพเฉพาะสาขาการพฒันาใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ อยูใ่นระดบัมาก  
 
10.ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

1) จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกเรียนมหาวิทยาลยัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในกรุงเทพมหานคร คือ ดา้นการขายโดยพนกังาน
ขาย ดงันั้นมหาวิทยาลยัควรมีทีมเจา้หน้าท่ีแนะแนว ออกไปแนะแนวการศึกษาตามสถานศึกษาต่างๆ เพื่อ
เป็นการใหข้อ้มูลมหาวทิยาลยั แนวทางการเลือกเรียน รวมถึงโควตา้พิเศษต่างๆ ท่ีเป็นทางเลือกตดัสินใจ อีก
ทั้งนกัเรียนไดรั้บขอ้มูล และสามารถซกัถามกบัเจา้หนา้ท่ีไดโ้ดยตรง เพื่อประกอบการตดัสินใจเลือกเรียน
อนาคต และจะเป็นผลดีต่อมหาวทิยาลยัอีกดว้ย 

2) จากผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่ภาพลกัษณ์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนมหาวิทยาลยัของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในกรุงเทพมหานคร คือ ดา้นอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอ้ม และอุปกรณ์การ
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เรียน ดงันั้นมหาวิทยาลยัควรควรมีการพฒันาปรับปรุงอาคารเรียนให้ทนัสมยั สภาพแวดลอ้มมหาวิทยาลยั
ร่มร่ืน มีการอ านวยความสะดวกในการเดินทาง เช่น มีรถรับส่งตามจุด ตามอาคาร เป็นตน้ รวมถึงเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์การเรียนท่ีเพียงพอและทนัสมยั มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความสะดวกในการเรียน 
(Internet ,Multi media ฯลฯ) เพื่อภาพลกัษณ์ท่ีดีของมหาวทิยาลยั และการเลือกเรียนของนกัเรียนในอนาคต 
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