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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษางานวิจยั เรื่ อง “พฤติกรรมการเปิ ดรับการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการกับการเปิ ดรับสื่ อ ที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ” การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ของนักศึกษาที่ตดั สิ นใจเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ ศึกษาระดับการเปิ ดรับ
การสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ และ
ศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อของนักศึกษาที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพในระดับปริ ญญาตรี จานวน 400 คน
โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้กาหนดสู ตรของ (Taro Yamane, 1973) การกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าความ
น่าเชื่อถือโดยกาหนดความเชื่อมัน่ 95% ถือว่ามีความรับผิดพลาดมาตรฐานไม่เกิน 5% หรื อระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ ส่ วนมากเป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18 – 23 ศึกษาใน
ระดับปริ ญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท มีภูมิลาเนาอยูก่ รุ งเทพและจังหวัดปทุมธานี ในด้านการ
เปิ ดรับสื่ อ ความเห็นด้วยของระดับความเห็นด้วยของความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบการเปิ ดรับสื่ อและข้อมูลข่าวสารผ่าน
สื่ อใหม่ จากการศึกษาวิจยั พบว่า นักศึกษาให้ความเห็นด้วยของความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบการเปิ ดรับสื่ อและข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่ อ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่มีระดับความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมากโดย
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ ด้านสื่ อบุคคล รองลงมาได้แก่ ด้านสื่ อเฉพาะกิจ ด้านสื่ ออินเทอร์ เน็ต และส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ ด้านสื่ อมวลชน
คาสาคัญ: พฤติกรรมการเปิ ดรับ ,การตลาดแบบบูรณา , การตัดสิ นใจ

ABSTRACT
The research titled ‚BEHAVIOR IN INTERGRATED MARKETING COMMUNICATION EXPOSURE
THROUGH MEDIA EXPOSURE AFFECTING STUDENTS ‘DECISION TO STUDY IN THE NORTH
BANGKOK UNIVERSITY‛ This research studies the subjects’ demographic background from population, to study
the level of the behavior admittance of integrated marketing communication that affect to student’s decision in
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order to register as a student’s at North Bangkok University and to study the behavior admittance of student that
affect to students’ decision.
The population of this research consists of 400 students the researcher use Taro Yamane theory to conduct
the research by defining the reliability equal 95 %.
The results show that almost student of North Bangkok University is Female and fall at that the range of
age at 18 – 23 years old.
The participant is undergraduate and the participants in is come 5,000 – 10,000 Bath per month.
Almost participants live in Bangkok and Pathumtani. The result shows that the admittance of
communication, the level of admittance regarding the communication patterns through the media is good.
Ragarding to the student’s decision about the pattern of media is found that personal communication is the high
level, specific communication and social media however, the result still shows that the mass communication is the
lowest pattern of this research.
Keywords: BEHAVIOR, INTERGRATED MARKETING, DECISION
บทนา
ในสภาวะปั จจุบนั ทิศทางการศึกษามีสภาพการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นหลักสู ตรการศึกษาของสถาบันการศึกษา
ต่างๆ มีความแตกต่างกันไม่มากนัก ทาให้นกั ประชาสัมพันธ์จาเป็ นต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อยูส่ ม่าเสมอ เพื่อให้
ทันต่อสภาวะแวดล้อมทางการตลาดที่เกิดขึ้นและเนื่ องจากพฤติกรรมบริ โภคข่าวสารในปั จจุบนั มีปัจจัยหลายด้านทา
ให้ข่าวสารทางด้านการประชาสัมพันธ์อาจจะไม่บรรลุตามความมุ่งหวัง (พิมลวรรณ มหาชัย, 2557)
สภาพการแข่งขันของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยในปั จจุบนั นั้น มหาวิทยาลัยทั้งของภาครัฐและ
เอกชนต่างมีการพัฒนาหลักสู ตรที่น่าสนใจ ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาคุณภาพด้านการเรี ยนการสอนทั้งคณาจารย์ สถานที่เรี ยนอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน รวมถึงการให้บริ การทาง
การศึกษาในรู ปแบบต่างๆ ที่ น่าสนใจ เพื่อให้เท่าทันต่อการแข่งขันของตลาดการศึกษาและตลาดแรงงานที่ มีความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วโดยการพัฒนาปรับเปลี่ยนดังกล่าวได้ถูกสื่ อสารออกไปให้ผเู ้ รี ยนกลุ่มเป้ าหมายและสังคม
ได้รับรู ้ผ่านวิธีการสื่ อสารการตลาด ซึ่ งเชื่ อว่าเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารเพื่อให้องค์กรของตนสามารถดาเนิ นธุ รกิจ
การศึกษาไปได้ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (1975) ปรมาจารย์ดา้ นการตลาด ได้
เขียนเกี่ยวกับสถานการณ์การตลาดอุดมศึกษาทัว่ โลกไว้วา่ นับแต่น้ ี องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร ควรยอมรับในการนา
แนวคิ ดการตลาดมาใช้แ ละเชื่ อ ว่าองค์กรควรจะประยุกต์ใช้พ้ื นฐานการตลาดอย่างเป็ นกลางเพื่ อ ให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ โดยยกกรณี ศึกษาของ MassachusettsInstitute of Technology (MIT) อันเป็ นมหาวิทยาลัยที่ มี
ชื่ อ เสี ย งและได้รั บ ความนิ ย มเป็ นอันมาก แต่ กลับ ประสบปั ญ หาจ านวนนักศึ ก ษาลดลงถึ งร้ อ ยละ 20 สถาบันจึ ง
แก้ปัญหาด้วยการใช้เทคนิคด้านการตลาดมาช่วยแก้ไขวิกฤตครั้งนั้น
สถาบันการศึกษาเป็ นองค์กรหนึ่งที่ได้มีการนาสื่ อประชาสัมพันธ์มาใช้ในการประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา
ทาให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อสร้างกระบวนการปฏิสัมพันธ์ในการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจน
ความสามารถติ ดต่ อ สื่ อ สารระหว่างกันได้อ ย่างรวดเร็ วเพื่ อ งานประชาสั ม พันธ์ ส ถาบันการศึ กษา นอกจากนี้ สื่ อ
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ประชาสั ม พันธ์ แ ขนงต่ างๆ ยังสามารถเข้าถึ งข้อมูลได้ต ลอดเวลา นอกจากนี้ สื่ อ การประชาสั ม พันธ์ จ ะเป็ น การ
เสริ มสร้างความสัมพันธ์และความเขาใจอันดี ระหว่างองค์กรหรื อสถาบันกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหวงผลใน
ความร่ วมมือและสนับสนุ นจากประชาชนนัน่ เอง ซึ่ งความเข้าใจอันดีและความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นได้ก็ตอ้ งอาศัยการ
ติดต่อสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือเพื่อนาข้อมูลหรื อเนื้อหาสาระจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง
การสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่สถาบันนั้น จาเป็ นต้องใช้สื่อเพื่อการประชาสมพันธ์ที่ทาให้เกิดภาพพจน์ ซึ่ งมี
ส่ วนช่ วยให้อ งค์การดาเนิ นงานไปด้ว ยดี สร้ างความเชื่ อ มั่น สร้ า งความเข้า ใจการ ยอมรั บ และความเชื่ อถื อ จาก
ประชาชนทัว่ ไป (วิมลพรรณ อาภาเวท, 2546) ถ้าสถาบันใดมีภาพพจน์ที่ดีจะได้รับความเชื่ อถือไววางใจและการ
สนับสนุ นร่ วมมือให้สถาบันนั้นประสบความสาเร็ จในการดาเนิ นงาน แต่ถา้ สถาบันใดมีภาพพจน์ที่ไม่ดี ย่อมได้รับ
การต่อตานและการดูหมิ่นเกลียดชังภาพพจน์จึงเป็ นรากฐานแห่ งความมนคงของสถาบันต่างๆ (วีระวัฒน์ อุทยั รัตน์,
2545)
การศึกษาเป็ นปั จจัยสาคัญในการพัฒนาคนให้เป็ นทรั พยากรที่ มีคุณภาพของประเทศ โดยคนส่ วนมากใน
สังคมไทยเชื่ อว่าการได้รับการศึ กษาที่ สูงนั้นมี โอกาสที่ จะประสบความสาเร็ จในชี วิต มี โอกาสในการทางานที่ ดีมี
ชื่ อเสี ยง ได้รั บ การยกย่อ งและการยอมรั บ จากคนในสั ง คม ด้วยเหตุ น้ ี ท าให้นัก เรี ย นที่ ส าเร็ จ การศึ กษาระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายส่ วนใหญ่ต่างมุ่งหวังเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (ศรศมน เชิดชูสีมา, 2549) จากสภาพความ
ไม่เท่าเที ยมกันทางด้านคุณภาพของสถาบันการศึ กษา ทาให้คนในสังคมเกิ ดความเชื่ อหรื อเกิ ดค่านิ ยมที่ ว่า จาเป็ น
จะต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยดังหรื อมี ชื่อเสี ยง เนื่ องจากรู ้ สึกว่ามี คุณภาพในการศึกษาที่ ดีกว่า (ไพฑูรย์ สิ นลารั ตน์,
2546)
มนุ ษย์ถูกเชื่ อมต่อกันสื่ อใหม่โดยอัตโนมัติ จึ งปฏิ เสธไม่ได้ว่าปั จจุ บนั ความก้าวหน้าของทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร ได้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งในชี วิตของผูค้ นยุคดิ จิทลั โดยเฉพาะสื่ ออินเทอร์ เน็ตที่ ได้เข้ามา
สร้ างบทบาทด้านต่างๆ ต่อการดารงชี วิตทั้งด้านสังคม เศรษฐกิ จ การเมื อง การศึกษา ตลอดจนความบันเทิ ง ตั้งแต่
ระดับปั จเจกชน หน่วยงานองค์กร จนถึงระดับประเทศ อีกทั้งความทันสมัยของเทคโนโลยีจึงทาให้ผคู้ นสามารถเข้าใช้
งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว โดยไม่มีขอ้ จากัดของพื้นที่และเวลา และสามารถใช้เครื่ องมือสื่ อสารเพื่อการเข้าถึงสื่ อ
อินเทอร์ เน็ตได้อย่างหลากหลายรู ปแบบ เป็ นผลทาให้เกิดสื่ อใหม่ต่างๆเพื่อการเป็ นช่องทางสื่ อสารที่แตกต่างกันไป
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การติดต่อสื่ อสารผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์
สื่ อสังคมออนไลน์ หรื อเรี ยกว่าสื่ อเชิงสังคมนั้น ได้เข้ามามีมีอิทธิ พลและได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก ด้วย
การเป็ นเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมที่สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ วในรู ปแบบของการปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม
เพื่อการสร้างเครื อข่ายของผูค้ นขนาดใหญ่ที่มีผรู ้ ่ วมสนทนาได้หลากหลายคน ซึ่ งแตกต่างจากสื่ อดั้งเดิมที่เป็ นรู ปแบบ
การสื่ อสารทางเดียว อีกทั้งผูใ้ ช้งานสามารถเป็ นได้ท้ งั ผูบ้ ริ โภคเนื้ อหาและผลิตเนื้ อหาได้อีกด้วย (ภิเษก ชัยนิ รันดร์ ,
2553)
สื่ อที่ทนั สมัยในยุคดิจิทลั ที่เราคุน้ เคยกันอย่าง อินเทอร์ เน็ต คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์สมาร์ ทโฟน และแอฟพลิ
เคชัน่ ต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่ทาให้เราสะดวกสบายและเพิ่มอัตราความเร็ วในการสื่ อสารให้กบั เราเท่านั้น
แต่วา่ ยังเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบพฤติกรรมและแบบแผนในการดารงชีวิต รวมทั้งยังเข้ามาเปลี่ยน
วิธีคิด การมองโลก รวมไปถึงค่านิ ยมทางสังคมและวัฒนธรรมของผูใ้ ช้อีกด้วย เด็กและเยาวชนที่เติบโตมาพร้อมกับ
เทคโนโลยีในโลกดิจิทลั สมัยใหม่ (Digital Generation) จึ งมีมุมมองเกี่ยวกับโลก สังคม และวัฒนธรรม แตกต่าง

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หน้า 2175

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

ออกไป ด้วยสื่ อใหม่เข้ามามีบทบาทในการมองโลกและการกาหนดแบบแผนพฤติกรรม ค่านิ ยมทางสังคม รวมทั้งการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวตนของเขากับผูอ้ ื่นผ่านโลกดิจิทลั
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ คือ การใช้เครื่ องมือหลายๆเครื่ องมือมาผสมผสานเข้าด้วยกัน อาทิการ
โฆษณาการประชาสั มพัน ธ์ อิ น เตอร์ เ น็ ต การตลาดทางตรง การใช้พนัก งานขายและการจัด กิ จ กรรมพิ เศษเพื่ อ
ผสมผสานกันอย่างสอดคล้องเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน ในการสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายโดยสารที่ส่งไปซึ่ งจะช่วยให้ผล
ของการสื่ อสารมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการสร้างการตอบกลับเพียงอย่างเดียว ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาในเรื่ อง
ของการสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการ ซึ่ งเป็ นความพยายามของผูส้ ื่ อ สารซึ่ งในที่ น้ ี ก็ ห มายถึ ง สถานศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ ซึ่ งได้มีการผสมผสานในการสร้ างช่องทางในการสื่ อสารทางการตลาดผ่านเครื่ องมื อ
สื่ อสารทางการตลาดที่หลากหลาย เพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสารในการโน้มน้าวใจให้กลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งหมายถึงนักศึกษาที่
ตัดสิ นใจเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ ให้แสดงพฤติกรรมการตัดสิ นใจเข้าศึกษาหรื อแสดงแนวความคิด
เห็นของตนเอง ซึ่ งในที่น้ ีกค็ ือแนวโน้มการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพของตนเอง
มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ เป็ นสถาบันที่ จดั การศึ กษาในระดับ อุดมศึ กษา เริ่ มเปิ ดดาเนิ นการสอนในปี
การศึกษา 2544 เป็ นปี การศึกษาแรก ด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่ ของผูบ้ ริ หารที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมทั้ง
ทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและวิชาการ เป็ นผูท้ ี่มีวิสัยทัศน์กว้า งไกล สามารถนาความรู้ ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะกับ สั งคมสภาพแวดล้อ ม และเศรษฐกิ จ เพื่ อ เป็ นกาลังส าคัญ ในการพัฒนาประเทศชาติ ต่อ ไป และพัฒนา
มหาวิ ท ยาลัย ให้เ ป็ นศูน ย์ก ลางทางการเรี ย นรู ้ ในศาสตร์ ส าขาต่ างๆที่ ให้บ ริ การทางวิช าการ แก่ สั งคมทั้งในและ
ต่างประเทศ
การศึกษาด้วยการวิจยั ครั้งนี้จึงต้องการทราบถึงพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อเพื่อการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่ อ
ใหม่ ที่ส่งผลต่อการเข้าศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพว่าการตลาดโดยผ่านสื่ อนั้นได้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายมากน้อย
เพียงใด
ดังนั้น การศึกษาจึงมุ่งเน้นไปที่การศึกษาถึงปั จจัยหลักด้านการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการอาทิ การ
โฆษณาประชาสั ม พันธ์ ผ่านสื่ อ ต่างๆ การใช้สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ต่างๆ เพื่ อให้เกิ ดการรั บ รู ้ จากบุ คคลการใช้บุค ลากรทาง
สถานศึกษา การส่ งเสริ มการขาย การจัดกิจกรรมพิเศษรวมถึงการทาการตลาดทางตรงผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆที่จะ
มี ผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึ กษาต่อของนักศึ กษาในมหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพและเพื่อจะสามารถนาข้อมูลซึ่ งเป็ น
ประโยชน์ ไปใช้แ ละท าให้ทราบถึ งการสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการที่ มี ผลต่ อ การตัดสิ นใจเข้าศึ กษาต่ อ ของ
นักศึกษาในรู ปแบบต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่ องให้กบั ผูบ้ ริ หารสถาบันในการสร้างกลยุทธ์
ทางด้านการตลาดด้านการสื่ อสารแบบบูรณาการในการดึงความสนใจของผูป้ กครองและนักเรี ยนนักศึกษาในการ
ตัดสิ นใจเข้าเรี ยนกับทางสถาบันศึกษาในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึ กษาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ของนักศึ กษาที่ ส่งผลต่อตัดสิ นใจเข้ามาศึ กษาต่อในมหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุ งเทพ
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อของนักศึกษาที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนอร์ ท
กรุ งเทพ
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3. เพื่อศึกษาการเปิ ดรับการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ
4. เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ
การดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย ครั้ งนี้ ได้แก่ นักศึ กษามหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพในระดับปริ ญ ญาตรี โดยมี
นักศึกษา ทั้งเพศชาย และ เพศหญิง ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้ น จานวน ทั้งหมด 2,978 คน (จากการ
รายงานจานวนนักศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2560) โดยการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี จานวน 2,978 คน
โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้ งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้กาหนดสู ตรของ (Taro Yamane, 1973) กรณี ทราบจานวน
นักศึ กษา การกาหนดกลุ่มตัวอย่างงที่ มีค่าความน่ าเชื่ อถื อโดยกาหนดความเชื่ อมัน่ 95% ถื อว่ามี ความรั บผิดพลาด
มาตรฐานไม่เกิน 5% หรื อระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนี้
1

กาหนดให้

n คือ จานวนตัวอย่างหรื อขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N คือ จานวนหน่วยทั้งหมดหรื อขนาดของประชากร
e² คือ ความน่าจะเป็ นของความผิดพลาดที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
แทนสู ตรได้ดงั นี้

n =
n = 353 ≈ 400 ตัวอย่าง

ดังนั้นได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง
ฉะนั้นผูว้ ิจยั จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างไว้ที่ 400 คนและมีการสุ่ มตัวอย่างดังต่อไปนี้ การวิจยั ครั้งนี้ มีจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างเป้ าหมาย 400 คน และให้หารเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความคลาดเคลื่อน 5% และกาหนดความเชื่อถือได้ 95 %
หลังจากได้จานวนกลุ่มตัวอย่างแล้ว จากนั้นผูว้ จิ ยั จะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จานวน 400 ชุด
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
แหล่งที่มาของข้อมูล โดยแหล่งการเก็บข้อมูลคือ ข้อมูลปฐมภูมิคือจัดทาแบบสอบถามเพื่อใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลจานวน 400 ชุด โดยทาการศึกษากลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาที่ตดั สิ นใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ
จานวน 400 คนเท่านั้น ซึ่ งการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามเองและผูว้ ิจยั คอยให้คาแนะนา
กรณี ที่ไม่เข้าใจ
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ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ผูป้ กครอง
ภูมิลาเนา (สาหรับนักศึกษา)
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 18-23 ปี คิดเป็ นร้อยละ 94.3 รองลงมาเป็ นช่วงอายุมากกว่า 23 ปี
ขึ้นไป คิ ดเป็ นร้ อยละ 4.3 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อยู่ในระดับการศึ กษา ปริ ญญาตรี คิ ดเป็ นร้ อยละ 100 ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีรายได้ผปู ้ กครองส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นช่วง 5,000 – 10,000 บาทคิดเป็ นร้อยละ 43.8 รองลงมา คือ มากกว่า
15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 30 ภูมิลาเนาของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น อื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 57.2 กรุ งเทพฯ คิด
เป็ นร้อยละ 21.5 และ ปทุมธานี คิดเป็ นร้อยละ 21.3 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 แสดงความคิดเห็ นเกี่ ยวกับรู ปแบบการเปิ ดรั บสื่ อและข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ อ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบการเปิ ดรับสื่ อและข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามมี
ระดับความเห็นด้วยของความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบการเปิ ดรับสื่ อและข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ อ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย = 3.99) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดได้แก่
ด้านสื่ อบุคคล (ค่าเฉลี่ย = 4.14 ) รองลงมาได้แก่ ด้านสื่ อเฉพาะกิจ (ค่าเฉลี่ย = 3.96 ) ด้านสื่ ออินเทอร์ เน็ต (ค่าเฉลี่ย = 3.95)
และส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านสื่ อมวลชน (ค่าเฉลี่ย = 3.90 )
ส่ วนที่ 3 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความเห็นด้วยของ
ระดับความเห็นด้วยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =
3.71) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านที่มีระดับความเห็นด้วยในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดได้แก่ ด้านการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.49 ) รองลงมาได้แก่ การใช้ปัจจัยกระตุน้ การตัดสิ นใจ (ค่าเฉลี่ย = 4.08 ) ด้านการ
ติดต่อสื่ อสารทางตรง (ค่าเฉลี่ย = 3.66) ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการใช้บุคลากรของสถานศึกษา (ค่าเฉลี่ย =
3.25)
ส่ วนที่ 4 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับความเห็ นด้วยของความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อของ
นักศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.85) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้าน
ที่มีระดับความเห็นด้วยในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดด้านการประเมินทางเลือก (ค่าเฉลี่ย = 3.89 ) รองลงมาได้แก่ ด้าน
รับรู ้ถึงความต้องการ (ค่าเฉลี่ย = 3.84 ) และ ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการแสวงหาความรู ้ (ค่าเฉลี่ย = 3.82)
ส่ วนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ที่ต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาที่ศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้คือ
ผลการทดสอบ พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีระดับความเห็นด้วยต่อคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ (โดยรวม) ของนักศึกษา จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
เพศต่างกันมีระดับความเห็นด้วยต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ (โดยรวม) ของนักศึกษา
ในภาพรวมไม่แตกต่างกันจึงไม่ยอมรับสมมติฐาน

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หน้า 2178

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อที่ต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาที่ศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพที่แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้ คือ
ผลการทดสอบ พบว่า พฤติ กรรมการเปิ ดรั บสื่ อใหม่ที่แตกต่างกันมี ผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึ กษาต่อของ
นักศึกษาที่ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ โดยรวม แตกต่างกัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ต่างกันมีพฤติกรรมการ
เปิ ดรับสื่ อใหม่ (โดยรวม) ของนักศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไม่ยอมรับ
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 3 การสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่ ต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึ กษาต่อของ
นักศึกษาที่ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ ที่แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้ คือ
ผลการทดสอบ พบว่า การสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่ต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อ
ของนักศึกษาที่ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพโดยรวมแตกต่างกัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ต่างกันมีการสื่ อสาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการ (โดยรวม) ของนักศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จึงไม่ยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 4 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ และการสื่ อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการมีความสัมพันธ์กบั ผลการตัดสิ นใจของนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ สามารถเขียน
เป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้ คือ
ผลการทดสอบ พบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ และการสื่ อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการมีความสัมพันธ์กบั ผลการตัดสิ นใจของนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ โดยรวม มี
ความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดียวกัน มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
การอภิปรายผล
จากผลการศึกษา พฤติกรรมการเปิ ดรับการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการกับดารเปิ ดรับสื่ อ ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ พบว่า
1. ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ของนั กศึ กษามหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ ส่ วนมากเป็ นเพศหญิ ง มี อายุ
ระหว่าง 18 – 23 ศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ ภัรดนัย พิริยะธนภัทร (2559) กรณี ศึกษาการศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและปั จจัย
ด้า นเว็บ ไซต์ พ ระเครื่ องพาณิ ช ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเช่ า หรื อประมู ล พระเครื่ องออนไลน์
(ECOMMERCE) นักศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุมากที่สุดอยูใ่ นช่วงระหว่าง 20-25 ปี ระดับการศึกษามากที่สุด
คือ ปริ ญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท
2. พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อของนักศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านที่ มี
ระดับความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดได้แก่ดา้ นสื่ อบุคคล ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พีรพัฒน์
ฉัตรศิ ริกุลชัย (2553) ได้จดั ทาวิจยั เรื่ อง การรั บรู ้ การสื่ อสารการตลาดกับการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าตาลลิ นของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า การสื่ อสารตลาดจากผลิตภัณฑ์น้ าตาลลินโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
และข้อมูลที่มีการรับรู ้มากที่สุด คือ น้ าตาลลิน ทาให้เครื่ องดื่มที่ปรุ งได้รสชาติดีและเมื่อกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เกิดการ
รับรู้การสื่ อสารการตลาดแล้ว การรับรู้น้ นั จะสามารถส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าตาลลินอยูใ่ นระดับอาจจะ
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ซื้ อมากที่ สุด ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็ นว่าปั จจัยด้านสื่ อบุคคล เป็ นปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
โดยรวมในระดับมาก เห็นได้ชดั เลยว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพได้เปิ ดรั บสื่ อและข้อมูลข่าวสารเป็ น
จานวนมากจากสื่ อบุคคล ทาให้มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพได้เล็งเห็นถึงการนาบุคลากรภายในสถาบัน ไปเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้แก่นกั ศึกษาตามสถานที่ต่างๆ
3. การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านที่ มี
ระดับความเห็นด้วยในระดับมากที่สุด ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รองลงมาได้แก่ การใช้ปัจจัยกระตุน้ การ
ตัดสิ นใจ ด้านการติ ดต่อสื่ อสารทางตรง ส่ วนข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่ สุดคื อ ด้านการใช้บุคลากรของสถานศึ กษา ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภัทรวดี เหรี ยญมณี (2559) ได้จดั ทาวิจยั การสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่ อ
ดิจิทลั ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การค่ายมวย (Boxing Gym) เพื่อการอกกาลังกายในเขตกรุ งเทพมหานคร ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับ
มากที่ สุด เห็ นได้ชดั ว่าการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์น้ ันได้เข้ามี บทบาทอย่างมากและส่ งผลต่ออิ ทธิ พลการ
ตัดสิ นใจของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพเป็ นอย่างมาก
4. การตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านที่มีระดับความเห็นด้วยในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดด้านการประเมิ นทางเลือก
วรพรรณ เรื องโชติช่วง (2559) ได้จดั ทาวิจยั เรื่ อง การตัดสิ นใจการเลือกบริ โภคอาหารคลีนของคนกรุ งเทพมหานคร
ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็ นว่าปั จจัยด้านการประเมิ นทางเลื อก เป็ นปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์
โดยรวมในระดับมาก นักศึกษาไม่วา่ จะสถาบันไหนก็จะต้องมีการประเมินทางเลือกหรื อที่เข้าใจกันว่าการค้าคว้าหา
ข้อมูลหรื อศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับสถาบันที่สนใจ แล้วจึงนามาเปรี ยบเทียบระหว่างสถาบันต่อสถาบัน ทาให้นกั ศึกษา
ได้ตดั สิ นใจง่ายยิง่ ขึ้น
บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาในครั้งนี้ นอกจากผลการศึกษาที่ได้รับแล้วผูศ้ ึกษาได้พบประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจที่คาดว่าจะ
เป็ นประโยชน์ต่อผูส้ นใจนาผลการศึกษาในครั้งนี้ ไปขยายเพื่อเป็ นประเด็นศึกษาต่อในโอกาสต่อๆ ไปจึงขอเสนอแนะ
ศึ ก ษาความส าคัญ ของปั จ จัย ส่ วนประสมการตลาดของนัก ศึ กษาต่ อ แนวทางการเข้า ศึ ก ษาต่ อ ในระดับ
มหาวิทยาลัยเพื่อนาผลจาการศึกษาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งให้มหาวิทยาลัย มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้นและเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาสถานศึกษาต่างๆในประเทศไทยด้วยและศึกษาถึงทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการศึกษาต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อนาผลจากการศึกษาขยายประเด็นในด้านการบริ การของสถานศึกษา เป็ นการเพิ่มทัศนคติใน
การบริ การนักศึกษาอื่นๆ ด้วย
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์เรื่ องนี้สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความช่วยเหลือเป็ นอย่างดี จาก รศ.ดร.วิรุฬห์รัตน์ ผลทวีโชติ อาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ผูซ้ ่ ึ งให้คาชี้ แนะทางด้านความคิ ดและการปฏิ บตั ิ มาโดยตลอด ดร.ธนชาติ จันทร์ เวโรจน์
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรนิ เทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี ปทุม และประธานกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ ที่สละ
เวลาอันมีค่าจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็ นงานวิจยั ที่สมบูรณ์ ผูว้ จิ ยั จึงขอขอบพระคุณในความกรุ ณาไว้ ณ ที่น้ ี
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การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

ขอขอบพระคุ ณคณาจารย์หลักสู ตรนิ เทศศาตรมหาบัณฑิ ต มหาวิทยาลัยศรี ปทุ มทุ กท่าน ที่ ได้ให้ความรู ้
ความเข้าใจ ในระหว่างการศึกษาซึ่ งก่อให้เกิดการเติบโตทางด้านความคิดที่นามาใช้ในการศึกษาแก้วจิ ยั มาโดยตลอด
สุ ดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณสาหรับแรงบันดาลใจและแรงสนับสนุ นต่างๆจากครอบครัว คุณพ่อบุญยืน
และคุ ณ แม่ ร จนา โกนบาง ซึ่ งให้ ค วามรั ก ความอบอุ่ น และเป็ นก าลัง ใจส าคัญ ในการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ และ
ขอขอบพระคุณผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องที่ มิได้กล่าวนามทุกท่านซึ่ งมี ส่วนในการช่วยเหลือในการศึกษาจนทาให้ผวู ้ ิจยั ประสบ
ความสาเร็ จในการทาวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้
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