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งานวิจัยเรื่องปัจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการบริหารความเสี่ยง
และการจัดการภาวะวิกฤตภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน (2) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้คุณค่าตราสินค้า กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษา
ไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับ รู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน
ตลอดจน (4) ศึกษาปัจจัยพยากรณ์การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทย
ของมหาวิทยาลัยเอกชน
งานวิจัยเรื่องนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยใน
ส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ บุคลากรฝ่ายสื่อสารองค์กรหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน
นโยบายการดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมเพื่อวางแผนการรับนักศึกษาใหม่ ของ
มหาวิทยาลัย เอกชนได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยธนบุรี และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รวมทั้งสิ้นจำนวน 5 คน และในส่วนของการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ด้วยการใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเอกชนทั้ง
5 แห่ง จำนวน 400 คน
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่ระบุว่า ความเสี่ยงที่ส ่งผล
กระทบต่อมหาวิทยาลัยมากที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรทำให้มีอัตราการเกิดน้อยลง
ซึ่งเมื่อประเมินความเสี่ยงแล้ว ถือว่าได้รับผลกระทบในระดับน้อยถึงมาก อีกทั้งมีการแก้ไขภาวะวิกฤต
ด้วยการมองหากลุ่มเป้าหมายใหม่ การนำสื่อออนไลน์มาประยุกต์ใช้ การดำเนินกิจกรรมทางตลาด การ
ส่งเสริมการขาย และที่สำคัญมีการสร้างการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของมหาวิทยาลัยในภาวะวิกฤต

ข
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการตลาด
เชิงกิจกรรม ด้านการโฆษณา และการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ด้านการเชื่อมโยงต่อตราสินค้า การรับรู้การ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการประชาสัมพันธ์ และการรับรู้คุณค่าตรา
สินค้าด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้า สามารถพยากรณ์การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ได้
ร้อยละ 59.8
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The objectives of this study were to (1) investigate the risk management and
crisis management during thai education crisis of private universities (2) examine the
correlation between the awareness of brand equity and decision to study for a bachelor's
degree in private universities during thai education crisis (3) explore the correlation
between the awareness of integrated marketing communication and decision to study
for a bachelor's degree in private universities during thai education crisis (4) identify
factors affecting decision to study for a bachelor's degree in private universities during
thai education crisis.
This study is a mixed methods research. Qualitative research employed an
In-depth interview of five people who are in the organization's communication
department or the department related to supporting operational policies, dissemination
of information or activities for the planning of new students in private universities
(Bangkok University, Rangsit University, University of the Thai Chamber of Commerce,
Thonburi University, Kasem Bundit University). Quantitative research employed a survey

ง
research by collecting questionnaires distributed to 400 respondents who are first year
students in 5 private universities.
The In-depth interview results show that the risk that affects university the
most is a change in population structure causing a lower birth rate. After risk analysis, it
is found that the effect is leveled in low to high. The ways to solve this crisis are to find
new targets, adopt social media, use event marketing as well as sale promotion, and
emphasize brand equity of the university.
The quantitative research findings show that the awareness of integrated
marketing communication (Event marketing, Advertising, Public Relation) and the
awareness of brand equity (Brand Associations, Brand Awareness) were predictors of the
decision to study for a bachelor's degree, with a predictive value of 59.8%.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มาและความสำคัญ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานของมนุษย์เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเองและ
ประเทศชาติต่างมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยสถาบันการศึกษา ทั้งที่เป็น
สถาบันของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคนให้มีความรู้ มี
ความสามารถ และมีคุณธรรมเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมโดยรวม คนส่วนมากใน
สังคมไทยเชื่อว่าการได้รับการศึกษาที่สูงนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต มีโอกาสในการ
ทำงานที่ดี มีชื่อเสียง ได้รับการยกย่องและการยอมรับจากคนในสังคม ด้วยเหตุนี้ทำให้นักเรียนที่
สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่ต่างมุ่งหวังเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
หรือมหาวิทยาลัย (ศรศมน เชิดชูสีมา, 2549)
สำหรับประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนให้ได้รับการศึกษา สามารถพิจารณาได้
จากการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยทุก ๆ แผนต่างให้ความสำคัญกับแผนการ
ศึกษาของชาติ อย่างเช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ส่งเสริมในด้านการ
พัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในด้านการปรับ
ระบบบริห ารจัด การสถานศึ ก ษาให้ มี ความเหมาะสมตามความจำเป็น ของพื ้น ที ่แ ละโครงสร้ า ง
ประชากรที่มีสัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถาน
ประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพเข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา นอกจากนี้ยังมีการขยาย
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาสาขาวิชาที่มี ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็น
เลิศ และมีการจัดทำสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรี, 2557)
สถาบันการศึกษาในประเทศไทยมีด้วยกันหลายระดับ ตั้งแต่โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ล้วนเป็นแหล่งของการให้ความรู้แก่ประชาชน สำหรับการศึกษาในระดับสูงกว่ าระดับมัธยมศึกษา คือ
ระดับอุดมศึกษา หรือระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความ

2
ถนัดหรือสนใจในด้านนั้น ๆ โดยปัจจุบันประเทศไทยมีส ถาบันอุดมศึกษาเป็นจำนวนมาก ได้แก่
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิท ยาลัยเอกชน จำนวน
ทั ้ ง สิ ้ น 78 แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ในกำกั บ ของรัฐ ทั ้ง ในและนอกระบบ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวนทั้งสิ้น 82 แห่ง (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
2562a)
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษาไทยได้มีการปรับตัวไปตามสภาวการณ์ทางสังคม
และเศรษฐกิจ และได้เข้ามาสู่ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) หรือยุคไร้พรมแดน มีการขยายตัวของ
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ อีกทั้งการที่ภาครัฐให้ความสำคัญและการสนับสนุน
ในด้านการศึกษา จึงได้มีการจัดสรรด้านงบประมาณในการลงทุน แต่ยังไม่มากพอสำหรับการขยาย
การศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน จึงได้มีการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย เนื่องจากต้องการมุ่งเน้นการ
ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพเพื่อสนองต่อการแข่งขันในระดับนานาชาติที่มากขึ้น จนกลายเป็น “ธุรกิจ
การศึกษา” (Education Business) ซึ่งสามารถเปรียบเสมือนการผลิตสินค้า สอดคล้องกับ แนวคิด
ของ Binsardi & Ekwulugo (2003 อ้างถึงใน วิทวัส สัตยารักษ์, 2552) ซึ่งกล่าวว่า บริการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเปรียบได้กับการผลิตสินค้า สามารถแจกแจงได้ 3 ระดับ 1) ผลประโยชน์สำคัญ
(Core) หมายถึง ปริญญา โอกาสการได้งานทำ สถานะทางสังคม ชีวิ ตความเป็นอยู่ 2) สิ่งที่สามารถ
จับต้องได้ (Tangible) หมายถึง สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สถานที่
สำหรับการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา และ 3) บริการด้านต่าง ๆ (Augmented Product) หมายถึง
สมาชิกห้องสมุด การกู้เงินเพื่อการศึกษา เป็นต้น
อีกทั้งหากเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทอื่น การบริหารธุรกิจการศึกษานับว่ามีลักษณะที่
แตกต่าง กล่าวคือ ในการรับรู้ของประชาชนมีการเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาว่าเป็นองค์กรที่ไม่
แสวงผลกำไร (Non-profit Organization) ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำการตลาด แต่ในทางปฏิบัติต้องมี
การแข่งขันเพื่อความอยู่รอด โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
ภาครัฐ (สายชล ดาษนิกร, 2551) ผนวกกับจำนวนมหาวิทยาลัยของภาครัฐมีมากกว่าภาคเอกชน ทำ
ให้เกิดการแข่งขันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อจำนวนมหาวิทยาลัยมีมาก จึงทำให้นักศึกษามีทางเลือกใน
การเรียนมากขึ้น อีกทั้งในปัจจุบันนั้นการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนอาจไม่ใช่
เหตุผลเดียวที่ทำให้จำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนลดลง แต่วิกฤตการศึกษายังเกิดขึ้นจาก
ปัจจัยหลายประการ อันส่งผลให้สถาบันการศึกษาทั้งรัฐบาลและเอกชน มีนักศึกษาที่ลดลงทั้งคู่และ
ส่งผลทำให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งมีสภาพเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยเปิด (Open University) เนื่องจาก
มีจำนวนที่ว่างให้ศึกษามากกว่าจำนวนนักศึกษาที่สอบเข้า จนบางมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องปิดตัวลง
นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ นักสถิติและอาจารย์คณะสถิติประยุกต์
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สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “แต่ละปีมหาวิทยาลัยไทย มีที่ว่างรับนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีละ 150,000 คน แต่มีเด็กเข้าเรียนเพียง 80,000 คน” (Thematter,
2018)
สำหรับอัตราการเกิดของประชากรในประเทศไทย พบว่า อัตราการเกิดย้อนหลัง 5 ปี ในช่วง
ปี 2556 ถึงปี 2560 จะมีการลดลงของประชากรวัยแรกเกิด ถึง 4 ปี อย่างต่อเนื่อง โดยปี 2556 มี
ประชากรช่วงวัยดังกล่าวจำนวน 3,778,239 คน ปี 2557 มีจำนวน 3,735,837 คน ปี 2558 มีจำนวน
3,676,952 คน ปี 2559 มีจำนวน 3,565,020 คน และปี 2560 มีจำนวน 3,427,578 คน อีกทั้งหาก
มีการเปรียบเทียบระหว่างปี 2556 ถึงปี 2560 จะพบว่าอัตราส่วนของประชากรลดลงถึงร้อยละ 9.2
ดังภาพที่ 1.1
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ภาพที่ 1.1 แสดงจำนวนประชากรของประเทศไทยทั่วราชอาณาจักร จำแนกตามกลุ่มอายุ แรกเกิด
ถึง 4 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2556 ถึง 2560
แหล่งที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ (2562)
จากอัตราการเกิดของประชากรที่ลดลงในประเทศไทย ยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ ส่งผลกระทบต่อ
สถานศึกษาทำให้จำนวนนักเรียน นักศึกษาลดลง ดังภาพที่ 1.2 ที่แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ที่เลือก
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยมีทั้งหมด 76,619 คน ในปี 2557
และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 มีจำนวนนักศึกษาใหม่ 55,200 คน หรือลดลงมากถึงร้อยละ 27.9
สอดคล้องกับ ณัชชา สุวรรณวงศ์ (2560) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด ปัญหาจำนวน
นักศึกษาลดลง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัยมากขึ้น จำนวนประชากรเกิด
ใหม่ที่ลดลง การเลือกเรียนสายอาชีพ ทัศนคติต่อวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เปลี่ยนไป การศึกษา
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ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และลักษณะพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มนักศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วง
Generation Z หรือ Gen Z ที่กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญของมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นคนรุ่นใหม่
ที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ
และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีความคิดเป็นของตนเองค่อนข้างสูง ไม่ชอบอยู่ในกรอบและเงื่อนไข อีกทั้ง
ยังมีพฤติกรรมการรับข่าวสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์มากกว่าเจเนอเรชั่นอื่น ๆ เพราะ Gen Z จะมี
พฤติกรรมการเรียนรู้และศึกษาทุกข้อสงสัยผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากกว่าการพูดคุยกับคนรอบข้าง อีก
ทั้ง อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (2561) พบว่า ระบบสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อควรมีความนิ่งพอสมควร
เพราะปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนเกือบทุกปี ทำให้เด็กเกิดความโกลาหลโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ TCAS
ที่พยายามจะสร้าง Clearing house ให้มี Portfolio และให้มีการคัดเลือกได้ถึง 5 รอบ ซึ่งส่งผลต่อ
มุมมองของเด็กที่คิดว่าระบบมีความซับซ้อน และเกิดภาวะที่เด็กจำนวนหนึ่งที่เก่งจะเข้าได้ทุกคณะ
ทุกสถาบันการศึกษาที่ต้องการเข้ าศึกษา ทำให้เด็กที่ไม่เก่งมาก รู้สึกว่าตนเองไม่มีทางที่จะทำได้ ซึ่ง
จากปัญหาจำนวนนักศึกษาลดลง ทำให้ส่งผลกระทบต่องบประมาณในการบริหารลดลง เพราะไม่ได้มี
งบประมาณของรัฐบาลที่ช่วยสนับสนุน จึงทำให้สถานศึกษาบางแห่งต้องเริ่มปรับโครงสร้างองค์กร ลด
จำนวนบุคลากรในสถาบันทั้งพนักงานมหาวิทยาลัยและอาจารย์ รวมถึงอาจต้องมีการปิดภาควิชา
หรือรวมคณะ ภาควิชา สาขาวิชา หากมหาวิทยาลัยใดไม่ปรับตัวให้ทันต่อยุค 4.0 หรือไม่พัฒนาด้าน
ต่าง ๆ อาทิ คุณภาพ ตราสินค้า หลักสูตร เทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอน หรือการสร้างจุดแข็ง
ให้กับองค์กร ก็จะส่งผลต่อภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะจำนวนนักศึกษาอาจลดน้อยลง
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ภาพที่ 1.2 จำนวนนักศึกษาใหม่ทเี่ ลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนทั้งหมด
ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ถึง 2561
แหล่งที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2562c)
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นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากจำนวนนักศึกษาใหม่ที่เลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีนักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 ในปี 2561
สูงสุด 6 อันดับแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธนบุรี และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ตามลำดับ พบว่า มหาวิทยาลัย
รังสิตได้รับผลกระทบจากจำนวนการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมากที่สุด จากเดิมมีจำนวน
นักศึกษาใหม่ ปี 2557 จำนวน 7,389 คน และลดลงมากถึงร้อยละ 40.8 เหลือเพียง 4,371 คน ส่วน
มหาวิทยาลัยเอกชนอื่น ๆ จะมีการเพิ่มหรือลดลงที่ไม่คงที่ในแต่ละปี อาทิ มหาวิ ทยาลัยกรุงเทพในปี
2559 มีจำนวนนักศึกษาใหม่ 8,226 คน และลดลงในปี 2560 เหลือเพียง 5,871 คน แล้วจำนวน
นักศึกษาใหม่จึงเพิ่มขึ้นในปี 2561 ดังตารางที่ 1
ตาราง 1 จำนวนนักศึกษาใหม่ทเี่ ลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ถึง 2561

มหาวิทยาลัยเอกชน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ปี พ.ศ.
2557
(คน)
6,721
4,446
5,571
7,389
2,936
3,896

ปี พ.ศ.
2558
(คน)
7,677
5,337
4,993
7,132
2,971
3,188

ปี พ.ศ.
2559
(คน)
8,226
4,711
4,699
5,843
3,031
2,916

ปี พ.ศ.
2560
(คน)
5,871
5,135
3,748
5,061
3,111
2,544

ปี พ.ศ.
2561
(คน)
7,712
5,565
4,560
4,371
3,007
2,574

แหล่งที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2562c)
จากสถานการณ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น อาจเรียกได้ว่า จำนวนนักศึกษาที่ลดลงกลายเป็นวิกฤต
การศึกษาของมหาวิทยาลัย เอกชนในประเทศไทย จึงเป็นผลให้มหาวิทยาลัยแต่ล ะแห่งได้จั ดทำ
แผนการบริห ารความเสี่ย ง เพื่อวิเคราะห์ผ ลกระทบความเสี่ยงจากอิทธิพลภายนอก (External
Forces) อันได้แก่ อัตราการเกิดของประชากรไทยลดลง เกิด การแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐบาล
และเอกชน การเลือกเรียนสายอาชีพ ทัศนคติต่อวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เปลี่ยนไป และ
การศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การบริหารความเสี่ยงยังเป็นการหาแนวทางในการสื่อสารและ
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การจัดการภาวะวิกฤต ผ่านการใช้เครื่องมือทางการตลาด ได้แก่ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
และการสร้างคุณค่าตราสินค้า เพราะเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลให้
ผู้บริโภคสามารถจดจำตราสินค้าในเชิงบวก จนเกิดเป็นการยอมรับในตราสินค้ามากกว่ามหาวิทยาลัย
ในประเภทเดียวกัน ทำให้มีความได้เปรียบทางการแข่งขันทางการตลาดและสามารถลดต้นทุนในการ
โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ลงได้ ซึ่งจะนำไปสู่พฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชน
ดังจะเห็นได้ว่า หากมหาวิทยาลัยไม่ปรับตัวย่อมประสบภาวะเสี่ยงต่อจำนวนนักศึกษาลดลง
กล่าวคือจำนวนนักศึกษาที่ลดลง หมายถึง รายได้ของมหาวิทยาลัยลดลงตามไปด้วย บางแห่งหาก
ปรับตัวไม่ทันก็จะต้องแบกรับภาวะการขาดทุนหรือการมีค่าใช้จ่ายที่สูง ซึ่งอาจถึงขั้นปิดตัวหรือปรับ
ลดบุคลากร โดยสามารถสรุปได้ว่า ผู้เรียนเปรียบเสมือนผู้บริโภคนั้น เริ่มมี บทบาทและมีความสำคัญ
ต่อการพิจารณาและมีอำนาจในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเอง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจของตนเอง และด้วยเหตุผลจากการศึกษาเป็นเรื่องของการลงทุน จึงมี
ผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยยอมลงทุนในการใช้จ่ายเพื่อการศึกษาให้กับบุตร เพราะเชื่อว่าการศึกษาเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการช่วยยกฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว (สุนันทิกา ปางจุติ, 2552) ด้วย
เหตุนี้ในแต่ละมหาวิทยาลัยเอกชนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินธุรกิจเพื่อความอยู่รอด โดยจะต้อง
เตรีย มแผนการและดำเนินการบริหารจัดการในเชิงรุก มีการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ อาทิ การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ การสร้างคุณค่าตราสินค้า เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสถาบัน การศึกษา
และดึงดูดผู้เรียนให้สมัครเข้าศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดขึ้น ในขณะเดียวกันก็เป็น
การเปิดโอกาสและทางเลือกให้แก่ผู้เรียนมากขึ้นเช่นกัน (ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน, 2558)
จากสภาพปัญหาและความเป็นมาในข้างต้น การศึกษาปัจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน จึงมี
ความสำคัญในการพัฒนาปัจจัยด้านต่าง ๆ ของธุรกิจการศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
และจะเห็นได้ว่า เมื่อกลไกทางการตลาดเริ่มมีบทบาทต่อพฤติ กรรมและทัศนคติของคนในสังคมมาก
ยิ ่ ง ขึ ้ น การสร้ า งคุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า การใช้ เ ครื ่ อ งมื อ การสื ่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการ และ
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายย่อมมีบทบาทและมีความสำคัญมากขึ้นเช่นกัน
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยมีความแตกต่าง และมีการ
วางตำแหน่ง (Position) จากการศึกษาลักษณะประชากรกลุ่มตัวอย่างให้มีความสอดคล้องกัน อีกทั้ง
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีความหลากหลายมาผสมผสานกัน ได้แก่
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อโน้มน้าว
หรือชักจูงกลุ่มเป้าหมายให้เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจ ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
กำหนดนโยบายและการวางแผนให้มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งการบริหารความเสี่ยงที่เป็น ส่วนสำคัญใน
การป้องกันอิทธิพลภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา
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ผ่านการสร้างคุณค่าตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการตัดสินใจ
เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภ ายใต้ ว ิ ก ฤตการศึ ก ษาไทยของมหาวิ ท ยาลั ย เอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

1.2 ปัญหานำการวิจัย
1.2.1 การบริห ารความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤตภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของ
มหาวิทยาลัยเอกชนเป็นอย่างไร
1.2.2 การรับรู้คุณค่าตราสินค้า มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชนหรือไม่ อย่างไร
1.2.3 การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชนหรือไม่ อย่างไร
1.2.4 การรั บ รู ้ ค ุ ณ ค่ า ตราสิ นค้ า และการรับ รู ้ก ารสื ่อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการ ของ
มหาวิทยาลัย เอกชน สามารถพยากรณ์ก ารตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภ ายใต้วิกฤต
การศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชนได้หรือไม่ อย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.3.1 เพื่อศึกษาการบริหารความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤตภายใต้วิกฤตการศึกษาไทย
ของมหาวิทยาลัยเอกชน
1.3.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าตราสินค้า กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน
1.3.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ กับการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน
1.3.4 เพื่อศึกษาปัจจัยพยากรณ์ การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้ว ิ กฤต
การศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน

1.4 สมมติฐานการวิจัย
1.4.1 การรับรู้คุณค่าตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน
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1.4.2 การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยเอกชน มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน
1.4.3 การรั บ รู ้ ค ุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า และการรั บ รู้ ก ารสื ่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการของ
มหาวิทยาลัย เอกชน สามารถพยากรณ์ การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤต
การศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน

1.5 ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษา “ปัจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน” ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะมี 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มผู้ส่งสารเป็นการศึกษาบุคลากรฝ่ายสื่อสารองค์กรหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนโยบาย
การดำเนิน งาน การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารหรือกิจกรรมเพื่อวางแผนการรับนักศึกษาใหม่ ของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และกลุ่มผู้รับสารเป็นการศึกษากลุ่ ม
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 โดยคัดเลือกมหาวิทยาลัยที่ทำการศึกษาจากจำนวนนักศึกษามาก
ที่สุด 5 อันดับของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะเก็บ
ข้อมูลในช่วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2562

1.6 นิยามศัพท์
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง การนำเสนอข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผ่านเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการหลากหลายรูปแบบ ประกอบไปด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย
และการตลาดเชิงกิจกรรม โดยกระบวนการของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจะเริ่มต้นที่
กลุ่มเป้าหมาย จากนั้นจึงมาทำการตัดสินใจและระบุถึงรูปแบบและวิธีการของการสื่อสารเพื่อโน้มน้าว
ใจ และยังเป็นการนำเสนอข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ สู่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจ
การโฆษณา หมายถึง รูปแบบการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และการรับสมัครเข้า
ศึ ก ษาต่ อ ผ่ า นสื ่ อ ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ สื ่ อ ออนไลน์ อาทิ YouTube, Facebook, Instagram, Twitter,
E-mail, Official Website ของมหาวิทยาลัย สื่อกลางแจ้ง อาทิ ป้ายโฆษณากลางแจ้ง สื่อเคลื่อนที่
อาทิ รถบัสหรือรถตู้ของมหาวิทยาลัย
การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การเสริมสร้างหรือปกป้องภาพพจน์ที่ดีขององค์กร ซึ่งจะมีการ
แจ้งข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีของนักศึกษาที่มี
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ต่อองค์กร อันได้แก่ 1. ภาพลักษณ์ทางวิชาการ เช่น ผลงานทางวิชาการ การได้รับรางวัลต่าง ๆ ของ
อาจารย์หรือนักศึกษา 2. การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีกับชุมชน
3. ภาพลักษณ์ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ
การส่งเสริมการขาย หมายถึง การกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความต้องการเข้าศึกษาต่อ ระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ อาทิ ทุนการศึกษา การให้สิทธิพิเศษในการสมัครเรียน เช่น โควตา
เรียนดี ความสามารถพิเศษ อาทิ นักแสดง นักกีฬา นักดนตรี มีการส่งเสริมเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) มีการผ่อนหรือแบ่งชำระค่าใช้จ่ายได้
การตลาดเชิงกิจกรรม หมายถึง กิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภค กล่า วคือ การที่
นักศึกษาได้พบเห็นหรือเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษา ได้แก่ 1. การจัดกิจกรรม
แนะแนวการศึ ก ษาตามโรงเรีย นต่า ง ๆ (Road Show) 2. การจัดบูธ หรื อ จั ดงานที่ เ กี ่ยวข้ อ งกั บ
การศึกษา เช่น ตลาดนัดหลักสูตร การจัดกิจกรรม Open House การจัดนิทรรศการวิชาการ เป็นต้น
คุณค่าตราสินค้า หมายถึง คุณค่าที่นักศึกษาสามารถรับรู้ได้จากตราสินค้าหรือคุณสมบัติของ
มหาวิ ท ยาลั ย ซึ ่ ง คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า เปรี ย บเสมื อ นคุ ณ สมบั ต ิ ท ี ่ ส ามารถสร้ า งความแตกต่ า งจาก
มหาวิทยาลัยในประเภทเดียวกัน ได้ โดยมีองค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้า ที่มีความสอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัยเอกชนจำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ตระหนักรู้ในตราสินค้า การรับรู้คุณภาพ และการเชื่อมโยง
ต่อตราสินค้า
ตระหนักรู้ในตราสินค้า หมายถึง การที่นักศึกษาสามารถจดจำชื่อตราสินค้าของมหาวิทยาลัย
ทั้งในด้านรูปธรรมและนามธรรม และยังสามารถอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างตราสินค้า ของ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้
การรับรู้คุณภาพ หมายถึง การที่นักศึกษารับรู้ถึงคุณภาพของคณะ หลักสูตร การเรียนการ
สอน โอกาสในการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยหรือบุคลากรได้รับรางวัลในด้าน
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยการันตีในด้านคุณภาพ
การเชื่อมโยงต่อตราสินค้า หมายถึง การที่มหาวิทยาลัยนำจุดเด่นในด้านต่าง ๆ มาแสดงหรือ
เชื่อมโยงให้นักศึกษาได้ใช้หรือสัมผัสตราสินค้าของมหาวิทยาลัยกับสิ่งอื่น ๆ เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวก
ให้กับตราสินค้า จนทำให้เกิดการยอมรับของนักศึกษาและนำไปสู่การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้ใน
ที่สุด
การตัดสินใจเข้าศึกษา หมายถึง กระบวนการที่บุคคลตกลงใจที่จะเลือกศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแห่งใดแห่งหนึ่งหรือไม่ ซึ่งใน
การตัดสินใจบุคคลจำเป็นต้องพิจารณาข้อมูล ได้แก่ 1. การแสวงหาข้อมูล 2. การประเมินทางเลือก
3. การตัดสินใจ
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การแสวงหาข้อมูล หมายถึง การสืบค้นข้อมูลหรือสอบถามข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อาทิ แหล่ง
บุคคล แหล่งการค้า แหล่งสาธารณะ และ แหล่งทดลอง เป็นต้น
การประเมินทางเลือก หมายถึง การเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ อาทิ ข้อมูล ด้านคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย
การตัดสินใจ หมายถึง เหตุผลที่ตกลงใจที่จะเข้าศึกษาต่อ อาทิ ตัดสินใจจากทัศนคติ ความ
เชื่อ และ ความเกี่ยวพันธ์ เป็นต้น
มหาวิทยาลัยเอกชน หมายถึง สถาบันการศึกษาในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาที่ไม่ได้เป็นของภาครัฐ มีการดำเนินงานและบริหารจัดการโดยเอกชน ทั้งที่ตั้งโดยมูลนิธิและ
ส่วนบุคคล จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2. มหาวิทยาลัยรังสิต 3. มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 4. มหาวิทยาลัยธนบุรี 5. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง วิธีการป้องกันความเสี่ยงจากอิทธิพลภายนอกที่ส่งผลกระทบ
ต่อการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
การจัดการภาวะวิกฤต หมายถึง ความพยายามในการแก้ไขปัญหาและจัดการกับภาวะวิกฤต
ในขั้นตอนการเกิดวิกฤต (Crisis Event) โดยอาศัยเครื่องมือการสื่อสารระหว่างองค์กรกับสาธารณชน
ในช่วงระหว่างเกิดและหลังสถานการณ์วิกฤต เพื่อเตรียมความพร้อมในการยับยั้งการเกิดวิกฤตและลด
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
วิกฤตการศึกษาไทย หมายถึง ภาวะที่มีการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือ
มหาวิทยาลัยที่ลดลง โดยเป็นผลมากจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ จำนวนประชากรที่เกิดใหม่ลดลง ส่งผลให้
ประชากรช่วงวัยเรียนลดลงตามไปด้วย
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1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.7.1 ผลการวิจัยทำให้ทราบถึงการสร้างคุณค่าตราสินค้า และการใช้เครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ ที่มีส่วนช่วยในการบริหารความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤตภายใต้วิกฤต
การศึกษาไทยที่จำนวนการเกิดของประชากรลดลง ส่งผลให้จำนวนนักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง
1.7.2 ผลการวิจัยสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้หรือเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษา
เกี่ยวกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อสถาบันระดั บอุดมศึกษา โดยมีปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ คุณค่าตราสินค้า และกระบวนการตัดสินใจ
1.7.3 ผลการวิจัยทำให้ ทราบถึงลำดับความสำคัญของปัจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อให้
มหาวิทยาลัยเอกชนสามารถบริหารความเสี่ยงและจัดการภาวะวิกฤตโดยเลือกใช้ปัจจัย อันได้แก่ การ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คุณค่าตราสินค้า และกระบวนการตัดสินใจไปใช้ในการสื่ อสาร
กำหนดนโยบาย ปรับปรุง การพัฒนากลยุทธ์ต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเลือกใช้เครื่องมือทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.7.4 ผลการวิจัยทำให้ทราบถึงผลลัพธ์ของนักศึกษาที่มีต่อปั จจัยด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำข้ อมูลไปใช้ในการวางแผน
พัฒนา และสามารถนำไปปรับใช้ในการแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย อันจะส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจและตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้
วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน” ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา ค้นคว้าเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบของการวิจัยเพื่อนำเสนอทฤษฎี แนวความคิด มาใช้เป็นเกณฑ์
พื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤต
2.2 แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้
2.3 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
2.4 แนวคิดและทฤษฎีคุณค่าตราสินค้า
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย

2.1

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤต

2.1.1 ความหมายของการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารปัจจัย และ
ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการการดำเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิด
ความเสียหายเพื่อให้ระดับและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับ รวมทั้งสามารถควบคุมและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กรเป็นสำคัญ (นิรภัย จันทร์สวัสดิ์, 2551) สอดคล้องกับ นฤมล สอาดโฉม (2550) กล่าวว่า การ
บริหารความเสี่ยง เป็นวิธีการบริหารจัดการที่เป็นไปเพื่อการคาดการณ์และลดผลเสียของความไม่
แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
กรรณิการ์ พงศ์กิตติธัช (2553) กล่าวว่า การบริหารความเสี่ยงเป็นป้องกัน หรือลดผลเสียของความไม่
แน่นอนที่ทำให้เกิดความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน โดยมีการดำเนินการต่าง ๆ ร่วมกับบุคลากรใน
องค์กร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ประกอบ กุลเลี้ยง (2550) กล่าวว่า การบริหารความเสี่ยงเป็นการค้นคว้าเทคนิค และวิธีการ
จัดการที่ช่วยลดความล้มเหลวของกระบวนการการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการผิดพลาด
หรือความสูญเสียที่เกิดจากเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุม นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงยังเป็น
กระบวนการที่จะนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีอีกด้วย สอดคล้องกับ ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2550) ได้กล่าวถึง
การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการในการป้องกันอำนาจและทรัพย์สินที่ได้มาขององค์กร โดยลด
การสู ญ เสี ย อั น มาจากเหตุ ก ารณ์ ท ี ่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ อี ก ทั ้ ง การบริ ห ารความเสี ่ ย งยั ง เป็ น
กระบวนการที่นำไปสู่การตัดสินใจ
ณั ฐ กริ ช เปาอิ น ทร์ (2559) ได้ น ิ ย ามความหมายของการบริ ห ารความเสี ่ ย ง (Risk
Management) เป็นแนวทางในการปฏิบัติของหน่วยวิเ คราะห์ (Unit of Analysis) ซึ่งอาจเป็นคน
หรือกลุ่มบุคคลที่มีความพยายามที่จะปรับแต่งระดับของความเสี่ยงที่กำลังเกิดขึ้นในสถานการณ์ท่ตี น
สนใจ
นอกจากนี้ จิระประภา อัครบวร และ ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช (2552) ได้ให้ความหมายของ
การบริหารความเสี่ยงว่าเป็นกระบวนการซึ่งทุกคนในองค์กรต่างต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการค้นคว้า
หรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการคาดการณ์ เพื่อการตัดสินใจในการเลือกยุทธศาสตร์ กำหนด
เป้าหมาย จัดทำแผนงาน และจัดสรรงบประมาณในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเป้าหมายเพื่อที่จะให้การ
ปฏิบัติงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ หรือลดผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อ
องค์กร
จากนิยามข้างต้นสรุปได้ว่า การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นแนวทางในการ
คาดการณ์ความเสี่ยง เพื่อหาวิธีการป้องกันความผิดพลาดหรือลดความสูญเสียอันมาจากเหตุการณ์ที่
ไม่สามารถควบคุมได้ อีกทั้ง การบริหารความเสี่ยงยังเป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การตัดสินใจเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้
2.1.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับและสามารถ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน การกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรควรมีความสอดคล้อง
กับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับ โดยมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน (จิระประภา อัคร
บวร และ ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช, 2552) ดังภาพที่ 2.1
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(1) การระบุความเสี่ยง

(4) การติดตามประเมินผลความเสี่ยง

การสื่อสาร

(3) การจัดการความเสี่ยง

(2) การประเมินความเสี่ยง

ภาพที่ 2.1 แสดงกระบวนการบริหารความเสี่ยง
แหล่งที่มา: จิระประภา อัครบวร และ ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช (2552)
สำหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีการปรับให้มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมหรือ
บริบทกับองค์กรนั้น ๆ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนและเป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่องกับผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) กับความเสี่ยงทุกราย เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง
จำเป็นต้องมีการประสานงานกับทุกฝ่าย ทั้งในองค์กรและนอกองค์กรเพื่อให้เกิดการยอมรับและมีส่วน
ร่วมในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งกระบวนการบริหารความเสี่ยงสามารถอธิบายได้ดังนี้
2.1.2.1 การระบุความเสี่ยง (Risk identification) เป็นขั้นตอนที่มีส่วนช่วยในการ
วิเคราะห์ วางแผนและจัดการกับความเสี่ยงทั้งหมดที่องค์กรเผชิญ วิธีการที่นิยมใช้ในขั้นตอนการระบุ
ความเสี่ยงขององค์กร คือ การประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อหาวิธีแก้ไขร่วมกัน อันเป็นการเปิด
โอกาสให้แต่ละหน่วยงานได้ประเมินตนเองในด้านความเสี่ยงร่วมกับองค์กร ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นการเก็บ
ข้อมูลของความสูญเสียที่เกิดขึ้นภายใต้แต่ละหน่วยงาน โดยใช้รูปแบบของความถี่การเกิดความสูญเสีย
และความรุนแรงของความสูญเสีย นอกจากนี้การนำข้อมูลของการดำเนินการที่ช่วยลดความเสี่ยงใน
อดีต ทั้งที่ประสบผลสำเร็จและไม่ประสบผลสำเร็จจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการบริหารความ
เสี่ยงในขั้นตอนต่อไป
ความสูญเสียบางประเภทสามารถค้นหาข้อมูลความถี่ของความรุนแรงจากแหล่งข้อมูลภายใน
แต่บางกรณีจำเป็นที่ต้องหาข้อมูลจากแหล่งภายนอก อาทิ ข้อมูลความสูญเสียที่เกิดกับธุรกิจที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับองค์กร อีกทั้งการระบุความเสี่ยงต้องอาศัยการเก็บข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข้อมูลที่เป็นความรู้ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ กฎหมาย วัฒนธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ
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ในการสร้างความเข้าใจแนวโน้มของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร
สำหรับเทคนิคในการระบุความเสี่ยง เข้าใจความเสี่ยง และผลกระทบ สามารถใช้วิธีการ
วิเคราะห์ด้ว ยเครื่องมือการวิเคราะห์อื่น ๆ เช่น การใช้ผังก้างปลา (Fishbone analysis) แผนที่
ความคิ ด (Mind Map) นอกจากนี ้ ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ยั ง ทำได้ โ ดยการสั ม ภาษณ์ การตอบ
แบบสอบถาม เป็นต้น
2.1.2.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk analysis) เป็นการประเมินผลกระทบความ
เสี่ยงต่อองค์กร สามารถจัดทำโดยการวิเคราะห์ลักษณะความเสี่ยง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประการ คือ
โอกาส ผลกระทบ และระยะเวลา
1) โอกาส (Probability) เป็นการประเมินความเสี่ยงที่ จะเกิดขึ้น โดยสามารถดูได้
จากความถี่ของการเกิดความสูญเสีย ในแต่ละประเภท อาจจำแนกเป็นระดับต่ำ ปานกลาง สูง หรือ
ร้อยละของโอกาสที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งการประเมินความเสี่ยงควรใช้การวิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ยงของ
องค์กรโดยรวบรวมความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด (Scenario Analysis) พร้อมทั้ง
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากองค์กรนั้น ๆ หรือจากนักบริหารความเสี่ยงในด้านอื่น ๆ
2) ผลกระทบ (Impact) หรือความรุนแรง สามารถแบ่งประเภทของความรุนแรง
และความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ 3 ระดับ ได้แก่ ความรุนแรงน้อย ความรุนแรงปานกลาง และความ
รุนแรงมาก ซึ่งการประเมินความรุนแรงของความสูญเสียเป็นการคาดการณ์ข้อมูลของความสูญเสีย
เมื่อเกิดภัยขึ้นกับองค์กร โดยอาศัยปัจจัยประกอบการพิจารณาหลายปัจจัย อาทิ มูลค่าความสูญเสีย
ในอดีต ขนาดของความสูญเสีย ที่องค์กรสามารถรองรับได้โ ดยไม่ทำให้ ขาดความต่อเนื่องในการ
ดำเนินการ
3) ระยะเวลา (Timeframe) เป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้รับผิดชอบโครงการหรือ
ทีมงานจะต้องเข้าไปดำเนินการ โดยแบ่งได้ 3 ระยะเวลา ได้แก่ ระยะเวลาน้อย ปานกลาง หรือมาก
นอกจากนี้ยังสามารถใช้คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 เป็นมาตรวัดได้อีกด้วย นอกจากนี้ ปัญหาพื้นฐานของ
องค์กรที่เพิ่งเริ่มจากการบริหารความเสี่ยง ยังสามารถแก้ไขได้โดยการรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา
ร่วมกันประเมินความถี่และความรุนแรงของความเสี่ยงในเกณฑ์ที่เห็นว่าเหมาะสม อาทิ สูง กลาง ต่ำ
เพื่อนำมาพิจารณาและนำเสนอกลยุทธ์ที่เป็นทางเลือกสำหรับการจัดการและลดความสูญเสียต่อ
องค์กรได้ในลำดับถัดไป
นอกจากนี้ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ , มัทธนา พิพิธเนาวรัตน์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
(2556) ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงเกณฑ์การประเมินด้านโอกาสและผลกระทบ โดยสามารถค้นคว้าจาก
แหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้
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1) ข้อมูลจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อันได้แก่ ประสบการณ์ต่าง ๆ จากความ
เสียหายและการจัดการความเสี่ยง โดยเก็บข้อมูลย้อนหลังเป็นรายปี รายไตรมาส เช่น ข้อมูลความถี่ที่
เกิดความเสี่ยง ผลของความเสียหายในแต่ละครั้ง ระยะเวลาที่เกิด (นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์) ช่วง
เดือนหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นต้น
2) ข้อมูลจากผลการตัดสินใจในอดีต อันได้แก่ ความเสี่ยงเดิมและผลของการจัดการ
ความเสี่ยง เช่น ความเสียหายที่เคยเกิดขึ้น ผลกระทบในอดีต งบประมาณที่เคยใช้ในการบริหารความ
เสี่ยง เป็นต้น
3) ข้อมูล จากภายนอก อันได้แก่ ธุรกิจที่มีล ักษณะการดำเนินงาน ขนาด หรือ
รูปแบบการลงทุนที่ใกล้เคียงกัน ว่ามีแนวทางการจัดการความเสี่ยงแต่ละระดับเป็นอย่างไร
2.1.2.3 การจัดการความเสี่ยง (Risk treatment) เป็นผลที่มีความต่อเนื่องมาจาก
การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ซึ่งการจัดการความเสี่ยงจะต้องมีการเปรียบเทียบ
ภาพรวมขององค์กรว่าความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงที่ควรจะได้รับการจัดการอย่างเร่งด่วน เพื่อใช้ใน
การวางแผนกลยุทธ์ แบ่งออกเป็น 3 ทางเลือก ได้แก่ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
การรับความเสี่ยงไว้เอง (Loss Control) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transference) (จิระประภา
อัครบวร และ ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช, 2552)
2.1.2.4 การติดตามประเมินผลความเสี่ยง (Risk monitoring and assessment)
เป็นการติดตามผลดำเนินการของทุกฝ่ายที่มีการนำแผนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงไปสู่ภาคปฏิบตั ิ
ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ อาทิ การขาดความร่วมมือจากหน่วยงานในองค์กร ดังนั้นการติดตาม
และประเมินผลกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นขั้นตอนสำคัญในการศึกษาปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินการ เพื่อการปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
นอกจากนี้การติดตามประเมินผลความเสี่ยงยังเป็น กระบวนการติดตามผลระหว่า งการ
ปฏิบัติงานหรือหลังดำเนินการตามแผน และทำการตรวจสอบและประเมิน ผลถึงแผนจัดการความ
เสี่ยงใดมีประสิทธิภาพให้คงดำเนินการต่อไป หรือแผนการใดควรปรับเปลี่ยน โดยอาจกำหนดข้อมูลที่
ต้องติดตาม จัดทำ Check Sheet และกำหนดความถี่เพื่อตรวจสอบเป็นระยะ ๆ รายเดือน ทุก 3
เดือน หรือทุกปี เป็นต้น (ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย, 2555)
ดังนั้นการสื่อสารในการบริหารความเสี่ยงได้เปรียบเสมือนหัวใจของการบริหารความเสี่ยงใน
ทุกขั้นตอน ซึ่งการสื่อสารมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกัน
โดยการสื่อสารในองค์กรยังเป็นการลดโอกาสของความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งช่วยพัฒนา
และสร้างประโยชน์ ได้ ทั ้ง ทางตรงและทางอ้ อ มได้ อ ี กหลายประกาศ อาทิ การลดความสู ญ เสี ย
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ทรัพยากรที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังสามารถช่วยลดความขัดแย้งในองค์กรอันเนื่องมาจากผล
ของความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน (จิระประภา อัครบวร และ ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช, 2552)
2.1.3 ปัจจัยเสี่ยงจากอิทธิพลภายในและอิทธิพลภายนอก
ปัจจัย (Factor) ที่ทำให้เกิดความเสี่ยง สามารถจำแนกประเภทออกเป็น 2 ประเภท (เจริญ
เจษฎาวัลย์, 2546) ได้แก่
2.1.3.1 ปัจจัยเสี่ยงอันเกิดขึ้นจากอิทธิพลภายนอก (External Forces)
2.1.3.2 ปัจจัยเสี่ยงอันเกิดขึ้นจากอิทธิพลภายใน (Internal Forces)
สำหรับปัจจัยเสี่ยงจากอิทธิพลภายในและอิทธิพลภายนอกสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้
2.1.3.1 ปัจจัยเสี่ยงอันเกิดขึ้นจากอิทธิพลภายนอก
เนื่องจากองค์กรแต่ละองค์กรมักจะถูกอิทธิพลภายนอก (External Forces) ครอบคลุม ทำ
ให้การดำเนิน งานมีความเสี่ยงแตกต่างกันไป ซึ่งบรรดาความเสี่ยงเหล่านั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง
จำเป็นต้องทำการระบุ (Identify) เพื่อให้ทราบว่าส่วนใดมีความเสี่ยงอย่างไร ในระดับใด และแต่ละ
ส่วนมีกลไกการควบคุมที่รัดกุมเพียงพอหรือไม่
โดยปัจจัยเสี่ยงจากอิทธิพลภายนอกสามารถแบ่งได้ดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Changing in Technology) โดยในปัจจุบันการ
ดำเนินกิจการต่าง ๆ จะตกอยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หากองค์กรใดไม่มี
การเปลี่ยนแปลงหรือไม่สามารถตามทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่อยู่เสมอ ย่อมเป็นองค์กรที่
ตกอยู่ในความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
2) ความต้ อ งการของลู ก ค้ า (Customer Need) เป็ น ความจำเป็ น ที ่ ต ้ อ งให้
ความสำคัญต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นทันทีเมื่อความต้องการของลูกค้า
เปลี่ยนแปลงไป
3) เงื ่ อ นไขทางเศรษฐกิ จ (Economic Condition) เป็ น หนึ ่ ง ในปั จ จั ย เสี ่ ย งที ่ มี
ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ เงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจจึงมีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก
4) ภาวการณ์แข่งขัน (Competitive Condition) เป็นความเสี่ยงของธุรกิจที่มีการ
แข่งขันกันในตลาด หากในตลาดมีธุรกิจที่ผลิตสินค้าหรือบริการมีความใกล้เคียงกัน ย่อมนำมาซึ่งความ
เสี่ยงที่มากกว่าธุรกิจที่ผลิตสินค้าหรือบริการที่มีความแตกต่างกัน หรือเป็นธุรกิจผูกขาด
5) ตลาดเงิน (Money Market) เป็นการดำเนินงานขององค์กรภายใต้สภาพแวดล้อม
ของตลาดเงินที่ดี มีปริมาณเงินให้กู้ยืมอย่างสะดวกและเพียงพอ ทำให้กระแสเงินเดินสะพัดได้คล่องตัว
อีกทั้งความเสี่ยงขององค์กรจะมีการลดลง โดยเฉพาะความเสี่ยงต่อปัญหาองค์กรขาดสภาพคล่อง
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6) ตลาดทุน (Capital Market) เป็นการดำเนินงานขององค์กรที่มุ่งหวังการระดม
เงินจากตลาดทุนในภาวการณ์ที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นสูง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากการระดมทุ น
จากนักลงทุนจึงมีน้อย ซึ่งส่งผลให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำเงินทุนมาขยายกิจการได้
กว้างขวางมากขึ้น
7) เหตุการณ์ร้ายแรง (Catastrophe) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากอิทธิพลภายนอก
นั บ ตั ้ ง แต่ เ รื ่อ งสงครามโลก สงครามระหว่า งประเทศ ความผั น ผวนทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ
มหาอำนาจ แผ่นดินไหว อุทกภัย ไฟไหม้ การทุจริตจากบุคคลภายนอก การฉ้อฉล หรือการก่อจลาจล
ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรใน
ระดับต่าง ๆ ได้เช่นกัน
ปัจจัยเสี่ยงลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าว เกิดจากอิทธิพ ลภายนอกที่สามารถส่งผลกระทบต่อ
องค์กร โดยสามารถแบ่งตามระดับความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ หากการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รุนแรง และเป็นจุดอ่อนขององค์กรก็ยิ่งเพิ่มโอกาสของความเสียหายที่มากขึ้น
2.1.3.2 ปัจจัยเสี่ยงอันเกิดขึ้นจากอิทธิพลภายใน (Internal Forces)
การดำเนินงานของแต่ละองค์กรจะมีปัจจัยเสี่ยงที่แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขลักษณะกิจกรรม
หรือลักษณะธุรกิจ และความเสี่ยงที่ผู้บริหารจะต้องเผชิญอยู่เป็นประจำ คือความเสี่ยงจากอิทธิพล
ภายใน (Internal Forces) โดยสามารถจำแนกความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ดังนี้
1) ความเสี่ยงในการดำเนินงาน (Operation Risk) เป็นลักษณะความเสี่ยงในการ
ดำเนินงานที่องค์กรอาจต้องเผชิญ โดยสามารถแบ่งหมวดหมู่ของความเสี่ยง อันได้แก่ ทรัพยากร
มนุ ษ ย์ (Human Resources) การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product Development) ประสิ ท ธิ ภ าพ
(Efficiency) ผลิตภัณฑ์หรือบริการล้มเหลว (Product / Service Failure) และสุขภาพและความ
ปลอดภัย (Health and Safety)
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดกล
ยุทธ์ หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้
3) ความเสี่ยงในเรื่องความซื่อตรง (Integrity Risk) เป็นลักษณะความเสี่ยงของ
บุคคลในองค์กรที่ส่งผลกระทบในด้านลบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงต่อองค์กร อันได้แก่
รายงานทางการเงิ น ที ่ ท ุ จ ริ ต (Fraudulent Financial Reporting) การทุ จ ริ ต ของผู ้ บ ริ ห าร
(Management Fraud) การทุจริตของพนักงาน (Employee Fraud) การปฏิบัติผิดกฎหมาย (Illegal
Acts) การอนุมัติโดยพลการ (Unauthorized) และความเสื่อมเสียชื่อเสียง (Reputation)
4) ความเสี่ยงเรื่องเทคโนโลยี (Technology Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งอาจทำให้องค์กรต้องดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ เช่น การปรับเครื่องมือ
การผลิ ต สมั ย ใหม่ (Manufacturing Equipment Modernization) การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่
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(Development of New Products) การปลดระวางผลิตภัณฑ์เก่า (Phasing Out Old Products)
การเปลี่ยนวิธีปฏิบัติทางธุรกิจ (Changing in Business Practices) เป็นต้น
5) ความเสี่ยงจากการตัดสินใจทำธุรกิจ (Business Decision – Making Risk) เป็น
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการทางธุรกิจ โดยอาจก่อ ให้เกิดความเสี่ยงในเรื่อง
เหล่านี้ เช่น การหาลู่ทางการทำธุรกิจใหม่ (Acquiring New Business) การออกผลิตภัณฑ์ใหม่มา
ทดแทน (New products replacement) การสร้างภาพลักษณ์เครื่องหมายการค้าใหม่ (Setting
New Brand Image) การเปลี ่ ย นแปลงกลยุ ท ธ์ ก ารควบคุ ม พั ส ดุ ค งคลั ง (Changing Inventory
Control Strategy) เป็นต้น
6) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Management) เป็นความเสี่ยงที่จำเป็นต้อง
ดำเนินการด้วยความรอบคอบ เพราะเป็นส่วนที่มีความละเอียดอ่อน สลับซับซ้อน ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความเสี่ย งที่ร ้ายแรงต่ อ การดำเนิน งานในเรื ่อ งเหล่า นี้ เช่น การบริห ารสภาพคล่อง (Liquidity
Management) การวางแผนงบประมาณ (Budget Planning) การประเมิ น รายงานทางการเงิน
(Financial Reporting Evaluation) การประเมิ น การลงทุ น (Investment Evaluation) การทำ
รายงานต่อทางการ (Regulatory Reporting) ระบบข้อมูลทางการบัญชี (Accounting Information
System) เป็นต้น
สำหรับปัจจัยเสี่ยงอันเกิดขึ้นจากอิทธิพลภายในที่ได้กล่าวข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างของ
แหล่งที่มาของความเสี่ยง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่กดดัน จนเกิดเป็นความเสี่ยง
ในลักษณะต่าง ๆ อีกทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากกลไกที่สำคัญขององค์กรทั้ง 2 ส่วน อันได้แก่ คน
และระบบ ถ้าผู้ที่เกี่ยวข้องจัดการหรือบริห ารกลไกลทั้ง 2 ส่วนนี้ไม่รอบคอบ หรือ ไม่มีความสัมพันธ์
กัน ย่อมก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน และทำให้องค์กรได้รับความเสียหายได้
2.1.4 ความหมายของการจัดการภาวะวิกฤต
ภาวะวิกฤต (Crisis) เป็นภาวะที่เกิดผลกระทบในเชิงลบที่มาจากภายนอกและภายในองค์กร
หรือสถานการณ์ที่ไม่ได้เกิดกับองค์กรโดยตรง แต่องค์กรมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้น ๆ อาจ
เกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็เป็นได้ (Pearson & Mitroff, 1993) หรืออาจกล่าวได้ว่า ภาวะวิกฤต
เป็นสถานการณ์ที่เข้าสู่ภาวะที่จำเป็นต้องเข้าจัดการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่ง
บางที สื่อนั้น สามารถเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบทำให้วิกฤตมีความรุนแรงมากขึ้น จนเกิดเป็น
ความเสี ย หายในสถานการณ์ ว ิ ก ฤตดั ง กล่ า ว และกระจายออกไปยั ง ผู ้ บ ริ โ ภคได้ ใ นวงกว้ า ง
(Yannopoulou, Koronis, & Elliott, 2011) และทำให้เกิดผลกระทบในหลายระดับ โดยเริ่มจาก
ความรู้สึกภายในตัวบุคคลไปสู่การบริหารองค์กรที่เกิดความล้มเหลว (Irvine, 1997) ส่งผลให้องค์กร
ต้องรับผิดชอบหรือมีส่ว นในการแก้ไขสถานการณ์นั้น ๆ (Guth & Marsh, 2017) ซึ่งภาวะวิกฤต
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ดังกล่าวสามารถสร้างผลกระทบในเชิงลบต่อการดำเนินงาน ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ รายได้
และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท เช่น พนักงาน หุ้นส่วน ผู้บริหาร จนไปถึงผู้บริโภค (Tyler, 1993)
พจน์ ใจชาญสุขกิจ (2551) กล่าวว่า ภาวะวิกฤต (Crisis) เป็นปรากฏการณ์ที่อาจส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงขององค์กรในเชิงลบและอาจมีระยะเวลาที่ส่งผลกระทบที่ยาวนาน เช่น
ผู้บริโภคมีทัศนคติเชิงลบต่อองค์กรหรือตราสินค้า ปัญหาทางการบริหาร ปัญหาทางการเงิน ภัย
ธรรมชาติ ความจำเป็นในการลดพนักงาน เป็นต้น
Millar and Heath (2004) ได้จัดกลุ่มความหมายของภาวะวิกฤต โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ดังนี้
2.1.4.1 แนวคิดที่มุ่งเน้นคุณสมบัติของภาวะวิกฤต คือ ภาวะวิกฤตเป็นสิ่งที่สามารถ
คาดการณ์ได้ แต่ไม่สามารถป้องกันผลกระทบที่เกิดจากภาวะวิกฤตได้ ซึ่งองค์กรจะได้ประโยชน์ผ่าน
การจัดการวิกฤตดังกล่าว จากการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต และสามารถลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้เล็กลงได้
2.1.4.2 แนวคิดที่มุ่งเน้นการรับรู้และการจัดการองค์กร ซึ่งองค์กรต้องเตรียมพร้อม
ในการแก้ไข พัฒนา หรือออกแบบวิธีการจัดการใหม่อยู่เสมอโดยไม่ยึดติดกับวิธีการแบบเดิม เพราะ
วิธีการเดิมไม่สามารถช่วยในการแก้ไขให้มีประสิทธิภาพได้ ซึ่งองค์กรจะต้องเรียนรู้จากภาวะวิกฤตที่
เกิดขึ้นและนำมาปรับเปลี่ยน และแก้ไขให้วิธีการปัจจุบันมีประสิทธิภาพและพร้อมสำหรับภาวะวิกฤต
อื่น ๆ ที่ไม่เคยพบเจอ
นอกจากนี้ Henslowe (1999) กล่าวว่า การจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management) เป็น
การแก้ไขภาวะวิกฤตเพื่อไม่ให้เกิดการขยายตัวไปมากกว่าเดิม ซึ่ง Coombs (2015) ได้กล่าวว่า การ
จัดการภาวะวิกฤตเป็นชุดของปัจจัยที่ถูกออกแบบมาเพื่อยับยั้งการเกิดวิกฤตและทำให้ความเสียหายที่
เกิดจากวิกฤตลดลง อีกทั้งยังช่วยปกป้ององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) จากภาวะ
วิกฤต
การจัดการภาวะวิกฤตเป็นความพยายามในการแก้ไขปัญหาและภัยคุกคามที่เกิดขึ้ นกับ
องค์กร ด้ว ยวิธ ีการที่มีขั้น ตอนและเป็นระบบ ตั้งแต่การป้องกัน (Prevention) การเตรียมการ
(Preparation) การตอบสนอง (Response) และการปรับปรุง (Revision) เพื่อค้นหาวิธีการป้องกัน
และลดความเสียหายที่เกิดจากวิกฤต (เอกราช บุญเริง และ อโณทัย หาระสาร, 2561)
อีกทั้งการจัดการภาวะวิกฤต ยังเป็นการสื่อสารที่มากกว่าการสื่อสารภายในองค์กร แต่เป็น
การสื ่ อ สารระหว่ า งองค์ ก รกั บ สาธารณชน ทั ้ ง ในช่ ว งระหว่ า งเกิ ด และหลั ง สถานการณ์ ว ิ ก ฤต
(Kauffman, 1999) สอดคล้องกับ Tritz (2001) กล่าวว่า การจัดการภาวะวิกฤตเป็น การใช้ ก าร
ประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารระหว่างองค์กรกับสาธารณชนเป็นลำดับแรกในช่วงระหว่า งเกิดและหลัง
สถานการณ์วิกฤต เพื่อช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร
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จากนิยามข้างต้น สรุปได้ว่า ภาวะวิกฤตเป็นปรากฏการณ์ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน แต่ก็
อาจเกิดจากการสะสมที่มีระยะเวลานานจนเกิดเป็นวิกฤตได้ โดยภาวะวิกฤตจะส่งผลกระทบในเชิงลบ
ต่อการดำเนินงาน ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ รายได้ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ซึ่ง
องค์ ก รจะต้ อ งมี ก ารเรี ย นรู้ แ ละมี ก ารจั ด การภาวะวิ ก ฤตโดยใช้ ก ารสื ่ อ สารระหว่ า งองค์ ก รกั บ
สาธารณชนในช่วงระหว่างเกิดและหลังสถานการณ์วิกฤต เพื่อเตรียมความพร้อมในการยับยั้งการเกิด
วิกฤตและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2.1.5 กระบวนการเกิดภาวะวิกฤต
กระบวนการเกิดภาวะวิกฤต (Process of Crisis) มีลำดับขั้นตอน ดังนี้ (Newsom, Turk, &
Kruckeberg, 2004)
2.1.5.1 ประเด็นปัญหา (Issue) เป็นขั้นตอนเริ่มต้นของการเกิดภาวะวิฤตที่กำลังจะ
สร้างความเสียหายให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร โดยองค์กรสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าถึง
ประเด็นปัญหาที่จะนำไปสู่การเกิดภาวะวิกฤตในอนาคต และเตรียมความพร้อมสำหรับประเด็นปัญหา
เหล่านั้น เพื่อให้ป้องกันการเกิดภาวะวิกฤตหรือให้เกิดความรุนแรงน้อยที่สุด
2.1.5.2 มติมหาชน (Public Opinion) เป็นขั้นตอนที่ประเด็นขยายตัวกลายเป็น
ประเด็นสาธารณะ ซึ่งอาจเกิดจากการที่องค์กรได้ละเลย หรือจัดการกับปัญหาได้ไม่มีประสิทธิภาพ
โดยสภาพแวดล้อมที่สำคัญที่องค์กรต้องคำนึงถึง และรักษาประชามติในด้านบวกให้คงอยู่กับองค์กร
และจัดการควบคุมขอบเขตของการเกิดประชามติด้านลบให้มีความเหมาะสม
2.1.5.3 ภาวะวิกฤต (Crisis) เป็นผลมาจากการที่องค์กรไม่สามารถควบคุมประเด็น
ปัญหารวมถึงความเห็นในประเด็นสาธารณะให้เป็นไปในทิศทางที่ดีต่อองค์กร ส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อองค์กรและยากที่จะควบคุมสถานการณ์นั้น ๆ
2.1.6 กระบวนการจัดการภาวะวิกฤต
การจัดการตามวงจรชีวิตของภาวะวิกฤต (Crisis Life Cycle) แบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงดังนี้
(Coombs, 2010 อ้างถึงใน ปรีดิ์เปรม ชัยกิจ และ ธาตรี ใต้ฟ้าพูล, 2561)
2.1.6.1 ช่ว งก่อนการเกิ ดภาวะวิ ก ฤต (Pre-Crisis) เป็นช่ว งที่อ งค์ กรเริ่ มเห็ น ถึ ง
ประเด็นปัญหาที่อาจกลายเป็นวิกฤตได้ สิ่งที่องค์กรควรปฏิบัติคือการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะวิกฤตด้วย
การจัดการกับประเด็นปัญหา เพื่อไม่ให้เกิดการขยายตัวของภาวะวิกฤตที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กร
และควรจัดทำแผนการเพื่อเตรียมพร้อมกับภาวะวิกฤตในกรณีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แบ่งออกเป็น 3
ขั้นตอน
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1) การตรวจหาสัญญาณเตือน (Signal Detection) เป็นการตรวจหาสัญญาณเตือน
ในการเกิดภาวะวิกฤตโดยจะแตกต่างกันไปตามบริบทขององค์กร และเมื่อค้นพบสัญญาณเตือนต้อง
ดำเนินการจัดการแก้ไขเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะวิกฤต
2) การป้องกัน (Prevention) หรือการบรรเทาผลกระทบเป็นขั้นตอนที่ดำเนินการ
เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะวิกฤตขององค์กรจากการคาดการณ์ โดยมี การจัดการกับ 3 ส่วน ได้แก่ 1) การ
จัดการประเด็นปัญหา (Issue Management) เป็นการจัดการกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายนอก ที่
มีโอกาสส่งผลให้กลายเป็นวิกฤตต่อองค์กร 2) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นการ
จั ด การควบคุ ม และลดความเสี ่ ย งภายในองค์ ก ร และ 3) การจั ด การกั บ ชื ่ อ เสี ย ง ( Reputation
Management) เป็นการจัดการกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ประเด็นเหล่านั้นมาสร้างผลกระทบทางลบต่อองค์กรในอนาคตได้
3) การเตรียมการ (Preparation) เป็นขั้นตอนที่องค์กรต้องจัดเตรียมการรองรับกับ
ภาวะวิกฤต หรือที่เรียกว่า Crisis Management Plan: CMP ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรต้องมี พร้อมระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ และการวางโครงสร้างการสื่อสารในสถานการณ์ภาวะวิก ฤต เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจในการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันที
2.1.6.2 ช่วงการเกิดเหตุการณ์ภาวะวิกฤต (Crisis Event) เป็นช่วงที่ภาวะวิกฤตได้
เกิดขึ้น และจะครอบคลุมถึงตอนที่ภาวะวิกฤตได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยในช่วงการเกิดภาวะ
วิกฤตสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง ดังนี้
1) การรับรู้ถึงภาวะวิกฤต (Crisis Recognition) บุคลากรภายในองค์กรมีการรับรู้ถึง
ภาวะวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้น และองค์กรต้องติดตามและควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
2) การแก้ ไ ขภาวะวิ ก ฤต (Crisis Containment) เป็ น ช่ ว งที ่ อ งค์ ก รเข้ า ไปแก้ ไ ข
สถานการณ์ภาวะวิกฤตด้วยการเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ เพื่อควบคุมไม่ให้
ภาวะวิกฤตขยายตัวไปอยู่ในขั้นที่รุนแรง รวมทั้งองค์กรต้องทำการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึง
ความรับผิดชอบขององค์กรและแนวทางการแก้ไขสถานการณ์ ต้องมีการเตรียมความพร้อมกับภาวะ
วิกฤตไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและกลับสู่ภาวะปกติได้
อย่างรวดเร็ว
2.1.6.3 ช่วงหลังเหตุการณ์ภาวะวิกฤต (Post-Crisis) เป็นช่วงที่เสร็จสิ้นการแก้ไข
สถานการณ์ภาวะวิกฤต และองค์กรควรประเมินผลถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น เพื่อนำไป
พิจารณาค้นหากระบวนการรองรับความเปลี่ยนแปลง หากองค์กรมีการจัดการแก้ไขสถานการณ์ได้
เป็นอย่างดีจะสามารถใช้เป็นโอกาสในการฟื้นฟูชื่อเสียงและสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อองค์กรให้มากขึ้น
2.1.7 กระบวนการสื่อสารในภาวะวิกฤต
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การสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication) เป็นการสร้างการสื่อสารที่เหมาะสมต่อ
สถานการณ์ที่กำลังเกิดวิกฤต เพื่อให้องค์กรหรือผู้ส่งสารสามารถมีค วามได้เปรียบในการจัดการ หรือ
บรรเทาผลกระทบจากสภาวะวิกฤต (อิสรีย์ อัครสุวพิชญ์, 2556)
การสื่อสารในภาวะวิกฤตเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญ เพราะเมื่อภาวะวิกฤตเกิดขึ้น การ
สื ่ อ สารและการจั ด การภาวะวิ ก ฤตที ่ ด ี ข ององค์ ก รจะเป็ น ส่ ว นสำคั ญ ที ่ ท ำให้ เ หตุ ก ารณ์ ว ิ ก ฤต
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หากองค์กรขาดการสื่อสารที่ดีอาจส่งผลให้ภาวะวิกฤตนั้นมี ความรุนแรง
มากขึ้น ด้วยเหตุนี้องค์กรจึงควรเตรียมความพร้อมและจัดทำแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต (สมิทธิ์ บุญชุติมา และชนาภา หนูนาค, 2560)
นอกจากนี้ Fearn-Banks (2016) กล่าวว่า การสื่อสารในภาวะวิกฤตเป็นการสื่อสารระหว่าง
องค์กรและสาธารณชนที่เกิดระหว่างและหลังเหตุการณ์เชิงลบ โดยมีการใช้กลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อ
ลดความเสียหายต่อภาพลักษณ์องค์กร
จากที่กล่าวมาข้างต้น การสื่อสารในภาวะวิกฤตเป็นการสื่อสารเพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อ
องค์กรด้วยการวางแผนในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเกิดวิกฤตหรือในระหว่างการเกิดและ
หลังเหตุการณ์เชิงลบ
โดยกระบวนการสื่อสารในภาวะวิกฤตแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การค้นหาสัญญาณ
เตือนวิกฤต (Detection) 2) การป้ องกันและการเตรียมการ (Prevention/Preparation) 3) การ
ควบคุ ม วิ ก ฤต (Containment) 4) การฟื ้ น ฟู (Recovery) 5) การเรี ย นรู ้ (Learning) ซึ ่ ง สามารถ
อธิบายได้ดังนี้
2.1.7.1 การค้นหาสัญญาณเตือนวิกฤต (Detection) เป็นขั้นตอนที่องค์ควรเฝ้ า
ติดตามและพยายามยับยั้งวิกฤต หากองค์กรค้นพบความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว องค์กร
ก็สามารถดำเนินแผนการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขสถานการณ์ เพื่อป้องกันไม่ให้วิกฤตนั้น ๆ มาสร้าง
ผลกระทบเชิงลบต่อองค์กร
2.1.7.2 การป้องกันและการเตรียมการ (Prevention/Preparation)
1) การป้องกัน (Prevention) เป็นการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารแบบ
สองทางอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างความสัมพันธ์กับสาธารณชน เพื่อป้องกันไม่ให้วิกฤตเกิดการขยายตัว
หรือจำกัดความเสียหายจากภาวะวิกฤต
2) การเตรียมการ (Preparation) เป็นขั้นตอนที่องค์กรต้องจัดเตรียมการรองรับกับ
ภาวะวิกฤต และการวางแผนการสื่อสารในสถานการณ์ภาวะวิกฤต ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวมีบทบาทในการ
แบ่งหน้าที่การสื่อสารของบุคลากรในการปฏิบัติงานให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันที
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2.1.7.3 การควบคุมวิกฤต (Containment) เป็นการจำกัดช่วงเวลาของวิกฤต หรือ
เก็บไว้เพื่อไม่ให้เกิดการขยายตัวของผลกระทบเชิงลบ
2.1.7.4 การฟื้นฟู (Recovery) เป็นสิ่งที่องค์กรควรจะดำเนินการโดยเร็ว เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความพยายามในการดำเนินการแก้ไ ขภาวะวิกฤตให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง
ยังช่วยให้องค์กรเกิดความมั่นใจอีกครั้งต่อการสื่อสารกับสาธารณชน
2.1.7.5 การเรี ย นรู้ (Learning) เป็ น ขั ้ น ตอนการเรี ย นรู ้ ก ั บ สิ ่ ง ที ่ ไ ด้ ร ั บ และ
วิธีดำเนินการขององค์กรในสภาวะวิกฤต เพื่อนำมาประเมินผลและวางแผนสำหรับภาวะวิกฤตที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต
อย่างไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมของ ณัฐศักดิ์ โสภาเจริญ (2561) ที่ได้ศึกษา การ
จัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤตของผู้จัดการแสดงจากศิลปินเกาหลี พบว่า ในขั้นตอนการเกิด
ภาวะวิกฤต (Crisis Event) มีการจัดการเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อกลุ่มเป้าหมายขององค์กร โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การรับรู้ถึงภาวะวิกฤต (Crisis Recognition) และการแก้ไขภาวะวิกฤต
(Crisis Containment) พิจารณาได้จาก 1) สัญญาณเตือนถึงการเกิดภาวะวิกฤต เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้น
บนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งผู้จ ัดการแสดงมักจะใช้สื่อเฉพาะทาง ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) และ
ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นสิ่งที่สามารถระบุถึงการเกิดภาวะวิกฤต 2) กระบวนการตอบสนองต่อภาวะ
วิกฤตที่ต่างกัน อันเนื่องมาจากลักษณะประชากรที่ต่างทำให้เกิดการสร้างกระบวนการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพต่างกัน 3) การเลือกช่องทางการสื่อสาร โดยช่องทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับ
การสื ่ อ สารกั น ระหว่ า งผู ้ จ ั ด การแสดงกั บ กลุ ่ ม เป้ า หมาย คื อ ช่ อ งทางออนไลน์ ได้ แ ก่ เฟซบุ๊ ก
(Facebook) เป็นช่องทางที่มีประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายในเรื่องของแหล่งข้อมูลได้ทุกรูปแบบใน
ลักษณะอย่างเป็นทางการ เช่น รูปภาพหรือวิดีโอ เป็นต้น และทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นช่องทางที่มี
อิทธิพลต่อการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัวมากกว่าเฟซบุ๊ก
ทำให้สามมารถแสดงความคิดเห็นได้หลากหลายรูปแบบ
อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ (2552) ได้ศึกษา กลยุทธ์การบริหารภาวะวิกฤตสำหรับผู้นำองค์กร
พบว่า สภาวะวิกฤตสามารถเกิดขึ้นได้และอาจจะหลีกเลี่ยงได้ยาก ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบใน
หลากหลายด้าน เช่น ด้านการเงิน ด้านตราสินค้า เป็นต้น ดังนั้นองค์กรจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อ
แก้ไขปัญหาวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) การป้องกันการเกิด
วิกฤต 2) การกำจัดวิกฤตนั้นให้หมดไปให้เร็วที่สุดและการควบคุมความเสียหาย และ 3) การสร้าง
ความเชื่อถือในตราสินค้าให้เกิดขึ้นอีกครั้ง อีกทั้งเมื่อเกิดภาวะวิกฤต ผู้นำองค์กรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต้องสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์และมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอย่าง
เต็มรูปแบบจึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้
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อดิศร สินประสงค์ (2558) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารความเสี่ยงในวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชน โดยใช้วิธี การศึกษาแบบผสมผสานการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กลุ่ม
ตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหาร รองผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และครูหรือผู้ที่ รับผิดชอบ
การบริหารความเสี่ยงในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยเสี่ยง
ที่สำคัญ มีทั้งหมด 9 ด้าน ได้แก่ ด้านการติดตามและประเมินผล ด้านคุณภาพของสถานศึกษา ด้าน
การจัดการทรัพยากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านกลยุทธ์ ด้านการเรียนการสอน ด้านสังคม ด้านการ
บริหารวิชาการ และด้านความเชื่อมั่นในสถานศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงในด้านการขาดความมั่นใจของ
ผู้ปกครองที่มีต่อชื่อเสียงหรือตราสินค้า (Brand) ของสถานศึกษา เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวเป็นส่วน
หนึ่งของการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึ กษาเอกชน นอกจากนี้ยังมีความ
เสี่ยงในด้านนโยบายทางการศึกษาของภาครัฐที่ส่งเสริมนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าศึกษาต่อ
มัธยมตอนปลายมากขึ้น จึงส่งผลให้มีผู้สมัครเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนลดลง
คณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยง ม.ทักษิณ (2558) ได้จัดทำแผนการบริหารความ
เสี่ยง โดยการกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงให้สอดรับกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ที่
ประกอบด้วยความเสี่ยงภายใน อาทิ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ภายนอก อาทิ เศรษฐกิจ สังคม และจากการวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยง พบว่า ประเด็นความเสี่ยง
ในด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรที่กระทบต่อรายได้จากการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ซึ่งมีการลดลงของประชากรวัยเรียนอย่างต่อเนื่อง แต่มีการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ อีกทั้งเกิดการ
แข่งขันของมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้น ส่งผลทำให้จำนวนนักศึกษาลดลง และรายได้จากการศึกษาลดลง ซึ่ง
มีระดับความเสี่ยงที่สูงมาก ดังนั้นจึงใช้แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เช่ น การปรับรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์การรับนิสิต เพื่อดึงดูดผู้เรียนในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการสร้างตราสินค้า
(Brand) ขององค์กรให้มีความชัดเจน เป็นต้น
วรรษพร ผิวดี (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจโรงแรมและ
รีสอร์ทจังหวัดกระบี่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ
โรงแรมและรีสอร์ทของจังหวัดกระบี่ และเพื่อพัฒนาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งงานวิจัยดังกล่าว เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล จากการวิจัย พบว่า
สภาวะเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงภาวการณ์แข่งขันเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อธุรกิจ
โรงแรมและรีสอร์ทของจังหวัดกระบี่ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขการ
บริหารจัดการในด้านกลยุทธ์ทางการตลาด อาทิ การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการตลาด เพื่อลด
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากจำนวนการเข้าพักของนักท่องเที่ยวลดลง
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จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤตรวมถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ว่า องค์กรจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายในการสื่อสาร ซึ่งจะต้องมี
ความรวดเร็ว และทัน ต่อเหตุการณ์ทั้ งในด้ านการบริห ารความเสี่ยงและการจัด การภาวะวิ ก ฤต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีจำนวนมากในประเทศไทย กอปร
กับอิทธิพลของความเสี่ยงที่เราไม่สามารถควบคุมได้ จนอาจกลายเป็นภาวะวิกฤต ทำให้องค์กรต้องมี
การวางแผนและพัฒนากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤตให้สอดคล้องกับ
สภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น งานวิจัยเล่มนี้จึงต้องการศึกษาปัจจัยเสี่ยงและวิธีการแก้ไขปัญหาหรือการวาง
กลยุ ท ธ์ ก ารสื ่ อ สารในการจั ด การภาวะวิ ก ฤตที ่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ การรั บ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษาต่ อ
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามแผนการที่สถาบันการศึกษาได้วางไว้

2.2 แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้
2.2.1 ความหมายของการรับรู้
ก า ร ร ั บ ร ู ้ ( Perception) เ ป ็ น ก า ร จ ั ด ระ บ บ ข ้ อ ม ู ล ( Organization) แ ล ะ ต ี คว าม
(Interpretation) โดยพื้นฐานประสบการณ์ เดิม (Baron, 1989) ซึ่งสอดคล้องกับ สุภาภรณ์ พลนิกร
(2548) กล่าวว่า การรับรู้เป็นกระบวนการซึ่งแต่ละคนคัดสรร (Select) จัดระเบียบ (Organize) และ
ตีความหมาย (Interpret) สิ่งที่มากระตุ้น (Stimuli) เพื่อให้เกิดภาพในสมอง (Image) ที่มีความหมาย
และสอดคล้องกันเกี่ยวกับโลก (World) ที่บุคคลนั้นสามารถสัมผัสได้ (Sense) หรือเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการประมวลผลข้ อ มู ล (Information Processing) ของสมองซึ ่ ง เริ ่ ม จากการรั บ สั ม ผั ส
(Sensation) และตามด้วยการให้ความใส่ใจ (Attention) และการตีความหมาย (Interpretation)
การรับ รู้เป็น กระบวนการที ่ผ ู้รั บสารได้ ทำการเลื อกรับสาร จัดองค์ประกอบ และแปล
ความหมายสิ่ง เร้าต่าง ๆ หากสิ่งเร้ามีลักษณะสอดคล้องกับประสบการณ์ที่ผ ่านมาของผู้รั บสาร
สอดคล้องกับความเชื่อในปัจจุบันของผู้รับสาร ไม่มีความสลับซับซ้อนมากจนเกินไป เชื่อถือได้ มี
ความสัมพันธ์กับความจำเป็นหรือความต้องการในปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความกลัวและความกังวล
ใจมากจนเกินไป แสดงว่าสิ่งเร้าเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการที่จะรับรู้ (Assael, 1998)
นอกจากนี้ กันยา สุวรรณแสง (2542) กล่าวว่า การรับรู้เป็นกระบวนการที่เกิดภายในตัวของ
แต่ละบุคคล และการรับรู้เกิดขึ้นกับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ รสชาติ กลิ่น
การมองเห็น สัมผัสและได้ยิน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะผ่านประสาทสัมผัสและทำการแปลรหัสออกมาโดยอาศัย
ประสบการณ์เดิม และยังสอดคล้องกับ ณัฐ ศรุต นนทธิ (2544) ที่กล่าวไว้ ว ่า การรับรู้เป็นการ
แสดงออกถึงความรู้ ความเห็น ที่เกิดขึ้นจากการตีความ การสัมผัสสิ่งรอบตัวกับประสาทสัมผัส โดยมี
การใช้ประสบการณ์เดิมช่วยในการให้ความหมายแห่งการสัมผัสนั้น ๆ
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อีกทั้ง ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการซึ่งแต่ละบุคคลได้
ทำการเลือกสรร จัดระเบียบ และตีความเกี่ยวกับสิ่งกระตุ้นโดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้งห้า เพื่อสร้าง
ภาพที่มีความหมายออกมาหรืออาจหมายถึงวิธีการที่บุคคลมองสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวบุคคล 2 คน ที่ได้รับ
สิ่งกระตุ้นเดียวกัน เงื่อนไขเดียวกัน จะแสดงการรู้จัก การเลือก การจัดระเบียบ และการตีความ
แตกต่างกัน และอาจกล่าวได้ว่า การรับรู้เป็นกระบวนการของแต่ละบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับความ
ต้องการ ค่านิยม และความคาดหวัง ดังนั้นอิทธิพลของตัวแปรเหล่านี้จะส่งผลต่อพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคและยังมีความสำคัญต่อการทำการตลาดขององค์กรอีกด้วย
จากนิยามข้างต้น สรุปได้ว่า การรับรู้มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกสรร จัดระเบียบ
และตีความเกี่ยวกับสิ่งกระตุ้นโดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ รสชาติ กลิ่น การมองเห็น สัมผัส
และได้ยิน หรือสิ่งเร้าที่มากระตุ้นให้ร่างกายเกิดความรู้สึกและเข้าใจความหมายของสิ่งเร้านั้น ๆ โดยมี
การใช้ประสบการณ์เดิมช่วยในการให้ความหมายแห่งการสัมผั ส หากผู้บริโภคได้รับสิ่งเร้าอย่าง
เดียวกัน แต่มีปฏิกิริยาต่างกันแสดงว่าเกิดจากการรับรู้ที่แตกต่างกัน
2.2.2 กระบวนการรับรู้
Schermerhorn, Hunt, and Osborn (1994) ได้ ก ล่ า วถึ ง กระบวนการรั บ รู ้ ว ่ า เป็ น
กระบวนการทางจิตวิทยาเบื้อ งต้นในการตีความสิ่งเร้าที่สัมผัส สิ่งต่าง ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่มี
ความสำคัญ สำหรับการรับรู้เป็นสิ่งที่ทำให้บุคคลมีความแตกต่างกันเมื่อบุคคลได้รับสิ่งเร้าก็ จะ
ประมวลสิ่งรับรู้นั้นเป็นประสบการณ์ที่มีความหมายเฉพาะตนเอง
กระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคเกิดจากการที่สิ่งเร้าและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการรับรู้มา
กระทบ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเลือกสรร (Selective) 2) การจัดระบบ (Organization)
และ 3) การตีความข้อมูล (Interpretation) (Assael, 2004)
การเลือกสรร
(Selective)

การเปิดรับ (Exposure)
การให้ความสนใจ (Attention)
การเลือกรับรู้ (Selective Perception)

การจัดระบบ
(Organization)
การตีความข้อมูล
(Interpretation)

การจัดหมวดหมู่ (Categorization)
การสรุปข้อมูล (Inference)
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ภาพที่ 2.2 แสดงกระบวนการรับรู้ (Perceptual Process)
แหล่งที่มา: Assael (2004)
2.2.2.1 การเลือกสรร (Selective) เป็นกระบวนการเลือกรับข้อมูลประกอบไปด้วย
3 ขั้นตอน
1) การเปิดรับ (Exposure) หมายถึง การที่ผู้บริโภคจะเลือกรับข้อมูล ผ่านประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส โดยการกระตุ้นของสิ่งเร้าที่เข้ามา ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคนั้น
เลือกสิ่งเร้าที่ต้องการจะรับรู้
2) การให้ความสนใจ (Attention) หมายถึง การที่ผู้บริโภคเลือกให้ความสนใจไปที่
สิ ่ ง เร้ า หรื อ ข่ า วสารอย่ า งใดอย่ า งหนึ ่ ง โดยอาศั ย ปั จ จั ย ด้ า นโครงสร้ า งของสิ ่ ง เร้ า (Structural
Elements) ในการดึงความสนใจของผู้บริโภค
3) การเลือกรับรู้ (Selective Perception) หมายถึง การที่ผู้บริโภคมีการรับรู้ต่อสิ่ง
เร้าทางการตลาดที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล เนื่องจากความต้องการ ประสบการณ์ ทัศนคติ และ
บุคลิกของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน
2.2.2.2 การจัดระบบ (Organization) เป็นการจัดกลุ่มข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง
ของผู้บริโภค เพื่อสรุปและเข้าใจความหมายได้ดีขึ้น โดยอาศัยพื้นฐานของ Gestalt Psychology คือ
การจัดระเบียบการรับรู้ของผู้บริโภคในลักษณะเป็นภาพรวม แบ่งได้ 3 ลักษณะ ได้แก่
1) การทำให้สมบูรณ์ (Closure) เป็นการเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้สมบูรณ์
2) การจัดกลุ่ม (Grouping) ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นกลุ่ม
มากกว่าที่จะแยกเป็นข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่อง หรือไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
3) บริบท (Context) ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยบริบทแวดล้อม
ดังนั้นการวางเนื้อหาจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ในสินค้าหรือบริการโดยตรง
2.2.2.3 การตีความข้อมูล (Interpretation) มีหลักการที่ใช้ในการตี ความหมายได้
เป็น 2 ประการ ดังนี้
1) การจัดหมวดหมู่ (Categorization) เป็นการจัดวางข้อมูลในลักษณะการแบ่งแยก
ประเภทการรับรู้ เพื่อต้องการให้ผู้บริโภคทำความเข้าใจและจัดเก็บข้อมูลที่เข้ามาใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
และสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลเดิมเพื่อพัฒนาข้อมูลต่อไปได้
2) การสรุปข้อมูล (Inference) เป็นการเชื่อมโยง 2 สิ่งเร้าเข้าไว้ด้วยกัน แล้วเกิดเป็น
ความหมาย จนนำไปสู่การสรุปข้อมูล โดยจะประกอบไปด้วย ความเชื่อ และสัญลักษณ์ (Symbol) ซึ่ง
เป็นผลมาจากการเชื่อมโยงในอดีต
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จากแนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับ การรั บรู้ สามารถสรุปได้ว ่า การรับรู้ของผู้ บริโ ภคเป็ น
กระบวนการของแต่ละบุคคล ผ่านการกระตุ้นจากสิ่งเร้าและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการรับรู้มากระทบ
กับบุคคลนั้น ๆ โดยมีการใช้ประสบการณ์เดิมช่วยในการให้ความหมายผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่
รสชาติ กลิ่น การมองเห็น สัมผัสและได้ยิ น งานวิจัยเล่มนี้จึงต้องการศึกษาการรับ รู้ของนักศึกษาที่มี
ต่อการคุณค่าตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ซึ่งเป็น ปัจจัยสำคัญของการสื่อสาร
ทางการตลาดที่มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

2.3 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
2.3.1 ความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการหรือ การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated
Marketing Communication or IMC) เป็นแนวคิดการวางแผนสื่อสารการตลาดที่มุ่งให้ความสำคัญ
กับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับแผนโปรแกรมการสื่อสารการตลาด ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือสื่อสาร
การตลาดหลากหลายรูปแบบ อาทิ โฆษณา การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดย
ผสมผสานเครื่องมือการตลาดดังกล่าวเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างประสิทธิผลของโปรแกรมสื่อสารการตลาด
ได้มากที่สุด (Schultz, 1993) และ Schultz and Schultz (1998) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในความสัมพันธ์
ระหว่างตราสินค้ากับผู้บริโภคจะต้องมีกำไร อีกทั้งกลุ่มเป้าหมายยังหมายรวมถึงกลุ่มที่ตราสินค้า
คาดหวังจะให้เป็นลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับตราสินค้า
สายชล ดาษนิกร (2551) พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการต้องเริ่มจากลูกค้า โดย
พิจารณาก่อนว่าลูกค้าต้องการอะไร โดยลักษณะประชากรหรือข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความสำคัญมาก สอดคล้องกับ Shimp (2000) ที่พบว่า การวางแผนตามแนวคิดของการสื่ อสาร
การตลาดแบบบูรณาการต้องเริ่มจากฐานข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา อาทิ ข้อมูลด้านประชากร อีก
ทั้งยังกล่าวอีกว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็นกระบวนการสื่อสาร ประกอบไปด้ว ย
การบูรณาการ การวางแผน การสร้างสรรค์ และการนำไปใช้ตามแผนที่กำหนด โดยเกิดจากรูปแบบ
การสื่อสารที่หลากหลาย เช่น การโฆษณา การส่งเสริมการขาย เป็นต้น เพื่อส่งไปยังลูกค้าหรือ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ (Shimp, 2010)
Kotler and Kelle (2009) กล่าวว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ IMC คือ การ
นำเครื่องมือการสื่อสารการตลาดหลากหลายรูปแบบ อาทิ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย เป็นต้น
มาผสมผสานกันเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อสินค้าหรือบริการ
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การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็นกระบวนการในการพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารที่มุ่ง
โน้มน้าวชักจูงกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า ให้เกิดพฤติกรรมการซื้อและใช้ส ินค้า โดย
กระบวนการเหล่านั้นมุ่งใช้เครื่อ งมือสื่อสารหลากหลายรูปแบบ (ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ, 2545) ซึ่ง
สอดคล้องกับ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2544) กล่าวว่า เป็นกระบวนการนำเครื่องมือสื่อสารการตลาด
หลาย ๆ รูปแบบมาผสมผสานใช้ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ผู้บริโภคเป้าหมายรับรู้ว่าสินค้านั้น ๆ มีคุณค่าเพิ่ม (Value Added) ไปจากสินค้าของผู้ผลิตรายอื่นใน
ตลาด ซึ ่ ง สมควร กวี ย ะ (2547) ได้ ก ล่ า วเพิ ่ ม เติ ม ว่ า การสื ่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการ
เปรียบเสมือนการสื่อสารแบบพลวัตร และเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสื่อสารองค์การเชิงบูรณาการ
เนื่องจากถือได้ว่าเป็นการบูรณาการ ทั้งโฆษณา (Advertising) การสื่อสารทางการตลาด (Marketing
Communication) และการประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เข้าด้วยกัน
นอกจากนี้ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง 1) เป็นการสื่อสารโดยกำหนด
เนื้อหาสารของแบรนด์ การลงมือปฏิบัติและตรวจสอบอย่างมีกลยุทธ์ภายใต้ระยะเวลาใดระยะเวลา
หนึ่ง 2) เป็นการสื่อสารผ่านเครื่องมือสื่อสารที่หลากหลาย เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การ
ส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การจัดกิจกรรมทางการตลาด การส่งเสริมการขายโดยเจ้าหน้าที่
เป็นต้น รวมทั้งมีการใช้สื่อทั้งที่เป็นออฟไลน์และออนไลน์ 3) เป็นกระบวนการสื่อสารที่มุ่งหวังให้เกิด
ความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค (Brand Relationship) 4) มุ่งให้ความสำคัญกับ
ลูกค้า (Customer Centric) และผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์การ (Stakeholder) และ 5) ผลของการสื่อสาร
จะช่วยเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้กับแบรนด์ (Brand Equity) จนส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการซื้อและใช้
สินค้าหรือบริการ (ณัฐา ฉางชูโต, 2558)
จากนิย ามข้างต้น สรุป ได้ว ่า การสื่อสารการตลาดแบบบู รณาการเป็ นการสื ่ อสารผ่ า น
เครื ่ อ งมื อ สื ่ อ สารที ่ ม ี ค วามหลากหลายมาผสมผสานกั น อาทิ การโฆษณา (Advertising) การ
ประชาสัมพัน ธ์ (Public Relations) การส่งเสริมการขายโดยเจ้าหน้าที่ (Personal selling) การ
ส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การตลาดเชิงกิจกรรม
(Event Marketing) เป็นต้น เพื่อโน้มน้าวหรือชักจูงกลุ่มเป้าหมายให้เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือ
บริการ ซึ่งการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการยังถือว่าเป็นกระบวนการสื่อสารที่มุ่งหวังให้เ กิด
ความสัมพั น ธ์ร ะหว่ างตราสิน ค้า กับผู้บริโภคในระยะยาวอีกด้วย ดังนั้นจึงควรศึกษาข้อมูล ด้าน
ประชากรเพื่อที่จ ะวางแผนการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดให้ส อดคล้องกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคและเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการสื่อสารการตลาดให้ได้มากที่สุด
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2.3.2 ลักษณะสำคัญของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Shimp (2000) กล่าวว่า ลักษณะของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมี 5 ประการ
2.3.2.1 การสื ่ อ สารการตลาดแบบบูร ณาการมี เป้า หมายคื อ การมุ ่ง หวัง ผลต่อ
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย (Affect Behavior) มากกว่าที่จะสร้างเพียงการตระหนักรู้หรือทัศนคติที่
ดีต่อตราสินค้า
2.3.2.2 การศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในระดับแรก
แล้วจึงนำข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนในลักษณะเริ่มต้นจากภายนอกสู่ภายใน (Outside-In Planning)
2.3.2.3 การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตราสินค้าไปสู่ผู้บริโภค จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ
การสื่อสารการตลาดหลากหลายรูปแบบร่วมกัน (Use any and all forms of contacts)
2.3.2.4 เครื่องมือการสื่อสารต่าง ๆ ต้องมีการนำเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องภายใต้
แนวคิดเดียวกัน (A Single Voice)
2.3.2.5 การสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายเป็น สิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่ อง
เนื่องจากเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างตราสินค้ากับผู้บริโภค ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อซ้ำและ
นำไปสู่ความภักดีต่อตราสินค้าในที่สุด
นอกจากนี้ ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ (2545) ยังได้กล่าวถึงลักษณะของการผสมผสานเครื่องมือต่าง
ๆ ของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อให้มีแนวทางในการกำหนดแผนการได้
อย่างถูกต้องและชัดเจนซึ่งจะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายของการตลาด ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2.3 แสดงการผสมผสานเครื่องมือสื่อสารการตลาด
แหล่งที่มา: ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ (2545)
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จากภาพ 2.3 ทำให้ทราบว่า การผสมผสานเครื่องมือการสื่อสารการตลาดได้อย่างเหมาะสม
และมีคุณภาพ จะต้องประกอบด้วยลักษณะที่สำคัญ ได้แก่
1) มีความเกี่ยวข้องและเกี่ยวพันกัน (Coherency) หมายถึงการใช้เครื่องมือต่าง ๆ
ของการสื่อสารการตลาด อาทิ การทำโฆษณา ทั้งกับผู้บริโภค ร้านค้า หรือ พนักงานขาย จะต้องมี
ความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกัน
2) มี ค วามสอดคล้ อ ง (Consistency) ทุ ก เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ต ้ อ งมี ค วามสอดคล้ อ ง
กลมกลืนกัน เพราะเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแต่ละอย่างต่างมีลักษณะที่โดดเด่นต่างกัน หากนำ
เครื่องมือมาใช้อย่างสอดรับประสานกัน ย่อมส่งผลต่อความแข็งแกร่งให้กับแผนการที่กำหนดไว้
3) มีความต่อเนื่อง (Continuity) เนื่องจากการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(IMC) ต้องมีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค หากขาดแผนการใช้ เครื่องมือ ขาดความต่อเนื่อง ย่อมทำให้
ความต้องการของผู้บริโภคมีประสิทธิภาพลดลง
การผสมผสานเพื่อสร้างความเกี่ยวข้อง สอดคล้องและต่อเนื่องในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ จะ
ทำให้เกิดความกลมกลืน เป็นหนึ่งเดียว (Oneness) ซึ่งเครื่องมือต่าง ๆ ต้องมีการสนับสนุ นและ
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยทำให้เกิดผลกระทบ (Impact) ต่อสินค้ามากขึ้น โดยมีเป้าหมายสำคัญ 3
ประการ คือ
1) เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมาย (Reach)
2) เพื่อให้ผู้บริโภคเป้าหมายเกิดการตอบสนองต่อตราสินค้า (Response)
3) เพื ่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อ ั น ดี ร ะหว่ า งตราสิ น ค้ า กั บ ผู ้ บ ริ โ ภคเป้ า หมาย
(Relationship)
2.3.3 องค์ประกอบหลักของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
จากการที่การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เป็นกระบวนการในการบริหารความสัมพันธ์
กับลูกค้า อันนำมาซึ่งมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของตราสินค้า อีกทั้งการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการต้องมี
กระบวนการประสานงาน (Cross – Functional Process) เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้ที่มี
ส่ ว นเกี ่ ย วข้ อ ง (Creating and Nourishing Stake holder Relationship) และลู ก ค้ า ที ่ ท ำกำไร
(Profitable Customer Relationships) โดยการกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองกลับตามเป้าหมาย
(Encouraging Purposeful Dialogue) (ณั ฐ า ฉางชู โ ต, 2558) ซึ ่ ง Duncan (2002) ได้ น ำเสนอ
องค์ประกอบหลักของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการไว้ 5 ประการ ได้แก่
2.3.3.1 มีกระบวนการประสานงาน (Cross – Functional Process)
2.3.3.2 มีการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Creating and
Nourishing Stake holder Relationship)
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2.3.3.3 สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ก ั บ ลู ก ค้ า ที ่ ท ำกำไร ( Profitable Customer
Relationships)
2.3.3.4 ควบคุ ม เนื ้ อ หาสารอย่ า งมีก ลยุท ธ์ หรื อ การทำให้ เ นื ้อ หาสารโดดเด่น
(Strategically Controlling or Influencing all Messages)
2.3.3.5 สนับสนุนให้เกิดการสื่อสารอย่างมีเป้าหมาย (Encouraging Purposeful
Dialogue)
องค์ประกอบหลักของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ สามารถอธิบายได้ดังนี้
2.3.3.1 มีกระบวนการประสานงาน (Cross – Functional Process)
หน่วยงานขององค์กร และองค์กรที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดที่มีโอกาสพบปะหรือ
สัมผัสกับลูกค้าจะต้องมีการทำงานรวมกัน เพื่อวางแผนและบริหารจัดการเนื้อหาสารทุกอย่างที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรที่จะสื่อสารไปยังผู้รับสาร ได้แก่ ลูกค้า กลุ่มลูกค้าที่คาดหวัง และกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ
2.3.3.2 มีการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Creating and
Nourishing Stake holder Relationship)
การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นการดึงดูดลูกค้าใหม่ จากนั้นพยายามสร้างการ
มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเหล่านั้น เพื่อหาแนวที่องค์กรสามารถตอบสนองความพึงพอใจและความ
ต้องการของลูกค้าได้ จนนำไปสู่การซื้อสินค้าหรือบริการของลูกค้า นอกจากนี้องค์กรยังต้ อ งให้
ความสำคัญแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักลงทุน เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับ
องค์กร ดังนั้น การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจึงต้ องให้ ความสำคัญกั บการสร้างและรั กษา
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ
2.3.3.3 สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ก ั บ ลู ก ค้ า ที ่ ท ำกำไร (Profitable Customer
Relationships)
การที่ลูกค้าแต่ละคนมีการสร้างกำไรให้กับองค์กรที่แตกต่างกัน องค์กรจึงควรแบ่งส่วนตลาด
หรือเฉพาะเจาะจงไปยังลูกค้าที่ทำกำไร และทำการสื่อสารที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้าดังกล่าว เพื่อรักษาและสร้างความสัมพั นธ์กับกลุ่มที่สร้างผลกำไรเหล่านั้น อีกทั้งการสร้าง
ความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าปัจจุบันขององค์กรยังคงมีความสำคัญที่ไม่ต่างไปจากการหากลุ่มลูกค้าใหม่
เพราะปัจจุบันสินค้ามีความใกล้เคียงหรือไม่มีความแตกต่างกัน ประกอบกับลูกค้าไม่มีความจงรักภักดี
ต่อตราสินค้า จึงทำให้องค์กรต้องให้ความสำคัญของกลุ่มลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มลูกค้าใหม่ ซึ่งนำมาสู่
ผลกำไรขององค์กรได้ในที่สุด
2.3.3.4 ควบคุ ม เนื ้ อ หาสารอย่ า งมีก ลยุท ธ์ หรื อ การทำให้ เ นื ้อ หาสารโดดเด่น
(Strategically Controlling or Influencing all Messages)
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การควบคุมเนื้อหาสารอย่างมีกลยุทธ์ หรือทำให้เนื้อหาสารโดดเด่น มีอิทธิพล และแตกต่าง
จากคู่แข่ง จะต้องมีการวางแผนและตรวจสอบเพื่อสร้างความมั่นใจในเนื้อหาสารไม่ให้มีความขัดแย้ง
หรือผิดไปจากตำแหน่งทางการตลาด
2.3.3.5 สนับสนุนให้เกิดการสื่อสารอย่างมีเป้าหมาย (Encouraging Purposeful
Dialogue)
ปัจจุบันลูกค้าต้องการการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Dialogue) ซึ่งองค์กรควรแสวงหา
วิธีการที่ง่ายและสะดวกสำหรับผู้บริโภคในการติดต่อกลับมายังองค์กรเพื่อสั่งซื้อสินค้า สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม หรือต่อว่า ติชม รวมถึงเสนอข้อแนะนำหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นการสื่อสารแบบสองทาง
จึงมีความสำคัญต่อองค์ประกอบของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
2.3.4 ขั้นตอนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ขั้นตอนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสามารถสรุปได้ 8 ขั้นตอน ดังนี้ (ชื่น
จิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2544)
2.3.4.1 กำหนดจุดมุ่งหมาย (Purposes) หรือ ภารกิจ (Mission) โปรแกรมการ
สื่อสารการตลาดแบบครบวงจร เช่น เพื่อวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อขยายตลาด เพื่อเพิ่มยอดขาย
เป็นต้น
2.3.4.2 กำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) โดยใช้เกณฑ์พฤติกรรมศาสตร์
ได้ แ ก่ รู ป แบบการดำรงชี ว ิ ต และค่ า นิ ย มในการแบ่ ง ตลาดออกเป็ น ส่ ว น ๆ ( Behavioristic
Segmentation)
2.3.4.3 ทำความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย (Product) ไม่ว่าจะเป็นรูป ลักษณะ
คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอย ตลอดจนจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่หาไม่ได้ในผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน
2.3.4.4 ระบุปัญหา (Problem) อุปสรรค (Threats) และประโยชน์ (Benefit) ทาง
การตลาด เพื่อพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ของธุรกิจอยู่ในสถานภาพเช่นใด เมื่อเทียบกับคู่แข่งขันรายอื่ นใน
ตลาด ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจกำลังเผชิญปัญหา จากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในรูปของการทำสงคราม
ราคาหรือไม่ หรือ ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจกำลังเผชิญอุปสรรคในการขยายตลาดอันเนื่องมาจาก อำนาจ
ซื้อของผู้บริโภคเป้าหมายลดลงหรือไม่ หรือผลิตภัณฑ์ของธุรกิจได้รับ ประโยชน์โดยอ้อมจากส ภาพ
เศรษฐกิจตกต่ำทำให้มีผู้ว่างงานมากขึ้น บัณฑิตจบใหม่จึงพยายามศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จึง
นับเป็นโอกาสทางการตลาดของสถานศึกษา หนังสือ ตำรา คู่มือเตรียมสอบ เป็นต้น
2.3.4.5 กำหนดตำแหน่ ง ของตราสิ น ค้ า (Brand Positioning) เพื ่ อ ให้ ผ ู ้ บ ริ โ ภค
เป้าหมายรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มีความเหมาะสมกับตนเองอย่างไร
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2.3.4.6 กำหนดสิ่งที่ใช้เป็นประเด็นสนับสนุนในจุดขาย (Selling Point) จากปัญหา
อุปสรรค และประโยชน์ที่ธุรกิจค้นพบ ประกอบกับตำแหน่งของตราสินค้าที่ธุรกิจต้องการวางไว้ให้
ผู้บริโภคเป้าหมายรับรู้ ธุรกิจจำเป็นต้องสื่อสารให้ผู้ บริโภคเป้าหมายมองเห็นถึงประโยชน์ของสินค้า
และตำแหน่งของตราสิน ค้าที่ เหมาะสมกับตนด้ว ยการสร้างจุดขายที่โดดเด่น (Unique Selling
Point)
2.3.4.7 เลื อ กเครื ่ อ งมื อ สื ่ อ สารตราสิ น ค้ า กั บ กลุ ่ ม ผู ้ บ ริ โ ภคเป้ า หมาย (Brand
Contact Points) โดยพิจารณาถึงลักษณะของสินค้า ลักษณะของตลาดเป้าหมาย สถานการณ์ในการ
เลือกใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาด ประเภทของเครื่องมือ เป็นต้น
2.3.4.8 เลือกแนวทางการนำเสนอ (Presentation)
2.3.5 เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
แนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็น การนำเครื่อ งมื อการสื่ อสารการตลาด
หลากหลายรูปแบบมาใช้ร่วมกัน เพื่อสร้างผลกระทบทางการสื่อสารสูงสุดต่อผู้บริโภคเป้าหมาย ด้วย
เหตุนี้จึงจำเป็นที่จะศึกษาและทำความเข้าใจคุณลักษณะของแต่ละเครื่องมือการสื่อสารและเลือกใช้
เครื่องมือการสื่อสารต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (นธกฤต
วันต๊ะเมล์, 2557) ซึง่ ณัฐา ฉางชูโต (2558) กล่าวว่า เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจะ
ใช้ทุกรูปแบบของการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายโดยมีเครื่องมือ ได้แก่
2.3.5.1 การโฆษณา (Advertising)
2.3.5.2 การประชาสัมพันธ์ (Public Relation)
2.3.5.3 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion)
2.3.5.4 การส่งเสริมการขายโดยเจ้าหน้าที่ (Personal Selling)
2.3.5.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing)
2.3.5.6 การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing)
2.3.5.7 การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth)
โดยเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสามารถอธิบายในแต่ละเครื่องมือได้ ดังนี้
2.3.5.1 การโฆษณา (Advertising)
1) ความหมายและความสำคัญของการโฆษณา
การโฆษณา เป็นเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่นักการตลาดนิยมนำมาใช้ในการสื่อสาร
การตลาด เพราะการโฆษณามีอิทธิพลต่อการสร้างการรับรู้ (Awareness) กับผู้บริโภคได้ (ณัฐา ฉางชู
โต, 2558) โดย Kotler (2003) กล่าวว่า การโฆษณา หมายถึง รูปแบบการนำเสนอสินค้าหรือบริการ
ทางการตลาด โดยไม่ใช้บุคคล (Non personal Presentation and Promotion)
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ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2548) ยังได้กล่าวถึงการโฆษณาว่าเป็นการสื่อสารโดยไม่ใช้บุคคล แบ่ง
ออกเป็นสื่อโฆษณาที่ค่อนข้างสิ้นเปลืองงบประมาณที่เรียกว่า Above-the-line Marketing อย่างเช่น
สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์รายวัน นอกจากนี้อาจใช้สื่อโฆษณาที่ใช้งบประมาณไม่มากนัก แต่
ค่อนข้างได้ผลในแง่ของการสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ เรียกกลุ่มนี้ว่า
Below-the-line Marketing อาทิ ป้ายโฆษณากลางแจ้ง สื่อออนไลน์ เป็น ต้น ส่วน พิบูล ทีปะปาล
(2545) ได้ให้คำนิยามกับการโฆษณาว่า คือ การสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช้ตัวบุคคลเป็นสื่อกลาง แต่ใช้
สื่อมวลชนเป็นตัวกลางในการสื่อสาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อโน้มน้าวใจผู้รับสารหรือผู้บริโภค ทั้งนี้ คม
สัน ตันสกุล (2551) ได้กล่าวอีกว่า ปัจจุบันการโฆษณาทำได้ตามสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
โทรทัศน์ สื่อวิทยุ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยเจ้าของกิจการจะว่าจ้างบริษัทรับทำโฆษณา (Advertising
Agency) เพื่อโฆษณาสินค้าและบริการในสื่อต่าง ๆ เช่น ป้ายโฆษณากลางแจ้งตามถนนสายหลัก
นอกจากนี้ ธิติพัศฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ (2548) ได้กล่าวว่า การโฆษณาเป็นการสื่อสารเพื่อสร้าง
ให้เกิดการโน้มน้าวแก่ผู้รับสาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวคิดของสินค้าและบริการนั้น ๆ ไปยัง
กลุ่มผู้บริโภคผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ โดยมีการจ่ายเงินเพื่อทำการซื้อสื่อนั้น เพื่อโน้มน้าวหรือสร้างให้
เกิดแรงจูงใจแก่ผู้รับสาร ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความต้องการสินค้าหรือบริการที่ได้ทำการโฆษณานั้น
เช่นเดียวกับ องอาจ ปทะวานิช (2550) กล่าวว่า การโฆษณาเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารที่มี
ค่าใช้จ่าย โดยไม่ใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร สินค้าหรือบริการ แต่อาศัยสื่อมวลชนในการทำหน้าที่
ในการสื่อสารไปยังผู้รับสารหรือผู้ บริโภคโดยตรง อีกทั้งยังสอดคล้องกับ Fill (1999) ได้นิยามการ
โฆษณาไว้ว่า เป็นการใช้สื่อมวลชนหลากหลายประเภท โดยส่วนใหญ่การโฆษณาจะเป็นรูปแบบการ
สื่อสารที่มีค่าใช้จ่าย แต่บางโฆษณาอาจไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิ การแจ้งข่าวบริการสาธารณะที่ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการนำเสนอข่าว ซึ่งการโฆษณาจะเป็นการโน้มน้าวใจ หรือมีอิทธิพลต่อผู้รับสาร เพื่อให้
เกิดการกระทำบางอย่างที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโฆษณานั้น ๆ โดยวัตถุประสงค์
ดังกล่าวสามารถนำไปเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของโฆษณาได้อีกด้วย
เสรี วงษ์มณฑา (2547) ได้กล่าวถึงการโฆษณาว่าเป็นการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ที่สามารถส่ง
ข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับสารภายในระยะเวลารวดเร็วผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์
นิตยสาร แผ่นพับ โบรชัวร์ ป้ายโฆษณา โดยรูปแบบของสื่อโฆษณาที่เป็นที่นิยม ได้แก่
(1) โทรทัศน์ เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ในวงกว้าง มีข้อจำกัดในเรื่อง
ของค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง
(2) วิทยุ เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ในวงกว้างทั้งในระดับท้องถิ่นถึง
ระดับประเทศ มีค่าใช้จ่ายต่ำ แต่มีข้อจำกัดเรื่องของความน่าสนใจในการรับฟัง เนื่องจากมีเพียงเสียง
ไม่มีภาพ
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(3) หนังสือพิมพ์ เป็นสื่อที่มีการนำเสนอเนื้อหาและมีรายละเอียดมาก แต่มี
ข้อจำกัดในเรื่องของการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ค่อนข้างกว้าง
(4) นิตยสาร เป็นสื่อที่เข้าถึ งกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มได้มาก ผู้บริโภคหรือ
บุคคลในสาขาอาชีพต่าง ๆ มักให้ความสนใจนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพของตน คุณภาพของ
งานพิมพ์ที่สวยงาม ให้สีสันใกล้เคียงกับความเป็นจริง แต่มีข้อจำกัดในเรื่องของการกระจุกตัว (High
Clutter)
(5) สื่อกลางแจ้ง อาทิ ป้ายโฆษณาริมถนน ป้ายโฆษณาบริเวณสี่แยก เป็นต้น
เป็นสื่อที่เข้าถึงผู้บริโภคในบริเวณนั้นได้มาก มีข้อเสียที่ไม่สามารถใส่รายละเอียดได้มาก
(6) สื่อเคลื่อนที่ อาทิ ป้ายโฆษณาด้านข้างและด้านหลังรถ เป็นต้น เป็นสื่อที่
สร้างความถี่ในการเปิดรับได้สูง แต่มีข้อจำกัดในเรื่องของการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จำกัด
(7) สื่อประเภทอื่น ๆ เช่น สื่อโฆษณา ณ จุดขาย หรือวัสดุส่งเสริมการขาย ได้แก่
ป้ายโปสเตอร์ติดกระจก ป้ายที่ติดตามชั้นแสดงสินค้า เป็นต้น ซึ่งเป็นสื่อที่มีอิทธิพลสูงต่อการตัดสินใจ
ซื้อในร้านค้าปลีก
จากสื่อต่าง ๆ ของการโฆษณาสามารถสื่อสารข้อมูลที่มีความสลับซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม
ซึ่งสื่อแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การโฆษณาเป็นรูปแบบการ
นำเสนอสินค้าหรือบริการผ่านการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ ว อาทิ
การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมวลชน อินเทอร์เน็ต สื่อบุคคล สื่อโฆษณากลางแจ้ง สื่อเคลื่อนที่ หรือสื่ออื่น ๆ ที่
สามารถใช้โฆษณาเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจได้ ซึ่งนักการตลาดมีความจำเป็นที่จะต้องเลือก
สื่อให้เหมาะสม เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการได้
2) การใช้การโฆษณาในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในด้านการโฆษณา มีหลักการใช้ท้งั หมด
4 ประการ ได้แก่ (1) กำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target Market) (2) กำหนดวัตถุประสงค์ของการ
โฆษณา (Advertising Communication Objectives) (3) กลยุทธ์การสร้างสรรค์โฆษณา (Creative
Strategy) (4) สื่อโฆษณา (Advertising Media) โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ (ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ,
2545)
(1) กลุ่มเป้าหมาย (Target Market) เป็นการกำหนดกลุ่มผู้บริโภคว่าเป็นคน
กลุ่มใด มีจำนวนมากน้อยเพียงใด ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางจิตวิทยา การดำเนินชีวิต การมี
พฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้าอย่างไร รวมถึงการมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาอย่างไร
(2) กำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการโฆษณา (Advertising Communication
Objectives) เป็นการกำหนดเป้าหมายของการสื่อสาร โดยมีหลักการเขียนวัตถุประสงค์ ได้แก่ ความ
ชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถประเมินผลของการรับรู้ที่มีต่อโฆษณา
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(3) กลยุทธ์การสร้างสรรค์โฆษณา (Creative Strategy) เป็นส่วนที่มีความสำคัญ
อย่างมาก หากมีการใช้กลยุทธ์การสร้างสรรค์โฆษณาไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม จะทำให้เสียงบประมาณ
และระยะเวลาที่ใช้ในการลงทุน ดังนั้นจึงต้องศึกษาข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่
1. สินค้าหรือบริการ (Product or Service) นักโฆษณาต้องทำการศึกษา
ข้อมูลที่เป็นจริง (Fact) ในด้านลักษณะของสินค้าหรือบริการ อาทิ ขั้นตอนการผลิต รายละเอียดของ
สินค้าหรือบริการ
2. ผู้บริโภค (Consumer) นักโฆษณาต้องรู้ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายในทุก
ด้าน อาทิ ลักษณะทางกายภาพ ภูมิศาสตร์ สภาพจิตใจ ตลอดจนพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณา
3. การแข่งขัน (Competitive) นักโฆษณาต้องศึกษาคู่แข่งขันทั้งทางตรง
และทางอ้อมของสินค้า โดยศึกษาจากวิธีการโฆษณา ผลลัพธ์ ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนพฤติกรรมการ
ซื้อ และการใช้สินค้าของผู้บริโภค
4. ประโยชน์ ท ี ่ ผ ู ้ บ ริ โ ภคได้ ร ั บ จากสิ น ค้ า ของคู่ แข่ ง (Competitive
Consumer Benefit) นักโฆษณาต้องมีการค้นหาสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคมีการใช้สินค้าหรือบริการจากคู่
แข่งขันว่าอะไรคือประโยชน์ (Benefit) ที่คู่แข่งขันบอกผู้บริโภค โดยจะต้องศึกษาในมุมมองของ
ผู้บริโภค (The Consumers Point View) เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการสร้างสรรค์โฆษณา
5. ผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ (The Support for the Benefit) นัก
โฆษณาต้องนำคุณสมบัติที่แท้จริงของสินค้าหรือบริการที่มีอยู่นำมาบอกแก่ผู้บริโภค
6. สร้ า งข้ อ ความจู ง ใจกลุ ่ ม เป้ า หมาย ( Target Market Incentive
Statement) นักโฆษณาควรยึดหลัก “To (User Group or Target Market), (Name of Brand) is
the (Product Category) that Benefit of Brand Because (Reason Why)” ซึ่งการเขียนข้อความ
ดังกล่าวเป็นการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด โดยข้อความนั้นจะต้องบอกกลุ่มเป้าหมาย
ว่าเหตุใดจึงต้องตัดสินใจเลือกใช้สินค้าหรือบริการของบริษัทแทนที่จะเลือกใช้สินค้าหรือบริการอื่น ๆ
7. ลีลาของการโฆษณา (Tone) นักโฆษณาต้องมีการเลือกใช้เทคนิคต่าง ๆ
ให้เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการแต่ละชนิด
(4) สื่อโฆษณา (Advertising Media) โดยคำว่า “สื่อ” เป็นตัวกลางในการนำ
“สารโฆษณา” ไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้การใช้การสื่อโฆษณาต้องมีการวางแผนเพื่อนำเสนอ
ข่าวสารโฆษณาในช่วงเวลาต่าง ๆ โดยจะต้องพิจารณาข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของสื่อโฆษณา
แต่ละประเภท รวมถึงพฤติกรรมและระยะเวลาในการบริโภคข่าวสารของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
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จากที่กล่าวมา พบว่า หากมหาวิทยาลัยสามารถใช้การโฆษณาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้าง
การรั บ รู ้ แ ละโน้ ม น้ า วใจต่ อ กลุ ่ ม เป้ า หมายซึ ่ ง เป็ น นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย เอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ ป้ายโฆษณากลางแจ้ง สื่อออนไลน์ ซึ่งจะทำให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจ จนส่งผลให้มหาวิทยาลัยนั้น ๆ เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดการตัดสินใจ
เข้าศึกษาต่อได้
2.3.5.2 การประชาสัมพันธ์ (Public Relation)
1) ความหมายและความสำคัญของการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ เป็นเครื่องมือหนึ่งที่นักสื่อสารการตลาดควรนำมาใช้เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี และความน่าเชื่อถือให้กับตราสินค้า ซึ่งการประชาสัมพันธ์ คือ ความพยายามที่ได้
วางแผนไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสร้างและรักษาค่านิยม ความคิดเห็น ทัศนคติ หรือเป็นการ
ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจอันดีและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
และสินค้า (ณัฐา ฉางชูโต, 2558) อีกทั้ง การประชาสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมการตลาดที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างหรือปกป้องภาพพจน์ที่ดีของบริษัท หรือของสินค้า (Kotler, 2003) ซึ่งสอดคล้องกับ
Fill (1999) ได้กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ไม่ได้มีการมุ่งเน้นการขายสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่ยัง
สะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกและความน่าเชื่อถือขององค์กรอีกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีต่อองค์กร เผยแพร่ชื่อเสียงของธุรกิจ และยังสอดคล้องกับ (ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2548) กล่าวว่า
การประชาสัมพันธ์ เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีกับบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจที่จะส่งผล
กระทบต่อภาพลักษณ์ (Image) และค่านิยม (Goodwill) ของธุรกิจ
คมสัน ตันสกุล (2551) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์เป็นกิจกรรมทางการตลาดที่มุ่งเน้นการ
สร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีระหว่างองค์กรกับสาธารณะ ซึ่งการประชาสัมพันธ์
สามารถทำได้ทั้งเชิงรุก เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภค
ได้รับรู้ และเชิงรับ เช่น การแก้ข่าวที่ถูกคู่แข่งโจมตี หรือการดำเนินการขอโทษผู้บริโภคที่สินค้าหรือ
บริษัทอาจเกิดความผิดปกติหรือเสียหาย สอดคล้องกับ เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิ ต (2528) ได้กล่าวว่า
การประชาสัมพันธ์เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีของผู้บริโภคที่มีต่อองค์กรในแง่ของการให้ข้อมูล
นอกจากนี้ยังสร้างความศรัทธาและค่านิยมที่ดี ทำให้เกิดเป็นการสื่อสารระหว่างองค์กร หน่วยงาน
รวมไปถึงสถาบันต่าง ๆ ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2557) ยังได้
กล่าวเพิ่มเติมถึงการประชาสัมพันธ์เชิง รุก (Proactive PR) ซึ่งเป็นการป้องกันและสร้างให้เกิดผลใน
ด้านบวกทางการตลาด และเชิงรับ (Reactive PR) ซึ่งเป็นการแก้ไขความเข้าใจผิดต่าง ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้าหมาย
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สะอาด ตัณศุภผล (2527) ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า “ประชาสัมพันธ์” ว่าเป็นวิธีการของ
องค์กรที่มีการกระทำและมีแผนการใดแผนการหนึ่งที่มีความต่อเนื่อง เพื่ อสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่
ประชาชนที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ สนับสนุนและความเข้าใจ เกิดเป็นการร่วมมือซึ่งกัน
และกัน โดยต้องเป็นประโยชน์ต่อองค์กรนั้น ๆ ตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้และเป็นไปตามบรรทัดฐาน
อีกด้วย เช่นเดียวกับ วิรัช ลภิรัตนกุล (2546) ได้อธิบายว่า การประชาสัมพันธ์เป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีแก่องค์กรหรือสถาบันกับกลุ่มประชาชน เพื่อหวังผลในความร่วมมือและสนับสนุน
ตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้
นอกจากนี้ นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2557) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์เป็นรูปแบบของการ
สื่อสารรูปแบบหนึ่งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่าง ๆ (Stakeholders) ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและประสบ
ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การประชาสัมพันธ์นับว่ามีบทบาทหลายประการ อาทิ
(1) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ธุรกิจ
(2) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
(3) เพื่อสร้างความนิยมและสร้างความศรัทธาจากประชาชน
(4) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตราสินค้าและธุรกิจ
(5) เพื่อเสริมสร้างความเจริญและมั่นคงให้แก่ธุรกิจในระยะยาว
จากที่กล่าวมาข้างต้น การประชาสัมพันธ์เป็นรูปแบบการสื่อสารที่ช่วยในการเสริมสร้างหรือ
ปกป้องภาพลักษณ์ขององค์กรหรือสินค้าให้มีความสัมพันธ์หรือเจตคติที่ดี ซึ่งการเสริมสร้างเป็นการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ส่วนการปกป้องภาพลักษณ์เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรับเพื่อแก้ไขความเข้าใจ
ผิดหรือเกิดความผิดพลาดในสินค้าหรือองค์กร ด้วยเหตุนี้ การประชาสัมพันธ์จึงถือเป็นเครื่องมือการ
สื่อสารที่สำคัญของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
2) การใช้การประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด เป็นการนำความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดกับการ
ประชาสัมพันธ์มาผสมผสานกัน โดยการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ (ธีรพันธ์
โล่ห์ทองคำ, 2545)
(1) การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารตลาดเชิ ง รุ ก (Proactive Marketing Public
Relations) เป็นการมุ่งสร้างโอกาสทางการตลาดมากกว่าการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแต่เพียงอย่างเดียว
โดยมีบทบาทตั้งแต่การเริ่มแนะนำหรือมีการปรับเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ
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(2) การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารตลาดเชิ ง รั บ (Reactive Marketing Public
Relations) เป็น การมุ่ งแก้ ไ ขปัญ หาที่ เกิ ดขึ้ น กั บสิ น ค้ าหรื อ องค์ กร อันเป็นการทำลายชื่ อ เสี ย ง
ภาพลักษณ์ อาทิ การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพื่อแก้ไขปัญหา การควบคุมข่าวลือ การจัดการภาวะ
วิกฤต
ทั้งนี้การนำการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดมาใช้ในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ จะ
ช่วยเพิ่มการรับรู้ในสินค้า เกิดความสนใจ สร้างความไว้วางใจ กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความ
ต้องการและสร้างความภักดีต่อตราสินค้า โดยการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดมีขอบเขตดังนี้ (ณัฐา
ฉางชูโต, 2558)
(1) การเขียนและบริหารแผนการประชาสัมพันธ์การตลาด (MPR Planning
and Management) เป็นการวางแผน ควบคุมและบริหารจัดการภาพรวมของการประชาสัมพันธ์
การตลาดทั้งหมด โดยทำการกำหนดวัตถุประสงค์และกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการสื่อสารใน
รูปแบบอื่น ๆ และจัดเวลาการบริหารขั้นตอนการปฏิบัติงานตลาดจนการประเมินผลเมื่อสิ้นสุ ด
แผนการประชาสัมพันธ์
(2) สื ่ อ มวลชนสั ม พั น ธ์ (Media Relations) เป็ น ส่ ว นสำคั ญ ของการ
ประชาสัมพันธ์การตลาด โดยการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน อาทิ การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดกับบรรณาธิการข่าว ทำให้เกิดความใกล้ชิด และมีทัศนคติที่ดี
ต่อกัน
(3) การเผยแพร่ข่าวสาร (Publicity) เป็นส่วนสำคัญของการประชาสัมพันธ์เชิง
การตลาดที่ช่วยให้เกิดประสิทธิผลและคุ้มทุน และสามารถสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นได้
(4) การผลิ ต สิ ่ ง พิ ม พ์ (Producing Publications) เป็ น ส่ ว นสนั บ สนุ น การ
เผยแพร่ข่าวสาร ซึ่งในปัจจุบันมีการสร้างความสัมพันธ์โดยการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ
วารสาร นิตยสาร รวมทั้งอาจมีการแจ้งข่าวการส่งเสริมการขายเพื่อให้เกิดการกระตุ้นการซื้อตามมา
ด้วย
(5) การสื่อสารองค์กร (Corporate Communications) ประกอบไปด้วยการ
วางแผนองค์กร การประชาสัมพันธ์ การจัดการด้านภาพลักษณ์ ชุมชนสัมพันธ์ การสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศและระหว่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกันด้านผลประโยชน์
ในการดำเนินธุรกิจ การติดต่อกับรัฐบาลหรือตัวแทนของรัฐบาล
(6) การล็ อ บบี ้ (Lobbying) เป็ น การเจรจาเพื ่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ เกิ ด
ความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินงานขององค์กรในอนาคต
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(7) การบริหารภาวะวิกฤต (Crisis Management) เป็นกระบวนการบริ ห าร
สถานการณ์หรือเหตุร้ายต่าง ๆ ที่ไม่เคยประสบมาก่อนที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรตั้งแต่ระดับต่ำจนถึง
ขั้นรุนแรง อาทิ ความผิดพลาดของสินค้าหรือบริการ ภัยพิบัติ ดังนั้น ควรมีการเตรียมแผนการ
(Contingency Plan) ไว้ล่วงหน้าเพื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
จากที่กล่าวมา พบว่า การประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือหนึ่งของการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการที่ช่วยเพิ่มการรับรู้ในสินค้า หรือบริการให้เกิดความสนใจจนกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิด
ความต้องการและสร้างความภักดีต่อตราสินค้ าของมหาวิทยาลัย อาทิ การประชาสัมพั นธ์ด้านการรับ
สมัครนิสิต การนำเสนอผลงานวิชาการ รางวัลต่าง ๆ ของอาจารย์หรือนักศึกษา การนำเสนอสิ่ง
อำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย (Facility) เช่น ห้องสมุด สถานที่ออกกำลังกาย อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง เป็นต้น รวมทั้งการจัดการด้านภาพลักษณ์ ชุมชนบริเวณโดยรอบ อีกทั้งเมื่อเกิดปัญหาใด
ๆ ที่มีผลต่อตราสินค้าก็จะต้องมีการประชาสัมพันธ์การตลาดเชิงรับ เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
องค์กร
2.3.5.3 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion)
1) ความหมายและความสำคัญของการส่งเสริมการขาย
การส่งเสริมการขาย เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีอิทธิพลในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
เพราะสามารถกระตุ้นให้หน่วยงานขาย (Sales Force) ผู้จัดจำหน่าย (Distributors) หรือผู้บริโภคคน
สุดท้าย (Ultimate Consumer) เกิดการตอบสนองหรือเกิดพฤติกรรมได้ (ณัฐา ฉางชูโต, 2558)
การส่งเสริมการขาย เป็นการมอบสิ่งจูงใจ (incentive) ในการซื้อสินค้า (Kotler, 2003)
เปรียบเสมือนเครื่องมือในการโน้มน้าวใจ โดยถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นยอดขายของสินค้าหรือ
บริการนั้น ๆ ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด โดยส่วนมากจะมีระยะสั้น ซึ่งสอดคล้องกับ คมสัน ตันสกุล
(2551) กล่าวว่า การส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรมทางการตลาดระยะสั้นที่ธุรกิจจัดขึ้นเพื่อดึงดูดความ
สนใจของลูกค้าให้ซื้อสินค้า หรือที่รู้จักกันดีว่า “ลด แลก แจก แถม” เพื่อจูงใจกลุ่ มเป้าหมายหรือ
ผู้บริโภคที่มีความสนใจในสินค้าและสามารถตัดสินใจซื้อได้ทันที โดยสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 1)
กลุ่มที่ไม่เคยใช้สินค้า (Non-Used) 2) กลุ่มที่เป็นลูกค้าแต่ซื้อปริมาณที่น้อย (Light Users) และ 3)
กลุ่มลูกค้าที่ซื้อในปริมาณมาก (Heavy User) (ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2543)
ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ (2544) กล่าวว่า การส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรมการสื่อสารการตลาดที่
มุ่งกระตุ้นพฤติกรรมผู้บริโภคให้ซื้อสินค้า โดยมีข้อเสนอพิเศษให้แก่ผู้บริโภค ร้านค้า และพนักงานขาย
ซึ่งโดยทั่วไปผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายมักจะได้รับตามปกติก็คือคุณประโยชน์ที่ได้จากตัวสินค้า แต่
สำหรั บ ผลประโยชน์ พ ิ เ ศษ (Extra benefits) ที ่ ผ ู ้ บ ริ โ ภคมั ก จะได้ จ ากกิ จ กรรมทางการตลาด
นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่ได้ตามปกติก็คือ การส่งเสริมการขาย
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Wells, Burnett, and Moriarty (2000) กล่าวว่า การส่งเสริมการขายเป็น กิจ กรรมทาง
การตลาดที่สามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้ าหรือบริการนั้นในช่วงเวลาหนึ่ง โดยมีผลโดยตรงกับการจูง
ใจผู้บริโภคให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าภายใต้ ระยะเวลาที่กำหนด โดย นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2557)
กล่าวเสริมว่า การส่งเสริมการขายเป็นรูปแบบของการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อการโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภค
ร้านค้า หรือพนักงาน เกิดการตอบสนองในการตัดสินใจซื้อ สนับสนุน หรือส่งเสริมการขายสินค้าและ
บริการในระยะเวลาอันสั้น
ดังนั้นการส่งเสริมการขายจึงเป็นเครื่องมือที่โน้มน้าวใจผู้บริโภคจนเกิดเป็นการกระตุ้น
พฤติกรรมให้เกิดความสนใจในสินค้าหรือบริการและสามารถตัดสินใจซื้อได้ทันที ซึ่งเป็นการเพิ่ม
ผลประโยชน์พิเศษที่นอกเหนือจากผลประประโยชน์ปกติที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการ โดยส่วนมาก
จะมีการกำหนดระยะเวลาการส่งเสริมการขาย
2) การใช้การส่งเสริมการขายในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสามารถนำการส่งเสริมการขายมาใช้ในการสื่อสารกับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยการส่งเสริมการขายสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามกลุ่มเป้าหมาย (นธกฤต
วันต๊ะเมล์, 2557) ได้แก่
(1) การส่งเสริมการขายกับผู้บริโภค (Consumer Promotion)
(2) การส่งเสริมการขายกับคนกลาง (Trade Promotion)
(3) การส่งเสริมการขายกับพนักงานขาย (Sales Promotion)
ซึ่งประเภทของการส่งเสริมการขายสามารถอธิบายได้ดังนี้
(1) การส่งเสริมการขายกับผู้บริโภค (Consumer Promotion) เป็นการโน้ม
น้ า วใจผู ้ บ ริ โ ภคซื ้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ดยตรง โดยเป็ น ลั ก ษณะของการใช้ ก ลยุ ท ธ์ ด ึ ง (Pull Strategy)
ตัวอย่างเช่น การแจกของแถม การลดราคา การรับประกัน การสะสมแต้ม เป็นต้น
(2) การส่งเสริมการขายกับคนกลาง (Trade Promotion) เป็นการใช้กลยุทธ์
การผลัก (Push Strategy) เป็นการนำสินค้าเข้าไปขายยังร้านค้าหรือยอมให้พื้นที่การขายกับบริษัทใน
การวางสินค้าหรือตั้งโชว์เป็นพิเศษ โดยเสนอผลตอบแทนให้กับผู้ขายหรือร้านค้าในรูปแบบการให้
ส่วนลด การแถมสินค้า เป็นต้น
(3) การส่ ง เสริ ม การขายกั บ พนั ก งานขาย (Sales Promotion) เป็ น การให้
ผลตอบแทนพิเศษกับพนักงานขาย เพื่อให้พนักงานขายส่งเสริม สนับสนุน และมีกำลังใจในการขาย
สินค้าและบริการให้กับบริษัทผู้ผลิต ตัวอย่างเช่น การให้รางวัลพิเศษ การแข่งขันยอดขาย เป็นต้น
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จากที่กล่าวมาข้างต้น มหาวิทยาลัยสามารถใช้การส่งเสริมการขายเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่ช่วย
กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความต้องการที่ จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ อาทิ การให้
ทุนการศึกษา การสมัครเข้าศึกษาต่อในโครงการโควตาเรียนดีหรือมีความสามารถพิเศษ การส่งเสริม
เรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
2.3.2.4 การส่งเสริมการขายโดยเจ้าหน้าที่ (Personal Selling)
1) ความหมายและความสำคัญของการส่งเสริมการขายโดยเจ้าหน้าที่
การส่งเสริมการขายโดยเจ้าหน้าที่ เป็นเครื่องมือในการสื่อสารแบบสองทาง และเจ้าหน้าที่
สามารถปรับปรุงข่าวสารให้เหมาะสมกับลูกค้าที่มีลักษณะแตกต่างกัน ซึ่งสามารถกระตุ้นให้ลูกค้า
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้เร็วขึ้น (ณัฐา ฉางชูโต, 2558)
การส่งเสริมการขายโดยเจ้า หน้าที่นับว่าเป็นการขายที่ผู้ขายจะทำการติดต่อกับผู้ซื้อคนหนึ่ง
หรือมากกว่า โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสนอขายสินค้าและบริการ (Kotler, 2003) ซึ่งสอดคล้องกับ ธีร
พันธ์ โล่ห์ทองคำ (2544) กล่าวว่า การส่งเสริมการขายโดยเจ้าหน้าที่ เป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสาร
การตลาดที่เน้นการสื่อสารระหว่างบุคคล ซึ่งมีพนักงานขายเป็นผู้แนะนำ ช่วยเหลือและโน้มน้าวให้
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ซื้อและทดลองใช้สินค้า สอดคล้องกับ ศิริกุล เลาภัยกุล (2546) ได้ให้
ความเห็นว่า การส่งเสริมการขายโดยเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานในองค์กร สื่อถึงความเป็น “ทูตตรา
สินค้า” หมายถึง เมื่อองค์กรมีตราสินค้าใหม่ หรือเปิดสำนักงานใหม่ ซึ่งพนักงานที่อยู่ในองค์กรไม่ได้มี
การเปลี่ยนไปตามตราสินค้าหรือสถานที่ใหม่ ลูกค้าหรือผู้บริโภคก็ยังคงสัมผัสได้ถึงตราสินค้าและ
ความเป็นตัวตนเดิมของพนักงาน โดยพนักงานถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตราสินค้าเกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เราจึงไม่ควรมองข้ามความสำคัญของพนักงาน ซึ่ง คมสัน ตันสกุล (2551) ได้กล่าวอีก
ว่า เป็นการสื่อสาร 2 ทางระหว่างผู้ที่เป็นตัวแทนขาย (Sales Representative หรือ Sales rep) กับ
ลูกค้าเป้าหมาย (Prospect) โดยมีวัตถุประสงค์ในการขายสินค้าหรือบริการที่คาดว่าจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมายนั้นได้
นอกจากนี้การส่งเสริมการขายโดยเจ้าหน้าที่มีบทบาทที่สำคัญในการสื่อสารการตลาดหลาย
ประการ ดังนี้ (นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2557)
(1) การส่งเสริมการขายโดยเจ้าหน้าที่เป็นเครื่องมือที่สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับ
สินค้าและบริการให้กับผู้บริโภคได้อย่างลึกซึ้ง โดยเป็นการบอกวิธีการใช้สินค้าหรือบริการ หรือช่วย
แนะนำการรับบริการหลังการขาย
(2) การส่งเสริมการขายโดยเจ้าหน้าที่เป็นการสร้างความสัม พันธ์ระดับสูงกับ
ผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจในตัวสินค้าและพนักงานขาย ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคยากที่
จะหลีกเลี่ยงต่อสารที่พนักงานขายได้ส่งถึงผู้บริโภค
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(3) เป็นวิธีการสื่อสารที่มีความยืดหยุ่น กล่าวคือ พนักงานขายสามารถที่จะเลือก
ส่งข้อมูลที่คดิ ว่าตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแต่ละคนได้
(4) เป็นลักษณะการติดต่อแบบ 2 ทาง ทำให้พนักงานขายสามารถมีปฏิกิริยา
ตอบกลับได้ทันที
(5) เป็นการเพิ่มความน่าสนใจและดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคได้ค่อนข้างง่าย
(6) เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภคได้ในระยะยาว ซึ่งส่งผลให้ลูกค้า
เกิดความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) เพิ่มขึ้นในอนาคต
จากที่กล่าวมาข้างต้น การส่งเสริมการขายโดยเจ้าหน้าที่ เป็นรูปแบบการสื่อสารที่มีการใช้สื่อ
บุคคลในการส่งข้อมูลหรือข่าวสารของสินค้าและบริการไปสู่ผู้บริโภค ทำให้ผู้ บริโภคเกิดความสนใจ
รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้รวดเร็ว ขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่า
พนักงานขายหรือเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ชักจูงและโน้มน้าวใจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระดับสูง
กับผู้บริโภคอีกด้วย
2) การใช้การส่งเสริมการขายโดยเจ้าหน้าที่ในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
การส่งเสริมการขายโดยเจ้าหน้าที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ซึ่งจะ
เน้นการศึกษาระหว่างบุคคล และมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้แนะนำ ช่วยเหลือ และโน้มน้าวให้ผู้บริโ ภค
กลุ่มเป้าหมายเกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยมีขั้นตอนดังนี้ (ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ, 2544)
(1) กำหนดกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ควรทำการกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน
และถูกต้อง อาจจะอาศัย ข้อมูล หรือรายชื่อลูกค้าเก่า ตลอดจนการแสวงหาลูกค้าใหม่ก่อนการ
ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป
(2) เข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะสามารถเสนอ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าได้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
(3) แนะนำสินค้าให้กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่จะต้ องแนะนำสินค้าที่สามารถ
แก้ปัญหาหรือสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยอาจเสนอทางเลือกที่มีความหลากหลาย
และให้คำแนะนำว่าทางเลือกใดมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
(4) สาธิตขั้นตอนการใช้สินค้า เป็นการอธิบายรายละเอียดวิธีการใช้งานของ
สินค้า และเป็นการอธิบายถึงสรรพคุณหรือคุณประโยชน์ของสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย
(5) ปิดการขาย โดยขั้นตอนดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญของการส่งเสริมการขายโดย
เจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถสังเกตกิริยาท่าทาง การแสดงออกทางสีหน้า หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึง
สอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายว่ามีความต้องการซื้อสินค้าชนิดใด
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(6) ติดตามผล เป็นการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากการใช้
สินค้า และพบปัญหาที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใช้สินค้าหรือไม่
จากที่กล่าวมา พบว่า การส่งเสริมการขายโดยเจ้าหน้าที่เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีแก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจด้านการศึกษาที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้เลือกคณะ สาขาวิชาที่เหมาะสมกับความต้ องการหรือ
เป้าหมายในอนาคตมากที่สุด อีกทั้งยังสามารถติดตามผลหลังจากการให้คำแนะนำได้อีกด้วย
2.3.5.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing)
1) ความหมายและความสำคัญของการตลาดทางตรง
การตลาดทางตรง เป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่ได้รับความนิยม อันเนื่องมาจากความ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค อาทิ ผู้บริโภคต้องการสินค้าเฉพาะตัวมากขึ้น ผู้บริโภคเปิดรับสื่อ
มากขึ้น (ณัฐา ฉางชูโต, 2558)
การตลาดทางตรง เป็นช่องทางการสื่อสารการตลาดที่กำลังได้รับความนิยม สาเหตุหลักคือ
แบบแผนการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ประกอบกับเทคโนโลยีการ
สื่อสารพัฒนามากขึ้นทำให้การติดต่อโดยตรงระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่าย (ชื่นจิตต์
แจ้งเจนกิจ, 2544) ซึ่งการตลาดทางตรงยังหมายถึงการดำเนินการทางการตลาดที่มีการซื้อขายหรือ
แลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการโดยไม่ใช้คนกลาง (Kotler, 2003) ซึ่งสอดคล้องกับ คมสัน ตันสกุล
(2551) กล่ า วว่ า การตลาดทางตรง คื อ ระบบกิ จ กรรมสั ม พั น ธ์ ท างการตลาด (Interactive
Marketing) ที่ใช้สื่อโฆษณาหนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้น ซึ่งปัจจุบันได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสื่อ
ทำให้บริษัทต่าง ๆ สามารถขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าโดยไม่ผ่านคนกลาง รวมถึงการถูกแทนที่
จากสื่อใหม่ อาทิ E-Mail อินเทอร์เน็ต และการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น
การตลาดทางตรงเป็นการติดต่อสื่อสารส่วนตัวระหว่างนักการตลาดและกลุ่มเป้าหมาย โดย
ใช้การส่งจดหมายโดยตรง โทรศัพท์ หรือวิธีการอื่น ๆ ผ่านสื่ออย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
รวมกัน (ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ, 2544) ซึ่ง ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ (2545) กล่าวเพิ่มเติมว่า การตลาด
ทางตรงเป็นการสื่อสารที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยใช้สื่อเพียงหนึ่งหรือมากกว่า เพื่อส่งข่าวสาร
เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน
ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร (2544) ได้ให้ความหมายของการตลาดทางตรงว่าเป็นระบบกิจกรรม
สัมพันธ์ทางการตลาด (Interactive Marketing) โดยถูกเผยแพร่ผ่านสื่อประเภทเดียวกัน หรือ คนละ
ประเภทเพื่อให้ผู้ส่งสารสามารถสร้างหรือทำให้ผู้รับสารตอบรับ (Response) ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่
สามารถวัดผลได้ทุกช่วงเวลา โดยจุดประสงค์หลักของการตลาดทางตรง ไม่ใช่การทำให้ลูกค้า กลับมา
ซือ้ สินค้าหรือบริการซ้ำ แต่เป็นการสร้างการรับรู้ต่อตัวสินค้าหรือบริการ นอกจากนี้การตลาดทางตรง
ยังเกี่ยวข้องกับผลตอบรับจากการโฆษณา (Advertising) เนื่องจากการโฆษณาเป็นตัวกระตุ ้นให้
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เกิดผลลัพธ์ทางพฤติกรรมของผู้บริโภค ดังนั้น การสื่อสารการตลาดทางตรงจึงส่งผลต่อลูกค้าผ่านสื่อ
เป้าหมายมากกว่าสื่อมวลชน
จากที่กล่าวมาข้างต้น การตลาดทางตรง เป็นระบบกิจกรรมสัมพันธ์ทางการตลาดที่สามารถ
วัดผลได้ เพื่อการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยไม่ผ่านคนกลาง โดยมีลักษณะการสื่อสาร 2 ทาง คือ
จากผู้ผลิตหรือผู้ขายสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยเป็นการใช้สื่อโฆษณาเพียงสื่อเดียวหรือหลายสื่อก็
ได้ อาทิ การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ การใช้อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
2) การใช้การตลาดทางตรงในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
การตลาดทางตรงเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดย
ประกอบด้วยเครื่องมือที่สำคัญ (เสรี วงษ์มณฑา, 2547) ได้แก่
(1) การขายแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face Selling) เป็นการติดต่อสื่อสาร
โดยตรงกับลูกค้า
(2) การตลาดโดยใช้จดหมายตรง เครื่องโทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ
เครื่องบันทึกเสียง (Direct Mail, Fax Mail, E-Mail and Voice Mall Marketing)
(3) การตลาดทางไกล (Telemarketing) เป็ น ระบบการติ ด ต่ อ สื ่ อ สารทาง
การตลาดโดยอาศัยโทรศัพท์ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์เพื่อให้ลูกค้าเกิดความต้องการในสินค้า
(4) การตลาดที่ทำให้เกิดการตอบสนองโดยตรงผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media
Direct Response Market) เป็นการเสนอขายสินค้าโดยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ์
นิตยสาร
(5) การตลาดโดยใช้แคตตาล็อก (Catalogue Marketing) เป็นการส่งแคตตาล็
อกสินค้าไปยังลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อหรือติดต่อกลับมายังผู้ขาย
(6) การใช้ป้ายโฆษณา (Using Billboard) เป็นการสร้างการจดจำและสร้างการ
รับรู้ของลูกค้าเมื่อผ่านไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่มีการติดตั้งป้ายโฆษณา
(7) การขายโดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ (Automatic Vending Machine) เป็น
รูปแบบการใช้บริการที่ไม่มีการใช้เจ้าหน้าที่ ลูกค้าจึงสามารถใช้บริการในเวลาใดก็ได้
(8) การตลาดโดยใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (Online Marketing and
Internet Marketing) เป็นการสื่อสารการตลาดโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อ
เข้าไปยังเว็บไซต์ ซึ่งถือว่าเป็นการตลาดทางตรงที่มุ่งสู่ลูกค้าได้อย่างเฉพาะเจาะจง
จากที ่ ก ล่ า วมา พบว่ า การตลาดทางตรงเป็ น เครื ่ อ งมื อ ที ่ ช ่ ว ยในการติ ด ต่ อ สื ่ อ สารกั บ
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง ซึ่งธุรกิจการศึกษาในปัจจุบันสามารถใช้ช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึง
กลุ ่ ม เป้ า หมาย โดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ ง การสื ่ อ สารผ่ า นทางอิ น เทอร์ เ น็ ต อาทิ E-Mail, Facebook
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Messenger, Line มาใช้ ใ นการส่ง ข้อ มู ล ด้า นหลั ก สู ตร มี ก ารแนะนำคณะหรื อ สาขาวิช าเพื่อให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้
2.3.5.6 การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing)
1) ความหมายและความสำคัญของการตลาดเชิงกิจกรรม
การตลาดเชิงกิจกรรม บางครั้งอาจเรียกว่า Special Event ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมพิเศษ
เนื่องในโอกาสพิเศษเท่านั้น หรือเป็นการจัดกิจกรรมที่มีความแปลกใหม่ (ณัฐา ฉางชูโต, 2558)
การตลาดเชิงกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างความสนใจของกลุ่มเป้าหมายในกิจกรรม
ที่จ ัดขึ้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีโ อกาสรู้จักและเห็นตราสินค้า ซึ่งส่ว นให ญ่จะเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์กับเหตุการณ์พิเศษ และอาจทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อ (ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ, 2544)
ซึ่ง ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ (2545) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การตลาดเชิงกิจกรรมเป็นการใช้กิจกรรมหรือ
เหตุการณ์พิเศษ (Special Event) เป็นสื่อกลางในการสร้างความสนใจ
อีกทั้ง Event Marketing ยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เพื่อนำตราสินค้าไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการสร้างประสบการณ์ร่ วมกับตราสินค้าด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่
รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส โดยตราสินค้าที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก มักใช้การตลาดเชิงกิจกรรมเป็นเครื่องมือใน
การสื่อสารไปยังผู้บริโภค เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าการโฆษณาผ่านสื่อมวลชน (เกรียงไกร กาญจ
นะโภคิน, 2555) อย่างไรก็ตามตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักระดับหนึ่งก็ยังมีการใช้การตลาดเชิงกิจกรรม
ควบคู่ไปกับการโฆษณาเพื่อขยายกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้นเช่นกัน (วิทยา ด่านธำรง, 2548)
ดังนั้นการตลาดเชิงกิจกรรม เป็นการจัดกิจกรรมที่ช่วยสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จัก
ตราสินค้า ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างการรับรู้ ของผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการสร้างประสบการณ์ร่วมกับ
ตราสินค้าผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยผลสุดท้ายจะนำมาซึ่งการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ
2) การใช้การตลาดเชิงกิจกรรมในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) เป็นกลยุทธ์ในการนำกิจกรรมด้านต่าง ๆ อาทิ
วัฒนธรรม สังคม กีฬา หรือสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจมาผสมผสานกับตราสินค้า (Shimp,
2000) ซึ่งสอดคล้องกับ (ณัฐา ฉางชูโต, 2558) ได้แก่
(1) กิ จ กรรมทางการตลาดที่ เ กี ่ย วกั บ ตัว สิ น ค้า (Product Event) เพื ่ อ เพิ่ ม
ยอดขายให้กับสินค้า อาทิ การจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสินค้าหรือบริการ เป็นต้น
(2) กิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับองค์กร (Corporate Events) เป็นการ
เสริมสร้างการรับรู้ ทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ทำให้แก่องค์การ อาทิ การเปิดให้เยี่ยมชมสถานที่ การ
บริจาคสินค้าในกิจกรรมสำคัญ ๆ เป็นต้น
(3) กิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวกับชุมชน (Community Events) เป็นการ
สนับสนุนหรือช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่รอบ ๆ องค์กร
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จากที ่ ก ล่ า วมา พบว่ า การตลาดเชิ ง กิ จ กรรมเป็ น เครื ่ อ งมื อ ที ่ ม หาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบันการศึกษาสามารถนำมาปรับใช้ในแง่ของการแนะแนวการศึกษาตามโรงเรียนต่าง ๆ (Road
Show) ที่เป็นโรงเรียนเป้าหมาย หรื อจะมีการจัดบูธหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อาทิ ตลาดนัด
หลักสูตร งาน Open House หรือการจัดนิทรรศการวิชาการ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
อีกทั้งยังสามารถสร้างประสบการณ์ระหว่างผู้บริโภคกับองค์กรได้อีกด้วย
2.3.5.7 การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth)
1) ความหมายและความสำคัญของการสื่อสารแบบปากต่อปาก
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า ทำให้รูปแบบการติดต่อสื่อสารไม่ได้เป็นเพียงการบอกต่อ
กันแบบตัวต่อตัวเท่านั้น แต่เป็นการบอกต่อด้วยวิธีการอื่น ๆ อาทิ การบอกต่อทางสื่ออินเทอร์เน็ต (รัฐ
วิทย์ ทองภักดี, 2555)
การสื ่ อ สารการตลาดแบบปากต่ อ ปากหรื อ การตลาดแบบไวรั ส (Word of Mouth
Marketing/ Viral Marketing) เป็นรูปแบบหนึ่งในการสื่อสารระหว่างบุคคล ซึ่งเมื่อผู้รับสารได้รับ
ข่าวสารนั้น ๆ ก็จะถูกร้องขอให้ส่งข่าวนั้นต่อไปยังกลุ่มเพื่อนของตน หรืออาจเกิดจากความชื่นชอบ
ข่าวสารนั้นเป็นการส่วนตัว ทำให้เกิดการบอกต่อก็เป็นได้ โดยเป็นวิธีที่ทำให้ข่าวสารแพร่กระจายไป
อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น (นธกฤต วันต๊ะเมล์ , 2555) ซึ่งสอดคล้องกับ ณงลักษณ์ จารุวัฒน์
และ วรรณสถิตย์ (2551) กล่าวว่า การตลาดแบบบอกต่อเป็นการโน้มน้าวให้ผู้บริโภคพูดถึงและส่งต่อ
ข้อความหรือสินค้าไปยังเพื่อนหรือคนที่สนใจ อีกทั้ง Lake (2018) กล่าวว่า การตลาดแบบปากต่อ
ปาก เป็นกลยุทธ์ที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการ พร้อมทั้งสร้างการเติบโตให้กับ
ธุรกิจที่เพิ่งเปิดกิจการ ซึ่งจะมีขอบเขตในการบอกต่อในกลุ่มเพื่อน ครอบครัว และคนรู้จัก
ธงชัย สันติวงษ์ (2540) กล่าวว่า การบอกเล่าแบบปากต่อปาก เป็นช่องทางที่มีอิทธิพลใน
ด้านการโน้มน้าวผู้บริโภคมากที่สุด และจะมีความสำคัญยิ่งต่อการชักชวนให้มีการยอมรับในผลิตภัณฑ์
ที่เสนอขาย
นอกจากนี้ ณัฐา ฉางชูโต (2558) กล่าวว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากมีอิทธิพลกับการ
ตัดสินใจมาก โดยมีขั้นตอนในการพิจารณา คือ การเลือกหาตราสินค้า จากนั้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
และสอบถามผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่รู้จัก ในกรณีที่บุคคลนั้นเคยใช้ตราสินค้านั้นหรือใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
เพื่อประกอบการตัดสินใจ
จากนิยามข้างต้นสรุปได้ว่า การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) เป็นการบอกต่อ
หรือส่งต่อผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ การบอกต่อแบบตัวต่อตัว หรือที่กำลังเป็นที่นิยมคือการบอก
ต่อผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ผู้บริโภคหรือผู้มีอิทธิพล (Influencer) จะนำเรื่องราวที่ประทับใจ
หรือเป็นสิ่งที่มีความน่าสนใจมาแบ่งปันเรื่องราว ข้อมูล รูปภาพ จากบุคคลหนึ่งสู่อีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็น
การแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการยอมรับในสินค้าหรือบริการและตัดสินใจซื้อได้ในที่สุด
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2) การใช้การสื่อสารแบบปากต่อปากในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
กระบวนการที่สำคัญที่จะนำไปสู่การประสบผลสำเร็จของการสื่อสารแบบปากต่อปาก จะต้อง
มีการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (รัฐวิทย์ ทองภักดี, 2555)
(1) กำหนดกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มผู้บริโภคและทุ่มเทกิจกรรมทางการตลาด ซึ่ง
เป็นการพิจารณาว่าใครคือผู้มีอิทธิพล (Influencer) ต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของตนเอง ซึ่งหากกลุ่ม
คนที่มีอิทธิพลได้ใช้สินค้าหรือบริการขององค์กรนั้น ๆ ก็จะทำให้ลูกค้าคนอื่น ๆ ใช้บริการตามไปด้วย
(2) สร้างภาพลักษณ์ของสินค้าให้มีความน่าเชื่อถือ โดยนำเสนอสินค้าให้กับผู้ที่มี
อิทธิพลในกลุ่มเป้าหมายให้ใช้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
(3) สร้างเรื่องราว หรือสร้างความแปลกใหม่ เพื่อเป็นการจุดประเด็นให้ผ ู้คน
นำไปสนทนาต่อ ซึ่งเป็นการสร้างกระแสและทำให้คนรู้จักกับตัวสินค้ามากขึ้น
(4) การใช้ ป ระโยชน์ จ ากสั ง คมออนไลน์ เช่ น Facebook, Twitter หรื อ
YouTube โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในเว็บไซต์ที่คิดว่าจะมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเข้าไปเยี่ยมชม เพื่อใช้
เป็นพื้นที่ในการพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมาย
จากที่กล่าวมา พบว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากเป็นเครื่องมือที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน
โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่มีการเข้าถึง เครือข่ายสังคมเป็นประจำผ่านสมาร์ทโฟน หรือ
คอมพิวเตอร์ ดังนั้นธุรกิจต่าง ๆ จึงมีความสนใจที่จะใช้เครื่องมือดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจนั้น ๆ
เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจการศึกษา ที่สามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวใน
การเผยแพร่ข่าวสารองค์กรในรูปแบบการสื่อสารระหว่างบุคคลในลักษณะการสื่อสารแบบปากต่อปาก
(Word of Mouth) ผ่านผู้มีอิทธิพล (Influencer) ที่กลุ่มเป้าหมายรู้จักเป็นอย่างดี หรือมีการสร้าง
Content เพื่อให้เกิดการบอกต่อ หรือมีการแบ่งปันข้อมูล (Share) ผ่าน Social Media ให้กับบุคคล
ใกล้ชิด เช่น ญาติ รุ่นพี่ หรือศิษย์เก่าจากโรงเรียนมัธยมเดิม ที่คาดว่าจะมีความสนใจหรือมีความ
ต้องการที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรีจนนำมาซึ่งความน่าเชื่อถือของข้อมูล
อย่างไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมของ ประณีต ใจหนัก (2553) ศึกษาเรื่อง บทบาท
ของ IMC ที่มีผ ลต่อการตัดสิน ใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ของนักเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 432 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผู้ปกครองประกอบ
อาชีพเกษตรกร จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เครื่องมือการสื่อสารการตลาดของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบใหญ่ ๆ ที่มีการเลือกใช้ คือ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
การใช้บุคลากรของมหาวิทยาลัย การใช้ปัจจัยจูงใจที่กระตุ้นการตัดสินใจ และการติดต่อสื่อสาร
ทางตรงของมหาวิทยาลัย ซึ่งเครื่องมือส่ว นใหญ่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลื อกเข้าศึ ก ษาต่ อ ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
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ในระดับ มาก คือ การแจกทุน เรีย นฟรี การให้ทุนกู้ยืมประเภท กยศ. การบริการหอพักภายใน
มหาวิทยาลัย บริการอินเทอร์เน็ต การให้โควตาเรียนดีหรือมีความสามารถพิเศษ
ดวงฤทัย แก้วคำ และ วิมลพรรณ อาภาเวท (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตดุสิต จากการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผู้ปกครองประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่สง่ ผล
ต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยในเขตดุสิต โดยผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยการสื่อสารการตลาด ได้แก่ การประชาสัมพันธ์และการตลาด
ทางตรงมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ หากปัจจั ยการสื่อสารการตลาดเพิ่มขึ้น จะ
ส่งผลให้การตัดสิน ใจเลือกเข้าศึกษาต่อเพิ่มขึ้นเช่นกัน เมื่อพิจารณาแต่ล ะด้านของการสื่อสาร
การตลาด พบว่า ด้านการประชาสัมพันธ์โดยรวมส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่ออยู่ในระดับ
มาก ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับมหาวิทยาลัยที่ มีการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร
การรับสมัครนักศึกษา เนื้อหาประชาสัมพันธ์ที่มีความครบถ้วนและมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อป้าย
ประกาศ ตามลำดับ และพบว่า ด้านการตลาดทางตรงส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่ออยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดให้นักเรียนเข้าเยี่ยม
ชมสถานศึกษา มหาวิทยาลัยมีการจัดนิทรรศการให้นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมชมงาน
มหาวิทยาลัยมีการออกบูธแนะแนวทางศึกษาตามโรงเรียนต่าง ๆ ตามลำดับ
ขวัญฤทัย บุญยะเสนา และ นปภัช ถิรพัฒ น์ธ นโภคิน (2558) ศึกษาเรื่อง การสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี :
กรณีศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อศึกษาถึงการสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา
ตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความสำคั ญ ต่ อ การโฆษณา การสื ่ อ สารแบบปากต่ อ ปาก การสื ่ อ สารการตลาดออนไลน์ ซึ ่ ง มี
ความสัมพันธ์ต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครในระดับมาก
Culliver (2016) ศึ ก ษาเรื ่ อ ง การสื ่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการและการตั ด สิ น ใจ
ลงทะเบียนเรียนในรูปแบบใหม่ของนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
สื่อสารการตลาดแบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การสื่อสาร
แบบปากต่อปากที่ส่งผลต่อกระบวนการตั ดสินใจในการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี จากการ
วิ จ ั ย พบว่ า การโฆษณาผ่ า นสื ่ อ ออนไลน์ ห รื อ เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ โดยเฉพาะเว็ บ ไซต์ ข อง
มหาวิทยาลัยส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาต่อของนักเรียน อีกทั้งยังพบว่าการตลาด
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ทางตรงและการสื ่ อ สารแบบปากต่ อ ปากส่ ง ผลอย่ า งมี น ั ย สำคั ญ กั บ การเลื อ กตราสิ น ค้ า ของ
มหาวิทยาลัย
ละอองดาว แก้วดี, สุณีย์ ล่องประเสริฐ และ พิมพ์แพร พุทธิชีวิน (2557) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์
การสื ่ อ สารการตลาดที ่ ม ี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภ าคใต้ โดยมีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่ อ สาร
การตลาดกับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภูมิศาสตร์ภาคใต้ พบว่า การสื่อสารการตลาดมี ความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยด้านที่มคี วามสัมพันธ์สูงสุด คือ ด้านการโฆษณา และด้านส่งเสริมการขาย รองลงมา
คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ ส่วนด้านการส่งเสริมการขายโดยเจ้าหน้าที่ และการตลาดทางตรง มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาน้อยที่สุด อีกทั้งยังพบว่า การสื่อสาร
การตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้ านการ
ส่งเสริมการขายโดยเจ้าหน้าที่ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการตลาดทางตรง และด้านการส่งเสริม
การขาย
สุภัสตรา จันทรา (2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจด้านการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ด้านโฆษณา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับ รู้ในระดับมาก โดยช่องทางอินเทอร์เน็ต สื่อสังคม
ออนไลน์ สื่อบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการประชาสัมพันธ์ มีระดับการรับรู้มากที่สุด คือ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม แผ่นพับโบร
ชัวร์ (Brochure) และของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย เช่น สมุด ปากกา แก้วน้ำ เป็นต้น และในด้าน
การตลาดทางตรง มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับการรับรู้มากที่สุด คือ การตลาดผ่านสื่อออนไลน์ อาทิ เว็บไซต์
Facebook, Line ในการให้ข้อมูลของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
เพื่อแนะนำการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ปฐมาพร เนตินันทน์ (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่
มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กรณีศึกษา: โรงเรียนหอวัง จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 323 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีการค้นหาข้อมูลด้วยตนเองจากเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายสื่อ พบว่า การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองจากสื่อ
สังคมออนไลน์มีปริมาณมากที่สุด การหาปัจจัยทางด้านเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มี
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ผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ พบว่าปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อแนวโน้มการตัดสินใจ
เลือกมหาวิทยาลัย ที่จะศึกษาต่อ ได้แก่ 1) การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน เช่น
โทรทัศน์ วิทยุ ป้ายโฆษณา หนังสือพิมพ์นิตยสาร การส่งจดหมายตรงทางไปรษณีย์และ E-Mail 2) สื่อ
สิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่สื่อมวลชน เช่น ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์คู่มือนักศึกษา และการจัดกิจกรรม
พิเศษ 3) สื่อสังคมออนไลน์เช่น เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ชุมชนออนไลน์และการโฆษณาแบบล้อม
กรอบบนเว็บไซต์
พนารัตน์ ลิ้ม (2543) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึ กษาเอกชน โดยสำรวจจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาอยู่ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย
มหาวิทยาลัย ธุร กิจ บัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหัว เฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ
มหาวิ ท ยาลั ย เซนต์ จ อห์ น และจากการวิ จ ั ย ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการสมั ค รเข้ า ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาด พบว่า ปัจจัยด้านการโฆษณา ปัจจัยด้าน
การสื่อสารโดยบุคคล พบว่ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ส่วนในด้านการประชาสัมพันธ์ อันได้แก่ การให้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
กำลังศึกษาอยู่ ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ ทั้งนี้เพราะสถาบันอุดมศึก ษา
เอกชนไม่สามารถควบคุมข่าวสารที่เผยแพร่ออกไปได้ทั้งหมด
ปรีณาภา ทาระขจัด (2560) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการของกิจการเพื่อสังคม อา-ชีฟ (a-chieve Social Enterprise) กับกระบวนการตัดสินใจของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน
385 คน ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาดเชิงกิจกรรม และการตลาด
ทางตรงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับกระบวนการตัดสินใจด้านการรับรู้ถึงปัญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล
ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม และด้านพฤติกรรมหลังการเข้าร่วม
กิจกรรม
จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่กล่าวมาข้างต้น การ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีบทบาทต่อนักการตลาดหรือองค์กรธุรกิจอย่างมากในปัจจุบัน
โดยเฉพาะกับ มหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งถือว่าเป็น ธุรกิจการศึกษา ทำให้ต้องมีการใช้เครื่องมือ ที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การ
ส่ ง เสริ ม การขาย และการตลาดเชิ ง กิ จ กรรม มาผสมผสานกั น โดยการส่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารของ
มหาวิทยาลัยที่มีความชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละเครื่องมือมี
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จุดเด่นที่แตกต่างกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยเอกชนต้องเลือกเครื่องมือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

2.4 แนวคิดและทฤษฎีคุณค่าตราสินค้า
2.4.1 ความหมายของคุณค่าตราสินค้า
คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) เป็นแนวคิดที่ได้คิดค้นและพัฒนามาในยุคทศวรรษที่ 1980
(Keller, 2003) โดยมีความคิดเกี่ยวกับตราสินค้า (Brand) เป็นพื้นฐาน ซึ่งสินค้าในตลาดปัจจุบันได้รับ
การผลิตขึ้นมาจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงทำให้สินค้าหรือบริการมีคุณสมบัติ ลักษณะทางกายภาพ
คุณภาพ คุณประโยชน์ของสินค้ามีความใกล้เคียงกัน หรือมีความแตกต่างกันน้อยมาก (ชื่นสุมล
บุน นาค และ รัช นู สมานวิจิตร, 2560) จึงเกิดการพัฒนากลายมาเป็นคุณค่าตราสินค้า ซึ่งเป็น
คุณสมบัติที่เพิ่มเข้าไปยังสินค้าหรือบริการเพื่อสร้างให้เกิดความแตกต่าง (Keller, 1993) อีกทั้ง หาก
สินค้าและบริการนั้น ๆ ไม่มีการสร้างคุณค่าของตราสินค้าก็จะส่งผลต่อผลลัพธ์ทางการตลาดที่ต่างกัน
(Aaker, 1991) สอดคล้องกับ Simon and Sullivan (1993) นิยามคุณค่าตราสินค้าว่า หากสินค้ามี
ชื่อตราสินค้า (Brand name) จะส่งผลดีต่อผลประกอบการขององค์กรมากกว่าสินค้าประเภทเดียวกัน
ทีไ่ ม่มีชื่อตราสินค้า
คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) เป็นทัศนคติในเชิงบวกหรือเป็นความชื่นชอบที่ผู้บริโภคมี
ต่อตราสินค้า (Peter, 2005) อีกทั้งยังสอดคล้องกับ เสรี วงษ์มณฑา (2547) ได้ให้ความหมายเพิ่มเติม
ว่า คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) เป็นการที่ลูกค้าได้รับรู้ถึงความหมายเชิงบวกในตราสินค้าของ
บริษัท อีกทั้ง ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สุพีร์ ลิ่มไทย, ศุภร เสรีรัตน์, องอาจ ปทะวานิช และ ปริญ ลักษิตา
นนท์ (2543) กล่าวว่า คุณค่าตราสินค้าเป็นคุณค่าที่ผู้บริโภครับรู้ (Perceived Value) ซึ่งคุณค่าตรา
สินค้าสามารถสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันทางการตลาด ดังนี้ 1) การที่ผู้บริโภครู้จักตราสินค้า
(Brand Awareness) และมีความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) จะสามารถลดค่าใช้จ่ายทาง
การตลาดขององค์กรได้ 2) เมื่อผู้บริโภครับรู้ได้ถึงคุณค่าตราสินค้า และมีความต้องการสินค้าหรือ
บริการนั้น ๆ ส่งผลทำให้องค์กรมีอำนาจในการต่อรองกับตัวแทนจัดจำหน่ายจนเกิดเป็น สภาพคล่อง
3) องค์กรสามารถกำหนดราคาได้สูงกว่าคู่แข่งในสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกัน เนื่องจากสินค้าที่
มีคุณค่าตราสินค้าในมุมมองของผู้บริโภคจะสร้างความต้องการมากกว่าสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ใน
ประเภทเดียวกัน 4) องค์กรสามารถขยายสายผลิตภัณฑ์ (Product line) อื่น ๆ ได้มากขึ้น เพราะ
ผู้บริโภคมีความเชื่อถือและมั่นใจในตราสินค้า จึงทำให้องค์กรสามารถหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา
กับคู่แข่งขันทางการตลาดได้
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VanAuken (2002) ได้กล่าวว่า คุณค่าตราสินค้าเป็นความคาดหวังต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคมีต่อ
องค์กร สินค้าหรือบริการ พร้อมทั้งประสบการณ์จากการสื่อสารและการรับรู้ที่ผ่านมาจากตราสินค้ า
อีกทั้ง Aaker (1996) ได้ให้นิยามของคุณค่าตราสินค้าว่าคือ กลุ่มของสินทรัพย์ (Assets) และหนี้สิน
(Liabilities) ที่เชื่อมโยงกับตราสินค้าและสัญลักษณ์ (Symbol) ซึ่งช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าหรือ
บริการ อีกทั้งคุณค่าตราสินค้าสามารถวัดได้จากการที่ผู้บริโภคสามารถจดจำในตราสินค้า และยอมรับ
ในตราสินค้า นอกจากนี้คุณค่าตราสินค้ายังเป็นคุณค่าที่ผู้บริโภคได้รับหากซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาจ
เป็นคุณค่าทางจิตใจที่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น ความทันสมัย ความน่าเชื่อถือ เป็นต้น (วิทวัส รุ่งเรือง
ผล, 2547)
Farquhar (1990) กล่าวว่า คุณค่าตราสินค้าเป็นการเพิ่มคุณค่า “added value” ให้กับตรา
สินค้า โดยการเพิ่มคุณค่านี้สามารถมองได้จากมุมมองของบริษัท ผู้ประกอบการ หรือผู้บริโภค อีกทั้ง
(Kotler & Keller, 2012) นิยามว่าคุณค่าตราสินค้าสามารถสะท้อนให้เห็นถึงวิธีที่ผู้บริโภคคิด (Think)
รู้สึก (Feel) และกระทำ (Act) ต่อตราสินค้า เช่นเดียวกับราคา (Price) ส่วนแบ่งการตลาด (Marker
Share) และการทำกำไรของตราสินค้า ซึ่ง วิทวัส รุ่งเรืองผล (2555) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ตราสินค้าที่
เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างมูลค่าให้กับตราสินค้า ซึ่งมาจากการจัดกิจกรรม
ทางการตลาดและโฆษณาที่ดีและมีความต่อเนื่อง รวมไปถึงประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ลูกค้าพึงได้รับจาก
ความภักดีต่อตราสินค้านั้น ๆ โดยมาจากทัศนคติในเชิงบวกที่มีต่อสินค้าหรือบริการขององค์กร
Keller (1998) นิย ามคุณค่ าตราสินค้าว่าเป็น พฤติกรรม (Behavior) และ กลุ่มของการ
เชื่อมโยง (Set of Associations) ที่มีต่อผู้บริโภค โดยบริษัทและผู้จัดจำหน่ายจะมีรายได้และผลกำไร
ที่เพิ่มขึ้นหากตราสินค้ามีความแข็งแรงและมั่นคง รวมไปถึงความได้เปรียบในด้านการแข่งขันทาง
การตลาด
ดังนั้นคุณค่าตราสินค้าเปรียบเสมือนคุณสมบัติที่สามารถสร้างความแตกต่างจากสินค้าหรือ
บริการประเภทเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เพื่อก่อให้เกิดรายได้และกำไรแก่
องค์กรที่มากขึ้น โดยคุณค่าตราสินค้าที่ดีต้องสามารถสร้างการจดจำผ่านมุมมองเชิงบวกของผู้บริโภค
เกิดเป็น การยอมรั บ ในตราสิน ค้ า จนสามารถลดต้นทุนในการโฆษณาหรื อประชาสั ม พันธ์ และ
ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด
2.4.2 องค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้า
คุณค่าตราสินค้าสามารถแบ่งองค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้าออกเป็น 5 องค์ประกอบ
(Aaker, 1991) ตามรายละเอียด ดังนี้
2.4.2.1 ตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness)
2.4.2.2 การรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality)
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2.4.2.3 การเชื่อมโยงต่อตราสินค้า (Brand Associations)
2.4.2.4 ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty)
2.4.2.5 สินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค้า (Other Proprietary Brand Assets)
โดยสามารถแสดงแบบจำลององค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้าได้ดังภาพที่ 2.4

คุณค่าตราสินค้า
Brand Equity

ตระหนักรู้ในตราสินค้า
(Brand Awareness)

- การเชื่อมโยงความสัมพันธ์
- ความคุ้นเคย ความชื่นชอบ
- ความรับผิดชอบ
- พิจารณาจากแบรนด์

การรับรู้คุณภาพ
(Perceived Quality)

- เหตุผลในการซื้อ
- ความแตกต่างของตรา
สินค้า/ตาแหน่งทางการตลาด
- ราคา
- ช่องทางที่ทาให้สมาชิกเกิด
ความสนใจ

การเชื่อมโยงต่อตราสินค้า
(Brand Associations)

- กระบวนการช่วยเหลือ
- ความแตกต่างของตรา
สินค้า/ตาแหน่งทางการตลาด
- เหตุผลในการซื้อ
- การสร้างทัศนคติเชิงบวก
- การแผ่ขยายหรือเป็นที่รู้จัก
มากยิ่งขึ้นของตราสินค้า

ความภักดีต่อตราสินค้า
(Brand Loyalty)

- ลดต้นทุนทางการตลาด
- มีอานาจทางการค้า
- ดึงดูดความสนใจของลูกค้าใหม่
- สร้างการรับรู้
- ทาให้ไว้วางใจ
- การตอบสนองต่อกลวิธีของ
คู่แข่ง

สินทรัพย์อื่น ๆ
(Other Proprietary
Brand Assets)

- มีความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน

- คุณค่าต่อลูกค้า
โดยการทาให้ลูกค้าเข้าถึง
ปัจจัยดังต่อไปนี้
- การตีความ/การ
ประมวลผลข้อมูล
- ความมั่นใจในการ
ตัดสินใจซื้อ
- ความพึงพอใจจากการ
ใช้สินค้าหรือบริการ

- คุณค่าต่อองค์กร
โดยมีปัจจัยดังต่อไปนี้
- การสร้างประสิทธิภาพ
และศักยภาพของ
โปรแกรมทางการตลาด
- ความภักดีต่อตราสินค้า
- ราคา/กาไร
- การแผ่ขยายหรือเป็นที่
รู้จักมากยิ่งขึ้นของตรา
สินค้า
- การมีอานาจทาง
การค้า
- มีความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน

ภาพที่ 2.4 แสดงแบบจำลององค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity Model)
แหล่งที่มา: Aaker (1991)
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2.4.2.1 ตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness)
การตระหนักรู้ในตราสินค้าเป็นการรับรู้ชื่อตราสินค้า ซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของคุณค่า
ตราสินค้า (Brand Equity) ที่ทำให้เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการ หากตราสินค้าใดสามารถ
เข้ามาอยู่ในใจของผู้บริโภคได้ก็จะส่งผลให้ตราสินค้ามีความแข็งแกร่งมากขึ้น อีกทั้งการตระหนักรู้ใน
ตราสินค้าเป็นสิ่งที่สามารถวัดการจดจำ (Recognition) ของผู้บริโภคและระลึก (Recall) ได้ รวมถึง
การทำให้ตราสินค้าเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภค (Top of Mind) เพื่อสร้างการรับรู้กับผู้บริโภค หรือ
การที่ตราสินค้ามีอำนาจครอบงำใจผู้บริโภค (To Dominant) (Aaker, 1991) อีกทั้งการตระหนักรู้ใน
ตราสินค้ายังสามารถใช้ในการแบ่งแยกหรือระบุถึงตราสินค้าภายใต้สถานการณ์ที่ต่างกันออกไป โดย
เป็นผลมาจากความแข็งแกร่งของตราสินค้าในความทรงจำของผู้บริโภค (Keller, 2003)
ศรีกัญญา มงคลศิริ (2547) กล่าวว่า การตระหนักรู้ในตราสินค้าเป็นการทำให้ผู้บริโภคที่ไม่
เคยรู้จักตราสินค้านั้นมาก่อนได้รู้จักกับสินค้านั้น ๆ ผ่านการใช้เครื่องมือทางการตลาดในการวางแผน
เพื่อสร้างการรับ รู้ อาทิ การประชาสัมพันธ์ (Public relations) การจัดกิจกรรมทางการตลาด
(Event) ตามความเหมาะสมกับประเภทของสินค้าหรือบริการ
ดังนั้นการตระหนักรู้ในตราสินค้า เป็นการรับรู้ตราสินค้าที่อาศัยการจดจำของผู้บริโภค ไป
จนถึงการทำให้ตราสินค้าอยู่ในใจของผู้บริโภค (Top of Mind) ผ่านการกระตุ้นโดยใช้เครื่องมือทาง
การตลาด ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ

Top of Mind
Brand Recall
Brand Recognition

Unaware of Brand

ภาพที่ 2.5 แสดงระดับการตระหนักรู้ในตราสินค้า
แหล่งที่มา: Aaker (1991)
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จากภาพ 2.5 การตระหนักรู้ในตราสินค้าสามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดับ ดังนี้
1) การไม่รู้จักตราสินค้า (Unaware of Brand) เป็นระดับที่ผู้บริโภคไม่รู้จักหรือไม่
เคยจดจำตราสินค้า
2) การจดจำตราสินค้า (Brand Recognition) เป็นระดับที่ต้องมีการกระตุ้นให้
ผู้บริโภคจดจำตราสินค้าได้เมื่อมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสินค้า อาทิ การประชาสัมพันธ์
(Public relations) การจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing)
3) การระลึกถึงตราสินค้า (Brand Recall) เป็นระดับที่ตราสินค้าอยู่ในความทรงจำ
ของผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคสามารถระลึกได้ถึงชื่อตราสินค้าและระดับของสินค้า (Product Class)
4) การครอบครองใจผู้บริโภค (Top of Mind) เป็นระดับที่ตราสินค้าอยู่ในความทรง
จำของผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคสามารถระลึกได้ถึงตราสินค้านั้น ๆ เป็นอันดับแรก
ลักษณะการรับรู้ที่มีต่อตราสินค้าในแต่ละระดับมีความสำคัญและแตกต่าง ดังนี้ (Aaker,
1991)
1) การจดจำ (Recognition)
การจดจำตราสินค้าเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความคุ้นเคย (Familiarity) ของผู้บริโภคที่มาจากการ
เปิดรับสื่อในอดีต ซึ่งไม่จำเป็นว่าผู้บริโภคจะต้องจำว่าเคยพบเห็นสินค้าหรือบริการเหล่านั้นได้ที่ ไหน
เพราะเหตุใดตราสินค้าดังกล่าวจึงมีความแตกต่างจากตราสินค้าอื่น ๆ หรือตราสินค้าเหล่านี้อยู่ในกลุ่ม
สินค้าหรือบริการประเภทใด จึงกล่าวได้ว่า การจดจำตราสินค้าเป็นเพียงการที่ผู้บริโภคจดจำได้ว่าเคย
ได้ยิน หรือเคยเปิดรับตราสินค้าเหล่านี้มาก่อนหรือไม่
2) การระลึกถึงตราสินค้า (Recall)
การที่ผู้บริโภคสามารถนึกถึงตราสินค้าได้โดยที่ไม่มีเหตุการณ์หรือสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับตรา
สินค้านั้นปรากฏอยู่ หรืออาจรวมถึงสินค้าที่ผู้บริโภคสามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้านั้นได้ จึง
กล่าวได้ว่า การระลึกถึงตราสินค้าเป็นปัจจัยที่ส่งผลหรือมีโอกาสต่อการตัดสิ นใจซื้อสินค้า โดยการ
ระลึกถึงตราสินค้า (Recall) มีความสัมพันธ์กับการจดจำ (Recognition) ดังภาพที่ 2.4
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ภาพที่ 2.6 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างการจดจำ (Recognition) กับ การระลึกถึงตราสินค้า
(Recall): The Graveyard Model
แหล่งที่มา: Aaker (1991)
จากภาพที ่ 2.6 แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การเปรี ย บเที ย บความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการจดจำ
(Recognition) กับ การระลึกถึงตราสินค้า (Recall) ผ่านแบบจำลอง “Graveyard Model” ที่พัฒนา
โดย Young และ Rubicam Europe ที่แสดงถึงประเภทของตราสินค้าผ่านกราฟสามารถอธิบายได้
ดังนี้
จากกราฟของแบบจำลอง “Graveyard Model” ตราสินค้าที่จะประสบความสำเร็จต้องมี
High Recognition กับ High Recall แต่มีข้อยกเว้น 2 ประการ คือ 1. ตำแหน่งของตราสินค้าเฉพาะ
ส่วนตลาด (Niche Brand) ที่อยู่ใต้เส้นกราฟ แสดงให้เห็นถึงตราสินค้าที่ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างเด่นชัด
ของผู้บริโภค แต่ตราสินค้า ดังกล่าวได้รับการระลึกถึง (Recall) เป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้บริโภคที่มีความ
ภักดี ดังนั้นจึงไม่ได้หมายความว่า ตราสินค้าเฉพาะส่ว นตลาด (Niche Brand) มีผลประกอบการ
(Performance) ต่ำ 2. Graveyard ที่อยู่บริเวณมุมซ้ายบน ซึ่งกลุ่มตราสินค้านี้เป็นที่รู้จักสูง แต่ได้รับ
การจดจำต่ำ จึงแสดงให้เห็นว่าตราสินค้ามีแนวโน้มที่จะสูญหายไปจากตลาด เนื่องจากถึงแม้ว่า
ผู้บริโภคจะรู้จักตราสินค้านี้เป็นอย่างดี แต่ตราสินค้านี้ก็ไม่ได้ถูกผู้บริโภคระลึกถึง และหากตราสินค้า
สามารถเคลื่อนออกจากบริเวณ Graveyard ได้ จะทำให้ได้ยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดจะ
เพิ่มขึ้น

60
3) การครอบครองใจผู้บริโภค (Top of Mind)
การสร้างการรับรู้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตราสินค้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภค ซึ่งสภาพการตลาด
ในปัจจุบันอาจเป็นไปได้ยาก เนื่องด้วยจำนวนตราสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งมีความหลากหลายของ
สินค้าและบริการที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแนวทางสร้างการรับรู้จึงประกอบด้วย 2 แนวทางที่
องค์กรควรพิจารณา ดังนี้
(1) การสนับสนุนการสร้างระดับการรับรู้ที่ดีต่อตราสินค้า ซึ่งเป็นแนวทางที่
ได้ผลดีในระยะยาว ทำให้ต้นทุนต่ำผ่านการสร้างการรับรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนกิจกรรม
ทางสังคม (CSR) เป็นต้น โดยเหมาะสำหรับองค์กรที่มีตราสินค้าจำนวนน้อย
(2) การบริหารจัดการสินค้า โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ไปสู่ผู้บริโภค เช่น การเป็น
ผู ้ ส นั บ สนุ น ทางการตลาด (Sponsorship Marketing) การจั ด กิ จ กรรมทางการตลาด (Event
Marketing) รวมทั้งการส่งเสริมการขาย (Promotion) อาทิ การแจกของตัวอย่าง (sampling)
4) การมีอำนาจครอบงำใจผู้บริโภค (To Dominant)
การมีอำนาจครอบงำใจผู้บริโภคมีผลทำให้ระดับการรับรู้ต่อตราสินค้าสูงอย่างไม่มีขีดจำกัด
และที่สำคัญหากการรับรู้ชื่อตราสินค้านั้น ๆ กลายเป็นชื่อสามัญ (Generic Name) ของสินค้าประเภท
เดียวกัน ซึ่งระยะยาวจะกลายเป็นผลเสียทำให้ตราสินค้านั้น ๆ ขาดจุดเด่นหรือขาดเอกลักษณ์ ดังนั้น
ควรที่จะตั้งชื่อให้แตกต่าง รวมทั้งสื่อถึงประเภทของสินค้าโดยตรง หรือขยายสายผลิตภัณฑ์ของตรา
สินค้าเดิมออกมาเพื่อป้องกันความสับสนของผู้บริโภค อีกทั้งยังสามารถใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
เพื่อสร้างการรับรู้ในสินค้าหรือบริการได้อีกด้วย
จากที่กล่าวมา พบว่า หากมหาวิทยาลัยสามารถสร้างให้ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยได้
ตระหนักรู้ในตราสิน ค้าจะทำให้ผ ู้บริโ ภคนึ กถึ งและได้น ำตราสิน ค้าของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ มา
ประกอบการตัดสินใจ
2.4.2.2 การรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality)
การรับรู้โดยรวมของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพหรือความเหนือกว่าของสินค้าหรือบริการเมื่อ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน หากผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ถึงคุณภาพของตราสินค้า จะช่วยสร้างเหตุผล
สนับสนุนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคได้ อีกทั้งยังส่งผลดีต่อองค์กรในแง่ที่ช่วยให้
บริษัทเจ้าของสินค้าสามารถกำหนดตำแหน่ง (Positioning) ทางการตลาดได้ และแสดงให้เห็น ถึง
ความแตกต่างจากคู่แข่ง (Differentiation) (Aaker, 1991)
การรับรู้คุณภาพยังเป็นคุณค่าที่รับรู้ด้านคุณภาพแสดงถึงความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับ
สิน ค้า หรือบริการนั ้น ๆ ที่น ำมาเปรีย บเที ย บกั บสิน ค้ าหรื อบริ ก ารของคู่ แ ข่ ง ขัน (Buchanan,
Simmons, & Bickart, 1999) สอดคล้องกับ Zain and Saidu (2016) กล่าวว่าการรับรู้คุณภาพเป็น
การประเมินผลของผู้บริโภคระหว่างประสิทธิภาพจริงของสินค้า ความสม่ำเสมอของคุณภาพสินค้า
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และความคาดหวังของผู้บริโภค อีกทั้ง เสรี วงษ์มณฑา (2547) กล่าวว่า การรับรู้คุณภาพมีอิทธิ
โดยตรงต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและความภักดีต่อตราสินค้า
ดังนั้นการรับรู้คุณภาพของตราสินค้าคือการที่ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ที่ดีจากตราสินค้า
แบบเหนือความคาดหมาย ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อ โดยที่ตราสินค้าจะสามารถช่วยสร้างทัศนคติที่
ดีของผู้บริโภค ซึ่งมีผลในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ อีกทั้งอาจกล่าวได้ว่า การรับรู้คุณภาพเป็น
การเลือกสรร จัดระเบียบและตีความในมุมมองของผู้บริโภคผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5
เหตุผลที่ผู้บริโภคซื้อ (Reason-to-buy)
ความแตกต่าง/ตาแหน่งทางการตลาด (Differentiate/Position)
การรับรู้คุณภาพ
(Perceived Quality)

ช่องทางการจัดจาหน่ายที่น่าสนใจ
(Channel Member Interest)
สินค้าอยู่ในระดับสูง (Premium Price)
การขยายตราสินค้า (Brand Extensions)

ภาพที่ 2.7 แสดงมูลค่าของตราสินค้าที่เกิดจากความเข้าใจที่ดีต่อคุณภาพที่ดี
แหล่งที่มา: Aaker (1991)
การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า (Aaker, 1991) แบ่งออกเป็น 2 มิติ ดังนี้
1) มิติด้านคุณภาพของสินค้า (Product Quality) มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
(1) สมรรถภาพในการทำงาน (Performance) เป็นลักษณะของการทำงานตาม
จุดประสงค์ของสินค้านั้น ๆ
(2) คุณสมบัติพิเศษ (Features) เป็นการสร้างจุดเด่นให้กับสินค้า
(3) การที่สินค้ามีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ (Conformance with
Specifications) เพื่อใช้ในลดหรือการป้องกันข้อบกพร่องของสินค้า
(4) ความทนทาน (Durability) สะท้อนให้เห็นถึงอายุการใช้งานของสินค้าที่
ยาวนานกว่าอายุทางเศรษฐกิจ (Economic Life) ทำให้ผู้บริโภคเล็งเห็นถึงความประหยัดจากการใช้
สินค้า
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(5) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) การที่สินค้ามีคุณภาพสม่ำเสมอ
(6) ความสามารถในการให้บริการ (Serviceability) เป็นการให้บริการก่อนหรือ
หลังการขายที่รวดเร็ว นอกจากนี้ความสามารถและพฤติกรรมของผู้ให้บริการยังมีส่วนสำคัญ จึงทำให้
ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจต่อสินค้าในระยะยาว
(7) ความเหมาะสมและความเรียบร้อย (Fit and Finish) คือการที่ผ ู้บริโภค
พิจารณาสินค้าว่ามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับปัจจัยด้านอื่น ๆ อันส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า
(8) ราคา (Price) เป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้บริโภค ซึ่งราคา
ที่สูงจะสามารถสร้างการยอมรับในด้านคุณภาพที่ดีของสินค้าจากมุมมองของผู้บริโภค
2) มิติด้านคุณภาพของการบริการ (Service Quality) มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
(1) สิ่งที่จับต้องได้ (Tangibles) เป็นสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคสามารถ
รับรู้ได้ด้วยสัมผัสทั้ง 5 จากการบริการ
(2) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) เป็นคุณภาพในการให้บริการต่อผู้บริโภคดังที่
กล่าวหรือสัญญาไว้
(3) ความสามารถ (Competence) เป็นทักษะความรู้ในการให้บริการ
(4) การตอบสนอง (Responsiveness) เป็นการตอบสนองของพนักงานที่มีต่อ
ผู้บริโภค
(5) ความเอาใจใส่/ความรู้สึกร่วม (Empathy) เป็นความใส่ใจจากองค์กรสู่
ผู้บริโภคและการช่วยเหลือเมื่อผู้บริโภคเกิดปัญหาจากงานบริการ
จากที่กล่าวมา พบว่า การรับรู้คุณภาพของตราสินค้าในมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่สำคัญ หาก
ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ที่ดีจากมหาวิทยาลัยทั้งด้านมิติคุณภาพของสินค้า อาทิ คณะ/หลักสูตรที่
ได้มาตรฐาน การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ การผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพและมีโอกาส
ในการทำงานยังบริษัทชั้น นำของประเทศ และมิติด้านคุณภาพของการบริการ ความน่าเชื่อถือ
ประสบการณ์จากผู้ที่เคยศึกษายังมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
2.4.2.3 การเชื่อมโยงต่อตราสินค้า (Brand Associations)
การเชื่อมโยงต่อตราสินค้าเป็นการเชื่อมโยงองค์ประกอบของตราสินค้าเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ปัจจัย
ต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับตราสินค้าที่เชื่อมโยงอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคพบเห็นหรือมี
ความต้องการในสินค้าหรือบริการก็จะสามารถนึกถึงตราสินค้านั้น ๆ โดยระดับความแข็งแกร่งของ
การเชื่อมโยงต่อตราสินค้านั้นอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับการเปิดรับประสบการณ์ที่มี
เกี่ยวกับตราสินค้า ซึ่งเป็นผลมาจากอัตลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Identity) หรือรูปแบบที่องค์กร
ต้องการให้ผู้บริโภครับรู้เกี่ยวกับตราสินค้า โดยสามารถแบ่งองค์ประกอบที่นำมาเชื่อมโยงได้ ดังนี้
(Aaker, 1991)
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1) คุณลักษณะของสินค้า (Product Attributes) เป็นการนำจุดเด่นของสิน ค้ า ที่
แตกต่างจากคู่แข่งขันออกมาเป็นปัจจัยที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่งตราสินค้า
2) สิ่งที่จับต้องไม่ได้ (Intangibles) เป็นการนำสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายเป็นรูปธรรมได้
มาเชื่อมโยงเพื่อใช้ในการสร้างเรื่องราวให้กับตราสินค้า อันส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ต่อคุณค่าตรา
สินค้า
3) ผลประโยชน์ ที่ ล ู ก ค้ า จะได้ ร ั บ (Customer Benefits) เป็ น นำเสนอสิ ่ ง ที ่ มี
ประโยชน์และที่เป็นคุณค่าของตราสินค้ามาเชื่อมโยงเพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งตราสินค้า
4) ความสั ม พั น ธ์ ด ้ า นราคา (Relative Price) เป็ น การนำปั จ จั ย ด้ า นราคามา
เปรียบเทียบราคาของสินค้าหรือบริการกับคู่แข่งขัน
5) ลั ก ษณะของผู ้ ใ ช้ ส ิ น ค้ า (Customer/User) เป็ น การค้ น หากลุ ่ ม เป้ า หมายให้
เหมาะสมกับ สิน ค้าหรือบริการ ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงระหว่างผู้บริโภคกับสินค้าหรือบริการให้มี
ความสัมพันธ์กัน
6) บุ ค คลผู ้ ม ี ชื่ อ เสี ย ง (Celebrity) เป็ น การนำบุ ค คลที ่ ม ี ช ื ่ อ เสี ย งมาเชื ่ อ มโยง
ความสัมพันธ์กับตราสินค้า ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีที่ใช้งบประมาณค่อนข้างมากแต่ได้ผลตอบรับใน
ด้านของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตราสินค้า
7) รูป แบบการดำเนิ นชีว ิต และบุ คลิ กภาพ (Lifestyle & Personality) เป็นการ
กำหนดบุคลิกภาพของตราสินค้าโดยการนำเอาบุคลิกภาพของกลุ่มเป้าหมายมากำหนด
8) ประเภทของสินค้า (Product Class) เป็นการบ่งบอกสถานภาพของตราสินค้าใน
กลุ่มตราสินค้าประเภทเดียวกัน เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งทางการตลาด
9) คู่แข่งขัน (Competitors) เป็นการเปรียบเทียบสินค้าหรือบริการของคู่แข่งขัน
โดยใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ของสินค้าหรือบริการมาเป็นเกณฑ์
10) ประเทศหรือขอบเขตภูมิประเทศ (Country or Geographic Area) เป็นการ
กำหนดความเหมาะสมของแหล่งผลิตสินค้า
การเชื่อมโยงต่อตราสินค้า สามารถนำไปสู่แนวคิดสำคัญที่มีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าตรา
สิ น ค้ า ได้ แ ก่ ภาพลั ก ษณ์ ต ราสิ น ค้ า (Brand Image) และ การวางตำแหน่ ง ตราสิ น ค้ า (Brand
Positioning) โดยเมื่อรวมการเชื่อมโยงต่าง ๆ ของตราสินค้าไว้ร่วมกัน จะสามารถแสดงความหมายที่
มีนัยสำคัญออกมา เรียกว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า นอกจากนี้ การวางตำแหน่งตราสินค้าเป็นแนวคิดที่
มีความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์และการเชื่อมโยงต่อตราสินค้า โดยมีกรอบอ้างอิงเพิ่มเติมที่เป็น
เรื่องของการแข่งขัน ของสินค้า เช่น คุณสมบัติที่ถูกนำมาเปรียบเทียบในด้านของสินค้า เป็นต้น
กล่าวคือ การสร้างปัจจัยเชื่อมโยงสามารถสร้างประโยชน์ต่อสินค้าและบริการ ดังนี้
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1) ความโดดเด่น (Differentiation) สามารถทำให้ส ินค้าหรือบริก ารนั้นมี ค วาม
แตกต่างจากคู่แข่ง ก่อให้เกิดความเข้าใจต่อตัวสินค้าจากมุมมองผู้บริโภคที่มากขึ้น
2) มีเหตุผลในการซื้อ (Reason-to-buy) เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับสินค้าหรือบริการ มัก
เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคได้รับรู้ถึงประโยชน์ ก็สามารถก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
สินค้าได้ในที่สุด
3) เกิดทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitudes) เป็นการแสดงหรือระบุสิ่งที่ดี อาจ
สามารถก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อสินค้า จนอาจทำให้ซื้อสินค้านั้น ๆ
4) จุดเริ่มต้นของการขยายตราสินค้า (Basis for Extensions) เป็นปัจจัยที่บ่งบอก
ตัวตนของสินค้า เมื่อถูกยอมรับจากมุมมองผู้บริโภค อาจก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรในการขยาย
หรือใช้ตราสินค้านั้นกับสินค้าตัวอื่น ๆ ต่อไป
จากที่กล่าวมา พบว่า การเชื่อมโยงต่อตราสินค้า เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการบริหารคุณค่าตรา
สินค้าของมหาวิทยาลัย โดยเป็นความสัมพันธ์ซึ่งเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ของตราสินค้าเข้ากับความทรงจำ
ของผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับตราสินค้า ทำให้สินค้าหรือบริการเกิดความโดดเด่น
ที่แตกต่างจากคู่แข่ง จนส่งผลให้ผู้บริโภครับรู้ถึงประโยชน์และนำไปสู่การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ได้ใน
ที่สุด และเมื่อถูกยอมรับจากผู้บริโภค องค์กรก็สามารถขยายหรือใช้ตราสินค้านั้น ๆ กับสินค้าหรือ
บริการประเภทอื่น ๆ ต่อไปได้
2.4.2.4 ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty)
ความภักดีต่อตราสินค้า เป็นความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีความสม่ำเสมอต่อตราสินค้า ซึ่ง
อาจมีการซื้อสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่องภายใต้ตราสินค้าขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง (Schiffman &
Kanuk, 2004)
ความภักดีต่อตราสินค้า ถือเป็นปัจจัยที่เพิ่มโอกาศในการซื้อ หรือขายสินค้า เพราะบ่งบอกถึง
ความคาดหวังที่สามารถเพิ่มยอดขายและกำไรในอนาคต ผ่านการที่ผู้บริโภคมีทัศนคติเชิงบวกและมี
ความผูกพัน (Attachment) ของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า อันเป็นผลมาจากประสบการณ์การบริโภค
สินค้าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากสินค้านั้น ๆ สามารถตอบสนองความพึงพอใจที่
เฉพาะเจาะจงของบุคคลได้ อีกทั้งความภักดีต่อตราสินค้าเป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้ผู้บริโภคเกิด
การซื้อซ้ำ และหากผู้บริโภคมีประสบการณ์ ต่อการใช้สินค้าอย่างต่อเนื่อง จะทำให้องค์กรสามารถลด
ต้นทุนทางการตลาดให้กับตราสินค้า อีกทั้งองค์กรยังมีอำนาจในการต่อรองกับตัวแทนหรือร้านค้าที่
จำหน่ายสินค้าและยังช่วยปกป้องตราสินค้าต่อการคุกคามจากคู่แข่ง อันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง
ศักยภาพทางของการตลาดของตราสินค้านั้น ๆ (Aaker, 1991)
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ดังนั้นความภักดีต่อตราสินค้าเป็นความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า มีความเชื่อมั่น
จนก่อให้เกิดการซื้อซ้ำ อันเป็นผลมาจากประสบการณ์ที่มาจากการการซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการ
อีกทั้งอาจเกิดการบอกต่อไปยังบุคคลใกล้ชิด ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่ม รายได้และลดต้นทุนทาง
การตลาดขององค์กร
โดยความภักดีต่อตราสินค้าแบ่งได้ 5 ระดับดังนี้
1) ผู้บริโภคไม่มีความภักดีต่อตราสินค้า (Non-loyal buyer) เป็นระดับความภักดี
ต่อตราสินค้าที่ต่ำที่สุด ซึ่งผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนไปใช้ตราสินค้าอื่นได้ เนื่องจากตราสินค้านั้น ๆ ไม่มี
ความแตกต่างจากคู่แข่ง
2) ผู้บริโภคซือ้ สินค้าจากความเคยชิน (Habitual buyer) เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่เริ่มพึง
พอใจกับตราสินค้าที่ใช้อยู่เป็นประจำ ซึ่งสินค้าประเภทนี้ผู้บริโภคใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อไม่มาก
เพราะรู้จักและคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์นั้นเป็นอย่างดี จึ งทำให้การซื้อสินค้าดังกล่าวผู้บริโภคไม่มีความ
จำเป็นต้องค้นหาข้อมูลของสินค้าก่อนการตัดสินใจ
3) ผู้บริโภคคำนึงถึงต้นทุนในการเปลี่ยนตราสินค้า (Switching cost loyal) โดย
เป็นต้นทุนที่ผู้บริโภคจะมีความรู้สึกเมื่อเกิดการเปลี่ยนไปใช้ตราสินค้าอื่น อาจะหมายถึงต้น ทุนทาง
การเงิน (Money) ต้นทุนของเวลา (Cost in time) ต้นทุนด้านความเสี่ยง (Risk) ต้นทุนความคุ้นเคย
หรือความคุ้นชิน และต้นทุนในการค้นหาหรือในการเปลี่ยนตราสินค้า
4) ผู้บริโภคที่เป็นมิตรกับตราสินค้า (Friend of the brand) เป็นระดับที่ผู้บริโภค
รู้สึกผูกพันหรือรู้สึกถึงความเป็นเพื่อน ซึ่งจะให้ความสำคัญต่อประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้า
(Set of use experiences) การรับรู้ต่อคุณภาพในระดับสูง (A high perceived quality) หรือแม้แต่
การให้ความสำคัญต่อตราสัญลักษณ์ (Symbol) ของตราสินค้า
5) ผู้บริโภคมีความผูกพันต่อตราสินค้า (Committed Buyer) เป็นระดับทีผ่ ู้บริโภคมี
ความภักดีสูง มีความยึดมั่นในตราสินค้า อันเนื่องจากมีความพึงพอใจและความภาคภูมิใจที่ได้เลือก
ตราสินค้านั้น ๆ นอกจากนี้ตราสินค้ายังเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความเป็นตัวตนของผู้บริโภค
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ภาพที่ 2.8 แสดงระดับความภักดีต่อตราสินค้า
แหล่งที่มา: Aaker (1991)
ระดับความภักดีของตราสินค้า ถูกวัดได้จากการรูปแบบการซื้อสินค้าที่เกิดขึ้นของตราสินค้า
และอัตราการวัดในการซื้อซ้ำ (Repurchase rates) ความน่าจะเป็นที่ลูกค้ากลับมาซื้อ (Percent of
purchases) และจำนวนตราสินค้าที่ถูกซื้อ (Number of brand purchased)
ศรีกัญญา มงคลศิริ (2547) กล่าวว่า ความภักดีต่อตราสินค้าสามารถพัฒนาเลื่อนระดับได้
โดยอาศัยการวัดตัวแปรที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) ระดับความพึงพอใจ (Satisfaction Level) เป็นการวัดระดับความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อค้นหาปริมาณและธรรมชาติของความไม่พึงพอใจ
(Dissatisfaction Level) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมหรือทัศนคติที่ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้า
2) ระดับความชื่นชอบ (Liking Level) เป็นการวัดระดับความชื่นชอบของผู้บริโภคที่
มีต่อตราสินค้า โดยสามารถวัดได้เป็น 5 ลำดับชั้น ได้แก่ ลำดับที่ 1 คือระดับความชอบต่ำสุด และ
ลำดับที่ 5 คือระดับความชอบสูงสุดที่ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นและมีความมั่นใจต่อตราสินค้า
3) ระดับความผูกพัน (Commitment Level) เป็นการวัดระดับความผูกพันของ
ผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า ซึ่งสามารถแสดงออกด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการจัดขึ้น
และผู้บริโภคมีการแนะนำหรือบอกต่อไปยังบุคคลใกล้ชิด อาทิ ครอบครัว เพื่อน เพื่อที่จะให้ผู้อื่นมี
ความชื่นชอบในตราสินค้านั้น ๆ เช่นเดียวกัน
ความภักดีต่อตราสินค้ามีความสำคัญ ดังนี้ (Aaker, 1991)
1) ลดต้นทุนทางการตลาด (Reduced Marketing Costs) ถ้าองค์กรสามารถรักษา
ผู้บริโภคที่มีความภักดีต่อตราสินค้าได้อย่างต่อเนื่องจนเป็นลูกค้าประจำ องค์กรจะมีค่าใช้จ่ายทาง
การตลาดกับกลุ่มลูกค้าที่มีความภักดีต่อตราสินค้าที่ต่ำกว่าการแสวงหาลูกค้าใหม่
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2) สร้างอำนาจทางการค้า (Trade Leverage) ถ้าผู้บริโภคมีความภักดีต่อตราสินค้า
ตราสินค้านั้นอาจมีอำนาจต่อรองเชิงการตลาดกับตัวแทนการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ใน
การเลือกจุดที่วางสินค้า โดยถือเป็นความได้เปรียบอย่างหนึ่ง เนื่องจากการวางสินค้าสามารถช่วยใน
เรื่องการแนะนำสิ่งใหม่ ๆ ให้ผู้บริโภคได้เห็นอย่างชัดเจน เช่น ขนาด หรือ การขยายสินค้าภายใต้ตรา
สินค้าเดียวกัน เป็นต้น
3) ดึงดูดความสนใจของลูกค้าใหม่ (Attracting New Customers) จำนวนผู้บริโภค
ที่ภักดีต่อตราสินค้ามากขึ้น สามารถเกิดเป็นจุดสนใจต่อผู้พบเห็นทั่วไปที่ยังไม่มั่นใจต่อตราสินค้า ให้
กล้าลองและหันมาใช้สินค้า โดยเฉพาะผู้บริโภคที่ยังไม่รู้จักหรือยังไม่มีตราสินค้าที่ตั้งใจจะซื้อ สามารถ
เกิดการรับรู้ (Awareness) และจดจำ (Recall) ในตราสินค้ามากขึ้น
4) ช่ ว ยลดเวลาในการตอบโต้ ค ู ่ แ ข่ ง ขั น ให้ ส ั ้ น ลง (Time to Respond to
Competitive Threats) ความภักดีต่อตราสินค้าเปรียบเสมือนกำแพงที่คอยปกป้องผลกระทบจากกล
ยุทธ์ทางการตลาดที่ฝ่ายตรงข้ามหรือคู่แข่งในตลาดเดียวกันใช้เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดนั้น ๆ
จากที่กล่าวมาพบว่า ความภักดีต่อตราสินค้าเป็นความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า
และมีความเชื่อมั่นจนก่อให้เกิดการเลือกศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นจากมหาวิทยาลัยนั้น ๆ และจะ
เกิดการบอกต่อไปยังบุคคลใกล้ชิด ซึ่งเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยมีความคาดหวังเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
ช่วยลดงบประมาณค่าใช้จ่ายทางการตลาดลง
2.4.2.5 สิ น ทรั พ ย์ ป ระเภทอื ่ น ๆ ของตราสิ น ค้ า (Other Proprietary Brand
Assets)
นอกจากการสร้างคุณค่าตราสินค้าในด้านต่าง ๆ ทั้ง 4 องค์ประกอบข้างต้น ยังมีองค์ประกอบ
สุดท้ายที่จ ะช่ว ยในการปกป้องตราสินค้า และยังเป็นการสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง เช่น
เครื ่ อ งหมายการค้ า (Trademarks) การจดสิ ท ธิ บ ั ต ร (Patents) และลิ ข สิ ท ธิ ์ (Copyrights)
ความสัมพันธ์ของช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งเป็นการปกป้องตราสินค้าไม่ให้เกิดการลอกเลียนแบบ
รวมไปถึงรางวัล (Prize) ที่ได้รับจากหน่วยงานหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น
(Aaker, 1991)
จากที่กล่าวมา พบว่า สินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค้า เช่น เครื่องหมายการค้า
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เป็นต้น เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการปกป้ององค์กรจากคู่แข่ง และช่วยลดความ
สับสนของผู้บริโภคที่เกิดจากการใช้ชื่อตราสินค้าหรือจากสัญลักษณ์ที่คล้ายกันอีกด้วย
อย่างไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมของ สุนันทิกา ปางจุติ (2552) ที่ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์
การสื่อสารเพื่อการสร้างแบรนด์ข องสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา พบว่า สินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค้าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในการสร้าง
แบรนด์ เพราะจะเป็นการช่วยปกป้ององค์กรและช่วยให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งจาก
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งานวิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ การที่บัณฑิตที่จบการศึกษาได้มีโอกาสประกอบอาชีพใน
บริ ษ ั ท ชั ้ น นำของประเทศ และการที ่ บ ั ณ ฑิ ต ที ่ จ บการศึ ก ษาไปแล้ ว มี โ อกาสได้ เ ข้ า ศึ ก ษาต่ อ ใน
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ซึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่างของแต่ละมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยรังสิตมีความคิดเห็นต่อทั้งสองประเด็นดังกล่าวว่า
สถาบันของตนเป็นที่ยอมรับในสังคมระดับสูง และยังพบกลุ่มตัวอย่างของแต่ละสถาบันการศึกษาจะ
นึกถึงสถาบันที่ตนกำลังศึกษาอยู่เป็นอันดับแรก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของกลุ่มตัวอย่า งใน
การที่จะจดจำและระลึกถึงแบรนด์นั้น ๆ ที่จะต้องมีความคุ้นเคยและเป็นตราสินค้าที่ผู้บริโภคหรือกลุ่ม
ตัว อย่างมีความใกล้ชิด อีกทั้งจากผลการวิจัยของกลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักถึงการรับรู้ของ
สถาบันการศึกษาของตน พบว่า อันดับหนึ่งจะเป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รองลงมาเป็ นมหาวิทยาลัย
รังสิต และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ตามลำดับ
ชื่นสุมล บุนนาค และ รัชนู สมานวิจิตร (2560) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของปัจจัยการตลาด
ในการศึกษาต่อระดับอุ ดมศึกษากับคุณค่าตราสินค้า กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
พบว่า องค์ประกอบคุณค่าตราสินค้า สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของภาคธุรกิจสถาบันการศึกษา ทั้งการรู้จักตราสินค้า ทำให้ผู้บริโภคสามารถนำตราสินค้ามา
ประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี้ การเชื่อมโยงต่อตราสินค้าของมหาวิทยาลัยกับคณะหรือหลักสูตร
ถือเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน และสุดท้ายตราสินค้ามหาวิทยาลัยที่มีความผูกพันและแสดงออก
ถึงความเป็นตัวตนของผู้บริโภค จนทำให้ผู้บริโภคเกิดความภาคภูมิใจเมื่อใช้ตราสินค้านั้น ๆ หรือภูมิใจ
เมื่อสำเร็จการศึกษาจากสถาบันนั้น ๆ ก็จะเป็นผลดีต่อองค์กรในด้านการกลับมาศึกษาต่อในระดับที่
สูงมากขึ้น และมีการบอกต่อไปยังบุคคลใกล้ชิดให้มาเรียนยังสถาบันการศึกษานั้น ๆ อีกทั้งจาก
การศึกษาพบว่า คุณค่าตราสินค้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เนื่องจากมีผลมาจากการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand
Awareness) การรั บ รู ้ ค ุ ณ ภาพ (Perceived Quality) การเชื ่ อ มโยงต่ อ ตราสิ น ค้ า (Brand
Associations) ด้านความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) และด้านสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของ
ตราสินค้า (Other Proprietary Brand Assets) ทำให้เกิดการประสานสอดคล้องกันกับมหาวิทยาลัย
อย่างเต็มรูปแบบ และเมื่อแยกเป็นหลายองค์ประกอบ พบว่า นักศึกษามีการตระหนักรู้ในตราสินค้าว่า
เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับจุดยืนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครที่มีการเปิดสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2533 อีกทั้งการรับรู้คุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครอยู่ในระดับมาก เนื่องจากศิษย์เก่าที่
สำเร็จการศึกษาไปมีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในสังคม มีหลักสูตรและมีชื่อเสียงด้านวิชาการหรือ
งานวิจัยในระดับสูงซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค นอกจากนี้พบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านความภักดีต่อ
ตราสิน ค้าของมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีม หานครอยู่ ในระดั บมาก เนื่องมาจากนั ก ศึ ก ษามี ค วาม
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ภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ อีกทั้งนักศึกษามีความคิดที่จะแนะนำให้ผู้อื่น
หรือบุคคลใกล้ชิดเข้าศึกษาต่อ รวมถึงในอนาคตนักศึกษาจะเลือกศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นลำดับต่อไป
ทิพย์กัลยา ภาษิตวิไลธรรม (2558) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและการ
วัดคุณค่าตรามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พบว่า การ
เปรียบเทียบองค์ประกอบของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกับมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง มีดังนี้ 1) ด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้าของมหาวิทยาลัย โดยการจดจำตราสัญลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยได้มากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ส่วนการนึกถึงชื่อมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน
ใจได้มากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2) ด้านการเชื่อมโยงต่อตราสินค้าของมหาวิทยาลัยกับสิ่ง
ที ่ อ ยู ่ ใ นใจของผู ้ บ ริ โ ภค โดยที ่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งรายมี ก ารนึ ก ถึ ง คณะครุ ศ าสตร์ ส่ ว น
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีการนึกถึง ภาษาอังกฤษ 3) การรับรู้คุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชี ย งรายโดยภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก โดยมี ค ุ ณ ภาพที ่ ถ ู ก รั บ รู ้ ม ากที ่ ส ุ ด คื อ ด้ า นความเป็ น
มหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงรายอยู่ในระดับมาก ส่วนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4) ความภักดีต่อตราสินค้า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า อาจจะ
แนะนำให้กับบุคคลอื่นให้เข้ามาศึกษาต่อทั้งในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง
วุฒิชัย ผาสุขกานนท์ และ ประสพชัย พสุนนท์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การให้คุณค่าตราสินค้า
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า 1) องค์ประกอบการให้คุณค่าตราสินค้า ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) อิทธิพลของการให้คุณค่าตราสินค้าในทุกด้านมีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร อีกทั้งนักศึกษาได้ให้คุณค่าตราสินค้าด้านการเชื่อมโยงต่อ
ตราสินค้า มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจมากที่สุด และจากการวิจัยยังพบว่า นักศึกษามีการให้
คุณค่าตราสินค้าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะการรับรู้คุณภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเป็น
การเชื่อมโยงต่อตราสินค้า ตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) ความภักดีต่อตราสินค้า
(Brand Loyalty) และ สินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค้า ตามลำดับ
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2.4.3 การวัดคุณค่าตราสินค้า
Keller (1998) สามารถแบ่งวิธีการวัดคุณค่าตราสินค้าออกเป็น 2 แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ 1 คุณค่าตราสินค้าทางอ้อม (Indirect Measure)
แนวทางที่ 2 คุณค่าตราสินค้าทางตรง (Direct Measure)
โดยสามารถอธิบายแนวทางการวัดคุณค่าตราสินค้าได้ดังนี้
แนวทางที่ 1 คุณค่าตราสินค้าทางอ้อม (Indirect Measure) เป็นการวัดจากการตระหนักรู้
ในตราสิน ค้า (Brand Awareness) และภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) ซึ่งได้มาจากการ
ประเมินศักยภาพของแหล่งที่มาของคุณค่าตราสินค้า
2.4.3.1 การตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) สามารถวัดได้โดยผ่าน
การทดสอบการจดจำ ทั้งแบบอาศัยตัวช่วย (Aided) และแบบไม่อาศัยตัวช่วย (Unaided) เพื่อเป็นสิ่ง
ที่ช่วยบ่งบอกถึงระดับการตระหนักรู้ในตราสินค้าว่าอยู่ในระดับการระลึก (Recall) หรืออยู่ในระดับ
การจดจำ (Recognition) ใด ซึ่งการวัดจากการระลึกของผู้บริโภคจะมีการใช้ชุดตัวช่วยต่าง ๆ เพื่อให้
กลุ่มตัวอย่างนึกถึงตราสินค้าในประเภทของสินค้านั้น ๆ และด้วยวิธีนี้จะทำให้ผู้สามารถรับรู้ถึงอันดับ
ตราสินค้าในใจของผู้บริโภค (Top of Mind) ส่วนการวัดการจดจำเป็นการวัดความสามารถในการ
จำแนกตราสินค้าของผู้บริโภคภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ต่างกันไป ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะให้กลุ่มตัวอย่าง
ได้เห็นสัญลักษณ์หรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้า แล้วมีการตั้งคำถามว่าเคยได้เห็นหรือได้ยิน
หรือไม่ และเป็นตราสินค้าใด
2.4.3.2 ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) สามารถวัดลักษณะของการเชื่อมโยง
ของตราสินค้า โดยแบ่งออกเป็นการวัดถึงความชื่นชอบ (Favorability) ความแข็งแกร่ง (Strength)
และความโดดเด่น (Uniqueness) ของการเชื่อมโยงทีก่ ลุ่มตัวอย่างมีต่อตราสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้วิธี
วิจัยเชิงคุณภาพในการวัด และการวัดความสัมพันธ์การเชื่อมโยงต่อตราสินค้า สำหรับขั้นตอนการวัด
จะมีการนำกลุ่มตัวอย่างให้เปรียบเทียบลักษณะการเชื่อมโยงด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ การสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างเพื่อให้อธิบายถึงสิ่งที่รู้สึกเมื่อมีการอ้างอิงถึงตราสินค้านั้น ๆ เช่น การเปรียบเทียบสี
สถานที่ บุคคล เป็นต้น
แนวทางที่ 2 คุณค่าตราสินค้าทางตรง (Direct Measure) เป็นการวัดผลที่เกิดจากผู้บริโภคมี
ความรู้ เกี่ย วกับ ตราสิน ค้า (Brand knowledge) โดยวัดจากปฏิกิริยาของผู้บริโ ภค (Consumer
Response) ที่มีต่อกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งใช้วิธีการเปรียบเทียบ (Comparative Method) โดยวัด
ปฏิกิริยาระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่มีการจัดกิจกรรมและไม่มีการจัดกิจกรรมทางการตลาด แล้ว
นำผลการวัดมาเปรียบเทียบกัน อีกทั้งยังมีวิธีการวัดผลแบบองค์รวม (Holistic Method) เป็นการ
ประเมินคุณค่าโดยรวมของตราสินค้า โดยการนำส่วนที่เป็นนามธรรมมาวัดความชอบ และนำส่วนที่
เป็นรูปธรรมมาวัดในด้านนั้น ๆ
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จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้ารวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ว่า
คุณค่าตราสินค้ามีประโยชน์ต่อองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งคุณค่าตราสินค้ามี
อิทธิพลทั้งในด้านของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา งานวิจัยเล่มนี้จึงต้องการศึกษาองค์ประกอบที่สำคัญของคุณค่าตราสินค้าที่มี
ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเอกชน ได้แก่ ตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) การรับรู้
คุณภาพ (Perceived Quality) และการเชื่อมโยงต่อตราสินค้า (Brand Associations) ทั้งนี้การที่จะ
ทำให้ผู้บริโภคเล็งเห็นถึงคุณค่าตราสินค้า จะต้องทำให้ตราสินค้านั้นมีจุดเด่นที่ต่างจากคู่แข่งขัน โดยมี
ส่วนช่วยให้ผู้บริโภคเกิดการจดจำและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตราสินค้า จนกลายเป็นคุณค่าตรา
สินค้าที่เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภค (Top of Mind) และก่อให้เกิดความภักดีต่อตราสินค้ า ซึ่งเป็น
หัวใจหลักสำคัญในการประกอบธุรกิจด้านการศึกษาให้ประสบผลสำเร็จได้ในระยะยาว

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
2.5.1 ความหมายของการตัดสินใจ
การตัดสินใจเป็นกระบวนการของการหาโอกาสในการตัดสินใจหาทางเลือกที่เป็นไปได้ โดยมี
การพิจ ารณาจากแต่ละทางเลือกที่มีอยู่ (Simon, 1944 อ้างถึงใน อำนาจ ศรีส มสุข , 2556) ซึ่ง
สอดคล้องกับ Maslow (1987) กล่าวว่า การตัดสินใจเป็นกระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง
โดยมีการนำแต่ละทางเลือกมาพิจารณา เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร
อีกทั้งยังสอดคล้องกับ สุภาภรณ์ พลนิกร (2548) ที่กล่าวว่า การตัดสินใจของผู้บริโภค เป็นการเลือก
สินค้าหรือบริการหนึ่ง ๆ จากทางเลือกอื่น ๆ ที่มีอยู่
Schiffman and Kanuk (1997) กล่าวว่า การตัดสินใจของผู้บริโภคจะต้องมี 2 ทางเลือกขึ้น
ไป ซึ่งทางเลือกนั้น ๆ จะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการมากที่สุด โดยจะมีส่วนที่เกี่ยวข้อง คือ ด้านจิตใจ
ความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมทางกายภาพ อีกทั้งการซื้อสินค้ายังเป็นกิจกรรมด้านจิตใจและ
กายภาพที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งและอาจเกิดเป็นพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่นอีกด้วย
สมคิด บางโม (2551) กล่าวว่า การตัดสินใจเป็นการเลือกทางปฏิบัติ ซึ่งมีหลายทางเป็นแนว
ปฏิบัติไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ การตัดสินใจมีทั้งที่เกิดจากการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งหลาย
อย่าง เพื่อความสำเร็จตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในทางปฏิบัติการตัดสินใจมักเกี่ยวข้องกั บปัญหาที่
ยุ่งยากสลับซับซ้อนและมีวิธีการแก้ปัญหาให้วินิจฉัยมากกว่าหนึ่งทางเสมอ สอดคล้องกับ ดวงนภา เข
มะลักษณ์ (2547) กล่าวว่า การตัดสินใจเป็นกระบวนการประเมินผลที่เกี่ยวกับทางเลือกหรือตัวเลือก
ที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายจากทางเลือกปฏิบัติที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายได้มากที่สุด
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อีกทั้ง ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ (2540) กล่าวว่า การตัดสินใจเป็นการเลือกทางใดทางหนึ่งจาก
หลาย ๆ ทางเลือก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ
จากนิย ามข้างต้น สรุป ได้ว ่า การตัดสินใจเป็นการพิจารณาทางเลือกหลายทาง โดยจะ
ตัดสินใจทางเลือกเพีย งทางเดียว ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจต้องให้มี ความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
2.5.2 ลักษณะของการตัดสินใจ
ศุภร เสรีรัตน์ (2540) กล่าวว่า ลักษณะของการตัดสินใจเป็นการจำแนกการตัดสินใจของ
ผู้บริโภค ซึ่งทำให้เราได้รับรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ โดยถือเอาลักษณะของการ
ตัดสินใจเป็นเกณฑ์ สามารถแบ่งการตัดสินใจออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 4 ประเภท
2.5.2.1 การตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับระดับของความเร่งด่วน ซึ่งการตัดสินใจบางอย่าง
อาจต้องมีการกระทำการตัดสิน ใจในทันที แต่การตัดสินใจบางอย่างก็อาจจะต้องใช้เวลาในการ
ตัดสินใจโดยจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
2.5.2.2 การตัดสินใจที่ขึ้นอยู่ กับ ความถี่ ข องการตัดสิน ใจที่ต้ องกระทำ ซึ่งการ
ตัดสินใจบางอย่างของผู้บริโภคอาจเกิดขึ้นบ่อยหรือไม่บ่อยก็เป็นได้ โดยรูปแบบการตัดสินใจดังกล่าว
ถือว่าเป็นระดับความถี่ของการตัดสินใจ
2.5.2.3 การตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับระดับของความสำคัญ ซึ่งการตัดสินใจบางครั้งก็มี
ความสำคัญกับผู้บริโภคมาก ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจเลือกศึกษามหาวิทยาลัยมีความสำคัญมากกว่า
การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ
2.5.2.4 การตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับปริมาณความเกี่ยวข้องในการกระทำแบบเป็น
ประจำ เป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของการซื้อที่ต้องกระทำเป็นประจำ เช่ น สินค้า
บางอย่างเมื่อผู้บริโภคใช้ทุกวัน ก็จะมีการหมดไป ดังนั้นสินค้าเหล่านี้จึงต้องมีการซื้อเป็นประจำ
2.5.3 กระบวนการตัดสินใจ
อดุลย์ จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล (2549) กล่าวถึง กระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค ดังนี้
กระบวนการตัดสินใจจะช่วยให้นักการตลาดสามารถเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง
จะนำไปสู่การวางแผนการสื่อสารการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่
1. การตระหนักถึงปัญหาหรือการรับรู้ถึงความต้องการ 2. การแสวงหาข้อมูล 3. การประเมินทางเลือก
4. การตัดสินใจซื้อ และ 5. พฤติกรรมหลังการซื้อ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้
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ตระหนักถึงปัญหา/
ความต้องการ

การแสวงหา
ข้อมูล

การประเมิน
ทางเลือก

การตัดสินใจ
ซือ้

พฤติกรรม
หลังการซื้อ

ภาพที่ 2.9 แสดงแบบจำลองกระบวนการตัดสินใจ 5 ขั้นตอนของผู้บริโภค
แหล่งที่มา: อดุลย์ จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล (2549)
2.5.3.1 การตระหนักถึงปัญหาหรือการรับรู้ถึงความต้องการ (Problem recognition
or Need arousal) เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่งผู้ซื้อมีการรับรู้ถึงความ
ต้องการหรื อตระหนัก ถึ งปัญ หา และความต้ องการอาจได้ร ับ การกระตุ้น จากภายใน (Internal
Stimuli) ซึ่งทำการกระตุ้นความต้องการที่มีอยู่ปกติ นอกจากนั้นความต้องการอาจได้รับการกระตุ้น
จากตัวกระตุ้นภายนอกได้ด้วย (External Stimuli) หรืออาจกล่าวได้ว่า การตระหนักถึงปัญหา คือ
การที่ผู้บริโภคไม่สามารถหาวัตถุหรือสิ่งของใด ๆ มาตอบสนองความต้องการ หรือปัญหาของตนได้
อีกทั้งการตระหนักถึงปัญหาจัดเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาซึ่งบุคคลจะทำการประเมิน หรือ
เปรียบเทียบสภาวะที่เผชิญอยู่จริง (Actual State) กับสภาวะที่บุคคลปรารถนา (Desired State) ถ้า
ความแตกต่างระหว่างสภาวะมีมากเท่าใด ผู้บริโภคก็จะตระหนักถึงความต้องการของตนและตระหนัก
ถึงปัญหามากขึ้นเท่านั้น โดยขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับรู้ (Perception) ของผู้บริโภค
สำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การตระหนักถึงปัญหาหรือการรับ รู้ถึงความต้องการของ
ผู้บริโภค สามารถจำแนกได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะที่ปรารถนาและกลุ่มที่
สองเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะที่เผชิญอยู่จริง ซึ่งกล่าวได้โดยระเอียดดังนี้
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาวะที่ปรารถนา
• การเปลี่ยนแปลงในครอบครัว
• การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน
• ความคาดหวังทางการเงินและรายได้
• การเล็งเห็นปัญหาอื่น ๆ
• การเปลี่ยนกลุ่มอ้างอิง
• ความพยายามทางการตลาด
• ความตื่นตัวของสิ่งจูงใจ
• ความต้องการการเปลี่ยนแปลง
• สถานการณ์ต่าง ๆ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาวะที่เผชิญอยู่จริง
• ความเสื่อมสภาพและคุณค่าของตัว
แก้ปัญหาเดิม
• ความไม่ พ อใจในตั ว แก้ ป ั ญ หา
ปัจจุบัน
• ความพยายามทางการตลาด
• การตัดสินใจที่ผ่านมา
• สถานการณ์ต่าง ๆ

สภาวะที่ปรารถนา

สภาวะที่เผชิญอยู่จริง

การตระหนักถึงปัญหาหรือการรับรู้ถึงความต้องการ
ภาพที่ 2.10 แสดงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตระหนักถึงปัญหาหรือการรับรู้ถึงความต้องการ
แหล่งที่มา: อดุลย์ จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล (2549)
1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาวะที่ปรารถนา
(1) การเปลี่ยนแปลงในครอบครัว เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ผู้บริโภคมีความปรารถนา
ในสิ่งของหรือความต้องการที่แปลกใหม่มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงในครอบครัวมีหลากหลายรูปแบบ
อาทิ การเกิดของสมาชิกใหม่ โดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้เกิดความต้องการสินค้า หรือตัว
แก้ปัญหาเพิ่มขึ้น ได้แก่ อาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น
(2) การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน เป็นการตระหนักถึงปัญหาที่ทำให้เกิดความ
ต้องการสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ โดยมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดกับผู้บริโภคเหล่านี้ อาทิ การปรับ
เงินเดือนของผู้บริโภค
(3) ความคาดหวังทางการเงินและรายได้ เป็นการคาดคะเนเกี่ยวกับฐานะทาง
การเงินของผู้บริโภค โดยเฉพาะการมีฐานะการเงินที่ดีขึ้น ส่งผลต่อความปรารถนาสินค้าหรือบริการ
ในรูปแบบต่าง ๆ
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(4) การเล็งเห็นปัญหาอื่น ๆ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ มา
กระทบ
(5) การเปลี่ยนแปลงกลุ่ม อ้า งอิ ง เป็นกลุ่มที่เป็นต้นแบบและมี อิ ทธิ พ ลต่ อ
ความคิดของผู้บริโภค โดยส่งผลต่อสภาวะที่ปรารถนาและยังนำไปสู่การมีพฤติกรรมเลียนแบบต่อไป
(6) ความพยายามทางการตลาด เป็นการใช้เครื่องมือทางการตลาด อาทิ การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บุคคลเกิดความ
ปรารถนาในสิ่งต่าง ๆ โดยอิทธิพลทางการตลาดอาจทำให้เกิดความต้องการในสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ
ที่ผู้บริโภคไม่เคยรู้จักมาก่อน
(7) การตื่นตัวของสิ่งจูงใจ เป็นการกระตุ้นให้บุคคลสนใจหรือจูงใจให้บุคคลมี
สภาวะที่ปรารถนาเปลี่ยนไปจากเดิม
(8) ความต้องการการเปลี่ยนแปลง เป็นการเล็งเห็นปัญหาใหม่ ๆ ทำให้เกิดาการ
เปลี่ยนแปลงต่อสิ่งต่าง ๆ
(9) สถานการณ์ต่าง ๆ เป็นผลกระทบจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ โดย
มีผลทำให้สภาวะที่ปรารถนาของบุคคลนั้น ๆ เปลี่ยนไปจากเดิม
2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาวะที่เผชิญอยู่จริง
(1) การเสื่อมสภาพและคุณค่าของตัวแก้ปัญหา เป็นผลกระทบจากตัวแก้ปัญหา
เดิมที่ไม่สามารถต่อสนองความต้องการได้เหมือนเดิม
(2) ความไม่พอใจในตัวแก้ปัญหาปัจจุบัน เป็นผลกระทบจากตัวแก้ปัญหาใน
ปัจจุบันที่ทำงานได้ไม่น่าพอใจ
(3) ความพยายามทางการตลาด เป็นอิทธิพลของตัวกระตุ้นทางการตลาดที่จะ
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะความเป็นจริง และนำไปสู่ความต้องการในตัวแก้ปัญหาใหม่ ๆ ได้
(4) การตัดสินใจที่ผ่านมา เป็นการต้องการหาวิธีการตอบสนองต่อความต้องการ
แบบใหม่ ๆ ที่ต่างจากเดิม
(5) สถานการณ์ต่าง ๆ เป็นอิทธิพลที่ผู้บริโภคต้องเผชิญในสถานการณ์ต่าง ๆ
อาทิ สถานการณ์การประหยัดพลังงาน ทำให้ผ ู้บริโภคต้องมีการเปลี่ยนไปใช้หลอดไฟประหยัด
พลังงานแทน
2.5.3.2 การแสวงหาข้อมูล (Information Search) ผู้บริโภคที่ถูกกระตุ้น อาจมีการ
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือไม่อาจจะทำการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ ถ้าแรงผลักดันของ
ผู้บริโภคมีความแข็งแกร่ง ในบางกรณีผู้บริโภคอาจจะเก็บความตระหนักถึงความต้องการเอาไว้ แล้ว
จึงทำการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม เพื่อทำการประเมินทางเลือก การแสวงหาข้อมูล สามารถ
ค้นหาได้จากหลายแหล่งจากภายในและภายนอก แบ่งออกเป็นการแสวงหาข้อมูลภายในความทรงจำ

76
หรือในความนึกคิด (Internal Search) เป็นการใช้ความนึกคิดทบทวนสิ่งที่บุคคลเคยมีประสบการณ์
หรือเคยเปิดรับและเคยเรียนรู้มาก่อน ส่วนการแสวงหาข้อมูลภายนอก (External Search) เป็นการ
แสวงหาข้อมูลจากแหล่งภายนอก ซึ่งลักษณะของข้อมูลข่าวสารที่ผู้บริโภคต้องการมีดังนี้
1) ข่าวสารประเภทความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มคน เช่น เพื่อน
บ้าน ญาติ เป็นต้น
2) ข่าวสารจากผู้เชี่ยวชาญหรือแหล่งรวมเอกสารต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูล
และอินเทอร์เน็ต
3) ประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับสินค้าหรือผ่านการตรวจสอบ ทดลองใช้
4) ข่าวสารที่นักการตลาดสร้างขึ้นและนำเสนอโดยผ่านเครื่องมือต่าง ๆ เช่น การ
โฆษณา การจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event) เป็นต้น
โดยมีลำดับของการแสวงหาข้อมูล (Sequence of Search) ได้แก่
(1) ดำเนินการแสวงหาข้อมูลโดยยึดหลักตราสินค้า เป็นการดำเนินการโดยมุ่งที่
ตราสินค้า (Processing by brand (PBB) หรือ (Brand Search Sequence)) วิธีดังกล่าวผู้บริโภคจะ
ทำการประเมินตราสินค้าทีละตราสินค้า เพื่อตรวจสอบดูลักษณะของข้อมูลต่าง ๆ ก่อนที่จะทำการ
ประเมินตราสินค้าอื่นต่อไป
(2) ดำเนินการแสวงหาข้อมูลโดยยึดหลักลักษณะสินค้า เป็นการดำเนินการโดย
มุ่งที่ล ักษณะของสิน ค้า (Processing by attribute (PBA) หรือ (Attribute Search Sequence))
เพื่อรวบรวมข้ อ มูล ของแต่ล ะสิน ค้ ามาพิจ ารณาในแต่ล ะตราสิน ค้ า หลังจากนั้นจึงนำข้ อ มู ล ไป
ประกอบการประเมินค่าทางเลือกเพื่อตัดสินใจต่อไป
2.5.3.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เป็นวิธีการที่ผู้บริโภค
ใช้ข่าวสารเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่เลือกไว้ เพื่อทำการพิจารณาในการตัดสินใจเป็นขั้นสุดท้าย ดังนั้น
นักการตลาดจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการประเมินทางเลือกด้วย เพื่อให้ทราบว่าผู้บริโภคใช้ข่าวสาร
ด้านใด เพื่อเป็นทางเลือกตราสินค้าหรือบริการ นอกจากนี้เมื่อผู้บริโภคประเมินค่าตราสินค้าโดยใช้
เกณฑ์ในการเลือก ซึ่งแต่ละเกณฑ์มีความสำคัญไม่เท่ากัน และเกณฑ์บางเกณฑ์อาจเป็นตัวกำหนด
(Determinant) การซื้อของผู้บริโภค โดยสามารถจำแนกปัจจัยหลัก ๆ ได้ดังนี้
1) ราคา (Price) เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริโภคใช้เป็นเกณฑ์ ในการตัดสินใจ นอกจากนี้
ผู้ผลิตมักจะใช้ราคาของสินค้าเป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดอีกด้วย
2) ตราสินค้า (Brand Name) เป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงลักษณะทางคุณภาพของสินค้า
ดังนั้นถ้าผู้บริโภคมีความเชื่อว่าตราสินค้านั้น ๆ มีคุณภาพที่ดีก็จะส่งผลถึงการตัดสินใจ นอกจากนี้
ผู้บริโภคบางส่วนมีความยินดีที่จะซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อให้ได้มาซึ่งตราสินค้าที่ได้รับความนิยม ทั้ง
ๆ ที่สินค้าหรือบริการนั้น ๆ ไม่ได้มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน
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3) ประเทศที่ให้กำเนิ ดสินค้า (Country of Origin) เป็นการแสดงถึงประเทศผู้เป็น
เจ้าของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ เนื่องจากมีผลในด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือ
2.5.3.4 การตั ด สิ น ใจซื ้ อ (Purchase Decision) ในขั ้ น ตอนของการประเมิ น
ทางเลือกนั้น ผู้บริโภคจะทำการจัดลำดับความชอบของตราสินค้าไว้ในแต่ละตัวเลือก จากนั้นจะ
ก่อให้เกิดความตั้งใจซื้อขั้น และโดยทั่วไปการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค มักจะทำการซื้อตราสินค้าที่ตน
ชอบมากที่สุด โดยกระบวนการตัดสินใจซื้อมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) จุดเริ่มต้นของกระบวนการตัดสินใจซื้อ เป็นกระบวนการที่ใช้ตัวแปร 2 ประเภท
ได้แก่ ประเภทแรก คือ การเล็งเห็นปัญหาที่เป็นตัวเริ่มต้นของกระบวนการซื้อ ประเภทที่สอง คือ
ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อการเริ่มต้นของการตัดสินใจซื้อได้ เช่น สิ่งแวดล้อม ความปรารถนาของ
บุคคล
2) กระบวนการตัดสินใจซื้อ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งจูงใจ โดยใช้เกณฑ์ใน
การประเมินคุณค่า ทัศนคติ และกระบวนการเลือกที่จะตั้งใจ เลือกเข้าใจและเลือกเก็บไว้ในความทรง
จำ
3) ผลของกระบวนการตัดสินใจซื้อ เป็นกระบวนการหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลสำคัญ 2
ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก คือ การตัดสินใจซื้อ และประเภทที่สอง คือ ยุติการตัดสินใจซื้อ โดยการ
ตัดสินใจซื้ออาจเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคพบทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ของตนเองได้
4) ผลต่อเนื่องของกระบวนการตัดสินใจซื้อ เป็นผลของพฤติกรรมที่ถูกเก็บในความ
ทรงจำของผู้บริโภคที่สามารถเกิดขึ้นอีกในอนาคต อาทิ เมื่อผู้บริโภคพึงพอใจต่อกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อ ผู้บริโภคอาจจะกลับไปซื้อสินค้าหรือบริการในสถานที่นั้น ๆ อีกครั้ง
2.5.3.5 พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) เป็นพฤติกรรมหลังจาก
ที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าไปแล้ว จึงก่อให้เกิดพฤติกรรมหลังการซื้อ ซึ่งขึ้นอยู่กับความคาดหวังของผู้บริโภค
(Consumer’s Expectation) กับ ผลประโยชน์ที่แท้จริงของสินค้าที่เกิดจากการรับรู้ด้ว ยตนเอง
(Products’ Perceived Performance) วัดได้จากความสามารถในการตอบสนองของผู้บริโภค หาก
สินค้าตอบสนองได้น้อยกว่าความคาดหวังของผู้บริโภคก็จะส่งผลให้ผู้บริโภครู้สึกผิดหวัง แต่ในทางตรง
ข้าม หากสินค้าสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เกินความคาดหวังก็จะส่งผลดีต่อ
สินค้า โดยสามารถสรุปได้ 3 ประเภท ได้แก่ พอใจ ไม่พอใจ และการเลิกใช้สินค้า ซึ่งอธิบายได้ดังนี้
1) พฤติกรรมผู้บริโภคเมื่อเกิดความพอใจ เป็นความพอใจของผู้บริโภคที่เกิดจากการ
ที่สินค้าสามารถตอบสนองความพึงพอใจได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบแรก เป็นการ
ซื้อสินค้าแบบครั้งเดียว และรูปแบบที่สอง เป็นสถานการณ์ที่มีการซื้อสินค้าซ้ำ เนื่องจากผู้บริโภคเกิด
ความพึงพอใจติดต่อกันจนเกิดความมั่นใจที่จะใช้สินค้านั้น ๆ อีกครั้ง
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2) พฤติกรรมผู้บริโภคเมื่อไม่พอใจ เป็นพฤติกรรมที่ผู้บริโภคไม่พึงพอใจจนอาจหยุด
ใช้สินค้านั้น ๆ ซึ่งผู้บริโภคอาจเกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 1. ผู้บริโภคแสวงหาสินค้าที่ดีกว่ าเดิม 2.
ผู้บริโภคแสวงหาหนทางการแก้ไขปัญหาจากผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้า 3.ผู้บริโภคปรับตัวจาก
ปัญหาที่เกิดขึ้น และแสวงหาสินค้าที่ดีกว่าเดิม
3) พฤติกรรมผู้บริโภคเมื่อเลิกใช้สินค้า เป็นพฤติกรรมที่สามารถแบ่งออกได้ 3
ประการ ได้แก่ 1. ผู้บริโภคจะหยุดการใช้สินค้า เนื่องจากมีการความต้องการชนิด “ใช้ครั้งเดียว”
2. ผู้บริโภคขาดแรงจูงใจที่จะแสวงหาทางแก้ไขปัญหา 3. สินค้าที่ใช้อยู่ไม่มีลักษณะตามที่ต้องการ
นอกจากนี้ผู้บริโภคอาจใช้สินค้าดังกล่าวต่อไปก็ต่อเมื่อมีการพิจารณาความสามารถในการตอบสนอง
ความพึงพอใจของสินค้าในครั้งถัดไป
อย่างไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมของ พรสิริ แก้วนิมิตรชัย (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่อง
การให้ ค ุ ณ ค่ า ในการศึ ก ษาหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสำรวจจากนักศึกษาสาขาวิชาดังกล่าว
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทเป็นกระบวนการตัดสินใจด้วยตนเอง ใน
ด้านของชื่อเสียงของสถาบันถือได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ อีกทั้งผู้เรียนมี
ทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งด้ านบรรยากาศของมหาวิทยาลัยเอื้อต่อการเรียนรู้ ชื่อเสียง
ของสถาบันเป็นที่ยอมรับของสังคม
วุฒิชัย ผาสุขกานนท์ และ ประสพชัย พสุนนท์ (2557) ศึกษาเรื่อง การให้คุณค่าตราสินค้าที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จากผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเข้า
ศึกษาต่อของนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยขั้นตอนการตระหนักถึงปัญหา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้ แก่
พฤติกรรมหลังการซื้อ เป็นขั้นตอนสำคัญที่ทำให้เกิดการซื้ออย่างต่อเนื่อง ถัดไปเป็น การประเมิน
ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการแสวงหาข้อมูล ตามลำดับ
อินท์อร ไตรศักดิ์ (2557) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในสำนักงานการอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา พบว่า การ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของสำนักงานการอาชีวศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา มีผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในสำนักงานการอาชีวศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา อีกทั้งจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลการตัดสิน ใจเข้าศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า
กระบวนการตัดสินใจ ในขั้นตอนของการประเมินทางเลือก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ การ
แสวงหาข้อมูล การตระหนักถึงปัญหาหรือการรับรู้ความต้องการ และการตัดสินใจ ตามลำดับ โดย
สามารถอธิบายได้ว่า ด้านการตระหนักถึงปัญหาหรือการรับรู้ความต้องการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้
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ความสำคัญในด้านของการอยากมีอนาคตที่ดี เนื่องจากนักเรียนมีความคิดเห็นว่า การเข้าศึกษาต่อใน
สายอาชีพเป็น การเรีย นรู้ในเชิงปฏิบัติงานจริง ด้ า นการแสวงหาข้อมูล ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสำคัญกับการค้นหาข้อมูลการเรียนผ่านเว็บไซต์มากที่สุด เนื่องจากมีความสะดวกในการเข้าถึง
ข้ อ มู ล ได้ ท ุ ก ที่ ในด้ า นการประเมิ น ทางเลื อ ก มี ก ารศึ ก ษาข้ อ มู ล ของสถานศึ ก ษาแห่ ง อื ่ น เพื่ อ
เปรียบเทียบข้อมูลก่อนการตัดสินใจ และด้านการตัดสินใจ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญในการ
ตัดสินใจเลือกเรียนด้วยตนเอง
2.5.4 ผลกระทบที่มีต่อการตัดสินใจ
สุภาภรณ์ พลนิกร (2548) กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจมี 6 ข้อดังนี้
2.5.4.1 ผลกระทบของการตกแต่งจุดที่มีการจำหน่ายสินค้า แม้ว่าผลกระทบมักจะ
ไม่แน่นอนแต่ส่วนใหญ่พบว่าทำให้เพิ่มยอดขาย
2.5.4.2 การลดราคาและการส่งเสริมการตลาด ซึ่งมักใช้คู่กับการตกแต่งจุดวาง
จำหน่าย การลดราคาทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2.5.4.3 ผลกระทบของบรรยากาศในร้าน บรรยากาศของร้านค้าเป็นผลของการ
ตกแต่งร้านด้วยสิ่งของต่าง ๆ เช่น แสง การจัดวางสินค้า วัสดุที่ใช้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถส่งผลต่อ
ยอดขาย
2.5.4.4 ผลกระทบของสถานการณ์ที่สินค้ายี่ห้อนั้นหมดชั่วคราว ซึ่งลูกค้าเดิมจาก
ร้านอื่น ๆ
2.5.4.5 การออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจ เช่น บางเว็บไซต์ให้ข้อมูลมาก
หรือน้อยเกินไปก็ทำให้ไม่น่าสนใจ
2.5.4.6 ความสำคัญของการบริการจากพนักงาน บริการมีความสำคัญมากขึ้นเมื่อ
ผู้บริโภคต้องตัดสินใจเลือกสินค้าที่ใช้ความเกี่ยวพันสูงขึ้น หรือมีมูลค่าสูง หากการบริการไม่ดีก็จะ
ส่งผลต่อยอดขาย
2.5.5 หลักในการตัดสินใจ
สมคิด บางโม (2551) กล่าวว่า การตัดสินใจเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างภาวะผู้นำของ
หัวหน้าองค์การ นักบริหารทุกวงการจะต้องเผชิญกับปัญหาการตัดสินใจทั้งสิ้น การตัดสินใจจึงต้องให้
ตรงจุดของปัญหาและใช้ข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด การตัดสินใจควรยึดหลักดังต่อไปนี้
2.5.5.1 การตัดสินใจต้องให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมมากที่สุด
2.5.5.2 การตัดสินใจควรให้มีลักษณะเป็นไปในทางกระจายอำนาจบริหารให้ส่วน
งานต่าง ๆ
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2.5.5.3 การตัดสินใจต้องเป็นไปตามนโยบายจุดมุ่งหมาย และระเบียบแบบแผนของ
องค์การ
2.5.5.4 ควรวางแผนการดำเนินการไว้ล่วงหน้า เพราะการตัดสินใจมักเกี่ ยวของกับ
บุคคลหลายฝ่าย หากมีแผนงานที่รัดกุมแล้วจะช่วยให้การปฏิบัติงานภายหลังจากการตัดสินใจดำเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย
จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจที่กล่าวมาข้างต้น การตัดสินใจเป็นการพิจารณา
ทางเลือกหลายทาง โดยจะตัดสินใจทางเลือกเพียงทางเดียว ซึ่งเกณฑ์ การพิจารณาทางเลือกในการ
ตัดสินใจต้องให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ การตัดสินใจจึงเป็น
สิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับนักสื่อสารการตลาด เนื่องจากผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งนักการตลาดต้องพิจ ารณาจากกระบวนการตัดสินใจของผู้ บริโ ภค เพราะเป็นกระบวนการที่
ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและมีความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
นักเรียน นักศึกษา ซึ่งในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้เลือกกระบวนการตัดสินใจทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่ การ
แสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก และการตัดสินใจซื้อ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงผลกระทบและ
หลักการในการตัดสิน ใจ เพื่อจะได้นำข้อมูล ที่ได้มากำหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาดให้มี
ประสิทธิภาพและเข้าถึงผู้บริโภคมากที่สุด

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
2.6.1 ความหมายของประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์ หมายถึ ง วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับประชากร ทั้งนี้คำว่า “Demo” หมายถึง
“People” ซึ่งแปลว่า ประชาชน หรือ ประชากร ส่วนคำว่า “Graphy” หมายถึง “Writing up” หรือ
“Description” ซึ่งแปลว่า “ลักษณะ” ดังนั้น เมื่อแยกพิจารณาจากรากศัพท์ด้วยวิธีการดังกล่าวแล้ว
“Demography” จะมีความหมายตามที่ ไ ด้ กล่ าวไปข้ างต้น คือ วิช าที่ศึกษาเกี่ ยวกับ ประชากร
(ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์, 2521) ซึ่ง ปราโมทย์ ประสาทกุล (2543) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชากรศาสตร์
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับประชากรมนุษย์ คำว่า “ประชากร” หมายถึง “กลุ่มรวมของบุคคล” อีกทั้ง
ประชากรศาสตร์ยังเป็นการศึกษาในเรื่องขนาด โครงสร้าง การกระจายตัว และการเปลี่ยนแปลง
ประชากร สอดคล้องกับ ทัศนีย์ ทองสว่าง (2544) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ เป็นการศึกษาประชากร
“คน” ในสามลั ก ษณะ ได้ แ ก่ ขนาด (Size) โครงสร้ า ง (Structure) และการพั ฒ นาทางการ
เปลี่ยนแปลงของประชากร
อดุล ย์ ตัน ประยูร (2526) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ คือ วิทยาศาสตร์แ ห่ งประชากร
(Science of population) โดยประชากรศาสตร์ จ ะมี เ นื ้ อ หาครอบคลุ ม ถึ ง ขนาด การกระจาย
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โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของประชากร ซึ่งคำจำกัดความของประชากรศาสตร์ หมายรวมถึง
ลักษณะต่าง ๆ ของประชากร อันได้แก่ ชาติพันธุ์ สังคม เศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับ สมวงศ์ พงศ์
สถาพร (2546) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์เป็นลักษณะทางประชากรของลูกค้าเป้าหมาย
นอกจากนี้ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) กล่าวว่า แนวคิดด้านประชากรศาสตร์ เป็นแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับหลักการ ความเป็นเหตุเป็นผลของมนุษย์ อีกทั้งลักษณะประชากรที่ต่างกันจะนำไปสู่
พฤติกรรมและการตัดสิน ใจที่แตกต่างกั นด้ว ย สอดคล้องกับ สันทัด เสริมศรี (2541) ที่กล่าวว่า
ประชากรศาสตร์เป็นการหาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ในด้านพฤติกรรมทางประชากรและการ
เปลี่ยนแปลงในปรากฏการณ์ทางประชากร
จากนิยามข้างต้น สรุปได้ว่า ประชากรศาสตร์เป็นความหลากหลายและแตกต่างเกี่ยวกับ
บุคคล โดยประชากรศาสตร์อาจรวมถึงขนาดประชากร โครงสร้าง และการเปลี่ยนแปลงของประชากร
อาทิ การเพิ่มขึ้นหรือลดลง ได้แก่ การเกิด การตาย การย้ายถิ่น นอกจากนี้ยังมีลักษณะทางเศรษฐกิจ
มาเกี่ยวข้องอีกด้วย ซึ่งลักษณะดังกล่าวนักการตลาดหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถจัดกลุ่มผู้บริโภค
และยังมีส่วนสำคัญที่ช่วยบ่งชี้ตลาดเป้าหมายได้อย่างชัดเจน
2.6.2 ลักษณะทางประชากร
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) กล่าวว่า ลักษณะประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ มาเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มผู้บริโภคทางการตลาด เนื่องจากด้าน
ประชากรศาสตร์เป็นตัวแปรที่มีความชัดเจน ง่าย และสะดวกต่อการจัดกลุ่มผู้บริโภค ดังนี้
2.6.2.1 อายุ (Age) เป็นการศึกษาความต้ องการหรือการตัดสินใจซื้อสินค้ าหรือ
บริการของผู้บริโภค เนื่องจากแต่ละช่วงอายุจะมีความต้องการหรือมีความจำเป็นต่อสินค้าหรือบริการ
ที่ต่างกัน สอดคล้องกับ กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ (2546) ที่ได้กล่าวว่า อายุมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจ หากอายุเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลทำให้เกิดการตัดสินใจที่รอบคอบมากขึ้นทั้งในด้านความคิด
และพฤติกรรม นอกจากนั้น ทัศนีย์ ทองสว่าง (2544) ได้กล่าวว่า อายุเป็นลักษณะพื้นฐานในการ
วิ เ คราะห์ ล ั ก ษณะทางประชากร เมื ่ อ มี ก ารเปลี ่ย นแปลงในแต่ล ะหมวดอายุ จะมี ผ ลโดยตรงต่อ
องค์ประกอบอื่น ๆ เช่น การศึกษา การเกิด การสมรส เป็นต้น นอกจากนี้อายุยังมีส่วนช่วยในการ
วิเคราะห์ลักษณะของชุมชนได้อีกด้วย อาทิ อายุทำให้ทราบถึงความต้องการขั้นพื้นฐานของกลุ่ม
ประชากรนั้น ๆ ได้
2.6.2.2 เพศ (Sex) เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญ เพราะมีผลต่อการประกอบ
อาชีพ รายได้ การศึกษาและปัญหาสังคม โดยทั่วไปอัตราส่วนของเพศชายต่อเพศหญิงจะมีลักษณะที่
แตกต่างกันตามช่วงวัยต่าง ๆ (ทัศนีย์ ทองสว่าง, 2544) อีกทั้งเพศยังเป็นการตัวแปรสำคัญที่บ่งชี้
ความต้องการของผู้บริโภคที่ต่างกัน เนื่องจากเพศชายและเพศหญิงมีการตอบสนองต่อสินค้าหรือ
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บริการที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจมาจากค่านิยม วิธีคิด ทัศนคติ เป็นต้น (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2552)
นอกจากนี้ เพศหญิงยังมีแนวโน้มที่จะคล้อยตามสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายกว่าเพศชาย ดังนั้นทั้งเพศชายและ
เพศหญิงจะมีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้และการใช้ชีวิตประจำวันอีกด้วย (กิ่ง
แก้ว ทรัพย์พระวงศ์, 2546)
2.6.2.3 รายได้ การศึกษา อาชีพ (Income, Education and Occupation) เป็นตัว
แปรที่น ัก การตลาดส่ว นใหญ่ มั ก ใช้ต ัว แปรด้า นรายได้ รวมกั บตัว แปรด้า นอื ่น ๆ ในการกำหนด
กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนมากขึ้น อาทิ การเลือกซื้อสินค้าอาจมาจากรูปแบบการดำเนินชีวิตซึ่งมีความ
เกี่ยวพันกับรายได้ การศึกษา อาชีพ และสำหรับปัจจัยด้านการศึกษาเป็นสิ่งที่บ่งบอกความได้เปรียบ
ของผู้รับสารที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นหากมีการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้เกณฑ์รายได้อย่างเดียว อาจไม่
เพียงพอหรือไม่เหมาะสมต่อการจัดกลุ่มผู้บริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552)
นอกจากนี้ บุญเลิศ เลียวประไพ (2539) กล่าวว่า แนวคิดมูลฐานทางประชากร ประกอบไป
ด้วย
1) ขนาดประชากร จะต้องอ้างอิงกับสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) พื้นที่หรืออาณาบริเวณใดบริเวณหนึ่งอาจเป็นหน่วยทางภูมิศาสตร์ ห รือ
หน่วยการปกครอง เช่น ประชากรโลก ประชากรเอเชีย ประชากรไทย เป็นต้น
(2) เมื่อกล่าวถึงขนาดประชากรจะต้องมีเวลาอ้างอิงที่แน่นอน
(3) ในการพิจารณาขนาดหรือจำนวนประชากร ไม่ว่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ
ประชากรด้วยวิธีอะไรก็ตาม (สำมะโน การจดทะเบียน สำรวจ) จะต้องเป็นการนับหรือจดแบบใดแบบ
หนึ่ง ได้แก่ การนับหรือจด ณ สถานที่ที่พบหรือมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น และการนับหรือจด ณ ถิ่นที่
อยู่ตามกฎหมาย หรือถิ่นที่อยู่ปกติของบุคคลนั้น
2) องค์ประกอบเพศ เป็นลักษณะประชากรมูลฐานที่สำคัญที่สุดลักษณะหนึ่ง และมี
ผลกระทบโดยตรงต่อการเกิด การตาย การสมรส การย้ายถิ่นและลักษณะประชากรอื่น ๆ เกือบ
ทั้งหมดอาจได้รับอิทธิพลจากอัตราส่วนเพศ (sex ratios)
นอกจากนี้การย้ายถิ่น โดยเฉพาะย้ายถิ่นในประเทศไปยังถิ่นปลายทาง ซึ่งบางท้องที่ก็มีการ
คัดสรรระหว่างเพศ และท้ายที่สุดอัตราส่วนความเป็นชายของกลุ่มประชากรเยาว์วัยมักจะสู งกว่าของ
กลุ่มประชากรสูงอายุ
3) องค์ประกอบอายุ เป็นองค์ประกอบหรือโครงสร้างอายุ ซึ่งหมายถึง สัดส่วนของ
ประชากรจำแนกตามหมวดอายุ ถ้าจำแนกตามเพศชาย-หญิง เราเรียกว่าองค์ประกอบอายุและเพศ
(Age-sex composition) ซึ่งปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดองค์ประกอบของอายุประชากรคือ ระดับการเกิด
การตาย และการย้ายถิ่นของประชากร ในกรณีที่การย้ายถิ่นมีจำนวนไม่มากนัก การเกิดและการตาย
เท่านั้นมีผลกระทบต่อโครงสร้างอายุของประชากร
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2.6.3 ลักษณะของ Generation Z
Generation Z หรือ Gen Z เป็นประชากรที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 หรือ ค.ศ.2000 เป็นผู้มี
บุคลิกและลักษณะเฉพาะ คือ มีการเกิดและเติบโตมาพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อยู่
ในครอบครัวที่มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม ทำให้สามารถสื่อสารแบบ
Multi-task มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความ
สงสัยอยากรู้อยากเห็น ตลอดจนมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ มีความปรารถนาที่จะเปลี่ยนโลก
หรือทำสิ่งที่ดี ๆ ให้เกิดขึ้นจนประสบความสำเร็จ และแม้จะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับคอมพิวเตอร์และ
สมาร์ทโฟน แต่ก็เป็นผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตอาสา และนึกถึงผู้ คนอื่นด้วย (อรพรรณ ฤทธิ์มั่น,
2561)
สำหรับกลุ่ม Gen Z ยังอยู่ในช่วงเป็นนักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีการเติบโตขึ้นมาในสังคมที่
แวดล้อมไปด้วยเทคโนโลยีและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัล ซึ่ง
ช่วยขยายโอกาสใหม่ ๆ ให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ เพื่อสำรวจสิ่งที่ต้องการ รับแรงบันดาลใจจากคนอื่น ๆ
และแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ด้วยเหตุนี้ กลุ่ม Gen Z ในปัจจุบันจึงมีความแตกต่างอย่าง
มากกับกลุ่มคนรุ่นก่อน (อุ๊ปส์ เน็ตเวิรค์, 2560)
จากผลการสำรวจนักศึกษาในระดับมัธยม วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยกว่า 12,000 แห่ง ใน
17 ประเทศ รวมถึงผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 722 คน จากประเทศไทย ที่มีอายุระหว่าง 16 ถึง 23 ปี
ที่มีต่อเทคโนโลยีและงานในอนาคต ดังนี้ (DELL, 2018)
ร้อยละ 60 พบว่า การศึกษาที่ได้รับมีส่วนช่วยในการเตรียมความพร้อมในการทำงาน
ร้อยละ 98 พบว่า เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษา
ร้อยละ 91 พบว่า โซเชียลมีเดีย (Social Media) สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่สร้างคุณค่าใน
การทำงาน
ร้อยละ 80 ต้องการทำงานที่ใช้เทคโนโลยีล้ำหน้า
ร้อยละ 80 เชื่อว่าเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติจะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความ
เสมอภาคมากขึ้น โดยช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอคติและการแบ่งแยก
การที่กลุ่มคน Gen Z ได้มีการเติบโตมาในยุคดิจิทัล ทำให้ส่วนใหญ่มั่นใจในความสามารถ
ด้านเทคโนโลยี แต่ในทางกลับกันมีความกังวลเกี่ยวกับทักษะที่เหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
โดยร้อยละ 96 มีความกังวลเกี่ยวกับการสมัครงานในอนาคต และมีเพียงร้อยละ 60 ระบุว่า การศึกษา
ของตนอยู่ในระดับดี หรือดีเยี่ยม ที่จะช่วยให้ตนมีความพร้อมในการทำงาน
อี ก ทั ้ ง Edelman Intelligence (2017) ได้ ด ำเนิ น การสำรวจความคิ ด เห็ น ทางออนไลน์
สำหรั บ นักเรีย น Gen Z จำนวน 250 คน อายุระหว่าง 11-17 ปี และครู จำนวน 100 คนที่ส อน
นักเรียนดังกล่าว โดยศึกษาเกี่ยวกับมุมมองของนักเรียน Gen Z และครูในประเทศไทย ในประเด็นที่
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เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และความพร้อมในการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่
จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวาง จากผลการวิจัยพบว่า
นักเรียน ร้อยละ 95 ต้องการให้มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ในห้องเรียนเพิ่มมากขึ้น
นักเรียน ร้อยละ 97 มองว่าความคิดสร้างสรรค์มีความสำคัญต่อความสำเร็จในอนาคตของ
นักเรียน
นักเรียนและครู ร้อยละ 98 มองว่าความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเป็นกุญแจสำคัญต่อความ
พร้อมในการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต
นักเรียน ร้อยละ 28 รู้สึกว่าตนเองไม่มีความพร้อมสำหรับโลกแห่งความเป็นจริง และครู ร้อย
ละ 23 มีความคิดเห็นเช่นเดียวกัน
นักเรียน ร้อยละ 72 และครู ร้อยละ 67 เชื่อว่าคน Gen Z เรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อมีการสร้างหรือ
ลงมือปฏิบัติ
นอกจากนี้กลุ่มคน Gen Z ในประเทศไทย มีพฤติกรรมที่คาดหวังต่อการโฆษณาค่อนข้างสูง
และการที่จะทำให้ผู้บริโภคพึงพอใจกับสื่อโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ยาก หากองค์กรใดใช้
สื่อโฆษณาหรือเทคนิคการนำเสนอเพื่อให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากเกินไป จะส่งผลต่อ
ทัศนคติเชิงลบต่อตราสินค้านั้น ๆ อีกทั้ง Gen Z ยังลดบทบาทความสนใจดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง
แต่ให้ความสนใจในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการสร้างและนำเสนอโฆษณาที่มีการเล่าเรื่องราวที่
น่าสนใจ
จากผลการวิจัยของ Kantar (2017) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมแบบองค์รวมเกี่ยวกับ Gen Z ใน
ประเทศไทย พบว่า Gen Z เป็นกลุ่มคนที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับโฆษณากับกลุ่มเพื่อนมากที่สุด ซึ่งต่าง
จากเจเนอเรชั่น อื่น ๆ อาทิ Gen X ที่มีการพูดคุยกับบุคคลในครอบครัว มากกว่า จึงทำให้ Viral
Content ยังเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ได้ผลดีกับคนรุ่นใหม่
สำหรับรูปแบบและวิธีการของคนใน Gen Z กับการรับสื่อ มีดังนี้
2.6.3.1 การเปลี ่ ย นวิ ธ ี เ สพข่ า วสารจากในหนั ง สื อ พิ ม พ์ ท ี ่ เ ป็ น กระดาษไปสู่
หนังสือพิมพ์ที่อยู่ในจอโลกอินเทอร์เน็ต เนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็วต่อสถานการณ์ สามารถ
ติดตามได้ทุกที่ และสามารถเลือกข่าวสารได้ตามความสนใจ นอกจากนี้กลุ่ม คนดังกล่าวยังชอบความ
สนุกสนาน โดยเฉพาะการวิเคราะห์เนื้อหาข่าวที่มีเอกลักษณ์ในด้านการใช้ภาษา ที่จะได้รับความสนใจ
เป็นอย่างมาก
2.6.3.2 การย้าย Platform จากโทรทัศน์ไปสู่สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต
ผ่านทาง YouTube, Facebook, Line TV ซึ่งมีทั้งแบบถ่ายทอดสดและแบบดูย้อนหลังได้
2.6.3.3 การติดต่อสื่อสารผ่านทางแอปพลิเคชัน อาทิ Line, Messenger แต่จะให้
ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวมากกว่าเจเนอเรชั่นอื่น ๆ
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2.6.3.4 การค้นหาสิ่งที่ต้องการผ่านออนไลน์ เช่น Google, YouTube เป็นต้น ที่
สามารถค้นหาข้อมูลได้ครอบคลุมและหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ไว้แลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้า
หรือบริการหรือมีการเปรียบเทียบข้อมูลจากผู้ที่มีประสบการณ์การใช้สินค้าหรือบริการที่ตนสนใจก่อน
การตัดสินใจ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น Pantip.com และ Dek-D.com เป็นต้น
2.6.3.5 การโฆษณาให้ตราสินค้าเป็นที่รู้จัก จะต้องสร้าง Impact ตั้งแต่ช่วง 5 วินาที
แรกของโฆษณา เพื่อให้คนกลุ่มดังกล่าวไม่กดข้าม หรือการสร้างเรื่องราวเพียงฉากหนึ่งของเรื่องราว
ทั้งหมด (Scene) ที่ทำให้เกิดการจดจำได้ง่าย เช่น การนำเพลงหรือดนตรีมาเป็นส่ว นหนึ่งของ
การตลาด (Music Marketing) การใช้วลีที่ดึงดูดใจ หรือการใช้ภาพที่มีความดึงดูดสายตา เป็นต้น
ดังนั้นวิธีการทำการตลาดของคน Gen Z คือ ความแปลกใหม่ มีเอกลักษณ์และสามารถบ่ง
บอกความเป็นตัวตนของคนกลุ่มนี้ได้มากที่สุด อีกทั้งยังต้องสร้างประสบการณ์ระหว่างสินค้าหรือ
บริการให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงการโต้ตอบระหว่างผู้บริโภคกับองค์กรได้โดยตรงและรวดเร็ว มี
ความรู้สึกว่าตนได้ใกล้ชิดและเป็นส่วนหนึ่งของตราสินค้า ซึ่งร้อยละ 78 ของคนกลุ่มนี้ มีความ
ประสงค์ที่จ ะได้ร ับ ข้อมูลผ่านทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือผ่าน Brand Ambassador
(สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส, 2559)
จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น ลักษณะประชากร
ประกอบไปด้วย เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ระดับการศึกษา เป็นต้น โดยประชากรศาสตร์อาจรวมถึง
ขนาดประชากร โครงสร้าง และการเปลี่ยนแปลงของประชากร ดังนั้นงานวิจัยเล่มนี้จึงต้องการศึกษา
ลักษณะของประชากรที่เหมาะสมกับสถาบันการศึกษา อาทิ เพศ ภูมิลำเนา เกรดเฉลี่ย มหาวิทยาลัย
ที่กำลังศึกษา อาชีพผู้ปกครอง รายได้ครอบครัวโดยเฉลี่ยต่อเดือน เพื่อให้สามารถกำหนดกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยได้อย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
อย่างไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมของ ละอองดาว แก้วดี สุณีย์ ล่องประเสริฐ และ
พิมพ์แพร พุทธิชีวิน (2557) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ โดยใช้ตัวแปรอิสระ
ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง นับถือศาสนาพุทธ
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 2.51-3.00 ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และรายได้ของผู้ปกครองอยู่ในช่วง
ระหว่าง 15,001-20,000 บาท โดยมีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่ อระดับบัณฑิตศึกษา โดยด้านที่มี
ความสัมพันธ์สูงสุด คือ มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษา รองลงมา คือ คณะที่สังกัด ส่วนด้านศาสนาและ
ด้านเกรดเฉลี่ยมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาน้อยที่สุด
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สุภัสตรา จันทรา (2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจด้านการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) จากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 7 คณะ รวมทั้งสิ้น 400 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาในหลักสูตรภาคพิเศษ ใน
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน รายได้เฉลี่ย
20,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทำงานระหว่าง 1-3 ปี และศึกษาอยู่ในคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ และ วิศวกรรมศาสตร์ ตามลำดับ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีที่แตกต่างกัน อันได้แก่ ปัจจัยด้านหลักสูตร ด้านสถานศึกษาเดิมระดับปริญญาตรี
ด้านประสบการณ์ในการทำงาน และด้านคณะที่กำลังศึกษา ยกเว้น ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน
ปรียานุช อินเทวา (2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทในต่างประเทศ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี มีสถานภาพ
โสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด รายได้เฉลี่ย 10,001–20,000 บาทต่อเดือน และมี
อาชีพเป็นนักเรียน นักศึกษา มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และจากการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
ส่วนใหญ่ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ยกเว้นระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศแตกต่างกัน
รัชตนันท์ หมั่นมานะ (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย กำลังศึกษาในระดับชั้น
ปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ และมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการวิจัย พบว่า ปัจจัย
ด้านประชากรส่วนใหญ่ ได้แก่ ชั้นปีที่กำลังศึกษา คณะที่กำลังศึกษา และภูมิลำเนาที่แตกต่างกันมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพแตกต่างกัน ยกเว้น เพศ
ที่แตกต่างกันไม่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พรรณพนัช จันหา (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญา
โทที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-23 ปี เกรด
เฉลี่ยสะสม 2.51-3.00 เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนและวิทยาเขตบางเขน
ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2557 จากการวิ จ ั ย พบว่ า กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเพศชายและหญิ ง ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่
แตกต่างกัน เช่นเดียวกับปัจ จัยส่วนบุคคลในด้านอายุ และเกรดเฉลี่ยสะสม ซึ่งไม่สอดคล้ องกับ
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สมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน สถานภาพการศึกษาที่ต่างกัน และ
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที ่ ศ ึ ก ษาในวิ ท ยาเขตต่ า งกั น มี ค วามต้ อ งการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาโทที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แตกต่างกัน
อาภรณ์ เชี่ยวชาญเกษตร (2551) ศึกษาเรื่อง เหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ของนักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย
มีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
สถาบันการศึกษาของรัฐ เป็นนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2550 รายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,000-30,000 บาท ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ สถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่นักศึกษากำลังศึก ษา และ
รายได้ที่ต่างกัน มีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน
อินท์อร ไตรศักดิ์ (2557) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในสำนักงานการอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา จากการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองประกอบ
อาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว รายได้ครอบครัวต่อเดือน 10,001-15,000 บาท และให้ความสนใจเข้า
ศึกษาต่อในสำนักงานการอาชีวศึกษามากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 โดยผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านเพศ และระดับชั้นการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการแตกต่างกัน เนื่องจากเพศชายอาจมีความสนใจเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพมากกว่าเพศ
หญิงจึงทำให้เกิดการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ อาทิ การสอบถามจากบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ในการแนะแนว
การศึกษา ซึ่งต่างจากด้านอาชีพของผู้ปกครอง และรายได้ครอบครัวต่อเดือนแตกต่างกัน มี การรับรู้
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการไม่แตกต่างกัน
ดวงฤทัย แก้วคำ และ วิมลพรรณ อาภาเวท (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตดุสิต จากการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผู้ปกครองประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะ
ประชากรกับการรับรู้การสื่อสารการตลาดของมหาวิทยาลัยในเขตดุสิต โดยผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า เพศ ภูมิลำเนา ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง อาชีพของผู้ปกครอง และรายได้ของครอบครัว
ต่อเดือนต่างกันมีการรับรู้การสื่อสารการตลาดโดยรวมไม่แตกต่างกัน
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ปรีณาภา ทาระขจัด (2560) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการของกิจการเพื่อสังคม อา-ชีฟ (A-Chieve Social Enterprise) กับกระบวนการตัดสินใจของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน
385 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่ าง 16-19 ปี ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายได้เฉลี่ยของครอบครัวอยู่ระหว่าง 30,000-40,000 บาท และมี
การใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื ่ อ งมื อ ในการวิ จ ั ย ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานศึกษา แผนการเรียน และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวไม่ได้มีผลต่อการรับรู้การสื่อสารการตลาดซึ่งนำไปสู่กระบวนการ
ตัดสินใจที่แตกต่างกัน
ธนวรรณ รั ก อู ่ (2557) ศึ ก ษาเรื ่ อ ง การตั ด สิ น ใจเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
กาญจนบุรี โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จำนวน 300 คนเป็นเพศหญิงมากที่สุด อายุระหว่าง 19-20 ปี ศึกษาที่คณะครุศาสตร์ ผู้ปกครอง
ประกอบอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว มีรายได้เฉลี่ย 10,000-20,000 บาท มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด
กาญจนบุรี จากผลการวิจัยพบว่า เพศ อายุ อาชีพของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง
และภูมิลำเนาที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีไม่แตกต่าง
กัน ส่วนปัจจัยอื่น ๆ คือ คณะที่สังกัดต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรีต่างกัน
ลลวรรณ เปรมประเสริฐ (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าศึกษาในคณะดุริ
ยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าศึกษาใน
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 14 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 212 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ภูมิลำเนาส่วน
ใหญ่อาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านภูมิลำเนาที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
แตกต่างกัน ส่วนด้านเพศ สมาชิกในครอบครัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านดนตรี และรายได้ของผู้ปกครองที่
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรไม่แตกต่างกัน
อุษณีย์ แจ่มใส (2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ศึกษาใน
ระดับชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต โดยเลือกศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเกรดเฉลี่ย
ระหว่าง 2.20-2.99 บิดาและมารดาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว รายได้ของผู้ปกครองเฉลี่ยเดือนละ
30,001-60,000 บาท บิ ด าและมารดาสำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี ภ ู ม ิ ล ำเนาอยู่
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และมีการเข้าศึกษาต่อโดยสมัครสอบตรงกับมหาวิทยาลัย จากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า นักศึกษาที่เลือกกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษา อาชีพบิดา ระดับการศึกษาของบิดาที่
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรังสิตแตกต่างกัน ส่วนเพศ คะแนนเฉลี่ยสะสม
อาชีพมารดา รายได้ผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของมารดา ภูมิลำเนา และวิธีการสมัครเข้าศึกษาต่อไม่
มีความแตกต่างกัน
จากการทบทวนทฤษฎี แนวคิด เอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผ ู้วิจัยพบว่า
ลั กษณะประชากรมีความสำคัญ อย่างมาก เนื่องจากเป็นตัวกำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำมาวาง
แผนการสื่อสารการตลาด รวมถึงได้มีการศึกษาลักษณะของ Generation Z ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคนที่
กำลังมีบทบาทในรั้วมหาวิทยาลัยที่ต่างจาก Generation อื่น ๆ ทำให้หลายภาคส่วนต้องทำการปรับ
รูปแบบการทำการตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น และจากงานวิจัยข้างต้นส่วน
ใหญ่พบว่า ลักษณะประชากรที่ต่างกันไม่ได้ส่งผลต่อการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการหรือ
ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายทั้งเพศหญิงและช าย
ต่างต้องการศึกษายังสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จึงมีการเข้าถึงเครื่องมือการสื่อสารต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว ที่สำคัญการรับรู้ คุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคยังมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ หากมีการ
รับรู้คุณค่าตราสินค้า ก็จะทำให้เกิดการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้ง การรับรู้การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการยังเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ช่วยโน้มน้าวหรือชักจูงกลุ่มเป้าหมายให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าหรือบริการ พร้อมทั้งการบริหารความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤตที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการ
ใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อให้แผนการดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ด้วย
เหตุนี้ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน” ว่ามีความสัมพันธ์ หรือแตกต่างกัน
อย่างไร ผู้วิจัยได้ค้นคว้าทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เพื่อนำมาเป็นรูปแบบ
และทิศทางในการกำหนดตัวแปรและการตั้งสมมติฐาน และเพื่อพิสูจน์ผลงานวิจัยในครั้งนี้ว่ามีความ
สอดคล้ อ งหรื อ ขั ด แย้ ง กั บ งานวิ จ ั ย เหล่ า นี ้ ห รื อ ไม่ รวมทั ้ ง นำมาเป็ น แนวทางในการออกแบบ
แบบสอบถามและการวิเคราะห์เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้
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2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย
การบริหารความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤตของมหาวิทยาลัยเอกชน

การรับรู้คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity)
ตระหนักรู้ในตราสินค้า
การรับรู้คุณภาพ
การเชื่อมโยงต่อตราสินค้า
การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
การโฆษณา
การประชาสัมพันธ์
การส่งเสริมการขาย
การตลาดเชิงกิจกรรม

ภาพที่ 2.11 กรอบแนวคิดการวิจัย

การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน” ผู้วิจัยได้เลือกใช้การวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed
Methods Research) ซึ่งการศึกษาในลักษณะนี้ Creswell & Clark (2007 อ้างถึงใน รัตนะ บัวสนธ์,
2554) เรียกว่า การวิ จัยเชิงผสมผสาน รูปแบบที่ใช้เป็นแบบแผนเชิงสำรวจบุกเบิก (Explanatory
Design) (QUAL QUAN) ที่มีลักษณะการดำเนินงานวิจัยเป็น 2 ระยะ เริ่มต้นด้วยการใช้วิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในศึกษากับผู้ส่งสาร คือ บุคลากรฝ่ายสื่อสารองค์กรหรือฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนโยบายการดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมเพื่อวาง
แผนการรับนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และมีการใช้รูปแบบ
คำถามในการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด (Open Ended Questions) เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้ขยาย
ความหมายหรือรายละเอียดของข้อมูลได้ครบถ้วนและนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาข้อคำถามใน
การวิจัยเชิงปริมาณ หลังจากนั้นเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ในส่วนที่สองเป็นการวิจัยเชิงปริม าณ
(Quantitative Research) เป็นการศึกษากับผู้รับสาร โดยใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)
ด้ว ยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้กลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นผู้รับสาร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยเอกชนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง เป็นผู้กรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้
ออกแบบและดำเนินการศึกษาตามลำดับขั้นตอนดังนี้
3.1 ระเบียบวิธีดำเนินการวิจัย
3.2 วิธีการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ระยะ
3.2.1 ระยะที่ 1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)
3.2.2.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
3.2.2.2 วิธีการดำเนินการวิจัย
3.2.2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
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3.2.1.5 การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.2.2 ระยะที่ 2 การสำรวจ (Survey)
3.2.1.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
3.2.1.2 วิธีการดำเนินการวิจัย
3.2.1.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐาน
3.2.1.5 การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.4 การนำเสนอข้อมูล

3.1 ระเบียบวิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบการวิจัย เชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research)
แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
3.1.1 ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาในส่วนผู้ส่ง
สาร ใช้ ว ิธ ีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และมีการใช้รูปแบบคำถามในการ
สัมภาษณ์แบบปลายเปิด (Open Ended Questions) กับ บุคลากรฝ่ายสื่อสารองค์กรหรือฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนโยบายการดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมเพื่อวาง
แผนการรับนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้ง 5 แห่ง
ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 3) มหาวิทยาลัยรังสิต 4) มหาวิทยาลัย
ธนบุรี 5) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อศึกษาการบริหารความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤต
ภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3.2.2 ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการศึกษาในส่วนผู้รับ
สาร โดยใช้ ว ิธ ีว ิจ ัย เชิ งสำรวจ (Survey Research) และใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 2) มหาวิทยาลั ย
หอการค้าไทย 3) มหาวิทยาลัยรังสิต 4) มหาวิทยาลัยธนบุรี 5) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อศึกษา
ปัจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทย
ของมหาวิทยาลัยเอกชน
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3.2 วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน” ผู้วิจัยได้เลือกเครื่องมือเพื่อนำมาใช้ในการศึกษา
ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.2.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)
3.2.1.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
1) ผู้ให้ข้อมูลหลัก
การวิจ ัย เชิง คุณภาพ (Qualitative Research) ใช้ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth
Interview) เป็นวิธีการวิจัย ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อิงทฤษฎีความน่าจะ
เป็ น (Nonprobability Sampling) โดยใช้ ก ารเลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) และใช้วิธีก ารเก็บข้อมูล จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant Interview) ซึ่งเป็นผู้ที่
สามารถให้ข้อมูลได้อย่างลึกซึ้ง ผู้วิจัยจึงเลือกเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากรฝ่ายสื่อสารองค์กร
หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนโยบายการดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรม
เพื่อวางแผนการรับนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 3) มหาวิทยาลัยรังสิต
4) มหาวิทยาลัยธนบุรี 5) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต แห่งละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน โดยใช้คำถาม
ปลายเปิด โดยบุคคลที่ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์มีดังนี้
(1) ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานา ปัจฉิมนันท์
รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(3) อาจารย์อรรถยา สุนทรายน
รองผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรังสิต
(4) ดร.พนัส อุณหบัณฑิต
ผู้อำนวยการฝ่ายแนะแนวและประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธนบุรี
(5) ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
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2) แนวคำถามที่ใช้ในการศึกษา
สำหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ได้มีการพัฒนาแนวคำถามมาจาก
สุนันทิกา ปางจุติ (2552) โดยมีแนวคำถามดังนี้
(1) มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤต
ของมหาวิทยาลัยเอกชนอย่างไร
1. การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเอกชน
1.1 การระบุ ค วามเสี ่ ย ง (Risk identification) ของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น
อย่างไร
1.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk analysis) ของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับ
ใด
1.3 การจัดการความเสี่ยง (Risk treatment) ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร
1.4 ก า ร ต ิ ด ต า ม ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ค ว า ม เ ส ี ่ ย ง ( Risk monitoring and
assessment)
2. การแก้ ไ ขภาวะวิ ก ฤต (Crisis Containment) ของมหาวิ ท ยาลั ย เป็น
อย่างไร
(2) มหาวิทยาลัยมีการสื่อสารในภาววะวิกฤตเพื่อสร้างการรับรู้โดยใช้เครื่องมือ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการใดมากที่สุด
(3) การสร้างการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของมหาวิทยาลัยในภาวะวิกฤต
1. การสร้ า งการตระหนั ก รู ้ ใ นตราสิ น ค้ า ( Brand Awareness) ของ
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร
2. การสร้างการรับรู้ถึงคุณภาพ (Perceived Quality) ของมหาวิทยาลัย
เป็นอย่างไร
3. การสร้างการรับรู้ถึงความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า (Brand Associations)
ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร
(4) ข้อเสนอแนะด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤตการศึกษาไทย
3.2.1.2 วิธีการดำเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกบุคคลเป้าหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเป็นผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาวิธีการเขียนประเด็นคำถามจากแนวคิด วัตถุ ประสงค์ของงานวิจัย รวมถึง
คำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้การกำหนดขอบเขตและเนื้อหาของคำถามมีความชัดเจน
ขั้นตอนที่ 3 นำข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสัมภาษณ์
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ขั้นตอนที่ 4 นำแบบสัมภาษณ์ที่สร้างแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนำมาหาจุดบกพร่อง
ในการตั้งแนวคำถามการสัมภาษณ์ จากนั้นนำมาปรับปรุงเพื่อดำเนินการในขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 5 ผู้วิจัยติดต่อนัดวันสัมภาษณ์กับผู้ให้สัมภาษณ์ พร้อมจัดทำแนวคำถาม
(Interview Guide) ที่ใช้ในสัมภาษณ์
ขั้นตอนที่ 6 เมื่อถึงวันนัดหมาย ขออนุญาตบันทึกข้อมูลจากการสนทนาด้วยเครื่อง
บันทึกเสียงและแจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบถึงการนำข้อมูลที่ได้นั้นจะนำไปใช้ในการทำวิทยานิพนธ์แต่
เพียงเท่านั้น เพื่อสร้างความไว้วางใจต่อกัน
ขั้นตอนที่ 7 ดำเนินการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์
ขั้นตอนที่ 8 สรุปข้อมูลในส่วนของการอภิปรายผล และนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาข้อ
คำถามในระยะที่ 2 คือการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อหาคำตอบจากกลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเอกชน
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่
3.2.1.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-Depth Interview) โดยใช้สมุดจดภาคสนาม (Field Note) และเครื่องบันทึกเสียง เพื่อ
สามารถนำมาถอดบทความหรือนำมาทบทวนเนื้อหาได้อีกครั้ง ซึ่งผู้วิจัยยังมุ่งเน้นพัฒนาแนวคำถามมา
จากกรอบแนวคิดพื้นฐานมาประยุกต์ใช้ในการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยดำเนินการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูล
หลัก (Key Informant Interview) อันได้แก่ บุคลากรฝ่ายสื่อสารองค์กรหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
สนับสนุนนโยบายการดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมเพื่อวางแผนการรับนักศึกษา
ใหม่ ของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 5 แห่ง ที่อนุญาตให้
ดำเนินการวิจัย ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 3) มหาวิทยาลัยรังสิต
4) มหาวิทยาลัยธนบุรี 5) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต แห่งละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน โดยมีกำหนดการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนสิงหาคม 2562
3.2.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (InDepth Interview) มาวิเคราะห์ข้ อ มูล โดยอาศัยกรอบแนวคิ ด ทฤษฎีที่เกี่ ยวข้ อ งมาเป็น กรอบ
แนวทางในการศึกษากระบวนการการสร้างคุณค่าตราสินค้า และกระบวนการการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ ที่มหาวิทยาลัยดังกล่าวได้เลือกใช้ในการบริหารความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤต
ภายใต้วิกฤตจำนวนนักศึกษาลดลง ซึ่งจะเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่จะนำไปสู่คำตอบในการศึกษา
3.2.1.5 การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
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ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Methodological Triangulation) เพื่อให้
ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ และป้องกันความผิดพลาด จะต้องมีการตรวจสอบดังนี้ (สุภางค์ จันทวานิช,
2554)
1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulate) เป็นการพิส ูจน์ความ
ถูกต้องของข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่าง ๆ ถูกต้องหรือไม่ โดยพิจารณาจากแหล่งเวลา และแหล่งบุคคล
ที่ต่างกัน ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่
2) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulate) เป็นการตรวจสอบว่า
ถ้าผู้วิจัยใช้ทฤษฎีที่ต่างจากเดิม จะให้การตีความข้อมูลต่างกันมากน้อยเพียงใด
3) การตรวจสอบสามเส้ า ด้ า นผู ้ ว ิ จ ั ย (Investigation Triangulate) เป็ น การ
ตรวจสอบว่าผู้ศึกษาวิจัยแต่ละคนจะได้ข้อมูลต่างกันอย่างไร
3.2.2 การสำรวจ (Survey)
3.2.2.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ส ำ ห ร ั บ ก า ร ว ิ จ ั ย เ ช ิ ง ป ร ิ ม า ณ ( Quantitative Research) โ ด ย ใ ช ้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม
(Questionnaire) เป็นวิธีการวิจัย ซึ่งประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั ้ น ปี ท ี ่ 1 ของมหาวิ ท ยาลั ย เอกชนในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลทั ้ ง 5 แห่ ง ได้ แ ก่ 1)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 3) มหาวิทยาลัยรังสิต 4) มหาวิทยาลัยธนบุรี 5)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 รวม
ทั้งสิ้น 22,224 คน (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2562b) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตาราง 2 จำนวนประชากรที่ใช้ในการศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชน
จำนวนประชากร (คน)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
7,712
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
4,560
มหาวิทยาลัยรังสิต
4,371
มหาวิทยาลัยธนบุรี
3,007
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2,574
รวม
22,224
แหล่งที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2562b)
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2) ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นการใช้สูตรการคำนวณกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ทราบจำนวน
ประชากรของ Taro Yamane (1967 อ้างถึงใน พัชนี เชยจรรยา, 2558) ซึ่งมีสูตรในการคำนวณ ดังนี้
n

=

N
1+N(e2 )

โดยที่

n
=
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N
=
ขนาดประชากร
e
=
ความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง
สำหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้กำหนดระดับความเชื่อมั่น 95% นั้นคือยอมให้คลาดเคลื่อน
ได้ 5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าได้ขนาดตัวอย่าง ดังนี้
แทนค่า

n

=

22,224
1+22,224(0.052 )

n
=
393 คน
ดังนั้น จะได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 393 คน และเพื่อลดจำนวนความ
ผิดพลาดในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้เพิ่มจำนวนกลุ่มตัวอย่างเป็นทั้งหมด 400 คน
3) การสุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Stage sampling)
ได้แก่ การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และมีการเลือกกลุ่มตัว อย่างแบบอิง
ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ได้แก่ การสุ่มตัว อย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified
Random Sampling) และการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยมีรายละเอียดใน
แต่ละขัน้ ตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลจาก
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้ง
5 แห่ง โดยคัดเลือกมหาวิทยาลัยจากจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มากที่สุด 5 อันดับ
ของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่อนุญาตให้ดำเนินการวิจัย ได้แก่ 1)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 3) มหาวิทยาลัยรังสิต 4) มหาวิทยาลัยธนบุรี 5)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
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ขั้นที่ 2 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Proportionate Stratified Sampling) โดยมีการ
แบ่งกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรของมหาวิทยาลัยเอกชนในแต่ละแห่ง ซึ่งมีการใช้สูตรในการ
คำนวณ ดังนี้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม =

ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด x ขนาดประชากร
ขนาดประชากรทั้งหมด

สำหรับการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นสัดส่วนกับประชากรในแต่ละกลุ่ม สามารถแสดงกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยได้ ดังนี้
ตาราง 3 จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
มหาวิทยาลัยเอกชน
จำนวนประชากร (คน)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
7,712
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
4,560
มหาวิทยาลัยรังสิต
4,371
มหาวิทยาลัยธนบุรี
3,007
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2,574
รวม
22,224
แหล่งที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2562b)

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (คน)
139
82
79
54
46
400

ขั้นที่ 3 ใช้การสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างตามความสะดวกหรือความง่ายต่อการรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยจะเลือกเก็บข้อมูลกับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 และไม่ได้กำหนดคุณสมบัติอื่น อาทิ คณะหรือสาขาวิชามาเป็นเกณฑ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 400 คน
4) แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้มีการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 5 ตอน โดย
มีการพัฒนาแนวคำถามมาจาก Sachdeva (2015) และ สุภัสตรา จันทรา (2560) ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ภูมิลำเนา เกรดเฉลี่ยชั้น ม.6 หรือ
เทียบเท่า มหาวิทยาลัยเอกชนที่กำลังศึกษา จำนวน พี่/น้อง ในครอบครัว และรายได้ครอบครัวเฉลี่ย
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ต่อเดือน ซึ่งลักษณะคำถามเป็นคำถามปลายปิด (Close Ended Question) แบบให้เลือกคำตอบ
(Check List) และเลือกตอบได้เพียงข้อเดียว รวมจำนวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 การรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคที่มีต่อมหาวิทยาลัยเอกชน ได้แก่ ตระหนักรู้
ในตราสินค้า การรับรู้คุณภาพ และการเชื่อมโยงต่อตราสินค้า ลักษณะคำถามเป็นคำถามปลายปิดซึ่ง
ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นรูปแบบคำถาม และใช้การประมาณค่าจากมาตรวัดลิ
เคิร์ท (Likert Scale) รวมจำนวน 10 ข้อ
ตอนที่ 3 การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผู้บริโภคที่มีต่อมหาวิทยาลัยเอกชน
ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาดเชิงกิจกรรม ลักษณะ
คำถามเป็นคำถามปลายปิดซึ่งใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นรูปแบบคำถาม และใช้
การประมาณค่าจากมาตรวัดลิเคิร์ท (Likert Scale) รวมจำนวน 17 ข้อ
ตอนที่ 4 การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชน ได้แก่ การ
แสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก และการตัดสินใจ ลักษณะคำถามเป็นคำถามปลายปิดซึ่งใช้
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นรูปแบบคำถาม และใช้การประมาณค่าจากมาตรวัดลิ
เคิร์ท (Likert Scale) รวมจำนวน 10 ข้อ
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการ
สื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของ
มหาวิทยาลัยเอกชน โดยใช้คำถามเปิด (Open Ended or Unstructured Question) ลักษณะของ
แบบสอบถามจะเป็นการเติมความคิดเห็น
สำหรับแบบสอบถามในส่วนที่ 2, 3, 4 มีลักษณะคำถามเป็นคำถามปลายปิดซึ่งใช้มาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) เป็นรูปแบบคำถาม และใช้การประมาณค่าจากมาตรวัดลิเคิร์ท (Likert
Scale) เป็น เกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่ส ุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ดังนี้
ระดับมากที่สุด
หมายถึง
5 คะแนน
ระดับมาก
หมายถึง
4 คะแนน
ระดับปานกลาง
หมายถึง
3 คะแนน
ระดับน้อย
หมายถึง
2 คะแนน
ระดับน้อยที่สุด
หมายถึง
1 คะแนน
การกำหนดเกณฑ์ เ พื ่ อ แปลความหมายค่ า เฉลี ่ ย ซึ ่ ง คำนวณระดั บ ค่ า เฉลี่ ย
(Arithmetic Mean) โดยกำหนดช่วงของการวัดระดับ (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2555) ดังนี้
คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ำสุด
ระดับค่าเฉลี่ย =
จำนวนชั้น

100

=

(5−1)
5

=
0.8
จากการคำนวณดังกล่าว สามารถแสดงเกณฑ์การแปลความของคะแนนเฉลี่ยใน
แบบสอบถาม ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
4.21 – 5.00
ระดับมากที่สุด
3.41 – 4.20
ระดับมาก
2.61 – 3.40
ระดับปานกลาง
1.81 – 2.60
ระดับน้อย
1.00 – 1.80
ระดับน้อยที่สุด
3.2.2.2 วิธีการดำเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค้นคว้าจากตำรา เอกสาร บทความต่าง ๆ ทฤษฎี หลักการ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา และข้อมูลที่ได้จากวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนด
ขอบเขตของการวิจัยและการสร้างแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 2 กำหนดขอบเขตและโครงสร้างเนื้อหาของแบบสอบถามตามตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาและวัตถุประสงค์ โดยเรียงลำดับตามลักษณะของคำถามและแยก
เป็นหมวดหมู่ตามกรอบแนวคิดของงานศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 จัดพิมพ์แบบสอบถามและเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (Content
Validity) จากนั้นนำแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงแก้ไข
ขั้นตอนที่ 4 สร้างแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง
3.2.2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณมีแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย 2
ส่วน คือ
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล
ความคิดเห็นจากตัวแปร คือ ปัจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
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ตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน ของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 ชุด โดยมี
ขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้
(1) ดำเนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย
เอกชนทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2) มหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย 3) มหาวิทยาลัย
รังสิต 4) มหาวิทยาลัยธนบุรี 5) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในเดือนตุลาคม 2562 โดยผู้วิจัยได้ทำการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทางออนไลน์
(2) ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบสอบถามในเบื้องต้น
และแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2) ข้อมูล ทุติย ภูมิ (Secondary Data) โดยการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมด จาก
วารสารที่สามารถอ้างอิงได้ ผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หนังสือ บทความศึกษา รวมถึงแหล่งข้อมูล
ที่เผยแพร่ผ่านสื่อทางอินเทอร์เน็ต เพื่อประกอบการค้นคว้าและสร้างแบบสอบถาม
3.2.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
ของแบบสอบถาม และนำแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้วไปวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1) การวิเคราะห์ข้อมูล
(1) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ภูมิลำเนา
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มหาวิทยาลัยเอกชนที่กำลังศึกษา รายได้ครอบครัว
เฉลี ่ ย ต่ อ เดื อ น โดยใช้ ส ถิ ต ิ เ ชิ ง พรรณนา (Description Statistics) ด้ ว ยการแจกแจงความถี่
(Frequency) แสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
(2) การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล การรั บ รู ้ข องผู้ บริ โ ภคที ่ม ี ต่ อ คุ ณ ค่า ตราสิ น ค้า ของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Description
Statistics) ซึ่งประกอบด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
เพื่อใช้วิเคราะห์เกี่ยวกับระดับการรับรู้ คุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภค โดยนำเสนอในรูปแบบตาราง
ควบคู่กับการบรรยาย
(3) การวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีต่อมหาวิทยาลัย
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) ซึ่ง
ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้วิเคราะห์
เกี่ยวกับระดับการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผู้บริโภค โดยนำเสนอในรูปแบบตาราง
ควบคู่กับการบรรยาย
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(4) การวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Description
Statistics) ซึ่งประกอบด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
เพื่อใช้วิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความสำคัญในการตัดสินใจของผู้บริโภค โดยนำเสนอในรูปแบบตาราง
ควบคู่กับการบรรยาย
(5) นำข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากแบบสอบถามส่วนที่ 5 มาสรุปหรือวิเคราะห์ใน
ลักษณะการบรรยายเชิงพรรณนา
2) การทดสอบสมมติฐาน
(1) การรับรู้คุณค่าตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน โดยใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
(2) การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยเอกชน มี
ความสั ม พั น ธ์ ก ั บ การตั ด สิ น ใจเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภ ายใต้ ว ิ ก ฤตการศึ ก ษาไทยของ
มหาวิทยาลัยเอกชน โดยใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient)
(3) การรับรู้คุณค่าตราสินค้าและการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ของมหาวิทยาลัยเอกชน สามารถพยากรณ์การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤต
การศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน โดยนำผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 1 และ 2 มาวิเคราะห์โดย
ใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และมีการคัดเลือกตัวแปรอิสระ
เข้าสมการถดถอยโดยการเพิ่มตัวแปรอิสระแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise)
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จะมีค่าระหว่าง -1.00 ถึง + 1.00 ดังนี้ (พัชนี เชยจรรยา, 2558)
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 1 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่าง
สมบูรณ์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ -1 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์เชิงลบอย่าง
สมบูรณ์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กัน
สำหรับเกณฑ์การอธิบายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดยทั่วไปอาจใช้เกณฑ์ดังนี้ (Bartz, อ้าง
ถึงใน วิเชียร เกตุสิงห์, 2547)
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระดับของค่าความสัมพันธ์
0.00 – 0.20 ระดับต่ำมาก
0.21 – 0.40 ระดับต่ำ
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0.41 – 0.60 ระดับปานกลาง
0.61 – 0.80 ระดับสูง
0.81 – 1.00 ระดับสูงมาก
3.2.1.5 การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
สำหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็น วิธีการวิจัย จึงได้ทำการทดสอบหาความ
เที่ยงตรง (Validity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถามดังต่อไปนี้
1) การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่องมือ โดยวิธีคำนวณค่าดัชนีความ
สอดคล้ อ ง (Indexes of Item-Objective Congruence = IOC) ซึ ่ ง มี ก ารนำแบบสอบถามไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบหาความเที่ยงตรงและความเหมาะสมของเนื้อหา โดยมีการกำหนดระดับ
แสดงความคิดเห็น 3 ระดับ คือ +1, 0, -1 ซึง่ แต่ละระดับมีความหมายดังนี้
+1 = คำถามสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด
0 = ไม่แน่ใจว่าคำถามสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด
-1 = คำถามไม่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด
นอกจากนี้จะมีการคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร ดังนี้
IOC

∑R

=

N

โดยที่

IOC =
ค่าดัชนีความสอดคล้อง
∑R =
คะแนนรวม
N
=
จำนวนผู้เชี่ยวชาญ
ค่าดัช นีความสอดคล้องที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ค่า 0.50 แสดงถึง
แบบสอบถามข้อนั้น ๆ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หากค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าน้อยกว่า
0.50 ถือได้ว่าแบบสอบถามข้อนั้น ๆ ไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จะต้องทำการตัดคำถามนั้น
ออกไปหรือทำการปรับปรุงคำถามข้อนั้นใหม่ ซึ่งผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบสอบถามที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีค่าเท่ากับ 0.728
2) การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการนำแบบสอบถามที่ได้ไปทำการ PreTest กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน นำมาหาค่าความเชื่อมั่นผ่านการใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาค
รอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
สูตร α =

𝑘
𝑘−1

{1 −

∑ 𝑠𝑖2
𝑆𝑡2

}
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α
= ค่าความเที่ยงของเครื่องมือ
k
= จำนวนข้อของเครื่องมือ
Si
= ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ
St
= ความแปรปรวนของคะแนนทุกข้อ
เมื่อแทนค่าสัญลักษณ์ต่าง ๆ และคำนวณผลแล้ว ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟามากกว่า 0.7 ขึ้น
ไป ซึ่งแบบสอบถามอยู่ในเกณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือได้ ดังนี้
ตาราง 4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ตัวแปร
การรับรู้คุณค่าตราสินค้า
การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
การตัดสินใจ

จำนวนข้อคำถาม
10
17
10

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
0.863
0.857
0.919

3.3 การนำเสนอข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ใช้การศึกษา 2 รูปแบบ ทั้งในส่วนของผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งในส่วนของผู้ส่ง
สารจะเป็นบุคลากรฝ่ายสื่อสารองค์กรหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนโยบายการดำเนินงาน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมเพื่อวางแผนการรับนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัยเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกในด้านกลยุทธ์ กระบวนการ และขั้นตอน
ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤตการศึกษาไทย และนำไปสู่การสร้างการรับรู้
คุณค่าตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทย และในส่วนของผู้รับสาร ได้ทำการวิจัยกับกลุ่มนักศึกษา
ปริญญาตรีปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยเอกชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ดังนั้น ผลการวิจัยจะนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 2 ส่วน ในลักษณะของ
การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ซึ่งในการนำเสนอจะเริ่มจากขั้นตอนที่ใช้ในการบริหาร
ความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤตการศึกษาไทย และนำไปสู่กระบวนการสร้างคุณค่าตราสินค้าใน
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ขั้นตอนต่าง ๆ ผ่านการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการรวมทั้งกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ของ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ตลอดจนผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นปัจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน” ผู้วิจัยได้เลือกใช้การวิจัยเชิงผสมผสาน
(Mixed Methods Research) มีลักษณะการดำเนินงานวิจัยเป็น 2 ระยะ เริ่มต้นในส่วนที่ 1 ด้วยการ
ใช้ ว ิ ธ ี ก ารวิ จ ั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) และส่ ว นที ่ 2 เป็ น การวิ จ ั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) โดยมีผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษา ดังต่อไปนี้
ส่ว นที่ 1 การวิจ ัย เชิง คุ ณภาพ (Qualitative Research) ผู้ว ิจัยได้เ ก็บ ข้ อมูล โดยใช้ ก าร
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับผู้ส่งสาร คือ บุคลากรฝ่ายสื่อสารองค์กรหรือฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนโยบายการดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมเพื่อวาง
แผนการรับนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งสิ้น
จำนวน 5 คน โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดพื้นฐานของการวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 4
ตอน
ตอนที่ 1 การบริหารความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤตของมหาวิทยาลัยเอกชน
ตอนที่ 2 การสร้างการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในภาวะวิกฤต
ตอนที่ 3 การสร้างการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของมหาวิทยาลัยในภาวะวิกฤต
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤตการศึกษาไทย
ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้วธิ ี
วิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ด้วยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่างซึ่ง
เป็นผู้รับสาร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลทั้ง 5 แห่ง จำนวน 400 คน โดยผลการวิจัยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับต่อไปนี้
2.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนำเสนอผลของการวิเคราะห์ข้อมูล และเพื่อให้สื่ อความหมาย
ได้เข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยจึงกำหนดสัญลักษณ์และความหมายไว้ดังต่อไปนี้
X แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง (Mean)
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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df แทน ค่าเฉลี่ยความเป็นอิสระ (Degree of Squares)
Sig. แทน ค่านัยสำคัญทางสถิติจากการคำนวณ (Significant value)
t
แทน ค่าที่ใช้พิจารณา t-Distribution
F แทน ค่าที่ใช้พิจารณา F-Distribution
2.2 การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลการรับ รู้ของผู้บริโภคที่มีต่อคุณค่าตราสินค้าของมหาวิทยาลัย
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีต่อมหาวิทยาลัยเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ ข้ อ มูล กระบวนการตัดสิน ใจเข้ าศึ ก ษาต่ อระดั บปริ ญญาตรี ข อง
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตอนที่ 6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

4.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
4.1.1 การบริหารความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤตของมหาวิทยาลัยเอกชน
ผลการวิจัยในประเด็นของการบริหารความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤตของมหาวิทยาลัย
เอกชน จากการสัมภาษณ์บุคลากรฝ่ายสื่อสารองค์กรหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนโยบายการ
ดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมเพื่อวางแผนการรับนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัย
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้ง 5 แห่ง พบว่า มีกระบวนการดำเนินงานบริหารความ
เสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกับความเสี่ยงในด้านจำนวนนักศึกษาใหม่ที่มีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่องอันเนื่องจากปัจจัยหรืออิทธิพลต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้และวิธีจัดการภาวะวิกฤตที่
จำนวนนักศึกษาใหม่ลดลงว่ามีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน ในแต่ละมหาวิทยาลัยอย่างไร ซึ่ง
รายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้ทำการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1. การบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย 2. การแก้ไขภาวะวิกฤตของมหาวิทยาลัยเอกชน โดยสามารถอธิบายประเด็น
ดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้
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4.1.1.1 การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเอกชน
สำหรับในขั้นตอนของกระบวนการบริหารความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ การระบุ
ความเสี่ย งที่ส ่งผลกระทบต่อ มหาวิทยาลัย (Risk identification) การประเมินความเสี ่ยง (Risk
analysis) การจัดการความเสี่ยง (Risk treatment) และการติดตามประเมินผลความเสี่ยง (Risk
monitoring and assessment) เพื ่ อ ใช้ ใ นการวางแผนความเสี ่ ย งในด้ า นการลดลงของจำนวน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้
1) ขั ้ น ตอนที ่ 1 การระบุ ค วามเสี ่ ย งที ่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย (Risk
identification)
ประเด็นของการระบุความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย (Risk identification) ซึ่ง
บุคลากรฝ่ายสื่อสารองค์กรหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนโยบาย การดำเนินงาน การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมเพื่อวางแผนการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเอกชนได้เล็งเห็นความ
เสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย 4 อันดับ ได้แก่ 1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 2.
หลักสูตรหรือจำนวนมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 3. กระแสความนิยมการเรียนต่อในระดับ
ปริญญาตรีมีแนวโน้มลดลง และ 4. อื่น ๆ ซึ่งสามารถนำเสนอผลสรุปจากการสั มภาษณ์ประเด็นที่มี
ความเสี่ยงมากที่สุด ดังนี้
(1) อั น ดั บ หนึ ่ ง ได้ แ ก่ การเปลี ่ ย นแปลงโครงสร้ า งประชากร โดยทั ้ ง 5
มหาวิทยาลัยได้กล่าวถึงประเด็นของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่
ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมากที่สุด เนื่องจากเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้างและไม่สามารถ
ควบคุมได้ ซึ่งประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคที่อัตราการเกิดของประชากรชะลอตัว ส่งผลให้จำนวน
ประชากรของประเทศลดลงในที่สุด ทั้งนี้สัดส่วนประชากรวัยเด็กเริ่มลดลงในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่าน
มา สังเกตได้จากครอบครัวในปัจจุบัน จะเป็นครอบครัวขนาดเล็กและมีความหลากหลายมากขึ้น ต่าง
จากครอบครัวสมัยก่อนที่มีขนาดใหญ่จะมีบุตรจำนวนมาก เมื่อประชากรวัยเด็กเหล่านี้เติบโตเข้าสู่วัย
เจริญพันธุ์จึงทำให้สัดส่วนของประชากรวัยเจริญพันธุ์ลดลงตามไปด้วย โดยจะสวนทางกับกลุ่มผู้สูงวัย
ที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งสาเหตุเหล่านี้จึงส่งผลกระทบต่อการเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยโดยตรง
เพราะปริ ม าณของนั ก ศึ ก ษาที ่ เ ข้ า สู ่ ร ะบบมหาวิ ท ยาลั ย ย่ อ มมี จ ำนวนลดน้ อ ยลงตามไปด้ ว ย
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 1 ได้ให้ข้อมูลประเด็นนี้ว่า “ในด้านจำนวนประชากรมันเปลี่ยนคือ
เห็นได้ชัดจากจำนวนประชากรวัยเด็ก ด้วยวิธีการใช้ชีวิต พวกไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนไป จากสมัยก่อน
นิยมมีลูกจำนวนมาก บางครอบครัวมีลูก 3 คนหรือมากกว่านั้น แต่ ปัจจุบันมีจำนวนลดลงจะเฉลี่ย
ประมาณ 1-2 คน เพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่ตรงกัน แล้วเหตุผลดังกล่าวก็เป็นปัจจัยสำคัญ
นะคะ ที่จ ากเดิ มเคยมี อัตราการเกิดของประชากรจำนวนมาก แต่ แล้ว ประชากรในกลุ่มนั้นก็จะ
กลายเป็นผู้สูงอายุ เพราะฉะนั้นสัดส่วนของประชากรของผู้สูงอายุเราจะเห็นความแตกต่างค่อนข้าง
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ชัดเจน ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายโดยตรงของมหาวิทยาลัยก็คือเด็กจากมัธยมมาเข้ามหาวิทยาลัย พอมัน
ลดก็มีผลต่ออัตราจำนวนนักศึกษา”
มหาวิทยาลัย เอกชนแห่งที่ 2 กล่าวว่า “ความนิยมในการมีล ูกน้อยลงเป็นผลจากภาวะ
เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง หากย้อนไปเมื่อสมัย IMF เป็นช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ส่งผลให้หลาย
ครอบครัวมีการวางแผนในเรื่องการมีลูกที่มากขึ้น”
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 3 ได้กล่าวว่า “ถ้าในอีก 10 ปีข้างหน้า จำนวนประชากรอาจลดลง
เหลือครึ่งหนึ่งของปัจจุบัน มันก็จะทำให้จำนวนตัวเค้ก ในตลาดที่มีขนาดใหญ่ มันก็จะเหลือเล็กลงไป
ครึ่งหนึ่ง ทำให้ในภาพรวมก็คือ จำนวนกลุ่มเป้าหมายของเราที่จะสมัครเป็นนักศึกษาก็จะลดลงด้วย”
มหาวิทยาลัย เอกชนแห่งที่ 4 กล่าวว่า “อัตราการเกิด ของประชากรจากสถานการณ์ใน
ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากมีอัตราการเกิดที่ต่ ำ ดังนั้น จำนวนทรัพยากร
มนุษย์ที่มีจำกัด ทำให้ Demand น้อยกว่า Supply จนเกิดเป็นวิกฤตการณ์ดังกล่าวในที่สุด”
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 5 กล่าวว่า “จากจำนวนประชากรที่ลดลง โครงสร้างประชากรที่
เปลี ่ ย นไป ทำให้ ห มดยุ ค baby boomer แล้ ว และก็ เ ข้ า มาสู ่ ย ุ ค ของจำนวนเด็ ก ที่ เ กิ ด น้ อ ยลง
เพราะฉะนั้น เด็กเกิดน้อยลงก็เข้าสู่ระบบการเรียนประถมมัธ ยมน้อยลง มันก็เลยเป็น input ที่
ป้อนเข้ามาในระดับอุดมศึกษาน้อยลงตามไปด้วย”
(2) อันดับสอง ได้แก่ การขยายตัวของหลักสูตร และการเปิดรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรัฐบาลมีมากเกินไป โดยทั้ง 5 มหาวิทยาลัยได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่า เป็นการ
ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ “นักศึกษาน้อยกว่าจำนวนที่ เปิด รับ ” เนื่องจากในอดีตมีการผลักดันให้
มหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบเปิด และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีการเปิดเป็นจำนวนมากเพื่อรองรับกับ
จำนวนประชากรที่ต้องการศึกษา จึงทำให้มหาวิทยาลัยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเฉกเช่นในปัจจุบัน
รวมถึงในด้านการเปิดรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมีจำนวนมากเกินไป ดังที่ปรากฏให้เห็น
มาแล้วในปัจจุบัน หรือที่เรียกกันว่า TCAS เป็นระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ ซึ่งย่อ
มาจาก Thai University Central Admission System มีจำนวนการเปิดรับมากถึง 5 รอบ ทำให้
โอกาสการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรัฐบาลมีมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากอดีตที่ระบบการรับเข้าศึกษา
ต่อมหาวิทยาลัย ของรัฐ มีเ พีย งไม่กี่รอบ จึงเป็นสาเหตุห นึ่งที่ทำให้การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยเอกชนมีจำนวนลดลง อย่างไรก็ตาม พบว่า มหาวิทยาลัยบางแห่งขยายตัวอย่างไร้ทิศทาง
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีจำนวนมากขึ้นแต่ขาดประสิทธิภาพ บางหลักสูตรก็ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน อีกทั้งสถาบัน การศึกษาของรัฐที่มีชื่อเสียงบาง
แห่งก็เปิดหลักสูตรมากขึ้น และรับนิสิตนักศึกษาจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ มหาวิทยาลัยเอกชนต่าง
ได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อย
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มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 1 ได้ระบุว่า “นอกจากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปแล้วยังมีใน
ด้านการเปิดรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐบาลมีจำนวนมากเกินไป หรือที่เรียกกันว่า TCAS มีการ
เปิดรับมากถึง 5 รอบ ทำให้นักเรียนระดับชั้น ม.6 หรืออาจจะเป็น ปวช. ปวส. มีสิทธิและมีโอกาสการ
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรัฐบาลมีมากขึ้น จึงเป็น ส่วนหนึ่งที่ทำให้การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีจำนวนลดลง”
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 2 ระบุว่า “ทุกวันนี้มหาวิทยาลัยเปิดขึ้นเยอะ หรือมหาวิทยาลัย
ของรัฐที่เปิดรับเด็กเพิ่มขึ้นกว่าเดิม จากอดี ตที่พบว่า หากมีการสอบระบบเอนทรานซ์ไม่ติด นักศึกษา
จะต้องมองหามหาวิทยาลัยเอกชน หากแต่ในปัจจุบันจะเห็นว่ามหาวิทยาลัยของรัฐบาลมีการเปิดรับ
สมัครหลายรอบ ทำให้เด็กมีตัวเลือกหรือมีมหาวิทยาลัยให้เลือกมากขึ้นครับ จึงทำให้นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรังสิตลดลงเช่นเดียวกัน”
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 3 ระบุว่า “การที่เด็กมีจำนวนลดลงอีกสาเหตุหนึ่ง ก็น่าจะมาจาก
การที่มีมหาวิทยาลัย เยอะแล้ว ก็มีห ลักสูตรที่ห ลากหลายมากขึ้น ก็เหมือนกับมี Demand และ
Supply ที่ไม่ตรงกันแล้วเมื่อ Demand มันลดลง Supply เยอะขึ้น จำนวนนักศึกษาแต่ละที่ก็ต้อง
ลดลงเป็นเรื่องปกติ อันนี้ไม่ใช่แค่มหาวิทยาลัยเอกชน แต่มหาวิทยาลัยของรัฐก็ลดลงด้วยเช่นกัน”
มหาวิ ท ยาลั ย เอกชนแห่ ง ที ่ 4 กล่ า วว่ า “หลั ก สู ต รทั ้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ และเอกชน
โดยเฉพาะบางมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรมากมาย ไม่เฉพาะทาง ทำให้นักศึกษามีทางเลือกที่มากขึ้น
และทำให้ เ กิ ด การกระจายทรั พ ยากรณ์ เ หล่ า นี ้ ไ ปยั ง สถานศึ ก ษาอี ก หลายแห่ ง จนทำให้ บ าง
มหาวิ ท ยาลั ย มี จ ำนวนนั ก ศึ ก ษาที ่ น ้ อ ยในบางคณะหรื อ บางสาขาที ่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ที ่ ต ้ อ งการของ
ตลาดแรงงานและเกิดวิกฤตในที่สุด”
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 5 กล่าวว่า “วิกฤตการศึกษารอบนี้เกิดจากเกิดจากมหาวิทยาลัย
ไทยมันมีจำนวนมากเกินไป โดยรวมแล้วมีทั้งมหาวิทยาลัย ของรัฐ มหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบ
มหาวิทยาลัยเปิด มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชมงคล มหาวิทยาลัยเอกชน โดยรวม ณ ตอนนี้มีกว่า 170
สถาบัน ในขณะที่จำนวนประชากรหรือกลุ่มเป้าหมายมีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณของ
สถาบันทางการศึกษา เพราะฉะนั้นถ้าเอาจำนวนมหาวิทยาลัย 170 แห่ง หารด้วยจังหวัดที่มีอยู่ใน
ขณะนี้ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยมีเกินความจำเป็นนะครับ เนื่องจากในอดีตเรามี ความพยายามใน
นโยบายที ่ จ ะให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ออกนอกระบบ และมี ค วามพยายามที ่ จ ะทำให้ ร าชภั ฏ หรื อ บาง
มหาวิทยาลัยอยู่ในโครงสร้างที่เป็นวิทยาเขต วันนี้ทุกคนก็แยกตัวออกมาเป็นมหาวิทยาลัยหมด เลยทำ
ให้วันนี้จำนวนมหาวิทยาลัยมีมากขึ้น ซึ่งสวนทางกับจำนวนนักศึกษา”
(3) อันดับสาม ได้แก่ กระแสความนิยม (Trend) การเรียนต่อในระดับปริญญา
ตรีในระบบมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง โดย 2 ใน 5 มหาวิทยาลัยได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า การที่
เยาวชนในกลุ่ม Gen Z มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีลดลง อันเนื่องมาจากพฤติกรรม
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ที่เปลี่ยนไปจากเดิม รักในอิสระมากขึ้น ผนวกกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตที่เข้ามามีบทบาท
ต่อทุกเพศทุกวัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ ทั้งในด้านที่ดี และไม่ดี ตัวอย่างด้านดี
ของการเข้ามาของเทคโนโลยี คือการได้เข้าถึงข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีทางเลือกในการเรียนรู้
ต่อสิ่งต่าง ๆ เพิ่มขึ้น แทนที่การค้นคว้าหาข้อมูลผ่านหนังสือหรือผ่านอาจารย์แต่เพียงอย่างเดียว และ
จากประโยชน์ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดอาชีพต่าง ๆ เช่น YouTuber การขายสินค้าผ่าน
ทางออนไลน์ที่ไม่จำเป็น ต้องเรียนปริญญาตรีหรือมีต้นทุนไม่มากก็สามารถสร้างรายได้ผ่า นทาง
ออนไลน์ ซึ่งมีกลุ่มคนจำนวนไม่น้อยที่มีความคิดต่อการเรียนในระดับปริญญาตรีเป็นสิ่งที่ต้องใช้เงิน
จำนวนมาก หากนำเงินจำนวนนี้ไปใช้เป็นต้นทุนในการประกอบธุรกิจของตนจะดีกว่าการนำเงินส่วนนี้
ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพราะหากอยากทราบสิ่งใด ก็สามารถค้นคว้าและเรียนรู้ผ ่านทาง
ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จึงเป็นเหตุให้ความน่าสนใจต่อการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีลดลง อัน
เป็นปัญหาที่ทุกมหาวิทยาลัยต้องเผชิญ
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 1 ได้กล่าวว่า “ปัจจุบัน Social Media ได้นำเสนอบุคคลที่ประสบ
ความสำเร็จในระดับประเทศโดยไม่ได้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึง่ มีส่วนทำให้เด็กและเยาวชน
ที่พบเห็นสื่อ พบเห็น ข้อมูลเหล่านี้ในออนไลน์มีทัศนคติต่อการเรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยที่
เปลี่ยนไป หรือในปัจจุบันกระแส YouTuber กำลังเป็นที่นิยมมาก ทำ Content ก็สามารถสร้าง
รายได้จาก YouTube ได้อีกหนึ่งช่องทางโดยไม่มีความจำเป็นต้องศึกษาในระดับปริญญาตรี”
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 2 ได้กล่าวว่า “บางบุคคลอาจจะเริ่มเป็น YouTuber ตั้งแต่อายุ
10 ขวบ หรือเริ่มขายของตั้งแต่ 11 ขวบผ่านการสื่อสารออนไลน์ เช่น เด็ก 10 ขวบก็เริ่มอยาก
ขายสไลม์ (Slime) คือเขาก็เห็นตัวอย่างได้ง่ายจากสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเขา แล้วเขาก็เกิดพฤติกรรมการ
เล่น หรือขายสินค้าตาม YouTuber เขาก็จะมองเห็นช่องทางการได้มาซึ่งรายได้ โดยที่ไม่ต้อ งมี
ปริญญา ไม่ต้องมีการเรียนในระบบ เรียนแบบออนไลน์เท่าที่อยากจะรู้ ถ้าหากทำงานไปแล้วไม่เข้าใจ
ตรงไหนจึงค่อยไปเรียนเพิ่ม อย่างเช่น หากออกใบเสร็จหรือทำบัญชีไม่เป็น ค่อยไปเรียนเกี่ยวกับเรื่อง
การเงินหรือการบัญชีแต่เพียงอย่างเดียว หรืออาจพูดได้ว่า เรียนเท่าที่จำเป็นต้องใช้”
(4) อันดับสี่ อื่น ๆ นอกเหนือจากปัจจัย 3 อันดับข้างต้น พบว่าปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ 2
ปัจจัย ได้แก่ 1. ทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อมหาวิทยาลัยเอกชน เพราะมุมมองทีผ่ ู้ปกครองบางกลุ่มมี
ต่อมหาวิทยาลัยเอกชนว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นตัวเลือกสำรอง ถ้าสอบมหาวิทยาลัยรัฐบาลไม่
ติด ถึงจะเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเอกชน 2. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ หากปีไหนที่เศรษฐกิจไม่ดี ก็อาจ
ส่งผลกระทบต่อการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชน เนื่องจากมหาวิทยาลัยเอกชนไม่ได้รับการ
อุดหนุนงบประมาณเหมือนมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ดังนั้นค่าเทอมจึงมีราคาสูงกว่ามหาวิทยาลัยของ
รัฐ เมื่อเศรษฐกิจไม่ดี การใช้จ่ายมีขีดจำกัด ผู้ปกครองหลายคนจึงจำเป็นต้องหาสถานที่เรียนให้อยู่
ภายในงบประมาณของตน ดังเช่นคำสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่ง ระบุว่า “ด้วยภาวะ
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เศรษฐกิจหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทำให้คนหันไปเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐเนื่องจากมีค่าเทอมถูกกว่า”
นอกจากนี้ยังรวมถึงทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีการสั่งสมความเชื่อในด้านลบ
ส่งผลให้ผู้ปกครองซึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจไม่ส่งบุตรหลานมาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชน “ทัศ
คติของผู้ป กครองเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยเอกชนที่ยังมีแนวคิดแง่ลบ เช่น คิดว่าใครที่ส อบไม่ผ ่าน
มหาวิทยาลัยของรัฐจึงมาสมัครเรี ยนมหาวิทยาลัยเอกชน ทำให้ผู้ปกครองไม่กล้าอนุญาตให้ลูกหลาน
ของตนมาเรียนมหาวิทยาลัยเอกชน นอกจากนี้ยังมองว่า มหาวิทยาลั ยเอกชนสามารถเข้าได้ง่าย ไม่
ต้องสอบแข่งขัน จึงเป็นที่เรียนสำหรับเด็กที่ไม่เก่ง หรือ เด็กที่ขี้เกียจสอบแข่งขัน”
2) ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk analysis)
ประเด็นของการประเมินความเสี่ยงจะเป็นลักษณะของการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง
โดยพิ จ ารณาจากการประเมิ น โอกาสที่ จ ะเกิด ความเสี่ ย ง และความรุ น แรงของผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้ วิกฤตการศึกษาไทยของ
มหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งบุคลากรฝ่ายสื่อสารองค์กรหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนโยบาย การ
ดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมเพื่อวางแผนการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย
เอกชนได้มีแนวทางในการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยพบว่า 3 ใน 5 มหาวิทยาลัยเอกชนประเมิน
ว่าตนเองมีระดับความเสี่ยงของปัจจัยดังกล่าวในระดับเล็กน้อย ส่วน 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยประเมินว่า
ตนเองมี ค วามเสี ่ ย งระดั บ ปานกลาง และส่ ว นที ่ เ หลื อ มี ค วามเสี ่ ย งในระดั บ ปานกลางถึ ง มาก
เนื่องมาจากในแต่ละมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีการรับรู้ผลกระทบก่อนการเกิดวิกฤต จึงทำให้สามารถ
เตรียมการในสิ่งที่สามารถกระทำได้ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้จำนวนนักศึกษาไม่ลดไปมากกว่าปีที่ผ่านมา อาทิ
มีการปรับรูปแบบการรับสมัครเข้าศึกษาให้มีความง่ายมากกว่าระบบการรับสมัครเข้าศึ กษาของ
รัฐบาลที่อาจก่อให้เกิดความยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายในหลายขั้นตอนของการสมัครเข้าศึกษาต่อ หรือ
บางมหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีความชัดเจน ซึ่งสามารถทำการตลาดได้อย่าง
แม่นยำและให้ผลตอบรับที่ดี โดยสามารถนำเสนอระดับของปัจจัยเสี่ยงในแต่ละมหาวิ ทยาลัยได้
ดังต่อไปนี้
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 1 ได้กล่าวว่า “สำหรับระดับความเสี่ยงถือว่า ต่ำ ซึ่งมหาวิทยาลัย
กรุงเทพยังไม่ได้รับผลกระทบจำนวนมากจากปัจจัยดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถวางใจได้ใน
อนาคต เนื่องด้วยจำนวนประชากรที่มีจำนวนน้อยลง” อย่างไรก็ตามหากพิจารณาสถิติการเข้าศึกษา
ต่อย้อนหลัง จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันอัตราการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพอยู่ในภาวะทรงตัว ซึ่งมีความสอดคล้องกับจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีชั้น
ปีที่ 1 โดยมีข้อมูลทางสถิตย้อนหลัง 5 ปี ได้แก่ ปี 2557 มีจำนวน 6,721 คน ปี 2558 มีจำนวน
7,677 คน ปี 2559 จำนวน 8,226 คน ปี 2560 มีจำนวน 5,871 คน และปี 2561 มีจำนวน 7,712
คน (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2562c) จากจำนวนนักศึกษาดังกล่าวพบว่า อัตราการ
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เข้าศึกษาต่อมีลักษณะลดลง และเพิ่มขึ้นในบางปี และหากเปรียบเทียบระหว่างปี 2557 กับปี 2561
จะพบว่ามีจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นผลให้ระดับความเสี่ยงยังอยู่ในระดับต่ำ
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 2 กล่าวว่า “ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอยู่ในระดับ
ต่ำ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในระยะสั้น โดยนักศึกษายังคงมีจำนวนศึกษาต่อคงที่และมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น ก็ไม่รู้ว่าเป็นผลมาจากความยุ่งยากของ TCAS หรือเป็นเพราะมหาวิทยาลัยมีการทำการตลาด
ที่เพิ่มกลุ่มเป้าหมายอื่นเข้ามา เช่น กลุ่มปวช./ปวส. GED กศน. เพิ่มกลุ่มที่เป็นต่างชาติขึ้นมา ทำให้
จำนวนนักศึกษาของเราไม่ได้ลดลงมาก”
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 3 ได้มีการประเมินความเสี่ยงพบว่าไม่ได้รับผลกระทบมากนัก
เช่นกัน และได้กล่าวว่า “ตอนนี้ยังไม่กระทบ เนื่องจากมหาวิทยาลัยของเรา มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
ทำให้มีการสื่อสารเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ข่าวสารการรับสมัครต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ส่วนคนที่มา
สมัคร ส่วนมากก็มาจากญาติหรือคนสนิททำให้จำนวนนักศึกษาก็สูงขึ้น”
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 4 กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีความรุนแรงระดับปาน
กลาง เนื่องจากว่ามันเป็นปัจจัย ที่เราควบคุมไม่ได้เป็น External Force ที่เราไม่สามารถที่ จะไป
Control ปัจจัยภายนอกได้ เพราะฉะนั้นมันก็มีผลกับเราในระดับกลางนะครับแต่ว่าถามว่าทำไม
ระดับกลางก็เพราะว่าจริง ๆ แล้วมหาวิทยาลัยรู้อย่างนี้มาล่วงหน้าครับ เห็นปัญหาการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างมหาวิทยาลัยก็มีแนวทางในการที่จะเตรียมการรองรับวิกฤต ก็เลยทำให้เรามีผลกระทบใน
ระดับปานกลาง”
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 5 กล่าวว่า “ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก ผมว่า 2 ปีที่
ผ่านมา สถานการณ์คงไม่ได้แย่ไปกว่านี้แล้ว มันถือว่าคงที่ แต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ากลยุทธ์ของแต่ละ
มหาวิทยาลัยว่าจะทำอย่างไรให้เด็กรู้สึกว่าเขาเหมาะกับเรียนที่ไหน”
3) ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความเสี่ยง (Risk treatment)
ประเด็นของการจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะ
เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งบุคลากรฝ่ายสื่อสารองค์กรหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนโยบาย การ
ดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมเพื่อวางแผนการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย
เอกชนได้มีแนวทางในการจัดการความเสี่ยง 3 อันดับ ได้แก่ 1. การเปิดหลักสูตรใหม่ 2. การจัดทำ
โครงการทางการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และ 3. การลดค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถ
นำเสนอผลสรุปจากการสัมภาษณ์ประเด็นด้านการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
(1) อันดับหนึ่ง ได้แก่ การเปิดหลักสูตรใหม่ โดย 3 ใน 5 มหาวิทยาลัยกล่าวถึง
ประเด็นนี้ว่า เป็นตอบสนองความต้องการของนักศึกษาในด้านพฤติกรรม และวิถีชีวิตในปัจจุบันและ
อนาคต ซึ่งจะเน้นหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) ที่ไม่เน้นเรียนแบบเต็มรูปแบบ เน้นเรียนตาม
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ความต้องการที่ผู้เรียนอยากรู้เท่านั้น เพื่อสอดคล้องกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ไม่ชอบอะไรที่อยู่ในกรอบจะ
อยากได้ความรู้ที่ทำให้เกิดรายได้และมีอาชีพที่ต้องการ หรือกลุ่มคนที่เป็นวัยทำงานที่อยากจะศึกษา
ในบางรายวิชาที่ตนต้องการรู้เพื่อมาต่อยอดให้กับการทำงานในปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 1 ได้กล่าวว่า “จากการประเมินความเสี่ยงของจำนวนนักศึกษาที่
ลดลง ถือเป็นโอกาสในการดูแลนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น ก็คือถ้ามีปริมาณเด็กมาก ก็จะทำให้บุคลากรต้อง
มีความรับผิดชอบสูงเช่นกัน ซึ่งอาจจะดูแลไม่ทั่วถึง ก็คือโอกาสที่จะทำให้เกิดกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น
เช่น การเปิดหลักสูตรแบบ Short Course ที่ไม่ต้องเรียนแบบ Full Time นักศึกษาเองบางที ก็ไม่
ต้องการที่จะเสียเวลา 4 ปี เพราะพฤติกรรมของนักศึกษาในปัจจุบันอยากจะได้ความรู้ที่ทำให้เกิด
รายได้และมีอาชีพที่ต้องการ
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 2 ได้กล่าวว่า “ในส่วนของการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทาง
มหาวิทยาลัยก็ได้มีการเปิดระบบการสอนแนวใหม่ที่ชื่อว่ า “SHORT COURSE” ซึ่งนักศึกษาหรือผู้ที่
สนใจศึกษาไม่จำเป็นต้องเรียนทุกวิชาของหลักสูตรค่ะ แต่จะเรียนแค่วิชาที่สนใจเท่านั้น ซึ่งผลลัพธ์ทำ
ให้จำนวนนักศึกษาในภาพรวมมีจำนวนมากขึ้น”
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 3 กล่าวว่า “การจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย คือ หาตลาด
ใหม่ หาสินค้ามาดึงดูด อย่างในตอนนี้เราได้เปิดสาขาการบิน เปิดสาขาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน และ
กำลังเปิดหลักสูตรระบบราง เพราะฉะนั้นสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ก็เป็นอาชีพใหม่ ซึ่งในการทำตลาดสามารถ
ที่จะทำให้เขาสร้างอาชีพได้จริง ต้องให้เขามีมีทางเลือก อาทิ การ Retrain & Reskill ของกลุ่มวัย
ทำงานเพื่อเป็นการยกระดับความรู้เดิมและเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็นภายในองค์กร และเพื่อที่จะได้
ปริญญาตรีใบที่ 2”
(2) อันดับสอง ได้แก่ การจัดทำโครงการทางการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน โดย 2 ใน 5 มหาวิทยาลัย ได้มีการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อรองรับ กับความ
ต้องการของนักศึกษา การอำนวยความสะดวกทางการศึกษา รวมถึงการสร้างความยึดหยุ่นทาง
การศึกษา นอกจากมหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษาแล้ว อาจจะต้องส่งเสริมการทำกิจกรรมพิเศษของนักศึกษา เช่น การจั ดชมรม สโมสร และ
กิจกรรมพิเศษที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำงานสอดคล้องกับสาขาวิ ชาชีพที่เรียน เน้นการปฏิบัติงาน
จริงโดยร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อเป็นการออกแบบการเรียนที่ส่งผลดีต่อการพัฒนาอาชี พที่
นักศึกษาสนใจ แม้ในปัจจุบันนี้สถานศึกษาทั่วไปได้จัดกิจกรรมดังกล่าวอยู่แล้ว แต่ยังขาดคุณภาพและ
ทิศทางของการจัดกิจกรรมหรือโครงการตามหลักการบริหารจัดการ ผู้บริหารและครูอาจารย์ใน
สถานศึกษาจะต้องมุ่งมั่นและร่วมมือกันวางแผน กำหนดทิศทางและจัดโครงการหรือกิจกรรมที่
ส่งเสริมผู้เรียนตามแนวคิดและแนวทางที่สอดคล้องกับพฤติกรรมในปัจจุบันของกลุ่ม Gen Z
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มหาวิทยาลัย เอกชนแห่งที่ 1 ได้กล่าวว่า “มหาวิทยาลัย ได้ มีการนำโครงการ Creative
Convergence ซึ่งเป็นโครงการสร้างนักศึกษาพันธุ์ใหม่ เริ่มจากคณะนิเทศศาสตร์ให้สามารถทำงาน
ร่วมกับนักศึกษาของคณะอื่น ๆ ได้ เช่น คณะวิศวกรรม สถาปัตยกรรม มาร่วมกันทำโครงการที่มาจาก
ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นการทดลองกับนักศึกษาเพียงกลุ่มเดียว และตอนนี่ไ ด้พัฒนาโครงการโดยใช้ชื่อ
ว่า iFIT (Individual Future Innovative Learning of Thailand) เป็นโมเดลการเรียนรู้ที่ออกแบบ
เพื่อตอบโจทย์ทุก Lifestyle ของทุก Gen โดยเริ่มตั้งแต่การเรียนในสิ่งที่อยากเรียน เพื่ออาชีพใน
อนาคตของพวกเขา เรียนข้ามสาขาวิชาและคณะได้อย่างอิสระ เพราะทักษะจากสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
อาจไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพในปัจจุบัน ทักษะความเชี่ยวชาญรอบด้านจึงเป็นสิ่งจำเป็น อีก
ทั้งมีโอกาสรับปริญญา 2 ใบ มีโค้ชผู้มากประสบการณ์ช่วยในการออกแบบอนาคต ลงมือปฏิบัติกับ
Project-Based Learning สามารถเรียนจบภายใน 3 ปี และกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันไม่ใช่พียงแค่
เยาวชนอายุ 18 ปีเท่านั้น แต่คือประชาชนทุกคน เพราะการศึกษาคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 2 ได้กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมีการมุ่งหาตลาดใหม่ เพราะอัตรา
การเกิดลดลง และปัจจุบันคนบางกลุ่มต้องการเรียนควบคู่กับการทำงาน ก็อาจทำการเรียนการสอน
ลักษณะ Block Course ซึ่งเป็นการเรียนแบบสะสมเครดิต ไม่ต้องเรียนจบทั้งหลักสูตรในครั้งเดียว แต่
สามารถสะสมไปได้เรื่อย ๆ แล้ วเมื่อเรียนครบหน่วยกิตได้ใบปริญญา นอกจากนี้ยังยังมีการเพิ่ม
กลุ่มเป้าหมายอีกนะ จะเป็นกลุ่มต่างประเทศ”
(3) อัน ดับสาม ได้แ ก่ การลดค่าใช้จ่าย โดย 2 ใน 5 มหาวิทยาลัยได้กล่ าวถึง
ประเด็นนี้ว่า เป็นสิ่งที่บางมหาวิทยาลัยอาจจะให้ความสำคัญน้อย แต่การลดค่าใช้จ่ายหรือการควบคุม
ต้นทุนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับวิกฤตจำนวนนักศึกษาที่ลดลง เช่นเดียวกับ
มหาวิทยาลัยธนบุรีที่มีการประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถกระทำเองได้
โดยไม่ต้องพึ่งบุคคลอื่น รวมถึงมหาวิทยาลัยรังสิตที่มีการวางแผนค่าใช้จ่าย ดังนี้
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 1 กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยได้มองเห็นถึงการจัดการเรื่องต้นทุน มี
การวางแผนเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายลง เพื่อมาวางแผนในเรื่องของจะทำอะไรให้รายรับมหาลัยมีมาก
ขึ้น ที่ไม่ใช่แค่ยอดเด็กนักศึกษา ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกหรือว่าหาช่องทางอื่นเพื่อที่จะเพิ่มรายรับ
กลับเข้ามา”
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 2 กล่าวว่า “การจัดการความเสี่ยงคือการลด Fixed costs ทาง
มหาวิทยาลัยของเราได้เล็งเห็นว่า ต้นทุนคงที่ถือเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากมีการชำระในทุก
ๆ เดือน การลดค่าใช้จ่ายสามารถช่วยบริหารความเสี่ยงได้เช่นกัน เราก็มีการทำโต๊ะเรียนสำหรับ
นักศึกษาด้วยตัวเอง ใช้ของที่มีคุณภาพและนำมาประกอบ หรือทำการติดตั้งเอง เพื่อเป็นการลด
ต้นทุน นอกจากนี้ยงมีการซื้อสินค้า หรือ อุปกรณ์ส ำนักงานต่าง ๆ และควบคุมราคาเมื่อมีค่าใช้จ่าย
ในการลงทุน หรือ ในการใช้จ่ายทุกประเภท”
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4) ขั ้ น ตอนที ่ 4 การติ ด ตามประเมิ น ผลความเสี ่ ย ง (Risk monitoring and
assessment)
มหาวิทยาลัยเอกชนมีการติดตามประเมินผลความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ การวัดผลจาก
การเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาใหม่ของแต่ละกลุ่ม อาทิ นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษกับจำนวน
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อทำการเปรียบเทียบแล้ววางกลยุทธ์ทางการตลาดให้มี
ความเหมาะสมกั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย ส่ ว นการติ ด ตามสถานการณ์ จ ำนวนนั ก ศึ ก ษาใหม่ อี ก ทั้ ง
มหาวิทยาลัยบางแห่งได้จัดตั้งวอร์รูม (War Room) และมีการมอนิเตอร์ (Monitor) อยู่ทุกวันตลอด
ระยะเวลาการรับสมัคร แล้วจึงนำผลที่ได้มาวิเคราะห์แผนการจัดการความเสี่ยงว่าแผนการใดควร
ปรับเปลี่ยน หรือควรดำเนินการต่อไป
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 1 ได้กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมีการติดตามประเมินผลความเสี่ยงมา
จากการคาดการณ์ของมหาวิทยาลัยเอง ซึ่งจะมีการ forecast จำนวนนักศึกษาใหม่จากการทำ
แผนการตลาด และติดตามจำนวนผู้ที่มีแนวโน้มที่จะสนใจเข้าสมัคร โดยทางมหาวิทยาลัยจะติดตาม
ผลจาก 2 ช่องทาง ก็คือ ออนไลน์ กับ ออฟไลน์ และเปรียบเทียบกับจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในปี
การศึกษาที่ผ่านมาค่ะ”
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 2 ได้มีการเปรียบเทียบสัดส่วนของผู้สมัครเพื่อนำมาวางแผนตลาด
การตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ได้กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยได้มีการติดตามจากผลลัพธ์โดยดูจาก
สัดส่วนของคนที่สมัครว่าเป็นอย่างไร ซึ่งเราจะดูที่เปอร์เซ็นต์ของ Segment ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากรอบการรับสมัครครั้งก่อนไหมทั้งภาคปกติและภาคเสาร์อาทิตย์ เมื่อก่อนเราไม่เน้นเสาร์อาทิตย์
เลยเพราะเราเน้นแต่เด็กมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ปัจจุบันกลายเป็นว่าภาคสมทบ ภาคพิเศษ ภาคค่ำ ภาค
เสาร์อาทิตย์ โดยเมื่อเราเปรียบเทียบปริมาณสัดส่วนของการเข้าแล้ว จึงนำมาสร้างกลยุทธ์ ทาง
การตลาดให้ถูกกลุ่ม เพื่อให้ได้ยอดมากที่สุด”
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 3 กล่าวว่า “ในเรื่องการติดตามประเมินผลความเสี่ยง เราก็มีการ
ประชุมคุยล่วงหน้า เราก็รู้เราก็เห็นยอดเด็กอยู่แล้ว พอเห็นยอดก็ปกติเลย เราก็ดูว่ายอดเด็กมันลด
เยอะน้ อ ยแค่ ไ หน ก็ เ สริ ม การประชาสัม พั นธ์ เข้ าไป ทำกลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารการตลาดให้ต รงกับ
กลุ่มเป้าหมาย คล้าย ๆ กับการขายสินค้าเลย ยอดลด ก็ต้องทำการตลาด ต้องโปรโมท”
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 4 กล่าวว่า “การติดตามประเมินผลความเสี่ยง เราก็ติดตามจาก
ผลการเข้าสมัครของเด็ก เราก็มาดูว่าปีไหนลด ปีไหนเพิ่ม แต่เราโชคดีอย่ างหนึ่งที่ส่วนใหญ่ยอดจะมี
การเปลี่ยนแปลงไม่มาก แล้วบางปียอดก็เพิ่มขึ้น อาจเนื่องจากเรามีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ทำให้เรา
สามารถวางแผนการสื่อสารการตลาดได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย”
มหาวิ ท ยาลั ย เอกชนแห่ ง ที ่ 5 กล่ า วว่ า “ในเรื ่ อ งการติ ด ตามประเมิ น ผลความเสี ่ ย ง
มหาวิทยาลัย ก็มีการติดตามผลของจำนวนนั กศึ ก ษาในทุ ก ๆ วันตลอดระยะเวลาการรับสมั ค ร
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นอกจากนั้นก็มีการตั้ง วอร์รูม (War Room) มีการมอนิเตอร์ (Monitor) กระบวนการในเรื่องของการ
ประชาสัมพันธ์ การทำการตลาด”
4.1.1.2 การแกไขภาวะวิกฤต (Crisis Containment) ของมหาวิทยาลัยเอกชน
ประเด็น การแก้ไขภาวะวิกฤต จากการสัมภาษณ์บุคลากรฝ่ายสื่อสารองค์กรหรือฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนโยบายการดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมเพื่อวาง
แผนการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้ง 5 แห่ง ซึ่ง
เป็นผู้ส่งสาร พบว่า การแก้ไขภาวะวิกฤตในสถานการณ์จำนวนนักศึกษาที่ลดลงของมหาวิทยาลัย
ย่อมต้องเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ เพื่อควบคุมไม่ให้ภาวะวิกฤตขยายตัวไปอยู่
ในขั้นที่รุนแรง จากการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัยเอกชนในแต่ละแห่งต่างมีวิธีการแก้ไขภาวะวิกฤต
แบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเด็ น ได้ แ ก่ 1. รู ป แบบการสื ่ อ สารที ่ ม ี ค วามหลากหลาย 2. การมองหา
กลุ่มเป้าหมายใหม่ โดยแต่ละมหาวิทยาลัยมีวิธีแก้ไขภาวะวิกฤตดังต่อไปนี้
1) รูปแบบการสื่ อ สารที ่ มีค วามหลากหลาย โดยทุกมหาวิทยาลัยได้ กล่ า วถึ ง
ประเด็นนี้โดยมีใจความสำคัญว่า มหาวิทยาลัยมีการเลือกใช้สื่อ หรือรูปแบบการศึกษาที่มีความ
หลากหลาย อาทิ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซึ่งเนื้อหาหรือบริบทในการสื่อสารต้องมีความชัดเจน ไม่
กำกวม หรือมีแนวโน้มทีท่ ำให้เกิดความเข้าใจผิด โดยจำเป็นต้องนำเสนอเนื้อหา (Content) หรือแก่น
ของเรื่องที่มีความทันสมัย เป็นไปตามกระแสนิยม (Trend) ในช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งช่องทางในการ
เผยแพร่ก็เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ และควรจะเป็นช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายนิยมใช้ หรือมีการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับสื่อหรือเนื้อหาสารนั้นได้ง่าย อาทิ Facebook, Twitter นอกจากนี้การใช้รูปแบบการ
สื่อสารที่หลากหลายยังมีส่วนช่วยให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็ว อาทิ
กำหนดการการรับสมัครนักศึกษา การส่งเสริมการขายหรือส่วนลดค่าเทอม อีกทั้งหากข้อมูลมีความ
น่าสนใจก็อาจส่งผลให้เกิดการบอกต่อไปบุคคลอื่น ๆ ที่อาจมีความสนใจอีกด้วย
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 1 เปิดเผยว่า "มหาวิทยาลัยเราจะเน้นไปที่การสื่อสารในทุก
รูปแบบที่มีความตรงไปตรงมา ใส่ใจ และจริงใจในทุก ๆ เนื้อหาสาร โดยมหาวิทยาลัยมีการตรวจสอบ
จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในช่วงการรับสมัครอยู่ตลอด ถ้าคนลดลงกว่าช่วงที่ผ่าน ๆ มา เราจะเร่ง
ดำเนินการสื่อสารการตลาดผ่านแคมเปญไปยังกลุ่มเป้าหมายในลักษณะการบอกต่อ หรือ กระจาย
ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และมีการจัด การส่งเสริมการขาย เช่น การให้พี่ชวนน้องมาสมัครเรียนก็จะ
ได้รับทุนทันที เพื่อกระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจ”
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 2 ได้กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใน
หลากหลายด้าน โดยเน้นรูปแบบการสื่อสารที่มีความหลากหลายและเพิ่ม Content ให้มีความสดใหม่
อยู่ตลอดเวลา ได้แก่ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมไปถึงการส่งเสริมการขาย และการตลาด
เชิงกิจกรรม เราก็นำมาเป็นเครื่องมือที่ใช้รองรับกับภาวะวิกฤตจำนวนนักศึกษาที่ลดลง”
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มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 3 กล่าวว่า "การแก้ไขวิกฤตจำนวนนักศึกษาลดลง มหาวิทยาลัยมี
การแก้ไขโดยการกระตุ้นยอดด้วยการทำโปรโมชันครับ ซึ่งมีการเตรียมพร้อม และสื่อสารผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เช่น Facebook การทำโฆษณาที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีการโฆษณา
ทุนการศึกษา หรือการชำระค่าเล่าเรียนเพียง 2,000 บาทก็สามารถสมัครเรียนได้แล้ว รวมถึงยังมีโปร
โมชันผ่อนชำระค่าเรียนอะไรแบบนี้ครับ โดยเราจะยิงไปยังกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ หลัก ๆ กลุ่ม
รอบ ๆ บริเวณมหาวิทยาลัย 40 กิโลเมตร เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภครับรู้และมีความสนใจในที่สุด”
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 4 กล่าวว่า “การแก้ไขในช่วงวิกฤต ก็ถ้าสมมุติปีนั้น มีนักศึกษา
น้อย เราก็จะมีนโยบายเร่งด่วนโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่เป็นกระแส หรือเป็นเทรนใน
ปัจจุบันเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายครับ อย่างพวก Twitter ก็กำลังมาแรงเลยในปีนี้ เราก็เลือกช่องทาง
ตามกลุ่ม ตาม Trend อย่างที่บอกไปครับ ส่วน Content เราก็จะเน้นไปทางกระแสที่นิยมในตอนนั้น
นำมาประกอบกับเนื้อหาการรับสมัครของทางเรา เพื่อทำให้มีการบอกต่อหรือจะ Go viral ได้ยิ่งดี
ครับ เพราะมันจะสร้างการรับรู้ไปยังวงกว้าง ไปตรงกลุ่ม เช่น รุ่นพี่เจอคลิปเราก็อยากแชร์ต่อว่า...เห้ ย
นี่มันคลิปของมหาวิทยาลัยเรา พอแชร์ไปก็อาจจะไปเข้ากลุ่มรุ่นน้องโรงเรียนเก่าของเขาที่กำลังจะจบ
ม.6 อะไรแบบนี้ครับ มันก็ยิ่งดีไปอีกนะ”
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 5 กล่าวว่า “ทางมหาวิทยาลัยก็มีการรับมือผ่านการประชาสัมพันธ์
นะครับ รวมทั้งยังทำโปรโมชันเสริมอื่น ๆ พวกส่วนลดให้เด็กที่สนใจ นอกจากนี้ก็ทำให้เกษมบัณฑิต
เป็นที่รู้จัก เป็นตัวเลือก เป็นจุดยืน ซึ่งเราจะประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มตลาดเดิมก็คือญาติ พี่น้อง พ่อแม่
ที่เคยเรียน หรือเป็นศิษย์เก่านะครับก็ทำให้เกิด Brand loyalty ส่งลูกหลานส่งญาติพี่น้องเข้ามา
เรียน”
2) การมองหากลุ่มเป้าหมายใหม่ โดย 2 ใน 5 มหาวิทยาลัย ได้กล่าวไปในทิศทาง
เดียวกันว่า ปัจจุบันการศึกษานั้น ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของเด็กเพียงเท่านั้น แต่ทุกคนมีสิทธิ ที่จะได้รับ
การศึกษา แม้บุคคลจะสำเร็จการศึกษาไปแล้วหรือได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาก่อนแล้วก็ตาม ซึ่งถือ
เป็นอีกหนึ่งทางออก ที่มหาวิทยาลัยนั้น ใช้ทดแทนกลุ่มที่หายไป ดังนั้น เมื่อกลุ่มเป้าหมายในการเข้า
ศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรีมีจำนวนลดลง มหาวิทยาลัยบางแห่งจึง มีการขยายกลุ่มเป้าหมายทาง
การตลาดเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยไม่จำกัดอายุเพียงแค่ 18 ปีเท่านั้น อาทิ เพิ่มกลุ่มวัยทำงาน วัยเกษียณ
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 1 ได้กล่าวว่า “การมองหากลุ่มเป้าหมายใหม่ เราจะไม่มองหาแค่
เยาวชน หรือเด็ก ม.6 อายุ 18 ปี เท่านั้น แต่รวมถึงกลุ่มวัยทำงานจนถึงกลุ่มวัยเกษียณช่วยเช่นกันค่ะ
โดยเราทำการสื่อสารข้อมูลหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย เพราะว่าอย่างที่
บอกอัตราการเกิดของประชากรในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง และก็เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
ด้วย นอกจากทำให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรีย น ม.ปลายลดลง แต่ปริมาณมหาวิทยาลัยยังมีจำนวน
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เท่าเดิม มันก็จะส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันระหว่างสถาบันทั้งในด้านส่งเสริมการตลาดแบบลด แลก
แจก แถม ไม่เว้นแม้แต่มอของรัฐเช่นกันค่ะ”
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 2 เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยของเรามีการดำเนินการแก้ไขภาวะ
วิกฤต โดยใช้แนวคิด “Life Long Learning” การมองหาตลาดใหม่ที่ไม่ใช่เพียงแค่เยาวชนอายุ 18 ปี
เท่านั้น เนื่องจากภาวะวิกฤตดังกล่าวเกิดจากปัญหาเยาวชนที่ลดลง ดังนั้นการขยายกลุ่มเป้าหมายที่
มากกว่าเยาวชนจะนำมาซึ่งทางออกในวิกฤตนี้”
4.1.2 การสร้างการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในภาวะวิกฤต
ผลการวิจัยในประเด็นของการสร้างการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในภาวะ
วิกฤต จากการสัมภาษณ์บุคลากรฝ่ายสื่อสารองค์กรหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนโยบายการ
ดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมเพื่อวางแผนการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้ง 5 แห่ง พบว่า การปรับตัวของสถาบันการศึกษา
เอกชน ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจที่แสวงหาผลกำไรนั้น จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการนำองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ดั งนั้นจากประเด็นดังกล่าวจึงต้องแสวงหาเครื่องมือการ
สื่อสารการตลาดแนวใหม่ เพื่อ แบ่งส่วนตลาดให้เหนือกว่าคู่แข่งในตลาดเดียวกัน การนำกลยุทธ์การ
สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เรียนในสถาบันการศึกษาของ
ตนเองให้มากขึ้น ทั้งนี้ในแต่ละมหาวิทยาลัยได้มีการให้ความสำคัญกับรูปแบบของการใช้เครื่องมือ
สื่อสารการตลาดที่มีความหลากหลาย โดยสรุปได้เป็น 4 แนวทาง ได้แก่ 1. การนำสื่อออนไลน์มา
ประยุกต์ใช้ 2. การดำเนินกิจกรรมทางตลาด และ 3. การส่งเสริมการขาย ซึ่งสามารถอธิบายแนวทาง
ดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้
4.1.2.1 การนำสื่อออนไลน์มาประยุกต์ใช้
ปัจจุบันสื่อออนไลน์ มีบ ทบาทและมีความสำคัญต่อทุกคน ไม่เว้นแม้กระทั้งสถานศึ ก ษา
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนที่ทุกมหาวิทยาลัยมีการนำสื่อออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารทาง
การตลาด ซึ่งส่วนใหญ่ในแต่ละมหาวิทยาลัยได้เลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ ที่ได้รับความนิยม เช่น
Facebook, Instagram, YouTube เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร เนื้อหาสารที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
หรือโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ บางมหาวิทยาลัยได้
เลือกใช้แอปพลิเคชันสนทนาอย่าง Line@ ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารโดยตรงไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแต่
ละมหาวิทยาลัยมีรายละเอียดดังนี้
มหาวิทยาลัย เอกชนแห่ง ที่ 1 ได้กล่าวว่า “วันนี้คงจะหลี กเลี่ย งไม่ไ ด้ว ่าสื่ อ ออนไลน์ มี
ความสำคัญมากที่สุด เพราะใกล้ตัว และสอดคล้องกับพฤติกรรมของนักศึกษาที่ใช้สื่อออนไลน์เป็น
ประจำ อาทิ Social Media เช่น Facebook, Instagram, YouTube โดยเฉพาะ Twitter เนื่องจาก
กำลั ง ได้ ร ั บ ความนิ ย มของนั ก ศึ ก ษา นอกจากนี้ ย ั ง มี Pinterest และที ่ ส ำคั ญ ที ่ ส ุ ด คื อ Official
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Website แต่อย่างไรก็ตามต้องทำงานร่วมกับ Social Media เพราะมันเป็นเหมือนจุดเชื่อมต่อไป
แหล่งข้อมูลของมหาวิทยาลัย หรือสามารถสอบถามผ่านทางกล่องข้อความ (Messenger) บนหน้า
เว็บไซต์ที่จะเชื่อมต่อไปยัง Facebook และก็ Application: Line@ ของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งเราก็จะ
มี เ จ้ า หน้ า ที ่ ค อยตอบข้ อ สงสั ย แทนการใช้ แ ชทบอท (Chatbot) โดยต้ อ งศึ ก ษาพฤติ ก รรมของ
กลุ่มเป้าหมาย และและเราก็พบว่าในแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกัน เราจึงต้องออกแบบสารให้มี
ความหลากหลาย แต่ยังคง Key Message หรือพวก Concept ให้เป็นเรื่องเดียวกัน โดย Content
นั้น ๆ ที่เราสื่อสารไปยังช่องทางที่ต่างกันใช่ไหม มันต้องมีการปรับเนื้อหาหรือรูปแบบการนำเสนอให้
เหมาะสมกับแต่ละช่องทางและผู้รับสารในช่องทางนั้น ๆ ที่มีความแตกต่างกัน”
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 2 ได้กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยของเราเน้นการสื่อสารไปที่ สื่อ
ออนไลน์ ได้แก่ Facebook, Google แล้วก็ Line โดยส่วนใหญ่จะนำเสนอโปรโมชันและกิจกรรมต่าง
ๆ ผ่านสื่อออนไลน์ มีการนำเสนอ Content ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 3 กล่าวว่า “การใช้เครื่องมือทางการตลาดเราไม่อาจปฏิเสธถึงการ
ใช้สื่อออนไลน์ได้ในปัจจุบัน ทั้ง Facebook รวมถึง Line ที่พฤติกรรมของเด็ก Gen Z ชอบการพิมพ์
ข้อความมากกว่าการโทรศัพท์ และเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ง่ายกว่าช่องทางอื่น ๆ ดังนั้นเราเลยมี
เจ้าหน้าที่รวมถึงอาจารย์เองที่คอยตอบคำถามผ่านช่องทางดังกล่าว เด็กบางคนทักมาเพื่อสอบถาม
ตอน 5 ทุ่มก็ยังมี หากไม่ได้ติดภารกิจใด ๆ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้ก็จะรีบตอบทันที เพราะ
บางทีหากตอบช้า เด็กก็จะไม่ค่อยอยากสนใจแล้ว ทุกวันนี้ตัวเลือกทางการศึกษามีม ากขึ้น แต่เด็ก
ลดลง ทำให้เราต้องกระทำทุกวิถีทางอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้
ได้มากที่สุด”
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 4 กล่าวว่า “ส่วนของ IMC เราก็มิกซ์ครับ ก็ดูต้องใช้ทุกสิ่ง ของ
IMC แต่ละสิ่งก็ทำหน้าที่คนละแบบ มีการสร้าง Topic awareness การรับรู้ในวงกว้าง โดยเน้นการ
ใช้ Social Media เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง สอดคล้องกับพฤติกรรมเด็กรุ่นใหม่ที่คิดว่าจะเป็น
กลุ่มเป้าหมายเราครับ”
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 5 กล่าวว่า “ทุกวันนี้เราใช้ช่องทางออนไลน์ 100% ด้วยซ้ำ ทีวีเรา
คงไม่มีแล้ว วิทยุตัดทิ้งก่อนทีวีเลย ถามว่าทำไมใช้ช่องทางออนไลน์ ผมว่าทุกที่คงได้คำตอบเดียว
เหมือนกันหมด หากย้อนกลับไปถาม target ของแต่ละมหาวิทยาลัย เขายังฟังวิทยุไหม เขายังดูทีวี
ไหม 100% ผมเชื่อว่าไม่มีใครทำอย่างนั้น ทุกวันนี้ทุกคนอยู่กับ Mobile อยู่กับ App Facebook ยัง
ถือว่าเป็น Social Media ที่ยังใช้ได้อยู่ แต่เด็กทุกคนตอนนี้เริ่มเล่น Facebook น้อยลง เหตุผลเดียว
คือผู้ปกครองเล่นเยอะ ย้ายหนีจริง ๆ ครับ เพราะว่ามันเหมือนเมื่อก่อนเนี่ย Facebook คือสนามเด็ก
เล่น เขาก็อยากโชว์ใน Facebook ซึ่งหลัง ๆ ผู้ปกครองเริ่มเข้ามากัน เขาก็เริ่มไม่อยากให้ผู้ปกครองรู้
ทุกอย่าง แต่ต้องการจะบอกทั่วโลกนะ แต่ไม่อยากให้ที่บ้านรู้ ปัจจุบันถ้าทำการตลาดเด็กมัธยมต้องทำ

121
ใน Instagram เพราะปัจจุบัน เด็กหันมาเล่นกันเป็นส่วนใหญ่ แต่ทีนี้โจทย์ของ Instagram มันไม่ได้
บอกข้อมูลไง ส่วนมากเขาก็ดูแต่รปู กับแคปชั่นใช่ไหม และนิยมดู Story ใน IG หากถามว่า Facebook
ยังใช้ได้ไหม ก็ต้องตอบว่าก็ยังใช้ได้ แต่อาจจะไม่มี Engagement หลาย ๆ สินค้าก็จะเห็นว่ามี Post
นะแต่ยอดไลค์ไม่มีแต่ก็ขายได้ เคยถามเด็กปี 1 ที่เข้ามาใหม่เหมือนกันเคยสงสัยว่า เวลาโพสต์ต่าง ๆ
เห็นกันไหม ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเห็น แต่ไม่อยากให้เห็นว่าตัวเองไปทำอะไรบ้างใน Facebook แต่จะ
ใช้บริการเขาเอง โดยที่ไม่อยากบอกใครว่าฉันกด Like หรือกำลังสนใจในสิ่งนั้น ๆ ที่ได้กด Like ซึ่งก็
เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมของเด็กยุคนี้ โดยตอนนี้เหมือนเราเปลี่ยนเป็นยุค Gen Z เป็นยุคที่สนุกกับการ
ทำการตลาด เพราะว่ามันไม่มี Format ไม่เหมือนเมื่อก่อน Format คือการออกรายการทีวี รายการ
วิทยุ หนังสือพิมพ์คุณจะต้องลงอย่างเป็นทางการ ใช้คำพูดเชิงวิชาการ แต่หากพูดถึงปัจจุบัน เรากำลัง
ทำ Vlog แต่ก่อนเราทำเป็นตอน ๆ เรียกว่า “Episode” ชื่อนี้เชยไปแล้ว อีกช่องทางนึงถ้าเขาต้องการ
ความรวดเร็ว ซึ่งตอนนี้เราก็มี LINE Add มีการตั้ง LINE Add ปี 63 แล้วคือสำหรับเด็ก 63 สนใจ
อะไรก็ ถ ามก็ ต อบไป LINE Add ส่ ว นคนทั ่ ว ไปถ้ า อยากสอบถาม เราก็ จ ะมี Line ที ่ เ ป็ น ของ
มหาวิทยาลัยรังสิตโดยตรงอยู่แล้ว”
4.1.2.2 การดำเนินกิจกรรมทางตลาด
การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดหรือ Event Marketing ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่มหาวิทยาลัย
เอกชนนำมาประยุกต์ใช้ โดยทุกมหาวิทยาลัยที่ได้สัมภาษณ์ต่างพบว่ายังคงมีการจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดดั้งเดิมอย่างการแนะแนว รวมไปถึง การ Road Show ตามโรงเรียนต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีบาง
มหาวิทยาลัยที่ได้จัดกิจกรรม Open House เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้สัมผัสประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยหรือบรรยากาศในห้องเรี ยน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งการบอกต่อ
จากรุ่นพี่ไปยังรุ่นน้อง หรือหลังจากจบกิจกรรมก็จะมีการบอกต่อไปยังเพื่อน ๆ ในสถานศึกษาของตน
ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สร้างแรงกระตุ้นให้แก่ กลุ่มเป้าหมายในการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละ
มหาวิทยาลัยมีรายละเอียดดังนี้
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 1 ได้กล่าวว่า “การได้มีประสบการณ์และได้มี Interaction แบบ
Face to Face กับ รุ่น พี่ในรั้ว มหาวิ ทยาลั ย อย่างโครงการ Open House มีความสำคัญ ต่ อ การ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้เห็นสถานที่จริง ได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ได้
แลกเปลี่ยนทัศนคติที่ดีจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง จึงทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ”
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 2 กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรม Open
House เป็นอย่างมาก และมีไฮไลท์ภายในงานที่น่าสนใจมากขึ้นในทุก ๆ ปี อย่างในปีนี้ มี Concert
Polycat และมีกิจกรรมภายในให้นักเรียนที่มาร่วมงาน ได้เกิดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนกับรุ่นพี่ มีดารา
นักแสดงมาบอกเล่าประสบการณ์ เพราะเราเชื่อว่าการบอกต่อจากคนที่ได้มีประสบการณ์ในรั้ว
มหาวิทยาลัยจะมีความน่าเชื่อถือมากและเป็นสิ่งที่ช่วยในการจูงใจต่อนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้า หมาย
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ที่มาร่วมงานตัดสินใจเข้าศึกษาต่อได้ในที่สุด นอกจากนี้ยังมีการประกวดทั้งทางด้านวิชาการและดนตรี
อีกด้วย
มหาวิ ท ยาลั ย เอกชนแห่ ง ที ่ 3 กล่ า วว่ า “ทางมหาวิ ท ยาลั ย เองก็ ม ี ก ารจั ด กิ จ กรรมเชิ ง
ประสบการณ์ผ่านการแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่บริเวณฝั่งธนบุรี ผ่าน
เจ้าหน้าที่และอาจารย์ที่มีประสิทธิภาพในการตอบคำถามได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพราะมันถือ
เป็ น การสร้ า งความประทั บ ใจและสามารถทำให้ เ กิ ด ทั ศ นคติ ด ้ า นบวกแก่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ ”
มหาวิ ท ยาลั ย เอกชนแห่ ง ที ่ 4 กล่ า วว่ า “มหาวิ ท ยาลั ย ของเรามี ก ิ จ กรรม “Open House”
เปรียบเสมือนมาค้นหาว่าตนเองชอบคณะอะไรหรือสาขาอะไร เพราะจะได้มาฟังรุ่นพี่มาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ขณะเรียน และเรายังใช้กระบวนการทางการตลาดที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรง
จุด โดยมีอาจารย์เข้าไปแนะแนวตามโรงเรียน เพราะหากจะให้นักเรียนหรือกลุ่มเป้าหมายค้นคว้าหา
ข้ อ มู ล ของมหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งเดี ย วคงไม่ พ อ เราจะต้ อ งมาตอกย้ ำ และสรุ ป ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย มาอัพเดตข่าวสารซึ่งบางทีเด็กเหล่านี้อาจเข้าไม่ถึง หรือไม่ได้ ติดตามข่าวสารของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาได้อย่างเร็วมากขึ้น”
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 5 กล่าวว่า “นอกจากเราจะเน้นสื่อสารการตลาดบนออนไลน์ เรา
ยังมีทางออฟไลน์อีกด้วย ถ้าจะถามว่าส่วนใหญ่จะเอามาใช้กับกิจกรรมได้บ้าง ก็คงจะเป็นกิจกรรม
Open House โดยเราจะมุ่งเน้นไปทีก่ ลุ่มเป้าหมายให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีในรั้วมหาวิทยาลัยกลับไป
ให้มากที่สุด เพื่อไปบอกเล่ากับผู้ปกครอง เพราะอย่าลืมว่าบุคคลที่สำคัญมากที่สุดในการตัดสินใจเข้า
เรียน นอกจากตัวเราก็คงจะเป็นผู้ปกครอง และบางคนหากชอบมาก ๆ ก็จะไปบอกเล่าประสบการณ์
กั บ เพื ่ อ นที ่ ไ ม่ ไ ด้ ม า หรื อ โพสต์ ร ู ป ภาพกิ จ กรรมใน Facebook หรื อ Instagram ซึ ่ ง สิ ่ ง เหล่ า ก็
เปรียบเสมือนเครื่องขยายเสียงให้หลาย ๆ คนได้รู้จักมหาวิทยาลัยมากขึ้น และที่ขาดไม่ได้ในวันงาน
เราก็จะมี Influencer หรือพวกเน็ตไอดอลที่กำลังเรียนกับเราหรือที่จบไปแล้วมาช่วยกิจกรรม ซึ่งก็
สามารถสร้างแรงกระตุ้นและความน่าสนใจในมหาวิทยาลัยมากขึ้นได้”
4.1.2.3 การส่งเสริมการขาย
คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เกือบทุกธุรกิจจะมีการส่งเสริมการขาย ไม่เว้นแม้กระทั้งสถาบันการศึกษา
โดยทุกมหาวิทยาลัยที่ได้ ทำการศึกษา ต่างมีการใช้การส่งเสริมการขาย หรือ การทำโปรโมชัน เพื่อ
กระตุ้นกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการตัดสินใจ เช่น การมอบทุนการศึกษา การแจกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่นิยม ทั้งนี้เพราะเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมการขาย
กับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ไม่ให้เน้นในเชิงลด แลก แจก แถม มากเกินไปจึงมีการปรับใช้ใน
รูปแบบทุนการศึกษา ซึง่ แต่ละมหาวิทยาลัยมีรายละเอียดดังนี้
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 1 ได้กล่าวว่า “ได้มีการสนับสนุนทุนการศึกษาที่หลากหลายมาก
ขึ้นในทุก ๆ ปี เช่น ทุนการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ พวกทุน GLOBAL BRIGHT หรือทุน DIGITAL
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GEN Z เป็ น การมอบทุ น ให้ ก ั บ Youtuber, Game Caster, Product Reviewer โดยต้ อ งผลิ ต สื่ อ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นจำนวน 60
ชิ ้ น งาน/ภาคการศึ ก ษา ดั ง นั ้ น จึ ง ทำให้ ม หาวิ ท ยาลั ย สามารถขยายช่ อ งทางการสื ่ อ สารไปยั ง
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย และครอบคลุมมากขึ้น เนื่องจากบุคคลเหล่ านี้มี Follower ผ่านช่องทาง
ออนไลน์จำนวนมาก ทำให้สามารถกระจายข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว”
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 2 ได้กล่าวว่า “การจัดโปรโมชันก็มีผลต่อการตัดสินใจมาก แต่รู้สึก
ว่าปัจจุบันเราทำมากเกินไป อาจารย์รู้สึกเองว่าเวลาเรามาประเมินตัวเอง สิ่งที่ได้มาก็คือทำการตลาด
ในด้านนี้เยอะเกินไปเหมือนกัน เพราะเราอาจจะต้องมาจั ดสัดส่วนของ Content ให้มัน Balance
นิดนึง เพราะ Content วิ่งไปทางนี้เยอะเกินไป อาจจะกระทบต่อภาพลักษณ์ แต่ถ้าถามว่ามันมีผลต่อ
การตัดสินใจไหม ตอบได้เลยว่ามีแน่นอนและเยอะด้วย แต่พูดถึงว่าโปรโมชันเราแรงเท่าที่อื่นไหม ก็ไม่
นะ อย่าง iPad เรามีแจกมาหลายปีเพื่อใช้ในการเรียนการสอนอยู่แล้ว มีการออกแคมเปญให้นักศึกษา
ที่กำลังเรียนอยู่ในปัจจุบัน ชักชวนรุ่นน้องมาเรียนก็จะได้รับทุนการศึกษา เพราะเราเชื่อว่าการบอกต่อ
เป็นสิ่งที่ได้ผลดีที่สุด และสมมติว่าถ้าเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น ๆ ก็อาจจะใกล้ ๆ กัน ซึ่งเราก็
มองว่าคู่แข่งของเรามีการจัดส่วนลดหรือมีโปรโมชันอะไรบ้าง เราก็จะไม่ทำเกินเขา แต่จะทำใกล้ ๆ
กัน ลดก็ลดด้วยตัวเลขไม่เกินเขา แต่ว่ามีบางมหาวิทยาลัยที่ให้ส่วนลดเป็นทุนการศึกษาตั้งแต่ตอน
สมัครเลยอย่าง เช่น ที่อื่นให้ 20,000 บาท แต่เราก็ไม่ล้นไปถึงตรงนั้น เพราะว่าเราก็ ยังต้องรักษา
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ตามความเหมาะสม”
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 3 กล่าวว่า “เราให้ความสำคัญกับเรื่องค่าเทอมเป็นอย่างมาก ถ้า
เทียบกับหลาย ๆ มหาวิทยาลัยของเอกชน เราจัดได้ว่ามีค่าเทอมที่ต่ำกว่าที่อื่น ๆ และยังมีส่วนลดค่า
เทอมเพิ่มเติม สามารถจ่ายค่าเรียนแรกเข้าในครั้งแรกเพียงแค่ 2,000 บาทก็สามารถสมัครเรียนได้
ทันที อีกทั้งยังสามารถแบ่งชำระค่าเรียนได้อีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ถือเป็นจุดเด่นของเราที่ ทำให้
นักศึกษาของเราก็ไม่ได้ลดลงมาก อาจจะถือว่าอยู่ในระดับทรงตัว”
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 4 กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยได้มีทุนการศึกษาที่หลากหลาย อย่าง
ทุนล่าสุดของเราได้มีความร่วมมือกับผู้ประกอบการ อาทิ CP ALL มาให้ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร
เมื่อสำเร็จการศึกษาก็จะรับประกันการมีงานทำ ซึ่งเป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนต้องการและมีผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเป็นอย่างมาก เพราะจุดมุ่งหมายสูงสุดของการมาเรียน
ปริญญาตรีคือการได้มีงานทำ”
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 5 กล่าวว่า “ในด้านของการส่งเสริมการขายเราจะมีทุนการศึกษา
อาทิ ทุนความสามารถพิเศษ เช่น ทุนศิลปิน ทุนด้านสิ่งประดิษฐ์ ทุนกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น
ประธานนักเรียน ประธานชมรม รวมถึงมีกองทุนเงินให้กู้ยืมได้อีกด้วย นอกจากนี้ในบางคณะก็มีแจก
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iPad อีกด้วย ซึง่ ทั้งทุนการศึกษาและกองทุนให้กู้ยืมก็จัดว่ามีส่วนที่ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจเลือก
เรียนที่นี่”
4.1.3 การสร้างการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของมหาวิทยาลัยในภาวะวิกฤต
ผลการวิจัยในประเด็นของการสร้างการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของมหาวิทยาลัยในภาวะวิกฤต
จากการสัมภาษณ์บ ุคลากรฝ่ายสื่อสารองค์กรหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนโยบายการ
ดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมเพื่อวางแผนการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้ง 5 แห่ง พบว่า คุณค่าตราสินค้าเปรียบเสมือน
คุณสมบัติที่สามารถสร้างความแตกต่างจากสินค้าหรือบริการประเภทเดี ยวกัน โดยการสร้างจุดแข็งที่
เป็นลักษณะเฉพาะ (Signature) ของมหาวิทยาลัยเพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการรับรู้ว่า
มหาวิทยาลัยมีจุดเด่นด้านใด แล้วมีความเหมาะสมกับตนเองหรือไม่ แล้วทำการตอกย้ำจุดเด่นของ
มหาวิทยาลัยผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์ บุคคลที่มีชื่อเสียง สิ่งของ เช่น เสื้อ กระเป๋า เป็น
ต้น เพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมายได้คุ้นเคยกับตราสินค้าของมหาวิทยาลัย และเกิดการจดจำ อีกทั้งยังช่วย
สร้างความมั่นใจให้เกิดกับนักศึกษาอีกทางหนึ่ง เพราะตราสินค้านั้นแสดงถึงคุณภาพ คุณค่าของ
สถาบันการศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจที่ นักศึกษามีต่อสถานศึกษานั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง โดย
มหาวิทยาลัยเอกชนมีแนวทางในการสร้างการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของมหาวิทยาลัยในภาวะวิกฤต
โดยการพัฒนาและหากลยุทธ์อยู่ตลอด อาทิ การเลือกรูปแบบการสื่อสาร เน้นการสร้างคุณค่าในตรา
สินค้า มีการวางกลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างการ
รับรู้ในตราสินค้า สามารถอธิบายประเด็นดังกล่าว โดยแบ่งแยกตามมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ดังต่อไปนี้
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 1 ได้กล่าวว่า “แม้ว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพจะค่อนข้างมีชื่อเสียง
และเป็นที่รู้จักอย่างมาก แต่กระแสความรุนแรงจากการแข่งขันในภาวะวิกฤตที่จำนวนนักศึกษาลดลง
ทำให้มหาวิทยาลัยเราต้องมีการพัฒนาและหากลยุทธ์อยู่ ตลอดและปรับปรุงหลักสูตรให้ใหม่อยู่เสมอ
โดยเราจะเลือกรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย เน้นการสร้างคุณค่า ในแบรนด์ ผนวกไปกับความ
แตกต่างของหลักสู ตรให้สอดรับกับตลาดแรงงาน มี การวางกลยุทธ์ในสิ่งที่ตนเองเชี่ยวชาญคือ ด้าน
Creative โดยเราจะต้องสื่อถึง DNA ของมหาวิทยาลัยเราอย่างชัดเจน สอดแทรกความคิดสร้างสรรค์
ในทุกกิจ กรรม นั้น ก็คือความเป็น Creative University เพื่อทำการสื่อสารให้เกิ ดการรับรู้ ไปยั ง
กลุ่มเป้าหมายที่มคี วามเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ที่สำคัญมีการสร้าง
การตระหนักรู้โ ดยให้น ักศึกษาที่ ได้รับ ทุน อาทิ ทุน DIGITAL GEN Z โดยนักศึกษาต้องผลิต สื่ อ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ดังนั้นจึงทำให้มหาวิทยาลัยมีการสร้างการ
ตระหนักรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น”
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มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 2 ได้กล่าวว่า “ตอนนี้เราได้ตอกย้ำภาพลักษณ์โดยรวมของเราว่า
เป็น Top University in Trade and Services กับกลุ่ม Target ซึ่งก็คือจุดยืนของเรา เนื่องจากเป็น
เราของสภาหอการค้าไทยใช่ไหม ยึดจุดยืนตรงนั้นว่าเราเป็นผู้นำทางการเรียนการสอนทางด้านนี้ ด้าน
การค้าพาณิชย์ ตอนนี้เพิ่มอุตสาหกรรมบริการเข้าไปพวกท่องเที่ยว แล้วก็อันนี้เป็นภาพลักษณ์โดยรวม
ของมหาลัย แต่ถ้าสมมุติเราเล่นกลุ่มเด็กเราก็ต้องมี Marketing Term ที่เราใช้อย่ างเช่น “เด็กหัว
การค้า” เอาไปทำเสื้อเด็กหัวการค้าอะไรอย่างนี้ เพื่อให้เข้าถึงเด็กมากขึ้น ให้เด็ก get ง่าย ๆ ว่าที่นี่
เรียนแล้วจะมีความเป็นหัวธุรกิจนะ”
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 3 กล่าวว่า “ในวิกฤตนี้เนี่ยเราคิดว่า การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบ
รนด์ของเราเนี่ย มันก็จะสอดคล้องไปกับ สิ่งที่เราเป็นหรือกำลังทำ ยิ่ง Demand น้อย เราก็ต้องสร้าง
จุดต่าง เช่น เน้นให้เขาจำว่าเรียน มหาวิทยาลัยนี้สิ จบแล้วมีงานทำ เพราะเราเน้นมากเรื่องนี้ จากที่
เล่าไปว่าเรามีการร่วมมือกับผู้ประกอบการเยอะ จึงถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างขอ งเรากับ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ พอเขาเข้ามาเรียนแล้ว มันก็จะบอกต่อกลายเป็น Word of mouth เองว่าดีอย่าง
งั้นอย่างนี้ นอกจากนี้เนี่ยเขาก็จะจำเราในเรื่อง ถูก และดี เพราะถือเป็นอีกจุดแข็งของ มหาวิทยาลัย
ของเรา การบริการต่าง ๆ เอย ความรวดเร็วเอย ที่เราทำ ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่ทำให้ Branding ของเรา
ดี เป็นที่รู้จักครับ”
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 4 กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเรามีการสร้างแบรนด์ให้เกิดการจดจำ
โดยเราต้องถามตัวเองว่า Position ของเราคืออะไร เราเสนออะไรออกไปคนอื่นก็โฆษณาเหมือนกัน
ถูกไหมครับ มันก็จะเป็น information ที่มันเหมือนกันหมดกระจายไปทั่วหมดถูกไหมครับ ดังนั้นเรา
จึงต้องสร้างอะไรที่เป็น Story ที่มหาวิทยาลัยรัฐไม่มี สร้างอะไรที่เราคิดว่าเราเด่นกว่าที่อื่น สำหรับ
signature ของมหาวิทยาลัยเกษมบั ณฑิตจะเด่นก็เรื่องการบิน เราเป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่มีสถาบัน
การบินทุกหลักสูตร ตั้งแต่นักบินช่าง คนทำงานใน Airport ตั้งแต่คนทำงาน Cargo นะครับ ตั้งแต่
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแล้วครับเราก็มีหลากหลายนะครับแล้วก็ทำความร่วมมือเราก็เป็นที่
Training ให้กลับ Bangkok Airways ทำ Training ให้กับ VietJet Air ทำ Training ให้กับ ไทยแอร์
เอเชีย ซึ่งก็เป็นจุดขายที่สร้างความเชื่อมั่น เราไม่ใช่แค่ผลิตบัณฑิต แต่วันนี้ผู้ประกอบการ คนใน
วงการ คนที่เป็นคนทำงานเขาก็มาฝึกอบรมที่เรานะครับ อันนี้มันก็สร้างความเชื่อมั่น มันจะเป็นไลน์ใน
ธุรกิจการบิน ถ้าคุณมาที่นี่ One Stop จบเลย หรือถ้าคุณยังไม่รู้ว่าคุณชอบอะไรหรือจะเป็นอะไร คุณ
ก็มาลองก่อนนะครับ พอถึงเวลาคุณมีความรู้สึก ว่าชอบบิน อยากจะไปเที่ยวตามความฝันได้ไปเที่ยว
รอบโลก ถึงเวลาเอาเข้าจริง ๆ มาเรียน Service คุณอาจจะมีความรู้สึกว่า ฉันไม่ใช่คนที่มีใจบริการ
คุณอาจจะไปทำ Part อื่นก็ได้ คุณไปทำที่ getting ก็ได้หรือคุณไปทำ Airport ก็ได้ถูกไหมครับ นี่ก็
ตราบใดก็ตามที่เรามีความหลากหลายแล้วมันตอบโจทย์ได้”
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มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 5 กล่าวว่า “การสร้างการจดจำของเราเกิดมาจากภาพลักษณ์มั้ง
ครับ คงเป็นภาพลักษณ์ใช้คำที่พูดว่า “สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม” เป็นเรื่องของการให้และการ
แบ่งปัน จริง ๆก่อนหน้านี้เราก็ใช้อันนี้มาโดยตลอด ทุกวันนี้ มหาวิทยาลัยก็จะมีการโฆษณาแบบแปลก
ๆ ซึ่งหลายฝ่ายบอกว่าควรมีภาพจำภาพเดียว แต่ มหาวิทยาลัย บางที ก็ใช้ภ าพจำหลาย ๆ ภาพ
สะท้อนเข้าไป มีพูดถึงเรื่องนวัตกรรม เป็นมหาวิทยาลัยคนดีที่ช่วยกันสร้างสรรค์ช่วยกันแบ่งปันกัน
แม้กระทั้งเสื้อยืด กระเป๋าที่เราขาย ก็จะสกรีนคติพจน์ของมหาวิทยาลัยลงไปเพื่อให้เกิดภาพจำ รวมถึง
ใช้ดาราเข้ามาเป็นตัวแทนที่ใช้สร้างภาพจำของมหาวิทยาลัย แต่ดาราก็ไม่ใช่ทั้งหมดของการสร้าง
ภาพลักษณ์ของเรา แต่คือความเป็นตัวของมหาวิทยาลัยเองมากกว่า”
4.1.4 ข้อเสนอแนะด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤตการศึกษาไทย
ผลการวิจัยในประเด็นด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤตการศึกษาไทยเป็นสิ่งที่ทุกคนที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคลากรฝ่ายสื่อสารองค์กรหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนโยบายการ
ดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมเพื่อวางแผนการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้ง 5 แห่ง ต่างให้ความสนใจและตระหนักถึงปัญหาด้าน
จำนวนนักศึกษาที่ลดลงจนกลายเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งทุกมหาวิทยาลัยได้ให้
ข้อเสนอแนะในการสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
การศึกษาไทยในยุค 4.0 ที่ต้องเผชิญกับภาวะเกี่ยวเนื่องด้วยโลกในยุค โลกาภิวัตน์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัย จึงต้องมีการปรับตัว มีการตามติดข่าวสารต่าง ๆ เนื่องจาก
ข่าวสารเหล่านี้สามารถกลายเป็นกระแสในสังคมออนไลน์ได้ และเมื่อเรามีการสื่อสารออกสู่ภายนอก
เราจะต้องสื่อสารให้สอดคล้องกับช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ และไม่จำเป็นที่ต้อง
สื่อสารให้ครบทุกช่องทาง แต่เ น้นช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของตน
คือใคร มีการสื่อสารด้วยข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริง โปร่งใส ชัดเจน จริงใจ รวดเร็ว และรอบคอบ
หากมีการสื่อสารที่ คลาดเคลื่ อนจากความเป็น จริง จะส่งผลกระทบต่ อ มหาวิ ทยาลัย อย่า งมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนโลกออนไลน์ นอกจากนี้การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่กล่าวถึงก็เป็นการสร้างการ
รับรู้ได้เป็นอย่างดีและอาจจะเป็นตัวเลือกในลำดับแรก ๆ ในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 1 ได้กล่าวว่า “ควรจะสื่อสารด้วยความจริงใจ เราไม่สามารถทำ
การตลาดแบบเดิม ๆ ได้ เพราะเด็กยุคนี้สามารถตรวจสอบเราได้ หากเราสื่อสารในสิ่งที่เป็นความจริง
ก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลดีต่อมหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน”
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 2 ได้กล่าวว่า “ในภาวะวิกฤตเราควรต้องยึดเรื่องของ โปร่งใส
จริงใจ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์หากเราโพสต์หรือเราสื่อสารออกไปทั้งภายในและภายนอก เราต้องทำ
ความเข้าใจก่อนที่จะสื่อสารออกไปเพราะว่า Feedback มันกลับมาทุกทิศทาง สมมติเราพูดอะไร
ออกไป คนเขาอาจจะกลับมาถามกับเจ้าหน้าที่เราสักคนหนึ่งก็ได้ อาจไม่ใช่อยู่ฝ่ายสื่อสารหรือฝ่ายที่
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เกี่ยวข้อง แต่อาจจะอยู่ฝ่ายอื่น ๆ อาจจะเป็นแม่บ้าน รปภ. อย่างนี้ด้วยซ้ำ คำถามที่เขาถามกลับเข้า
มาหรือ Operator ทุกคนก็ต้องพูดได้ในทิศทางเดียวกัน การสื่อสารภายในภายนอกจะต้องทั่วถึง อันนี้
คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญในในเรื่องของการสื่อสารในยุคนี้ อันที่สองก็คือแบรนด์เราต้องแข็งแกร่ง หากเรา
ไม่ได้อยู่ 1 ใน 10 เราก็จะลำบาก เพราะเราต้องเร่งสร้างแบรนด์ให้ มีจุดเด่นจุดแข็งของตัวเอง แล้วก็
สร้างการยอมรับจาก Current Customer เพราะนักเรียนปัจจุบันคือกระบอกเสียงที่ดีที่สุด คุณภาพ
การเรียนการสอนหรือแม้แต่กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยของเราจะทำให้เขาไปพูดต่อเอง แต่
บางครั้ง Nature ของเด็กบางกลุ่มอย่างเช่นเด็กวิทย์อาจจะไม่ใช่พวกชอบแชร์ ถึงแม้ว่าฉันจะ Happy
กับการเรียนก็ตาม เราอาจจะต้องมีกลไกในการที่ทำให้เขาอยากแชร์ อยากบอกต่อ อาจจะเป็น
แคมเปญของเรา เช่น การจัดแคมเปญโดยการติดแฮชแท็ก คือทำให้คนข้างในเขาพูดสิ่งดี ๆ ออกไป
ด้วย เวลาคนอื่น ๆ เห็นแฮชแท็กนี้ก็จะทำให้มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย”
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 3 กล่าวว่า “ในวิกฤตนี้ นอกจากการสื่อสารที่ราทำอยู่ปัจจุบันแล้ว
ในเรื่องของการบริการ การตอบกลับให้ข้อมูลแก่คนที่สนใจ เราต้องพัฒนาคนในองค์กรให้ตอบได้ทุก
คน ถ้าเราตอบช้า ให้ข้อมูลช้า เขามีทางเลือกอื่นให้เขาเลือกอีกเยอะ แต่ถ้าเราใส่ใจในการให้ข้อมูล
การบริการ ก็ถือว่าเราเต็มที่ที่สุดแล้ว อย่างน้อยเข้าก็ได้ทราบถึงความตั้งใจและการบริการของเรา”
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 4 กล่าวว่า “ได้มีการนำเสนอรูปแบบของมหาวิทยาลัยภายใต้การ
รับรู้ควรมีเอกลักษณ์ ไม่ซ้ำรูปแบบของสถาบันอื่นและควรสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความ
น่าจดจำ โดยต้องทำ Content ที่น่าสนใจทำ Content ที่แตกต่างหากลุ่มเป้าหมายของตัวเองให้เจอ
แล้วก็ต้องไม่เลียนแบบใคร ถ้าผมบอกว่าผมเอาวิธีการการสื่อสารของมหาวิทยาลัยนานาชาติ ของ
มหิดล ไม่ได้ เพราะมันกลุ่มเป้าหมายคนละรูปแบบกัน กลุ่มเป้าหมายทั้งในแง่ของฐานะทางเศรษฐกิจ
ครอบครัวทั้งในแง่ของเป้าหมายในชีวิตทั้งในแง่ของ ทั้งในแง่ของคนที่ต้องการเรียนภาคภาษาไทยภาค
ภาษาอังกฤษ เน้นการสร้างพื้นที่ สร้างความจดจำ Talk Of The Town”
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 5 กล่าวว่า “เราต้องอยู่กับเทรนด์ และนำเทรนด์ให้ทัน ต้องคอย
ศึ ก ษาการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ เพราะทุ ก วั น นี ้ ก ารตลาดขึ ้น อยู ่ ก ับ ความพึ ง พอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย เพราะฉะนั้นอาจจะต้องเรียนรู้เรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
เราต้องอยู่ในโลกปัจจุบันตลอดเวลา เผลอหลุดไปไม่ได้ เพราะข่าวสารมีการอัพเดตและสามารถเป็น
กระแสสังคมได้ตลอดเวลา”
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4.2 การวิจัยเชิงปริมาณ
ข้อมูลจากแบบสอบถาม
4.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ภูมิลำเนา เกรดเฉลี่ยชั้น ม.6
หรือเทียบเท่า มหาวิทยาลัยเอกชนที่กำลังศึกษา จำนวน พี่/น้อง ในครอบครัว และรายได้ครอบครัว
เฉลี่ยต่อเดือน การวิเคราะห์ข้อมูลมีการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจก
แจงความถี่ (Frequency) และนำเสนอเป็นค่าร้อยละ (Percentage) มีรายละเอียดดังนี้
ตาราง 5 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จำนวน (คน)
125
275
400

ร้อยละ
31.25
68.75
100.00

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75 และเพศ
ชาย จำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25
ตาราง 6 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามภูมิลำเนา
ภูมิลำเนา
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
รวม

จำนวน (คน)
28
81
5
211
30
45
400

ร้อยละ
7.00
20.25
1.25
52.75
7.50
11.25
100.00
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จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามภูมิลำเนา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง จำนวน 211 คน คิดเป็นร้อย
ละ 52.75 รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 20.25 ภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 11.25
ภาคตะวันออก คิดเป็นร้อยละ 7.50 ภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 7.00 และภาคตะวันตก คิดเป็นร้อยละ
1.25
ตาราง 7 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามเกรดเฉลี่ยชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
เกรดเฉลี่ยชั้น ม.6
หรือเทียบเท่า
1.00-1.50
1.51-2.00
2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00
รวม

จำนวน (คน)

ร้อยละ

2
10
47
120
147
74
400

0.50
2.50
11.75
30.00
36.75
18.50
100.00

จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเกรดเฉลี่ย
ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า พบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ย 3.01-3.50 จำนวน
211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.75 รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 20.25 ภาคใต้
คิดเป็นร้อยละ 11.25 ภาคตะวันออก คิดเป็นร้อยละ 7.50 ภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 7.00 และภาค
ตะวันตก คิดเป็นร้อยละ 1.25
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ตาราง 8 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามมหาวิทยาลัยเอกชน
มหาวิทยาลัยเอกชน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รวม

จำนวน (คน)
139
82
79
54
46
400

ร้อยละ
34.75
20.50
19.75
13.50
11.50
100.00

จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามมหาวิทยาลัย
เอกชนจำนวน 5 แห่ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ส่วนใหญ่กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ จำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.75 รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คิดเป็นร้อย
ละ 20.50 มหาวิทยาลัยรังสิต คิดเป็นร้อยละ 19.75 มหาวิทยาลัยธนบุรี คิดเป็นร้อยละ 13.50 และ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 11.50
ตาราง 9 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามจำนวน พี่/น้อง ในครอบครัว
จำนวน พี่/น้อง
1 คน (ลูกคนเดียว)
2 คน
3 คน
มากกว่า 3 คน
รวม

จำนวน (คน)
104
216
62
18
400

ร้อยละ
26.00
54.00
15.50
4.50
100.00

จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามจำนวน พี่/
น้อง ในครอบครัว พบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ส่วนใหญ่มีพี่/น้อง 2 คน จำนวน 216 คน คิด
เป็นร้อยละ 54.00 รองลงมาคือ 1 คน (ลูกคนเดียว) คิดเป็นร้อยละ 26.00 3 คน คิดเป็นร้อยละ
15.50 และมากกว่า 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50
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ตาราง 10 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน
รายได้
ต่ำกว่า 15,000 บาท
15,000-25,000 บาท
25,001-35,000 บาท
35,001-45,000 บาท
45,001-60,000 บาท
60,001-75,000 บาท
75,001-100,000 บาท
100,001 บาทขึ้นไป
รวม

จำนวน (คน)
0
85
55
86
72
35
24
43
400

ร้อยละ
0.00
21.25
13.75
21.50
18.00
8.75
6.00
10.75
100.00

จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามรายได้
ครอบครัว ต่ อ เดื อน พบว่า กลุ่มตัว อย่า งจำนวน 400 คน รายได้ครอบครัว ต่ อ เดื อ นของผู ้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 35,001-45,000 บาท จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 รองลงมา
มีรายได้ 15,000-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.25 รายได้ 45,001-60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
18.00 รายได้ 25,001-35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.75 รายได้ 100,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 10.75 รายได้ 60,001-75,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.75 รายได้ 75,001-100,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 6.00 ส่วนรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.00
4.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคที่มีต่อมหาวิทยาลัย
เอกชน
มหาวิทยาลัยเอกชนในแต่ละแห่งมีการสร้างการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่มีความหลากหลาย
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ การตระหนักรู้ในตราสินค้า การรับรู้คุณภาพ และการ
เชื่อมโยงต่อตราสินค้า โดยกลุ่มตัวอย่างจาก 5 มหาวิทยาลัยมีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าในระดับต่าง ๆ
ตามตารางที่ 11 ดังนี้
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ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคที่มี
ต่อมหาวิทยาลัยเอกชน
การรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยเอกชน
1. การรับรู้คุณภาพ
2. การเชื่อมโยงต่อตราสินค้า
3. การตระหนักรู้ในตราสินค้า
เฉลี่ยรวม

̅
𝑿

S.D.

4.20
4.13
3.97
4.10

0.70
0.71
0.78
0.73

ความ
หมาย
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที ่ 11 ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดับ การรั บรู ้ค ุ ณ ค่ าตราสิ นค้ า ของผู ้บ ริโ ภคที ่ม ีต่อ
มหาวิทยาลัยเอกชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.10
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การรับรู้คุณภาพของมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษา มีค่าสูงสุด
ค่าเฉลี่ย 4.20 รองลงมาเป็นด้านการรับรู้ถึงความสามารถในการเชื่อมโยงของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย
4.13 ส่วนระดับความเห็นน้อยที่สุด คือ ตระหนักรู้ตราสินค้าของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.97
ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคที่มี
ต่อมหาวิทยาลัยเอกชน ด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้า
การตระหนักรู้ในตราสินค้า

̅
𝑿

S.D.

1. รู ้ ส ึ ก คุ ้ น เคยกั บ ชื ่ อ เสี ย งและภาพลั ก ษณ์ ต ราสิ น ค้ า ของ
มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษา
2. ตราสินค้า (Brand) ของมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและได้รับ
การยอมรับของคนในสังคม
3. เมื่อนึกถึงมหาวิทยาลัย จะนึกถึงมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษา
เป็นลำดับแรก
4. ทราบถึ ง จุ ด ยื น หรื อ ลั ก ษณะเฉพาะ (Signature) ของ
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี
เฉลี่ยรวม

4.06

0.80

ความ
หมาย
มาก

4.02

0.77

มาก

4.00

0.82

มาก

3.82

0.74

มาก

3.97

0.78

มาก
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จากตารางที ่ 12 ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดั บการรับ รู้ ค ุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า ของผู ้ บ ริ โ ภคที่ ม ีต่อ
มหาวิทยาลัยเอกชน ด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการตระหนักรู้ใน
ตราสินค้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.97
เมื่อพิจ ารณาเป็น รายข้อ พบว่า รู้ส ึกคุ้นเคยกับชื่อเสียงและภาพลักษณ์ตราสินค้าของ
มหาวิทยาลัย ที่กำลังศึกษา มีค่าสูงสุดคือ ค่าเฉลี่ย 4.06 รองลงมา คือ ตราสินค้า (Brand) ของ
มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับของคนในสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.01 เมื่อนึกถึงมหาวิทยาลัย
จะนึกถึงมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาเป็นลำดับแรก มีค่าเฉลี่ย 4.00 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้
น้อยที่สุด คือ ท่านทราบถึงจุดยืนหรือลักษณะเฉพาะ (Signature) ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี มี
ค่าเฉลี่ย 3.82
ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดั บการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคที่มี
ต่อมหาวิทยาลัยเอกชน ด้านการรับรู้คุณภาพ
การรับรู้คุณภาพ

̅
𝑿

S.D.

1. มหาวิทยาลัยสามารถผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ และมีโอกาส
เข้าทำงานในบริษัทชั้นนำของประเทศ
2. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
3. มหาวิทยาลัยโดดเด่นด้านการแข่งขัน และมีรางวัล การันตี
คุณภาพ
เฉลี่ยรวม

4.25

0.71

ความ
หมาย
มากที่สุด

4.21
4.14

0.67
0.69

มากที่สุด
มาก

4.20

0.69

มาก

จากตารางที ่ 13 ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ การรั บ รู ้ ค ุ ณ ค่ า ตราสิน ค้ า ของผู ้ บ ริ โ ภคที ่ ม ีต่อ
มหาวิทยาลัยเอกชน ด้านการรับรู้คุณภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้คุณภาพของ
มหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.20
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มหาวิทยาลัยสามารถผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ และมีโอกาส
เข้าทำงานในบริษัทชั้นนำของประเทศ มีค่าสูงสุดคือ ค่าเฉลี่ย 4.25 รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมี
หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน มีค่าเฉลี่ย 4.21 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้น้อยที่สุด คือ มหาวิทยาลัย
โดดเด่นด้านการแข่งขัน และมีรางวัล การันตีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.14
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ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคที่มี
ต่อมหาวิทยาลัยเอกชน ด้านการเชื่อมโยงต่อตราสินค้า
การเชื่อมโยงต่อตราสินค้า

̅
𝑿

S.D.

1. นักศึกษาหรือบัณฑิตที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ช่วยให้
มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดีและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
2. การสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ทำให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังได้
3. การได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทำให้มีภาพลักษณ์ที่ดีใน
หลากหลายด้ า น เช่ น การบ่ ง บอกตั ว ตน ด้ า นความรู ้ ด้ า น
ความสามารถในการทำงาน
เฉลี่ยรวม

4.17

0.69

ความ
หมาย
มาก

4.13

0.71

มาก

4.09

0.72

มาก

4.13

0.71

มาก

จากตารางที ่ 14 ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ การรับ รู้ ค ุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า ของผู ้ บ ริ โ ภคที่ ม ีต่อ
มหาวิทยาลัยเอกชน ด้านการเชื่อมโยงต่อตราสินค้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ ถึง
ความสามารถในการเชื่อมโยงของมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.13
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาหรือบั ณฑิตที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ช่วยให้
มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดีและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น มีค่าสูงสุดคือ ค่าเฉลี่ย 4.17 รองลงมา คือ การ
สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังได้ มีค่าเฉลี่ย
4.13 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรั บรู้น้อยที่สุด คือ การได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทำให้มี
ภาพลักษณ์ที่ดีในหลากหลายด้าน เช่น การบ่งบอกตัวตน ด้านความรู้ ด้านความสามารถในการทำงาน
มีค่าเฉลี่ย 4.09
4.2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผู้บริโภคที่มี
ต่อมหาวิทยาลัยเอกชน
การสร้างการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยเอกชนในแต่ละแห่งมี
ความหลากหลาย ประกอบด้วยการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาด
เชิงกิจกรรม โดยกลุ่มตัวอย่างจาก 5 มหาวิทยาลัยมีการรับรู้ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการใน
ระดับต่าง ๆ ตามตารางที่ 15 ดังนี้
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ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การของผู้บริโภคที่มีต่อมหาวิทยาลัยเอกชน
การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ของผู้บริโภคที่มีต่อมหาวิทยาลัยเอกชน
1. การส่งเสริมการขาย
2. การตลาดเชิงกิจกรรม
3. การประชาสัมพันธ์
4. การโฆษณา
เฉลี่ยรวม

̅
𝑿

S.D.

4.23
4.03
4.00
3.55
3.95

0.78
0.78
0.71
0.97
0.81

ความ
หมาย
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

จากตารางที ่ 15 ผลการวิ เ คราะห์ ก ารรั บ รู ้ ก ารสื ่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการของ
มหาวิทยาลัยเอกชนที่กำลังศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.95
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การส่งเสริมการขาย มีค่าสูงสุดคือ ค่าเฉลี่ย 4.23 รองลงมา
เป็น ด้านการตลาดเชิงกิจ กรรมมีค่าเฉลี่ย 4.03 การประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ย 3.55 ส่ว นระดับ
ความเห็นน้อยที่สุด คือ การโฆษณา มีค่าเฉลี่ย 3.55
ตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การของผู้บริโภคที่มีต่อมหาวิทยาลัยเอกชน ด้านการโฆษณา
การโฆษณา
1. Facebook
2. Official Website ของมหาวิทยาลัย
3. สื่อกลางแจ้ง เช่น ป้ายโฆษณากลางแจ้ง
4. YouTube
5. Instagram
6. สื่อเคลื่อนที่ เช่น รถบัสหรือรถตู้ของมหาวิทยาลัย
7. E-mail
8. Twitter
เฉลี่ยรวม

̅
𝑿

S.D.

4.25
4.10
3.68
3.50
3.40
3.32
3.19
2.96
3.55

0.80
0.86
0.91
0.98
1.02
1.07
1.10
1.04
0.97

ความ
หมาย
มากที่สุด
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตารางที ่ 16 ผลการวิ เ คราะห์ ก ารรั บ รู ้ ก ารสื ่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการของ
มหาวิทยาลัยเอกชนที่กำลังศึกษา ด้านการโฆษณา อาทิ โฆษณารับสมัครนักศึกษาผ่านสื่อต่าง ๆ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ด้านการโฆษณา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
3.55
เมื่อพิจ ารณาเป็น รายข้ อ พบว่า Facebook มีค่าสูงสุดคือ ค่าเฉลี่ย 4.25 รองลงมาเป็น
Official Website ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 4.10 สื่อกลางแจ้ง เช่น ป้ายโฆษณากลางแจ้ง มี
ค่าเฉลี่ย 3.68 YouTube มีค่าเฉลี่ย 3.50 Instagram มีค่าเฉลี่ย 3.40 สื่อเคลื่อนที่ เช่น รถบัสหรือรถ
ตู้ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.32 E-mail มีค่าเฉลี่ย 3.19 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้น้อย
ที่สุด คือ Twitter มีค่าเฉลี่ย 2.96
ตาราง 17 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การของผู้บริโภคที่มีต่อมหาวิทยาลัยเอกชน ด้านการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์

̅
𝑿

S.D.

1. ภาพลักษณ์ความร่วมมือระหว่างสถาบัน การศึกษากับ
สถานประกอบการ
2. ภาพลักษณ์ทางวิชาการ เช่น ผลงานทางวิชาการ การ
ได้รับรางวัลต่าง ๆ ของอาจารย์หรือนักศึกษา
3. การจั ด กิ จ กรรมเพื ่ อ สั ง คม เพื ่ อ เป็ น การสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
เฉลี่ยรวม

4.04

0.69

ความ
หมาย
มาก

4.00

7.12

มาก

3.95

0.737

มาก

4.00

0.71

มาก

จากตารางที ่ 17 ผลการวิ เ คราะห์ ก ารรั บ รู ้ ก ารสื ่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการของ
มหาวิทยาลัยเอกชนที่กำลังศึกษา ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ด้าน
การประชาสัมพันธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ภาพลักษณ์ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับสถาน
ประกอบการ มีค่าสูงสุดคือ ค่าเฉลี่ย 4.04 รองลงมาเป็น ภาพลักษณ์ทางวิชาการ เช่น ผลงานทาง
วิชาการ การได้รับรางวัลต่าง ๆ ของอาจารย์หรือนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.00 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
การรับรู้น้อยที่สุด คือ การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่ อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน มี
ค่าเฉลี่ย 3.95

137
ตาราง 18 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การของผู้บริโภคที่มีต่อมหาวิทยาลัยเอกชน ด้านการส่งเสริมการขาย
การส่งเสริมการขาย

̅
𝑿

S.D.

1. มีการส่งเสริมเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
2. มีทุนการศึกษาให้สำหรับนักศึกษา
3. การให้สิทธิพิเศษในการสมัครเรียน เช่น โควตาเรียนดี
ความสามารถพิเศษ อาทิ นักแสดง นักกีฬา นักดนตรี
4. มีการผ่อนหรือแบ่งชำระ ค่าใช้จ่ายได้
เฉลี่ยรวม

4.30
4.28
4.23

0.74
0.75
0.77

ความ
หมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.11
4.23

0.87
0.78

มาก
มากที่สุด

จากตารางที ่ 18 ผลการวิ เ คราะห์ ก ารรั บ รู ้ ก ารสื ่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการของ
มหาวิทยาลัยเอกชนที่กำลังศึกษา ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้
ด้านการส่งเสริมการขาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.23
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการส่งเสริมเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มี
ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 4.30 รองลงมาคือ มีทุนการศึกษาให้สำหรับนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.28 การให้สิทธิ
พิเศษในการสมัครเรียน เช่น โควตาเรียนดี ความสามารถพิเศษ อาทิ นักแสดง นักกีฬา นักดนตรี มี
ค่าเฉลี่ย 4.30 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้น้อยที่สุด คือ มีการผ่อนหรือแบ่งชำระ ค่าใช้จ่ายได้ มี
ค่าเฉลี่ย 4.11
ตาราง 19 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การของผู้บริโภคที่มีต่อมหาวิทยาลัยเอกชน ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม
การตลาดเชิงกิจกรรม

̅
𝑿

S.D.

1. การจัดบูธ หรือจั ดงานที่ เกี่ย วข้ อ งกับ การศึก ษา เช่น
ตลาดนัดหลักสูตร การจัดกิจกรรม Open House การจัด
นิทรรศการวิชาการ เป็นต้น
2. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาตามโรงเรียนต่าง ๆ
เฉลี่ยรวม

4.11

0.76

ความ
หมาย
มาก

3.94
4.03

0.81
0.78

มาก
มาก
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จากตารางที ่ 19 ผลการวิ เ คราะห์ ก ารรั บ รู ้ ก ารสื ่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการของ
มหาวิทยาลัยเอกชนที่กำลังศึกษา ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้
ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.03
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดบูธหรือจัดงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น ตลาดนัด
หลักสูตร การจัดกิจกรรม Open House การจัดนิทรรศการวิชาการ เป็นต้น มีค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 4.11
และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้น้อยที่สุด คือ กิจกรรมแนะแนวการศึกษาตามโรงเรียนต่าง ๆ (Road
Show) มีค่าเฉลี่ย 3.94
4.2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยเอกชน
การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชน โดยกลุ่มตัวอย่างจาก 5
มหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นต่อกระบวนการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ ตามตารางที่ 20 ดังนี้
ตาราง 20 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นในกระบวนการตัดสินใจใน
การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชน
กระบวนการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลัยเอกชน
1. ในขณะที่ตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยที่จะศึกษาต่อ จะให้
ความสนใจกับคุณภาพของมหาวิทยาลัย
2. ความเชื่อ/ทัศนคติ มีอิทธิพลอย่างมากในการตัดสินใจ
เลือกมหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษาต่อ
3. ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การประเมิ น และเปรี ย บเที ย บ
มหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษาต่อ
4. โฆษณาของมหาวิทยาลัยสามารถสร้างการตระหนักรู้จน
ก่อให้เกิดการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษา
5. แหล่งบุคคล (Personal Sources) อันได้แก่ ครอบครัว
เพื่อน เพื่อนบ้าน คนรู้จัก มีส่วนช่วยในการค้นหาหรือให้
ข้ อ มู ล เพื ่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ใน
มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษา

̅
𝑿

S.D.

4.23

0.68

ความ
หมาย
มากที่สุด

4.19

0.68

มาก

4.12

0.70

มาก

4.02

0.72

มาก

3.98

0.81

มาก
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กระบวนการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลัยเอกชน
6. ช่องทางและเงื่อนไขในการชำระค่าเทอมมีอิทธิพลอย่าง
มากในการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยในการศึกษาต่อ
7. ตำแหน่งที่ตั้ง (Location) ของมหาวิทยาลัยมีอิทธิพล
อย่างมากในการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยในการศึกษาต่อ
8. แหล่งทดลอง (Experimental Sources) อันได้แก่ รุ่นพี่
ในมหาวิทยาลัย หรือ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย มีส่วนช่วย
ในการค้นหาหรือให้ข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษา
9. แหล่งสาธารณะ (Public Sources) อันได้แก่ สื่อมวลชน
ทีวี มีส่วนช่วยในการค้นหาหรือให้ข้อมูล เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษา
10. แหล่งการค้า (Commercial Sources) อันได้แก่ การ
โฆษณา เจ้าหน้าที่ ป้าย มีส่วนช่วยในการค้นหาหรื อ ให้
ข้ อ มู ล เพื ่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ใน
มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษา
เฉลี่ยรวม

̅
𝑿

S.D.

3.95

0.88

ความ
หมาย
มาก

3.93

0.90

มาก

3.89

0.82

มาก

3.86

0.79

มาก

3.81

0.83

มาก

4.00

0.78

มาก

จากตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ พบว่า ระดับความคิดเห็นในกระบวนการตัดสินใจ
ในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
4.00
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในขณะที่ตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยที่จะศึกษาต่อ จะให้
ความสนใจกับคุณภาพของมหาวิทยาลัย มีค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 4.23 รองลงมาคือ ความเชื่อ/ทัศนคติ มี
อิทธิพลอย่างมากในการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษาต่อ มีค่าเฉลี่ย 4.19 ท่านให้
ความสำคัญกับการประเมินและเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษาต่อ มีค่าเฉลี่ย 4.12 โฆษณา
ของมหาวิทยาลัยสามารถสร้างการตระหนักรู้จนก่อให้เกิดการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยที่กำลัง
ศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.02 แหล่งบุคคล (Personal Sources) อันได้แก่ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน คน
รู้จัก มีส่วนช่วยในการค้นหาหรือให้ข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลั ยที่
กำลังศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.98 ช่องทางและเงื่อนไขในการชำระค่าเทอมมีอิทธิพลอย่างมากในการ
ตั ด สิ น ใจเลื อ กมหาวิ ท ยาลั ย ในการศึ ก ษาต่ อ มี ค ่ า เฉลี ่ ย 3.95 ตำแหน่ ง ที ่ ต ั ้ ง (Location) ของ
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มหาวิทยาลัยมีอิทธิพลอย่างมากในการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยในการศึกษาต่อ มีค่าเฉลี่ย 3.93
แหล่ ง ทดลอง (Experimental Sources) อั น ได้ แ ก่ รุ ่ น พี ่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ของ
มหาวิทยาลัย มีส ่ว นช่ว ยในการค้นหาหรือให้ ข้ อมูล เพื่อประกอบการตั ดสินใจเข้า ศึ กษาต่ อ ใน
มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.89 แหล่งสาธารณะ (Public Sources) อันได้แก่ สื่อมวลชน
ทีวี มีส่วนช่วยในการค้นหาหรือให้ข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่
กำลังศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.86 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ แหล่งการค้า
(Commercial Sources) อันได้แก่ การโฆษณา เจ้าหน้าที่ ป้าย มีส่วนช่วยในการค้นหาหรือให้ข้อมูล
เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.81

4.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
4.3.1 สมมติฐานที่ 1 การรับรู้คุณค่าตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน
ตาราง 21 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างการรับรู้คุณค่าตราสินค้า กับการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัย
เอกชน

การรับรู้คุณค่าตราสินค้า

การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้
วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน
r
Sig.
0.00
0.521**
0.00
0.532**
0.00
0.562**
0.00
0.611**

1. การตระหนักรู้ในตราสินค้า
2. การรับรู้คุณภาพ
3. การเชื่อมโยงต่อตราสินค้า
รวม
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 21 ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างการรับรู้
คุณค่าตราสินค้า กับ การตัดสิน ใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของ
มหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า การรับรู้คุณค่าตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 และเป็นความสัมพันธ์ในระดับสูง มีค่า 0.611 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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การรับรู้คุณค่าตราสินค้า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้า
ด้านการรับรู้คุณภาพ และด้านการเชื่อมโยงต่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4.3.2 สมมติฐานที่ 2 การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยเอกชน มี
ความสั ม พั น ธ์ ก ั บ การตั ด สิ น ใจเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภ ายใต้ ว ิ ก ฤตการศึ ก ษาไทยของ
มหาวิทยาลัยเอกชน
ตาราง 22 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการของมหาวิทยาลัยเอกชน กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้
วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน
การรับรู้การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ

การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้
วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน
r
Sig.
0.00
0.575**
0.00
0.616**
0.557**
0.00
0.00
0.646**
0.00
0.738**

1. การโฆษณา
2. การประชาสัมพันธ์
3. การส่งเสริมการขาย
4. การตลาดเชิงกิจกรรม
รวม
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 22 ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างการรับรู้การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยเอกชน กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของ
มหาวิทยาลัยเอกชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเป็นความสัมพันธ์ในระดับสูง มีค่า
0.738 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ และด้านการตลาดเชิงกิจกรรม มีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
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0.01 ส่วนด้านการโฆษณา และด้านการส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4.3.3 สมมติฐานที่ 3 การรับรู้คุณค่าตราสินค้าและการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การของมหาวิทยาลัยเอกชน สามารถพยากรณ์การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤต
การศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน
ตาราง 23 ค่าสถิติความถดถอยเชิงพหุคูณของการรับรู้คุณค่าตราสินค้าและการรับรู้การสื่ อสาร
การตลาดแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยเอกชน ที่ทำนายพยากรณ์การตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน
Model
1
2
3
4
5
6

B
0.958
0.269
0.396
0.341
0.386
0.240

R2
0.417
0.513
0.561
0.584
0.592
0.598

Std. Error
Beta
t
Sig.
0.180
0.243
5.315
0.000
0.041
0.253
6.534
0.000
0.144
0.128
2.753
0.006
0.088
0.162
3.864
0.000
0.143
0.127
2.702
0.007
0.098
0.107
2.454
0.015
R2 = 0.598, R = 0.773, Adjusted R2 = 0.592

a. การพยากรณ์: (ค่าคงที่), การตลาดเชิงกิจกรรม
b. การพยากรณ์: (ค่าคงที่), การตลาดเชิงกิจกรรม, การโฆษณา
c. การพยากรณ์: (ค่าคงที่), การตลาดเชิงกิจกรรม, การโฆษณา, การเชื่อมโยงต่อตราสินค้า
d. การพยากรณ์ : (ค่าคงที่), การตลาดเชิงกิจกรรม, การโฆษณา, การเชื่อมโยงต่อตราสินค้า , การ
ส่งเสริมการขาย
e. การพยากรณ์: (ค่าคงที่) , การตลาดเชิงกิจกรรม, การโฆษณา, การเชื่อมโยงต่อตราสินค้า , การ
ส่งเสริมการขาย, การประชาสัมพันธ์
f. การพยากรณ์ : (ค่าคงที่), การตลาดเชิงกิจกรรม, การโฆษณา, การเชื่อมโยงต่อตราสินค้า , การ
ส่งเสริมการขาย, การประชาสัมพันธ์, การตระหนักรู้ในตราสินค้า
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ตัว แปรที่ผ ู้ว ิจ ัย นำมาพยากรณ์ การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภ ายใต้ว ิกฤต
การศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน ได้แก่ การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ซึ่งมีทั้งหมด 3 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1. การตระหนักรู้ในตราสินค้า 2. การรับรู้คุณภาพ 3. การเชื่อมโยงต่อตราสินค้า และการรับรู้
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ซึ่งมีทั้งหมด 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. การโฆษณา 2. การ
ประชาสัมพันธ์ 3. การส่งเสริมการขาย 4. การตลาดเชิงกิจกรรม โดยจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
จากตารางที่ 29 แสดงให้เห็นถึงตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน ประกอบด้วยตัวแปรเรียงตามลำดับ
ความสำคัญ ได้แก่ 1. การตลาดเชิงกิจกรรม 2. การโฆษณา 3. การเชื่อมโยงต่อตราสินค้า 4. การ
ส่งเสริมการขาย 5. การประชาสัมพันธ์ 6. การตระหนักรู้ในตราสินค้า โดยตัวแปรทั้งหมดรวมกัน
สามารถพยากรณ์ ก ารตั ด สิ น ใจเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภ ายใต้ ว ิ ก ฤตการศึ ก ษาไทยของ
มหาวิทยาลัยเอกชนได้ ร้อยละ 59.8 ซึ่งมีค่า R2 = 0.598
เมื่อพิจารณาตามโมเดล พบว่า การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในด้านการตลาด
เชิงกิจกรรม สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 41.7 ซึ่งมีค่า R2 = 0.417 เมื่อนำไปรวมกับ การรับรู้การ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในด้านการโฆษณาจะสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 51.3 ซึ่งมีค่า R2 =
0.513 ซึ่งจะสามารถพยากรณ์ได้ดีกว่า หากเพิ่มตัวแปรที่สามสำหรับ การรับรู้คุณค่าตราสินค้าในด้าน
การเชื่อมโยงต่อตราสินค้า สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 56.1 ซึ่งมีค่า R2 = 0.561 นอกจากนี้หากเพิ่ม
ตัวแปรการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในด้านการส่งเสริมการขายจะสามารถพยากรณ์ได้
ร้อยละ 58.4 ซึ่งมีค่า R2 = 0.584 อีกทั้งเมื่อเพิ่มตัวแปรการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ในด้านการประชาสัมพันธ์ สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 59.2 ซึ่งมีค่า R2 = 0.592 และเมื่อเพิ่มตัวแปร
สุดท้าย คือ การรับรู้คุณค่าตราสินค้าในด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้าจะทำให้ได้ค่าพยากรณ์สูงสุดที่
ร้อยละ 59.8 ซึ่งมีค่า R2 = 0.598
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ในสมมติฐานข้อที่ 1 ข้อที่ 2 กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน ผลการทดสอบยอมรับสมมติฐาน และ
ข้อที่ 3 การรับรู้คุณค่าตราสินค้าและการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัย
เอกชน สามารถพยากรณ์การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของ
มหาวิทยาลัยเอกชน ผลการทดสอบยอมรับสมมติฐาน ดังตารางที่ 24
ตาราง 24 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
1. การรับรู้คุณค่าตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤต
การศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน
2. การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ
มหาวิทยาลัยเอกชน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษา
ไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน
3. การรับรู้คุณค่าตราสินค้าและการรับรู้การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยเอกชน
สามารถพยากรณ์การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของ
มหาวิทยาลัยเอกชน

ผลการทดสอบ
สถิติที่ใช้
ยอมรับ
Pearson Correlation
สมมติฐาน
Coefficient
ยอมรับ
สมมติฐาน

Pearson Correlation
Coefficient

ยอมรับ
สมมติฐาน

Linear Regression
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน” ผู้วิจัยได้ศึกษาตามวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อศึกษาการบริหารความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤตภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของ
มหาวิทยาลัยเอกชน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าตราสินค้า กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ กับการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน
4. เพื ่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย พยากรณ์ก ารตั ด สิ น ใจเข้า ศึ ก ษาต่ อ ระดับ ปริ ญ ญาตรีภ ายใต้ ว ิ กฤต
การศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน
สำหรั บ รู ป แบบการวิ จ ั ย ในครั ้ ง นี้ เ ลื อ กใช้ ก ารวิ จ ั ย เชิ ง ผสมผสาน (Mixed Methods
Research) เริ ่ ม ต้ น ด้ว ยการใช้ ว ิ ธ ีก ารวิจ ัย เชิ ง คุณ ภาพ (Qualitative Research) โดยดำเนินการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับผู้ส่งสาร คือ บุคลากรฝ่ายสื่อสารองค์กรหรือฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนโยบายการดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมเพื่อวาง
แผนการรับนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หลังจากนั้น
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กับ
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้รับสาร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยเอกชนที่เป็นกลุ่ม
ตั ว อย่ า ง เป็ น ผู ้ ก รอกแบบสอบถามด้ ว ยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) โดยการ
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ต ิ เ ชิ ง พรรณนา (Description Statistics) และมี ก ารยื น ยั น ปั จ จั ย และ
สมมติฐาน ด้วยโปรแกรม SPSS และจึงทำการสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
นำเสนอตามลำดับดังนี้

5.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับบุคลากรฝ่ายสื่อสารองค์กรหรือ
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนโยบายการดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมเพื่อ
วางแผนการรับนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน
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5 แห่ง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 3) มหาวิทยาลัยรังสิต 4)
มหาวิทยาลัยธนบุรี 5) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต แห่งละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน โดยใช้ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดพื้นฐานของการวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
5.1.1 การบริหารความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤตของมหาวิทยาลัยเอกชน
จากการศึกษา พบว่ามหาวิทยาลัยเอกชนมีกระบวนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเพื่อ
เตรียมความพร้อมรองรับกับความเสี่ยงในด้านจำนวนนักศึกษาใหม่ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องอัน
เนื่องจากปัจจัยหรืออิทธิพลต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้และวิธีจัดการภาวะวิกฤตที่จำนวนนักศึกษา
ใหม่ลดลงมีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน ซึ่งรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้ทำการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1. การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเอกชน 2. การแก้ไขภาวะวิกฤตของ
มหาวิทยาลัยเอกชน โดยสามารถอธิบายประเด็นดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้
5.1.1.1 การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเอกชน
สำหรับในขั้นตอนของกระบวนการบริหารความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ การระบุ
ความเสี่ย งที่ส ่งผลกระทบต่อ มหาวิทยาลัย (Risk identification) การประเมินความเสี ่ยง (Risk
analysis) การจัดการความเสี่ย ง (Risk treatment) และการติดตามประเมินผลความเสี่ยง (Risk
monitoring and assessment) เพื ่ อ ใช้ ใ นการวางแผนความเสี ่ ย งในด้ า นการลดลงของจำนวน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้
1) ขั ้ น ตอนที ่ 1 การระบุ ค วามเสี ่ ย งที ่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย (Risk
identification)
ประเด็นของการระบุความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย (Risk identification) ซึ่ง
บุคลากรฝ่ายสื่อสารองค์กรหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนโยบาย การดำเนินงาน การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมเพื่อวางแผนการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเอกชนได้เล็งเห็นความ
เสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย 4 อันดับ ได้แก่ 1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 2.
หลักสูตรหรือจำนวนมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 3. กระแสความนิยมการเรียนต่อในระดับ
ปริญญาตรีมีแนวโน้มลดลง และ 4. อื่น ๆ ซึ่งสามารถนำเสนอผลสรุปจากการสัมภาษณ์ประเด็นที่ มี
ความเสี่ยงมากที่สุด ดังนี้
(1) อั น ดั บ หนึ ่ ง ได้ แ ก่ การเปลี ่ ย นแปลงโครงสร้ า งประชากร โดยทั ้ ง 5
มหาวิทยาลัยได้กล่าวถึงประเด็นของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่
ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมากที่สุด เนื่องจากเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้ างและไม่สามารถ
ควบคุมได้ ซึ่งประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคที่อัตราการเกิดของประชากรชะลอตัว ส่งผลให้จำนวน
ประชากรของประเทศลดลงในที่สุด ทั้งนี้สัดส่วนประชากรวัยเด็กเริ่มลดลงในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่าน
มา สังเกตได้จากครอบครัวในปัจจุบัน จะเป็นครอบครัวขนาดเล็กและมีความหลากหลายมากขึ้น ต่าง
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จากครอบครัวสมัยก่อนที่มีขนาดใหญ่จะมีบุตรจำนวนมาก เมื่อประชากรวัยเด็กเหล่านี้เติบโตเข้าสู่วัย
เจริญพันธุ์จึงทำให้สัดส่วนของประชากรวัยเจริญพันธุ์ลดลงตามไปด้วย โดยจะสวนทางกับกลุ่มผู้สูงวัย
ที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งสาเหตุเหล่านี้จึงส่งผลกระทบต่อการเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยโดยตรง
เพราะปริมาณของนักศึกษาที่เข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยย่อมมีจำนวนลดน้อยลงตามไปด้วย
(2) อันดับสอง ได้แก่ การขยายตัวของหลักสูตร และการเปิดรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรัฐบาลมีมากเกินไป โดยทั้ง 5 มหาวิทยาลัยได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่า เป็นการ
ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ “นักศึกษาน้อยกว่าจำนวนที่ เปิด รับ ” เนื่องจากในอดีตมีการผลักดันให้
มหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบเปิด และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีการเปิดเป็นจำนวนมากเพื่อรองรับกับ
จำนวนประชากรที่ต้องการศึกษา จึงทำให้ ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยบางแห่งขยายตัวอย่างไร้ทิศทาง มี
หลักสูตรที่หลากหลาย ทำให้นักศึกษามีตัวเลือกมากขึ้น เปรียบเสมือนกับการมีอุปสงค์ (Demand)
และอุปทาน (Supply) ที่ไม่สอดคล้องกัน เมื่อหลักสูตรมีมากขึ้น นักศึกษาเท่าเดิมหรือลดลงจึงทำให้
เกิดการกระจายทรัพยากรเหล่านี้ออกไปยังสถานศึกษาอีกหลายแห่ง จนทำให้ บางหลักสูตรก็ไม่ได้
คุณภาพตามมาตรฐาน ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน อีกทั้งสถาบันการศึกษา
ของรัฐที่มีชื่อเสียงบางแห่งก็เปิดหลักสูตรมากขึ้น และรับนิสิตนักศึ กษาจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้
มหาวิทยาลัยเอกชนต่างได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะการสอบคัดเลือกนักศึกษาผ่านระบบ
TCAS เป็นระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ ซึ่งย่อมาจาก Thai University Central
Admission System มีจำนวนการเปิดรับมากถึง 5 รอบ ทำให้โอกาสการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
รัฐบาลมีมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากอดีตที่ระบบการรับเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของรัฐมีเพียงไม่กี่รอบ
จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนมีจำนวนลดลง
(3) อันดับสาม ได้แก่ กระแสความนิยม (Trend) การเรียนต่อในระดับปริญญา
ตรีในระบบมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง โดย 2 ใน 5 มหาวิทยาลัยได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า การที่
เยาวชนในกลุ่ม Gen Z มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีลดลง อันเนื่องมาจากพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนไปจากเดิม รักในอิสระมากขึ้น ผนวกกับเทคโนโลยีในปัจ จุบันและอนาคตที่เข้ามามีบทบาท
ต่อทุกเพศทุกวัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ ทั้งในด้านที่ดี และไม่ดี ตัวอย่างด้านดี
ของการเข้ามาของเทคโนโลยี คือการได้เข้าถึงข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีทางเลือกในการเรียนรู้
ต่อสิ่งต่าง ๆ เพิ่มขึ้น แทนที่การค้นคว้าหาข้อมูลผ่านหนังสือหรือผ่านอาจารย์แต่เพียงอย่างเดียว และ
จากประโยชน์ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดอาชีพต่าง ๆ เช่น Youtuber การขายสินค้าผ่าน
ทางออนไลน์ที่ไม่จำเป็น ต้องเรียนปริญญาตรีหรือมีต้นทุนไม่มากก็สามารถสร้างรายได้ผ่า นทาง
ออนไลน์ ซึ่งมีกลุ่มคนจำนวนไม่น้อยที่มีความคิดต่อการเรียนในระดับปริญญาตรีเป็นสิ่งที่ต้องใช้เงิน
จำนวนมาก หากนำเงินจำนวนนี้ไปใช้เป็นต้นทุนในการประกอบธุรกิจของตนจะดีกว่าการนำเงินส่วนนี้
ไปศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี เพราะหากอยากทราบสิ่งใด ก็สามารถค้นคว้าและเรียนรู้ผ ่านทาง
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ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จึงเป็นเหตุให้ความน่าสนใจต่อการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีลดลง อัน
เป็นปัญหาที่ทุกมหาวิทยาลัยต้องเผชิญ
(4) อันดับสี่ อื่น ๆ นอกเหนือจากปัจจัย 3 อันดับข้างต้น พบว่าปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ 2
ปัจจัย ได้แก่ 1. ทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อมหาวิทยาลัยเอกชน เพราะมุมมองทีผ่ ู้ปกครองบางกลุ่มมี
ต่อมหาวิทยาลัยเอกชนว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นตัวเลือกสำรอง ถ้าสอบมหาวิทยาลัยรัฐบาลไม่
ติด ถึงจะเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเอกชน 2. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ หากปีไหนที่เศรษฐกิจไม่ดี ก็อาจ
ส่งผลกระทบต่อการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชน เนื่องจากมหาวิทยาลัยเอกชนไม่ได้รับการ
อุดหนุนงบประมาณเหมือนมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ดังนั้นค่าเทอมจึงมีราคาสูงกว่ามหาวิทยาลัยของ
รัฐ เมื่อเศรษฐกิจไม่ดี การใช้จ่ายมีขีดจำกัด ผู้ปกครองหลายคนจึงจำเป็นต้องหาสถานที่เรี ยนให้อยู่
ภายในงบประมาณของตน
2) ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk analysis)
ประเด็นของการประเมินความเสี่ยงจะเป็นลักษณะของการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง
โดยพิ จ ารณาจากการประเมิ น โอกาสที่ จ ะเกิด ความเสี่ ย ง และความรุ น แรงของผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความเสี่ย งต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของ
มหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งบุคลากรฝ่ายสื่อสารองค์กรหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนโยบาย การ
ดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมเพื่อวางแผนการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย
เอกชนได้มีแนวทางในการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยพบว่า 3 ใน 5 มหาวิทยาลัยเอกชนมีระดับ
ความเสี่ยงของปัจจัยดังกล่าวในระดับเล็กน้อย ส่วน 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงระดับปานกลาง
และส่วนที่เหลือมีความเสี่ยงในระดับปานกลางถึงมาก อย่างไรก็ตามหากมีการเปรียบเทียบจำนวน
นักศึกษาใหม่ย้อนหลัง 1-2 ปี กับปีล่าสุด จะพบว่า บางมหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษาใหม่ลดลงอย่าง
มาก แต่หากเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี กับปีล่าสุด จะพบว่า จำนวนนักศึกษาใหม่จะมีความผันผวน
อยู ่ เ สมอ จะมี อ ั ต ราการเพิ ่ ม -ลดของจำนวนนั ก ศึ ก ษาสลั บ กั น ไปในแต่ ล ะปี จึ ง ส่ ง ผลให้ แ ต่ ล ะ
มหาวิทยาลัย มีการประเมิน ความเสี่ยงที่ต่างกัน และในแต่ล ะมหาวิทยาลัย ส่ว นใหญ่มีการรับรู้
ผลกระทบก่อนการเกิดวิกฤต จึงทำให้สามารถเตรียมการในสิ่งที่สามารถกระทำได้ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้
จำนวนนักศึกษาไม่ลดไปมากกว่าปีที่ผ่านมา อาทิ มีการปรับรูปแบบการรับสมัครเข้าศึกษาให้มีความ
ง่ายมากกว่าระบบการรับสมัครเข้าศึกษาของรัฐบาลที่อาจก่อให้เกิดความยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายใน
หลายขั้นตอนของการสมัครเข้าศึกษาต่อ หรือบางมหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีความ
ชัดเจน ซึ่งสามารถทำการตลาดได้อย่างแม่นยำและให้ผลตอบรับที่ดี
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3) ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความเสี่ยง (Risk treatment)
ประเด็นของการจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะ
เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งบุคลากรฝ่ายสื่อสารองค์กรหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนโยบาย การ
ดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมเพื่อวางแผนการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย
เอกชนได้มีแนวทางในการจัดการความเสี่ยง 3 อันดับ ได้แก่ 1. การเปิดหลักสูตรใหม่ 2. การจัดทำ
โครงการทางการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และ 3. การลดค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถ
นำเสนอผลสรุปจากการสัมภาษณ์ประเด็นด้านการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
(1) อันดับหนึ่ง ได้แก่ การเปิดหลักสูตรใหม่ โดย 3 ใน 5 มหาวิทยาลัยกล่าวถึง
ประเด็นนี้ว่า เป็นตอบสนองความต้องการของนักศึกษาในด้านพฤติกรรม และวิถีชีวิตในปัจจุบันและ
อนาคต ซึ่งจะเน้น หลักสูตรระยะสั้น (Short Course) ที่ไม่เน้นเรียนแบบเต็มรูปแบบ เน้นเรียนตาม
ความต้องการที่ผู้เรียนอยากรู้เท่านั้น เพื่อสอดคล้องกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ไม่ชอบอะไรที่อยู่ในกรอบจะ
อยากได้ความรู้ที่ทำให้เกิดรายได้และมีอาชีพที่ต้องการ นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยบางแห่งได้เสนอ
การพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพได้จริง ของกลุ่มวัยทำงาน ด้วยแนวทางการ Retrain &
Reskill เพื่อเป็นการยกระดับความรู้เดิมและเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็นภายในองค์กร
(2) อันดับสอง ได้แก่ การจัดทำโครงการทางการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน โดย 2 ใน 5 มหาวิทยาลัย ได้มีการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อรองรับ กับความ
ต้องการของนักศึกษา การอำนวยความสะดวกทางการศึกษา รวมถึงการสร้างความยึดหยุ่นทาง
การศึกษา นอกจากมหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษาแล้ว อาจจะต้องส่งเสริมการทำกิจกรรมพิเศษของนักศึกษา เช่น การจั ดชมรม สโมสร และ
กิจกรรมพิเศษที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำงานสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เรียน เน้นการปฏิบัติงาน
จริงโดยร่วมมือกับ ผู้ประกอบการเพื่อเป็นการออกแบบการเรียนที่ส่งผลดีต่อการพัฒนาอาชี พที่
นักศึกษาสนใจ แม้ในปัจจุบันนี้สถานศึกษาทั่วไปได้จัดกิจกรรมดังกล่าวอยู่แล้ว แต่ยังขาดคุณภาพและ
ทิศทางของการจัดกิจกรรมหรือโครงการตามหลักการบริหารจัดการ ผู้บริหารและครูอาจารย์ใน
สถานศึกษาจะต้องมุ่งมั่นและร่วมมือกันวางแผน กำหนดทิศทางและจัดโครงการหรือกิจกรรมที่
ส่งเสริมผู้เรียนตามแนวคิดและแนวทางที่สอดคล้องกับพฤติกรรมในปัจจุบันของกลุ่ม Gen Z
(3) อัน ดับสาม ได้แ ก่ การลดค่าใช้จ่า ย โดย 2 ใน 5 มหาวิทยาลัยได้กล่าวถึง
ประเด็นนี้ว่า เป็นสิ่งที่บางมหาวิทยาลัยอาจจะให้ความสำคัญน้อย แต่การควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งหนึ่ง
ที่มหาวิทยาลัยเอกชนต่างตระหนักถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น มีการวางแผนเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายลง
ควบคุมทุกการใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย อีกทั้งมีการหารายได้จากช่องทางอื่นที่ไม่ใช่แค่ยอดนักศึกษา
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4) ขั ้ น ตอนที ่ 4 การติ ด ตามประเมิ น ผลความเสี ่ ย ง (Risk monitoring and
assessment)
มหาวิทยาลัยเอกชนในแต่ละแห่งต่างมีการติดตามประเมินผลความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่
การวัดผลจากการเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาใหม่ของแต่ละกลุ่ม อาทิ นักศึกษาภาคปกติและภาค
พิเศษกับจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อทำการเปรียบเทียบแล้ววางกลยุทธ์
ทางการตลาดให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ส่วนการติดตามสถานการณ์จำนวนนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยบางแห่งได้จัดตั้งวอร์รูม (War Room) และมีการมอนิเตอร์ (Monitor) อยู่ทุกวันตลอด
ระยะเวลาการรับสมัคร แล้วจึงนำผลที่ได้มาวิเคราะห์แผนการจัดการความเสี่ยงว่าแผนการใดควร
ปรับเปลี่ยน หรือควรดำเนินการต่อไป
5.1.1.2 การแก้ไขภาวะวิกฤต (Crisis Containment) ของมหาวิทยาลัยเอกชน
ผลการวิจัยในประเด็นของการแก้ไขภาวะวิกฤตของมหาวิทยาลัยเอกชน จากการสัมภาษณ์
บุคลากรฝ่ายสื่อสารองค์กรหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนโยบายการดำเนินงาน การเผยแพร่
ข้ อ มู ล ข่ า วสารหรื อ กิ จ กรรมเพื ่ อ วางแผนการรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้ง 5 แห่ง ซึ่งเป็นผู้ส่งสาร พบว่า การแก้ไขภาวะวิกฤตในสถานการณ์
จำนวนนักศึกษาที่ลดลงของมหาวิทยาลัย ย่อมต้องเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ
เพื่อควบคุมไม่ให้ภาวะวิกฤตขยายตัวไปอยู่ในขั้นที่รุนแรง จากการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัยเอกชนใน
แต่ละแห่งต่างมีวิธีการแก้ไขภาวะวิกฤตแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1. รูปแบบการสื่อสารที่มีความ
หลากหลาย 2. การมองหากลุ่มเป้าหมายใหม่ โดยแต่ละมหาวิทยาลัยมีวิธีแก้ไขภาวะวิกฤตดังต่อไปนี้
1) รูปแบบการสื่ อ สารที ่ มีค วามหลากหลาย โดยทุกมหาวิทยาลัยได้ กล่ า วถึ ง
ประเด็นนี้โดยมีใจความสำคัญว่า มหาวิทยาลัยมีการเลือกใช้สื่อ หรือรูปแบบการศึก ษาที่มีความ
หลากหลาย อาทิ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซึ่งเนื้อหาหรือบริบทในการสื่อสารต้องมีความชัดเจน ไม่
กำกวม หรือมีแนวโน้มที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด โดยจำเป็นต้องนำเสนอเนื้อหา (Content) หรือแก่น
ของเรื่องที่มีความทันสมัย เป็นไปตามกระแสนิยม (Trend) ในช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งช่องทางในการ
เผยแพร่ก็เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ และควรจะเป็นช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายนิยมใช้ หรือมีการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับสื่อหรือเนื้อหาสารนั้นได้ง่าย อาทิ Facebook, Twitter นอกจากนี้การใช้รูปแบบการ
สื่อสารที่หลากหลายยังมีส่วนช่วยให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็ว อาทิ
กำหนดการการรับสมัครนักศึกษา การส่งเสริมการขายหรือส่วนลดค่าเทอม อีกทั้งหากข้อมูลมีความ
น่าสนใจก็อาจส่งผลให้เกิดการบอกต่อไปบุคคลอื่น ๆ ที่อาจมีความสนใจอีกด้วย
2) การมองหากลุ่มเป้าหมายใหม่ โดย 2 ใน 5 มหาวิทยาลัย ได้กล่าวไปในทิศทาง
เดียวกันว่า ปัจจุบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น ไม่ใช่เป็นของเยาวชนอายุ 18 ปี หรือเด็ก
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น แต่ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษา แม้บุคคลจะสำเร็จ การศึกษาไปแล้ว
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หรือได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาก่อน ก็สามารถมาเรียนอีกได้ ดังนั้น เมื่อกลุ่มเป้าหมายในการเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมีจำนวนลดลง เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรในประเทศไทยลดลง
อย่างต่อเนื่อง และก็เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ มหาวิทยาลัยบางแห่งจึง มีการขยายกลุ่มเป้าหมายทาง
การตลาดเพิ ่ ม ขึ ้ น จากเดิ ม โดยไม่ จ ำกั ด อายุ เ พี ย งแค่ 18 ปี เ ท่ า นั ้ น ซึ ่ ง ใช้ แ นวคิ ด “ Life Long
Learning” ในการเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย อาทิ เพิ่มกลุ่มวัยทำงาน วัยเกษียณ
5.1.2 การสร้างการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในภาวะวิกฤต
ผลการวิจัยในประเด็นของการสร้างการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในภาวะ
วิกฤต จากการสัมภาษณ์บุคลากรฝ่ายสื่อสารองค์กรหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนโยบายการ
ดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมเพื่อวางแผนการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้ง 5 แห่ง พบว่า การปรับตัวของสถาบันการศึกษา
เอกชน ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจที่แสวงหาผลกำไรนั้น จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการนำองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นจากประเด็นดังกล่าวจึงต้องแสวงหาเครื่องมือการ
สื่อสารการตลาดแนวใหม่ เพื่อ แบ่งส่วนตลาดให้เหนือกว่าคู่แข่งในตลาดเดียวกัน การนำกลยุทธ์การ
สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เรียนในสถาบันการศึกษาของ
ตนเองให้มากขึ้น ทั้งนี้ในแต่ละมหาวิทยาลัยได้มีการให้ความสำคัญกับรูปแบบของการใช้เครื่องมือ
สื่อสารการตลาดที่มีความหลากหลาย โดยสรุปได้เป็น 4 แนวทาง ได้แก่ 1. การนำสื่อออนไลน์มา
ประยุกต์ใช้ 2. การดำเนินกิจกรรมทางตลาด และ 3. การส่งเสริมการขาย ซึ่งสามารถอธิบายแนวทาง
ดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้
5.1.2.1 การนำสื่อออนไลน์มาประยุกต์ใช้
ปัจจุบันสื่อออนไลน์มีบทบาทและมีความสำคัญต่อทุกคน ไม่เว้นแม้กระทั้งสถานศึ ก ษา
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนที่ทุกมหาวิทยาลัยมีการนำสื่อออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารทาง
การตลาด ซึ่งส่วนใหญ่ในแต่ละมหาวิทยาลัยได้เลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ ที่ได้รับความนิยม เช่น
Facebook, Instagram, YouTube เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร เนื้อหาสารที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
หรือโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยนอกจากสื่อสังคมออนไลน์ บาง
มหาวิทยาลัยได้เลือกใช้แอปพลิเคชันสนทนาอย่าง Line@ ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารโดยตรงไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย
5.1.2.2 การดำเนินกิจกรรมทางตลาด
การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดหรือ Event Marketing ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่มหาวิทยาลัย
เอกชนนำมาประยุกต์ใช้ โดยทุกมหาวิทยาลัยที่ได้สัมภาษณ์ต่างพบว่ายังคงมีการจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดดั้งเดิมอย่างการแนะแนว รวมไปถึงการ Road Show ตามโรงเรียนต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีบาง
มหาวิทยาลัยที่ได้จัดกิจกรรม Open House เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้สัมผัสประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่
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สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยหรือบรรยากาศในห้องเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งการบอกต่อ
จากรุ่นพี่ไปยังรุ่นน้อง หรือหลังจากจบกิจกรรมก็จะมีการบอกต่อไปยังเพื่อน ๆ ในสถานศึกษาของตน
ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สร้างแรงกระตุ้นให้แก่กลุ่มเป้าหมายในการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัย
5.1.2.3 การส่งเสริมการขาย
คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เกือบทุกธุรกิจจะมีการส่งเสริมการขาย ไม่เว้นแม้กระทั้งสถาบันการศึกษา
โดยทุกมหาวิทยาลัยที่ได้ทำการศึกษา ต่างมีการใช้การส่งเสริมการขาย หรือ การทำโปรโมชัน เพื่อ
กระตุ้นกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการตัดสินใจ เช่น การมอบทุนการศึกษา ส่วนลดค่าเทอม การแจก
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่นิยมใช้เช่นเดียวกัน
5.1.3 การสร้างการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของมหาวิทยาลัยในภาวะวิกฤต
ผลการวิจัยในประเด็นของการสร้างการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของมหาวิทยาลัยในภาวะวิกฤต
จากการสัมภาษณ์บ ุคลากรฝ่ายสื่อสารองค์กรหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนโยบายการ
ดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมเพื่อวางแผนการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้ง 5 แห่ง พบว่า คุณค่าตราสินค้าเปรียบเสมือน
คุณสมบัติที่สามารถสร้างความแตกต่างจากสินค้าหรือบริการประเภทเดี ยวกัน โดยการสร้างจุดแข็งที่
เป็นลักษณะเฉพาะ (Signature) ของมหาวิทยาลัยเพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการรับรู้ว่า
มหาวิทยาลัยมีจุดเด่นด้านใด แล้วมีความเหมาะสมกับตนเองหรือไม่ แล้วทำการตอกย้ำจุดเด่นของ
มหาวิทยาลัยผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์ บุคคลที่มีชื่อเสียง สิ่งของ เช่น เสื้อ กระเป๋า เป็น
ต้น เพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมายได้คุ้นเคยกับตราสินค้าของมหาวิทยาลัย และเกิดการจดจำ อีกทั้งยังช่วย
สร้างความมั่นใจให้เกิดกับนักศึกษาอีกทางหนึ่ง เพราะตราสินค้านั้นแสดงถึงคุณภาพ คุณค่าของ
สถาบั น ซึ ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจที่ น ั ก ศึ ก ษามี ต ่ อ สถานศึ ก ษานั ้ น ๆ อย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง โดย
มหาวิทยาลัยเอกชนมีแนวทางในการสร้างการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของมหาวิทยาลั ยในภาวะวิกฤต
โดยการพัฒนาและหากลยุทธ์อยู่ตลอด อาทิ การเลือกรูปแบบการสื่อสารทีเ่ น้นการสร้างคุณค่าในตรา
สินค้า
5.1.4 ข้อเสนอแนะด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤตการศึกษาไทย
ผลการวิจัยในประเด็นด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤตการศึกษาไทยเป็นสิ่งที่ทุกคนที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคลากรฝ่ายสื่อสารองค์กรหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนโยบายการ
ดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมเพื่อวางแผนการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้ง 5 แห่ง ต่างให้ความสนใจและตระหนักถึงปัญหาด้าน
จำนวนนักศึกษาที่ลดลงจนกลายเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งทุกมหาวิทยาลัยได้ให้
ข้อเสนอแนะในการสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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การศึกษาไทยในยุค 4.0 ที่ต้องเผชิญกับภาวะเกี่ยวเนื่องด้วยโลกในยุค โลกาภิวัตน์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัย จึงต้องมีการปรับตัว มีการตามติดข่าวสารต่าง ๆ เนื่องจาก
ข่าวสารเหล่านี้สามารถกลายเป็นกระแสในสังคมออนไลน์ได้ และเมื่อเรามีการสื่อสารออกสู่ภายนอก
เราจะต้องสื่อสารให้สอดคล้องกับช่อ งทางการสื่อสารของกลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ และไม่จำเป็นที่ต้อง
สื่อสารให้ครบทุกช่องทาง แต่เน้นช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของตน
คือใคร มีการสื่อสารด้วยข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริง โปร่งใส ชัดเจน จริงใจ รวดเร็ว และรอบคอบ
หากมีการสื่อ สารที่ คลาดเคลื่ อนจากความเป็น จริง จะส่งผลกระทบต่ อ มหาวิ ทยาลัย อย่า งมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนโลกออนไลน์ นอกจากนี้การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่กล่าวถึงก็เป็นการสร้างการ
รับรู้ได้เป็นอย่างดีและอาจจะเป็นตัวเลือกในลำดับแรก ๆ ในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ

5.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
5.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
5.2.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน สรุปได้ว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเพศหญิง คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 68.75 ส่ ว นใหญ่ ม ี ภ ู ม ิ ล ำเนาอยู ่ ภ าคกลาง ร้ อ ยละ 52.75 รองลงมาคื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 20.25 ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ย 3.01-3.50 คิดเป็นร้อยละ 36.75
รองลงมา 2.51-3.00 คิดเป็นร้อยละ 30.00 กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คิดเป็นร้อยละ 34.75
รองลงมาเป็นมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร้อยละ 20.50 มีจำนวนพี/่ น้อง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00
รองลงมาเป็นลูกคนเดียว (1 คน) คิดเป็นร้อยละ 26.00 และมีรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 35,00145,000 บาท รองลงมา 15,000-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.25 บาท
5.2.1.2 ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล การรั บ รู ้ ค ุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า ของผู ้ บ ริ โ ภคที ่ ม ี ต่ อ
มหาวิทยาลัยเอกชน
การรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคที่มีต่อมหาวิทยาลัยเอกชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า การรับรู้คุณภาพของมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษา มีค่าสูงสุดค่าเฉลี่ย
4.20 รองลงมาเป็น ด้านการรับ รู้ถึงความสามารถในการเชื่อ มโยงของมหาวิ ทยาลัย ส่ว นระดับ
ความเห็นน้อยที่สุด คือ ตระหนักรู้ในตราสินค้าของมหาวิทยาลัย ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้
ด้านการรับรู้คุณภาพของมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มหาวิทยาลัยสามารถผลิตนักศึกษาที่
มีคุณภาพ และมีโ อกาสเข้า ทำงานในบริ ษ ัท ชั้ นนำของประเทศ มีค่าเฉลี ่ย 4.25 รองลงมา คือ
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มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน มีค่าเฉลี่ย 4.21 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้น้อยที่สุด คือ
มหาวิทยาลัยโดดเด่นด้านการแข่งขัน และมีรางวัล การันตีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.14
ด้านการรับรู้ถึงความสามารถในการเชื่อมโยงของมหาวิทยาลัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับ
รู้อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ
นักศึกษาหรือบัณฑิตที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ช่วยให้มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดีและน่าเชื่อถือ
ยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.17 รองลงมา คือ การสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ทำให้ท่านสามารถ
บรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังได้ มีค่าเฉลี่ย 4.13 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้น้อยที่สุด คือ การ
ได้ศึกษาที่มหาวิ ทยาลัยแห่งนี้ ทำให้ท่านมีภาพลักษณ์ที่ดีในหลากหลายด้าน เช่น การบ่งบอกตัวตน
ด้านความรู้ ด้านความสามารถในการทำงาน มีค่าเฉลี่ย 4.09
ด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้าของมหาวิทยาลัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ รู้สึกคุ้นเคยกับ
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ตราสินค้าของมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.06 รองลงมา คือ ตรา
สินค้า (Brand) ของมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับของคนในสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.01 เมื่อ
นึกถึงมหาวิทยาลัย จะนึกถึงมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาเป็นลำดับแรก มีค่าเฉลี่ย 4.00 และพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีการรับรู้น้อยที่สุด คือ ทราบถึงจุดยืนหรือลักษณะเฉพาะ (Signature) ของมหาวิทยาลัยเป็น
อย่างดี มีค่าเฉลี่ย 3.82
5.2.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ
ผู้บริโภคที่มีต่อมหาวิทยาลัยเอกชน
การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผู้บริโภคที่มีต่อมหาวิทยาลัยเอกชน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า การส่งเสริมการขาย มีค่าสูงสุดคือ ค่าเฉลี่ย
4.23 รองลงมาเป็นด้านการตลาดเชิงกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ ส่วนระดับความเห็นน้อยที่สุด คือ
การโฆษณา ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้
ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด มี 1 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการส่งเสริมเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) มีค่าเฉลี่ย 4.30 รองลงมาอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มี
ทุนการศึกษาให้สำหรับนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.28 รองลงมา คือ การให้สิทธิพิเศษในการสมัครเรียน
เช่น โควตาเรียนดี ความสามารถพิเศษ อาทิ นักแสดง นักกีฬา นักดนตรี มีค่าเฉลี่ย 4.30 และพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้น้อยที่สุด คือ มีการผ่อนหรือแบ่งชำระค่าใช้จ่ายได้ มีค่าเฉลี่ย 4.11
ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การจัดบูธหรือจัดงานที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา เช่น ตลาดนัดหลักสูตร การจัดกิจกรรม Open House การจัดนิทรรศการวิชาการ เป็นต้น
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มีค่าเฉลี่ย 4.11 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้น้อยที่สุด คือ กิจกรรมแนะแนวการศึกษาตาม
โรงเรียนต่าง ๆ (Road Show) มีค่าเฉลี่ย 3.94
ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับ มากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ภาพลักษณ์ความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ มีค่าเฉลี่ย 4.04 รองลงมาเป็น ภาพลักษณ์ทางวิชาการ เช่น
ผลงานทางวิชาการ การได้รับรางวัลต่าง ๆ ของอาจารย์หรือนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.00 และพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีการรับรู้น้อยที่สุด คือ การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
มีค่าเฉลี่ย 3.95
ด้านการโฆษณา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
อยู่ในระดับมากที่สุด มี 1 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ Facebook มีค่าเฉลี่ย 4.25 รองลงมาอยู่
ในระดับมาก มี 2 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุ ด คือ Official Website ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย
4.10 และสื่อกลางแจ้ง เช่น ป้ายโฆษณากลางแจ้ง มีค่าเฉลี่ย 3.68 และอยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ YouTube มีค่าเฉลี่ย 3.50 Instagram มีค่าเฉลี่ย 3.40 สื่อเคลื่อนที่
เช่น รถบัสหรือรถตู้ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.32 E-mail มีค่าเฉลี่ย 3.19 และพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีการรับรู้น้อยที่สุด คือ Twitter มีค่าเฉลี่ย 2.96
5.2.1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยเอกชน
ระดั บ ความคิ ด เห็ น ในกระบวนการตั ด สิ น ใจในการเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย เอกชน โดยภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก ส่ ว นใหญ่ พ บว่ า ในขณะที ่ ต ั ด สิ น ใจเลื อ ก
มหาวิทยาลัยที่จะศึกษาต่อ จะให้ความสนใจกับคุณภาพของมหาวิทยาลัย มีค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 4.23
รองลงมาคือ ความเชื่อ/ทัศนคติ มีอิทธิพลอย่างมากในการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษา
ต่อ มีค่าเฉลี่ย 4.19 ท่านให้ความสำคัญกับการประเมินและเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยที่ท่านต้องการ
ศึกษาต่อ มีค่าเฉลี่ย 4.12 โฆษณาของมหาวิทยาลัยสามารถสร้างการตระหนักรู้จนก่อให้เกิดการ
ตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยที่ท่านกำลังศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.02 แหล่งบุคคล (Personal Sources) อัน
ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน คนรู้จัก มีส่วนช่วยในการค้นหาหรือให้ข้อมูล เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.98 ช่องทางและเงื่อนไขในการชำระ
ค่าเทอมมีอิทธิพลอย่างมากในการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยในการศึกษาต่อ มีค่าเฉลี่ย 3.95
ตำแหน่งที่ตั้ง (Location) ของมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลอย่างมากในการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลั ยใน
การศึกษาต่อ มีค่าเฉลี่ย 3.93 แหล่งทดลอง (Experimental Sources) อันได้แก่ รุ่นพี่ในมหาวิทยาลัย
หรือ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย มีส่วนช่วยในการค้นหาหรือให้ข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.89 แหล่งสาธารณะ (Public Sources) อันได้แก่
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สื่อมวลชน ทีว ี มีส ่ว นช่วยในการค้นหาหรือให้ข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.86 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ
แหล่งการค้า (Commercial Sources) อันได้แก่ การโฆษณา เจ้าหน้าที่ ป้าย มีส่วนช่วยในการค้นหา
หรือให้ข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.81
5.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
5.2.2.1 ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในทุกข้อ ดังต่อไปนี้
สมมติฐานที่ 1 การรับรู้คุณค่าตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน
ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างการรับรู้คุณค่าตราสินค้า กั บ
การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า
การรับรู้คุณค่าตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤต
การศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเป็นความสั มพันธ์
ในระดับสูง มีค่า 0.611
สมมติฐานที่ 2 การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยเอกชน มี
ความสั ม พั น ธ์ ก ั บ การตั ด สิ น ใจเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภ ายใต้ ว ิ ก ฤตการศึ ก ษาไทยของ
มหาวิทยาลัยเอกชน
ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างการรับรู้การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยเอกชน กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤต
การศึกษาไทยของมหาวิ ทยาลัย เอกชน พบว่า การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มี
ความสั ม พั น ธ์ ก ั บ การตั ด สิ น ใจเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภ ายใต้ ว ิ ก ฤตการศึ ก ษาไทยของ
มหาวิทยาลัยเอกชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเป็นความสัมพันธ์ในระดับสูง มีค่า
0.738
สมมติฐานที่ 3 การรับรู้คุณค่าตราสินค้าและการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ
มหาวิทยาลัย เอกชน สามารถพยากรณ์การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภ ายใต้วิกฤต
การศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน
ผลการวิเคราะห์ ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้เทคนิคการ
เลื อ กตั ว แปร โดยวิ ธ ี ก ารเพิ ่ ม ตั ว แปรอิ ส ระแบบขั ้ น ตอน (Stepwise) พบว่ า ตั ว แปรทั ้ ง หมดมี
ความสัมพันธ์กัน จึงนำไปสู่การพยาการณ์ การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤต
การศึกษาไทยของมหาวิทยาลัย เอกชน พบว่า มี 6 ตัวแปร ประกอบด้วยตัว แปรเรียงตามลำดับ
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ความสำคัญ ได้แก่ 1. การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในด้านการตลาดเชิงกิจกรรม คิด
เป็นร้อยละ 41.7 2. การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในด้านการโฆษณา คิดเป็นร้อยละ
51.3 3. การรับรู้คุณค่าตราสินค้าในด้านการเชื่อมโยงต่อตราสินค้า คิดเป็นร้อยละ 56.1 4. การรับรู้
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในด้านการส่งเสริมการขาย คิดเป็นร้อยละ 58.4 5. การรับรู้การ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในด้านการประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 59.2 และ 6. การรับรู้
คุณค่าตราสินค้าในด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้า คิดเป็นร้อยละ 59.8 โดยตัวแปรทั้งหมดรวมกัน
สามารถพยากรณ์ ก ารตั ด สิ น ใจเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภ ายใต้ ว ิ ก ฤตการศึ ก ษาไทยของ
มหาวิทยาลัยเอกชนได้ ร้อยละ 59.8

5.3 อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน” ซึ่งเป็นการศึกษากับกลุ่มผู้ส่งสารที่เกี่ยวกับ
ปัจจัยการสื่อสารภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน และการศึกษากับกลุ่มผู้รับสาร
เกี่ยวกับผลของกลยุทธ์ในการสื่อสารในด้านคุณค่าตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัย
เอกชน ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ส่งสาร ซึ่งเป็นมหาวิท ยาลัย
เอกชนโดยมีบุคลากรฝ่ายสื่อสารองค์กรหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนโยบายการดำเนินงาน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมเพื่อวางแผนการรับนักศึกษาใหม่ เป็นผู้ให้การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก และกลุ่มผู้รับสาร ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยเอกชนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยเริ่มศึกษาจากการบริหารความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤตการศึกษาไทย และนำไปสู่
กระบวนการสร้างคุณค่าตราสินค้าในขั้นตอนต่าง ๆ ผ่านการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการรวมทั้งกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ มีส่วนสำคัญต่อการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตลอดจนผลลัพธ์ที่ได้ จะเป็นปัจจัยการสื่อสารที่ผู้ส่งสารใช้ใน
การสื่อสารทีม่ ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของผู้รับสาร
ดังนั้น ผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะนำประเด็นที่สำคัญมาอภิปราย เพื่อให้เกิดความชัดเจน
และเป็น ประโยชน์ต ่ อ มหาวิ ท ยาลัย เอกชนของกลุ่ ม ตัว อย่ า งและสถาบั น การศึ ก ษาทั่ว ประเทศ
ดังต่อไปนี้
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5.3.1 การบริหารความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤตของมหาวิทยาลัยเอกชน
จากการศึกษา พบว่ามหาวิทยาลัยเอกชนมีกระบวนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเพื่อ
เตรียมความพร้อมรองรับกับความเสี่ยงในด้านจำนวนนักศึกษาใหม่ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องอัน
เนื่องจากปัจจัยหรืออิทธิพลต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้และวิธีจัดการภาวะวิกฤตที่จำนวนนักศึกษา
ใหม่ลดลงมีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน ซึ่งรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้ทำการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1. การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเอกชน 2. การแก้ไขภาวะวิกฤตของ
มหาวิทยาลัยเอกชน โดยสามารถอธิบายประเด็นดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้
5.3.1.1 การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเอกชน
สำหรับขั้นตอนของกระบวนการบริหารความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ การระบุ
ความเสี่ย งที่ส ่งผลกระทบต่อ มหาวิทยาลัย (Risk identification) การประเมินความเสี ่ยง (Risk
analysis) การจัดการความเสี่ย ง (Risk treatment) และการติดตามประเมินผลความเสี่ยง (Risk
monitoring and assessment) เพื ่ อ ใช้ ใ นการวางแผนความเสี ่ ย งในด้ า นการลดลงของจำนวน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้
โดยขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย (Risk identification)
พบว่า ผู้ส่งสารซึ่งเป็นบุคลากรฝ่ายสื่อสารองค์กรหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนโยบาย การ
ดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมเพื่อวางแผนการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย
เอกชนได้เล็งเห็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งสรุปได้เป็น 4 อันดับ ได้แก่ อันดับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ถือเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมากที่สุด
เนื่องจากเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้างและไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคที่
อัตราการเกิดของประชากรชะลอตัว มีสาเหตุมาจากครอบครัวในปัจจุบันจะเป็นครอบครัวขนาดเล็ก
และมีความหลากหลายมากขึ้น ต่างจากครอบครัวสมัยก่อนที่มีขนาดใหญ่จะมีบุตรจำนวนมาก ส่งผล
ให้จำนวนประชากรของประเทศลดลงในที่สุด เมื่อประชากรวัยเด็กเหล่านี้เติบโตเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์จึง
ทำให้สัดส่วนของประชากรวัยเจริญพันธุ์ลดลงตามไปด้วย โดยจะสวนทางกับกลุ่มผู้สูงวัยที่จะมีจำนวน
เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (2562) พบว่า อัตราการเกิดย้อนหลัง
5 ปี ในช่วงปี 2556 ถึงปี 2560 จะมีการลดลงของประชากรวัยแรกเกิด ถึง 4 ปี อย่างต่อเนื่อง และ
จากงานวิจัยของ ณัชชา สุวรรณวงศ์ (2560) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา)
ประจำปีการศึกษา 2560 พบว่า ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด ปัญหาจำนวนนักศึกษาลดลง ได้แก่
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัยมากขึ้น จำนวนประชากรเกิดใหม่ที่ลดลง ซึ่งสาเหตุ
เหล่านี้จึงส่งผลกระทบต่อการเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยโดยตรง เพราะปริมาณของนักศึกษาที่เข้า
สู่ระบบมหาวิทยาลัยย่อมมีจำนวนลดน้อยลงตามไปด้วย
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อันดับที่ 2 การขยายตัวของหลักสูตร และการเปิดรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐบาลมีมาก
เกินไป ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ “นักศึกษาน้อยกว่าจำนวนที่เปิดรับ” เนื่องจากในอดีตมีการผลักดันให้
มหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบเปิดและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีการเปิดเป็นจำนวนมากเพื่อรองรับกับ
จำนวนประชากรที่ต้องการศึกษา จึงทำให้ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยบางแห่งขยายตัวอย่างไร้ทิศทาง มี
หลักสูตรที่หลากหลาย ทำให้นักศึกษามีตัวเลือกมากขึ้น เปรียบเสมือนกับการมีอุปสงค์ (Demand)
และอุปทาน (Supply) ที่ไม่สอดคล้องกัน เมื่อหลักสูตรมีมากขึ้น นักศึกษาเท่าเดิมหรือลดลงจึงทำให้
เกิดการกระจายทรัพยากรเหล่านี้ออกไปยังสถานศึกษาอีกหลายแห่ง จนทำให้บางหลักสูตรก็ไม่ได้
คุณภาพตามมาตรฐาน ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน อีกทั้งสถาบันการศึกษา
ของรัฐที่มีชื่อเสียงบางแห่งก็เปิดหลักสูตรมากขึ้น และรับนิสิตนักศึกษาจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้
มหาวิทยาลัยเอกชนต่างได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะการสอบคัดเลือกนักศึกษาผ่านระบบ
TCAS เป็นระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ มีจำนวนการเปิดรับมากถึง 5 รอบ ทำให้
โอกาสการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรัฐบาลมีมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากอดีตที่ระบบการรับเข้าศึกษา
ต่อมหาวิทยาลัยของรัฐมีเพียงไม่กี่รอบ จึงส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันระหว่างมหาวิทยาลัย และเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ทำให้การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนมีจำนวนลดลง สอดคล้องกับผล
วิจ ัย จาก คณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยง ม.ทักษิณ (2558) พบว่า การแข่งขันของ
มหาวิทยาลัยที่สูงขึ้น ส่งผลทำให้จำนวนนักศึกษาลดลง และรายได้จากการศึกษาลดลง
อันดับที่ 3 กระแสความนิยมการเรียนต่อในระดับปริ ญญาตรีมีแนวโน้มลดลง การที่เยาวชน
ในกลุ่ม Gen Z มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีลดลง อันเนื่องมาจากพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไปจากเดิม รักในอิสระมากขึ้น ผนวกกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตที่เข้ามามีบทบาทต่อ
ทุกเพศทุกวัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้เกิดอาชีพต่าง ๆ เช่น Youtuber การขายสินค้าผ่านทาง
ออนไลน์ที่ไม่จำเป็นต้องเรียนปริญญาตรีหรือมีต้นทุนไม่มากก็สามารถสร้างรายได้ผ่านทางออนไลน์ ซึ่ง
มีกลุ่มคนจำนวนไม่น้อยที่มีความคิดต่อการเรียนในระดับปริญญาตรีเป็นสิ่งที่ต้องใช้เงินจำนวนมาก
หากนำเงินจำนวนนี้ไปใช้เป็นต้นทุนในการประกอบธุรกิจของตนจะดีกว่าการนำเงินส่วนนี้ไปศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี เพราะหากอยากทราบสิ่งใด ก็สามารถค้นคว้าและเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์ได้ตลอด
24 ชั่วโมง จึงเป็นเหตุให้ความน่าสนใจต่อการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีลดลง อันเป็นปัญหาที่ทุก
มหาวิทยาลัยต้องเผชิญ สอดคล้องกับผลวิจัยของ ณัชชา สุวรรณวงศ์ (2560) ที่กล่าวว่า คนรุ่นใหม่
หรือ Gen Z ที่เติบ โตมาในสภาพแวดล้อมที่มีส ิ่งอำนวยความสะดวก มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีความคิดเป็นของตนเองค่อนข้างสูง ไม่ชอบอยู่ในกรอบ
และเงื่อนไข อีกทั้งยังมีพฤติกรรมการรับข่าวสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์มากกว่าเจเนอเรชั่นอื่น ๆ
เพราะ Gen Z จะมีพฤติกรรมการเรียนรู้และศึกษาทุกข้อสงสัยผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากกว่าการ
พูดคุยกับคนรอบข้าง
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สำหรับอันดับที่ 4 ด้านอื่น ๆ ได้แก่ ทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อมหาวิทยาลัยเอกชน เพราะ
มุมมองที่ผู้ปกครองบางกลุ่มมีต่อมหาวิทยาลัยเอกชนว่าเป็นสถาบันที่เป็นตัวเลือกสำรอง สามารถเข้า
ได้ง่าย ไม่ต้องมีการสอบแข่งขัน ถ้าสอบมหาวิทยาลัยรัฐบาลไม่ติด ถึงจะเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเอกชน
นอกจากนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ หากปีไหนที่เศรษฐกิจไม่ดี ก็อาจส่งผลกระทบต่อการเข้าศึกษา
ต่อมหาวิทยาลัยเอกชน โดยเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับงานวิจัยของ วรรษพร ผิวดี (2555) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง การศึกษาการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจโรงแรมและ รีสอร์ทจังหวัดกระบี่ พบว่า สภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงภาวการณ์แข่งขันเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อธุรกิจโรงแรม
และรีสอร์ทของจังหวัดกระบี่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ขององค์กรอันเนื่องมาจากจำนวนผู้บริโภคที่
ลดลง
ดังนั้น จากที่กล่าวมาข้างต้น มหาวิทยาลัยเอกชนต่างมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อ
กลุ่มเป้าหมายในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยมีการอ้างอิงสถิติจำนวนประชากรและ
เปรียบเทียบขนาดครอบครัวจากอดีตกับปัจจุบันที่มีความต่างกัน และพบว่าการขยายตัวของหลักสูตร
ที่ผู้ส่งสารได้มีการศึกษาจากบริบทของมหาวิทยาลัยมีการส่งผลกระทบต่อจำนวนกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้ง
กระแสความนิยมการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีมีแนวโน้มลดลงมาจากการศึกษาพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนไปจากอดีต จึงสอดคล้องกับแนวความคิดของ จิระประภา อัครบวร และ ภูมิ
พร ธรรมสถิตย์เดช (2552) ที่กล่าวว่า การระบุความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่มีส่วนช่วยในการวิเคราะห์
วางแผนและจัดการกับความเสี่ยงทั้งหมดที่องค์กรเผชิญ อีกทั้งการระบุความเสี่ยงต้องอาศัยการเก็บ
ข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ เป็นความรู้ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ กฎหมาย
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเข้าใจแนวโน้มของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
สำหรับขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk analysis) พบว่ามหาวิทยาลัยเอกชนบาง
แห่งมีระดับความเสี่ยงของปัจจัยดังกล่าวตั้งแต่ในระดับเล็กน้อยจนถึงระดับมาก อย่างไรก็ตามหากมี
การเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาใหม่ย้อนหลัง 1-2 ปี กับปีล่าสุด จะพบว่า บางมหาวิทยาลัยมีจำนวน
นักศึกษาใหม่ลดลงอย่างมาก แต่หากเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี กับปีล่าสุด จะพบว่า จำนวนนักศึกษา
ใหม่จะมีความผันผวนอยู่ เสมอ จะมีอัตราการเพิ่ม -ลดของจำนวนนักศึกษาสลับกันไปในแต่ละปี จึง
ส่งผลให้แต่ละมหาวิทยาลัยมีการประเมินความเสี่ยงที่ต่างกัน สอดคล้องกับแนวความคิดของ จิรพร สุ
เมธีประสิทธิ์, มัทธนา พิพิธเนาวรัตน์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ได้กล่าวว่า การประเมิน
ความเสี่ยงนั้นเกิดจากข้อมูลจากผลการดำเนินงานที่ ผ่านมา อันได้แก่ ประสบการณ์ต่าง ๆ จากความ
เสียหายและการจัดการความเสี่ยง นำมาวิเคราะห์ผ่านระดับความรุนแรงเป็น 3 ระดับ ได้แก่ รุนแรง
น้อย ปานกลาง และรุนแรงมาก โดยอาศัยปัจจัยประกอบการพิจารณาหลายปัจจัย อาทิ มูลค่าความ
สูญเสียในอดีต ขนาดของความสูญเสียที่องค์กรสามารถรองรับได้โดยไม่ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการ
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ดำเนินการ ซึ่งในแต่ละมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีการรับรู้ผลกระทบก่อนการเกิดวิกฤต จึงทำให้สามารถ
เตรียมการในสิ่งที่สามารถกระทำได้ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้จำนวนนักศึกษาไม่ลดไปมากกว่าปีที่ผ่านมา อาทิ
มีการปรับรูปแบบการรับสมัครเข้ าศึกษาให้มีความง่ายมากกว่าระบบการรับสมัครเข้าศึกษาของ
รัฐบาลที่อาจก่อให้เกิดความยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายในหลายขั้นตอนของการสมัครเข้าศึกษาต่อ หรือ
บางมหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีความชัดเจน ซึ่งสามารถทำการตลาดได้อย่าง
แม่นยำและให้ผลตอบรับที่ดี
ในขั้นตอนที่ 3 การจัดการความเสี่ยง (Risk treatment) บุคลากรฝ่ายสื่อสารองค์กรหรือฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนโยบาย การดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมเพื่อวาง
แผนการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเอกชนได้มีแนวทางในการจัดการความเสี่ยง 3 อันดับ เพื่อ
ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ได้แก่ อันดับที่ 1 การเปิดหลักสูตรใหม่ เป็นตอบสนองความต้องการของ
นักศึกษาในด้านพฤติกรรม และวิถีชีวิตในปั จจุบันและอนาคต ซึ่งจะเน้น หลักสูตรระยะสั้น (Short
Course) ที่ไม่เน้นเรียนแบบเต็มรูปแบบ เน้นเรียนตามความต้องการที่ผู้เรียนอยากรู้เท่านั้น เพื่อ
สอดคล้องกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ไม่ชอบอะไรที่อยู่ในกรอบจะอยากได้ความรู้ที่ทำให้เกิดรายได้และมี
อาชีพที่ต้องการ หรือกลุ่ มคนที่เป็นวัยทำงานที่อยากจะศึกษาในบางรายวิชาที่ตนต้องการรู้เพื่อมาต่อ
ยอดให้กับการทำงานในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยบางแห่งได้เสนอการพัฒนาหลักสูตรที่
เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพได้จริง ด้วยแนวทางการ Retrain & Reskill เพื่อเป็นการยกระดับความรู้เดิม
และเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็นภายในองค์กร
อันดับที่ 2 การจัดทำโครงการทางการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เพื่อรองรับ
กับความต้องการของนักศึกษา การอำนวยความสะดวกทางการศึกษา รวมถึงการสร้างความยึดหยุ่น
ทางการศึกษา นอกจากมหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักศึกษาแล้ว อาจจะต้องส่งเสริมการทำกิจกรรมพิเศษของนักศึกษา เช่น การจั ดชมรม สโมสร
และกิจกรรมพิเศษที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำงานสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เรียน เน้นการ
ปฏิบัติงานจริงโดยร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อเป็นการออกแบบการเรียนที่ส่งผลดีต่อการพัฒนา
อาชีพที่นักศึกษาสนใจ ซึ่งเป็นไปตามแนวความคิดของ อรพรรณ ฤทธิ์มั่น (2561) ที่กล่าวว่า ลักษณะ
พฤติกรรมของ Generation Z มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีความคิด
สร้างสรรค์ และมีความสงสัยอยากรู้อยากเห็น ตลอดจนมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และมีความ
ปรารถนาที่จะเปลี่ยนโลกหรือทำสิ่งที่ดี ๆ ให้เกิดขึ้นจนประสบความสำเร็จ แม้ในปัจจุบันนี้สถานศึกษา
ทั่วไปได้จัดกิจกรรมดังกล่าวอยู่แล้ว แต่ยังขาดคุณภาพและทิศทางของการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
ตามหลักการบริหารจัดการ ผู้บริหารและครูอาจารย์ในสถานศึกษาจะต้องมุ่งมั่นและร่วมมื อกัน
วางแผน กำหนดทิศทางและจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนตามแนวคิดและแนวทางที่
สอดคล้องกับพฤติกรรมในปัจจุบันของกลุ่ม Gen Z
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สุดท้ายอัน ดับ ที่ 3 การลดค่าใช้จ่าย เป็นสิ่งที่บางมหาวิทยาลัยอาจไม่ได้พูดถึง แต่ เมื่อ
พิจารณาการจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งจะพบว่า การควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นสิ่ง
หนึ่งที่มหาวิทยาลัย เอกชนต่างตระหนักถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น มีการวางแผนเรื่องของการลด
ค่าใช้จ่ายลง ควบคุมทุกการใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย อีกทั้งมีการหารายได้จากช่องทางอื่นที่ไม่ใช่แค่
ยอดนักศึกษา
ดังนั้น จากที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า ผู้ส่งสารได้มีแนวทางการจัดการความเสี่ยงโดยมี การ
วิเคราะห์มาจากการระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด และควรจะมีการ
จัดการอย่างไร ซึ่งมหาวิทยาลัยเอกชนได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดหลักสูตรใหม่ ให้มีความสอดคล้อง
กั บ พฤติ ก รรมในปั จ จุบ ั น ของกลุ ่ม เป้า หมาย รองลงมาเป็ น การจั ด ทำโครงการทางการศึก ษาที่
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และสุดท้ายคือการลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย โดยสอดคล้อง
กับแนวความคิดของ จิระประภา อัครบวร และ ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช (2552) ได้กล่าวว่า การจัดการ
ความเสี่ยงนั้นเป็นผลที่มีความต่ อเนื่องมาจากการระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ซึ่งการ
จัดการความเสี่ยงจะต้องมีการเปรียบเทียบภาพรวมขององค์กรว่าความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงที่ควรจะ
ได้รับการจัดการอย่างเร่งด่วน เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์และจัดการปัญหาหรือความเสี่ยงนั้นใน
ที่สุด
และขั้นตอนที่ 4 การติดตามประเมินผลความเสี่ยง (Risk monitoring and assessment)
เมื่อพิจ ารณาจากแต่ล ะมหาวิทยาลัย พบว่า มหาวิทยาลัย เอกชนในแต่ล ะแห่งต่างมีการติ ดตาม
ประเมินผลความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ การวัดผลจากการเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาใหม่ของ
แต่ละกลุ่ม อาทิ นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษกับจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษาที่ผ่าน
มา เพื่อทำการเปรียบเทียบแล้ววางกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ส่วน
การติดตามสถานการณ์จ ำนวนนักศึกษาใหม่ อี กทั้งมหาวิทยาลัยบางแห่งได้จัดตั้งวอร์รูม (War
Room) และมีการมอนิเตอร์ (Monitor) อยู่ทุกวันตลอดระยะเวลาการรับสมัคร แล้วจึงนำผลที่ได้มา
วิเคราะห์แผนการจัดการความเสี่ยงว่าแผนการใดควรปรับเปลี่ยน หรือควรดำเนินการต่อไป เพื่อการ
ปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย (2555) ที่กล่าวว่า การติดตาม
ประเมินผลความเสี่ยงยังเป็นกระบวนการติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงานหรือหลังดำเนินการตาม
แผน และทำการตรวจสอบและประเมินผลถึงแผนจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพให้คงดำเนินการ
ต่อไป หรือแผนการใดควรปรับเปลี่ยน โดยอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม จัดทำ Check Sheet และ
กำหนดความถี่เพื่อตรวจสอบเป็นระยะ ๆ รายเดือน ทุก 3 เดือน หรือทุกปี เป็นต้น และยังสอดคล้อง
กับแนวความคิดของ จิระประภา อัครบวร และ ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช (2552) ที่กล่าวว่า การติดตาม
ประเมินผลความเสี่ยงเป็น การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เป็นขั้นตอน
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สำคัญในการศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินการ เพื่อการปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารความ
เสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
5.3.1.2 สำหรับการแกไขภาวะวิกฤต (Crisis Containment)
ประเด็นการแก้ไขภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยเอกชนในแต่ละแห่งต่างมีวิธีการแก้ไขภาวะวิกฤต
แบ่งออกเป็ น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 รูปแบบการสื่อสารที่ มี ความหลากหลาย โดยทุก
มหาวิทยาลัยได้กล่าวถึงประเด็นนี้โดยมีใจความสำคัญว่า มหาวิทยาลัยมีการเลือกใช้สื่อ หรือรูปแบบ
การศึกษาที่มีความหลากหลาย อาทิ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซึ่งเนื้อหาหรือบริบทในการสื่อสารต้องมี
ความชัดเจน ไม่กำกวม หรือมีแนวโน้มที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด โดยจำเป็นต้องนำเสนอเนื้อหา
(Content) หรือแก่นของเรื่องที่มีความทันสมัย เป็นไปตามกระแสนิยม (Trend) ในช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่ง
ช่องทางในการเผยแพร่ก็เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ และควรจะเป็นช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายนิยมใช้ หรือ
มี ก ารสร้ า งปฏิ ส ั ม พั น ธ์ ก ั บ สื ่ อ หรื อ เนื ้ อ หาสารนั ้ น ได้ ง ่ า ย อาทิ Facebook, Twitter และในบาง
มหาวิทยาลัยมีการติดตามจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในช่วงการรับสมัครอยู่ตลอด ถ้า จำนวนผู้สมัคร
ลดลงกว่าช่วงปีที่ผ่าน ๆ มา ก็จะเร่งดำเนินการสื่อสารการตลาดผ่านแคมเปญที่เตรียมไว้สำรองทันที
อาทิ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เน้นเชิญชวนบุคคลใกล้ชิดให้มาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
โดยการมอบทุน การศึกษา รวมถึงการตลาดเชิงกิจกรรมเพื่อสร้างการกระตุ้นการตัดสินใจไปยัง
โรงเรียนต่าง ๆ ของกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัฐศักดิ์ โสภาเจริญ (2561) พบว่า
ในขั้นตอนการเกิดภาวะวิกฤต (Crisis Event) มีการจัดการเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อกลุ่มเป้าหมาย
ขององค์กร โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การรับรู้ถึงภาวะวิกฤต (Crisis Recognition) และ
การแก้ ไ ขภาวะวิ ก ฤต (Crisis Containment) โดยองค์ ก รจะใช้ ข ้ อ มู ล ที ่ ไ ด้ จ าก Social Media
Listening อาทิ การติดตามการพูดถึงองค์กรบนสังคมออนไลน์ผ่านทางแฮชแท็ก (Hashtag) หรือดู
รูปแบบและจำนวนความคิดเห็น ที่เข้ามาโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ มาใช้วิเคราะห์สถานการณ์
วางแผน และลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไขภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น
จากผลการวิจัยเชิงปริมาณกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1 จาก
มหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า การรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละด้านที่กล่าวมาข้างต้น มีการรับรู้ระดับ
มาก ได้แก่ การส่งเสริมการขาย การตลาดเชิงกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ และมีการรับรู้ในระดับปาน
กลาง ได้แก่ การโฆษณา อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ต่อ การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยมี
ความสัมพันธ์ในระดับสูง ได้แก่ การประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงกิจกรรม และมีความสัมพันธ์ใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ยังสามารถพยากรณ์ การ
ตัดสินใจ โดยเรียงลำดับความสามารถในการพยากรณ์ตามลำดับ ได้แก่ การตลาดเชิงกิจกรรมเป็น
อันดับแรก รองลงมาการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และลำดับสุดท้ายคือการประชาสัมพันธ์ ซึ่ง

164
ทั้งหมดที่กล่าวไปนั้น มีความสอดคล้องกับการใช้รูปแบบการสื่อสารที่กลุ่มผู้ส่งสารของมหาวิทยาลัย
เอกชนมีการเลือกใช้
ประเด็นที่ 2 การมองหากลุ่มเป้าหมายใหม่ ปัจจุบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น ไม่ใช่
เป็นของเยาวชนอายุ 18 ปี หรือเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น แต่ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษา แม้
บุคคลจะสำเร็จการศึกษาไปแล้วหรือได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาก่อน ก็สามารถมาเรียนอีกได้ ดังนั้น
เมื่อกลุ่มเป้าหมายในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมีจำนวนลดลง เนื่องจากอัตราการเกิดของ
ประชากรในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง และก็เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ มหาวิทยาลัยบางแห่งจึง
มีการขยายกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยไม่จำกัดอายุเพียงแค่ 18 ปีเท่านั้น ซึ่งใช้
แนวคิด “Life Long Learning” ในการเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย อาทิ เพิ่มกลุ่มวัยทำงาน วัยเกษียณ
ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤตของมหาวิทยาลัยเอกชน เป็นสิ่งที่
ช่วยควบคุมความเสียหายไม่ให้เกิดการลุกลาม อันเนื่องมาจากจำนวนนักศึกษาใหม่ที่มีแนวโน้มลดลง
เนื่องจากปัจจัยหรืออิทธิพลต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยการบริหารความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4
ขั้นตอน ได้แก่ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการติดตาม
ประเมินผลความเสี่ยง ซึ่ง บุคลากรฝ่ายสื่อสารองค์กรหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสนับ สนุนนโยบาย
การดำเนิน งาน การเผยแพร่ข้อ มูล ข่าวสารหรื อกิจกรรมเพื่ อวางแผนการรับนั ก ศึ ก ษาใหม่ ข อง
มหาวิทยาลัยเอกชนได้วางแนวทางและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่ม เป้าหมาย อีกทั้งผู้
ส่งสารจะต้องมีการจัดการแก้ไขภาวะวิกฤตผ่านรูปแบบการสื่อสารที่มีความหลากหลาย และการมอง
หากลุ่มเป้าหมายใหม่ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ Gen Z เท่านั้น แต่ยังรวมถึงวัยทำงานที่สนใจอยากจะ Retrain
& Reskill เพื่อเป็นการยกระดับความรู้เดิมและเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็นภายในองค์กร
5.3.1.2 การสร้างการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในภาวะวิกฤต
เมื่อพิจารณาถึงการสร้างการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในภาวะวิกฤตของ
มหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า การปรับตัวของสถาบันการศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจที่แสวงหาผล
กำไรนั้น จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ไม่
เว้นแม้แต่สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐที่ต้องมีการปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มี
การเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจากประเด็นดังกล่าวจึงต้องแสวงหาเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแนวใหม่
เพื่อแบ่งส่วนตลาดให้เหนือกว่าคู่แข่งในตลาดเดียวกัน การนำกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เรียนในสถาบันการศึกษาของตนเองให้มากขึ้น ทั้งนีใ้ นแต่ละ
มหาวิทยาลัย ได้มีการให้ความสำคัญกับรูปแบบของการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดที่มีความ
หลากหลาย และคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่องค์กรจะต้องปรับตัว ให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมตลอดเวลา ทั้งนี้ผลการวิจัยได้แสดงถึงการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ผู้ส่งสารได้
วางแผนและสื่อสารออกไป และการรับรู้ของผู้รับสารต่อการสื่อสารนั้น ๆ ทั้งนี้ หากผู้รับสารไม่ได้รับ
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ข้อมูลที่ผู้ส่งสารส่งให้ ผู้ส่งสารสามารถนำผลวิจัยดังกล่าวไปปรับปรุงกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการได้ โดยสรุปได้เป็น 3 แนวทาง ดังต่อไปนี้
1) การนำสื่อออนไลน์มาประยุกต์ใช้ ปัจจุบันสื่อออนไลน์มีบทบาทและมีความสำคัญ
ต่อทุกคน ไม่เว้นแม้กระทั่งสถานศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนที่ทุกมหาวิทยาลัยมีการนำสื่อ
ออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารทางการตลาดของด้านการโฆษณา ซึ่งผลการศึกษา แสดงให้เห็น
ว่ามหาวิทยาลัยเอกชนจำเป็นที่จะต้องใช้สื่อในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย เพื่อที่จะ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง จึงได้นำสื่อออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการ
สื่อสารทางการตลาด เมื่อพิจารณาจากผลสรุปการนำสื่อออนไลน์มาประยุกต์ใช้ของผู้ส่งสาร สามารถ
อธิบายได้ว่า มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ได้เลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่กำลังได้รับความ
นิยม ได้แก่ 1. Facebook ยังเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย แต่หากมองในมุมมองของผู้ส่งสารจะพบว่า
Engagement ของ Facebook ลดลง จำนวน Like ลดลง แต่กลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ข้อมูลทุกอย่าง
เพียงเพราะไม่อยากแสดงตัวตนว่ากำลังสนใจในสิ่งนั้น ๆ ซึ่งก็เป็ นอีกหนึ่งพฤติกรรมของ Gen Z 2.
Instagram ซึ่งมหาวิทยาลัยกำลังให้ความสนใจ และได้มีการเผยแพร่ข้อมูล กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ผ่านช่องทางดังกล่าว เพราะหลาย ๆ คนชอบดูภาพมากกว่าข้อความ 3. YouTube เป็นการทำตลาด
ออนไลน์ที่ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน โดยจะต้องใช้คำพูดหรือภาษาที่ส่งออกไปให้เข้าใจกลุ่ม Gen Z มาก
ที ่ ส ุ ด ซึ ่ ง ล่ า สุ ด มหาวิ ท ยาลั ย หลายแห่ ง ได้ ม ี ก ารทำ Vlog ที ่ เ กี ่ ย วกั บ มหาวิ ท ยาลั ย เพื ่ อ เข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายได้อีกหนึ่งช่องทาง และที่สำคัญที่สุด คือ Official Website แต่อย่างไรก็ตามต้องทำงาน
ร่วมกับ Social Media เพราะมันเป็นเหมือนจุดเชื่อมต่อไปแหล่งข้อมูลของมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร เนื้อหาสารที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับ Culliver (2016) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
และการตัดสินใจลงทะเบียนเรียนในรู ปแบบใหม่ของนักศึกษา จากการวิจัยพบว่า การโฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน์หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาต่อของนักเรียน อีกทั้งบางมหาวิทยาลัยได้เลือกใช้แอปพลิเคชันสนทนาอย่าง
Line@ ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารโดยตรงไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบข้อสงสัยแทน
การใช้แชทบอท (Chatbot) เพราะพฤติกรรมของเด็ก Gen Z ชอบการพิมพ์ข้อความมากกว่าการ
โทรศัพท์ และเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ง่ายกว่าช่องทางอื่น ๆ ซึ่งในบางมหาวิทยาลัยเข้าใจพฤติกรรมของ
เยาวชนที่ชอบการพิมพ์ข้อความและต้องการความรวดเร็วในการตอบคำถาม
จากผลการวิจัยเชิงปริมาณกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1 จาก
มหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้โฆษณาผ่าน Facebook ในระดับมากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ ที ่ ผ ู ้ ส ่ ง สารให้ ค วามสำคั ญ ในอั น ดั บ แรกสุ ด รองลงมาคื อ Official Website ของ
มหาวิทยาลัย ตามด้วยสื่อกลางแจ้ง เช่น ป้ายโฆษณากลางแจ้ง , YouTube, Instagram, สื่อเคลื่อนที่
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เช่น รถบัสหรือรถตู้ของมหาวิทยาลัย , E-mail และ Twitter อยู่ในอันดับสุดท้าย อีกทั้งการรับรู้การ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณายังมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับการตัดสินใจ
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน และเมื่อพิจารณา
จากการพยากรณ์ยังพบว่า ด้านการโฆษณาสามารถพยากรณ์ การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชนได้ ดังนั้น จึงทำให้มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ
กับช่องทางออนไลน์มากที่สุด และเป็นไปในแนวทางเดียวกับพฤติกรรมของกลุ่ม Gen Z ที่มีการเกิด
และเติบโตมาพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ใช้ เวลาส่วนใหญ่อยู่กับคอมพิวเตอร์และ
สมาร์ทโฟน (อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, 2561) จึงทำให้กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์
เป็นหลัก อีกทั้งร้อยละ 78 ของคนกลุ่มนี้ มีความประสงค์ที่จะได้รับข้อมูลผ่านทางโซเชียลมีเดีย
(Social Media) (สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส, 2559) นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับแนวความคิดของ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2548) กล่าวว่า สื่อโฆษณาที่ใช้งบประมาณไม่
มากนัก แต่ค่อนข้างได้ผลในแง่ของการสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ อาทิ
สื่อออนไลน์ ป้ายโฆษณากลางแจ้ง เป็นต้น พร้อมทั้งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ สุภัสตรา จันทรา
(2560) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านโฆษณา
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้ในระดับมาก โดยช่องทางอินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ สื่อ
บุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ Culliver (2016) พบว่า การโฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน์หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาต่อของนักเรียน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ขวัญฤทัย บุญยะเสนา
และ นปภัช ถิรพัฒน์ธนโภคิน (2558) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อการสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการในด้านการโฆษณา ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ละอองดาว แก้วดี, สุณีย์ ล่องประเสริฐ และ พิมพ์แพร พุทธิชีวิน (2557) พบว่า การสื่อสารการตลาด
ในด้านการโฆษณา มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พนารัตน์ ลิ้ม
(2543) พบว่า การสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาด ใน
ด้านโฆษณา มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2) การดำเนิน กิจ กรรมทางตลาด หรือ Event Marketing ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่
มหาวิทยาลัยเอกชนนำมาประยุกต์ใช้ จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มผู้ส่งสารมีแนวคิดในการใช้กลยุทธ์
ด้วยการสร้างประสบการณ์แบบ Interaction แบบ Face to Face กับของกลุ่มผู้รับสารกับ รุ่นพี่ใน
มหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรม Open House เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับสารได้สัมผัสประสบการณ์
ตรงจากรุ่นพี่ สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยหรือบรรยากาศในห้องเรียน มีการนำ Influencer ที่
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สำเร็จการศึกษาไปแล้ว มาบอกเล่าประสบการณ์ช่วงวัยเรียน เนื่องจากสามารถสร้างแรงกระตุ้นและ
ความน่าสนใจของกิจกรรมมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งการบอกต่อจากรุ่นพี่ไปยังรุ่นน้องผ่านการ
โพสต์รูปภาพกิจกรรมในสื่อสังคมออนไลน์ โดยสิ่งเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนการบอกต่อของผู้รับสาร หรือ
หลังจากจบกิจกรรมก็จะมีการบอกต่อไปยังเพื่อน ๆ ในสถานศึกษาของตน ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สร้าง
แรงกระตุ้นให้แก่กลุ่มเป้าหมายในการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัย
จากผลการวิจัยเชิงปริมาณกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1 จาก
มหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งเป็นการช่วยสร้างและเพิ่มการรับรู้
พร้อมยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มเป้าหมายผ่านประสบการณ์ที่ได้จากการทำกิจกรรมทางการ
ตลาด และจากผลการวิจัยพบอีกว่า การจัดบูธหรือจัดงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น ตลาดนัด
หลักสูตร การจัดกิจกรรม Open House การจัดนิทรรศการวิชาการ เป็นต้น อยู่ในอันดับแรก ซึ่ง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่กลุ่มผู้ส่งสารใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด และรองลงมา คือ กิจกรรม
แนะแนวการศึกษาตามโรงเรียนต่าง ๆ (Road Show) และเมื่อพิจารณาจากการพยากรณ์ยังพบว่า
ด้านการตลาดเชิงกิจกรรมสามารถพยากรณ์ การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤต
การศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชนเป็นอันดับที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ
(2544) ที่กล่าวว่า การตลาดเชิงกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย
ในกิจกรรมทีจ่ ัดขึ้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสรู้จักและเห็นตราสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่มักจะนำสินค้า
ไปผูกหรือสร้างความสัมพันธ์กับเหตุการณ์พิเศษ และอาจทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อ สนับสนุนด้วย
งานวิจัยของ ปรีณาภา ทาระขจัด (2560) พบว่า การสื่อสารแบบบูรณาการของกิจการเพื่อสังคมอาชี ฟ (a-chieve Social Enterprise) ในด้ า นการตลาดเชิ ง กิ จ กรรมมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
กระบวนการตัดสินใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
3) การส่งเสริมการขาย คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เกือบทุกธุรกิจจะมีการส่งเสริมการขาย
ไม่เว้นแม้กระทั้งสถาบันการศึกษา โดยผลการศึกษาจากกลุ่มผู้ส่งสาร พบว่า มหาวิทยาลัยเอกชนทุก
แห่ ง ที ่ ไ ด้ ท ำการศึ ก ษา ต่ า งมี ก ารใช้ ก ารส่ ง เสริ ม การขาย หรื อ การทำโปรโมชั น เพื ่ อ กระตุ้ น
กลุ่มเป้าหมายให้เกิดการตัดสิน ใจ เช่น การมอบทุนการศึกษา ส่วนลดค่าเทอม การแจกอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การแจก iPad เพื่อใช้ในการศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่นิยม นอกจากนี้บาง
มหาวิทยาลัยได้ออกแคมเปญให้นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในปัจจุบัน ชักชวนรุ่นน้องมาเรียนก็จะได้รับ
ทุนการศึกษา เพราะเราเชื่อว่าการบอกต่อเป็นสิ่งที่ได้ผลดีที่สุด แต่ทั้งนี้ก็มีบางมหาวิทยาลัยรู้สึกว่า
มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมการขายมากเกินไป ซึ่งอาจกระทบต่อภาพลักษณ์ จึงมีการควบคุม หรือ
ปรับเปลี่ยนคำมาใช้คำว่า “ทุนการศึกษา” มากกว่าการใช้คำว่า “ส่วนลด”
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จากผลการวิจัยเชิงปริมาณกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1 จาก
มหาวิ ท ยาลั ย เอกชน พบว่ า การสื ่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการ ด้ า นการส่ ง เสริ ม การขายมี
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษา
ไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน โดยผู้รับสารมีการรับรู้ในด้านดังกล่าวที่สูงเป็นอันดับ 1 ซึ่งพบว่า การ
ส่งเสริมเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) อยู่ในอันดับแรก จากผลการศึกษาของกลุ่มผู้ส่งสาร
ไม่ได้มีการกล่าวถึง เรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เนื่องจากเป็นสิ่งพื้นฐานที่ทุกมหาวิทยาลัยได้มี
กองทุนดังกล่าวเตรียมไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเงินให้แก่นักศึกษาอยู่แล้ว รองลงมาคือ มี
ทุนการศึกษาให้สำหรับนักศึกษา ตามด้วยการให้สิทธิพิเศษในการสมัครเรียน เช่น โควตาเรียนดี
ความสามารถพิเศษ อาทิ นักแสดง นักกีฬ า นักดนตรี และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้น้อยที่สุด คือ
มีการผ่อนหรือแบ่งชำระค่าใช้จ่ายได้ และเมื่อพิจารณาจากการพยากรณ์ กลับพบว่า ด้านการส่งเสริม
การขายสามารถพยากรณ์การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของ
มหาวิทยาลัยเอกชนเป็นอันดับที่ 4 อาจเนื่องจากทุกมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมการขายที่มีความ
ใกล้เคียงกัน และจากแนวคิดของ Wells et al. (2000) ที่พบว่า การส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรมทาง
การตลาดที่สามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าหรือ บริการนั้นในช่วงเวลาหนึ่ง โดยมีผลโดยตรงกับการจูง
ใจผู้บริโภคให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด สอดคล้องกับ Kotler (2003) ที่
กล่าวว่า การส่งเสริมการขายเป็นการมอบสิ่งจูงใจ (incentive) ในการซื้อสินค้า และยังสอดคล้องกับ
ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ (2544) กล่าวว่า การส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรมการสื่อสารการตลาดที่มุ่ง
กระตุ้นพฤติกรรมผู้บริโภคให้ซื้อสินค้า เช่นเดียวกับ คมสัน ตันสกุล (2551) ที่กล่าวว่า การส่งเสริมการ
ขายเป็นกิจกรรมทางการตลาดระยะสั้นที่ธุรกิจจัดขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้ซื้อสินค้า หรือ
ที่รู้จักกันดีว่า “ลด แลก แจก แถม” เพื่อจูงใจกลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคที่มีความสนใจในสินค้าและ
สามารถตัดสินใจซื้อได้ทันที สนับสนุนด้วยงานวิจัยของ ประณีต ใจหนัก (2553) ศึกษาเรื่อง บทบาท
ของ IMC ที่มีผ ลต่อการตัดสิน ใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่า คือ การแจกทุนเรียนฟรี การให้ทุนกู้ยืม
ประเภท กยศ. การบริการหอพักภายในมหาวิทยาลัย บริการอินเทอร์เน็ต การให้โควตาเรียนดีหรือมี
ความสามารถพิเศษ เป็นปัจจัยที่มีอิ ทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ดังนั้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า เมื่อผู้ส่งสาร ได้ทำการสร้างการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการไปยังผู้รับสาร โดยให้ความสำคัญตามลำดับ ได้แก่ การนำสื่อออนไลน์มาประยุกต์ใช้ การ
ดำเนินกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็นการนำกลยุทธ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้
เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เรียนในสถาบันการศึกษาของตนเองให้มากขึ้น และจากผลการศึกษาการรับรู้ของ
ผู้รับสาร พบว่า ผู้รับสารมีการรับรู้ในด้านการส่งเสริมการขายมากที่สุด แต่ด้านที่มีผลต่อ การตัดสินใจ
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เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชนเป็นอันดับ 1 คือด้าน
การดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ดังนั้นผู้ส่งสารอาจต้องมีการปรับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการให้เป็นไปตามผลการวิจัยเพื่อที่จะเกิดประสิทธิผลมากที่สุด
5.3.1.3 การสร้างการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของมหาวิทยาลัยในภาวะวิกฤต
เมื่อพิจารณาถึงการสร้างการรับรู้ คุณค่าตราสินค้าของมหาวิทยาลัยในภาวะวิกฤต ซึ่งคุณค่า
ตราสินค้าเปรียบเสมือนคุณสมบัติที่สามารถสร้างความแตกต่างจากสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกัน
ผู้วิจัยได้แบ่งองค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้าออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ตระหนักรู้ในตรา
สินค้า 2. การรับรู้คุณภาพ และ 3. การเชื่อมโยงต่อตราสินค้า โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
1) ตระหนักรู้ในตราสินค้า โดยกลุ่มผู้ส่งสารของแต่ละมหาวิทยาลัยกล่าวถึงประเด็น
ดั ง กล่ า วว่ า เป็ น การแสดงจุ ด ยื น โดยการสร้ า งจุ ด แข็ ง ที ่ เ ป็ น ลั ก ษณะเฉพาะ (Signature) ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการรับรู้ว่ามหาวิทยาลัยมีจุดเด่นด้า นใด แล้วมี
ความเหมาะสมกับตนเองหรือไม่ แล้วทำการตอกย้ำจุดเด่น ที่เป็น DNA ของมหาวิทยาลัย และต้อง
ระบุ ต ำแหน่ ง ทางการตลาด ของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ไ ด้ เช่ น ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญด้ านความคิ ด สร้ างสรรค์
ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบิน เป็นต้น ด้วยการเชื่อมโยง DNA เข้าไปในทุกกิจกรรม
เพื่อสร้างจุดยืน และเป็น การแสดงถึงตัว ตนของนักศึกษาที่มีความสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย อีกทั้งมี การสร้า งการตระหนั กรู้โ ดยให้นั ก ศึ กษาที่ ได้ รับ ทุน การศึ กษามาผลิ ต สื่ อ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ดังนั้นจึงทำให้มหาวิทยาลัยมีการสร้างการ
ตระหนักรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
และจากผลการวิจัยเชิงปริมาณกับกลุ่มตัวอย่างซึ่ง เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1 จาก
มหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้า มีความสัมพันธ์
ในระดับปานกลางกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของ
มหาวิทยาลัยเอกชน และเมื่อพิจารณาจากการพยากรณ์ พบว่า การตระหนักรู้ในตราสินค้าสามารถ
พยากรณ์การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัย
เอกชนได้ อีกทั้งผลการวิจัยที่กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ พบว่า อันดับหนึ่งจะรู้สึกคุ้นเคยกับชื่อเสียงและ
ภาพลั ก ษณ์ ต ราสิ น ค้ า ของมหาวิ ท ยาลั ย ที ่ ก ำลั ง ศึ ก ษา รองลงมา คื อ ตราสิ น ค้ า (Brand) ของ
มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับของคนในสังคม และยังพบว่า เมื่อนึกถึงมหาวิทยาลัย
กลุ่มตัวอย่างจะนึกถึงมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาในปัจจุบันเป็นลำดับแรก ส่วนการรับรู้เป็นอันดับ
สุดท้าย คือ การรับรู้ถึงจุดยืนหรือลักษณะเฉพาะ (Signature) ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี ทั้งนี้ มี
ข้อสังเกตว่า การรับรู้ถึงจุดยืนหรือลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัยมีการขัดแย้งกับผลการศึกษาของ
กลุ่มผู้ส่งสารที่มีการเน้นในเรื่องดังกล่าว จึงอาจกล่าวได้ว่า มหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งมีการสื่อสาร
ด้านจุดเด่นของมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอในการสร้างการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้การตระหนัก
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รู้ในตราสินค้ามีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Aaker (1991) ที่กล่าวว่า การตระหนักรู้เป็นการทำให้
เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการ หากตราสินค้าใดสามารถเข้ามาอยู่ในใจของผู้บริโภคได้ก็จะ
ส่งผลให้ตราสินค้ามีความแข็งแกร่งมากขึ้น อีกทั้งการตระหนักรู้ในตราสินค้าเป็นสิ่งที่สามารถวัดการ
จดจำ (Recognition) ของผู้บริโภคและระลึก (Recall) ได้ รวมถึงการทำให้ตราสินค้าเข้าไปอยู่ใ นใจ
ของผู้บริโภค (Top of Mind) เพื่อสร้างการรับรู้กับผู้บริโภค หรือการที่ตราสินค้ามีอำนาจครอบงำใจ
ผู้บริโภค (To Dominant) สนับสนุนด้วยงานวิจัยของ สุนันทิกา ปางจุติ (2552) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ของแต่ละสถาบันการศึกษาจะนึกถึงสถาบันที่ตนกำลังศึกษาอยู่เป็นอันดับแรก ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถของกลุ่มตัวอย่างในการที่จะจดจำและระลึกถึงแบรนด์นั้น ๆ ที่จะต้องมีความคุ้นเคยและ
เป็นตราสินค้าที่ผู้บริโภคหรือกลุ่มตัวอย่างมีความใกล้ชิด ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับ วุฒิชัย ผาสุขกานนท์
และ ประสพชั ย พสุ น นท์ (2557) พบว่ า คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า ด้ า นการตระหนั ก รู ้ ใ นตราสิ น ค้ า มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร
2) การรับรู้คุณภาพ ซึ่งผลการศึกษาของกลุ่มผู้ส่งสาร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีการ
นำเสนอในด้านของการปรับปรุงหลักสูตรให้ ใหม่อยู่เสมอ เน้นการสร้างคุณค่าในตราสินค้าผนวกกับ
หลักสูตรเพื่อให้ส อดรับ กับ ตลาดแรงงาน และจากผลการวิจัยของกลุ่มผู้รับสาร พบว่า ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยต่างต้องการสร้างประสบการณ์ที่ดีจากมหาวิทยาลัยในหลายด้าน ซึ่งคุณภาพที่ถูกรับรู้
เป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคยอมรับ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสามารถผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพและมีโอกาสเข้า
ทำงานในบริษัทชั้นนำของประเทศ รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน ส่วนอันดับ
สุดท้ายที่กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้น้อยที่สุด คือ มหาวิทยาลัยโดดเด่นด้านการแข่งขัน และมีรางวัลการัน
ตีคุณภาพ ซึ่งการรับ รู้คุณภาพ เป็นการรับรู้โดยภาพรวมของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพหรือ ความ
เหนือกว่าของสินค้าหรือบริการเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน หากผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ถึงคุณภาพ
ของตราสินค้าจะช่วยสร้างเหตุผลสนับสนุ นการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคได้ (Aaker,
1991) สอดคล้องกับผลการวิจัย เชิงปริมาณกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1
จากมหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า การรับรู้คุณภาพ มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับการตัดสินใจ
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้ วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน โดย สอดคล้องกับ
เสรี วงษ์มณฑา (2547) ที่กล่าวว่า การรับรู้คุณภาพมีอิทธิ ผลโดยตรงต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและ
ความภักดีต่อตราสินค้า อีกทั้ง Zain and Saidu (2016) กล่าวว่าการรับรู้คุณภาพเป็นการประเมินผล
ของผู้บ ริโภคระหว่างประสิทธิภาพจริงของสินค้า ความสม่ำเสมอของคุณภาพสินค้า และความ
คาดหวังของผู้บริโภค
3) การเชื่อมโยงต่อตราสินค้า หลังจากที่มีการนึกถึงตราสินค้าใดตราสินค้าหนึ่งแล้ว
อีกสิ่งสำคัญคือการเชื่อมโยงตราสินค้ากับสิ่งที่จะช่วยสร้างคุณค่าให้กับตราสินค้า จากผลการศึกษาผู้
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ส่งสาร พบว่า มหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการ เมื่อเรียนจบแล้วมีงานทำ เพื่อ
สร้างความแตกต่างให้กับมหาวิทยาลัย หากกลุ่มผู้รับสารมีความพึงพอใจเมื่อได้เรียนจากมหาวิทยาลัย
นั้น ๆ ก็จะเกิดการบอกต่อไปยังบุคคลอื่น อีกทั้งมีการนำบุคคลที่มีชื่อเสียงมาช่วยสร้างภาพจำของ
มหาวิทยาลัย
จากผลการวิจัยเชิงปริมาณกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1 จาก
มหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ด้านการเชื่อมโยงต่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน ใน
ระดับ ปานกลาง และสามารถพยากรณ์ การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤต
การศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชนได้ ซึ่งจากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ในด้านของ
นักศึกษาหรือบัณฑิตที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ช่วยให้มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดีและน่าเชื่ อถือ
ยิ่งขึ้น อยู่ในอันดับแรก รองลงมา คือ การสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ทำให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามที่คาดหวังได้ และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เป็นอันดับสุดท้าย คือ การได้ศึกษาที่
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทำให้มีภาพลักษณ์ที่ดีในหลากหลายด้าน เช่น การบ่งบอกตัวตน ด้านความรู้ ด้าน
ความสามารถในการทำงาน ทั้งนี้ สังเกตได้ว่า มีหลายปัจจัยที่มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันระหว่าง
ผู้ส่งสารและผู้รับสาร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชื่นสุมล บุนนาค และ รัชนู สมานวิจิตร (2560)
พบว่า การเชื่อมโยงต่อตราสินค้าของมหาวิทยาลัยที่มีความผูกพันและแสดงออกถึงความเป็นตัวตน
ของผู้บริโภค จนทำให้ผู้บริโภคเกิดความภาคภูมิใจเมื่อใช้ตราสินค้านั้น ๆ หรือภูมิใจเมื่อสำเร็จ
การศึกษาจากสถาบันนั้น ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับการเปิดรับประสบการณ์ที่มีเกี่ยวกับตราสินค้า ทั้งในด้านการ
รับรู้ถึงประโยชน์ หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับ วุฒิชัย
ผาสุขกานนท์ และ ประสพชัย พสุนนท์ (2557) พบว่า อิทธิพลของการให้คุณค่าตราสินค้าในด้านการ
เชื่อมโยงต่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์ในทางบวกต่ อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อของ
นักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรมากที่สุด
ดังนั้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า มหาวิทยาลัยเอกชนจะต้องสร้างความสัมพันธ์และความรู้สึกที่ดี
ให้เกิดขึ้นกับกลุ่ มผู้รับสาร ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การตระหนักรู้ในตราสินค้า ที่ผู้ส่งสารต้องเพิ่มการ
สื่อสารด้านจุดยืนหรือลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างการจดจำให้แก่ผ้รู ับ
สาร ส่วนการรับรู้คุณภาพ ผู้รับสารส่วนใหญ่มีการรับรู้ถึงคุณภาพของนักศึกษาและมีโอกาสเข้าทำงาน
ในบริษัทชั้นนำของประเทศ และในด้านการเชื่อมโยงต่อตราสินค้า ซึ่งมหาวิทยาลัยเอกชนได้มีการ
สร้างการเชื่อมโยงกับบุคคลที่มีชื่อเสียง ผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและน่าเชื่อถือ
ให้กับมหาวิทยาลัย ดังนั้นคุณค่าตราสินค้าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้รับสารใช้ประกอบการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน
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5.3.1.4 ข้อเสนอแนะด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤตการศึกษาไทย
การศึกษาไทยในยุค 4.0 ที่ต้องเผชิญกับภาวะเกี่ยวเนื่องด้วยโลกในยุค โลกาภิวัตน์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัย จึงต้องมีการปรับตัว มีการตามติดข่าวสารต่าง ๆ เนื่องจาก
ข่าวสารเหล่านี้สามารถกลายเป็นกระแสในสังคมออนไลน์ได้ และเมื่อเรามีการสื่อสารออกสู่ภายนอก
เราจะต้องสื่อสารให้สอดคล้องกับช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ และไม่จำเป็นที่ต้อง
สื่อสารให้ครบทุกช่องทาง แต่เน้นช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของตน
คือใคร มีการสื่อสารด้วยข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริง โปร่งใส ชัดเจน จริงใจ รวดเร็ว และรอบคอบ
หากมีการสื่อสารที่ คลาดเคลื่ อนจากความเป็น จริง จะส่งผลกระทบต่ อ มหาวิ ทยาลัย อย่า งมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนโลกออนไลน์ นอกจากนี้การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่กล่าวถึงก็เป็นการสร้างการ
รับรู้ได้เป็นอย่างดีและอาจจะเป็นตัวเลือกในลำดับแรก ๆ ในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ

5.4 ข้อเสนอแนะ
5.4.1 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
5.4.1.1 มหาวิทยาลัยเอกชน ควรเน้นการสื่อสารการตลาดในด้านการสร้างจุดยืน
หรือลักษณะเฉพาะ (Signature) ของมหาวิทยาลัย ให้เกิดการรับรู้จนเกิดเป็นภาพจำแก่นักศึกษา
เนื่องจากผลของการวัดระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ในด้านนี้เป็น
อันดับสุดท้ายของการตระหนักรู้ในตราสินค้า หากนักศึกษามีการรับรู้ในด้านนี้เพิ่มขึ้น ก็ จะเป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในขั้นตอนการประเมินทางเลือกในการเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา
5.4.1.2 มหาวิทยาลัยเอกชน ควรส่งเสริมการใช้สื่อกลางแจ้ง เนื่องจากผลการศึกษา
พบว่า นักศึกษามีการรับรู้ การการโฆษณา ด้านสื่อกลางแจ้ง อาทิ ป้ายโฆษณาการรับสมัครนักศึกษา
มากเป็นอันดับที่ 3 รองจาก Facebook และ YouTube ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไม่ควรละเลยการใช้
ด้านนี้ และควรนำเสนอเนื้อหา (Content) ในการสื่อสารที่มีความแตกต่าง เพื่อเป็นจุดสนใจต่อผู้พบ
เห็น เพราะสื่อกลางแจ้ง ยังคงเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในบริเวณนั้นได้มากที่สุด
5.4.1.3 มหาวิทยาลัยเอกชน ควรเน้นการส่งเสริมการตลาดเชิงกิจกรรม เนื่องจาก
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีการรับรู้ การตลาดเชิงกิจกรรมมากที่สุด และมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชนในระดับ
มาก ได้แก่ การจัดบูธหรือจัดงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น ตลาดนัดหลักสูตร การจัดกิจกรรม
Open House การจัดนิทรรศการวิชาการ เป็นต้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ที่
นำมาใช้เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการมีส่วนร่วมและเกิดการรับรู้ต่อการจัดกิจกร รมให้
มากที่สุด
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5.4.1.4 มหาวิทยาลัยเอกชน ควรศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในด้าน
การส่งเสริมการขายเพิ่มเติม เนื่องจาก ผลการวิจัยโดยการสัมภาษณ์ พบว่า ส่วนมากมหาวิทยาลัย มี
การเน้นการส่งเสริมการขายในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การมอบทุนการศึกษา ส่วนลดค่าเทอม การแจก
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสวนทางกับการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่ มีการรับรู้และสนใจในด้านของ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นอันดับแรก ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยเอกชนมีการสื่อสารด้าน
กองทุนกู้ยืมการศึกษา หรือกองทุนอื่น ๆ ที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา ก็จะเป็นการกระตุ้น
ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความต้องการที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทย
ของมหาวิทยาลัยเอกชน
5.4.1.5 มหาวิทยาลัยเอกชน หรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ สามารถนำผลการวิจัยไป
ปรับใช้หรือแก้ไขปัญหาจำนวนนักศึกษาที่ลดลงได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์วิกฤตการศึกษาไทย
ที่เกิดขึ้น ทั้งด้านการวางแนวทางแก้ไขปัญหา อาทิ การใช้รูปแบบการสื่อสารที่มีความหลากหลายให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมายซึ่งเป็นกลุ่ม Gen Z รวมถึงการมองหากลุ่มเป้าหมายใหม่
เพื่อให้สถาบันการศึกษาในแต่ละแห่งยังสามารถดำเนินธุรกิจการศึกษาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.4.1.6 มหาวิทยาลัยเอกชน หรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ สามารถเลือกใช้คำว่า
“ทุนการศึกษา” ไปใช้เพื่อโฆษณาในกิจกรรมส่งเสริมการขาย แทนคำว่า “ส่วนลด” เนื่องจากเป็นการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบันที่ดี มากกว่าที่จะใช้คำศัพท์ทางการตลาดทั่วไปในธุรกิจอื่น ๆ
5.4.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต
5.4.2.1 ควรกำหนดขอบเขตการวิจัยโดยการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้เกณฑ์การลดลง
ของจำนวนนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัย เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มผู้ส่งสารและกลุ่มผู้รับสารต่างมาจากเกณฑ์การคัดเลือกมหาวิทยาลัยที่ทำการศึกษาจากจำนวน
นักศึกษามากที่สุด 5 อันดับของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้
ทราบถึงการบริหารและจัดการภาวะวิกฤตในช่วงวิกฤตจำนวนนักศึกษาที่ลดลง
5.4.2.2 ควรศึกษาปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและคุณค่าตราสินค้าที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของสถาบัน อุดมศึกษาในกำกับของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษามาเปรียบเทียบว่ามีความเหมือนหรือแตกต่ างกัน
อย่างไร
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ปัจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
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ปริญญาตรี ภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิ ทยาลัยเอกชน” เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ
จัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Nida) ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่านในการตอบ
แบบสอบถามฉบับ นี้ให้ส มบูรณ์ตามความเป็นจริง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในครั้งนี้ และ
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
_________________________________________________________________________
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย  ในช่อง  ให้ตรงกับท่านมากที่สุด
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. ภูมิลำเนา
 ภาคเหนือ

 ภาคกลาง

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ภาคตะวันออก

 ภาคตะวันตก

 ภาคใต้

3. เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 1.00-1.50

 1.51-2.00

 2.01-2.50

 2.51-3.00

 3.01-3.50

 3.51-4.00
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4. มหาวิทยาลัยเอกชนที่ท่านกำลังศึกษา
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 มหาวิทยาลัยรังสิต

 มหาวิทยาลัยธนบุรี

 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
5. ท่านมีจำนวน พี่/น้อง ทั้งหมดกี่คน
 1 คน (ลูกคนเดียว)

 2 คน

 3 คน

 มากกว่า 3 คน

6. รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน (โดยประมาณ)
 ต่ำกว่า 15,000 บาท

 15,000-25,000 บาท

 25,001-35,000 บาท

 35,001-45,000 บาท

 45,001-60,000 บาท

 60,001-75,000 บาท

 75,001-100,000 บาท

 100,001 บาทขั้นไป

ตอนที่ 2 การรับรู้ของท่านที่มีต่อคุณค่าตราสินค้าของมหาวิทยาลัยเอกชนที่ท่านกำลังศึกษา
คำชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย  ในช่อง  ตามความเห็นของท่านให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด
การรับรู้

7. ท่านตระหนักถึงตราสินค้าของมหาวิทยาลัย
ได้ดังนี้
7.1 ท่านทราบถึงจุดยืนหรือลักษณะเฉพาะ
(Signature) ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี
7.2 เมื่อท่านนึกถึงมหาวิทยาลัย ท่านจะนึกถึง
มหาวิทยาลัยที่ท่านกำลังศึกษาเป็นลำดับแรก
7.3 ตราสินค้า (Brand) ของมหาวิทยาลัยเป็น
ที่รู้จักและได้รับการยอมรับของคนในสังคม

ระดับการรับรู้ของท่านที่มีต่อมหาวิทยาลัยที่
ท่านกำลังศึกษา
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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การรับรู้

7.4 ท่านรู้สึกคุ้นเคยกับชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ตราสินค้าของมหาวิทยาลัยที่ท่าน
กำลังศึกษา
8. การรับรู้คุณภาพของมหาวิทยาลัยที่ท่าน
กำลังศึกษา
8.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
8.2 มหาวิทยาลัยโดดเด่นด้านการแข่งขัน และ
มีรางวัล การันตีคุณภาพ
8.3 มหาวิทยาลัยสามารถผลิตนักศึกษาที่มี
คุณภาพ และมีโอกาสเข้าทำงานในบริษัทชั้น
นำของประเทศ
9. ท่านรับรู้ถึงความสามารถในการเชื่อมโยง
ของมหาวิทยาลัย
9.1 การได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทำให้
ท่านมีภาพลักษณ์ที่ดีในหลากหลายด้าน เช่น
การบ่งบอกตัวตน ด้านความรู้ ด้าน
ความสามารถในการทำงาน
9.2 นักศึกษาหรือบัณฑิตที่มีชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย ช่วยให้มหาวิทยาลัยมี
ภาพลักษณ์ที่ดีและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
9.3 การสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่ง
นี้ทำให้ท่านสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่
คาดหวังได้

ระดับการรับรู้ของท่านที่มีต่อมหาวิทยาลัยที่
ท่านกำลังศึกษา
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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ตอนที่ 3 การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยเอกชนที่ท่านกำลังศึกษา
คำชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย  ในช่อง  ตามความเห็นของท่านให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

10. การโฆษณา อาทิ โฆษณารับสมัคร
นักศึกษาผ่านสื่อ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
10.1 YouTube
10.2 Facebook
10.3 Instagram
10.4 Twitter
10.5 E-mail
10.6 Official Website ของมหาวิทยาลัย
10.7 สื่อกลางแจ้ง เช่น ป้ายโฆษณากลางแจ้ง
10.8 สื่อเคลื่อนที่ เช่น รถบัสหรือรถตู้ของ
มหาวิทยาลัย
11. การประชาสัมพันธ์
11.1 ภาพลักษณ์ทางวิชาการ เช่น ผลงานทาง
วิชาการ การได้รับรางวัลต่าง ๆ ของอาจารย์
หรือนักศึกษา
11.2 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
11.3 ภาพลักษณ์ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
กับสถานประกอบการ
12. การส่งเสริมการขาย
12.1 มีทุนการศึกษาให้สำหรับนักศึกษา
12.2 การให้สิทธิพิเศษในการสมัครเรียน เช่น
โควตาเรียนดี ความสามารถพิเศษ อาทิ
นักแสดง นักกีฬา นักดนตรี

ระดับการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การของมหาวิทยาลัยที่ท่านกำลังศึกษา
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

ระดับการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การของมหาวิทยาลัยที่ท่านกำลังศึกษา
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

12.3 มีการส่งเสริมเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.)
12.4 มีการผ่อนหรือแบ่งชำระ ค่าใช้จ่ายได้
13. การตลาดเชิงกิจกรรม
13.1 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาตามโรงเรียน
ต่าง ๆ (Road Show)
13.2 การจัดบูธหรือจัดงานที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา เช่น ตลาดนัดหลักสูตร การจัด
กิจกรรม Open House การจัดนิทรรศการ
วิชาการ เป็นต้น
ตอนที่ 4 กระบวนการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนที่ท่าน
กำลังศึกษา
คำชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย  ในช่อง  ตามความเห็นของท่านที่ตรงกับความเป็นจริงที่สุด
กระบวนการตัดสินใจ

14. โฆษณาของมหาวิทยาลัยสามารถสร้าง
การตระหนักรู้จนก่อให้เกิดการตัดสินใจเลือก
มหาวิทยาลัยที่ท่านกำลังศึกษา

ระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่ท่านกำลัง
ศึกษา
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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กระบวนการตัดสินใจ

15. แหล่งบุคคล (Personal Sources) อัน
ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน คนรู้จัก
มีส่วนช่วยในการค้นหาหรือให้ข้อมูล
เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยที่ท่านกำลังศึกษา
16. แหล่งการค้า (Commercial Sources)
อันได้แก่ การโฆษณา เจ้าหน้าที่ ป้าย
มีส่วนช่วยในการค้นหาหรือให้ข้อมูล
เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยที่ท่านกำลังศึกษา
17. แหล่งสาธารณะ (Public Sources) อัน
ได้แก่ สื่อมวลชน ทีวี มีส่วนช่วยในการค้นหา
หรือให้ข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ท่านกำลังศึกษา
18. แหล่งทดลอง (Experimental Sources)
อันได้แก่ รุ่นพี่ในมหาวิทยาลัย หรือ ศิษย์เก่า
ของมหาวิทยาลัย มีส่วนช่วยในการค้นหาหรือ
ให้ข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัยที่ท่านกำลังศึกษา
19. ในขณะที่ท่านตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัย
ที่จะศึกษาต่อ ท่านให้ความสนใจกับคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย
20. ความเชื่อ/ทัศนคติของท่าน มีอิทธิพล
อย่างมากในการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยที่
ต้องการศึกษาต่อ

ระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่ท่านกำลัง
ศึกษา
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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กระบวนการตัดสินใจ

ระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่ท่านกำลัง
ศึกษา
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

21. ท่านให้ความสำคัญกับการประเมินและ
เปรียบเทียบมหาวิทยาลัยที่ท่านต้องการ
ศึกษาต่อ
22. ตำแหน่งที่ตั้ง (Location) ของ
มหาวิทยาลัยมีอิทธิพลอย่างมากในการ
ตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยในการศึกษาต่อ
23. ช่องทางและเงื่อนไขในการชำระค่าเทอมมี
อิทธิพลอย่างมากในการตัดสินใจเลือก
มหาวิทยาลัยในการศึกษาต่อ

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ประวัติผู้เ ขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล
ประวัติการศึกษา

นายเอกลักษณ์ วิริยะยุทมา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2560
ประสบการณ์การทำงาน -

