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บทคัด้ย่อ
งานี้วิิจััยครั�งนี้้� มี้วิัตถุุป็ระสงค์เพ่�อศึึกษา 1) กลยุทธี์การส่�อสารท้�ส่งผ่ลต่อการตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อ
ระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัิทัล 2) ควิามีแตกต่างข้องป็ัจัจััยส่วินี้บุคคลกับการตัด้สินี้ใจั
เข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัิทัล 3) ควิามีสัมีพันี้ธี์ระห้วิ่างการรับรู้คุณค่า
ตราสินี้ค้ากับการตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัทิ ลั 4) ควิามีสัมีพันี้ธี์ระห้วิ่าง
การรับรูก้ ารส่อ� สารการตลาด้แบบบูรณาการกับการตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้
ยุคด้ิจัทิ ลั และ 5) ป็ัจัจััยพยากรณ์การตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัทิ ลั
โด้ยใชิ้ระเบ้ยบวิิธี้วิิจััยแบบผ่สานี้วิิธี้ ได้้แก่ การวิิจััยเชิิงคุณภาพ ด้้วิยวิิธี้การสัมีภาษณ์เชิิงลึกจัากผู่้ให้้ข้้อมีูล
ห้ลัก ได้้แก่ ผู่บ้ ริห้ารฝ้�ายส่อ� สารองค์กร 1 คนี้ และป็ระธีานี้กรรมีการป็ระจัำาสาข้าวิิชิา (คณบด้้) 7 คนี้ รวิมีทัง� สินี้�
8 คนี้ และวิิเคราะห้์ข้้อมีูลโด้ยการสร้างข้้อสรุป็ สำาห้รับการวิิจััยเชิิงป็ริมีาณ ด้้วิยวิิธี้วิิจััยเชิิงสำารวิจั โด้ยใชิ้
แบบสอบถุามีเป็็นี้เคร่�องมี่อวิิจััย สุ่มีกลุ่มีตัวิอย่างแบบห้ลายข้ั�นี้ตอนี้จัากกลุ่มีตัวิอย่างท้�เป็็นี้นี้ักศึึกษาระด้ับ
ป็ริญญาโทและเอกท้เ� ข้้าศึึกษาต่อมีห้าวิิทยาลัยสุโข้ทัยธีรรมีาธีิราชิ ในี้ป็ีการศึึกษา 2562 และ 2563 จัำานี้วินี้ 400
คนี้ และวิิเคราะห้์ข้อ้ มีูลโด้ยใชิ้สถุิติ ได้้แก่ ค่าควิามีถุ้� ค่าร้อยละ ค่าเฉล้ย� ส่วินี้เบ้ย� งเบนี้มีาตรฐานี้การทด้สอบค่าท้
การวิิเคราะห้์ควิามีแป็รป็รวินี้ทางเด้้ยวิ ค่าสห้สัมีพันี้ธี์แบบเพ้ยร์สนี้ั และการวิิเคราะห้์ถุด้ถุอยพหุ้คณ
ู โด้ยวิิธี้ Stepwise
ผ่ลการวิิจััย พบวิ่า 1) กลยุทธี์การส่�อสาร ได้้แก่ (1) ด้้านี้สาร มี้การเผ่ยแพร่ข้้อมีูลข้่าวิสาร
เก้�ยวิกับผ่ลงานี้และควิามีเชิ้�ยวิชิาญข้องคณาจัารย์ การจััด้กิจักรรมีบริการวิิชิาการแก่สังคมี
และการจััด้อบรมีให้้ควิามีรู้ด้้านี้ต่างๆ รวิมีทั�งข้้อมีูลการรับสมีัครนี้ักศึึกษาข้องสาข้าวิิชิาต่างๆ (2)
ด้้านี้ส่�อ มี้การใชิ้กลยุทธี์ส่�อแบบผ่สมีผ่สานี้ระห้วิ่างส่�อออฟไลนี้์ และส่�อออนี้ไลนี้์ ได้้แก่ ทางข้้อควิามี
ภาพ เส้ยง วิิด้้โอต่างๆ และผ่่านี้ชิ่องทาง ส่�อสังคมีออนี้ไลนี้์ ได้้แก่ เฟซื้บุ๊ก ไลนี้์ อ้เมีล และเวิ็บไซื้ต์
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2) ควิามีแตกต่างข้องป็ัจัจััยส่วินี้บุคคลกับการตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อ ได้้แก่ อาชิ้พท้แ� ตกต่างกันี้ มี้การตัด้สินี้ใจัเข้้า
ศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัทิ ลั แตกต่างกันี้ อย่างมี้นี้ยั สำาคัญทางสถุิตทิ ร้� ะด้ับ 0.05 3)
การรับรูค้ ณ
ุ ค่าตราสินี้ค้า มี้ควิามีสัมีพันี้ธี์กบั การตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้
ยุคด้ิจัทิ ลั อย่างมี้นี้ยั สำาคัญทางสถุิตทิ ร้� ะด้ับ 0.01 โด้ยมี้ควิามีสัมีพันี้ธี์เชิิงบวิก และมี้คา่ สัมีป็ระสิทธีิส� ห้สัมีพันี้ธี์โด้ย
รวิมีในี้ระด้ับป็านี้กลาง 4) การรับรูก้ ารส่อ� สารการตลาด้แบบบูรณาการ มี้ควิามีสัมีพันี้ธี์กบั การตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อ
ระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัทิ ลั อย่างมี้นี้ยั สำาคัญทางสถุิตทิ ร้� ะด้ับ 0.01 โด้ยมี้ควิามีสัมีพันี้ธี์เชิิงบวิก
และมี้ค่าสัมีป็ระสิทธีิ�สห้สัมีพันี้ธี์โด้ยรวิมีในี้ระด้ับป็านี้กลาง และ 5) การรับรู้การส่�อสารการตลาด้แบบ
บูรณาการในี้ด้้านี้การโฆษณา การรับรู้คุณค่าตราสินี้ค้าในี้ด้้านี้การเชิ่�อมีโยงตราสินี้ค้า การรับรูก้ ารส่�อสาร
การตลาด้แบบบูรณาการในี้ด้้านี้การส่อ� สารแบบป็ากต่อป็าก การรับรูค้ ณ
ุ ค่าตราสินี้ค้าในี้ด้้านี้การรับรูค้ ณ
ุ ภาพ และด้้านี้
การตระห้นี้ักรูใ้ นี้ตราสินี้ค้า สามีารถุพยากรณ์การตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาได้้ ร้อยละ 43.90
คำาสื่ำาคัญ กลยุทธี์การส่�อสาร การตัด้สินี้ใจัศึึกษาต่อ ระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษา มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ ยุคด้ิจัิทัล
Abstract
The objectives of this research were to study: 1) communication strategies that affected
people’s decisions to enter post-graduate study programs at open universities in the digital era;
2) the effect of personal factors on people’s decisions to enter post-graduate study programs
at open universities in the digital era; 3) the relationship between brand value awareness and
people’s choices of post-graduate programs at open universities; 4) the relationship between
awareness of integrated marketing communication and people’s choices of post-graduate
programs at open universities; and 5) factors that can predict people’s decisions to choose a
post-graduate study program at an open university in the digital era. This research used both
qualitative and quantitative research methods. For the qualitative portion, in-depth interviews were
held with 8 key informants, consisting of 1 executive of an organizational communications division
and 7 chairmen (deans) of 7 academic schools at an open university. Data were analyzed by
drawing conclusions. For the quantitative portion, a survey was done with a questionnaire as the
data collection tool. The sample population, chosen by multi-stage sampling, was 400 master’s
degree and PhD students who studied at Sukhothai Thammathirat Open University in the 2019
and 2020 academic years. Data were statistically analyzed using frequency, percentage, mean,
standard deviation, t test, ANOVA, Pearson’s coefficient and stepwise multiple regression analysis.
The results showed that 1) communication strategies consisted of (1) for messages, the university communicated news about the work results and expertise of the teaching staff, activities and
academic services to society, various training sessions and information about admissions procedures for the different programs. (2) for media, the university used a mixed media strategy taking
advantage of both online and offline media including different forms of text, photographs, audio, and
video and social media channels including Facebook, LINE, email and the website. 2) As for the
effect of personal factors on people’s decisions, people with different occupations made different
decisions to enter post-graduate study programs at open universities in the digital era to a statistically
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significant degree (p< 0.05); 3) Brand value awareness affected people’s choices of post-graduate
programs at open universities in the digital era to a statistically significant degree (p< 0.01). It had
a positive effect and a medium coefficient of correlation. 4) Integrated marketing communication
awareness affected people’s choices of post-graduate programs at open universities in the digital
era to a statistically significant degree (p< 0.01). It had a positive effect and a medium coefficient of
correlation. 5) Awareness of integrated marketing communication in the form of advertising, brand
value awareness in the form of association, awareness of integrated marketing communication
in the form of word of mouth, brand value awareness in the form of quality recognition and brand
value awareness in the form of brand cognizance were the factors that could predict people’s decisions to choose a post-graduate study program at an open university in the digital era to 43.90%.
Keywords: Communication strategies, Decision to enter post-graduate studies, Graduate degree
programs, Open university, Digital era,
บทนำา
ในี้ป็ัจัจัุบันี้กระแสโลกาภิวิัตนี้์และควิามีเจัริญก้าวิห้นี้้าทางวิิทยาศึาสตร์เทคโนี้โลย้ก่อให้้เกิด้
การเป็ล้�ยนี้แป็ลงทางด้้านี้เศึรษฐกิจัสังคมีข้องป็ระเทศึอย่างรวิด้เร็วิ รวิมีทั�งการท้�ป็ระเทศึไทยเข้้าสู่
การแข้่งข้ันี้ท้�รุนี้แรงข้องยุคโลกาภิวิัตนี้์ ซื้ึ�งต้องอาศึัยบุคลากรท้�เป็็นี้แรงงานี้คุณภาพ ห้ร่อระด้ับมีันี้สมีอง
ข้องป็ระเทศึเป็็นี้ผู่้ท�้มี้ควิามีสามีารถุทั�งทางด้้านี้วิิชิาการและทางด้้านี้วิิชิาชิ้พ ตามีทันี้กระแสการ
เป็ล้�ยนี้แป็ลงข้องโลกภายนี้อก สามีารถุนี้ำาองค์ควิามีรู้ให้มี่ๆ มีาป็รับใชิ้ตามีควิามีต้องการข้องสังคมีอย่างมี้
ป็ระสิทธีิภาพ การศึึกษาจัึงเป็็นี้เคร่�องมี่อสำาคัญในี้การพัฒนี้าทรัพยากรมีนีุ้ษย์ให้้มี้คุณภาพ และเป็็นี้ห้ัวิใจั
สำาคัญในี้การพัฒนี้าป็ระเทศึ โด้ยควิามีมีุ่งห้มีายและห้ลักการจััด้การศึึกษาต้องเป็็นี้ไป็เพ่�อพัฒนี้าบุคคล
ให้้เป็็นี้มีนีุ้ษย์ท�้สมีบูรณ์ท�ังร่างกาย จัิตใจั สติป็ัญญา ควิามีรู้ คุณธีรรมี มี้จัริยธีรรมีและวิัฒนี้ธีรรมีในี้การ
ด้ำารงชิ้วิติ (กระทรวิงศึึกษาธีิการ, 2546) ซื้ึง� การพัฒนี้าด้้านี้การศึึกษาเป็็นี้ถุ่อแนี้วิทางท้ส� าำ คัญยิง� ในี้การพัฒนี้า
บุคลากรในี้ป็ระเทศึ ซื้ึ�งในี้การพัฒนี้าการศึึกษานี้ั�นี้ มี้ควิามีจัำาเป็็นี้ท้�จัะต้องมี้การพัฒนี้าในี้ทุกแข้นี้งวิิชิาชิ้พ
และทุกระด้ับ ซื้ึง� รัฐบาลได้้เล็งเห้็นี้ถุึงควิามีสำาคัญข้องการศึึกษา จัึงได้้มีก้ ารส่งเสริมีและสนี้ับสนีุ้นี้การจััด้การ
ศึึกษา โด้ยให้้ควิามีสำาคัญกับการพัฒนี้าคุณภาพการศึึกษา รวิมีทัง� การจััด้การศึึกษาข้ันี้� พ่นี้� ฐานี้เพ่อ� ป็ระชิาชินี้
พร้อมีทัง� ต่อยอด้ไป็ศึึกษาต่อในี้ระด้ับอุด้มีศึึกษาเพ่อ� เป็็นี้การพัฒนี้าศึักยภาพข้องตนี้เองได้้อย่างมี้ป็ระสิทธีิภาพ
โด้ยในี้ป็ัจัจัุบันี้จัะพบวิ่า มีห้าวิิทยาลัยต่าง ๆ ได้้มี้การเป็ิด้สอนี้ห้ลักสูตรระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษา
ซื้ึ�งนี้ับเป็็นี้การข้ยายโอกาสทางการศึึกษาให้้แก่ป็ระชิาชินี้เพิ�มีมีากข้ึ�นี้ ส่งผ่ลให้้เกิด้การแข้่งข้ันี้ในี้การ
ใชิ้กลยุทธี์ด้้านี้ต่างๆ เพ่�อรับบุคคลเข้้าศึึกษาต่อข้องแต่ละสถุาบันี้ ป็ระกอบกับควิามีสำาคัญข้องการศึึกษา
ทำาให้้ป็ระชิาชินี้มี้ควิามีต้องการท้จั� ะเข้้าศึึกษาต่อในี้ระด้ับอุด้มีศึึกษาเพิมี� มีากข้ึนี้� มีห้าวิิทยาลัยสุโข้ทัยธีรรมีาธีิราชิ
ห้ร่อ มีสธี. จัึงเป็็นี้อ้กสถุาบันี้ท้�มี้บทบาทและควิามีสำาคัญในี้การจััด้การศึึกษาเพ่�อตอบสนี้องควิามี
ต้องการข้องผู่้เร้ยนี้เพ่�อเพิ�มีโอกาสทางการศึึกษา โด้ยมี้แนี้วิทางในี้การส่�อสารผ่่านี้การใชิ้เคร่�องมี่อทาง
การตลาด้ ได้้แก่ การส่อ� สารการตลาด้แบบบูรณาการ และการสร้างคุณค่าตราสินี้ค้า เพราะเป็็นี้สิง� ท้ส� ร้างควิามี
แตกต่างให้้กบั มีห้าวิิทยาลัยและส่งผ่ลให้้ผ่บู้ ริโภคสามีารถุจัด้จัำาตราสินี้ค้า จันี้เกิด้เป็็นี้การยอมีรับในี้ตราสินี้ค้า
รวิมีถุึงควิามีได้้เป็ร้ยบทางการแข้่งข้ันี้ทางการตลาด้ และสามีารถุลด้ต้นี้ทุนี้ในี้การโฆษณาและ
ป็ระชิาสัมีพันี้ธี์ ซื้ึง� นี้ำาไป็สูพ่ ฤติกรรมีการตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษามีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ในี้ยุคด้ิจัทิ ลั
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เพ่อ� จัะนี้ำาข้้อมีูลท้ไ� ด้้มีาพัฒนี้าและป็รับป็รุงกลยุทธี์การส่อ� สารเก้ย� วิกับการรับสมีัครนี้ักศึึกษาและสร้างควิามีมีันี้� ใจัให้้กบั
นี้ักศึึกษาท้จั� ะเข้้ามีาศึึกษา ซื้ึง� เป็็นี้อ้กชิ่องทางห้นี้ึง� ให้้สถุาบันี้การศึึกษาได้้รบั ทราบห้ร่อควิรตระห้นี้ักถุึงป็ัจัจััยด้ังกล่าวิ
เพ่�อนี้ำาไป็สู่การป็รับป็รุงแก้ไข้และพัฒนี้ากลยุทธี์การส่�อสารให้้มี้ป็ระสิทธีิภาพ เห้มีาะสมีกับบริบทและ
สถุานี้การณ์ป็ัจัจัุบันี้ต่อไป็
วิัตถุปีระสื่งค์ของการศึกษา
1.เพ่อ� ศึึกษากลยุทธี์การส่อ� สารท้ส� ง่ ผ่ลต่อการตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัย
เป็ิด้ยุคด้ิจัิทัล
2.เพ่�อศึึกษาควิามีแตกต่างข้องป็ัจัจััยส่วินี้บุคคลกับการตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้
มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัิทัล
3.เพ่�อศึึกษาควิามีสัมีพันี้ธี์ระห้วิ่างการรับรู้คุณค่าตราสินี้ค้ากับการตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิต
ศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัิทัล
4.เพ่�อศึึกษาควิามีสัมีพันี้ธี์ระห้วิ่างการรับรู้การส่�อสารการตลาด้แบบบูรณาการ กับการตัด้สินี้ใจัเข้้า
ศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัิทัล
5.เพ่อ� ศึึกษาป็ัจัจััยพยากรณ์การตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัิทลั
สื่มมติฐานการวิิจ๊ัย
1.ป็ัจัจััยส่วินี้บุคคลแตกต่างกันี้ส่งผ่ลต่อการตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัย
เป็ิด้ยุคด้ิจัิทัล
2.การรับรู้คุณค่าตราสินี้ค้า มี้ควิามีสัมีพันี้ธี์กับการตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้
มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัิทัล
3.การรับรู้การส่�อสารการตลาด้แบบบูรณาการ มี้ควิามีสัมีพันี้ธี์กับการตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับ
บัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัิทัล
4.การรับรู้คุณค่าตราสินี้ค้าและการรับรู้การส่�อสารการตลาด้แบบบูรณาการข้องมีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้
สามีารถุร่วิมีกันี้พยากรณ์การตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัิทัล
แนวิคิด้แล่ะทฤษฎีีท�เี กี�ยวิข้อง
1.แนี้วิคิด้และทฤษฎี้ท้�เก้�ยวิข้้องกับกลยุทธี์การส่�อสาร
1.1 กลยุทธี์ด้า้ นี้สาร (Message Strategy) การส่อ� สารจัะราบร่นี้� และบรรลุวิตั ถุุป็ระสงค์เพ้ยงใด้นี้ันี้�
ส่วินี้ห้นี้ึ�งเนี้่�องมีาจัาก “สาร” ท้�บุคคลส่�อสารกันี้เป็็นี้ตัวิกำาห้นี้ด้ท้�สำาคัญวิ่า การส่�อสารจัะสำาเร็จัตามีเป็้าห้มีาย
ท้�ตั�งไวิ้ห้ร่อไมี่ (ระวิ้วิรรณ ป็ระกอบผ่ล, 2540) ระบุวิ่า คุณลักษณะในี้ตัวิสารท้�จัะส่งผ่ลต่อการส่�อสาร ได้้แก่
เนี้่�อห้าข้องสาร รห้ัสข้องสาร และการจััด้สาร
1.2กลยุทธี์ด้้านี้ส่�อ (Media Strategy) ส่�อ ห้ร่อชิ่องทางการส่�อสาร (Channel) นี้ั�นี้ เป็็นี้องค์
ป็ระกอบสำาคัญข้องการส่�อสาร โด้ยเป็็นี้พาห้นี้ะห้ร่อตัวิกลางในี้การนี้ำาสารจัากผู่้ส่งส่ารไป็ยังรับผู่้รับสาร
ห้ากผู่ส้ ง่ สารท้ต� อ้ งการส่อ� สารไป็ยังผู่ร้ บั สารไมี่มีส้ อ่� เพ่อ� การส่งสาร การส่อ� สารนี้ันี้� ย่อมีไมี่เกิด้ผ่ล ซื้ึง� ชิ่องทางการ
ส่�อสารแบ่งออกได้้ห้ลายป็ระเภท ข้ึ�นี้อยู่กับวิ่าจัะใชิ้เกณฑ์์อะไรในี้การพิจัารณา แต่โด้ยทั�วิไป็แล้วิ ส่�อห้ร่อ
ชิ่องทางการส่อ� สารแบ่งออกเป็็นี้ 5 ป็ระเภท ได้้แก่ ส่อ� บุคคล ส่อ� มีวิลชินี้ ส่อ� เฉพาะกิจั ส่อ� กิจักรรมี และส่อ� ให้มี่

130
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2565)

2.แนี้วิคิด้เก้�ยวิกับการส่�อสารในี้ยุคด้ิจัิทัล
จัากกระแสข้อง Social Media โลกด้ิจัิทลั ได้้เป็ล้ย� นี้แป็ลงพฤติกรรมีทัง� การรับรูข้้ า่ วิสาร และการบริโภค
ทำาให้้การส่�อสารข้ององค์กร ห้ร่อแบรนี้ด้์ต่างๆ ได้้เป็ล้�ยนี้ทิศึทาง โด้ยเนี้้นี้การส่�อควิามีท้�กระตุ้นี้พฤติกรรมี
ในี้การสร้ า งควิามีสั มี พั นี้ ธี์ แ ละส่� อ สารข้้ อ มีู ล ภายใต้ ข้ ้ อ มีู ล ท้� นี้ ่ า สนี้ใจั เนี้่� อ งจัากผู่ ้ บ ริ โ ภครั บ
ข้้อมีูลท้�มีาจัากสิ�งต่างๆ ท้�อยู่รอบตัวิ การสนี้ใจักับการเล่าเร่�องท้�ได้้พบเจัอและป็ระสบการณ์ซื้�ึงมี้
อยู่เป็็นี้จัำานี้วินี้มีากการเชิ่�อไวิ้วิางใจัแบบการเป็็นี้เพ่�อและสร้างควิามีรู้สึกวิ่าเสมี่อนี้สังคมีเด้้ยวิกันี้
จัะทำาให้้เกิด้ชิ่องวิ่างนี้้อยลง ด้ังนี้ั�นี้ การส่�อสารข้ององค์กรข้นี้าด้ให้ญ่จัึงได้้มีุ่งไป็ท้�การส่�อสารผ่่านี้ส่�อ
ด้ิจัิทัล สำาห้รับการสร้างเคร่อข้่าย และการรวิมีศึูนี้ย์ชิ่องทางการส่�อสารท้�ถุูกกำาห้นี้ด้ข้ึ�นี้ในี้ชิ่องทางด้ิจัิทัลทั�ง
ในี้ด้้านี้การส่�อสารองค์กร และส่�อสารทางการตลาด้ควิบคู่กันี้ ในี้ป็ัจัจัุบันี้จัึงได้้มี้การป็รับงานี้ส่�อสารองค์กร
การส่�อสารการตลาด้ แบรนี้ด้์ และการป็ระชิาสัมีพันี้ธี์ให้้สอด้คล้องกับวิิถุ้ด้ิจัิทัล (พจันี้์ ใจัชิาญสุข้กิจั, 2558)
3.แนี้วิคิด้และทฤษฎี้การส่�อสารการตลาด้แบบบูรณาการ
แนี้วิคิด้การส่�อสารการตลาด้แบบบูรณาการเป็็นี้การนี้ำาเคร่�องมี่อการส่�อสารการตลาด้ห้ลากห้ลาย
รูป็แบบมีาใชิ้ร่วิมีกันี้ เพ่�อสร้างผ่ลกระทบทางการส่�อสารสูงสุด้ต่อผู่้บริโภคเป็้าห้มีาย ด้้วิยเห้ตุนี้้�จัึงจัำาเป็็นี้ท้�
จัะศึึกษาและทำาควิามีเข้้าใจัคุณลักษณะข้องแต่ละเคร่�องมี่อการส่�อสารและเล่อกใชิ้เคร่�องมี่อการ
ส่�อสารต่างๆ อย่างเห้มีาะสมี เพ่�อให้้เกิด้ป็ระสิทธีิภาพตามีเป็้าห้มีายท้�ตั�งไวิ้ (นี้ธีกฤต วิันี้ต๊ะเมีล์, 2557) ซื้ึ�ง
ณัฐา ฉางชิูโต (2558) กล่าวิวิ่า เคร่อ� งมี่อการส่อ� สารการตลาด้แบบบูรณาการจัะใชิ้ทกุ รูป็แบบข้องการติด้ต่อ
ส่อ� สารท้เ� ห้มีาะสมีกับกลุมี่ เป็้าห้มีายโด้ยมี้เคร่อ� งมี่อ ได้้แก่ การโฆษณา การป็ระชิาสัมีพันี้ธี์ การส่งเสริมีการข้าย
การส่งเสริมีการข้ายโด้ยเจั้าห้นี้้าท้� การตลาด้ทางตรง การตลาด้เชิิงกิจักรรมี และการส่อ� สารแบบป็ากต่อป็าก
เนี้่�องจัากในี้ป็ัจัจัุบันี้ถุ่อได้้วิ่าเป็็นี้ยุคด้ิจัิทัล ด้ังนี้ั�นี้ นี้อกจัากเคร่�องมี่อการส่�อสารการตลาด้แบบ
บูรณาการท้�นี้ำาเสนี้อในี้ข้้างต้นี้แล้วิ นี้ักส่�อสารการตลาด้ ห้ร่อองค์กรต่างๆ จัึงต้องมี้การเพิ�มีเติมีชิ่องทาง
ในี้การส่อ� สารให้้เห้มีาะสมีกับพฤติกรรมีการใชิ้ชิวิ้ ติ ข้องผู่บ้ ริโภคในี้ยุคด้ิจัทิ ลั โด้ยใชิ้การส่อ� สารการตลาด้ผ่่านี้ส่อ�
ด้ิจัทิ ลั ซื้ึง� เป็็นี้ชิ่องทางในี้การทำาการส่อ� สารการตลาด้แบบผ่สมีผ่สานี้ทัง� ส่อ� เก่าและส่อ� ให้มี่ โด้ยเฉพาะส่อ� ด้ิจัทิ ลั
4.แนี้วิคิด้เก้�ยวิกับการส่�อสารการตลาด้ด้ิจัิทัล
การส่�อสารการตลาด้ด้ิจัิทัล เป็็นี้การส่�อสารท้�สามีารถุสร้างและถุ่ายทอด้เนี้่�อห้าสารอย่าง
สร้างสรรค์ ผ่สมีผ่สานี้กับการใชิ้ทักษะด้้านี้เทคโนี้โลย้ออนี้ไลนี้์ในี้ฐานี้ะท้�เป็็นี้ชิ่องทางการส่�อสารท้�มี้พลัง
ในี้การเข้้าถุึงผู่ร้ บั สาร และนี้ำาห้ลักควิามีรูค้ วิามีเข้้าใจัเก้ย� วิกับการตลาด้ไป็บูรณาการเนี้่อ� ห้าข้่าวิสาร เทคโนี้โลย้
ออนี้ไลนี้์เพ่อ� ทำาการส่อ� สารได้้อย่างมี้ป็ระสิทธีิภาพและตรงกับควิามีต้องการข้องผู่มี้ ส้ วิ่ นี้ได้้สวิ่ นี้เส้ยให้้ได้้มีากท้ส� ดุ้
การส่�อสารการตลาด้ด้ิจัิทัลเป็็นี้รูป็แบบการส่�อสารท้�ชิ่วิยให้้เกิด้การส่�อสารระห้วิ่างผู่้ผ่ลิตและ
ผู่บ้ ริโภค ชิ่วิยสร้างคุณค่าต่อองค์กรผ่่านี้ส่อ� ด้ิจัทิ ลั ต่างๆ โด้ยผ่สมีผ่สานี้ทัง� ศึาสตร์ทางด้้านี้การป็ระชิาสัมีพันี้ธี์
การส่อ� สารการตลาด้ การโฆษณา การสร้างแบรนี้ด้์ งานี้ด้้านี้การส่อ� สารการตลาด้ด้ิจัทิ ลั (พจันี้์ ใจัชิาญสุข้กิจั, 2558)
นี้ิตศึิ าสตร์ เด้ชิกุล (2558) ได้้กล่าวิถุึงเคร่อ� งมี่อข้องการส่อ� สารการตลาด้ด้ิจัทิ ลั วิ่า การส่อ� สารการตลาด้ด้ิจัทิ ลั
มี้เคร่�องมี่อท้�องค์กรห้ร่อสถุาบันี้อุด้มีศึึกษาสามีารถุใชิ้ในี้การด้ำาเนี้ินี้งานี้ได้้ห้ลายลักษณะ ทั�งนี้้�ข้�ึนี้อยู่กับ
วิัตถุุป็ระสงค์ในี้การส่�อสารไป็ยังผู่้รับสารกลุ่มีต่างๆ ได้้แก่ อ้เมีล์การตลาด้ การตลาด้ผ่่านี้ระบบค้นี้ห้าข้้อมีูล
การตลาด้ผ่่านี้เคร่อข้่ายสังคมีออนี้ไลนี้์ แบนี้เนี้อร์เวิ็บไซื้ต์ วิิด้้โอออนี้ไลนี้์ บล็อก และแอป็พลิเคชิั�นี้
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5.แนี้วิคิด้และทฤษฎี้เก้�ยวิกับการตัด้สินี้ใจั
การตัด้สินี้ใจัเป็็นี้กระบวินี้การข้องการห้าโอกาสในี้การตัด้สินี้ใจัห้าทางเล่อกท้เ� ป็็นี้ไป็ได้้ โด้ยมี้การพิจัารณา
จัากแต่ละทางเล่อกท้มี� อ้ ยู่ (Simon, 1944 อ้างถุึงในี้ อำานี้าจั ศึร้สมีสุข้, 2556) ซื้ึง� สอด้คล้องกับ Maslow (1987)
กล่าวิวิ่า การตัด้สินี้ใจัเป็็นี้กระบวินี้การเล่อกทางเล่อกใด้ทางเล่อกห้นี้ึง� โด้ยมี้การนี้ำาแต่ละทางเล่อกมีาพิจัารณา
เพ่อ� ให้้สอด้คล้องกับวิัตถุุป็ระสงค์ และเป็้าห้มีายข้ององค์กร อ้กทัง� ยังสอด้คล้องกับณัชิชิา สุวิรรณวิงศึ์ (2560) การตัด้สินี้ใจั
ห้มีายถุึง การใชิ้ควิามีคิด้การตัด้สินี้ใจั ห้มีายถุึง การใชิ้ควิามีคิด้ในี้การศึึกษาและวิิเคราะห้์ป็ญ
ั ห้าห้ร่อโอกาสในี้กา
รป็ระเมีินี้ห้ร่อพิจัารณาทางเล่อกท้มี� ค้ วิามีเห้มีาะสมี และด้้ทส�้ ดุ้ จัากห้ลายทางเล่อกเพ่อ� ให้้บรรลุวิตั ถุุป็ระสงค์ทต�้ งั� ไวิ้
วิิธีีด้ำาเนินการวิิจ๊ัย
การวิิจััยเร่�อง “กลยุทธี์การส่�อสารและป็ัจัจััยท้�ส่งผ่ลต่อการตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิต
ศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัิทัล” เป็็นี้การวิิจััยแบบผ่สานี้วิิธี้ (Mixed Methods Research) ซื้ึ�งมี้ลักษณะ
การด้ำาเนี้ินี้งานี้วิิจััยเป็็นี้ 2 ส่วินี้ค่อ การวิิจััยเชิิงคุณภาพ (Qualitative Research) โด้ยการสัมีภาษณ์เชิิงลึก
ด้้วิยแบบสัมีภาษณ์แบบกึ�งโครงสร้าง เล่อกกลุ่มีตัวิอย่างแบบเจัาะจัง จัากผู่้บริห้ารฝ้�ายส่�อสารองค์กร
และป็ระธีานี้กรรมีการป็ระจัำาสาข้าวิิชิา (คณบด้้) รวิมีจัำานี้วินี้ 8 คนี้ซื้ึ�งเป็็นี้ผู่้ท้�เก้�ยวิข้้องกับการสนี้ับสนีุ้นี้
นี้โยบายการด้ำาเนี้ินี้งานี้ กลยุทธี์การส่�อสารในี้การเผ่ยแพร่ข้้อมีูลข้่าวิสารห้ร่อกิจักรรมีต่างๆ ตลอด้จันี้การรับ
นี้ักศึึกษาให้มี่ในี้ระด้ับมีห้าวิิทยาลัยและสาข้าวิิชิา และวิิเคราะห้์ข้อ้ มีูลโด้ยการสร้างข้้อสรุป็ ส่วินี้การวิิจัยั เชิิงป็ริมีาณ
(Quantitative Researcch) โด้ยวิิธีก้ ารวิิจัยั เชิิงสำารวิจั (Survey Research) ด้้วิยการใชิ้แบบสอบถุามี เป็็นี้เคร่อ� งมี่อในี้
การเก็บรวิบรวิมีข้้อมีูล ใชิ้วิธีิ ก้ ารสุมี่ ตัวิอย่างแบบห้ลายข้ันี้� ตอนี้ ด้้วิยตาราง Taro Yamane (1967 อ้างถุึงในี้ พัชินี้้
เชิยจัรรยา, 2558) ท้ร� ะด้ับควิามีเชิ่อ� มีันี้� 95% จัากนี้ักศึึกษาระด้ับป็ริญญาโทและระด้ับป็ริญญาเอกท้เ� ข้้าศึึกษา
ต่อมีห้าวิิทยาลัยสุโข้ทัยธีรรมีาธีิราชิ ในี้ป็ีการศึึกษา 2562 และป็ีการศึึกษา 2563 ได้้ข้นี้าด้กลุมี่ ตัวิอย่างจัำานี้วินี้
400 คนี้ และวิิเคราะห้์ข้้อมีูลโด้ยใชิ้สถุิติ ได้้แก่ ค่าควิามีถุ้� ค่าร้อยละ ค่าเฉล้�ย ส่วินี้เบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้
การทด้สอบค่าท้ การวิิเคราะห้์ควิามีแป็รป็รวินี้ทางเด้้ยวิ ค่าสห้สัมีพันี้ธี์แบบเพ้ยร์สนี้ั และการวิิเคราะห้์ถุด้ถุอยพหุ้คณ
ู
สื่รุปีผ่ล่การวิิจ๊ัย
1.การวิิจััยเชิิงคุณภาพ
จัากการสัมีภาษณ์ผู่้บริห้ารสถุานี้ส่�อสารองค์กร จัำานี้วินี้ 1 ราย และป็ระธีานี้กรรมีการป็ระจัำาสาข้าวิิชิา
(คณบด้้) จัำานี้วินี้ 7 ราย ได้้แก่ สาข้าวิิชิาเกษตรศึาสตร์และสห้กรณ์ สาข้าวิิชิานี้ิเทศึศึาสตร์
สาข้าวิิชิาวิิทยาศึาสตร์สุข้ภาพ สาข้าวิิชิานี้ิติศึาสตร์ สาข้าวิิชิาวิิทยาการจััด้การ สาข้าวิิชิารัฐศึาสตร์
และสาข้าวิิชิาวิิทยาศึาสตร์และเทคโนี้โลย้ ซื้ึ�งเป็็นี้ผู่้ท้�เก้�ยวิข้้องกับการสนี้ับสนีุ้นี้นี้โยบายการ
ด้ำาเนี้ินี้งานี้ กลยุทธี์การส่อ� สารในี้การเผ่ยแพร่ข้อ้ มีูลข้่าวิสารห้ร่อกิจักรรมีต่างๆ ตลอด้จันี้การรับนี้ักศึึกษาให้มี่ในี้
ระด้ับมีห้าวิิทยาลัยและสาข้าวิิชิาข้องมีห้าวิิทยาลัยสุโข้ทัยธีรรมีาธีิราชิ โด้ยสรุป็ผ่ลการวิิจััยตามีป็ระเด้็นี้ด้ังนี้้�
1.1 วิิธี้การห้ร่อกลยุทธี์การส่�อสารท้�ทำาให้้บุคคลภายนี้อกรู้จััก มีสธี./รับรู้ข้้อมีูลเก้�ยวิกับห้ลักสูตรข้อง
สาข้าวิิชิาเพ่�อให้้ผู่้สนี้ใจัตัด้สินี้ใจัเล่อกเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยสุโข้ทัยธีรรมีาธีิราชิ
จัากการศึึกษา พบวิ่า มีห้าวิิทยาลัยมี้การใชิ้กลยุทธี์ห้ร่อกลวิิธี้การส่�อสารท้�ทำาให้้บุคคลภายนี้อก
รู้จััก มีสธี. ห้ร่อรับรู้ข้้อมีูลห้ลักสูตรต่างๆ ข้องมีห้าวิิทยาลัย ในี้ 2 ลักษณะ ค่อ การส่�อสารในี้วิงกวิ้าง
โด้ยใชิ้ส่�อมีวิลชินี้ และส่�ออินี้เทอร์เนี้็ตท้�สามีารถุสร้างการตระห้นี้ักรู้/การรับรู้ครอบคลุมีกลุ่มีเป็้าห้มีายทุก
ป็ระเภทได้้อย่างกวิ้างข้วิาง มี้ศึักยภาพในี้การตอกยำ�า เนี้้นี้ยำ�าให้้เกิด้พฤติกรรมี โด้ยเฉพาะควิามีร่วิมีมี่อ/สนี้ับ
สนีุ้นี้และการตัด้สินี้ใจัให้้เร้ยนี้กับ มีสธี. และการส่�อสารในี้ทางลึก เจัาะกลุ่มีเป็้าห้มีายในี้เชิิงพ่�นี้ท้�ไป็ยังกลุ่มี
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เป็้าห้มีายโด้ยตรง และมี้การจััด้กิจักรรมีป็ระกอบกับการใชิ้ส่�อท้�สอด้คล้องกับการเป็ิด้รับข้องกลุ่มีเป็้าห้มีาย
ในี้ส่วินี้ข้องสาข้าวิิชิาต่างๆ พบวิ่า มี้วิิธี้การส่�อสารไป็ยังบุคคลภายนี้อกให้้เป็็นี้ท้�รู้จัักและรับรู้ข้้อมีูล
ข้่าวิสารห้ลักสูตรข้องสาข้าวิิชิา โด้ยในี้แต่ละสาข้าวิิชิาจัะมี้การแต่งตั�งคณะทำางานี้ป็ระชิาสัมีพันี้ธี์เพ่�อ
ทำาห้นี้้าท้�วิางแผ่นี้และกำาห้นี้ด้ชิ่องทางและส่�อท้�ใชิ้ในี้การป็ระชิาสัมีพันี้ธี์ข้้อมีูลข้่าวิสารต่างๆ ข้องสาข้าวิิชิา
โด้ยมี้การส่�อสารและป็ระชิาสัมีพันี้ธี์ผ่่านี้ชิ่องทางต่างๆ อย่างต่อเนี้่�อง และป็รับป็รุงข้้อมีูลให้้ทันี้สมีัย
อยู่เสมีอ โด้ยมี้การส่�อสารทั�งแบบออฟไลนี้์ และออนี้ไลนี้์ รวิมีทั�งการใชิ้ส่�อบุคคลด้้วิยการบอกต่อแบบ
ป็ากต่อป็าก มี้การบอกต่อห้ร่อมี้การแชิร์ข้้อมีูลผ่่านี้ Social Media ร่วิมีด้้วิย และมี้การสร้างเคร่อข้่าย
กับองค์กรภายนี้อกด้้วิยการทำาควิามีร่วิมีมี่อระห้วิ่างองค์กร (MOU) เพ่�อทำากิจักรรมีทางวิิชิาการร่วิมีกันี้
รวิมีทั�งมี้การทำาห้นี้ังส่อถุึงห้นี้่วิยงานี้ต่างๆ ท้�เป็็นี้กลุ่มีเป็้าห้มีายในี้การสมีัครเข้้าศึึกษาต่อในี้แต่ละสาข้าวิิชิา
1.2 การส่�อสารข้้อมีูลข้่าวิสาร และควิามีเคล่�อนี้ไห้วิเก้�ยวิกับมีห้าวิิทยาลัยไป็ยังกลุ่มีเป็้าห้มีายภายนี้อก
จัากการศึึกษา พบวิ่า มีห้าวิิทยาลัยมี้การเผ่ยแพร่ข้้อมีูลและข้่าวิสารเก้�ยวิกับป็ณิธีานี้ วิิสัยทัศึนี้์
และพันี้ธีกิจัข้องมีห้าวิิทยาลัย ผ่ลงานี้การวิิจััยข้องคณาจัารย์ การจััด้ฝ้ึกอบรมี การจััด้กิจักรรมี
บริการวิิชิาการแก่สังคมี และการจััด้อบรมีให้้ควิามีรู้ด้้านี้ต่างๆ รวิมีทั�งข้้อมีูลการรับสมีัครนี้ักศึึกษาข้อง
สาข้าวิิชิาต่างๆ โด้ยผ่่านี้ชิ่องทางต่างๆ เพ่�อให้้บุคคลภายนี้อกได้้รับทราบข้้อมีูลข้่าวิสารข้องมีห้าวิิทยาลัย
ในี้ส่วินี้ข้องสาข้าวิิชิาต่างๆ พบวิ่า มี้การส่�อสารข้้อมีูลข้่าวิสารไป็ยังบุคคล ภายนี้อกเก้�ยวิกับข้่าวิ
สารการรับสมีัครนี้ักศึึกษาให้มี่ รายละเอ้ยด้ต่างๆ เก้�ยวิกับห้ลักสูตร (จัุด้เด้่นี้และเนี้่�อห้าห้ลักสูตร
ชิ่�อห้ลักสูตร วิัตถุุป็ระสงค์ ชิุด้วิิชิาท้�ลงทะเบ้ยนี้เร้ยนี้ ค่าใชิ้จั่าย ป็ระโยชินี้์ท้�ได้้จัากการเร้ยนี้
การนี้ำาไป็ป็ระยุกต์ใชิ้ในี้การทำางานี้) รูป็แบบการเร้ยนี้ทางไกลด้้วิยระบบออนี้ไลนี้์ กิจักรรมีการเร้ยนี้การสอนี้ การ
ดู้แลนี้ักศึึกษาในี้กระบวินี้การเร้ยนี้การสอนี้ ข้้อมีูลเก้ย� วิกับคณาจัารย์ นี้ักศึึกษา และศึิษย์เก่าเนี้่อ� งในี้โอกาสต่างๆ
รวิมีทั�งข้้อมีูลกิจักรรมีทางวิิชิาการ (การจััด้อบรมี/สัมีมีนี้า การบริการวิิชิาการ การจััด้ป็ระชิุมีวิิชิาการ)
1.3 กลยุ ท ธี์ ส่� อ ห้ร่ อ ชิ่ อ งทางการส่� อ สารในี้การเผ่ยแพร่ ข้ ้ อ มีู ล ข้่ า วิสาร และควิามี
เคล่�อนี้ไห้วิเก้�ยวิกับมีห้าวิิทยาลัยและสาข้าวิิชิา รวิมีทั�งข้้อมีูลการรับสมีัครนี้ักศึึกษาระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษา
มีห้าวิิทยาลัยมี้การใชิ้การส่อ� สารในี้วิงกวิ้าง โด้ยใชิ้สอ่� มีวิลชินี้ (โทรทัศึนี้์ วิิทยุ ห้นี้ังส่อพิมีพ์) ได้้แก่ ส่งข้่าวิส่อ� มีวิลชินี้
ตัวิวิิง� ทางสถุานี้้โทรทัศึนี้์ ป็้ายป็ระชิาสัมีพันี้ธี์ และส่อ� อินี้เทอร์เนี้็ต โด้ยใชิ้การส่อ� สารผ่่านี้เวิ็บไซื้ต์ ส่อ� สังคมีออนี้ไลนี้์
(เฟสบุ๊ก ไลนี้์ ทวิิตเตอร์) ซื้ึ�งเป็็นี้ส่�อท้�สามีารถุสร้างการตระห้นี้ักรู้และการรับรู้ครอบคลุมีกลุ่มีเป็้าห้มีาย
ทุกป็ระเภทได้้อย่างรวิด้เร็วิและกวิ้างข้วิาง เป็็นี้ส่อ� ท้มี� มี้ ศึ้ กั ยภาพและสนี้ับสนีุ้นี้ให้้เกิด้การตัด้สินี้ใจัเร้ยนี้กับ มีสธี.
และใชิ้การส่อ� สารในี้ทางลึก เจัาะกลุมี่ เป็้าห้มีายเฉพาะพ่นี้� ท้ไ� ป็ยังกลุมี่ เป็้าห้มีายโด้ยตรง นี้อกจัากนี้้� ยังมี้การใชิ้
สิง� พิมีพ์จัด้ั ทำาเป็็นี้แผ่่นี้พับแนี้ะนี้ำาห้ลักสูตรท้เ� ป็ิด้รับสมีัคร โด้ยจััด้ส่งให้้แก่ห้นี้่วิยงานี้ต่าง ๆ เชิ่นี้ ฝ้�ายแนี้ะแนี้วิการศึึกษา
ศึูนี้ย์วิทิ ยบริการและชิุมีชินี้สัมีพันี้ธี์ ทัง� 10 แห้่ง เพ่อ� ใชิ้ในี้การลงพ่นี้� ท้ร� ณรงค์รบั สมีัครนี้ักศึึกษาให้มี่ในี้พ่นี้� ท้เ� ป็้าห้มีาย
ในี้ส่วินี้ข้องสาข้าวิิชิาต่างๆ มี้การใชิ้ส่�อห้ร่อชิ่องทางการส่�อสารเป็็นี้แบบผ่สมีผ่สานี้ระห้วิ่างส่�อ
ออฟไลนี้์ ส่�อออนี้ไลนี้์ และส่�อกิจักรรมี รวิมีทั�งส่�อบุคคล กล่าวิค่อ สาข้าวิิชิามี้การใชิ้ส่�อในี้รูป็แบบเก่า
ท้�เป็็นี้ส่�อออฟไลนี้์ ได้้แก่ วิิทยุ โทรทัศึนี้์ แผ่่นี้พับป็ระชิาสัมีพันี้ธี์ห้ลักสูตร โป็สเตอร์แป็ะตามีลิฟต์ต่างๆ
ภายในี้มีห้าวิิทยาลัย และการใชิ้ห้นี้ังส่อป็ระชิาสัมีพันี้ธี์ห้ร่อแจั้งข้่าวิสารส่งตรงไป็ยังองค์กรภายนี้อก แต่
ด้้วิยเทคโนี้โลย้ในี้ป็ัจัจัุบันี้ทำาให้้สาข้าวิิชิาได้้มี้การป็รับเป็ล้�ยนี้มีาใชิ้ส่�อให้มี่ๆ ในี้รูป็แบบออนี้ไลนี้์เพ่�อเจัาะจัง
ไป็ท้ก� ลุมี่ เป็้าห้มีายในี้การเผ่ยแพร่ข้อ้ มีูลข้่าวิสาร ได้้แก่ ทางข้้อควิามี ภาพ เส้ยง วิิด้โ้ อต่างๆ และผ่่านี้ชิ่องทาง
Social Media ได้้แก่ เฟซื้บุ๊ก ไลนี้์ อ้เมีล และเวิ็บไซื้ต์ ซื้ึ�งสามีารถุเข้้าถุึงกลุ่มีเป็้าห้มีายได้้อย่างรวิด้เร็วิ
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นี้อกจัากนี้้� ยังมี้การใชิ้ส่�อกิจักรรมีในี้การเผ่ยแพร่ข้้อมีูลข้่าวิสารต่างๆ ไป็ยังบุคคลภายนี้อก ได้้แก่
การจััด้อบรมีให้้ควิามีรู้ การจััด้สัมีมีนี้าทางวิิชิาการ การจััด้ป็ระชิุมีวิิชิาการ การจััด้กิจักรรมีบริการวิิชิาการแก่สงั คมี
การทำาควิามีร่วิมีมี่อกับองค์กรภายนี้อก อ้กทัง� ยังมี้การใชิ้สอ่� บุคคลผ่่านี้เคร่อข้่ายศึิษย์เก่า นี้ักศึึกษาป็ัจัจัุบนี้ั ท้ก� าำ ลังศึึกษา
โด้ยใชิ้การส่อ� สารแบบป็ากต่อป็าก และมี้การแชิร์ข้อ้ มีูลผ่่านี้ทาง Social Media ได้้แก่ การแชิร์ผ่า่ นี้เฟซื้บุก๊ ห้ร่อกลุมี่ ไลนี้์
1.4 การส่�อสารผ่่านี้ส่�อและชิ่องทางการส่�อสารท้�เข้้าถุึงกลุ่มีเป็้าห้มีายมีากท้�สุด้
มีห้าวิิทยาลัยมี้การส่อ� สารผ่่านี้ส่อ� และชิ่องทางการส่อ� สารท้ชิ� วิ่ ยให้้เข้้าถุึงกลุมี่ เป็้าห้มีาย โด้ยการใชิ้สอ่� แบบผ่สมีผ่สานี้
ห้ลากห้ลายชิ่องทางร่วิมีกันี้ ซื้ึ�งป็ัจัจัุบันี้เนี้้นี้การใชิ้ส่�อออนี้ไลนี้์ เนี้่�องจัากสามีารถุเข้้าถุึงกลุ่มีเป็้าห้มีายได้้
อย่างกวิ้างข้วิางและรวิด้เร็วิ
ในี้ส่วินี้ข้องสาข้าวิิชิาต่างๆ มี้การส่�อสารผ่่านี้ส่�อและชิ่องทางการส่�อสารท้�เข้้าถุึงกลุ่มีเป็้าห้มีายท้�จัะ
เข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษา ส่วินี้ให้ญ่นี้ิยมีใชิ้ส่�อออนี้ไลนี้์ ได้้แก่ เฟซื้บุ๊ก เวิ็บไซื้ต์ ไลนี้์ เชิ่นี้เด้้ยวิกันี้
นี้อกจัากนี้้�ยังมี้ชิ่องทางการส่�อสารโด้ยใชิ้ส่�อบุคคล ได้้แก่ เคร่อข้่ายศึิษย์เก่า นี้ักศึึกษา และอาจัารย์ โด้ยใชิ้
การส่อ� สารแบบป็ากต่อป็ากผ่่านี้เคร่อข้่ายท้ห้� ลากห้ลายไป็ยังกลุมี่ เป็้าห้มีายท้เ� ป็็นี้ผู่ท้ ต�้ อ้ งการสมีัครเข้้าศึึกษาต่อ
1.5 แนี้วิทางการด้ำาเนี้ินี้งานี้ป็ระชิาสัมีพันี้ธี์ในี้อนี้าคตเพ่�อให้้เป็็นี้ท้�รู้จัักแก่บุคคลภายนี้อก และ
ตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้สาข้าวิิชิาต่างๆ
มีห้าวิิทยาลัยมี้แนี้วิทางด้ำาเนี้ินี้งานี้ป็ระชิาสัมีพันี้ธี์ในี้อนี้าคตเพ่�อให้้เป็็นี้ท้�รู้จัักแก่บุคคลภายนี้อก
โด้ยการจััด้ทำาแผ่นี้การตลาด้ ป็รับชิ่องทางและวิิธีก้ ารป็ระชิาสัมีพันี้ธี์การตลาด้ โด้ยใชิ้ Social Network / Open
House กับห้นี้่วิยงานี้ภาครัฐวิิสาห้กิจั องค์กรมีห้าชินี้ และเอกชินี้ การทำา Direct Mail ถุึงผู่บ้ ริห้ารระด้ับสูงข้ององค์กร
และศึิษย์เก่า มี้ป็ระชิาสัมีพันี้ธี์ห้ลักสูตรในี้รูป็แบบคลิป็วิ้ด้ิโอสั�นี้ผ่่านี้ส่�อสังคมีออนี้ไลนี้์ มี้การป็ระชิาสัมีพันี้ธี์
เนี้้นี้เจัาะกลุมี่ เป็้าห้มีายในี้แต่ละพ่นี้� ท้� (area marketing) เพ่อ� เพิมี� ส่วินี้แบ่งทางการตลาด้ ข้ณะเด้้ยวิกันี้เจัาะตลาด้ในี้
ลักษณะข้ององค์กร ห้ร่อกลุมี่ เป็้าห้มีายเฉพาะ (niche market) ให้้มีากข้ึนี้� ด้้วิยการจััด้ทำาข้้อตกลงควิามีร่วิมีมี่อกับ
ห้นี้่วิยงานี้/สถุาบันี้ต่างๆ โด้ยกิจักรรมีภายใต้ข้อ้ ตกลงควิามีร่วิมีมี่อจัะส่งผ่ลต่อภาพลักษณ์และการเพิมี� ยอด้นี้ักศึึกษา
ในี้ส่วินี้ข้องสาข้าวิิชิาต่างๆ มี้แนี้วิทางด้ำาเนี้ินี้งานี้ป็ระชิาสัมีพันี้ธี์ในี้อนี้าคต โด้ยระบุวิ่าควิร
ด้ำาเนี้ินี้การจััด้ทำารายละเอ้ยด้ห้ลักสูตรท้�สามีารถุเข้้าใจัง่ายและใชิ้การป็ระชิาสัมีพันี้ธี์ในี้ชิ่องทางต่างๆ
ทั�งส่�อกระแสห้ลักและส่�อสมีัยให้มี่ ผ่่านี้ชิ่องทางการป็ระชิาสัมีพันี้ธี์ทางเวิ็บไซื้ต์มีห้าวิิทยาลัย
กลุ่มีไลนี้์นี้ักศึึกษาการส่งโป็สเตอร์และเเผ่่นี้พับการแนี้ะนี้ำาห้ลักสูตรไป็ยังห้นี้่วิยงานี้ต่างๆ ท้�เป็็นี้กลุ่มี
เป็้าห้มีายให้้มีากข้ึนี้� และควิรไป็รณรงค์เจัาะกลุมี่ เป็้าห้มีายในี้พ่นี้� ท้� โด้ยออกไป็แนี้ะนี้ำาห้ลักสูตรตามีห้นี้่วิยงานี้
ต่างๆ ท้�เป็็นี้กลุ่มีเป็้าห้มีาย การห้าชิ่องทางให้มี่ๆ ในี้การป็ระชิาสัมีพันี้ธี์ เชิ่นี้ เฟสบุ๊กไลฟ์แนี้ะนี้ำาห้ลักสูตร
และสาข้าวิิชิา การนี้ำาเสนี้อข้่าวิสารด้้วิย Infographic การใชิ้ส่�อท้�ตรงกับกลุ่มีลูกค้าโด้ยเฉพาะ ได้้แก่
กลุมี่ วิัยรุ่นี้ วิัยทำางานี้ โด้ยผ่่านี้ส่อ� ให้มี่ๆ เชิ่นี้ YouTube, TIktok, vlog แนี้ะนี้ำาสาข้าวิิชิาและการเร้ยนี้การสอนี้
รวิมีทัง� การใชิ้กลยุทธี์การบอกต่อโด้ยผ่่านี้ส่อ� บุคคลให้้มีากข้ึนี้� เชิ่นี้ นี้ักศึึกษา และศึิษย์เก่า เพราะเป็็นี้กลุมี่ ท้มี� ้
อิทธีิพลในี้การตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อ และการข้ยายเคร่อข้่ายในี้การทำาควิามีร่วิมีมี่อกับห้นี้่วิยงานี้ท้เ� ก้�ยวิข้้อง
(MOU) ซื้ึง� จัะเป็็นี้อ้กกลุมี่ เป็้าห้มีายท้จั� ะเป็็นี้ลูกค้าโด้ยการส่งบุคลากรภายในี้ห้นี้่วิยงานี้มีาศึึกษาต่อในี้อนี้าคต
1.6 ข้้อเสนี้อแนี้ะด้้านี้การกำาห้นี้ด้กลยุทธี์การส่�อสารในี้ยุคด้ิจัิทัล
ผ่ลการวิิจััยในี้ป็ระเด้็นี้ด้้านี้การกำาห้นี้ด้กลยุทธี์การส่�อสารในี้ยุคด้ิจัิทัลท้�ส่งผ่ลต่อการตัด้สินี้ใจัเข้้า
ศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัิทัลนี้ั�นี้ข้ึ�นี้อยู่กับป็ัจัจััยในี้การพิจัารณาห้ลาย
อย่างข้องนี้ักศึึกษาท้�จัะตัด้สินี้ใจั ด้ังนี้ั�นี้การทำาการป็ระชิาสัมีพันี้ธี์เพ่�อสร้างควิามีนี้่าเชิ่�อถุ่อ สร้างการ
ยอมีรับข้องมีห้าวิิทยาลัยนี้ั�นี้ย่อมีต้องใชิ้ระยะเวิลา เพ่�อท้�จัะให้้ชิ่�อเส้ยงข้องมีห้าวิิทยาลัยเข้้าไป็อยู่ในี้ใจั
ผู่้สมีัคร ส่วินี้การส่�อสารป็ระชิาสัมีพันี้ธี์เพ่�อให้้นี้ักศึึกษาตัด้สินี้ใจัเข้้ามีาศึึกษานี้ั�นี้ ก็ข้�ึนี้อยู่กับควิามีคาด้ห้วิัง
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ข้องผู่้เร้ยนี้ ไมี่วิ่าจัะเป็็นี้เนี้่�อห้าห้ลักสูตร คณาจัารย์ผู่้สอนี้ รูป็แบบการเร้ยนี้การสอนี้ เวิลาและค่าใชิ้จั่าย
ในี้การเข้้าศึึกษาย่อมีมี้ผ่ลทั�งสิ�นี้ ด้ังนี้ั�นี้ การกำาห้นี้ด้นี้โยบายการส่�อสาร การวิางแผ่นี้ทิศึทางการนี้ำาเสนี้อ
ข้้อมีูลข้่าวิสารเพ่อ� ให้้เข้้าถุึงกลุมี่ เป็้าห้มีาย ทัง� ในี้ระยะยาวิและระยะสันี้� ในี้รูป็แบบท้ห้� ลากห้ลาย จัึงจัำาเป็็นี้ต้อง
มี้นี้โยบายการส่อ� สารให้้สอด้คล้อง เพ่อ� ส่งผ่ลให้้เกิด้การตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อในี้ห้ลักสูตรข้องมีห้าวิิทยาลัยได้้ตอ่ ไป็
โด้ยในี้ส่วินี้ข้องสาข้าวิิชิาต่างๆ ในี้ป็ระเด้็นี้การกำาห้นี้ด้กลยุทธี์การส่�อสารเพ่�อการตัด้สินี้ใจั
เข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษายุคด้ิจัิทัลได้้ให้้ข้้อเสนี้อแนี้ะในี้การสัมีภาษณ์วิ่าควิรมี้การส่�อสารท้�เนี้้นี้
การต่อยอด้จัากระด้ับป็ริญญาตร้สู่ระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษา มี้การกำาห้นี้ด้กลยุทธี์การส่�อสารโด้ยใชิ้ชิ่องทาง
ส่�อให้มี่ท�้เข้้าถุึงกลุ่มีเป็้าห้มีาย โด้ยมี้การนี้ำาเสนี้อเนี้่�อห้าห้ลักสูตรท้�ตอบสนี้องต่อควิามีต้องการข้องผู่้เร้ยนี้
ในี้ยุคด้ิจัิทัลมี้การแสด้งจัุด้เด้่นี้ข้องห้ลักสูตรท้�สะท้อนี้ถุึงควิามีต้องการข้องตลาด้เป็้าห้มีายผ่่านี้ส่�อ
ออนี้ไลนี้์ และควิรมี้การส่�อสารเก้�ยวิกับผ่ลงานี้การศึึกษาท้�แสด้งคุณภาพบัณฑ์ิตท้�สำาเร็จัการศึึกษาเพ่�อให้้
เกิด้ควิามีนี้่าเชิ่�อถุ่อโด้ยผ่่านี้กระบวินี้การเร้ยนี้การสอนี้ท้�มี้ป็ระสิทธีิภาพ มี้คณาจัารย์เอาใจัใส่ผู่้เร้ยนี้ตลอด้
กระบวินี้การศึึกษาสร้างควิามีป็ระทับใจัแก่ผู่้เร้ยนี้จันี้เป็็นี้การบอกต่อ และเชิิญชิวินี้ให้้มีาเร้ยนี้ในี้รุ่นี้ต่อๆ
ไป็นี้อกจัากนี้้� การส่อ� สารไป็ยังกลุมี่ เป็้าห้มีายในี้ยุคด้ิจัทิ ลั ควิรเป็็นี้การส่อ� สารข้้อมีูลท้ส� นี้ั� กระชิับ และมี้ควิามีนี้่าสนี้ใจั
2.การวิิจััยเชิิงป็ริมีาณ
2.1การวิิเคราะห้์ข้้อมีูลเชิิงพรรณนี้า (Descriptive Statistics)
จัากผ่ลการศึึกษาข้้อมีูลทั�วิไป็ข้องกลุ่มีตัวิอย่างจัำานี้วินี้ 400 คนี้ ส่วินี้ให้ญ่เป็็นี้เพศึห้ญิงมีากกวิ่าเพศึ
ชิาย เก่อบครึ�งห้นี้ึ�งมี้อายุ 36-45 ป็ี โด้ยส่วินี้ให้ญ่ป็ระกอบอาชิ้พรับราชิการ และส่วินี้ให้ญ่มี้รายได้้เฉล้�ย
ต่อเด้่อนี้ 20,001-30,000 บาท
การรับรู้คุณค่าตราสินี้ค้าข้องกลุ่มีตัวิอย่างท้�มี้ต่อมีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ท้�ใชิ้ระบบการเร้ยนี้การสอนี้
ทางไกล โด้ยภาพรวิมีอยู่ในี้ระด้ับมีากท้�สุด้ เมี่�อพิจัารณาเป็็นี้รายด้้านี้ พบวิ่า การตระห้นี้ักรู้ในี้ตราสินี้ค้า
ข้องมีห้าวิิทยาลัยท้�กำาลังศึึกษา มี้ค่าสูงสุด้ รองลงมีาเป็็นี้ด้้านี้การรับรู้ควิามีสามีารถุในี้การเชิ่�อมีโยงตรา
สินี้ค้าข้องมีห้าวิิทยาลัย และระด้ับการรับรู้นี้้อยท้�สุด้ ค่อ การรับรู้คุณภาพข้องมีห้าวิิทยาลัยท้�กำาลังศึึกษา
การรับรูก้ ารส่อ� สารการตลาด้แบบบูรณาการข้องกลุมี่ ตัวิอย่างท้มี� ต้ อ่ มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ท้ใ� ชิ้ระบบการเร้ยนี้การสอนี้
ทางไกล โด้ยภาพรวิมีอยูใ่ นี้ระด้ับป็านี้กลาง เมี่อ� พิจัารณาเป็็นี้รายด้้านี้ พบวิ่า การตลาด้เชิิงกิจักรรมี มี้คา่ สูงสุด้ รองลงมีา
การป็ระชิาสัมีพันี้ธี์ การส่อ� สารแบบป็ากต่อป็าก การส่งเสริมีการข้าย และระด้ับการรับรูนี้้ อ้ ยท้ส� ดุ้ ค่อ การโฆษณา
การตัด้สินี้ใจัเล่อกศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ท้�ใชิ้ระบบการเร้ยนี้
การสอนี้ทางไกล โด้ยภาพรวิมีอยู่ในี้ระด้ับมีากท้�สุด้ เมี่�อพิจัารณาเป็็นี้รายด้้านี้ พบวิ่า การ
ป็ระเมีินี้ทางเล่อกเพ่�อการตัด้สินี้ใจั มี้ค่าสูงสุด้ รองลงมีา การตัด้สินี้ใจัเพ่�อเข้้าศึึกษาต่อระด้ับ
บัณฑ์ิตศึึกษายุคด้ิจัิทัล และระด้ับตัด้สินี้ใจันี้้อยท้�สุด้ ค่อ การแสวิงห้าข้้อมีูลเพ่�อการตัด้สินี้ใจั
2.2 การวิิเคราะห้์ข้้อมีูลเชิิงอนีุ้มีานี้ (Inferential Statistics)
1) ผ่ลการทด้สอบสมีมีติฐานี้ท้� 1 ควิามีแตกต่างข้องป็ัจัจััยส่วินี้บุคคลกับการตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อ
ระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัิทัล พบวิ่า ควิามีแตกต่างข้องป็ัจัจััยส่วินี้บุคคลกับการตัด้สินี้
ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัิทัล ได้้แก่ อาชิ้พท้�แตกต่างกันี้ มี้การตัด้สินี้ใจั
เข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัทิ ลั แตกต่างกันี้ อย่างมี้นี้ยั สำาคัญทางสถุิตทิ ร้� ะด้ับ
0.05 ส่วินี้ป็ัจัจััยส่วินี้บุคคล ได้้แก่ เพศึ อายุ และรายได้้ต่อเด้่อนี้แตกต่างกันี้ มี้การตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อ
ระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัิทัลไมี่แตกต่างกันี้ อย่างมี้นี้ัยสำาคัญทางสถุิติท�้ระด้ับ 0.05

135
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2565)

2) ผ่ลการทด้สอบสมีมีติฐานี้ท้� 2 การรับรู้คุณค่าตราสินี้ค้า มี้ควิามีสัมีพันี้ธี์กับการตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษา
ต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัิทัล
การรับรู้คุณค่าตราสินี้ค้า มี้ควิามีสัมีพันี้ธี์กับการตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้
มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัิทัล อย่างมี้นี้ัยสำาคัญทางสถุิติท้�ระด้ับ 0.01 โด้ยมี้ควิามีสัมีพันี้ธี์เชิิงบวิก และมี้
ค่าสัมีป็ระสิทธีิ�สห้สัมีพันี้ธี์โด้ยรวิมีในี้ระด้ับป็านี้กลาง มี้ค่า 0.515
เมี่�อพิจัารณาเป็็นี้รายด้้านี้ พบวิ่า การรับรู้คุณภาพข้องมีห้าวิิทยาลัยท้�กำาลังศึึกษาและการรับรู้
ควิามีสามีารถุในี้การเชิ่อ� มีโยงตราสินี้ค้าข้องมีห้าวิิทยาลัยมี้ควิามีสัมีพันี้ธี์ในี้ระด้ับป็านี้กลาง กับการตัด้สินี้ใจั
เข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัทิ ลั อย่างมี้นี้ยั สำาคัญทางสถุิตทิ ร้� ะด้ับ 0.01 และด้้านี้
การตระห้นี้ักรู้ในี้ตราสินี้ค้าข้องมีห้าวิิทยาลัยท้�กำาลังศึึกษามี้ควิามีสัมีพันี้ธี์ในี้ระด้ับตำ�ากับการตัด้สินี้ใจัเข้้า
ศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัิทัล อย่างมี้นี้ัยสำาคัญทางสถุิติท�ร้ ะด้ับ 0.01
3) ผ่ลการทด้สอบสมีมีติฐานี้ท้� 3 การรับรู้การส่�อสารการตลาด้แบบบูรณาการ มี้ควิามีสัมีพันี้ธี์กับการ
ตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัิทัล
การรับรู้การส่�อสารการตลาด้แบบบูรณาการ มี้ควิามีสัมีพันี้ธี์กับการตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับ
บัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัทิ ลั อย่างมี้นี้ยั สำาคัญทางสถุิตทิ ร้� ะด้ับ 0.01 โด้ยมี้ควิามีสัมีพันี้ธี์เชิิงบวิก
และมี้ค่าสัมีป็ระสิทธีิ�สห้สัมีพันี้ธี์โด้ยรวิมีในี้ระด้ับป็านี้กลาง
เมี่อ� พิจัารณาเป็็นี้รายด้้านี้พบวิ่า ด้้านี้การโฆษณา ด้้านี้การส่งเสริมีการข้าย ด้้านี้การส่อ� สารแบบป็ากต่อป็าก
และด้้านี้การตลาด้เชิิงกิจักรรมีมี้ควิามีสัมีพันี้ธี์ในี้ระด้ับป็านี้กลาง กับการตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้
มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัทิ ลั อย่างมี้นี้ยั สำาคัญทางสถุิตทิ ร้� ะด้ับ 0.01 และด้้านี้การป็ระชิาสัมีพันี้ธี์ มี้ควิามีสัมีพันี้ธี์ในี้ระด้ับตำา�
กับการตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัทิ ลั อย่างมี้นี้ยั สำาคัญทางสถุิตทิ ร้� ะด้ับ 0.01
4) ผ่ลการทด้สอบสมีมีติฐานี้ท้� 4 การรับรู้คุณค่าตราสินี้ค้าและการรับรู้การส่�อสารการตลาด้แบบ
บูรณาการข้องมีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ สามีารถุร่วิมีกันี้พยากรณ์การตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้
มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัิทัล
ตัวิแป็รทั�งห้มีด้มี้ควิามีสัมีพันี้ธี์กันี้ จัึงนี้ำาไป็สู่การพยากรณ์การตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิต
ศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัิทัล พบวิ่า มี้ 5 ตัวิแป็ร ป็ระกอบด้้วิยตัวิแป็รเร้ยงตามีลำาด้ับควิามีสำาคัญ
ได้้แก่ (1) การรับรู้การส่�อสารการตลาด้แบบบูรณาการในี้ด้้านี้การโฆษณา (2) การรับรู้คุณค่าตราสินี้ค้า
ในี้ด้้านี้การเชิ่�อมีโยงตราสินี้ค้า (3) การรับรูก้ ารส่�อสารการตลาด้แบบบูรณาการในี้ด้้านี้การส่�อสารแบบป็าก
ต่อป็าก (4) การรับรู้คุณค่าตราสินี้ค้าในี้ด้้านี้การรับรู้คุณภาพ และ(5) การรับรู้คุณค่าตราสินี้ค้าในี้ด้้านี้การ
ตระห้นี้ักรูใ้ นี้ตราสินี้ค้า โด้ยตัวิแป็รทั�งห้มีด้ร่วิมีกันี้พยากรณ์การตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้
มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัิทัลได้้ร้อยละ 43.90
อภิปีรายผ่ล่การวิิจ๊ัย
1.กลยุทธี์การส่�อสารท้�ส่งผ่ลต่อการตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้
ยุคด้ิจัิทัล
กลยุทธี์การส่�อสารท้�ส่งผ่ลต่อการตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษา จัากการศึึกษา พบวิ่า
มี้การใชิ้กลยุทธี์การส่อ� สารในี้การเผ่ยแพร่ข้อ้ มีูลข้่าวิสารต่างๆ ข้องมีห้าวิิทยาลัย รวิมีทัง� ข้่าวิสารการรับสมีัคร
นี้ักศึึกษาระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาไป็ยังบุคคลภายนี้อก โด้ยใชิ้การส่อ� สารในี้ 2 ลักษณะ ค่อ การส่อ� สารในี้วิงกวิ้าง
โด้ยใชิ้ส่�อมีวิลชินี้ และส่�ออินี้เทอร์เนี้็ตท้�สามีารถุสร้างการตระห้นี้ักรู้/การรับรู้ครอบคลุมีกลุ่มีเป็้าห้มีายทุก
ป็ระเภทได้้อย่างกวิ้างข้วิาง มี้ศึกั ยภาพในี้การตอกยำา� เนี้้นี้ยำา� ให้้เกิด้พฤติกรรมี โด้ยเฉพาะควิามีร่วิมีมี่อ/สนี้ับสนีุ้นี้
และการตัด้สินี้ใจัให้้เร้ยนี้กับ มีสธี. และการส่อ� สารในี้ทางลึก เจัาะกลุมี่ เป็้าห้มีายในี้เชิิงพ่นี้� ท้ไ� ป็ยังกลุมี่ เป็้าห้มีาย
โด้ยตรง ซื้ึง� สอด้คล้องกับ พจันี้์ ใจัชิาญสุข้กิจั (2558) ได้้กล่าวิถุึงการป็รับงานี้ส่อ� สารองค์กร การส่อ� สารการตลาด้
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แบรนี้ด้์ และการป็ระชิาสัมีพันี้ธี์ให้้สอด้คล้องกับวิิถุ้ด้ิจัิทัลในี้การนี้ำาเทคโนี้โลย้ด้ิจัิทัลมีาใชิ้และสนี้ับสนีุ้นี้
กลยุทธี์สอ่� สารอย่างเป็็นี้รูป็ธีรรมีทำาให้้ผ่รู้ บั สารมี้ทางเล่อกมีากยิง� ข้ึนี้� การส่อ� สารทันี้กับ การแข้่งข้ันี้ ทำาให้้เกิด้การรับรู้
และจัด้จัำา และยังเป็็นี้การกำาห้นี้ด้มีาตรฐานี้งานี้ส่อ� สารในี้มีุมีมีองให้มี่โด้ยการกำาห้นี้ด้รูป็แบบการส่อ� สารทัง� เชิิง
กวิ้างและเชิิงลึก นี้ำาเสนี้อข้้อมีูลข้่าวิสารในี้ทุกชิ่องทางทัง� ข้องส่อ� สารมีวิลชินี้ และบนี้ Social Media ไป็พร้อมีกันี้
และด้้วิยเทคโนี้โลย้ในี้ป็ัจัจัุบันี้ทำาให้้สาข้าวิิชิาได้้มี้การป็รับเป็ล้�ยนี้มีาใชิ้ส่�อให้มี่ๆ ในี้รูป็แบบออนี้ไลนี้์เพ่�อ
เจัาะจังไป็ท้ก� ลุมี่ เป็้าห้มีายในี้การเผ่ยแพร่ข้อ้ มีูลข้่าวิสาร ได้้แก่ ทางข้้อควิามี ภาพ เส้ยง วิิด้โ้ อต่างๆ และผ่่านี้ชิ่องทาง
Social Media ได้้แก่ เฟซื้บุ๊ก ไลนี้์ อ้เมีล และเวิ็บไซื้ต์ ซื้ึ�งสามีารถุเข้้าถุึงกลุ่มีเป็้าห้มีายได้้อย่างรวิด้เร็วิ
สำาห้รับกลยุทธี์ส่�อห้ร่อชิ่องทางการส่�อสารในี้การเผ่ยแพร่ข้้อมีูลข้่าวิสาร และควิามีเคล่�อนี้ไห้วิเก้�ยวิกับ
มีห้าวิิทยาลัยและสาข้าวิิชิา รวิมีทั�งข้้อมีูลการรับสมีัครนี้ักศึึกษาระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษา มีห้าวิิทยาลัยมี้
การใชิ้การส่�อสารในี้วิงกวิ้าง โด้ยใชิ้ส่�อมีวิลชินี้ (โทรทัศึนี้์ วิิทยุ ห้นี้ังส่อพิมีพ์) ได้้แก่ ส่งข้่าวิส่�อมีวิลชินี้
ตัวิวิิ�งทางสถุานี้้โทรทัศึนี้์ ป็้ายป็ระชิาสัมีพันี้ธี์ และส่�ออินี้เทอร์เนี้็ต โด้ยใชิ้การส่�อสารผ่่านี้เวิ็บไซื้ต์
ส่�อสังคมีออนี้ไลนี้์ (เฟสบุ๊ก ไลนี้์ ทวิิตเตอร์) และใชิ้การส่�อสารในี้ทางลึก เจัาะกลุ่มีเป็้าห้มีายเฉพาะ
พ่�นี้ท้�ไป็ยังกลุ่มีเป็้าห้มีายโด้ยตรง สอด้คล้องกับ พจันี้์ ใจัชิาญสุข้กิจั (2558) ได้้กล่าวิถุึงการป็รับงานี้
ส่�อสารองค์กร การส่�อสารการตลาด้ แบรนี้ด้์ และการป็ระชิาสัมีพันี้ธี์ให้้สอด้คล้องกับวิิถุ้ด้ิจัิทัล ในี้การ
กำาห้นี้ด้รูป็แบบการส่�อสารทั�งเชิิงกวิ้างและ เชิิงลึก โด้ยใชิ้วิิธี้การส่�อสารแบบผ่สมีผ่สานี้ทั�งส่�อเก่าและ
ส่�อให้มี่ โด้ยเฉพาะส่�อด้ิจัิทัล และสอด้คล้องกับ ณัฐา ฉางชิูโต (2558) ท้�กล่าวิถุึงการใชิ้การส่�อสาร
การตลาด้แบบบูรณาการวิ่าเป็็นี้การส่อ� สารผ่่านี้เคร่อ� งมี่อส่อ� สารท้ห้� ลากห้ลาย เชิ่นี้ การโฆษณา การป็ระชิาสัมีพันี้ธี์
การส่งเสริมีการข้าย การตลาด้เชิิงกิจักรรมี เป็็นี้ต้นี้ รวิมีทั�งมี้การใชิ้ส่�อทั�งท้�เป็็นี้ออฟไลนี้์และออนี้ไลนี้์
แต่ด้วิ้ ยเทคโนี้โลย้ในี้ป็ัจัจัุบนี้ั ทำาให้้สาข้าวิิชิาได้้มีก้ ารป็รับเป็ล้ย� นี้มีาใชิ้สอ่� ให้มี่ๆ ในี้รูป็แบบออนี้ไลนี้์เพ่อ� เจัาะ
จังไป็ท้ก� ลุมี่ เป็้าห้มีายในี้การเผ่ยแพร่ข้อ้ มีูลข้่าวิสาร ได้้แก่ ทางข้้อควิามี ภาพ เส้ยง วิิด้โ้ อต่างๆ และผ่่านี้ชิ่องทาง
Social Media ได้้แก่ เฟซื้บุก๊ ไลนี้์ อ้เมีล และเวิ็บไซื้ต์ ซื้ึง� สามีารถุเข้้าถุึงกลุมี่ เป็้าห้มีายได้้อย่างรวิด้เร็วิ ด้ังท้� นี้ิตศึิ าสตร์
เด้ชิกุล (2558) ได้้กล่าวิถุึงการส่อ� สารการตลาด้ด้ิจัทิ ลั เป็็นี้เคร่อ� งมี่อท้อ� งค์กรห้ร่อสถุาบันี้อุด้มีศึึกษาสามีารถุใชิ้
ในี้การด้ำาเนี้ินี้งานี้ตามีวิัตถุุป็ระสงค์ในี้การส่อ� สารไป็ยังผู่ร้ บั สารกลุมี่ ต่างๆ นี้อกจัากนี้้� ยังมี้การใชิ้สอ่� กิจักรรมีในี้
การเผ่ยแพร่ข้อ้ มีูลข้่าวิสารต่างๆ ไป็ยังบุคคลภายนี้อก ได้้แก่ การจััด้อบรมีให้้ควิามีรู้ การจััด้สัมีมีนี้าทางวิิชิาการ
การจััด้ป็ระชิุมีวิิชิาการ การจััด้กิจักรรมีบริการวิิชิาการแก่สงั คมี การทำาควิามีร่วิมีมี่อกับองค์กรภายนี้อก อ้กทัง�
ยังมี้การใชิ้สอ่� บุคคลผ่่านี้เคร่อข้่ายศึิษย์เก่า นี้ักศึึกษาป็ัจัจัุบนี้ั ท้ก� าำ ลังศึึกษา โด้ยใชิ้การส่อ� สารแบบป็ากต่อป็าก
และมี้การแชิร์ข้้อมีูลผ่่านี้ทาง Social Media ด้ังนี้ั�นี้ ในี้การเล่อกใชิ้ส่�อห้ร่อชิ่องทางการส่�อสารนี้ั�นี้
มีห้าวิิทยาลัยและสาข้าวิิชิาจัะพิจัารณาเล่อกใชิ้สอ่� ท้ส� ามีารถุสร้างการตระห้นี้ักรูแ้ ละการรับรูค้ รอบคลุมีกลุมี่
เป็้าห้มีายทุกป็ระเภทได้้อย่างรวิด้เร็วิและกวิ้างข้วิาง เป็็นี้ส่อ� ท้มี� มี้ ศึ้ กั ยภาพและสนี้ับสนีุ้นี้ให้้เกิด้การตัด้สินี้ใจัเร้ยนี้กับ มีสธี.
2.ควิามีแตกต่างข้องป็ัจัจััยส่วินี้บุคคลกับการตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัย
เป็ิด้ยุคด้ิจัิทัล
ผ่ลการวิิจัยั พบวิ่า ป็ัจัจััยส่วินี้บุคคลท้ส� ง่ ผ่ลต่อการตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัย
เป็ิด้ยุคด้ิจัิทัล ได้้แก่ อาชิ้พแตกต่างกันี้ มี้การตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้
ยุคด้ิจัทิ ลั แตกต่างกันี้ อย่างมี้นี้ยั สำาคัญทางสถุิตทิ ร�้ ะด้ับ 0.05 ด้ังท้� วิิทวิัส รุง่ เร่องผ่ล (2558) กล่าวิถุึงคุณลักษณะ
ทางด้้านี้ป็ระชิากรศึาสตร์ข้องผู่้บริโภคมี้อิทธีิผ่ลต่อพฤติกรรมีการบริโภคทั�งทางตรงและทางอ้อมี
โด้ยผ่่านี้ค่านี้ิยมีส่วินี้บุคคล และรูป็แบบการตัด้สินี้ใจัข้องบุคคล โด้ยเฉพาะตัวิแป็รด้้านี้อาชิ้พวิ่าเป็็นี้ป็ัจัจััยท้ส� ามีารถุ
นี้ำามีาใชิ้ในี้การอ้างอิงถุึงแนี้วิโนี้้มีค่านี้ิยมี วิิถุก้ ารด้ำาเนี้ินี้ชิ้วิติ และกระบวินี้การบริโภคข้องบุคคล บุคคลท้มี� อ้ าชิ้พ
แตกต่างกันี้อาจัมี้ควิามีชิ่นี้� ชิอบแตกต่างกันี้ในี้ป็ระเภทข้องผ่ลิตภัณฑ์์บางป็ระเภท อาชิ้พข้องผู่บ้ ริโภคแต่ละคนี้จัะนี้ำาไป็สู่
ควิามีจัำาเป็็นี้ในี้ควิามีต้องการข้องผ่ลิตภัณฑ์์ห้ร่อบริการท้แ� ตกต่างกันี้ ถุ่อได้้วิา่ เป็็นี้ป็ัจัจััยห้นี้ึง� ท้ส� ง่ ผ่ลต่อการอุป็โภคบริโภค
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ซื้ึง� จัากการทด้สอบสมีมีติฐานี้ในี้งานี้วิิจัยั นี้้� ท้พ� บวิ่าตัวิแป็รอาชิ้พท้แ� ตกต่างกันี้ ส่งผ่ลต่อการตัด้สินี้ใจัเข้้า
ศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัิทัล เนี้่�องจัากผู่้ท้�สมีัครเข้้าศึึกษาต่อในี้มีห้าวิิทยาลัย
สุโข้ทัยธีรรมีาธีิราชิส่วินี้ให้ญ่เป็็นี้ผู่้ท้�มี้งานี้ทำาและมี้อาชิ้พท้�ห้ลากห้ลาย ด้ังนี้ั�นี้ ในี้การเข้้าศึึกษาต่อข้องแต่ละ
คนี้จัึงมี้เป็้าห้มีายและควิามีจัำาเป็็นี้ในี้การมีาศึึกษาต่อในี้ระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาท้แ� ตกต่างกันี้ตามีสายงานี้ท้แ� ตกต่างกันี้
ในี้ข้ณะเด้้ยวิกันี้ป็ัจัจััยส่วินี้บุคคลท้ส� ง่ ผ่ลต่อการตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัย
เป็ิด้ยุคด้ิจัทิ ลั ได้้แก่ เพศึ อายุ และรายได้้ตอ่ เด้่อนี้แตกต่างกันี้ มี้การตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษา
ในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัทิ ลั ไมี่แตกต่างกันี้ อย่างมี้นี้ยั สำาคัญทางสถุิตทิ ร้� ะด้ับ 0.05 สอด้คล้องกับงานี้วิิจัยั ข้อง
สมีศึร้ เพชิรโชิติ (2560) พบวิ่า เพศึ อายุ รายได้้ และสาข้าวิิชิาท้�เล่อกเร้ยนี้ต่างกันี้ มี้ควิามีคิด้เห้็นี้
เก้ย� วิกับป็ัจัจััยท้มี� อ้ ทิ ธีิพลต่อการตัด้สินี้ใจัเล่อกเข้้าศึึกษาต่อห้ลักสูตรคห้กรรมีศึาสตร์ ไมี่แตกต่างกันี้อย่างมี้นี้ยั
สำาคัญทางสถุิติท้�ระด้ับ .05 ทั�งนี้้�ในี้การเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยสุโข้ทัยธีรรมีาธีิราชิ
นี้ันี้� ยึด้ห้ลักการศึึกษาตลอด้ชิ้วิติ มีุง่ พัฒนี้าคุณภาพข้องป็ระชิาชินี้ทัวิ� ไป็ เพิมี� พูนี้วิิทยฐานี้ะแก่ผ่ป็ู้ ระกอบอาชิ้
พและข้ยายโอกาสทางการศึึกษาต่อสำาห้รับทุกคนี้ เพ่�อสนี้องควิามีต้องการข้องบุคคลและสังคมีด้้วิยการจััด้
ระบบการเร้ยนี้การสอนี้ และวิิธีก้ ารอ่นี้� ท้ผ่� เู้ ร้ยนี้สามีารถุศึึกษาได้้ด้วิ้ ยตนี้เอง โด้ยไมี่ตอ้ งเข้้าชิันี้� เร้ยนี้ตามีป็กติ
สามีารถุเร้ยนี้ไป็ด้้วิยพร้อมีการทำางานี้ และมี้คา่ ใชิ้จัา่ ยในี้การศึึกษาท้ไ� มี่แพง ด้ังนี้ันี้� ตัวิแป็รด้้านี้เพศึ อายุ และราย
ได้้ข้องผู่เ้ ข้้าศึึกษาต่อจัึงไมี่มีผ่้ ลต่อการตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยสุโข้ทัยธีรรมีาธีิราชิ
3.ควิามีสัมีพันี้ธี์ระห้วิ่างการรับรู้คุณค่าตราสินี้ค้ากับการตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้
มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัิทัล
จัากผ่ลการทด้สอบสมีมีติฐานี้การรับรูค้ ณ
ุ ค่าตราสินี้ค้ากับการตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้
มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัทิ ลั พบวิ่า การรับรูค้ ณ
ุ ค่าตราสินี้ค้ามี้ควิามีสัมีพันี้ธี์กบั การตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิต
ศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัทิ ลั โด้ยมี้รป็ู แบบควิามีสัมีพันี้ธี์เชิิงบวิก และมี้คา่ สัมีป็ระสิทธีิส� ห้สัมีพันี้ธี์โด้ยรวิมีในี้ระด้ับ
ป็านี้กลาง ด้ังท้� Peter (2005) กล่าวิวิ่า คุณค่าตราสินี้ค้าเป็็นี้ทัศึนี้คติในี้เชิิงบวิกห้ร่อเป็็นี้ควิามีชิ่นี้� ชิอบท้ผ่� บู้ ริโภคมี้ตอ่ ตราสินี้ค้า
เมี่�อพิจัารณาการรับรู้คุณค่าตราสินี้ค้าข้องมีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ พบวิ่า การรับรู้คุณค่าตราสินี้ค้า
ด้้านี้การรับรู้ควิามีสามีารถุในี้การเชิ่�อมีโยงตราสินี้ค้าข้องมีห้าวิิทยาลัยและด้้านี้การรับรู้คุณภาพข้อง
มีห้าวิิทยาลัยท้ก� าำ ลังศึึกษา มี้ควิามีสัมีพันี้ธี์ในี้ระด้ับป็านี้กลางกับการตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้
มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัิทลั สอด้คล้องกับงานี้วิิจััยข้อง ชิ่นี้� สุมีล บุนี้นี้าค และรัชินีู้ สมีานี้วิิจัติ ร (2560) พบวิ่า
การเชิ่�อมีโยงตราสินี้ค้าข้องมีห้าวิิทยาลัยมี้ควิามีผู่กพันี้และแสด้งออกถุึงควิามีเป็็นี้ตัวิตนี้ข้องผู่้บริโภค จันี้
ทำาให้้ผู่้บริโภคเกิด้ควิามีภาคภูมีิใจัเมี่�อใชิ้ตราสินี้ค้านี้ั�นี้ๆ ห้ร่อภูมีิใจัเมี่�อสำาเร็จัการศึึกษาจัากสถุาบันี้นี้ั�นี้
4.ควิามีสัมีพันี้ธี์ระห้วิ่างการรับรู้การส่�อสารการตลาด้แบบบูรณาการ กับการตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อ
ระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัิทัล
จัากผ่ลการทด้สอบสมีมีติฐานี้การรับรูก้ ารส่อ� สารการตลาด้แบบบูรณาการกับการตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อ
ระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัทิ ลั พบวิ่า การรับรูก้ ารส่อ� สารการตลาด้แบบบูรณาการมี้ควิามี
สัมีพันี้ธี์กบั การตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัทิ ลั โด้ยมี้รป็ู แบบควิามีสัมีพันี้ธี์เชิิงบวิก
และมี้ค่าสัมีป็ระสิทธีิ�สห้สัมีพันี้ธี์โด้ยรวิมีในี้ระด้ับป็านี้กลาง ด้ังท้� เสร้ วิงษ์มีณฑ์า (2547) กล่าวิถุึงแนี้วิ
คิด้เก้�ยวิกับการส่�อสารการตลาด้แบบบูรณาการ วิ่าเป็็นี้กลยุทธี์วิิธี้การส่�อสารแนี้วิให้มี่ท้�ห้ลายภาคธีุรกิจั
นี้ิยมีนี้ำามีาใชิ้กันี้อย่างกวิ้างข้วิาง เพ่�อให้้เข้้าถุึงผู่้บริโภคเป็้าห้มีายให้้ได้้มีากท้�สุด้ โด้ยจัุด้มีุ่งห้มีายสูงสุด้
ค่อ เพ่�อสร้างภาพลักษณ์โด้ยรวิมีในี้เชิิงบวิกข้องสินี้ค้า บริการ และองค์กรให้้เกิด้ข้ึ�นี้ในี้ใจัข้องผู่้บริโภค
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เมี่� อ พิ จั ารณาการรั บ รู ้ ก ารส่� อ สารการตลาด้แบบบู ร ณาการข้องมีห้าวิิ ท ยาลั ย เป็ิ ด้ พบวิ่ า
การส่อ� สารการตลาด้แบบบูรณาการ ด้้านี้การโฆษณา ด้้านี้การส่งเสริมีการข้าย ด้้านี้การส่อ� สารแบบป็ากต่อป็าก
และด้้านี้การส่อ� สารเชิิงกิจักรรมี มี้ควิามีสัมีพันี้ธี์ในี้ระด้ับป็านี้กลางกับการตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิต
ศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัทิ ลั สอด้คล้องกับงานี้วิิจัยั ข้อง ละอองด้าวิ แก้วิด้้, สุณย้ ์ ล่องป็ระเสริฐ และพิมีพ์แพร
พุทธีิชิ้วินี้ิ (2557) พบวิ่า การส่�อสารการตลาด้ในี้ด้้านี้การโฆษณา และการส่งเสริมีการข้าย มี้ควิามีสัมีพันี้ธี์
กับการตัด้สินี้ใจัเล่อกศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษา ซื้ึง� มี้ผ่ลต่อการตัด้สินี้ใจัเล่อกศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษา
5.ป็ัจัจััยพยากรณ์การตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัิทัล
ผ่ลการวิิเคราะห้์การถุด้ถุอยพหุ้คูณ โด้ยใชิ้เทคนี้ิคการเล่อกตัวิแป็ร ด้้วิยวิิธี้การเพิ�มีตัวิแป็รอิสระ
แบบข้ั�นี้ตอนี้ (Stepwise) ข้องการรับรู้คุณค่าตราสินี้ค้า และการรับรู้การส่�อสารการตลาด้แบบ
บูรณาการ พบวิ่า ตัวิแป็รทั�งห้มีด้มี้ควิามีสัมีพันี้ธี์กันี้ จัึงนี้ำาไป็สู่การพยากรณ์การตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษา
ต่อระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัิทัล พบวิ่า มี้ 5 ตัวิแป็ร ป็ระกอบด้้วิยตัวิแป็รเร้ยงตามี
ลำาด้ับควิามีสำาคัญ ได้้แก่ การรับรู้การส่�อสารการตลาด้แบบบูรณาการในี้ด้้านี้การโฆษณา การรับรู้
คุณค่าตราสินี้ค้าในี้ด้้านี้การเชิ่�อมีโยงตราสินี้ค้า การรับรู้การส่�อสารการตลาด้แบบบูรณาการในี้ด้้านี้
การส่�อสารแบบป็ากต่อป็าก การรับรู้คุณค่าตราสินี้ค้าในี้ด้้านี้การรับรู้คุณภาพ และการรับรู้คุณค่าตรา
สินี้ค้าในี้ด้้านี้การตระห้นี้ักรู้ในี้ตราสินี้ค้า โด้ยตัวิแป็รทั�งห้มีด้ร่วิมีกันี้พยากรณ์การตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อ
ระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษาในี้มีห้าวิิทยาลัยเป็ิด้ยุคด้ิจัิทัลได้้ร้อยละ 43.90 สอด้คล้องกับผ่ลการวิิจััยข้อง เอกลักษณ์
วิิริยะยุทมีา (2562) ศึึกษาป็ัจัจััยการส่�อสารท้�มี้อิทธีิพลต่อการตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับป็ริญญาตร้ภาย
ใต้การศึึกษาไทยข้องมีห้าวิิทยาลัยเอกชินี้ โด้ยผ่ลการวิิจััยเชิิงป็ริมีาณ พบวิ่า การรับรู้คุณค่าตราสินี้ค้าด้้านี้
การตระห้นี้ักรู้ในี้ตราสินี้ค้า สามีารถุพยากรณ์การตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อระด้ับป็ริญญาตร้ ได้้ร้อยละ 59.8
ข้อเสื่นอแนะ
1.ข้้อเสนี้อแนี้ะสำาห้รับการนี้ำาผ่ลการวิิจััยไป็ป็ระยุกต์ใชิ้
1.1 ควิรมี้การกำาห้นี้ด้แผ่นี้ป็ระชิาสัมีพันี้ธี์สร้างภาพลักษณ์และรณรงค์รับสมีัครนี้ักศึึกษาให้มี่ด้้วิย
วิิธี้การและชิ่องทางท้�ห้ลากห้ลาย
1.2 ควิรเนี้้นี้การรับรู้การส่�อสารการตลาด้แบบบูรณาการ โด้ยเฉพาะส่�อด้ิจัิทัลในี้ด้้านี้การโฆษณา
ไป็ยังกลุ่มีเป็้าห้มีายภายนี้อกอย่างต่อเนี้่�องเพ่�อให้้เกิด้การรับรู้มีากท้�สุด้ โด้ยมีุ่งเนี้้นี้การใชิ้ชิ่องทางการ
ส่�อสารทางอิเล็กทรอนี้ิกส์ผ่่านี้ส่�อสังคมีออนี้ไลนี้์ ได้้แก่ Facebook, Youtube, Line และการใชิ้ส่�อท้�ตรง
กับกลุ่มีเป็้าห้มีายโด้ยเฉพาะ ได้้แก่ กลุ่มีวิัยรุ่นี้ วิัยทำางานี้ โด้ยผ่่านี้ส่�อให้มี่ๆ เชิ่นี้ YouTube, TIktok, vlog
แนี้ะนี้ำาสาข้าวิิชิาและการเร้ยนี้การสอนี้
1.3 ควิรเนี้้นี้มี้การเผ่ยแพร่ข้้อมีูลข้่าวิสารเพ่�อสร้างการรับรู้คุณค่าตราสินี้ค้าด้้านี้การรับรู้ในี้ด้้านี้
คุณภาพในี้การให้้บริการแบบครบวิงจัรข้องมีห้าวิิทยาลัยให้้เกิด้การรับรู้จันี้เกิด้การยอมีรับและมี้ควิามี
นี้่าเชิ่�อถุ่อในี้การให้้บริการแก่นี้ักศึึกษา
1.4 นี้ำาผ่ลการวิิจััยไป็ป็รับใชิ้ห้ร่อพัฒนี้ากลยุทธี์การส่�อสารและนี้ำาป็ัจัจััยท้�มี้ผ่ลต่อการตัด้สินี้ใจัเข้้า
ศึึ ก ษาต่ อ ไป็ใชิ้ วิ างแผ่นี้การส่� อ สารผ่่ า นี้ส่� อ และรู ป็ แบบการส่� อ สารท้� มี้ ค วิามีห้ลากห้ลาย
ให้้สอด้คล้องกับกลุ่มีเป็้าห้มีายและสามีารถุเผ่ยแพร่ข้้อมีูลข้่าวิสารต่างๆ ได้้อย่างทั�วิถุึงมีากข้ึ�นี้
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2. ข้้อเสนี้อแนี้ะสำาห้รับการวิิจััยในี้อนี้าคต
2.1 ควิรข้ยายข้อบเข้ตการศึึกษากลุ่มีตัวิอย่าง โด้ยใชิ้กลุ่มีท้�เป็็นี้ผู่้สนี้ใจัเข้้าศึึกษาต่อห้ร่อกำาลังสมีัคร
เร้ยนี้ โด้ยยังไมี่มี้สถุานี้ะเป็็นี้นี้ักศึึกษาข้องมีห้าวิิทยาลัย เพ่�อเจัาะจังข้้อมีูลเก้�ยวิกับการเป็ิด้รับส่�อท้�ส่งผ่ลต่อ
การตัด้สินี้ใจัเข้้าศึึกษา
2.2 ควิรศึึกษาป็ัจัจััยควิามีคาด้ห้วิังข้องนี้ักศึึกษาท้�มี้ต่อการจััด้การเร้ยนี้การสอนี้ในี้ระด้ับบัณฑ์ิตศึึกษา
เพ่�อท้�จัะเข้้าถุึงควิามีต้องการข้องกลุ่มีลูกค้าทั�งท้�เป็็นี้กลุ่มีลูกค้าป็ัจัจัุบันี้และลูกค้าในี้อนี้าคต
2.3 ควิรทำาการวิิจััยเชิิงคุณภาพโด้ยการสัมีภาษณ์กลุ่มีตัวิอย่างผู่้รับสารเพ่�อให้้ได้้รายละเอ้ยด้เชิิงลึก
เพ่อ� นี้ำาผ่ลท้ไ� ด้้ไป็เป็็นี้แนี้วิทางในี้การพัฒนี้ากลยุทธี์การส่อ� สารข้องมีห้าวิิทยาลัยท้ส� อด้คล้องกับกลุมี่ เป็้าห้มีาย
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