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บทคัดยอ 

 การศึกษาเรื่อง  “เครื่องมือสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC)  ที่มีผลตอการตัดสินใจ

เ ข า ศ ึก ษ า ใ น ส า ข า ว ิช า สื ่อ ม ว ล ช น ศ ึก ษ า  ค ณ ะ ว า ร ส า ร ศ า ส ต ร แ ล ะ สื ่อ ส า ร ม ว ล ช น  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร”  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาภูมิหลัง  ศึกษาการเปดรับ ศึกษาขอมูล

ขาวสารที่มีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษา  และศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดร ับ

เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการกับขอมูลขาวสารในการตัดสินใจเขาศึกษาในโครงการ

วารสารศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ  คณะวารสารศาสตรและ

สื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ผลการศึกษาพบวา  กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาโครงการฯ  มีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร 

และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ English Program  การรับทราบขอมูล

ขาวสารจากบุคคลใกลชิด  และจากเว็บไซตของโครงการท่ี www.jc.tu.ac.th/bjm  ในสวนการ

เปดรับเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ  ไมเคยเปดรับและในสวนท่ีเปดรับเปดรับจากสื่อ

เว็บไซตของโครงการฯ  การรับทราบขอมูลขาวสารรับทราบจากกิจกรรมการเปดบาน  (Open 

House) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   นอกจากนี้ยังพบวากอนการตัดสินใจเขาศึกษาในโครงการฯ   

ไดมีการพบปะพูดคุยกับเพ่ือน  และครอบครัว / ญาติ   การตัดสินใจเขาศึกษาใหความสําคัญกับ

ภาพลักษณและความมีชื่อเสียงขององคกร  

 ขอเสนอแนะควรมีการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตใหทันสมัย สามารถเขาถึงไดงาย  ใช

ภาพลักษณหรือตราสัญลักษณใหการสื่อสาร  เว็บไซตควรอยูหนาแรกของมหาวิทยาลัย  มีการจัด 

Road Show แนะนําโครงการฯ  มีการเชิญบุคคลท่ีเก่ียวของ เชน อาจารยแนะแนว ผูบริหารโรงเรียน 

และนักเรียนท่ีสนใจ เขาเยี่ยมชมโครงการเพ่ือสงเสริมภาพลักษณโดยการใชสื่อบุคคล   และควรมีการ

http://www.jc.tu.ac.th/bjm�
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จัดทําสื่อวีดีทัศนแนะนําโครงการฯ  หรือโครงการฯ ออกไปทํากิจกรรมเพ่ือสังคม  เพ่ือสรางใหเกิดการ

สื่อสารแบบบอกตอ (ปากตอปาก)   

 

 

คําสําคัญ  :   เครื่องมือสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  เปดบาน  ภาพลักษณ  เว็บไซต   

ปากตอปาก 

Abstract 

 The study of “Exposure on Integrated Marketing Communication Tools and 

Decision to Study on Media Studies Program (B.J.M.) in Faculty of Journalism and 

Mass Communication, Thammasat University” has the objective to study background, 

admission, and information that affect the decision to study here.  It also study the 

relationship between behavior of accepting the IMC to decide to study in Bachelor of 

Arts Program in Journalism (Mass Media Studies) (B.J.M.) program.   

 The result found that the sample are the students in the program, live in 

Bangkok, and graduated from secondary school in English Program and international 

school.  They receive the information about the program from their close people 

and the website of the program (www.jc.tu.ac.th/bjm).  On the case of accepting the 

IMC, they receive form the program’s website.  The students receive the information 

from the Open House activity of Thammasat University.  Moreover, the research 

found the before the students make their decision to enter the program, they 

consulted with their friends and family relatives.  Before they decide, they also gave 

importance to the image and reputation of the organization. 

 There are suggestions to develop and improve the website to be more 

modern, easy to access, use an image or logo to communicate, and the website 

should be on the first page of the university’s website.  There is also a suggestion to 

have road shows to introduce the program, invite related personnel, such as 

teachers, schools’ executives, and interested students to come visit the program by 

suing personnel media.  Another suggestion is to make visual media to introduce the 

program or the program does activities for society to make person-to-person 

communication. (words of mouth)  

Keywords :  IMC : Integrated Marketing Communication, Open-house, Image,  

http://www.jc.tu.ac.th/bjm�
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  website, words of mouth 

 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 เพ่ือสรางความกาวหนาใหกับประเทศชาติในการพัฒนาชีวิตตองเริ่มจากการปูพ้ืนฐานดาน

การศึกษา  สถาบันการศึกษาจึงเปนเสาหลักท่ีสําคัญของการพัฒนา  โดยเฉพาะการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาซ่ึงเปนสถาบันการศึกษาท่ีจะพัฒนาและผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมออกสู

สังคม  จึงนับไดวาการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกําลังคนใหมีทักษะ ความรู

และความสามารถเพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในประเทศทุกๆ ดาน    ดวยการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นปจจัยทางดานกระแสโลกาภิวัฒนและการเปดเสรีทางการคาการบริการท่ี

กําลังจะเกิดขึ้น รวมทั้งความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สงผลใหเกิดการแขงขันใน

สถาบันการศึกษาของไทย  โดยเฉพาะการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือระดับมหาวิทยาลัยที่ไดมี

การขยายตัวและมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก  การศึกษาในปจจุบันจึงกลายเปนอีกหนึ่งธุรกิจที่เปน

สินคาที่จับตองไมได  (Intangible Commodity)  และจะตองปรับตัวจากสภาพการณการ

เปลี่ยนแปลงที่มีการแขงขันมากยิ่งขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับการบริการเปนสิ่งที่ไมสามารถจัดตองได  

(Intangibility) ที่ Kotle, P. (2000)  กลาววา  เมื่อการบริการเปนสิ่งที่ยากจะมองเห็นได  

ผูบริโภคจึงมักจะหาความมั่นใจในคุณภาพของการบริการจากองคประกอบที่เกี่ยวของที่จับตอง

ไดมากขึ้น  อาทิเชน  สถานที่  บุคคล  อุปกรณหรือเครื่องมือสื่อสารการตลาด  เปนตน  (อางถึง

ใน สุน ันทิกา  ปางจุติ,   2552 ,  น. 19 )  ดังนั ้น  การบริหารจัดการของโครงการพิเศษใน

มหาวิทยาลัยจึงตองมีความพรอมท่ีจะปรับตัวอยูตลอดเวลาและยังสอดคลองกับแนวคิดของแซงค  

(Shanks)  วอรเกอร  (Walker)  และฮาเย็ส  (Hayes) (อางถึงในสําราญ  บุญเจริญ,  2547,  น.  

38)  ที่กลาวไววาการศึกษามีคุณสมบัติทั้งหมดของอุตสาหกรรมบริการ  และการบริการดาน

การศึกษานั้นไมมีตัวตน  มีความหลากหลาย  แบงแยกไมไดจากบุคคลที่ทําการสงมอบบริการ  มี

ความผันแปรเสื่อมสลายได  และลูกคา  (นักศึกษา)  มีสวนรวมในการบวนการบริการ  รวมทั้ง

โครงการพิเศษตางๆ ของแตละคณะในมหาวิทยาลัยของรัฐมีคาใชจายในการศึกษาที่สูงขึ้นหรือ

ใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยของเอกชนทําใหมีผูที่สนใจนิยมหันไปเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนมาก

ขึ้นเช นกัน  ดังนั ้นการแขงขันที ่เก ิดขึ ้นยิ ่งมีมากกวาที ่ผ านมา  ซึ ่งแตเด ิมนั ้นการแขงขันใน

มหาวิทยาลัยของเอกชนก็มีความรุนแรงอยูแลว  และหากโครงการพิเศษในการกํากับดูแลของ

คณะฯ ในมหาวิทยาลัยของรัฐมาแขงขันดวยยิ่งทําใหสวนแบงทางการตลาดท่ีมีอยูเดิมนอยลง   

 ขอมูลของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)   จาก  Study in Thailand 2010  

Office of the Higher Education Commission  June 2011  ไดสรุปหลักสูตรการศึกษา
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นานาชาติระดับปริญญาตรีท่ีเปดการเรียนการสอนตั้งแตป พ.ศ.  2548  ถึงป พ.ศ.  2553 โดยไม

มีขอมูลในป พ.ศ. 2552  ดังนี้  ป พ.ศ.  2548  มีการเปดการเรียนการสอน  176  หลักสูตร  ป 

พ.ศ.  2549  มีการเปดการเรียนการสอน  241  หลักสูตร  ป พ.ศ.  2550  มีการเปดการเรียน

การสอน  277  หลักสูตร  ป พ.ศ. 2551  มีการเปดการเรียนการสอน  296  หลักสูตร  และป 

พ.ศ.  2553 มีการเปดการเรียนการสอน  342  หลักสูตร  พบวาหลักสูตรการศึกษานานาชาติ

ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐบาลหรือเอกชนมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกป  

ทําใหการศึกษาระดับปริญญาตรีมีการแขงขันทางดานการตลาดและการประชาสัมพันธที่จะตอง

เพ่ิมข้ึนดวยทุกป   

 โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา  ภาคภาษาอังกฤษ  ไดใช

เครื่องมือการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการและประชาสัมพันธหลักสูตรการเรียนการสอนของ

โครงการฯ   ดังตอนี้  คือ 1)  สื่อบุคคล  เชน  อาจารยผูสอน  พนักงานและเจาหนาที่  นักศึกษา  

เพ่ือน  ศิษยเกา  และครอบครัว / ญาติพี่นอง  2)  สื่อเฉพาะกิจท่ีหนวยงานผลิตและเผยแพรไดเอง  

เชน  Website  Brochure (แผนพับ)  Banner (ปายโฆษณา)  B.J.M Open House ของโครงการฯ 

ของมหาวิทยาลัย  ประชาสัมพันธตามโรงเรียนนานาชาติ (Road Show)  3)  สื่อมวลชน  (Mass  

Media)  เชน  หนังสือพิมพ  4)  สื่อสังคมออนไลน  (Social Media)  เชน  www.facebook.com  

www.dek-d.com  และ www.pantip.com 

 หลังจากที่ไดใชเครื ่องมือตางๆ ในการสื ่อสารการตลาดเชิงบูรณาการประชาสัมพันธ

โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสื่อสารมวลชน ภาคภาษาอังกฤษ  มาแลวกวา  7  ป  

โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสื ่อมวลชนศึกษา  ภาคภาษาอังกฤษ  ยังมิได มี

การศึกษาผลวาเครื ่องมือการสื ่อสารการตลาดเชิงบูรณาการใดบางที่ประสบผลสําเร็จในการ

สื ่อสารและประชาสัมพันธ  จึงนํามาเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและวางกลยุทธสื่อสาร

การตลาด IMC  ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาในสาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา คณะวารสารศาสตร

และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหเกิดประสิทธิผลตอไป 

 การศึกษาเรื่อง  “เครื่องมือสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC)  ที่มีผลตอการตัดสินใจ

เ ข า ศ ึก ษ า ใ น ส า ข า ว ิช า สื ่อ ม ว ล ช น ศ ึก ษ า  ค ณ ะ ว า ร ส า ร ศ า ส ต ร แ ล ะ สื ่อ ส า ร ม ว ล ช น  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร”  ในเรื่องนี้มีปญหาการนํามาศึกษา  4  ประการ  คือ  1)  ลักษณะ

ประชากรเปนอยางไร  2)  การเปดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาดเชิงบูรณา (IMC) ของโครงการฯ  

เปนอยางไร  3)  เครื่องมือสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ใดมีผลตอการตัดสินใจของ

นักศึกษาโครงการฯ และ  4)  ปจจัยดานขอมูลขาวสารใดบางที่มีผลตอการตัดสินใจเขา

ศึกษาของนักศึกษาโครงการฯ 

วัตถุประสงค 

http://www.facebook.com/�
http://www.pantip.com/�
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 1.  เพ่ือศึกษาภูมิหลังดานประชากรศาสตรของนักศึกษาโครงการ  

 2.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลตอ

การตัดสินใจเขาศึกษาในโครงการ  

 3.  เพ่ือศึกษาขอมูลขาวสารท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาในโครงการ  

 4.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดเชิง

บูรณาการกับขอมูลขาวสารในการตัดสินใจเขาศึกษาในโครงการ 

 วิธีการวิจัย 

 ผู ศึกษากําหนดรูปแบบการศึกษาดวยการศึกษาเชิงปริมาณ  (Quantitative 

Research)  โดยเปนการศึกษาเชิงสํารวจ  (Survey Research)  การศึกษาถึงเครื่องมือการสื่อสาร

การตลาดเชิงบูรณาการ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาของนักศึกษาในโครงการฯ  ใชการวัดผลเพียง

ครั้งเดียว (One-shot case study)  กับนักศึกษาปริญญาตรีของโครงการวารฯ ท้ัง  4  ชั้นป  ท่ีกําลัง

ศึกษาอยูเปนกลุมตัวอยาง  ใหกลุมตัวอยางกรอกขอมูลดวยตนเอง  (Self Administered 

Questionnaire)  ลักษณะทําถามมีอยูดวยกัน  2  สวน  คือ เปนคําถามปด  (Close – Ended 

Question)  และเปนคําถามเปด  (Open – Ended Question)  เม่ือทําการเก็บขอมูลเรียบรอยแลว 

ผูศึกษาไดทําการลงรหัส (Coding) และประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  ซ่ึงสถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหขอมูล มีดังนี้   1)  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) แสดงตารางแบบรอยละ (Percentage) และหาคาเฉลี่ย (Means) เพ่ือใชอธิบายขอมูล

ลักษณะท่ัวไปของประชากรศาสตร   การเปดรับเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการและ

ขอมูลขาวสารของโครงการฯ  เพ่ือใชในการตัดสินใจเขาศึกษา  2)  สถิติวิเคราะหเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) เพ่ือใชในการทดสอบสมมุติฐานโดยไดกําหนดคาความตองการในการทดสอบ

สมมุติฐานไวท่ีระดับ 0.05 เพ่ือทดสอบความแตกตาง และ/หรือ สัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัว

แปรตามในสมมุติฐานการวิจัย วามีความแตกตาง และ/หรือ สัมพันธกันหรือไม โดยใชการวิเคราะห

ความแปรปรวนจําแนกแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะหคาสหสัมพันธ 

(Pearson Correlation) เพ่ือทดสอบ 

ผลการศึกษา 

 1 )   ข อม ูลภ ูม ิหล ังของประชากรศาสตร ก ลุ มต ัวอย า ง   พบว า   ภ ูม ิหล ังของ

ประชากรศาสตร  กลุ มตัวอยางนักศึกษาโครงการฯ  สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 71.3)  

มากกวาเพศชาย (รอยละ 28.7)  และสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร (รอยละ 71.3)  

รองลงมามีภูมิลําเนาอยูปริมณฑล  ซึ่งไดแก นนทบุรี  ปทุมธานี  นครปฐม สมุทรปราการและ

สมุทรสาคร  (รอยละ 14.6)  และมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด  (รอยละ 14.0)   
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 ภูม ิหลังดานการศึกษานั ้น  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาจากโรงเร ียน

นานาชาติ  English Program  (รอยละ 29.9)  รองลงมาเปนโรงเรียนของรัฐ (รอยละ 16.6)  

โรงเรียนมัธยมของเอกชน (รอยละ 16.4)  โรงเรียนรัฐบาล English Program  (รอยละ 11.5)  

โรงเรียนเอกชน English Program  (รอยละ 10.8)  จบจาก High School จากตางประเทศ 

(รอยละ 10.2)   และจากการสอบเทียบ  (รอยละ 7.6)  ตามลําดับ 

 ในสวนของการรับทราบขอมูลขาวสารนักศึกษาโครงการ B.J.M. คณะวารสารศาสตรและ

สื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  พบวา  สวนใหญทราบขอมูลขาวสารของโครงการฯ  

จ า ก บ ุค ค ล ใ ก ล ช ิด   ( ร อ ย ล ะ  6 1 . 8 )   ร อ ง ล ง ม า ค ือ  เ ว ็บ ไ ซ ต ข อ ง โ ค ร ง ก า ร  B.J.M. 

(www.jc.tu.ac.th/bjm)  (รอยละ 51.0)  และจาก Brochure  ของโครงการ B.J.M.  (รอยละ 

21.7)  เปนลําดับรองลงมา  ฝายแนะแนะโรงเรียน (รอยละ 17.8)  จาก Open House ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  (รอยละ 13.4)  จาก Open House ของโครงการ B.J.M. (รอยละ 8.9)  

จากหนังสือพิมพ นิตยสาร  (รอยละ 3.8) ตามลําดับ  และในสวนท่ีมีการรับทราบขอมูลขาวสารนอย

กวาดานอ่ืนๆ  คือการรวมออกงานนิทรรศการการศึกษาตามสถานท่ีตางๆ (Road Show)  (รอยละ 

1.3) 

 2)  การเปดรับเครื่องมือส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ  พบวา  นักศึกษาโครงการฯ  

สวนใหญไมเคยเปดรับโฆษณาประชาสัมพันธของโครงการฯ  (รอยละ 57.3)  และในสวนท่ีมีการ

เปดรับโฆษณาประชาสัมพันธของโครงการ B.J.M. มีจํานวน  (รอยละ 42.7)  กลุมท่ีเปดรับนี้สวนใหญ

จะเปดรับจากสื่อเว็บไซตของโครงการฯ (www.jc.tu.ac.th/bjm)  (คาเฉลี่ย 1.71)  รองลงมาเปน

แผนพับ / โบรชัวร / โปสเตอร  (คาเฉลี่ย 1.31)  และเว็บไซตท่ัวไป เชน Dek-D.com , 

pantip.com, facebook.com  (คาเฉลี่ย 1.11) สวนการโฆษณาประชาสัมพันธของโครงการ B.J.M.  

ท่ีเปดรับท่ีนอยกวาดานอ่ืนๆ  คือ สถาบันกวดวิชา (คาเฉลี่ย 0.64)  รองลงมานิตยสาร  (คาเฉลี่ย 

0.54)  และหนังสือพิมพมีคาเฉลี่ยของการเปดรับ  (คาเฉลี่ย 0.50)  ตามลําดับ  

 การเปดรับขอมูลขาวสารของโครงการฯ  พบวา  สวนใหญไมเคยเปดรับขอมูลขาวสารของ

โครงการฯ (รอยละ 54.8)  และในสวนท่ีมีการเปดรับขอมูลขาวสารของโครงการฯ  (รอยละ 45.2)  

และในกลุมท่ีเปดรับขอมูลขาวสารสวนใหญเปดรับมาจากกิจกรรม Open House ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (คาเฉลี่ย 1.41)  รองลงมาเปนการแนะแนวการศึกษาของคณะฯ และ 

Open House ของโครงการ B.J.M. ท่ีมีคาเฉลี่ยเทากัน (คาเฉลี่ย 1.08)  สวนกิจกรรมการเปดรับ

ขอมูลขาวสารของโครงการฯ  ท่ีนอยคือจาก การออก Booth ประชาสัมพันธของโครงการ B.J.M.  

(คาเฉลี่ย 0.92)  รองลงมาเปนการรวมออกงานนิทรรศการการศึกษาตามสถานท่ีตางๆ (Road Show)   

(คาเฉลี่ย 0.78)  และสถาบันกวดวิชามีคาเฉลี่ยการเปดรับขอมูลขาวสารโครงการ B.J.M. นอยท่ีสุด 

(คาเฉลี่ย 0.53)   

http://www.jc.tu.ac.th/bjm�
http://www.jc.tu.ac.th/bjm�


    

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 7 

 

 จากการศึกษา พบวา  กอนการคัดเลือกเขาศึกษาในโครงการฯ สวนใหญเคยมีการพบปะ

พูดคุยกับบุคคลเก่ียวกับโครงการฯ  (รอยละ 74.5)  โดยผูท่ีไมเคยพบปะพูดคุยกับบุคคลเก่ียวกับ

โครงการ B.J.M. มีเพียงเล็กนอยไมมาก  (รอยละ 25.5)  และในการพบปะพูดคุยกับบุคคลเก่ียวกับ

โครงการ  B.J.M. นั้น  สวนใหญมีการพบปะพูดคุยกับเพ่ือน  (คาเฉลี่ย 2.94)  รองลงมาเปนการ

พูดคุยกับบุคคลในครอบครัว / ญาติ  (คาเฉลี่ย 2.54)  และพูดคุยกับศิษยเกา / นักศึกษาปจจุบัน 

(คาเฉลี่ย 2.15  ตามลําดับ  สวนท่ีมีการพูดคุยดวยนอย ไดแก  ครู / อาจารย หรืออาจารยแนะแนว 

(คาเฉลี่ย 1.82)  โดยการพูดคุยกับเจาหนาท่ีโครงการฯ  (คาเฉลี่ย 1.16) จะมีนอยกวาดานอ่ืนๆ 

 3)  ขอมูลขาวสารจากเครื่องมือส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการของโครงการฯ เพ่ือใชใน

การตัดสินใจเขาศึกษา  พบวา  โดยภาพรวมขอมูลขาวสารของโครงการฯ เพ่ือใชในการตัดสินใจเขา

ศึกษาของกลุมตัวอยาง  ท้ังหมด  7  ดาน  ซ่ึงในแตละดานมีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตามลําดับ  

คือ  1)  ภาพลักษณและความมีชื่อเสียงขององคกรและบุคลากร  (คาเฉลี่ย3.76)  2)  ดาน

องคประกอบท่ีสนับสนุนคุณภาพทางการบริการ  (คาเฉลี่ย  3.49)  3)  ขอมูลดานหลักสูตร  

(รายละเอียดหลักสูตร)  (คาเฉลี่ย  3.45)  4)  ดานการจัดการข้ันตอนกระบวนการของโครงการ  

(คาเฉลี่ย  3.43)  5)  ดานคาใชจายและงบประมาณ  (คาเฉลี่ย  3.27)  6)  ดานสถานท่ีศึกษา  

(คาเฉลี่ย  3.06)  และ  7)  ดานสงเสริมการขาย  (Promotion)  (คาเฉลี่ย  2.86)   เม่ือศึกษาการรับ

ขอมูลขาวสารในแตละดาน  ปรากฏผล  ดังนี้ 

 -   ภาพลักษณและความมีชื่อเสียงขององคกรและบุคลากร  พบวา  ในภาพรวมมีผลตอการ

ตัดสินใจเขาศึกษาในระดับมาก  โดยภาพลักษณ / ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย  (คาเฉลี่ย 4.48)  มีผล

ตอการตัดสินใจเขาศึกษามากท่ีสุด  และในสวนภาพลักษณ / ชื่อเสียงของคณะฯ  (คาเฉลี่ย 4.07)   

 -   ดานองคประกอบท่ีสนับสนุนคุณภาพทางการบริการ  พบวา  ในภาพรวมมีผลตอการ

ตัดสินใจเขาศึกษาในระดับมาก  โดยความสะดวกสบายของอาคารเรียน  หองเรียน (คาเฉลี่ย 3.78)  

ความพรอมของเอกสารการสอน  (คาเฉลี่ย  3.62)  และความพรอม  ความทันสมัยของอุปกรณการ

เรียนการสอน  (คาเฉลี่ย 3.60) 

 -   ดานหลักสูตร  (รายละเอียดหลักสูตร)  พบวา  มีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาในระดับมาก   

โดยขอมูลหลักสูตร  (วิชาเรียน  รายละเอียดวิชา จํานวนหนวยกิต ฯลฯ)  มีผลตอการตัดสินใจเขา

ศึกษามากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 3.77)  รองลงมา  คือ  อาจารยผูสอนในโครงการฯ (คาเฉลี่ย 3.59)  และ

การไดรับการรับรองจากองคกรประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับนานาชาติ  (คาเฉลี่ย 3.54)    

 -   การจัดการ / ข้ันตอน / กระบวนการของโครงการฯ  พบวา  ในภาพรวมมีผลตอการ

ตัดสินใจเขาศึกษาในระดับมาก  โดยการใหบริการดานตางๆ ของเจาหนาท่ีประจําโครงการ (คาเฉลี่ย 

3.66) และและรายละเอียดการรับสมัคร  (คาเฉลี่ย 3.59)   มีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาในระดับ
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มาก  และในสวนของการจัดการเรียนการสอน  (วันและเวลาในการเรียนในแตละสัปดาห)  (คาเฉลี่ย 

3.38)  รายละเอียด / ข้ันตอนของการจบการศึกษา (คาเฉลี่ย 3.36)  

 -   ดานคาใชจายและงบประมาณ  พบวา  มีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาในระดับปานกลาง  

โดยแบงเปน 2 สวน  คือ คาใชจายตลอดหลักสูตร  (คาเฉลี่ย  3.29)  และการกําหนดการชําระคาเลา

เรียนแตละภาคการศึกษา  (คาเฉลี่ย  3.25)  ตามลําดับ 

 -   ดานสถานท่ีศึกษา  พบวา  มีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาในระดับปานกลาง  โดยใหคํา

สําคัญมากในสวนหอพักสะดวก  ปลอดภัย  (คาเฉลี่ย  3.39)  รองลงมาความสะดวกสบายในการ

เดินทางมายังสถานศึกษา  (คาเฉลี่ย  3.25)  และระยะทางในการเดินทางมายังสถานศึกษา  (คาเฉลี่ย  

3.13)   

 -   ดานการสงเสริมการขาย (Promotion)  พบวา  มีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาในระดับ

ปานกลาง  โดยขอมูลเก่ียวกับรูปแบบการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ของโครงการฯ  

(คาเฉลี่ย 2.99)  เก่ียวกับทุนการศึกษา  (คาเฉลี่ย  2.80)   

อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษา  “เครื่องมือสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC)  ที่มีผลตอการตัดสินใจเขา

ศ ึก ษ า ใ น ส า ข า ว ิช า สื ่อ ม ว ล ช น ศ ึก ษ า  ค ณ ะ ว า ร ส า ร ศ า ส ต ร แ ล ะ สื ่อ ส า ร ม ว ล ช น  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร”  พบประเด็นท่ีนาสนใจนํามาอภิปรายไดดังนี้ 

 1)  การเปดรับขอมูลขาวสารจากเครื่องมือส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC)  ไดแก  

โฆษณาประชาสัมพันธ  ขอมูลขาวสารและการพบปะพูดคุยกับบุคคลเก่ียวกับโครงการฯ   ใน

การศึกษาครั้งนี้  พบวา  โครงการฯ  ไดเลือกใชเครื่องมือสื่อสารการตลาดหลากหลายรูปแบบ  อยาง

ผสมผสานกัน  ไดแก  สื่อมวลชน  สื่อเฉพาะกิจ  สื่อบุคคล  สื่อใหม  และสื่อสังคมออนไลน  ในการ

สื่อสารกับกลุมตัวอยางเพ่ือกอใหเกิดการตัดสินใจเลือกเขาศึกษา  โดยสื่อท่ีมีประสิทธิผลในการสื่อสาร

โครงการฯ  มากท่ีสุด  คือ  เว็บไซตของโครงการ B.J.M.  เนื่องจากเว็บไซตถือไดวาเปนสื่อท่ีมี

ความสามารถในการนําเสนอเนื้อหาสารไดโดยไมมีขอจํากัดในเรื่องของพ้ืนท่ี  สามารถนําขอมูลใน

รูปแบบของขอความ  รูปภาพ  ภาพเคลื่อนไหว  เสียงประกอบ  และมีการสรางใหเกิดการโตตอบกับ

ผูใชงานไดทันที  มีความสามารถในการเขาถึงกลุมตัวอยางไดหลายกลุม  สามารถใชงานไดพรอมกัน  

และองคกรสามารถควบคุมเนื้อหาไดงาย  มีคาใชจายต่ําเม่ือเทียบกับสื่ออ่ืนๆ  มีความเหมาะสมและ

ชวยสงเสริมภาพลักษณขององคกรไดเปนอยางดี  เปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับ

แนวคิดสื่อใหม  (New Media)  หมายถึง  สื่อท่ีเอ้ือใหผูสงสารและผูรับสารทําหนาท่ีสงสารและรับ

สารไดพรอมกันเปนการสื่อสารสองทาง  และสื่อยังทําหนาท่ีสงสารไดหลายลักษณะอยางรวมกัน  คือ  

ภาพ  เสียง  และขอความไปพรอมกัน  โดยรวมเอาเทคโนโลยีของสื่อดั้งเดิมเขากับความกาวหนาของ

ระบบเทคโนโลยีสื่อใหม  ทําใหสามารถสื่อสารไดสองทางผานทางระบบเครือขายและมีศักยภาพเปน
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สื่อแบบประสม  (Multimedia)  ปจจุบันสื่อใหมพัฒนาข้ึนหลากหลายท่ีเปนท่ีรูจักและนิยมกันมากข้ึน  

(Burnett, R. and Marshall D. P. 2003, p. 40-41)   

 นอกจากนี้สําหรับสื่อเฉพาะกิจในเรื่องการจัดกิจกรรมตางๆ  ของโครงการเพ่ือใหกลุม

ตัวอยางไดรับทราบถึงขอมูลขาวสารของโครงการไดมากข้ึนนั้น  กลุมตัวอยางโครงการฯ  สวนใหญ

รับรูขาวสาร ผานการจัดกิจกรรม  Open House ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

 สําหรับสื่อกลุมตอมาท่ีมีประสิทธิผลตอการรับรูขอมูลขาวสารท่ีนักศึกษาโครงการฯ  เพ่ือการ

ตัดสินใจ  คือ  สื่อบุคคลท่ีมีการพบปะพูดคุยเก่ียวกับโครงการ B.J.M.  ไดแก  เพ่ือน  มีผูตอบมาก

ท่ีสุด  รองลงมา  คือ  บุคคลในครอบครัว / ญาติ  การพูดคุยการปรึกษากับบุคคลอ่ืน  (Consult 

with Other People)  ท้ังท่ีเปนเพ่ือน  บุคคลในครอบครัว  หรือแมแตผูท่ีเคยใชบริการมาแลว  วิธีนี้

เปนวิธีท่ีจะทําใหผูบริโภคไดรับทราบถึงความเห็น  ขอแนะนําและประสบการณจากการใชบริการของ

บุคคลอ่ืน  ซ่ึงการพบปะพูดคุยใหคําปรึกษานั้นอาจจะเปนการบอกตอกัน  (Word of Mouth)  การ

ติดตอสื่อสารโดยใชการบอกตอกัน  เปนการสงสารท่ีเก่ียวกับธุรกิจ  ซ่ึงสารนั้นมีความนาเชื่อถือ  การ

บอกตอกันนั้นมีผลกระทบมากจากความพึงพอใจของผูบริโภค  หากวาผูบริโภคเกิดความพึงพอใจใน

การบริการก็จะทําใหเกิดการบอกตอกันในทางบวก  สอดคลองกับ  เลิฟล็อกซ  และ  ไรท  

(Lovelock and Wright, 1999, p. 61)  ท่ีกลาวไววาการปรึกษากับบุคคลอ่ืน  (Consult with 

Other People)  ท้ังท่ีเปนเพ่ือน  บุคคลในครอบครัวหรือแมแตผูท่ีเคยใชบริการมาแลว  วิธีนี้เปนวิธีท่ี

จะทําใหผูบริโภคไดทราบถึงความเห็น  ขอแนะนําและประสบการณจากการใชบริการของบุคคลอ่ืน  

ซ่ึงการใหคําปรึกษานั้นอาจจะเปนการบอกตอ  (World of Mouth)  ซ่ึงคําแนะนําจากศิษยเกาท่ีเคย

ศึกษามากอนและนักศึกษาปจจุบันของโครงการนั้น มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของกลุมตัวอยาง

เชนเดียวกัน 

 2)  ขอมูลขาวสารจากเครื่องมือส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการเพ่ือใชในการตัดสินใจเขา

ศึกษา  โครงการฯ  มีความเก่ียวพันกับการตัดสินใจของกลุมเปาหมายสูง  (High Involvement)  

เพราะการศึกษาทําใหมนุษยเปนผูท่ีมีความรู  มีทักษะทางวิชาชีพ  ความสามารถท่ีนําความรูไป

ประกอบอาชีพไดอยางดีในอนาคต  ดังนั้น  กลุมเปาหมายนักศึกษาโครงการฯ  จึงตองการขอมูลเชิง

คุณภาพเพ่ือใชในการตัดสินใจเขาศึกษา  พบวา  ในภาพรวมนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในโครงการฯ  

ตองการขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับภาพลักษณและความมีชื่อเสียงขององคกรและบุคลากร  มากเปน

อันดับหนึ่ง  ซ่ึงอาจจะมีเหตุผลมาจากภาพลักษณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนมหาวิทยาลัยของ

รัฐในประเทศไทยอันดับตนๆ มีชื่อเสียงมีประวัติศาสตรและเปนท่ีตองการในการเขาศึกษามาเปน

เวลานาน 

 จากการศึกษา  พบวา  นักศึกษาโครงการฯ  กลุมตัวอยางในภาพรวมนั้นสวนใหญมีการ

เปดรับขอมูลขาวสารสําหรับภาพลักษณและความมีชื่อเสียงขององคกรและบุคลากรเพ่ือการตัดสินใจ
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เขาศึกษา  ไดแก  ภาพลักษณ / ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย  ภาพลักษณ / ชื่อเสียงของคณะ ผลงาน

การประกวดของนักศึกษาไดรับการยอมรับในสังคมหรือแวดวงวิชาชีพตางๆ  ภาพลักษณ / ชื่อเสียง

ของศิษยเกา และภาพลักษณ / ชื่อเสียงของอาจารย ตามลําดับ  สอดคลองกับ  เสรี  วงษมณฑา  

(2547,  น.  227-228)  ไดกลาวไววาการประชาสัมพันธมีบทบาทดังนี้  ไดแก  การใหขอมูลขาวสาร

เพ่ือใหเขาใจในรายละเอียดและมีความรูท่ีถูกตองครบถวน  สรางความจูงใจใหเกิดทัศนคติท่ีดี  เกิด

การคลอยตามหรือเปลี่ยนพฤติกรรม  สรางการยอมรับในสิ่งใหมๆ ท่ีเกิดข้ึน  เพ่ิมความนาเชื่อถือ

ใหกับการโฆษณาท่ีภาพลักษณไมคอยดี  สรางภาพลักษณท่ีดีดวยการเลาถึงคุณงามความดีของ

องคการธุรกิจผลิตภัณฑและบริการ  เปลี่ยนทัศนคติท่ีเปนลบท่ีอาจจะเกิดความไมเขาใจหรือมีความ

เขาใจผิดท่ีตองชี้แจงหรือแกขาว  สรางความรูสึกท่ีดีดวยการทําสิ่งท่ีดีใหกับสังคม  รับผิดชอบตอสังคม

และคืนกําไรใหกับสังคม  สรางความภักดีดวยการสรางภาพลักษณท่ีดี  โดยการเสนอขาวเก่ียวกับ

หลักการของผลิตภัณฑหรือบริการและองคการธุรกิจทําใหกลุมเปาหมายมีความภูมิใจในการใชสินคา

อยางตอเนื่อง  เปลี่ยนกระบวนทัศนของความคิดเพ่ือสรางทัศนคติใหม  คานิยมใหม  และมุมมองใหม

ท่ีดีกวา  การสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับกลุมตางๆ  เพ่ือใหเกิดความรวมมือและการสนับสนุน 

 องคประกอบท่ีสนับสนุนคุณภาพทางการบริการ  การศึกษาครั้งนี้  พบวา  นักศึกษา

โครงการฯ  ในภาพรวมการเปดรับขอมูลขาวสารเพ่ือการตัดสินใจในเรื่องความสะดวกสบายของ

อาคารเรียน หองเรียน  ความพรอมของเอกสารการสอน  ความพรอมความทันสมัยของอุปกรณการ

เรียนการสอนตามลําดับ  ซ่ึง ทอดด  ฮันท  และเบรนท  ดี  รูเบน  (Todd Hunt and Brent d. 

Ruben,  1992, p. 65)  ไดกลาวถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกเปดรับขาวสารของบุคคลไวดังนี้  1.  

ความตองการ  (Need)  ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดปจจัยหนึ่งในกระบวนการ คือ  ความตองการ  ความ

ตองการทุกอยางของมนุษยท้ังความตองการทางกายและใจ  ท้ังความตองการระดับสูงและความ

ตองการระดับต่ํา  ยอมเปนตัวกําหนดการเลือกของเรา  เราเลือกตอบสนองความตองการของเรา  

เพ่ือใหไดขาวสารท่ีตองการ  เพ่ือแสดงรสนิยม  เพ่ือการยอมรับในสังคม  เพ่ือความพอใน ฯลฯ  2.  

ทัศนคติและคานิยม  (Attitude and Values)  ทัศนคติ  คือ  ความชอบและมีใจโนมเอียง 

(Preference and Predisposition)  ตอเรื่องตางๆ  สวนคานิยม  คือ  หลักพ้ืนฐานท่ีเรายึดถือเปน

ความรูสึกท่ีวาเราควรจะทําหรือไม ควรทําอะไรในการมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและคน  ซ่ึง

ทัศนคติและคานิยมมีอิทธิพลอยางยิ่งตอการเลือกใชสื่อมวลชน  การเลือกขาวสาร  การเลือก

ตีความหมายและการเลือกจดจะ 

การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานการศึกษาท่ี  1  ภูมิหลังท่ีแตกตางกันของนักศึกษาโครงการวารสารศาสตร

บัณฑิต  สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา  ภาคภาษาอังกฤษ  คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จะมีการเปดรับเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการที่แตกตาง



    

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 11 

 

กัน  พบวา ตัวแปรดานเพศจะมีการเปดรับโฆษณาประชาสัมพันธโครงการ B.J.M.  การเปดรับ

ขอมูลขาวสารโครงการ B.J.M.  และการพบปะพูดคุยกับบุคคลที่เกี่ยวของกับโครงการ B.J.M. ไม

แตกตางกัน  นั้น  สอดคลองกับการวิจัยของ พรจิต  สมบัติพานิช  (2547,  น.  69)  พบวา  ความ

แตกตางทางดานเพศไดลดลงในป  ค.ศ.  2000  และยังสอดคลองกับ ศิริพร  แจงอริยวงศ  (2545,  

น.  89)  พบวานักศึกษาท่ีมีเพศแตกตางกันมีการเปดรับขาวสารดานการศึกษาตอไมแตกตางกัน  และ

ยังสอดคลองกับ อุมาพร  หงสวัฒนานนท  (2554, น. 78)  พบวา  นักศึกษาหลักสูตรเอ็มบีเอ

มหาวิทยาลัยเอกชนเพศชายและเพศหญิงจะมีการเปดรับเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ

ไมแตกตางกัน 

 ความแตกตางดานสถานท่ีสําเร็จการศึกษา  พบวา  นักศึกษาโครงการ B.J.M.  ท่ีมีโรงเรียนท่ี

สําเร็จการศึกษาแตกตางกันจะมีการเปดรับโฆษณาประชาสัมพันธโครงการ B.J.M.  ท่ีแตกตางกัน  

พบวา  คือ  กลุมตัวอยางท่ีสอบเทียบ GCE, GCSE, IGCSE, IB และ GED  จะมีการเปดรับโฆษณา

ประชาสัมพันธโครงการ B.J.M. มากกวากลุมตัวอยางสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ 

English Program โรงเรียนรัฐบาล English Program โรงเรียนเอกชน  English Program   

นอกจากนี้ กลุมตัวอยางท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมของรัฐ จะมีการเปดรับโฆษณา

ประชาสัมพันธโครงการ B.J.M. มากกวากลุมตัวอยางสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ 

English Program โรงเรียนรัฐบาล English Program โรงเรียนเอกชน  English Program เชนกัน  

นักศึกษาโครงการฯ ท่ีผานการสอบเทียบและนักศึกษาโครงการท่ีจบจากโรงเรียนมัธยมรัฐจะคนหา

ขอมูลโครงการจากสื่อตางๆ  มากกวานักศึกษาท่ีจบจากโรงเรียนนานาชาติ  English program อาจ

เพราะไมไดอยูในระบบ English มาแตแรก ทําใหความสัมพันธ (connection) ท่ีทําใหทราบขาวสาร

ดานอ่ืนมีนอยหรือไมมี 

 สมมติฐานการศึกษาท่ี  2  ภูมิหลังที่แตกตางกันของนักศึกษาโครงการฯ  จะใชขอมูล

ขาวสารเพื่อการตัดสินใจเขาศึกษาแตกตางกัน  พบวา  ภูมิหลังท่ีแตกตางกันของนักศึกษาจะใช

ขอมูลขาวสารเพ่ือการตัดสินใจเขาศึกษาแตกตางกัน  โดยพบวา  เพศแตกตางกันจะใชขอมูลขาวสาร

ดานสถานที่ศึกษาเพื่อการตัดสินใจเขาศึกษาแตกตางกัน  แสดงใหเห็นวานักศึกษาโครงการ  

B.J.M.  เพศชายไมไดใหความสําคัญ และสนใจในเรื่องของสถานท่ีศึกษาเหมือนนักศึกษาเพศหญิง   

เพศแตกตางกันจะใชขอมูลขาวสารดานหลักสูตร (รายละเอียดหลักสูตร)   ดานคาใชจาย

และงบประมาณ  ดานสงเสริมการขาย  ดานภาพลักษณและความมีชื่อเสียงขององคกรและบุคลากร  

ดานองคประกอบท่ีสนับสนุนคุณภาพทางการบริหาร  และดานการจัดการข้ันตอนกระบวนการของ

โครงการ  เพื่อการตัดสินใจเขาศึกษาไมแตกตางกัน  ท้ังนี้แสดงวานักศึกษาโครงการ  B.J.M.  ใช

ขอมูลขาวสารดานหลักสูตร คาใชจายและงบประมาณ การสงเสริมการขาย ภาพลักษณและความมี
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ชื่อเสียงขององคกรและบุคลากร องประกอบท่ีสนับสนุนทางการบริการ การจัดการ ข้ันตอน 

กระบวนการของโครงการ ท้ังเพศชายและเพศหญิงไมมีความแตกตางกันในการตัดสินใจเขาศึกษา 

สมมติฐานการศึกษาท่ี  3  การเปดรับเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการของ

นักศึกษาโครงการฯ  มีความสัมพันธกับการใชขอมูลขาวสารเพื่อการตัดสินใจเขาศึกษาตอ  จาก

ผลการศึกษา  พบวา  สําหรับการเปดรับขอมูลขาวสารโครงการ B.J.M.  ไมมีความสัมพันธกับ

การใชขอมูลขาวสารในดานหลักสูตร (รายละเอียดหลักสูตร)  ดานคาใชจายและงบประมาณ  ดาน

สถานท่ีศึกษา  ดานสงเสริมการขาย  ดานองคประกอบท่ีสนับสนุนคุณภาพทางการบริการ  และดาน

การจัดการข้ันตอนกระบวนการของโครงการ ไมมีความสัมพันธกันนั้นทําใหเห็นวาการเปดรับขอมูล

และการใชขอมูลดังกลาวขางตนไมมีสวนสําคัญมากนักสําหรับการตัดสินใจเขาศึกษาของนักศึกษา

โครงการ B.J.M.  แตท้ังนี้  ในสวนของการเปดรับขอมูลขาวสารดานภาพลักษณและความมีชื่อเสียง

ขององคกรและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และโครงการมีความสัมพันธกัน  ดังนั้นในการทําการ

สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการโครงการควรใหความสําคัญในสวนของภาพลักษณและความมีชื่อเสียง

ขององคกร เพ่ือใหสอดคลองกับผลท่ีเกิดข้ึนจากการการเปดรับขอมูลขาวสารและนําไปใชเปนขอมูล

ในการตัดสินใจเขาศึกษาไดตอไป  สอดคลองกับ อุมาพร  หงสวัฒนานนท  (2554,  น.  287) พบวา 

นักศึกษาหลักสูตรเอ็มบีเอ  มหาวิทยาลัยของรัฐนั้นจะใหความสําคัญกับการเปดรับขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับความรวมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกในดานตางๆ  ภาพลักษณขององคกรและบุคลากร 

การสรางชื่อของมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีรูจักดวยการจัดสัมมนาเปนการตอกย้ําคุณภาพและชื่อเสียงขอ

สถาบัน  ชื่อเสียงของศิษยเกาและนักศึกษาปจจุบันก็เปนสิ่งท่ีนักศึกษาใหความสําคัญในการเปดรับ

ขอมูลขาวสารในการตัดสินใจเขาศึกษา 

สวนของการพบปะพูดคุยกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับโครงการ B.J.M.  พบวา  ดานหลักสูตร 

(รายละเอียดหลักสูตร)  ดานคาใชจายและงบประมาณ  ดานสงเสริมการขาย  ดานภาพลักษณและ

ความมีชื่อเสียงขององคกรและบุคลากร  ดานองคประกอบท่ีสนับสนุนคุณภาพทางการบริการ  และ

ดานการจัดการข้ันตอนกระบวนการของโครงการ  ไมมีความสัมพันธกันกับการใชขอมูลขาวสาร  ทั้งนี้

ในสวนการเปดรับเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ สวนการพบปะพูดคุยกับบุคคล

เกี่ยวกับโครงการ B.J.M.  มีความสัมพันธกับการใชขอมูลขาวสารดานสถานที่ศึกษา แสดงวาการ

พบปะพูดคุยกับบุคคลเก่ียวกับโครงการ B.J.M.  มีความสัมพันธในทางบวกกับการใชขอมูลขาวสาร

ดานสถานท่ีศึกษาในการตัดสินใจเขาศึกษารูปแบบการโฆษณาประชาสัมพันธท่ีหลากหลายสอดคลอง

กับทอดด ฮันท และ เบรนท ดี รูเบน  (Todd Hunt and Brent d. Ruben, 1993, p. 65, อางถึงใน 

ปรมะ สตะเวทิน, 2541, น. 122-124)  ไดกลาวถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกเปดรับขาวสารของ

บุคคล  คือ ความตองการ (Need)  ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดปจจัยหนึ่งในกระบวนการเลือกของมนุษยคือ

ความตองการ  ความตองการทุกอยางของมนุษยท้ังความตองการทางกายและความตองการทางใจ  
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ท้ังความตองการระดับสูงและความตองการระดับต่ํา  ยอมเปนตัวกําหนดการเลือกของเราเราเลือก

ตอบสนองความตองการของเรา  เพ่ือใหไดขาวสารท่ีตองการ เพ่ือแสดงรสนิยม เพ่ือการยอมรับใน

สังคม  เพ่ือความพอใจ ฯลฯ  นอกจากความตองการและก็มีทัศนคติและคานิยม (Attitude and 

Values)  ซ่ึงทัศนคติและคานิยมมีอิทธิพลอยางยิ่งตอการเลือกใชสื่อมวลชน การเลือกขาวสาร  การ

เลือกตีความหมายและการเลือกจดจํา ความสามารถ (Capability)  ความสามารถของเราเก่ียวกับ

เรื่องใดเรื่องหนึ่งรวมท้ังความสามารถดานภาษามีอิทธิพลตอเราในการท่ีจะเลือกรับขาวสาร เลือก

ตีความหมายและเลือกเก็บเนื้อหาของขาวนั้นไว   

สรุปและขอเสนอแนะ 

 -   ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตของโครงการอยางสมํ่าเสมอ  สามารถเขามาศึกษา

ขอมูลไดสะดวกและรวดเร็ว ซ่ึงเว็บไซตสามารถ  ภาพ  เสียง  และขอความไปพรอมกัน   

 -   ควรมีการใชภาพลักษณหรือตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ในเว็บไซตของ

โครงการฯ และสรางลิงคเว็บไซตของโครงการฯ ใหอยูในหนาแรกของมหาวิทยาลัย  

 -  ควรมีการประชาสัมพันธใหขอมูลขาวสารโครงการฯ  โดยการออกไปแนะนําพบปะพูดคุย

กับโรงเรียนระดับมัธยม  ใหความสําคัญกับ Word of  Mouth ในการประชาสัมพันธ   รวมถึงการ

เชิญอาจารยแนะแนว ผูบริหารโรงเรียน และนักเรียนท่ีสนใจ เขาเยี่ยมชมโครงการฯ 

 -   ควรการจัดทําเปนสื่อวีดีทัศนแนะนําโครงการฯ มีการประชาสัมพันธ มีการเผยแพรให

บุคคลและกลุมเปาหมายไดทราบโดยนําภาพลักษณของโครงการฯ  

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในอนาคต 

 -   ศึกษาวิจัยถึงความตองการของนักเรียนระดับมัธยมในโรงเรียนนานาชาติ  English 

Program  โรงเรียนของรัฐ  โรงเรียนมัธยมของเอกชน โรงเรียนรัฐบาล English Program  และ

โรงเรียนเอกชน English Program  ในสวนของการศึกษาตอวาสนใจท่ีจะศึกษาตอดานใดในระดับ
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