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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะประชากร พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลและปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยใช้การวิจัย เชิงส ารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
(Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 450 ราย ที่ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบ
หลายขั้ น ตอน (Multi-stage Sampling) กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใน
สถาบั นอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ มหาวิทยาลัย
สถาบันและวิทยาลัย จากนั้นได้ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS (Statistical
Package for the Social Science) โดยใช้ ค่ าความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและใช้สถิติ
t-Test, F-Test และ One-Way ANOVA ในการทดสอบสมมติฐานที่ มีนัยส าคัญ ทางสถิติระดับ 0.05
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิ ง (ร้อยละ 65.8) ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาทั้ง 3
ประเภท คือ มหาวิทยาลัย สถาบันและวิทยาลัย จานวนเท่ากัน (ร้อยละ 33.3) มีการศึกษาอยู่ในคณะ
บริ ห ารธุ ร กิ จ มากที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 18.7) มี ภู มิ ล าเนาอยู่ ในต่ างจั งหวั ด มากกว่า กรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑล (ร้อยละ 50.7) ระดับการศึกษาของผู้ปกครองส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 29.8)
อาชีพของผู้ ปกครองส่วนใหญ่ป ระกอบอาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 39.8) และมีรายได้ของ
ครอบครัวต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ 45,001-55,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 22.9) ผลการวิจัย พบว่า
1. ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างในด้านคณะและระดับการศึกษาของผู้ปกครอง ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้สื่อหรือช่องทางในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
2. ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างในด้านระดับการศึกษาของผู้ปกครอง ส่งผลต่อเนื้อหาที่ใช้
ในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

ข
3. ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างในด้านเพศ คณะและอาชีพของผู้ปกครองส่ งผลต่อการ
ประเมินปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
4. จากผลการทดสอบความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนกั บ การประเมิ น ปั จ จั ย ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พบว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์เชิ งบวกอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติระหว่างสื่อที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูล เนื้อหาที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูล การประเมิน
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการประเมินปัจจัยด้านอื่น ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
คาสาคัญ: การแสวงหาข้อมูล, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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This survey research aims to study demography, information-seeking behavior,
and marketing mix factors affecting the decision to choose private higher education
institution in the Bangkok Metropolitan Region. Questionnaires were used to collect the
data from the 450-sample obtained through the application of multi-stage sampling.
The sample was first-year students studying in 3 types of educational institutes:
universities, institutes, and colleges. The data were analyzed with the SPSS program
and using frequency, percentage, mean, standard deviation, and using t-Test, F-Test,
and One-Way ANOVA to test the research hypothesis. The results found that most of
the participants were female (65.8%), studying in the Business Administration
Department (18.7%), living outside Bangkok Metropolitan Region (50.7%), parents’
education at undergraduate level (29.8%), and parents’ profession in retail/private
businesses (39.8%), with an average income of 45,001 – 55,000 Baht per month (22.9%).
The research hypothesis found as follows:

ง
1. Participants’ area of study and parents’ level of education have statistically
significant differences in the media or channels usage for seeking information about
private higher education institutions.
2. Parents’ level of education has statistically significant differences in seeking
information content about private higher education institutions.
3. Sex, the area of study, and parents’ profession have statistically significant
differences in the evaluation of marketing mix factors of private higher education
institutions.
4. There was a positive statistically significant correlation between media or
channel of information seeking, the content of information seeking, marketing mix
factors evaluation, as well as the evaluation of other factors on private higher
education institutions.
Keywords: information seeking, marketing mix factors, private higher education
institution.
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งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเมตตากรุณาและความช่วยเหลือ เอาใจใส่ในการให้
ความรู้ คาปรึกษาและคาแนะนาที่เป็นประโยชน์อย่างดียิ่งมาตลอดในการศึกษาวิจัยจนงานวิจัยฉบับนี้
สาเร็จลุล่วงเป็นไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง ซึ่ง
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ ที่ได้ให้เกียรติเป็น
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รวมถึงให้คาชี้แนะจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ อีกทั้งงานวิจัยในครั้งนี้จะสาเร็จไม่ได้หากไม่ได้
รับความกรุณาจากทุกท่านที่ได้สละเวลาในการให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลใน
การสั ม ภาษณ์ ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การวิ จั ย รวมถึ ง เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ระสานงานในการลงพื้ น ที่ เ ก็ บ
แบบสอบถาม ทางผู้วิจัยต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ที่เห็นบางอย่างในตัวของผู้วิจัยและมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ขอขอบคุณพี่ น้อง
เพื่อนร่วมรุ่นที่ 9 นิเทศฯ นิด้า พี่ปอ กี้ แฮม อาลี ต้า ที่ได้ให้คาแนะนา ความช่วยเหลือและเป็นกาลังใจ
ในการทาวิจัยในครั้งนี้ จนสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมถึงขอบคุณ เอฟ บัว อีฟ ไอซ์ บูม หยก น้า ป้อม พี่
ปัทม์ พี่รีม เชน ฝน สา นุ่น เมล่อนที่ร่วมกันสร้างประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ กิจกรรม กิน
เที่ยว ปาร์ตี้ จากการเข้ามาศึกษาในครั้งนี้ร่วมกันได้อย่างสนุกสนานและน่าประทับใจ
ขอขอบคุณ กัลยาณมิตรพี่ต้อม (สุรชัย ดวงมาลา) ที่คอยให้ กาลั งใจ ให้ ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนเสมอมา เพื่อน ๆ ปากเกร็ด รุ่น 92 เปิ้ล แอม หนิง ธง ที่คอยให้กาลังใจ ถามสารทุกข์สุขดิบ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึ ก ษาถื อ ว่ าเป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ให้ มี ค วามรู้ คุ ณ ธรรม
และจริ ย ธรรมให้ ส ามารถปฏิ บั ติงานและดารงชีวิตร่ว มกับ ผู้ อื่นในสั งคมได้อ ย่างมีความสุ ข ดังนั้ น
การศึกษาจึงมีบทบาทสาคัญเป็นอย่างมากในสังคม สถาบันอุดมศึกษาเปรียบเสมือนที่บ่มเพาะทักษะ
วิช าการและวิช าชีพ แก่ ท รัพ ยากรมนุ ษ ย์อัน เป็ น ทรัพ ยากรที่ ส าคัญ ของประเทศให้ มี คุณ ภาพและ
ศักยภาพในการที่จ ะพัฒ นาสั งคมและประเทศชาติให้ เจริญ ก้าวหน้า การศึกษาระดับอุดมศึกษามี
เป้าหมายในการจัดการศึกษาที่ มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตทีมีคุณภาพ มีความรู้ มีความคิดสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมและมีความทันสมัยต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน รวมถึง
มีคุณธรรมและจิตสานึกต่อสังคม (สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย: ปอมท., 2546)
ในการพั ฒ นาระบบการศึ กษาไทยนั้ น จาเป็ น ต้อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การศึกษาในทุกมิติ รวมถึงพัฒนาทรัพยากรด้านการศึกษาและใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการศึกษายังจาเป็นต้องพิจารณาการวางแผนเพื่อ
ผลิตบุคลากรที่จะเป็นแรงงานในอนาคตและในระยะยาว ประกอบกับการแข่งขันในภาคธุรกิจที่สูงขึ้น
ทั้งการแข่งขันภายในประเทศและการแข่งขันจากต่างประเทศก็ยังเป็นปัจจัยที่กาหนดให้แรงงานที่เข้า
สู่ตลาดในอนาคตจาเป็นต้องเป็นแรงงานที่มีคุณภาพสูง สามารถตอบโจทย์ได้อย่างสอดคล้องกับบริบท
การแข่งขันในภาคธุรกิจที่สูงขึ้นอีกด้วย
นอกจากนี้ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน
เงิน ลงทุน รวมถึงแรงงานฝีมือจะเป็นไปโดยเสรีมากขึ้นนั้น โดยต่างชาติสามารถเข้ามาทางานและ
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ในขณะเดียวกันคนไทยก็สามารถเข้าไปทางานและประกอบธุ รกิจใน
ประเทศคู่ เจรจาที่ มี ค วามตกลงกั น ได้ โดยสะดวกขึ้ น รวมทั้ งการค้ าบริก ารข้ ามพรมแดนก็ จะทวี
ความสาคัญมากขึ้น ยิ่งเป็น ปั จจัยที่กาหนดให้ประเทศไทยต้องให้ความสาคัญ กับการพัฒ นาระบบ
การศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรที่จะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
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ของประเทศไทยในระดั บ อาเซีย น เพื่ อรองรับ ทั้งโอกาสและความท้ าทายจากการเปิด ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตต่อไป (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2555)
จากประวัติคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2561a) การจัดการอุดมศึกษาของไทยได้เริ่มมาแต่
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั วและอุดมศึกษาในสมัยนั้นมีห ลากหลาย ทั้ง
โรงเรียนกฎหมาย โรงเรีย นแพทย์ และโรงเรียนข้าราชการพลเรือนที่ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็ น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น มหาวิท ยาลัยแห่งแรกของไทยและได้มีก ารจัดตั้งมหาวิทยาลัย
แห่ง อื ่น ขึ้ น อี ก ในเวลาต่ อ มา ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสังกัดอยู่ในกระทรวงต่าง ๆ
การจัดการศึกษาของไทยมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่องและจากการขยายตัว
ของความต้องการการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทาให้มีการเรียกร้องให้รัฐเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2512 (ศิริพงศ์ รักใหม่ สิริฉันท์ เตช
พาหพงษ์และพันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์, 2559) ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ วิทยาลัยเอกชนและได้
มีการอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยเอกชนขึ้นในประเทศนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 รัฐ
ได้ประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แทนฉบับปี พ.ศ. 2512 และเรียกชื่อใหม่โดย
ใช้ ค าว่ า "สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน" แทนค าว่ า "วิ ท ยาลั ย " และเรี ย กกฎหมายฉบั บ นี้ ว่ า
พระราชบั ญญั ติสถาบั น อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 กฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้มีการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเรื่อยมา จนในปี พ.ศ. 2546 รัฐจึงได้ตราพระราชบัญญัติของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนและประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ ใหม่ เรี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546” มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น ในพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ก าหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาส่งเสริมวิชาการและ
วิช าชีพ ชั้น สู ง ท าการสอน ท าการวิจัย ให้ บ ริการทางวิช าการแก่ สั งคม และท านุ บารุงศิล ปะและ
วัฒนธรรมของชาติ (มาตรา8) (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550)
พั ฒ นาการของสถาบั น อุด มศึ ก ษาเอกชนนั้ น ขยายตั ว และเติบ โตควบคู่ ไปกั บ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในปัจจุบัน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยอยู่
ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ สกอ. กระทรวงศึกษาธิการ
จากข้อมูล สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ เดือนมีนาคม
2561 ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด 157 แห่งทั่วประเทศ
1. สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด/ในกากับของรัฐ 82 แห่ง
2. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 75 แห่ง
จากรายงานการวิจั ย ของศูนย์วิจัยกสิ กรไทย (2551) ประเทศไทยมีอัตราการเพิ่ม ขึ้น ของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงในการเปิดเสรีด้าน
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การศึกษาประกอบกับการเปลี่ยนสถานะสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ (มหาวิทยาลัยนอกระบบ)
ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาไทยต้องพึ่งตัวเองมากขึ้น โดยพัฒนาไปสู่การดาเนินกิจการเชิงพาณิชย์มาก
ขึ้น เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณจากรัฐ แต่เพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยรัฐอื่น ๆ อัน
ได้แก่ สถาบัน เทคโนโลยี วิทยาลัยและสถาบันราชภัฏต่างมีการปรับฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยกัน
อย่างต่อเนื่องและมีความได้เปรียบในด้านต้ นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ากว่ามหาวิทยาลัยเอกชน โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง การจั ด การศึ ก ษาที่ ด าเนิ น การโดยภาคเอกชนที่ ต้ อ งหารายได้ เลี้ ย งตั ว เองมากกว่ า
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ส่งผลให้การตลาดของสถาบันอุดมศึกษาไทยเป็นที่จับตามองและทาให้การ
แข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาไทยทวีความเข้มข้นมากขึ้นตามลาดับ ถ้าสถาบันอุดมศึกษาไม่ปรับตัว
หรือพัฒนาจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถาบัน ทาให้สถาบันอุดมศึกษาของประเทศ
ไทยมีความจาเป็นที่จะต้องเข้าสู่การพัฒนา โดยเฉพาะการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่นับวันจะทวีเพิ่ ม
มากขึ้น ซึ่งระบบการจัดการศึกษาเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนในตัวเองมากพอสมควรเพราะเกี่ยวข้อง
กับองค์ประกอบหลายประการ
การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดเป็น ธุรกิจการศึกษาที่มีการจัดการศึกษา
โดยเอกชน ซึ่งเอกชนเป็นหน่วยรับภาระการจัดการการศึกษา รูปแบบของธุรกิจการศึกษาอาจจะจัด
ในรูปของหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว เป็นทางการ กึ่งทางการโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการศึกษา
ได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ กระบวนการและความชานาญในศาสตร์ใดก็ได้ และเนื่องจาก
ปัจ จัยน าเข้าของธุรกิจ การศึกษาก็เป็นลูกค้าของสถาบันการศึกษาซึ่งต้องเสียเงินเข้ามารับบริการ
การศึกษา ธุรกิจการศึกษาจึงเป็นธุรกิจที่ซับซ้อนและทาให้เป้าหมายของธุรกิจการศึกษาแตกต่างจาก
เป้าหมายธุรกิจประเภทอื่น ๆ นั่นคือ การที่ได้พัฒนาคนที่มีความรู้และมีคุณภาพให้แก่สังคมมากขึ้น
แต่แน่นอนการจัดการธุรกิจการศึกษาจะต้องมีการจัดการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้พอที่ จะ
ใช้จ่ ายและด ารงธุ ร กิจ ให้ ก้ าวต่อ ไปอย่ างต่ อ เนื่ อ ง จากพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น อุด มศึ ก ษาเอกชน
พ.ศ. 2546 มาตรา 60 ว่าด้วยเรื่องทุนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ประกอบไปด้วย ทุนจากผู้รับ
ใบอนุญาต ทุนจากการบริจาค และทุนสะสมที่ได้มาจากผลการดาเนินงาน และมาตรา 62 ที่ว่าด้วย
เรื่ อ งรายได้ ห ลั ก ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ได้ แ ก่ เงิ น ผลประโยชน์ ค่ า เล่ า เรี ย น ค่ า บ ารุ ง
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนั้นรายได้อาจมาจากเงิน
ได้รับบริจาค เงินอุดหนุนจากรัฐ หรือการลงทุนอื่น ๆ โดยสรุปแล้วสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะต้อง
ลงทุนและหารายได้เอง ให้เพียงพอกับการดาเนินงานและการเติบโต ยิ่งในสถานการณ์การแข่งขันที่มี
ความรุ น แรงมากขึ้ น ไม่ ว่า จะเพื่ อ ความอยู่ รอดหรือ เพื่ อ การพั ฒ นาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ท าให้
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยต่างหาช่องทางในการที่จะปรับปรุงกลยุทธ์และแนวทางใน
การสื่อสารเพื่อให้นามาซึ่งรายได้ให้เพียงพอกับการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

4
ประกอบกั บ รายงาน จ านวนประชากร การเกิ ด และการตายทั่ วราชอาณ าจั ก ร
ปี พ.ศ. 2536-2560 ที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง การลดลงของอั ต ราการเกิ ด ของประชากรในประเทศไทย
ที่มีมาอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ที่ประเทศไทยมีอัตราการเกิดอยู่ที่ประมาณ 983,964 คน
แต่ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีอัตราการเกิดของประชากรอยู่ที่ 702,755 คน (สานักบริหารการ
ทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2560) ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 จะมีเด็กที่เข้าศึกษาต่อใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ก็ คื อ เด็ ก ที่ เกิ ด ระหว่ า งปี พ.ศ. 2542-2543 ซึ่ ง ในช่ ว งนั้ น มี เด็ ก เกิ ด ประมาณ
780,000 คนและจากสถิติการเกิดของประชากรส่งผลให้ ในอนาคตข้างหน้าจานวนเด็กที่จะเข้าเรียน
ในระดับ อุดมศึกษาก็ จะยิ่ งลดลงไปกว่านี้ เนื่องจากการลดลงอย่างต่อเนื่องของอัตราการเกิดของ
ประชากรไทย ท าให้ จ านวนเด็ ก เข้ า เรี ย นในระดั บ อุ ด มศึ ก ษานั้ น ลดลงตามไปด้ ว ย ส่ ง ผลให้
สถาบันอุดมศึกษาเกิดปัญหาการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ประกอบกับ ภาวะการ
แข่งขัน ในตลาดแรงงานที่เข้มข้นขึ้นในปัจจุบัน ทาให้นักเรียนนักศึกษาจาเป็นต้ องแสวงหาโอกาส
เสริมสร้างความรู้ที่โดดเด่นและแตกต่าง เพื่อประโยชน์ในการหางานทาในอนาคต ทาให้ความต้องการ
ได้ รั บ การศึ ก ษาที่ ดี แ ละมี คุ ณ ภาพมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ขณ ะเดี ย วกั น การแข่ ง ขั น ระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษาก็มีแนวโน้มทวีความเข้มข้นมากขึ้น ทั้งในส่วนของการเพิ่มจานวนนั กศึกษาและการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ
จากสภาพความเป็ น พลวัตของสั งคมไทยและสั งคมโลกประกอบกับ ปั ญ หาด้านต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทาให้สถาบันการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาเกิดการแข่งขันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดและทาให้สถาบันอุดมศึกษาไทยทั้ง
ในปัจจุบันและในอนาคตไม่สามารถดาเนินกิจการได้ตามอาเภอใจดังเช่นที่ผ่านมา สถาบันอุดมศึกษา
จาเป็นต้องดาเนินกิจการโดยที่คานึงถึงความอยู่รอด แต่ในขณะเดียวกันต้ องไม่ละทิ้งเจตนารมณ์ของ
การเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรให้มีคุณภาพ ซึ่งจาเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ดังนั้ น สถาบั น อุด มศึ กษาเอกชนของประเทศไทยยิ่งมี ความจาเป็ น ต้องคิด และเตรีย มการในการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันของโลก
การที่ ธุ ร กิจ การศึก ษาจะสามารถด ารงอยู่ แ ละประสบความส าเร็จได้ ในสถานการณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงเช่นนี้ การสื่อสารการตลาดที่ดีและมีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยโน้มน้าวพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมายและผู้รับข่าวสารให้เกิดการยอมรับและปฏิบัติตามได้ เนื่องจากการสื่อสารการตลาด
เป็นการสนับสนุนการทาการตลาด สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย และในปัจจุบันไม่
อาจจะปฏิเสธได้ว่าข้อมูลหรือสารสนเทศนั้นได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจาวัน มนุษย์ทุก
คนต่ า งก็ มี ค วามต้ อ งการข้ อ มู ล หรือ สารสนเทศในด้ า นต่ า ง ๆ และเมื่ อ บุ ค คลเกิ ด ความต้ อ งก าร
สารสนเทศ (Information Need) ก็จะส่งผลตอพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลหรือแสวงหาสารสนเทศ
(Information Seeking) เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองหรือเพื่อนาข้อมูลมาใช้ประกอบการ
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ตัดสินใจในด้านต่าง ๆ รวมถึงในด้านของการศึกษาต่อข้อมูลหรือสารสนเทศต่าง ๆ นั้นมีความสาคัญ
อย่างยิ่ง ทั้งในส่วนของผู้ที่ต้องการแสวงหาข้อมูลนั่นก็คือ นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการนาข้อมูลและ
สารสนเทศต่าง ๆ ที่ได้จากการแสวงหานั้นไปประกอบการตัดสินใจในเรื่องของการศึกษาและในส่วน
ของผู้ ที่ให้ บ ริการข้อมูล นั่ น ก็คือ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ต้องการสื่อสารโดยการส่ งข้อมูล หรือ
สารสนเทศต่าง ๆ ที่ต้องการไปยังกลุ่มเป้าหมายนั่นก็คือ นักเรียน นักศึกษานั่นเอง
การที่ ส ถาบั น อุ ด มศึก ษาเอกชนจะสามารถสื่ อ สารการตลาดกับ กลุ่ ม เป้ าหมายได้ อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจาเป็นที่จะต้องทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนและ
พฤติ ก รรมในการแสวงหาข้ อ มู ล ข่ าวสารต่ าง ๆ ของกลุ่ ม เป้ าหมายที่ ตั ด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะได้ทราบถึงความต้องการในเนื้อหา ข้อมูล
และสารสนเทศ รวมถึงช่องทางหรือแหล่งข้อมูลที่กลุ่มเป้าหมายเลือกใช้ในการแสวงหาข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากนั้นสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนก็ จ ะสามารถจั ด ท าแผนและกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดและการสื่ อ สารการตลาดที่ เหมาะสมและ
พัฒนาการให้บริการทางด้านการศึกษา อีกทั้งใช้เครื่องมือและช่องทางการสื่อสารในการที่จะสื่อสาร
กลยุทธ์ต่าง ๆ ทางการตลาดได้ตรงกับพฤติกรรมการใช้สื่อของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนวางไว้ นั่นคือ การที่กลุ่มเป้าหมาย
เลือกเรียนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน นั่นเอง
จากสภาพปั ญ หาการดาเนิน การของสถาบั นอุด มศึกษาเอกชนและเพื่ อเป็ น การศึกษาถึ ง
ปั ญ หาและแนวทางการการแก้ ไขและพั ฒ นาในเรื่ อ งของการสื่ อ สารกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาลักษณะประชากรในด้านเพศ สถานศึกษา คณะ
ภูมิลาเนา อาชีพของผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
พฤติ ก รรมการแสวงหาข้ อ มู ล (Information Seeking Behavior) และปั จ จั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดส าหรั บ ธุรกิ จ บริการ (Service Marketing Mix) ได้ แก่ ปั จจัยด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product)
ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
(Promotion) ปั จจั ยด้านบุ คคล (People) ปัจจัยด้านลั กษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
ปัจจัยด้านลักษณะกระบวนการ (Process) และปัจจัยด้านผลผลิตและคุณภาพ (Productivity and
Quality) ของนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการนามาซึ่งรายได้และคุณภาพในการให้บริการ
การศึกษา โดยที่ผลการวิจัยในครั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน สามารถนาไปกาหนดนโยบาย พัฒนา
และปรั บ ปรุ ง การการสื่ อ สารและการให้ บ ริ ก ารทางด้ า นการศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ตอบสนองตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้
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1.2 ปัญหานาวิจัย
1.2.1 ลักษณะประชากรด้านเพศ สถานศึกษา คณะ ภูมิลาเนา อาชีพของผู้ปกครอง ระดับ
การศึกษาของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวส่งผลต่อพฤติกรรมการ
แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือไม่
1.2.2 ลักษณะประชากรด้านเพศ สถานศึกษา คณะ ภูมิลาเนา อาชีพของผู้ปกครองระดับ
การศึกษาของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวส่งผลต่อการประเมิน
ส่วนประสมทางการตลาดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือไม่
1.2.3 พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความสัมพันธ์กับ
การประเมินส่วนประสมทางการตลาดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือไม่

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3.1 เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะประชากรในด้ า นเพศ สถานศึ ก ษา คณะ ภู มิ ล าเนา ระดั บ
การศึกษาของผู้ปกครอง อาชีพของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
ของนักศึกษาที่เลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
1.3.2 เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการแสวงหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนของ
นักศึกษาที่ตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
1.3.3 เพื่ อ ศึ ก ษาการประเมิ น ส่ ว นประสมทางการตลาดสถาบั น อุด มศึ กษาเอกชนของ
นักศึกษาที่ตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
1.3.4 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะประชากรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล
เกี่ ย วกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนและการประเมิ น ส่ ว นประสมทางการตลาด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
1.3.5 เพื่ อศึ ก ษ าความสั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า งพฤติ ก รรมการแสวงหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษ าเอกช น และการป ระเมิ น ส่ ว น ป ระสมท างการตลาด
สถาบั น อุ ด มศึ กษาเอกชนของนั ก ศึ กษาที่ ตั ด สิ น ใจเลื อ กเรีย นสถาบั น อุ ด มศึก ษา
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลการวิจั ย ในครั้ งนี้ ช่ว ยท าให้ ได้รับ ความรู้ ความเข้าใจและความแตกต่างของลั กษณะ
ประชากร พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและปัจจัยด้านต่าง ๆ ของ
ส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1.4.1 ประโยชน์ เชิ งวิ ช าการ เพื่ อ เพิ่ ม องค์ ค วามรู้ท างวิช าการและเป็ น หลั ก ฐานในเชิ ง
ประจักษ์ อีกทั้งเป็นแนวทางในการวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาพฤติกรรมการ
แสวงหาข้ อ มู ล (Information Seeking Behavior) และปั จ จั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดสาหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix)
1.4.2 ประโยชน์ในการประยุกต์ ผลวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
พัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ตอบสนองกับความต้องการและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การให้ ก ารศึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษาที่ เลื อ กเรี ย นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

1.5 ขอบเขตของการวิจัย
การวิจั ยในครั้ งนี้ มี เนื้ อหาในการศึกษาลั กษณะประชากร พฤติก รรมการแสวงหาข้อ มู ล
เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและปัจจัยด้านต่าง ๆ ของส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจ
บริการ (Service Marketing Mix) ที่ มีผ ลต่อพฤติกรรมการตัดสิ น ใจเลื อกเรียนสถาบั นอุด มศึกษา
เอกชนของนักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีขอบเขตดังนี้
1.5.1 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้วิธีวิจัยเชิงสารวจ (Survey research
method) แบบวัดครั้งเดียว (Single cross-sectional design) และเก็บข้อมูลโดย
การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.5.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้จากัดขอบเขตการศึกษาเฉพาะ นักศึกษา ชั้นปี
ที่ 1 ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1.5.3 การวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันด้านเพศ สถานศึกษา คณะ
ภูมิลาเนา อาชีพของผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ของครอบครัว พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ
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ปัจจัยด้านต่าง ๆ ของส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ ได้แก่ ปัจจัย
ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product) ปั จ จั ย ด้ า นราคา (Price) ปั จ จั ย ด้ า นช่ อ งทางการจั ด
จาหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคคล
(People) ปั จ จั ย ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ปั จ จั ย ด้ า น
ลักษณะกระบวนการ (Process) และปัจจัยด้านผลผลิตและคุณภาพ (Productivity
and Quality) ของนั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาอยู่ ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1.5.4 ระยะเวลาในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ จั ย ระหว่ า งเดื อ นมิ ถุ น ายน - เดื อ น
กรกฎาคม พ.ศ. 2561

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลและส่วนประสมทางการตลาด
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”
ผู้ วิจั ย ได้ ศึกษาและค้น คว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ย วข้ องเพื่ อใช้เป็น แนวทางในการวิจั ย
ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจ
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด
2.1.1 ความหมายของการสื่อสารการตลาด
DeLozier (1976) (อ้ า งถึ ง ใน Fill, 2002) ได้ ใ ห้ ค านิ ย ามความหมายของ การสื่ อ สาร
การตลาด ไว้ว่า การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) เป็นกระบวนการที่นาเสนอสิ่ง
เร้าหลาย ๆ อย่างบูรณาการร่วมกันเพื่อเป็นการสื่อความหมายถ่ายถอดไปยังตลาดเป้าหมาย โดยมี
จุดประสงค์เพื่อกระตุ้น ตลาดเป้ าหมายให้ เกิดการรับรู้ การแปลความหมายและตอบสนองตามที่
ต้องการ โดยส่งผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กาหนดขึ้น การสื่อสารการตลาดยังรวมไปถึงจุดมุ่งหมายเพื่อ
ปรับปรุงและเสริมสร้างข่าวสารของบริษัทในปัจจุบันให้มีความชัดเจนมากขึ้นและกาหนดโอกาสใน
การที่จะสื่อสารใหม่ ๆ ในอนาคตอีกด้วย
Fill (2002) ได้ให้คานิยามของ การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) ไว้ว่า
การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) คือ กระบวนการการจัดการ (Management
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Process) โดยที่องค์กรจัดทาข่าวสารในรูปแบบเชิงสนทนา (Dialogue) กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ที่มี
ลักษณะที่แตกต่างกัน เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จองค์กรจะต้องพัฒนาการนาเสนอข่าวสารสาหรับแต่ละ
กลุ่มของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกันโดยเฉพาะ รวมทั้งจะต้องมีการประเมินผลการรับข่าวสาร
และพฤติกรรมของผู้รับข่าวสารว่ามีการตอบสนองตามที่ต้องการหรือไม่
ชื่ น จิ ต ต์ แจ้ ง เจนกิ จ (2543) ได้ ใ ห้ ค านิ ย ามของ การสื่ อ สารการตลาด (Marketing
Communication) ไว้ว่า การสื่ อสารการตลาด ก็ คือ รูป แบบของการสื่ อสารที่ มี ผู้ ส่ งข่ าวสาร คื อ
ผู้ผลิตสอนค้าหรือบริการ ผู้จัดจาหน่ายสินค้า ฝ่ายโฆษณาของบริษัท บริษัทตัวแทนโฆษณา พนักงาน
ขาย ฯลฯ ส่งข่าวสารสนรูปของสัญลักษณ์ ภาพ เสียง แสง การเคลื่อนไหว ตัวอักษร คาพูด เสียงเพลง
ฯลฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่าง ๆ หรือส่งตรงไปยังผู้รับข่าวสารซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้
ส่งสาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับข่าวสารตอบสนองทิศทางที่ต้องการ
กัลยา จยุติรัตน์ (2550) ได้ให้ คานิยามความหมายของ การสื่อสารการตลาด (Marketing
Communication) ไว้ว่า การสื่ อ สารการตลาด หมายถึ ง กระบวนการสื่ อสารที่ มี ก ารวางแผนใช้
เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขาย
โดยบุคคล การตลาดทางตรง การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
จากเจ้าของสินค้าไปยังผู้บริโภคเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการรับรู้ จดจา ชื่นชอบและต้องการซื้อในที่สุด
ดารา ทีปะปาล และ ธนวัฒน์ ทีปะปาล (2553) ได้ให้คานิยามความหมายของ การสื่อสาร
การตลาด (Marketing Communication) ไว้ว่า การสื่อสารการตลาด เป็นกระบวนการจัดการที่ทาง
องค์กรจัดทาขึ้นเพื่อสื่อข่าวสารถ่ายทอดออกไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโน้มน้าวใจให้
พวกเขาเกิดการรับรู้ (Perception) เกิดความเข้าใจ (Understanding) และเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
และแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่องค์กรนาเสนอตามที่มุ่งหวังไว้
ธิ ติ พั ฒ น์ เอี่ ย มนิ รั น ดร์ (2554) ได้ ใ ห้ ค านิ ย ามความหมายของ การสื่ อ สารการตลาด
(Marketing Communication) ไว้ว่า การสื่อสารการตลาด หมายถึง กระบวนการสื่อสารหลายอย่าง
ผสมผสานหลายรูปแบบหลายกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสื่อความหมายภายใต้แนวคิดเดียวกัน
ของกิ จ กรรมด้ านการส่ งเสริ ม การตลาด โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริโภคแสดงพฤติ ก รรมตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
2.1.2 บทบาทหน้าที่ของการสื่อสารการตลาด
การสื่อสารการตลาดนับว่ามีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันเนื่องจากธุรกิจต่าง ๆ มีการ
แข่งขันกันสูงมาก แต่ละธุรกิจต่างก็พยายามที่จะใช้การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)
ในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับตราสินค้าของตนเองไปยังผู้บริโภคเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง Fill (1999)
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และ Shimp (2000) (อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์ , 2555) ได้จาแนกบทบาทหน้าที่ของการสื่อสาร
การตลาดไว้ 6 ประการ ดังนี้
1. เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในสินค้า (Goods) และ บริการ (Service)
2. เพื่อย้าเตือนความทรงจากับผู้บริโภคเป้าหมาย
3. เพื่อแจ้งข่าวสารให้ผู้บริโภคเป้าหมายทราบ
4. เพื่อโน้มน้าวใจให้กลุ่มเป้าหมายตอบสนองในแนวทางที่องค์กรต้องการ
5. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าหรือองค์กรให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้บริโภคเป้าหมาย
6. เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเป้าหมายตัดสินใจซื้อสินค้า (Goods) หรือ บริการ (Service) ของ
องค์กร
จะเห็นได้ว่า บทบาทของการสื่อสารการตลาดนั้นมีหลายประการซึ่งแต่ละประการนั้นก็จะมี
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน อีกทั้งมีการใช้เครื่องมือการสื่อสารที่แตกต่างกันด้วย
2.1.3 กระบวนการสื่อสารการตลาด
การสื่อสารการตลาดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในลักษณะของกระบวนการ
สื่อสารนั้นประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบหลัก คือ ผู้ส่งสารหรือผู้เข้ารหัส (Source/Sender) สาร
(Massage) สื่อ (Channel) และผู้รับสาร (Receiver) ซึ่งแสดงกระบวนการของการสื่อสารการตลาด
ไว้ ดังภาพที่ 2.1

ภาพที่ 2.1 กระบวนการสื่อสารการตลาด
ทีม่ า: หนังสือเอกสารการสอนชุดวิชา 16353 การสื่อสารการตลาด หน่วยที่ 1-5 หน้า 11
จากภาพที่ 2.1 จะเห็ น ได้ว่า กระบวนการสื่ อ สารการตลาดจะเริ่ม ต้น จาก ส่ งสารหรือ ผู้
เข้ารหั ส (Source/Sender) ท าการเข้ารหั ส (Encoding) ซึ่งเป็ นขั้ นตอนที่ จะน าเอาความคิ ดแปล
ออกมาให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้ ซึ่งกระบวนการเข้ารหัสนี้เองจะนาปสู่
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สาร (Massage) ที่ส่งออกไป ซึ่งเมื่อสารถูกส่งออกไปผ่านสื่อ (Media/Channel) ซึ่งหมายถึงช่องทาง
ที่จะนาพาสารนั้นไปถึงผู้รับแล้ว ผู้รับสาร (Receiver) ก็จะทาการถอดรหัส (Decoding) ซึ่งเป็นการ
ตีความหมายของสารในรูปแบบของความคิดหรือการรับรู้ที่มีต่อข่าวสารนั้น หลังจากนั้นผู้รับสารจะส่ง
ปฏิกิริยาตอบกลั บ (Feedback) มายังผู้ ส่งสารได้เป็นกระบวนการในลั กษณะแบบนี้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ในกระบวนการสื่อสารอาจจะเกิดอุปสรรคหรือสิ่งรบกวน (Noise) ขึ้นได้ในทุกองค์ประกอบทั้ง
จากตัวผู้ส่งสาร ตัวสาร สื่อ และผู้รับสาร เช่น ผู้รับสารไม่มีทักษะในการสื่อสาร สารนั้นเข้าใจยาก สื่อ
นั้นไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมาย หรือผู้รับสารไม่มีความรู้ในเรื่องที่ทาการสื่อการ เป็นต้น ดังนั้น
ในการสื่อสารแต่ละครั้ง ผู้ที่ทาการสื่อสารจาเป็นที่จะต้องพยายามที่จะลดอุปสรรคในการสื่อสารให้
น้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้ เพื่อให้การสื่อสารนั้นเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.4 เครื่องมือการสื่อสารการตลาด
การสื่ อ สารการตลาด (Marketing Communication) นั้ น มี เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการสื่ อ สาร
การตลาดที่มากมายหลากหลายแต่เดิมนั้นมีเครื่องมือที่ใช้สาหรับการสื่อสารการตลาดอยู่ 5 อย่ าง แต่
เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิทัล ทาให้
รู ป แ บ บ ก ารสื่ อ ส ารนั้ น เป ลี่ ย น แ ป ล งไป ส าม ารถ โต้ ต อ บ กั น ได้ (Interactive forms of
communication) นั กวิช าการทางการตลาด อย่ าง Duncan (Duncan, 2005) ที่ ได้ อธิบ ายไว้ใน
หนังสือ “Principle of Advertising & IMC” ว่า ในอดีตการสื่อสารการตลาดส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นที่
การโฆษณาเป็นสาคัญ แต่ตั้งแต่ ศตวรรษที่ 21 เป็นต้นไป เครื่องมือการสื่อสารการตลาดจะเปลี่ยนไป
ใช้ เครื่ อ งมื อ ต่ า ง ๆเพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง เครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารการตลาดนั้ น ประกอบได้ ด้ ว ย 8 อย่ า ง
สอดคล้ อ งกั บ Kotler และ Keller (Kotler & Keller, 2009) ที่ ได้ เขี ย นระบุ เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการ
สื่อสารการตลาด ไว้ในหนังสือ “Marketing Management” ว่าเครื่องมือการสื่อสารการตลาดนั่นมี
8 อย่ าง ซึ่งแต่ละเครื่องมือนั้ น ก็มีข้อดีและข้อจากัดที่แตกต่างกัน และจะต้องมีทาความเข้าใจการ
ทางานของแต่ละเครื่องมือให้ดีเพื่อที่ธุ รกิจนั้นสามารถที่จะประสมเครื่องมือการสื่อสารการตลาดมา
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดย Duncan (Duncan, 2005) ได้กาหนดเครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดไว้ 8 อย่าง ดังนี้
2.1.4.1 การโฆษณา (Advertising) หมายถึง ข่าวสารที่ส่งผ่านสื่อมวลชนบางอย่าง
โดยมีผู้อุปถัมภ์ที่ระบุเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโฆษณานั้น การโฆษณาเป็นการสื่อสารที่มีลักษณะเป็น
การเชิญชวนมีลักษณะไม่เป็นกลางและค่อนข้างมีอคติ ลักษณะการโฆษณาจะเป็นไปในทานองที่ว่า
“ผมจะขายผลิตภัณฑ์หรือความคิดแก่คุณ” (Russel & Lan, 1996 อ้างถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2553)
2.1.4.2 การประชาสัมพันธ์ (Public relations) หมายถึง การติดต่อสื่อสารและการ
สร้างความสัมพันธ์ของบริษัทกับ กลุ่มชุมชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ชุมชนเหล่านี้ได้แก่ ลูกค้า
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ผู้ขายปัจจัยการผลิต ผู้ถือหุ้น พนักงานของบริษัท รัฐบาล สาธารณชนทั่วไปและสังคมที่องค์กรนั้น
ดาเนิ น การอยู่ (Boone and Kurtz, 1995 อ้างถึ งใน ดารา ที ปะปาล, 2553) การประชาสั มพั น ธ์
อาจจะมีลั กษณะที่เป็ นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ แต่วัตถุประสงค์ที่สาคัญ คือเพื่อเสริมสร้าง
สั ม พั น ธภาพและความเข้ าใจอัน ดี ต่อ กั น เพื่ อสร้างภาพลั กษณ์ ที่ ดี แก่ บ ริษั ท (Corporate Image)
รวมทั้งผลิตภัณฑ์ (Goods) และบริการ (Service) ที่เสนอด้วย
2.1.4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ทาง
การตลาดที่ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ เสนอคุณ ค่ าหรือว่าจูงใจสิ่ งพิ เศษ (Extra value or Intensive) ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ให้กับพนักงานขาย ผู้จัดจาหน่าย หรือว่าผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเพื่อให้สามารถกระตุ้นการขาย
ได้ เร็ว ขึ้ น (Blech ang Blech, 1998 อ้ างถึ งใน ดารา ที ป ะปาล, 2553) การส่ งเสริ ม การขายนั้ น
สามารถแยกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ กิจกรรมส่งเสริมการขายที่มุ่งเน้นที่ผู้บริโภค (Consumer
oriented) และกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มุ่งเน้นคนกลาง (Trade oriented)
2.1.4.4 การขายโดยบุคคล (Personal selling) หมายถึง การติดต่อสื่อสารแบบตัว
ต่อตัว ซึ่งผู้ขายพยายามที่จะให้ความช่วยเหลือและเชิญชวนผู้ซื้อมุ่งหวัง (Prospective Buyers) ให้
ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทหรือให้ปฏิบัติตามความคิดอย่างใดอย่างหนึ่ง (Blech ang Blech,
1998 อ้างถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2553) จะเห็นได้ว่าการขายโดยบุคคลเป็นเครื่องมือที่สาคัญของการ
สื่อสารการตลาดเนื่องจากเป็นการขายที่เป็นการเผชิญหน้ากันโดยตรงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เป็นการ
เสนอขายด้วยวาจา ตกลงการซื้อขายกันทาให้ทั้ง 2 ฝ่ายนั้นสามารถที่จะสังเกตความต้องการและพฤติ
กรมของแต่ ล ะฝ่ ายได้ อ ย่ างใกล้ ชิ ด และสามารถปรับ ปรุงข้ อ เสนอของทั้ งสองฝ่ าให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ได้
2.1.4.5 การตลาดทางตรง (Direct marketing) หมายถึง ระบบการตลาดที่องค์กร
ใช้เครื่องมือในการสื่อสารต่าง ๆ ติดต่อกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิด
การตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเกิดการซื้อขายขึ้น (Blech ang Blech, 1998 อ้างถึงใน ดารา ที
ปะปาล, 2553) จากแนวคิดการตลาดแบบดั้งเดิมนั้น การตลาดทางตรงนั้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของส่วน
ประสมทางการตลาดแต่เนื่องจากในปัจจุบันการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป นั่นคือ การตลาดมีการ
แบ่งตัวออกเป็นตลาดส่วนย่อย ๆ และเนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) ที่ทาให้เกิดช่องทางการสื่อสารการตลาดใหม่ๆ
2.1.4.6 การบรรจุภัณ ฑ์ (Packaging) หมายถึง กิจกรรมที่ เกี่ยวกับ การออกแบบ
และการผลิตภาชนะ หีบห่ อสาหรับผลิ ตภัณ ฑ์ หี บห่ อหรือภาชนะส าหรับบรรจุผ ลิตภัณ ฑ์ เรียกว่า
บรรจุภัณฑ์ (Packaging) (Kotler and Keller, 2009 อ้างถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2553) บรรจุภัณฑ์
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมการตลาด ซึ่งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้น นอกจากจะช่วยเพิ่ม
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คุณค่าของผลิตภัณฑ์แล้วยังเป็นการช่วยส่งเสริมโฆษณาให้กับผู้ผลิตและสร้างจุดเด่นให้กับตราสินค้า
อีกด้วย
2.1.4.7 การจัดกิจกรรมพิเศษและการเป็นผู้อุปถัมภ์ (Events and Sponsorships)
หมายถึง การจัดกิจกรรมหรือการอุปถัมภ์กิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงตราสินค้ากับกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อการส่งเสริมการขายหรือการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อให้ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มุ่งหวังที่
เข้ าร่ ว มกิ จ กรรมได้ เกิ ด การรั บ รู้ ซึ่ งเป็ น วิ ธีก ารทางการที่ เรีย กว่ า การตลาดเชิ งกิ จ กรรม (Event
Marketing)
2.1.4.8 การบริการลูกค้า (Customer service) หมายถึง ทัศนคติห รือพฤติกรรม
ของบริษัท ที่แสดงต่อลูกค้าในระหว่างที่มีการซื้อขาย เป็นเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่สามารถ
สร้างความรู้สึกที่ดีของลูกค้าทาให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและเกิดความจงรักภักดีต่อสินค้าได้ เพราะใน
ปัจจุบัน ลูกค้าไม่ได้เพียงแค่ต้องการซื้อสินค้าที่ดีเท่านั้นแต่ลูกค้ายังต้องการการบริการที่ดีจากการซื้อ
สินค้านั้นด้วย
จะเห็นได้ว่าเครื่องมือการตลาดทั้ง 8 ประการนั้นมีข้อดีข้อเสียและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
ดังนั้น เมื่อธุรกิจทราบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของตนเองแล้วการเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสาร
ทางการตลาดที่เหมาะสมและรอบคอบกับสินค้า (Goods) หรือบริการ (Service) ขององค์กรก็จะ
สามารถช่วยให้องค์กรสามารถสื่อสารถึงปัจจัยที่ต้องการนาเสนอให้กับลูกค้าได้ตรงกับที่ต้องการและ
ส่งผลให้ธุรกิจนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล
พฤติ กรรมการแสวงหาข้ อมู ล เป็ น พฤติ กรรมที่ เกิด จากความต้ องการข้อมู ล เพราะความ
ต้องการในข้อมูล จะเป็ น ตัวผลักดันให้ คนแสดงพฤติกรรมในการค้นหาข้อมูล ข้อมูล จึงจาเป็นต้อง
วิวัฒนาการมาจากการรับรู้ถึงสิ่งที่ขาดหายไปซึ่งจาเป็นต่อการแสวงหาข้อมูลที่อาจนาไปสู่ความเข้าใจ
และความหมาย การค้นหาข้อมูลเป็นวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหาซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นถือได้ว่าเป็น
ปัญหาที่เกิดจากการมี ความรู้ที่ไม่เพียงพอ มนุษย์จึงใช้ การแสวงหาข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา “ความไม่
เพีย งพอ” ซึ่งสามารถแสดงตัว เป็ น ช่องว่างขาดแคลนความไม่แน่น อนหรือไม่ส อดคล้ องกัน (C.C.
Kuhlthau, 1993) (Belkin, Oddy, & Brooks, 1982)
Weigts, et al. (1993) ได้แบ่งประเภทของความต้องการข้อมูล ออกเป็น 3 ประการ ดังนี้
- ต้องการข้อมูลใหม่ ๆ
- ต้องการข้อมูลเพื่อชี้แจงข้อมูลที่จัดขึ้น
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- ต้องการข้อมูลเพื่อยืนยันข้อมูลที่จัดขึ้น
ในการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล (Information Seeking Behavior) T. D. Wilson
(1997) ได้ อ ธิ บ ายว่ า การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการแสวงหาข้ อ มู ล ไม่ ใช่ ก ารผู ก ขาดในการศึ ก ษาด้ า น
สารสนเทศศาสตร์เท่านั้น แต่เป็นการศึกษาได้ในหลายสาขาวิชาเพื่อส่วนช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
ที่มนุษย์แสวงหาและใช้ข้อมูลช่องทางใดที่เป็นที่นิยมในกระบวนการนี้รวมถึงปัจจัยใดที่ขัดขวางหรือมี
ส่วนร่วมในการใช้ข้อมูล
การค้นหาข้อมูลจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องกระทาอย่างตรงไปตรงมาแต่เป็นกระบวนการและรูปแบบ
ของการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านการรับรู้ปัญหาการตีความข้อผิดพลาดการเลือกแหล่งข้อมูลการสร้าง
แบบสอบถามการดาเนินการค้นหาการตรวจสอบผลลัพธ์การดึงข้อมูลที่จาเป็นและการสะท้อนกลับ
(Marchionini, 1995) ผู้หาข้อมูลสามารถรับผิดชอบกระบวนการของตนเองหรือทางานผ่านคนกลาง
เมื่ อข้ อมู ล ที่ เกี่ย วข้อ งตั้ งอยู่ ผู้ ค้น หาข้อ มู ล จะคัด ลอกและรวมข้อ มู ล กั บ สิ่ งที่ มีอ ยู่แ ล้ ว ซึ่ งจะช่ว ยให้
สามารถแก้ปัญหาได้ (Fourie, 2004) หากปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไขกระบวนการนี้อาจถูกทาซ้า
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อจากัด ภายในของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นความกระตือรือร้นในการดาเนินการค้นหา
ข้อมูลเพิ่มเติมหรือสิ้นสุดกระบวนการ
โดยในปี ค.ศ. 1999 Wilson ได้เสนอ แบบจาลองความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสารสนเทศ
กับพฤติกรรมที่เกี่ยวของ ดังภาพที่ 2.2

ภาพที่ 2.2 แบบจาลองแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสารสนเทศ พฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศและพฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศ
ทีม่ า: Journal of documentation (1999) ปีที่ 55 ฉบับที่ 3 หน้า 263
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จาก ภาพที่ 2.2 จะเห็ น ได้ว่า พฤติกรรมสารสนเทศกว้างและครอบคลุมทั้งพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศ และพฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศ ขณะที่พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศก็
กว้างกว่าและครอบคลุมพฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศอีกทอดหนึ่ง ดังนั้น การแสวงหาข้อมูลเป็น
กระบวนการที่ซับซ้อนประกอบด้วยพฤติกรรมทางสังคมการสื่อสารและการโต้ตอบ ในการที่จะใส่ใจ
การรับรู้ข้อมูลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายบางอย่างหรือตอบสนองความต้องการหรือช่องว่างในความรู้ ซึ่ง
การศึกษาและทาความเข้าใจเรื่องพฤติ กรรมสารสนเทศของผู้ใช้ได้อย่างดี นั้นจาเป็นที่จะต้องเข้าใจ
ประเด็น หรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องด้วย นั่นคือ พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศและพฤติกรรมการ
ค้นหาสารสนเทศโดยลาดับ การที่มุ่งศึกษาเฉพาะขั้นตอนหรือกระบวนการค้นหาสารสนเทศแต่เพียง
ถ่ายเดียวทาให้ได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และยังอาจทาให้เกิดการสรุปผลที่ไม่ถูกต้องได้อีกด้วย
2.2.1 ความหมายพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล
พฤติกรรมข่าวสาร (Information Behavior) หมายถึง พฤติกรรมมนุษย์ทุกอย่างที่สัมพันธ์
เกี่ ย วข้ อ งกั บ แหล่ ง สาร (Sources) และช่ อ งทางข่ า วสาร (Channel) ของข้ อ มู ล ข่ า วสาร
(Information) ครอบคลุมไปถึงการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร (Information Seeking) ทั้งที่เป็นแบบ
กระตือรือร้น (Active) และเฉื่อยชา (Passive) รวมไปถึงการใช้ข้อมูลข่าวสาร (Information Use)
ดังนั้ น พฤติกรรมข่าวสารจึ งครอบคลุ มถึงการสื่ อสารแบบเผชิญ หน้ากับ บุคคลอื่น (Face-to-face
communication) และการรับข้อมูลข่าวสารแบบเฉื่อยชา เช่น การชมโฆษณาทางโทรทัศน์โดยไม่
สนใจต่อข่าวสาร (Wilson, 2000)
Wilson (1999) อ้างถึงใน Ikoja-Odongo and Mostert (2006) อธิบายถึงความหมายของ
พฤติ กรรมแสวงหาข้ อมู ล ข่ าวสาร (Information Seeking Behavior) ว่า พฤติก รรมการแสวงหา
ข้อมูลโดยทั่วไปว่า เป็ นกิจกรรมที่บุคคลอาจมีส่วนร่วมในการระบุความต้องการของตนเองเพื่อหา
ข้อมูลค้นคว้าข้อมูลดังกล่าวและใช้หรือถ่ายโอนข้อมูล
Kuhlthau (1991) ได้ อ ธิ บ าย พฤติ ก รรมแสวงหาข้ อ มู ล ข่ า วสาร (Information Seeking
Behavior) ว่า เป็นความพยายามที่สร้างสรรค์ของผู้ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งความหมายจากข้อมูลเพื่อที่จะ
ขยายองค์ความรู้ในประเด็นหรือหัวข้อที่เฉพาะเจาะจง กิจกรรมนี้ประกอบด้วยชุดของการเผชิญหน้าที่
มีข้อมูลภายในช่วงเวลาไม่ใช่เหตุการณ์อ้างอิงเพียงครั้งเดียว ค้นหาข้อมูลจึงเป็นความผูกพันของบุคคล
ที่ได้รับการมีส่วนร่วมในและพยายามแก้ไขความไม่แน่นอนในกระบวนการของการเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่
และเวลา
กานต์ ม ณี แสงศรี จิ ร าภั ท ร (2550) อธิ บ ายถึ ง พฤติ ก รรมแสวงหาข้ อ มู ล ข่ า วสาร
(Information Seeking Behavior) คือ กิจกรรมที่บุคคลหนึ่งกระทาเพื่อได้มาซึ่งสารนิเทศข้อมูลและ
ข่าวสารที่จะสนองความต้องการของตนทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสนใจส่วนตัว หน้าที่การงาน
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และการเรียนรู้ พฤติกรรมเช่นนี้เริ่มขึ้นเมื่อบุคคลต้องการรู้ ศึกษาและวิเคราะห์เรื่องราวหรือปัญหาใด
ปัญหาหนึ่งและพบว่าความรู้ที่ตนมีอยู่ไม่เพียงพอจึงต้องการความรู้เพิ่มเติม
ประทุ ม ฤกษ์ก ลาง (2556) ได้อ ธิบายความหมายของ พฤติกรรมแสวงหาข้ อมู ล ข่าวสาร
(Information Seeking Behavior) ว่ า เป็ น การแสวงหาข้ อ มู ล ข่ า วสารอย่ า งมี เป้ า หมายอั น สื บ
เนื่ อ งมาจากความต้ อ งการ (Need) สร้างความพึ งพอใจ (Satisfy) หรือ ตอบสนองเป้ าหมายบาง
ประการของบุคคล ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร บุคคลจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กั บระบบข้อมูลข่าวสาร
เช่น หนังสือพิมพ์ ห้องสมุด ระบบคอมพิวเตอร์ (Wilson, 2000 อ้างถึงใน ประทุม ฤกษ์กลาง, 2556)
นฤมล รั ก ษาสุ ข (2561) ได้ อ ธิ บ ายความหมายของ พฤติ ก รรมการแสวงหาสารสนเทศ
(Information-seeking Behavior) หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิสั มพันธ์ที่บุคคลกระทาเพื่อแสวงหา
สารสนเทศอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนองความต้องการบางประการของผู้แสวงหาซึ่งมักใช้ควบคู่หรือใช้
แทนกัน กับ พฤติกรรมการค้น หาสารสนเทศ (Information Search Behavior) สั มพันธ์กับแนวคิด
พฤติกรรมสารสนเทศ (Information Behavior) ซึ่งเป็นแนวคิดที่กว้างกว่าและหมายถึง พฤติกรรมทั้ง
มวลของบุคคลหนึ่งที่เชื่อมโยงให้เข้าถึงแหล่งสารสนเทศโดยใช้ช่องทางในการเผยแพร่และการได้มาซึ่ง
สารสนเทศ
วชิ ร ยั่ งยื น , ศิ ว นาถ นั น ทพิ ชัย และฐิ ม าพร เพชรแก้ว (2558) ได้ อธิบ ายความหมายของ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ (Information seeking behavior) หมายถึง วิธีการ กิจกรรมหรือ
ปฏิสัมพันธ์ที่บุคคลกระทาเพื่อแสวงหาสารสนเทศในการตอบสนองความต้องการของตนเองอย่างมี
จุดมุ่งหมาย
ปริยญาดา ปานทอง (2557) ได้อธิบายความหมายของ พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
(Information seeking behavior) หมายถึง การกระทา วิธีการหรือกิจกรรมของบุคคล เมื่อบุคคล
รับรู้และยอมรับว่าตนเองประสบปัญหา และต้องการสารสนเทศเพื่อนามาช่วยในการแก้ไข ปัญหา
หรือตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยกระบวนการดังกล่าวจะยุติลง เมื่อบุคคลนั้น ๆ ไม่มีความต้องการ
สารสนเทศอีกต่อไป
2.2.2 วิวฒ
ั นาการและแบบจาลองของแนวคิดพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล
การศึ ก ษาวิ จั ย ในประเด็ น พฤติ ก รรมสารสนเทศ (Information behavior) ของผู้ ใช้ งาน
สารสนเทศนั้ น มีมานานแล้ ว เนื่ องจากเป็น ศาสตร์ของการท าความเข้าใจการตอบสนองต่อความ
ต้องการและการดารงชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะความต้องการสารสนทศ ข้อมูลและข่าวสาร ได้มี
ผู้เชี่ยวชาญได้ศึกษาและนาเสนอตัวแบบจาลอง (Model) หรือกรอบแนวคิด (Framework) สาหรับ
การน าไปประยุ ก ต์ ใช้ งานในด้ านต่ าง ๆ มากมาย ซึ่ ง Wilson (1999) ได้ ศึ ก ษาและรวบรวม ตั ว
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แบบจาลอง (Model) หรือกรอบแนวคิด (Framework) ต่าง ๆ ในการศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศ
(Information behavior) ไว้ในบทความ “Models in information behavior research”
โดยแบบจาลองแรกนั้น เป็นแบบจาลองของ Wilson มีต้นกาเนิดในปี ค.ศ. 1981 หรือ พ.ศ.
2524 จุดมุ่งหมายหลักของความพยายามนี้ไม่ใช่การสร้างแบบจาลอง แต่ส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย
ความสัมพัน ธ์ระหว่างแนวคิด แบบจาลองนี้ระบุองค์ประกอบ 12 ส่วนที่เ กี่ยวข้องกับกระบวนการ
แสวงหาข้อมูล (Aina, 2004) และแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลและ
ข้อมูลที่ต้องการใช้บริการรถรับส่งและบริการแลกเปลี่ยนดังแสดงในภาพที่ 2.3

ภาพที่ 2.3 แบบจาลองพฤติกรรมสารสนเทศ Wilson (1999)
ที่มา: Journal of documentation (1999) ปีที่ 55 ฉบับที่ 3 หน้า 251
จากภาพที่ 2.3 แบบจาลองของ Wilson (1999) ระบุว่า พฤติกรรมสารสนเทศครอบคลุม
พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 2 ด้าน คือ พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ และพฤติกรรมการ
ใช้สารสนเทศ โดยที่ผู้ใช้งานนั้นมีจุดผลักดันมาจากความต้องการสารสนเทศ (Information need)
ซึ่งในตัวแบบเรียกอย่างย่อว่า “Need” และเมื่อผู้ใช้งานเกิดความต้องการ ผู้ใช้ งานจึงต้องแสวงหา
สารสนเทศ โดยใช้ระบบหรือบริการสารสนเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบอย่างเป็นทางการหรือแหล่ง
สารสนเทศที่ ไม่ เป็ น ทางการ ซึ่ งในกระบวนการแสวงหาสารสนเทศ นอกจากระบบหรือ บริ การ
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สารสนเทศแล้ว ผู้ใช้ งานหรือผู้แสวงหาสารสนเทศยังอาจได้สารสนเทศด้วยการแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น
(Information exchange) และยั งสามารถส่ งหรือ ถ่ า ยโอนสารสนเทศที่ ได้ ไปให้ ผู้ อื่ น ด้ ว ยเช่ น กั น
(Information transfer) ผลที่ได้จากการแสวงหาสารสนเทศจากระบบหรือบริการสารสนเทศอาจเป็น
ความสาเร็จหรือความล้มเหลว นั่นคือ สามารถหาสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการของตนหรือไม่
สามารถหาสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของตนได้ หากไม่สามารถหาได้อาจต้องย้อนกลับ
ไปค้ น หาสารสนเทศอี กครั้ ง หลั งจากนั้ น เมื่ อ ได้ส ารสนเทศแล้ ว จะน าสารสนเทศที่ ได้ ไปใช้ ต าม
วัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานหรือผู้แสวงหาสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นสารสนเทศที่ได้จากระบบบริการหรือ
แหล่งสารสนเทศใดก็ตาม
นอกจากนี้เขายังระบุว่าองค์ประกอบในสภาพแวดล้อมมีบทบาทในพฤติกรรมการแสวงหา
ข้อมูลเช่นบริบทสถานการณ์ที่มีความต้องการเกิดขึ้นอุปสรรคที่ขัดขวางหรือเสริมสร้างการค้นหาและ
การแสวงหาข้อมูลเอง ดังนั้น ผลของ“กระบวนการของการแสวงหา” หรือ“การเข้าถึงแหล่งข้อมูล ”
ของผู้ ใช้ ข้ อมู ล ความต้ อ งการสามารถวั ด ได้ ในแง่ของความพึ งพอใจหรือ ไม่ พ อใจ นอกจากนี้ ยั งมี
รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลของผู้ใช้และคนอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูล นั่นคือบุคคลที่ตัวเองสามารถเป็นได้ทั้งช่องทางและแหล่งที่มาของข้อมูล (ไม่เป็นทางการ) ใน
หลายสถานการณ์ (ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน, 2557)
จากนั้นในปี ค.ศ. 1989 Ellis ได้เสนอแบบจาลองพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล โดยที่ Ellis
ได้อธิบายถึงพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลที่แตกต่างกันในแง่ของ "คุณลักษณะ" ซึ่งต่างกับขั้นตอนต่าง ๆ
การปฏิเสธป้าย “staging” ทาให้เขาแสดงนัยว่าพฤติกรรมไม่จาเป็นต้องเกิดขึ้นตามลาดับ แต่เฉพาะ
ข้อมูล ที่ กาลั งมองหากิจ กรรมของผู้ ห าข้อมู ลที่ จุดเฉพาะในเวลาที่ มีอิทธิพ ลต่อรูปแบบตาม (Ellis,
1989) โดยมีคุณลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) การเริ่ ม ต้ น (Starting) วิ ธี ใ ช้ เ พื่ อเริ่ ม ค้ น หาข้ อ มู ล หรื อ เป็ น การเริ่ ม ต้ น
กระบวนการแสวงหาสารสนเทศ โดยอาจเป็นการทางานชิ้นใหม่หรือสนใจศึก ษาหาความรู้ในเรื่อง
ใหม่ ซึ่งผู้แสวงหาสารสนเทศอาจเริ่มต้นจากการสอบถามเพื่อนร่วมงานหรือผู้รู้ การอ่านตาราพื้นฐาน
เรื่องนั้น ๆ เป็นต้น
2) การเชื่ อ มโยง (Chaining) เป็ น การเชื่ อ มโยงสารสนเทศจากการอ้ า งอิ งหรื อ
บรรณานุกรม โดยอาจเป็นการเชื่อมโยงย้อนหลัง (backward chaining) คือเชื่อมโยงจากรายการ
อ้ างอิ งหรื อ บรรณานุ ก รมในเอกสารที่ มี อ ยู่ หรื อ การเชื่ อ มโยงข้ า งหน้ า (forward chaining) คื อ
เชื่อมโยงว่ามีเอกสารใดอ้างถึงเอกสารที่มีอยู่บ้าง
3) การส ารวจเลื อ กดู ห รื อ การเรีย กดู (Browsing) เป็ น การค้ น หาโดยมี เรื่ อ งที่
ต้องการหรือสนใจอยู่อย่างกว้าง ๆ จึงต้องสารวจบริการเวียนสารบัญวารสารในสาขาวิชาที่สนใจ เพื่อ
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เลือกดูบทความที่อาจตรงกับความสนใจเฉพาะได้ เป็นการเลือกดูอย่างผ่าน ๆ ซึ่งต่างจากการค้น
แบบเฉพาะเจาะจง (specific searching) ที่ค้นจากหัวข้อหรือชื่อเรื่องโดยตรง
4) การแยกแยะ (Differentiating) เป็นการแยกแยะสารสนเทศที่แสวงหาได้ โดย
ใช้เกณฑ์ต่าง ๆ หรือใช้ความแตกต่างที่รู้จักกันในแหล่งข้อมูลเป็นวิธีการหรือเกณฑ์ในการกรองข้อมูลที่
ได้รับหรือแสวงหาได้
5) การตรวจสอบ (Monitoring) เป็นการตรวจตราวรรณกรรมหรือสารสนเทศที่อยู่
ในปัจจุบันหรือสารสนเทศใหม่ในสาขาวิชาหรือแวดวงวิชาการที่ตนสนใจและคุ้นเคย เช่น การติดตาม
จากรายชื่อหนังสือใหม่ของสานักพิมพ์ในสาขาวิชานั้น ๆ การติดตามอ่านวารสารบางรายชื่อทุกฉบับที่
ตีพิมพ์ การติดต่อสื่อสารกับนักวิจัยหรือนักวิชาการที่ตนรู้จัก เป็นต้น
6) การดึงสารสนเทศออกมา (Extracting) เป็นการดึงสารสนเทศที่ต้องการจาก
รายงานการวิจัย บทความ วารสาร หนังสือ ฐานข้อมูลดัชนี หรือเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งเป็น
สารสนเทศเพียงบางส่วนในเอกสารที่สามารถนาไปใช้ได้ทันที เช่น สถิติคากล่าวหรือคาพูดสาคัญ ผล
การศึกษา ผลวิจัย ฯลฯ ผู้แสวงหาสารสนเทศจาเป็นต้องระบุเอกสารที่มีสารสนเทศที่ต้องการเสียก่อน
จึงจะสามารถดึงสารสนเทศออกมาได้ ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการค้นหาหรือการแสวงหาข้อมูล
7) การยืนยัน (Verifying) เป็นการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ
เช่น อาจตรวจซ้าจากเอกสารหรือฐานข้อมูลอื่นว่าสารสนเทศตรงกันหรือไม่
8) การสิ้น สุดการแสวงหาสารสนเทศ (Ending) เป็นการแสวงหาสารสนเทศขั้น
สุ ดท้ ายเพื่ อเก็ บ รวบรวมสารสนเทศที่ แสวงหาได้ทั้ งหมดเข้าด้ว ยกั น และให้ เกิด ความแน่ ใจว่าได้
สารสนเทศในระดับที่ต้องการแล้ว ผู้แสวงหาสารสนเทศจะอยู่ในช่วงของกิจกรรมการเตรียมจัดทา
ต้นฉบับที่จะนาไปเผยแพร่ กิจกรรมในช่วงการจบ ได้แก่ การทาสรุป (Final summary) และการทา
บันทึก (Organizing note)
จากการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล ของ Ellis (1989) ได้แสดง "คุณลักษณะ” และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ของพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล ดังภาพที่ 2.4

ภาพที่ 2.4 กรอบแนวคิดและกระบวนการพฤติกรรมแสวงหาข้อมูลของ Ellis (1989)
ที่มา: Journal of documentation (1999) ปีที่ 55 ฉบับที่ 3 หน้า 255
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จากภาพที่ 2.4 จะเห็ น ว่า ลักษณะส าคัญประการหนึ่งของตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศของ Ellis (1989) ที่ เป็ น จุ ด แข็ ง ก็ คื อ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ตั ว แบบของคนอื่ น ๆ ที่
คล้ายคลึงกันในรูป แบบของพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่มีความหลากหลายที่นาไปใช้ในกระบวนการ
แสวงหา ค้นหาสารสนเทศ ตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ Ellis เป็นตัวแบบที่สาคัญ
เพราะว่า เป็นตัวแบบพื้นฐานของ การวิจัยเชิงทดลองและถูกนาไปใช้ในการศึกษาหลาย ๆ สาขา และ
หลากหลายกลุ่มผู้ใช้ การจาแนกพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ Ellis ในกลุ่มนักสังคมศาสตร์
ได้ แ นะน าว่ า ระบบการค้ น คื น สารสนเทศน่ า จะเป็ น ประโยชน์ ม ากขึ้ น โดยรวมถึ งลั ก ษณะของ
พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่สนับสนุนตัวแบบนี้โดยตรง
นอกจากนี้ Ellis (1989) ยังได้อธิบายว่า รายละเอียดความสัมพันธ์ภายใน หรือปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ ในตัวแบบจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เป็นลักษณะเฉพาะของพฤติกรรมต่าง ๆ
ในตัวแบบจึงไม่ได้เกิดขึ้นในลักษณะเป็นขั้นตอนที่ต้องเรียงลาดับเสมอไป
จากนั้นในปี ค.ศ. 1994 หรือปี พ.ศ. 2537 Wilson ได้มีการปรับแก้ไข แบบจาลองในปี ค.ศ.
1981 ใหม่ ซึง่ แบบจาลองนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบสามส่วน คือ บริบทของความต้องการข้อมูล,
อุป สรรคและกิ จ กรรม 8 ประการของ Ellis ในปี ค.ศ. 1989 ได้ แ ก่ การเริ่ม ต้ น (Starting), การ
เชื่อมโยง (Chaining), การสารวจเลือกดูหรือการเรียกดู (Browsing), การแยกแยะ (Differentiating),
การตรวจสอบ (Monitoring), การดึงสารสนเทศออกมา (Extracting), การยืนยัน (Verifying) และ
การสิ้นสุดการแสวงหาสารสนเทศ (Ending) (Wilson,1997) ผู้ใช้ข้อมูลความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ
บริบทคนบริบททางสังคมและบริบทสภาพแวดล้อม Wilson (1997) กล่าวว่า “ข้อมูลส่วนบุคคลความ
ต้องการประกอบด้วยสรีรวิทยาอารมณ์และสถานะทางปัญญา” นอกจากนี้เขายังชี้ให้เห็นว่าบริบท
ของข้อมูลที่ต้องการสามารถเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลทาให้เกิดอุปสรรคในการพฤติกรรมการค้นหา
ข้อมูลตามที่แสดงในภาพที่ 2.5

ภาพที่ 2.5 แบบจาลองพฤติกรรมสารสนเทศของ Wilson (1994)
ที่มา: Journal of documentation (1999) ปีที่ 55 ฉบับที่ 3 หน้า 252
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จากภาพที่ 2.5 จะเห็ น ว่า อุป สรรคหรือ ตัว แปรแทรกที่ เป็ น องค์ ป ระกอบของปั ญ หาและ
อุ ป สรรคได้ แ ก่ อุ ป สรรคส่ ว นบุ ค คล (ตั ว แปรอารมณ์ , ตั ว แปรการศึ ก ษาลั ก ษณะทางประชากร)
อุปสรรคทางสังคมหรือบทบาทที่เกี่ยวข้องกับ (ตัวแปรระหว่างบุคคล) และอุปสรรคด้านสิ่งแวดล้อ ม
(ตัวแปรทางเศรษฐกิจลักษณะแหล่งที่มา)
นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 2005 Wilson ยั ง เสนอว่ า พฤติ ก รรมการแสวงหาข้ อ มู ล นั้ น เป็ น
กระบวนการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนอื่น ๆ ดังนั้น ผู้หาข้อมูลที่มีพนักงานอยู่ในภายใต้บังคับ
บัญชา ก็จะต้องมีกลยุทธ์ในการ “ย้ายผ่านการแก้ปัญหาขั้นตอนของการรับรู้ปัญหา, การระบุปัญหา,
การแก้ไขปัญหาไปเป็นการแก้ปัญหาคาสั่ง” แทน
2.2.3 แหล่งสารและสื่อที่ใช้การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
ในการวิ จั ย เรื่ อ ง “พฤติ ก รรมการแสวงหาข้ อ มู ล และปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ การเลื อ กเรีย นใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร” ได้เลือกศึกษา
แหล่งสารและสื่อที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา ดังนี้
2.2.3.1 สื่อใหม่ (New Media) และ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
ความหมายของสื่อใหม่ (New Media)
E. M. Rogers (1986) นักทฤษฎีกลุ่มแนวคิดเทคโนโลยีเป็นตัวกาหนด ได้ให้ความหมายของ
สื่อใหม่ (New Media) ว่า เป็ น สื่ อหรือเทคโนโลยีที่จะเอื้ออานวยให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงข่าวสาร
ข้อมูลบนฐานของคนจานวนมากไปสู่คนจานวนมาก (Many to Many Basis) ผ่านระบบการสื่อสารที่
มี ค อมพิ ว เตอร์ (Computer) เป็ น ศู น ย์ ก ลาง Kawamoto (1997) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของสื่ อ ใหม่
(New Media) ว่ า หมายถึ ง ระบบที่ มี ก ารเชื่ อ มต่ อ ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ ระบบการสื่ อ สารของ
เครือข่ายในระดับโลก เป็นสื่อที่เกิดขึ้นจากปัจจัยที่หลากหลาย ได้แก่ เทคโนโลยี, ปัจเจกชน, ระบบ
เครือข่าย, ภาคอุตสาหกรรมและรวมทั้งชุมชนในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
Wertime and Fenwick (2551) ได้ให้นิยาม สื่ อใหม่ (New media) ว่า หมายถึง เนื้อหา
(content) ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยลักษณะสาคัญ ของเนื้อหาอยู่ในรูปแบบดิจิทัล ประกอบด้วย
“อิสระ 5 ประการ” (5 Freedoms) ได้แก่ (ณงลักษณ์ จารุวัฒน์ และ ประภัสสร วรรณสถิต, ผู้แปล,
2551)
1) อิส ระจากข้ อจ ากั ด ด้านเวลา (Freedom from Scheduling) เนื้ อ หาที่ อยู่ ใน
รูปแบบดิจิทัลทาให้ผู้บริโภคไม่จาเป็นต้องชมเนื้อหาต่าง ๆ ตามเวลาที่กาหนด โดยสามารถเลือกรับ
และส่งข่าวสารได้ในเวลาที่ตนต้องการ
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2) อิสระจากข้อจากัดด้านพรมแดน (Freedom from Geological Boundaries)
เนื้ อหาในรู ป แบบดิจิทั ล เป็ น เนื้ อหาที่ รับ ข้อมูล ข่าวสารได้ทั่ว โลกในเวลาอันรวดเร็ว ทาให้ ผู้ บริโภค
สามารถเลือกรับหรือค้นหาข้อมูลข่าวสารจากประเทศใดก็ได้ แล้วแต่ความต้องการของบุคคลแต่ละคน
3) อิสระจากข้อจากัดด้านขนาด (Freedom to Scale) มีเนื้อหาที่สามารถย่อหรือ
ปรับขยายขนาดหรือเครือข่ายได้ เช่น การปรับเนื้อหาให้เหมาะสมสาหรับการเผยแพร่ทั่วโลกหรือปรับ
ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงก็ได้
4) อิสระจากข้อจากัดด้านรูปแบบ (Freedom from Formats) เนื้อหาแบบดิจิทัล
ไม่จาเป็นต้องมีรูปแบบหรือลักษณะที่ตายตัว อย่างเช่น สื่อดั้งเดิม ตามมาตรฐานทางโทรทัศน์ สปอร์ต
โฆษณาต้องมีความยาว 30 วินาที สื่อสิ่งพิมพ์ต้องมีครึ่งหน้าหรือเต็มหน้า เป็นต้น แต่สื่อดิจิทัล ไฟล์
วิดี โอภาพที่ ถ่ายจากกล้ องในโทรศัพ ท์ มื อถื อแล้ ว นาลงไปไว้ในเว็บ ไซต์ จะมีค วามยาวหรือมีค วาม
ละเอียดของไฟล์เป็นเท่าไหร่ก็ได้
5) อิสระจากยุคนักการตลาดสร้างเนื้อหามาสู่ยุคนักบริโภคริเริ่มสร้างและควบคุม
เนื้ อ หาเอง (From Marketer-Driven to Consumer-Initiated, Created and Controlled) ด้ ว ย
พัฒนาการเทคโนโลยีดิจิทัล ทาให้เจ้าของสื่อไม่อาจควบคุมการแพร่กระจายของสื่อได้เหมือนอดีต
เนื้ อ หาที่ พ บในบล็ อ ก (Blog) หรื อ คลิ ป วิ ดี โ อในเว็ บ ไซต์ ข อง YouTube และสื่ อ ผสมใหม่ ๆ อาจ
สร้ า งสรรค์ จ ากผู้ บ ริ โ ภคคนใดก็ ไ ด้ เกิ ด เป็ น เนื้ อ หาที่ ส ร้ า งจากผู้ บ ริ โ ภค (Consumer-Created
Content) หรือเป็นคาพูดแบบปากต่อปากฉบับออนไลน์ (Online Word-of-Mouth) ที่แพร่กระจาย
ไปอย่างรวดเร็ว
ซึ่งสอดคล้องกับ ขวัญฤทัย สายประดิษฐ์ (2551) กล่าวถึงคุณลักษณะของสื่อใหม่ว่า สื่อใหม่
เป็นสื่อที่ตอบสนองความต้องการสารสนเทศได้ตามความต้องการ เปิดรับสารของผู้รับสารมากที่สุด
เพราะสื่อใหม่สามารถสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบรรจุเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารได้อย่างเป็น
ระบบ มีการค้นหาข้อมูลที่ต้องการง่าย อันจะส่งผลให้เกิดความสาเร็จในงานเผยแพร่และรวบรวม
ข้อมูลข่าวสารได้มากกว่า อีกทั้งยังใช้คุณสมบัติของระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผสมผสานสื่อต่าง ๆ ที่
เรียกว่าสื่อผสมผสาน
ประเภทของสื่อใหม่
ประเภทของสื่อใหม่ คือ รูปแบบเนื้อหาแบบดิจิทัลที่พบเห็นในปัจจุบัน และมีแนวโน้มว่าจะมี
บทบาทสาคัญมากยิ่งขึ้น ในอนาคต โดยสื่อใหม่แต่ละประเภทมีความโดดเด่นและแตกต่างกันตาม
ประโยชน์และวัตถุประสงค์ในการใช้สื่อประเภทสื่อใหม่ โดยที่ ปิยะพร เขตบรรพต (2559) ได้สรุป
ประเภทต่าง ๆ ของสื่อใหม่ (New media) ไว้ดังนี้
(1) เว็บไซต์ (Web site)
(2) อินเทอร์เน็ต (Internet)
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(3) อีเมล (E-mail)
(4) เทคโนโลยี ส าหรั บ อุ ป กรณ์ พ กพาหรื อ แพลตฟอร์ ม เคลื่ อ นที่ (Mobile
Platform)
(5) วิดีเกม และโลกเสมือนจริง
(6) ซีดีรอมมัลติมีเดีย
(7) ซอฟต์แวร์
(8) บล็อกและวิกิ
(9) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
(10)ตู้ให้บริการสารสนเทศ
(11)โทรทัศน์โต้ตอบ
(12)อุปกรณ์พกพาหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ พีดีเอ พอสแคสต์
(13)นวนิยายแบบข้อความหลายมิติ (Hypertext fiction)
จากนิยามข้างต้น สรุปได้ว่าสื่อใหม่ (New Media) หมายถึง สื่อที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีจากระบบแอนะล็อก (Analog System) หรือสื่อดั้งเดิม (Old media) มาเป็นระบบ
ดิจิทัล (Digital System) ในการทาหน้าที่ส่งสารได้หลายอย่างรวมกัน คือ ภาพ เสียง และข้อความไป
พร้อมกันและสามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลข่าวสารได้อย่างอิสระมากขึ้น
ความหมายของสื่อสังคมออนไลน์ (Social media)
พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ (2554) สื่อสังคมออนไลน์ คือ สื่อที่ผู้ส่งสารแบ่งปันสารซึ่งอยู่ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ไปยังผู้รับสารผ่านเครือข่ายออนไลน์โดยสามารถโต้ตอบกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร หรือ
ผู้รับสารด้วยกันเอง
สื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social Media) เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของเทคโนโลยี ที่ เ รี ย กว่ า เว็ บ 2.0
(Web 2.0) คือ เครื่องมือต่าง ๆ ที่ทางานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่
อนุญาตให้แต่ละ บุคคลเข้าถึง แลกเปลี่ยน สร้างเนื้อหา และสื่อสารกับบุคคลอื่น ๆ และการเข้าร่ วม
เครือข่ายออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีการนามาใช้ในการสื่อสารระหว่าง
บุ ค คลเพื่ อ การสื่ อ สารทางธุ ร กิ จ หรื อ การสื่ อ สารของหน่ ว ยงานราชการตลอดจนองค์ ก รต่ า ง ๆ
(Williamson & Andy 2013 อ้างถึงใน แสงเดือน ผ่องพุฒ, 2556)
สื่อสั งคมออนไลน์ (Social media) มีมากมายหลากหลาย โดย ภิ เษก ชัยนิรันดร์ (2553)
ได้แบ่งสื่อสังคมออนไลน์ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ที่ใช้กันบ่อย ๆ ไว้ดังนี้
1) บล็ อ ก (Blogging) บล็ อ กจั ดเป็ น สื่ อ สั งคมออนไลน์ ที่ ม าจาก Web + Log แล้ ว ลดรูป
เหลือ Blog คือ ประเภทของระบบการจัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS) ที่
อานวยความสะดวกให้ ผู้เขีย นบล็อกเผยแพร่และแบ่งปันบทความของตนเอง โดยผู้ เขียนจะเขียน
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บทความที่เรียกว่า “โพสต์” ของตัวเองลงในบล็อกซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเอง
โดยจุดเด่นของบล็อก คือ การสื่อสารถึงกันระหว่างผู้เขียนและผู้อ่านบล็อกผ่านการแสดงความคิดเห็น
(Comment) อย่างเป็นกัน เอง ซึ่ง เว็บไซต์ที่ผู้คนนิยมเข้าไปสร้างบล็อกของตนเอง ได้แก่ Blogger
(http://www.blogger.com) และ WordPress (http://wordpress.com)
2) ทวิตเตอร์และไมโครบล็อก (Twitter and Microblogging) ไมโครบล็อก เป็นรูปแบบ
หนึ่งของบล็อกที่มีการจากัดขนาดของการโพสต์ในแต่ละครั้ง ซึ่งทวิตเตอร์เป็นไมโครบล็อกที่ จากัด
การโพสต์ แ ต่ ล ะครั้ ง พิ ม พ์ ได้ ไม่ เกิ น 140 ตั ว อั ก ษร โดยเริ่ม แรกผู้ ที่ อ อกแบบทวิ ต เตอร์ (Twitter)
ต้องการที่จะให้ผู้ที่ใช้งานได้เขียนเรื่องราวของตนเองว่ากาลังทาอะไรอยู่ในขณะนั้น (What are you
doing) ในปัจจุบัน ทวิตเตอร์ (Twitter) ได้ถูกนาไปใช้ในทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์, การ
บอกต่อ, การเพิ่มยอดขาย หรือแม้กระทั่งเป็นเครื่องมือในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
นอกจากนั้นยังเป็นที่นิยมใช้งานของผู้คนเพราะใช้งานง่ายและใช้เวลาไม่มากนัก
3) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) เป็นสื่อที่ใช้เป็นเครือข่ายในการเชื่อมโยง
ผู้ใช้งานกับเพื่อน ๆ จนกลายเป็นสังคม ทั้งนี้ผู้ใช้จะเริ่มต้นสร้างตัวตนของตัวเองในรูปแบบของ “โพร
ไฟล์” (Profile) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว (Info), รูป (Photo), การจดบันทึก (Note), หรือการใส่
วิดีโอ (Video), และอื่น ๆ เว็บไซต์ที่มีลักษณะเป็น เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking)
อาทิเช่น Facebook, HI5, Myspace เป็นต้น นักการตลาดนิยมนาเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social
Networking) มาใช้ในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) อีกด้วย
4) การแบ่ งปั น สื่ อ ทางออนไลน์ (Media Sharing) เป็ น เว็บ ไซต์ ที่ ให้ ผู้ ใช้ ส ามารถท าการ
อัปโหลด (Upload) ไฟล์สื่อผสม (Multimedia) ขึ้นสู่เว็บไซต์เพื่อแบ่งปันข้อมูลแก่ ครอบครัว เพื่อนๆ
หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งในปัจจุบัน เป็นเว็บไซต์ ได้รับความนิยมมากเพราะด้วยความที่เป็น
สื่อผสมเองและเป็นช่องทางที่นักการตลาดนิยมนามาใช้ในการสร้างสื่อโฆษณาที่ถ่ายทอดผ่านเว็บไซต์
อาทิ เช่ น YouTube, Flickr เป็ น ต้ น ซึ่ งสามารถช่ ว ยลดต้ น ทุ น ในการเผยแพร่ สื่ อ โฆษณาจากรู ป
แบบเดิม
5) Social News and Bookmarking เป็นเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังบทความหรือเนื้อหาใด
ในอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้เป็นผู้ส่งและเปิดโอกาสให้คะแนนและทาการโหวตได้ เป็นเสมือนมหาชนช่วย
กลั่นกรองว่าบทความหรือเนื้อหาใดนั้นเป็นที่น่าสนใจที่สุด ในส่วนของ Social Bookmarking นั้น
เป็นการที่เปิดโอกาสให้คุณสามารถทาการ Bookmark เนื้อหาหรือเว็บไซต์ที่ชื่นชอบโดยไม่ขึ้นอยู่กับ
คอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ ง แต่สามารถทาผ่านออนไลน์ และเนื้อหาในส่วนที่เราทา Bookmark
ไว้นี้ สามารถที่จะแบ่งปันให้คนอื่น ๆได้ด้วย นักการตลาดจะใช้เป็นเครื่องมือในการบอกต่อและสร้าง
จานวนคนเข้ามายังที่เว็บไซต์หรือ Campaign การตลาดที่ต้องการ
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6) Online Forums ถือเป็นรูปแบบของ Social Media ที่เก่าแก่ที่สุด เป็นเสมือนสถานที่ที่
ให้ผู้คนเข้ามาพูดคุยในหัวข้อที่พวกเขาสนใจ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่อง เพลง หนัง การเมือง กีฬา สุขภาพ
หนังสือ การลงทุน และอื่น ๆ อีกมากมาย ได้ทาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงข้อมูลข่าวสาร
ตลอดจนถึงการแนะนาสินค้าหรือบริการต่าง ๆ นักการตลาดควรสนใจเนื้อหาที่พูดคุยใน Forums
เหล่านี้ เพราะบางครั้งอาจจะเป็นคาวิจารณ์เกี่ยวกับตัวสินค้าและบริการของเรา ซึ่งเราเองสามารถเข้า
ไปท าความเข้ าใจ แก้ ไขปั ญ หา ตลอดจนถึ งใช้ ส ร้า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ลู ก ค้ า เว็ บ ไซต์ ป ระเภท
Forums อาจจะเป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยเฉพาะ หรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่ง
ในเว็บไซต์เนื้อหาต่าง ๆ
2.2.3.2 สื่อมวลชน (Mass Media)
ความหมายของสื่อมวลชน (Mass Media)
ปรมะ สตะเวทิ น (2526) ได้ให้ คานิยามของ สื่ อมวลชน (Mass media) ไว้ว่า สื่ อมวลชน
หมายถึง สื่อที่สามารถนาสารจากผู้ส่ งสารไปสู่ผู้รับสารที่ประกอบด้วยคนจานวนมากได้อย่างรวดเร็ว
ภายในเวลาเดียวกันหรือในเวลาที่ใกล้เคียงกัน โดยทั่วไปสื่อที่เรียกว่า สื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ นิตยสาร และภาพยนตร์
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2527) ได้ให้คานิยามของ สื่อมวลชน (Mass media) ไว้ว่า สื่อมวลชน
หมายถึง สื่อที่ใช้ในการส่งสารจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไปยังผู้รับสารที่มีจานวนมากและอยู่ในต่างถิ่น
กัน ในเวลาเดียวกันหรือต่างเวลากัน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งสารซึ่งได้แก่ ข่าว ความรู้ ความคิดเห็น
ความบันเทิง แจ้งความ ฯลฯ ไปสู่มวลชนด้วยความรวดเร็ว เที่ยงตรงและประหยัด
Rogers & Shoemaker (1971) ได้ ใ ห้ ค านิ ย ามของ สื่ อ มวลชน (Mass media) ไว้ ว่ า
สื่อมวลชน คือ สื่ อที่สามารถเข้าถึงกลุ่ มผู้รับที่มีจานวนมากได้อย่างรวดเร็วเป็นการเพิ่มพูนความรู้
แพร่กระจายข่าวสาร รวมทั้งเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ฝังรากลึกซึ่งคุณสมบัติที่ดี 3 ประการของสื่อมวลชน
คือ
1. สามารถเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนจานวนมากได้ในเวลาที่รวดเร็ว
2. สามารถให้ความรู้และข่าวสารแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี
3. สามารถทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหากไม่มั่นคง
โดยในปี ค.ศ. 1948 Lasswell ได้อธิบายถึงบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนไว้ 3 ประการ
และต่อมา ในปี ค.ศ. 1960 Wilbur Schramm และ Charles R. Write ได้เพิ่มหน้าที่ประการที่ 4
ของสื่อสารมวลชน ซึ่ง Lasswell (1948) และ Schramm & Write (1975) (อ้างถึงใน เบญจวรรณ จาเริญ
พร, 2552) ไว้ดังนี้
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1. สอดส่องระวังระไวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Surveillance of the environment) หน้าที่
ด้านนี้ “แจ้งให้ทราบข่าวสาร” (to inform) หมายถึง การสอดส่องและติดตาม เก็บรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสมาชิกในสังคมมารายงานให้สมาชิกในสังคมได้ทราบ การเฝ้า
ระวังสังคมนั้น กล่าวคือ สื่อมวลชนคอยดูว่ามีเหตุการณ์ หรือ เรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในสังคมที่ผู้รับ
ความรู้ สื่อมวลชนก็เลือกมานาเสนอ มีการกลั่นกรองข่าวสารตามองค์ประกอบของข่าวมานาเสนอ
2. ประสานส่ ว นต่ า ง ๆ ของสั ง คมเพื่ อ แสดงปฏิ กิ ริ ย าตอบสนองต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
(Correlation of the parts of society in responding to the environment) หน้ า ที่ ด้ า นนี้ คื อ
“วิพากษ์วิจารณ์” สิ่งต่าง ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่สาคัญในสังคมพร้อมเสนอแนะวิธีการแก้ไขให้เกิดผลดี
ต่อสังคม ซึ่งอาจหมายถึงหน้าที่ในการชักจูง โน้มน้าวใจในการสื่อสารและหน้าที่นี้ยังตรงกับการให้
“แสดงความเห็น” คือเปิดโอกาสให้คนที่มีความคิดต่างกันได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ให้
เกิดความเข้าใจ เกิดการแก้ปัญหา นาสังคมไปสู่การพัฒ นาได้ หมายถึง หน้าที่ในการติดตาม ศึกษา
เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างถี่ถ้วน แล้วนามาชี้แจงเพื่อช่วยทาให้คนกลุ่มต่าง ๆ
ในสังคมที่แตกต่างกันเข้าใจกัน อยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันได้ด้วยความสงบเรียบร้อย
3. ถ่ายทอดมรดกทางสังคมจากรุ่นหนึ่งไปยังคนรุ่นหลัง ๆ (Transmission of the social
heritage from one generation to the next) หน้ า ที่ ด้ า นนี้ คื อ “การให้ ก ารศึ ก ษา” หมายถึ ง
หน้าที่ในการเผยแพร่ถ่ายทอด หรือสืบทอดความรู้ ค่านิยม ทัศนคติ และบรรทัดฐานของสังคมจากยุค
หนึ่งไปสู่อีกยุคหนึ่ง เพื่อให้วิทยาการศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีของสังคมนั้น ๆ คงอยู่ตลอดไป
4. การให้ความบันเทิง (Entertainment function) หมายถึง การเผยแพร่ ถ่ายทอดศิลปะ
ดนตรี ให้ความผ่อนคลายและคลายความตึงเครียดแก่ ปัจเจกบุคคลเพื่อสร้างความจรรโลงใจให้แก่
ประชาชนและการลดความล่มสลายของสังคมได้
ประเภทของสื่อมวลชน
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2527) ได้ จาแนกประเภทของสื่อมวลชนไว้เป็น 6 ประเภท ดังนี้
1. สิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร หนังสือ และสิ่งตีพิมพ์ประเภทอื่น ๆ
2. ภาพยนตร์ ทั้ งภาพยนตร์เรื่อ ง ภาพยนตร์ส ารคดี และภาพยนตร์ท างการศึ ก ษาบาง
ประเภท
3. วิทยุกระจายเสียง ได้แก่วิทยุที่ส่งรายการออกอากาศ ทั้งระบบ AM และ FM รวมไปถึง
ระบบเสียงตามสาย
4. วิทยุโทรทัศน์ เป็น สื่อทางภาพและทางเสียงที่เผยแพร่ออกไป ทั้งประเภทออกอากาศ
และส่งตามสาย
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5. สื่อสารโทรคมนาคม เป็นผลจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี มีการส่งข้อความ เสียง
ภาพ ตัวพิมพ์ สัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้หลากหลาย ครอบคลุมกิจการสื่อสารผ่านดาวเทียม
โทรภาพ โทรพิมพ์
6. สื่อวัสดุบันทึก ได้แก่ เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ แผ่นบันทึกเสียง แผ่นบันทึกภาพ
ซึ่งกลายเป็นสื่อมวลชน เพราะเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทาให้สามารถผลิตเผยแพร่ได้มาก
และรวดเร็ว
จากการศึกษาความหมาย หน้าที่ และประเภทสื่ อมวลชน แสดงเห็ นว่าสื่ อมวลชนแต่ล ะ
ประเภทนั้ น ท าหน้ า ที่ แ ตกต่ า งกั น ดั ง นั้ น การเลื อ กใช้ สื่ อ มวลชนก็ จ ะต้ อ งพิ จ ารณาในหลาย ๆ
องค์ประกอบเพื่อที่จะสามารถใช้สื่อมวลชนในแต่ละประเภทได้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร
นั่นคือ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
2.2.3.3 สื่อบุคคล (Personal Media)
ความหมายของสื่อบุคคล (Personal Media)
ปรมะ สตะเวทิน (2526) ได้ให้คานิยามความหมายของ สื่อบุคคล (Personal Media) ไว้ว่า
สื่อบุคคล หมายถึง ตัวคนที่นามาใช้สื่อสารกับผู้รับสารในลักษณะเผชิญหน้าทั้งในรูปของการสนทนา
หรือในรูปของการประชุมกลุ่ม ซึ่งการใช้สื่อบุคคลในการสื่อสารก่อให้เกิดผลดี คือ สามารถนาข่าวที่
ต้องการเผยแพร่ไปสู่ ผู้รับ สารได้โดยตรง และทาให้ การเผยแพร่ข่าวสารเป็นไปในลั กษณะที่ความ
ยืดหยุ่นปรับให้ผู้รับสารเป็นราย ๆ ได้และทราบความรู้สึกของผู้รับสารได้ทันที
สื่อบุ คคล (Personal Media) เป็นการใช้บุคคลเป็นสื่อในการติดต่อสื่อสาร สื่อบุคคลเป็น
วิธีการสื่อสารที่เก่าแก่ที่สุด ใช้กันตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์ขึ้นในโลก เป็นสื่อที่ใช้กันมากในกลุ่ม ประชาชน
ทั่ ว ไป เครื่ อ งมื อ ของสื่ อ บุ ค คลมี ทั้ ง ที่ ใ ช้ ค าพู ด หรื อ วั จ นภาษา (Verbal Language) และอวั จ น
ภาษา (None-Verbal Language) ในการสื่อความหมาย วิธีการสื่อสารด้วยบุคคลจะเป็นการใช้คาพูด
เป็ น หลั ก ด้ ว ยวิ ธี ก ารสนทนา อภิ ป ราย บรรยาย สาธิ ต ประชุ ม ผู้ ส่ ง สารและผู้ รั บ สารมั ก จะ
ติดต่อสื่อสารกันโดยตรง มีลักษณะเป็นการสื่อสาร 2 ทาง คื อ ผู้รับสารและผู้ส่งสารสามารถโต้ตอบ
ซักถามกันได้ แต่การใช้สื่อบุคคลต้องพึงระวังในเรื่องของการควบคุมข่าวสาร เพราะอาจจะมีการบอก
แบบปากต่อปาก (Word-of-mouth) ทั้งด้านที่เป็นผลดีต่อผลิตภัณฑ์หรือในทางกลับกันอาจจะเป็น
การทาลายผลิตภัณฑ์ได้เช่นกัน
คาพูด (Spoken Word) เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วและทุกคนต้องใช้
คาพู ด ในชี วิต ประจ าวัน ในงานอาชี พ ในชี วิต ส่ ว นตัว สื่ อ ค าพู ด จึ งเป็ น สื่ อ ที่ เก่ าแก่ ที่ สุ ด ชนิ ด หนึ่ ง
นอกจากนี้หากคาพูดนั้นพูดโดยบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สังคมยกย่องนับถือก็จะยิ่งเพิ่มน้าหนักในคาพูด นั้น
มากขึ้นเป็นเงาตามตัว การพูดจึงเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดชักนาความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ออกมา

29
ให้ผู้อื่นได้ทราบและเข้าใจ คาพูดจึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่จะทาให้มนุษย์เกิดความร่วมมือร่วมใจเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน แต่การใช้สื่อบุคคลต้องพึงระวังในเรื่องของการควบคุมข่าวสาร เพราะอาจจะมี
การบอกแบบปากต่อปาก (Word-of-mouth) ทั้งด้านที่เป็นผลดีต่อผลิ ตภัณ ฑ์ห รือในทางกลั บกัน
อาจจะเป็นการทาลายผลิตภัณฑ์ได้เช่นกัน
สื่อบุคคลหรือการสื่อสารด้วยคาพูดนั้น มี 2 แบบ คือ
1. แบบที่เป็นทางการ (Formal oral communication) เป็นการติดต่อสื่อสารที่มีระเบียบ
แบบแผน มีขั้นตอน เช่น การอภิปราย การบรรยาย การประชุม การประกาศข่าว การ
ให้สัมภาษณ์ การสัมมนา
2. แบบที่ไม่เป็นทางการ (Informal oral communication) เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่าง
บุคคลในองค์การตามกลุ่มสังคมหรือความชอบพอโดยตรง อาศัยความสนิทสนม คุ้ นเคย
การแนะนาจากเพื่อนฝูง การรู้จักเป็นการส่วนตัว โดยไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของการ
บริหารองค์การ เป็นลักษณะของการพบปะพูดคุยสนทนากัน การระบายความทุกข์ หรือ
การขอคาปรึกษากันในงานเลี้ยง ซึ่งจะเป็นลักษณะแบบปากต่อปาก ประสิทธิภาพของ
การติดต่อสื่อสารจะมีมาก หรือน้ อยขึ้นกับการยอมรับความเข้าใจ และความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในกลุ่มที่ไม่เป็นทางการด้วยกัน
ลักษณะเด่น ของสื่อบุ คคล คือ หากเป็นการสื่อสารแบบเห็นหน้าค่าตากัน (Face to face
Communication) ผู้ส่งสารสามารถวิเคราะห์ และประเมินผู้รับสารได้ทันทีว่าเข้าใจสิ่งที่ตนกาลังพู ด
อยู่หรือไม่ หากผู้รับสารไม่เข้าใจ ผู้พูดก็สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการพูดหรือลักษณะเนื้อหาให้ง่ายต่อ
ความเข้าใจของบุคคลที่เรากาลังสื่อสารได้ การใช้สื่อบุคคลจึงมีลักษณะของความยืดหยุ่น (Flexible)
มากกว่าการใช้สื่อประเภทอื่น และสามารถประเมินประสิทธิภาพการสื่อสารได้ทันที
ลักษณะของสื่อบุคคล แบ่งออกได้ดังนี้
- การพูดสนทนา เป็ นการสื่อสารของบุคคลโดยทั่วไปในวงสนทนา ซึ่งเป็นการสื่อสารกันใน
ชีวิตประจาวันทั่วไป
- การอภิป ราย เป็น การสื่อความโดยกลุ่มคนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ซึ่งเป็นการให้ความรู้ ความ
คิดเห็น และ ข้อเสนอแนะที่มีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน
- การบรรยาย เป็นการสื่อความเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจต่อเนื่องในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยผู้ฟัง
เป็นผู้รับสาร และผู้บรรยายเป็นผู้ให้สาร
- การประชุม เป็นการร่วมกันปรึกษาหารือกันในกลุ่มหรือทีมงานอย่างมีระบบและระเบียบวิธี
ทางการ ประชุ ม เช่น การยกมือ ก่ อนพู ดแสดงความคิ ดเห็ น มี ก ารจดบั น ทึ ก รายงานการ
ประชุม และมีประธานการประชุม
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- การฝึ ก อบรม เป็ น การให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจแก่ บุ ค คล เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ เพิ่ ม ขึ้ น และมี
ความสามารถขึ้นในเรื่องที่ได้รับการฝึกและอบรมมา
- การสั มมนา เป็ น กระบวนการสื่ อสารสองทาง ทั้ งให้ และรับความรู้ซึ่ งกันและกันระหว่าง
วิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา
- การพูดในที่ชุมชน เป็นการพูดในที่สาธารณะหรือชุมชนในวาระหรือโอกาสต่าง ๆ เพื่อเป็น
การสร้างความเข้าใจ ความรู้ ยกย่อง และยินดี ตลอดจนความเห็นอกเห็นใจในเรื่องราวต่าง ๆ
ข้อดีของสื่อบุคคล
1. เป็นสื่อที่ทุกคนมีอยู่แล้ว ไม่ต้องสิ้นเปลืองในการซื้อสื่อแบบสื่ออื่น ๆ
2. ทาให้ผู้พูดและฟังเห็นหน้าตา บุคลิก ลีลา ท่าทาง น้าเสียงประกอบการพูดซึ่งมีอิทธิพลในการ
ชักจูงและเร้าความสนใจได้มากกว่า
3. เป็นการสื่อสารสองทาง ทั้งผู้พูดและผู้ฟังสามารถโต้ตอบกันได้ทันที
4. ผู้พูดสามารถปรับเนื้อหาให้เหมาะกับผู้ฟังได้ทันท่วงที
5. เหมาะกับการเผยแพร่เรื่องราวที่ไม่สลับซับซ้อนหรือติดต่อสัมพันธ์กันเป็นการส่วนตัว
ข้อจากัดของสื่อบุคคล
1. ไม่มีความคงทนถาวร พูดแล้วก็ผ่านเลยไป
2. ไม่สามารถครอบคลุมผู้ฟังจานวนมาก ๆได้
3. หากผู้พูดขาดความสามารถในการพูดจูงใจ ก็จะทาให้การพูดล้มเหลวได้
4. เนื้ อ หาสาระที่ น ามาพู ด หากสลั บ ซั บ ซ้ อ นเกิ น ไป ท าให้ ผู้ ฟั ง ไม่ เ ข้ า ใจ ต้ อ งมี อุ ป กรณ์
ประกอบการพูด เช่น ภาพถ่าย ภาพสไลด์ ภาพยนตร์
5. เป็นสื่อที่ไม่มีหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจน
ช่องทางสื่อบุคคล มี 3 ชนิด ดังนี้
1. ช่องทางจากการแนะน า (Advocate Channels) เช่ น ตัว แทนของหน่ วยงานหรือองค์ก ร
พนักงานขาย ผู้ที่ทาหน้าที่ติดต่อกับผู้บริโภคโดยตรงและชักจูงให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ
2. ช่องทางผู้เชี่ยวชาญ (Expert Channels) คือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะ
ด้านในการให้ข้อมูลข่าวสารหรือคาแนะนาในการซื้อสินค้า เป็นช่องทางการสื่ อสารของสื่อ
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอย่างมาก
3. ช่องทางสังคม (Social Channels) เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวพันธ์ทางสังคมกับผู้รับสาร เช่น
เพื่ อ น ครอบครั ว หรื อ ผู้ น าทางความคิ ด เป็ น ช่ อ งทางสื่ อ บุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลมากที่ สุ ด ต่ อ
ผู้บริโภค
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (Service Marketing Mix)
2.3.1 วิวัฒนาการของแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
ความเป็ น มาของส่ ว นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซึ่ งเป็ น จุ ด เริ่ม ต้ น ของการ
สื่ อ สารการตลาด (Marketing Communication) (อรรถการ สั ต ยพาณิ ช ย์ , 2558) ถู ก กล่ า วขึ้ น
ครั้งแรกโดย Professor. James Culliton ในปี ค.ศ. 1948 จากการศึกษาต้นทุนทางการตลาดของ
ผู้ ผ ลิ ต ซึ่ ง ในขณะนั้ น ยั ง เรี ย กว่ า “Mixer of Ingredients” และได้ ให้ ค าจ ากั ด ความกั บ ผู้ บ ริ ห าร
การตลาดว่า
“ผู้บริหารด้านการตลาดเป็น “ผู้ตัดสินใจ” “ศิลปิน” “ผู้ผสมผสานส่วนประสม” บางครั้ง
ผสมผสานตามสูตรของคนอื่น ๆ บางครั้งผสมผสานด้วยสูตรของตัวเอง ในขณะที่บางครั้งเขาพร้อม
ปรั บ สู ตรอาหารที่ มีส่ วนผสมได้ทั นที และบางครั้งการทดลองกั บหรือคิดค้ นส่ วนผสมที่ ไม่ มีใครได้
พยายาม”
โดย Eavani and Nazari (2012) ได้อธิบายว่า การทาตลาดมักจะซับซ้อนและยากเนื่องจาก
ความหลากหลายของปัญหาที่เกิดขึ้น Harvard Business School of Business Research จึงได้มี
การศึกษาและทดลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการทาการตลาดมาอย่างต่อเนื่อง จากนั้นในปี ค.ศ. 1953 คา
ว่า “ส่วนประสมทางการตลาด” (Marketing Mix) ถูกใช้เป็นครั้งแรก โดย ศาสตราจารย์ Neil H.
Borden ในโอกาสกล่ าวสุ น ทรพจน์ เข้ ารับ ต าแหน่ งนายกสมาคมการตลาดอเมริ กั น (American
Marketing Association) และได้ใช้คานี้อีกครั้งในปี 1964 ในบทความเรื่อง The Concept of the
Marketing Mix ในวารสาร Journal of Advertising Research
ซึ่ ง ส่ ว นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) แบบเดิ ม ของ ศาสตราจารย์ Neil H.
Borden ประกอบไปด้ ว ยองค์ ป ระกอบทั้ งหมด 12 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ การวางแผนผลิ ต ภั ณ ฑ์
(Product planning), การกาหนดราคา (Pricing), การสร้างตราสินค้า (Branding), ช่องทางการจัด
จ าหน่ า ย (Channels of distribution), การขายส่ ว นบุ ค คล (Personal selling), การโฆษณา
(Advertising), การส่งเสริมการขาย (Promotions), บรรจุภัณฑ์ (Packaging), การสาธิต (Display),
การบริการ (Servicing), การจัดการทางกายภาพ (Physical handling) และการหาข้อเท็จจริงและ
การวิเคราะห์ (Fact finding and analysis) (Eavani & Nazari, 2012) ดังภาพที่ 2.6
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ภาพที่ 2.6 ตาราง Element of the marketing mix ของ Borden (1964)
ที่มา: Sixth Edition The Marketing Book By (Baker & HART, 2008) P. 249
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ซึ่ง อรรถการ สั ตยพาณิ ชย์ (2558) ได้อธิบายว่า Neil H. Borden เป็น ศาสตราจารย์ ด้าน
การตลาดและการโฆษณา ของ Harvard Business School และเคยดารงต าแหน่ งเป็ น ประธาน
สมาคมการตลาดอเมริ กั น (The American Marketing Association) จึ ง ท าให้ เ ขามองเห็ น
ความสั มพั น ธ์ร ะหว่างการตลาดที่ต้ องมีก ารโฆษณาในการส่ งเสริม ให้ กลุ่ ม เป้ าหมายได้รับ รู้ข้อมู ล
ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ได้ใช้โฆษณาเป็นศูนย์กลางของโครงสร้างทางการตลาดโดยรวมของ
องค์กร เนื่องจากเขาเห็นว่าโฆษณาเป็นองค์ประกอบที่นามาซึ่งผลกาไรให้กับองค์กรธุรกิจ
จากนั้ น ในปี ค.ศ. 1960 Edmund Jerome McCarthy (McCarthy, 1960) นั ก วิ ช าการ
การตลาดจากมหาวิท ยาลั ย มิ ชิ แ กนสเตท ได้ ชี้ แ จงแนวคิ ด ของ Borden (1965) และอธิ บ ายการ
ผสมผสานด้านการตลาดว่าเป็นอย่างไร มีการรวมปัจจัยทั้งหมดไว้ในคาสั่งของผู้จัดการฝ่ายการตลาด
เพื่ อท าหน้ าที่ตอบสนองความต้องการของผู้ บริโภคและได้จัดองค์ป ระกอบ 12 องค์ประกอบของ
ศาสตราจารย์ Neil H. Borden เป็ น 4 องค์ประกอบ หรือ 4Ps และได้ตีพิมพ์ล งในหนังสื อ Basic
Marketing: A Managerial Approach (Sanghvi V, 2014) ท าให้ แ นวคิ ด เรื่ อ งส่ ว นประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย โดยเขาได้แบ่งส่วนประสมทางการตลาด 4
องค์ประกอบหรือ 4Ps ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจาหน่าย
(Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ดังภาพที่ 2.7

ภาพที่ 2.7 Model ส่วนประสมทางการตลาดของ McCarthy (1960)
ที่มา: หนังสือการตลาดจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ ของ สิทธิ์ ธีรสรณ์ หน้า 33
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ในปี 1995 สมาคมการตลาดอเมริกัน นิยามคาว่า “ส่วนประสมทางการตลาด” (Marketing
Mix) ว่าเป็นส่วนประสมของตัวแปรทางการตลาดที่บริษัทควบคุมได้และเป็นสิ่งที่บริษัทใช้เพื่อให้บรรลุ
ยอดขายในตลาดเป้าหมายตามที่ต้องการ ผู้ทาการตลาดควบคุมส่วนประสมทางการตลาดโดยกาหนด
สัดส่วนขององค์ประกอบแต่ละส่วนอย่างเหมาะสมเพื่อให้บริษัทสามารถดาเนินธุรกิจของตนให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด
โดยธุ ร กิ จ ที่ ป ระสบความส าเร็ จ จะติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวและความเป็ น ไปของ
สภาพแวดล้อมและปรับเปลี่ยนส่วนประสมทางการตลาดโดยจัดสรรงบประมาณทางการตลาดสาหรับ
องค์ประกอบแต่ละส่วนให้เหมาะสมที่สุด เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในทุกโอกาส ซึ่งประโยชน์
ดังกล่าวอาจจะอยู่ในรูปยอดขาย กาไรหรือการบรรลุเป้าหมายของบริษัทด้านอื่น ๆ
สาหรับแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของ McCarthy เหมาะกับที่จะใช้ในการวางแผน
การตลาดให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี มู ล ค่ าไม่ ม ากนั ก ส าหรั บ ในส่ ว นของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เป็ น ประเภทการ
ให้บริการนั้นจะมีลักษณะบางประการที่แตกต่างออกไปที่ทาให้ผู้ทาการตลาดต้องปรับเปลี่ยนส่วน
ประสมทางการตลาดให้เหมาะสมกันมาโดยตลอด ซึ่งในช่วงปี ค.ศ. 1980 มีนักวิจัยหลายคนได้ทาการ
เสนอ “P” ที่เป็นส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ เพื่อให้การทาการตลาดสาหรับธุรกิจ
บริการนั้นประสบความสาเร็จ โดยในปี ค.ศ. 1987 Fershtman Judd ได้เสนอ “P” ตัวที่ 5 นั่นคือ
“People” และ ในปี ค.ศ. 1980 Booms และ Bitner ได้เพิ่ม 3 Ps ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้มีส่ วนร่วม
(Participants) ปั จ จั ย ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพ (Physical evidence) และปั จ จั ย ด้ า นลั ก ษณะ
กระบวนการ (Process) ไปยั งต้ น ฉบั บ 4 Ps และพั ฒ นาแนวคิ ด ส่ ว นประสมทางการตลาดของ
McCarthy เพื่อใช้แนวคิดการผสมผสานด้านการตลาดเพื่อ ธุรกิจบริการจึงเรียกว่า “ส่วนประสมทาง
การตลาดสาหรับธุรกิจบริการ” (Service Marketing Mix: 7Ps) ซึ่งมีแบบจาลองดังภาพที่ 2.8
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ภาพที่ 2.8 แบบจาลองส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ
(Service Marketing Mix: 7Ps Model) ในปี ค.ศ. 1980 ของ Booms และ Bitner
ที่มา: http://thaimarketing.in.th/2014/11/11/service-marketing-mix/
ต่อมาในปี ค.ศ. 1999 Lovelock และ Wright ได้มีการศึกษาและเสนอ “P” ตัวที่ 8 นั่นคือ
ผลผลิ ตและคุณ ภาพ (Productivity and Quality) เพื่ออธิบายแนวคิดการจัดการงานบริการแบบ
บู ร ณาการ ท าให้ กลายเป็ น 8Ps และเรีย กว่า “ส่ ว นประสมทางการตลาดส าหรับ ธุรกิ จบริก าร”
(Service Marketing Mix: 8Ps) ซึ่งมีแบบจาลองดังภาพที่ 2.9
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ภาพที่ 2.9 แบบจาลองส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ
(Service Marketing Mix: 8Ps) ในปี ค.ศ. 1999 นาเสนอโดย Lovelock และ Wright
ที่มา: http://www.business-fundas.com/2011/the-8-ps-of-services-marketing/
2.3.2 ความหมายส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
คอตเลอร์ (2546) ได้ อ ธิ บ ายว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึ ง
เครื่ อ งมื อ ทางการตลาดที่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ซึ่ ง กิ จ การผสมผสานเครื่ อ งมื อ เหล่ า นี้ ให้ ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึ งพอใจให้ แก่ก ลุ่ มลู ก ค้าเป้ าหมาย โดยส่ ว นประสมทาง
การตลาดจะประกอบไปด้ ว ยทุ ก สิ่ งทุ ก อย่ างที่ กิ จ การใช้ เพื่ อ ให้ มี อิ ท ธิ พ ลโน้ ม น้ าวความต้ อ งการ
ผลิตภัณฑ์ของกิจการจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
สุ ด าดวง เรื อ งรุ จิ ร ะ (2540) ได้ อ ธิ บ ายความหมายของส่ ว นประสมทางการตลาด ไว้ ว่ า
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ องค์ประกอบที่สาคัญในการดาเนินการตลาดเป็น
ปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้และกิจการหรือว่าธุรกิจนั้นจะต้องสร้างส่วนประสมทางการตลาดที่
เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด
เสรี วงษ์ ม ณ ฑา (2547) ได้ อ ธิ บ ายความหมายของ ส่ ว นประสมทางการตลาด ว่ า
ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ซึ่งใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความ
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พึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายหรือเป็นเครื่องมือที่ใช้ร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการติดต่อสื่อสาร
ขององค์กร
ธงชั ย สั น ติ ว งษ์ (2531) ได้ อ ธิ บ ายความหมายของส่ ว นประสมทางการตลาดไว้ ว่ า
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) การผสมที่เข้าได้เป็นอย่างดีเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกันของ
การกาหนดราคา ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย การส่งเสริมการขาย และระบบการจัดจาหน่าย ซึ่งได้มีการจัด
ออกแบบเพื่อใช้สาหรับการเขาถึงกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการ
เสริมยศ ธรรมรักษ์และคณะ (2556) ได้อธิบายความหมายของส่วนประสมทางการตลาด ไว้
ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การที่ธุรกิจตัดสินใจเลือกตัวแปรต่าง ๆ ทาง
การตลาดที่สามารถควบคุมได้มาใช้ในการดาเนินการวางแผนการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าในตลาดเป้าหมายที่เลือกสรรในช่วงเวลาที่กาหนด
ฉัต ยาพร เสมอใจ (2549) ได้ อ ธิบ ายถึ งความหมายของ ส่ ว นประสมทางการตลาด ของ
McCarthy อ้ า งถึ ง ใน แซมฮิ ล ล์ แ ละเกลน น์ , (2543: 16) ว่ า ส่ ว นป ระสมทางการตลาด
(Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ที่บริษัทใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกลายเป็นหลักการพื้นฐานที่นักการตลาดนิยมใช้จนถึงปัจจุบัน
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2546) ได้อธิบายความหมายของ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไว้
ว่า “ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ การ” (Service Marketing Mix) คื อ เครื่อ งมื อหรือ ปั จ จัย ทาง
การตลาดที่ควบคุมได้ที่ธุรกิจต้องใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิด ความต้องการสินค้าและบริการของ
ตน
ดังนั้น ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไว้ว่า “ส่วนประสมทางการตลาดบริการ” (Service
Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรือว่าปัจจัยในด้านต่าง ๆ ของธุรกิจบริการ ที่สามารถควบคุมได้ที่
ธุรกิจเลือกมาใช้ในการวางแผนการตลาดให้สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้
สาหรับธุรกิจบริการ (Service Business) มีความแตกต่างจากธุรกิจสินค้าอุปโภคและบริโภค
ทั่ ว ไป เพราะมี ทั้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จั บ ต้ อ งได้ (Tangible Product) และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้
(Intangible Product) กลยุทธ์การตลาดที่นามาใช้ ในการสื่อสารกับธุรกิจการบริการจาเป็นที่จะต้อง
จัดให้มีส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างจากการตลาดโดยทั่วไปและหัวใจของธุรกิจบริการอยู่ที่การ
บริหารความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ นั่นคือ ส่วนประกอบที่เป็นปัจจัยในการวางแผนการตลาดใน
สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารโดยมากแล้ ว หากเป็ น สิ น ค้ า จะมี ส่ ว นประสม 4 ปั จ จั ย คื อ สิ น ค้ า /บริ ก าร
(Product/Service) ราคา (Price) ช่ อ ง ทางการจ าหน่ า ย (Place/Distribution Channel) และ
กิจกรรมการส่งเสริมการขาย (Promotion) แต่สาหรับส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการนั้น
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บริการจะมีความแตกต่างจากส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าธรรมดาทั่ว ๆ ไป เพราะต้องมีการ
เน้ น และให้ ค วามส าคั ญ กั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร (People) กระบวนการให้ บ ริ ก าร (Process) และ
สภาพแวดล้อมในการให้บริการ (Physical Evidence) รวมถึง ผลผลิตและคุณภาพ (Productivity
and Quality) ของการบริการ ส่วนประสมทางการตลาดสาหรับตลาดบริการ ซึ่งบริการ (Service)
เป็นกิจกรรมที่สนองต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าจะเห็นได้ว่า
ก่อนที่จ ะมีการซื้อ ผู้ ซื้อจะต้องพยายามวางกฎเกณฑ์ เกี่ยวกับคุณ ภาพ และประโยชน์ที่ จะได้จาก
บริการที่จะได้รับ ผู้ขายต้องสร้างความเชื่อมั่น โดยจะต้องพยายามหาหลักประกันให้ผู้ซื้อสามารถทา
การตัดสินใจได้เร็วขึ้น (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2546) โดยการสื่อสารปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ต่าง ๆ ให้ผู้บริโภคได้รับทราบ สาหรับส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 8 หรือ 8Ps หรือ “ส่วนประสม
ทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ” (Service Marketing Mix) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.3.2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
Kotler & Armstrong (2554) ได้อธิบายความหมายของผลิตภัณฑ์ (Product) ว่า ผลิตภัณฑ์
หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่เสนอให้แก่ตลาด เพื่อสร้างความสนใจ การเป็นเจ้าของ การใช้หรือการบริโภค
โดยจะต้องตอบสนองความต้องการและความจาเป็น อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ไม่ได้หมายรวมถึงเพียง
สินค้าที่จับต้องได้แต่ผลิตภัณฑ์ หมายถึง วัตถุทางกายภาพ บริการ เหตุการณ์ บุคคล สถานที่ องค์การ
แนวความคิด หรือสิ่งต่าง ๆ ข้างต้นรวมกัน (วารุณี ตันติวงศ์วาณิชและคณะ, ผู้แปล, 2554)
Kotler & Armstrong (2554) ได้พิจารณาลั กษณะและคุณ สมบัติของผลิ ตภัณ ฑ์ ประเภท
บริการไว้ 4 ประการ คือ ไม่สามารถจับต้องได้ ไม่สามารถแบ่งแยกได้ มีความแตกต่างและไม่สามารถ
เก็บไว้ได้ โดยสรุปลักษณะและคุณสมบัติดังภาพที่ 2.10

ภาพที่ 2.10 คุณลักษณะ 4 ประการของบริการ (Service) ของ Kotler (2005)
ที่มา: หนังสือหลักการตลาดฉบับมาตรฐาน (วารุณี ตันติวงศ์วาณิชและคณะ, ผู้แปล, 2554) หน้า 139
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จากภาพที่ 2.10 คุณลักษณะ 4 ประการของบริการ (Service) จะเห็นได้ว่าบริการนั้นเป็น
สินค้าที่ไม่สามารถจับต้องได้ (Service intangibility) ลูกค้าไม่สามารถเห็น ชม ชิม หรือดมกลิ่นสินค้า
ได้ก่อนที่ จะซื้อการบริการ ในเวลาเดียวกันก็ไม่สามารถแบ่งแยกได้ (Service inseparability) คือ
ลูกค้าไม่สามารถแยกบริการจากผู้ผลิตหรืออีกนัยหนึ่ง คือ บุคคลเป็นส่วนหนึ่งของการบริการ และการ
คุณภาพของการบริการนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ในการให้บริการ นั่นคือ ความ
แตกต่ า งกั น ของบริ ก าร (Service Variability) อี ก ทั้ ง บริ ก ารนั้ น ไม่ ส ามารถเก็ บ ไว้ ไ ด้ (Service
perishability) คือกิจการไม่สามารถเก็บบริการไว้ขายหรือใช้งานภายหลังได้ เนื่องจากคุณ ค่าของ
บริการนั้นเกิดขึ้นเมื่อมีการบริการเท่านั้น
ในส่วนของวงจรชีวิตของสินค้า (Goods) และบริการ (Service) นั้นจะมีวงจรชีวิตที่สั้นหรือ
ยาวแตกต่างกัน ออกไป ขึ้นอยู่กับประเภทสิ นค้า ลักษณะของสินค้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง แต่
สาหรับ ธุรกิจบริการแล้ว การบริการ (Service) มักจะมีวงจรชีวิตที่ยาวกว่าผลิตภัณ ฑ์ที่เป็นสินค้า
(Goods) เนื่องจาก สินค้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่เสมอ ๆ เพื่อสร้างความแปลกใหม่กับ
ลูกค้า ส่วนการบริการ (Service) นั้นโดยธรรมชาติเป็นสินค้าที่ไม่มีตัวตน จับต้องไม่ได้ทาให้เกิดการ
เปลี่ ยนแปลงได้ช้ากว่าสิน ค้า (Goods) ซึ่ง Kotler (1997) ได้แสดงการเปรียบเทียบวงจรชีวิตของ
สินค้า (Goods) และบริการ (Service) ไว้ดังภาพที่ 2.11

ภาพที่ 2.11 การเปรียบเทียบวงจรชีวิตของสินค้าและบริการ ของ Kotler (1997)
ที่มา: หนังสือการตลาดบริการ (Service Marketing) ของ ธธีธรณ์ ธีรขวัญโรจน์ (2546) หน้า 65
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จากภาพที่ 2.11 การเปรียบเทียบวงจรชีวิตของสินค้า (Goods) และบริการ (Service) ของ
Kotler (1997) แสดงให้เห็นว่า ช่วงแนะนา ช่วงเริ่มเติบโต ช่วงเติบโตเต็มที่ของสินค้า (Goods) และ
บริการ (Service) นั้นจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่อาจจะไม่ใช่เส้นเดียวกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า
(Goods) และบริการ (Service) นั้น ๆ แต่ช่วงการถดถอยของการบริการนั้นจะยาวนานกว่า ถึงแม้ว่า
ช่วงถดถอยของการบริการนั้ น จะยาวนานแต่ไม่ได้ห มายความว่าธุรกิจบริการนั้ น ไม่จาเป็ นที่ ต้อ ง
พัฒ นาการบริการ สร้างความแปลกใหม่หรือว่าเพิ่มสีสันให้กับการบริการเลย ธุรกิจจะต้องไม่ลืมว่า
พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้านั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ดังนั้น การกาหนดกลยุทธ์การบริหารการตลาดไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจที่ผลิตสินค้าหรือบริการ
จะต้องคานึ งถึงลู กค้ามาเป็ น อัน ดับ แรก กล่ าวคือ ในการวางแผนเกี่ยวกับ ผลิ ตภัณ ฑ์ ธุรกิจจะต้อง
พิจารณาถึง “ความจาเป็นและความต้องการของลูกค้า” (Consumer’s needs or wants) ที่มีผลต่อ
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เป็นหลัก เพื่อที่ธุรกิจจะสามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
ได้มากที่สุด โดยเฉพาะในตลาดที่มีการแข่งขันสูงที่ทาให้นักการตลาดจะต้องมุ่งเน้นการทาการตลาด
เฉพาะส่วน (Niche Market) การเข้าใจถึงหลักความต้องการของลูกค้าและสามารถตอบสนองความ
ต้องการเหล่านั้นของลูกค้าได้ โดยที่ลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าจากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ธุรกิจก็
จะสามารถสร้างให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและความภักดีต่อสินค้าได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ในธุรกิจบริการนั้น
มีความแตกต่างจากสิ น ค้าทั่ ว ๆ ไป ทั้ งในด้านรูป แบบและการดาเนิ นงาน ดังนั้น กลยุทธ์ ในด้าน
ผลิตภัณฑ์สาหรับธุรกิจบริการนั้นจึงมีความแตกต่างกันไปด้วย
2.3.2.2 ปัจจัยด้านราคา (Price)
Kotler & Armstrong (2554) ราคา (Price) หมายถึ ง จ านวนรวมของคุ ณ ค่ า ทั้ ง หมดที่
ผู้บริโภคยอมจ่ายเพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่ได้รับของการมีหรือการใช้สินค้า (Goods) หรือบริการ
(Service) และราคาเป็นปัจจัยหลักที่กระทบต่อการตัดสินใจเลือกของผู้ซื้อ (วารุณี ตันติวงศ์วาณิชและ
คณะ, ผู้แปล, 2554)
สาหรับการวางแผนด้านราคา (Price) นอกเหนือจากต้นทุนในการผลิต, การให้บริการและ
การบริหารแล้ว สิ่งที่ธุรกิจจะต้องคานึงและพิจารณา นั่นก็คือ ต้นทุน (Cost) ของลูกค้าเป็นหลักด้วย
โดยที่ธุรกิจ ต้องพยายามลดต้น ทุน และภาระที่ลู กค้าต้องรับผิ ดชอบ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
ผลิตภัณฑ์บริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ในการที่ธุรกิจพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ของลูกค้าค่าใช้จ่ายเหล่านั้นจะกลายมาเป็นต้ นทุนของธุรกิจเองโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับกลุ่ม
ลูกค้าที่ชอบซื้อสินค้าราคาต่า
ดังนั้น การกาหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจนและ
ง่ายต่อการจาแนกระดับบริการที่ต่างกัน วิธีการตั้งราคาการบริการสาหรับธุรกิจบริการนั้นมี 3 วิธีใหญ่
ๆ (Zeithaml and Bitner, 1996) (อ้างถึงใน ธธีธรณ์ ธีรขวัญโรจน์, 2546) ดังนี้
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1) การตั้ ง ราคาตามต้ น ทุ น (Cost-based pricing) เป็ น การตั้ ง ราคาโดยอาศั ย
ต้นทุนการให้บริการเป็นหลักในการคิดราคาและบวกกาไรที่ต้องการ โดยที่คิดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ ก ารนั้ น ๆ ทั้ งหมดและรู ป แบบการคิ ด ราคาก็ อ าจจะแตกต่ างกั น ไปตามรู ป แบบของการ
ให้บริการ ส่วนกาไรที่ต้องการนั้นก็ขึ้นอยู่กับกิจการนั้น ๆ ว่าต้องการสร้างราคาสูงหรือว่าราคาต่า โดย
อาจจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการ ชื่อเสียง ของกิจการ เป็นต้น
2) การตั้งราคาตามการแข่งขัน (Competition-based pricing) การตั้งราคาใน
รูปแบบนี้ธุรกิจจะต้องมีความมั่นใจว่าคุณภาพในการบริการของตนนั้นสูงกว่าคู่แข่งหรือในทางตรงกัน
ข้ามธุรกิจอาจจะตั้งราคาการบริการนั้นไว้ต่าหากคุณภาพการบริการของธุรกิจตนเองนั้นด้อยกว่า ใน
บางครั้งธุรกิจอาจจะอยู่ในช่วงการเริ่มต้นกิจการ การเริ่มต้นแข่งขันหรือการส่งเสริมการขายก็สามารถ
ที่จะตั้งราคาต่ากว่าคู่แข่งได้ แต่ในบางธุรกิจอาจจะตั้งราคาเท่ากับของคู่แข่งเพื่อเป็นการแข่งขันแบบ
เผชิญหน้าซึ่งการตั้งค่าบริการแบบนี้มักพบในธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงมากจนการบริการนั้นลูกค้ามี
ความคุ้นเคยและหาได้ง่าย
3) การตั้งราคาตามการรับรู้ (Perceived-value pricing) เป็นการตั้งราคาตามการ
รับรู้คุณค่าของบริการในสายตาหรือความรู้สึกของลูกค้า หากลูกค้ามีความรู้สึกว่าบริการนั้นมีคุณภาพ
การให้บริการสูง มีภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดี คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป การตั้งราคาของการบริ การก็จะ
สูงตามไปด้วย ส่วนลูกค้าเน้นการประหยัด แค่คุ้มค่า มีคุณภาพในการบริการได้ตามมาตรฐาน การตั้ง
ราคาของการบริการก็จะต่า
2.3.2.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place/Channel Distribution)
ยุพาวรรณ วรรณวาณิ ชย์ (2551) ได้อธิบายความหมายของช่องทางการจัดจาหน่ายไว้ว่า
ช่องทางการจัดจาหน่าย หมายถึง การเคลื่อนย้ายบริการ (Service) จากธุรกิจไปสู่ผู้บริโภคด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสม
ช่องทางการจัดจาหน่าย เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการนาเสนอ
บริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่นาเสนอ โดย
ที่การจัดจาหน่ายนั้นจะต้องพิจารณาถึง ความสะดวกสบาย (Convenience) ในการรับการบริการ
การส่งมอบสู่ลูกค้า สถานที่ ทาเลที่ตั้ง (Location) ช่องทางในการนาเสนอบริการ (Channels) และ
เวลา (Times) ในการส่งมองบริการให้กับลูกค้า ให้ลูกค้าเข้าถึงการบริการของธุรกิจได้ง่ายที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้ในเวลาและสถานที่ที่ลูกค้าเกิดความสะดวกที่สุด
การเลื อกช่ องทางในการน าส่ ง (Delivery) บริก ารที่ เหมาะสมขึ้ น อยู่ กับ ลั ก ษณะของการ
บริการแต่ละประเภทและการหาช่องทางในการจัดจาหน่าย (Channel Distribution) ที่เหมาะสมจึง
มีความสาคัญที่ต้องพิจารณาถึงทาเลที่ตั้ง (Location) เนื่องจากการบริการบางประเภทลูกค้าอาจจะ
ต้องเดินทางไปถึงสถานที่ที่ให้บริการด้วยตนเอง จึงต้องอาศัยอาคารและสถานที่ที่เหมาะสมในการที่
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จะส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้า (Service Delivery) สุดท้าย คือ เวลาในการรับและให้บริการนั้นจะต้อง
คานึงถึงการใช้บริการของลูกค้าเป็นหลักและกาหนดเวลาในการบริการให้เหมาะสม ซึ่ง Zeithaml &
Bitner (1996) อ้ า งถึ ง ใน ธธี ธ รณ์ ธี ร ขวั ญ โรจน์ (2546) ได้ แ บ่ ง ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย
(Place/Channel Distribution) ออกเป็น 4 วิธี ดังนี้
1) การให้บริการผ่านร้าน การให้บริการแบบนี้เป็นแบบที่ทากันมานาน ให้บริการ
ด้วยการเปิดร้านตามตึกแถวในชุมชนหรือห้างสรรพสินค้า แล้วขยายสาขาออกไปเพื่อให้บริการลูกค้า
ได้ทั่วถึง โดยร้านค้าประเภทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทาให้ผู้รับบริการหรือว่าลูกค้ามาพบกับผู้ให้บริการ ณ
สถานที่ใดสถานที่หนึ่งโดยการเปิดร้านขึ้นมานั่นเอง
2) การให้บริการถึงบ้านลูกค้าหรือสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ การให้บริการแบบนี้เป็น
การให้บริการโดยการส่งพนักงานออกไปให้บริการลูกค้าถึงบ้านหรือสถานที่ที่ลูกค้าต้องการตามความ
สะดวก การให้บริการแบบนี้ธุรกิจไม่จาเป็นที่จะต้องมีการเปิดร้านหรือจัดตั้งสานักงานที่หรูหรา
3) การให้ บ ริ การผ่ านตัวแทน การให้ บริการแบบนี้เป็ นการขยายธุรกิจด้วยการ
ขายแฟรนไชส์หรือจัดตั้งตัวแทนในการให้บริการ เพื่อให้การบริการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง
ขึ้น เช่น KFC, McDonald, โรงแรม เป็นต้น
4) การให้ บ ริ ก ารผ่ านทางอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ การให้ บ ริก ารแบบนี้ เป็ น รูป แบบการ
บริการที่ค่อนข้างใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดต้นทุนจากการจ้างพนักงาน เพื่อทาให้การ
บริการนั้นสะดวก รวดเร็วและสามารถทาได้ตลอดเวลา
เนื่ องจากการบริการนั้ นเป็ นกระบวนการที่มีลูกค้าเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในกระบวนการด้วย
มากกว่าสินค้า (Goods) ทั่วไปและการบริการ (Service) บางประเภทนั้นลูกค้าต้องเกี่ยวข้องอยู่ใน
กระบวนการแทบจะตลอดเวลา ดังนั้น กระบวนการในการส่งมอบบริการจึงควรได้รับการพิจารณา
อย่างละเอียดรอบคอบเพราะเป็นส่วนสาคัญที่ลูกค้าจะตัดสินใจว่ าการบริการของธุรกิจที่ลูกค้าได้รับ
นั้นมีความคุ้มค่ากับมูลค่าเงินที่ลูกค้าจ่ายไปหรือไม่
2.3.2.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสาคัญในการติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้ง
ข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการและเป็นกุญแจสาคัญของการตลาดสาย
สัมพันธ์ ซึ่งการส่งเสริมการตลาดนั้นจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าทาตามในสิ่งที่ธุรกิจคาดหวัง ได้แก่
การรู้จักและตระหนักถึงตัวผลิตภัณฑ์จนเกิดความต้องการใช้สินค้าและบริการและตัดสินใจซื้อสินค้า
และบริการของธุรกิจในที่สุด โดยการทาการส่งเสริมการตลาดนั้นต้องอาศัยเครื่องมือที่แตกต่างกันใน
การส่งเสริมพฤติกรรมของลูกค้า ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ (2548) ได้อธิบายถึงเครื่องมือหลักสาหรับ
ธุรกิจบริการ นั้นมีอยู่ 4 ชนิด ได้แก่
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1) การโฆษณา (Advertising) หมายถึ ง รู ป แบบการจ่ า ยเงิ น เพื่ อ การส่ ง เสริ ม
การตลาดที่เป็นรูปแบบที่ได้อาศัยบุคคลในการนาเสนอ โดยระบุถึงผู้สนับสนุนรายการโฆษณาหรือสิ่ง
นั้น ๆ
2) การขายโดยพนั ก งาน (Personal selling) หมายถึ ง วิ ธี ก ารน าเสนอสิ น ค้ า
(Goods) หรือบริการ (Service) โดยวิธีการพบปะลูกค้าตัวต่อตัวและมีการเจรจาพูดคุยระหว่างกัน
ทั้งนี้การเจรจาเพื่อการขายนั้นจะกระทาเฉพาะกับคนบางคนหรือพร้อมกันเป็นกลุ่มกับผู้ที่อาจจะเป็น
ลูกค้าหรือผู้ซื้อครั้งละหลาย ๆ คนก็ได้ โดยมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเพื่อความต้องการจะขาย
สินค้านั่นเอง
3) การส่งเสริมการขาย (Sale promotion) หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดทั้ง
ปวงที่นอกเหนือจากการใช้พนักงานขายหรือวิธีการโฆษณาและการทาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทาง
การตลาดที่ใช้ในการส่งเสริมการขายจะกระทาเพื่อพยายามกระตุ้นการซื้อของผู้ บริโภคและเสริม
ประสิทธิภาพการขายของตัวแทนการจาหน่าย
4) การประชาสัมพันธ์ (Publicity) หมายถึง การกระตุ้นความต้องการโดยไม่ใช้
บุคคลเพื่อเข้าช่วยเพื่อที่จะให้มีความต้องการสินค้าและบริการหรือสนใจในหน่วนงานของธุรกิจ จะ
ดาเนินการด้วยวิธีการที่ใช้การสอดแทรกเนื้อหา ข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ ที่สาคัญทางการค้าในช่องทาง
การสื่อสารต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้และทัศนคติที่ดีของลูกค้าต่อ สินค้าและบริการของธุรกิจนั่นเอง
ซึ่งแต่ละเครื่องมือก็จะมีข้อดีและข้อจากัดที่แตกต่างกัน ดังนั้น นักการตลาดจะต้องพิจารณา
เครื่องมือต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน รวมถึงความแตกต่างของผู้บริโภคที่มี
ความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน การบริโภคสื่อและแนวทางในการตัดสินใจของแต่ล ะ
บุคคลก็ยังมีความแตกต่างกันอีกด้วย ดังนั้น สิ่งสาคัญในการวางแผนการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจ
นั่นก็คือ จะต้องพิจารณาถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค เพื่อที่ธุรกิจนั้นจะได้ สามารถ
เลือก วิธีการติดต่อสื่อสาร (Communication) ที่จะสามารถเข้าถึงและจูงใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้
อย่างเหมาะสม
2.3.2.5 ปัจจัยด้านบุคคล (People)
คอตเลอร์ (2546) ได้อธิบายว่า การบริการต้องมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับคน (People) คน
เป็นปัจจัยสาคัญ ดังนั้น ธุรกิจจะต้องให้ความสาคัญกับกระบวนการที่เกี่ยวกับบุคคลตั้งแต่การสรรหา
คัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ สามารถสร้างความแตกต่างในความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างใหญ่
หลวง โดยหลักพนักงานควรแสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพบริการ มีการ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทันที มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการแก้ปัญหา
และมีค่านิยมที่ดี (ธนวรรณ แสงสุวรรณและคณะ, ผู้แปล, 2546)
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บุคลากรถือว่าเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จเนื่องจากบุคคลเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องกับ กระบวนการบริการมากที่สุ ด การปฏิสั มพันธ์ (Interaction) กับลู กค้าเพียงครั้งเดียว
สามารถที่จะสร้างความพึงพอใจและดึงดูดลูกค้าได้ จนสามารถกล่าวได้ว่า “บุคลากรเป็นสินทรัพย์ที่
สาคัญมากที่สุดในองค์การ” ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในกระบวนการบริการ
มากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เกิดความสะดวก ประหยัดต้นทุนด้านบุคลากรในบางส่วนและช่วยให้
กระบวนการในการบริการนั้นมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่ถึงอย่างไรบุคลากรนั้นก็ยังเป็นส่วนสาคัญใน
การสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างดีและใกล้ชิดที่สุด
ธธีธรณ์ ธีรขวัญโรจน์ (2546) ได้แบ่งบุคลากรการในธุรกิจบริการออกเป็น 2 ประเภท นั่นคือ
พนักงานที่ทางานพบลูกค้าโดยตรง (พนักงานส่วนหน้า) และพนักงานที่ทางานสนับสนุน (พนักงาน
ส่วนหลัง) เพื่อทาให้พนักงานส่วนให้บริการส่งมอบบริการอย่างมีคุณค่าให้กับลูกค้า ได้อย่างดี ไม่ขาด
ตกบกพร่อง ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานส่วนหน้าและส่วนหลังกับการให้บริการลูกค้า ดัง
ภาพที่ 2.12

ภาพที่ 2.12 ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานส่วนหน้าและส่วนหลังกับการให้บริการลูกค้า
ที่มา: หนังสือการตลาดบริการ (Service Marketing) ของ ธธีธรณ์ ธีรขวัญโรจน์ (2546) หน้า 75
จากภาพที่ 2.12 ที่ แ สดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่า งพนั ก งานส่ ว นหน้ าและส่ ว นหลั งกั บ การ
ให้บ ริการลู กค้า จะเห็ นว่าการให้บ ริการที่ดีและการสร้างความสั มพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะต้องมาจาก
พนักงานทั้งสองส่วน รวมทั้งการปรับปรุงการให้บริการต้องอาศัยข้อมูลความต้องการของลูกค้าจาก
พนักงานส่วนหน้า และต้องได้รับการสนับสนุนจากพนักงานส่วนหลังในการที่จะให้บริการลูกค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
2.3.2.6 ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process)
เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการ ที่นาเสนอให้กับ
ผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็วและทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ ธุรกิจ
บริการนั้นจะมีเพียงจิตใจที่จะรักในการให้บริการ (Service mind) เพียงอย่างเดียวนั้นไม่ได้ แต่ธุรกิจ
บริการจะต้องมีกระบวนการการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพที่สามารถช่วยตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ ดังนั้น ธุรกิจจึงต้องมีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็ นไปตามรูปแบบระบบการ
บริการมาตรฐานที่สร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจให้กับลูกค้าได้ในระยะยาว โดย กตัญญู หิรัญญ
สมบูรณ์ (2556) ได้แบ่งประเภทของกระบวนการปฏิบัติงานการบริการ ออกเป็น 4 กระบวนงาน ดังนี้
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1) กระบวนการบริการที่กระทาต่อมนุษย์ (People Processing) เป็นงานบริการที่
เน้ น การสร้างประโยชน์ ทางกายภาพให้แก่มนุษย์ ในกระบวนการผู้ รับบริการจะเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการอย่ างหลี ก เลี่ ย งไม่ ได้ แ ละความส าเร็จ ของการให้ บ ริก ารนั้ น อยู่ ที่ ค วามร่ว มมื อ ของผู้
ให้ บ ริ ก ารและผู้ รั บ บริ ก ารด้ ว ยกั น ทั้ งสองฝ่ า ย ดั ง นั้ น กระบวนการในการบริ ก ารมนุ ษ ย์ จึ งเป็ น
กระบวนการที่ต้องอาศัยศิลปะควบคู่กับเทคนิคทางการปฏิบัติควบคู่กัน
2) กระบวนการที่ ก ระท าต่ อ วั ต ถุ (Possession Processing) เป็ น งานบริ ก ารที่
เปลี่ ย นแปลงสภาพของวัตถุไปตามความต้องการของลู กค้าผู้ เป็ นเจ้าของ ในกระบวน การบริการ
ประเภทนี้ลูกค้ากับผู้ให้บริการอาจจะไม่จาเป็นต้องเผชิญหน้ากันโดยตรงและกระบวนการปฏิบัติงาน
อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นต่อหน้าลูกค้า ผู้ให้บริการจาเป็นที่จะต้องมีการวางแผนเพื่อให้ลูกค้าสามารถรับ
บริการได้ง่าย (Serviceability) และสร้างความพึงพอใจเกินความคาดหมายให้แก่ลูกค้า
3) กระบวนการบริการที่กระทาต่อจิตใจมนุษย์ (Mental Stimulus Processing)
เป็นงานบริการที่มีผลกระทบต่อความรู้สึก อารมณ์ ภูมิความรู้ ศรัทธาและสภาวะจิตใจของมนุษย์
กระบวนการบริการประเภทนี้จะคล้ายกับกระบวนการที่กระทาต่อมนุษย์ในบางลักษณะ คือ ต้อง
อาศัยความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการเป็นสาคัญแต่จะเน้นหนักที่ความสามารถในการติดต่อสื่อสารให้
ได้ใจความที่ต้องการถ่ายทอดมากกว่า
4) กระบวนการบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Processing) เป็นงาน
บริการที่เสนอความรู้ ข้อมูล การวิเคราะห์ต่อลูกค้า ในรูปแบบของ บทความ รายงาน หนังสือ เป็นต้น
การให้บริการประเภทนี้ต้องใช้ผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากในการเก็บรวบรวมและ
จัดการข้อมูลตามกระบวนการดาเนินงาน ซึ่งผู้ให้บริการสามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการประเภทนี้ได้
จะเห็นได้ว่า การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือผู้รับบริการนั้น มีกลยุทธ์ที่สาคัญสาหรับ
การบริการ คือ เวลาและประสิทธิภาพในการส่งมอบบริการให้กับลูกค้า ที่ง่ายต่อการปฏิบัติการเพื่อที่
พนักงานจะได้ไม่เกิดความสับสนทางานได้อย่างถูกต้องและต้องอาศัยกระบวนการที่วางแผนมาเป็น
อย่างดีเพื่อให้งานออกมาได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ
2.3.2.7 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
เป็นองค์ประกอบของธุรกิจบริการที่ลูกค้าสามารถมองเห็นและใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
และตัดสินใจซื้อบริการได้ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพและการนาเสนอให้กับลูกค้า
ให้เห็นเป็นรูปธรรม ตัวอย่างลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ อาคาร การตกแต่ง การวางผัง สิ่งของที่ใช้
สื่อสารกับลูกค้า เป็นต้น โดยที่ธุรกิจจะต้องพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและ
รูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การ
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เจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ สิ่งที่
เห็นเหล่านี้จะสะท้อนรูปแบบและคุณภาพของบริษัท
ยุ พ าวรรณ วรรณวาณิ ช ย์ (2551) ได้ แ บ่ ง ลั ก ษณะทางกายภาพของบริ ก าร (Service
Evidence) ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1) ลักษณะที่จาเป็น (Essential Evidence) เป็นลักษณะที่ลูกค้าไม่สามารถเป็น
เจ้าของได้ แต่เป็นลักษณะที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการ เช่น อาคาร สถานที่ตั้ง การตกแต่ง ของ
ธุรกิจนั้นว่าดูดีหรือไม่
2) ลักษณะภายนอก (Peripheral Evidence) เป็นสิ่งที่ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของ
ได้เมื่อซื้อบริการแต่ไม่ใช่ส่วนที่ลูกค้าตั้งใจจ่ายเงินเพื่อรับสิ่งนี้ ซึ่งลักษณะภายนอกเป็นตัวเพิ่มค่าให้กับ
ลักษณะที่จาเป็น เช่น การจองห้องโรงแรมที่พัก แต่มีบริการ สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม หมวกอาบน้า
เป็นต้น
กล่าวคือ ลักษณะทางกายภาพของการให้บริการนั้น ถึงแม้บางครั้งสิ่งที่มองเห็นนั้นอาจจะ
ไม่ได้มีส่วนช่วยในการให้บริการของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแต่สามารถช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ
ให้ กั บ ลู ก ค้ าได้ แ ละสะท้ อ นถึ งรสนิ ย มของลู ก ค้ าด้ ว ย ซึ่ งเป็ น อี ก ส่ ว นหนึ่ งที่ ลู ก ค้ าใช้ ป ระกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ดังนั้น ธุรกิจควรที่จะต้องมีการจัดการที่ดีในเรื่องของด้าน
ลักษณะทางกายภาพ เพราะสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้
2.3.2.8 ปัจจัยด้านผลผลิตและคุณภาพ (Productivity and Quality)
Lovelock & Wright (2002) (อ้างถึงใน Vaccaro & Cohn, n.d.)ได้อธิบายความหมายของ
ผลผลิตและคุณภาพ (Productivity and Quality) ว่า หมายถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค์กรที่ใช้ทรัพยากรและการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า นี้สามารถทาได้โดยการใช้อื่น ๆ โดยใช้หลัก 7Ps
ในการตลาดบริการผสมผสานในแง่ของปัญหา เช่น การควบคุมค่าใช้จ่ายซึ่งสามารถนาไปสู่ความพึง
พอใจของลูกค้าและการเก็บรักษา รวมถึงผลกาไรที่สูงขึ้นและส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ขึ้น
สิท ธิ์ ธีรสรณ์ (2552) ได้อธิบายไว้ว่า ผลผลิ ตและคุณ ภาพนั้ นต้องไปด้ว ยกัน ธุรกิจที่ ขาย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทบริ ก ารจะแยกสองสิ่ งนี้ อ อกจากกั น ไม่ ได้ ผลผลิ ต เป็ น การน าบางอย่ า งเข้ า สู่
กระบวนการเพื่อแปลงเป็นสิ่งที่มีค่าสาหรับลูกค้า ส่วนคุณภาพเป็นระดับที่การบริการสร้างความความ
พอใจให้กับลูกค้า โดยสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า การเพิ่มผลผลิตนั้นช่วยลด
ต้นทุนของธุรกิจแต่ธุรกิจนั้นต้องมีความระมัดระวังไม่ให้กระทบต่อคุณภาพของการให้บริการซึ่งจาเป็น
ต่อการทาให้ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจนั้นแตกต่างจากของคู่แข่งและทาให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อการ
บริการของธุรกิจ
หัวใจสาคัญสาหรับธุรกิจบริการ คือ การผลิตงานบริการถ้าการผลิตงานบริการไม่ประสบ
ผลสาเร็จธุรกิจก็จะไม่สามารถดาเนินการได้เพราะไม่มีสิ่งใดเสนอขาย (Offer) ให้กับลูกค้า ในการผลิต
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งานบริการนั้น มีอ ยู่ห ลายทางเลือก ขึ้น อยู่กับ ว่าทางเลือ กเหมาะสมกับธุรกิจแบบนั้น ยุพ าวรรณ
วรรณวาณิชย์ (2548) ได้อธิบายขั้นตอนในการผลิตงานบริการออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้น บุ กเบิ ก เป็ นขั้นตอนที่ ธุรกิจมุ่งผลิ ตงานบริการตามที่ ต้องการและส่ งมอบ
บริการที่มีความชัดเจนเพื่อที่จ ะบรรลุ เป้าหมายให้ กับลูกค้า ซึ่งลูกค้าใช้บริการในขั้นนี้ด้วยเหตุผ ล
มากกว่าความรู้สึกชอบ
2) ขั้ น สร้ า งความช านาญ เป็ น ขั้ น ตอนที่ ธุ ร กิ จ จะมุ่ ง เน้ น เรื่ อ งข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ
(Feedback) ของลูกค้าว่าคุณภาพในการให้บริการของธุรกิจนั้นมีความสัมพันธ์กับมูลค่าที่ลูกค้าจ่าย
หรือไม่ ในขั้นนี้ลูกค้าจะไม่ขวนขวายเพื่อใช้บริการแต่ก็จะไม่หลบหลีกจากการบริการ
3) ขั้นเน้นความสามารถพิเศษ ในขั้นตอนนี้การบริการนั้นต้องให้การบริการที่ยอด
เยี่ยมอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นที่การจัดการบุคลากรและระบบที่สนับสนุนความต้องการของลูกค้า ใน
ขั้นตอนนี้ลูกค้าจะเสาะแสวงหาการบริการจากธุรกิจที่มีชื่อเสียงและตรงกับความคาดหวังของลูกค้า
เอง
4) ขั้น บริ การระดับโลก ในขั้นตอนนี้การบริการที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่
เพียงพอแต่ต้องเรียนรู้อย่างรวดเร็วและคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ในขั้นตอนนี้ชื่อเสียงของธุรกิจจะเป็น
หลักประกันความเป็นเลิศในการให้บริการที่ไม่ได้สร้างเฉพาะแค่ความพอใจของลูกค้าเท่านั้นแต่ยังต้อง
สร้างให้เกิดความปิติยินดีในการรับการบริการอีกด้วย
ส าหรั บ ธุ ร กิ จ บริ ก ารนั้ น คุ ณ ภาพมี ค วามส าคั ญ อย่ างมากและถู ก มองว่ า เป็ น ข้ อ ก าหนด
(Specification) อย่างหนึ่งของการให้บริการที่ผู้บริโภคนั้นใช้ในการพิจารณาในกระบวนการพิจารณา
ทางเลือก (Choice Process) ในการตัดสิ นใจ ดังนั้น คุณภาพจึงถือว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหา
ระหว่างการประเมินทางเลือกของลูกค้าได้ ถือได้ว่าการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพเป็นหนทางหนึ่งที่จะ
ทาธุรกิจนั้นประสบความสาเร็จได้
ดังนั้ น กระบวนการสร้ างส่ ว นประสมทางการตลาดก็ จ ะเป็ น การปรับ เปลี่ ยนปั จ จัย หรื อ
องค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ สถานการณ์ แ ละความจ าเป็ น ของตลาดที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงและเป็นที่แน่นอนว่าองค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดแต่ละตัวอาจจะมีความ
ซ้ าซ้ อ นกั น อยู่ บ้ า ง การด าเนิ น การธุ ร กิ จ บริ ก ารจึ ง ไม่ ส ามารถที่ จ ะตั ด สิ น ใจใช้ อ งค์ ป ระกอบใด
องค์ป ระกอบหนึ่ งเท่านั้ น แต่ต้องใช้ทุ กส่ ว นของปัจจัยให้ มีความเหมาะสมเพื่อเป็นตัว กระตุ้นทาง
การตลาดในการสร้างความต้องการของผู้บริโภคและความสาเร็จในการให้บริการของธุรกิจนั่นเอง
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจ
2.4.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2543) ได้อธิบายความหมายของให้ความหมายของพฤติกรรม
ผู้บริโภคไว้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) คือ กระบวนการตัดสินใจและการกระทา
ของบุคคล (ผู้บริโภค) ที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า จากความหมายดังกล่าวจะเห็นว่า นักการ
ตลาดจาเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการซื้อด้วยเหตุผลหลายประการคือ
1) วิธีการที่ผู้ซื้อกระทาหรือแสดงออกต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจจะมีผลทาให้
ธุรกิจประสบผลความสาเร็จอย่างยิ่ง
2) จากแนวความคิ ด การตลาดที่ ว่ า ธุ ร กิ จ ควรที่ จ ะต้ อ งสร้ า งส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่ทาให้ลูกค้าพอใจเพื่อเพิ่มความเข้าใจว่าอะไรที่ทาให้ผู้บริโภคพอใจนั กการตลาดจึงต้อง
พิจารณาถึงปั จจัย หลักที่มีผ ลต่อการซื้อของผู้ บริโภคว่า เขาซื้อหรือไม่ซื้อ ซื้ออะไร ที่ไหน อย่างไร
เมื่อไหร่
3) เมื่อนักการตลาดเข้าใจถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ซื้อดีขึ้นจะ
ทาให้ นักการตลาดเป็นผู้ที่อยู่ในสถานะที่ดีขึ้นกว่าเดิมในการคาดคะเนถึงการตอบสนองของผู้ซื้อ ที่มี
ต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจได้
Kotler and Armstrong (2554) ได้ อ ธิ บ ายความหมายของพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคไว้ ว่ า
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคคนสุดท้าย ไม่ว่า
จะเป็นบุคคลหรือครัวเรือ นที่ทาการซื้อสินค้าและบริการ (วารุณี ตันติวงศ์วาณิช และคณะ, ผู้แปล,
2554)
Kotler and Keller (2012) ได้กล่าวถึง พฤติกรรมผู้ บริโภค (Consumer Behavior) ไว้ว่า
เป็ นการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลื อกซื้อ เลือกใช้ สิ นค้าหรือบริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตนเอง หรือเป็นการศึกษาพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของ
บุคคล
Sabine (2012) อ้ า งถึ งใน Nouruzpour and Broumand (2014) ว่ า พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โภค
(Consumer Behavior) คือ การศึกษาปัจเจกบุคคล กลุ่ มบุคคล หรือองค์การ และกระบวนการที่
พวกเขาเหล่านั้นใช้เลือกสรร รักษา และกาจัด สิ่งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ประสบการณ์ หรือ
แนวคิด เพื่อสนองความต้องการและผลกระทบที่กระบวนการเหล่านี้มีต่อผู้บริโภคและสังคม
Belch and Belch (1993) พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง กระบวนการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลเข้าไปมี ส่วนเกี่ยวข้องในการเสาะแสวงหา การเลือก การซื้อ การใช้ การ
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ประเมินผลและการจากัดผลิตภัณฑ์ การบริการหลังการใช้ เพื่อสนอความต้องการและความปรารถนา
อยากได้ให้ได้รับความพอใจ
O'Guinn, Allen, and Semenik (2012) ได้ให้คาจากัดความของพฤติกรรมผู้บริโภคไว้อย่าง
กว้าง ๆ ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการที่มนุษย์จะ
ดาเนินการเป็นผู้บริโภค นั่นคือทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการบริโภคจะเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมผู้บริโภคทา
ให้ขอบข่ายของพฤติกรมของผู้บริโภคนั้นมีความกว้างขวางมาก
สุดาพร กุณฑลบุตร (2549) ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค
(Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการซื้อ (Consumer Buying Behavior) ของลู กค้าที่
เป็นผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ซึ่งได้แก่ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าไปเพื่อใช้ส่วนตัว ลักษณะของผู้บริโภคประเภทนี้มี
ความหลากหลายในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น อายุ รายได้ ระดับการศึกษา วัฒนธรรม รสนิยมและ
อื่น ๆ ผลจากความหลากหลายเหล่านี้ส่งผลไปยังพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าแม้แต่สินค้าชนิด
เดีย วกัน แต่อาจะต้องการรู ป แบบที่แตกต่างกัน หรือแม้กระทั่ งด้ว ยเหตุผ ลในการซื้อที่แตกต่างกัน
ออกไป
ดารา ที ป ะปาล (2546) ได้อธิบายถึงความหมายของพฤติกรรมผู้ บ ริโภคไว้ว่า พฤติกรรม
ผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การกระทาใด ๆ ของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
เลือกสรร การซื้อ การใช้สินค้าและบริการรวมทั้งกระบวนการตัดสินใจซึ่งเป็นตัวนาหรือตัวกาหนดการ
กระทาดังกล่าวเพื่อตอบสนองความจาเป็นและความต้องการของผู้บริโภคให้ได้รับความพอใจ
ปริญ ลักษิตานนท์ (2544) ได้อธิบายความหมายของ “พฤติกรรมผู้บริโภค” ไว้ว่า พฤติกรรม
ผู้บริโภค หมายถึง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาและการใช้
ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หมายถึงรวม กระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นก่อนและมีส่วนในการกาหนดการกระทา
อดุลย์ จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล (2549) ได้อธิบายความหมายของ “พฤติกรรม
ผู้ บ ริ โภค” ไว้ว่ า พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึ ง กิ จ กรรมต่ าง ๆ ที่ บุ ค คล
กระทาเพื่ อให้ ได้สิ น ค้าหรือบริการมาเพื่ อบริโภค ตลอดจนรวมไปถึงการบริโภคด้ว ย – Activities
people undertake when obtain, consuming and disposing of products and services
ฉัตยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สมมิ (2545) ได้อธิบายถึงความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
ไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง กระบวนการหรือพฤติกรรมการตัดสินใจ
การซื้อ การใช้และการประเมินผลการใช้สินค้าหรือบริการของบุคคล ซึ่งมีความสาคัญต่อการซื้อสินค้า
และบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต
2.4.2 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing consumer Behavior)
การวิ เคราะห์ พ ฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค (Analyzing consumer Behavior) เป็ น การศึ ก ษาถึ ง
ลักษณะ ความต้องการของผู้บริโภคและพฤติกรรมที่มีต่อการใช้สินค้าและบริการนั้น ๆ เพื่อที่นักการ
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ตลาดสามารถที่จะจั ดกลยุ ทธ์ทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความต้องการความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม ซึ่งหลักการที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค นั่นคือ
การใช้หลักคาถาม 6W1H ในการพิจารณาหลักการต่าง ๆ เพื่อให้ได้คาตอบที่ต้องการตามหลักการ 7Os
ซึ่ง ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ได้อธิบายรายละเอียดไว้ดังนี้
2.4.2.1 ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (who constitutes the market?) เป็นคาถามที่
ใช้เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย (occupants) ที่แท้จริงของสินค้าและบริการ รวมถึง
พฤติกรรมต่ าง ๆ ของผู้ บ ริโภคกลุ่ มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องและมีผ ลต่อการใช้สิ นค้าและบริการ ซึ่ ง
สาหรับธุรกิจผู้บริโภคทุกคนอาจจะไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ดังนั้น วัตถุประสงค์แรกในการวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภคเลยนั่นก็คือหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ใช้หรือว่ามีแนวโน้มที่จะใช้สินค้าหรือบริการ
2.4.2.2 ผู้ บ ริ โภคซื้อ อะไร (what does the market buy?) เป็ น คาถามที่ ใช้ เพื่ อ
ทราบถึงความต้องการของตลาดหรือผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่ใช้สินค้าและบริการ (objects) ทาให้
ธุรกิจสามารถผลิตสินค้าและบริการได้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมาก
ยิ่งขึ้นหลังจากที่กาหนดผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนแล้วขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์พฤติกรรม
การตลาด
2.4.2.3 ท าไมผู้ บ ริ โ ภคจึ ง ซื้ อ (why does the market buy?) เป็ น ค าถามที่ ใ ช้
เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อ (objectives) หรือเหตุจูงใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
ของผู้ บ ริ โ ภค ขั้ น ตอนนี้ เป็ น การวิ เคราะห์ ห าสาเหตุ ในการซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก ารของผู้ บ ริ โ ภค
กลุ่ ม เป้ า หมาย โดยสามารถน าผลที่ ไ ด้ ม าก าหนดเป็ น แนวทางในการวางแผนจู ง ใจผู้ บ ริ โ ภค
กลุ่มเป้าหมายให้สามารถตอบสนองเหตุผลที่ทาให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
2.4.2.4 ใครมีส่ วนร่วมในการตัดสิ น ใจ (who participates in the buying) เป็ น
คาถามที่ ใช้ เพื่ อให้ ท ราบถึงบทบาทของกลุ่ มต่ าง ๆ ที่ มี อิท ธิพ ลหรือ มีส่ ว นร่ว มในการตัด สิ น ใจซื้ อ
(organization) ซึ่งอาจจะเป็ น กลุ่ มอ้างอิง เพื่อน หรือว่าพ่อแม่ ซึ่งเป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์ ถึง
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่คาดว่าอาจจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค
2.4.2.5 ผู้ บ ริ โ ภคซื้ อ อย่ า งไร (how does the market buy?) เป็ น ค าถามที่ ใ ช้
เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (operations) ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย
การรับ รู้ถึงความต้องการ (Need Recognition), การแสวงหาข้อมูล (Information Search), การ
ประเมิ น ทางเลื อ ก (Alternative Evaluation), การตั ด สิ น ใจซื้ อ (Purchase Decision) และ
พฤติกรรมหลังการซื้อ (Postpurchase Behavior) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายว่ามี
การตัดสินใจซื้ออย่างไร สินค้าและบริการที่ขายกันตามท้องตลาดทาให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีการ
ตัดสินใจซื้อต่างกัน
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2.4.2.6 ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (when does the market buy?) เป็นคาถามที่ทาให้
ทราบถึงขอบเขตหรือว่าช่วงเวลาการบริโภคสินค้าหรือว่าบริการของผู้บริโภคกลุ่ มเป้าหมายว่าเกิดขึ้น
เมื่ อใด มี ค วามถี่ ม ากน้ อ ยเพี ย งใดเพื่ อ ทราบถึ งโอกาสการซื้ อ (occasions) สิ น ค้าและบริก ารของ
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องคานึงถึงว่าสินค้าหรือว่าบริการนั้น เหมาะที่จะอยู่ในช่วงเวลา
หรือไม่ หรือเป็นสินค้าหรือบริการที่ขายได้ตลอดทั่วไป
2.4.2.7 ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (where does the market buy?) เป็นคาถามที่ทาให้
ทราบถึงช่องทางหรือว่าแหล่งที่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายใช้ซื้อสินค้าหรือว่าบริการ เพื่อทราบถึงโครงการ
สร้างช่องทาง ที่ผู้บริโภคจะไปซื้อในช่องทางการจัดจาหน่ายนั้น ๆ (outlets) ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่ งสาคัญ
เพราะจะทาให้ส ามารถกาหนดกลยุทธ์ด้านการจัดจาหน่ายและนาผลิตภัณฑ์ห รือสินค้าไปสู่แหล่ ง
ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , ปริญ ลักษิตานนท์และศุภร เสรีรัตน์ (2552) ได้สรุปตารางคาถาม
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บ ริโภค 7 คาถาม (6Wและ1H) เพื่อคาตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมไว้
ดังภาพที่ 2.13
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ภาพที่ 2.13 ภาพตารางคาถามวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 7 คาถาม (6Wและ1H)
ที่มา: จากหนังสือ การบริหารการตลาดยุคใหม่ (2552) หน้า 108
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2.4.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
การศึกษาปั จจั ย ผู้ บ ริโภคนั้ นมีความส าคัญ เพราะจะทาให้ ทราบถึงลั กษณะความต้องการ
ด้านต่าง ๆ และสามารถที่จะจัดสิ่งกระตุ้นให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภค เพราะเมื่อผู้บริโภค
ได้ รั บ สิ่ ง กระตุ้ น ทางการตลาดและสิ่ ง กระตุ้ น ต่ า ง ๆ ผ่ า นเข้ า มาในความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ของผู้ ซึ่ ง
เปรียบเสมือนกล่องดาที่ผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ดังนั้น นักการตลาดจึงต้องศึกษาและค้นหา
ลักษณะของผู้บริโภคว่ามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรและได้รับอิทธิพลจากสิ่งใดบ้าง เพื่อที่จะสามารถ
ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคและสามารถจัดส่วนประสมทางการตลาดให้กระตุ้นและสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง ซึ่ง ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ปริญ
ลักษิตานนท์และศุภร เสรีรัตน์ (2552) ได้อธิบายไว้ในหนังสือ การบริหารการตลาดยุคใหม่ ถึงปัจจัย
สาคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ 4 ปัจจัย ดังต่อไปนี้
2.4.3.1 ปัจ จั ยด้ านวัฒ นธรรม (Cultural Factor) วัฒ นธรรมเป็นเครื่องผู กพั น
บุคคลในกลุ่มไว้ด้วยกันบุคคละเรียนรู้วัฒนธรรมของกลุ่มภายใต้กระบวนการทางสังคม วัฒนธรรมเป็น
สิ่ งที่ กาหนดความต้ องการและพฤติก รรมของบุ ค คล วัฒ นธรรมแบ่ งออกเป็ น วัฒ นธรรมพื้ น ฐาน
วัฒนธรรมกลุ่มย่อยหรือขนบธรรมเนียมประเพณีและชนชั้นของสังคม
1) วัฒนธรรมพื้นฐาน (Cultural) หมายถึง แบบแผนการดาเนินชีวิตของกลุ่มคนใน
สังคม รวมทั้งสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ ความนิยม ทัศนคติและ
แบบแผนพฤติกรรมที่ยึดถืออยู่ในสังคมนั้น อีกทั้งมีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง โดย
ที่บุคคลในสังคมเดียวกันจึงต้องยึดถือและปฏิบัติตามวัฒ นธรรมเพื่ อการอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
วัฒนธรรมเป็นเครื่องผูกพันบุคคลในกลุ่มไว้ด้วยกัน วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่กาหนดความต้องการพื้นฐาน
และพฤติกรรมของบุคคล
2) วัฒ นธรรมกลุ่ มย่อยหรือขนบธรรมเนี ยมประเพณี (Subculture) วัฒ นธรรม
กลุ่ ม ย่ อ ยมี ร ากฐานมาจาก เชื้ อ ชาติ (National) ศาสนา (Religious) สี ผิ ว (Racial) พื้ น ที่ ท าง
ภูมิศาสตร์ (Geographical Areas) ที่แตกต่างกันทาให้วัฒนธรรมในแต่ละกลุ่มนั้นมีความแตกต่างกัน
และกลุ่มที่อยู่ในวัฒนธรรมเดียวกันก็จะมีพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นการทาการตลาดจะต้องคา
นึกว่าผลิตภัณฑ์นั้นไม่ขัดต่อวัฒนธรรมย่อยหรือขนบธรรมเนียมประเพณีของคนกลุ่มนั้น
3) ชั้นทางสังคม (Social Class) หมายถึง การจาแนกกลุ่มบุคคลในสังคมออกเป็น
ชั้น ๆ โดยใช้ลักษณะที่คล้ ายคลึงกัน ได้แก่ อาชีพ ฐานะ รายได้ ตระกูล หรือชาติกาเนิด ตาแหน่ง
หน้าที่ของบุคคลเพื่อจะเป็นแนวทางในการแบ่ง โดยบุคคลที่อยู่ในชั้นเดียวกับจะมีความคล้ายคลึงใน
ด้านค่านิยม วิถีชีวิต ความสนใจ พฤติกรรม สถานะทางเศรษฐกิจและการศึกษา ซึ่งลักษณะของชั้น
ทางสังคมสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ และแบ่งระดับย่อยได้อีก 6 ระดับ ได้แก่
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ระดับสูง (Upper Class) แบ่งเป็น
(1) ระดับสูงอย่างสูง (Upper Upper Class) ได้แก่ ผู้ดีเก่าและได้รับมรดกจานวน
มาก การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จะไม่พิจารณาถึงราคามากนัก แต่จะคานึงถึงรสนิยมและความพอใจ
มากกว่า โดยสินค้าที่คนกลุ่มนี้ต้องการ ได้แก่ พวกสินค้าฟุ่มเฟือยต่าง ๆ
(2) ระดั บ สู งอย่ างต่ า (Lower Upper Class) ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เจ้ า ของ
กิจการขนาดใหญ่เศรษฐีต่าง ๆ เป็นประธานบริษัทหรือหัวหน้างานอาชีพต่าง ๆ ที่ประสบผลสาเร็จ
ได้รับการศึกษาสูง ชอบช่วยเหลือสังคม ชอบซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นสัญลักษณ์แสดงฐานะเพื่อตนเองและ
ครอบครัว โดยสินค้าที่คนกลุ่มนี้ ต้องการ ได้แก่ บ้านราคาแพง สระว่ายน้าส่วนตัว รถยนต์ราคาแพง
เป็นต้น และการซื้อสินค้าจะไม่ถือเรื่องเงินเป็นสาคัญ
ระดับกลาง (Middle Class) แบ่งเป็น
(3) ระดับกลางอย่างสูง (Upper Middle Class) ได้แก่ ผู้ ที่ได้รับความส าเร็จทาง
อาชีพพอสมควร หรือกลุ่มคนที่ทางานเป็นพนักงานในออฟฟิศทั่วไป (white – collar workers) และ
พวกคนงานในโรงงานระดับ สู ง (top – level blue – collar worker) จานวนมากผ่านการศึกษา
ระดับวิทยาลัย ต้องการให้สังคมยอมรับนับถือ และพยายามกระทาในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม มักจะซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมเพื่อยกระดับตนเองให้ทันสมัย โดยสินค้าที่กลุ่มนี้ต้องการ ได้แก่ บ้าน เสื้อผ้า
รถยนต์ที่ประหยัดน้ามัน เฟอร์นิเจอร์ และของใช้ในครัวเรือน
(4) ระดั บ กลางอย่ า งต่ า (Lower Middle Class) ได้ แ ก่ พนั ก งานบริ ษั ท และ
ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในสังคม ประกอบด้วยคนงานที่มีทักษะและกึ่ง
ทักษะ (skilled and semiskilled workers) รวมทั้งพนักงานขายในธุรกิจขนาดย่อยทั่วไป ใช้ชีวิตมี
ความสุขไปแต่ละวันมากกว่าจะอดออมเพื่ออนาคต มีความภักดีในตราและชื่อสินค้า โดยสินค้าที่กลุ่ม
นี้ต้องการ ได้แก่ สินค้าที่ต้องใช้ในชีวิตประจาวันที่มีราคาปานกลาง
ระดับล่าง (Lower Class)
(5) ระดับล่างอย่างสูง (Upper Lower Class) ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้แรงงานที่มีทักษะเช่น
ช่างฝี มื อต่ าง ๆ ได้ รับ การศึก ษาต่ า รายได้น้ อย มี มาตรฐานการครองชี พ ระดั บ ความยากจนหรือ
เหนือกว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น การยกระดับสังคมของตนเองให้สูงขึ้นค่อนข้างจะลาบาก จึงเพียงแต่
ป้องกันมิให้ฐานะตนเองตกต่าลงไปมากกว่านี้และอาศัยอยู่ในบ้านที่พอจะสู้ค่าใช้จ่ายได้เท่านั้น โดย
สินค้าที่กลุ่มนี้ต้องการ ได้แก่ สินค้าที่จาเป็นต่อการครองชีพและราคาประหยัด
(6) ระดับล่างอย่างต่า (Lower Lower Class) ได้แก่ กรรมกรที่มีรายได้ต่า ต้องการ
สินค้าที่จาเป็นต่อการครองชีพเน้นที่ราคาถูก กลุ่มผู้ว่างงานไม่มีงานจะทา หรือหากมีจะมีทาอยู่บ้าง
ส่วนใหญ่ก็เป็นงานต่าต้อย (menial jobs) มีรายได้ การศึกษา ที่พักอาศัย ในระดับที่น่าสงสารมาก
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ที่สุด เป็นกลุ่มชั้นล่างสุดของสังคม ไม่สนใจหางานทาที่ถาวร ส่วนใหญ่ประทังชีวิตอยู่ด้วยการรับเงิน
ช่วยเหลือจากหน่วยงานการกุศล หรือประชาสงเคราะห์เท่านั้น
โดยการแบ่งชนชั้นทางสังคมนั้นถือว่ามีประโยชน์มาสาหรับการแบ่งส่วนการตลาดของสินค้า
การกาหนดการโฆษณา การให้บริการและกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ เนื่องจากแต่ละชนชั้นของ
สังคมนั้นจะมีความแตกต่างกันในด้านของความสนใจและการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
2.4.3.2 ปั จ จั ย ด้ า นสั ง คม (Social Factor) ปั จ จั ย ด้ า นสั ง คมถื อ ว่ า เป็ น ปั จ จั ย
ภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของผู้คนและมีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการบริโภค ซึ่งปัจจัยด้าน
สังคมนั้นจะประกอบไปด้วย
1) กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มที่มีอทธิพลอย่างมาก
ต่อพฤติกรรมของบุคคลหนึ่ง ๆ โดยมุมมองหรือค่านิยมของกลุ่มอ้างอิงจะมี มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความ
คิดเห็นและถูกนาไปใช้เป็นแนวทางสาหรับการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคล โดยกลุ่มอ้างอิงนั้น
จะแบ่งออกเป็น กลุ่ม ปฐมภูมิ (Primary Groups) ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนบ้าน และกลุ่ม
ทุติยภูมิ (Secondary Groups) ได้แก่ กลุ่มบุคคลชั้นนาในสังคม เพื่อนร่วมงาน บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ใน
สังคม
2) ครอบครัว (Family) หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่มีความเกี่ยวพันกันทาง
สายเลือด, การแต่งงานหรือการรับเลี้ยงดูบุคคลที่เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้าน ซึ่งบุคคลในครอบครัวถือว่ามี
อิทธิพลมากที่สุดต่อทัศนคติ ความคิดและค่านิยมของบุคคล ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อของครอบครัว การเสนอขายสินค้าจึงต้องคานึงถึงลักษณะการบริโภค และการดาเนินชีวิตของ
ครอบครัวด้วย
3) บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) เนื่องจากบุคคลเกี่ยวข้องกับ คน
หลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง องค์กรและสถาบันต่าง ๆ บุคคลจะมีสถานะที่แตกต่าง
กัน ในแต่ ล ะกลุ่ ม ฉะนั้ น ในการตั ดสิ น ใจซื้อ ของผู้ บ ริโภคมั ก จะมี ห ลายบทบาทที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การ
ตัดสินใจซื้อสินค้าของตนเองและผู้อื่นด้วย ดังภาพที่ 2.14
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ภาพที่ 2.14 แสดงบทบาทและสถานะของบุคคลในการตัดสินใจซื้อ Kotler (1994)
ที่มา: จาก Marketing Management by Kotler (1994) P.161
จากภาพที่ 2.14 บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) ของบุคคลในการตัดสินใจซื้อ
มีรายละเอียดที่ใช้ในการพิจารณาดังต่อไปนี้
(1) ผู้ริเริ่ม ( Initiator) คือ บุคคลผู้ริเริ่มคิดถึงการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง
(2) ผู้ที่มีอิทธิพล (Influence) คือ บุคคลผู้ที่มีความคิดเห็นที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจ
(3) ผู้ตัดสินใจซื้อ (Decider) คือ บุคคลผู้มีอานาจและหน้าที่ในการตัดสินใจซื้อ
ว่าจะ ซื้อสินค้าอะไร ซื้อที่ไหนและซื้ออย่างไร
(4) ผู้ซื้อ (Buyer) คือ บุคคลผู้ที่ทาหน้าที่ในการซื้อสินค้า
(5) ผู้ใช้ (User) คือ บุคคลผู้ที่ทาหน้าที่บริโภคหรือใช้สินค้าและบริการ
2.4.3.3 ปัจ จั ยส่วนบุ ค คล (Personal Factors) การตั ดสิ นใจซื้อของผู้ ซื้อได้รับ
อิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลของคนในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) อายุ (Age) อายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภั ณ ฑ์ ต่างกัน เช่น กลุ่ ม
วัยรุ่นชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่ ชอบสินค้าประเภทแฟชั่นและรายการพักผ่อนหย่อนใจ
2) วงจรชีวิตครอบครัว (Family life Cycle Stage) เป็นขั้นตอนการดารงชีวิตของ
บุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว ซึ่งแต่ละครอบครัวก็จะมีขั้นตอนแต่ละขั้นตอนจะมีลักษณะการ
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บริโภคและพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน ทัศนคติและค่านิยมของแต่ละบุคคลก็จะส่งอิทธิพลความ
ต้องการในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน ดังนี้
ขั้นที่ 1 เป็นโสดและอยู่ในวัยหนุ่มสาว มีภาระทางด้านการเงินน้อย ไม่พักอาศัยที่บ้าน
ชอบสัน ทนาการ เป็ นผู้น าแฟชั่นและมักจะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนตัว สนใจด้านการ
พักผ่อน บันเทิง เสื้อผ้าและเครื่องสาอาง
ขั้น ที่ 2 คู่ส มรสใหม่ วัยหนุ่ มสาวและยังไม่มีบุ ตร มีอัตราการซื้อสู งสุ ด มีส ถานะด้าน
การเงินดีและมักจะซื้อสินค้าที่มีความถาวรคงทน เช่น รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ที่มีความคงทน
และสวยงาม
ขั้นที่ 3 ครอบครัวเต็มรูปแบบขั้นที่ 1 : บุตรคนเล็กต่ากว่า 6 ขวบ มีเงินสดน้อยกว่าขั้นที่
2 มักจะซื้อสินค้าจาเป็นที่ใช้ในบ้าน เช่น รถยนต์สาหรับครอบครัว เครื่องซักผ้า เครื่องดูดฝุ่น
และยังซื้อผลิตภัณฑ์สาหรับเด็ก รวมทั้งสนใจในผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นพิเศษ
ขั้นที่ 4 ครอบครัวเต็มรูปแบบขั้นที่ 2 : บุตรคนเล็กอายุเท่ากับ 6 ขวบหรือมากกว่า 6
ขวบ บุตรอยู่ในวัยเข้าเรียนแล้วภรรยาอาจทางานด้วยทาให้มีฐานะทางการเงินดีขึ้น สินค้าที่
ซื้อมักมีขนาดใหญ่หรือซื้อเป็นจานวนมากและกลุ่มนี้ไม่ค่อยได้รับอิทธิพลจากการโฆษณา
ขั้นที่ 5 ครอบครัวเต็มรูปแบบขั้นที่ 3 : คู่แต่งงานสูงวัย มีฐานะการเงินดีเนื่องจากบุตรโต
แล้วแต่ยังอาศัยอยู่ด้วยกัน สามารถซื้อสินค้าถาวรหรือปรับเปลี่ยนให้มีขนาดใหญ่ขึ้น สินค้าที่
บริโภคจะเป็นเพื่อการดูแลสุขภาพและการพักผ่อน
ขั้น ที่ 6 ครอบครัวที่มีบุตรแยกครอบครัวขั้นที่ 1 : บิดามารดามีอายุมาก มีบุตรที่แยก
ครอบครัวและหัวหน้าครอบครัวยังทางานอยู่ มีฐานะการเงินดี ชอบการเดินทางเพื่อพักผ่อน
บริจาคทรัพย์สินบารุงศาสนาและช่วยเหลือสังคม
ขั้นที่ 7 ครอบครัวที่มีบุตรแยกครอบครัวขั้นที่ 2 : ครอบครัวที่บิดามารดาอายุมาก บุตร
แยกครอบครัวและหัวหน้าครอบครัวเกษียณแล้ว กลุ่มนี้จะมีรายได้ลดลง ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่
เป็นค่ารักษาพยาบาลและผลิตภัณฑ์สาหรับผู้สูงอายุ
ขั้นที่ 8 คนที่อยู่คนเดียว เนื่องจากอีกฝ่ายหนึ่งตายหรือหย่าขาดจากกันและยังทางานอยู่
กลุ่มนี้รายได้ยังคงมีอยู่ และพอใจในการท่องเที่ยว
ขั้นที่ 9 คนที่อยู่คนเดียว เนื่องจากอีกฝ่ายหนึ่งตายหรือหย่าขาดจากกันและออกจาก
งานแล้ว กลุ่มนี้รายได้น้อยและค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่ารักษาพยาบาล
3) อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาไปสู่ความจาเป็นและความ
ต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน
4) รายได้ (Income) หรื อ โอกาสทางเศรษฐกิ จ (Economic Circumstance)
โอกาสทางเศรษฐกิ จ ของบุ ค คลจะกระทบต่ อ สิ น ค้ า และบริก ารที่ เขาตั ด สิ น ใจซื้ อ โอกาสเหล่ า นี้
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ประกอบด้วย รายได้การออมสินทรัพย์ อานาจการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน สิ่งเหล่านี้มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าทั้งสิ้น
5) การศึกษา (Education) ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภัณฑ์
ที่มคี ุณภาพดีมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่า
6) ค่านิยมหรือคุณค่า (Value) และรูปแบบการดารงชีวิต (Lifestyle) ค่านิยมหรือ
คุณ ค่ า (Value) หมายถึง ความนิ ยมในสิ่ งของหรือ บุ คคล หรือความคิด ในเรื่องใดเรื่อ งหนึ่ ง หรือ
หมายถึงอัตราผลประโยชน์ที่รับรู้ต่อตราสินค้า รูปแบบการดารงชีวิต ( Lifestyle) หมายถึง รูปแบบ
ของการดาเนินชีวิตในโลกมนุษย์ โดยแสดงออกในรูป กิจกรรม ( Activities) ความสนใจ (Interest)
ความคิดเห็น (Opinions) ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541)
7) บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะ (Personality) เป็ น รู ป แบบลั ก ษณ ะของบุ ค คลที่ จ ะเป็ น
ตัวกาหนดพฤติกรรมการตอบสนอง หรืออาจหมายถึงลักษณะด้านจิตวิทยาที่ มีลักษณะแตกต่างของ
บุคคลซึ่งนาไปสู่การตอบสนองที่สม่าเสมอและมีปฏิกิริยาต่อสิ่งกระตุ้น
2.4.3.4 ปั จ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยา (Psychological factor) ถื อ ว่าเป็ น ปั จ จั ย ภายใน
นับเป็นปัจจัยทางด้านจิตวิทยาภายในตัวผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดและส่ง อิทธิพลต่อ
พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้ าและบริ ก ารของผู้ บ ริโ ภค โดย รศ.ดร.เสรี วงษ์ ม ณฑา (2547) ได้ อ ธิบ าย
รายละเอียดของปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ว่าประกอบด้วย
1) การรับรู้ (Perception) หมายถึง การเปิดรับ การให้ความสนใจ และการแปล
ความหมายของสิ่งเร้าหรือข้อมูลต่าง ๆที่บุคคลได้รับผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ ได้แก่ การ
มองเห็น การได้ยิน การรับรู้กลิ่น การรับ รู้รสชาติ กายสัมผัส ซึ่งแต่ละคนมีการรับรู้แตกต่างกัน ไป
ขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพที่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นสิ่งเร้าต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของสิ่งกระตุ้นเร้า
กับสิ่งแวดล้อมในขณะนั้นและเงื่อนไขของแต่ละบุคคลที่มีความต้องการ ทัศนคติ ค่านิยมแตกต่างกัน
2) การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การที่บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ตนเองที่ค่อนข้างถาวรอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ต่าง ๆของบุคคลคนนั้น โดยที่ การเรียนรู้ของ
บุคคลจะเกิดขึ้น เมื่อบุคคลได้รับสิ่งกระตุ้นและเกิดการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นนั้น
3) ความต้องการและแรงจูงใจ (Need and Motives) หมายถึง พลั งสิ่ งกระตุ้ น
(Drive) ที่อยู่ภายในตัวบุคคลหรือสิ่งที่ทาให้บุคคลเกิดความปรารถนา ความตื่นตัวและพลังในการที่จะ
กระทาสิ่งต่าง ๆหรือแสวงหาความพอใจเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ต้องการนั้น
4) บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะเฉพาะบุคคลซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอก
ความเป็นปัจเจกบุคคลและเป็นสิ่งที่กาหนดพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์หรือตอบสนองกับสิ่งแวดล้อม
หรือสถานการณ์ของบุคคลนั้น อาจหมายถึงลักษณะด้านจิตวิทยาที่มีลักษณะแตกต่างของบุคคลซึ่ง
นาไปสู่การตอบสนองที่สม่าเสมอและมีปฏิกิริยาต่อสิ่งกระตุ้น
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5) ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ผลสรุปของการประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (เช่น บุคคล
วัตถุ) ซึ่งบ่งชี้ว่าสิ่งนั้นดีหรือเลว น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ ชอบหรือไม่ชอบ และมีประโยชน์หรือเป็น
อันตราย ซึ่งเป็น การประเมิน ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคล ความรู้สึกด้านอารมณ์ และ
แนวโน้มการปฏิบัติที่มีผลต่อความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Kotler, P. 2003: 270) โดยส่วนประกอบของ
ทัศนคติ จะประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ส่วนของความเข้าใจ (Cognitive Component) ประกอบด้วย ความรู้และ
ความเชื่อเกี่ยวกับตราสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคของผู้บริโภค
ส่ ว นที่ 2 ส่ ว นของความรู้สึ ก ( Affective Component) หมายถึ ง สิ่ งที่ เกี่ ย วกั บ
อารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อผลิตภัณฑ์และตราสินค้าความรู้สึกอาจจะเป็นความ
พอใจและไม่พอใจ เช่น การเกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบต่อผลิตภัณฑ์
ส่วนที่ 3 ส่วนของพฤติกรรม (Behavior Component) หมายถึง แนวโน้มของการ
กระทาที่เกิดจากทัศนคติหรือการกาหนดพฤติกรรมที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือ
ตราสินค้า
2.4.4 แบบจาลองพฤติกรรมผู้บริโภค
ในการศึกษาพฤติกรรมผู้ บริโภคนั้นมีผู้ ศึกษาและพยายามเสนอแนวคิด (Concept) หรือ
แบบจาลอง (Model) ขึ้นหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น
2.4.4.1 แบบจ าลองของคอตเลอร์ แ ละอาร์ ม สตรอง (Model of Consumer
Behavior by Philip Kotler and Gray Armstrong)
โดยแบบจาลองของการศึกษาด้านพฤติกรรมผู้บริโภคถึงแรงจูงใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้า
หรือบริการ ของคอตเลอร์ และอาร์มสตรอง (Model of Consumer Behavior by Philip Kotler
and Gray Armstrong) นั้ น เริ่ ม จาก สิ่ ง กระตุ้ น (Stimulus) ซึ่ ง มี ทั้ ง สิ่ ง กระตุ้ น ทางการตลาด ๆ
(Marketing Stimuli) จากนั้นก็จะทาให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการและส่งผ่านความต้องการนั้นเข้าไป
ในความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคหรือเรียกว่า กล่องดา (Buyer’s black box) นาไปสู่กระบวนการทาง
จิตวิทยาและการได้รับ อิทธิพลจากลักษณะต่าง ๆ ของผู้ บริโภค (Buyer Characteristics) และส่ ง
ต่ อ ไปยั ง กระบวนการซื้ อ ของผู้ บ ริ โ ภค (Buyer Decision Process) และเกิ ด การตอบสนองของ
ผู้บริโภค (Buyer’s Response) หรือเกิดการตัดสินใจซื้อขึ้นในที่สุด (Buyer’s Purchase Decision)
ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ การเลือกตราสินค้า การเลือกผู้จัดจาหน่าย เวลาที่ซื้อและจานวนที่
ซื้อ ซึ่งมีรูปแบบ ดังภาพที่ 0.0 และรายละเอียดในแต่ละขั้นดังภาพที่ 2.15
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ภาพที่ 2.15 แบบจาลองของการศึกษาด้านพฤติกรรมผู้บริโภคของคอตเลอร์และอาร์มสตรอง
(Model of Consumer Behavior by Philip Kotler and Gray Armstrong)
ที่มา: หนังสือหลักการตลาด (สมัยใหม่) ของ ผศ.สุดาพร กุณฑลบุตร (2549) หน้า 73
จากแบบจ าลองของการศึ ก ษาด้ านพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคของคอตเลอร์แ ละอาร์ ม สตรอง
(Model of Consumer Behavior by Philip Kotler and Gray Armstrong) ได้แบ่งการพิจารณา
พฤติกรรมผู้บริโภคออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) สิ่งกระตุ้น ก็จะประกอบไปด้วยสิ่งกระตุ้นทางการตลาดและสิ่งกระตุ้นอื่น ๆ (Marketing
and Other Stimuli) สิ่ ง กระตุ้ น ทางการตลาด ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ที่ เรี ย กว่ า ส่ ว นผสมทางการตลาด
(Marketing Mix) ประกอบด้วย ตัว ผลิ ตภัณ ฑ์ (Product) ราคา (Price) การวางจาหน่าย (Place)
และการส่งเสริมการขาย (Promotion) ส่วนปัจจัยกระตุ้นแวดล้อมอื่น ๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
(Economic) ปั จ จั ย ด้ านเทคโนโลยี (Technological) ปั จจัยด้ านการเมือ ง (Political) ปัจ จัยด้ าน
วัฒนธรรม (Cultural) ซึ่งสิ่งกระตุ้น ทั้ง 2 ด้านนั้น ล้วนเป็นองค์ประกอบและสิ่งสาคัญที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
2) กล่องดาของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box) หมายถึง ลักษณะที่ประกอบขึ้นเป็นมนุษย์แต่
ละคน ประกอบไปด้วย ลักษณะทางบุคลิกภาพ (Characteristics) ซึ่งได้แก่องค์ประกอบของมนุษย์
แต่ละคนตั้งแต่การแสดงออกทางกายภาพจนถึงทัศนคติที่ส่งผลต่อเรื่องราวต่าง ๆ รวมถึงลักษณะ
กระบวนการตัดสินใจของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนนั้นเรียนรู้ได้จากสังคม (Socialization)
ตั้งแต่วันเด็กจนเติบโตและเกิดการหลอมหลวมกันเป็นมนุษย์ที่มีบุคลิกลักษณะและทัศนคติที่แตกต่าง
กัน ซึ่งทัศนคตที่แตกต่างกัน นั้ น เรียกว่า “กล่องดา” หรือ “Black Box” อันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
กระบวนการการตัดสินใจของผู้บริโภค (Consumer Decision Process)
3) การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ โ ภคหรื อ การตอบสนองของผู้ ซื้ อ เป็ น ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยของ
กระบวนการพิจารณาของผู้บริโภค กล่าวคือ ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณ ฑ์ห รือว่าบริการชนิดใด
ยี่ห้อใด ราคาเท่าไหร่ เมื่อไหร่ จานวนเท่าใดและด้วยวิธีการอย่างไร หลังจากที่ได้ผ่านกระบวนการ
กระตุ้นทางการตลาดและอื่น ๆ ผ่านเข้ามาในขั้นตอนของกล่องดาบวกกับทัศนคติ จึงส่งผลไปยังการ
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ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือว่าบริการ ซึ่งนักการตลาดที่จะประสบความสาเร็จจะต้องพิจารณาปัจจัยทุกด้าน
ร่วมกันอย่างเหมาะสมจนสามารถคาดเดาพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง
2.4.4.2 แบบจาลองพฤติกรรมผู้บริโภคของกิลเบอร์ต (Model of Consumer
Behavior By Gilbert D. Harrell)
สาหรับแบบจาลองด้านพฤติกรรมผู้บริโภคของกิลเบอร์ต (Model of Consumer Behavior
By Gilbert D. Harrell) ได้มีการให้คาจากัดความของ พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทาและ
กระบวนการตัดสินใจของคนแต่ละคน ในการที่จะค้นหา ประเมิน จัดหาและใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และ
ได้มุ่งเน้ น กับ การใหความส าคัญ หรือเกี่ยวข้อง (Involvement) ของผู้ บ ริโภคก่อนการตัดสิ นใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง การที่ผู้บริโภคสินค้านั้นให้ความสาคัญต่อการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ในแต่ละ
ครั้งที่แตกต่างกัน หรื อไม่ เท่ ากัน สิ นค้าบางประเภทผู้ บ ริโภคอาจจะไม่ได้มี ความตั้ งใจในการที่จ ะ
รวบรวมข้อมูลในการซื้อสิน ค้าหรือบริการมากนักและใช้เวลาไม่มากในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือ
บริการและไม่ได้สนใจในตราสินค้าหรือบริการนั้น ๆ เรียกว่า การเกี่ยวข้องต่า (Low Involvement)
แต่กับในสินค้าหรือบริการบางอย่างนั้นผู้บริโภคอาจจะต้องใช้เวลาในการค้นหาและเก็บเกี่ยวข้อมูล
อย่างมากก่อนการตัดสินใจ เรียกว่า การเกี่ยวข้องสูง (High Involvement) ซึ่งสรุปปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคตามแนวคิดของกิลเบอร์ต (The Concept of Consumer
Behavior By Gilbert D. Harrell) ไว้ดังภาพที่ 2.16

ภาพที่ 2.16 แบบจาลองพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคตามแนวคิดของกิลเบอร์ต
(Model of Consumer Behavior By Gilbert D. Harrell)
ที่มา: จากหนังสือ หลักการตลาด(สมัยใหม่) ของ ผศ.สุดาพร กุณฑลบุตร (2549) หน้า 76
จากภาพที่ 2.16 ที่แสดงแบบจาลองพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคตามแนวคิดของ
กิลเบอร์ต (Model of Consumer Behavior By Gilbert D. Harrell) นั้น หมายถึง การที่ผู้บริโภค
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการใดนั้นจะผ่านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการมาก่อนไม่ว่าจะ
เป็น การค้าหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ การพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้าและบริการ
รวมถึงกระบวนการที่ผู้บริโภคนั้นเดี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่ได้รับผลมาจากปัจจัยทั้งสองกลุ่ม ซึ่ง
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กลุ่มแรกเป็นปัจจัยทางด้านจิตวิทยาของแต่ละบุคคล (Psychological Factors) เช่น การจูงใจ การ
รับ รู้ การเรีย นรู้ ทัศนคติและอื่น ๆ ส่วนในกลุ่ มที่สองนั้นเป็นปัจจัยทางด้านสั งคม (Societal and
Social Factors) เช่น วัฒนธรรม ชนชั้นทางสังคม กลุ่มอ้างอิงและครอบครัว ซึ่งทั้งสองปัจจัยนั้นล้วน
เกี่ย วข้องกับ ตัวผู้ บ ริโภคส่ งอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อสินค้าและบริการของผู้ บริโภคอีกด้วย ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
1) การซื้อสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องต่า (Low Involvement) เป็นการซื้อสินค้าที่จาเป็นใน
ชีวิตประจาวัน มีราคาไม่สูงมาก ไม่มีผลทางสุขภาพมากนักและไม่ได้ใช้เทคโนโลยีมาก ทาให้ผู้บริโภค
สามารถตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้ง่าย ไม่ต้องหาข้อมูลเดี่ยวกับสินค้าและบริการมากนัก เช่น
สบู่ ยาสีฟัน เสื้อผ้า ยาสามัญประจาบ้าน เป็นสิ่ งที่ผู้บริโภคนั้นสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
โดยไม่คานึงถึงตราสินค้า นักการตลาดสินค้าเหล่านี้จึงมักมุ่งการโฆษณาและรูปลักษณ์ของสินค้าให้มี
ความดึ งดู ด ล่ อ ใจและกระตุ้ น การซื้ อ สิ น ค้ า ของผู้ บ ริโภค เช่ น การใช้ ผู้ มี ชื่ อ เสี ย งมาเป็ น ผู้ น าเสน
(Presenter) และสร้างหี บ ห่อ (Package) ให้มีความสวยงาม ซึ่งสินค้าท้องถิ่นของไทย ที่มุ่งเน้นแต่
รสชาติ โดยไม่คานึงถึงรูปลักษณ์ของหีบห่อและการโฆษณาจึงส่งผลให้สินค้าท้องถิ่นของไทยไม่ประสบ
ผลสาเร็จทางการตลาด
2) การซื้อสิน ค้าที่มีความเกี่ยวข้องสู ง (High Involvement) เป็ นการซื้อสิ นค้าที่ มีผ ลกับ
สุขภาพสูง มีราคาแพง มีความสาคัญหรือเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ เป็นสินค้าที่มีเทคโนโลยีสูง ผู้บริโภคต้อง
พิจารณาด้วยความรอบคอบ มีการค้าคว้าหาข้อมูลมาก เช่น การซื้อบ้าน รถยนต์ หรือแม้กระทั่ง
เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ ๆ ที่มีราคาแพง นักการตลาดที่ประสบความสาเร็จในสินค้าเหล่านี้ คือ ผู้ที่สร้าง
สื่อที่ให้ข้อมูลได้ดีให้กับผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้ข้อมูลได้รายละเอียดชัดเจน สื่อบุคคล
เช่น พนักงานขายที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถอธิบายให้ข้อมูลสินค้าได้อย่างชัดเจน หรือแม้กระทั่ง
การจาหน่ายยาที่ใช้เภสัชกรที่มีความรู้ ความสามารถที่น่าเชื่อถือ ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้บริโภคที่มีรายได้สูงจะมีโอกาสเลือกได้มากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ต่า
2.4.4.3 แบบจาลองของ Schiffman & Kanuk (2007)
โดยแบบจ าลองของกระบวนการพฤติกรรมผู้ ของบริโภคในการซื้อสิน ค้าหรือบริการของ
Schiffman & Kanuk (2007) นั้นเขาได้เสนอว่า กระบวนการพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการ
ของผู้บริโภคนั้นประกอบด้วยขั้นตอน 3 ขั้นตอนที่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน นั่นคือ ขั้นปัจจัย
การน าเข้า ขั้นกระบวนการและขั้นผลลัพธ์ ซึ่งแสดงแบบจาลองของกระบวนการพฤติกรรมผู้ของ
บริโภคในการซื้อสินค้าหรือบริการของ Schiffman & Kanuk (2007) ในภาพที่ 2.17
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ภาพที่ 2.17 แบบจาลองของกระบวนการพฤติกรรมผู้ของบริโภคในการซื้อสินค้าหรือบริการของ
Schiffman & Kanuk (2007)
ที่มา: พฤติกรรมผู้บริโภค ของ ชูชัย สมิทธิไกร (2557) หน้า 14
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จากภาพที่ 2.17 แบบจาลองของกระบวนการพฤติกรรมผู้ของบริโภคในการซื้อสินค้าหรือ
บริการของ Schiffman & Kanuk (2007) อ้างถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร (2557) ได้อธิบายรายละเอียด
ของขั้นตอนต่าง ๆ ไว้ดังนี้
1) ขั้ น ปั จ จั ย น าเข้ า (Input Stage) คื อ ขั้ น ที่ ปั จ จั ย ภายนอกมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ปัจจัยภายนอกประการแรกเลยนั่นก็คือ การดาเนินการขององค์การธุรกิจ ซึ่ง
เป็นปัจจัยในการที่องค์กรธุรกิจพยายามในการที่จะให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความต้องการของตนเอง
โดยผ่านหลักการ “ส่วนประสมทางการตลาด” (Marketing Mix: 4Ps) ซึ่งประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์
(Product), ราคา (Price), ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) และ การส่งเสริมการขาย (Promotion)
ส่วนปัจจัยภายนอกอีกประการหนึ่งที่เป็นปัจจัยนาเข้า ได้แก่ ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม คือ
ปัจจัยแวดล้อมของผู้บริโภคและมีอิทธิพลในการหล่อหลอมพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็น
ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง ชนชั้น ทางสังคม และวัฒ นธรรม ซึ่งปัจจัยภายนอกทั้ง 2 ประการนี้ล้ว นมี
อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นสิ่ง ที่ผู้บริโภคต้องการ
จะซื้อ สถานที่ที่ซื้อ และวิธีการบริโภคสินค้าหรือบริการ
2) ขั้นกระบวนการ (Process Stage) คือ ขั้นตอนที่แสดงถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค โดยในขั้นตอนนี้จะมีปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ได้แก่ การรับรู้ การเรียนรู้ ความต้องการและ
แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ค่านิยมและวิถีชีวิตของผู้บริโภค ที่ส่งอิทธิพลต่อการตระหนักถึงความ
ต้องการ การค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อและการประเมินทางเลือกก่อนการซื้อของผู้บริโภค นอกจากนั้น
ประสบการณ์ที่ได้รับหลังจากการประเมินหลังการบริโภคสินค้าหรือว่าบริการนั้นก็จะมีอิทธิพลต่อ
ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาของผู้บริโภคด้วย
3) ขั้ น ผลลั พ ธ์ (Output Stage) คื อ ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยของกระบวนการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
พฤติกรรมในการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อ การใช้ การกาจัดส่วนที่
เหลือและการประเมินหลังการบริโภค ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการที่ผู้ริโภคใช้สินค้าหรือบริการนั้นอาจจะ
เป็นความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในตัวสินค้าหรือว่าบริการก็ได้ ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะถูกจดจาไว้
เป็นประสบการณ์ในการบริโภคของผู้บริโภคและส่งผลต่อปัจจัยด้านจิตวิทยาของผู้บริโภคในระยะ
ต่อไป
2.4.4.4 แบบจาลองของ Blackwell, Miniard & Engel (2006)
โดยแบบจ าลองของกระบวนการพฤติกรรมผู้ ของบริโภคในการซื้อสิน ค้าหรือบริการของ
Blackwell, Miniard & Engel (2006) ได้อธิบายถึงขั้นตอนในกระบวนการพฤติกรรมผู้ของบริโภคไว้
ว่า กระบวนการพฤตกรรมผู้บริโภคนั้นประกอบไปด้วยทั้งหมด 6 ขั้นตอน ได้แก่
1) การตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition) เป็นขั้นตอนที่ที่ผู้บริโภคนั้นตกอยู่
ในสภาวะเกิดความรู้สึกแตกต่างระหว่างสิ่งที่ผู้บริโภคปรารถนาให้เป็นกับสภาพที่อยู่ในความเป็นจริง
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ณ ขณะนั้น โดยความแตกต่างนั้นมีระดับมาพอที่จะทาให้เกิดการตระหนักถึงปัญหาและเกิดความ
ต้องการที่จะได้สินค้าหรือว่าบริการหนึ่ง ๆ มาเพื่อแก้ไขปัญหานั้น
2) การค้นหาข้อมูล (Search) เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากการที่ผู้บริโภคตระหนักถึงความ
ต้องการผู้บริโภคจะเริ่มค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่ต้องการ ว่าจะเป็น ข้อมูล
ทางเลือกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าต่าง ๆ สถานที่จัดจาหน่าย เกณฑที่ใช้ควรใช้ในการประเมิน
ทางเลือกต่าง ๆ นั้ น โดยการค้น หาข้อมูล ต่าง ๆ นั้นผู้ บริโภคอาจจะเริ่มจากการค้นหาข้อมูล จาก
ภายในหรือว่าทรงจาของตนเอง
3) การประเมิ น ทางเลื อ ก (Alternative Evaluation) เป็ น ขั้ น ตอนที่ ผู้ บ ริ โ ภคประเมิ น
ทางเลือกที่มีอยู่จากการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด การ
ประเมินทางเลือกนี้อาจจะกระทาโดยอาศัยเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายต่อไป
4) การซื้อ (Purchase) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เกิดหลังจากการประเมินทางเลือกแล้ว เป็น
ขั้นตอนที่ผู้บริโภคตัดสินใจลงมือซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ โดยพิจารณาจากสถานที่ที่ซื้อและวิธีการ
ซื้อด้วย เช่น เป็ น การซื้อจากห้ างสรรพสินค้าหรือร้านค้าทั่วไป ซื้อผ่านอินเตอร์เน็ตหรือว่าซื้อจาก
ร้านค้าโดยตรง ชาระเงินด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต เป็นต้น
5) การบริโภค (Consumption) เป็นขั้นตอนที่ผู้บริโภคนั้นได้ใช้สินค้าหรือบริการที่ซื้อมา
โดยอาจจะเกิดขึ้นทันทีหลังการซื้อหรือว่าเกิดขึ้นในระยะเวลาต่อ ๆ มาก็ได้ ซึ่งลักษณะในการบริโภค
ของผู้ บ ริ โภคแต่ล ะรายนั้ น อาจจะแตกต่ างกั น ไป โดยที่ ระยะเวลาในการใช้ สิ น ค้าและบริก ารนั้ น
สามารถส่งผลต่อความพึงพอใจและประสิทธิภาพของสินค้าและบริการได้
6) การประเมินหลังการบริโภค (Post Consumption Evaluation) เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้น
หลังจากการที่ผู้บริโภคใช้สินค้าหรือว่าบริการที่ซื้อมาแล้ว โดยที่ผู้ บริโภคอาจจะเกิดความพึงพอใจ
หรือไม่พอใจต่อสินค้าและบริการนั้นก็ได้ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมอื่น ๆ ต่อไป เช่น การซื้อซ้า ความภักดี
ต่อตราสินค้า การแนะนาให้ ผู้อื่นใช้ การร้องเรียน การร้องทุกข์จากความไม่พึงพอใจต่อสินค้าหรือ
บริการ
นอกจากนี้ Blackwell et al. (2006) อ้างถึงใน พฤติกรรมผู้บริโภค ชูชัย สมิทธิไกร (2553)
ยังได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งประกอยไปด้วย 2 ปัจจัย ปัจจัย
แรก คือ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจ ค่านิยม บุคลิกภาพ ทัศนคติและวิถีชีวิต และ
ปัจจัยที่สอง คือ อิทธิพลสภาพแวดล้อม ได้แก่ วัฒนธรรม ชนชั้นทางสังคม กลุ่มอ้างอิงและครอบครัว
ซึ่งจากรายละเอียดดังกล่าว จึงได้เกิดแบบจาลองของกระบวนการพฤติกรรมผู้ของบริโภคในการซื้อ
สินค้าหรือบริการของ Blackwell, Miniard and Engel (2006) ดังภาพที่ 2.18
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ภาพที่ 2.18 แบบจาลองของกระบวนการพฤติกรรมผู้ของบริโภคในการซื้อสินค้าหรือบริการของ
Blackwell, Miniard & Engel (2006)
ที่มา: พฤติกรรมผู้บริโภค ของ ชูชัย สมิทธิไกร (2557) หน้า 15
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2.4.4.5 แบบจาลองแบบบูรณาการ (ชูชัย สมิทธิไกร, 2553)
แบบจาลองแบบบูรณาการนี้เป็นแบบจาลองที่ผู้เขียนหนังสือพฤติกรรมผู้บริโภค ชูชัย สมิทธิ
ไกร (2553) ได้ เขี ย นขึ้น หลั งจากที่ ได้ ศึ ก ษาและประมวลแนวความคิ ด และโมเดลต่ าง ๆ ในด้ าน
จิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภคข้างต้น โดยจาแนกขั้นตอนและพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค
ออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ การตัดสินใจซื้อ การซื้อ การใช้ และการประเมินหลังการบริโภค ออกมา
เป็นแบบจาลองกระบวนการบริโภคของผู้บริโภคแบบบูรณาการ ดังภาพที่ 2.19

ภาพที่ 2.19 แบบจาลองกระบวนการบริโภคของผู้บริโภคแบบบูรณาการ
ที่มา: จากหนังสือ พฤติกรรมผู้บริโภค ของ ชูชัย สมิทธิไกร (2557) หน้า 18
จากภาพที่ 2.19 แบบจาลองกระบวนการบริโภคของผู้บริโภคแบบบูรณาการสามารถอธิบาย
พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคได้ดังนี้
1) การตัดสินใจซื้อ เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการบริโภคของผู้บริโภค โดยที่ผู้บริโภคจะ
ตระหนักถึงปั ญหาหรือความต้องการที่จะซื้อสินค้าและบริการ จากนั้นผู้บริโภคจะมีการค้าคว้าหา
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งผู้บริโภคจะมีการกาหนดเกณฑ์ที่จะ
ใช้ในการประเมินทางเลือกก่อนที่จะเกิดการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ
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2) การซื้อ เป็นขั้นตอนที่ผู้บริโภคดาเนินการหลังจากการตัดสินใจในการที่จะซื้อสินค้าหรือ
บริการ ซึ่งจะประกอบไปด้วย แหล่งที่จะซื้อสินค้าและบริการ วิธีการที่จะใช้ในการชาระเงินสินค้าและ
บริการ
3) การใช้ เป็นขั้นตอนที่ผู้บริโภคที่เกิดหลังจากการซื้อเป็นขั้นตอนที่ผู้บริโภคนั้นจะนาสินค้า
ที่ได้นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตาสที่มุ่งหวังหรือรับบริการจากองค์กรธุรกิจและจะเกิดการกาจัดส่วนที่
เหลือในรูปแบบที่แตกต่างกัน
4) การประเมินหลังการบริโภค เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่ง
เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้บริโภคนั้นได้ใช้สินค้าหรือบริการหลังจากการซื้อ โดยที่ผู้บริโภคนั้นจะ
พิจารณาตัดสินใจว่าคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ได้รับนั้นสอดคล้องและตรงกับความคาดหวังของ
ผู้บริโภคหรือไม่ ซึ่งการประเมินนั้นผู้บริโภคอาจจะเกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจก็ได้ซึ่งนาไปสู่
พฤติกรรมที่จะเกิดขั้นหลังจากการประเมิน
โดยที่ ขั้ น ตอนทั้ งสี่ ข องกระบวนการพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคนี้ จ ะได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากปั จ จั ย 3
ประการ คือ
(1) ปัจจัยด้านจิตวิทยา หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะภายในของแต่ละ
บุคคล
(2) ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม หมายถึงปัจจัยแวดล้อมบุค คลที่มีพื้นฐานจาก
ระบบสังคมและวัฒนธรรม
(3) ปัจจัยด้านธุรกิจ หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานขององค์กรธุรกิจ
ซึ่ ง ปั จ จั ย ด้ า นจิ ต วิ ท ยานั้ น เป็ น ปั จ จั ย ภายในตั ว ของผู้ บ ริโ ภค ส่ ว นปั จ จั ย ด้ านสั งคมและ
วัฒ นธรรมและปั จ จั ย ด้ านธุ ร กิ จ นั้ น เป็ น ปั จ จั ย ภายนอกที่ แ วดล้ อ มตั ว ผู้ บ ริโภค โดยที่ ปั จ จัย ทั้ ง 3
ประการนี้ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลโดยตรงต่อกระบวนการพฤติกรรมของผู้บริโภค ทาให้ผู้บริโภคแต่ละ
คนมีการค้นหา การตัดสินใจซื้อ การใช้และการประเมินผลหลังการบริโภคที่แตกต่างกันไป
2.4.5 ความหมายการตัดสินใจของผู้บริโภค (Decision Making Behavior)
ฉัตยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สมมิ (2545) ได้อธิบายความหมายของการตัดสินใจไว้ว่า
การตัดสิ นใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจาก
ทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินค้าและบริการอยู่
เสมอในชีวิตประจาวัน โดยที่เขาจะเลือกสินค้าและบริการตามข้อมูลและข้อจากัดของสถานการณ์
ปริ ญ ลั ก ษิ ต านนท์ (2534) ได้ อ ธิ บ ายกระบวนการซื้ อ ไว้ ว่ า กระบวนการซื้ อ หมายถึ ง
ปฏิ กิ ริ ย าตอบสนองระหว่างผู้ บ ริ โภคฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งกั บ ผู้ ขาย ร้านค้ า ธุรกิ จ (รวมถึ งสิ่ งแวดล้ อม
ลักษณะธุรกิจนั้น ๆ) อีกฝ่ายหนึ่ง
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สุภ าภรณ์ พลนิ กร (2548) ได้อธิบ ายความหมายของการตัดสิ นใจไว้ว่า การตัดสิ นใจของ
ผู้ บ ริ โภค (Consumer Decision Making) หมายถึ ง การเลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รือ บริก ารหนึ่ ง ๆ จาก
ทางเลือกอื่น ๆ ที่มีอยู่
2.4.6 แบบจาลองกระบวนการตัดสินใจ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า (Goods) และบริการ (Service) ของผู้บริโภคโดยทั่วไปนั้นแม้
จะมีลักษณะง่ายๆไม่เป็นขั้นตอนแต่ถ้าหากศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าประจานั้น จะทา
ให้ทราบว่าการตัดสินใจซื้อสินค้า (Goods) และบริการ (Service) ของผู้บริโภคนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในทันที
แต่มีลักษณะเป็นกระบวนการ กล่าวคือ มีการดาเนินการในการตัดสินใจเป็นขั้นตอน ทาให้นักการ
ตลาดนั้ น สามารถพิ จ ารณาการตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก ารของผู้ บ ริ โ ภคได้ ใ นลั ก ษณะของ
กระบวนการ (Process) แล้ ว จึ ง หากลยุ ท ธ์ ที่ เหมาะสมใส่ เข้ า ไปในแต่ ล ะขั้ น ตอน ซึ่ งมี ผู้ ที่ ศึ ก ษา
กระบวนการตัดสิน ใจไว้อย่างมากมาย โดย วุฒิ สุ ขเจริญ (2559) ได้สรุปแบบจาลองกระบวนการ
ตัดสินใจ ต่าง ๆ ไว้ดังนี้
2.4.6.1 แบบจาลองการตัดสินใจของ Slade
Slade (1994) อ้ า งถึ ง ใน วุ ฒิ สุ ข เจริ ญ (2559) ได้ อ ธิ บ ายว่ า การตั ด สิ น ใจ (Decision
Making) ได้ เกิด ขึ้น โดยล าพั ง แต่ มี รู ป แบบที่ เป็ น กระบวนการ (Process) โดยทั่ ว ไปมี งานย่ อ ย ๆ
ภายใต้ ก ารตั ด สิ น ใจ ได้ แ ก่ การระบุ ถึ ง ปั ญ หา (Identify Problem) ระบุ ท างเลื อ ก (Identify
Alternatives) ถ้ าเป็ น การตั ด สิ น ใจที่ ไม่ ซั บ ซ้ อ นเป็ น เรื่ อ งราวที่ ผู้ บ ริโ ภคท าอยู่ เป็ น ประจ าอยู่ แ ล้ ว
ผู้บริโภคนั้ นจะตัดสิน ใจเลือกด้วยความเคยชิน (Choose Usual Action) แต่ถ้ามีความซับซ้อนกัน
ตัด สิ น ใจนั้ น ผู้ บ ริ โภคจะประเมิ น ทางเลื อ ก (Evaluate Alternatives) ที่ เกิ ด ขึ้น จากทางเลื อกที่ มี
(Choose Among Alternatives) หลั งจากที่ตัดสิ นใจในทางเลือกที่มีแล้ว ผู้บริโภคก็จ ะกระทาการ
ตัดสินใจ โดยที่ผู้บริโภคนั้นจะหาคาตอบอธิบายว่าทาไมจึงตัดสินใจแบบนั้น (Effect Choice) ในกรณี
ที่ ไม่ ส ามารถตั ด สิ น ใจได้ ผู้ บ ริ โภคจะสร้ างทางเลื อ กใหม่ (Generate New Alternative) หากไม่
สามารถสร้างทางเลือกใหม่ ผู้บริโภคก็จะไม่ตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการและจัดละทิ้งจาก
ปั ญ หา (Abandon Problem) ซึ่ งจากการอธิ บ ายของ Slade (1994) สามารถแสดงออกมาเป็ น
แผนภาพได้ดังภาพที่ 2.20
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ภาพที่ 2.20 แบบจาลองกระบวนการตัดสินใจของ Slade (1994)
ที่มา: หนังสือพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) ของผศ.ดร.วุฒิ สุขเจริญ (2559) หน้า 380
2.4.6.2 แบบจาลองกระบวนการตัดสินใจของ Moody
Moody (1983) อ้างถึงใน วุฒิ สุขเจริญ (2559) ได้นาเสนอกระบวนการตัดสินใจและได้
อธิบายว่า การตัดสินใจบางเรื่องมีความซับซ้อน บางเรื่ องเป็นเรื่องที่ง่าย ๆ และกระบวนการตัดสินใจ
ของผู้บริโภคนั้นเป็นกระบวนการในระบบปิดแบบวนรอบ (Closed-loop Decision Process) โดย
เริ่มจากการที่ ผู้บ ริโภคนั้ น ตระนั กถึงปั ญ หา จากนั้นก็จะเกิดการรับรู้ปัญ หา ผู้ บริโภคจะวิเคราะห์
ทางเลือกที่เป็นไปได้และผลที่ตามมา จากนั้นจึงทาการเลือกทางเลือกและทาทางเลือกนั้นไปปฏิบัติ
หลั งจากนั้ น จะเกิดการตอบกลั บ (Feedback) และจะกลั บไปตระหนั กถึ งปั ญ หาใหม่ ซึ่งจากการ
อธิบายของ Moody (1983) สามารถแสดงออกมาเป็นแผนภาพได้ดังภาพที่ 2.21
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ภาพที่ 2.21 แบบจาลองกระบวนการตัดสินใจของ Moody (1983)
ที่มา: หนังสือพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) ของผศ.ดร.วุฒิ สุขเจริญ (2559) หน้า 381
จากภาพที่ 2.21 แบบจาลองการตัดสินใจของ Moody (1983) จะเห็นได้ว่า แบบจาลองการ
ตัดสินใจของ Moody ได้ให้มุมมองการวนรอบของกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค ซึ่งนักการตลาด
สามารถนาเอาแบบจาลองไปประยุกต์ใช้ในการทาการตลาดทั้งในแง่ของการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิด
การตัดสิน ใจ เช่น การสื่อสารให้ผู้ บริโภคตระหนักถึงปัญ หาหรือใช้เพื่อกระตุ้นให้ ผู้บริโภคเกิดการ
เปลี่ยนใจ เช่น การที่ผู้บริโภคตัดสิ นใจซื้อสินค้า (Goods) หรือบริการ (Service) ของตราสินค้าอื่น
จากแบบจาลองการตัดสินใจของ Moody ที่อธิบายไว้ว่า ถึงแม้ผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกแล้วแต่ก็ยัง
เกิดผลสะท้อนกลับของการตัดสินใจนั้น ดังนั้น นักการตลาดสามารถกระตุ้นให้ผุ้บริโภคได้ตระหนักถึง
ผลที่ ส ะท้ อนกลั บ ในการตั ด สิ น ใจนั้ น ได้ เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริโภคหั น มาสนใจสิ น ค้ า (Goods) หรือ บริการ
(Service) ของตนและเปลี่ยนใจในการตัดสินใจซื้อในครั้งต่อไปได้
2.4.6.3 แบบจ าลองกระบวนการตั ด สิ น ใจของ CDP (Consumer Decision
Process Model)
Blackwell, Miniard & Engel (2006) อ้างถึงใน วุฒิ สุ ข เจริญ (2559) ได้ ร่ว มกั น พั ฒ นา
แบบจาลองกระบวนการตัดสินใจและได้แบ่งกระบวนการตัดสินใจออกเป็น 7 ขั้นตอน โดยเริ่มจาก
การที่ ผู้ บ ริโภคเกิ ดความต้อ งการ (Need Recognition) จากนั้ น ผู้ บริโภคจะเกิ ดการแสวงหาหรือ
ค้น คว้าหาข้อมูล (Search For Information) เกี่ยวกับสินค้ า (Goods) หรือบริการ (Service) ที่จะ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค แล้วผู้บริโภคจะทาการประเมินทางเลื อกก่อนทาการซื้อ
(Pre-purchase Evaluation of Alternatives) เมื่ อ ผู้ บ ริโ ภคได้ ป ระเมิ น ทางเลื อ กแล้ ว จึ ง เกิ ด การ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ (Purchase) และบริ โ ภคสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร (Post-Consumption Evaluation of
Alternatives) นั้นและสิ้นสุดการใช้งาน (Divestment) ซึ่งผู้บริโภคอาจจะทาการขายสินค้าต่อหรือ
ทิ้งสินค้าไปเลยก็ได้และจากการอธิบายของ Blackwell, Miniard & Engel (2006) สามารถแสดง
ออกมาเป็นแผนภาพได้ดังภาพที่ 2.22
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ภาพที่ 2.22 แบบจาลองกระบวนการตัดสินใจ CDP (Consumer Decision Process Model)
ของ Blackwell, Miniard & Engel (2006)
ที่มา: หนังสือพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) ของผศ.ดร.วุฒิ สุขเจริญ (2559) หน้า 382
2.4.6.4 แบบจาลองกระบวนการตัดสินใจของ Kotler
Kotler (1983) ได้นาเสนอกระบวนการตัดสินใจแบบ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem Recognition)
2) ขั้นการหาข้อมูล (Information Search)
3) ขั้นการประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives)
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4) ขั้นการตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision)
5) ขั้นพฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior)
ซึ่งจากการน าเสนอกระบวนการตัด สิ นใจของ Kotler (1983) สามารถแสดงออกมาเป็ น
แผนภาพได้ดังภาพที่ 2.23

ภาพที่ 2.23 แบบจาลองกระบวนการตัดสินใจ ของ Kotler (1983)
ที่มา: หนังสือหลักการตลาด ฉบับมาตรฐาน (วารุณี ตันติวงศ์วาณิชและคณะ, ผู้แปล, 2554) หน้า 79
จากภาพที่ 2.25 แบบจาลองการตัดสินใจ ของ Kotler (1983) จะเห็นได้ว่า มีส่วนคล้ายคลึง
กั บ แบ บ จ าลอ งกระบ วน การตั ดสิ น ใจ CDP (Consumer Decision Process Model) ขอ ง
Blackwell, Miniard & Engel (2006) โดยที่มีกระบวนการหลักที่เหมือนกัน ได้แก่ การตระหนักถึง
ปัญหาและความต้องการ การหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การซื้อและการประเมินหลังการบริโภค
แบบจาลองกระบวนการตัดสินใจของ Kotler (1983) นั้นเป็นแบบจาลองที่รับความนิยมจาก
นั ก การตลาด ซึ่ งในงานวิจั ย ครั้ งนี้ ก็ ได้ น าเอาแบบจ าลองนี้ ม าใช้ ในกระบวนการศึ ก ษาวิจั ย เรื่ อ ง
“อิทธิพลของพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
เรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”
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จากการศึกษารายละเอียดในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคและกระบวนการตัดสินใจ ศิริวรรณ
เสรี รั ต น์ (2546) ได้ ส รุ ป ขั้ น ตอนการพิ จ ารณาพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค (Consumer Behavior) และ
กระบวนการการตัดสินใจ (Decision Making Process) ของผู้บริโภค ดังภาพที่ 2.24

ภาพที่ 2.24 รูปแบบพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ที่มา : หนังสือ การบริหารการตลาดยุคใหม่ ของ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) หน้า 198
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จากภาพที่ 2.24 รูป แบบพฤติกรรมของผู้ บ ริโภคและปั จจัยที่มีอิทธิพ ลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค จะเห็นได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภคนั้นเป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่จะทาให้เกิด
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ (Goods) หรือบริการ (Service) โดยมีจุดเริ่มต้นจากสิ่งกระตุ้น (Stimulus)
ที่ทาให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นเหล่านี้จะผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s black
box) ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องดาที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ โดยที่ความรู้สึกนึกคิดของผู้
ซื้อนั้น จะได้รับอิทธิพลจากลั กษณะต่าง ๆ ของผู้ซื้ อ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ซื้อ ปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งนาไปสู่กระบวนการและขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ (Buyer’s decision
process) จากนั้นก็จะส่งผลไปยังการตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s response) นั่นคือ การซื้อและ
พฤติกรรมที่เกิดหลังการซื้อสินค้าหรือบริการนั่นเอง

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สาหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นหลังจากการขยายตัวของความ
ต้องการของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทาส่งผลให้รัฐบาลเปิดโอกาสอนุญาตให้ภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้เมื่อปี พ.ศ. 2512 (ศิริพงศ์ รักใหม่ สิริฉันท์ เตชพาหพงษ์
และพันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ , 2559) หลังจากจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัย เอกชน พ.ศ.
2512 จึงมีการอนุญาตให้มีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
(สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561a)
ปัจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและอยู่ภายใต้กฎระเบียบของพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ราชกิจจานุเบกษา, 2550) ในหมวดที่ 1 ว่าด้วยเรื่อง การ
จัดตั้งและเปิดดาเนินการ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้อธิบายไว้ว่า
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนเป็ น สถานศึ ก ษาและวิ จัย ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการให้ ก ารศึ ก ษา
ส่งเสริมวิชาการและวิช าชีพชั้นสูง ทาการสอน ทาการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทานุ
บารุง ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ โดยแบ่งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
มหาวิทยาลัย, สถาบันและวิทยาลัย
โดยที่ลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ มาตรา 10 ซึ่งการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา 9 ต้องได้รับใบอนุญาตจาก
รัฐมนตรี โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ ซึ่งการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง ในการขอรับใบอนุญาตผู ขอรับใบอนุญาต
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ต้องเสนอโครงการจัดตั้ง ข้อกาหนดและสาขาวิชาที่จะเปิดสอนมาพร้อมกับคาขอด้วย ขอกาหนดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
1) ชื่อและประเภท
2) วัตถุประสงค์
3) ที่ตั้งและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร
4) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินตามมาตรา 12 สาหรับที่ดินในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ต้ องเป็น ที่ดินที่ติดต่อเป็นผื นเดียวกัน ในกรณี ที่ที่ดินมิได้มีพื้นที่ติดต่อเป็นผื น
เดียวกันต้องมีการเชื่อมโยงติดต่อถึงกันในลักษณะที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา
และสามารถจัดกิจกรรมทางการศึกษาได้ ถ้าเป็นวิทยาลัยหรือสถาบันต้องมีเนื้อที่ไม่น้อย
กว่า 10 ไร่ ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 100 ไร่
5) ทุนจากผู้ขอรับใบอนุญาตและโครงการใช้จ่าย
6) ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์
7) ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
8) โครงการจัดการศึกษาและอุปกรณ์หลักในการจัดการศึกษา
9) โครงการจัดหาและพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
10) หลักสูตร การสอนและการวัดผลการศึกษา
11) อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบารุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
12) วิธีการรับนักศึกษาและการให้นักศึกษาพ้นสภาพ
13) เครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษา
14) การกาหนดตาแหน่ง คุณสมบัติของผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ การกาหนดอัตรา
เงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การจ้างและเลิกจ้าง และสวัสดิการ
ของผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่
15) รายการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
จากข้อมูลสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา (2561b) ในปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในประเทศไทย ภายใต้ สั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเปิ ด ด าเนิ น การให้
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา จานวนทั้งสิ้น 75 แห่ง โดยแบ่งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนออกเป็น 3
ประเภท ได้แก่
(1) มหาวิทยาลัย จานวน 43 แห่ง
(2) สถาบัน จานวน 12 แห่ง
(3) วิทยาลัย จานวน 20 แห่ง
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การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตในการศึกษา “อิทธิพลของพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลและส่วน
ประสมทางการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เท่านั้น ซึ่งมีรายชื่อและรายละเอียดสถาบันอุด มศึกษาเอกชนแบ่ง
ตามประเภทต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2.1 แสดงรายชื่อและรายละเอียดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยประเภท
มหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 28 แห่ง
ลาดับ
ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
วันที่จัดตั้ง
จังหวัด
1

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

28 พ.ค. 2513 กรุงเทพฯ,ปทุมธานี

2

มหาวิทยาลัยเกริก

28 พ.ค. 2513 กรุงเทพฯ

3

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

28 พ.ค. 2513 กรุงเทพฯ

4

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

28 พ.ค. 2513 กรุงเทพฯ, ชลบุรี, ขอนแก่น

5

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

17 มิ.ย. 2513 กรุงเทพฯ

6

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

16 มิ.ย. 2515 กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ

7

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

6 ส.ค. 2516 กรุงเทพฯ

8

มหาวิทยาลัยสยาม

28 ก.ย. 2516 กรุงเทพฯ

9

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

21 มี.ค. 2517 สมุทรปราการ, กรุงเทพฯ

10 มหาวิทยาลัยคริสเตียน

7 ก.ย. 2526 นครปฐม

11 มหาวิทยาลัยรังสิต

28 ม.ค. 2528 ปทุมธานี

12 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

16 เม.ย. 2530 กรุงเทพฯ

13 มหาวิทยาลัยเนชั่น

16 ก.พ. 2531 ลาปาง, กรุงเทพฯ

14 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

5 ม.ค. 2532 กรุงเทพฯ

15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

27 ก.พ. 2533 กรุงเทพฯ

16 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

29 พ.ย. 2538 เพชรบุรี, กรุงเทพฯ

17 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

16 เม.ย. 2539 ปทุมธานี

18 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

18 มิ.ย. 2540 กาญจนบุรี, ปทุมธานี,
บุรีรัมย์

19 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

18 ธ.ค. 2540 กรุงเทพฯ

20 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

31 มี.ค. 2541 นครสวรรค์, กรุงเทพฯ
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21 มหาวิทยาลัยชินวัตร

27 ธ.ค. 2542 ปทุมธานี

22 มหาวิทยาลัยปทุมธานี

27 ธ.ค. 2542 ปทุมธานี

23 มหาวิทยาลัยธนบุรี

27 มี.ค. 2541 กรุงเทพฯ

24 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

28 ม.ค. 2545 กรุงเทพฯ, สุพรรณบุรี

25 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

25 มี.ค. 2529 สระบุรี, กรุงเทพฯ

26 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

31 ต.ค. 2543 กรุงเทพ, ปทุมธานี

27 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

20 เม.ย. 2549 นนทบุรี, ปทุมธานี

28 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

22 ก.พ. 2549 กรุงเทพฯ

ตารางที่ 2.2 แสดงรายชื่อและรายละเอียดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยประเภท
สถาบัน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 9 แห่ง
ลาดับ
ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
วันที่จัดตั้ง
จังหวัด
1

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

28 ธ.ค. 2548 กรุงเทพฯ

2

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

29 ก.ย. 2549 กรุงเทพฯ

3

สถาบันอาศรมศิลป์

17 ต.ค. 2549 กรุงเทพฯ

4

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

9 มี.ค. 2550 นนทบุรี

5

สถาบันรัชต์ภาคย์

29 เม.ย. 2536 กรุงเทพฯ

6

สถาบันกันตนา

21 ก.ค. 2553 นครปฐม

7

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

31 ส.ค. 2553 สมุทรสงคราม

8

สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย

31 ก.ค. 2555 สมุทรสาคร

9

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

30 ม.ค. 2558 สมุทรปราการ
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ตารางที่ 2.3 แสดงรายชื่อและรายละเอียดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยประเภท
วิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 7 แห่ง
ลาดับ
ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
วันที่จัดตั้ง
จังหวัด
1

วิทยาลัยแสงธรรม

19 เม.ย. 2519 นครปฐม

2

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

13 มิ.ย. 2528 กรุงเทพฯ

3

วิทยาลัยทองสุข

10 ต.ค. 2537 กรุงเทพฯ

4

วิทยาลัยดุสิตธานี

30 พ.ค. 2539 กรุงเทพฯ

5

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

29 มี.ค. 2542 กรุงเทพ

6

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

28 ธ.ค. 2548 กรุงเทพฯ

7

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

24 ก.พ. 2557 กรุงเทพฯ

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Enache (2011) จากภาควิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาการตลาด Transilvania University of
Braşov ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การตลาดส าหรั บ อุ ด มศึ ก ษาโดยใช้ ก รอบ 7 PS โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ
พัฒนาการใช้กรอบแนวคิดทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix: 7Ps) สาหรับ
การตลาดของสถาบันการศึกษาและช่วยปรับปรุงสถานะทางการตลาดของสถาบันอุดมศึกษา จาก
การศึกษาและการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมของธุรกิจบริการในด้านต่าง ๆ ผลการวิจัยพบว่า ส่วน
ประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix: 7Ps) สามารถใช้กับการตลาด
ด้ า นการศึ ก ษาได้ เ ช่ น กั น และปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ทั้ ง 7 ปั จ จั ย ล้ ว นส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กเข้ า ศึ ก ษาใน
สถาบันการศึกษา ดังนั้น จากผลงานการวิจัยทาให้เห็นว่าท่ามกลางการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลง
ทางการตลาด ส่ ว นประสมทางการตลาดส าหรั บ ธุ ร กิ จ บริ ก าร (Service Marketing Mix: 7Ps)
สามารถช่วยวิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
Sankham & Hamra (2016)ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาที่จะ
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก (AIU) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เอกชนที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดบริการเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เป็นการสารวจและเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในระดับ
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ปริญญาตรี จานวน 156 คน ที่ลงทะเบียนเรียนใน AIU ในปีการศึกษา 2013-2014 ผลการวิจัยพบว่า
เพศ ศาสนา โรงเรียนมัธยม เกรดเฉลี่ยสะสม และรายได้รายเดือนของผู้ปกครองไม่ได้มีผลกระทบ
อย่างมีนัยสาคัญในการตัดสินใจที่จะเรียนต่อที่ AIU ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักเรียนที่ศึกษาในเอเชียแปซิฟิกมหาวิทยาลัยนานาชาติ (AIU) เรียงลาดับ
จากมากที่ สุ ดไปน้ อยที่ สุด คือ ลักษณะทางกายภาพ (สิ่ งอานวยความสะดวก), สิ นค้า (หลั กสู ตร)
กระบวนการ (บริการ) การกาหนดราคา (ค่าเล่าเรียน) และสถานที่ (สถานที่)
Agrey & Lampadan (2014) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัย
ของนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสิ่งที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกมหาวิทยาลัยของ
นักเรียน จากกลุ่มประชากรตัวอย่าง 261 คน ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
นั ก เรี ย นที่ เพิ่ ง ลงทะเบี ย นเรี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น การส ารวจและเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ย
แบบสอบถาม จานวน 45 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า จากการศึกษานี้มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลื อ กเรี ย นมหาวิ ท ยาลั ย และมี 5 ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจในการเข้ า รับ การศึ ก ษาของ
สถาบั น การศึ กษาอยู่ ในระดับ สู ง ระบบเหล่ านี้ รวมถึงระบบสนั บสนุ นทั้ งด้ านกายภาพ (เช่น ร้าน
หนังสือ สานักงานแนะแนว / ที่ปรึกษา) และไม่ใช่ทางกายภาพ (ทุนการศึกษา) (สภาพแวดล้อมการ
เรีย นรู้ และสิ่ งอ านวยความสะดวกที่ ทั นสมัย ชื่อ เสี ยงมหาวิท ยาลั ย ห้ องสมุด และห้ องปฏิบั ติ การ
คอมพิวเตอร์) และโอกาสในการทางาน เช่น อัตราการจ้างงานที่สาเร็จการศึกษาสูง ประการที่สาม มี
สิ่งอานวยความสะดวกกีฬาที่ดี (บริการด้านสุขภาพที่อยู่อาศัย) และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ และ
สุ ดท้าย คือ มีส ภาพแวดล้ อมที่ ป ลอดภั ยและเป็ นมิตร (วิทยาเขตที่ ปลอดภั ยและคณะสนับ สนุน )
การศึกษาชี้ให้ เห็ น ว่านั กเรียนใช้ปั จจัยหลายประการในการเลื อกมหาวิทยาลั ยที่เลื อกโดยเลือก 5
ปัจจัยที่ระบุไว้ด้านบนเป็นเกณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกเรียนมากที่สุด
กานดา สี ห เนตร (2556) ได้ ศึ ก ษาเรื่อ ง ปั จ จั ย ทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจของ
นักศึกษาในการเลือกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอีสานใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในเขต
อีสานใต้และปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้ของผู้ปกครอง ภูมิลาเนาของครอบครัว อาชีพของผู้ปกครอง
และระดับการศึกษาของผู้ปกครองของนักศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาในเขตอีสาน
ใต้ โดยประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา ใน
สังกัดคณะกรรมการอุดมศึกษา ประจาภาคเรียนที่1/2553 ในเขตอีสานใต้ทั้ง 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานีและ
จังหวัดหนองบั ว ล าภู จ านวน 454 คน ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านบุ คลากรและด้านกายภาพ มีความสัมพันธ์กับประเภทสถานศึกษาที่
เลื อก ที่ ระดับ นั ย ส าคัญ ที่ 0.05 ปั จจัยด้านการส่ งเสริมการตลาดมีค วามสั มพั น ธ์กั บประเภทของ

81
สถานศึ ก ษาที่ เลื อ ก ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ ที่ 0.10 แต่ ส าหรับ ปั จ จั ย ด้ า นกระบวนการให้ บ ริ ก ารไม่ มี
ความสัมพันธ์อย่างใดกับประเภทสถานศึกษาที่เลือก ในด้านปัจจัยส่วนบุคคล อันได้แก่ รายได้ของ
ผู้ ป กครอง ภู มิ ล าเนาของครอบครัว อาชี พ ของบิ ด า อาชี พ ของมารดา และระดั บ การศึ ก ษาของ
ผู้ปกครองมีผลต่อการเลือกประเภทของสถานศึกษา
กรรณิการ์ วัชราภรณ์ (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อ
พฤติ ก รรมการเลื อ กสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา เอกชนของนั กศึ ก ษาในกรงุเทพฯและปริ ม ณฑล” โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลของนั ก ศึ ก ษาในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลและเพื่อศึกษาความคิดเห็ นเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมการตลาดของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริ ม ณฑล โดยประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 1 คณะ
บริหารธุรกิจ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2556 จานวน 400 คน ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จานวน 9 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบคุคลของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แก่ อาชีพ บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของบิดา/มารดา/
ผู้ปกครอง และรายได้ต่อเดือนของครอบครัว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในด้านแหล่งเงินทุนหลักสาหรับใช้จ่ายในการศึกษาและพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัด
จาหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับ
สาขาที่เลือกเรียนและบุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกสถาบัน
พรรณทิมา วรรณสุทธิ์ (2559) ได้ทาการศึกษา เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.
ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ
และ 2. เพื่อศึกษาปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกเรียนต่อใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขภาคเหนือ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี
ที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2559 ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ โดยใช้
วิธีการสุ่มแบบสองขั้นตอน (Two Stages) ขั้นตอนแรกเลือกมหาวิทยาลัย และขั้นตอนที่สองเลือก
นักศึกษา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสามถามกับนักศึกษาซึ่งใช้ตัวอย่าง จานวน 360 คน ผล
การศึกษาพบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่า 19 ปี
ระดับการศึกษาก่อนเข้ามาศึกษาต่อ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุ ด
สถาบันเดิมที่สาเร็จการศึกษามาจะอยู่ในสังกัดของรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ เกรดเฉลี่ยที่จบมาส่วนใหญ่คือ
2.51-3.00 และมีรายได้รวมต่อเดือนของครอบครัวโดยเฉลี่ย มีรายได้ 5,001-10,000 บาท ส่วนความ
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ช่ว ยเหลื อทางด้านการเงิน ในการศึกษาของนั กศึกษาพบว่าส่ วนใหญ่ จะใช้บริการกองทุนกู้ยืมเพื่ อ
การศึกษา (กรอ. หรือ กยศ.) และคณะที่กาลังศึกษาอยู่คือคณะบริหารธุรกิจ นอกจากนี้ พบว่า ส่วน
ใหญ่นักศึกษา ไม่มีญาติพี่น้องหรือคนรู้จักที่กาลังศึกษาอยู่ และ/หรือ เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในเขตภาคเหนือ ส่วนปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในเขตภาคเหนือของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่ มีอิทธิพลมาก
ที่สุดคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ให้ความสาคัญในระดับมาก รองลงมาคือผลิตภัณฑ์ ให้ความสาคัญ
ระดับมาก ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจาหน่ายและด้านกระบวนการให้บริการ
รณ ชั ย คงกะพั น ธ์ (2553) ได้ ท าการศึ ก ษา เรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กเรี ย น
สถาบั นอุดมศึกษาของนั กเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดภูเก็ตและพังงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนสายอาชีวศึกษาในจังหวัดภูเก็ตและพังงา
และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจ จัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาในจังหวักภูเก็ตและพังงา
ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 จานวน
385 คน ที่ ศึ ก ษาอยู่ ในโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษา ในจังหวัด ภู เก็ ตและพั งงา จ านวน 10 สถาบั น จาก
การศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาปวส. ชั้นปีที่ 1 เกรด
เฉลี่ยสะสมอยู่ที่ 2.01-2.50 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15,000-30,000 บาท ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลื อกเรีย นสถาบั น อุดมศึกษาของนั กเรียนสายอาชีวศึกษาในจังหวัดภูเก็ตและพั งงา คือ ด้าน
ผลผลิ ตและคุณ ภาพของนั กเรี ยน ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน ด้านอาคาร
สถานที่และทาเลที่ตั้งของสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านหลักฐานที่เป็นวัสดุอุปกรณ์ของ
สถานศึกษา ด้านองค์ประกอบของสถานศึกษาและด้านราคา ส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียน
สถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนสายอาชีวศึกษาในจังหวัดภูเก็ตและพังงา อยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน
บุคคลที่เกี่ยวข้อกับนักเรียนส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนสาย
อาชีวศึกษาในจังหวัดภูเก็ตและพังงา อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับ
การศึกษาในปัจจุบัน การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยสะสม และรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อ
เดื อน ที่ แตกต่ างกั น ส่ งผลต่ อ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ การเลื อ กเรีย นสถาบั น อุด มศึ ก ษาของนั ก เรียนสาย
อาชีวศึกษาในจังหวัดภูเก็ตและพังงาที่แตกต่างกัน และปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่ างกันทาให้ปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกเรีย นสถาบั น อุดมศึกษาของนักเรียนสายอาชีวศึกษาในจังหวัดภูเก็ตและพังงา ไม่
แตกต่างกันในทุกเรื่อง ส่วนรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันนั้นมีปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
เรียนสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนสายอาชีวศึกษาในจังหวัดภู เก็ตและพังงา แตกต่างกันในด้านการ
ส่งเสริมการตลาดและด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05
ชนินทร์ เลิศประภาภรณ์ (2553) ที่ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโททางการบัญชี โดยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาใน
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ระดับปริญญาโททางการบัญชีและศึกษาสิ่งที่ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางการบัญชีคาด
ว่าจะได้รับ กลุ่มประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ประชากรที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ซึ่งอาศัย
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสารวจ จานวน
349 ชุด ผลการวิจัยพบว่า แหล่งข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการหาข้อมูลในการเข้าศึกษาต่อปริญญาโท
ทางการบัญชีมากที่สุด คือ สื่อดิจิทัล ได้แก่ Internet / Web รองลงมาคือ สื่อบุคคล ได้แก่ เพื่อน /
ญาติ / คนรู้จัก และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทมากที่สุดคือ ปัจจัยด้าน
สถาบันการศึกษา รองลงมาคือปัจจัยทางด้านสังคมและปัจจัยทางด้านครอบครัวตามลาดับ
วลัย วัฒนะศิริ (2553) ที่ได้ศึกษา เรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อที่ประเทศไทย
ในระดับอุดมศึกษานานาชาติของนักศึกษาประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
รับ รู้ การแสวงหาข้อ มูล และพฤติก รรมการตัด สิ น ใจเลื อกศึกษาต่อระดับ อุด มศึก ษานานาชาติ ใน
ประเทศไทยของนักเรียน นักศึกษาในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS) ได้แก่ จีน เวียดนาม พม่า
ลาวและกัมพูชา โดยเลือกศึกษาจากนักศึกษาที่ตัดสินใจมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ใช้วิธี
วิจั ยเชิงคุณภาพร่วมกับ เชิงปริมาณ ได้แก่ การสัมภาษณ์ เชิงลึกเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผ ล
แรงจูงใจ การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร เป้าหมายและผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อต่างประเทศ
หลักจากนั้นใช้วิธีการสารวจด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ การแสวงหาข่าวสาร พฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจของนั กศึกษาตามที่ได้มาจากการสั มภาษณ์เพื่อยืนยันข้อมูลและสรุปผลการวิจัยจากการ
สัมภาษณ์ เชิงลึ กและการส ารวจนั กศึกษาในประเทศกลุ่ ม GMS ที่มาศึกษาในประเทศไทย พบว่า
ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกัน สรุปได้ว่ากลุ่มเป้าหมายหลักทางการตลาดอุดมศึกษานานาชาติของ
ไทยเป็นนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรีมากกว่าปริญญาโทและเอก มีศักยภาพในด้าน
ทุนการศึกษา ผู้ปกครองมีธุรกิจส่วนตัวและทางานในองค์การระหว่างประเทศ ผู้ปกครองส่วนใหญ่
เคยมีประสบการณ์มาประเทศไทย และนั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ มี ผ ลการเรี ย นระดั บ ปานกลางถึ ง ดี
แหล่ งข้อมูล ที่นั กศึกษากลุ่ มประเทศอนุภูมิภ าคลุ่มน้าโขงรับรู้ข้อมูลการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยมากที่สุด คือ สื่อดิจิทัล ได้แก่ อินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ สื่อบุคคล ได้แก่ เพื่อน บิดา
มารดาหรือญาติพี่น้อง อาจารย์ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายและมีความสัมพันธ์
เป็นส่วนตัวกับ นักศึกษา
สั ช ฌุ เศรษฐ์ เรื อ งเดชสุ ว รรณ (2555) ได้ศึ กษา เรื่อ ง การแสวงหาข่ าวสารผ่ านเครือ ข่าย
อินเทอร์เน็ตก่อนการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ นักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษา พฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตก่อนการตัดสิน ใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีส เทอร์น
จังหวัดเชีย งใหม่และเพื่ อศึกษารูป แบบการนาเสนอและเนื้อหาเกี่ยวกับการแสวงหาข่าวสารผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตก่อนการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ความสนใจ
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รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข่าวสารผ่าน เครื อข่ายอินเทอร์เน็ตกับการตัดสินใจ
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัด เชียงใหม่ เป็นการวิจัยทั้ง
ในรูปแบบของการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม
และการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการแสวงหาข่าวสารเริ่มจากนักศึกษาได้รับการกระตุ้น
จากสิ่งกระตุ้น ได้แก่ การแนะแนว สื่อโฆษณาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ช่วงเวลา เช่น ภาคเรียนที่ 2
ก็จะเกิดความต้องการข้อมูลและจะเริ่มมีการแสวงหาข้อมูลทั้งจากแหล่งข้อมูลภายใน ได้แก่ ความทรง
จาที่มีจากการแนะแนว หรือสื่อโฆษณาที่เคยพบ รวมทั้งแหล่งข้อมูลจากภายนอก ได้แก่ การแสวงหา
ผ่ า นเครื่ อ งมื อ การสื บ ค้ น (Search Engine) ที่ อ ยู่ เว็ บ ไซต์ (www.feu.ac.th) และการเชื่ อ มโยง
อิเล็กทรอนิกส์ (Link) เมื่อนักศึกษาได้รับข้อมูลที่เพียงพอก็จะเกิดการประเมินทางเลือกต่าง ๆ อาทิ
เช่น หลักสูตร กิจกรรม ค่าใช้จ่าย สถานที่ตั้งและคุณภาพอาจารย์ผู้สอนเปรียบเทียบกับสถาบันอื่น ๆ
แล้วจึงทาการตัดสิน ใจศึกษาต่อเมื่อ ทาการตัดสินใจศึกษาต่อแล้ว ข้อมูลที่มีทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ใน
ความทรงจาและจะถูกนามาใช้ในฐานะรุ่นพี่ หรือศิษย์เก่าที่จะให้เป็นข้อมูล สาหรับคนรอบข้างที่กาลัง
แสวงหาข่าวสารประเภทดังกล่าว ในขณะที่ข้อมูลภายหลังการตัดสินใจศึกษาต่อก็จะถูก นาไปเก็บเป็น
ข้อมูล ภายนอกผ่ านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ใน ลั กษณะบทความบนเว็บบอร์ดต่าง ๆ การพู ดคุย
ออนไลน์หรือจัดเก็บไว้ใน Blog ส่วนบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่แสวงหาข่าวสารประเภทเดียวกัน
ผ่านช่องทาง ออนไลน์ต่าง ๆ ต่อไป
ปริย ญาดา ปานทอง (2557) ได้ศึกษา เรื่อง ความต้องการสารสนเทศและพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ของรั ฐ ในสามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาความต้ อ งการ
สารสนเทศในด้านเนื้ อหา รูป แบบและแหล่ งสารสนเทศ 2) ศึกษาการแสวงหาสารสนเทศในด้าน
เนื้ อ หา รู ป แบบและแหล่ งสารสนเทศ 3) ศึ ก ษาความสั มพั น ธ์ระหว่างปั จจั ยส่ ว นบุ ค คลกั บ ความ
ต้องการสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ และ 4) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิด
จากการแสวงหาสารสนเทศ ด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
คือ นั กศึกษาระดั บ ปริญ ญาตรี ชั้นปี ที่ 3 และปี ที่ 4 ของมหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจาภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2555 จานวน 388 คน ซึ่งผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล
จากผลการวิจัยพบว่า ความต้องการสารสนเทศด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ด้าน
การมีงานทามากที่สุ ด รองลงมาคือ ด้านสถาบัน และน้อยที่สุดคือ ด้านอาจารย์ นักศึกษามีความ
ต้องการสารสนเทศด้ านรู ป แบบของสารสนเทศ ประเภทวัส ดุตีพิ มพ์ มากที่ สุ ดรองลงมา คือ สื่ อ
อิเล็ กทรอนิ กส์ และน้ อ ยที่ สุ ด คื อ วัส ดุ ไม่ ตีพิ มพ์ นั กศึ กษามีค วามต้อ งการสารสนเทศด้านแหล่ ง
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สารสนเทศ ที่เป็นแหล่งสารสนเทศที่เป็นเทคโนโลยี และการสื่อสารมากที่สุด รองลงมา คือ แหล่ง
สารสนเทศบุคคลและน้อยที่สุดคือแหล่งสารสนเทศสถาบัน
การแสวงหาสารสนเทศด้ านการศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริญ ญาโท นั ก ศึ ก ษามี ก ารแสวงหา
สารสนเทศด้านเนื้อหาของสารสนเทศ ด้านหลักสูตร มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านค่าใช้จ่าย และน้อย
ที่ สุ ด คื อ ด้ า นความยากง่ า ยในการศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษามี ก ารแสวงหาสารสนเทศด้ า นรู ป แบบของ
สารสนเทศ ประเภทวัสดุตีพิมพ์ มากที่สุด รองลงมาคือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และน้อยที่สุดคือ วัสดุไม่
ตี พิ ม พ์ นั ก ศึ ก ษามี ก ารแสวงหาสารสนเทศด้ า นแหล่ ง สารสนเทศที่ เป็ น แหล่ ง สารสนเทศที่ เป็ น
เทคโนโลยีและการสื่ อสารมากที่สุด รองลงมา คือ แหล่ งสารสนเทศบุคคลและน้อยที่สุ ดคือแหล่ ง
สารสนเทศสถาบัน
เมื่อได้ทาการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงได้ประมวลแนวคิดและ
ทฤษฎีจนได้ปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นตัวแปรที่เพื่อใช้สาหรับการศึกษา ในงานวิจัย “อิทธิพลของพฤติกรรม
การแสวงหาข้อมูลและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดยสามารถระบุตัวแปรได้ดังนี้
ตั ว แปรอิ ส ระ (Independent Variables) ประกอบด้ ว ย ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล (Personal
factors) ได้แก่ เพศ สถานศึกษา คณะ ภู มิล าเนา อาชีพ ของผู้ป กครอง รายได้เฉลี่ ยต่อเดือนของ
ครอบครัว
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ประกอบด้วย พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้แก่ ช่องทางที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูล (สื่อใหม่ สื่อมวลชน สื่อบุคคล)
และเนื้อหาที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูล (เนื้อหา หลักสูตร อาจารย์ สถาบัน ค่าใช้จ่าย) ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price)
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัย
ด้านบุ คคล (People) ปั จ จั ย ด้านลั กษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ปั จจัยด้านลั กษณะ
กระบวนการ (Process) และปัจจัยด้านผลผลิตและคุณภาพ (Productivity and Quality)

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัย เรื่อง “อิทธิพลของพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลและส่วนประสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”
เป็นการวิจัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือการศึกษาย้อนหลัง (Ex post Facto Research) ที่มุ่งศึกษา
ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่างตั ว แปรต่ าง ๆ จากเหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น อยู่ ก่ อ นแล้ ว ประกอบด้ว ยลั ก ษณะ
ประชากร พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและการประเมินปัจจัยใน
ด้านต่าง ๆ ของส่วนประสมทางการตลาดในธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเรียนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผู้วิจัยได้มีลาดับในการวิจัยดังนี้

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ข้างต้น ผู้วิจัยได้
นาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมมากาหนดเป็นกรอบแนวคิดของงานวิจัย
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลและส่วน
ประสมทางการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ดังนี้

87

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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3.2 ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิส ระและตัว
แปรตามโดยตัวแปรที่ผู้วิจัยเลือกใช้ในครั้งนี้ได้แก่
3.2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) ประกอบด้วย เพศ สถานศึกษา คณะ ภูมิลาเนา ระดับ
การศึกษาของผู้ปกครอง อาชีพของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
3.2.2 ตั ว แปรตาม (Dependent Variables) พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3.2.2.1 พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกอบไป
ด้วย
1. สื่อหรือช่องทาง
- สื่อใหม่
- สื่อมวลชน
- สื่อบุคคล
2. เนื้อหา
- หลักสูตร
- อาจารย์
- สถาบัน
- ค่าใช้จ่าย
3.2.2.2 การประเมิ น ส่ ว นประสมทางการตลาดสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน
ประกอบด้ว ย ปั จจัยด้านผลิ ตภัณ ฑ์ (Product) ปั จจัยด้านราคา (Price)
ปั จ จั ย ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย (Place) ปั จ จั ย ด้ า นการส่ ง เสริ ม
การตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคคล (People) ปัจจัยด้านลักษณะ
ทางกายภาพ (Physical Evidence) ปั จ จั ย ด้ า นลั ก ษณะกระบวนการ
(Process) และปั จ จั ย ด้ า นผลผลิ ต และคุ ณ ภาพ (Productivity and
Quality)
3.2.2.3 ปัจจัยด้านอื่น ๆ
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3.3 สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 นักศึกษาที่มีลักษณะประชากรด้านเพศ สถานศึกษา คณะ ภูมิลาเนา อาชีพ
ของผู้ ป กครอง ระดับ การศึกษาของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ ยต่อเดือนของครอบครัว ที่แตกต่างกันมี
พฤติกรรมการใช้สื่อหรือช่องทางในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 นักศึกษาที่มีลักษณะประชากรด้านเพศ สถานศึกษา คณะ ภูมิลาเนา อาชีพ
ของผู้ ป กครอง ระดับ การศึกษาของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ ยต่อเดือนของครอบครัว ที่แตกต่างกันมี
เนื้อหาที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 นักศึกษาที่มีลักษณะประชากรด้านเพศ สถานศึกษา คณะ ภูมิลาเนา อาชีพ
ของผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว ที่แตกต่างกันมีการ
ประเมินปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ต่างกัน
สมมติฐานที่ 4 นักศึกษาที่มีลักษณะประชากรด้านเพศ สถานศึกษา คณะ ภูมิลาเนา อาชีพ
ของผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว ที่แตกต่างกันมีการ
ประเมินปัจจัยด้านอื่น ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ต่างกัน
สมมติฐานที่ 5 พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความสัมพันธ์
กั บ การประเมิ น ปั จ จั ย ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนของนั ก ศึ ก ษาที่ ตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

3.4 นิยามเชิงปฏิบัติการ
3.4.1 สถานศึกษา หมายถึง สถานที่ ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาและฝึกอบรมซึ่งสถานศึกษา
โดยในงานวิจัยนี้ หมายถึง มหาวิทยาลัย สถาบันและวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3.4.2 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ.2546 แก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ .ศ . 2550 และได้ รั บ อนุม ัต ิใ ห้ม ีว ิท ยฐาน ะเป ็น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในการวิจัยนี้สถาบันอุดมศึกษาที่ทาการวิจัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ ปุ่ น สถาบั น เทคโนโลยี แ ห่ งสุ ว รรณภู มิ วิท ยาลั ย ดุ สิ ต ธานี วิ ท ยาลั ย ทองสุ ข และวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีสยาม
3.4.3 นักศึกษา หมายถึง ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย
สถาบันและวิทยาลัยเอกชน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในการวิจัยนี้สถาบันอุดมศึกษาที่ทา
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การวิจัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ วิทยาลัยดุสิต
ธานี วิทยาลัยทองสุขและวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
3.4.4 การสื่ อ สารการตลาด (Marketing Communication) หมายถึ ง กระบวนการ
สื่อสารเนื้ อหาและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการผ่านสื่อหรือช่องทางต่าง ๆ ไปยัง
นักศึกษา (กลุ่มตัวอย่าง)
3.4.5 ลักษณะประชากร (Demographic Characteristics) หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัว
ของนั กศึกษา (กลุ่ มตัว อย่ าง) ที่ส่ งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล เกี่ยวกับสถาบั นอุดมศึกษา
เอกชนและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ซึ่งลักษณะ
ประชากรในงานวิจั ย ครั้งนี้ ได้แก่ เพศ สถานศึกษา คณะ ภู มิล าเนา อาชีพของผู้ ป กครอง ระดั บ
การศึกษาของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
3.4.6 พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล (Information Seeking Behavior) หมายถึง สื่อหรือ
ช่องทางและเนื้อหาที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษา
(กลุ่มตัวอย่าง)
3.4.7 สื่ อหรือ ช่องทางที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูล หมายถึง เครื่องมื อ ที่บ รรจุข้อมู ล หรือ
เนื้อหาและเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดข้อมูลหรือเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ สามารถ
สื่อสารกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและนักศึกษา (กลุ่มเป้าหมาย) ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
3.4.8 เนื้ อ ห าที่ ใ ช้ ใ นการแสวงหาข้ อ มู ล หมายถึ ง ข้ อ มู ล หรื อ ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ
สถาบั น อุ ดมศึ กษาเอกชนที่ นั ก ศึกษา (กลุ่ ม เป้ าหมาย) ใช้ในการสื บค้ น ค้น หา เพื่ อ ตอบสนองต่ อ
เป้าหมาย
3.4.9 ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดของธุ ร กิ จ บริ ก าร (Service Marketing Mix)
หมายถึง องค์ประกอบทางการตลาดที่สถานศึกษานามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนอง ความพึงพอใจและ
ความต้องการของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price)
ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) ลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) กระบวนการ (Process) และปั จ จั ย ด้ า นผลผลิ ต และคุ ณ ภาพ
(Productivity and Quality)
3.4.10 ปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product) หมายถึ ง ระบบการศึ ก ษา หลั ก สู ต ร ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
3.4.11 ปัจ จัยด้านราคา (Price) หมายถึง ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ค่าบารุงการศึกษา
สวัสดิการด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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3.4.12 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) หมายถึง สถานที่ตั้งและช่องทางการ
ติดต่อกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
3.4.13 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดที่
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใช้ในการกระตุ้นความสนใจและความต้องการเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนของกลุ่มเป้าหมาย
3.4.14 ปัจจัยด้านบุคคล (People) หมายถึง ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
3.4.15 ปั จ จั ย ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึ ง ลั ก ษณะของ
สภาพแวดล้อมภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
3.4.16 ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) หมายถึง ระบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริ ห ารและ
การให้บริการเกี่ยวกับการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
3.4.17 ปัจจัยด้านผลผลิตและคุณภาพ (Productivity and Quality) หมายถึง ประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิผ ลที่ เกิ ด ขึ้ น ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนจนได้ รับ การยอมรับ จากหน่ ว ยงานหรื อ
บุคคลภายนอก
3.4.18 ปัจจัยด้านอื่น ๆ หมายถึง ปัจจัยที่ไม่ใช่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจ
บริการ (Service Marketing Mix) ทั้ง 8 ประการ

3.5 เครื่องมือในการวิจัย
การวิจั ยเรื่อง “อิทธิพลของพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล และส่วนประสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยวิธีวิจัยเชิงสารวจ (Survey research method) แบบวัด
ครั้งเดียว (Single cross-sectional design) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูล โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง (self-administration) โดยแบ่งคาถาม
ออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
1. ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 ส่ ว นที่ 1 เก็ บ ข้ อมู ล ประชากรเกี่ ยวกั บ เพศ สถานศึ กษา คณะ ภู มิ ล าเนา ระดั บ
การศึกษาของผู้ ปกครอง อาชีพของผู้ ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
ครอบครัว
2. ตอนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2.1 ส่วนที่ 1 สื่อหรือช่องทางที่ใช้ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

92
2.2 ส่วนที่ 2 เนื้อหาที่ใช้ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
3. ตอนที่ 3 ข้ อ มู ล การประเมิ น ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดส าหรั บ ธุ ร กิ จ บริ ก าร
(Service Marketing Mix) และปัจจัยด้านอื่น ๆ แบ่งออกเป็น 9 ส่วน ดังนี้
3.1 ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
3.2 ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านราคา (Price)
3.3 ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
3.4 ส่วนที่ 4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
3.5 ส่วนที่ 5 ปัจจัยด้านบุคคล (People)
3.6 ส่วนที่ 6 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
3.7 ส่วนที่ 7 ปัจจัยด้านลักษณะกระบวนการ (Process)
3.8 ส่วนที่ 8 ปัจจัยด้านผลผลิตและคุณภาพ (Productivity and Quality)
3.9 ส่วนที่ 9 ปัจจัยด้านอื่น ๆ
4. ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ใช้มาตรวัดแบบ 5-Pointed Likert Scale โดยมีการให้คะแนนคาตอบดังนี้
มากที่สุด
5
คะแนน
มาก
4
คะแนน
ปานกลาง
3
คะแนน
น้อย
2
คะแนน
น้อยที่สุด
1
คะแนน
โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยในการรับรู้ปัจจัยด้านต่าง ๆ ของดังนี้
คะแนนสูงสุด - คะแนนต่าสุด =
5-1 = 0.80
จานวนชั้น
5
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง พฤติกรรมและการประเมินปัจจัยอยู่ในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง พฤติกรรมและการประเมินปัจจัยอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง พฤติกรรมและการประเมินปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง พฤติกรรมและการประเมินปัจจัยอยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง พฤติกรรมและการประเมินปัจจัยอยู่ในระดับน้อยที่สุด
จากนั้นนาข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลบนโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
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3.6 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามไปทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อถือ (Reliability) ดังนี้
1. ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่จัดทาเสร็จแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ นั่นก็คือ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิ พนธ์ เป็ นผู้ ตรวจสอบความเที่ ยงตรงของเนื้ อหา (Content Validity) และความ
เหมาะสมของการใช้ภาษา (Wording) เพื่อขอคาแนะนาและแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถาม
ให้มีประสิทธิภาพก่อนนาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริง
2. ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่ได้รับคาแนะนาและแก้ไขปรับปรุงจากผู้ทรงคุณวุฒิในข้อที่ 1
ไปทาการทดสอบก่อนการเก็บข้อมูลจริง (Pre-test) กับประชากรที่มีลักษณะตามกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 53 คน แต่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยในครั้งนี้ จากนั้นทาการ
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้มีความชัดเจน
3. ผู้ วิจั ย ได้น าข้อมู ล ที่ ได้ จากการทาแบบทดสอบก่อนการเก็บ ข้อ มูล จริง (Pre-test) ไป
ทดสอบความเชื่ อ มั่ น ของเครื่ อ งมื อ ด้ ว ยการใช้ สู ต ร สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (Alpha
Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach) เพื่อทดสอบความสม่าเสมอของมาตรวัดที่ใช้
ในการวิจัย มีสูตรคานวณ ดังนี้
สูตร α = n
S 2
1- 2i
n-1
St
โดยที่ 
คือ สัมประสิทธิ์แอลฟา
n
คือ จานวนข้อคาถาม
Si2 คือ ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ
St2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวม
การใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient; α ) ในการประเมินความ
เที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟา ได้มีการพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach) ดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544)
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α )
การแปลความหมายระดับความเที่ยง
มากกว่า .9
ดีมาก
มากกว่า .8
ดี
มากกว่า .7
พอใช้
มากกว่า .6
ค่อนข้างพอใช้
มากกว่า .5
ต่า
น้อยกว่า หรือ เท่ากับ .5
ไม่สามารถรับได้
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ในการหาความเชื่อมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) ที่ค่า
ระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ดังนี้
สื่อหรือช่องทางที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูล ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.890 อยู่ในระดับดี
เนื้อหาที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูล ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.944 อยู่ในระดับดีมาก
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.976 อยู่ในระดับดีมาก
ปัจจัยด้านอื่น ๆ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.774 อยู่ในระดับพอใช้
โดยที่ เกณฑ์ ก ารยอมรั บ ค่าสั ม ประสิ ท ธิ์แ อลฟาได้ อ ยู่ที่ 0.7 ขึ้ น ไป ซึ่ง จากการทดสอบค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟาข้างต้นถือได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและสามารถนาไปศึกษากับกลุ่ม
ตัวอย่างจริงได้

3.7 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ มหาวิทยาลัย สถาบันและวิทยาลัย
ที่ได้มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างไว้และได้นาแบบสอบถามแจกให้กับกลุ่มเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
จากนั้นได้อธิบายชี้แจงวัตถุประสงค์ในการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างได้ทราบ รวมทั้ง
วิธีการในการเก็บ ข้อ มูล เพื่ อให้ ผู้ ตอบแบบสอบถามเกิดความเข้าใจที่ ชัดเจน จากนั้ นจึงได้ให้ กลุ่ ม
ตัวอย่างทาแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลทั้งสิ้นประมาณ 2 เดือน (มิถุนายน - กรกฎาคม 2561)

3.8 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.5.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
คลังข้อมูลอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560
1. นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประเภทมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริ ม ณฑล จ านวน 28 แห่ ง มี นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 จ านวนทั้ ง สิ้ น 47,457 คน
(คลังข้อมูลอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
2560)

95
2. นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประเภทสถาบัน ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริ มณฑล จ านวน 9 แห่ ง มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวนทั้งสิ้น 3,505 คน (คลั งข้อมูล
อุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
3. นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประเภทวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริ มณฑล จ านวน 7 แห่ ง มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวนทั้งสิ้น 1,760 คน (คลั งข้อมูล
อุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
3.5.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ ใช้ ในการในการวิ จั ย ในครั้ง นี้ คื อ นั กศึ กษาชั้ น ปี ที่ 1 ที่ ก าลั งศึ ก ษาอยู่ ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ มหาวิทยาลัย
สถาบันและวิทยาลัย จานวน 42 แห่ง ซึ่งหากลุ่มตัวอย่างโดยวิธีใช้สูตร ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)
ในค่าความเชื่อมั่นที่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% ในการคานวณดังนี้
กาหนดให้
n= N
1+Nα²
เมื่อ N = ขนาดของประชากร
n = ขนาดของตัวอย่าง
α = ค่าความคลาดเคลื่อน
ดังนั้น
n=
47,452+3,505+1,760
1 + {(47,452+3,505+1,760)(0.05)²}
= 396.98
ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย (n) คือ จานวน 396.98 ชุด เนื่องจากการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้ เป็ น การศึกษากลุ่มประชากรที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กาลั งศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ มหาวิทยาลัย สถาบันและวิทยาลัย
จานวน 42 แห่ง ทางผู้วิจัยจึงเลือกเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 450 ชุด
3.5.3 วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัย เรื่อง “อิทธิพลของพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลและส่วนประสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”
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เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยการสุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ใช้วิธี การสุ่มแบบหลายขั้นตอน
(Multi-stage Sampling) ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive Sampling)
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เจาะจงเลือกและกาหนดเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เป็นพื้นที่ศึกษาประชากรกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นศูนย์กลางความ
เจริญทุกด้านของประเทศ เป็นศูนย์รวมการบริหารทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและการศึกษา
ที่เจริญมากที่สุดของประเทศ นอกจากนั้นยังมีสิ่งอานวยความสะดวกทางสังคม สาธารณูปโภคต่าง ๆ
อย่างครบสมบูรณ์ อีกทั้งการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการค้า การบริการและพื้นที่เศรษฐกิจ
หลักของประเทศ
ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)
ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั้ น (Stratified Random Sampling) จากสถาบั น
อุดมศึกษาเอกชน ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 42 แห่ง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ที่ อ ยู่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ประเภท
มหาวิทยาลัย จานวน 28 แห่ง มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน
47,452 คน (คลั ง ข้ อ มู ล อุ ด มศึ ก ษา ส านั ก งานคณ ะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
2. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประเภทสถาบัน
จ านวน 9 แห่ ง มี นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560 จ านวน 3,505 คน
(คลังข้อมูลอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
3. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประเภทวิทยาลัย
จ านวน 7 แห่ ง มี นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560 จ านวน 1,760 คน
(คลังข้อมูลอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
ขั้นตอนที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)
เพื่อให้ งานวิจั ย ในครั้ งนี้ เป็ น ไปตามวัตถุป ระสงค์ที่ วางไว้ ผู้ วิจัยได้ใช้การสุ่ ม ตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) โดยการเลื อ กสถาบั น อุด มศึก ษาเอกชนมี ชื่ อเสี ยงและได้รับ การ
ยอมรับจากทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ มหาวิทยาลัย สถาบันและวิทยาลัย ประเภทละ 3 สถาบัน ดังนี้
- ประเภทมหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
- ประเภทสถาบัน ได้แก่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
- ประเภทวิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยทองสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
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ขั้นตอนที่ 4 การสุ่มตัวอย่างแบบกาหนดโควตา (Quota Sampling)
กลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาในครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 1 ประจาปี
การศึกษา 2560 จากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้ง 3 ประเภท
ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย สถาบั น และวิท ยาลั ย โดยใช้ วิ ธี การสุ่ มตั ว อย่ างแบบก าหนดโควตา (Quota
Sampling) และกาหนดโควตาที่เป็นตัวแทนในการวิจัยแต่ละประเภทจากทั้ง 3 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ
กัน กลุ่มละ 150 คน และจากแต่ละสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับเลือกในข้างต้น สถาบันละ 50
คนรวมทั้งสิ้น 450 คน

3.9 การทดสอบสมมุติฐาน
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ สถิติในการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จ รูป
SPSS (Statistical Package for the Social Science) ซึ่งมีขั้นตอน คือ ผู้วิจัยได้ตรวจความสมบูรณ์
ของแบบสอบถามจากนั้นได้ลงรหัสข้อมูล (Coding) ลงในโปรแกรมเพื่อทาการประมวลผลหาค่าสถิติ
ดังนี้
1. สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์โดยการแสดง
ค่ า ความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เพื่อใช้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการแสวงหา
ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและการประเมินปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. สถิติวิเคราะห์ เชิงอนุ มาน (Inferential statistics) ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์ โดยการใช้ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Production-moment Correlation Coefficient)
เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร และ t-test F- test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปร
ระหว่างพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและการประเมิน ส่วนประสม
ทางการตลาดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาที่ตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยการตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในตาราง เพื่อพิสูจน์ว่าตัวแปรทุก
คู่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ การบอกระดับหรือขนาดของความสัมพันธ์ จะ
ใช้ตัวเลขของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ หากค่าสัมประสิทธิ์มีค่าเข้าใกล้ -1 หรือ 1 แสดงถึงการ มี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูง แต่หากมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงถึงความสัมพันธ์กันในระดับน้อยหรือไม่มีเลย
โดย Hinkle et al. (1998) ได้พิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์ส หสั มพันธ์ (r) มีค่าตั้งแต่ -1 ถึง 1 ซึ่งค่าลบ
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แสดงความสัมพันธ์ทางลบหรือทางตรงกันข้าม ค่าบวกแสดงความสัมพันธ์ทางบวกหรือทางเดียวกัน
โดยเกณฑ์การอธิบายตัวแปรของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีดังนี้
ค่าr
ระดับความสัมพันธ์
r = .50 ถึง 1.00 หรือ r = -.50 ถึง -1.00 ถือว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์ในระดับสูง
r = .30 ถึง .49 หรือ r = -.30 ถึง -.49 ถือว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
r = .10 ถึง .29 หรือ r = -.10 ถึง -.29 ถือว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์ในระดับต่า
r = .00
ถือว่าข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์กัน

บทที่ 4
ผลการศึกษา

การวิจัย เรื่อง “อิทธิพลของพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลและส่วนประสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”
เป็นการวิจัยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ จาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้ว ประกอบด้วยลักษณะประชากร พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับ
สถาบัน อุดมศึกษาเอกชนและการประเมินปั จจัยในด้านต่าง ๆ ของส่ วนประสมทางการตลาดในธุรกิจ
บริ การ (Service Marketing Mix) รวมถึ งปั จ จั ย อื่ น ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเรีย นในสถาบั น
อุ ด มศึ ก ษาเอกชนของนั ก ศึ ก ษา ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล โดยผู้ วิ จั ย ได้ น าเสนอ
ผลการวิจัยตามลาดับ ดังนี้
4.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.2 ตอนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
4.3 ตอนที่ 3 ข้อมูลการประเมินปัจจัยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
4.4 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
4.5 ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
4.6 ตอนที่ 6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย
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4.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละเพศของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ชาย
154
หญิง
296
รวม
450

ร้อยละ
34.2
65.8
100.0

จากตารางที่ 4.1 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็นเพศหญิ งมากกว่าเพศชาย
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.8 และเพศชาย ร้อยละ 34.2
ตารางที่ 4.2 จานวนและร้อยละของสถานศึกษา จาแนกตามประเภทสถานศึกษา
ประเภทสถานศึกษา
จานวน
ร้อยละ
มหาวิทยาลัย
150
33.3
สถาบัน
150
33.3
วิทยาลัย
150
33.3
รวม
450
100.0
จากตารางที่ 4.2 ผลการวิจั ยพบว่า ประเภทของกลุ่ ม ตัว อย่างจาแนกตามสถานศึ กษามี
จานวนเท่ากัน คือ ประเภทมหาวิทยาลัย ร้อยละ 33.3 ประเภทสถาบัน ร้อยละ 33.3 และประเภท
วิทยาลัย ร้อยละ 33.3
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ตารางที่ 4.3 จานวนและร้อยละของคณะที่กลุ่มตัวอย่างกาลังศึกษา
คณะ
จานวน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
33
คณะวิทยาศาสตร์
19
คณะวิศวกรรมศาสตร์
50
คณะนิเทศศาสตร์
69
คณะศิลปศาสตร์
44
คณะบริหารธุรกิจ
84
คณะเศรษฐศาสตร์
4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22
คณะนิติศาสตร์
17
คณะรัฐศาสตร์
12
คณะศึกษาศาสตร์
53
คณะอื่น ๆ
43
รวม
450

ร้อยละ
7.3
4.2
11.1
15.3
9.8
18.7
0.9
4.9
3.8
2.7
11.8
9.6
100.0

จากตารางที่ 4.3 ผลการวิจัยพบว่า คณะที่มีจานวนกลุ่มตัวอย่างกาลังศึกษามากที่สุด คือ
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ร้ อ ยละ 18.7 รองลงมา คื อ คณะนิ เ ทศศาสตร์ ร้ อ ยละ 15.3 และคณะ
เศรษฐศาสตร์มีจานวนน้อยที่สุด ร้อยละ 0.9
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ตารางที่ 4.4 จานวนและร้อยละภูมิลาเนาของกลุ่มตัวอย่าง
ภูมิลาเนา
จานวน
กรุงเทพและปริมณฑล
222
ต่างจังหวัด
228
รวม
450

ร้อยละ
49.3
50.7
100.0

จากตารางที่ 4.4 ผลการวิจัยพบว่า ภูมิลาเนาของกลุ่มตัวอย่างในต่างจังหวัดมากกว่าในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยคิดเป็นต่างจังหวัด ร้อยละ 50.7 และในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ร้อยละ 49.3
ตารางที่ 4.5 จานวนและร้อยละระดับการศึกษาของผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่าง
ระดับการศึกษา
จานวน
ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
99
มัธยมศึกษาตอนต้น
55
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
110
อนุปริญญา/ปวส.
31
ปริญญาตรี
134
ปริญญาโท/ปริญญาเอก
21
รวม
450

ร้อยละ
22.0
12.2
24.4
6.9
29.8
4.7
100.0

จากตารางที่ 4.5 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาของผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี มากที่สุด ร้อยละ 29.8 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ
24.4 และระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก มีจานวนน้อยที่สุด ร้อยละ 4.7
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ตารางที่ 4.6 จานวนและร้อยละอาชีพของผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่าง
อาชีพ
จานวน
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
38
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
179
พนักงานบริษัทเอกชน
89
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
73
เกษียณ
8
อื่น ๆ
63
รวม
450

ร้อยละ
8.4
39.8
19.8
16.2
1.8
14.0
100.0

จากตารางที่ 4.6 ผลการวิจัยพบว่า อาชีพของผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด คือ อาชีพ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 39.8 รองลงมา คือ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 19.8 และ
อาชีพของผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่างที่มีจานวนน้อยที่สุด คือ อาชีพเกษียณ ร้อยละ 1.8
ตารางที่ 4.7 จานวนและร้อยละรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวกลุ่มตัวอย่าง
รายได้
จานวน
ต่ากว่า 15,000
70
15,001-25,000
95
25,001-35,000
62
35,001-45,000
50
45,001-55,000
103
มากกว่า 55,001
70
รวม
450

ร้อยละ
15.6
21.1
13.8
11.1
22.9
15.6
100.0

จากตารางที่ 4.7 ผลการวิจัยพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด
อยู่ระหว่าง 45,001-55,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 22.9 รองลงมา คือ อยู่ระหว่าง 15,001-25,000
บาทต่อเดือน ร้อยละ 21.1 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวกลุ่มตัวอย่างจานวนน้อยที่สุด อยู่
ระหว่าง 35,001-45,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 11.1
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4.2 ตอนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตารางที่ 4.8 จานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการแสวงหา
ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของกลุ่มตัวอย่าง
ระดับของพฤติกรรมการใช้งาน
สื่อดิจิทัลและ
ส่วน
มาก มาก ปาน น้อย น้อย ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความหมาย
สื่อสังคม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ออนไลน์
มาตรฐาน
เว็บไซต์
(Website)

152 201 90
6
(33.8) (44.7) (20.0) (1.3)

1 4.1044 0.77559
(0.2)

มาก

เฟซบุ๊ก
(Facebook)

156 192 77
21
(34.7) (42.7) (17.1) (4.7)

4 4.0556 0.88493
(0.9)

มาก

อินสตาแกรม
(Instagram)

103 126 102 80
39 3.3867 1.25459
(22.9) (28.0) (22.7) (17.8) (8.7)

ปานกลาง

แอปพลิเคชัน
(Application)

80 158 125 356 31 3.4444 1.12584
(17.8) (35.1) (27.8) (12.4) (6.9)

มาก

ยูทูป (Youtube)

138
(30.7)
55
(12.2)

มาก

ทวิตเตอร์
(Twitter)
รวม

158
(35.1)
109
(24.2)

102 38
14 3.8178 1.05849
(22.7) (8.4) (3.1)
104 93
89 2.8844 1.31124
(23.1) (20.7) (19.8)
3.6155 1.06844

ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 4.8 ผลการวิ จั ย พบว่ า ระดั บ พฤติ ก รรมในการแสวงหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ ประเภทเว็บไซต์ (Website) เฟซบุ๊ก
(Facebook) แอปพลิเคชัน (Application) ยูทูป (Youtube) ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก และสื่อดิจิทัล
และสื่อสังคมออนไลน์ ประเภทอินสตาแกรม (Instagram) และทวิตเตอร์ (Twitter) ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปานกลาง
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ตารางที่ 4.9 จ านวน ร้ อ ยละ และค่ า เฉลี่ ย ของสื่ อ มวลชนที่ ใช้ ในการแสวงหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของกลุ่มตัวอย่าง
ระดับของพฤติกรรมการใช้งาน
ส่วน
สือ่ มวลชน มาก มาก ปาน น้อย น้อย ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความหมาย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
มาตรฐาน
โทรทัศน์

80
153 124
62
(17.8) (34.0) (27.6) (13.8)

หนังสือพิมพ์

31
(6.9)

87
157 100
75 2.7756 1.14469
(19.3) (34.9) (22.2) (16.7)

ปานกลาง

นิตยสาร

41
(9.1)

90
148
96
75 2.8356 1.19187
(20.0) (32.9) (21.3) (16.7)

ปานกลาง

วิทยุกระจาย
เสียง

30
(6.7)

72
137 102 109 2.5822 1.20454
(16.0) (30.4) (22.7) (24.2)

น้อย

รวม

31
(6.9)

3.4200 1.13618

2.9033 1.16932

มาก

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.9 ผลการวิ จั ย พบว่ า ระดั บ พฤติ ก รรมในการแสวงหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
สถาบั น อุดมศึกษาเอกชนโดยสื่อมวลชน ประเภทโทรทัศน์ ส่ วนใหญ่ อยู่ในระดับ มาก สื่ อมวลชน
ประเภทหนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละนิ ต ยสาร ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ในระดั บ ปานกลาง และสื่ อ มวลชนประเภท
วิทยุกระจายเสียง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางน้อย
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ตารางที่ 4.10 จ านวน ร้ อ ยละ และค่ า เฉลี่ ย ของสื่ อ บุ ค คลที่ ใ ช้ ในการแสวงหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของกลุ่มตัวอย่าง
ระดับของพฤติกรรมการใช้งาน
ส่วน
มาก มาก ปาน น้อย น้อย ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความหมาย
สือ่ บุคคล
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
มาตรฐาน
เจ้าหน้าที่
สถาบันฯ

99
168 132 31
(22.0) (37.3) (29.3) (6.9)

20 3.6556 1.03568
(4.4)

มาก

อาจารย์แนะ
แนว

130 162 113 36
(18.9) (36.0) (25.1) (8.0)

9 3.8178 1.00451
(2.0)

มาก

ครอบครัว

128 148 124 32
(28.4) (32.4) (27.6) (7.1)

20 3.7333 1.08441
(4.4)

มาก

รุ่นพี่

117 168 106 40
(26.0) (37.3) (23.6) (8.9)

19 3.7200 1.07484
(4.2)

มาก

เพื่อน

128 177 95
34
(28.4) (39.3) (21.1) (7.6)

16 3.8156 1.04220
(3.6)

มาก

ผู้มีชื่อเสียง
(ดารา นักร้อง
นักแสดง)
รวม

50
111 122 88
79 2.9222 1.25951
(11.1) (24.7) (27.1) (19.6) (17.6)
3.6107 1.08352

ปานกลาง

มาก

จากตารางที่ 4.10 ผลการวิ จั ย พบว่ า ระดั บ พฤติ ก รรมในการแสวงหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยสื่อบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ อาจารย์แนะแนว ครอบครัว รุ่นพี่และ
เพื่อน อยู่ในระดับมาก ยกเว้นสื่อบุคคลที่เป็นผู้มีชื่อเสียง อยู่ในระดับปานกลาง

107
ตารางที่ 4.11 จ านวน ร้ อ ยละ และค่ า เฉลี่ ย ของสื่ อ อื่ น ๆ ที่ ใช้ ในการแสวงหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของกลุ่มตัวอย่าง
ระดับของพฤติกรรมการใช้งาน
ส่วน
มาก มาก ปาน น้อย น้อย ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความหมาย
สือ่ อื่น ๆ
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
มาตรฐาน
สื่ออื่น ๆ

15 11
5
3 416
1.2356 0.86639
(3.3) (2.4) (1.1) (0.7) (92.4)
1.2356 0.86639

รวม

น้อยที่สุด
น้อยที่สุด

จากตารางที่ 4.11 ผลการวิ จั ย พบว่ า ระดั บ พฤติ ก รรมในการแสวงหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยสื่ออื่น ๆ อยู่ในระดับน้อยที่สุด และสื่ออื่น ๆ ที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการ
แสวงหาข้อมูล อาทิเช่น โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา เป็นต้น
ตารางที่ 4.12 จ านวน ร้ อ ยละ และค่ าเฉลี่ ย โดยรวมของสื่ อ ที่ ใช้ ในการแสวงหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของกลุ่มตัวอย่าง
สือ่
สื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์
สื่อมวลชน
สื่อบุคคล
สื่ออื่น ๆ
รวม

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความหมาย

3.6155
2.9033
3.6107
1.2356
2.8412

1.06844
1.16932
1.08352
0.86639
1.04691

มาก
ปานกลาง
มาก
น้อยที่สุด
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.12 ผลการวิ จั ย พบว่ า ระดั บ พฤติ ก รรมในการแสวงหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ อยู่ในระดับมาก สื่อมวลชน อยู่ในระดับ
ปานกลาง สื่อบุคคล อยู่ในระดับมากและสื่ออื่น ๆ อยู่ในระดับน้อยที่สุด โดยที่สื่ออื่น ๆ ที่กลุ่มตัวอย่าง
ใช้ในการแสวงหาข้อมูล อาทิเช่น โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา เป็นต้น ในภาพรวมของระดับพฤติกรรมของ
สื่อที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อยู่ในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 4.13 จานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของเนื้อหาด้านหลักสูตรที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของกลุ่มตัวอย่าง
ระดับของพฤติกรรมการใช้งาน
ส่วน
มาก มาก ปาน น้อย น้อย ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความหมาย
หลักสูตร
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
มาตรฐาน
ชื่อหลักสูตร/
150 219 78
3
0 4.1467 0.71621
สาขาวิชาที่เปิดสอน (33.3) (48.7) (17.3) (0.7) (0.0)

มาก

คุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษา

106 241 95
7
1 3.9867 0.72793
(236) (53.6) (21.1) (1.6) (0.2)

มาก

จานวนนักศึกษาที่
รับเข้า

94 235 105 11 5 3.8933 0.79374
(20.9) (52.2) (23.3) (2.4) (1.1)

มาก

รายวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา

113 228 93 12 4 3.9644 0.80288
(25.1) (50.7) (20.7) (2.7) (0.9)

มาก

ระยะเวลา
การศึกษาตลอด
หลักสูตร

121 237 78 11 3 4.0267 0.77500
(26.9) (52.7) (17.3) (2.4) (0.7)

มาก

จานวนหน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร

112 229 93 11 5 3.9600 0.80820
(24.9) (50.9) (20.7) (2.4) (1.1)

มาก

ภาษาที่ใช้ในการ
เรียนการสอน

122 227 89 10 2 4.0156 0.77386
(27.1) (50.4) (19.8) (2.2) (0.4)

มาก

รูปแบบการเรียน

148 214 78
9
1 4.1089 0.76921
(32.9) (47.6) (17.3) (2.0) (0.2)

มาก

4.0127 0.77087

มาก

รวม

จากตารางที่ 4.13 ผลการวิจัยพบว่า ระดับพฤติกรรมของเนื้อหาด้านหลักสูตรที่ใช้ในการ
แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมดอยู่ในระดับมาก

109
ตารางที่ 4.14 จานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของเนื้อหาด้านอาจารย์ที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของกลุ่มตัวอย่าง
ระดับของพฤติกรรมการใช้งาน
ส่วน
มาก มาก ปาน น้อย น้อย ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความหมาย
อาจารย์
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
มาตรฐาน
ชื่อเสียงของ
อาจารย์

87 182 140 29 12 3.6733 0.94737
(19.3) (40.4) (31.1) (6.4) (2.7)

มาก

ประวัติการศึกษา

22 8 3.8178 0.90662
(4.9) (1.8)
25 6 3.7867 0.87723
(5.6) (1.3)

มาก

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

105
(23.3)
92
(20.4)

ประสบการณ์ใน
การทางาน

143 192 88 22 5 3.9911 0.90034
(31.8) (42.7) (19.6) (4.9) (1.1)

มาก

ผลงานทางวิชาการ 119 203 101 19 8 3.9022 0.90001
และด้านตารา
(26.4) (45.1) (22.4) (4.2) (1.8)
รวม
3.8342 0.90631

มาก

196
(43.6)
207
(46.0)

119
(26.4)
120
(26.7)

มาก

มาก

จากตารางที่ 4.14 ผลการวิจัยพบว่า ระดับพฤติกรรมของเนื้อหาด้านอาจารย์ที่ใช้ในการ
แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมดอยู่ในระดับมาก
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ตารางที่ 4.15 จานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของเนื้อหาด้านสถาบันที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของกลุ่มตัวอย่าง
ระดับของพฤติกรรมการใช้งาน
ส่วน
มาก มาก ปาน น้อย น้อย ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความหมาย
สถาบัน
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
มาตรฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของ 152 213 79
4
2 4.1311 0.75695
(33.8) (47.3) (17.6) (0.9) (0.4)
สถาบัน

มาก

ชื่อเสียงของ
สถาบัน

169 188 82
8
3 4.1378 0.81939
(37.6) (41.8) (18.2) (1.8) (0.7)

มาก

ชื่อเสียงของคณะ
ที่เปิดสอน

138 211 83 15 3 4.0356 0.82747
(30.7) (46.9) (18.4) (3.3) (0.7)

มาก

ชื่อเสียงของสาขา 139 206 87 16 2 4.0311 0.82765
(30.9) (45.8) (19.3) (3.6) (0.4)
ที่เปิดสอน

มาก

ภาพลักษณ์ของ
สถาบัน

147 224 71 36 2 4.1289 0.74994
(32.7) (49.8) (15.8) (1.3) (0.4)

มาก

ภาพลักษณ์ของ
คณะที่เปิดสอน

149 208 76 17 0 4.0867 0.80314
(33.1) (46.2) (16.9) (3.8) (0.0)

มาก

ภาพลักษณ์ของ
สาขาที่เปิดสอน

147 211 79 11 2 4.0889 0.79593
(32.7) (46.9) (17.6) (2.4) (0.4)

มาก

ความสะดวกใน
การเดินทาง

149 180 95 19 7 3.9889 0.92352
(33.1) (40.0) (21.1) (4.2) (1.6)

มาก

ศิษย์เก่าที่ประสบ 117 198 100 20 15 3.8489 0.96915
(26.0) (44.0) (22.2) (4.4) (3.3)
ความสาเร็จ

มาก

111
ตารางที่ 4.15 (ต่อ)
สถาบัน
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลด้าน
การศึกษาต่อ

ระดับของพฤติกรรมการใช้งาน
ส่วน
มาก มาก ปาน น้อย น้อย ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความหมาย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
มาตรฐาน
105 221 110 10 4 3.9178 0.80083
(23.3) (49.1) (24.4) (2.2) (0.9)

มาก

ความพร้ อ มของ 130 220 82 15 3 4.0200 0.81580
ทรั พ ยากรในการ (28.9) (48.9) (18.2) (3.3) (0.7)
เรียนการสอน

มาก

รวม

4.0377 0.82364

มาก

จากตารางที่ 4.15 ผลการวิจัยพบว่า ระดับพฤติกรรมของเนื้อหาด้านสถาบัน ที่ใช้ในการ
แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมดอยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 4.16 จ านวน ร้อ ยละ และค่าเฉลี่ ย ของเนื้ อ หาด้ านค่าใช้จ่ ายที่ ใช้ ในการแสวงหาข้อ มู ล
เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของกลุ่มตัวอย่าง
ระดับของพฤติกรรมการใช้งาน
ส่วน
มาก มาก ปาน น้อย น้อย ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความหมาย
ค่าใช้จ่าย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
มาตรฐาน
ค่าสมัครเรียน

136 179 120 9
6 3.9556 0.87671
(30.2) (39.8) (26.7) (2.0) (1.3)

มาก

ทุนสนับสนุนทาง
การศึกษา

185 168 83 10 4 4.1556 0.86133
(41.1) (37.3) (18.4) (2.2) (0.9)

มาก

ค่าหน่วยกิต/
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

124 202 112 10 2 3.9689 0.80859
(27.6) (44.9) (24.9) (2.2) (0.4)

มาก

112
ตารางที่ 4.16 (ต่อ)
ระดับของพฤติกรรมการใช้งาน
ส่วน
มาก มาก ปาน น้อย น้อย ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความหมาย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
มาตรฐาน

ค่าใช้จ่าย
ค่าเดินทาง

117 184 113 27 9 3.8289 0.95071
(260) (40.9) (25.1) (6.0) (2.0)

มาก

ค่าที่พัก

113 170 127 27 13 3.7622 0.98943
(25.1) (37.8) (28.2) (6.0) (2.9)
3.9342 0.89735

มาก

รวม

มาก

จากตารางที่ 4.16 ผลการวิจัยพบว่า ระดับพฤติกรรมของเนื้อหาด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการ
แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมดอยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 4.17 จานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย โดยรวมของเนื้อหาที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของกลุ่มตัวอย่าง
เนื้อหา

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความหมาย

รวม

4.0127
3.8342
4.0377
3.9342
3.9547

0.77087
0.90631
0.82364
0.89735
0.84954

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ด้านหลักสูตร
ด้านอาจารย์
ด้านสถาบัน
ด้านค่าใช้จ่าย

จากตารางที่ 4.17 ผลการวิจั ย พบว่ า ระดั บ พฤติ ก รรมเนื้ อ หาที่ ใช้ ในการแสวงหาข้ อ มู ล
เกี่ย วกับ สถาบั น อุ ด มศึ กษาเอกชนในด้ านหลั ก สู ต ร ด้ านอาจารย์ ด้ านสถาบั น และด้ านค่าใช้จ่ าย
ทั้งหมดอยู่ในระดับ มาก ในภาพรวมระดับพฤติกรรมของเนื้อหาที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อยู่ในระดับมาก

113

4.3 ตอนที่ 3 ข้อมูลการประเมินปัจจัยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตารางที่ 4.18 จ านวน ร้ อยละ และค่าเฉลี่ ย ของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภั ณ ฑ์
(Product) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของกลุ่มตัวอย่าง
ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ส่วน
ด้านผลิตภัณฑ์
มาก มาก ปาน น้อย น้อย ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความหมาย
(Product)
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
มาตรฐาน
หลักสูตรเนื้อหา 153 224
69
3
1 4.1667
โดดเด่น
(34.0) (49.8) (15.3) (0.7) (0.2)
ทันสมัย
มีเอกลักษณ์

0.71649

มาก

หลักสูตรได้
148 226
70
6
0 4.1467
มาตรฐานผ่าน (32.9) (50.2) (15.6) (1.3) (0.0)
การยอมรับจาก
กระทรวง
ศึกษาธิการ

0.71932

มาก

ระบบการเรียน 153 219
72
4
2 4.1489
การสอนมี
(34.0) (48.7) (16.0) (0.9) (0.4)
มาตรฐาน

0.74473

มาก

การยอมรับของ 142 220
77
10
1 4.0933
สังคมหลังจาก (31.6) (48.9) (17.1) (2.2) (0.2)
จบการศึกษา

0.76691

มาก

คณะ/สาขาวิชา 136 248
57
8
1 4.1333
ที่เปิดตรงตาม (30.2) (55.1) (12.7) (1.8) (0.2)
ความต้องการ
ของผู้เรียน

0.70947

มาก

114
ตารางที่ 4.18 (ต่อ)
ด้านผลิตภัณฑ์
(Product)

ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ส่วน
มาก มาก ปาน น้อย น้อย ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความหมาย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
มาตรฐาน

หลักสูตรที่สนใจ 148 229
64
8
1 4.1444 0.73659
ศึกษามีคุณภาพ (32.9) (50.9) (14.2) (1.8) (0.2)
เมื่อเทียบกับ
สถาบันอุดม
ศึกษาอื่น ๆ
รวม
4.1388 0.73225

มาก

มาก

จากตารางที่ 4.18 ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product) ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนของ
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมดอยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 4.19 จานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา (Price) ที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของกลุ่มตัวอย่าง
ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ส่วน
ด้านราคา
มาก มาก ปาน น้อย น้อย ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความหมาย
(Price)
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
มาตรฐาน
ค่าธรรมเนียม
การศึกษามีความ
เหมาะสมกับ
คุณภาพของการ
สอน

101 233 104 9
3 3.9333 0.76969
(22.4) (51.8) (23.1) (2.0) (0.7)

มาก

115
ตารางที่ 4.19 (ต่อ)
ด้านราคา
(Price)
มีสวัสดิการด้าน
การศึกษา เช่น
ทุนสนับสนุน
การศึกษาสาหรับ
เด็กที่เรียนดีและ
ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ ทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา
เป็นต้น

ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ส่วน
มาก มาก ปาน น้อย น้อย ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความหมาย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
มาตรฐาน
137 222 79
8
4 4.0667 0.79250
(30.4) (49.3) (17.6) (1.8) (0.9)

มาก

ค่าวัสดุและ
112 226 98 11 3 3.9633 0.79019
อุปกรณ์การศึกษา (24.9) (50.2) (21.8) (2.4) (0.7)
มีความหมาะสม

มาก

มีระบบผ่อนผันค่า 131 206 98 10 5 3.9956 0.83625
(29.1) (45.8) (21.8) (2.2) (1.1)
บารุงการศึกษา

มาก

ไม่มีค่าใช้จ่ายแฝง 102 185 129 22 12 3.7622 0.94569
อื่น ๆ
(22.7) (41.1) (28.7) (4.9) (2.7)
รวม
3.9442 0.82686

มาก
มาก

จากตารางที่ 4.19 ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ
ด้านราคา (Price) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมดอยู่ในระดับมาก

116
ตารางที่ 4.20 จานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัด
จาหน่ าย (Place/Channel Distribution) ที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อสถาบัน อุดมศึกษา
เอกชนของกลุ่มตัวอย่าง
ด้านช่องทาง
ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ส่วน
การจัดจาหน่าย มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความหมาย
(Place/Channel ที่สุด
กลาง
ที่สุด
มาตรฐาน
Distribution)

สถานที่ตั้งอยู่ใน
แหล่งชุมชน
สะดวกต่อการ
เดินทาง

125 214 189 17 5 3.9711 0.85291
(27.8) (47.6) (19.8) (3.8) (1.1)

มาก

สถานที่ตั้งอยู่ใกล้
ภูมิลาเนา ที่พัก
อาศัย

106 166 119 38 21 3.6622 1.07062
(23.6) (36.9) (26.4) (8.4) (4.7)

มาก

เว็บไซต์ของ
116 200 107 21 6 3.8867 0.88946
สถาบันฯ
(25.8) (44.4) (23.8) (4.7) (1.3)
ออกแบบสวยงาม
และให้ข้อมูลได้ดี

มาก

การติดต่อกับทาง 122 197 116 11 4 3.9378 0.83926
สถาบันฯสะดวก (27.1) (43.8) (25.8) (2.4) (0.9)
และรวดเร็ว

มาก

สถาบันฯมีช่อง
ทางการติดต่อที่
หลากหลาย
รวม

145 200 92 10 3 4.0533 0.82110
(32.2) (44.4) (20.4) (2.2) (0.7)

มาก

3.0922 0.89467

มาก

จากตารางที่ 4.20 ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place/Channel Distribution) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมดอยู่ในระดับมาก
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ตารางที่ 4.21 จานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) ที่ ส่ งผลต่ อการตัด สิ น ใจเข้ าศึ กษาต่ อ สถาบั น อุด มศึ กษาเอกชนของกลุ่ ม
ตัวอย่าง
ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ด้านการส่งเสริม
ส่วน
มาก มาก ปาน น้อย น้อย ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความหมาย
การตลาด
กลาง
ที่สุด
(Promotion) ที่สุด
มาตรฐาน
มีการโฆษณาผ่าน
สื่อต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย

117 209 113 8
3 3.9533
(26.0) (46.4) (25.1) (1.8) (0.7)

0.80092

มาก

ได้รับการแนะแนว 135 203 99
9
4 4.0133
การศึกษาจาก
(30.0) (45.1) (22.0) (2.0) (0.9)
สถาบันฯ

0.82543

มาก

เผยแพร่ข่าวสาร
และกิจกรรม
ต่าง ๆ ของ
สถาบันฯอย่าง
สม่าเสมอ

107 225 107 9
2 3.9467
(23.8) (50.0) (23.8) (2.0) (0.4)

0.77073

มาก

มีการ
115 229 94
9
3 3.9867
ประชาสัมพันธ์
(25.6) (50.9) (20.9) (2.0) (0.7)
เช่น แนะนา
สถาบันฯ หลักสูตร
ผู้เรียนที่ประสบ
ความสาเร็จ
เป็นต้น ตาม
สถานศึกษา

0.77821

มาก
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ตารางที่ 4.21 (ต่อ)
ด้านการส่งเสริม
การตลาด
(Promotion)

ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ส่วน
มาก มาก ปาน น้อย น้อย ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความหมาย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
มาตรฐาน

มีการส่งเสริม
110 230 96 11 3 3.9622
การตลาดต่าง ๆ ที่ (24.4) (51.1) (21.3) (2.4) (0.7)
น่าสนใจ เช่น การ
รับประกันผลการ
เรียน เป็นต้น

0.78454

มาก

มีการแจกอุปกรณ์ 95 187 115 29 24 3.6667
ส่งเสริมการเรียน (21.1) (41.6) (25.6) (6.4) (5.3)
ฟรี เช่น ไอแพด
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค เป็นต้น

1.04679

มาก

มีการให้ค่าใช้จ่าย 133 187 99 18 13 3.9089
ฟรี เช่น
(29.6) (41.6) (22.0) (4.0) (2.9)
ทุนการศึกษาฟรี
ที่พักฟรี ค่าใช้จ่าย
รายเดือนฟรี
เป็นต้น

0.96401

มาก

3.9196 0.85294

มาก

รวม

จากตารางที่ 4.21 ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ
ด้านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion) ที่มีผ ลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมดอยู่ในระดับมาก
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ตารางที่ 4.22 จานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคล (People)
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของกลุ่มตัวอย่าง
ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ส่วน
ด้านบุคคล
มาก มาก ปาน น้อย น้อย ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความหมาย
(People)
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
มาตรฐาน
ผู้บริหารสถาบันฯ 155 212 72
7
4 4.1267 0.79500
เป็นผู้มีความรู้
(34.4) (47.1) (16.0) (1.6) (0.9)
ความสามารถ

มาก

อาจารย์ผู้สอนเป็น 151 210 82
5
2 4.1178 0.76789
ผู้ที่มีความรู้ความ (33.6) (46.7) (18.2) (1.1) (0.4)
ชานาญและ
เทคนิคในการสอน

มาก

มีอาจารย์ผู้สอน
จานวนมาก
เพียงพอต่อ
นักศึกษา

149 200 85 11 5 4.0600 0.84603
(33.1) (44.4) (18.9) (2.4) (1.1)

มาก

เจ้าหน้าที่
ให้บริการอย่าง
รวดเร็วและเป็น
มิตร

141 210 82 10 7 4.0400 0.85115
(31.3) (46.7) (18.2) (2.2) (1.6)

มาก

มีผู้ที่มีชื่อเสียง
135 208 94
8
5 4.0222 0.82524
และได้รับการยอม (30.0) (46.2) (20.9) (1.8) (1.1)
รับมาศึกษา

มาก
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ตารางที่ 4.22 (ต่อ)
ด้านบุคคล
(People)

ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ส่วน
มาก มาก ปาน น้อย น้อย ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความหมาย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
มาตรฐาน

มีศิษย์เก่าที่มี
130 218 89
9
4 4.0244 0.80468
ชื่อเสียงและได้รับ (28.9) (48.4) (19.8) (2.0) (0.8)
การยอมรับ
รวม

4.0651 0.81499

มาก

มาก

จากตารางที่ 4.22 ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ
ด้ า นบุ ค คล (People) ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนของ
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมดอยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 4.23 จานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ
(Physical Evidence) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของกลุ่มตัวอย่าง
ด้านลักษณะ
ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ส่วน
ทางกายภาพ มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ความหมาย
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
(Physical
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
มาตรฐาน
Evidence)
สถาบันฯ มี
169 200
74
5
2 4.1756 0.77133
มาก
อุปกรณ์และ
(37.6) (44.4) (16.4) (1.1) (0.4)
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับ
การศึกษา
สถาบันฯมี
อาคารและ
ห้องเรียนที่
เพียงพอต่อ
การศึกษา

145 201
88 10 6 4.0422
(32.2) (44.7) (19.6) (2.2) (1.3)

0.85235

มาก

121
ตารางที่ 4.23 (ต่อ)
ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ
(Physical
Evidence)
สถานที่เรียนมี
บรรยากาศที่ดี
สวยงาม สะอาด
และเหมาะสมใน
การเรียนการสอน

ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ส่วน
ความหมาย
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
มาตรฐาน
179 194 72
3
2 4.2111 0.76234
(39.8) (43.1) (16.0) (0.7) (0.4)

มากที่สุด

150 206 85
7
2 4.1000 0.78474
(33.3) (45.8) (18.9) (1.6) (0.4)

มาก

มีป้ายแสดงอาคาร 146 208 86
7
3 4.0822 0.79525
และห้องเรียน
(32.4) (46.2) (19.1) (1.6) (0.7)
บอกทิศทางและ
รายละเอียดของ
สถานที่ที่ถูกแสดง
ไว้อย่างเหมาะสม

มาก

มีที่จอดรถ
115 197 109 18 11 3.8600 0.92741
เพียงพอหรือมีที่ (25.6) (43.8) (24.2) (4.0) (2.4)
นั่งรอรถสาธารณะ
สะดวกสบาย

มาก

มีสิ่งอานวยความ
สะดวก เช่น
ร้านค้า
ร้านอาหาร

122
ตารางที่ 4.23 (ต่อ)
ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ
(Physical
Evidence)
มีลิฟต์และ
อุปกรณ์อานวย
ความสะดวกแก่
คนพิการ
และนักศึกษา
อย่างเพียงพอ

ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ส่วน
ความหมาย
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
มาตรฐาน
151 195 91 10 3 4.0689 0.82670
(33.6) (43.3) (20.2) (2.2) (0.7)

มาก

มีสถานที่และ
อุปกรณ์สาหรับ
การค้นคว้าที่
เหมาะสม

146 207 87
7
3 4.0800 0.79688
(32.4) (46.0) (19.3) (1.6) (0.7)

มาก

มีระบบรักษา
ความปลอดภัยที่
น่าเชื่อถือ

145 215 81
6
3 4.0956 0.77960
(32.2) (47.8) (18.0) (1.3) (0.7)

มาก

4.0795 0.81073

มาก

รวม

จากตารางที่ 4.23 ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ
ด้ า น ลั ก ษ ณ ะท างกายภ าพ (Physical Evidence) ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจ เลื อ กศึ ก ษ าต่ อ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของกลุ่มเป้าหมาย ในเรื่องบรรยากาศที่ดี สวยงาม สะอาดและเหมาะสมใน
การเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนปัจจัยในเรื่องอื่น ๆ นั้นอยู่ในระดับมาก

123
ตารางที่ 4.24 จ านวน ร้ อ ยละ และค่ าเฉลี่ ย ของปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ านลั ก ษณะ
กระบวนการ (Process) ที่ ส่ งผลต่ อ การตั ดสิ น ใจเข้ าศึ ก ษาต่ อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนของกลุ่ ม
ตัวอย่าง
ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ด้านลักษณะ
ส่วน
มาก มาก ปาน น้อย น้อย ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความหมาย
กระบวนการ
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(Process)
มาตรฐาน
มีระบบการ
127 219 89 12 3 4.0111 0.80497
คัดเลือกนักศึกษา (28.2) (48.7) (19.8) (2.7) (0.7)
ที่เหมาะสม

มาก

มีกาหนดวัน เวลา 137 207 88 12 6 4.0156 0.85325
เรียนและกิจกรรม (30.4) (46.0) (19.6) (2.7) (1.3)
ที่เหมาะสม

มาก

มีความมุ่งหวังที่
จะสาเร็จ
การศึกษาและรับ
ปริญญาบัตร

164 209 70
3
4 4.1689 0.77426
(36.4) (46.4) (15.6) (0.7) (0.9)

มาก

มีการบริหารงาน 141 229 72
5
3 4.1111 0.75279
และให้บริการมา (31.3) (50.9) (16.0) (1.1) (0.7)
อย่างยาวนานและ
ได้รับการยอมรับ

มาก

มีการระบบที่ช่วย 143 223 78
4
2 4.1133 0.74502
อานวยความ
(31.8) (49.6) (17.3) (0.9) (0.4)
สะดวกในการ
เรียน

มาก

124
ตารางที่ 4.24 (ต่อ)
ด้านลักษณะ
กระบวนการ
(Process)
มีระบบการรับ
สมัครที่ทันสมัย
และสะดวก
รวม

ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ส่วน
มาก มาก ปาน น้อย น้อย ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความหมาย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
มาตรฐาน
150 209 79
9
3 4.0978 0.80047
(33.3) (46.4) (17.6) (2.0) (0.7)

มาก

4.0863 0.78846

มาก

จากตารางที่ 4.24 ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ
ด้านลักษณะกระบวนการ (Process) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมดอยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 4.25 จานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลผลิตและ
คุณภาพ (Productivity and Quality) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน
ของกลุ่มตัวอย่าง
ด้านผลผลิต
ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ส่วน
และคุณภาพ
ความหมาย
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
(Productivity ที่สุด
กลาง
ที่สุด
มาตรฐาน
and Quality)
สถาบันฯ มี
180 201 62
5
2 4.2267 0.75638 มากที่สุด
คุณภาพและ
(40.0) (44.7) (13.8) (1.1) (0.4)
มาตรฐาน
สถาบันฯ ได้รับ
การยอมรับจาก
หน่วยงานอื่น

167 201 77
3
2 4.1733 0.76167
(37.1) (44.7) (17.1) (0.7) (0.4)

มาก

125
ตารางที่ 4.25 (ต่อ)
ด้านผลผลิต
และคุณภาพ
(Productivity
and Quality)
บุคลากรสาเร็จ
การศึกษามีงาน
ทา

ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ส่วน
ความหมาย
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
มาตรฐาน
181 203 59
4
3 4.2333 0.75876
(40.2) (45.1) (13.1) (0.9) (0.7)

มากที่สุด

บุคลากรสาเร็จ
การศึกษามี
ชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับหรือ
ประสบผลสาเร็จ
ในสังคม

165 206 71
4
4 4.1644 0.78379
(36.7) (45.8) (15.8) (0.9) (0.9)

มาก

บัณฑิตเป็นที่
ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน

169 204 70
4
3 4.1822 0.77122
(37.6) (45.3) (15.6) (0.9) (0.7)

มาก

4.1959 0.76636

มาก

รวม

จากตารางที่ 4.25 ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ
ด้ า นผลผลิ ต และคุ ณ ภาพ (Productivity and Quality) ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของกลุ่มเป้าหมาย ในเรื่องสถาบันฯมีคุณภาพและมาตรฐานและในเรื่อง
บุคลากรสาเร็จการศึกษามีงานทาอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนในเรื่องสถาบันฯ ได้รับการยอมรับจาก
หน่ วยงานอื่น ในเรื่องการศึกษามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับหรือประสบผลสาเร็จในสั งคมและในเรื่อง
บัณฑิตเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน อยู่ในระดับมาก
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ตารางที่ 4.26 จานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของกลุ่มตัวอย่าง
ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ส่วน
มาก มาก ปาน น้อย น้อย ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความหมาย
ปัจจัยอื่น ๆ
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
มาตรฐาน
สอบเข้า
80 139 111 56
64 3.2556 1.28518
มหาวิทยาลัยของ (17.8) (30.9) (24.7) (12.4) (14.2)
รัฐไม่ได้
ผู้ปกครอง
ต้องการให้เข้า
ศึกษา

ปานกลาง

113 173 112 29
(25.1) (38.4) (24.9) (6.4)

23 3.7200 1.06860
(5.1)

มาก

ง่ายและสะดวก
150 180 90
20
ไม่ต้องผ่านระบบ (33.3) (40.0) (20.0) (4.4)
การสอบที่ยุ่งยาก

10 3.9778 0.95532
(2.2)

มาก

ภาพลักษณ์ของ
สถาบัน

6 4.0533 0.90620
(1.3)

มาก

3.7516 1.05382

มาก

รวม

163 176 89
16
(36.2) (39.1) (19.8) (3.6)

จากตารางที่ 4.26 ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของกลุ่มเป้าหมาย ในเรื่องผู้ปกครองต้องการให้เข้าศึกษา ในเรื่องความ
ง่ายและสะดวก ไม่ต้องผ่านระบบการสอบที่ยุ่งยากและในเรื่องภาพลักษณ์ของสถาบัน อยู่ในระดับ
มาก ส่วนในเรื่องสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐไม่ได้ อยู่ในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 4.27 จานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย โดยรวมของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัย
ด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของกลุ่มตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความหมาย

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product)

4.1388

0.73225

มาก

ปัจจัยด้านราคา (Price)

3.9442

0.82686

มาก

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
(Place/Channel Distribution)

3.0922

0.89467

มาก

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)

3.9196

0.85294

มาก

ปัจจัยด้านบุคคล (People)

4.0651

0.81499

มาก

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
(Physical Evidence)

4.0795

0.81073

มาก

ปัจจัยด้านลักษณะกระบวนการ (Process)

4.0863

0.78846

มาก

ปัจจัยด้านผลผลิตและคุณภาพ
(Productivity and Quality)

4.1959

0.76636

มาก

ปัจจัยด้านอื่น ๆ

3.7516

1.05382

มาก

3.9192

0.83789

มาก

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

รวม

จากตารางที่ 4.27 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการตัดสินใจของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่ ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเข้ า ศึ ก ษาต่ อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ทั้ ง ปั จ จั ย ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place/Channel
Distribution) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคคล (People) ปัจจัยด้าน
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ปัจจัยด้านลักษณะกระบวนการ (Process) ปัจจัยด้าน
ผลผลิตและคุณภาพ (Productivity and Quality) และปัจจัยในด้านอื่น ๆ ทั้งหมดอยู่ในระดับมาก
ในภาพรวมของระดับการตัดสิ นใจของปัจจัยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับมาก
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4.4 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ตารางที่ 4.28 จานวนและร้อยละของความรู้สึกหลังจากเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของ
กลุ่มตัวอย่าง
ความรู้สึก
จานวน
ร้อยละ
พอใจ
390
86.7
ไม่แน่ใจ
57
12.7
ไม่พอใจ
3
0.7
รวม
450
100.0
จากตารางที่ 4.28 ผลการวิจัยพบว่า ความรู้สึกหลังจากเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ของกลุ่มตัวอย่าง คือ รู้สึกพอใจมากที่สุด ร้อยละ 86.7 รองลงมา คือ รู้สึกไม่แน่ใจ ร้อยละ 12.7 และ
รู้สึกไม่พอใจ น้อยที่สุด ร้อยละ 0.7
ตารางที่ 4.29 จานวนและร้อยละของการแนะน าให้ บุ คคลอื่น เข้าศึกษาต่อในสถาบัน อุดมศึกษา
เอกชนของกลุ่มตัวอย่าง
ความคิดเห็น
จานวน
ร้อยละ
แนะนา
415
92.2
ไม่แนะนา
35
7.8
รวม
450
100.0
จากตารางที่ 4.29 ผลการวิจัยพบว่า หลังจากเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของกลุ่ม
ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างเลือกที่จะแนะนาให้บุคคลอื่นเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มากที่สุด
ถึงร้อยละ 92.2 มีเพียง ร้อยละ 7.8 เท่านั้นที่เลือกไม่แนะนา
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ตารางที่ 4.30 จานวนและร้อยละของปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขหรือพัฒนาในการรับนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ
จานวน
ร้อยละ
หลักสูตรที่เปิดสอน
169
19.2
ระบบการชาระค่าบารุง
การศึกษา

165

18.8

อาคาร สถานที่

131

14.9

ระบบการสอบคัดเลือก

79

9.0

การประชาสัมพันธ์

130

14.8

การติดต่อสื่อสาร

186

21.2

อื่น ๆ โปรดระบุ

19

2.2

รวม

857

100.0

จากตารางที่ 4.30 ผลการวิ จั ย พบว่ า ปั ญ หาที่ ค วรได้ รั บ การแก้ ไขหรื อ พั ฒ นาในการรั บ
นั ก ศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนจากความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง มากที่ สุ ด คื อ การ
ติดต่อสื่อสาร จานวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 รองลงมา คือ หลักสูตรที่เปิดสอน จานวน 169
คน คิดเป็ นร้อยละ 192 ระบบการชาระค่าบารุงการศึกษา จานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8
ตามลาดับและปัญหาด้านอื่น ๆ อาทิเช่น การให้บริการของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร เป็นต้น มีจานวน
น้อยที่สุด จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2
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4.5 ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การวิจัย เรื่อง “อิทธิพลของพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลและส่วนประสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ได้
มีการตั้งสมมติฐานไว้ 5 ข้อด้วยกัน โดยผลของการตั้งสมมติฐานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สมมติฐานที่ 1 นักศึกษาที่มี ลักษณะประชากรด้านเพศ สถานศึกษา คณะ ภูมิลาเนา
อาชีพของผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวที่แตกต่าง
กันมีพฤติกรรมการใช้สื่อในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ต่างกัน
ตารางที่ 4.31 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้สื่อในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่มีเพศที่แตกต่างกัน
ส่วนเบี่ยงเบน
เพศ
ค่าเฉลี่ย
ค่า t
p
มาตรฐาน
ชาย
3.3258
.70010
.463
.644
หญิง
3.2961
.61597
จากตารางที่ 4.31 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้สื่อในการแสวงหา
ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลที่มีเพศที่แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้สื่อในการแสวงหาข้อมูล
เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.32 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้สื่อในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่มีสถานศึกษาที่แตกต่างกัน
ส่วนเบี่ยงเบน
สถานศึกษา
ค่าเฉลี่ย
ค่า F
p
มาตรฐาน
มหาวิทยาลัย
3.3306
.71385
สถาบัน
3.2788
.57556
.243
.784
วิทยาลัย
3.3094
.64255
จากตารางที่ 4.32 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้สื่อในการ
แสวงหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนของนั ก ศึ ก ษาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีสถานศึกษาที่แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานศึกษาที่
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.33 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้สื่อในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่มีคณะที่แตกต่างกัน
ส่วนเบี่ยงเบน
คณะ
ค่าเฉลี่ย
ค่า F
p
มาตรฐาน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
3.3886
.59662
คณะวิทยาศาสตร์
3.2848
.68803
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3.0588
.69763
คณะนิเทศศาสตร์
3.3112
.55357
คณะศิลปศาสตร์
3.3583
.58670
1.934*
.033
คณะบริหารธุรกิจ
3.3284
.65632
คณะเศรษฐศาสตร์
2.7500
.63058
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.0508
.59362
คณะนิติศาสตร์
3.3668
.66112
คณะรัฐศาสตร์
3.6225
.68160
คณะศึกษาศาสตร์
3.3307
.64430
คณะอื่น ๆ
3.4761
.70563
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.33 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้สื่อในการ
แสวงหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนของนั ก ศึ ก ษาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีคณะที่แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีคณะที่แตกต่างกันมี
พฤติกรรมการใช้สื่อในการแสวงหาข้อมูล เกี่ยวกับสถาบั นอุดมศึกษาเอกชนที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ ศึกษาอยู่ในคณะที่มีพฤติกรรมการใช้สื่อในการ
แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากที่สุด คือ คณะรัฐศาสตร์ รองลงมาคือ คณะอื่น ๆ
และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตามลาดับ

ตารางที่ 4.34 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่พฤติกรรมการใช้สื่อในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีคณะที่แตกต่างกัน

คณะเศรษฐศาสตร์

2.7500

คณะอื่น ๆ

3.3284

คณะศึกษาศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะรัฐศาสตร์

3.3583

คณะนิติศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

3.3112

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3.0588

คณะศิลปศาสตร์

3.2848

คณะนิเทศศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

คณะพาณิ ช ยศาสตร์ 3.3886
และการบัญชี

คณะวิทยาศาสตร์

ค่าเฉลี่ย

คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี

คณะ

-

0.1038

0.3298

0.0774

0.0303

0.0602

0.6386

0.3378

0.0218

0.2339

0.0579

0.0875

-

0.2260

0.0264

0.0735

0.0036

0.5348

0.2340

0.0820

0.3377

0.0459

0.1913

-

0.2524

0.2995

0.2696

0.3088

0.0080

0.3080

0.5637

0.2719

0.4173

-

0.0471

0.0172

0.5612

0.2604

0.0556

0.3113

0.0195

0.1649

-

0.0299

0.6083

0.3075

0.0085

0.2642

0.0276

0.1178

-

0.5784

0.2776

0.0384

0.2941

0.0023

0.1477

-

0.3008

0.6168

0.8725

0.5807

0.7261
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ตารางที่ 4.34 (ต่อ)
คณะศึกษาศาสตร์

คณะอื่น ๆ

3.4761

คณะรัฐศาสตร์

คณะอื่น ๆ

คณะนิติศาสตร์

3.3307

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

3.6225

คณะบริหารธุรกิจ

คณะรัฐศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

3.3668

คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

คณะมนุ ษ ยศาสตร์ 3.0508
และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

ค่าเฉลี่ย

คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี

คณะ

-

0.3160

0.5717

0.2799

0.4253

-

0.2557

0.0361

0.1093

-

0.3318

0.1464

-

0.1454
-

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.34 ผลการทดสอบการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พฤติกรรมการใช้สื่อในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของ
นั ก ศึ ก ษาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณ ฑลที่ มี ค ณะที่ แตกต่ า งกั น ด้ ว ยวิ ธี ข อง Scheffe ไม่ พ บว่ า มี คู่ แ ตกต่ า งกั น
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ตารางที่ 4.35 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้สื่อในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่มีภูมิลาเนาที่แตกต่างกัน
ส่วนเบี่ยงเบน
ภูมิลาเนา
ค่าเฉลี่ย
ค่า t
p
มาตรฐาน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3.3084
.67194
.070
.944
ต่างจังหวัด
3.3042
.61988
จากตารางที่ 4.35 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้สื่อในการแสวงหา
ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลที่มีภูมิลาเนาที่แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี พฤติกรรมการใช้สื่อในการแสวงหา
ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.36 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้สื่อในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่มีระดับการศึกษาของผู้ปกครองที่แตกต่างกัน
ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง
ค่าเฉลี่ย
ค่า F
p
มาตรฐาน
ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
3.2246
.65040
มัธยมศึกษาตอนต้น
3.3594
.70048
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
3.3246
.60535
2.684*
.021
อนุปริญญา/ปวส.
2.9734
.69399
ปริญญาตรี
3.3876
.62475
ปริญญาโท/ปริญญาเอก
3.4286
.60280
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.36 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้สื่อในการ
แสวงหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนของนั ก ศึ ก ษาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีระดับการศึกษาของผู้ปกครองที่แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
มีระดับ การศึกษาของผู้ ป กครองที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ระดับการศึกษา
ของผู้ ป กครองของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี พ ฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ ในการแสวงหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถาบั น
อุ ด มศึ ก ษาเอกชนมากที่ สุ ด คื อ ระดั บ ปริ ญ ญาโท/ปริ ญ ญาเอก รองลงมา คื อ ปริ ญ ญาตรี แ ละ
มัธยมศึกษาตอนต้น ตามลาดับ

ตารางที่ 4.37 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่พฤติกรรมการใช้สื่อในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีระดับการศึกษาของผู้ปกครองที่แตกต่างกัน
ต่ากว่า
มัธยมศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา/
ปริญญาโท/
ค่าเฉลี่ย
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/
ปริญญาตรี
ของผู้ปกครอง
ตอนต้น
ปวส.
ปริญญาเอก
ตอนต้น
ปวช.
ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
3.2246
0.1348
0.1000
0.2512
0.1630
0.2040
มัธยมศึกษาตอนต้น
3.3594
0.0348
0.3860
0.0282
0.0692
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
3.3246
0.3512
0.0630
0.1040
อนุปริญญา/ปวส.
2.9734
0.4142
0.4552
ปริญญาตรี
3.3876
0.0410
ปริญญาโท/ปริญญาเอก
3.4286
จากตารางที่ 4.37 ผลการการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่พฤติกรรมการใช้สื่อในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีระดับการศึกษาของผู้ปกครองที่แตกต่างกันด้วยวิธีของ Scheffe ไม่พบว่ามีคู่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.38 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้สื่อในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่มีอาชีพของผู้ปกครองที่แตกต่างกัน
ส่วนเบี่ยงเบน
อาชีพของผู้ปกครอง
ค่าเฉลี่ย
ค่า F
p
มาตรฐาน
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
3.2972
.72056
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
3.3533
.61456
พนักงานบริษัทเอกชน
3.3516
.61643
.880
.494
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
3.2401
.62613
เกษียณ
3.0588
.73268
อื่น ๆ
3.2222
.73299
จากตารางที่ 4.38 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้สื่อในการ
แสวงหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนของนั ก ศึ ก ษาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอาชีพของผู้ปกครองที่แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ
ของผู้ปกครองที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.39 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้สื่อในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวที่แตกต่างกัน
ส่วนเบี่ยงเบน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
ค่าเฉลี่ย
ค่า F
p
มาตรฐาน
ต่ากว่า 15,000 บาท
3.2723
.70618
15,001-25,000 บาท
3.2954
.60890
25,001-35,000 บาท
3.1765
.73963
1.368
.235
35,001-45,000 บาท
3.4259
.59130
45,001-55,000 บาท
3.2816
.62850
มากกว่า 55,001 บาท
3.4210
.59118
จากตารางที่ 4.39 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้สื่อในการ
แสวงหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนของนั ก ศึ ก ษาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑลที่ มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือ นของครอบครัว ที่แตกต่ างกัน พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อในการแสวงหาข้อมู ล
เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่แตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 2 นักศึกษาที่มี ลักษณะประชากรด้านเพศ สถานศึกษา คณะ ภูมิลาเนา
อาชีพของผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวที่แตกต่าง
กันมีเนื้อหาที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ต่างกัน
ตารางที่ 4.40 การวิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย เนื้ อ หาที่ ใช้ ในการแสวงหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่มีเพศที่แตกต่างกัน
ส่วนเบี่ยงเบน
เพศ
ค่าเฉลี่ย
ค่า t
p
มาตรฐาน
ชาย
3.9586
.53723
.565
.572
หญิง
3.9880
.51670
จากตารางที่ 4.40 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย เนื้อหาที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูล
เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริ ม ณฑลที่ มี เพศที่ แ ตกต่ างกั น พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี เนื้ อ หาที่ ใช้ ในการแสวงหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.41 การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนค่ าเฉลี่ ย เนื้ อ หาที่ ใช้ ในการแสวงหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่มีสถานศึกษาที่แตกต่างกัน
ส่วนเบี่ยงเบน
สถานศึกษา
ค่าเฉลี่ย
ค่า F
p
มาตรฐาน
มหาวิทยาลัย
3.9768
.55585
สถาบัน
3.9354
.48263
1.018
.362
วิทยาลัย
4.0216
.52905
จากตารางที่ 4.41 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยของเนื้อหาที่ใช้ในการแสวงหา
ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลที่มีสถานศึกษาที่แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานศึกษาที่แตกต่างกันมีเนื้อหาที่
ใช้ในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.42 การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนค่ าเฉลี่ ย เนื้ อ หาที่ ใช้ ในการแสวงหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่มีคณะที่แตกต่างกัน
ส่วนเบี่ยงเบน
คณะ
ค่าเฉลี่ย
ค่า F
p
มาตรฐาน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
4.1839
.45711
คณะวิทยาศาสตร์
3.9328
.66184
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3.8083
.51147
คณะนิเทศศาสตร์
3.9980
.52751
คณะศิลปศาสตร์
3.9475
.47557
1.696
.072
คณะบริหารธุรกิจ
4.0480
.46276
คณะเศรษฐศาสตร์
3.8103
.59226
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.7884
.39779
คณะนิติศาสตร์
3.3948
.51611
คณะรัฐศาสตร์
4.1638
.58132
คณะศึกษาศาสตร์
3.9323
.60528
คณะอื่น ๆ
4.0409
.55128
จากตารางที่ 4.42 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยของเนื้อหาที่ใช้ในการแสวงหา
ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลที่มีคณะที่แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีคณะที่แตกต่างกันมีเนื้อหาที่ใช้ในการ
แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.43 การวิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย เนื้ อ หาที่ ใช้ ในการแสวงหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่มีภูมิลาเนาที่แตกต่างกัน
ส่วนเบี่ยงเบน
ภูมิลาเนา
ค่าเฉลี่ย
ค่า t
p
มาตรฐาน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3.9551
.52207
.912
.362
ต่างจังหวัด
4.0002
.52480
จากตารางที่ 4.43 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย เนื้อหาที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูล
เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลที่มีภูมิลาเนาที่แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเนื้อหาที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.44 การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนค่ าเฉลี่ ย เนื้ อ หาที่ ใช้ ในการแสวงหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่มีระดับการศึกษาของผู้ปกครองที่แตกต่างกัน
ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง
ค่าเฉลี่ย
ค่า F
p
มาตรฐาน
ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
3.9986
.49152
มัธยมศึกษาตอนต้น
4.0665
.54197
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
4.0251
.47929
2.428*
.035
อนุปริญญา/ปวส.
3.6952
.56036
ปริญญาตรี
3.9539
.55124
ปริญญาโท/ปริญญาเอก
3.9721
.51582
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.44 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยของเนื้อหาที่ใช้ในการแสวงหา
ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลที่มีระดับการศึกษาของผู้ปกครองที่แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา
ของผู้ป กครองที่แตกต่างกันมีเนื้ อหาที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
แตกต่ างกั น อย่ างมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติที่ ระดั บ 0.05 โดยระดับ การศึก ษาของผู้ ป กครองของกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีการใช้เนื้อหาในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากที่สุด คือ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น รองลงมา คือ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.และระดับต่ากว่ามัธยมศึกษา
ตอนต้น ตามลาดับ

ตารางที่ 4.45 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่เนื้อหาที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีระดับการศึกษาของผู้ปกครองที่แตกต่างกัน
ต่ากว่า
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา/
ปริญญาโท/
ค่าเฉลี่ย มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
ของผู้ปกครอง
ตอนต้น
ตอนปลาย/ปวช.
ปวส.
ปริญญาเอก
ตอนต้น
ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
3.9986
0.0679
0.0265
0.3034
0.0447
0.0265
มัธยมศึกษาตอนต้น
4.0665
0.0414
0.3713
0.1126
0.0944
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 4.0251
0.3299
0.0712
0.0530
อนุปริญญา/ปวส.
3.6952
0.2587
0.2769
ปริญญาตรี
3.9539
0.0182
ปริญญาโท/ปริญญาเอก
3.9721
จากตารางที่ 4.45 ผลการการวิเคราะห์ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ ยรายคู่เนื้อหาที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูล เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีระดับการศึกษาของผู้ปกครองที่แตกต่างกันด้วยวิธีของ Scheffe ไม่พบว่ามีคู่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.46 การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนค่ าเฉลี่ ย เนื้ อ หาที่ ใช้ ในการแสวงหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่มีอาชีพของผู้ปกครองที่แตกต่างกัน
ส่วนเบี่ยงเบน
อาชีพของผู้ปกครอง
ค่าเฉลี่ย
ค่า F
p
มาตรฐาน
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
.39156
.48167
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
4.0320
.50153
พนักงานบริษัทเอกชน
3.9694
.54357
1.631
.150
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
3.8592
.53884
เกษียณ
3.7845
.69377
อื่น ๆ
4.0361
.52601
จากตารางที่ 4.46 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยของเนื้อหาที่ใช้ในการแสวงหา
ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลที่มีอาชีพของผู้ปกครองที่แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพของผู้ปกครองที่
แตกต่างกันมีเนื้อหาที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.47 การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนค่ าเฉลี่ ย เนื้ อ หาที่ ใช้ ในการแสวงหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวที่แตกต่างกัน
ส่วนเบี่ยงเบน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
ค่าเฉลี่ย
ค่า F
p
มาตรฐาน
ต่ากว่า 15,000 บาท
3.9995
.52175
15,001-25,000 บาท
4.0007
.48297
25,001-35,000 บาท
3.8915
.58688
.445
.817
35,001-45,000 บาท
4.0069
.51388
45,001-55,000 บาท
3.9692
.56696
มากกว่า 55,001 บาท
3.9941
.46542
จากตารางที่ 4.47 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยของเนื้อหาที่ใช้ในการแสวงหา
ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว ที่แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนของครอบครัวที่แตกต่างกันมีเนื้อหาที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูลเกี่ ยวกับสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนไม่แตกต่างกัน
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สมมติ ฐานที่ 3 นักศึ กษาที่ มี ลักษณะประชากรด้านเพศ สถานศึกษา คณะ ภู มิลาเนา
อาชีพของผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว ที่แตกต่าง
กันมีการประเมินปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ต่างกัน
ตารางที่ 4.48 การวิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บค่ าเฉลี่ ย การประเมิ น ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่มีเพศที่แตกต่างกัน
ส่วนเบี่ยงเบน
เพศ
ค่าเฉลี่ย
ค่า t
p
มาตรฐาน
ชาย
4.1011
.46347
1.735*
.084
หญิง
4.0128
.59553
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.48 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการประเมินปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลที่มีเพศที่แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีมีการประเมินปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่เพศชายมีการ
ประเมินปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากกว่าเพศหญิง
ตารางที่ 4.49 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ย การประเมิน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่มีสถานศึกษาที่แตกต่างกัน
ส่วนเบี่ยงเบน
สถานศึกษา
ค่าเฉลี่ย
ค่า F
p
มาตรฐาน
มหาวิทยาลัย
4.0818
.51774
สถาบัน
3.9548
.58767
2.877
.057
วิทยาลัย
4.0924
.55031
จากตารางที่ 4.49 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนค่าเฉลี่ ยของการประเมิน ปั จจัย ส่ ว น
ประสมทางการตลาดสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนของนั ก ศึ ก ษาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีสถานศึกษาที่แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานศึกษาที่
แตกต่างกันมีมีการประเมินปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.50 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ย การประเมิน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่มีคณะที่แตกต่างกัน
ส่วนเบี่ยงเบน
คณะ
ค่าเฉลี่ย
ค่า F
p
มาตรฐาน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
4.2455
.53609
คณะวิทยาศาสตร์
4.1106
.60519
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3.9220
.43095
คณะนิเทศศาสตร์
4.1127
.51798
คณะศิลปศาสตร์
3.9476
.53643
2.033*
.024
คณะบริหารธุรกิจ
4.1373
.47560
คณะเศรษฐศาสตร์
3.7449
.53776
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.1141
.45698
คณะนิติศาสตร์
3.8956
.41855
คณะรัฐศาสตร์
4.0340
.53042
คณะศึกษาศาสตร์
3.8441
.83396
คณะอื่น ๆ
4.0973
.48707
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.50 ผลการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนค่ า เฉลี่ ย ของการประเมิ น ปั จ จั ย
ส่ ว นประสมทางการตลาดสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนของนั ก ศึ ก ษาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีคณะที่แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีคณะที่แตกต่างกัน
มีการประเมินปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่ มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่ในคณะที่มีการประเมิน ปัจจัย ส่ว นประสมทาง
การตลาดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากที่สุด คือ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รองลงมา คือ
คณะบริหารธุรกิจและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามลาดับ

ตารางที่ 4.51 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ การประเมิน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีคณะที่แตกต่างกัน

คณะเศรษฐศาสตร์

3.7449

คณะอื่น ๆ

4.1373

คณะศึกษาศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะรัฐศาสตร์

3.9476

คณะนิติศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

4.1127

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3.9220

คณะศิลปศาสตร์

4.1106

คณะนิเทศศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

คณะพาณิ ช ยศาสตร์ 4.2455
และการบัญชี

คณะวิทยาศาสตร์

ค่าเฉลี่ย

คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี

คณะ

-

0.1349

0.3235*

0.1328

0.2979*

0.1082

0.5006

0.1314

0.3499*

0.2115

0.4014*

0.1482

-

0.1886

0.0021

0.1630

0.0267

0.3657

0.0035

0.2150

0.0766

0.2665

0.0133

-

0.1907

0.0256

0.2153*

0.1771

0.1921

0.0264

0.1120

0.0779

0.1753

-

0.1651

0.0246

0.3678

0.0014

0.2171

0.0787

0.2686*

0.0154

-

0.1897

0.2027

0.1665

0.0520

0.0864

0.1035

0.1497

-

0.3924

0.0232

02417

0.1033

0.2932*

0.0400

-

0.3692

0.1507

0.2891

0.0992

0.3224
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ตารางที่ 4.51 (ต่อ)
คณะศึกษาศาสตร์

คณะอื่น ๆ

4.0973

คณะรัฐศาสตร์

คณะอื่น ๆ

คณะนิติศาสตร์

3.8441

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

4.0340

คณะบริหารธุรกิจ

คณะรัฐศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

3.8956

คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

คณะมนุ ษ ยศาสตร์ 4.1141
และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

ค่าเฉลี่ย

คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี

คณะ

-

0.2185

0.0801

0.2700

0.0168

-

0.1384

0.0515

0.2017

-

0.1899

0.0633

-

0.2532*
-

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.51 ผลการทดสอบการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ การประเมิน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของ
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีคณะที่แตกต่างกันด้วยวิธีของ Scheffe พบว่า
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คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี มี ก ารประเมิ น ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนแตกต่ า งจากคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติกรรมศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมี การประเมินปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากกว่า
คณะบริหารธุรกิจมีการประเมินปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตกต่างจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ โดยที่คณะบริหารธุรกิจมีการประเมินปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากกว่า
คณะศึกษาศาสตร์มีการประเมินปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตกต่างจากคณะนิเทศศาสตร์และคณะอื่น ๆ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ โดยที่คณะศึกษาศาสตร์มีการประเมินปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้อยกว่า
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ตารางที่ 4.52 การวิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บค่ าเฉลี่ ย การประเมิ น ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่มีภูมิลาเนาที่แตกต่างกัน
ส่วนเบี่ยงเบน
ภูมิลาเนา
ค่าเฉลี่ย
ค่า t
p
มาตรฐาน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 4.0276
.51536
.581
.562
ต่างจังหวัด
4.0580
.59171
จากตารางที่ 4.52 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการประเมินปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริ ม ณฑลที่ มี ภู มิ ล าเนาที่ แ ตกต่ างกั น พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก ารประเมิ น ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.53 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ย การประเมิน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่มีระดับการศึกษาของผู้ปกครองที่แตกต่างกัน
ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง
ค่าเฉลี่ย
ค่า F
p
มาตรฐาน
ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
4.0944
.52754
มัธยมศึกษาตอนต้น
4.0508
.61058
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
4.0944
.52521
1.134
.342
อนุปริญญา/ปวส.
3.8664
.50851
ปริญญาตรี
4.0093
.56046
ปริญญาโท/ปริญญาเอก
3.9864
.69022
จากตารางที่ 4.53 ผลการวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนค่าเฉลี่ ยของการประเมิ น ปัจจัย ส่ ว น
ประสมทางการตลาดสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนของนั ก ศึ ก ษาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีระดับการศึกษาของผู้ปกครองที่แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
มี ร ะดั บ การศึ ก ษาของผู้ ป กครองที่ แ ตกต่ า งกั น มี ก ารประเมิ น ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.54 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ย การประเมิน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่มีอาชีพของผู้ปกครองที่แตกต่างกัน
ส่วนเบี่ยงเบน
อาชีพของผู้ปกครอง
ค่าเฉลี่ย
ค่า F
p
มาตรฐาน
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
3.8963
.52478
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
4.1286
.52734
พนักงานบริษัทเอกชน
4.0385
.57298
2.529*
.028
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
3.9396
.51965
เกษียณ
3.7066
1.12231
อื่น ๆ
4.0570
.53294
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.54 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนค่าเฉลี่ ยของการประเมิน ปั จจัย ส่ ว น
ประสมทางการตลาดสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนของนั ก ศึ ก ษาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอาชีพของผู้ปกครองที่แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ
ของผู้ปกครองที่แตกต่างกันมีการประเมินปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยอาชีพของผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่างที่มี การ
ประเมินปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากที่สุด คือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
รองลงมา คือ อาชีพอื่น ๆ และพนักงานบริษัทเอกชน ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.55 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ การประเมิน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอาชีพของผู้ปกครองที่แตกต่างกัน
แม่บ้าน/
ค้าขาย/ธุรกิจ
พนักงาน
รับราชการ/
อาชีพของผู้ปกครอง
ค่าเฉลี่ย
เกษียณ
อื่น ๆ
พ่อบ้าน
ส่วนตัว
บริษัทเอกชน
รัฐวิสาหกิจ
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
3.8963
0.2323*
0.1422
0.0433
0.1897
0.1607
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
4.1286
0.0901
0.1890*
0.4220*
2.9284
พนักงานบริษัทเอกชน
4.0385
0.0989
0.3319
0.0185
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
3.9396
0.2330
0.1174
เกษียณ
3.7066
0.3504
อื่น ๆ
4.0570
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.55 ผลการทดสอบการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ การประเมิน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของ
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอาชีพของผู้ปกครองที่แตกต่างด้วยวิธีของ Scheffe พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีผู้ปกครองประกอบอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้านมี การประเมิน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตกต่างจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีผู้ปกครองประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยที่กลุ่มตัวอย่างที่มีผู้ปกครองประกอบอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้านมีการประเมิน
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้อยกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีผู้ปกครองประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวมี การประเมินปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตกต่างจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีผู้ปกครองประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจและอาชีพเกษียณ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยที่กลุ่มตัวอย่างที่มีผู้ปกครองประกอบอาชีพค้าขาย/
ธุรกิจส่วนตัวมีการประเมินปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากกว่า
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ตารางที่ 4.56 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ย การประเมิน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวที่แตกต่างกัน
ส่วนเบี่ยงเบน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
ค่าเฉลี่ย
ค่า F
p
มาตรฐาน
ต่ากว่า 15,000 บาท
4.1239
.54479
15,001-25,000 บาท
4.0232
.54711
25,001-35,000 บาท
4.0405
.49666
.480
.791
35,001-45,000 บาท
4.0139
.60398
45,001-55,000 บาท
4.0569
.58547
มากกว่า 55,001 บาท
3.9915
.55211
จากตารางที่ 4.56 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนค่าเฉลี่ ยของการประเมิน ปั จจัย ส่ ว น
ประสมทางการตลาดสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนของนั ก ศึ ก ษาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑลที่ มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือ นของครอบครัว ที่แตกต่ างกัน พบว่า กลุ่ ม
ตัว อย่ างที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนของครอบครัวที่ แตกต่างกัน มี การประเมิน ปั จจัยส่ ว นประสมทาง
การตลาดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่แตกต่างกัน
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สมมติ ฐานที่ 4 นักศึ กษาที่ มี ลักษณะประชากรด้านเพศ สถานศึกษา คณะ ภู มิลาเนา
อาชีพของผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว ที่แตกต่าง
กันมีการประเมินปัจจัยด้านอื่น ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ต่างกัน
ตารางที่ 4.57 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการประเมินปัจจัยด้านอื่น ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีเพศที่แตกต่างกัน
ส่วนเบี่ยงเบน
เพศ
ค่าเฉลี่ย
ค่า t
p
มาตรฐาน
ชาย
3.7581
.82714
.124
.902
หญิง
3.7483
.78276
จากตารางที่ 4.57 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการประเมินปัจจัยด้านอื่น ๆ ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่มีเพศที่แตกต่างกัน พบว่า กลุ่ มตัวอย่างมี มีการประเมิน ปัจจัยด้านอื่น ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.58 การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนค่ า เฉลี่ ย การประเมิ น ปั จ จั ย ด้ า นอื่ น ๆ ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่มีสถานศึกษาที่แตกต่างกัน
ส่วนเบี่ยงเบน
สถานศึกษา
ค่าเฉลี่ย
ค่า F
p
มาตรฐาน
มหาวิทยาลัย
3.8283
.71015
สถาบัน
3.7150
.83396
1.041
.354
วิทยาลัย
3.7117
.84083
จากตารางที่ 4.58 ผลการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนค่ า เฉลี่ ย ของการประเมิ น ปั จ จั ย
ด้ า นอื่ น ๆ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ของนั ก ศึ ก ษาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีสถานศึกษาที่แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานศึกษาที่
แตกต่างกันมีการประเมินปัจจัยด้านอื่น ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.59 การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนค่ า เฉลี่ ย การประเมิ น ปั จ จั ย ด้ า นอื่ น ๆ ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่มีคณะที่แตกต่างกัน
ส่วนเบี่ยงเบน
คณะ
ค่าเฉลี่ย
ค่า F
p
มาตรฐาน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
3.8636
.70181
คณะวิทยาศาสตร์
3.8816
.73772
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3.5750
.75466
คณะนิเทศศาสตร์
3.7391
.83736
คณะศิลปศาสตร์
3.6136
.73622
.809
.631
คณะบริหารธุรกิจ
3.7530
.81818
คณะเศรษฐศาสตร์
3.8750
.43301
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.6750
.73349
คณะนิติศาสตร์
3.6912
.71003
คณะรัฐศาสตร์
3.9583
.82459
คณะศึกษาศาสตร์
3.7642
1.01718
คณะอื่น ๆ
3.9535
.66426
จากตารางที่ 4.59 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยของการประเมินปัจจัยด้านอื่น ๆ
ของสถาบั น อุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลที่มีคณะที่แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีคณะที่แตกต่างกัน มีการประเมิน ปัจจัยด้าน
อื่น ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.60 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการประเมินปัจจัยด้านอื่น ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีภูมิลาเนาที่
แตกต่างกัน
ส่วนเบี่ยงเบน
ภูมิลาเนา
ค่าเฉลี่ย
ค่า t
p
มาตรฐาน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3.7376
.74877
.369
.713
ต่างจังหวัด
3.7654
.84334
จากตารางที่ 4.60 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการประเมิน ปัจจัยด้านอื่น ๆ ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่มีภูมิลาเนาที่แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการประเมินปัจจัยด้านอื่น ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.61 การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนค่ า เฉลี่ ย การประเมิ น ปั จ จั ย ด้ า นอื่ น ๆ ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่มีระดับการศึกษาของผู้ปกครองที่แตกต่างกัน
ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง
ค่าเฉลี่ย
ค่า F
p
มาตรฐาน
ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
3.7601
.90486
มัธยมศึกษาตอนต้น
3.7636
.78383
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
3.7477
.68695
.388
.857
อนุปริญญา/ปวส.
3.6290
.74126
ปริญญาตรี
3.7425
.83730
ปริญญาโท/ปริญญาเอก
3.9405
.69329
จากตารางที่ 4.61 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยของการประเมินปัจจัยด้านอื่น ๆ
ของสถาบั น อุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลที่มีระดับการศึกษาของผู้ปกครองที่แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาของ
ผู้ปกครองที่แตกต่างกันมีการประเมินปัจจัยด้านอื่น ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.62 การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนค่ า เฉลี่ ย การประเมิ น ปั จ จั ย ด้ า นอื่ น ๆ ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่มีอาชีพของผู้ปกครองที่แตกต่างกัน
ส่วนเบี่ยงเบน
อาชีพของผู้ปกครอง
ค่าเฉลี่ย
ค่า F
p
มาตรฐาน
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
3.6711
.73085
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
3.8296
.75254
พนักงานบริษัทเอกชน
3.7331
.84510
.965
.439
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
3.6815
.82628
เกษียณ
3.3438
1.11753
อื่น ๆ
3.7381
.81373
จากตารางที่ 4.62 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยของการประเมินปัจจัยด้านอื่น ๆ
ของสถาบั น อุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลที่มีอาชีพของผู้ปกครองที่แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพของผู้ปกครองที่แตกต่าง
กันมีการประเมินปัจจัยด้านอื่น ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.63 การวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนค่ าเฉลี่ ย นั ก ศึ ก ษาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว ที่แตกต่างกันมีการประเมิน
ปัจจัยด้านอื่น ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ส่วนเบี่ยงเบน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
ค่าเฉลี่ย
ค่า F
p
มาตรฐาน
ต่ากว่า 15,000 บาท
3.8071
.80439
15,001-25,000 บาท
3.6605
.83309
25,001-35,000 บาท
3.5766
.80672
1.439
.209
35,001-45,000 บาท
3.9050
.87757
45,001-55,000 บาท
3.8180
.67899
มากกว่า 55,001 บาท
3.7679
.82128
จากตารางที่ 4.63 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยของการประเมินปัจจัยด้านอื่น ๆ
ของสถาบั น อุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว ที่แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนของครอบครัวที่แตกต่างกัน มี การประเมิน ปัจจัยด้านอื่น ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่
แตกต่างกัน
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สมมติ ฐ านที่ 5 พฤติ ก รรมการแสวงหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนมี
ความสัมพันธ์กับการประเมินปัจจัย ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาที่ตัดสินใจเลือก
เรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตารางที่ 4.64 ความสั มพั น ธ์สื่ อที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูล เนื้ อหาที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูล การ
ประเมินปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและการประเมินปัจจัยด้านอื่น ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่นักศึกษาใช้ในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
การประเมิน
สื่อที่ใช้
เนื้อหาที่ใช้
การประเมิน
ปัจจัย
ความสัมพันธ์
ในการแสวงหา ในการแสวงหา
ปัจจัยด้านอื่น ๆ
ส่วนประสมทาง
ข้อมูล
ข้อมูล
การตลาด
สื่อที่ใช้ในการ
1
.627**
.440**
.416**
แสวงหาข้อมูล
เนื้อหาที่ใช้ในการ
แสวงหาข้อมูล

1

การประเมิน
ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด
การประเมิน
ปัจจัยด้านอื่น ๆ
หมายเหตุ. **มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 (2-tailed)

.739**

.527**

1

.489**

1

จากตารางที่ 4.64 ผลการทดสอบความสั ม พั น ธ์ พ บว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ งบวกอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติระหว่างสื่อที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูล เนื้อหาที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูล การประเมิน
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการประเมินปัจจัยด้านอื่น ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
โดยพบว่า สื่อที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีความสัมพันธ์เชิง
บวกในระดับปานกลางกับเนื้อหาที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูล เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมี
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ความสั ม พั น ธ์ เชิ ง บวกในระดั บ ต่ ากั บ การประเมิ น ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดของสถาบั น
อุดมศึกษาเอกชนและการประเมินปัจจัยด้านอื่น ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ส่วนเนื้อหาที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูล เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีความสัมพันธ์ เชิง
บวกในระดับสูงกับ การประเมินปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับการประเมินปัจจัยด้านอื่น ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ส่วนการประเมินปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความสัมพันธ์
เชิงบวกในระดับต่ากับการประเมินปัจจัยด้านอื่น ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

4.6 ตอนที่ 6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย
จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทั้งหมด 5 ข้อ ดังที่ได้นาเสนอมาทั้งหมด สามารถสรุปผลตัว
แปรอิสระ (Independent variable) ด้านเพศ สถานศึกษา คณะ ภูมิลาเนา อาชีพของผู้ปกครอง
ระดั บ การศึ ก ษาของผู้ ป กครองรายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นของครอบครั ว ที่ มี ผ ลต่ อ ตั ว แปรตาม
(Dependent variable) ด้านสื่อที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูล ด้านเนื้อหาที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูล ด้าน
การประเมินปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการประเมินปัจจัยด้านอื่น ๆ ได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.65 ผลการทดสอบสมมติฐานของนักศึกษาที่มี ลักษณะประชากรด้านเพศ สถานศึกษา
คณะ ภู มิ ล าเนา อาชี พ ของผู้ ป กครอง ระดั บ การศึ ก ษาของผู้ ป กครอง รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นของ
ครอบครัวส่งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตัวแปรตาม
สื่อที่ใช้
เนื้อหาที่ใช้
การประเมินปัจจัย การประเมิน
ตัวแปรอิสระ
ในการแสวงหา
ในการแสวงหา
ส่วนประสมทาง
ปัจจัย
ข้อมูล
ข้อมูล
การตลาด
ด้านอื่น ๆ
เพศ
×
×
√
×
t = .463,
t = -.565,
t = 1.731*,
t = .124,
p = .644
p = .572
p = .084
p = .902
สถานศึกษา

×
F = .243,
p = .784

×
F = 1.018,
p = .362

×
F = 2.877,
p = .057

×
F = 1.041,
p = .354
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ตารางที่ 4.65 (ต่อ)
สื่อที่ใช้
ในการแสวงหา
ข้อมูล
√
F = 1.934*,
p = .033
×
t = .070,
p = .944

ตัวแปรตาม
เนื้อหาที่ใช้
การประเมินปัจจัย
ในการแสวงหา
ส่วนประสมทาง
ข้อมูล
การตลาด
×
√
F = 1.692,
F = 2.033*,
p = .072
p = .024
×
×
t = -.912,
t = -.581,
p = .362
p = .562

การประเมิน
ปัจจัย
ด้านอื่น ๆ
×
F = .809,
p = .631
×
t = -.369,
p = .713

√
F = 2.684*,
p = .021

√
F = 2.428*,
p = .035

×
F = 1.134,
p = .324

×
F = .388,
p = .857

อาชีพของ
ผู้ปกครอง

×
F = .880,
p = .494

×
F = .1.631,
p = .150

√
F = 2.529*,
p = .028

×
F = .965,
p = .439

รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนของ
ครอบครัว

×
F = 1.368,
p = .235

×
F = .445,
p = .817

×
F = .480,
p = .791

×
F = 1.439,
p = .209

ตัวแปรอิสระ
คณะ

ภูมิลาเนา

ระดับการศึกษา
ของผู้ปกครอง

หมายเหตุ . เครื่ อ งหมาย √ หมายถึ ง ตั ว แปรทั้ ง สองแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ และ
เครื่องหมาย × หมายถึง ตัวแปรทั้งสองตัวแปรมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
จากตารางที่ 4.65 โดยสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า
ตัวแปรที่มีผลต่อสื่อที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูล เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้แก่ คณะ
และระดับการศึกษาของผู้ปกครอง
ตัวแปรที่มีผลต่อเนื้อหาที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูล เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้แก่
ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง
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ตัวแปรที่มีผลต่อการประเมินปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้แก่
เพศ คณะและอาชีพของผู้ปกครอง
ส่วนการประเมินปั จ จัย อื่น ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เช่น ภาพลักษณ์ ของสถาบัน
ความง่ า ยและสะดวกไม่ ต้ อ งผ่ า นการสอบที่ ยุ่ ง ยาก ผู้ ป กครองต้ อ งการให้ เข้ า ศึ ก ษา สอบเข้ า
มหาวิทยาลัยของรัฐไม่ได้ เป็นต้น ไม่มีตัวแปรที่มีผลต่อการประเมินของกลุ่มเป้าหมาย

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัย เรื่อง “อิทธิพลของพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลและส่วนประสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”
เป็นงานวิจัยที่มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ประกอบด้วยลักษณะประชากร พฤติกรรม
การแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบั นอุดมศึกษาเอกชนและการประเมินปัจจัยในด้านต่าง ๆ ของส่วน
ประสมทางการตลาดในธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ มหาวิทยาลัย สถาบันและวิทยาลัย ประเภทละ 150 ชุด รวมทั้งสิ้น 450 ชุด และ
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ
ข้อมูล ทั่ว ไปและปั จ จั ย ส่ว นบุ คคล ข้อมูล พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ข้อมูลการประเมินปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ และความคิดเห็นและ
ข้ อ เสนอแนะ จากนั้ น ได้ ป ระมวลผลวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป SPSS Statistical
Package for the Social Science) โดยใช้ค่ าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและใช้
สถิติ t-Test , F-Test และ One-Way ANOVA ในการทดสอบสมมติฐานที่มีนัยสาคัญทางสถิติระดับ
0.05 สามารถทาการสรุปผลการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย
ในบทนี้ผู้วิจัยจะนาเสนอข้อสรุปของผลการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) จากการเก็บ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ได้แ ก่ ลั กษณะประชากรด้ านเพศ สถานศึก ษา คณะ ภู มิล าเนา
อาชีพของผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว พฤติกรรม
การแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน การประเมินปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
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สถาบั น อุด มศึ กษาเอกชน ปั จ จั ย ด้ านอื่ น ๆ ของสถาบั น อุ ดมศึ ก ษาเอกชนและความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 450 คน รวมถึ งการสรุปผลของการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ดังต่อไปนี้
5.1.1 ด้านลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
จากผลการวิจั ย พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่างส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง (ร้อ ยละ 65.8) ศึก ษาอยู่ ใน
สถานศึกษาทั้ง 3 ประเภท คือ มหาวิทยาลัย สถาบันและวิทยาลัย จานวนเท่ากัน (ร้อยละ 33.3) มี
การศึก ษาอยู่ ในคณะบริห ารธุรกิจ มากที่สุ ด (ร้อยละ 18.7) มีภู มิล าเนาอยู่ในต่ างจังหวัดมากกว่า
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ร้อยละ 50.7) ระดับการศึกษาของผู้ปกครองส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ
ปริญญาตรี (ร้อยละ 29.8) อาชีพของผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (ร้ อย
ละ 39.8) และมีรายได้ของครอบครัวต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ 45,001-55,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ
22.9)
5.1.2 ด้านสื่อที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูล
จากผลการวิจัย พบว่า สื่อที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของ
กลุ่มตัวอย่าง ใช้สื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์และสื่อบุคคล อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ รองลงมา
คือ สื่อมวลชน อยู่ในระดับปานกลาง และใช้สื่ออื่น ๆ อาทิ เช่น ป้ายโฆษณา โปสเตอร์ เป็นต้น อยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด
5.1.3 ด้านเนื้อหาที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูล
จากผลการวิจัย พบว่า เนื้อหาที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของ
กลุ่มตัวอย่าง มีเนื้อหาด้านสถาบัน ด้านหลักสูตร ด้านค่าใช้จ่ายและด้านอาจารย์ อยู่ในระดับมาก
ตามลาดับ
5.1.4 ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสถาบันอุดมศึก ษาเอกชนที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกเรีย นสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนของกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 8 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้าน
ผลผลิ ต และคุ ณ ภาพ (Productivity and Quality) ปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product) ปั จ จั ย ด้ า น
ลักษณะกระบวนการ (Process) ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ปัจจัยด้าน
บุคคล (People) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) และปัจจัย
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ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place/Channel Distribution) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
เรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
5.1.4 ด้านปัจจัยด้านอื่น ๆ
จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนของกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 4 ด้าน คือ ภาพลักษณ์ของสถาบัน ระบบการเข้าศึกษาง่ายและสะดวกไม่
ต้องผ่านการสอบที่ยุ่งยาก ผู้ปกครองต้องการให้เข้ าศึกษา อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ ส่วนการสอบ
เข้ามหาวิทยาลัยของรัฐไม่ได้นั้นเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับน้อย
5.1.5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผลการวิ จั ย พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามรู้ สึ ก พอใจหลั ง จาก ที่ ไ ด้ เ ข้ า เรี ย นใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มากที่สุด (ร้อยละ 86.7) รองลงมา คือ รู้สึกไม่แน่ใจ (ร้อยละ 12.7) และไม่
พอใจ (ร้อยละ 0.7) ตามลาดับ
ส่วนความคิดเห็นการแนะนาให้บุคคลอื่นเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มากที่สุด
มี ค วามคิ ด เห็ น อยากแนะน า (ร้ อ ยละ 92.2) และมี ค วามคิ ด เห็ น ไม่ อ ยากแนะน า (ร้ อ ยละ 7.8)
ตามลาดับ
ส่ ว นปั ญ หาที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งต้ อ งการให้ มี ก ารแก้ ไ ขและพั ฒ นาในการรั บ นั ก ศึ ก ษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากความคิดเห็น มากที่สุด คือ ปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสาร (ร้อยละ 21.7)
รองลงมา คือ ปัญหาระบบการชาระค่าบารุงการศึกษา (ร้อยละ 19.3) และ ปัญหาหลักสูตรที่เปิดสอน
(ร้อยละ 17.2) อาคาร สถานที่ (ร้อยละ 15.3) การประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 15.2) ระบบการสอบ
คัดเลือก (ร้อยละ 9.2) และปัญหาอื่น ๆ อาทิเช่น การให้บริการของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร เป็นต้น
(ร้อยละ 2.2) ตามลาดับ

5.2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การวิจัย เรื่อง “อิทธิพลของพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลและส่วนประสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ได้
มีการตั้งสมมติฐานไว้ทั้งหมด 5 สมมติฐานสามารถสรุปผลได้ดังนี้
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5.2.1 สมมติ ฐ านที่ 1 นั ก ศึ ก ษาที่ มี ลั ก ษณะประชากรด้ า นเพศ สถานศึ ก ษา คณะ
ภูมิลาเนา อาชีพของผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อหรือช่องทางในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่ต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างในด้านคณะและระดับการศึกษาของ
ผู้ปกครอง ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อหรือช่องทางในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
โดยกลุ่มตัวอย่ างที่ศึกษาอยู่ในคณะที่มีพฤติกรรมการใช้สื่ อในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนมากที่ สุ ด คื อ คณะรั ฐ ศาสตร์ รองลงมาคื อ คณะอื่ น ๆ และคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตามลาดับ
ระดับการศึกษาของผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการใช้สื่อในการแสวงหาข้อมูล
เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากที่สุด คือ ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก รองลงมา คือ ปริญญา
ตรีและมัธยมศึกษาตอนต้น ตามลาดับ
ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรด้านเพศ สถานศึกษา ภูมิลาเนา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ของครอบครัวมีพฤติกรรมการใช้สื่ อหรือช่องทางในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนไม่แตกต่างกัน
สมมติ ฐานที่ 2 นักศึ กษาที่ มี ลักษณะประชากรด้านเพศ สถานศึกษา คณะ ภู มิลาเนา
อาชีพของผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว ที่แตกต่าง
กันมีเนื้อหาที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างในด้านระดับการศึกษาของผู้ปกครอง
ส่ งผลต่อเนื้ อหาที่ใช้ในการแสวงหาข้อมู ล เกี่ ยวกั บสถาบั น อุด มศึก ษาเอกชนที่แ ตกต่ างกั นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
โดยระดับการศึกษาของผู้ปกครองของกลุ่ มตัวอย่างที่มีการใช้เนื้อหาในการแสวงหาข้อมูล
เกี่ ย วกั บ สถาบั น อุด มศึ กษาเอกชนมากที่ สุ ด คือ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น รองลงมา คื อ ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.และระดับต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ตามลาดับ
ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรด้านเพศ สถานศึกษา คณะ ภูมิลาเนา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนของครอบครัวมีเนื้อหาที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่แตกต่างกัน
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สมมติ ฐานที่ 3 นักศึ กษาที่ มี ลักษณะประชากรด้านเพศ สถานศึกษา คณะ ภู มิลาเนา
อาชีพของผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว ที่แตกต่าง
กันมีการประเมินปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ต่างกัน
ผลการวิ จั ย พบว่ า ลั ก ษณะประชากรของกลุ่ ม ตั ว อย่ างในด้ านเพศ คณะและอาชี พ ของ
ผู้ปกครองส่งผลต่อการประเมินปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
โดยที่ เพศชายมี ก ารประเมิ น ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน
มากกว่าเพศหญิง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ศึ ก ษาอยู่ ใ นคณ ะที่ มี ก ารประเมิ น ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนมากที่ สุ ด คื อ คณะพาณิ ช ยศาสตร์แ ละการบั ญ ชี รองลงมา คื อ คณะ
บริหารธุรกิจและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามลาดับ
อาชี พ ของผู้ ป กครองของกลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ มี ก ารประเมิ น ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากที่สุด คือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว รองลงมา คือ อาชีพอื่น ๆ และพนักงาน
บริษัทเอกชน ตามลาดับ
ส่ วนกลุ่ ม ตัว อย่ างที่ มีลั กษณะประชากรด้านสถานศึก ษา ภู มิล าเนา ระดับ การศึกษาของ
ผู้ ป กครอง รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นของครอบครั ว มี ก ารประเมิ น ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่แตกต่างกัน
สมมติ ฐานที่ 4 นักศึ กษาที่ มี ลักษณะประชากรด้านเพศ สถานศึกษา คณะ ภู มิลาเนา
อาชีพของผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวที่แตกต่าง
กันมีการประเมินปัจจัยด้านอื่น ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างในด้านเพศ สถานศึกษา คณะภูมิลาเนา
ระดับ การศึกษาของผู้ปกครอง อาชีพของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือ นของครอบครัวส่งผลการ
ประเมินปัจจัยด้านอื่น ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 5 พฤติ ก รรมการแสวงหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนมี
ความสัมพันธ์กับการประเมินปัจจัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาที่ตัดสินใจเลือก
เรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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จากผลการทดสอบความสั มพั นธ์พบว่า มีความสั มพัน ธ์เชิงบวกอย่างมีนั ยสาคัญ ทางสถิติ
ระหว่างสื่อที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูล เนื้อหาที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูล การประเมินปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดและการประเมินปัจจัยด้านอื่น ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
โดยพบว่า สื่อที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีความสัมพันธ์เชิง
บวกในระดับปานกลางกับเนื้อหาที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมี
ความสั ม พั น ธ์ เชิ ง บวกในระดั บ ต่ ากั บ การประเมิ น ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดขอ งสถาบั น
อุดมศึกษาเอกชนและการประเมินปัจจัยด้านอื่น ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ส่วนเนื้อหาที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีความสัมพันธ์เชิง
บวกในระดับสูงกับการประเมินปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับการประเมินปัจจัยด้านอื่น ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ส่วนการประเมินปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความสัมพันธ์
เชิงบวกในระดับต่ากับการประเมินปัจจัยด้านอื่น ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

5.3 อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัย เรื่อง “อิทธิพลของพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลและส่วนประสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”
สามารถวิเคราะห์และอภิปรายได้ดังนี้
จากผลการศึ ก ษาลั ก ษณะประชากรด้ านเพศ สถานศึ ก ษา คณะ ภู มิ ล าเนา อาชี พ ของ
ผู้ป กครอง ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลื อกเรี ย นในสถาบั น อุด มศึ กษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริม ณฑล ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ปริญ ลักษิตานนท์และศุภร เสรีรัตน์ (2552) ได้อธิบายไว้ในหนังสือ การบริหาร
การตลาดยุคใหม่ ถึงปัจจัยสาคั ญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภคนั้นเกิดจาก
เหตุจูงใจที่จะทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ (Goods) หรือบริการ (Service) โดยมีจุดเริ่มต้นจาก
สิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ทาให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นเหล่านี้จะผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิ ด
ของผู้ซื้อ (Buyer’s black box) ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องดาที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้
โดยที่ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อนั้นจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่าง ๆ ของผู้ซื้อ ไม่ว่าจะเป็น ปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของผู้ซื้ อ ซึ่งนาไปสู่กระบวนการและ
ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ (Buyer’s decision process) จากนั้นก็จะส่งผลไปยังการตอบสนองของผู้ซื้อ
(Buyer’s response) นั่ น คื อ การตัดสิ นใจซื้อและพฤติกรรมที่ เกิดหลั งการซื้อสิ น ค้าหรือบริการที่
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แตกต่างกัน ดังนั้น ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจึงถือว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
เรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั่นเอง อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของกานดา สีหเนตร (2556) ที่ได้
ศึ ก ษา เรื่ อ ง ปั จ จั ย ทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจของนั ก ศึ ก ษาในการเลื อ กสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาในเขตอีสานใต้ ผลการศึกษาพบว่า ในด้านปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาในการเลือก
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอีสานใต้ อันได้แก่ รายได้ของผู้ปกครอง ภูมิลาเนาของครอบครัว
อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา และระดับการศึกษาของผู้ปกครองมีผลต่อการเลือกประเภทของ
สถานศึกษา สอดคล้องกับกรรณิการ์ วัชราภรณ์ (2557) ที่ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกสถาบันอุดมศึกษา เอกชนของนักศึกษาในกรงุเทพฯและปริมณฑล ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แก่ อาชีพ บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
ระดับการศึกษาของบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง และรายได้ต่อเดือนของครอบครัว มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสอดคล้องกับรณชัย คงกะพันธ์ (2553) ที่ได้ศึกษา เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดภูเก็ตและพังงา ผล
การศึกษาพบว่า ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดภูเก็ตและพังงา ได้แก่ เพศ
ระดับการศึกษาในปัจจุบัน การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยสะสม และรายได้ครอบครัว
เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียน
สายอาชีวศึกษาในจังหวัดภูเก็ตและพังงาที่แตกต่างกัน
จากผลการศึ ก ษาลั ก ษณะประชากรด้ านเพศ สถานศึ ก ษา คณะ ภู มิ ล าเนา อาชี พ ของ
ผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวส่งผลต่อระดับพฤติกรรม
การใช้สื่อหรือช่องทางในการแสวงหาข้อมูลเกี่ ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยสื่อหรือช่องทางที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกั บสถาบันอุดม
ศึกษามากที่สุดคือ สื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ ประเภทเว็บไซต์ รองลงมาคือ สื่อบุคคล ประเภท
อาจารย์ แนะแนว เพื่ อน ครอบครั ว รุ่นพี่ ซึ่งสอดคล้ องกับ Wilson (2000) ที่ได้ อธิบายว่า ในการ
แสวงหาข้อมูลข่าวสาร บุคคลจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กั บระบบข้อมูลข่าวสาร เช่น หนังสือพิมพ์ ห้องสมุด
ระบบคอมพิวเตอร์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริ ย ญาดา ปานทอง (2557) ที่ได้ศึกษา เรื่อง
ความต้องการสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญ ญาโทของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ในสามจั งหวั ด ชายแดนภาคใต้
สอดคล้องกับ ชนินทร์ เลิศประภาภรณ์ (2553) ที่ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาโททางการบัญชี ผลการศึกษาพบว่า แหล่งข้อมูลสารสนเทศที่ ใช้ในการหาข้อมูลใน
การเข้าศึกษาต่อปริญญาโททางการบัญชีมากที่สุด คือ สื่อดิจิทัล ได้แก่ Internet / Web รองลงมาคือ
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สื่ อ บุ ค คล ได้ แ ก่ เพื่ อ น / ญาติ / คนรู้จั ก สอดคล้ อ งกั บ วลั ย วัฒ นะศิ ริ (2553) ที่ ได้ ศึ ก ษา เรื่ อ ง
พฤติ กรรมการตั ดสิ น ใจเลื อกศึ กษาต่ อที่ ป ระเทศไทยในระดั บ อุด มศึก ษานานาชาติ ข องนั กศึ กษา
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง จากผลการศึกษา พบว่า แหล่งข้อมูลที่นักศึกษากลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่ ม น้ าโขงรั บ รู้ ข้ อ มู ล การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาในประเทศไทยมากที่ สุ ด คื อ สื่ อ ดิ จิ ทั ล ได้ แ ก่
อินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ สื่อบุคคล ได้แก่ เพื่อน บิดามารดาหรือญาติพี่น้อง อาจารย์ เนื่องจากส่วน
ใหญ่เป็นแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายและมีความสัมพันธ์เป็นส่วนตัวกับ นักศึกษา
จากผลการศึ ก ษาลั ก ษณะประชากรด้ านเพศ สถานศึ ก ษา คณะ ภู มิ ล าเนา อาชี พ ของ
ผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวส่งผลต่อระดับพฤติกรรม
เนื้อหาที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ โดยระดับพฤติกรรมเนื้อหาที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา คือ
เนื้อหาด้านหลักสูตร ด้านสถาบัน ด้านค่าใช้จ่ายและด้านอาจารย์ อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
ประทุ ม ฤกษ์ ก ลาง (2556) ที่ ไ ด้ อ ธิ บ ายความหมายของ พฤติ ก รรมแสวงหาข้ อ มู ล ข่ า วสาร
(Information Seeking Behavior) ว่ า เป็ น การแสวงหาข้ อ มู ล ข่ า วสารอย่ า งมี เป้ า หมายอั น สื บ
เนื่ อ งมาจากความต้ อ งการ (Need) สร้างความพึ งพอใจ (Satisfy) หรือ ตอบสนองเป้ าหมายบาง
ประการของบุ คคล และสอดคล้ องกับ งานวิจัยของ ปริ ย ญาดา ปานทอง (2557) ที่ได้ศึกษา เรื่อง
ความต้องการสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีพฤติกรรมเนื้อหาที่ใช้
ในการแสวงหาข้อมูลในด้านหลักสูตรมากที่สุด สอดคล้องกับสัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ (2555) ที่
ได้ ศึ ก ษา เรื่ อ ง การแสวงหาข่ าวสารผ่ านเครือ ข่ ายอิ น เทอร์เน็ ต ก่ อนการตั ด สิ น ใจศึ ก ษาต่ อระดั บ
ปริญญาตรีของ นักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษา
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ มีพฤติกรรมเนื้อหาที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูลในด้าน
หลักสูตร กิจกรรม ค่าใช้จ่าย สถานที่ตั้งและอาจารย์ผู้สอน ตามลาดับ
จากผลการศึ ก ษาลั ก ษณะประชากรด้ านเพศ สถานศึ ก ษา คณะ ภู มิ ล าเนา อาชี พ ของ
ผู้ ป กครอง ระดั บ การศึ กษาของผู้ ปกครอง รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนของครอบครัว ส่ งผลต่อ ระดับ การ
ตัดสินใจของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับ คอตเลอร์ (2546) ที่ได้อธิบายความหมายของ ส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ไว้ว่าหมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่ง
กิจการผสมผสานเครื่องมือเหล่านี้ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยส่วนประสมทางการตลาดจะประกอบไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่กิจการใช้เพื่อให้
มีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ Enache (2011) จากภาควิชาบริหารธุรกิจสาขาการตลาด Transilvania University of
Braşov ได้ศึกษาเรื่อง การตลาดสาหรับอุดมศึกษาโดยใช้กรอบ 7 PS ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสม
ทางการตลาดส าหรั บ ธุร กิจ บริ การ (Service Marketing Mix: 7Ps) สามารถใช้ กับ การตลาดด้ าน
การศึกษาได้เช่นกันและปัจจัยต่าง ๆ ทั้ง 7 ปัจจัยล้วนส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา
ดังนั้น จากผลงานการวิจัยทาให้เห็นว่าท่ามกลางการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing
Mix: 7Ps) สามารถช่วยวิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้
โดยระดับการตัดสินใจของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา
ต่ อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ทั้ ง หมดอยู่ ในระดั บ มาก โดยเฉพาะในด้ า นผลผลิ ต และคุ ณ ภาพ
(Productivity and Quality) ได้แก่ บุคลากรส าเร็จการศึกษามีชื่อเสี ยงเป็นที่ยอมรับหรือประสบ
ผลส าเร็ จ ในสั งคม สถาบั น ฯ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน บั ณ ฑิ ต เป็ น ที่ ย อมรั บ ของตลาดแรงงาน
รองลงมาคือ ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ (Product) ได้แก่ หลั กสูตรเนื้อหาโดดเด่น ทันสมัยและมีเอกลั กษณ์
ระบบการเรี ย นการสอนมี ม าตรฐานและหลั ก สู ต รได้ ม าตรฐานผ่ า นการยอมรั บ จากกระทรวง
ศึกษาธิการ ถัดมาเป็นด้านลักษณะกระบวนการ (Process) ได้แก่ มีความมุ่งหวังที่จะสาเร็จการศึกษา
รับปริญญาบัตรและมีการระบบที่ช่วยอานวยความสะดวกในการเรียน ถัดมาเป็นด้านลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) ได้แก่ สถานที่เรียนมีบรรยากาศที่ดี สวยงาม สะอาดและเหมาะสม
ในการเรียนการสอน มีสิ่งอานวยความสะดวก (ร้านค้า ร้านอาหาร) และมีระบบรักษาความปลอดภัย
ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณทิมา วรรณสุทธิ์ (2559) ที่ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่ ส่ งผลต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กศึ ก ษา ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในเขต
ภาคเหนือ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในเขตภาคเหนือของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลมาก
ที่สุดคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ให้ความสาคัญในระดับมาก รองลงมาคือผลิตภัณฑ์ ให้ความสาคัญ
ระดับมาก ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจาหน่ายและด้านกระบวนการให้บริการ สอดคล้องกับกานดา
สีหเนตร (2556) ที่ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือก
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอีสานใต้ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านบุคลากร ด้านกายภาพและด้านการส่งเสริม
การตลาด ล้วนเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกประเภทสถานศึกษาของนักศึกษาที่กาลังศึกษา
อยู่ในสถาบัน อุดมศึกษาในเขตภาคอีสานใต้ทั้ง 7 จังหวัด อีกทั้งยังสอดคล้องกบรณชัย คงกะพันธ์
(2553) ที่ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนอาชีวศึกษาใน
จังหวัดภู เก็ตและพั งงา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผ ลต่อการเลื อกเรียนสถาบันอุดมศึกษาของ
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นักเรียนสายอาชีวศึก ษาในจังหวัดภูเก็ตและพังงา คือ ด้านผลผลิตและคุณภาพของนักเรียน ด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน ด้านอาคารสถานที่และทาเลที่ตั้งของสถานศึกษา ด้าน
การส่ งเสริ ม การตลาด ด้ านหลั ก ฐานที่ เป็ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ข องสถานศึ ก ษา ด้ า นองค์ ป ระกอบของ
สถานศึกษาและด้านราคา ส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนสาย
อาชีวศึกษาในจังหวัดภูเก็ตและพังงา อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ Agrey & Lampadan (2014)
ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเข้ารับการศึกษาของสถาบันการศึกษาอยู่ในระดับสูง ของนักศึกษา
ได้แก่ 1) ระบบสนับสนุนทั้งด้านกายภาพ (เช่น ร้านหนังสือสานักงานแนะแนว / ที่ปรึกษา) และไม่ใช่
ทางกายภาพ (ทุนการศึกษา) 2) โอกาสในการทางานเช่นอัตราการจ้างงานที่สาเร็จการศึกษาสูง 3) มี
สิ่งอานวยความสะดวกกีฬาที่ดี (บริการด้านสุขภาพที่อยู่อาศัย) และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ และ
มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมิตร (วิทยาเขตที่ปลอดภัยและคณะสนับสนุน) สอดคล้องกับ
Sankham & Hamra (2016) ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาที่จะเข้าศึ กษา
ในมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก (AIU) ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทางกายภาพ (สิ่งอานวย
ความสะดวก) สินค้า (หลักสูตร) กระบวนการ (บริการ) การกาหนดราคา (ค่าเล่าเรียน) และสถานที่
(สถานที่) เป็นปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนัก เรียนที่
ศึกษาในเอเชียแปซิฟิกมหาวิทยาลัยนานาชาติ (AIU)
จากผลการวิจั ย จะเห็ น ได้ว่า กลุ่ ม เป้ าหมายนั้ น ให้ ค วามส าคัญ กั บ ปั จ จัยส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทั้งหมดอยู่ในระดับมาก ดังนั้น
กระบวนการสร้างส่วนประสมทางการตลาดก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนปัจจัยหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ให้
มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และความจาเป็นของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงและเป็นที่แน่นอนว่า
องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดแต่ละตัวอาจจะมีความซ้าซ้อนกันอยู่บ้าง การดาเนินการ
ธุรกิจบริการด้านการศึกษาจึงไม่สามารถที่จะตั ดสินใจใช้องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น แต่
ต้อ งใช้ ทุ ก ส่ ว นของปั จ จั ย ให้ มี ค วามเหมาะสมเพื่ อ เป็ น ตั ว กระตุ้น ทางการตลาดในการสร้างความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายและความสาเร็จในการให้บริการของธุรกิจด้านการศึกษานั่นเอง

5.4 ข้อจากัดงานวิจัย
5.4.1 งานวิจัยครั้งนี้ได้ทาการวิจัยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
5.4.2 งานวิจัยในครั้งเลือกศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนเฉพาะปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) เท่านั้น
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5.4.3 งานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิ จัยมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะ
เป็ น(Probability Sampling) ควบคู่ กั บวิ ธี การสุ่ มตั วอย่ างโดยไม่ ใช้ ความน่ าจะเป็ น (Nonprobability
Sampling) โดยการเลื อกกลุ่ ม ตัว อย่ างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การสุ่ ม ตัว อย่ างแบบ
กาหนดโควตา (Quota Sampling)

5.5 ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิ จั ย เรื่ อ ง “อิ ท ธิ พ ลของพฤติ ก รรมการแสวงหาข้ อ มู ล และส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการวิจัยดังต่อไปนี้
5.5.1 ข้อเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. จากผลการวิจัย พบว่า สื่อหรือว่าช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายเลือกใช้ในการแสวงหาข้อมูล
เกี่ ย วกั บ สถาบั น อุด มศึ ก ษาเอกชนมากที่ สุ ดนั่ น ก็คื อ สื่ อ ดิ จิทั ล และสื่ อ สั งคมออนไลน์ โดยเฉพาะ
เว็บไซต์ รองลงมาคือ สื่อบุคคล โดยเฉพาะ อาจารย์แนะแนว เพื่อนและรุ่นพี่ และในส่วนของเนื้อหาที่
ใช้ในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากที่สุดคือ ด้านสถาบัน รองลงมาคือ ด้าน
หลักสูตร ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถที่จะเลือกสื่อสารเนื้อหาในด้านสถาบัน ได้แก่ ข้อมูล
พื้นฐาน ภาพลักษณ์ของสถาบัน ความพร้อมของทรัพยากร เป็นต้น และเนื้อหาด้านหลักสูตร ได้แก่
ชื่อหลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดสอน รูปแบบการเรียนการสอน เป็นต้น ผ่านสื่อหรือว่าช่องทางข้างต้นก็
จะสามารถสื่อสารได้ตรงกับความต้องการและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด
2. จากผลการวิ จั ย พบว่ า ในส่ ว นของเนื้ อ หาที่ ใช้ ใ นการแสวงหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับการประเมินปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดของสถาบั น อุดมศึกษาเอกชน ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจึงควรที่จะมีการสื่ อสาร
เนื้อหาในด้านต่าง ๆ ตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อ ที่จ ะช่ว ยให้ ปั จ จัย ด้านต่าง ๆ ที่ ส่ งผลต่อการตัดสิ น ใจนั้ น สามารถที่ จะสื่ อสารได้ ตรงกับความ
ต้องการกลุ่มเป้าหมายและส่งผลให้เกิดการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในที่สุด
3. จากผลการวิจัย พบว่า ระดับของการประเมินปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะในด้านผลผลิตและ
คุณภาพ (Productivity and Quality) ได้แก่ บุคลากรสาเร็จการศึกษามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับหรือ
ประสบผลสาเร็จในสังคม สถาบันฯ มีคุณภาพและมาตรฐาน บัณฑิตเป็นที่ ยอมรับของตลาดแรงงาน
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รองลงมาคือ ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ (Product) ได้แก่ หลั กสูตรเนื้อหาโดดเด่น ทันสมัยและมีเอกลั กษณ์
ระบบการเรี ย นการสอนมี ม าตรฐานและหลั ก สู ต รได้ ม าตรฐานผ่ า นการยอมรั บ จากกระทรวง
ศึกษาธิการ ถัดมาเป็นด้านลักษณะกระบวนการ (Process) ได้แก่ มีความมุ่งหวังที่จะสาเร็จการศึกษา
รับปริญญาบัตรและมีการระบบที่ช่วยอานวยความสะดวกในการเรียน ถัดมาเป็นด้านลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) ได้แก่ สถานที่เรียนมีบรรยากาศที่ดี สวยงาม สะอาดและเหมาะสม
ในการเรียนการสอน มีสิ่งอานวยความสะดวก (ร้านค้า ร้านอาหาร) และมีระบบรักษาความปลอดภัย
ที่น่าเชื่อถือ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจึงควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดในด้านต่าง ๆ ที่กล่ าวมาข้างต้น เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ส่งผลมากต่อการ
ตัดสินเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
4. จากผลการวิจัย พบว่ า ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็ นที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ ปัญ หาที่
นักศึกษาต้องการให้มีการแก้ไขและพัฒนามากที่สุด คือ เรื่องการติดต่อสื่อสาร รองลงมา คือ ปัญหา
ระบบการช าระค่าบ ารุงการศึกษา ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถที่จะนาเอาไปพัฒ นาและ
ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการให้บริการทางด้านการศึกษา รวมถึงปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ
สร้างความพึงพอใจและสร้างความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) ในการที่นักศึกษานั้นมี
ทัศนคติ (Attitude) ที่ดีและเกิดความเชื่อมั่น (Confidence) ในตราสินค้า จนสามารถแนะนาผู้อื่นให้
เลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่ตนเองเลือกได้ในที่สุด
5. จากผลการวิจัยทั้งหมด ในกระบวนการสื่อสารการตลาดทาให้เราได้ทราบถึง ปฏิกิริยา
ตอบกลับ (Feedback) ของผู้รับ สาร (Receiver) ที่มีต่อผู้ส่งสาร (Source/Sender) ทาให้ผู้ส่ งสาร
ทราบถึงสาร (Massage) สื่อหรือว่าช่องทาง (Media/Channel) ที่ผู้รับสารต้องการหรือว่าใช้ในการ
แสวงหาข้อมูลรวมถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่าง ๆ ที่สงผลต่อการตัดสินใจของผู้รับสาร ซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นสามารถที่จะนาข้อมูลที่ได้จากการ
วิจัยในครั้งนี้ไปจัดทาแผน กลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมในการพยายามที่จะ
ลดอุปสรรคหรือสิ่งรบกวน (Noise) ในการสื่อสารให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้ เพื่อให้การสื่อสารนั้น
เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือ การใช้เนื้อหาสาร เครื่องมือและช่องทางการสื่อสารในการที่จะ
สื่ อ สารกลยุ ท ธ์ต่ าง ๆ ทางการตลาดได้ ต รงกั บ พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ ของกลุ่ ม เป้ าหมายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนวางไว้ นั่นคือ การที่
กลุ่มเป้าหมายเลือกเรียนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน นั่นเอง
5.5.2 ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในครั้งต่อไป
1. ในการวิจัยครั้งนี้เลือกศึกษาเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ดังนั้น การวิจัยในครั้งต่อไปควรที่จะมีการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลายทั่วประเทศ
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ไทย โดยอาจจะแบ่งเป็นภาคและนาข้อมูลของแต่ละภาคมาเปรียบเทียบหาข้อแตกต่างของพฤติกรรม
การแสวงหาข้ อ มู ล และปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ส่ ง ผลตอการตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการวิจัยแบบสารวจ (Survey Research) ร่วมกับการวิจัยเชิง
คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก (Focus Group) ในเรื่อ งของ
พฤติกรรมการแสวงหาข้อ มูลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสนใจเลือกเรียน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากนั้นจึงนาความรู้ที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพมาสร้างเป็นแบบสอบถาม
ของการวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ ซึ่ ง จะท าให้ นั ก วิ จั ย สามารถสร้ า งแบบสอบถามเชิ ง ส ารวจได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
3. งานวิ จั ย ในครั้ งต่ อ ไปควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จั ย หรือ สิ่ งกระตุ้ น ด้ านอื่ น ๆ ที่ ส่ งผลต่ อ การ
ตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่าง เช่น ปัจจัยภายนอก ปัจจัยด้านจิตวิทยา เพื่อที่การศึกษาจะได้ทราบถึง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลายมากขึ้นและส่งผลต่อการวางแผน
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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แบบสอบถาม
“อิทธิพลของพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะ
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเก็บ
ข้อมูลและความคิดเห็นต่าง ๆ ของนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อนามาเป็น
ข้อมูลในการศึกษาและวิจัยในหัวข้อ “อิทธิพลของพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลและส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล”
2. ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่งการนาเสนอข้อมูลจะถูกนาเสนอ
ในรูป ของภาพรวม โดยไม่มีการเปิ ดเผยข้อมูล ส่ วนบุค คลแต่ป ระการใด รวมถึงผลการวิจัยจะถู ก
นาไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการเท่านั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามตามความจริง
เพื่อเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยในครั้งนี้ โดยเนื้อหาในแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา
ส่วนที่ 2: ข้อมูลพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ส่วนที่ 3: ข้อมูลการประเมินปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ส่วนที่ 4: ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้สละเวลาตอบแบบสอบถามฉบับนี้
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป
นางสาวฐิตารีย์ กาลอม
ผู้ดาเนินการวิจัย
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและปัจจัยด้านบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย ลงในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและตรงกับข้อมูลของท่านมาก
ที่สุด
1. เพศ
 1) ชาย
 2) หญิง
2. สถานศึกษา .......................................................................................
3. คณะ
 1) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  2) คณะวิทยาศาสตร์
 3) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 4) คณะนิเทศศาสตร์
 5) คณะศิลปศาสตร์
 6) คณะบริหารธุรกิจ
 7) คณะเศรษฐศาสตร์
 8) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 9) คณะนิติศาสตร์
 10) คณะรัฐศาสตร์
 11) คณะศึกษาศาสตร์
 12) อื่น ๆ (โปรดระบุ)....................
4. ภูมิลาเนา
 1) กรุงเทพและปริมณฑล
 2) ต่างจังหวัด
5. ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง
 1) ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
 2) มัธยมศึกษาตอนต้น
 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 4) อนุปริญญา/ปวส.
 5) ปริญญาตรี
 6) ปริญญาโท/ปริญญาเอก
6. อาชีพของผู้ปกครอง
 1) แม่บ้าน/พ่อบ้าน
 2) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
 3) พนักงานบริษัทเอกชน
 4) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 5) เกษียณ
 6) อื่น ๆ (โปรดระบุ)....................
7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
 1) ต่ากว่า 15,000 บาท
 2) 15,001-25,000 บาท
 3) 25,001-35,000 บาท
 4) 35,001-45,000 บาท
 5) 45,001-55,000 บาท
 6) มากกว่า 55,001 บาท
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ข้อชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย ลงในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและตรงกับข้อมูลของท่านมาก
ที่สุด
ระดับของพฤติกรรมการใช้งาน
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
สื่อหรือช่องทางที่ท่านใช้ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับ
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(5) (4) (3) (2) (1)
สื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์
1. เว็บไซต์ (Website)
2. เฟซบุ๊ก (Facebook)
3. อินสตาแกรม (Instagram)
4. แอปพลิเคชัน (Application)
5. ยูทูป (Youtube)
6. ทวิตเตอร์ (Twitter)
สื่อมวลชน
7. โทรทัศน์
8. หนังสือพิมพ์
9. นิตยสาร
10. วิทยุกระจายเสียง
สื่อบุคคล
11. เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ
12. อาจารย์แนะแนว
13. ครอบครัว
14. รุ่นพี่
15. เพื่อน
16. ผู้มีชื่อเสียง (ดารา, นักร้อง, นักแสดง)
17. สื่ออื่น ๆ โปรดระบุ...............................................
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เนื้อหาที่ท่านใช้ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
หลักสูตร
18. ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน
19. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
20. จานวนนักศึกษาที่รับเข้า
21. รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
22. ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร
23. จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
24. ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน
25. รูปแบบการเรียน
อาจารย์
26. ชื่อเสียงของอาจารย์
27. ประวัติการศึกษา
28. ตาแหน่งทางวิชาการ
29. ประสบการณ์ในการทางาน
30. ผลงานทางวิชาการและด้านตารา
สถาบัน
31. ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน
32. ชื่อเสียงของสถาบัน
33. ชื่อเสียงของคณะที่เปิดสอน
34. ชื่อเสียงของสาขาที่เปิดสอน
35. ภาพลักษณ์ของสถาบัน
36. ภาพลักษณ์ของคณะที่เปิดสอน
37. ภาพลักษณ์ของสาขาที่เปิดสอน
38. ความสะดวกในการเดินทาง
39. ศิษย์เก่าที่ประสบความสาเร็จ
40. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการศึกษาต่อ

ระดับของพฤติกรรมการใช้งาน
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
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เนื้อหาที่ท่านใช้ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ระดับของพฤติกรรมการใช้งาน
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)

41. ความพร้อมของทรัพยากรในการเรียนการสอน
ค่าใช้จ่าย
42. ค่าสมัครเรียน
43. ทุนสนับสนุนการศึกษา
44. ค่าหน่วยกิต/ค่าธรรมเนียมการศึกษา
45. ค่าเดินทาง
46. ค่าที่พัก
ส่วนที่ 3 ปั จ จั ยที่ ส่ วนประสมทางการตลาดของธุ รกิ จบริ ก ารที่ ส่ งผลต่ อเลื อกเข้ า ศึ กษาต่ อใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ข้อชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ปัจจัย/ด้าน ที่มีผลต่อการตัดสินใจ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
หลักสูตรเนื้อหาโดดเด่น ทันสมัยและมีเอกลักษณ์
หลักสูตรได้มาตรฐานผ่านการยอมรับจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
ระบบการเรียนการสอนมีมาตรฐาน
การยอมรับของสังคมหลังจากจบการศึกษา
คณะ/สาขาวิชาเปิดตรงตามความต้องการของผู้เรียน
หลักสูตรที่สนใจศึกษามีคุณภาพเมื่อเทียบกับ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ

ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
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ปัจจัย/ด้าน ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ด้านราคา (Price)
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษามีความเหมาะสมกับคุณภาพของ
การสอน
8. มีสวัสดิการด้านการศึกษา เช่น ทุนสนับสนุ น การศึกษา
สาหรับเด็กที่เรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา เป็นต้น
9. ค่าวัสดุและอุปกรณ์การศึกษามีความหมาะสม
10. มีระบบผ่อนผันค่าบารุงการศึกษา
11. ไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงอื่น ๆ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
(Place /Channel Distribution)
12. สถานที่ตั้งอยู่ใน แหล่งชุมชน สะดวกต่อการเดินทาง
13. สถานที่ตั้งอยู่ใกล้ภูมิลาเนา ที่พักอาศัย
14. เว็บไซต์ของสถาบันฯออกแบบสวยงามและให้ข้อมูลได้ดี
15. การติดต่อกับทางสถาบันฯสะดวกและรวดเร็ว
16. สถาบันฯมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
17. มีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
18. ได้รับการแนะแนวการศึกษาจากสถาบันฯ
19. เผยแพร่ข่าวสารและกิจ กรรมต่าง ๆของสถาบันฯอย่าง
สม่าเสมอ
20. มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ เช่ น แนะน าสถาบั น ฯ หลั ก สู ต ร
ผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จ เป็นต้น ตามสถานศึกษา
21. มี ก ารส่ ง เสริ ม การตลาดต่ า ง ๆ ที่ น่ า สนใจ เช่ น การ
รับประกันผลการเรียน เป็นต้น

ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
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ปัจจัย/ด้าน ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
22. มี ก ารแจกอุ ป กรณ์ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นฟรี เช่ น ไอแพด
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เป็นต้น
23. มี ก ารให้ ค่ า ใช้ จ่ า ยฟรี เช่ น ทุ น การศึ ก ษาฟรี ที่ พั ก ฟรี
ค่าใช้จ่ายรายเดือนฟรี เป็นต้น
ด้านบุคคล (People)
24. ผู้บริหารสถาบันฯเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
25. อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ที่มีความรู้ความชานาญและเทคนิคใน
การสอน
26. มีอาจารย์ผู้สอนจานวนมากเพียงพอต่อนักศึกษา
27. เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างรวดเร็วและเป็นมิตร
28. มีผู้ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับมาศึกษา
29. มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ
ด้านลักษณะทางกายภาพ
(Physical Evidence)
30. สถาบั น ฯ มี อุ ป กรณ์ และเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมกั บ
การศึกษา
31. สถาบันฯมีอาคารและห้องเรียนที่เพียงพอต่อการศึกษา
32. สถานที่ เ รี ย นมี บ รรยากาศที่ ดี สวยงาม สะอาดและ
เหมาะสมในการเรียนการสอน
33. มีสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร
34. มี ป้ า ยแสดงอาคารและห้ อ งเรี ย น บอกทิ ศ ทางและ
รายละเอียดของสถานที่ที่ถูกแสดงไว้อย่างเหมาะสม
35. มีที่จอดรถเพียงพอหรือมีที่นั่งรอรถสาธารณะสะดวกสบาย
36. มีลิฟต์และอุป กรณ์ อานวยความสะดวกแก่คนพิการและ
นักศึกษาอย่างเพียงพอ

ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
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ปัจจัย/ด้าน ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
37. มีสถานที่และอุปกรณ์สาหรับการค้นคว้าที่เหมาะสม
38. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ
ด้านลักษณะกระบวนการ (Process)
39. มีระบบการคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสม
40. มีกาหนดวัน เวลา เรียนและกิจกรรมที่เหมาะสม
41. มีความมุ่งหวังที่จะสาเร็จการศึกษาและรับปริญญาบัตร
42. มีการบริหารงานและให้บริการมาอย่างยาวนานและได้รับ
การยอมรับ
43. มีการระบบที่ช่วยอานวยความสะดวกในการเรียน
44. มีระบบการรับสมัครที่ทันสมัยและสะดวก
ด้านผลผลิตและคุณภาพ
(Productivity and Quality)
45. สถาบันฯ มีคุณภาพและมาตรฐาน
46. สถาบันฯ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอื่น
47. บุคลากรสาเร็จการศึกษามีงานทา
48. บุ ค ลากรส าเร็ จ การศึ ก ษามี ชื่ อ เสี ย งเป็ น ที่ ย อมรั บ หรื อ
ประสบผลสาเร็จในสังคม
49. บัณฑิตเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
ด้านอื่น ๆ
50. สอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐไม่ได้
51. ผู้ปกครองต้องการให้เข้าศึกษา
52. ง่ายและสะดวก ไม่ต้องผ่านระบบการสอบที่ยุ่งยาก
53. ภาพลักษณ์ของสถาบัน

ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
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ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ข้อชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1. นักศึกษารู้สึกอย่างไรหลังจากเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 1) พอใจ
 2) ไม่แน่ใจ
 3) ไม่พอใจ
2. นักศึกษาจะแนะนาบุคคลอื่นให้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือไม่
 1) แนะนา
 2) ไม่แนะนา
3. ปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขหรือพัฒนาในการรับนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1) หลักสูตรที่เปิดสอน
 2) ระบบการชาระค่าบารุงการศึกษา
 3) อาคาร สถานที่
 4) ระบบการสอบคัดเลือก
 5) การประชาสัมพันธ์
 6) การติดต่อสื่อสาร
 7) อื่น ๆ (โปรดระบุ)....................
(จบแบบสอบถาม ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม)

ประวัติผู้เ ขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล
ประวัติการศึกษา

นางสาวฐิตารีย์ กาลอม
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เอกวิชา วิทยุ-โทรทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สาเร็จการศึกษา พ.ศ. 2549
ประสบการณ์การทางาน พ.ศ. 2550-2557 ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุ
และโทรทัศน์ สานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2557-2558 ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและ
แผนงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. 2558-2560 ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่งานจัดการความรู้ ฝ่ายงานจัดการ
ความรู้และส่งเสริมนวัตกรรม สานักอธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์
พ.ศ. 2560-2561 ตาแหน่ง Producer ทีมงาน Free Run Production

