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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการรับรูแ้ บรนด์ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในบริบทสือ่ สังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในจังหวัดสมุทรปราการ 2) เพื่อนาผลการวิจยั
ไปประยุกต์ใช้ในการกาหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ก ารสร้างการรับรู้ แบรนด์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในบริบทของ
สือ่ สังคมออนไลน์เพื่อให้เกิดการยอมรับแบรนด์ การสร้างคุณค่าของแบรนด์ และให้แบรนด์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่
ในใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
การวิจยั นี้เริม่ ต้นจากการทบทวนและวิเคราะห์ปัจจัยที่มผี ลต่อการรับรูแ้ บรนด์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
บริบทสือ่ สังคมออนไลน์ ด้วยการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเพื่อนามากาหนดกรอบแนวคิดและสมมติฐานวิจยั และใช้วธิ กี ารวิจยั
เชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม เพื่อสอบถามนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปี สุดท้าย ในสถาบันอาชีวศึกษาของ
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ จานวน 400 คน สถิตทิ ่ใี ช้ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณาโดยใช้ค่าร้อยละ ส่วนสถิติ
วิเคราะห์ใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการรับรูแ้ บรนด์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
บริบทสือ่ สังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ การสร้างความผูกพันกับ
ลูกค้า การสือ่ สารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ การเปิ ดรับแบรนด์ ทัศนคติทม่ี ตี ่อแบรนด์ และค่านิยมทีม่ ตี ่อแบรนด์
คาสาคัญ: การรับรูแ้ บรนด์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน สือ่ สังคมออนไลน์ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) to study and to analyze the factors affecting brand
awareness of private higher education institutions in the context of social media of vocational education
level students in Samutprakarn province, and 2) to applied the results of this research into practical use
for formulating policy and brand awareness strategic plan of private higher education institutions in the
context of social media for building brand awareness, brand equity, and brand positioning into vocational
education level students.
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This research began from reviewing literature on the factors affecting brand awareness of private
higher education institutions in the context of social media with review literatures for formulating
conceptual framework and employed hypotheses, emphasized a quantitative research technique. A mail
survey was conducted to sample of 400 students as samples in Samutprakarn province. A descriptive
statistics used was percentage and an analytic statistic was multiple regressions in the study. The tentative
evidences from the study suggest that the main factors that affect brand awareness of private higher
education institutions in the context of social media include customer engagement, e-words of mouth
communications, brand exposure, brand attitudes and brand values.
Keywords : Brand Awareness, Private Higher Education Institutions, Social Media,
Vocational Education Level Students

บทนา
ปั จจุบนั มีผทู้ จ่ี ะจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชัน้ สูง (ปวส.) จากสถานศึกษาในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการประมาณปี ละ 188,000 คนและจบการศึก ษา
ระดับ ประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ (ปวช.) ประมาณปี ละ
226,000 ค น ต าม ล าดั บ (Office of the Promotion of
Learning and Youth Quality Society, 2015) งานศึกษา
เรื่อ งปั จจัย ที่ มีผ ลต่ อ การเลือ กเรีย นสถาบัน อุ ด มศึก ษา
เอ ก ช น ข อ งนั ก ศึ ก ษ าระดั บ อ า ชี ว ศึ ก ษ าใน ระดั บ
ประกาศนี ย บัต รวิช าชีพ ชัน้ สูง (ปวส.) พบว่ า นั ก ศึก ษา
ปวส. ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับชื่อเสียงและคุณภาพของ
สถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ าเอกช นเป็ นล าดั บ แรก (Ingaj &
Sutthiudom, 2006) โดย ชื่ อ เสี ย งและคุ ณ ภ าพ ใน ที่ น้ี
หมายถึง ทัศ นคติต่ อการศึกษาต่ อในสถาบัน อุ ด มศึก ษา
เอกชนในสถาบันการศึกษาที่ได้รบั การยอมรับจากสังคม
โอกาสได้ร ับ งานท าหรือ ความก้า วหน้ า หลัง จากจบจาก
สถาบัน อุ ด มศึก ษาเอกชนแห่ งนัน้ การยอมรับ ของผู้ใช้
บัณ ฑิต หรือสถานประกอบการ รวมถึงได้รบั การยกย่อ ง
จากคนรอบข้างและสังคมหากได้จบการศึกษาจากสถาบัน
แห่ ง นั น้ แบรนด์ข องสถาบัน อุ ด มศึก ษาเอกชนจะท าให้
สามารถดึงดูดนักศึกษาให้เข้ามาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนเพิ่มขึน้ เพราะแบรนด์เป็ นสิง่ สะท้อนจากคุณภาพ
การศึกษา การจัดการการเรียนการสอน สิง่ แวดล้อมและ
บรรยากาศของการเป็ นสถาบันอุดมศึกษา สิง่ อานวยความ
สะดวก สวัส ดิก ารนั ก ศึก ษา บุ ค ลากรในมหาวิท ยาลัย
บรรยากาศในสถานศึกษา สิง่ แวดล้อมต่ าง ๆ รวมไปถึง
คณะที่ เปิ ดท าการสอน ต้ อ งรองรับ ความต้ อ งการของ
นักศึกษา และรวมถึงปั จจัยทางจิตวิทยา ทัศนคติ ค่านิยม
การรับรู้ บุคลิกภาพส่วนตัวของนักศึก ษา นอกจากนี้ การ
ยอมรับจากสังคม โอกาสได้รบั งานทาหรือความก้าวหน้ า

หลังจากจบจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งนัน้ รวมถึง
ได้รบั การยกย่องจากคนรอบข้างและสังคม งานวิจยั เรื่อง
ปั จ จัย ที่มีผ ลต่ อ การรับ รู้ แบรนด์ข องสถาบัน อุ ด มศึก ษา
เอกชนในบริบ ทสื่อ สัง คมออนไลน์ ข องนั ก ศึก ษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในจังหวัดสมุทรปราการ จึงต้องการ
ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการรับรูต้ ่อแบรนด์ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในบริบทสื่อสังคมออนไลน์ ของ
นั ก ศึ ก ษ าระดั บ ป ระกาศนี ยบั ต รวิ ช าชี พ ใน จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ ผลการศึกษาจะทาให้เข้าใจปั จจัย ทีม่ ผี ลต่อ
การรับรู้ต่อแบรนด์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในบริบท
สื่อ สัง คมออนไลน์ ข องนั ก ศึก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต ร
วิชาชีพ ได้อย่างเข้าใจมากขึน้

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ อการรับ รู้แบ
รนด์ ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในบริบ ทสื่อ สัง คม
ออนไลน์ ข องนั ก ศึก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รวิช าชีพ ใน
จังหวัดสมุทรปราการ 2. เพื่อนาผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้
ในการกาหนดนโยบายและกาหนดแผนกลยุทธ์การสร้าง
การรับรูแ้ บรนด์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในบริบทของ
สือ่ สังคมออนไลน์ เพื่อให้เกิดการยอมรับแบรนด์ การสร้าง
คุณ ค่ าของแบรนด์แ ละให้แบรนด์ของสถาบัน อุ ดมศึกษา
เอกชนอยู่ในใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมาย

ทบทวนวรรณกรรม
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า หมายถึง การผูก
สัมพันธ์อย่างลึกซึง้ กับลูกค้าผ่านกระบวน การตัดสินใจซื้อ
การติดต่อสื่อสารและการมีส่วนร่วมกับประสบการณ์ลูกค้า
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อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา (Sashi, 2012) หรือ หมายถึง
กระบวน การสื่อสารกับลูกค้าในระยะยาวเพื่อสร้างความ
ผูก พัน กับ ลูก ค้าทางการตลาดผ่ านประสบการณ์ ส่วนตัว
การยอมรับ ในคุ ณ ค่ า ด้ว ยกิจ กรรม ข้อ มู ล ข่า วสาร การ
สนทนาและการสร้างปฏิสมั พันธ์ (Hollebeek, 2011) การ
สร้างความผูกพันกับลูกค้าเป็ นการผูกสัมพันธ์ก ันระหว่าง
ลูก ค้ากับแบรนด์ เป็ น ความพยายามของเจ้าของแบรนด์
หรือ นัก การตลาดที่จ ะสร้างให้เกิด ความผูก พัน กับ ลูก ค้า
(customer engagement) ที่มีต่ อ แบรนด์ โดยเน้ น ปั จ จัย
ด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ (emotional attachment) ทาให้
เกิดการรูจ้ กั การยอมรับและจดจาตราสินค้านัน้ ได้ ผลของ
การสร้างความผูกพันให้กบั ลูกค้าทีต่ ามมาคือ ลูกค้ามีความ
รัก และมี ค วามรู้สึก เป็ นเจ้ า ของแบรนด์ เกิ ด เป็ นความ
จงรักภักดีต่อแบรนด์ (brand loyalty) (Sashi, 2012) การ
เชื่อ มโยงความสัม พั น ธ์ด ังกล่ า วก่ อ ให้เกิด ประสบการณ์
ร่ ว มกั น ระหว่ า งแบรนด์ สิน ค้ า หรือ บริก าร และระดั บ
ความสัมพันธ์ทส่ี งู มากขึน้ จนเกิดเป็ นความผูกพันระหว่าง
ลูกค้ากับ แบรนด์ทเ่ี พิม่ สูงขึน้ ตามมาด้วย (Ryan & Jones,
2011)
การสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิ เล็กทรอนิ กส์
การสื่อ สารแบบปากต่ อ ปากทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์
(electronic-word-of-mouth communication: e-wom) เป็ น
วิธีก ารสื่อ สารทาง การตลาดแบบทางตรงระหว่ า งผู้ ร ับ
ข้อมูลข่าวสารกับผู้ส่งข้อมูลข่าวสาร ตัง้ แต่ สองคนขึ้นไป
โดยผู้ ส่ื อ สารต่ า งฝ่ ายต่ า งเป็ นผู้ ร ับ และส่ ง ข้ อ มู ล เพื่ อ
วัต ถุ ป ระสงค์ข องการแลกเปลี่ย นข้อ มู ล วิพ ากษ์ วิจ ารณ์
ข้อมูล ความรู้สกึ ความเข้าใจและความคิดที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่ง ที่ส่อื สารกัน เช่ น แบรนด์ สิน ค้า หรือ บริก าร เป็ น ต้ น
(Assael, 1998) โดยเป็ นการสื่อ สารทางการตลาดแบบ
ทางตรงจากผู้ส่งข้อมูลข่าวสารกับผู้รบั ข้อมูลข่าวสารโดย
ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต อาจผ่านทางสือ่ ออนไลน์ประเภท
ต่ า ง ๆ รวมทั ง้ สื่อ สัง คมออนไลน์ ซ่ึ ง มี ป ระสิท ธิ ภ าพที่
ก่อให้เกิดการกระจายข้อมูลข่าวสารในรูปแบบทวีคูณและมี
ความรวดเร็ว พร้อ ม ๆ กับ การสร้า งอิท ธิพ ลต่ อ ความ
น่ าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารที่มกี ารแลกเปลี่ยน และส่งผล
ต่ อ การรั บ รู้ ข องกลุ่ ม เป้ าหมายจ านวนมากในเวลา
อัน รวดเร็ว (Westbrook, 1987) เช่น การให้ข้อความเห็น
เกีย่ ว กับแบรนด์หนึ่ง ๆ จากแฟนเพ็จของแบรนด์ไปยังคน
อื่น ๆ ซึ่งอาจไม่เคยรู้จกั แบรนด์นัน้ ๆ มาก่อนท าให้รู้จกั

จดจ าได้ แ ละสนใจที่จ ะหาข้อ มู ล เกี่ย วกับ แบรนด์ นั น้ ๆ
เพิ่ ม เติ ม ต่ อไป (Weber, 2009) และยั ง เป็ นสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ทม่ี กี ารสือ่ สารทีท่ รงประสิทธิภาพในการเพิม่ ความ
น่ าเชื่อถือเพราะข้อมูลข่าวสารที่ส่อื สารกันมีความโปร่งใส
และมีความน่ าเชื่อถือ มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธกี าร
สือ่ สารข้อมูลแบบดัง้ เดิม (Bond, 2010)
การเปิ ดรับแบรนด์
การเปิ ดรับ แบรนด์เปรีย บเสมื อนการที่ลูกค้าได้
พินิ จพิจารณา (focus) ไปยังส่วนเล็ก ๆ ของแบรนด์เพื่อ
ค้นหาคุณสมบัตขิ องสินค้าหรือบริการทีส่ ามารถตอบสนอง
ความต้องการหรือความพึงพอใจของลูกค้ารายนัน้ ๆ ได้
ค วาม สั ม พั น ธ์ แ บ รน ด์ ก ั บ ก ารรั บ รู้ แ บ รน ด์ (brand
awareness) และปรากฎการณ์ การเปิ ดรับ แบรนด์เกิดขึ้น
เมื่อ กลุ่ ม เป้ าหมายได้ เห็น (mere-exposure) แบรนด์ข อง
สินค้าใดสินค้าหนึ่ง เป็ นการอธิบายว่าลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย
ได้เกิดความสนใจในแบรนด์ รู้สกึ ดี ๆ หรือความรู้สกึ ชื่น
ชอบพอใจแบรนด์ อันเนื่องมาจากได้ยนิ ได้เห็นแบรนด์นัน้
บ่อย ๆ แนวคิดนี้อธิบายว่า ผู้บริโภคจะพัฒ นาความรู้สกึ
ชื่ น ชอบพอใจในสิ่ ง ต่ า ง ๆ มากขึ้ น เมื่ อ ผู้ บ ริ โ ภคเกิ ด
ความคุ้นเคยกับสิง่ นัน้ และพบหรือเห็นสิง่ นัน้ บ่อย ๆ โดย
เกิดขึน้ จากวิวฒ
ั นาการของมนุ ษย์ กล่าวคือเมื่อมนุ ษย์รสู้ กึ
คุน้ เคยกับสิง่ ใดและเห็นสิง่ นัน้ บ่อย ๆ ก็จะรับรูว้ ่าสิง่ นัน้ ไม่
เป็ นอันตราย รูส้ กึ ว่าปลอดภัยและมีแนวโน้มทีจ่ ะรูส้ กึ ดีกบั
สิง่ นัน้ มากขึน้ (Cornwell, Relyea, Irwin, Maignan, 2000
; Pitts & Slattery, 2004) เจ้าของสินค้าหรือนักการตลาด
จึง ใช้เครื่อ งมือ สื่อ สารการตลาด เช่ น การโฆษณา การ
ส่งเสริมการขาย สื่อสังคมออนไลน์ การสือ่ สารแบบปากต่อ
ปาก ฯลฯ ไปยังลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายเพื่อให้ได้ยินหรือได้
เห็น แบรนด์ห นึ่ ง บ่ อ ย ๆ เกิด การเปิ ด รับ แบรนด์ (brand
exposure) นาไปสูก่ ารยอมรับแบรนด์ (brand awareness)
การจดจาและระลึกได้ (brand recognition) และนาไปสูก่ าร
ตัดสินใจซือ้ ในทีส่ ดุ (Laroche et al.,1996)
ค่านิ ยมที่มีต่อแบรนด์
เป็ นลักษณะด้านจิตวิทยาทีอ่ ยู่ภายในตัวบุคคลซึง่
ก าหนดและกระทบถึ ง วิ ธี ก ารที่ บุ ค คลตอบสนองต่ อ
สิง่ แวดล้อมหรืออาจหมายถึงรากฐานแห่งความโน้มเอียง
หรือลักษณะทีแ่ ต่ละปั จเจกบุคคลมีความเชื่อ ประสบการณ์
แล้วนาไปสู่การยกย่องหรือให้คุณค่าต่อ แบรนด์นนั ้ ซึง่ อาจ
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เกิดจากประสบการณ์ ท่ดี จี ากการบริโภคแบรนด์สนิ ค้านัน้
จากความหมายนี้ จ ะเห็ น ว่ า ค่ า นิ ย มที่ มี ต่ อ แบรนด์ จึ ง
หมายถึงการเกิดขึน้ จากลักษณะด้านจิตวิทยาหรือลักษณะ
ความต้ อ งการหรือ ความเชื่ อ ภายในตั ว บุ ค คล ซึ่ ง จะมี
อิทธิพลต่อการกาหนดความต้องการหรือส่งผลต่อการทา
ให้บุคคลให้การยอมรับ แบรนด์ภายในตัวปั จเจกบุคคลแต่
ละคน และแสดงออกมาเป็ นความเชื่อของกลุ่มหรือสังคมใน
ลาดับต่อมา ตามแนวคิดของทฤษฎีจิตวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ค่ า นิ ย มที่เกี่ย วข้อ งโดยตรงของฟรอยด์ซ่ึงเป็ น ทฤษฎี ท่ี
อธิบายปรากฏการณ์ เกี่ยวข้องกับค่านิยม (value) ของแบ
รน ด์ ส ะท้ อ น ผ่ าน บุ ค ลิ ก ภ าพ ข อ งแ บ รน ด์ (brand
personality) การตระหนั ก การรับ รู้ แ ละการยอมรับ ใน
แบรนด์นนั ้ ๆ ในทีส่ ดุ
ทัศนคติ ที่มีต่อแบรนด์
ทัศนคติ (attitudes) เป็ นความโน้มเอียงในการ
เรียนรูท้ ต่ี อบสนองต่อความคิดหรือสิง่ ใดสิง่ หนึ่งในทางทีพ่ งึ
พอใจหรือไม่พงึ พอใจหรือหมายถึง ความโน้มเอียงในการ
เรียนรูท้ ่ตี อบสนองในลักษณะความพอใจหรือไม่พอใจต่ อ
สิง่ ใดสิง่ หนึ่ง นักการตลาดจะใช้เพื่อสร้างให้เกิดความโน้ม
เอียงในการเรีย นรู้ท่ีตอบสนองต่ อ ผลิต ภัณ ฑ์ และใช้เป็ น
เครื่องมือการตลาดเพื่อศึกษาความพึงพอใจและการเกิด
ของทัศนคติว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ได้รบั อิทธิพลจากอะไร
และมีก ารเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง การเกิด ทัศ นคติอาจ
เกิ ด จาก ข้ อ มู ลที่ แ ต่ ละบุ ค ค ลได้ ร ั บ ม า จน เกิ ด เป็ น
ประสบการณ์ทเ่ี รียนรูเ้ กี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ ความรูส้ กึ นึกคิด
ของบุคคลและจากความสัมพันธ์ทม่ี ตี ่อกลุ่ม โครงสร้างของ

การเกิดทัศนคติประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนของ
ความเข้าใจ (cognitive component) เป็ นส่วนของความรู้
(know) การรับรู้ (perception) และความเชื่อ (beliefs) ที่
ผู้บ ริโภคมีต่ อ แบรนด์ข องสิน ค้าใดสิน ค้าหนึ่ ง ซึ่ง นั ก การ
ตลาดมักจะน าความรู้เกี่ย วกับ ทัศ นคติในส่วนของความ
เข้าใจไปใช้ม ากในขัน้ การแนะน าผลิต ภัณ ฑ์ใหม่ มัก จะ
สร้างให้กลุ่มเป้ าหมายเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิด
การรับรู้ 2) ส่วนของความรูส้ กึ (affective component) เป็ น
ส่วนทีแ่ สดงอารมณ์ (emotion) หรือความรูส้ กึ (feeling) ใน
ลักษณะความพอใจหรือไม่พอใจทีม่ ตี ่อความคิดหรือสินค้า
ใดสินค้าหนึ่ง นักการตลาดพยายามจัดสิง่ กระตุ้นทางการ
ตลาด โดยเฉพาะการนาเสนอผลิตภัณฑ์และการโฆษณา
หรือการส่งเสริมการตลาดเพื่อสร้างความพึงพอใจให้เกิด
กับแบรนด์ 3) ส่วนของพฤติกรรม (behavior component)
หมายถึ ง แนวโน้ ม ในการที่ จ ะมี พ ฤติ ก รรมลัก ษณะใด
ลักษณะหนึ่ง เครื่องมือการตลาดทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงในการ
ทาให้กลุ่มเป้ าหมายแสดงพฤติกรรม คือ การส่งเสริมการ
ขายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แจกของตัวอย่างหรือการลด
แลก แจก แถม เป็ นต้น ทัง้ นี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ
ในแบรนด์ของสินค้านัน้
ภายหลัง จากที่ ผู้ วิ จ ัย ได้ ท าการวิเ คราะห์ แ ละ
สังเคราะห์ด้วยการทบทวนวรรณกรรมดังที่ก ล่าวมาแล้ว
ข้างต้นทัง้ หมด เพื่อนามาพัฒนาเป็ นกรอบแนวคิดในการ
วิ จ ั ย ส า ห รั บ ง า น วิ จ ั ย นี้ ดั ง ต่ อ ไ ป นี้ ( Sashi, 2012;
Hollebeek, 2011, Haven et al., 2007; Cornwell et al.,
2000; Pitts & Slattery, 2004; Shojaee & Azman, 2013)

การสร้างความผูกพันกับลูกค้า
(Customer Engagement)
การสือ่ สารแบบปากต่อปากทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (E-WOM)
การเปิ ดรับแบรนด์ (Brand Exposure)
ทัศนคติ (Attitude) ทีม่ ตี ่อแบรนด์

การรับรูแ้ บรนด์ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(Brand Awareness)

ค่านิยม (Value) ทีม่ ตี ่อแบรนด์
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual framework)
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สมมติ ฐานวิ จยั
สมมติ ฐ าน 1: การสร้า งความผูก พัน กับ นั ก ศึก ษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพมีผลในเชิงบวกต่อการรับรูแ้ บรนด์
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในบริบทสือ่ สังคมออนไลน์
สมมติ ฐาน 2: การสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีผลในเชิงบวก
ต่อการรับรูแ้ บรนด์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในบริบทสือ่
สังคมออนไลน์
สมมติ ฐาน 3: การเปิ ดรับแบรนด์ (brand exposure) ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลในเชิงบวกต่อ
การรับรู้แบรนด์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในบริบทสื่อ
สังคมออนไลน์
สมมติ ฐาน 4: ทัศนคติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิช าชีพ มีผ ลในเชิง บวกต่ อ การรับ รู้แบรนด์ ของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนในบริบทสือ่ สังคมออนไลน์
สมมติ ฐาน 5: ค่านิยมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพมีผลในเชิงบวกต่อการรับรูแ้ บรนด์ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในบริบทสือ่ สังคมออนไลน์

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั นี้ ได้แก่ นักศึกษาชัน้ ปี
สุดท้ายในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพในสถาบันการศึกษา
ระดับ อาชีว ศึก ษาของภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัด
สมุ ท รปราการ ซึ่งประกอบด้วยสถาบัน การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาของรัฐทีส่ งั กัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน
จังหวัดสมุทรปราการ จานวน 4 สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัย
เทคนิ ค สมุ ท รปราการ วิท ยาลัย เทคนิ ค กาญจนาภิ เษก
สมุ ท รปราการ วิท ยาลัย สารพัด ช่ า งสมุ ท รปราการ และ
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุ ทรเจดีย์ และสถาบันการศึกษา
ระดับ อาชีว ศึก ษาของเอกชนจ านวน 6 สถาบัน ได้ แ ก่
วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ เกริกวิทยาลัย วิทยาลัย
เทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ไท ย -ไต้ ห วั น (บี ดี ไ อ ) สุ ว รรณ ภู มิ เ ท ค โน โลยี แ ละ
บริหารธุรกิจ และวิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ
รวมทัง้ สิน้ 10 สถาบัน

กลุ่มตัวอย่าง
1) ขนาดตัวอย่าง
ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ างจาก นั ก ศึ ก ษ าใน ระดั บ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ในสถาบั น การศึ ก ษาระดั บ

อาชี ว ศึ ก ษ าของภ าครั ฐ และภ าคเอกชน ใน จั ง ห วั ด
สมุ ท รปราการ ในการค านวณ หาจ านวนตั ว อย่ า งที่
เหมาะสม เนื่องจากในงานวิจยั นี้ไม่ทราบจานวนประชากร
กาหนดค่า ความคลาดเคลื่อน 5% หรือ 0.05 โดยใช้สูต ร
การค านวณขนาดตัว อย่ างที่เหมาะสมในงานวิจ ยั นี้ ข อง
Cochran (2007) ดังนี้
n=
n=

𝑍𝑍 2

4𝑒𝑒 2

1.962

4(0.05)2

n = 384.16 ≈ 385
โดยที่ n = ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
p = สัดส่วนของลักษณะทีส่ นใจในประชากร
e = ระดั บ ค ว าม ค ล าด เค ลื่ อ น ข อ งก ารสุ่ ม
ตัวอย่างทีย่ อมให้เกิดขึน้ ได้
Z = ค่ า Z ที่ ระดั บ ค วาม เชื่ อมั น่ ห รื อ ระดั บ
นัยสาคัญ 95% หรือระดับนัยสาคัญ 0.05
มีค่า Z =1.96
ดัง นั น้ ขนาดตัว อย่ า งที่เหมาะสมตามสูต รของ
Cochran (1977) สาหรับงานวิจยั นี้จงึ เท่ากับ 385 ตัวอย่าง
แต่ Newman (1997) เห็ น ว่ า ตั ว อย่ า งขนาดเล็ ก มี ข้ อ
ได้เปรียบในเรื่องประหยัด เวลาและสะดวก ส่วนตัวอย่าง
ขนาดใหญ่ กว่ามีข้อได้เปรียบในด้านของความน่ าเชื่อถือ
และการเป็ น ตัวแทนประชากร ดังนัน้ เพื่อ ให้งานวิจ ัยนี้ มี
ความน่าเชื่อถือและการเป็ นตัวแทนประชากรได้เป็ นอย่างดี
งานวิจยั นี้จะใช้ขนาดตัวอย่างจานวน 500 ตัวอย่าง ซึ่งจะ
ครอบคลุ ม จ านวนตั ว อย่ า งที่ เ หมาะสมตามสู ต รของ
Cochran (1977) ขณะเดียวกันก็จะได้ตัวอย่างขนาดใหญ่
กว่าซึ่งมีขอ้ ได้เปรียบในด้านของความน่ าเชื่อถือและการ
เป็ นตัวแทนประชากรตามแนวคิดของ Newman (1997)
ตั ว อย่ า งจ านวน 500 ตั ว อย่ า ง จะใช้ ใ นการ
ทดสอบความเชื่อถือของแบบสอบถาม (Pilot test) จานวน
50 ตัวอย่าง และใช้ในการวิจยั การวิจยั เชิงปริมาณ เพื่อการ
วิ จ ั ย เชิ ง ส ารวจ จ านวน 400 ตั ว อย่ า ง อี ก จ านวน 50
ตัวอย่าง (ประมาณร้อยละ 10) จะใช้ในการทดสอบความ
ถูกต้องเหมาะสมของแบบจาลองทีใ่ ช้ในการพยากรณ์
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2) เทคนิ คในการสุ่มตัวอย่าง
ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อ ย่ างแ บ บ ห ล าย ขั ้น ต อ น
(Multistage random sampling) จากนั ก ศึ ก ษ าที่ ก าลั ง
ศึก ษาชัน้ ปี สุ ด ท้ า ยในระดับ ประกาศนี ย บัต รวิช าชีพ ใน
สถาบัน อาชีว ศึก ษาทัง้ ในสถาบัน การศึก ษาของรัฐ และ
ส ถ าบั น ก า รศึ ก ษ าข อ งเอ ก ช น ที่ ตั ้ ง อ ยู่ ใน จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ โดยใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่าง ดังนี้
(1) สุ่มจากสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาของ
รัฐ ที่ ส ั ง กั ด คณ ะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาในจั ง หวั ด
สมุ ท รปราการ จ านวน 4 แห่ ง ได้ แ ก่ วิท ยาลัย เทคนิ ค
สมุ ท รปราการ วิท ยาลัย เทคนิ ค กาญจนาภิ เ ษกสมุ ท ร
ปราการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และวิทยาลัย
การอาชี พ พระสมุ ท รเจดี ย์ แห่ ง ละเท่ า ๆ กัน จ านวน
62 ตั ว อย่ า ง ได้ ตั ว อย่ า ง 248 ตั ว อย่ า ง (2) สุ่ ม จาก
สถาบัน การศึก ษาระดับ อาชีว ศึก ษาของเอกชนจ านวน
6 แห่ ง ได้แ ก่ วิท ยาลัย เทคโนโลยีส มุ ท รปราการ เกริก
วิทยาลัย วิท ยาลัยเทคโนโลยีบริห ารธุรกิจสมุทรปราการ
วิท ยาลัย เทคโนโลยี ไ ทย-ไต้ ห วัน (บี ดี ไ อ) สุ ว รรณภู มิ
เทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลิน
บริห ารธุรกิจ แห่ งละเท่ า ๆ กัน จานวน 42 ตัวอย่ าง ได้
ตัวอย่าง 252 ตัวอย่าง
ในแต่ละสถาบันทีด่ าเนินการสุม่ ตัวอย่างใช้วธิ กี าร
สุ่ม ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) ดังนัน้
จะได้กลุ่มตัวอย่างรวมทัง้ สิน้ 500 ตัวอย่าง
การหาความเชื่อมันของมาตรวั
่
ดทีเ่ ป็ นแบบสอบถาม
ใช้ วิ ธี ก าร Cronbach’s Alpha จากตารางที่ 1 พ บว่ า
ค่ า สัม ประสิท ธิอ์ ัล ฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha
coefficient) ซึ่ง เป็ น ค่ า ที่ใช้ว ัด ความเชื่อ ถือ ได้ห รือ ความ

สอดคล้อ งภายในของมาตรวัด ที่ ใช้ ในการวิจ ัย นี้ ซึ่ง ได้
ค่ าอัล ฟาระหว่ างค่ า 0.872 ถึง 0.911 และสาหรับ ทุ ก ข้อ
ค าถามมี ค่ า เท่ า กั บ 0.885 ซึ่ ง ถื อ ว่ า มาตรวัด ที่ ใ ช้ เ ป็ น
แบบสอบถามในงานวิจ ัย นี้ มีค วามเชื่อ ถือ ได้สูง โดยค่ า
ดังกล่าวเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างรายการ และจานวน
รายการในมาตรวัด เมื่อค่าเฉลี่ยของความสัมพัน ธ์สูงขึ้น
และจานวนรายการมากขึ้น ค่า Alpha จะมากขึ้นตามไป
ด้วย การเพิ่ม รายการโดยทัว่ ไปจึงเป็ น การเพิ่ม ค่ าความ
เชื่อ ถือ ได้ Bryman (1996) กล่ า วว่ า ค่ า Alpha มากกว่ า
0.80 เป็ นค่าที่ยอดเยี่ยมในการยอมรับระดับความเชื่อถือ
ภายใน แต่ Nunnally (1978) ยอมรับ ค่า Alpha ที่ต่ ากว่า
0.80 ในขณะที่ Howitt and Cramer (2001) ยอมรับ ที่
Alpha ที่มคี ่าตัง้ แต่ 0.70 ขึน้ ไป ก็ถือว่าเชื่อถือได้ค่อนข้าง
สูงแล้ว ในงานวิจยั นี้ ผู้วิจยั จะใช้ค่า Alpha ของ Bryman
(1996) ซึ่งกาหนดไว้ว่าค่า Alpha มากกว่า 0.80 เป็ นค่าที่
ยอดเยี่ยมในการยอมรับระดับความเชื่อถือภายในสาหรับ
มาตรวัด ในงานวิจ ัย นี้ ผลการทดสอบความเชื่อ มัน่ ของ
มาตรวัดที่เป็ น แบบสอบถามได้ค่าของสัม ประสิทธิค์ วาม
เชื่อถือได้ของมาตรวัดรายละเอียดปรากฎในตารางที่ 1
สถิตทิ ใ่ี ช้ในงานวิจยั นี้ ได้แก่ สถิตเิ ชิงพรรณา ค่าร้อย
ละ และสถิติวเิ คราะห์ใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหุ คูณ (Multiple regression analysis) สาหรับการทดสอบ
ว่ า ตัว แปรอิสระ ได้แ ก่ การสร้า งความผู ก พัน กับ ลู ก ค้า
(customer engagement) การสื่อสารแบบปากต่อ ปากทาง
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-word-of-mouth communication: E-wom)
การเปิ ดรับแบรนด์ (brand Exposure) ทัศนคติ (attitudes)
ค่านิยม (attitudes) มีผลต่อตัวแปรตาม ได้แก่ การรับรูแ้ บ
รนด์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือไม่ อย่างไร

ตารางที่ 1 ค่าของสัมประสิทธิความเชื
่อถือได้ของมาตรวัด
์
มาตรวัด
จานวนข้อคาถาม
การสร้างความผูกพัน
5
การสือ่ สารแบบปากต่อปากทาง
4
อิเล็กทรอนิกส์
การเปิ ดรับแบรนด์
5
ทัศนคติทม่ี ตี ่อการรับรูแ้ บรนด์
3
ค่านิยมทีม่ ตี ่อการรับรูแ้ บรนด์
3
การรับรูแ้ บรนด์
7
รวม
27
วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

ค่าสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟา
0.911
0.872
0.889
0.882
0.905
0.899
0.885

บทความวิจัย | 153

ผลการวิ จยั

ในงานวิจยั นี้ ผู้วิจยั จะทาการวิเคราะห์และแปล
ความหมายของข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามจากการสารวจ
และทาการแปรผลให้สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี ทีไ่ ด้รบั
จากการทบทวนวรรณกรรม สาหรับหน่ วยวิเคราะห์ (unit
of analysis) ในงาน วิจยั นี้คอื นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
ในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั ้น ปี สุ ด ท้ า ยทั ้ง ใน
สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน สาหรับสถิติพรรณนา
ทีใ่ ช้ในการอธิบายตัวแปรตัวเดียว ตารางที่ 2 แสดงภูมหิ ลัง
ส่วนบุคคลผูต้ อบแบบสอบถาม จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็น
ถึงร้อยละของภูมหิ ลังส่วนบุคคล จาแนกตามลักษณะต่าง
ๆ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ น
เพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 64.5 ส่วนใหญ่อายุ 19 -23 ปี คิด
เป็ น ร้อยละ 74.75 รองลงมามีอายุ ต่ ากว่า 18 ปี คิด เป็ น
ร้อ ยละ 21.5 ที่มีอ ายุ 24-28 ปี ร้อ ยละ 3.75 ตามล าดับ
ส่วนใหญ่มสี ถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 88.25 รองลงมามี
สถานภาพ สมรส คิดเป็ นร้อยละ 10.5

เมื่อถามเกี่ยวกับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบ
แบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่ ไม่มีรายได้ คิดเป็ นร้อยละ
79.25 รองลงมารายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
10.75 แ ละราย ได้ เ ฉ ลี่ ย ข อ งผู้ ป ก ค รองข องผู้ ต อ บ
แบบสอบถามส่ว นใหญ่ มีรายได้เฉลี่ย 10,001 - 20,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 67.75 รองลงมามีรายได้เฉลีย่ 20,001
- 30,000 บาท คิด เป็ นร้อ ยละ 13.5 ผู้ต อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มคี วามตัง้ ใจในการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
ของเอกชน คิดเป็ น ร้อ ยละ 77.0 รองลงมามีความตัง้ ใจใน
การศึกษาต่ อในสถาบันอุ ดมศึกษาของรัฐ คิด เป็ นร้อ ยละ
23.0
เมื่อ ถามว่าในหนึ่งวันใช้เวลาออนไลน์ ประมาณกี่
ชัวโมง
่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้เวลาในการออนไลน์
2-5 ชัวโมง
่
คิด เป็ นร้อ ยละ 45.75 รองลงมาใช้เวลาในการ
ออนไลน์น้อยกว่า 2 ชัวโมง
่ และใช้เวลาในการออนไลน์ 5-7
ชัวโมง
่ คิดเป็ นร้อยละ 23.0 ตามลาดับ รายละเอียดปรากฎ
ตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ร้อยละของภูมหิ ลังส่วนบุคคล จาแนกตามลักษณะต่าง ๆ
ภูมิหลังส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
ต่ากว่า 18 ปี
19 - 23 ปี
24 - 28 ปี
29 - 33 ปี
33 ปี ขน้ึ ไป
รวม
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย/แยกกันอยู่
รวม

ร้อยละ (จานวน)
35.5 (142)
64.5 (258)
100.0 (400)
21.5 (86)
74.75 (299)
3.75 (15)
0 (0)
0 (0)
100 (400)
88.25 (353)
10.5 (42)
1.25 (5)
100 (400)
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ภูมิหลังส่วนบุคคล

ร้อยละ (จานวน)

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ไม่มรี ายได้
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001 ขึน้ ไป
รวม

79.25 (317)
10.75 (43)
6.25 (25)
3.75 (15)
0 (0)
0 (0)
100 (400)

รายได้เฉลี่ยของผูป้ กครองเฉลี่ยต่อเดือน
ไม่มรี ายได้
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001 ขึน้ ไป
รวม

6.25 (25)
8.25 (33)
67.75 (271)
13.50 (54)
2.5 (10)
1.75 (7)
100 (400)

มีความตัง้ ใจจะศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ
ของเอกชน
รวม
ใช้เวลาในการออนไลน์
น้อยกว่า 2 ชัวโมง
่
2-5 ชัวโมง
่
5-7 ชัวโมง
่
7-10 ชัวโมง
่
10 ชัวโมงขึ
่
น้ ไป
รวม
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึงร้อยละของข้อมูล
เกีย่ วกับการรับรูแ้ บรนด์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผ่าน
สือ่ สังคมออนไลน์ จาแนกตามลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
ก่อนการตัดสินเลือกศึกษาต่ อในสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน ผู้ตอบแบบสอบถามได้ทาการหาข้อมูล
เกี่ยวกับแบรนด์เพื่อสนับสนุ นการตัดสินใจก่อน มีจานวน
มากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 73.0 และไม่ มี ก ารหาข้ อ มู ล

23.0 (92)
77.0 (308)
100 (400)
24.25 (97)
45.75 (183)
23.0 (92)
6.5 (26)
0.5 (2)
100 (400)
เกี่ย วกับแบรนด์เพื่อสนับสนุ นการตัดสินใจรองลงมา คิด
เป็ น ร้อยละ 27.0 และเมื่อ ถามว่าความถี่ในการหาข้อ มูล
เกี่ยวกับแบรนด์เพื่อสนับสนุ นการตัดสินใจเลือกศึกษาต่ อ
ใน สถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ าเอก ช น เป็ น อย่ างไร ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ห าข้อ มู ลทุ ก ครัง้ คิด เป็ น ร้อ ยละ
78.25 รองลงมาหาข้อมูลสาหรับ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่ ไ ม่ รู้ จ ั ก ม าก่ อน ร้ อ ย ละ 21.75 เมื่ อถ าม ว่ า ผู้ ต อ บ
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แบบสอบถามหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ แบรนด์ ข องสถาบั น
อุดมศึกษาเอกชน จากแหล่งบุคคลที่ผูต้ อบแบบสอบถาม
เชื่อถือจากแหล่งใด ส่วนใหญ่ หาข้อมูลเกี่ ยวกับ แบรนด์
ของสถาบัน อุด มศึก ษาเอกชนจากเพื่อน คิดเป็ น ร้อยละ
51.0 รองลงมาหาข้อ มู ล เกี่ย วกับ แบรนด์ ข องสถาบัน
อุ ด มศึก ษาเอกชนจากครูแ นะแนว คิด เป็ นร้อ ยละ 23.0

สาหรับ เหตุ ผ ลที่ต้องแสวงหาข้อ มูลเกี่ยวกับ แบรนด์ข อง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนบนอินเทอร์เน็ตก่อนการตัดสินใจ
ศึกษาต่อ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าขาดข้อมูลเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจ คิดเป็ นร้อยละ 45.5 รองลงมาเพราะไม่สามารถ
ประเมิน ด้วยตนเองได้ คิด เป็ น ร้อยละ 29.0 รายละเอีย ด
ปรากฎตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ร้อยละของข้อมูลเกีย่ วกับการรับรูแ้ บรนด์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผ่านสือ่ สังคมออนไลน์
จาแนกตามลักษณะต่าง ๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรูแ้ บรนด์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในบริบทสื่อสังคมออนไลน์
ก่อนการตัดสิ นเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ทา
การหาข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์เพื่อสนับสนุนการตัดสิ นใจ
ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
อื่น ๆ
รวม
ความถี่ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
หาข้อมูลทุกครัง้
หาข้อมูลสาหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทีไ่ ม่รจู้ กั มาก่อน
อื่นๆ
รวม
ข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจากแหล่งบุคคล
ที่ผตู้ อบแบบสอบถามเชื่อถือ
ครูแนะแนว
ผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์เกีย่ วกับการศึกษาต่อ
เพื่อน
ผูป้ กครอง พ่อ แม่ พี่ น้อง
รวม
เหตุผลที่ต้องแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ของสถาบันอุดม
ศึกษาเอกชนบนอิ นเทอร์เน็ตก่อนการตัดสิ นใจศึกษาต่อ
ขาดข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ
ไม่สามารถประเมินด้วยตนเองได้
ไม่มแี หล่งข้อมูล
ค้นหาได้สะดวกกว่า
อื่น ๆ
รวม

ร้อยละ (จานวน)

73.0 (292)
27.0 (108)

100 (400)

78.25 (313)
21.75 (87)
100 (400)

23.0 (92)
5.75 (23)
51.0 (204)
20.25 (81)
100 (400)

45.5 (182)
29.0 (116)
5.5 (22)
20.0 (80)
100 (400)
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การวิ เคราะห์ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การรับ รู้
แบรนด์ ข องสถาบั น อุ ด มศึ กษาเอกชนใน
บริ บ ทสื่ อ สัง คมออนไลน์ ข องนั ก ศึ ก ษาระดับ
ประกาศนี ยบัตร วิ ชาชีพในสมุทรปราการ
เพื่อ เป็ น การตอบค าถามตามวัต ถุ ป ระสงค์ข อง
งานวิจยั นี้ทว่ี ่า เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มผี ลต่อการรับรูต้ ่อแบ
รนด์ ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในบริบ ทสื่อ สัง คม
ออนไลน์ ข องนั ก ศึก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รวิช าชีพ ใน
จังหวัดสมุทรปราการ
ในการวิเคราะห์บนพื้นฐานกรอบแนวคิดในการ
วิจยั นี้ ซึ่งเกิดขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรมจากทฤษฎี
และงานวิจยั โดยการวิเคราะห์ตัวแปรตัง้ แต่ 2 ตัวขึ้น ไป
กล่ า วคื อ ตั ว แปรตาม ได้ แ ก่ การรับ รู้ ต่ อ แบรนด์ ข อง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในบริบทสื่อสังคมออนไลน์ (Y)
และตัวแปรอิสระที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ได้แ ก่
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า (X1) การสื่อสารแบบปาก
ต่ อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ (X2) การเปิ ด รับแบรนด์ (X3)
ทัศ นคติท่ีมีต่ อ แบรนด์ (X4) และค่ า นิ ย มที่มีต่ อ แบรนด์
(X5) มีผลต่อการรับรูแ้ บรนด์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในบริบ ทสื่อ สัง คมออนไลน์ ห รือ ไม่ และมี ผ ลมากน้ อ ย
เพี ย งใด โดยจะใช้ ส ถิ ติ วิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พหุ
(multiple regression analysis) เป็ น ตัวพยากรณ์ สมการ
ถดถอยเชิงพหุ ในงานวิจยั นี้ ได้แก่
Y = β0 + β1X1+ β2X2+ β3X3
+ β4 X4 + β5 X5 + e
(ค่า e คือค่าความคลาดเคลื่อน)
ตารางที 4 แสดงให้เห็นถึงแบบจาลองทีใ่ ช้ในการ
พยากรณ์ ตั ว แปรตาม ได้ แ ก่ การรั บ รู้ แบรนด์ ข อง
ตารางที่ 4 สรุปแบบจาลอง
R
R square

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในบริบทสื่อสังคมออนไลน์ โดย
ตั ว แปรอิ ส ระ ได้ แ ก่ การสร้ า งความผู ก พั น กั บ ลู ก ค้ า
การสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ การเปิ ดรับ
แบรนด์ ทัศนคติทม่ี ตี ่อแบรนด์ และค่านิยมทีม่ ตี ่อแบรนด์ มี
ผลต่ อ การรับ รู้แ บรนด์ข องสถาบัน อุ ด มศึก ษาเอกชนใน
บ ริ บ ท สื่ อ สั ง คม ออนไลน์ ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ระดั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีม่ ผี ลต่อตัวแปรตาม วัด
ค่าความสัมพัน ธ์โดยค่า R ซึ่งจากตารางได้ค่า R = .725
ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ท่เี ป็ นบวกระหว่างตัวแปร
อิสระทัง้ 5 ตัว และตัวแปรตาม ส่วนค่า R square = .649
ซึ่งแสดงให้เห็น ว่าตัวแปรอิสระทัง้ 5 ตัวแปร ได้แก่ การ
สร้างความผูกพันกับลูกค้า การสือ่ สารแบบปากต่อปากทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การเปิ ดรับแบรนด์ ทัศนคติท่มี ตี ่ อแบรนด์
และค่านิยมทีม่ ตี ่อแบรนด์ สามารถอธิบายความสัมพันธ์กบั
ตัวแปรตาม ได้แก่ การรับรู้ แบรนด์ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในบริบทสือ่ สังคมออนไลน์ ร้อยละ 64.9
ส่วนค่ าของ The Durbin-Watson ใช้ในการอธิบาย
ปั ญหาการเกิดค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรอิสระที่มี
สหสัมพันธ์กนั มากกว่า 2 ตัวแปรขึ้นไป (autocorrelation
problems) ซึ่ งจ าก ต าราง ที่ 4 ค่ าข อ ง The DurbinWatson ได้เท่ ากับ 1.541 ซึ่ง Shim (2000) ได้อ ธิบ ายว่ า
หากค่า The Durbin-Watson อยู่ระหว่าง 1.5-2.5 แสดงว่า
สมมติฐานของค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรอิสระที่มี
สหสัมพันธ์กนั มากกว่า 2 ตัวแปรขึน้ ไปเป็ นอิสระต่อกัน (no
autocorrelation) ดั ง นั ้ น ง า น วิ จ ั ย นี้ มี ค่ า The DurbinWatson เท่ ากั บ 1.541 จึ ง แ สด งให้ เห็ น ว่ าค่ าค วาม
คลาดเคลื่อนของตัวแปรอิสระที่มสี หสัมพันธ์กนั มากกว่า 2
ตัวแปรขึน้ ไปไม่รุนแรงและไม่เกิดปั ญหาความสัมพันธ์กนั
ของตัว แปรอิสระ จึง เป็ น ระดับ ที่ย อมรับ ได้แ ละส่ งผลให้
แบบจาลองนี้สามารถใช้พยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระทีม่ อี ทิ ธิพลต่อตัวแปรตามได้เป็ นอย่างดี

Adjust R square

Std Error of
The DurbinEstimate
Watson
.725
.649
.599
.5446
1.541
a. ตัวพยากรณ์ (ค่าคงที)่ : การสือ่ สารแบบปากต่อปาก การเปิ ดรับแบรนด์ การสร้างความผูกพันกับลูกค้า
ทัศนคติทม่ี ตี ่อแบรนด์ ค่านิยมทีม่ ตี ่อแบรนด์
b. ตัวแปรตาม: การรับรูแ้ บรนด์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ค วามแปรปรวน
(ANOVA) ซึ่ ง อธิ บ ายถึ ง ค่ าค วาม แป รป รวน ภ าย ใน
แบบจ าลองถดถอยเชิ ง พหุ ซึ่ ง ใช้ ใ นการทดสอบค่ า
นัยสาคัญของสัมประสิทธิ ์ (coefficients’ significance) การ
วิเคราะห์ One-way ANOVA อธิบายถึงการยอมรับอิทธิพล
ของตั ว แปรอิ ส ระที่ มี ต่ อ ตั ว แปรตามอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ

ทางสถิติ อัน เนื่ อ งจากค่ า F มีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ ค่ า F
(5,395) = 199.964 ค่ า P น้ อ ย ก ว่ า 0.05 (P=0) ซึ่ ง
หมายความว่าตัวแปรอิสระทัง้ 5 ตัว ที่ใช้ในการพยากรณ์
สามารถใช้ในการอธิบายตัวแปรตามในแบบจาลองถดถอย
เชิงพหุได้

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)
Source
Sum of Squares
Df.
Mean Square
F
P
166.452
5
52.221
199.964
.000a
Regression
126.569
395
284
Residual
293.021
400
Total
a. ตัวพยากรณ์ (ค่าคงที)่ : การสือ่ สารแบบปากต่อปาก การเปิ ดรับแบรนด์ การสร้างความผูกพันกับลูกค้า
ทัศนคติทม่ี ตี ่อแบรนด์ ค่านิยมทีม่ ตี ่อแบรนด์
b. ตัวแปรตาม: การรับรูแ้ บรนด์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จากตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน
(ANOVA) ของแบบจาลองถดถอยเชิงพหุ ซึง่ เป็ นการอธิบายค่า
สัมประสิทธิข์ องตัวแปรอิสระทัง้ 5 ตัวแปร ได้แก่ การสร้าง
ความผูกพันกับลูกค้า (X1) การสื่อสารแบบปากต่ อปากทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (X2) การเปิ ดรับ แบรนด์ (X3) ทัศนคติท่มี ตี ่อ
แบรนด์ (X4) และค่ านิ ยมที่ มี ต่ อ แบรนด์ (X5) ที่ อ ธิ บ าย
ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม ได้แก่ การรับรู้ต่อแบรนด์ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในบริบทสื่อสังคมออนไลน์ (Y) ได้
สมการแบบจาลองถดถอยเชิงพหุ แสดงได้ดงั นี้
Y = 1. 852 + . 267X1 + . 396X2 + . 282X3
+.299X4 +.276X5
จากสมการแบบจ าลองถดถอยเชิง พหุ ข้า งต้ น
แสดงให้เห็น ว่ า ตัว แปรการสื่อ สารแบบปากต่ อ ปากทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (X2) มีอิทธิพลต่ อตัวแปรตาม ได้แก่ การ
รับรู้ต่อแบรนด์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในบริบทสื่อ
สังคมออนไลน์ (Y) มากที่สุด ด้วยค่าสถิติ t (7.954) และ
ค่า P = 0.000 รองลงมาได้แก่ ทัศนคติทม่ี ตี ่อ แบรนด์ (X4)
ด้วยค่าสถิติ t (5.221) และค่า P = 0.000 และตัวแปรด้าน
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า (X1) น้อยทีส่ ดุ ด้วยค่าสถิติ
t (4.558) และค่า P = 0.000 ส่วนการวิเคราะห์ปัญ หาค่ า
สหสัมพันธ์กนั เองระหว่างตัวแปรอิสระมากกว่า 2 ตัวขึน้ ไป
(Multicolinearity) ไม่ พ บค่าสหสัมพัน ธ์ก ัน เองระหว่ างตัว
แปรอิส ระมากกว่ า 2 ตั ว ขึ้น ไป เนื่ อ งจากค่ า VIF มี ค่ า
ไม่เกิน 5 (Farrar and Robert, 1967) ซึ่งในงานวิจยั นี้ อยู่
ระหว่างค่า 1.524 - 1.668

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของแบบจาลองถดถอยเชิงพหุ
Predators
Coefficients
Std Error
t
1.852
.069
8.266
(Constant)
.267
.066
4.558
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า
.396
.076
7.954
การสื่อสารแบบปากต่อปาก
.282
.055
6.321
การเปิ ดรับ แบรนด์
.299
.082
5.221
ทัศนคติ ที่มีต่อแบรนด์
.276
.081
6.554
ค่านิ ยมที่มีต่อแบรนด์
a. ตัวแปรตาม การรับรูแ้ บรนด์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

Sig
.000
.000
.000
.000
.000
.000

VIF
1.583
1.668
1.524
1.665
1.567
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ตารางที่ 7 สรุปผลการศึกษาตัวแปรอิสระทีม่ ผี ลต่อการการรับรูแ้ บรนด์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในบริบทสือ่ สังคม
ออนไลน์
ตัวแปรอิ สระ

การสร้างความผูกพันกับลูกค้า

การสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิ เล็กทรอนิ กส์

การเปิ ดรับแบรนด์

ทัศนคติ

ค่านิ ยม

การรับรูแ้ บรนด์

ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรูแ้ บรนด์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในบริบทสื่อสังคมออนไลน์
มีความมันใจในแบรนด์
่
ของสถาบันอุดมศึกษา เอกชน
ทีจ่ ะเลือกศึกษาต่อ (93.6%)
จะเชิญชวนและแนะนาเพื่อน ๆ มาศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทีต่ งั ้ ใจจะศึกษาต่อ (89.5%)
ข้อมูลเกีย่ วกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทีไ่ ด้จากการ
แลกเปลีย่ นบนอินเทอร์เน็ตมีผลต่อการเลือกเรียน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (93.5%)
มักจะได้รบั คาแนะนาจากผูท้ เ่ี ชื่อถือบนอินเทอร์เน็ต
ก่อนการทีจ่ ะเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (83.8%)
ได้มกี ารพิจารณาชื่อเสียงของแบรนด์ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนก่อนทีจ่ ะตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อ (90.6%)
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทีจ่ ะตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
เป็ นสถาบันทีม่ คี วามคุน้ เคยกับชื่อเสียงมาก่อนหน้า
(89.3%)
เชื่อว่าแบรนด์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนน่าเชื่อถือ
ไม่แตกต่างจากแบรนด์สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(63.8%)
เชื่อว่าแบรนด์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนว่ามี
มาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนทีม่ ี
คุณภาพ (60.0%)
ยอมรับและมองเห็นคุณค่าของบัณฑิตทีจ่ บการศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (62.5%)
ผูป้ กครอง ญาติ พีน่ ้องให้ความเชื่อถือในแบรนด์ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่แตกต่างจาก
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ(61.3%)
จะค้นหาข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนทีร่ จู้ กั ก่อนการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ(88.4%)
จะตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทีร่ จู้ กั
(87.4%)
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อภิ ปรายผลและข้อเสนอแนะ

ผลการศึกษาตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการการรับรู้
แบรนด์ข องสถาบัน อุ ด มศึก ษาเอกชนในบริบ ทสื่อ สังคม
ออนไลน์ สรุปได้ตามตารางที่ 7 เพื่อตอบคาถามวัตถุประสงค์
ของงานวิจยั นี้ กล่าวคือเพื่อศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่อการรับรู้
แบรนด์ข องสถาบัน อุ ด มศึก ษาเอกชนในบริบ ทสื่อ สังคม
ออนไลน์ แบบจ าลองที่ใ ช้ใ นการพยากรณ์ ตัว แปรตาม
ได้แก่ การรับรู้ต่อแบรนด์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
บริบทสื่อสังคมออนไลน์ โดยตัวแปรอิสระ ได้แก่ การสร้าง
ความผูก พัน กับ ลูก ค้า การสื่อ สารแบบปากต่ อ ปากทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การเปิ ดรับแบรนด์ ทัศนคติท่มี ตี ่ อแบรนด์
และค่านิยมที่มตี ่ อแบรนด์ มีผลต่อการรับรู้ต่อแบรนด์ของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในบริบทสือ่ สังคมออนไลน์ แสดง
ให้เห็นถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีม่ ผี ลต่อ
ตัว แปรตามโดยวัด ค่ า ความสัม พัน ธ์โดยค่ า R ซึ่ง ได้ค่ า
R= .725 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระทีม่ ี
ต่อตัวแปรตามทีเ่ ป็ นบวก ส่วนค่า R square = .649 แสดง
ให้เห็นว่าตัวแปรอิสระทัง้ 5 ตัวแปร ได้แก่ การสร้างความ
ผู ก พั น กั บ ลู ก ค้ า การสื่ อ สารแบ บ ป ากต่ อป าก ท าง
อิเล็กทรอนิกส์ การเปิ ดรับแบรนด์ ทัศนคติท่มี ตี ่ อแบรนด์
และค่านิยมทีม่ ตี ่อแบรนด์ สามารถอธิบายความสัมพันธ์กบั
ตัวแปรตาม ได้แก่ การรับรูต้ ่อแบรนด์ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในบริบทสือ่ สังคมออนไลน์ได้รอ้ ยละ 64.9

ตารางที่ 7 ตัวแปรพยากรณ์ทใ่ี ช้ทานายในสมการถดถอยเชิงพหุ
ตัวพยากรณ์
Coefficients (β)
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า (X1)
.267
การสือ่ สารแบบปากต่อปากทาง
.396
อิเล็กทรอนิกส์ (X2)
การเปิ ดรับแบรนด์ (X3)
.282
ทัศนคติทม่ี ตี ่อแบรนด์ (X4)
.299
ค่านิยมทีม่ ตี ่อแบรนด์ (X5)
.276
ตารางที่ 7 แสดงค่ าสัม ประสิท ธิถ์ ดถอยพหุ คูณ
ค่ า Beta (β) ของแต่ ล ะตั ว พยากรณ์ โดยใช้ เ กณฑ์ ค่ า
นัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระ
ได้แก่ การสร้างความผูกพันกับลูกค้า การสื่อสารแบบปาก
ต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ การเปิ ดรับแบรนด์ ทัศนคติท่มี ี
ต่อแบรนด์ ค่านิยมทีม่ ตี ่อแบรนด์ มีอทิ ธิพลต่อตัวแปรตาม
ได้แก่ การรับรูแ้ บรนด์สถาบันอุดมศึกษาในบริบทสือ่ สังคม
ออนไลน์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 ซึง่ ได้ผลสรุปว่า
ค่าสัมประสิทธิข์ องตัวแปรอิสระทัง้ 5 ตัวแปร ได้แก่ การ
สร้างความผูกพันกับลูกค้า (X1) การสื่อสารแบบปากต่ อ
ปากทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ (X2) การเปิ ดรับ แบรนด์ (X3)
ทัศนคติทม่ี ตี ่อแบรนด์ (X4) และค่านิยมทีม่ ตี ่อแบรนด์ (X5)
สามารถอธิบายความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม ได้แก่ การ
รับรูแ้ บรนด์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในบริบทสือ่ สังคม
ออนไลน์ (Y) ได้ สรุ ป รู ป แบบสมการถดถอยเชิ ง พหุ
แสดงได้ดงั นี้
Y = 1.852+.267X1+.396X2
+ .282X3 +.299X4 +.276X5

t
4.558
7.954

เป็ นไปตามสมมติ ฐาน



6.321
5.221
6.554





จากสมการแบบจ าลองถดถอยเชิง พหุ ข้า งต้ น
แสดงให้เห็น ว่ า ตัว แปรการสื่อ สารแบบปากต่ อ ปากทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (X2) มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ตั ว แปรตาม ได้ แ ก่
การรับรูแ้ บรนด์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในบริบทสื่อ
สังคมออนไลน์ (Y) มากที่สุด ด้วยค่าสถิติ t (7.954) และ
ค่ า P = 0.000 รองลงมา ได้แ ก่ ทัศ นคติท่ีมีต่ อ แบรนด์
(X4) ด้ว ยค่ า สถิติ t (5.221) และ P = 0.000 และตัว แปร
ด้านการสร้างความผูกพันกับลูกค้า (X1) มีอทิ ธิพลต่อการ
รับรูแ้ บรนด์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในบริบทสือ่ สังคม
ออนไลน์น้อยทีส่ ดุ

ข้อค้นพบที่สาคัญและข้อเสนอแนะ
ข้อ ค้น พบที่สาคัญ จากงานวิจ ัย นี้ คือ การสร้า ง
ความผู ก พัน กับ ลูก ค้า การสื่อ สารแบบปากต่ อ ปากทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การเปิ ดรับแบรนด์ ทัศนคติท่มี ตี ่ อแบรนด์
ค่ า นิ ย มที่ มี ต่ อ แบรนด์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรับ รู้ แ บรนด์
สถาบันอุ ดมศึก ษาเอกชนในบริบ ทสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่ง
ข้อเสนอแนะสาหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรสร้างการ
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รับรูแ้ บรนด์ของสถาบันอุดมศึกษาของตนเอง ดังนี้
1. การสร้างความผูกพันกับลูกค้า
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรสร้างความมันใจใน
่
แบรนด์ของสถาบันอุดมศึกษาให้กบั นักศึกษาอาชีวศึกษา
ในระดับ ประกาศนี ย บัต รวิช าชีพ เพื่อ สร้า งความผู ก พัน
ให้ ก ับ นั ก ศึก ษากลุ่ ม เป้ า หมายที่จ ะตัด สิน ใจเลือ กต่ อ ใน
สถาบัน อุ ด มศึก ษาเอกชน ซึ่ง หากสร้า งความผูก พัน กับ
นักศึกษากลุ่มเป้ าหมายได้แล้ว นักศึกษากลุ่มเป้ าหมายก็มี
ความยินดีและเต็มใจที่จะเชิญชวนและแนะนาเพื่อน ๆ มา
ศึ ก ษ าต่ อสถาบั น อุ ด มศึ ก ษ าที่ จ ะศึ ก ษ าที่ นั ก ศึ ก ษ า
กลุ่มเป้ าหมายตัดสินใจทีจ่ ะต่อศึกษาต่อด้วย
2. การสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิ เล็กทรอนิ กส์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรจัดทาเนื้อหาข้อมูล
เกี่ ย วกับ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนของตนเอง ลงบน
อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะในสือ่ สังคมออนไลน์เพราะการเลือก
เรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาของนักศึกษากลุ่มเป้ าหมาย
มักมีการแลกเปลีย่ นเนื้อหาข้อมูลเกีย่ วกับสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่นักศึกษากลุ่ม เป้ าหมายสนใจ และส่งผลต่ อการ
เลือกศึกษาต่ อในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษา
กลุ่มเป้ าหมาย นอกจากนี้ นักศึกษากลุ่มเป้ าหมายมักจะ
ได้รบั ค าแนะน าจากผู้ท่ีเชื่อ ถือ บนอิน เทอร์เน็ ต ก่ อ นที่จ ะ
เลื อ กศึ ก ษ าต่ อ ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ดั ง นั ้ น
สถาบัน อุ ด มศึก ษาเอกชนควรมีก ารจัด ท าเนื้ อ หาข้อ มู ล
เกี่ ย วกับ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนของตนเอง ลงบน
อิ น เทอร์ เ น็ ต โดยเฉพาะในสื่ อ สัง คมออนไลน์ โ ดยผู้ ท่ี
นักศึกษากลุ่มเป้ าหมายเชื่อถือ อาทิ อาจารย์มหาวิทยาลัย
ผูท้ ม่ี ชี ่อื เสียงในกลุ่มนักศึกษาเป้ าหมาย เป็ นต้น

3. การเปิ ดรับแบรนด์ นักศึกษากลุ่มเป้ าหมาย
ได้มกี ารพิจารณาชื่อเสียงของแบรนด์ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนก่ อ นที่จ ะตัด สิน ใจเลือ กศึก ษาต่ อ ดัง นั น้ สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนควรมีกลยุทธ์การสือ่ สารทางการตลาดบน
อิน เทอร์เน็ ต เพื่อ สร้า งและเปิ ดเผยแบรนด์ต่ อ นั ก ศึก ษา
กลุ่มเป้ าหมายอย่างสม่ าเสมอเพื่อสร้างการรู้จกั จดจาได้
และความคุน้ เคยต่อแบรนด์
4. ทัศ นคติ นัก ศึก ษากลุ่ม เป้ าหมายเชื่อว่ าแบ
รนด์ของสถาบัน อุ ดมศึกษาเอกชนน่ าเชื่อ ถือ ไม่ แ ตกต่ าง
จากแบรนด์สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเชื่อว่าแบรนด์ของ
สถาบัน อุด มศึก ษาเอกชนมีม าตรฐานการศึก ษาและการ
จัดการเรียนการสอนที่มคี ุณภาพ ดังนัน้ การจัดการเชิงกล
ยุ ท ธ์เกี่ย วกับ แบรนด์จึง ควรมุ่ ง เน้ น การสื่อ สารเกี่ย วกับ
ความพร้อมและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน คุณภาพ
คณาจารย์ โ ดยไม่ จ าเป็ นต้ อ งห่ ว งใยเกี่ ย วกับ การเป็ น
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือของรัฐ เพราะนักศึกษา
กลุ่มเป้ าหมายไม่เห็นถึงความแตกต่างกันมากนัก
5. ค่ า นิ ยม นัก ศึก ษากลุ่ ม เป้ าหมาย ตลอดจน
ผู้ป กครอง ญาติ พี่น้ อ ง ยอมรับ และมองเห็น คุ ณ ค่ าของ
บัณฑิตที่จบการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ
ให้ความเชื่อถือใน แบรนด์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ไม่ แ ตกต่ างจากสถาบัน อุด มศึก ษาของรัฐ ดังนัน้ สถาบัน
อุ ด มศึ ก ษาเอกชนควรจัด การกลยุ ท ธ์ ก ารสื่อ สารทาง
การตลาดบนอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างการรับรูใ้ นแบรนด์ให้กบั
สถาบัน อุ ด มศึก ษาโดยปั จ จัย ด้า นค่ านิ ย มที่มีต่ อ แบรนด์
แสดงให้เห็นการยอมรับและมองเห็นคุณ ค่า และความไม่
แตกต่างกันเกี่ยวกับแบรนด์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และเอกชน
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