ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
FACTORS AFFECTING ADMISSION DECISION TO STUDYING
IN THE BACHELOR PROGRAMS AT COLLEGE OF SOCIAL COMMUNICATION
INNOVATION, SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

อลงกรณ์ อัมมวงศ์จิตต์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2563

ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อลงกรณ์ อัมมวงศ์จิตต์

ปริญญานิพนธ์นเี ้ ป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี การศึกษา 2563
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

FACTORS AFFECTING ADMISSION DECISION TO STUDYING
IN THE BACHELOR PROGRAMS AT COLLEGE OF SOCIAL COMMUNICATION
INNOVATION, SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

ALONGKON AMMAWONGCHIT

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of MASTER OF ARTS
(Media and Communication Innovation)
College of Social Communication Innovation, Srinakharinwirot University
2020
Copyright of Srinakharinwirot University

ปริญญานิพนธ์
เรื่อง
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ของ
อลงกรณ์ อัมมวงศ์จิตต์
ได้รบั อนุมตั ิจากบัณฑิตวิทยาลัยให้นบั เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉตั รชัย เอกปัญญาสกุล)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

คณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
.............................................. ที่ปรึกษาหลัก
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรฐั ภักดีรณชิต)

.............................................. ประธาน
(รองศาสตราจารย์กิติมา สุรสนธิ)

.............................................. ที่ปรึกษาร่วม
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทร์จนั ทร์)

.............................................. กรรมการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรวัน แพทยานนท์)

ง
บทคัด ย่อภาษาไทย

ชื่อเรื่อง
ผูว้ ิจยั
ปริญญา
ปี การศึกษา
อาจารย์ท่ปี รึกษา
อาจารย์ท่ปี รึกษาร่วม

ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อลงกรณ์ อัมมวงศ์จิตต์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2563
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีรฐั ภักดีรณชิต
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล อินทร์จนั ทร์

การวิจัยในครัง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้กระบวนการวิจยั แบบผสมผสาน ประกอบไปด้วยการวิจยั เชิง
คุณภาพ ทาการเก็บข้อมูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาต่อจากเว็บไซต์ท่ีทรงอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
นักเรียนต่อ การเลื อกศึกษามหาวิท ยาลัยไทย ทั้งหมด 5 เว็บ ไซต์ ดาเนิน การวิจัยโดยใช้การสัม ภาษณ์แบบ
เจาะลึก และการวิจัยเชิงปริมาณ ทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จานวน 500 คน โดยดาเนินการศึกษาภายใต้ 9 ปั จจัย คือ ด้าน
ภาพลัก ษณ์ข องวิ ท ยาลัย , ด้า นสื่ อ ประชาสัม พัน ธ์, ด้า นหลัก สูต ร, ด้า นสภาพแวดล้อ มทางกายภาพ, ด้า น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา, ด้านระบบการคัดเลือก, ด้านอาจารย์ผูส้ อน, ด้านชื่อเสียงและค่านิยม และ ด้านการ
แนะแนว / การบอกต่อ ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การเลือกเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ไม่แตกต่างกัน แต่ในเพศ, ประเภทโรงเรียน, แผนการ
เรียน, รายได้เฉลี่ยของครอบครัว และวิชาเอกที่สนใจเข้าศึกษาที่แตกต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผล
ต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่แตกต่างกัน ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษา
ต่อฯ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปั จจัยด้านหลักสูตร (ค่าเฉลี่ย 4.43 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.477) รองลงมาคือ
ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.41 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.527) ปั จจัยด้านชื่อเสียง
และค่านิยม (ค่าเฉลี่ย 4.40 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.542) ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ของวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย
4.40 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.447) ปั จจัยด้านอาจารย์ผูส้ อน (ค่าเฉลี่ย 4.35 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.621) ปั จ จั ย ด้า นระบบการคั ด เลื อ ก (ค่ า เฉลี่ ย 4.18 ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.663) ปั จ จั ย ด้า นสื่ อ
ประชาสัม พัน ธ์ (ค่ า เฉลี่ ย 4.18 ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.566) ปั จ จัย ด้า นการแนะแนว / การบอกต่ อ
(ค่าเฉลี่ย 3.80 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.836) ปั จจัยด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 3.80 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.721) ตามลาดับ
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The purpose of this research is to study and compare the factors affecting admission
decisions to study in Bachelor’s programs at the College of Social Communication Innovation at
Srinakharinwirot University for high school students. This study used a mixed methods research
process, consisting of qualitative research with data collected from education experts from five
educational websites. The qualitative research was conducted using in-depth interviews and
quantitative research with data collected from 500 students interested in studying at the College of
Social Communication Innovation, Srinakharinwirot University. The study was conducted with nine
factors: the image factor, the public relations and media factors, the course factors, the physical
environmental factors, the tuition fee factor, the admission system factor, the lecturer factor, the
reputation and value factors, and the guidance and referral factors. The results of the research
showed that the samples of different ages, the opinions on factors affecting the choice of study did
not differ. However, in terms of different genders, school types, academic plans, average family
income, and interested majors, the opinions on factors affecting the choice of study were different.
These factors affected the choice of admission to study and the highest mean was the Course factor
(mean 4.43, S.D. 0.477); followed by the Physical Environmental factor (mean 4.41, S.D. 0.527);
Reputation and Value factor (Mean 4.40, S.D. 0.542) ; Image factor (Mean 4.40, S.D. 0.447); Lecturer
factor (Mean 4.35, S.D. 0.621) ; Admission System factor (Mean 4.18, S.D. 0.663); Public Relations
and Media factors (Mean 4.18, S.D. 0.566); Guidance and Referral factor (Mean 3.80, S.D. 0.836);
and Tuition Fee factor (3.80 Mean, S.D. 0.721) respectively.
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ฉ
กิตติ กรรมประ กาศ

กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง "ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กเข้า ศึ ก ษาต่ อ ระดับ ปริญ ญาตรีท่ี วิ ท ยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ฉบับนีน้ ีส้ าเร็จลงได้ดว้ ยดีจากการสนับสนุน
ของบุคคลหลายท่านด้วยกัน ซึ่งผูว้ ิจยั ใคร่ขอกล่าวขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี ้
ผู้วิจัย ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ กิติ ม า สุรสนธิ ที่ ให้เกี ย รติ เป็ น ประธาน
ผู้ท รงคุณ วุฒิ ภ ายนอกมหาวิ ท ยาลัย ในการสอบปริญ ญานิ พ นธ์ ขอกราบขอบพระคุ ณ ผู้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.นพดล อิ นทร์จันทร์ และ ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ ภักดี รณชิ ต อาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็ นอย่างสูง ที่ได้ให้คาปรึกษา คาชีแ้ นะแก่อย่างดียิ่งกับผูว้ ิจัย รวมทั้งแนะนา
กระบวนการค้น คว้า และการเขี ย นงานวิจัย ให้ค รบถ้ว นมากยิ่ ง ขึ น้ ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.อรดล แก้วประเสริฐ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สกุลศรี ศรีสารคาม อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปั ญญาภิวัฒน์,
ดร.สุช าญวุฒิ กิ่ ง แก้ว อาจารย์ คณะนิ เทศศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ศรี ป ทุ ม บางเขน ที่ ใ ห้ค วาม
อนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในตรวจสอบเครื่องมือวิจยั และให้คาแนะนาในการปรับปรุงเครื่องมือวิจัย
ให้ครอบคลุม ตามวัตถุประสงค์ ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้ให้คาปรึกษาและคาแนะนาในการดาเนินการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้
และขอขอบพระคุณผูเ้ ชี่ยวชาญจากเว็บไซต์ทงั้ 5 เว็บไซต์ ที่อนุเคราะห์ให้เก็บรวบรวมผ่าน
การสัมภาษณ์เชิงลึกในเรื่องการศึกษาต่อและมุมมองที่ส่งเสริมในการสรุปผลการศึกษา รวมทัง้ กลุ่ม
นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีท่ีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ที่กรุ ณ าตอบแบบสอบถามและได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ไปใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และ
ส่งผลต่อการศึกษาที่สามารถใช้ประโยชน์ต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒในอนาคต
นอกจากนีข้ อขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มอบโอกาสให้
ผูว้ ิจัยได้รบั ทุนการศึกษาในโครงการ 70 ปี 70 ทุน มศว คืนสู่สงั คม และได้จัดทาการศึกษาและการ
วิจัยในครัง้ นี ้ ขอบคุณ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่อานวยความสะดวกในเรื่อง
ข้อมูลต่างๆ และประสานงานกับคณาจารย์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังสังคม รวมทั้งให้การ
ช่วยเหลือตลอด 1 ปี และ 1 ภาคเรียนการศึกษาที่ผ่านมา ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน
แผนกการตลาดดิจิทัล บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จากัด ที่มอบกาลังใจในช่วงการเก็บข้อมูลและการ
เขียนเล่มวิจัยให้สมบูรณ์ ขอขอบคุณ คิมแจฮวาน ที่เป็ นแรงบันดาลใจในการทางานวิจยั ในครัง้ นีใ้ ห้

ช
สาเร็จลุลว่ งไปได้เป็ นอย่างดี
ในท้ายที่สุดนี ้ ผูว้ ิจัยขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ น้องสาว สมาชิกในครอบครัวทุกคน
และเพื่ อนๆ ที่มอบกาลังใจตลอดระยะเวลาในการศึกษาต่อและการวิจัยในครัง้ นี ้ โดยเฉพาะคุณ
สุวจนี จิวะวิไลกาญจน์ และคุณชัยนนท์ หาญคีรีรตั น์ เพื่อนร่วมสาขาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร ที่เป็ นผู้
กระตุ้น ทั้ง ด้า นการเรีย นและการท าวิ จัย ให้มี ค วามคื บ หน้า เป็ น ผู้ให้ค าแนะน าและแลกเปลี่ ย น
ความเห็นตลอดระยะเวลาการศึกษาในระดับปริญญาโทนี ้
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สารบัญ
หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย ................................................................................................................ ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ........................................................................................................... จ
กิตติกรรมประกาศ.................................................................................................................. ฉ
สารบัญ ................................................................................................................................. ซ
สารบัญตาราง ........................................................................................................................ฎ
สารบัญรูปภาพ .....................................................................................................................ณ
บทที่ 1 บทนา......................................................................................................................... 1
ความเป็ นมาและความสาคัญ ............................................................................................. 1
วัตถุประสงค์การวิจยั .......................................................................................................... 5
ประโยชน์ของการวิจยั ........................................................................................................ 5
ขอบเขตในการศึกษา.......................................................................................................... 5
ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั .................................................................................................. 5
นิยามศัพท์เฉพาะ............................................................................................................... 6
กรอบแนวคิดในการวิจยั ..................................................................................................... 7
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ........................................................................ 8
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอิทธิพลของการสื่อสาร ................................................................ 8
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ ................................................................ 10
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู ้ .................................................................................... 12
กระบวนการรับรู ้........................................................................................................ 14
การรับรูอ้ งค์กร .......................................................................................................... 17
การวัดการรับรูอ้ งค์กร ................................................................................................ 18

ฌ
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค ................................................................. 19
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค .................................................................... 22
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร .................................................................... 26
องค์ประกอบของภาพลักษณ์ ..................................................................................... 27
ประเภทของภาพลักษณ์............................................................................................. 27
กลยุทธ์ในการสร้างภาพลักษณ์องค์กร ........................................................................ 28
เอกลักษณ์ขององค์กร (Corporative Identity) ............................................................ 30
องค์ประกอบของชื่อเสียงองค์กร ................................................................................. 31
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ....................................................... 33
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อใหม่ ..................................................................................... 34
แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการศึกษาต่อ ........................................................................... 36
ข้อมูลวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ................................. 37
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง .......................................................................................................... 38
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจยั ...................................................................................................... 42
วิธีการศึกษา .................................................................................................................... 42
การกาหนดประชากร........................................................................................................ 42
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ............................................................................................ 42
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ....................................................................................... 42
การสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง ......................................................................................................... 44
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ................................................................................................... 45
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ...................................................................................... 47
การเก็บรวบรวมข้อมูล ...................................................................................................... 50
การวิเคราะห์ขอ้ มูล........................................................................................................... 51

ญ
สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล .......................................................................................... 52
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ............................................................................................... 55
การวิจยั เชิงคุณภาพ ......................................................................................................... 56
การวิจยั เชิงปริมาณ .......................................................................................................... 76
บทที่ 5 สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ .......................................................... 137
การเก็บรวบรวมข้อมูล .................................................................................................... 138
การวิเคราะห์ขอ้ มูล......................................................................................................... 139
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า ................................................................................................ 140
การอภิปรายผล ............................................................................................................. 152
ข้อจากัดในการวิจยั ........................................................................................................ 164
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครัง้ ต่อไป .................................................................................. 164
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้................................................................... 165
บรรณานุกรม ..................................................................................................................... 166
ภาคผนวก.......................................................................................................................... 173
ภาคผนวก ก รายละเอียดข้อมูลกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามจังหวัด .......................................... 174
ภาคผนวก ข แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจยั ............................................................................. 178
ภาคผนวก ค แบบสอบถามเพื่อการวิจยั ............................................................................... 182
ภาคผนวก ง รายละเอียดการถอดเทปสัมภาษณ์ .................................................................. 189
ประวัติผเู้ ขียน..................................................................................................................... 250

สารบัญตาราง
หน้า
ตาราง 1 สถิติจานวนการรับ, จานวนผูส้ มัคร, ผูผ้ ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ของ การ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปี การศึกษา 2562-2563 ................................... 2
ตาราง 2 ผลวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีระดับปริญญาตรีท่วี ิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ .. 49
ตาราง 3 ข้อมูลของเว็บไซต์ท่ีทรงอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักเรียนต่อการเลือกศึกษา
มหาวิทยาลัยไทยที่เลือกทาการศึกษาค้นคว้า ......................................................................... 57
ตาราง 4 สรุปความเห็นจากการสัมภาษณ์ในประเด็นปัจจัยการเลือกศึกษาต่อ ......................... 60
ตาราง 5 สรุปความเห็นจากการสัมภาษณ์ในประเด็นอาชีพของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์สง่ ผลต่อ การ
ตัดสินใจของนักเรียนมากน้อยเพียงใด? ................................................................................. 62
ตาราง 6 สรุปความเห็นจากการสัมภาษณ์ในประเด็น ศิษย์เก่าหรือนิสิตปัจจุบนั ส่งผลต่อการเลือก
เข้าศึกษาต่อมากน้อยเพียงใด?.............................................................................................. 64
ตาราง 7 สรุปความเห็นจากการสัมภาษณ์ในประเด็นอาจารย์ผสู้ อนส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อ
มากน้อยเพียงใด? ................................................................................................................ 65
ตาราง 8 สรุปความเห็นจากการสัมภาษณ์ในประเด็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ส่งผลต่อ
การเลือกเข้าศึกษาต่อมากน้อยเพียงใด? ................................................................................ 67
ตาราง 9 ความเห็นจากการสัมภาษณ์ในประเด็นของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ............... 69
ตาราง 10 ความเห็นจากการสัมภาษณ์ในประเด็นหลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 70
ตาราง 11 ความเห็นจากการสัมภาษณ์ในประเด็นวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเมื่อเปรียบเทียบ
กับสถาบันอื่นๆ .................................................................................................................... 72
ตาราง 12 ความเห็นจากการสัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆ ที่นกั เรียนปรึกษากับผูใ้ ห้สมั ภาษณ์...... 74
ตาราง 13 จานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามอายุ .............................................. 77
ตาราง 14 จานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามเพศ .............................................. 77

ฏ
ตาราง 15 จานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามประเภทโรงเรียน ............................ 78
ตาราง 16 จานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่าง แยกกรุงเทพมหนานครและจังหวัดอื่นๆ............. 78
ตาราง 17 จานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามแผนการเรียน ................................ 79
ตาราง 18 จานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามรายได้เฉลี่ยของครอบครัว (ต่อเดือน)
........................................................................................................................................... 80
ตาราง 19 จานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามวิชาเอกที่สนใจเข้าศึกษาต่อใน
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ............................................................................................ 81
ตาราง 20 จานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามวิชาเอกที่สนใจเข้าศึกษา
ต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม .................................................................................... 82
ตาราง 21 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ .......................... 89
ตาราง 22 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของวิทยาลัยที่สง่ ผลต่อ
การเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย ศรีนคริ
นทรวิโรฒ ............................................................................................................................ 90
ตาราง 23 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านสื่อประชาสัมพันธ์ท่สี ง่ ผลต่อการ
เลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิ
โรฒ..................................................................................................................................... 92
ตาราง 24 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านหลักสูตรที่สง่ ผลต่อการเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ .... 95
ตาราง 25 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สง่ ผล
ต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย ศรีนคริ
นทรวิโรฒ ............................................................................................................................ 96
ตาราง 26 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมการศึกษาที่สง่ ผลต่อ
การเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย ศรีนคริ
นทรวิโรฒ ............................................................................................................................ 97

ฐ
ตาราง 27 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านระบบการคัดเลือกที่สง่ ผลต่อ การ
เลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิ
โรฒ..................................................................................................................................... 98
ตาราง 28 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านอาจารย์ผสู้ อนที่สง่ ผลต่อการเลือก
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 99
ตาราง 29 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านชื่อเสียงและค่านิยมที่สง่ ผลต่อ การ
เลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิ
โรฒ................................................................................................................................... 100
ตาราง 30 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการแนะแนว / การบอกต่อที่สง่ ผลต่อ
การเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย ศรีนคริ
นทรวิโรฒ .......................................................................................................................... 101
ตาราง 31 เปรียบเทียบปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีท่วี ิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายด้าน จาแนกตามอายุ ................... 104
ตาราง 32 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาแนกตามอายุ 106
ตาราง 33 เปรียบเทียบปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีท่วี ิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายด้าน จาแนกตามเพศ .................... 107
ตาราง 34 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาแนกตามเพศ 109
ตาราง 35 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาแนกตามประเภท
โรงเรียน ............................................................................................................................. 111
ตาราง 36 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาแนกตามจังหวัด
......................................................................................................................................... 114

ฑ
ตาราง 37 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาแนกตามแผนการ
เรียน.................................................................................................................................. 116
ตาราง 38 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาแนกตามรายได้
เฉลี่ยของครอบครัว (ต่อเดือน) ............................................................................................. 119
ตาราง 39 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาแนกตามวิชาเอก
ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ......................................................... 122
ตาราง 40 เปรียบเทียบปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีท่วี ิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายด้าน จาแนกตาม ประเภทโรงเรียน 126
ตาราง 41 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจัยด้านอาจารย์ผสู้ อนที่สง่ ผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีท่วี ิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาแนกตาม
ประเภทโรงเรียน ................................................................................................................. 127
ตาราง 42 เปรียบเทียบปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีท่วี ิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายด้าน จาแนกตามแผนการเรียน ...... 128
ตาราง 43 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจัยด้านหลักสูตรที่สง่ ผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีท่วี ิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาแนกตามแผนการ
เรียน.................................................................................................................................. 129
ตาราง 44 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจัยด้านระบบการคัดเลือกที่สง่ ผลต่อการเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีท่ีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จาแนกตามแผนการเรียน .................................................................................................... 130
ตาราง 45 เปรียบเทียบปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีท่วี ิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายด้าน จาแนกตามรายได้เฉลี่ยของ
ครอบครัว (ต่อเดือน) .......................................................................................................... 132

ฒ
ตาราง 46 เปรียบเทียบปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีท่วี ิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายด้าน จาแนกตามวิชาเอกที่สนใจเข้า
ศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ......................................................................... 133
ตาราง 47 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจัยด้านชื่อเสียงและค่านิยม ที่สง่ ผลต่อการเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีท่ีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จาแนกตามวิชาเอกที่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ............................ 135
ตาราง 48 จานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามจังหวัด ........................................ 175

สารบัญรูปภาพ
หน้า
ภาพประกอบ 1 : กรอบแนวคิดในการวิจยั ............................................................................... 7
ภาพประกอบ 2 : กระบวนการตัดสินใจ.................................................................................. 11
ภาพประกอบ 3 : กระบวนการรับรู .........................................................................................
้
12
ภาพประกอบ 4 : แบบจาลองกระบวนการรับรู ้ (The Perceptual Process) ............................. 15
ภาพประกอบ 5 : ระดับการรับรูข้ ององค์กร (Brand Awareness) ............................................ 17
ภาพประกอบ 6 : รูปแบบพฤติกรรมและปัจจัยที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภค ............ 20
ภาพประกอบ 7: รูปแบบพฤติกรรมและปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกศึกษาต่อ .............................. 25
ภาพประกอบ 8 : องค์ประกอบภาพลักษณ์องค์กร .................................................................. 29
ภาพประกอบ 9 : Corporative Identity Prism ....................................................................... 31
ภาพประกอบ 10 : องค์ประกอบของการรับรูช้ ่ือเสียงองค์กร .................................................... 33

บทที่ 1
บทนา

ความเป็ นมาและความสาคัญ
ในการตัง้ เป้าหมายในอนาคต การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเป็ นอีกหนึ่งเป้าหมายที่
ถูกวางแผนไว้ตงั้ แต่กาลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งในปั จจุบนั มีสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทัง้ รัฐและเอกชน รวมทัง้ ในกากับของรัฐ ที่มีหลักสูตรตอบสนองความต้องการของ
ผูเ้ รียนและอุตสาหกรรมต่างๆ ที่สามารถตอบสนองอาชีพในปัจจุบนั และอาชีพใหม่ๆ ที่จะเกิดขึน้ ใน
อนาคตได้เป็ นอย่างดี
ในอดี ต การเข้ า เรี ย นในระดั บ อุ ด มศึ ก ษ านั้ น นั ก เรี ย นมั ก จะเข้ า ศึ ก ษ าต่ อ ใน
สถาบันการศึกษาที่เป็ นที่ รูจ้ ักและมี ช่ื อเสียงในท้องถิ่น แต่ปัจ จุบันที่ การก้าวสู่ยุคดิจิ ทัล ทาให้
การศึกษาต่อในต่างพืน้ ที่มี มากขึน้ ตามชื่อเสียง คาแนะนา และการสื่อสารในหลายรู ปแบบและ
หลากหลายช่องทางที่เกิดขึน้ ใหม่ในทุกๆ วัน ทาให้นักเรียนไม่จาเป็ นต้องศึกษาข้อมูลผ่านการไป
งานเปิ ดบ้าน หรือสอบถามข้อมูลจากอาจารย์แนะแนว หรือหนังสือคู่มื อเหมื อนในอดีตอีกแล้ว
ประกอบกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษานัน้ ต้องมีการปรับการสื่อสารและสร้างการรับรูใ้ ห้
ถึง กลุ่ม เป้าหมายมากขึน้ พร้อมกับ การแข่ง ขัน ระหว่างสถาบัน การศึกษา ในสภาวะที่ จานวน
นักเรียนเริ่มลดลง
จากข้อมูลสถิติจานวนนักเรียนจาแนกตามสังกัดและระดับชัน้ ปี การศึกษา 2560-2562
(สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2563) โดยดูเฉพาะข้อมูลของผูม้ ีสิทธิ์
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คือ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ท่ี 3
(สาหรับนักเรียนทางสายอาชีวศึกษาที่เทียบเท่าชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6) จะพบว่า มีอตั ราการลดลง
จากปี การศึกษา 2560 ที่มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 614,216 คน แต่ในปี 2562 นั้นเหลือจานวน
นักเรียนเพียง 592,821 คน จึงแสดงให้เห็นว่าการแข่งขันนอกเหนือจากนักเรียนแข่งขันกันเองแล้ว
มหาวิท ยาลัย ต่างๆ ยังต้องแข่ งขัน เพื่ อให้ได้นักเรีย นที่มี ศัก ยภาพ ตรงตามความต้องการของ
มหาวิ ท ยาลัย และเป็ น ตั ว เลื อ กที่ นั ก เรี ย นเหล่ า นั้ น ตั้ง ใจยื น ยั น สิ ท ธิ์ ใ นการศึ ก ษาต่ อ กั บ ทาง
มหาวิทยาลัย
ในส่วนของสถิติการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปี การศึกษา 2562
จากที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย ผ่ า นระบบ TCAS ทั้ ง 4 รอบ มี จ านวนรับ จากทุ ก
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มหาวิ ท ยาลัย ในเครือ ที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย จ านวน 504,242 ที่ น่ ั ง มี ผู้ส มั ค ร
455,758 คน และผ่ า นการคัด เลื อ กเข้า ศึ ก ษาต่ อ จ านวน 279,247 คน (AdmissionPremium,
2562) ส่วนในปี การศึกษา 2563 นัน้ มีจานวนรับจากทุกมหาวิทยาลัยในเครือที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย จานวน 518,641 ที่น่ งั มีผสู้ มัคร 404,711 คน และผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
จ านวน 262,050 คน (AdmissionPremium, 2563) ซึ่ง ในแต่ล ะรอบมี การแข่งขันที่ แตกต่างกัน
ออกไป ทั้งการแข่งขันจากตัวนักเรียนที่สมัครเพื่อเข้าคัดเลือกในแต่ละสถาบัน และการแข่งขัน
ระหว่างสถาบัน เพื่ อให้นิ สิ ต สมัค รในหลัก สูต รของสถาบัน นั้น ๆ แต่ ท่ี สัง เกตเห็ น ได้คื อ จ านวน
นักเรียนที่สมัครนัน้ มีจานวนน้อยลง

ตาราง 1 สถิติจ านวนการรับ , จ านวนผู้สมัคร, ผูผ้ ่ านการคัดเลือก และมี สิ ทธิ์เข้าศึกษาต่อ ของ
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปี การศึกษา 2562-2563
รอบที่

รอบที่ 1

รอบที่ 2
2562

2563

138,230
127,190

ความ
แตก
ต่าง
9,246
-7,533

122,264
143,474

86,777

78,094

-8,683

58,189

60,759

2,570

ปี

2562

2563

จานวนรับ
จานวน
ผูส้ มัคร
ผูผ้ ่านการ
คัดเลือก
ผูม้ ีสิทธิ์
เข้าศึกษา

128,984
134,723

รอบที่ 3
2562

2563

124,014
112,407

ความ
แตก
ต่าง
1,750
-31,067

134,142
108,121

73,675

66,599

-7,076

51,183

43,829

-7,354

รอบที่ 4
2562

2563

135,431
103,728

ความ
แตก
ต่าง
1,289
-4,393

118,852
69,440

120,966
61,386

ความ
แตก
ต่าง
2,114
-8,054

66,480

70,839

4,359

52,315

46,518

-5,797

41,649

47,277

5,628

38,489

35,812

-2,677

ที่มา : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ AdmissionPremium (2563)
จากสถิติจานวนนักเรียนและจานวนผูส้ มัครในระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อข้างต้นนัน้
ทาให้พบข้อมูลที่น่าสนใจทัง้ ในส่วนการแข่งขันระหว่างนักเรียนด้วยกันเองเพื่อได้มหาวิทยาลัยที่
ตนเองตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งการเลือกมหาวิทยาลัยที่ตอ้ งการศึกษาต่อนัน้ มีการปรับเปลี่ยนไปจาก
อดีตเป็ นอย่างมาก ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชดั คือนักเรียนในยุค Generation Z เน้นการศึกษา
ข้อมูลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึน้ อีกทัง้ มีทศั นคติท่ีวิถีการคิด การตัดสินใจมาจากการพบ
เจอประสบการณ์โดยตรง ไม่ใช่เพียงมาจากการเชื่อต่อกัน หรือเชื่อผ่านข้อมูลที่ได้รบั รู ้ เพียงด้าน
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เดียว เนื่องจากการรับรู ข้ อ้ มูลจากสื่อสารสังคมออนไลน์ท่ีเข้ามามี บทบาทในชีวิตประจาวัน จึ ง
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผ่านข้อมูลที่ถูกสร้างขึน้ จากหลายส่วน
ผลการส ารวจพฤติ กรรมผู้ใช้อิ นเทอร์เน็ ตในประเทศไทย ปี 2562 (ส านักงานพัฒ นา
ธุ รกรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ก ารมหาชน), 2563) พบว่ า พฤติ ก รรมผู้ใช้ง านอิ น เทอร์เน็ ต
ประเทศไทย มี ก ารใช้ง านสื่ อ สัง คมออนไลน์อ ยู่ ท่ี 10 ชั่ว โมง 22 นาที ต่ อ วัน เพิ่ ม จากปี 2561
ประมาณ 17 นาที โดยอาชีพนักเรียนและนักศึกษามีการใช้งานอินเตอร์เน็ตสูงถึง 10 ชั่วโมง 50
นาทีต่อวัน และในช่วงวัย Generation Z ที่มีอายุต่ ากว่า 19 ปี มีการใช้งานอินเตอร์เน็ตอยู่ท่ี 10
ชั่วโมง 35 นาทีต่อวัน และกิจกรรมที่คนไทยใช้งานมากที่สุดคือ การใช้งาน Social Media สูงถึง
91.2% และเป็ นอันดับหนึ่งของกิจกรรมที่ผใู้ ช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยใช้งานในแต่ละวัน
จากผลสารวจข้างต้น สอดคล้องกับการการวิเคราะห์ของวันเดอร์แมน ธอมสัน ประเทศ
ไทย กลุ่ม Generation Z เป็ นกลุ่ม อายุท่ีสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง กล้าแสดงออก กล้า
ตัดสินใจมากกว่ากลุ่มอายุอ่ืนๆ รวมทั้งมีการรับข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากถึง 85% ของ
การรับ รู ข้ ่ าวสารทั้ง หมด (ณั ฐ จิ ตต์ วลัยรัตน์, 2563) โดยถื อว่าสื่ อออนไลน์เป็ น สื่อ หลัก ในการ
ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ และเกิด Digital Footprint ในการสืบค้นข้อมูลได้เป็ นอย่างดี อีกทัง้ ใน
กลุ่ม Generation Z นีย้ ึดความเป็ นส่วนตัวและคิดอย่างรอบคอบในการนาเสนอตัวตนผ่านสื่อ
ออนไลน์ โดยมีถึง 75% ที่ไม่ได้เปิ ดเผยตัวตนที่แท้จริงและสร้างกาแพงตัวตนกัน้ กับโลกความเป็ น
จริงไว้ ทาให้สามารถถ่ายทอดความรูส้ กึ และสิ่งที่ตอ้ งการได้อย่างแท้จริง อีกทัง้ ยังมองความสาเร็จ
ในชีวิตคือการค้นหาความสุขในการทาตามความฝั นที่ตงั้ ใจไว้ในอนาคต ทาให้ความคิด ทัศนคติ
พฤติ ก รรม และการตั ด สิ น ใจของกลุ่ ม อายุ Generation Z นั้ น มี ค วามแตกต่ า งจากอดี ต
ที่สามารถเรียนรู ข้ อ้ มูลรอบด้านนอกเหนือจากในห้องเรียน และตัดสินใจโดยมีหลายปั จจัย หลาย
องค์ประกอบ และไม่เชื่อข้อมูลที่ผูอ้ ่นื ให้แค่ฝ่ายเดียวเท่านัน้
ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาก็ตอ้ งมี การปรับตัวเป็ นอย่างมาก เนื่องจากไม่สามารถ
สื่อสารในรูปแบบเดิมได้ จึงต้องมีการปรับให้มีความทันสมัยขึน้ และตอบสนองสังคมยุคดิจิทัลทัง้
หลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อต่อยอดและพัฒ นาทักษะอาชีพในอนาคต ตอบสนองผูเ้ รียนที่ มี
ศักยภาพ และคุณ ภาพของสถาบันการศึกษาเอกชนที่เริ่มเทียบเท่าสถาบันการศึกษาของรัฐ ใน
ปัจจุบนั (กิตติชยั เกษมศานติ,์ 2556)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็ นมหาวิทยาลัยชัน้ นาที่มีช่ือเสียงจากโรงเรียนฝึ กหัดครู
ชัน้ สูง และวิทยาลัยวิชาการศึกษา จากจุดเริ่มต้นสู่การพัฒนาต่อยอดไปยังศาสตร์แขนงอื่นๆ จน
ได้รบั ความนิยมและมีการแข่งขันที่สงู ในปั จจุบนั พร้อมทัง้ ภาพลักษณ์ท่ีเป็ นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่
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โดยในปั จจุบันเปิ ดทาการสอนในระดับปริญ ญาตรีทั้งหมด 16 คณะ 4 วิทยาลัย (ฝ่ ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2564)
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เป็ นหนึ่ง ในวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้สงั กัดของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 โดยก่อตัง้ มาจากการสร้างดุลยภาพ
ในด้านการสื่อสารที่สามารถเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดา้ นการสื่อสารที่มีบทบาทต่อ
สังคมในยุคปั จจุบนั อาศัยการบูรณาการศาสตร์ดา้ นการสื่อสาร, คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยี, การ
จัดการเชิงธุรกิจ, ศิลปะการออกแบบ และความสามารถทางภาษาเข้า ด้วยกัน ซึ่งในปั จจุบนั ได้รบั
ความสนใจจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการเลือกเข้าศึกษาต่อเป็ นอันดับต้นๆ ของ
ประเทศไทยในด้า นเทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สาร ปั จ จุบัน หลัก สูต รระดับ ปริญ ญาตรี วิ ท ยาลัย
นวัตกรรมสื่ อสารสังคม แบ่ง ออกเป็ น 3 สาขาวิช า 10 วิช าเอก ตอบสนองความต้องการทั้งตัว
ผูเ้ รียนและผูป้ ระกอบการ รวมทัง้ สามารถประยุกต์ใช้ความรูใ้ ห้เท่าทันสายอาชีพที่เกิดขึน้ ใหม่ใน
อนาคตได้ (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2563)
จากหลักสูตรที่มีการเน้นการสื่อสาร ทาให้จุดเด่นของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
เป็ นการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีสร้างความแตกต่างจากหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย
ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ รวมทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆ ทั้ ง ภาษาและกราฟิ กภาพประกอบที่ ส่ ง ถึ ง
กลุ่มเป้าหมาย รวมทัง้ หลักสูตรที่มีความน่าสนใจ และมีบุ คคลที่มีช่ือเสียงทางด้านบันเทิงและใน
สื่อสังคมออนไลน์เลื อกเรียนที่วิทยาลัยฯ รวมทั้ง หลักสูตรการเรียนการสอนเป็ นการบูรณาการ
หลายศาสตร์ อาจารย์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาอาชี พ อีกทั้งผูท้ ่ีจบการศึกษาจากวิทยาลัยนั้นมี
ความรู ้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในสายงานด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็ น
อย่างดี ส่งผลให้จ านวนผู้ส มัครเข้าศึกษาต่อผ่านระบบ TCAS ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนัน้ มีจานวนที่สูงขึน้ ทุกปี โดยในปี การศึกษา 2563 วิชาเอก
การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั มีอตั ราการแข่งขันมากที่สดุ ใน TCAS รอบที่ 3 เป็ น
อันดับที่ 5 ของประเทศไทย ในอัตราการแข่งขัน 1:189 (ฝ่ ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม, 2563)
จากความสาคัญข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการศึกษาปั จจัยทางด้านการ
สื่อสารที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากมุม มองของนักเรียนชั้น มัธ ยมศึกษาตอนปลาย และผู้เชี่ ยวชาญด้านการศึกษาที่ มี
อิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์และมี ผูต้ ิดตามเป็ นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมุ่งเน้น
การศึ ก ษาปั จ จั ย ทางด้า นการสื่ อ สาร ที่ ส่ ง ผลต่ อ แนวโน้ ม ความต้อ งการของผู้ รับ สารและ
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กลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่สามารถนาไปต่อยอดและพัฒนาการสื่อสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลมากขึน้
วัตถุประสงค์การวิจัย
ในการดาเนินงานวิจยั ในครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กศึ ก ษาต่ อ วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมสื่ อ สารสัง คม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพื่อเปรียบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประโยชน์ของการวิจัย
1. วิท ยาลัยนวัตกรรมสื่ อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสามารถทราบถึ ง
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
2. เป็ นแนวทางในสร้า งกลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารของวิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมสื่ อ สารสั ง คม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย

ขอบเขตในการศึกษา
การด าเนิ น การวิจัย ในครั้ง นี ้ศึก ษาเฉพาะกลุ่ม นัก เรียนที่ ส นใจเข้าศึก ษาต่ อ ในระดับ
ปริญ ญาตรีท่ีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผูบ้ ริหารจาก
เว็บไซต์ท่ีทรงอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักเรียนต่อการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยไทย โดยใช้ระ
เวลาศึกษาตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2563 - มิถนุ ายน 2564

ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รับ
1. สามารถน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้รับ ไปใช้ใ นการพั ฒ นาหลัก สู ต รและสร้า งกลยุ ท ธ์ ใ นการ
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ใช้ในการพัฒนาการสื่อสารองค์กรเพื่อให้ตรงความต้องการของกลุม่ ตัวอย่าง
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. TCAS หมายถึ ง ระบบคัด เลือ กบุค คลเข้าศึก ษาต่ อ ในระดับ อุด มศึก ษา หรือ Thai
University Central Admission System ด าเนิ น ก ารจั ด ก ารโด ย ที่ ป ระชุ ม อ ธิ ก ารบ ดี แห่ ง
ประเทศไทย (ทปอ.) เป็ นกรอบและกระบวนการคัดเลือกที่ มหาวิทยาลัยภายใต้การกากับของที่
ประชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทยทั้ง 23 มหาวิ ท ยาลัย และมหาวิ ท ยาลัย ที่ เข้า ร่ว มจะต้อ ง
ดาเนินการ และทาการส่งรายชื่อเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่ออีกด้วย ในปี การศึกษา 2564 แบ่ง
การคัดเลือกออกเป็ น 4 รอบ คือ รอบที่ 1 รอบการยื่นแฟ้มสะสมผลงานโดยไม่มีการสอบคัดเลือก,
รอบที่ 2 รอบโควตาแบบมีการยื่นคะแนนหรือการสอบคัดเลือก, รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกันและรับ
กลางร่วมกัน, และรอบที่ 4 รอบรับตรงอิสระ
2. ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อ หมายถึง ปั จจัยด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อการ
ตั ด สิ น ใจในการเลื อ ก เลื อ กศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมสื่ อ สารสั ง คม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยอาจเป็ นทัง้ ปัจจัยส่วนบุคคล หรือปั จจัยภายนอก ซึ่งในงานวิจยั
ในครัง้ นีม้ ีทงั้ หมด 9 ปัจจัย
3. ปั จ จัย ด้า นภาพลัก ษณ์ ข องวิ ท ยาลั ย หมายถึ ง องค์ป ระกอบและปั จ จัย จากสิ่ ง ที่
วิท ยาลัย นวัตกรรมสื่ อสารสังคมปรากฎต่ อสาธารณะผ่านประสบการณ์ทางตรงหรือทางอ้อ ม
รวมทัง้ การรับรูเ้ กี่ยวกับองค์กรของกลุม่ เป้าหมาย
4. ปั จจัยด้านสื่อประชาสัมพันธ์ หมายถึง องค์ประกอบและปั จจัยจากสื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ที่วิทยาลัย นวัตกรรมสื่ อสารสังคม ได้ส ร้างสรรค์ ผลิต หรือมี ส่วนร่วมในสื่ อดังกล่าว ทั้ง
รูปภาพ เนือ้ หา หรือวีดีโอ ทัง้ รูปแบบออฟไลน์และบนสื่อสังคมออนไลน์ท่มี ีการเผยแพร่สาธารณะ
5. ปั จจัยด้านหลักสูตร หมายถึง องค์ประกอบและปั จจัยจากการเรียนการสอน วิชาเอก
สาขาวิชา ความน่าสนใจของการเรียนการสอน และการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ในเนือ้ หาการเรียน
6. ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง องค์ประกอบและปั จจัยจากอาคาร
และสถานที่ท่ีใช้ในการเรียนการสอน รวมทัง้ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่สนับสนุนการเรียนการสอนและ
กิจกรรมของนิสิต
7. ปั จจั ย ด้ า นค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา หมายถึ ง องค์ ป ระกอบและปั จจั ย จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมทัง้ ทุนการศึกษาที่ทางวิทยาลัย ฯ หรือกองทุนให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา
จัดสรรให้กบั นิสิต
8. ปั จจัยด้านระบบการคัดเลือก หมายถึง องค์ประกอบและปั จจัยจากระบบการสอบ
วิชาสอบที่ใช้ในการยื่นคะแนน และรูปแบบการยื่นคัดเลือก
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9. ปั จจัยด้านอาจารย์ผูส้ อน หมายถึง องค์ประกอบและปั จจัยจากการสอนของอาจารย์
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ทาการสอน
10. ปั จ จัย ด้านชื่อเสียงและค่านิยม หมายถึง องค์ประกอบและปั จจัยจากการรับรู ถ้ ึง
ชื่อเสียงของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบนั รวมทัง้ ค่านิยมที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อ
11. ปั จจัยด้านการแนะแนว / การบอกต่อ หมายถึง องค์ประกอบและปั จจัยจากบุคคล
รอบข้าง รุน่ พี่ ครู ผูป้ กครอง รวมทัง้ การแนะนาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
สาหรับงานวิจยั เรื่อง ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริน ทรวิ โรฒของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย นั้ น มี ก รอบ
แนวความคิดในการวิจยั ดังนี ้
ตัวแปรอิสระ
Independent Variable

ตัวแปรตาม
Dependent Variable

ด้านประชากรศาสตร์
การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ

ภาพประกอบ 1 : กรอบแนวคิดในการวิจยั

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั เสนอตามลาดับ ดังนี ้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอิทธิพลของการสื่อสาร
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู ้
4. แนวคิดและทฤษฎีท่เี กี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร
6. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
7. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อใหม่
8. แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการศึกษาต่อ
9. ข้อมูลวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอิทธิพลของการสื่อสาร
สาหรับแนวคิดในเรื่องอิทธิ พ ลของการสื่อสารนั้น มี การอธิ การความสัม พันธ์ของการ
สื่อสารที่อาจเกิดผลกระทบได้หลายประการ ซึ่งประกอบจากปัจจัยสาคัญอยู่ 2 ประการ คือ ความ
เชื่ อของสัง คม และผลกระทบที่ เกิ ด ขึน้ จากสื่ อ โดยในระยะหลั ง นี ้ถูก ค้น พบว่า ความสัม พัน ธ์
ระหว่างการสื่อสารกับผลกระทบในสังคมไม่ได้ส่งผลกันโดยตรง แต่มีปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วยเสมอ
(อุบลรัตน์ ศิรยิ วุ ศักดิ,์ 2547)
ปรมะ สตะเวทิน (2546) ได้ให้คาอธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อว่า ไม่ได้สง่ ผลกระทบต่อ
ตัวบุคคลโดยตรง แต่มกั จะส่งผลกระทบทางอ้อม เพราะมีปัจจัยแวดล้อมที่ทาให้อิทธิพลของสื่อถูก
ลดทอนลงไป ทั้งจากการเปิ ดรับข่าวสาร ทัศนคติ ความคิดที่มีการโน้มเอียงไปตามสิ่งที่รบั รู ข้ อง
ผู้รับ สาร หรื อ สถานภาพทางสั ง คม ท าให้ อิ ท ธิ พ ลของสื่ อ มาในรู ป แบบของการสนั บ สนุ น
ความคิดเห็น ทัศนคติ ค่านิยม และกระตุน้ ให้มีแรงจูงใจที่แสดงออกมาในโอกาสและสถานการณ์ท่ี
เหมาะสม แต่ทั้งนีส้ ื่ อยังสามารถสร้างค่านิยมและทัศนคติใหม่ได้ ผ่านการสื่อสารสิ่งที่ไม่ เคยมี
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ความรูห้ รือมีประสบการณ์มาก่อน แต่ตอ้ งมาจากการได้รบั ข้อมูลหรือการสื่อสารซา้ กันหลายๆ ครัง้
จนผูร้ บั สารรับถึงข้อมูลดังกล่าว
โดยแนวคิดการสื่ อสารการตลาดนั้ น ได้มี จุดมุ่งเน้นความส าคัญ ผ่านรู ปแบบและช่ อง
ทางการสื่ อ สารที่ส ามารถเชื่ อ มโยงระหว่างผู้สื่อ สารกับ กลุ่ม เป้าหมาย ให้สนใจหรือใช้บ ริก าร
ผลิ ตภัณ ฑ์ตามที่ ตั้งเป้าหมายไว้ ทาให้ก ารกระจายข้อมูลข่าวสารและอิ ทธิ พ ลของการสื่ อสาร
การตลาดเป็ นอีกหนึ่งปัจจัยที่ควรให้ความสาคัญ
โดยได้มี การเสนอแนวคิดเกี่ ยวกับอิทธิพ ลของสื่อต่อพฤติกรรมของบุคคลไว้ 4 ทฤษฎี
(De Fleur, 1958) ซึ่งบ่งบอกถึงความแตกต่างของการได้รบั อิทธิพลอย่างชัดเจน
1. ทฤษฎีความแตกต่างของบุคคล เป็ นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงลักษณะโครงการที่มีความ
แตกต่ างกัน ทางด้านบุค ลิ ก เช่ น ความเชื่ อ ทัศ นคติ ค่ านิ ย ม ส่งผลต่ อ การก าหนดการรับ รู ต้ ่ อ
เหตุการณ์หรือข่าวสารที่แตกต่างกัน สื่อจะมีอิทธิเพียงแค่สร้างการเรียนรูห้ รือเน้นยา้ สิ่งที่ผูร้ บั สาร
รับรูอ้ ยู่แล้ว
2. ทฤษฎี ก ารจัด ประเภททางสัง คม เป็ น การอธิ บ ายถึ ง การอยู่รวมกลุ่ม ในสัง คม
เดียวกัน จะมีการเปิ ดรับข้อมูลพร้อมทัง้ ปฏิกิริยาตอบสนองต่อข่าวสารที่ได้รบั แบบคล้ายคลึงกัน
จากความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม จึงทาให้การสื่อสารนัน้ ต้องสอดคล้องกับบรรทัด ฐานของสถานภาพ
ของกลุม่ จึงจะเกิดอิทธิพลได้
3. ทฤษฎีความสัมพันธ์ทางสังคม โดยความสัมพันธ์นีจ้ ะเกิดระหว่างบุคคลภายใน
กลุ่ม แบบปฐมภู มิ แ ละทุ ติ ย ภูมิ ซึ่งเชื่ อ ว่าบุ ค คลรอบข้างมี ส่ว นส าคัญ ต่ อ การตัด สิ น ใจยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ผ่านผูน้ าทางความคิด โดยผูน้ าทางความคิดนีจ้ ะมีอิทธิพลในการกาหนด
ความเป็ นไป รวมทัง้ การสื่อสารและการตัดสินใจ ทาให้สื่อมีขนั้ ตอนการสื่อสารที่ตอ้ งสื่อสารผ่านยัง
ผูน้ าทางความคิดและตัวบุคคลในสังคม
4. ทฤษฎีบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งบรรทัดฐานนีท้ าให้สื่อมีอิทธิพลในการตอกยา้ สิ่งที่
มีอยู่เดิม หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานใหม่ของสังคม ทาให้สื่อมวลชนต้องทาหน้าที่
ทางอ้อมในการส่งเสริมบรรทัดฐาน ชีน้ า และสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านการรับผิดชอบร่วมกันใน
สังคม และหากมีระยะเวลาที่เพียงพอ จะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและบรรทัดฐานของ
สังคมได้
นอกเหนือจากการตระหนักถึงอิท ธิพลของสื่อแล้ว รูปแบบการกระจายข่าวสารก็ถือเป็ น
อีกหนึ่งรู ปแบบที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความคิดและทัศนคติอีกด้วย โดยมี แนวคิดที่สามารถ
อธิ บายถึงการสื่ อสารที่ส่งผลกระทบต่อทัศนคติ และทาให้เกิดอิทธิ พ ลของการสื่อสารได้อย่าง
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เหมาะสมคือ “ทฤษฎีการโน้มน้าวใจ” ซึ่งอธิบายถึ งรูปแบบในการสร้างการสื่อสารให้ผูร้ บั สารเกิด
การเปลี่ยนแปลงทัง้ ทัศนคติหรือพฤติกรรมผ่านการสื่อสารเท่านัน้

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ
การตัดสินใจเป็ นกระบวนการที่เกิดขึน้ เมื่อต้องเผชิญกับทางเลือกอย่างน้อย 2 ทางเลือก
เช่ น เดีย วกับ การเลื อกเรียนในระดั บ มหาวิท ยาลัย ที่ ผู้เรีย นจะต้อ งตัด สิ น ใจว่าจะเลื อกเรียนใน
หลักสูตรใด และมหาวิทยาลัยใดที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง ทาให้กระบวนการในการ
ตัดสิ นใจเกิดขึน้ พร้อมกับการเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ขอ้ มูลผ่านผลิตภัณ ฑ์ท่ีมีให้บริการเป็ น
จ านวนมาก งครอบคลุม ไปถึ ง ด้า นกายภาพทั้ง รู ป แบบและค่ า ใช้จ่ า ยที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ พร้อ มทั้ง
ความรูส้ กึ ที่จะเกิดขึน้ จากการใช้ผลิตภัณฑ์นนั้ ๆ ด้วย (พฤษภ์ พรมวงษ์, 2555)
กระบวนการตัดสินใจ หรือ Decision Making Process เป็ นแนวคิดที่ใช้ในการอธิบาย
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค ตั้งแต่กระบวนการเลือกซือ้ การตัดสินใจ และการประเมิ นผลหลังตัดสินใจ
เรียบร้อยแล้ว ประกอบไปด้วย 5 ขัน้ ตอน ดังต่อไปนี ้ (ชูชยั สมิทธิไกร, 2558)
1. การตระหนักถึงปั ญหา หรือความต้องการ (Problem / Need Recognition) เป็ น
ขัน้ แรกที่ทาให้ผูบ้ ริโภคประสบถึงปั ญหาที่ได้รบั หรือพบความต้องการที่จาเป็ น เกิดสภาวะความ
เป็ น จริง ที่ อยู่ต่ ากว่าสภาวะในอุดมคติ ต้อ งแสวงหาสิ่ งที่ ส ามารถตอบสนองต่ อความต้อ งการ
เหล่านัน้
2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) ผู้บ ริโภคจาเป็ น ต้องมี ข้อ มูลที่ สามารถ
ตัดสินใจได้ว่าสิ่งใดที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ และนามาพิจารณาตัดสินใจ
โดยแบ่งการค้นหาได้เป็ น 2 ประเภท คือ
2.1 การค้นหาข้อมูลภายใน (Internal Search) เป็ นการค้นหาข้อมูลจากความจา
ของผูบ้ ริโภคเอง อาจจะเกิดจากการรับรูใ้ นอดีตหรือประสบการณ์ท่ผี ่านมา
2.2. การค้นหาข้อมูลภายนอก (External Search) เป็ นการค้นหาข้อมูลจากสื่อ
ภายนอก หรือแหล่งข้อมูลใหม่ๆ ตามความสนใจหรือความต้องการ
3. การประเมิ น ทางเลื อ ก (Evaluation of Alternatives) เมื่ อ ได้ ข้ อ มู ล ทั้ ง หมด
ประกอบการพิจารณาอย่างเพียงพอแล้ว ผูบ้ ริโภคต้องทาการตัดสินใจจากข้อมูล โดยพิจารณา
ตัวเลือกจานวนหนึ่งที่ได้คดั สรรแล้ว เรียกว่า “ชุดของการพิจารณา” (Consideration Set) กาหนด
ความคาดหวัง (Expectation) ขึน้ เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้
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(Perceived Risk) ต่อผลประโยชน์ (Benefit) ทาให้เกิดการพิจารณาโดยอาศัยการมองภาพรวม
หรือจุดเด่นที่ตรงกับความต้องการของตัวเอง
4. การตัดสินใจเลือก (Product Choice) ในขัน้ ตอนนีผ้ บู้ ริโภคจะต้องตัดสินใจว่าจะ
เลือกทางใดทางหนึ่ง โดยอาศัยข้อมูลทั้งหมดที่ได้ทาการพิจารณา ประกอบกับความตั้งใจที่จะ
เลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์นนั้ ๆ (Purchase Intention)
5. การประเมิ น ผลหลั ง จากการเลื อ กบริ โภค (Post-Purchase Evaluation) เป็ น
ขั้ น ตอนการประเมิ น ผลก่ อ นที่ จ ะพิ จ ารณ าบริ โ ภคใหม่ เป็ นการประเมิ น ความพึ ง พอใจ
(Satisfaction) ผ่านการเปรียบเทียบผลลัพ ธ์กับความคาดหวัง โดยเป็ นขั้นตอนสุดท้ายและอาจ
เกิดขึน้ ได้ 3 รูปแบบ คือ
5.1 การเกินความคาดหวัง (Positive Confirmation) เป็ นภาวะที่ผลลัพธ์เกิดขึน้
จริงและอยู่ระดับที่สงู กว่าความคาดหวังที่ได้กาหนดไว้ ทาให้เกิดความพึงพอใจในเชิงบวก และเกิด
แรงส่งเสริมในการกลับมาบริโภคซา้ อีกครัง้ หรือบอกต่อไปยังผูบ้ ริโภครายอื่นๆ ได้
5.2 การสมความคาดหวั ง (Confirmation) เกิ ด ขึ ้น เมื่ อ ผลลั พ ธ์ อ ยู่ ใ นระดั บ
เดียวกันที่คาดหวังไว้ หรือมีความสัมพันธ์ในความพึงพอใจของสินค้า
5.3 การผิดความคาดหวัง (Negative Disconfirmation) เป็ นภาวะเมื่อประเมิ น
แล้วพบว่าต่ากว่าความคาดหวังที่กาหนดไว้ นาไปสู่ความไม่พึงพอใจ ก่อเกิดทัศนคติ เชิงลบ และ
อาจทาให้เกิดการร้องเรียน ฟ้องร้อง และถือเป็ นภัยต่อผลิตภัณฑ์

ภาพประกอบ 2 : กระบวนการตัดสินใจ
ที่มา : Kotler Philip (2003)
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
สุภทั รา เฮงวาณิชย์ (2541) ได้กล่าวถึงความหมายของการรับรู ้ ว่า เป็ นการสัมผัสสิ่งที่สื่อ
ความหมาย หรือการแปล หรือการตีความสารที่ได้รบั ออกมาเป็ นสิ่งใดสิ่งหนึ่ ง จากการใช้อวัยวะ
สัมผัส หรือการจัดการระบบ หรือการคิดภายในสมองโดยใช้ประสบการณ์ท่ีเคยเกิดขึน้ หรือเป็ น
กระบวนการที่คาบเกี่ยวกับความรูส้ ึก ความเข้าใจ การคิด การเรียนรู ้ การตัดสินใจ และการแสดง
พฤติกรรม

ภาพประกอบ 3 : กระบวนการรับรู ้
ที่มา : สุภทั รา เฮงวาณิชย์ (2541)
นอกเหนือจากนี ้ ยังมีผใู้ ห้ความหมายไว้อีกหลากหลายความหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น
Hall Calvin S. (1978) ให้ค วามหมายว่า เป็ น กระบวนการทางจิ ต วิ ท ยาพื ้น ฐานของ
บุคคล โดยเชื่อว่าหากปราศจากการรับรู แ้ ล้วนัน้ บุคคลไม่มีความจา ความคิด หรือการเรียนรู ้ ซึ่ ง
ทาให้การรับรูน้ นั้ ประกอบไปด้วยขั้นตอนและเหตุการณ์ต่างๆ เมื่อรับพลังจากสิ่งเร้าที่เกิดขึน้ สิ่งเร้า
ต่ า งๆ จะเร้า ประสาทสัม ผัส แล้ว ประสาทสัม ผั ส จะส่ ง รหัส พลัง งงานผ่ า นเส้น ประสาท และ
เส้นประสาทจะสร้างข้อมูลต่อไปยังสมอง ส่วนขัน้ สุดท้ายของกระบวนการจะเป็ นการรับรูเ้ กี่ ยวกับ
สิ่งเร้านัน้ ๆ
Garrison (1972) ให้ค วามหมายว่ า เป็ นกระบวนการทางสมองที่ ตี ค วามหรื อ แปล
ความหมายข้อมูล จากการสัม ผัส (Sensation) ผ่านประสาทสัม ผัสส่วนต่ างๆ ของร่างกาย กับ
สิ่งแวดล้อมที่เป็ น สิ่งเร้าหรือ สิ่ งสัม ผัสว่าเป็ นอะไร มี ความหมายหรือลักษณะอย่างไร หรือรู ส้ ึก
อย่างไร

13
Goldenson Robert M. (1984) ได้ ใ ห้ ค วาม ห ม าย ว่ า เป็ น ก ารรั บ รู ้ วั ต ถุ สิ่ งข อ ง
ความสัมพันธ์และเหตุการณ์ โดยการสัมผัสและกิจกรรมเหล่านีท้ าได้โดยใช้อวัยวะสัมผัสและแปล
ความหมายสิ่งเร้านัน้
Guralnik (1972) ให้ความหมายว่า การรับรู เ้ ป็ นการแสดงออก หรือความสามารถที่จะ
รับ รู ้ เป็ น ความเข้าใจที่ เกิ ด ขึ น้ กับ วัต ถุ สิ่ ง ของ หรือ คุณ ลั ก ษณ์ โดยมี วิธี ก ารแสดงออกทั้ง ทาง
ความรูส้ กึ (Sense), ความตระหนัก (Awareness) และความเข้าใจ (Comprehension)
วัช รี ทรัพ ย์มี (2531) ให้ค วามหมายว่ า เป็ น การตี ค วามการรับ สัม ผัส ออกเป็ น สิ่ ง ที่ มี
ความหมาย โดยการตีความนัน้ จะต้องอาศัยประสบการณ์ในการเรียนรู ้
พจนา สุวรรณประทีป (2532) ให้ความหมายว่า เป็ นการใช้ประสบการณ์เดิมที่เคยสัมผัส
แปลความหมายสิ่งเร้าผ่านประสาทสัมผัส และเกิดความรูส้ กึ ในการคาดหวังสิ่งเร้านัน้ ๆ
ปรมะ สตะเวทิน (2546) ได้กล่าวถึงการรับรู ้ ว่าเป็ นกระบวนการตีความหมายจากสิ่งที่
ผูร้ บั สารพบเจอในชีวิตประจาวันผ่านสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยมีความหมายคือเป็ นสารที่เกิดจาก
กระบวนการตีความหมายเรียบร้อยแล้ว หรือสามารถกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การมีความหมายต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งจะเกิดขึน้ จากการรับรู ้ (Perceive) หรือทาการตีความหมาย (Interpret) สิ่งนั้นอย่างไร
ผ่านการกระทาด้วยประสบการณ์เดิม ซึ่งประสบการณ์เดิมนัน้ ส่งผลต่อการรับรู ้ และความหมาย
ของสิ่งที่ผรู้ บั สารพบเห็นเช่นกัน
มนัส นิ่มมณี (2547) ได้กล่าวถึงการรับรูว้ ่าเป็ นกระบวนการในการแปลความหมายจาก
สิ่ งที่ สัม ผัส ออกมาเป็ น ความรู ค้ วามเข้าใจในสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ตามความคิ ด ของตนเองโดยอาศัย
ประสบการณ์ต่างๆ
จากความหมายข้างต้นทัง้ หมดนัน้ สามารถสรุปได้ว่า การรับรู ้ จะเกิดจากประสบการณ์ท่ี
ได้สมั ผัสผ่านประสาทสัมผัสทัง้ 5 ของร่างกาย หลังจากนัน้ จะเกิดการตีความหมายและการจดจา
กลายเป็ นการจดจาและความรู ้ เมื่อพบเห็นสิ่งเร้าต่างๆ หรือองค์ประกอบของสิ่งเร้านัน้ ๆ จะทาให้
เกิดการรับรูแ้ ละตีความหมายต่อสิ่งเร้าให้นึกถึง หรือแปลความหมายจากประสบการณ์ท่ผี ่านมา
โดยสิ่งเร้าเดียวกันนัน้ การรับรูอ้ าจแตกต่างกัน เนื่องจากประสบการณ์เดิมของแต่ละคน
นัน้ แตกต่างกัน ดังนัน้ การที่มนุษย์สามารรับรูน้ นั้ ประกอบไปด้วยหลายปั จจัย ทัง้ การสัมผัส ความ
สนใจ ความตั้งใจ และประสบการณ์ท่ีผ่านมา ซึ่งสิ่งเร้าต่างๆ จะไปกระตุน้ ให้เกิดการรับรู ผ้ ่าน
อิทธิพลที่เกิดขึน้ (กันยา สุวรรณแสง, 2554)
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1. อิ ท ธิ พ ลภายนอก เช่ น ความเข้ม ข้น ขนาดของสิ่ ง เร้า การกระท าซ ้า ๆ กั น
การกระทาในสิ่งที่ตรงกันข้าม หรือการเคลื่อนไหว เป็ นต้น
2. อิทธิพลจากภายใน ได้แก่ แรงจูงใจ การคาดหวัง โดยมี 2 ปัจจัยการรับรู ้ คือ
2.1 ปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวผูร้ บั รู ้ แบ่งออกได้เป็ นอีก 2 ด้าน
2.1.1 ด้านกายภาพ หมายถึง อวัยวะสัมผัสผ่านประสาทสัมผัส หากอวัยวะ
สัม ผัสสมบูรณ์จะสามารถรับรู ไ้ ด้ดีกว่าอวัยวะที่มีการหย่อ นสมรรถภาพ เช่น หูตึง ตาเอียง ป่ วย
ก็จะทาให้การรับรูน้ นั้ ไม่ดีเท่าที่ควร
2.1.2 ด้านสติปัญญา หมายถึง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู ้ เช่น ความจา
อารมณ์ สติ ปั ญ ญา ความพร้อ ม การสัง เกต เป็ นต้น ซึ่ ง เป็ นผลมาจากการเรี ย นรู ้เดิ ม โดย
นักจิตวิทยาถือว่าการรับรูเ้ ป็ นสิ่งที่ถกู เลือกมาเป็ นอย่างดี และมักจะแปลความให้เข้าข้างตนเอง
2.2 อิทธิพลของปัจจัยด้านจิตวิทยา คือ
2.2.1 ความรูเ้ ดิม หมายถึง กระบวนการรับรูเ้ มื่อสัมผัสแล้วสามารถแปลเป็ น
สัญลักษณ์โดยอาศัยความรูเ้ ดิมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่รบั รู ้ หากไม่มีความรู เ้ ดิมแล้วจะทาให้การรับรู ้
ผิดไปจากความเป็ นจริง เช่น จากประสบการณ์ สภาพจิตใจ อิทธิพลของสังคมที่เกิดขึน้
2.2.2 ลักษณะของสิ่งเร้า เป็ นคุณสมบัติของปั จจัยภายนอกที่ทาให้เกิดความ
สนใจที่จะรับรู ้ หรือ ทาให้การรับรู เ้ กิดความคลาดเคลื่อนไปจากเดิม เช่น ความใกล้ชิดกับสิ่งเร้า
ความคล้ายคลึงกันของสิ่งเร้า ความต่อเนื่องกันของสิ่งเร้า และสภาพพืน้ ฐานของการรับรู ้
ปั จ จัยที่ ก าหนดการรับ รู น้ ั้น มี อิท ธิ พ ลต่อ การรับ รู ข้ องบุค คล เช่ น ความสนใจ ความรู ้
ประสบการณ์เดิม ลักษณะของสิ่งเร้า หรือแรงจูงใจ ทาให้อิทธิพ ลดังกล่าวถือเป็ นอิทธิพลจาก
ภายนอก เช่ น สิ่ ง เร้า ต่า งๆ และจากอิท ธิ พ ลภายใน เช่ น อวัย วะสัม ผัส การรับ รู ป้ ระสบการณ์
แรงจูงใจ หรืออิทธิพลทางสังคม
กระบวนการรับรู้
Assael Henry (1998) ได้ใ ห้ค วามหมายของการรับ รู ้ไ ว้ว่ า เป็ นกระบวนการซึ่ ง
ผูบ้ ริโภคเลือกรับ จัดองค์ประกอบ และแปลความหมายสิ่งเร้าต่างๆ ออกมาเพื่อให้มีความหมายที่
เข้าใจได้ โดยกระบวนการรับรู น้ ั้นจะประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนหลัก อันได้แก่ (สราวุธ ด่านกุล ,
2555)
1. การเลื อ กรั บ รู้ (Perceptual selection) เป็ น กระบวนการแรกของการรับ รู ้
จากการเลือกดูสิ่งที่สนใจ และสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ โดยเลือกรับข่าวสาร
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จากพื ้น ฐานทางด้านจิ ต วิท ยา เนื่ อ งจากข้อ มูล ที่ เข้ามาในแต่ ล ะวัน นั้น มี จานวนที่ ม ากเกิ น ไป
ผู้บ ริโภคไม่ ส ามารถรับ ทุก ข้อ มูล ได้ห มด จึ ง จาเป็ น ต้อ งเลื อ กตามความสนใจของตนเอง โดย
กระบวนการเลือกรับรู ้ จะมี 2 ขัน้ ตอน คือ
1.1 การเปิ ดรับ (Exposure) เกิดเมื่อประสาทสัมผัสต่างๆ ของผูบ้ ริโภคได้รบั
การกระตุน้ จากสิ่งเร้า ซึ่งจะตอบรับกับสิ่งเร้านัน้ หรือไม่ขนึ ้ อยู่กบั ความสนใจและความเกี่ยวข้องกับ
ผูบ้ ริโภคในขณะนัน้
1.2 ความสนใจ (Attention) เกิดขึน้ เมื่อผูบ้ ริโภคเลือกรับรูใ้ นสิ่งที่ตนเองสนใจ
และสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ หรือเลือกจากสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ
ของตัวเองในขณะนัน้

ภาพประกอบ 4 : แบบจาลองกระบวนการรับรู ้ (The Perceptual Process)
ที่มา : Assael Henry (1998)

2. การเลือ กประมวลข้อ มู ล (Perceptual Organization) เป็ นกระบวนการที่
ผู้บ ริโภคจัด กลุ่ม ข่ าวสารจากแหล่ง ต่ างๆ ให้เป็ น ภาพที่ ส มบู รณ์ ม ากขึ น้ ผ่ า นเอกลัก ษณ์ แ ละ
ภาพลักษณ์ขององค์กร หรือการบริการ ทัง้ นีผ้ บู้ ริโภคจะมีแนวโน้มในการรวบรวมสิ่งที่รบั รูเ้ ป็ นกลุ่ม
ก้อน หรือมองในรู ปแบบภาพรวมมากกว่า ซึ่งสามารถอ้างอิงได้จากทฤษฎี Gestalt psychology
(Koffka Kurt, 1962) ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ คือ
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2.1 การเติมสิ่งที่ขาดหายไป (Closure) มาจากการที่ผูบ้ ริโภครู ส้ ึกหลังจาก
การประมวลผลและเปิ ดรับข้อมูลแล้วยังไม่สมบูรณ์ จะมีแนวโน้มที่ผูบ้ ริโภคจะเติมเต็มสิ่งที่ขาด
หายไป
2.2 การรวมกลุ่ม (Grouping) ผู้บ ริโภคมี แนวโน้ม ที่เลือกการรับรู เ้ ป็ นกลุ่ม
หรือในรูปแบบเป็ นก้อน มากกว่าการแยกข้อมูลเป็ นส่วนๆ ที่อาจทาให้ดสู บั สน และการรวมกลุม่ นัน้
ง่ายต่อการเข้าใจและระลึกถึง
2.3 หลัก องค์ป ระกอบรอบข้า ง (Context) ผู้บ ริโภคจะสามารถจดจ าได้
เพิ่มเติมจากการพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมโดยรวมของสิ่งเร้า อีกทัง้ ยังส่งผลถึงความเข้าใจและ
ระลึกถึงข้อมูลอีกด้วย
หลายองค์กรได้นาความคิ ดเหล่านี ้ไปใช้ในการจัดองค์ป ระกอบการรับ รู ้ และ
ประยุกต์เข้ากับ การสื่ อสารที่ เกิดขึน้ ให้เห็ นผ่านภาพ (Visual Communication) เพื่อให้การรับ รู ้
น่าสนใจมากขึน้ และผูบ้ ริโภคสามารถจดจาและระลึกถึงในภายหลังได้หากเห็นองค์ประกอบที่
คล้ายคลึงกัน
3. การตีความ (Perceptual Interpretation) เป็ นกระบวนการสุดท้ายที่ผบู้ ริโภค
จะทาความเข้าใจว่าสิ่งเร้าที่ได้รบั มาคืออะไร ซึ่งการตีความนัน้ จะมาจากความรูแ้ ละประสบการณ์
ที่ผบู้ ริโภคแต่ละคนได้สะสมไว้ เมื่อถึงเวลาโดนกระตุน้ จากสิ่งเร้าต่างๆ นาความรูแ้ ละประสบการณ์
ที่ ไ ด้ส ะสมออกมาตี ค วามพิ จ ารณา รวมทั้ง ความโน้ม เอี ย ง ทัศ นคติ ส่ว นบุ ค คลก็ มี ส่ว นท าให้
ผู้บ ริโภคตี ค วามผิ ด เพี ้ย นไปได้ และไม่ ต รงกับ เจตนาของผู้ส่ง สาร ซึ่ง ได้มี ก ารแบ่ ง ออกเป็ น 2
ประเภท คือ
3.1 การเลื อ กตี ค วามโดยจั ด เป็ นประเภท (Categorization) จะช่ ว ยให้
ผูบ้ ริโภคสามารถทาความเข้าใจถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และเป็ นการจัดประเภทกับข่าวสาร
ที่มีเข้ามา
3.2 การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า 2 ตัว (Inference) เกิดจากประสบการณ์และ
การเรียนรู ท้ ่ีผ่านมา โดยอาศัยความเชื่ อหรือประสบการณ์เดิม มาเป็ นเกณฑ์ และตัดสินเพื่อลง
ความเห็นของผูบ้ ริโภคเอง
3.3. การตี ค วาม การรั บ รู ้ (Perceptual interpretation) เกิ ด จากความ
แตกต่างกันของประสบการณ์ ความเชื่อ ความคิด ทัศนคติ อคติส่วนบุคคล ยิ่ งมีประสบการณ์มาก
เท่าไรการตีความจะมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึน้
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การรับรู้องค์กร
การรับรูท้ งั้ หมดนัน้ จะทาให้มองเห็นคุณค่าขององค์กรที่ได้กาหนดขึน้ ซึ่งแต่ละองค์กร
นัน้ มีความพยายามในการสร้างความรับรู ้ โดยดึงอัตลักษณ์และความโดดเด่นแสดงออกมาผ่าน
ตราสินค้า ทาให้สามารถจดจาตราสินค้าและนึกถึงองค์กรได้ ซึ่งเอเคอร์ (Aaker, 2000) ได้แบ่ง
ระดับการรับรูข้ ององค์กร (Brand Awareness) ออกเป็ น 4 ระดับดังนี ้
1. ไม่รูจ้ ักองค์กร (Unaware of Brand) เป็ นระดับล่างสุดที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ลูกค้านัน้ ไม่รูจ้ กั องค์กรเลย
2. จดจาองค์กรได้ (Brand Recognition) เป็ นระดับต่อมา ที่กลุ่มลูกค้าสามารถ
จดจาองค์กรจากการเห็นตราสัญลักษณ์ได้ แต่อาจจะไม่สามารถพูดชื่อสินค้าออกมาในขณะนัน้ ได้
แต่มีสิ่งกระตุน้ ให้จดจาได้ผ่านความคุน้ เคย เช่น ตราสินค้า , สี, รู ปแบบกล่องหรือรู ปแบบสินค้า
เป็ นต้น
3. การระลึกถึงองค์กร (Brand Recall) คือสามารถระบุช่ื อสินค้า เมื่ อทราบถึง
ความต้องการสินค้าหรือประเภทของสินค้านัน้ ๆ หรือแค่เพียงมองเห็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้า
หรือสี ผ่านการกระตุน้ เพียงเล็กน้อยก็จะสามารถบอกชื่อองค์กรนัน้ ๆ ได้
4. ระดับสูงสุด (Top of Mind) เป็ นระดับที่เมื่อนึกถึงประเภทของสินค้าแล้ว จะ
นึกถึงองค์กรนัน้ เป็ นอันดับแรก โดยไม่ตอ้ งมีสิ่งใดมากระตุน้ การรับรู ้

ภาพประกอบ 5 : ระดับการรับรูข้ ององค์กร (Brand Awareness)
ที่มา : Aaker (2000)
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การวัดการรับรู้องค์กร
วิธีการวัดการรับรู อ้ งค์กรผ่านภาพลักษณ์องค์กรและเอกลักษณ์ขององค์กรนั้นจาก
สายตาบุคคลภายนอกหรือผูบ้ ริโภคนัน้ จะทาให้เห็นถึงความแตกต่างขององค์กร ผ่านการนาเสนอ
สิ่งที่ตรงกับความต้องการ มีความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง และเกิดทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร อีกทัง้ ยังเป็ น
การวัดผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ จากการนาเสนอภาพลักษณ์ขององค์กรอีกด้วย โดย ชมภูนุช สุนทรนนท์
(2559) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบในการวัดการรับรู อ้ งค์กรเพื่อให้ความสาคัญ กับการนาเสนอ
ภาพลักษณ์องค์กร ดังนี ้
1. การวัดที่แหล่งกาเนิดของคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร โดยเป็ นวิธีการวัดในด้าน
การตระหนักรูใ้ นเอกลักษณ์ขององค์กร ผ่านการจดจาหรือระลึกถึงองค์กรได้ ผ่านตราสัญลักษณ์
หรือองค์ประกอบอื่น ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร หากผูบ้ ริโภคสามารถจดจาได้จะถือว่าเป็ นเอกลักษณ์ท่ี
แข็งแกร่ง ผ่านความชื่นชอบและความโดดเด่นในการเชื่อมโยงภาพลักษณ์ท่แี ตกต่างจากคู่แข่ง
2. การตระหนักรูใ้ นภาพลักษณ์ เป็ นความสามารถในการจดจาเอกลักษณ์องค์กร
ได้อย่างถูกต้องของผูบ้ ริโภค รวมทัง้ ความยากง่ายในการจดจาได้ว่าผูบ้ ริโภคนัน้ ใช้เวลามากเท่าไร
ในการระลึกถึง หรือจ าเป็ นต้องมี สิ่งกระตุ้น หากใช้เวลาในการระลึกหรือจดจาได้อย่างรวดเร็ว
แสดงว่ามีการตระหนักรูท้ ่ีสงู และมีความแข็งแกร่งที่อยู่ในความทรงจาของผูบ้ ริโภค ซึ่งการวัดความ
ตระหนักรูน้ นั้ จะเน้นไปยังการวัดความสามารถของผูบ้ ริโภคได้เป็ นอย่างดี
3. การวัดในแง่ของการระลึก ถือเป็ นความสามารถที่ผูบ้ ริโภคดึงนาภาพลักษณ์
และเอกลักษณ์ขององค์กรที่อยู่ในความทรงจาออกมาเมื่ อได้รบั การกระตุ้น เช่ น สามารถบอก
ประเภทสินค้าและบอกชื่อขององค์กร หรือสินค้าที่ผบู้ ริโภคสามารถจดจาได้ หรือวัดจากการหารให้
ตัวช่วยแบบกว้าง แล้วจึงดาเนินการเฉพาะเจาะจงลงไป
สาหรับการวัดการรับรูภ้ าพลักษณ์องค์กรนัน้ ได้มีการกาหนดประเด็นเพื่อสามารถวัด
ภาพลักษณ์องค์กร และความเกี่ ยวข้องกับ เอกลักษณ์องค์กร ผ่านปั จ จัยด้านการรับรู แ้ ละด้าน
จิตวิทยาในการระลึกถึง การจดจา การบอกต่อ ทัศนคติท่ีมีต่อองค์กร และถือว่าเป็ นปั จจัยที่ส่งผล
ต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์และเอกลักษณ์ขององค์กรได้เป็ นอย่างดี แบ่งออกเป็ น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่
(บุญฐเนตร โถวสกุล, 2561)

19
1. การจดจาด้านภาพลักษณ์องค์กรและเอกลักษณ์องค์กร เป็ นการวัดการรับรู ้
จากการจดจาภาพลักษณ์องค์กรและเอกลักษณ์องค์กรว่าผูบ้ ริโภคมีความคุน้ เคย หรือสามารถ
จดจาเอกลักษณ์ใดขององค์กรได้เป็ นอย่างดี
2. การระลึกได้ถึงภาพลักษณ์องค์กร เป็ นการวัดแบบนึกถึงได้แบบธรรมชาติ หรือ
จากจิตใต้สานึก เมื่อนึกถึงการใช้บริการหรือจากประเภทขององค์กรว่าจะระลึกถึงองค์กรหรือไม่
3. การเป็ นองค์กรที่หนึ่งในใจ เป็ นการวัดว่าองค์กรนัน้ ได้รบั ความนิยมหรือเป็ นที่
รู จ้ ักจากผู้บริโภคอย่างแพร่หลายหรือไม่ ทั้งชื่อเสียงและการตอบรับ ที่ดี เป็ นไปตามที่ผู้บริโภค
คาดหวัง และเมื่ อนึกถึงองค์กรหรือบริการที่อยู่ในประเภทเดียวกัน จะนึกถึงองค์กรของเราเป็ น
อันดับแรก
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ศิริวรรณ เสรีรตั น์ (2550) ได้อธิ บายความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer
Behavior) ไว้ว่าเป็ นพฤติกรรมที่บุคคลกาลังดาเนินการค้นหา การซือ้ การใช้ การประเมินผล และ
การใช้จ่าย ในผลิตภัณฑ์และบริการที่คาดว่าจะตอบสนองความต้องการ
บัณ ฑิ ต ผัง นิ รนั ดร์ (2548) ได้ให้ค วามหมายของค าว่า ผู้บ ริโภคไว้ว่ าเป็ น บุ ค คลหรือ
ครัวเรื อนที่ ป ระกอบด้วยคนเดี ยวหรือหลายคน เป็ น ผู้ท่ี ใช้ป ระโยชน์จ ากสิ นค้าหรือบริการเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการส่วนตัวหรือครัวเรือน ในส่วนของพฤติกรรมผูบ้ ริโภคนัน้ เป็ นพฤติกรรมที่
เกี่ยวกับการซือ้ หรือใช้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการส่วนตัวหรือครัวเรือน โดยศึกษาจาก
พฤติ ก รรมของผู้บ ริโภคว่ า จะซื ้อ อะไร ซื ้อ ท าไม ซื ้อ อย่ า งไร มี จ านวนมากน้อ ยเท่ า ใด และมี
วัตถุประสงค์ใดในการซือ้
Kotler Philip (2003) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า เป็ นการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค
ให้ได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด การศึกษาพฤติกรรมผู้ บริโภคเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการซือ้ การใช้
ผลิตภัณ ฑ์ของผูบ้ ริโภค อันจะนาไปสู่ความพึงพอใจตามความต้องการ ตามความคิด และตาม
ประสบการณ์ของผูบ้ ริโภค
Solomon (2011) ให้ค วามหมายไว้ว่ า เป็ น การกระท าของบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การ
ตัดสิ นใจเลื อก ผ่ านการซื อ้ การใช้ และการจากัดส่วนที่ เหลือของสิน ค้าหรือบริการต่ างๆ และ
ตอบสนองความต้องการและความปรารถนา ซึ่งเป็ น ส่วนหนึ่ งของกระบวนการทางจิ ตใจของ
ผูบ้ ริโภคในการตัดสินใจซือ้ สิ นค้าหรือบริการ ครอบคลุมพฤติกรรมต่างๆ ตั้งแต่การตระหนักถึง
ความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือกต่างๆ และการตัดสินใจ
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ดังนั้นสามารถสรุ ปได้ว่า เป็ นกระบวนการในการตัดสินใจผ่านการรับรู เ้ พื่อตอบสนอง
ความต้องการของตนเองให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และตอบสนองเป้าหมายหรือจุดประสงค์ท่ีได้
ทาการตัง้ ไว้ โดยสามารถศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาให้เกิดกระบวนการตัดสินใจในการเลือกสินค้าและ
บริการ เพื่อสร้างแนวทางกลยุทธ์ได้

ภาพประกอบ 6 : รูปแบบพฤติกรรมและปัจจัยที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภค
ที่มา : Kotler Philip (2003)
โดยการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคนัน้ เป็ นวิธีการศึกษาที่บุคคลต่างๆ ทาการตัดสินใจ
เพื่อใช้ท รัพ ยากรของตนเองเพื่ อใช้ในการบริโภคสินค้า ศิริวรรณ เสรีรตั น์ (2539) ได้อธิบ ายว่า
ประกอบไปด้วย 7 องค์ประกอบคือ ใครคือผูบ้ ริโภค (Who?) ทาการซือ้ หรือบริโภคอะไร (What?)
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ทาไมถึงซือ้ หรือบริโภค (Why?) ซือ้ หรือบริโภคอย่างไร (How?) ซือ้ และบริโภคในช่วงระยะเวลาใด
(When?) จากที่ใด (Where?) และใช้บริการหรือซือ้ บ่อยเท่าใด (How often?)
สาหรับรู ปแบบพฤติกรรมและปั จ จัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภคนั้นมี สิ่ง
กระตุน้ (Stimulus) เพื่อให้เกิดความต้องการ และทาให้เกิดการตอบสนอง (Response) กลับมา
โดยมีการเรียกโมเดลดังกล่าวว่า S-R Theory โดยมีรายละเอียดดังนี ้ (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์, 2539)
1.สิ่ งกระตุ้ น (Stimulus) สามารถเกิ ดขึน้ ได้เองจากภายในร่างกาย หรือเกิด จาก
ภายนอกเพื่อให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ โดยเป็ นสิ่งจูงใจให้เกิดการซือ้ หรือใช้สินค้า ประกอบ
ไปด้วย 2 ส่วน คือ
1.1 สิ่ ง กระตุ้น ทางการตลาด (Marketing stimulus) เป็ น สิ่ ง กระตุ้น ที่ นัก การ
ตลาดสามารถก าหนดและควบคุม ได้ หรือ สามารถจัด ตั้งขึ น้ ใหม่ ไ ด้ โดยเป็ น ส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P’s ได้แก่
- การกระตุน้ ทางด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
- การกระตุน้ ทางด้านราคา (Price)
- การกระตุน้ ทางด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
- การกระตุน้ ทางด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
1.2 สิ่งกระตุน้ ด้านอื่นๆ (Other stimulus) เป็ นการกระตุน้ ที่มาจากความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เศรษฐกิจ, เทคโนโลยี, กฎหมายและการเมือง หรือทาง
วัฒนธรรม
2.กล่องดาหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซือ้ (Buyers Black Box) เป็ นการรวบรวม
ความรู ส้ ึกของผูบ้ ริโภคก่อนตัดสินใจ ถูกเปรียบเป็ นกล่องดาเนื่องจากผูบ้ ริโภคยังไม่ทราบความ
ต้องการที่แท้จริง จึงต้องค้นหาความรูส้ ึกของตนเองว่าจะตัดสินใจอย่างใร โดยจะได้รบั อิทธิพลมา
จาก 2 ส่วน คือ
2.1 ลักษณะของผูซ้ ือ้ (Buyer Characteristics) คือได้รบั อิทธิพลจากปั จจัยต่างๆ
ทัง้ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม, ด้านสังคม, ด้านส่วนบุคคล และด้านจิตวิทยา
2.2 กระบวนการตัด สินใจของผู้ซื อ้ (Buyer Decision Process) เป็ นขั้น ตอนที่
สาคัญ ประกอบไปด้วยการรับรู ้ ความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมิ นผลทางเลือก การ
ตัดสินใจ และพฤติกรรมภายหลังการซือ้
3.การตอบสนองของผู้ ซื้อ (Buyers Response) ถือเป็ นการตอบสนองหลังจาก
ผูบ้ ริโภคตัดสินใจซือ้ หรือใช้งานแล้ว ผ่านกระบวนการตัดสินใจในประเด็นเหล่านี ้
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3.1 การเลือกผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าที่ตอ้ งการ
3.2 การเลือกตราสินค้า
3.3 การเลือกผูข้ าย หมายถึง สถานที่ท่ีจะเข้าไปใช้บริการหรือซือ้ สินค้านัน้ ว่าอยู่
ในพืน้ ที่ใด ไกลจากการเดินทางมากหรือไม่
3.4 การเลือกเวลาในการซือ้ หรือบริโภค
3.5 การเลือกปริมาณในการซือ้ หรือบริโภค
4.ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผู้ บ ริ โภค โดยการศึก ษาปั จ จัย ที่ มี อิท ธิ พ ลเพื่ อทราบถึ ง
ลักษณะและความต้องการด้านต่างๆ เพื่อสามารถจัดสิ่งกระตุน้ ทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้
และมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เมื่อผูซ้ ือ้ หรือผูบ้ ริโภคมีความคิดและการระลึกถึงผ่านเข้า
มาในความรูส้ กึ ซึ่งกล่องดาของผูซ้ ือ้ หรือผูบ้ ริโภคก็ไม่สามารถคาดเดาได้
ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
ฉัตยาพร เสมอใจ (2546) ได้อธิบายถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจากผูบ้ ริโภคที่มี
ความต้องการที่แตกต่ างกัน ทั้ง จากลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อม ที่ ส่งผลให้ก าร
ตัดสิ นใจของผู้บริโภคนั้นแตกต่างกัน องค์กรต่างๆ จาเป็ นต้องศึกษาถึงปั จ จัยตที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจในการซือ้ หรือบริโภคอย่างเหมาะสม
โดยปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคนัน้ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท
คือปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก
1. ปั จจั ย ภายใน (Internal Factors) เป็ น ปั จ จัย ที่ เกิ ด จากตั ว บุ ค คลในด้า น
ความคิดและการแสดงออก มีพืน้ ฐานมาจากสภาพแวดล้อมรอบตัวที่เกิดขึน้ (ฉัตยาพร เสมอใจ,
2546)
1.1 การจูง ใจ (Motivation) มาจากสิ่ ง เร้าที่ เกิ ด ขึน้ จากภายใน ผลักดัน ให้
เกิดผลจากการกระทา หรือเป็ นแรงจูงใจที่อยู่บนฐานของความต้องการและเกิดการตอบสนอง
1.2 การรับ รู ้ (Perception) เป็ นกระบวนการของบุ ค คลในการยอมรับ
ความคิดหรือการกระทาของบุคคลอื่นๆ โดยการรับรูข้ องแต่บุคคลจะแตกต่างกันออกไป ถึงแม้จะ
ถูกกระตุน้ จากสิ่งเดียวกัน เนื่องจากจะอยู่กบั ลักษณะและประสบการณ์ ความสัมพันธ์ และสภาพ
ภายในของแต่ละบุคคล
1.3 การเรียนรู ้ (Learning) เกิดขึน้ เมื่อได้แสดงพฤติกรรมออกมาผ่านสิ่งต่างๆ
ทัง้ สิ่งเร้า แรงขับภายใน หรือตัวเร่งที่ทาให้เกิดพฤติกรรมการตอบสนอง โดยการเรียนรูอ้ าจทาให้
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เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือประสบการณ์ของตนเองได้ ประกอบไปด้วย 3 ลักษณะ คือ
ด้านการรับรู ้ ด้านความรูส้ กึ และด้านทักษะ
1.4 ความน่ าเชื่อถือ (Beliefs) บุคคลต่างๆ ย่อมมีความคิดที่ยึดถือขึน้ ในใจ
หรืออยู่กบั สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มาจากประสบการณ์ในอดีตและสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจได้
1.5 ทัศนคติ (Attitudes) มาจากการประเมินความพึงพอใจของแต่ละคน มา
จากความรูส้ ึกทางด้านอารมณ์ และการปฏิบตั ิท่ีส่งผลต่ อความคิดของตัวเอง รวมทัง้ แนวโน้มของ
การเรียนรูใ้ นการตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งทัศนคติก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่นเดียวกัน
1.6 บุคลิกภาพ (Personality) เป็ นภาพองค์รวมที่ทาให้เห็นถึงลักษณะนิสัย
ความคิด ความเชื่อ อุปนิสัย และทักษะที่จะทยอยแสดงออกมาในด้านต่ างๆ และตอบสนองทั้ง
บุคคล บุคลิกภาพ และพฤติกรรม ซึ่งถูกควบคุมใน 3 ระดับ คือ
- อิด (Id) เป็ นความต้องการพืน้ ฐานของมนุษย์
- อี โก (Ego) เป็ น ความต้อ งการในการยกย่ อ งอย่ างภาคภู มิ ใจ ความ
เคารพ และสถานะของบุคคล
- ซุ ป เปอร์อี โ ก (Super Ego) เป็ นส่ ว นที่ ส ะท้ อ นถึ ง วั ฒ นธรรมและ
จริยธรรมของสังคมในตัวบุคคล
1.7 แนวคิดของตนเอง (Self-concept) เป็ นความรูส้ ึกของบุคคลว่าเป็ นสิ่งที่
ควรประทับใจหรือเป็ นสิ่งที่ตนเองยึดถือไว้ โดยเป็ นการกาหนดลักษณะของบุคคลนัน้ โดยส่งผล
และเป็ นอีกหนึ่งอิทธิพลที่มีผลต่อพฤติกรรมในการซือ้
2. ปั จจั ย ภายนอก (External Factors) เป็ นปั จจั ย ที่ เ กิ ด จากสั ง คมและ
วัฒนธรรม เป็ นปั จจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ และเป็ น ปั จจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการซือ้ หรือการ
บริโภคอีกด้วย (Schiffman & Kanuk, 2000)
2.1 ปั จจัยด้านวัฒนธรรม (Culture Factor) เป็ นการเรียนรูท้ ่ีเกิดจากค่านิยม
ความเชื่อ และประเพณี เป็ นปั จจัยที่ถูกควบคุม โดยพฤติกรรมของคนในสังคม มีปัจจัยย่อยต่างๆ
ดังนี ้
2.1.1 วัฒนธรรมพืน้ ฐาน (Culture) สัญลักษณ์หรือสิ่งที่ถูกสร้างขึน้ และ
เป็ นที่ยอมรับจากรุ่นสู่รุ่น ถูกกาหนดและควบคุมพฤติกรรมให้เป็ น ไปตามที่วางแผนไว้ หรือเป็ น
ลักษณะพืน้ ฐานที่เกี่ยวข้องกับความต้องการและพฤติกรรม
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2.1.2 วัฒนธรรมย่อย (Subculture) เป็ นปัจจัยที่เกิดขึน้ จากแต่ละกลุ่มใน
สัง คมที่ มี ลัก ษณะเฉพาะที่ แ ตกต่ า งกัน ออกไป โดยมี รูป แบบและพฤติ ก รรมที่ เป็ น เอกลัก ษณ์
วัฒนธรรมย่อยเกิดจากพืน้ ฐานทางภูมิศาสตร์และลักษณะพืน้ ฐานของมนุษย์ เช่น เชือ้ ชาติ ศาสนา
กลุม่ อาชีพ กลุม่ ย่อยด้านเพศ
2.1.3 ชัน้ สังคม (Social class) เป็ นการแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็ น
ฐานันดรหรือระดับฐานะที่แตกต่างกัน หรือเป็ นการแบ่งและจัดลาดับตามระดับการศึกษา สายงาน
อาชี พ หรือ ตามลัก ษณะที่ อ ยู่ อ าศัย โดยทั่ว ไปจะมุ่ง เน้น แค่ รายได้ อาชี พ และพื ้น ที่ อ ยู่ อ าศัย
เนื่องจากเป็ นปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจ
2.2 ปั จ จัยด้านสังคม (Social Factor) เป็ นปั จจัยที่มี ส่วนเกี่ ยวข้องกับการ
ตัดสินใจในชีวิตประจาตัว โดยอาจส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมในการซือ้ หรือบริ โภค
ประกอบไปด้วย (Etzel Michael J., 1997)
2.2.1 กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) เป็ นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ
ค่านิยม รวมถึงพฤติกรรมอื่นๆ ซึ่งสามารถแบ่งได้อีก 2 ระดับ
- กลุ่มปฐมภูมิ (Primary Groups) ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อน
บ้าน หรือกลุม่ เพื่อนร่วมงาน
- กลุ่ ม ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Groups) ได้ แ ก่ บุ ค คลด้ า นศาสนา
เพื่อนร่วมอาชีพ ร่วมสถาบัน และรวมถึงกลุม่ บุคคลอื่นๆ
2.2.2 ครอบครัว (Family) ได้แก่ บิดา มารดา และพี่น้อง โดยครอบครัว
นัน้ ถือเป็ นกลุม่ สังคมแบบปฐมภูมิเช่นกัน
2.2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) เป็ นกลุ่ ม ที่ เหมาะ
สาหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว องค์กร สถาบัน ทาให้กลุ่มที่แสดงบทบาท
และสถานะออกมานั้นจะต้องยึดถือบทบาทตามสถานะและกลุ่ม โดยผูบ้ ริโภคมักนิยมซือ้ สินค้า
และบริการที่สามารถสื่อถึงบทบาทและสถานะของตน
จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์และจัดทาแผนภาพที่แสดงถึงรู ปแบบ
พฤติกรรมและปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกศึกษาต่อตามปัจจัยและสิ่งกระตุน้ ดังภาพประกอบนี ้
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ภาพประกอบ 7: รูปแบบพฤติกรรมและปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกศึกษาต่อ
ที่มา : พัฒนาจาก Kotler Philip (2003)
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร
ความหมายของภาพลักษณ์นนั้ เสรี วงษ์มณฑา (2540) ได้กล่าวถึงความหมายไว้ว่าเป็ น
ผลรวมระหว่างข้อเท็จ จริง (Objective Facts) กับการประเมิ นส่วนตัว (Personal Judgement)
โดยมีผลจากการรับรูข้ องบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจะขึน้ อยู่กบั
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนัน้ เช่น สถานที่ตงั้ อาจารย์ นักศึกษา ชื่อเสียงที่ปรากฏ เป็ นต้น
ส่วนการประเมินส่วนตัวนัน้ มาจากความคิดเห็นส่วนบุคคล เช่น หากถามถึงสถานที่ตงั้ กับบุคคลที่
อาศัยใกล้กบั มหาวิทยาลัยอาจจะได้รบั คาตอบไปในทิศทางที่บวก
ปรัชญาคม ล้วนรัตน์ (2554) ได้ให้ความหมายว่า ภาพลักษณ์คือสิ่งที่เกิดขึน้ ในความคิด
ของบุค คลใดบุคคลหนึ่ ง เป็ นภาพที่ เกิดจากการรวมตัวกันของความเชื่ อ ความคิด ที่ ผ่านจาก
ประสบการณ์โดยตรง หรือประสบการณ์โดยอ้อมของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
พรทิ พ ย์ พิ ม ลสิ นธิ์ (2540) ได้กล่าวถึง ภาพลักษณ์องค์กร ว่า เป็ น ภาพลักษณ์ท่ี เน้น
ภาพรวมทัง้ หมดขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง รวมถึงสินค้า ยี่หอ้ สินค้า ระบบการบริหารองค์กร ความ
มั่นคงขององค์กร บุคลากรภายในองค์กรที่มีคณ
ุ ภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เป็ นต้น
Kotler Philip (2003) ให้ความหมายว่า ภาพลักษณ์เป็ นภาพรวมของความเชื่อ ความคิด
และความประทับใจที่บุคคลหนึ่งมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผ่านทัศนคติและการกระทาที่เรามีต่อสิ่งนั้น
รวมทัง้ ความเกี่ยวพันอย่างสูงกับภาพลักษณ์นนั้ ๆ
Jefkins Frank (1992) ได้อธิบายเกี่ยวกับภาพลักษณ์ไว้ว่า เป็ นภาพรวมขององค์กรใด
องค์กรหนึ่งที่รวมทุกสิ่งที่ประชาชนรู จ้ ัก สนใจ และได้รบั ประสบการณ์จากการสร้างภาพลักษณ์
นั้น ๆ ส่ ว นหนึ่ ง มาจากการกระท าผ่ า นการน าเสนออัต ลัก ษณ์ อ งค์ก ร (Corporate Identity) ที่
ปรากฏแก่สายตาคนทั่วไปได้ง่าย เช่น ตราสัญลักษณ์ เครื่องแบบ
Boulding Kenneth E. (1961) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของภาพ ลั ก ษณ์ ว่ า เป็ นความรู ้
ความรูส้ ึกที่มีต่อสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะความรูน้ นั้ เป็ นความรูท้ ่ีถูกสร้างขึน้ เองเฉพาะตนแบบความรู ้
เชิงอัตวิสัย (Subjective Knowledge) ซึ่งประกอบไปด้วยข้อเท็จจริง คุณค่าที่กาหนด โดยแต่ละ
บุ ค คลจะด าเนิ น การสะสมความรู ้เชิ ง อั ต วิ สั ย ผ่ า นข้อ มู ล และสารต่ า งๆ รอบตั ว ที่ ไ ด้สั ม ผั ส
ประสบการณ์และเชื่อว่าเป็ นความจริง เนื่องจากเราไม่สามารถที่จะรับรูแ้ ละทาความเข้าใจกับทุก
สิ่งได้อย่างครบถ้วนเสมอไป โดยเรามักจะได้เฉพาะภาพบางส่วน หรืออาจจะเป็ นลักษณะโดยรวม
ของสิ่ งเหล่านั้น อาจไม่ ชัดเจนเพียงพอ และตีความหมาย หรือให้ความหมาย (Interpret) ด้วย
ตัวเองตามทัศนคติของเราในขณะนัน้ รวมทัง้ พฤติกรรมที่ถูกแสดงออกมาจะขึน้ อยู่กบั ภาพลักษณ์
ของสิ่งนัน้ ๆ ที่เราสร้างขึน้ มาด้วยเช่นกัน
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องค์ประกอบของภาพลักษณ์
พจน์ ใจชาญสุขกิจ (2548) ได้อธิบ ายองค์ประกอบที่ส าคัญ ของภาพลักษณ์ ว่า มี
ความเกี่ยวข้องและมีปฏิสมั พันธ์ต่อกัน แบ่งออกได้เป็ น 4 องค์ประกอบ คือ
1. องค์ป ระกอบเชิ ง การรับ รู ้ (Perceptual Component) เกิ ด จากการรับ รู ผ้ ่ า น
การสังเกตสิ่งแวดล้อม สถานที่ ท่าทาง เหตุการณ์ สินค้าและบริการ จนนามาสู่การรับรูแ้ ละการ
สร้างภาพของแต่ละบุคคลขึน้ มา
2. องค์ประกอบเชิงการตระหนักรู ้ (Cognitive Component) เป็ นความรูท้ ่ีเกิดขึน้
หลังจากการสังเกตจนมีการรับรู ้ และสามารถตระหนักถึงความรูท้ ่ีเกิดจากการสังเกตสิ่งต่างๆ หรือ
การได้รบั ข้อมูล ได้สมั ผัส และสามารถแยกประเภทความแตกต่าง หรือความเหมือนออกมาได้
3. องค์ ป ระกอบเชิ ง ความรู ้สึ ก (Affective Component) มาจากการเรี ย นรู ้
ความคิดและความรู ส้ ึก ความเข้าใจที่แต่ละคนมีความแตกต่างกัน ว่าสามารถยอมรับได้หรือไม่
ยอมรับ ชอบหรือไม่ชอบ อาศัยดุลยพินิจผ่านการคิด วิเคราะห์ และกลั่นกรอง
4. องค์ประกอบเชิงการกระทา (Active Component) การนาไปสู่แนวทางปฏิบตั ิ
โดยมี เจตนาหรือ เป้ าหมายที่ เกิ ด จากการเรีย นรู ้ การรับ ฟั ง ความรู ส้ ึก เกิ ด เป็ น ผลในการสร้า ง
ภาพลักษณ์ต่อไป
ประเภทของภาพลักษณ์
นอกเหนื อ จากนี ้ พจน์ ใจชาญสุข กิ จ (2548) ยั ง ได้มี ก ารกล่ า วถึ ง ประเภทของ
ภาพลักษณ์ในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถแยกประเภทของภาพลักษณ์ให้ชดั เจนและเข้าใจมากยิ่งขึน้
ผ่านการเกี่ยวข้องทัง้ โดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนคุณค่าและการรับรูข้ อง
องค์กรสูส่ าธารณะชน และเป็ นไปตามกลยุทธ์หรือเป้าหมายที่วางแผนไว้อีกด้วย ประกอบไปด้วย
1. ภาพลักษณ์ซอ้ น (Multiple Image) มาจากภาพลักษณ์ท่เี กิดจากภาพรวมของ
สังคมที่มีความหลากหลายของสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ ความเชี่ยวชาญ และพืน้ ฐานที่แตกต่าง
กัน ส่งผลให้ความรูแ้ ละประสบการณ์ท่ไี ด้รบั นัน้ มีความแตกต่างกัน
2. ภาพลักษณ์ปัจจุบนั (Current Image) มาจากภาพที่เกิดขึน้ จริงในขณะนี ้ ทัง้ ที่
เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ หรือเป็ นการปรุงแต่งภาพลักษณ์ มีเจตนาในการสร้างเพื่อทาหน้าที่ท่ตี อ้ ง
กระทา เช่น การค้นหาภาพลักษณ์ใหม่เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์เดิมในอดีตที่อาจไม่ถูกต้องให้เกิด
ความเหมาะสม สอดคล้องกับทัศนคติและสังคมในปั จจุบนั และสามารถคงภาพลักษณ์เดิมที่ดีอยู่
แล้วให้คงอยู่ ผ่านการสร้างภาพลักษณ์ท่ตี อ้ งการขึน้ มา
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3. ภาพลักษณ์ท่ีพึงปรารถนา (Wish Image) เป็ นภาพลักษณ์ท่ีถูกสร้างขึน้ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของบุคคลหรือองค์กร โดยนาไปวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ปรับปรุงและแก้ไข
ให้เป็ นไปตามเป้าหมาย หรือแนวทางที่วางไว้ โดยมีความปรารถนาให้มีหลักการทางานอยู่บน
พืน้ ฐานองค์กรและคานึงถึงข้อเท็จจริงในการสร้างความรูค้ วามเข้าใจได้
4. ภาพลักษณ์สิ นค้าหรือบริการ (Product/Service Image) โดยตัวสิน ค้าหรือ
บริการนัน้ มีภาพลักษณ์ท่ไี ม่แตกต่างจากบุคคลและองค์กร แต่มีลกั ษณะเพิ่มเติมคือสามารถสัมผัส
ได้ จับต้องได้ และเป็ นรูปธรรม จนเป็ นเอกลักษณ์ขององค์กรดังกล่าวว่าผลิตสินค้าประเภทใด หรือ
รูปแบบใดออกมา และเป็ นส่วนหนึ่งในการจดจาภาพลักษณ์องค์กรเช่นกัน
5. ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) เป็ นส่วนหนึ่งของการนาเสนอไปคู่กับ
ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ รวมทัง้ องค์กร ผ่านการสร้างเอกลักษณ์และการจดจาผ่านสี หรือ
ยี่ห้อใด รวมทั้งเป็ นการสื่อสารด้วยถ้อยคาหรือวลีท่ีสามารถจดจาได้ง่าย ไปจนถึงการออกแบบ
สัญลักษณ์ท่มี ีความแตกต่างกันถึงแม้ว่าจะเป็ นสินค้าชนิดเดียวกันและประเภทเดียวกันก็ตาม รวม
ไปถึงการนาเสนอรูปแบบการใช้ชีวิต มีเอกลักษณ์ท่โี ดดเด่นแตกต่างอย่างไร
6. ภาพลักษณ์ขององค์กร (Corporate Image) เป็ นภาพลักษณ์ขององค์กรใด
องค์กรหนึ่ง ที่ดภู าพรวมและภาพกว้างขององค์กร พร้อมทัง้ การรวมภาพลักษณ์ต่างๆ ข้างต้น ทัง้
สินค้า/บริการ ตราสินค้า ความแตกต่าง ความหลากหลาย บุคลากร การบริหารจัดการ เป้าหมาย
ขององค์กร เพื่อให้เห็นลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างขององค์กรนัน้ ๆ
กลยุทธ์ในการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
LeBlanc and Nguyen (1996) ได้มี ก ารแยกกลยุท ธ์ในการสร้า งภาพลัก ษณ์ ข อง
องค์กรออกเป็ น 5 องค์ประกอบ โดยทัง้ 5 องค์ประกอบนีเ้ ป็ นปั จจัยที่มีการกระตุน้ การรับรูใ้ ห้มีต่อ
ภาพลักษณ์องค์กร มีรายละเอียดดังนี ้
1. เอกลักษณ์ขององค์กร (Corporative Identity) หมายถึง รูปและลักษณะต่างๆ
ขององค์กร ทั้งชื่อเสียง ตราสัญ ลักษณ์ ราคา การบริการ ระดับคุณภาพ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบ
และสังเกตความแตกต่างของแต่ละองค์กรได้เป็ นอย่างดี
2. ชื่ อเสี ยง (Reputation) องค์ก รเมื่ อถึ งจุด ที่ ป ระสบความส าเร็จ แล้วจะได้รับ
ชื่อเสียงกลับมา โดยสามารถรับประกันคุณภาพได้ว่ามีความคงที่ตลอดเวลา หรือมีการพัฒนาที่ดี
ขึน้ โดยชื่อเสียงขององค์กรนัน้ จะสร้างความน่าเชื่อถือ และอาจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ กับลูกค้าได้

29
3. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) เป็ นเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดต่อหรือสื่ อสารของบริษัท ถื อเป็ นภาพลักษณ์ท่ีลูกค้าสามารถมองเห็นหรือสัม ผัสได้ ซึ่ง
บรรยากาศที่เกิดขึน้ นัน้ ถือเป็ นสิ่งที่สามารถกระตุน้ ให้ผูป้ ฏิบัติงานภายในองค์กรมีแรงจูงใจ หรือ
สามารถบริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
4. การให้บริการ (Service Offering) ถือเป็ นสิ่งที่เป็ นแกนหลักและแกนสนับสนุน
ถึงเหตุผลของผูบ้ ริโภคในการเลือกใช้บริการขององค์กร รวมทัง้ เป็ นการสร้างมูลค่าให้กบั การบริการ
ที่มีความหลากหลาย พัฒนา และสร้างความแตกต่างจากองค์กรอื่นๆ หรือสามารถบริการเพิ่มเติม
จากเดิมโดยผูบ้ ริโภคไม่ตอ้ งเรียกขอ หรือต้องรอรับบริการ
5. การติดต่อระหว่างบุคคล (Contact Personnel) ซึ่งองค์กรนั้นจะต้องรับรู ถ้ ึง
พฤติกรรมในการรับสื่อหรือการติดต่อของผูใ้ ห้บริการ เพื่อให้การติดต่อสื่อสารตรงความต้องการ
ของแต่ล ะบุคคล ผ่ านการสื่ อสารด้วยพฤติกรรมหรือทัศนคติ และถื อว่าเป็ นการบ่ งชีข้ องระดับ
คุณภาพการบริการขององค์กร พร้อมทัง้ เป็ นสิ่งที่กระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคเกิดทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร

ภาพประกอบ 8 : องค์ประกอบภาพลักษณ์องค์กร
ที่มา : LeBlanc and Nguyen (1996)
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เอกลักษณ์ขององค์กร (Corporative Identity)
นอกเหนือจากองค์ประกอบทัง้ 4 แล้ว ยังมีการเกิดทฤษฎีในการวิเคราะห์องค์กรโดย
Kapferer มาจากแนวคิดที่องค์กรไม่ควรมีแค่ช่ือเสียงเท่านั้น แต่ควรมีองค์ประกอบที่ส่งเสริมให้
องค์ก รนั้น มี ภ าพลัก ษณ์ ท่ี แ ข็ ง แกร่ง โดดเด่ น และยั ง เป็ น การสร้า งการรับ รู ใ้ ห้กับ ลูก ค้า หรื อ
กลุม่ เป้าหมายได้อีกด้วย
โดย Corporative Identity Prism นั้น เปรีย บเสมื อ นภาพสะท้อ นของภาพลัก ษณ์
องค์กรที่ถูกมองจากกลุ่มเป้าหมายในฐานะผูส้ ่งสาร ไปยังผูร้ บั สารที่เป็ นลูกค้าได้ตรงตามความ
ต้องการ มีทงั้ หมด 6 องค์ประกอบ ได้แก่ (Kapferer, 2008)
1. บุ ค ลิ ก ลัก ษณะทางกายภาพ (Physique) เป็ นการสร้า งภาพลั ก ษณ์ ท าง
กายภาพที่ส ามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ผ่านตราลักษณ์ , สี , รู ปทรง เป็ นขั้นพืน้ ฐานที่ทาให้
สะท้อนถึงภาพรวมทัง้ หมดขององค์กรว่าอยากให้กลุม่ เป้าหมายนัน้ รับรูอ้ งค์กรอย่างไร
2. บุคลิกภาพขององค์กร (Brand Personality) เป็ นการสื่อสารผ่านการออกแบบ
การใช้ตวั อักษร ลักษณะโทนเสียง ที่ปรากฏบนสื่อขององค์กรหรืองานโฆษณาในรูปแบบต่างๆ โดย
เป็ นการกาหนดลักษณะขององค์กรให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างภาพจา เพื่อให้กลุม่ เป้าหมาย
สามารถนึกถึงเมื่อเห็นสี รูปทรง หรือตัวอักษรที่เราได้กาหนดไว้
3. วัฒ นธรรมองค์กร (Culture) ถื อเป็ นอีกองค์ประกอบที่สะท้อนถึงตัวตนของ
องค์กรผ่านวัฒนธรรมที่ถกู สร้างขึน้ หรือเป็ นการนาวัฒนธรรมในพืน้ ที่มาใช้หรือถ่ายทอดผ่านสินค้า
หรือบริการให้กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการมีอยู่ของวัฒนธรรมองค์กรนัน้ ทาให้เกิดการสะท้อนตัวตนของ
องค์กรออกมา
4. ความสัม พัน ธ์ระหว่า งองค์ก รและกลุ่ม เป้ า หมาย (Relationship) เกิ ด จาก
ความคาดหวัง ของลูก ค้า หรือ ผู้บ ริโภค ที่ อ งค์ก รสามารถตอบสนองได้ต ามความต้อ งการ ซึ่ง
ความสัมพันธ์นีท้ าให้เกิดความผูกพันไปตลอด ไปจนการสนับสนุนกิจกรรมที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต
ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทัง้ การบริการหลังการขายและการประกันสินค้าอีกด้วย
5. ภาพสะท้อนมุมมองกลุ่มเป้าหมาย (Reflection) นอกเหนือจากภาพลักษณ์ท่ี
ถูกสร้างขึน้ แล้วนัน้ ถือเป็ นกระจกเงาที่มองเห็นภาพสะท้อนถึงตัวตนขององค์กร ผ่านประสบการณ์
จากการสัมผัส หรือเป็ นการส่งออกภาพลักษณ์ต่างๆ ตามที่ได้วางแผนไว้
6. ภาพลักษณ์จากมุมมองขององค์กร (Self-Image) องค์กรจะเป็ นผูก้ าหนดและ
สร้างภาพลักษณ์ให้ตรงกับกลุ่ม เป้าหมาย ซึ่งสามารถต่อยอดองค์กรให้มี ความน่าเชื่ อถื อ การ
แสดงออก การสร้างเรื่องราวผ่านการออกแบบจากลักษณะทางกายภาพ ก่อให้เกิดการสร้างแรง
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บั น ดาลใจที่ อ งค์ก รมี ก ลุ่ ม เป้ า หมายจากการตั ด สิ น ใจเลื อ กองค์ก รดั ง กล่ า ว อี ก ทั้ ง ตรงกั บ
บุคลิกลักษณะที่กลุม่ เป้าหมายต้องการด้วย

ภาพประกอบ 9 : Corporative Identity Prism
ที่มา : Kapferer (2008)

องค์ประกอบของชื่อเสียงองค์กร
การรับรูอ้ งค์กรนัน้ มีความสาคัญ เนื่องจากเป็ นการตอบสนองของผูบ้ ริโภคหรือลูกค้า
ที่ ใ ห้ค วามสนใจ และสามารถแข่ ง ขัน ในตลาดต่ อ ไปได้ ซึ่ ง ในหลายๆ องค์ก รนั้น ได้มี ก ารใช้
งบประมาณจานวนมากในการสร้างภาพลักษณ์ไปพร้อมกับการรับรู ข้ ององค์กรเพื่อให้สามารถ
จดจาลักษณะและจุดเด่นขององค์กรได้ และสามารถพัฒนาภาพลักษณ์ท่ีมีจุดแข็งให้เกิดการรับรู ้
มากขึน้ และเกิดเป็ นคุณค่าขององค์กรต่อได้
การรับรูข้ ององค์กรนัน้ ประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่ (Umar Farooq,
2019)
1. ความน่ าเชื่ อถื อ (Trust) ผู้บริโภคจะทาการไว้วางใจองค์กรที่มี ช่ื อเสียงและ
มีความน่าเชื่อถือมากกว่า ไม่ใช่องค์กรที่ใช้วิธีลดั ในการสร้างชื่อเสียงเพียงอย่างเดียว ซึ่งองค์กรเล็ก
ที่ ไ ม่ ไ ด้มี ช่ื อ เสี ย งสามารถสร้า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ได้ ผ่ า นการบริห ารและจัด การภายในองค์ก ร
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หลายครัง้ องค์กรใหญ่ท่ีเคยมีความน่าเชื่อถือ เมื่อเกิดปั ญหาและไม่ได้แสดงออกถึงความเป็ นมือ
อาชีพ ส่งผลให้สญ
ู เสียความน่าเชื่อถือไป และอาจต้องใช้เวลาในการฟื ้ นความน่าเชื่อถือกลับมา
2. ความภักดี (Customer loyalty) องค์กรจะต้องสร้างความมั่นใจในความภักดีท่ี
มีต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งการรักษาชื่อเสียงขององค์กร และการสร้างภาพลักษณ์ให้เป็ นไป
ในทางที่ดีขึน้ อย่างสม่ าเสมอ และตอบรับความคาดหวังของลูกค้าให้เป็ นไปตามที่ต้องการ ทั้ง
ข้อเสนอและส่วนลด หรือกิจกรรมที่สร้างความภักดีและรักษาชื่อเสียงของแบรนด์
3. การแข่งขันของยอดขาย (Higher sales) การขายสินค้านัน้ เชื่อมโยงโดยตรง
กับชื่อเสียงขององค์กร ยิ่งองค์กรมีช่ือเสียงมากขึน้ เท่าไร การแข่งขันของยอดขายจะมากขึน้ เท่านัน้
และสร้างชื่อเสียงได้อย่างรวดเร็ว การแข่งขันดังกล่าวจะทาให้ผบู้ ริโภคเห็นว่าองค์กรนัน้ ๆ มีความ
น่าสนใจและน่าดึงดูด ทาให้องค์กรต่างๆ พยายามสร้างชื่อเสียงและสร้างการรับรู ใ้ นวงกว้างให้
มากขึน้
4. ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) จากยอดขายที่ทา
ให้เห็นถึงชื่อเสียงขององค์กรแล้ว การได้เปรียบในการแข่งขันและชิงพืน้ ที่ส่วนแบ่งของสินค้าหรือ
องค์กรประเภทเดียวกันได้ เป็ นเป้าหมายที่หลากหลายองค์กรได้ตงั้ ไว้ เพราะหากสามารถทาให้ทุก
คนรูจ้ ักองค์กรมากขึน้ เท่าไร ความได้เปรียบจะมีมากขึน้ เท่านัน้ หลายๆ องค์กรจึงต้องรักษาฐาน
ลูกค้าเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ
5. การบอกต่อ (Word of Mouth) หลายๆ องค์กรนัน้ ใช้กิจกรรมหรือแคมเปญเพื่อ
ทาให้เกิดการบอกต่อถึงองค์กร แต่ส่วนใหญ่กิจกรรมต่างๆ เหล่านีม้ กั จะไม่ประสบผลสาเร็จเท่าไร
นัก แต่จ ะเป็ นสิ่ งที่ดีกว่าหากผู้บ ริโภคบอกต่อองค์กรหรือผลิตภัณ ฑ์ด้วยตนเอง ผ่านการรักษา
ชื่อเสียง การรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าและผูบ้ ริโภค ซึ่งการบอกต่อนั้นจะทาให้เกิดข้อ
ได้เปรียบในตลาด และถือว่าผูบ้ ริโภคนึกถึงองค์การของเราเป็ นอันดับแรกๆ เช่นกัน
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ภาพประกอบ 10 : องค์ประกอบของการรับรูช้ ่ือเสียงองค์กร
ที่มา : Umar Farooq (2019)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
วิ ชัย วงษ์ ใหญ่ (2558) ได้ให้ค วามหมายของการประชาสัม พั น ธ์ห ลัก สูต ร คื อ การ
วางแผนการสื่อสารสองทางเพื่อให้ความรู ้ เสริมสร้างความรู ส้ ึกดีต่อหลักสูตร พร้อมป้องกันและ
แก้ไขความเข้าใจผิดที่อาจให้เกิดความขัดแย้งต่างๆ โดยมีรายละเอียด 6 ข้อ ได้แก่
1. กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุสิ่งที่ตอ้ งการประชาสัมพันธ์ไว้อย่างชัดเจน ว่าต้องการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสิ่งใด และต้องการให้เข้าใจในส่วนใดของหลักสูตรบ้าง
2. กาหนดกลุ่ม เป้าหมาย โดยจะต้องระบุไว้ให้ชัด เจนว่ากลุ่ม เป้าหมายคือใคร มี
ภู มิ ห ลั ง หรื อ การศึ ก ษาอย่ า งไรบ้า ง รวมทั้ ง พื ้น ฐานทางด้า นกายภาพ ทั้ง สัง คม เศรษฐกิ จ
วัฒนธรรม ทัศนคติ และผูน้ าทางความคิดที่มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ข่าวสารไปสูก่ ลุม่ เป้าหมาย
3. ก าหนดหั ว เรื่ อ งในการสื่ อ สาร ซึ่ ง ควรก าหนดให้ แ น่ น อนว่ า จะเน้ น การ
ประชาสัม พันธ์หรือสื่อสารไปในทิศทางใด ตลอดจนกาหนดข้อความหรือสัญ ลักษณ์ท่ีสามารถ
เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
4. กาหนดระยะเวลาในการสื่อสาร จะต้องมีการกาหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้เนือ้ หาหรือการประชาสัมพันธ์เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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5. กาหนดช่องทาง สื่อ และเทคนิคต่างๆ ทาให้เห็นถึงภาพรวมทัง้ หมดว่าสื่อที่ใช้งาน
มีช่องทางใดหรือสื่อใดบ้าง เพื่อให้การสื่อสารสามารถนาเสนอด้วยเทคนิคเหมาะสมกับช่องทางที่
สื่อเผยแพร่
6. กาหนดงบประมาณ โดยจะต้องกาหนดงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการอย่าง
ชัดเจน เพื่อควบคุมทรัพยากรให้คมุ้ ค่าและเหมาะสม
นอกเหนือจากขัน้ ตอนข้างต้น การดาเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนั้นสามารถแบ่ง
ลักษณะกิจกรรมออกเป็ น 3 รูปแบบ ได้แก่
1. การประชาสัม พันธ์ภ ายใน เป็ นการสร้างความเข้าใจกับกลุ่ม เป้าหมายภายใน
สถาบันหรือภายในหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนในการเผยแพร่ขอ้ มูลที่ถูกต้องให้กับบุคลากรภายใน
ลดความขัดแย้งที่เกิดจากความไม่เข้าใจในการปฏิบตั ิงาน
2. การประชาสัมพันธ์ภายนอก เป็ นการสร้างความเข้าใจอันดีกบั กลุ่มเป้าหมายนอก
หน่วยงาน เช่น ประชาชน โดยสามารถจัดทาผ่านการเผยแพร่ข่าวสารไปยังสื่อมวลชนประเภท
ต่างๆ เพื่อให้กลุม่ เป้าหมายเกิดความรู ้ ความเข้าใจที่ถกู ต้องเกี่ยวกับหลักสูตร
3. การประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ เป็ นการประชาสัมพันธ์ท่ีถกู สร้างขึน้ ใหม่ให้เหมาะสม
กับรูปแบบกิจกรรม หรือวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และสามารถติดต่อกับกลุม่ เป้าหมายได้ทนั ที

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อใหม่
พสนันท์ ปั ญญาพร (2555) ได้ให้ความหมายของสื่อใหม่ไว้ว่า เป็ นสื่อที่เอือ้ ให้ผูส้ ่งสาร
และผูร้ บั สารสามารถทาหน้าที่ได้พร้อมกัน ถือว่าเป็ นการสื่อสารสองทาง อีกทัง้ ยังสามารถใช้งาน
ได้หลายรูปแบบ เช่น ภาพ เสียง และข้อความไปพร้อมกัน จากการนาเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในสื่อเดิม
พัฒนาเข้ากับระบบเทคโนโลยีสมั พันธ์ กลายเป็ นสื่อแบบผสม (Multimedia) สามารถตอบโต้ หรือ
มีปฏิสมั พันธ์ได้จากการสื่อสารดังกล่าว
โดยสื่อใหม่ ถือเป็ นการสื่อสารผ่านรูปแบบดิจิทลั โดยมีอิสระในการสร้างสรรค์เนือ้ หาถึง
5 ประการ ได้แก่ (เวอร์ไทม เคนท์, 2551)
1. เป็ น อิ ส ระจากข้อ จากัด ทางด้า นเวลา (Freedom from Scheduling) เนื่ อ งจาก
เนื ้อ หาต่ า งๆ นั้น ผู้รับ สารสามารถบริโภคได้ทุ ก เวลาตามที่ ผู้รับ สารและผู้ส่ ง สารสะดวก ไม่
จาเป็ นต้องรอเวลาที่กาหนดเท่านัน้
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2. อิ ส ระจากข้อ จ ากั ด ด้า นพรมแดน (Freedom from Geological Boundaries)
เนือ้ หาในสื่อใหม่นนั้ สามารถรับข้อมูลได้จากทั่วโลก ในหลากหลายรูปแบบ ทาให้ผบู้ ริโภคสามารถ
เลือกรับเนือ้ หาได้ในหลากหลายรู ปแบบจากทุกประเทศ ตามความสนใจและความต้องการของ
ผูร้ บั สาร
3. อิ ส ระจากข้อ จ ากั ด ด้า นขนาด (Freedom to Scale) ด้ว ยเทคโนโลยี ท่ี มี อ ยู่ ใ น
ปั จจุบนั ทาให้การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึน้ อุปกรณ์เล็กลง ซึ่งสื่อใหม่ทาให้
เนือ้ หาและการสื่อสารเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆ และสามารถเลือกได้ว่าจะเป็ นเนือ้ หาเฉพาะกลุ่ม หรือ
สามารถเผยแพร่ท่วั โลกได้
4. อิส ระจากข้อจ ากัด ด้านรู ป แบบ (Freedom from Formats) ผู้ส่ง สารสามารถพ
เลือกรูปแบบและวิธีการในการนาเสนอได้อย่างไร้ขีดจากัด ไม่ตอ้ งมีลกั ษณะตายตัวเหมือนสื่อเดิม
ทาให้สามารถสร้างสรรค์เนือ้ หาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และผูร้ บั สารจะสามารถเลือกได้ว่า
ต้องการบริโภคเนือ้ หาแบบใด
5. อิสระจากยุคนักการตลาดสร้างเนือ้ หามาสู่ยุคนักบริโภคริเริ่มสร้าง และควบคุม
เนือ้ หาเอง (From Marketer-Driven to Consumer-Initiated, Created and Controlled) ถื อเป็ น
ข้อสาคัญ ของการมีสื่อใหม่ เนื่องจากสามารถทาให้ผูร้ บั สารกลายเป็ นผูส้ ่งสารได้ แสดงออกซึ่ง
ความเห็นและทัศนคติได้ อีกทัง้ ยังสามารถเลือกรูปแบบการนาเสนอเนือ้ หาได้เอง แตกต่างจากสื่อ
เดิมที่ตอ้ งมีระเบียบหรือระบบที่ถกู ควบคุม
จากข้อมูลข้างต้นนัน้ ทาให้เห็นว่า การที่สื่อใหม่เข้ามามีบทบาทในการนาเสนอเนือ้ หานัน้
ทาให้ผูร้ บั สารและผูส้ ่งสารสามารถเลือกบริโภคเนือ้ หาได้ตรงตามความต้องการของตนเอง โดยไร้
การควบคุม อีกทั้งการผลิตผ่านอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น คอมพิวเตอร์, โทรศัพ ท์เคลื่อนที่ ที่เข้าถึงได้
ง่ายดายและมีประสิทธิภาพมากขึน้
สาหรับ Social Media นัน้ ไม่ได้มีแหล่งกาเนิดที่ชดั เจน โดยคาดว่ากาเนิดในช่วงปี 2533
จาก Silicon Valley พื ้น ที่ ตั้ง ส านัก งานเทคโนโลยี ท่ี ส าคัญ ระดับ โลกทางด้า นเหนื อ ของมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ซึ่งรูปแบบการใช้งานเริ่มต้นมาจากเว็บไซต์ Usenet ที่สามารถแสดงข้อความได้ และ
มีลักษณะคล้ายกับเว็บบอร์ดที่ตงั้ กระทูแ้ สดงความคิดเห็นได้ (Jeff Bercovici, 2010) ซึ่ง Social
Media หรือสื่ อสัง คมออนไลน์นั้น มี การพัฒ นามาจากโครงสร้างของ Web2.0 โดยพัฒ นาจาก
World Wide Web ที่เป็ นเพียงการสร้างเนือ้ หาจากผูส้ ่งสารเพียงฝ่ ายเดียว ให้ผู้รบั สารสามารถ
สร้างเนือ้ หาหรือปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยเรียกการขับเคลื่อนการสร้างเนือ้ หาจากผูใ้ ช้งานนี ้
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ว่า User-Generated Content (UGC) ซึ่ง Social Media นั้นมี การแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ตาม
การนาเสนอเนือ้ หาและปกป้องข้อมูลผูใ้ ช้งาน คือ (Kaplan & Haenlein, 2010)
1. Media Richness หมายถึง แพลตฟอร์มที่กาหนดว่าผูใ้ ช้งานสามารถใช้งานหรือ
แสดงข้อมูล ใดภายในแพลทฟอร์ม นั้นๆ ได้บ้าง เช่ น Facebook ที่สามารถทาได้ครอบคลุม ทุก
รูปแบบ ทัง้ การแสดงความคิดเห็นผ่านข้อความ, รูปภาพ, วีดีโอ และเสียง
2. Self-Presentation หมายถึง แพลตฟอร์มที่เปิ ดพืน้ ที่ให้ผใู้ ช้งานสามารถตัง้ ค่า หรือ
กาหนดสิทธิ์ได้ว่าต้องการเปิ ดเผยตัวตนได้มากเพียงใด เช่น Twitter ที่สามารถสร้างเป็ นตัวตนใดก็
ได้ หรือ Instagram ที่สามารถแสดงสิ่งที่พ บเจอในแต่ละวัน ผ่านรู ปภาพตามที่ผูใ้ ช้งานอยากจะ
เปิ ดเผยข้อมูล

แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการศึกษาต่อ
ทิพ ย์พ รรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา (2526) ได้กล่าวถึงเหตุจูงใจในการศึกษาต่อว่า แต่ละ
บุคคล จะมีเหตุจูงใจที่แตกต่างกันออกไปตามวัย ฐานะ และโอกาส โดยวัยรุ่นตอนปลายและวั ยที่
กาลังเข้าสู่ผูใ้ หญ่ ตอนต้น ช่วงอายุระหว่าง 16-25 ปี จะให้ความรู ส้ ึกนึกคิดไปถึงหารเรียนในอีก
รูปแบบที่แตกต่างจากวัยเด็กที่เรียนเพราะผูป้ กครองให้เรียน โดยในวัยนีจ้ ะเริ่มมองเห็นแนวทาง
ชี วิต ที่ ได้เห็ น จากบุ ค คลรอบข้าง เริ่ม มี ค วามรับ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ ภาระครอบครัวด้า นต่ า งๆ ที่
นอกเหนือจากตัวเอง ได้เห็นปั ญหาชีวิตในมุมมองที่โตขึน้ ทัง้ จากตนเอง หรือเพื่อน หรือญาติพ่ีนอ้ ง
ทาให้การเลือกเรียนในช่วงอายุนีม้ ี การเลือกเรียนตามค่ านิยม มีการสนับสนุนจากครอบครัวให้
เรียนได้ถึงระดับสูงสุดเท่าที่สามารถอานวยได้
เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ (2541) ได้กล่าวถึงเหตุจูงใจในการศึกษาว่า ขึน้ อยู่กบั หลายปั จจัย
แต่มี 5 ปั จจัยหลักที่สนับสนุนเพื่อ การศึกษาต่อ คือ สถานภาพทางเศรษฐกิจของสังคมที่แตกต่าง
กัน, ทุนทรัพย์ท่ีใช้ในการศึกษามากหรือน้อยกว่ากัน, คุณภาพของการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน,
ภูมิลาเนาของสถานที่ศึกษาที่อยู่ในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค, ความมีช่ือเสียงของสถานศึกษาที่
แตกต่างกัน
แรงจูงใจที่ส่งผลหรือมีอิทธิพลโดยตรงต่อการศึกษา คือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ซ่ึงอยู่ในตัว
ของมนุษย์ทุกคน เป็ นความต้องการภายในจิตใจที่ตอ้ งการเอาชนะอุปสรรค ต้องการเอาชนะหรือ
ฝ่ าฟั นความยากให้ประสบความสาเร็จ รวมทัง้ เป็ นความปรารถนาที่อยากให้ได้ทดลองทาสิ่งใหม่ๆ
ให้ส าเร็จ ได้ภ ายในเวลาอัน สั้น รวมทั้ง ผู้ท่ี มี แรงจู งใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ ในตัวที่ ต้อ งการบรรลุส าเร็จ ใน
การศึกษาจะพยายามค้นคว้าให้สงู ขึน้ ไป (รังรอง สีทองดี, 2535)
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ข้อมูลวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เป็ น 1 ใน 20 วิทยาลัยและคณะที่เปิ ดทาการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ ก่อตัง้ เมื่อ 7 กรกฎาคม 2549 โดยมี
เป้าหมายในการสร้างดุล ยภาพการสื่อสาร ตลอดจนการสร้างและพัฒ นาบุคลากรที่ สามารถ
ควบคุมและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อสารที่มีบทบาทต่อสังคม อาศัยมิติการบูรณา
การศาสตร์ดา้ นการสื่อสาร คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี การจัดการเชิงธุรกิจ ศิลปะการออกแบบ และ
ความสามารถทางด้านภาษาเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างมิติองค์ความรู ท้ ่ีทันสาหรับยุคสมัยมากยิ่งขึน้
(วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2563)
สถานที่ตงั้ และสถานที่ทาการเรียนการสอน อยู่ในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ใน
เขตใจกลางเมืองที่มีบริษัทและอุตสาหกรรมทัง้ ทางด้านบันเทิง การสื่อสาร และเทคโนโลยีอยู่เป็ น
จานวนมาก อีกทัง้ ยังเดินทางได้สะดวกผ่านการเดินทางสาธารณะทุกรูปแบบ
ปั จจุบันเปิ ดทาการเรียนการสอนทั้งรู ปแบบปริญ ญาตรี 3 หลักสูตร และปริญญาโท 2
หลักสูตร (ฝ่ ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม, 2563)
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมสื่อสารสังคม) ประกอบไปด้วย 3 วิชาเอก
คือ วิช าเอกการออกแบบสื่ อปฏิ สัม พันธ์และมัลติมี เดีย , วิช าเอกการจัดการธุรกิจ ไซเบอร์ และ
วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
2. หลัก สูต รศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต (ภาพยนตร์แ ละสื่ อ ดิ จิ ทั ล ) ประกอบไปด้ว ย 3
วิช าเอก คือ วิชาเอกการผลิ ตภาพยนตร์และสื่อดิจิ ทัล , วิช าเอกการแสดงและกากับ การแสดง
ภาพยนตร์ และ วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสาร) ประกอบไปด้วย 4 วิชาเอก
คือ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว, วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ, วิชาเอกการสื่อสารเพื่อ
การจัดการนวัตกรรม และ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์
4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การออกแบบเพื่อธุรกิจ)
5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร) ประกอบไป
ด้วย 3 กลุ่มวิชาเอก คือ วิชาเอกการสื่อสารสุขภาพ, วิชาเอกภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั และวิชาเอก
นวัตกรรมสื่อสาร
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งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา มีผูศ้ ึกษา
ดังนี ้
รจเรข สายคา และวัฒนา พัดเกตุ (2562) ได้ดาเนินการศึกษาปั จจัยในการตัดสินใจเลือก
เข้า ศึ ก ษาต่ อ ในระดับ อุด มศึก ษาของนัก เรีย นระดั บ มัธ ยมศึก ษาตอนปลายในเขตภาคเหนื อ
ตอนล่าง และพบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อมากที่สดุ คือปั จจัยด้านระบบการ
สอบคัดเลือก รองลงมาคือด้านสภาพแวดล้อม และด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา / แหล่งเงินทุน /
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามลาดับ อาจมาจากสาเหตุท่ีนกั เรียนส่วนใหญ่มีความกังวลถึงความยากง่ายใน
การรับนิ สิตนักศึกษาเช้าของแต่ล ะสถาบัน จึงมี ความคิดเห็นว่าอาจมี ทางเลือกในการรับ นิสิต
นักศึกษาเข้าหลายที่จะมีโอกาสในการศึกษาต่อมากที่สุด ในส่วนปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมนั้น
พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังว่าหากเข้ามาศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึ กษาแล้วจะต้องมีความ
พร้อมในด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อให้สามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ผลสาเร็จ อีกทัง้ ห้องสมุดนัน้ ส่งผลมากที่สดุ เพราะนักเรียนคาดหวังในการศึกษาหาความรูเ้ พิ่มเติม
ผ่านตาราและเอกสารต่างๆ ที่สามารถนามาประกอบการเรียนและการค้นคว้ านอกห้องเรียน ใน
ส่วนของทุนการศึกษานัน้ ส่งผลต่อปั จจัยในการศึกษาต่อ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาจาก
ครอบครัวที่ รายได้น้อ ย อยู่ในช่ วง 10,001 – 20,0000 บาทต่ อเดื อน และประกอบอาชี พ ด้า น
เกษตรกรรมเป็ น ส่วนใหญ่ ทั้งนี ้ คณะและมหาวิทยาลัย ควรมุ่งประชาสัม พันธ์ เผยแพร่ การจัด
อันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยนเรศวรเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารบน
เว็บไซต์หรือหน่วยงานเผยแพร่ขอ้ มูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ด้รบั การตอบรับจากนักเรียนและผู้
มีสว่ นได้เสียเป็ นอย่างมาก พร้อมทัง้ มุ่ง จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาและซ่อมบารุงอุปกรณ์สาหรับ
การเรียนการสอน ปรับปรุงห้องสมุดให้มีความทันสมัย มุ่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงประเด็นเหล่านี ้
และเป็ นข้อมูล ในการประชาสัม พันธ์ม หาวิทยาลัย รวมทั้งการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการได้งานทา
อาชี พ หลัง จบการศึก ษา ตลอดจนอาชี พ ที่ น่ าสนใจของศิ ษ ย์เก่ า เนื่ อ งจาสาขาวิช าของคณะ
มนุษยศาสตร์ยงั มีผสู้ นใจไม่มากนักเนื่องจากคิดว่าเป็ น ศาสตร์ท่ียากต่อการศึกษา ดังนัน้ อาชีพจึง
เป็ นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจให้เลือกเข้าศึกษาต่อมากยิ่งขึน้
กิติพร พุทธิขนั ธ์ (2546) ได้ศึกษาถึงระดับแรงจูงใจและปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจที่ทาให้
นักเรียนพยาบาลกองทัพบก เลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก พบว่า นักเรียนพยาบาลกองทัพบกส่วนใหญ่ มีระดับแรงจูงใจในการเข้ารับ
การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกอยู่ในระดับมาก โดยใน
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ด้านความต้องการความสาเร็จในชี วิตนั้นมี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาเป็ นด้านความ
ต้องการความมั่นคงหรือความปลอดภัย ด้านความต้องการการยกย่อง ด้านความต้องการทาง
สังคม และด้านความต้องการด้านร่างกายเป็ นหลัก ตามลาดับ โดยปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจ ได้แก่
อายุ ภูมิลาเนาเดิม สภาพแวดล้อมครอบครัว รายได้รวมของครอบครัวเฉลี่ยรายเดือน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีย นในชั้น มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย วิธี ก ารประชาสัม พัน ธ์ข้อมูล ข่ าวสารของวิท ยาลัย
พยาบาลกองทัพบกและความคิดเห็นที่มี ต่อวิธีการคัดเลือกพบว่ามี ผลต่อแรงจูงใจในการเลือก
ศึกษาต่อของนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
ธัญ ชนก แสงส่ง (2549) ได้ศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณ ฑิตของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า นักศึกษาที่มีเพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณ ฑิ ตที่ไม่ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยหากนักศึกษามี
ทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่ดีมากขึน้ ก็จะมีแรงจูงในในการเข้า
ศึก ษาต่ อ ด้า นการพั ฒ นาตั วเองมากขึ น้ ด้ว ย ซึ่ง นัก ศึ ก ษาที่ มี แ หล่ ง ข้อ มูล ที่ ไ ด้รับ ต่ างกัน จะมี
แรงจูง ใจในการเข้าศึก ษาต่ อ หลัก สูต รบริห ารธุ รกิ จ มหาบัณ ฑิ ต ด้านสัง คมและด้า นสถาบัน ที่
แตกต่างกัน ด้านความต้องการของตลาดแรงงานมีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณ ฑิต ด้านอาชีพมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อมี
ความต้อ งการของตลาดที่ ม ากขึ น้ ก็ จ ะมี แ รงจูง ใจในการเข้า ศึ ก ษาต่ อ หลัก สูต รบริห ารธุ รกิ จ
มหาบัณฑิตอีกด้วย ส่วนความคาดหวังของผูป้ กครองมีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการเข้าศึกษา
ต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ด้านการพัฒนาตนเองและด้านสังคม มีความสัมพันธ์กันใน
ทิศทางเดียวกัน คือ เมื่อนักศึกษามีการรับรูเ้ กี่ยวกับความคาดหวังของผูป้ กครองที่มีต่อตัวผูต้ อบ
แบบสอบถามมากขึน้ ก็จะมีแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิตด้าน
การพัฒนาตนเองและด้านสังคมมากขึน้ ด้วย
ณัชชา สุวรรณวงศ์ (2560) ได้ศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจาปี
การศึกษา 2560 พบว่า ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมี ค่าเฉลี่ยมากที่สุด เนื่องจาก
นัก เรีย นและนัก ศึกษาให้ค วามส าคัญ จากภาพรวม โดยเฉพาะภาพลัก ษณ์ของมหาวิท ยาลัย
เนื่องจากเป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีช่ือเสียงมานานและมีระบบการรับนักศึกษาแบบโควตาและ
รับตรง อีกทัง้ หลักสูตรยังตรงตามความต้องการของนักเรียนและนักศึกษา ตรงกับความชอบและ
ความถนัดของตนเอง และด้านชื่อเสียงที่ได้รบั การยอมรับจากตลาดแรงงาน นักเรียนและนักศึกษา
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มีความเชื่อมั่นว่าหากจบการศึกษาแล้วจะเป็ นที่รูจ้ ักในวงการของผูป้ ระกอบอาชีพในสาขาวิชา
เดียวกับผูท้ ่ีจบจากมหาวิทยาลัยอื่น ในส่วนของเหตุผลส่วนตัวนัน้ รุ่นพี่มีความสาคัญในการเป็ น
แหล่งกระจายข้อมูลเบีอ้ งต้น รวมทัง้ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ ส่วนเพื่อนสนิท
เป็ นอิทธิพลด้านความนิยมในการเลือกเข้าเรียน
เสรี สิงห์โงน และ สาลินี จันทร์เจริญ (2018) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
เข้าศึ ก ษาต่ อ หลัก สูต รวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าจิ ต วิท ยาเด็ ก วัย รุ่น และครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า เหตุผลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อมากเป็ นอันดับหนึ่งคื อ
ด้านความภาคภูมิใจ รองลงมาคือด้านหลักสูตรและวิชาการ ด้านความคาดหวังในอนาคต และ
ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีผ ลการเปรียบเทียบปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สาขาวิชาที่จ บ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับคะแนนเฉลี่ย ประสบการณ์ การทางาน รายได้ สถานภาพสมรส
ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านอายุท่แี ตกต่างกัน
กิตติชยั เกษมศานติ์ (2014) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกมหาวิทยาลัยรัฐบาล
ของนักเรียนมัธยมปลายในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ชื่อเสียงของสถาบัน ภาพลักษณ์ และการ
ประชาสัมพันธ์ท่ีดี เป็ นตัวแปรที่สมั พันธ์กัน โดยเฉพาะในธุรกิจบริการและการศึกษา ในเรื่องของ
การประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์และชื่อเสียงเป็ นสิ่งที่สาคัญที่สดุ เนื่ องจากการบริการนัน้ เป็ นสิ่งที่
จับต้องไม่ได้ไม่เหมือนสินค้าชนิดอื่นๆ การประชาสัมพันธ์ท่ีดีจะทาให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดี และเมื่อ
ทาได้ดีอย่างต่อเนื่องจะทาให้เกิดชื่อเสียงที่ดีตามมาเป็ นลาดับ ในด้านการความประทับใจส่วนตัว
เป็ นเหตุผลในการเลือกและมีอิทธิพลในธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับการบริการและการศึกษา ซึ่งเป็ นตัว
แปรที่จ ะเกิดหลังสุด จากตัวแปรอื่นๆ ส่วนคุณ ภาพทางวิช าการและคุณ ภาพของอาจารย์ เป็ น
เหตุผลที่นกั เรียนเลือกสอบเข้า มักเป็ นตัวแปรสาคัญอันดับ ต้นๆ จากการวิจยั เสมอ ด้านอุปกรณ์ท่ี
ทันสมัยจะเป็ นสิ่งที่สร้างความได้เปรียบเพราะนักศึกษาสามารถฝึ กฝนเพื่อใช้อปุ กรณ์ต่างๆ ในการ
เรียนและเป็ นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเองเมื่อจบการศึกษา ด้านอิทธิพลจากคนรอบข้าง เช่น พ่อ
แม่ และการแนะแนวจากโรงเรียน เป็ นอีกหนึ่งตัวแปรที่สาคัญและมีอิทธิพลมากที่สุดในการเลือก
มหาวิทยาลัยของนักเรียน แต่ขณะที่ตวั แปรอิทธิพลจากเพื่อนไม่ใช่สิ่งที่ทาให้นกั เรียนเลือกสอบเข้า
ในด้านสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ตัวแปรนีก้ ลับไม่ใช่เหตุผลในการเลือกสอบเข้าของนักเรียน
ด้านรายได้และการท างานหลัง ส าเร็จ การศึก ษา คื อตัวแปรที่ ท าให้เลือ กมหาวิท ยาลัยเช่ น กัน
เนื่องจากทาให้มี โอกาสมากกว่าในการทางานกับบริษัทที่ดีหลังจบการศึกษา ด้านค่านิยมของ
สังคม และด้านสวัสดิการนัน้ ไม่ใช่ตัวแปรหลักที่ทาให้เด็กนักเรียนในพืน้ ที่กรุงเทพมหานครเลือก
เรียนมหาวิทยาลัย
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ไกรสิงห์ สุดสงวน (2017) ได้ศึกษา การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจคือด้านภาพรวม รองลงมาในส่วนด้านสถาบัน ด้านเหตุผลส่วนตัว
และด้านเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน (2557) ได้ศึกษา การศึกษาปั จจัยที่มี ผลต่อการเลือกเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า ปั จจัยด้าน
หลักสูตรส่งผลต่อการเลื อกเรียนในระดับอุดมศึกษามากที่สุด รองลงมาคือปั จจัยด้านอาจารย์
ผูส้ อน และปั จจัยด้านสวัสดิการและการบริการ ทั้ งนีห้ ากจาแนกตามเพศ ก่อนเข้าเรียนและหลัง
เรียน มีความเห็นของปั จจัยที่ไม่สอดคล้องกัน กล่าวคือ ก่อนเข้าเรียนจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปั จ จัยด้านภาพลักษณ์ข องมหาวิทยาลัย เป็ นปั จ จัยแรก ส่วนหลังเข้าเรียนจะมี ค วามเห็น ด้ าน
อาจารย์ผสู้ อนเป็ นปั จจัยหลัก แต่เมื่อจาแนกตามคณะที่สงั กัดมีความเห็นของปั จจัยที่สอดคล้องกัน
เป็ นส่วนใหญ่ กล่าวคือ ด้านหลักสูตรและด้านอาจารย์ผู้สอนคือปั จ จัยในการเลือกเรียนต่อใน
ระดับอุดมศึกษา
เอนก ณะชัย วงค์ (2014) ได้ศึก ษา ความคาดหวัง และความต้อ งการของนัก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต่อบทบาทอาจารย์ท่ีปรึกษา พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุด คือการ
ตั ด สิ น ใจศึ ก ษาต่ อ ด้ว ยตนเอง และการตั ด สิ น ศึ ก ษาต่ อ โดยบิ ด ามารดา โดยปั จ จั ย ภายใน
มหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ หลักสูตรการสอน
ระดับปริญญาตรีท่มี ีหลากหลายวิชาให้เลือก และอาจารย์ท่สี อนใจมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่มี
ความรู ค้ วามสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ ส่วนปั จจัยด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการ
แข่งขันที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่มีหลักสูตรที่เป็ นวิชาชีพ
สามารถหาอาชีพที่ตรงความต้องการได้หลังสาเร็จการศึกษา
สมัย พันธ์สอาด (2553) ได้ศึกษา แรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต พบว่า นักศึกษามีแรงจูงใจในการเลื อกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญ ญาตรี ด้านเหตุผ ลส่วนตัว ด้านลักษณะของสถาบัน ด้านความสภาพแวดล้อมและความ
สะดวกของหอพัก ภายในมหาวิท ยาลัย ด้านสัง คม ด้านเศรษฐกิจ และด้านบุค คลที่ เกี่ ยวข้อ ง
ตามลาดับ โดนนักศึกษาชายและเพศหญิงมีแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่างกัน ในด้านลักษณะ
ของมหาวิทยาลัย และด้านความสภาพแวดล้อมและความสะดวกของหอพักภายในมหาวิทยาลัย

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย

วิธีการศึกษา
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั จะดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี ้
1. การกาหนดประชากรและการสุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดเก็บและการวิเคราะห์ขอ้ มูล

การกาหนดประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั เชิงคุณภาพนี ้ คือ ผูบ้ ริหารจากเว็บไซต์ท่ีทรงอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจของนักเรียนต่อการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยไทย ทัง้ หมด 5 เว็บไซต์ ที่มีการเผยแพร่
ข่าวการศึกษาและการเข้าศึกษาต่อของแต่ละสถาบันทัง้ ภาครัฐและเอกชน อย่างน้อย 2 ปี และมี
ผูต้ ิดตามผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากกว่า 100,000 คนขึน้ ไปอย่างน้อยช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
ได้แก่ Dek-D, Eduzones, Admission Premium, ทรูปลูกปัญญา และแคมป์ ฮับ
2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณนี ้ คือ กลุ่มนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อใน
ระดับ ปริญ ญาตรีท่ี วิท ยาลัย นวัต กรรมสื่ อสารสังคม มหาวิท ยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ ประกอบ
ไปด้วย กลุ่มนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย, กลุม่ นักเรียนอาชีวศึกษา (ปวช) และกลุ่มนักเรียน
ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาจากต่างประเทศ (เช่น GED, GCE หรือ IB)
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยวิจัยเชิงคุณ ภาพในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์
กาหนดของผูใ้ ห้สัม ภาษณ์ โดยต้องเป็ น ผูบ้ ริหารจากเว็บไซต์ท่ีทรงอิทธิพ ลต่อการตัดสินใจของ
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นักเรียนต่อการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยไทย ที่มีการเผยแพร่ข่าวการศึกษาและการเข้าศึกษาต่อ
ของสถาบันการศึกษาทัง้ ภาครัฐและเอกชน อย่างน้อย 2 ปี และมีผูต้ ิดตามผ่านสื่อสังคมออนไลน์
มากกว่า 100,000 คนขึน้ ไปอย่างน้อยช่องทางใดช่องทางหนึ่ง จานวน 5 เว็บไซต์ ได้แก่ Dek-D,
Eduzones, Admission Premium, ทรูปลูกปัญญา และแคมป์ ฮับ
โดยเป็ นการเลื อกตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) เนื่องจากมี
วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาข้อ มูล เชิ ง ลึ ก จากบุ ค คลที่ เป็ น ผู้เชี่ ย วชาญและเป็ น ผู้น าความคิ ด ของ
กลุม่ เป้าหมายในปัจจุบนั (ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์ และ ประสพชัย พสุนนท์, 2559)
2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
การหาขนาดตัวอย่างที่ไม่ทราบค่าจานวนประชากรที่แน่นอน กาหนดค่าความเชื่อมั่นที่รอ้ ยละ 95
(Yamane Taro, 1970) โดยทาการแจกแบบสอบถามให้กับ กลุ่มนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญ ญาตรีท่ีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยกาหนด
จากสูตรดังต่อไปนี ้
Z2 pq
n= 2
e
โดยที่

n
Z
P

=
=
=

q

=

e

=

ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
ระดับความเชื่อมั่น
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือสัดส่วนของ
คุณลักษณ์ท่สี นใจในกลุม่ ตัวอย่าง (p)
หรือประชากร (¶)
โอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ ซึ่งเท่ากับ 1-p
ในกรณีของกลุม่ ตัวอย่าง
ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุม่
กลุม่ ตัวอย่าง
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เมื่อแทนที่ค่าจะได้
(1.96)2 (0.5)(1-0.5)

n
=
(0.05)2
n
=
384.16 หรือประมาณ 385 ราย
จากการคานวณได้ผลลัพ ธ์อยู่ท่ี 385 ราย และมีการเพิ่มกลุ่มตัวอย่างอีก 30%
หรือ 115 คน เพื่อทาให้แบบสอบถามนัน้ มีความครอบคลุมมากขึน้ จึงทาให้ขนาดของกลุ่มวิจัยมี
ทัง้ หมด 500 คน ซึ่งการดาเนินการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างจะใช้วิธีการตามขัน้ ตอนดังนี ้

การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผูบ้ ริหารจากเว็บไซต์ท่ีทรงอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
นักเรียนต่อการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยไทย มีการเผยแพร่ข่าวการศึกษาและการเข้าศึกษาต่อของ
สถาบัน การศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างน้อย 2 ปี และมี ผู้ติดตามผ่านสื่อสังคมออนไลน์
มากกว่า 100,000 คนขึน้ ไปอย่างน้อยช่องทางใดช่ องทางหนึ่ง จานวน 5 ท่าน จาก 5 เว็บไซต์
ได้แก่ Dek-D, Eduzones, Admission Premium, ทรูปลูกปัญญา และแคมป์ ฮับ
ดาเนินการวิจยั โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ผ่านคาถาม
แบบปลายเปิ ดแบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Interview Structure) (ประไพพิม พ์ สุธีวสินนนท์ และ
ประสพชัย พสุนนท์, 2559)
2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเป็ นการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างตามจุดประสงค์ในการวิจยั และเป็ นกลุ่มนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ส าหรับ การวิ จั ย ในครั้ง นี ้ เป็ นการใช้วิ ธี ก ารวิ จั ย แบบผสมผสาน (Mixed Methods
Research) โดยการผสมผสานวิธีรวบรวมข้อมูล หลายๆ วิธีเพื่อใช้ในงานวิจัย (วัลนิกา ฉลากบาง,
2529)
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผูบ้ ริหารจากเว็บไซต์ท่ีทรงอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ของนักเรียนต่อการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยไทย จานวน 5 ท่าน จาก 5 เว็บไซต์ ได้แก่ Dek-D,
Eduzones, Admission Premium, ทรูปลูกปัญญา และแคมป์ ฮับ
ดาเนิ น การวิจัยโดยใช้ก ารสัม ภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ผ่ าน
คาถามแบบปลายเปิ ดแบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Interview Structure)
2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
สาหรับการดาเนินการวิจัยเชิงปริมาณ ส ารวจผ่านการแบบสอบถาม (Survey
Research) ประกอบไปด้วย 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็ นแบบสอบถามแบบปลายปิ ด (Close-ended Response Question) และเป็ น
คาถามที่มีหลากหลายคาตอบให้เลือก (Multiple Choices Question) และเป็ นคาถามแบบสารวจ
รายการ (Checklist) โดยทาการเลือกข้อที่เหมาะสมที่สดุ ประกอบไปด้วย
1) อายุ
2) เพศ
3) โรงเรียน
3) ประเภทโรงเรียน
4) จังหวัด
5) แผนการเรียน
6) รายได้เฉลี่ยของครอบครัว (ต่อเดือน)
7) วิชาเอกที่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กศึ ก ษาต่ อ
วิ ท ยาลั ย นวัต กรรมสื่ อ สารสั ง คม มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริน ทรวิ โ รฒ โดยเป็ นการประเมิ น ผล
แบบสอบถามแบบ Likert Scale และวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale) มี 5 ระดับเกณฑ์
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คะแนน และสอดคล้องกับการศึกษาของ รจเรข สายคา และวัฒ นา พัดเกตุ (2562) ประกอบไป
ด้วย
1) ด้านภาพลักษณ์ของวิทยาลัย
2) ด้านสื่อประชาสัมพันธ์
3) ด้านหลักสูตร
4) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
5) ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา
6) ด้านระบบการคัดเลือก
7) ด้านอาจารย์ผสู้ อน
8) ด้านชื่อเสียงและค่านิยม
9) ด้านการแนะแนว / การบอกต่อ
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูส้ ึกหรือข้อแนะนาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
ปั จจั ย ที่ มี ผลต่ อ การเลื อ กศึ ก ษ าต่ อ วิ ท ยาลั ย น วั ต กรรม สื่ อ สารสั ง คม ม ห าวิ ท ยาลั ย
ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ โดยในตอนนี ้จ ะเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด (Open-ended Response
Question) เพื่อให้ผตู้ อบแบบสอบถามสามารถเขียนความรูส้ ึกหรือความต้องการอื่นๆ ได้
ส าหรับ แบบสอบถามในส่ ว นที่ 2 มี ลั ก ษณะของข้อ ค าถามที่ ป ระเมิ น ผล
แ บ บ ส อ บ ถ า ม แ บ บ Likert Scale แ ล ะ วั ด ข้ อ มู ล แ บ บ อั น ต รภ า ค (Interval Scale) มี
5 ระดับเกณฑ์คะแนน ได้แก่ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สดุ และได้กาหนดคะแนน
ดังนี ้ (วิพร เกตุแก้ว, 2562)
5 คะแนน หมายถึง
ระดับความเห็นมากที่สดุ
4 คะแนน หมายถึง
ระดับความเห็นมาก
3 คะแนน หมายถึง
ระดับความเห็นปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง
ระดับความเห็นน้อย
1 คะแนน หมายถึง
ระดับความเห็นน้อยที่สดุ
การกาหนดเกณฑ์ขา้ งต้น สามารถแปลความหมายค่าเฉลี่ยตามการคานวณ
ระดับค่าเฉลี่ย ดังนี ้ (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2555)
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ระดับค่าเฉลี่ย

=
=
=

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่าสุด

(5-1)
5

จานวนชัน้

0.08

จากการค านวณตามสูต รข้างต้น น ามาก าหนดเกณฑ์ในการวัด ระดับ ความ
คิดเห็นได้ตามรายละเอียดนี ้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2530)
- ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00
หมายถึง
ระดับความคิดเห็นมากที่สดุ
- ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20
หมายถึง
ระดับความคิดเห็นมาก
- ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40
หมายถึง
ระดับความคิดเห็นปานกลาง
- ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60
หมายถึง
ระดับความคิดเห็นน้อย
- ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80
หมายถึง
ระดับความคิดเห็นน้อยที่สดุ
โดยสามารถแปลความหมายของการเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ชูศรี วงศ์รตั นะ, 2560)
ได้ดงั รายละเอียดนี ้
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.000 – 0.999
หมายถึง
มีการกระจายของข้อมูลไม่แตกต่างกันมาก
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.000 ขึน้ ไป
หมายถึง
มีการกระจายของข้อมูลแตกต่างกันมาก

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั โดยมีขัน้ ตอนดังนี ้
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
1. ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิดจากหนังสือ บทความวิชาการ และเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่มี ลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ถึงปั จ จัย และ
กาหนดเป็ นกรอบแนวคิดและขอบเขตในการสร้างแบบสัมภาษณ์
2. ศึกษาแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ จากหนังสือ บทความวิชาการ และ
เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แล้วนามาปรับปรุงให้สอดคล้องกับนิยามตัวแปรของงานวิจยั
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3. รวบรวมข้อมูลจากการศึกษา และนาข้อมูลที่ได้มาประมวลผลเป็ นหลักในการ
สร้างข้อคาถามในแบบสัมภาษณ์
4. สร้า งแบบสัม ภาษณ์ เพื่ อ ปั จ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งในการเลื อ กศึก ษาต่ อ วิ ท ยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. นาข้อคาถามในแบบสัมภษณ์ท่ีสร้างเสร็จแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ใน
การประเมิ น ความเที่ ย งตรงเชิ ง พิ นิ จ (Face Validity) ความเหมาะสมของภาษาที่ ใ ช้ ใ น
แบบสอบถาม โดยใช้แบบวัดค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence :
IOC) ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และได้ปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามตามคาแนะนาของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
6. นาแบบสัมภาษณ์ท่ีถูกแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ ผ่านการพิจารณา
และตรวจสอบความถูกต้องอีกครัง้
7. ดาเนินการสัม ภาษณ์กับ ผู้บริหารจากเว็บไซต์การศึกษาทั้งหมด 5 เว็บไซต์
จานวน 5 ท่าน
2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
1. ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิดจากหนังสือ บทความวิชาการ และเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่มี ลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ถึงปั จ จัย และ
กาหนดเป็ นกรอบแนวคิดและขอบเขตในการสร้างแบบสอบถาม
2. ศึกษาแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม จากหนังสือ บทความวิชาการ และ
เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แล้วนามาปรับปรุงให้สอดคล้องกับนิยามตัวแปรของงานวิจยั
3. รวบรวมข้อมูลจากการศึกษา และนาข้อมูลที่ได้มาประมวลผลเป็ นหลัก ในการ
สร้างข้อคาถามในแบบสอบถาม
4. สร้า งแบบสอบถามเพื่ อ ปั จ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งในการเลื อ กศึ ก ษาต่ อ วิ ท ยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. นาข้อคาถามในแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ใน
การประเมิ น ความเที่ ย งตรงเชิ ง พิ นิ จ (Face Validity) ความเหมาะสมของภาษาที่ ใ ช้ ใ น
แบบสอบถาม โดยใช้แบบวัดค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence :
IOC) ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และได้ปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามตามคาแนะนาของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
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6. นาแบบสอบถามที่ถูกแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ ผ่านการพิจารณา
และตรวจสอบความถูกต้องอีกครัง้
7. นาแบบสอบถามที่ถูกแก้ไขปรับปรุงใหม่ ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 40 คน จากนัน้ นาผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น โดยใช้สตู รหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2538) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นตามตาราง 2

ตาราง 2 ผลวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีระดับปริญญาตรีท่วี ิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของวิทยาลัย
ปัจจัยด้านสื่อประชาสัมพันธ์
ปัจจัยด้านหลักสูตร
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา
ปัจจัยด้านระบบการคัดเลือก
ปัจจัยด้านอาจารย์ผสู้ อน
ปัจจัยด้านชื่อเสียงและค่านิยม
ปัจจัยด้านการแนะแนว / การบอกต่อ

จานวนข้อ
คาถาม
8
14
6
5
3
3
3
7
6

ค่าความ
เชื่อมั่น
0.865
0.907
0.804
0.805
0.803
0.829
0.853
0.827
0.883

8. นาแบบสอบถามที่ได้วิเคราะห์ความเชื่อมั่นและปรับปรุงใหม่แล้ว ไปใช้ในการ
สอบถามกับกลุม่ เป้าหมายทัง้ 500 คน
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยนี ้ เป็ น การวิจัยเชิ ง ปริม าณและคุณ ภาพ หรือแบบผสมผสาน (Mixed
Method) โดยใช้ทงั้ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก มุ่งศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องในการเลือก
ศึก ษาต่ อ วิท ยาลัย นวัต กรรมสื่ อ สารสัง คม มหาวิ ท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิ โรฒ โดยมี แหล่ง ข้อ มูล
(Source of data) ที่ใช้ในการวิจยั ทัง้ หมด 2 แหล่ง
1. แหล่ ง ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) เป็ น ข้อ มูล ที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษา
ค้นหาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยต่างๆ หนังสือ บทความวิชาการ และข้อมูลที่มีการ
เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อประกอบการสร้างแบบสอบถาม
2. แหล่ ง ข้ อ มู ล ป ฐมภู มิ (Primary Data) เป็ นข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการตอบ
แบบสอบถามผ่ านการเก็ บ ข้อ มูล จากกลุ่ม ตัวอย่ า ง 500 คน และการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึก โดยมี
ขัน้ ตอนในการดาเนินการดังนี ้
2.1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
1. ด าเนิ น การคัด เลื อ กผู้บ ริห ารจากเว็บ ไซต์ก ารศึ ก ษาและเว็ บ ไซต์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการศึกษา ที่มีการเผยแพร่ข่าวการศึกษาและการเข้าศึกษาต่อของแต่ละสถาบันทั้ง
ภาครัฐและเอกชน อย่างน้อย 2 ปี ขึน้ ไป และมีผูต้ ิดตามผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากกว่า 100,000
คนขึน้ ไปอย่างน้อยช่องทางใดช่องทางหนึ่ง และนามาเรียงลาดับกันจานวน 5 เว็บไซต์
2. ดาเนินการติดต่อกับผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อชีแ้ จงความเป็ นมา วัตถุประสงค์
และแนวทางในการสัม ภาษณ์ พร้อมสอบถามช่องทางการสัม ภาษณ์ (ผ่านทางออนไลน์ หรือ
โทรศัพท์ หรือนัดหมายเพื่อพูดคุย) รวมทัง้ นัดหมายวันเวลาที่สะดวกในการสัมภาษณ์
3. ดาเนินการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ โดยมีการบันทึกเทประหว่าง
การสัมภาษณ์
4. หลัง จากการสัม ภาษณ์ นาเทปบัน ทึกการสัม ภาษณ์ม าดาเนิ นการ
เข้ารหัส ถอดเทปการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อสรุปผลต่อไป
2.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
2.2.1 เตรียมแบบสอบถาม จานวน 500 ชุด เพื่อให้เพียงพอและตรงตาม
จานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ตอ้ งการเก็บข้อมูล
2.2.2 ผู้วิ จัย ชี ้แ จงความเป็ น มา วัต ถุป ระสงค์ และแนวทางในการท า
แบบสอบถามก่อนแจกแบบสอบถามให้ผตู้ อบแบบสอบถาม
2.2.3 ตรวจสอบและเก็ บ รวบรวมแบบสอบถามให้ค รบ 500 คน ผ่า น
ระบบตอบแบบสอบถามออนไลน์
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2.2.4 น าข้อ มู ล จากแบบสอบถามที่ มี ค าตอบสมบู ร ณ์ ค รบถ้ว น มา
ดาเนินการเข้ารหัส และวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อสรุปผลต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
สาหรับการดาเนินการสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบบรรยายและพรรณนา
(Descriptive Analytics) จากการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์และสรุปการสัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆ
โดยบุคคลที่ ให้การสัม ภาษณ์นั้น ได้รับการยอมรับ และถื อเป็ น ผู้มี อิ ทธิ พ ลต่อการตัด สิน ใจของ
กลุม่ เป้าหมาย ผ่านยอดผูต้ ิดตามและการนาเสนอที่มีคณ
ุ ภาพมาเป็ นระยะเวลาหนึ่ง และเกี่ยวข้อง
กับการนาเสนอเนือ้ หาด้านการศึกษาต่อและสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ภาครัฐและเอกชน
2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ใช้การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบไปด้วย การ
แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อวิเคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์
ของกลุม่ ตัวอย่างที่ดาเนินการศึกษา
สาหรับปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย สถิติ t-test และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อสามารถวิเคราะห์ถึง
การเปรียบเทียบทางสถิติของตัวแปร และปั จจัยที่เกิดขึน้ ในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อของ
กลุม่ เป้าหมายได้
ส่วนสุดท้ายคือข้อเสนอแนะอื่นๆ จากแบบสอบถาม ใช้วิธีการสรุปโดยการบรรยาย
เชิงพรรณนา (Descriptive Analytics) จากข้อมูลของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพนื้ ฐานของการวัด ได้แก่
1.1 การหาค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อแปลความหมายของผูต้ อบแบบสอบถาม
1.2 การหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) (Ferguson, 1995) เพื่อแปลความหมายข้อมูล
ด้านต่างๆ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
X̅
โดยที่

=

X̅
แทน
∑ X แทน
N
แทน

∑X

N

ค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
จานวนนักศึกษาในกลุม่ ตัวอย่าง

1.3 การหาค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้ สู ต ร
(Ferguson, 1995)

โดยที่

N ∑ X2 −(∑ X2 )
N(N-1)

S.D.

=

√

S.D.
∑X
∑ X2
N

แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
จานวนนักศึกษาในกลุม่ ตัวอย่าง
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2. สถิติสาหรับวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ ได้แก่
การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่ า (α
Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (Bland & Altman, 1997) มีสตู รดังนี ้
Conbach’s Alpha

=

โดยที่ k
แทน
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ แทน
convariance
̅̅̅̅̅̅̅̅
variance
แทน

k convariance
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ / variance
̅̅̅̅̅̅̅̅
1 + (k-1) convariance
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ / variance
̅̅̅̅̅̅̅̅

จานวนคาถาม
ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนร่วมระหว่างคาถาม
ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนร่วมของคาตอบ

3. สถิติสาหรับการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
3.1 ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มตามตัวแปรเพศ
โดยใช้การวิเคราะห์แบบ t-test (ชูศรี วงศ์รตั นะ, 2560)
t

=

x

x

̅̅̅1 − ̅̅̅2

s2 s2
√ 1 + 2
n n
1

เมื่อ

โดย

2

t
x̅1
x̅2

แทน
แทน
แทน

ค่าสถิติท่ใี ช้พิจารณาใน t - distribution
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2

s1 2
s2 2

แทน

ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1

แทน

ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2

n1

แทน

ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1

n2

แทน

ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2

df

แทน

n1 + n2 - 2
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3.2 ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ ไป
ตามตัวแปรอายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และแหล่งข้อมูลที่ได้รบั โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2557)

เมื่อ

F

=

F

แทน

MSb
MSw

ค่าแจกแจงที่ใช้พิจารณาใน F - distribution

MSb แทน

ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่

MSw แทน

ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กเข้า ศึ ก ษาต่ อ ระดับ ปริญ ญาตรี ที่ วิ ท ยาลัย
นวัต กรรมสื่ อ สารสัง คม มหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิ โรฒ เป็ น การวิจัย แบบผสมผสาน (Mixed
Methods Research) ซึ่งการวิจยั เชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล และการวิจัยเชิง
ปริมาณใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล
สาหรับการวิจัยเชิ งคุณ ภาพ ใช้การเลือกกลุ่ม ตัวอย่างจากผู้บริหารจากเว็บไซต์ท่ีทรง
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักเรียนต่อการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยไทย จานวน 5 ท่าน จาก 5
เว็ บ ไซต์ ได้ แ ก่ Dek-D, Eduzones, Admission Premium, ทรู ป ลู ก ปั ญ ญ า และแคมป์ ฮั บ
ด าเนิ น การวิ จั ย โดยใช้ก ารสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก (In-Depth Interview) ผ่ า นค าถามแบบ
ปลายเปิ ดแบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Interview Structure) ประกอบไปด้วย 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ประวัติเบือ้ งต้นของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับปั จจัยในการเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ส าหรับ การวิ จัย เชิ ง ปริม าณ ส ารวจผ่ า นการแบบสอบถาม (Survey Research) โดย
ผู้วิ จัย ได้ด าเนิ น การแจกแบบสอบถามไปจ านวนทั้ง สิ น้ 790 ชุด และได้รับ แบบสอบถามซึ่ง มี
คาตอบครบถ้วน สามารถนามาใช้ในการประมวลผลได้จานวนทัง้ สิน้ 500 ชุด โดยการประมวลผล
และวิเคราะห์ขอ้ มูลในครัง้ นี ้ ประกอบไปด้วย 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 7 ข้อ
ประกอบไปด้วย อายุ, เพศ, โรงเรียน, ประเภทโรงเรียน, จังหวัด, แผนการเรียน, รายได้เฉลี่ยของ
ครอบครัว (ต่อเดือน) และวิชาเอกที่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ตอนที่ 2 ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กศึ ก ษาต่ อ วิ ท ยาลัย นวัต กรรมสื่ อ สารสัง คม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยนาเสนอในรูป แบบ Likert Scale และวัดข้อมูลแบบอันตรภาค
(Interval Scale) มี 5 ระดับเกณฑ์คะแนน ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ประกอบไปด้วย 9 ด้าน ดังนี ้
- ด้านภาพลักษณ์ของวิทยาลัย 8 ข้อ
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- ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ 14 ข้อ
- ด้านหลักสูตร 5 ข้อ
- ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 5 ข้อ
- ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา 3 ข้อ
- ด้านระบบการคัดเลือก 3 ข้อ
- ด้านอาจารย์ผสู้ อน 3 ข้อ
- ด้านชื่อเสียงและค่านิยม 7 ข้อ
- ด้านการแนะแนว / การบอกต่อ 6 ข้อ
ตอนที่ 3 ความรูส้ ึกหรือข้อแนะนาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเป็ นการสรุปข้อมูลจากการ
แสดงความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบปั จจัยที่ส่งผลต่ อ
การเลื อ กเข้า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ท่ี วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมสื่ อ สารสัง คม มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ รายด้าน จาแนกตามอายุ เพศ ประเภทโรงเรียน แผนการเรียน รายได้เฉลี่ยของ
ครอบครัว (ต่อเดือน) และวิชาเอกที่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

การวิจัยเชิงคุณภาพ
ในส่วนการวิจยั เชิงคุณภาพนี ้ ผูว้ ิจัย ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผูบ้ ริหารจากเว็บไซต์ท่ี
ทรงอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักเรียนต่อการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยไทย จานวน 5 ท่าน จาก 5
เว็บไซต์ โดยมีผลการวิจยั ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลของเว็บไซต์ฯ ทีผ่ ู้เชี่ยวชาญสังกัดและดาเนินการศึกษา
จากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผูบ้ ริหารจากเว็บไซต์ท่ีทรงอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ของนักเรียนต่อการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยไทย ที่มีการเผยแพร่ข่าวการศึกษาและการเข้าศึกษา
ต่อของสถาบันการศึกษาทัง้ ภาครัฐและเอกชน อย่างน้อย 2 ปี ขึน้ ไป และมีผตู้ ิดตามผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ม ากกว่ า 100,000 คนขึ น้ ไปอย่ า งน้อ ยช่ อ งทางใดช่ อ งทางหนึ่ ง และเป็ น ผู้มี อิ ท ธิ พ ล
ทางด้านความคิดของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้ทาการสารวจข้อมูลและดาเนินการคัดเลือกตามเกณฑ์
ข้างต้น ดังรายละเอียดในตาราง 3
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ตาราง 3 ข้อ มู ล ของเว็ บ ไซต์ท่ี ท รงอิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจของนั ก เรี ย นต่ อ การเลื อ กศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยไทยที่เลือกทาการศึกษาค้นคว้า

ชื่อเว็บไซต์
1.1 Dek-D
1.2 Dek-D's TCAS
2. Eduzones
3. Admission
Premium
4. ทรูปลูกปัญญา
5. แคมป์ ฮับ

จานวน
ยอดผู้ติดตาม
ปี ที่
ยอดผู้ติดตาม
URL
ทาง
เปิ ด
ทาง Twitter
Facebook
บริการ
dek-d.com
22
2,949,447
285,631
dek-d.com/tcas
11
1,068,049
36,974
eduzones.com
21
531,460
194,663
admissionpremium.com
6
531,410
148,624
trueplookpanya.com
camphub.in.th

13
9

200,390
250,162

16,692
32,548

หมายเหตุ : เก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อวันที่ 7 มิถนุ ายน 2564

จากตาราง 3 พบว่า เว็ บ ไซต์ Dek-D นั้น ได้เปิ ด ให้บ ริก ารมาทั้ง หมด 22 ปี ผ่ านทาง
https://dek-d.com มี ย อดผู้ติ ด ตามสูง สุด อัน ดับ 1 คื อ ทาง Facebook จ านวน 2,949,447 คน
และทาง Twitter จานวน 285,631 คน โดยปี 2553 ได้ทาการเปิ ดหน้าเพจแยกเฉพาะส่วนของ
TCAS/Admission ในชื่ อ Dek-D's TCAS (แต่ เดิ ม รวมกั บ เว็ บ ไซต์ห ลัก ของ Dek-D) ผ่ า นทาง
เว็บ ไซต์ https://dek-d.com/tcas เพื่ อ เป็ น ช่ องทางส าหรับ การน าเสนอข่ าวสารด้านการศึก ษา
โดยเฉพาะ มีผูต้ ิดตามทาง Facebook จานวน 1,068,049 คน และผูต้ ิดตามทาง Twitter จานวน
36,974 คน
ในส่วนของเว็บไซต์ Eduzones เปิ ดให้บริการมาทั้งหมด 21 ปี ผ่านทาง https://www.
eduzones.com โดยมีผูต้ ิดตามทาง Facebook จานวน 531,460 คน และผูต้ ิดตามทาง Twitter
จานวน 194,663 คน
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เว็ บ ไซต์ Admission Premium เปิ ดให้บ ริก ารมาทั้ง หมด 6 ปี ผ่ า นทาง https://www.
admissionpremium.com โดยมีผตู้ ิดตามทาง Facebook จานวน 531,410 คน และผูต้ ิดตามทาง
Twitter จานวน 148,624 คน
เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา เปิ ดให้บริการมาทัง้ หมด 13 ปี ผ่านทาง https://www.trueplook
panya.com โดยมี ผู้ติ ด ตามทาง Facebook จ านวน 200,390 คน และผู้ติ ด ตามทาง Twitter
จานวน 16,692 คน
เว็บไซต์แคมป์ ฮับ เปิ ดให้บริการมาทั้งหมด 9 ปี ผ่านทาง https://www.camphub.in.th
โดยมีผตู้ ิดตามทาง Facebook จานวน 250,162คน และผูต้ ิดตามทาง Twitter จานวน 32,548 คน
หลังจากได้ทาการคัดเลือกเว็บไซต์ท่ที รงอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักเรียนต่อการเลือก
ศึกษามหาวิทยาลัยไทยที่ผ่านเกณฑ์ท่ีกาหนดแล้ว ผู้วิจัยจึงได้ติดต่อกับแต่ละเว็บไซต์เพื่อเชิ ญ
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการศึกษา ที่ทาหน้าที่บรรณาธิการของเว็บไซต์รวมทั้งให้คาปรึกษากับนักเรียน
กลุม่ เป้าหมาย เพื่อดาเนินการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) ในลาดับถัดไป
ตอนที่ 2 ประวัติเบือ้ งต้นของผู้ให้สัมภาษณ์
การสัม ภาษณ์แบบเชิ ง ลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จานวน 5
ท่าน โดยสรุปประวัติของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์แต่ละท่าน ดังนี ้
ผูใ้ ห้สัม ภาษณ์คนที่ 1: “...ทางานมาปี ท่ี 13 ทางานเกี่ยวกับทางด้านศึกษาต่อ
และการศึกษาในประเทศมาโดยตลอด ก่อนหน้านีท้ างานอยู่โรงเรียนกวดวิชา ศูนย์วิชาการ RAC...
ประมาณ 8 ปี ถึงมาท าอยู่ท่ี Eduzone เป็ นบรรณาธิการข่ าว...ส่วนการเข้ามาทางานทางด้าน
การศึกษาต่อนี.้ ..ไม่ได้สนใจ ไม่มีความรู ้ ...สมัคร RAC...ในตาแหน่งของเจ้าหน้าที่การตลาด และ
ประชาสัมพันธ์ ในตาแหน่งแรก...ทีนีม้ ีเด็กที่เข้ามาเรียนมาคุยกันอยากเข้าโน่นเข้านี่ มันเริ่มจากที่
เราไม่ รู ้ แต่ว่าเราคุยกับ เด็ก เราก็เห็นว่ า เด็กแต่ละคนมี ความต้องการ หรือมี ปั ญ หาอะไร เราก็
อยากจะช่วย เลยหาข้อมูลเอง ไม่ได้มีใครสอน แล้วก็เสิรช์ หาข้อมูลเองเลยว่า ระบบตอนนัน้ เป็ น
อย่างไร...เพื่อจะมาคุยกับน้องได้ แต่พอทาไปทามา มันก็ลกึ ลงเรื่อยๆ อาจจะเป็ นการค้นพบตัวเอง
...สุดท้ายเราก็ช อบประมาณนีด้ ้วย อยากให้คาปรึกษา...ในส่วนการเข้ามาทางานที่ Eduzone
เนื่ องจาก...RAC ผู้บริหารหรือ CEO ในยุคนั้น เป็ นคนเดียวกับผู้บ ริห ารของ Eduzone เลยโดน
ชักชวนจากผูบ้ ริหาร มาทางาน Eduzone...”
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ผูใ้ ห้สัม ภาษณ์คนที่ 2: “เป็ นบรรณาธิการเว็บไซต์ Admission Premium และดูแล
เกี่ยวกับพวก Project TCAS ต่างๆ...ทางานด้านการศึกษาเป็ นระยะเวลา 5 ปี ...จริงๆ ไม่ได้สนใจ
เกี่ยวกับ ระบบการรับเข้าศึกษาเลย แต่แค่ชอบเขียน เริ่มมาจากงานเขียน...”
ผูใ้ ห้สัม ภาษณ์คนที่ 3: “...เป็ น Product Owner, Head of Content และ Head of
Event ของ Camphub...ได้ม าทางานที่ Camphub เกิดขึน้ จากพี่บ อส เป็ น YWC 10 ซึ่ง ต้องจัด
ค่ายให้นอ้ ง ม.ปลายสอบ แล้วตอนช่วง ม.4 ขึน้ ม.5 มีเข้าค่าย มีโอกาสรู จ้ ักกัน...ช่วง ม. 6 ขึน้ ปี
1...ได้เข้ามาใน Camphub...สนใจทางานทางด้านการศึกษานี ้ ที่เข้ามาทาใน Camphub เพราะ...
ม อ งว่ า เป็ น Lifestyle and Inspired ม าก ก ว่ า ...อ ย าก ท า Camphub ให้ เ ป็ น สิ่ งที่ ส่ ง ต่ อ
ประสบการณ์ดีๆ ให้กบั น้องๆ ให้เขาค้นหาตัวเอง ไม่ใช่แค่เรียนในคณะ แต่ไปจนถึงในอนาคต...ซึ่ง
มี ทั้ง การรวบรวมข่ า วสารการเปิ ด รับ สมัค รค่ า ย จากทุ ก ๆ มหาวิท ยาลัย ทุ ก ๆ องค์ก ร รวมถึ ง
Content ที่เราเป็ นคนทาเองด้วย เลยอยากทาส่วนนี”้
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 4: “ทางานเว็บ Dek-D เป็ น Digital Content Editor...แผนกของ
Admission...ทางานด้านการศึกษาเป็ นระยะเวลา 10 ปี ...มาสมัครงาน...ตาแหน่งของคอลัมนิสต์
...เป็ นกว้างๆ คือการศึกษา...ดูแลเขียนบทความ เทคนิคการเรียน เคล็ดลับการเรียน และจนกระทั่ง
...อยู่ในวงการการศึกษา เรื่องการสอบเข้ามันเริ่มสาคัญแล้ว เลยค่อยๆ ซึมซับ และมาเน้นด้านนี ้
เป็ นหลัก...”
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 5: “เป็ นหัวหน้าทีม PLOOK TCAS ของทรูปลูกปั ญญา เป็ น Part
CSR ของทรูคอร์ปอเรชั่น สายงานการศึกษาและวิชาการ...ทางานในส่วนนีเ้ ป็ นระยะเวลา 2 ปี กว่า
...ซึ่งทางานด้านการศึกษามา 16 ปี กว่าแล้ว ต่อเนื่อง คือ 14 ปี 4 เดือน มีความสนใจทางานด้าน
การศึกษาต่อ เนื่องจาก 1) มีทกั ษะในเรื่องของการสื่อสาร มีวาทศิลป์ ในการพูด มีวรรณศิลป์ ในการ
เขียน เราคิดว่าเราสื่อสารและถ่ายทอดมันได้ ทัง้ แพลตฟอร์มพูด แพลตฟอร์มเขียนและ 2) เราไม่ได้
ทางานด้วยการมุ่งว่า จะต้องมี รายได้รวยๆ จากการทาภาคธุ รกิจอย่างเดียว เราอยากทาภาค
การศึกษามาอยู่แล้ว...สิ่งที่จะยกระดับมาตรฐานของประเทศไทยได้จริงๆ แล้ว คือ เรื่องการศึกษา
ดังนัน้ เลยทาเรื่องนีม้ าต่อเนื่อง...”
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ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็นถึงประสบการณ์ในการทางานด้านการศึกษา รวมทัง้ ด้านการแนะแนวให้
คาปรึกษา ตลอดจนได้เห็นการนาเสนอข้อมูลทางด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
จึงได้ตั้งประเด็นคาถามที่เกี่ยวกับภาพรวมของปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามรายละเอียดดังนี ้
ประเด็ นค าถามที่ 3.1 : เด็กนักเรียนที่ คุณ เคยให้คาปรึกษาหรือแนะแนว มักจะ
เลือกเรียนจากเหตุผลหรือปั จจัยใด? ผลการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใ้ ห้
ข้อมูลคนสาคัญ มีดงั นี ้

ตาราง 4 สรุปความเห็นจากการสัมภาษณ์ในประเด็นปัจจัยการเลือกศึกษาต่อ
ปั จจัยการเลือกศึกษาต่อ
ยังไม่รูจ้ กั ตัวเอง
ความคาดหวังจากผูป้ กครอง
ไม่ยดึ ติดชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย
อาชีพหลังจบการศึกษา
สาขาวิชาที่ตรงกับอาชีพ
วิชาสอบเพื่อยื่นเข้าศึกษา
ค้นหาศึกษาเพิ่มเติม
เลือกเรียนตามความสนใจ
เลือกเรียนตามกระแสสังคม

ผู้ให้
ผู้ให้
ผู้ให้
ผู้ให้
ผู้ให้
สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ สัมภาษณ์
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓

“ต้องยอมรับว่า เด็กส่วนใหญ่ ...ไม่ค่อยรู จ้ ักตัวเอง... ถึงม. 6 แล้ว ก็ยังไม่รูว้ ่าจะ
เรียนอะไร ปั จจัยส่วนใหญ่มาจากปั จจัยภายในครอบครัว... ความคาดหวังจากผูป้ กครอง...เด็กยุค
นี ้ 2-3 ปี หลั ง มี ค วามเปลี่ ย นแปลงอย่ า งเห็ น ได้ชั ด ...ไม่ ไ ด้ยึ ด ติ ด ในเรื่ อ งของชื่ อ เสี ย งของ
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มหาวิทยาลัยเหมือนเดิม...เทียบมหาวิทยาลัยเอกชน 2 ปี หลัง กลับกลายเป็ นเด็กสมัครเร็วและ
เยอะ นอกจากเฉพาะจริงๆ ซึ่งยังไงจาเป็ นที่จะต้องเข้าคณะที่มีความแข่งขันสูง ในมหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียง เช่น สายวิทย์สขุ ภาพ”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 1, สัมภาษณ์ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564)
“อันดับแรกน่าจะเป็ นเรื่องงานในอนาคต ส่วนมากเด็กเรียน 4 ปี เขาจะเน้นไปที่ 4
ปี ขา้ งหน้า 1) หลังจากเรียนจบเขาจะมีงานทาหรือเปล่า เป็ นอันดับแรกเลยคือ อาชีพในอนาคต
2) ไม่รูว้ ่าอาชีพนี ้ ต้องเรียนอะไร จะมาถามในลาดับที่ 2...และอันดับ 3) ที่เด็กถามเยอะ คือ ต้อง
สอบอะไรถึ งจะเข้าคณะนีไ้ ด้ สองอาชี พ ที่ น่าสนใจ คื อ เด็ กที่ เรีย นรัฐ ศาสตร์กับ นิติ ศาสตร์ จบ
ออกไปทางานอะไรได้บา้ ง...เป็ นคณะที่เด็กถามมาเยอะ...”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 2, สัมภาษณ์ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564)
“ในลักษณะนี ้ แทบจะไม่ค่อยมี...ตอบโดยส่วนรวม...ไปเจอหลายคนมา เขาเข้า
คณะนี ้ หลายคนเสิรช์ Google เสิรช์ เว็บไซต์...อยากเข้าสาขาอะไร เขาก็ไปเสิรช์ ดูสารวจเพิ่มเติม
...”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 3, สัมภาษณ์ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564)
“...น้องที่ไม่รูต้ วั ตนเลยก็มี ที่จะมาคณะนีเ้ รียนอะไร คณะนีท้ างานอะไร แต่ถา้ ใน
กลุ่มของคนที่เริ่มมีเป้าหมายในใจ...จะมาในแนวแบบว่า อีก 4 ปี ครึ่ง ข้างหน้า...มองเรื่องอาชีพ...
จบมาจะมีงานทาจริงๆ ใช่ไหม...”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 4, สัมภาษณ์ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564)
“...การเลื อ กของเด็ ก จริง ๆ มัน เปลี่ ย นตาม Trend ของเด็ ก เลยนะ เด็ ก ไม่ ไ ด้
เปลี่ยนแค่เรื่องของการเข้ามหาวิทยาลัย แต่เขามีแนวคิด มีขนบ มีวิธีการของเขา แบบเป็ นตัวของ
ตัวเองมากขึน้ ...มีกลุ่มหนึ่ง ที่คน้ หาตัวเอง...สองคือกรอบความคิดเห็นผูป้ กครองใส่ให้...สาม คือ
เลือกตามๆ กัน ตามกระแส ตามเพื่อน ตามสังคม...ดังนัน้ ถามว่าการเลือกคณะใหม่ของปั จจุบนั
เด็กจะเลือกตามคณะของตัวเองที่เป็ นความสนใจมากขึน้ แล้วจะไม่ได้เลือกเป็ นชื่อคณะแล้ว จะ
เริ่มใส่ใจแล้วว่าที่เรียนมา เอาไปใช้ทาอาชีพอะไรได้บา้ ง นี่คือแบบที่ 1 ที่หาสิ่งที่เอาไปใช้ แบบที่ 2
เด็กจะเลือกสิ่งที่เป็ นไลฟ์ สไตล์ของตัวเองมากขึน้ ...ในการเลือกคณะ บางทีเขาเขาเลือกแค่จดุ เล็กๆ
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ที่เขาชอบไลฟ์ สไตล์แบบคนนี ้ แต่งตัวแบบนีใ้ นมหาวิทยาลัย...จะมีผลต่อทัศนคติการเลือกคณะ
เช่น เลือกตามแฮ็ชแท็ก เลือกตามไอดอล...ดังนัน้ Trend การเลือกคณะ ตอนนีเ้ ด็กไม่ได้คาดหวัง
ว่ามหาวิทยาลัยจะให้อะไรเขามาก...เด็กไม่ได้อินว่า จะต้องได้แบรนด์นี ้ ได้คณะนี.้ ..”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 5, สัมภาษณ์ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564)
จากประเด็นคาถามที่ 3.1 และตารางที่ 4 สามารถสรุปได้ว่า เด็กนักเรียนเลือกเรียน
จากปั จจัย ดังต่อไปนี ้ 1) มองเรื่องอาชีพ ในอนาคต หากเลือกเรียนในคณะนั้น เมื่อเรียนจบแล้ว
จะต้องมีงานทาหลังจบการศึกษา 2) ปัจจัยภายในครอบครัว หรือ ผูป้ กครอง 3) เลือกเรียนที่เหมาะ
กับไลฟ์ สไตล์ตนเอง และ 4) เลือกเรียนตามกระแสนิยม
ประเด็ น ค าถามที่ 3.2 : คุณ คิ ด ว่าอาชี พ ของคุณ ส่ง ผลต่ อการตัด สิน ใจของเด็ ก
เพียงใด? ผลการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญ มีดงั นี ้

ตาราง 5 สรุ ป ความเห็ น จากการสั ม ภาษณ์ ใ นประเด็ น อาชี พ ของผู้ใ ห้สั ม ภาษณ์ ส่ ง ผลต่ อ
การตัดสินใจของนักเรียนมากน้อยเพียงใด?
อาชีพของผู้ให้สัมภาษณ์
ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ส่งผลมาก
ส่งผลบางส่วน
ไม่สง่ ผลต่อการตัดสินใจ

ผู้ให้
ผู้ให้
ผู้ให้
ผู้ให้
ผู้ให้
สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ สัมภาษณ์
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5

✓
✓

✓

✓

✓

“มีผลพอสมควร...เช่น ตัง้ แต่เลือกคณะ...ยื่นตามที่เราให้คาแนะนาไป”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 1, สัมภาษณ์ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564)
“คิดว่า 50:50...เพราะว่าผูป้ กครองเป็ นคนชีน้ า แทบจะเป็ นหลักของเด็ก...ปั จจัย
หลัก น่าจะเป็ นคนภายในครอบครัวมากกว่า...มีเราเป็ นที่ปรึกษา...”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 2, สัมภาษณ์ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564)
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“รูส้ กึ ว่าเป็ นหนึ่งในปัจจัย แต่ไม่ใช่ทงั้ หมด...”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 3, สัมภาษณ์ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564)
“...จะเป็ นลักษณะของการไกด์ เพื่อให้น้องเอาข้อมูลนีไ้ ปใช้ต่อ เลยไม่แน่ใจว่า
มันจะมีผ ลถึงขั้นที่จ ะเปลี่ยนความคิด หรือให้น้องตัดสินใจตาม 100% ไหม...อาจจะไม่ ได้ช่วย
ตัดสินใจให้นอ้ ง แต่คิดว่าน่าจะเอาข้อมูลของพวกพี่ ไปตัดสินใจได้ดว้ ยตนเอง...”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 4, สัมภาษณ์ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564)
“...ระบบการพึ่งพาของเด็กเปลี่ยน เขาพึ่งดิจิทัลอย่างชัดเจน...คาว่า Trend...มี
ความสาคัญมากสาหรับวัยรุน่ ...ดังนัน้ การเลือกคณะ การใช้ชีวิต การเข้ามหาวิทยาลัยของเขา เขา
จะคานึง Trend มากๆ
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 5, สัมภาษณ์ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564)
จากประเด็นคาถามที่ 3.2 และตาราง 5 สามารถสรุปได้ว่า อาชีพของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
แต่ละท่านเป็ นเพียงปั จจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ซึ่งยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่สง่ ผลเช่นกัน
ประเด็นคาถามที่ 3.3 : คุณคิดว่าศิษย์เก่า หรือ นิสิตปั จจุบนั ส่งผลต่อการเลือกเข้า
ศึกษาต่อมากน้อยเพียงใด? ผลการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลคน
สาคัญ มีดงั นี ้
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ตาราง 6 สรุปความเห็นจากการสัมภาษณ์ในประเด็น ศิษย์เก่าหรือนิสิตปัจจุบนั ส่งผลต่อการเลือก
เข้าศึกษาต่อมากน้อยเพียงใด?
ศิษย์เก่าหรือนิสิตปั จจุบัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ส่งผลมาก
ส่งผลบางส่วน
ไม่สง่ ผลต่อการตัดสินใจ

ผู้ให้
ผู้ให้
ผู้ให้
ผู้ให้
ผู้ให้
สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ สัมภาษณ์
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5

✓
✓

✓

✓

✓

“การที่มหาวิทยาลัย หรือรุ่นพี่ท่ีมีช่ือเสียง...ทาให้เด็ก รูจ้ ักง่ายมากขึน้ ...จะสนใจ
ไหมคณะนัน้ อาจจะหาข้อมูลเพิ่มมากขึน้ ...”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 1, สัมภาษณ์ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564)
“รุ่นพี่ท่ีประสบความสาเร็จ ส่งผลให้เด็กเลือกที่จะศึกษาต่อ...ประมาณ 30-40%
เพราะอีก 60% ที่เหลือ ต้องดูปัจจัยภายนอกด้วย คือ 1) ค่าเทอมรับไหวไหม 2) การเดินทาง 3) ที่
พัก ที่อยู่อาศัย มันยังมีปัจจัยอื่น แต่ถามว่าเขาอยากเรียนไหม เขาอาจจะอยากเรียน ที่น่ นั เป็ นที่
แรก แต่ปัจจัยอีก 60% ก็มีส่วน ช่วยให้เขาตัดสินใจว่า เขาจะเรียนที่น่นั ได้หรือเปล่า รวมถึงคะแนน
สอบด้วย”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 2, สัมภาษณ์ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564)
“...พวกมีไอดอล...รูส้ กึ ว่ามันเหมาะกับคณะนิเทศ ที่มีคนดังเรียนมากกว่า...”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 3, สัมภาษณ์ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564)
“...เรื่องศิษย์เก่า หรือคนมีช่ือเสียง...ให้ 50% คือการมีดารา หรือคนมีช่ือเสียง...
มองในแง่ว่า มันเป็ นการประชาสัมพันธ์ท่ีทาให้คนรูจ้ กั คณะมากกว่า...สุดท้ายแล้วมันมีปัจจัยอย่าง
อื่น ที่ทาให้เขาเลือกเรียน”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 4, สัมภาษณ์ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564)
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“หลายๆ แห่ง เดี๋ยวนีเ้ ริ่มมีศิลปิ นดารา เข้าไปเลือกเรียน แล้วถ้าเราทากิจกรรมกับ
ศิลปิ นดารา เอาเขามาชู มีผลต่อการเลือกคณะมาก...คนมีบทบาท...เพราะมันเป็ นภาพจาลองใน
อนาคตของเด็ก...”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 5, สัมภาษณ์ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564)
จากประเด็ น ค าถามที่ 3.3 และตาราง 6 สามารถสรุ ป ได้ว่ า ศิ ษ ย์เก่ า หรื อ คนมี
ชื่อเสียง ถือว่าเป็ นการประสัมพันธ์ให้บุคคลอื่นรูจ้ ักมหาวิทยาลัย หรือคณะนั้นมากขึน้ อย่างไรก็
ตาม บุคคลที่นาเสนอก็อาจเป็ นบทบาทภาพจาลองในอนาคตของนักเรียน ที่เป็ นแบบอย่างต่อการ
เข้าศึกษาสถาบันการศึกษานัน้ ๆ
ประเด็นคาถามที่ 3.4 : คุณคิดว่าอาจารย์ผสู้ อนส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อมาก
น้อยเพียงใด? ผลการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญ มีดงั นี ้

ตาราง 7 สรุปความเห็นจากการสัมภาษณ์ในประเด็นอาจารย์ผสู้ อนส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อ
มากน้อยเพียงใด?
อาจารย์ผู้สอน
ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ส่งผลมาก
ส่งผลบางส่วน
ไม่สง่ ผลต่อการตัดสินใจ

ผู้ให้
ผู้ให้
ผู้ให้
ผู้ให้
ผู้ให้
สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ สัมภาษณ์
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5

✓
✓

✓

✓
✓

“ถ้าอาจารย์คนนั้น อยู่ในคณะที่เขาจะสนใจ...คิดว่ามีความเป็ นไปได้สูง ที่เด็ก
อยากเข้าไปเรียนกับอาจารย์คนนี”้
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 1, สัมภาษณ์ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564)
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“...โปรไฟล์ของอาจารย์ เป็ น Public...มีส่วนเยอะเลย...เด็กอาจจะรู จ้ ักผลงาน
ของเขามา แล้วอาจารย์ท่านนี ้ จะสอนในทิศทางไหน มันจะเป็ นแรงจูงใจเข้าไปเรียนมากขึน้ ...”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 2, สัมภาษณ์ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564)
“...คิดว่า มีผลแค่บางคณะเหมือนกัน...”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 3, สัมภาษณ์ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564)
“...ศิ ษ ย์เก่ ายัง มี ผ ลมากกว่า อาจารย์พ่ี ว่าค่ อ นข้า งน้อ ย เพราะพี่ ม องว่ าด้ว ย
ช่องว่างระหว่างวัย อาจารย์อาจจะไม่ได้มาสื่อสารกับเด็กโดยตรง...”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 4, สัมภาษณ์ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564)
“...อาจารย์มีผลมาก อาจารย์ได้ไป Open House เชื่อไหมคาว่ายังมีเด็กหลาย
คน ที่เลือกคณะเพราะประทับใจในวัน Open House...”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 5, สัมภาษณ์ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564)
จากประเด็นคาถามที่ 3.4 และตาราง 7 สามารถสรุปได้ว่า ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ส่วนใหญ่
เห็นด้วยว่าอาจารย์ผสู้ อนส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อ เนื่องจากอาจารย์ผสู้ อนที่เป็ นแรงบันดาล
ใจจะเป็ น แรงจูง ใจในการที่ อ ยากเข้า ไปเรีย นคณะนั้น ๆ มากขึ น้ แต่ ทั้ง นี ้ขึ น้ อยู่กับ คณะและ
สาขาวิชาด้วยว่าอาจารย์จะส่งผลต่อแรงจูงใจมากน้อยเพียงใด
ประเด็นค าถามที่ 3.5 : คุณ คิดว่าการประชาสัม พันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ส่งผลต่อการ
เลือกเข้าศึกษาต่อมากน้อยเพียงใด? ผลการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใ้ ห้
ข้อมูลคนสาคัญ มีดงั นี ้
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ตาราง 8 สรุ ปความเห็นจากการสัมภาษณ์ในประเด็น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ส่งผลต่อ
การเลือกเข้าศึกษาต่อมากน้อยเพียงใด?
การประชาสัมพันธ์
ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ส่งผลมาก
ส่งผลบางส่วน
ไม่สง่ ผลต่อการตัดสินใจ

ผู้ให้
ผู้ให้
ผู้ให้
ผู้ให้
ผู้ให้
สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ สัมภาษณ์
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5

✓

✓

✓

✓

✓

“การ PR ต่างๆ มันส่งผลอยู่แล้ว...ต้อง PR ในลักษณะใด ที่จะสร้างความสนใจ
หรือสร้างการตัดสินใจ มันจะลึกลงไปอีก...องค์กร หน่วยงานรัฐ งานสื่อสารคณะ ต้องบอกเลยว่า
ทาเหมือนเดิม โดยไม่สนใจเลยว่า คือถ้าเด็กไม่สนใจอยากจะเข้า ก็คงไม่เข้า...ในส่วนของเอกชน
บางทีเขาทา PR หรือทาเป็ นแค่ภาพโปสเตอร์ หรื อสื่อสารคาออกมา เด็กอาจจะได้เอ๊ะได้เลยว่า
น่าสนใจ...”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 1, สัมภาษณ์ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564)
“ถ้าในยุคนี ้ ต้องเป็ นสื่อออนไลน์...การติดต่อสื่อสารที่ง่าย เช่น ทัก Facebook
inbox ไป มีแอดมินตอบกลับทันที...ทาสื่อตรงนี ้ ให้เข้าใจง่าย จบภายในโพสต์นั้น...จะทาให้เด็ก
เก็ท แล้วไม่ตอ้ งไปหาข้อมูลในช่องทางที่ 2 3 และ 4 ต่อ”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 2, สัมภาษณ์ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564)
“...สื่ ออาจจะมี แค่เว็บไซต์ แต่ตอนหลังก็เริ่มมีวิดีโอมากขึน้ ...มันเหมือนว่า เรา
อยากได้คอนโดตรงนี ้ แล้วตอนแรกถ่ายรู ปนิ่ง พอเราเห็นเป็ นวิดีโอ รอบข้างคอนโดเป็ นอย่างไร
มี รา้ นอาหารอะไร มี ความสะดวกมากน้อยแค่ไหน ส่งผลเยอะกว่าแน่ นอน เพราะว่าการเรีย น
มหาวิทยาลัย...มันต้องเห็นสภาพแวดล้อมด้วย คิดว่ามีผลเยอะ”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 3, สัมภาษณ์ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564)
“...มหาวิทยาลัยไหนน่าเรียนจากการ PR สถานที่มีผล...มหาวิทยาลัยสวย ได้
เปรียบ... มศว เป็ นมหาวิทยาลัยที่รูส้ ึกว่า ประชาสัมพันธ์ดีมาก...แต่ความต่างมันก็จะมีอยู่ ถ้า
เอกชนการ พรีเซนต์ การประชาสัมพันธ์...จะเป็ นในเชิงเครื่องมือพร้อม หรือการมอบทุนการศึกษา
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เพราะค่าเทอม...ต้องมีทุนประกอบ...มหาวิทยาลัยรัฐจะเน้นสถานที่ก็มีผล หรือตัวหลักสูตร... จะ
ประชาสัมพันธ์กนั ค่อนข้างเยอะ...”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 4, สัมภาษณ์ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564)
“...การทาคลิปออนไลน์ต่างๆ เป็ นปั จจัยสาคัญหนึ่ง ที่เป็ นการเปิ ดประตูให้เด็ก
เพราะว่าเด็กอีกหลายคน ไม่ได้ว่างที่จะไป Open House...ในโลกออนไลน์...มี Content การศึกษา
แล้วเป็ นเครื่องมือช่วย เว็บไซต์ดา้ นการศึกษา มีสว่ นช่วยเด็กเยอะ...”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 5, สัมภาษณ์ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564)
จากประเด็นคาถามที่ 3.5 และตาราง 8 สามารถสรุ ปได้ว่า การทาประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยผ่ านสื่ อออฟไลน์ เช่น โปสเตอร์ หรือประชาสัม พันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่ น
Facebook คลิ ป วิดี โอออนไลน์ จะส่ง ผลต่อการเลือ กเข้าศึกษาต่ อ โดยเน้น การน าเสนอข้อ มูล
เกี่ยวกับสถานที่ตงั้ ของมหาวิทยาลัย อาคารสวย สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก
มหาวิทยาลัย เครื่องมืออุปกรณ์ท่พี ร้อมใช้ในการเรียน เนือ้ หาหลักสูตร และทุนการศึกษา
ตอนที่ 4 คาถามเกี่ยวกั บ ปั จจั ยในการเข้าศึก ษาต่อ วิทยาลั ยนวัต กรรมสื่อ สาร
สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จากในตอนที่ 3 ผู้วิจัยได้ตั้งคาถามถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในตอนที่ 4 ผูว้ ิจัยจึงตัง้ คาถามกับทางผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการศึกษากับถึงมุมมองที่มีต่ อ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามประเด็นคาถามดังนี ้
ประเด็นคาถามที่ 4.1 : คุณมีความเห็นอย่างไรต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ในมุมของผูใ้ ห้คาแนะนาในการศึกษาต่อ? ผลการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) จาก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญ มีดงั นี ้
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ตาราง 9 ความเห็นจากการสัมภาษณ์ในประเด็นของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ความเห็นต่อวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม
รายได้ของครอบครัว
ความน่าสนใจของวิทยาลัย
ชื่อเสียงของวิทยาลัย
ภาพลักษณ์ท่มี ีความทันสมัย
ความแตกต่างจากคณะอื่นๆ
การประชาสัมพันธ์
หลักสูตรที่มีการบูรณาการใน
หลายศาสตร์

ผู้ให้
ผู้ให้
ผู้ให้
ผู้ให้
ผู้ให้
สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ สัมภาษณ์
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓

“...แนะนาเด็กๆ หลายคน ในยุคนั้นที่พ่ีทา RAC ให้สมัครเรียนกับที่คณะนี ้ 1)
เด็กไม่ติดเรื่องเงินแน่นอน เพราะว่าเด็กเรียนพิเศษ เด็กมีเงิน 2) คณะน่าสนใจ 3) มหาวิทยาลัยมี
ชื่อเสียง และเขาเห็นภาพลักษณ์ตงั้ แต่ยุคนัน้ ว่า มีการสื่อสารที่ดทู ันสมัย ฉีกไปจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐทั่วไป...”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 1, สัมภาษณ์ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564)
“...คิดว่า คณะจะอัพเดทเนือ้ หาใหม่ๆ ตลอด เพราะถ้าดูจากการสื่อสารของใน
เพ จ Facebook, Twitter ต่ า งๆ ถื อ ว่ า เป็ นคณ ะที่ สื่ อ สารได้ เ ข้ า ใจง่ า ยมาก เมื่ อ เที ย บกั บ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ หรือเด็กคณะอื่นๆ...”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 2, สัมภาษณ์ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564)
“โดยส่วนตัวรู ส้ ึกว่า ชื่อคณะไม่ได้ตอบโจทย์เลย เพราะว่านวัตกรรมระหว่างทา
Startup ทา IT...”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 3, สัมภาษณ์ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564)
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“...การเปลี่ยนหลักสูตรหรือการเปลี่ยนชื่อสาขา มันทาให้น่าสนใจขึน้ ...มองว่าที่น่ี
มีภาพลักษณ์ท่คี ่อนข้างทันสมัย...”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 4, สัมภาษณ์ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564)
“...เป็ นคณะที่ตอบโจทย์ Trend ถ้าเราเปรียบคณะที่ใกล้เคียงกับคณะนี ้ ถ้าเป็ น
คณะใดคณะหนึ่งเลย ก็จะได้เรียนแค่บางสาขาของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม...เป็ นคณะที่
บูรณาการศาสตร์แห่ง Communication ตาม Trend...”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 5, สัมภาษณ์ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564)
จากประเด็ น ค าถามที่ 4.1 และตาราง 9 สามารถ สรุ ป ได้ว่า ในมุม มองของผู้ให้
สัมภาษณ์ต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สามารถจาแนกประเด็นได้ ดังนี ้ 1) มหาวิทยาลัยมี
ชื่ อ เสี ย ง 2) คณะน่ าสนใจ บูรณาการการสื่ อ สารไว้ในที เดี ย ว 3) ภาพลัก ษณ์ มี ก ารสื่ อ สารที่ ดู
ทันสมัย 4) เป็ นคณะที่สื่อสารได้เข้าใจง่าย และ 5) เป็ นคณะที่ตอบโจทย์ของกระแสนิยมในปัจจุบนั
ประเด็นคาถามที่ 4.2 : คุณมีความเห็นอย่างไรต่อหลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม? ผลการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญ มีดงั นี ้

ตาราง 10 ความเห็นจากการสัมภาษณ์ในประเด็นหลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ความเห็นต่อหลักสูตร
ไม่แตกต่างจากที่อ่ืนเท่าไรนัก
การบูรณาการข้ามศาสตร์
ความทันสมัยของหลักสูตร
การสร้างทักษะให้ผเู้ รียน
หลักสูตรมีความน่าสนใจ
ความไม่เหมือนคณะอื่นๆ

ผู้ให้
ผู้ให้
ผู้ให้
ผู้ให้
ผู้ให้
สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ สัมภาษณ์
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5

✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

71
ตาราง 10 (ต่อ)
ความเห็นต่อหลักสูตร
เห็นถึงอาชีพหลังจบ
การศึกษา

ผู้ให้
ผู้ให้
ผู้ให้
ผู้ให้
ผู้ให้
สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ สัมภาษณ์
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5

✓

✓

“วิทยาลัยนวัตกรรม...กลับกลายเป็ นตอนนีม้ ันไม่ได้แตกต่าง จากที่อ่ืนเท่าไหร่
เพราะฉะนัน้ ณ ปัจจุบนั ถ้าเกิดยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการ
สื่อสาร ให้ดแู ตกต่างออกไปมากขึน้ กว่านี.้ ..หลักสูตรมันไม่ได้แตกต่างจากที่อ่นื แล้ว...”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 1, สัมภาษณ์ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564)
“จุดเด่นเลย น่าจะเป็ นการเรียนรู ท้ ่ีครอบคลุ มเกือบจะทัง้ หมด หมายถึงว่าสร้าง
ทักษะให้เด็ก เกี่ยวกับการสื่อสารเกือบทุกช่องทาง...”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 2, สัมภาษณ์ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564)
“รูส้ ึกว่าน่าสนใจ...มองว่า มันไม่ใช่ว่า...จะเข้าไปเรียนทุกอย่างใช่ไหม สุดท้ายก็
แยกตามสาขาอยู่ดี เหมือนเอาคณะ หลักสูตรคณะการตลาด คณะบัญชี คณะไอทีมาอยู่ใต้ชายคา
เดียวกัน...”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 3, สัมภาษณ์ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564)
“...หลักสูตรของที่น่นี ่าสนใจ...เป็ นการประยุกต์และบูรณาการ...ทัง้ เทคโนโลยี ทัง้
ภาษา ศิลปะเข้ามา...สาขาค่อนข้างจะทันสมัย...เรื่องความเป็ นดิจิทลั ...”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 4, สัมภาษณ์ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564)
“...วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม... คือ 1) การบูรณาการข้ามศาสตร์ เอามา
รวมเอาไว้ 2) มองเห็นอาชีพในสาขานี ้ 3) อยู่บนแกนโลกใหม่ เป็ นคณะที่ตอบโจทย์แกนโลกใหม่ ที่
วิ่งบนโลกดิจิทลั ”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 5, สัมภาษณ์ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564)
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จากประเด็นคาถามที่ 4.2 และตาราง 10 สามารถสรุ ปได้ว่า หลักสูตรของวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ เอามารวมเอาไว้ในคณะเดียว ผสมผสานกับ
ความทันสมัยในเรื่องดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั มีค่แู ข่งจากสถาบันการศึกษาอื่นที่นาเสนอ
หลักสูตรแนวทางในลักษณะนี ้ ดังนั้น อาจจะต้องมี การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรในเรื่องของการ
สื่อสาร ให้ดแู ตกต่างออกไปมากขึน้
ประเด็นคาถามที่ 4.3 : หากเปรียบเทียบวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม กับคณะ
หรือสถาบันอื่นๆ ที่มีหลักสูตรคล้ายคลึงกัน คุณ คิดว่าอะไรเป็ นจุดเด่นหรือจุดด้อยของวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม? ผลการสัม ภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลคน
สาคัญ มีดงั นี ้
ตาราง 11 ความเห็นจากการสัมภาษณ์ในประเด็นวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเมื่อเปรียบเทียบ
กับสถาบันอื่นๆ
ผู้ให้

ผู้ให้

ผู้ให้

ผู้ให้

ผู้ให้

คนที 1

คนที 2

คนที 3

คนที 4

คนที 5

✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓

ความเห็นต่อเมื่อ
สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ สัมภาษณ์
เปรียบเทียบกับสถาบันอื่น
่
่
่
่
่
ภาพลักษณ์ท่มี ีความทันสมัย
การสื่อสารที่เข้าถึงได้ง่าย
สถานที่ตงั้ เดินทางสะดวก
ใกล้บริษัททางด้านการสื่อสาร
และบันเทิง
สภาพแวดล้อมที่สง่ เสริมการ
เรียนรู ้
ตอบสนองความต้องการใน
ยุคดิจิทลั
ศิษย์เก่าประสบความสาเร็จ
เน้นการลงมือปฏิบตั ิ

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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“มศว ดูมีความทันสมัย ด้วยภาพลักษณ์ท่ีสื่อสารออกมา...ถ้ามองเป็ นคน คือ...
เป็ นคนหนุ่มสาวทันสมัย...ภาพลักษณ์ท่ีออกมาก็ดสู มาร์ท...ด้วยวิธีการสื่อสาร การคุยกับเด็ก มัน
สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจ...สถานที่ตั้ง มีส่วนในการตัดสินใจมากเลย...ข้อด้อย...ไม่ได้มีอะไรที่
เปลีย่ นใหม่ หรือให้ดู Refresh มากขึน้ ...”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 1, สัมภาษณ์ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564)
“...จุ ด เด่ น ...1) มศว ใกล้ แ กรมมี่ 2) ม ศว เดิ น ทางง่ า ย 3) ที่ ตั้ ง อาคาร
Environment รอบข้าง สภาพแวดล้อมต่างๆ...อยู่ในใจกลางเมือง...จุดด้อย...คือทางบุคลากร...
เป็ นด้านของอาจารย์ ใครสอนบ้างนะ...ค่าเทอมของมศว ...บางคณะค่อนข้างสูง...”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 2, สัมภาษณ์ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564)
“...รู ส้ ึกว่าไม่ได้แตกต่าง...รูส้ ึกว่า นวัตกรรมสื่อสารสังคม...เห็นหลายๆ คนที่จบ
มาจากวิทยาลัยนี ้ และเป็ นบุคคลที่ประสบความสาเร็จ ไม่ว่าจะเป็ นด้านไอที หรือในด้านสายนิเทศ
ก็ตาม เลยรูส้ กึ ว่าไม่ได้ดอ้ ยกว่า และไม่ได้เหนือกว่า ก็เท่าๆ กันกับนิเทศจุฬา หรือศิลปากร...”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 3, สัมภาษณ์ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564)
“...สามารถเลือกสาขาเรียนได้เอง...มศว จะมีความให้ภาพลักษณ์แบบการลงมือ
ทา การได้ใช้เครื่องมือ การปฏิบตั ิ และมันทาให้เข้าถึงความเป็ นรูปธรรมมากกว่า...ถ้าพูดถึงข้อเสีย
...ด้วยความที่มนั อาจจะใกล้เคียงกันหมด ในความรูส้ ึกบางที...แต่ละวิชาเอกของสาขานัน้ น่ะ มัน
ต่างกันอย่างไร...จุดด้อย น่าจะเป็ นเรื่องค่าเทอมด้วย...”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 4, สัมภาษณ์ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564)
“...หัว ใจของคณะนี ้คื อ เน้น Communication คื อ เน้น ค าว่า การสื่ อ สาร และ
สื่อสารอะไรย่อยออกมา แต่อันนีค้ นรุ่นเก่าอาจจะไม่เข้าใจ ซึ่งบังเอิญคนรุ่นเก่า...มีผล และเป็ น
ปัจจัยหลัก ในการเลือกคณะของคนรุน่ ใหม่ ทัง้ การ support เงิน support แนวคิด support งาน...
ชื่อคณะ...ตอบโจทย์ในเรื่องของดิจิทัล แต่เวลาที่ตอบโจทย์ ในเรื่องเดียวกัน เวลาเสิรช์ Engine...
จะเจอ...เหมือนเราเต็มไปหมดควรจะเสริมเติมคือ พยายามขาย Course syllabus ให้มากกว่านี.้ .”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 5, สัมภาษณ์ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564)
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จากประเด็นคาถามที่ 4.3 และตาราง 11 สามารถสรุ ปได้ว่า จุดเด่น ของวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม คือ ความทันสมัย ภาพลักษณ์ท่ีออกมาดูสมาร์ท ภาพลักษณ์ท่ีนาเสนอ
สามารถลงมือปฏิบตั ิได้จริง สถานที่ตงั้ เดินทางไป-มา ง่าย มีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็ นคณะที่ตอบ
โจทย์ใ นเรื่ อ งของดิ จิ ทั ล ในขณะเดี ย วกั น ก็ มี ส ถาบั น อื่ น ที่ ส ามารถตอบโจทย์ใ นด้า นนี ้ไ ด้
เช่นเดียวกัน ส่วนจุดด้อยอื่นๆ เป็ นอาจารย์ท่ีสอนที่อาจไม่ได้มีช่ือเสียงหรือถูกรูจ้ กั เป็ นวงกว้างเมื่อ
เทียบการสถาบันการศึกษาอื่นๆ ค่า เทอมที่สงู กว่าสถาบันการศึกษาอื่น และวิชาเอกของสาขาที่มี
ความใกล้เคียงกัน
ประเด็นคาถามที่ 4.4 : เด็กนักเรียนที่เคยมาปรึกษาคุณเรื่องการสอบเข้าวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคมหรือไม่ หากเคยปรึกษา ปรึกษาเรื่องใด หรือปัจจัยใด ผลการสัมภาษณ์แบบ
เชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญ มีดงั นี ้
ตาราง 12 ความเห็นจากการสัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆ ที่นกั เรียนปรึกษากับผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
ผู้ให้

ผู้ให้

ผู้ให้

ผู้ให้

ผู้ให้

คนที 1

คนที 2

คนที 3

คนที 4

คนที 5

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

ประเด็นทีน่ ักเรียนปรึกษา
สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ สัมภาษณ์
กับผู้ให้สัมภาษณ์
่
่
่
่
่
ปรึกษาน้อย เนื่องจากมัก
ศึกษาหาข้อมูลด้วยตนเอง
อาชีพหลังจบการศึกษา
การทาแฟ้มสะสมผลงานเพื่อ
ยื่นเข้าศึกษาต่อ
ความแตกต่างจากคณะนิเทศ
ศาสตร์

✓

“ต้องยอมรับว่า...เด็กถามน้อยมาก...ด้วยความเป็ น มศว เด็กจะเลือกติดไว้อยู่
แล้ว ไม่ว่าจะติดคณะอะไรมากน้อยแค่ไหน ก็แล้วแต่...”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 1, สัมภาษณ์ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564)
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“ถ้าเป็ นของนวัตกรรม จริงๆ เด็กปรึกษาค่อนข้างน้อย เพราะพี่คิดว่าเด็กกลุ่ มนี ้
ติดตามช่องทางของมหาวิทยาลัยเองอยู่แล้ว...”
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 2, สัมภาษณ์ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564)
“...จากประสบการณ์...ถามว่า เรียนจบแล้วไปทาอะไร”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 3, สัมภาษณ์ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564)
“ถามเรื่องพอร์ต เพราะว่า จุดเด่นของที่น่ี ใช้พอร์ตในการยื่น...”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 4, สัมภาษณ์ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564)
“ต่างจากนิเทศศาสตร์ยังไง อันนีจ้ ะโดนถามบ่อย คณะนีเ้ หมื อนนิเทศศาสตร์
ไหม”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 5, สัมภาษณ์ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564)
จากประเด็นคาถามที่ 4.4 สามารถสรุ ปได้ว่า เด็กนักเรียนที่เคยมาปรึกษาเรื่องการ
สอบเข้าวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม โดยเด็กจะสอบถามในประเด็นหากเรียนจบแล้ว ไปทา
อาชีพ อะไรได้บ้าง คณะนีเ้ หมื อนหรือ ต่างจากคณะนิเทศศาสตร์ และถ้าหากจะเข้าคณะนีต้ อ้ ง
เตรียมแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) อย่างไรบ้าง
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การวิจัยเชิงปริมาณ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกลุ่มเป้าหมาย 500 คน และ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการแปลความหมายจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล และกาหนดสัญลักษณ์
ต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี ้
N
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
X̅
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง
S.D.
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
MS
แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกกาลังสองของคะแนน (Mean of Squares)
SS
แทน ผลบวกกาลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
df
แทน ชัน้ ของความเป็ นอิสระ (Degree of Freedom)
t
แทน ค่าสถิติท่ใี ช้พิจารณาใน t - distribution
F-ratio แทน ค่าสถิติท่ใี ช้พิจารณาใน F - distribution
p
แทน ค่าความน่าจะเป็ น (Probability) สาหรับบอกนัยสาคัญทางสถิติ
r
แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
*
แทน มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
**
แทน มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01
ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ในครัง้
นี ้ ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์และนาเสนอในรูป แบบของตารางประกอบคาอธิบายโดยเรียงลาดับหัวข้อเป็ น
4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 : ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 : ผลการวิ เคราะห์ข้อ มูล ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อ การเลื อ กเข้า ศึ ก ษาต่ อ ระดับ
ปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตอนที่ 3 : ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความรูส้ ึกหรือข้อแนะนาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับปั จจัยที่มี
ผลต่อการเลือกศึกษาต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตอนที่ 4 : ผลการทดสอบสมมติฐาน
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ตอนที่ 1 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 500 คน มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทั่วไปตามรายละเอียดและตารางตามนี ้

ตาราง 13 จานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามอายุ
อายุ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี
มากกว่า 18 ปี
รวม

จานวน
345
155
500

ร้อยละ
69.0
31.0
100.0

จากตาราง 13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุนอ้ ยกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี จานวน
345 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.0 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากกว่า 18 ปี จานวน 155 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 31.0

ตาราง 14 จานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
123
377
500

ร้อยละ
24.6
75.4
100.0

จากตาราง 14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 377 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 75.4 ส่วนเพศชาย จานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.6
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ตาราง 15 จานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามประเภทโรงเรียน
ประเภทโรงเรียน
โรงเรียนรัฐ
โรงเรียนเอกชน
โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนสาธิต
วิทยาลัยอาชีวะ
การศึกษานอกระบบ / GED
รวม

จานวน
340
115
1
27
11
6
500

ร้อยละ
68.0
23.0
0.2
5.4
2.2
1.2
100.0

จากตาราง 15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เรียนโรงเรียนรัฐ จานวน 340 คน คิด
เป็ นร้อยละ 68.0 รองลงมา คือ โรงเรียนเอกชน จานวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.0, โรงเรียน
สาธิ ต จ านวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.4, วิทยาลัยอาชี วะ จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.2 ,
การศึกษานอกระบบ / GED จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.2, และโรงเรียนนานาชาติ จานวน 1
คน คิดเป็ นร้อยละ 0.2 ตามลาดับ

ตาราง 16 จานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่าง แยกกรุงเทพมหนานครและจังหวัดอื่นๆ
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
อื่น ๆ
รวม

จานวน
205
295
500

ร้อยละ
41.0
59.0
100.0

เนื่องจากหากแยกรายจังหวัดแล้วจะพบว่าหลายจังหวัดนัน้ มีจานวนผูแ้ บบสอบถาม
ที่ไม่มากนั้น จึงดาเนินการแบ่ง จากกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ ตามตาราง 16 พบว่า กลุ่ม
ตัว อย่ างส่วนใหญ่ อ าศัย อยู่ในจัง หวัด อื่ น ๆ จานวน 295 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 59.0 ส่ว นจัง หวัด
กรุงเทพมหานครมีผอู้ าศัย จานวน 205 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.0
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ตาราง 17 จานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามแผนการเรียน
แผนการเรียน
อื่น ๆ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ศิลปศาสตร์ - คานวณ
ศิลปศาสตร์ - คอมพิวเตอร์
ศิลปศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตร์ - ภาษาญี่ปนุ่
ศิลปศาสตร์ - ภาษาจีน
รวม

จานวน
88
182
110
4
27
26
63
500

ร้อยละ
17.6
36.4
22.0
0.8
5.4
5.2
12.6
100.0

จากตาราง 17 พบว่ า 3 อัน ดับ แรก กลุ่ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เรี ย นแผนการเรี ย น
วิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์ จานวน 182 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.4, แผนการเรียนศิลปศาสตร์ –
คานวณ จานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.0, แผนการเรียนอื่น ๆ (เช่น แผนการเรียนศิลปศาสตร์
– ฝรั่งเศส แผนการเรียนไทย – สังคม เป็ นต้น) จานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.6
อันดับ รองลงมา คือ แผนการเรียนศิลปศาสตร์ – ภาษาจีน จานวน 63 คน คิดเป็ น
ร้อ ยละ 12.6, แผนการเรีย นศิ ล ปศาสตร์ – ภาษาอัง กฤษ จ านวน 27 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 5.4,
แผนการเรียนศิล ปศาสตร์ – ภาษาญี่ ปุ่น จานวน 26 คน, คิดเป็ นร้อยละ 5.2 และแผนการเรียน
ศิลปศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.8 ตามลาดับ
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ตาราง 18 จานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามรายได้เฉลี่ยของครอบครัว (ต่อเดือน)
รายได้เฉลี่ยของครอบครัว (ต่อเดือน)
ต่ากว่า 40,000 บาท
40,001 - 60,000 บาท
60,001 - 80,000 บาท
80,001 - 100,000 บาท
100,001 - 120,000 บาท
120,001 บาทขึน้ ไป
รวม

จานวน
194
139
52
54
22
39
500

ร้อยละ
38.8
27.8
10.4
10.8
4.4
7.8
100.0

จากตาราง 18 พบว่ า 3 อั น ดั บ แรก กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ร ายได้เฉลี่ ย ของ
ครอบครัว ต่ากว่า 40,000 บาท (ต่อเดือน) จานวน 194 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.8, มีรายได้เฉลี่ย
ของครอบครัว 40,001 - 60,000 บาท (ต่อเดือน) จานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.8, มีรายได้
เฉลี่ยของครอบครัว 80,001 - 100,000 บาท (ต่อเดือน) จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.8
รองลงมาคือ มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว 60,001 - 80,000 บาท (ต่อเดือน) จานวน
52 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.4, มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว 120,001 บาทขึน้ ไป (ต่อเดือน) จานวน
39 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.8, และมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว 100,001 - 120,000 บาท (ต่อเดือน)
จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.4 ตามลาดับ
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ตาราง 19 จ านวนและร้อ ยละของกลุ่ม ตัว อย่ า ง จ าแนกตามวิช าเอกที่ ส นใจเข้าศึ ก ษาต่ อ ใน
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
วิชาเอกทีส่ นใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม
การออกแบบสื่อปฏิสมั พันธ์และมัลติมีเดีย
การจัดการธุรกิจไซเบอร์
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
การแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์
การผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั
การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
การสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์
รวม

จานวน

ร้อยละ

51
44
22
131
89
43
39
45
18
18
500

10.2
8.8
4.4
26.2
17.8
8.6
7.8
9.0
3.6
3.6
100.0

จากตาราง 19 พบว่า 3 อัน ดับ แรก กลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่ สนใจเข้าศึกษาต่ อใน
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเกี่ยวกับวิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์ จานวน
131 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.2 รองลงมา คือ วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล จานวน
89 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.8, วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสมั พันธ์และมัลติมีเดีย จานวน 51 คน คิด
เป็ นร้อยละ 10.2
อันดับรองลงมาคือ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 9.0, วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.8, วิชาเอกการออกแบบ
เพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.6, วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการ
จัดการนวัตกรรม จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.8, วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร จานวน
22 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.4 และจานวนน้อยที่สุดซึ่งมี จานวนเท่ากัน คือ วิช าเอกการสื่อสารเพื่อ
สุขภาพ และการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์ จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.6 เท่ากัน

อายุ
น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 18 ปี
มากกว่า 18 ปี
เพศ
ชาย
หญิง
ประเภทโรงเรียน
โรงเรียนรัฐ
โรงเรียนเอกชน
โรงเรียน
นานาชาติ/
การศึกษานอก
ระบบ / GED
โรงเรียนสาธิต
วิทยาลัยอาชีวะ

ข้อมูลทั่วไป

7.0

3.2

4.6
5.6

6.8
2.8
0.0

.6
0.0

16

23
28

34
14
0

3
0

ร้อย
ละ

35

จานวน

การออกแบบ
สื่อปฏิสมั พันธ์
และมัลติมีเดีย

4
1

28
9
2

6
38

13

31

จานวน

0.8
0.2

5.6
1.8
0.4

1.2
7.6

2.6

6.2

ร้อย
ละ

การจัดการ
ธุรกิจ ไซเบอร์

1
0

18
3
0

11
11

4

18

จานวน

0.2
0.0

3.6
0.6
0.0

2.2
2.2

0.8

3.6

ร้อย
ละ

คอมพิวเตอร์
เพื่อการสือ่ สาร

6
1

92
30
2

31
100

40

91

1.2
0.2

18.4
6.0
0.4

6.2
20.0

8.0

18.2

7
4

52
23
3

16
73

33

56

1.4
0.8

10.4
4.6
0.6

3.2
14.6

6.6

11.2

3
2

34
4
0

13
30

14

29

0.6
0.4

6.8
0.8
0.0

2.6
6.0

2.8

5.8

2
1

26
10
0

9
30

10

29

0.4
0.2

5.2
2.0
0.0

1.8
6.0

2.0

5.8

วิชาเอกที่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
การแสดงและ
การผลิตงาน
การออกแบบ
การสือ่ สารเพือ่
กากับการแสดง ภาพยนตร์และ
เพื่องาน
การจัดการ
ภาพยนตร์
สื่อดิจิทัล
ภาพยนตร์และ
นวัตกรรม
สื่อดิจิทัล
จานวน ร้อย
จานวน ร้อย
จานวน ร้อย
จานวน ร้อย
ละ
ละ
ละ
ละ

0
2

36
7
0

3
42

12

33

จานวน

0.0
0.4

7.2
1.4
0.0

.6
8.4

2.4

6.6

ร้อย
ละ

การสือ่ สารเพือ่
การท่องเทีย่ ว

1
0

7
10
0

4
14

5

13

จานวน

0.2
0.0

1.4
2.0
0.0

.8
2.8

1.0

2.6

ร้อย
ละ

การสือ่ สารเพือ่
สุขภาพ

ตาราง 20 จานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามวิชาเอกที่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

0
0

13
5
0

7
11

8

10

จานวน

0.0
0.0

2.6
1.0
0.0

1.4
2.2

1.6

2.0

ร้อย
ละ

การสือ่ สารเพือ่
เศรษฐศาสตร์

82

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดอืน่ ๆ
แผนการเรียน
อื่น ๆ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ศิลปศาสตร์ คานวณ
ศิลปศาสตร์ คอมพิวเตอร์
ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปนุ่
ศิลปศาสตร์ ภาษาจีน

ข้อมูลทั่วไป

5.2
5.0

1.6
3.8

1.6

0.8

0.2

1.2

1.0

8
19

8

4

1

6

5

ร้อย
ละ

26
25

จานวน

การออกแบบ
สื่อปฏิสมั พันธ์
และมัลติมีเดีย

ตาราง 20 (ต่อ)

5

0

3

0

13

8
15

20
24

จานวน

1.0

0.0

0.6

0.0

2.6

1.6
3.0

4.0
4.8

ร้อย
ละ

การจัดการ
ธุรกิจ ไซเบอร์

0

0

0

0

4

4
14

7
15

จานวน

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

0.8
2.8

1.4
3.0

ร้อย
ละ

คอมพิวเตอร์
เพื่อการสือ่ สาร

16

4

8

0

26

27
50

49
82

3.2

0.8

1.6

0.0

5.2

5.4
10.0

9.8
16.4

12

5

5

0

23

18
26

39
50

2.4

1.0

1.0

0.0

4.6

3.6
5.2

7.8
10.0

9

1

4

0

4

7
18

17
26

1.8

0.2

0.8

0.0

0.8

1.4
3.6

3.4
5.2

3

5

1

0

8

4
18

13
26

0.6

1.0

0.2

0.0

1.6

0.8
3.6

2.6
5.2

วิชาเอกที่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
การแสดงและ
การผลิตงาน
การออกแบบ
การสือ่ สารเพือ่
กากับการแสดง ภาพยนตร์และ
เพื่องาน
การจัดการ
ภาพยนตร์
สื่อดิจิทัล
ภาพยนตร์และ
นวัตกรรม
สื่อดิจิทัล
จานวน ร้อย
จานวน ร้อย
จานวน ร้อย
จานวน ร้อย
ละ
ละ
ละ
ละ

10

4

3

0

13

9
6

22
23

จานวน

2.0

0.8

0.6

0.0

2.6

1.8
1.2

4.4
4.6

ร้อย
ละ

การสือ่ สารเพือ่
การท่องเทีย่ ว

2

1

2

0

1

1
11

7
11

จานวน

0.4

0.2

0.4

0.0

0.2

0.2
2.2

1.4
2.2

ร้อย
ละ

การสือ่ สารเพือ่
สุขภาพ

1

0

0

0

10

2
5

5
13

จานวน

0.2

0.0

0.0

0.0

2.0

0.4
1.0

1.0
2.6

ร้อย
ละ

การสือ่ สารเพือ่
เศรษฐศาสตร์

83

จานวน

ร้อย
ละ
รายได้เฉลี่ยของครอบครัว (ต่อเดือน)
ต่ากว่า
13
2.6
40,000 บาท
40,001 16
3.2
60,000 บาท
60,001 8
1.6
80,000 บาท
80,001 7
1.4
100,000 บาท
100,001 3
0.6
120,000 บาท
120,001 บาท
4
0.8
ขึน้ ไป
รวม
51
10.2

ข้อมูลทั่วไป

การออกแบบ
สื่อปฏิสมั พันธ์
และมัลติมีเดีย

ตาราง 20 (ต่อ)

ร้อย
ละ
3.4
1.6
0.8
1.8
0.0
1.2
8.8

จานวน

17

8

4

9

0

6

44

การจัดการ
ธุรกิจ ไซเบอร์

22

2

0

0

1

6

13

จานวน

4.4

0.4

0.0

0.0

0.2

1.2

2.6

ร้อย
ละ

คอมพิวเตอร์
เพื่อการสือ่ สาร

131

9

6

7

11

43

55

26.2

1.8

1.2

1.4

2.2

8.6

11.0

89

5

5

10

7

25

37

17.8

1.0

1.0

2.0

1.4

5.0

7.4

43

3

1

5

6

13

15

8.6

0.6

0.2

1.0

1.2

2.6

3.0

39

4

2

7

7

8

11

7.8

0.8

0.4

1.4

1.4

1.6

2.2

วิชาเอกที่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
การแสดงและ
การผลิตงาน
การออกแบบ
การสือ่ สารเพือ่
กากับการแสดง ภาพยนตร์และ
เพื่องาน
การจัดการ
ภาพยนตร์
สื่อดิจิทัล
ภาพยนตร์และ
นวัตกรรม
สื่อดิจิทัล
จานวน ร้อย
จานวน ร้อย
จานวน ร้อย
จานวน ร้อย
ละ
ละ
ละ
ละ

45

3

2

2

5

10

23

จานวน

9.0

0.6

0.4

0.4

1.0

2.0

4.6

ร้อย
ละ

การสือ่ สารเพือ่
การท่องเทีย่ ว

18

1

3

2

2

4

6

จานวน

3.6

0.2

0.6

0.4

0.4

0.8

1.2

ร้อย
ละ

การสือ่ สารเพือ่
สุขภาพ

18

2

0

5

1

6

4

จานวน

3.6

0.4

0.0

1.0

0.2

1.2

0.8

ร้อย
ละ

การสือ่ สารเพือ่
เศรษฐศาสตร์

84

85
จากตาราง 20 พบข้อ มูล ทั่วไปของกลุ่ม ตัวอย่าง จาแนกตามวิช าเอกที่ ส นใจเข้า
ศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมว่า :
อายุ
กลุ่ม ตัว อย่ างอายุน้อ ยกว่ าหรือ เท่ า กับ 18 ปี ส่วนใหญ่ ส นใจเข้าศึก ษาต่ อ ใน
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเกี่ยวกับวิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์ จานวน
91 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.2 รองลงมา คือ วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั จานวน 56
คน คิดเป็ นร้อยละ 11.2
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งอายุ ม ากกว่ า 18 ปี ส่ ว นใหญ่ ส นใจเข้า ศึ ก ษาต่ อ ในวิ ท ยาลั ย
นวัตกรรมสื่อสารสังคมเกี่ยวกับวิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์ จานวน 40 คน
คิดเป็ นร้อยละ 8.0 รองลงมา คือ วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั จานวน 33 คน คิด
เป็ นร้อยละ 6.6
เพศ
กลุ่มตัวอย่างเพศชาย ส่วนใหญ่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคมเกี่ยวกับวิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์ จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.2
รองลงมา คือ วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิ สมั พันธ์และมัลติมีเดีย จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ
4.6
กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง ส่วนใหญ่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคมเกี่ยวกับวิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์ จานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ
20.0 รองลงมา คือ วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ
14.6
ประเภทโรงเรียน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก เรี ย นโรงเรี ย นรัฐ ส่ ว นใหญ่ ส นใจเข้า ศึ ก ษาต่ อ ในวิ ท ยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคมเกี่ยวกับวิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์ จานวน 92 คน
คิดเป็ นร้อยละ 18.4 รองลงมา คือ วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล จานวน 52 คน
คิดเป็ นร้อยละ 10.4
กลุ่ม ตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนเอกชน ส่วนใหญ่ สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคมเกี่ยวกับวิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์ จานวน 30 คน

86
คิดเป็ นร้อยละ 6.0 รองลงมา คือ วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั จานวน 23 คน คิด
เป็ นร้อยละ 4.6
กลุ่มตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ/ การศึกษานอกระบบ/ GED ส่วนใหญ่
สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเกี่ยวกับวิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และ
สื่อดิจิทัล จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.6 รองลงมา คือ วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ และ
วิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์ จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.4 เท่ากัน
กลุ่ม ตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนสาธิ ต ส่วนใหญ่ ส นใจเข้าศึกษาต่อในวิท ยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคมเกี่ยวกับวิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั จานวน 7 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 1.4 รองลงมา คือ วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่ อดิจิทลั จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 1.2
กลุ่มตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวะ ส่วนใหญ่ สนใจเข้าศึกษาต่อใน
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเกี่ยวกับวิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล จานวน 4
คน คิดเป็ นร้อยละ 0.8รองลงมา คือ วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล และ
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.4 เท่ากัน
จังหวัด
กลุ่ม ตัว อย่ า งอาศัย อยู่ ในกรุ ง เทพมหานคร ส่ ว นใหญ่ ส นใจเข้า ศึ ก ษาต่ อ ใน
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเกี่ยวกับวิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์ จานวน
49 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.8 รองลงมา คือ วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั จานวน 39
คน คิดเป็ นร้อยละ 7.8
กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในจังหวัดอื่น ๆ ส่วนใหญ่ สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคมเกี่ยวกับวิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์ จานวน 82 คน
คิดเป็ นร้อยละ 16.4 รองลงมา คือ วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล จานวน 50 คน
คิดเป็ นร้อยละ 10.0
แผนการเรียน
กลุ่มตัวอย่างเรียนแผนการเรียนอื่น ๆ ส่วนใหญ่ สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคมเกี่ยวกับวิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์ จานวน 27 คน
คิดเป็ นร้อยละ 5.4 รองลงมา คือ วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั จานวน 18 คน คิด
เป็ นร้อยละ 3.6
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กลุ่มตัวอย่างเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่สนใจเข้า
ศึก ษาต่ อ ในวิ ท ยาลัย นวัต กรรมสื่ อ สารสัง คมเกี่ ย วกับ วิ ช าเอกการแสดงและก ากับ การแสดง
ภาพยนตร์ จานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.0 รองลงมา คือ วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และ
สื่อดิจิทลั จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.2
กลุ่มตัวอย่างเรียนแผนการเรียนศิลปศาสตร์ – คานวณ ส่วนใหญ่สนใจเข้าศึกษา
ต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเกี่ยวกับวิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์
จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.2 รองลงมา คือ วิช าเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิ ทัล
จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.6
กลุ่มตัวอย่างเรียนแผนการเรียนศิลปศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่สนใจเข้า
ศึกษาต่ อในวิท ยาลัยนวัตกรรมสื่ อสารสังคมเกี่ ยวกับวิช าเอกการออกแบบสื่อปฏิ สัม พัน ธ์และ
มัลติมีเดีย จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.8
กลุ่มตัวอย่างเรียนแผนการเรียนศิลปศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่สนใจเข้า
ศึก ษาต่ อ ในวิ ท ยาลัย นวัต กรรมสื่ อ สารสัง คมเกี่ ย วกับ วิ ช าเอกการแสดงและก ากับ การแสดง
ภาพยนตร์ จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.6 รองลงมา คือ วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อ
ดิจิทลั จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.0
กลุ่มตัวอย่างเรียนแผนการเรียนศิลปศาสตร์ – ภาษาญี่ ปุ่น ส่วนใหญ่ สนใจเข้า
ศึกษาต่ อในวิท ยาลัยนวัตกรรมสื่ อสารสังคมเกี่ ยวกับวิช าเอกการออกแบบสื่อปฏิ สัม พัน ธ์และ
มัลติมีเดีย จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.2 รองลงมา คือ วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อ
ดิจิทลั จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.0
กลุ่ม ตัวอย่ างเรีย นแผนการเรียนศิ ล ปศาสตร์ – ภาษาจี น ส่วนใหญ่ สนใจเข้า
ศึก ษาต่ อ ในวิ ท ยาลั ย นวัต กรรมสื่ อ สารสัง คมเกี่ ย วกับ วิ ช าเอกการแสดงและก ากับ การแสดง
ภาพยนตร์ จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.2 รองลงมา คือ วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อ
ดิจิทลั จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.4
รายได้เฉลี่ยของครอบครัว (ต่อเดือน)
กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว (ต่อเดือน) ต่ากว่า 40,000 บาท ส่วน
ใหญ่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเกี่ยวกับวิชาเอกการแสดงและกากับการ
แสดงภาพยนตร์ จานวน 55คน คิดเป็ นร้อยละ 11.0 รองลงมา คือ วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์
และสื่อดิจิทลั จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.4
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กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว (ต่อเดือน) 40,001 - 60,000 บาท ส่วน
ใหญ่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเกี่ยวกับวิชาเอกการแสดงและกากับการ
แสดงภาพยนตร์ จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.6 รองลงมา คือ วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์
และสื่อดิจิทลั จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.0
กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว (ต่อเดือน) 60,001 - 80,000 บาท ส่วน
ใหญ่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเกี่ยวกับวิชาเอกการแสดงและกากับการ
แสดงภาพยนตร์ จ านวน 11 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 2.2 รองลงมา คื อ วิ ช าเอกการออกแบบสื่ อ
ปฏิสมั พันธ์และมัลติมีเดีย จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.6
กลุ่ม ตัวอย่ างมี รายได้เฉลี่ ยของครอบครัว (ต่ อเดื อน) 80,001 - 100,000 บาท
ส่วนใหญ่ ส นใจเข้าศึกษาต่ อในวิท ยาลัยนวัตกรรมสื่ อสารสัง คมเกี่ ย วกับ วิช าเอกการผลิ ตงาน
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.0 รองลงมา คือ วิชาเอกการออกแบบสื่อ
ปฏิ สัม พัน ธ์และมัล ติมี เดีย วิช าเอกการแสดงและก ากับ การแสดงภาพยนตร์ และวิช าเอกการ
สื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.4 เท่ากัน
กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว (ต่อเดือน) 100,001 - 120,000 บาท
ส่วนใหญ่ ส นใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเกี่ ยวกับวิชาเอกการแสดงและ
กากับการแสดงภาพยนตร์ จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.2 รองลงมา คือ วิชาเอกการผลิตงาน
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.0
กลุ่ม ตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว (ต่อเดือน) 120,001 บาทขึน้ ไป ส่วน
ใหญ่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเกี่ยวกับวิชาเอกการแสดงและกากับการ
แสดงภาพยนตร์ จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.8 รองลงมา คือ วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.2
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ตอนที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ทีว่ ิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 500 คน มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อ การเลื อ กเข้าศึ ก ษาต่ อ ระดับ ปริญ ญาตรี ที่ วิ ท ยาลัย นวัต กรรมสื่ อ สารสัง คม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามรายละเอียดและตารางตามนี ้

ตาราง 21 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษา ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
ต่อระดับปริญญาตรี
มาตรฐาน (S.D)
( X̅ )
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของวิทยาลัย
4.40
0.447
ปัจจัยด้านสื่อประชาสัมพันธ์
4.18
0.566
ปัจจัยด้านหลักสูตร
4.43
0.477
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
4.41
0.527
ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา
3.80
0.721
ปัจจัยด้านระบบการคัดเลือก
4.18
0.663
ปัจจัยด้านอาจารย์ผสู้ อน
4.35
0.621
ปัจจัยด้านชื่อเสียงและค่านิยม
4.40
0.542
ปัจจัยด้านการแนะแนว / การบอกต่อ
3.80
0.836

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สดุ
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก

จากตาราง 21 พบว่า 3 อัน ดับแรก ปั จ จัยที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ปั จจัยด้านหลักสูตร ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.43 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.477) รองลงมาคือ ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.41 ค่าส่วน
เบี่ย งเบนมาตรฐาน 0.527), ปั จ จัยด้านชื่ อเสียงและค่านิ ยม (ค่ าเฉลี่ย 4.40 ค่าส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 0.542)
อันดับ รองลงมา คื อ ปั จ จัยด้านภาพลัก ษณ์ของวิท ยาลัย (ค่าเฉลี่ย 4.40 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.447) ปั จจัยด้านอาจารย์ผูส้ อน (ค่าเฉลี่ย 4.35 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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0.621) ปั จจัยด้านระบบการคัดเลือก (ค่าเฉลี่ย 4.18 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.663) ปั จจัย
ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ (ค่าเฉลี่ย 4.18 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.566) ปั จจัยด้านการแนะแนว /
การบอกต่อ (ค่าเฉลี่ย 3.80 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.836) ปั จจัยด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา
(ค่าเฉลี่ย 3.80 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.721) ตามลาดับ
จากผลการวิเคราะห์ปั จ จัย ในการศึ ก ษาต่ อ เข้าวิ ท ยาลัย นวัต กรรมสื่ อ สารสัง คม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบบภาพรวมข้างต้น สามารถวิเคราะห์ผลแยกแบบแยกรายด้าน
ตามรายละเอียดและตารางดังนี ้

ตาราง 22 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยด้านภาพลักษณ์ของวิทยาลัยที่ส่งผลต่อ
การเลื อ กเข้า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริญ ญาตรี ที่ วิ ท ยาลัย นวัต กรรมสื่ อ สารสัง คม มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ของวิทยาลัย
1. เป็ นวิทยาลัยที่มีความหลากหลายทางวิชาเอก
2. เป็ นวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านหลักสูตรเมื่อ
เทียบกับคณะหรือวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอน
ใกล้เคียงกัน
3. เป็ นวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยี /
นวัตกรรม
4. ชื่อเสียงของคณาจารย์เป็ นที่ยอมรับและมี
คุณภาพ
5. ศิษย์เก่าเป็ นที่ยอมรับ / มีช่ือเสียง / มีคณ
ุ ภาพ
6. นิสิตปัจจุบนั เป็ นที่ยอมรับ / มีช่อื เสียง / มี
คุณภาพ

4.44
4.33

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)
0.593
0.623

4.42

0.635

มากที่สดุ

4.22

0.705

มากที่สดุ

4.53
4.48

0.659
0.665

มากที่สดุ
มากที่สดุ

ค่าเฉลี่ย
( X̅ )

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สดุ
มากที่สดุ
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ตาราง 22 (ต่อ)

ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ของวิทยาลัย
7. ผลการจัดอันดับ หรือคุณภาพการศึกษาที่มีการ
เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ
8. มีความเชื่อมั่นต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม
ภาพรวมปั จจัยด้านภาพลักษณ์ของวิทยาลัย

4.28

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)
0.688

4.55

0.603

มากที่สดุ

4.40

0.447

มากทีส่ ุด

ค่าเฉลี่ย
( X̅ )

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สดุ

จากตาราง 14 พบว่า ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านภาพลักษณ์ของวิทยาลัยที่ส่งผลต่อ
การเลื อ กเข้า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริญ ญาตรี ที่ วิ ท ยาลัย นวัต กรรมสื่ อ สารสัง คม มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทร วิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.40 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.447)
เมื่ อพิ จ ารณารายข้อ พบว่า 3 อันดับแรกที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มี ความเชื่อมั่นต่ อ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.55 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.603) รองลงมาคือ
ศิษย์เก่าเป็ นที่ยอมรับ / มีช่ือเสียง / มีคณ
ุ ภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.659)
นิสิ ตปั จ จุบันเป็ นที่ยอมรับ / มี ช่ื อเสียง / มี คุณ ภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.48 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.665)
อันดับรองลงมา คือ เป็ นวิทยาลัยที่มีความหลากหลายทางวิชาเอก (ค่าเฉลี่ย 4.44
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.593) เป็ นวิทยาลัยที่มี ความโดดเด่นด้านเทคโนโลยี / นวัตกรรม
(ค่าเฉลี่ย 4.42 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.635) เป็ นวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านหลักสูตรเมื่อ
เทียบกับคณะหรือวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนใกล้เคียงกัน (ค่าเฉลี่ย 4.33 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.623) ผลการจัดอันดับ หรือคุณภาพการศึกษาที่มีการเผยแพร่ทางสื่อต่ างๆ (ค่าเฉลี่ย
4.28 ค่ าส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.688) ชื่ อเสีย งของคณาจารย์เป็ น ที่ ยอมรับ และมี คุณ ภาพ
(ค่าเฉลี่ย 4.22 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.705) ตามลาดับ
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ตาราง 23 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยด้านสื่อประชาสัม พันธ์ท่ีส่งผลต่อการ
เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญ าตรี ที่ วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมสื่ อ สารสั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปั จจัยด้านสื่อประชาสัมพันธ์
1. การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมที่มีเนือ้ หาครบถ้วน
นาเสนอน่าสนใจ
2. สื่อวีดีทศั น์แนะนาหลักสูตรของวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคมที่มีเนือ้ หาครบถ้วน นาเสนอ
น่าสนใจ
3. การประชาสัมพันธ์ท่มี ีรูปภาพประกอบเนือ้ หา
เป็ นสถานที่ ห้องปฏิบตั ิการ ห้องเรียน หรือสิ่ง
อานวยความสะดวกของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม
5. การได้รบั ข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านการ
แบ่งปัน (Share / Retweet) จากบุคคลที่รูจ้ กั หรือ
ติดตาม
6. ความถี่ในการประชาสัมพันธ์ท่มี ีต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
7. ความน่าสนใจของการนาเสนอสื่อ
ประชาสัมพันธ์ท่กี ระตุน้ ความน่าสนใจ
8. ช่องทางปฏิสมั พันธ์หรือ Social Media ที่
นาเสนอสื่อประชาสัมพันธ์
9. ผลงานของนิสิตปัจจุบนั หรือศิษย์เก่า ที่มีการ
เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ หรือการประกวดต่างๆ

4.33

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)
0.668

4.26

0.729

มากที่สดุ

4.29

0.740

มากที่สดุ

4.07

0.905

มาก

3.94

0.803

มาก

4.19

0.771

มาก

4.29

0.734

มากที่สดุ

4.27

0.783

มากที่สดุ

ค่าเฉลี่ย
( X̅ )

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สดุ

93
ตาราง 23 (ต่อ)

ปั จจัยด้านสื่อประชาสัมพันธ์
10. การ Review สถานที่เรียน และ หลักสูตร จาก
เว็บไซต์การศึกษาผ่านรายการออนไลน์ต่างๆ
11. การ Review สถานที่เรียน และ หลักสูตร จาก
กระทูภ้ ายในเว็บไซต์ โดยรุน่ พี่ หรือนิสิตปัจจุบนั
12. การ Review สถานที่เรียน และ หลักสูตร จาก
วีดีโอ หรือ VLOG โดยรุน่ พี่ หรือนิสิตปัจจุบนั
13. การประชาสัมพันธ์ผ่านงานเปิ ดบ้าน (Open
House)
14. การประชาสัมพันธ์ผ่านการเปิ ดบูธนอกสถานที่
ภาพรวมปั จจัยด้านสื่อประชาสัมพันธ์

4.21

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)
0.773

4.18

0.813

มาก

4.23

0.845

มากที่สดุ

4.35

0.791

มากที่สดุ

3.73
4.18

0.975
0.566

มาก
มาก

ค่าเฉลี่ย
( X̅ )

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สดุ

จากตาราง 23 พบว่า ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านสื่อประชาสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อการ
เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญ าตรี ที่ วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมสื่ อ สารสั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.18 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.566)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 3 อันดับแรกที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การประชาสัมพันธ์
ผ่านงานเปิ ดบ้าน (Open House) (ค่าเฉลี่ย 4.35 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.791) รองลงมาคือ
การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลเกี่ยวกับหลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมที่มีเนือ้ หาครบถ้วน
นาเสนอน่าสนใจ (ค่าเฉลี่ย 4.33 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.668) การประชาสัมพันธ์ท่ีมีรูปภาพ
ประกอบเนือ้ หาเป็ นสถานที่ ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน หรือสิ่งอานวยความสะดวกของวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.29 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.740)
อั น ดั บ รองลงมา คื อ ช่ อ งทางปฏิ สั ม พั น ธ์ ห รื อ Social Media ที่ น าเสนอสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ (ค่าเฉลี่ย 4.29 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.734) ผลงานของนิสิตปั จจุบัน หรือ
ศิษย์เก่า ที่มี การเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ หรือการประกวดต่างๆ (ค่าเฉลี่ย 4.27 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.783) สื่ อ วีดี ทัศน์แนะน าหลักสูต รของวิทยาลัยนวัต กรรมสื่ อสารสังคมที่ มี เนื ้อหา
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ครบถ้ว น น าเสนอน่ า สนใจ (ค่ า เฉลี่ ย 4.26 ค่ า ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.729) การ Review
สถานที่เรียน และ หลักสูตร จากวีดีโอ หรือ VLOG โดยรุ่นพี่ หรือนิสิตปั จจุบนั (ค่าเฉลี่ย 4.23 ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.845) การ Review สถานที่เรียน และ หลักสูตร จากเว็บไซต์การศึกษา
ผ่านรายการออนไลน์ต่างๆ (ค่าเฉลี่ย 4.21 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.773) การประชาสัมพันธ์ท่ี
มีรูปภาพประกอบเนือ้ หาเป็ นรูปภาพของนิสิตปั จจุบัน หรือกิจกรรมของนิสิต (ค่าเฉลี่ย 4.20 ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.762) ความน่าสนใจของการนาเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ท่ีกระตุน้ ความ
น่ า สนใจ (ค่ า เฉลี่ ย 4.19 ค่ าส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.771) การ Review สถานที่ เรีย น และ
หลักสูตร จากกระทูภ้ ายในเว็บไซต์ โดยรุ่นพี่ หรือนิสิตปั จจุบัน (ค่าเฉลี่ย 4.18 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.813) การได้รบั ข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านการแบ่งปั น (Share / Retweet) จาก
บุ ค คลที่ รู ้จั ก หรื อ ติ ด ตาม (ค่ า เฉลี่ ย 4.07 ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.905) ความถี่ ใ น
การประชาสัมพันธ์ท่ีมีต่อเนื่องและสม่าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.94 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.803)
การประชาสัมพันธ์ผ่านการเปิ ดบูธนอกสถานที่ (ค่าเฉลี่ย 3.73 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.975)
ตามลาดับ
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ตาราง 24 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยด้านหลักสูตรที่ส่งผลต่อการเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปั จจัยด้านหลักสูตร
1. หลักสูตรตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
หรือการจ้างงาน
2. ความนิยมของหลักสูตร
3. เน้นความเชี่ยวชาญในศาสตร์และวิชาชีพของ
หลักสูตร
4. หลักสูตรมีความหลากหลาย น่าสนใจ
5. หลักสูตรตรงตามความต้องการของผูเ้ รียน
6. ความคาดหวังในโอกาสและอาชีพที่รองรับหลัง
จบการศึกษา
ภาพรวมปั จจัยด้านหลักสูตร

4.24

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)
0.724

4.43
4.33

0.665
0.677

มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.53
4.52
4.54

0.612
0.628
0.646

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.43

0.477

มากทีส่ ุด

ค่าเฉลี่ย
( X̅ )

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สดุ

จากตาราง 24 พบว่า ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านหลักสูตรที่ส่งผลต่อการเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญ ญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน
ภาพรวมอยู่ระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.43 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.477)
เมื่ อพิ จ ารณารายข้อ พบว่า 3 อันดับ แรดที่ มี ค่ าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความคาดหวัง ใน
โอกาสและอาชีพ ที่รองรับหลังจบการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.54 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.646)
รองลงมาคือ หลักสูตรมีความหลากหลาย น่าสนใจ (ค่าเฉลี่ย 4.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.612) หลักสูตรตรงตามความต้องการของผู้เรียน (ค่าเฉลี่ย 4.52 ค่ าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.628)
อัน ดับ รองลงมา คื อ ความนิ ย มของหลัก สูต ร (ค่ า เฉลี่ ย 4.43 ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 0.665) เน้นความเชี่ยวชาญในศาสตร์และวิชาชีพของหลักสูตร (ค่าเฉลี่ย 4.33 ค่าส่วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.677) หลักสูตรตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานหรือการจ้ างงาน
(ค่าเฉลี่ย 4.24 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.724) ตามลาดับ
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ตาราง 25 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผล
ต่ อการเลื อ กเข้าศึก ษาต่ อ ระดับ ปริญ ญาตรี ที่ วิท ยาลัย นวัต กรรมสื่ อ สารสัง คม มหาวิท ยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
1. ขนาดพืน้ ที่ ความทันสมัยของอาคาร ห้องเรียน
และห้องปฏิบตั ิการ
2. ความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนการสอน
3. ที่ตงั้ ของวิทยาลัย
4. ความสวยงามของสถานที่ทาการเรียนการสอน
5. สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ (เช่น Wifi, อุปกรณ์
เป็ นต้น)
ภาพรวมปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ

4.43

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)
0.658

4.53
4.34
4.38
4.41

0.592
0.762
0.707
0.686

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.41

0.527

มากทีส่ ุด

ค่าเฉลี่ย
( X̅ )

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สดุ

จากตาราง 25 พบว่า ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สง่ ผล
ต่ อการเลื อ กเข้าศึก ษาต่ อ ระดับ ปริญ ญาตรี ที่ วิท ยาลัย นวัต กรรมสื่ อ สารสัง คม มหาวิท ยาลัย
ศรีนครินทร วิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.41 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.527)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 3 อันดับที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความพร้อมของอุปกรณ์
การเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ ย 4.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.592) รองลงมาคือ ขนาดพืน้ ที่
ความทันสมัยของอาคาร ห้องเรียน และห้องปฏิบตั ิการ (ค่าเฉลี่ย 4.43 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.658) สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ (เช่น Wifi, อุปกรณ์ เป็ นต้น) (ค่าเฉลี่ย 4.41 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.686)
อันดับรองลงมา คือ ความสวยงามของสถานที่ทาการเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย 4.38
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.707) ที่ตงั้ ของวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 4.34 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.762) ตามลาดับ
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ตาราง 26 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยด้านค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ส่งผลต่อ
การเลื อ กเข้า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริญ ญาตรี ที่ วิ ท ยาลัย นวัต กรรมสื่ อ สารสัง คม มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปั จจัยด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาของวิทยาลัย
2. ค่าใช้จ่ายในการครองชีพตลอดระยะเวลาในการ
เรียน
3. ทุนการศึกษา หรือ สิทธิประโยชน์ ที่คาดว่าจะ
ได้รบั
ภาพรวมปั จจัยด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา

3.69
3.78

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)
0.873
0.836

3.93

0.906

มาก

3.80

0.721

มาก

ค่าเฉลี่ย
( X̅ )

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
มาก

จากตาราง 26 พบว่า ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ส่งผลต่อ
การเลื อ กเข้า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริญ ญาตรี ที่ วิ ท ยาลัย นวัต กรรมสื่ อ สารสัง คม มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทร วิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.721)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 3 อันดับที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ทุนการศึกษา หรือ สิทธิ
ประโยชน์ ที่ ค าดว่าจะได้รับ (ค่ าเฉลี่ ย 3.93 ค่ าส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.906) รองลงมาคื อ
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพตลอดระยะเวลาในการเรียน (ค่าเฉลี่ย 3.69 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.873) ค่าธรรมเนียมการศึกษาของวิทยาลัย ตามลาดับ
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ตาราง 27 ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของปั จ จัย ด้า นระบบการคัด เลื อ กที่ ส่ ง ผลต่ อ
การเลื อ กเข้า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริญ ญาตรี ที่ วิ ท ยาลัย นวัต กรรมสื่ อ สารสัง คม มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปั จจัยด้านระบบการคัดเลือก

ค่าเฉลี่ย
( X̅ )

1. อัตราการแข่งขันในการสอบเข้าในวิชาเอกนัน้ ๆ
2. วิชาที่ใช้สอบ (GAT, วิชาสามัญ, O-NET)
3. รูปแบบการรับเข้าศึกษา และรอบที่สอบเข้า
ภาพรวมปั จจัยด้านระบบการคัดเลือก

4.41
4.07
4.05
4.18

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)
0.761
0.872
0.897
0.663

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 27 พบว่า ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านระบบการคัดเลือกที่ส่งผลต่อการ
เลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒในภาพรวมอยู่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.18 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.663)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 3 อันดับที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อัตราการแข่งขันในการ
สอบเข้าในวิชาเอกนัน้ ๆ (ค่าเฉลี่ย 4.41 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.761) รองลงมาคือ วิชาที่ใช้
สอบ (GAT, วิชาสามัญ , O-NET) (ค่าเฉลี่ย 4.07 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.872) รู ปแบบการ
รับเข้าศึกษา และรอบที่สอบเข้า (ค่าเฉลี่ย 4.05 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.897) ตามลาดับ
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ตาราง 28 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยด้านอาจารย์ผูส้ อนที่ส่งผลต่อการเลือก
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปั จจัยด้านอาจารย์ผู้สอน
1. ความรูแ้ ละความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผสู้ อน
2. ความทันสมัยของอาจารย์ผสู้ อน
3. ความมืออาชีพของอาจารย์ผสู้ อน
ภาพรวมปั จจัยด้านอาจารย์ผู้สอน

ค่าเฉลี่ย
( X̅ )
4.34
4.34
4.38
4.35

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)
0.664
0.706
0.667
0.621

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 28 พบว่า ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านอาจารย์ผสู้ อนที่ส่งผลต่อการเลือก
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน
ภาพรวมอยู่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.35 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.621)
เมื่ อ พิ จ ารณารายข้อ พบว่ า 3 อัน ดับ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สูง สุด คื อ ความมื อ อาชี พ ของ
อาจารย์ผสู้ อน (ค่าเฉลี่ย 4.38 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.667) รองลงมาคือ ความทันสมัยของ
อาจารย์ผูส้ อน (ค่าเฉลี่ย 4.34 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.706) ความรูแ้ ละความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ผสู้ อน (ค่าเฉลี่ย 4.34 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.664) ตามลาดับ
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ตาราง 29 ค่าเฉลี่ ย ค่าส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของปั จ จัยด้านชื่ อ เสีย งและค่านิ ยมที่ ส่ง ผลต่ อ
การเลื อ กเข้า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริญ ญาตรี ที่ วิ ท ยาลัย นวัต กรรมสื่ อ สารสัง คม มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปั จจัยด้านชื่อเสียงและค่านิยม
1. วิชาเอกที่เลือกศึกษาต่อเป็ นสาขาอาชีพในฝัน
2. ความยอมรับและมีช่อื เสียงในสังคมของวิชาเอก
ที่เลือกศึกษาต่อ
3. บุคคลที่ช่ืนชอบหรือเป็ นแรงบันดาลใจ ทางาน
อยู่ในสายอาชีพที่ตรงกับวิชาเอกที่เลือกศึกษา
4. คุณภาพและได้รบั การยอมรับในสาขาอาชีพของ
ศิษย์เก่า
5. ชื่อเสียงและคุณภาพของนิสิตปัจจุบนั
6. ความก้าวหน้าของอาชีพในอนาคต
7. ประยุกต์ความรูจ้ ากสาขาวิชาไปประกอบอาชีพ
ต่างๆ ได้
ภาพรวมปั จจัยด้านชื่อเสียงและค่านิยม

4.55
4.43

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)
0.648
0.720

4.21

0.985

มากที่สดุ

4.38

0.730

มากที่สดุ

4.38
4.38
4.48

0.754
0.722
0.647

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.40

0.542

มากทีส่ ุด

ค่าเฉลี่ย
( X̅ )

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สดุ
มากที่สดุ

จากตาราง 29 พบว่า ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านชื่อเสียงและค่านิยมที่ส่งผลต่อการ
เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญ าตรี ที่ วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมสื่ อ สารสั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.40 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.542)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 3 อันดับที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วิชาเอกที่เลือกศึกษาต่อ
เป็ นสาขาอาชีพในฝั น (ค่าเฉลี่ย 4.55 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.648) รองลงมาคือ ประยุกต์
ความรูจ้ ากสาขาวิชาไปประกอบอาชีพต่างๆ ได้ (ค่าเฉลี่ย 4.48 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.647)
ความยอมรับและมีช่ือเสียงในสังคมของวิ ชาเอกที่เลือกศึกษาต่อ (ค่าเฉลี่ย 0.43 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.720)
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อันดับรองลงมา คือ ชื่อเสียงและคุณภาพของนิสิตปั จจุบัน (ค่าเฉลี่ย 4.38 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.754) คุณ ภาพและได้รบั การยอมรับในสาขาอาชีพของศิษย์เก่า (ค่าเฉลี่ย
4.38 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73) ความก้าวหน้าของอาชีพในอนาคต (ค่าเฉลี่ย 4.38 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.722) บุคคลที่ช่ืนชอบหรือเป็ นแรงบันดาลใจ ทางานอยู่ในสายอาชีพที่ตรงกับ
วิชาเอกที่เลือกศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.21 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.985) ตามลาดับ

ตาราง 30 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยด้านการแนะแนว / การบอกต่อที่สง่ ผลต่อ
การเลื อ กเข้า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริญ ญาตรี ที่ วิ ท ยาลัย นวัต กรรมสื่ อ สารสัง คม มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปั จจัยด้านการแนะแนว / การบอกต่อ
1. ความน่าสนใจ หรือ ไม่เหมือนสถาบันอื่นๆ ของ
การแนะแนว
2. การแนะแนวผ่านสื่อสังคมออนไลน์
3. ครูแนะแนวเป็ นผูแ้ นะนาให้เลือกศึกษาต่อที่
วิทยาลัยนี ้
4. รุน่ พี่เป็ นผูแ้ นะนาให้เลือกศึกษาต่อที่วิทยาลัยนี ้
5. เพื่อนเป็ นผูแ้ นะนาให้เลือกศึกษาต่อที่วิทยาลัยนี ้
6. ผูป้ กครองเป็ นผูแ้ นะนาให้เลือกศึกษาต่อที่
วิทยาลัยนี ้
ภาพรวมปั จจัยด้านการแนะแนว / การบอกต่อ

4.27

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)
0.780

4.21
3.50

0.859
1.248

มากที่สดุ
มาก

3.69
3.63
3.46

1.179
1.241
1.298

มาก
มาก
มาก

3.80

0.836

มาก

ค่าเฉลี่ย
( X̅ )

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สดุ

จากตาราง 30 พบว่า ความคิดเห็นต่อปั จ จัยด้านการแนะแนว / การบอกต่อที่
ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.80 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.836)
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เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 3 อันดับที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความน่าสนใจ หรือ ไม่
เหมือนสถาบันอื่นๆ ของการแนะแนว (ค่าเฉลี่ย 4.27 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.780) รองลงมา
คือ การแนะแนวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย 4.21 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.859) รุ่นพี่
เป็ นผูแ้ นะนาให้เลือกศึกษาต่อที่วิทยาลัยนี ้ (ค่าเฉลี่ย 3.96 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.179)
อันดับรองลงมา คือ เพื่อนเป็ นผูแ้ นะนาให้เลือกศึกษาต่อที่วิทยาลัยนี ้ (ค่าเฉลี่ย 3.63
ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 1.241) ครู แ นะแนวเป็ น ผู้แ นะน าให้เลื อ กศึ ก ษาต่ อ ที่ วิ ท ยาลัย นี ้
(ค่าเฉลี่ ย 3.50 ค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 1.248) ผู้ปกครองเป็ นผู้แนะนาให้เลือกศึกษาต่อที่
วิทยาลัยนี ้ (ค่าเฉลี่ย 3.46 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.298) ตามลาดับ
ตอนที่ 3 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้สึกหรือข้อแนะนาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับปั จจัย
ที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
ข้อมูลส่วนหนึ่งที่เป็ นข้อเสนอแนะจากผูต้ อบแบบสอบถาม มีดงั นี ้
“ที่ อ ยากเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญ าตรี ท่ี วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมสื่ อ สารสั ง คม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องจาก มีวิชาเอกตรงกับความสนใจ คิดว่าหลักสูตรที่จะได้รบั มี
ความเหมาะสม ทันกับยุคสมัย สามารถนาไปปรับใช้กับงานอื่นๆ ได้ มีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่
อานวยความสะดวกต่อการเรียนรู ้ อีกทัง้ ที่ตงั้ ของมหาวิทยาลัยสามารถเดินทางไปได้หลากหลาย
ช่องทาง และสะดวก ซึ่งปั จจัยเหล่านี ้ ส่งผลต่อการเรียนรูก้ ารศึ กษาอย่างมีคุณภาพ และสามารถ
พัฒนาตนเองได้ ถ้ามีโอกาสได้ศึกษาต่อที่น่ีจริงๆ ก็หวังว่าตนเองจะสามารถเรียนรู ใ้ นสิ่งที่ชอบได้
อย่างเต็มที่ ได้พฒ
ั นาตนเอง และสามารถทาสิ่งที่เรียนมาปรับใช้เพื่อพัฒนาต่อสังคมต่อไป”
“ในเรื่องของหลักสูต ร และอาคารพืน้ ที่การเรียนที่ทัน สมั ย ทาให้รูส้ ึกว่าเป็ นคณะ
วิทยาลัยที่น่าสนใจมากๆ แต่ในเรื่องของค่าเทอมที่ค่อนข้างสูงเกินไป เฉียดๆ กับมหาลัยเอกชน นั่น
อาจจะเป็ นอีกทางเลือกที่ทาให้ผทู้ ่สี นใจบางคนตัดสินว่าแพงจนเกินไป”
“ประเทศไทยยังติดเรื่องชื่อสถาบันที่จบมาแล้ว มศว เป็ นหนึ่งในที่ท่ีจบมาแล้วทาให้
หางานทาตรงตามสาขาที่เรียนมา และในระหว่างเรียนก็สามารถหาและสร้างคอนเนคชั่นที่ดีได้
อาจารย์และศิษย์เก่าเป็ นที่รูจ้ กั และมีช่ือเสียงในทางด้านสายงานนี ้ จึงทาให้มีการแข่งขันที่สงู มาก
ในการเข้าศึกษามหาวิทยาลัยนี ้ จากการที่ได้ไป Open House ได้เห็นถึงหลักสูตรของสาขาที่สนใจ
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สถานที่ท่ีตงั้ สถานที่ในการเรียน อุปกรณ์การเรียน การสอนของมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยไม่ได้ต่าง
กับมหาวิทยาลัยเอกชน ไม่ได้ทาให้รูส้ กึ ถึงความเหลื่อมลา้ ทาให้น่าสนใจที่จะเรียนต่อมาก”
จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ 1) ชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา 2) สามารถหางานตรง
ตามสาขาที่เรียนได้ง่าย 3) หลักสูตรการสอนที่น่าสนใจ 4) สถานที่ตั้งเดินทางไป-มาสะดวก 5)
อาคาร สถานที่สาหรับการเรียนที่ทันสมัย 6) อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย 7) วิชาเอกตรง
กับความสนใจ
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ตอนที่ 4 : ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบโดยภาพรวม
การวิเคราะห์เปรียบเที ยบปั จ จัยที่ส่งผลต่อการเลื อกเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญ ญาตรี ท่ี
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายด้าน จาแนกตามอายุ เพศ
ประเภทโรงเรียน แผนการเรียน รายได้เฉลี่ยของครอบครัว (ต่อเดือน) และวิชาเอกที่สนใจเข้าศึกษา
ต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ตาราง 31 เปรี ย บเที ย บปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อ การเลื อ กเข้า ศึ ก ษาต่ อ ระดับ ปริญ ญาตรีท่ี วิ ท ยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายด้าน จาแนกตามอายุ

ปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อการเลือก
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่
วิทยาลัยนวัตกรรมสือ่ สารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ของวิทยาลัย
ปั จจัยด้านสื่อประชาสัมพันธ์
ปั จจัยด้านหลักสูตร
ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ปั จจัยด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา
ปั จจัยด้านระบบการคัดเลือก
ปั จจัยด้านอาจารย์ผสู้ อน
ปั จจัยด้านชื่อเสียงและค่านิยม
ปั จจัยด้านการแนะแนว / การบอกต่อ

อายุน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 18 ปี
(n = 345)
ค่าส่วน
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
( X̅ )
(S.D)
4.42
0.444
4.19
0.562
4.46
0.478
4.43
0.527
3.77
0.729
4.19
0.669
4.37
0.613
4.40
0.520
3.76
0.848

อายุมากกว่า 18 ปี
(n = 155)
ค่าเฉลี่ย
( X̅ )

4.37
4.15
4.38
4.37
3.87
4.15
4.31
4.40
3.87

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)
0.455
0.574
0.472
0.526
0.700
0.650
0.640
0.590
0.807

t

Prob.

1.052
0.779
1.546
1.181
-1.449
0.718
1.033
-0.028
-1.401

0.294
0.436
0.123
0.238
0.148
0.473
0.302
0.978
0.162

จากตาราง 31 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของ
วิ ท ยาลั ย ด้ า นสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ด้ า นหลั ก สู ต ร ด้ า นสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ ด้ า น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ด้านระบบการคัดเลือก ด้านอาจารย์ผสู้ อน ด้านชื่อเสียงและค่านิยม ด้าน
การแนะแนว / การบอกต่อ ที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีท่ีวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่แตกต่างกัน
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กลุ่ ม ตั ว อย่ า งอายุ น้ อ ยกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 18 ปี มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จจั ย ด้ า น
สภาพแวดล้อ มทางกายภาพที่ ส่ง ผลต่ อ การเลื อ กเข้า ศึก ษาต่ อ ระดับ ปริญ ญาตรี ที่ วิท ยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
4.43 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.527)
กลุ่มตัวอย่างอายุมากกว่า 18 ปี มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านปั จจัยด้านชื่อเสียงและ
ค่านิย มที่ ส่ง ผลต่ อการเลื อกเข้าศึก ษาต่อระดับปริญ ญาตรี ที่วิท ยาลัยนวัตกรรมสื่ อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.40 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.590)

ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แปลความหมาย

ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แปลความหมาย

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี
(n = 345)

มากกว่า 18 ปี
(n = 155)

อายุ

ปั จจัยด้าน
ภาพลักษณ์
ของวิทยาลัย
4.42
0.444
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.37
0.455
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.19
0.562
ความคิดเห็น
มาก
4.15
0.574
ความคิดเห็น
มาก

ปั จจัยด้านสื่อ
ประชาสัมพันธ์
4.46
0.478
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.38
0.472
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ

ปั จจัยด้าน
หลักสูตร

ปั จจัยด้าน
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
4.43
0.527
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.37
0.526
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ

ปั จจัยด้าน
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
3.77
0.729
ความคิดเห็น
มาก
3.87
0.700
ความคิดเห็น
มาก

ปั จจัยด้าน
ระบบการ
คัดเลือก
4.19
0.669
ความคิดเห็น
มาก
4.15
0.650
ความคิดเห็น
มาก

ปั จจัยด้าน
อาจารย์
ผู้สอน
4.37
0.613
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.31
0.640
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ

ปั จจัยด้าน
ชื่อเสียงและ
ค่านิยม
4.40
0.520
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.40
0.590
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ

ปั จจัยด้าน
การแนะแนว
/ การบอกต่อ
3.76
0.848
ความคิดเห็น
มาก
3.87
0.807
ความคิดเห็น
มาก

ตาราง 32 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิ ทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จาแนกตามอายุ
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จากตาราง 32 พบว่า
กลุ่ม ตัวอย่างเพศชาย มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.46 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.458)
กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านหลักสูตรที่ส่งผลต่อการเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญ ญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน
ภาพรวมอยู่ระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.44 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.477)

ตาราง 33 เปรี ย บเที ย บปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อ การเลื อ กเข้า ศึ ก ษาต่ อ ระดับ ปริญ ญาตรีท่ี วิ ท ยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายด้าน จาแนกตามเพศ
ปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อการเลือก
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่
วิทยาลัยนวัตกรรมสือ่ สารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ของวิทยาลัย
ปั จจัยด้านสื่อประชาสัมพันธ์
ปั จจัยด้านหลักสูตร
ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ปั จจัยด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา
ปั จจัยด้านระบบการคัดเลือก
ปั จจัยด้านอาจารย์ผสู้ อน
ปั จจัยด้านชื่อเสียงและค่านิยม
ปั จจัยด้านการแนะแนว / การบอกต่อ

** มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01

เพศชาย
เพศหญิง
(n = 123)
(n = 377)
ค่าส่วน
ค่าส่วน
่
่
ค่าเฉลีย เบี่ยงเบน ค่าเฉลีย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
( X̅ ) มาตรฐาน ( X̅ )
(S.D)
(S.D)
4.39
0.453
4.41
0.446
4.19
0.549
4.18
0.572
4.40
0.476
4.44
0.477
4.46
0.458
4.40
0.548
3.90
0.649
3.77
0.741
4.14
0.612
4.19
0.679
4.38
0.605
4.34
0.627
4.44
0.512
4.39
0.551
3.98
0.783
3.73
0.845

t

Prob.

-0.530
0.197
-0.782
1.128
1.869
-0.767
0.620
0.824
2.904**

0.596
0.844
0.435
0.260
0.063
0.444
0.536
0.410
0.004
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จากตาราง 33 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน มีปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของ
วิ ท ยาลั ย ด้ า นสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ด้ า นหลั ก สู ต ร ด้ า นสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ ด้ า น
ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา ด้านระบบการคัดเลือก ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านชื่อเสียงและค่านิ ยม
ที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีท่ีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร วิโรฒ ไม่ แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านการแนะแนว / การบอกต่อ ที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิ ติท่ีระดับ 0.01 โดยกลุ่ม ตัว อย่างเพศชาย มี ความคิด เห็น เกี่ ยวกับ ปั จ จัย ด้าน
แนะแนว / การบอกต่อ ที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญ ญาตรีท่ีวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สูงกว่ากลุม่ ตัวอย่างเพศหญิง

ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แปลความหมาย

ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แปลความหมาย

ชาย
(n = 123)

หญิง
(n = 377)

เพศ

ปั จจัยด้าน
ภาพลักษณ์
ของวิทยาลัย
4.39
0.453
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.41
0.446
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.19
0.549
ความคิดเห็น
มาก
4.18
0.572
ความคิดเห็น
มาก

ปั จจัยด้านสื่อ
ประชาสัมพันธ์
4.40
0.476
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.44
0.477
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ

ปั จจัยด้าน
หลักสูตร

ปั จจัยด้าน
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
4.46
0.458
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.40
0.548
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ

ปั จจัยด้าน
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
3.90
0.649
ความคิดเห็น
มาก
3.77
0.741
ความคิดเห็น
มาก

ปั จจัยด้าน
ระบบการ
คัดเลือก
4.14
0.612
ความคิดเห็น
มาก
4.19
0.679
ความคิดเห็น
มาก

ปั จจัยด้าน
อาจารย์
ผู้สอน
4.38
0.605
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.34
0.627
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ

ปั จจัยด้าน
ชื่อเสียงและ
ค่านิยม
4.44
0.512
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.39
0.551
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ

ปั จจัยด้าน
การแนะแนว
/ การบอกต่อ
3.98
0.783
ความคิดเห็น
มาก
3.73
0.845
ความคิดเห็น
มาก

ตาราง 34 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิ ทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จาแนกตามเพศ
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จากตาราง 34 พบว่า
กลุ่ม ตัวอย่างเพศชาย มีความคิดเห็นต่อปั จจัย ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.46 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.458)
กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านหลักสูตรที่ส่งผลต่อการเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญ ญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน
ภาพรวมอยู่ระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.44 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.477)

ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แปลความหมาย

ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แปลความหมาย

ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แปลความหมาย

ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แปลความหมาย

โรงเรียนรัฐ
(n = 34)

โรงเรียนเอกชน
(n = 115)

โรงเรียนนานาชาติ/
การศึกษานอกระบบ / GED
(n = 7)

โรงเรียนสาธิต
(n = 27)

ประเภทโรงเรียน

ปั จจัยด้าน
ภาพลักษณ์
ของวิทยาลัย
4.42
0.454
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.41
0.427
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.16
0.267
ความคิดเห็น
มาก
4.27
0.519
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.22
0.563
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.13
0.571
ความคิดเห็น
มาก
3.81
0.401
ความคิดเห็น
มาก
4.08
0.595
ความคิดเห็น
มาก

ปั จจัยด้านสือ่
ประชาสัมพันธ์
4.44
0.483
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.41
0.481
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.38
0.459
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.46
0.442
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ

ปั จจัยด้าน
หลักสูตร

ปั จจัยด้าน
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
4.40
0.544
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.52
0.512
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.34
0.428
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.28
0.373
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ

ปั จจัยด้าน
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
3.81
0.738
ความคิดเห็น
มาก
3.78
0.703
ความคิดเห็น
มาก
3.67
0.577
ความคิดเห็น
มาก
3.79
0.735
ความคิดเห็น
มาก

ปั จจัยด้าน
ระบบการ
คัดเลือก
4.21
0.666
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.14
0.668
ความคิดเห็น
มาก
3.90
0.535
ความคิดเห็น
มาก
4.10
0.633
ความคิดเห็น
มาก

ปั จจัยด้าน
อาจารย์
ผู้สอน
4.39
0.616
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.37
0.583
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
3.86
0.790
ความคิดเห็น
มาก
4.12
0.680
ความคิดเห็น
มาก

ปั จจัยด้าน
ชื่อเสียงและ
ค่านิยม
4.42
0.540
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.39
0.563
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.08
0.296
ความคิดเห็น
มาก
4.38
0.567
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ

ปั จจัยด้าน
การแนะแนว
/ การบอกต่อ
3.82
0.808
ความคิดเห็น
มาก
3.84
0.890
ความคิดเห็น
มาก
3.26
0.700
ความคิดเห็น
ปานกลาง
3.62
0.957
ความคิดเห็น
มาก

ตาราง 35 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิ ทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จาแนกตามประเภทโรงเรียน

111

วิทยาลัยอาชีวะ
(n = 11)

ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แปลความหมาย

ประเภทโรงเรียน

ตาราง 35 (ต่อ)
ปั จจัยด้าน
ภาพลักษณ์
ของวิทยาลัย
4.42
0.252
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
3.94
0.490
ความคิดเห็น
มาก

ปั จจัยด้านสื่อ
ประชาสัมพันธ์
4.32
0.369
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ

ปั จจัยด้าน
หลักสูตร

ปั จจัยด้าน
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
4.29
0.404
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ

ปั จจัยด้าน
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
3.76
0.424
ความคิดเห็น
มาก

ปั จจัยด้าน
ระบบการ
คัดเลือก
3.85
0.565
ความคิดเห็น
มาก

ปั จจัยด้าน
อาจารย์
ผู้สอน
4.06
0.712
ความคิดเห็น
มาก

ปั จจัยด้าน
ชื่อเสียงและ
ค่านิยม
4.14
0.300
ความคิดเห็น
มาก

ปั จจัยด้าน
การแนะแนว
/ การบอกต่อ
3.32
0.713
ความคิดเห็น
ปานกลาง
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113
จากตาราง 35 พบว่า
กลุ่ม ตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนรัฐ มีความคิดเห็นต่อปั จจัย ด้านหลักสูตรที่ส่งผลต่อ
การเลื อ กเข้า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริญ ญาตรี ที่ วิ ท ยาลัย นวัต กรรมสื่ อ สารสัง คม มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.44 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.483)
กลุ่มตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนเอกชน มี ความคิดเห็นต่อปั จจัย ด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.52 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.512)
กลุ่มตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ/ การศึกษานอกระบบ/ GED มีความคิดเห็น
ต่อปั จจัยด้านหลักสูตรที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.38 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.459)
กลุ่มตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนสาธิต มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านหลักสูตรที่สง่ ผลต่อ
การเลื อ กเข้า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริญ ญาตรี ที่ วิ ท ยาลัย นวัต กรรมสื่ อ สารสัง คม มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.46 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.442)
กลุ่มตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวะ ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ของวิทยาลัย ที่
ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.42 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.252)

ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แปลความหมาย

ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แปลความหมาย

กรุงเทพมหานคร
(n = 205)

จังหวัดอืน่ ๆ
(n = 295)

จังหวัด

ปั จจัยด้าน
ภาพลักษณ์
ของวิทยาลัย
4.38
0.463
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.42
0.436
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.14
0.565
ความคิดเห็น
มาก
4.21
0.565
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ

ปั จจัยด้านสื่อ
ประชาสัมพันธ์
4.46
0.492
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.42
0.466
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ

ปั จจัยด้าน
หลักสูตร

ปั จจัยด้าน
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
4.42
0.518
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.41
0.534
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ

ปั จจัยด้าน
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
3.80
0.661
ความคิดเห็น
มาก
3.80
0.761
ความคิดเห็น
มาก

ปั จจัยด้าน
ระบบการ
คัดเลือก
4.16
0.665
ความคิดเห็น
มาก
4.19
0.662
ความคิดเห็น
มาก

ปั จจัยด้าน
อาจารย์
ผู้สอน
4.35
0.654
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.36
0.599
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ

ปั จจัยด้าน
ชื่อเสียงและ
ค่านิยม
4.42
0.538
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.39
0.545
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ

ปั จจัยด้าน
การแนะแนว
/ การบอกต่อ
3.84
0.788
ความคิดเห็น
มาก
3.76
0.868
ความคิดเห็น
มาก

ตาราง 36 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิ ทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จาแนกตามจังหวัด
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115
จากตาราง 36 พบว่า
กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านหลักสูตรที่
ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.46 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.492)
กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในจังหวัดอื่น ๆ มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านภาพลักษณ์ของ
วิทยาลัยที่ส่งผลต่อการเลื อกเข้าศึกษาต่อระดับปริญ ญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.42 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.436)

ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แปลความหมาย

ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แปลความหมาย

ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แปลความหมาย

ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แปลความหมาย

ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แปลความหมาย

อื่นๆ
(n = 88)

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
(n = 182)

ศิลปศาสตร์ – คานวณ
(n = 110)

ศิลปศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
(n = 4)

ศิลปศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
(n = 27)

แผนการเรียน

ปั จจัยด้าน
ภาพลักษณ์
ของวิทยาลัย
4.41
0.453
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.42
0.415
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.31
0.463
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.09
0.838
ความคิดเห็น
มาก
4.36
0.531
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.26
0.532
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.21
0.533
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.07
0.538
ความคิดเห็น
มาก
3.71
0.531
ความคิดเห็น
มาก
4.17
0.606
ความคิดเห็น
มาก

ปั จจัยด้านสื่อ
ประชาสัมพันธ์
4.46
0.471
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.45
0.442
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.32
0.517
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.08
0.833
ความคิดเห็น
มาก
4.35
0.550
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ

ปั จจัยด้าน
หลักสูตร

ปั จจัยด้าน
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
4.43
0.483
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.43
0.538
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.35
0.530
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
3.70
0.476
ความคิดเห็น
มาก
4.48
0.558
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ

ปั จจัยด้าน
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
3.83
0.615
ความคิดเห็น
มาก
3.83
0.742
ความคิดเห็น
มาก
3.68
0.716
ความคิดเห็น
มาก
3.50
0.577
ความคิดเห็น
มาก
3.96
0.730
ความคิดเห็น
มาก

ปั จจัยด้าน
ระบบการ
คัดเลือก
4.15
0.674
ความคิดเห็น
มาก
4.24
0.658
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.09
0.670
ความคิดเห็น
มาก
3.67
0.471
ความคิดเห็น
มาก
4.28
0.645
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ

ปั จจัยด้าน
อาจารย์
ผู้สอน
4.33
0.661
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.39
0.590
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.27
0.661
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
3.83
0.577
ความคิดเห็น
มาก
4.37
0.492
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ

ปั จจัยด้าน
ชื่อเสียงและ
ค่านิยม
4.43
0.509
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.40
0.542
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.32
0.558
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.14
0.865
ความคิดเห็น
มาก
4.46
0.549
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ

ปั จจัยด้าน
การแนะแนว
/ การบอกต่อ
3.73
0.922
ความคิดเห็น
มาก
3.90
0.759
ความคิดเห็น
มาก
3.64
0.810
ความคิดเห็น
มาก
3.67
0.471
ความคิดเห็น
มาก
4.07
0.717
ความคิดเห็น
มาก

ตาราง 37 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิ ทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จาแนกตามแผนการเรียน
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ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แปลความหมาย

ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แปลความหมาย

ศิลปศาสตร์ – ภาษาญี่ปนุ่
(n = 26)

ศิลปศาสตร์ – ภาษาจีน
(n = 63)

แผนการเรียน

ตาราง 37 (ต่อ)
ปั จจัยด้าน
ภาพลักษณ์
ของวิทยาลัย
4.56
0.436
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.48
0.416
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.27
0.590
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.18
0.694
ความคิดเห็น
มาก

ปั จจัยด้านสื่อ
ประชาสัมพันธ์
4.67
0.296
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.49
0.471
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ

ปั จจัยด้าน
หลักสูตร

ปั จจัยด้าน
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
4.55
0.432
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.43
0.548
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ

ปั จจัยด้าน
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
3.94
0.909
ความคิดเห็น
มาก
3.78
0.716
ความคิดเห็น
มาก

ปั จจัยด้าน
ระบบการ
คัดเลือก
4.46
0.619
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.07
0.642
ความคิดเห็น
มาก

ปั จจัยด้าน
อาจารย์
ผู้สอน
4.65
0.437
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.34
0.665
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ

ปั จจัยด้าน
ชื่อเสียงและ
ค่านิยม
4.55
0.446
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.44
0.569
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ

ปั จจัยด้าน
การแนะแนว
/ การบอกต่อ
3.84
0.980
ความคิดเห็น
มาก
3.71
0.931
ความคิดเห็น
มาก
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จากตาราง 37 พบว่า
กลุ่มตัวอย่างเรียนแผนการเรียนอื่น ๆ มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านหลักสูตรที่ส่งผล
ต่ อการเลื อ กเข้าศึก ษาต่ อ ระดับ ปริญ ญาตรี ที่ วิท ยาลัย นวัต กรรมสื่ อ สารสัง คม มหาวิท ยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.46 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.471)
กลุม่ ตัวอย่างเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มีความคิดเห็นต่อปั จจัย
ด้านหลักสูตรที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.45 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.442)
กลุ่มตัวอย่างเรียนแผนการเรียนศิลปศาสตร์ – คานวณ มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน
ภาพรวมอยู่ระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.35 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.530)
กลุ่มตัวอย่างเรียนแผนการเรียนศิลปศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ มีความคิดเห็นต่อปั จจัย
ด้านชื่อเสียงและค่านิยมที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.14 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.865)
กลุม่ ตัวอย่างเรียนแผนการเรียนศิลปศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ มีความคิดเห็นต่อปั จจัย
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
4.48 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.558)
กลุ่มตัวอย่างเรียนแผนการเรียนศิลปศาสตร์ – ภาษาญี่ปนุ่ มีความคิดเห็นต่อปั จจัย
ด้านหลักสูตรที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.67 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.296)
กลุม่ ตัวอย่างเรียนแผนการเรียนศิลปศาสตร์ – ภาษาจีน มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้าน
หลักสูตรที่ส่งผลต่อการเลื อกเข้าศึกษาต่อระดับปริญ ญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.49 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.471)

ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แปลความหมาย

ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แปลความหมาย

ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แปลความหมาย

ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แปลความหมาย

ต่ากว่า 40,000 บาท
(n = 194)

40,001 - 60,000 บาท
(n = 139)

60,001 - 80,000 บาท
(n = 52)

80,001 - 100,000 บาท
(n = 54)

รายได้เฉลี่ยของครอบครัว (ต่อเดือน)

ปั จจัยด้าน
ภาพลักษณ์
ของวิทยาลัย
4.40
0.463
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.47
0.380
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.28
0.507
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.39
0.466
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.18
0.599
ความคิดเห็น
มาก
4.25
0.532
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.12
0.525
ความคิดเห็น
มาก
4.08
0.554
ความคิดเห็น
มาก

ปั จจัยด้านสื่อ
ประชาสัมพันธ์
4.41
0.500
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.47
0.421
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.41
0.510
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.44
0.484
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ

ปั จจัยด้าน
หลักสูตร

ปั จจัยด้าน
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
4.38
0.533
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.41
0.522
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.37
0.528
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.45
0.556
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ

ปั จจัยด้าน
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
3.81
0.767
ความคิดเห็น
มาก
3.81
0.668
ความคิดเห็น
มาก
3.77
0.614
ความคิดเห็น
มาก
3.75
0.799
ความคิดเห็น
มาก

ปั จจัยด้าน
ระบบการ
คัดเลือก
4.13
0.703
ความคิดเห็น
มาก
4.25
0.619
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.19
0.641
ความคิดเห็น
มาก
4.08
0.651
ความคิดเห็น
มาก

ปั จจัยด้าน
อาจารย์
ผู้สอน
4.34
0.645
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.39
0.578
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.35
0.608
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.26
0.666
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ

ปั จจัยด้าน
ชื่อเสียงและ
ค่านิยม
4.36
0.577
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.45
0.480
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.34
0.566
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.44
0.557
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ

ปั จจัยด้าน
การแนะแนว
/ การบอกต่อ
3.75
0.861
ความคิดเห็น
มาก
3.85
0.783
ความคิดเห็น
มาก
3.64
0.920
ความคิดเห็น
มาก
3.82
0.892
ความคิดเห็น
มาก

ตาราง 38 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิ ทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยของครอบครัว (ต่อเดือน)
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ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แปลความหมาย

ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แปลความหมาย

100,001 - 120,000 บาท
(n = 22)

120,001 บาทขึน้ ไป
(n = 39)

รายได้เฉลี่ยของครอบครัว (ต่อเดือน)

ตาราง 38 (ต่อ)
ปั จจัยด้าน
ภาพลักษณ์
ของวิทยาลัย
4.39
0.430
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.40
0.475
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.20
0.529
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.17
0.603
ความคิดเห็น
มาก

ปั จจัยด้านสื่อ
ประชาสัมพันธ์
4.42
0.482
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.46
0.513
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ

ปั จจัยด้าน
หลักสูตร

ปั จจัยด้าน
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
4.40
0.535
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.59
0.455
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ

ปั จจัยด้าน
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
3.91
0.601
ความคิดเห็น
มาก
3.75
0.779
ความคิดเห็น
มาก

ปั จจัยด้าน
ระบบการ
คัดเลือก
4.47
0.531
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.15
0.687
ความคิดเห็น
มาก

ปั จจัยด้าน
อาจารย์
ผู้สอน
4.55
0.510
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.35
0.671
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ

ปั จจัยด้าน
ชื่อเสียงและ
ค่านิยม
4.45
0.590
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
4.43
0.497
ความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ

ปั จจัยด้าน
การแนะแนว
/ การบอกต่อ
3.93
0.635
ความคิดเห็น
มาก
3.91
0.806
ความคิดเห็น
มาก
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จากตาราง 38 พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว (ต่อเดือน) ต่ากว่า 40,000 บาท มีความ
คิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ด้านหลัก สูต รที่ ส่ง ผลต่ อ การเลื อ กเข้า ศึกษาต่ อ ระดับ ปริญ ญาตรี ที่ วิท ยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
4.41 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.500)
กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว (ต่อเดือน) 40,001 - 60,000 บาท มีความ
คิดเห็นต่อปั จจัยด้านภาพลักษณ์ของวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 4.47 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.380)
กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว (ต่อเดือน) 60,001 - 80,000 บาท มีความ
คิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ด้านหลัก สูต รที่ ส่ง ผลต่ อ การเลื อ กเข้า ศึกษาต่ อ ระดับ ปริญ ญาตรี ที่ วิท ยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
4.41 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.510)
กลุม่ ตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว (ต่อเดือน) 80,001 - 100,000 บาท มีความ
คิดเห็นต่อปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สดุ
(ค่าเฉลี่ย 4.45 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.556)
กลุ่ม ตัวอย่ า งมี รายได้เฉลี่ ย ของครอบครัว (ต่ อ เดื อ น) 100,001 - 120,000 บาท
มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านอาจารย์ผู้สอนที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญ ญาตรี
ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 4.55 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.510)
กลุ่ม ตัวอย่างมี รายได้เฉลี่ยของครอบครัว (ต่อเดือน) 120,001 บาทขึน้ ไป มี ความ
คิดเห็นต่อปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สดุ
(ค่าเฉลี่ย 4.59 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.455)

การผลิตงานภาพยนตร์และ
สื่อดิจิทลั
(n = 89)

การแสดงและกากับการแสดง
ภาพยนตร์
(n = 131)

คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
(n = 22)

การจัดการธุรกิจไซเบอร์
(n = 44)

การออกแบบสื่อปฏิสมั พันธ์
และมัลติมีเดีย
(n = 51)

แปลความหมาย

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

แปลความหมาย

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

แปลความหมาย

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

แปลความหมาย

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

แปลความหมาย

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

วิชาเอกที่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม

ความคิดเห็น
มากที่สดุ

0.456

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.40

0.420

ความคิดเห็น
มาก
4.42

0.431

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.20

0.413

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.37

0.514

ปั จจัยด้าน
ภาพลักษณ์
ของวิทยาลัย
4.38

ความคิดเห็น
มาก

0.609

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.12

0.556

ความคิดเห็น
มาก
4.23

0.454

ความคิดเห็น
มาก
3.99

0.518

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.17

0.631

4.22

ปั จจัยด้านสื่อ
ประชาสัมพันธ์

ความคิดเห็น
มากที่สดุ

0.468

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.44

0.486

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.46

0.378

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.35

0.410

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.46

0.485

4.44

ปั จจัยด้าน
หลักสูตร

ความคิดเห็น
มากที่สดุ

0.551

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.37

0.491

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.43

0.497

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.38

0.584

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.40

0.577

ปั จจัยด้าน
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
4.39

ความคิดเห็น
มาก

0.740

ความคิดเห็น
มาก
3.67

0.707

ความคิดเห็น
มาก
3.79

0.546

ความคิดเห็น
มาก
3.91

0.762

ความคิดเห็น
มาก
3.64

0.655

ปั จจัยด้าน
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
3.99

ความคิดเห็น
มาก

0.673

ความคิดเห็น
มาก
4.10

0.699

ความคิดเห็น
มาก
4.19

0.614

ความคิดเห็น
มาก
4.06

0.722

ความคิดเห็น
มาก
4.05

0.579

ปั จจัยด้าน
ระบบการ
คัดเลือก
4.18

ความคิดเห็น
มากที่สดุ

0.625

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.27

0.610

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.39

0.730

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.38

0.694

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.21

0.560

4.41

ปั จจัยด้าน
อาจารย์ผู้สอน

ความคิดเห็น
มากที่สดุ

0.524

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.43

0.504

ความคิดเห็น
มาก
4.48

0.439

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.18

0.561

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.39

0.538

ปั จจัยด้าน
ชื่อเสียงและ
ค่านิยม
4.48

ความคิดเห็น
มาก

0.863

ความคิดเห็น
มาก
3.69

0.857

ความคิดเห็น
มาก
3.82

1.010

ความคิดเห็น
มาก
3.60

0.864

ความคิดเห็น
มาก
3.70

0.678

ปั จจัยด้านการ
แนะแนว /
การบอกต่อ
4.08

ตาราง 39 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิ ทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จาแนกตามวิชาเอกที่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
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การสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์
(n = 18)

การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
(n = 18)

การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
(n = 45)

การสื่อสารเพื่อการจัดการ
นวัตกรรม
(n = 39)

การออกแบบเพื่องาน
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั
(n = 43)

แปลความหมาย

ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

แปลความหมาย

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

แปลความหมาย

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

แปลความหมาย

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

แปลความหมาย

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

วิชาเอกที่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม

ตาราง 39 (ต่อ)

ความคิดเห็น
มากที่สดุ

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.32
0.464

0.454

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.40

0.413

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.54

0.405

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.48

0.504

ปั จจัยด้าน
ภาพลักษณ์
ของวิทยาลัย
4.35

ความคิดเห็น
มาก

ความคิดเห็น
มาก
4.13
0.498

0.473

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.08

0.571

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.27

0.528

ความคิดเห็น
มาก
4.27

0.603

4.08

ปั จจัยด้านสื่อ
ประชาสัมพันธ์

ความคิดเห็น
มากที่สดุ

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.32
0.459

0.445

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.34

0.546

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.48

0.392

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.53

0.569

4.28

ปั จจัยด้าน
หลักสูตร

ความคิดเห็น
มากที่สดุ

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.40
0.485

0.436

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.59

0.573

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.49

0.485

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.48

0.528

ปั จจัยด้าน
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
4.32

ความคิดเห็น
มาก

ความคิดเห็น
มาก
4.00
0.686

0.732

ความคิดเห็น
มาก
3.78

0.637

ความคิดเห็น
มาก
4.02

0.880

ความคิดเห็น
มาก
3.69

0.706

ปั จจัยด้าน
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
3.80

ความคิดเห็น
มาก

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.15
0.607

0.665

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.24

0.627

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.39

0.707

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.21

0.595

ปั จจัยด้าน
ระบบการ
คัดเลือก
4.22

ความคิดเห็น
มาก

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.19
0.679

0.509

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.43

0.626

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.49

0.628

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.44

0.580

4.29

ปั จจัยด้าน
อาจารย์ผู้สอน

ความคิดเห็น
มาก

ความคิดเห็น
มาก
4.07
0.678

0.593

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.02

0.561

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.43

0.512

ความคิดเห็น
มากที่สดุ
4.44

0.553

ปั จจัยด้าน
ชื่อเสียงและ
ค่านิยม
4.37

ความคิดเห็น
มาก

ความคิดเห็น
มาก
3.93
0.624

0.843

ความคิดเห็น
มาก
3.74

0.821

ความคิดเห็น
มาก
3.89

0.937

ความคิดเห็น
มาก
3.67

0.724

ปั จจัยด้านการ
แนะแนว /
การบอกต่อ
3.80
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จากตาราง 39 พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเกี่ยวกับวิชาเอก
การออกแบบสื่อปฏิสัม พันธ์และมัลติมี เดีย มี ความคิดเห็นต่อปั จจัย ด้านชื่อเสียงและค่านิยมที่
ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.48 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.538)
กลุ่มตัวอย่างที่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเกี่ยวกับวิชาเอก
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านหลักสูตรที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่
ระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.46 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.410)
กลุ่มตัวอย่างที่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเกี่ยวกับวิชาเอก
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อ
การเลื อ กเข้า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริญ ญาตรี ที่ วิ ท ยาลัย นวัต กรรมสื่ อ สารสัง คม มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.38 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.497)
กลุ่มตัวอย่างที่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเกี่ยวกับวิชาเอก
การแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์ มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านชื่อเสียงและค่านิยมที่ส่งผล
ต่ อการเลื อ กเข้าศึก ษาต่ อ ระดับ ปริญ ญาตรี ที่ วิท ยาลัย นวัต กรรมสื่ อ สารสัง คม มหาวิท ยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.48 และค่าส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน
0.504)
กลุ่มตัวอย่างที่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเกี่ยวกับวิชาเอก
การผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านหลักสูตรที่สง่ ผลต่อการเลือกเข้า
ศึกษาต่ อระดับปริญ ญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรี น คริน ทรวิโรฒ
ในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.44 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.468)
กลุ่มตัวอย่างที่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเกี่ยวกับวิชาเอก
การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านชื่อเสียงและค่านิยมที่
ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.37 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.553)
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กลุ่มตัวอย่างที่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเกี่ยวกับวิชาเอก
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านหลักสูตรที่ส่งผลต่อการเลือกเข้า
ศึกษาต่ อระดับปริญ ญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีน คริน ทรวิโรฒ
ในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.53 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.392)
กลุ่มตัวอย่างที่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเกี่ยวกับวิชาเอก
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านภาพลักษณ์ของวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการ
เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญ าตรี ที่ วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมสื่ อ สารสั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.54 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.413)
กลุ่มตัวอย่างที่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเกี่ยวกับวิชาเอก
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการ
เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญ าตรี ที่ วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมสื่ อ สารสั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.59 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.436)
กลุ่มตัวอย่างที่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเกี่ยวกับ วิชาเอก
การสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์ มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อ
การเลื อ กเข้า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริญ ญาตรี ที่ วิ ท ยาลัย นวัต กรรมสื่ อ สารสัง คม มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.40 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.485)
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ตาราง 40 เปรี ย บเที ย บปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อ การเลื อ กเข้า ศึ ก ษาต่ อ ระดับ ปริญ ญาตรีท่ี วิ ท ยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายด้าน จาแนกตาม ประเภทโรงเรียน
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีทวี่ ิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของวิทยาลัย

ปัจจัยด้านสื่อประชาสัมพันธ์

ปัจจัยด้านหลักสูตร

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา

ปัจจัยด้านระบบการคัดเลือก

ปัจจัยด้านอาจารย์ผสู้ อน

ปัจจัยด้านชื่อเสียงและค่านิยม

ปัจจัยด้านการแนะแนว / การบอกต่อ

แหล่งความ
แปรปรวน

df

SS

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

4
495
499
4
495
499
4
495
499
4
495
499
4
495
499
4
495
499
4
495
499
4
495
499
4
495
499

0.989
98.740
99.729
2.645
157.083
159.728
0.263
113.243
113.506
2.045
136.571
138.616
.257
259.120
259.377
2.446
216.712
219.158
4.510
188.152
192.661
1.647
144.890
146.537
5.790
343.226
349.015

0.247
0.199

1.240

0.293

0.661
0.317

2.083

0.082

0.066
0.229

0.287

0.886

0.511
0.276

1.853

0.117

0.064
0.523

0.123

0.974

0.611
0.438

1.397

0.234

1.127
0.380

2.966*

0.019

0.412
0.293

1.407

0.230

1.447
0.693

2.087

0.081

จากตาราง 40 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในสังกัดประเภทโรงเรียนแตกต่างกัน มีปัจจัย
ด้านภาพลัก ษณ์ของวิท ยาลัย ด้านสื่ อประชาสัม พัน ธ์ ด้านหลัก สูต ร ด้านสภาพแวดล้อมทาง
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กายภาพ ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา ด้านระบบการคัดเลือก ด้านชื่อเสียงและค่านิยม ด้านการ
แนะแนว / การบอกต่อ ที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญ ญาตรีท่ีวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านอาจารย์ผูส้ อน ที่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จึงทา
การทดสอบเป็ นรายคู่ ด้วยวิธี LSD แสดงข้อมูลดังตาราง 23

ตาราง 41 ผลการทดสอบความแตกต่างปั จจัยด้านอาจารย์ผสู้ อนที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีท่ีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาแนกตาม
ประเภทโรงเรียน

ประเภทโรงเรียน
โรงเรียนรัฐ
โรงเรียนเอกชน
โรงเรียนนานาชาติ/ การศึกษา
นอกระบบ / GED
โรงเรียนสาธิต
วิทยาลัยอาชีวะ

̅X
4.39
4.37
3.86
4.12
4.06

โรงเรีย
นรัฐ

โรงเรียน
เอกชน

4.39

4.37
-0.012

โรงเรียนนานาชาติ/
โรงเรียน
การศึกษา
สาธิต
นอกระบบ / GED
3.86
4.12
-0.529*
-0.263*
-0.517*
-0.250
0.266

วิทยาลัย
อาชีวะ
4.06
-0.326
-0.313
0.203
-0.063

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตาราง 41 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในสังกัดโรงเรียนนานาชาติ/ การศึกษานอก
ระบบ / GED และโรงเรียนสาธิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านอาจารย์ผูส้ อนที่ส่งผลต่อการ
เลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีท่ีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ น้อยกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่อยู่ในสังกัดโรงเรียนรัฐ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
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ตาราง 42 เปรี ย บเที ย บปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อ การเลื อ กเข้า ศึ ก ษาต่ อ ระดับ ปริญ ญาตรีท่ี วิ ท ยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายด้าน จาแนกตามแผนการเรียน
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีทวี่ ิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของวิทยาลัย

ปัจจัยด้านสื่อประชาสัมพันธ์

ปัจจัยด้านหลักสูตร

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา

ปัจจัยด้านระบบการคัดเลือก

ปัจจัยด้านอาจารย์ผสู้ อน

ปัจจัยด้านชื่อเสียงและค่านิยม

ปัจจัยด้านการแนะแนว / การบอกต่อ

แหล่งความ
แปรปรวน

df

SS

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

6
493
499
6
493
499
6
493
499
6
493
499
6
493
499
6
493
499
6
493
499
6
493
499
6
493
499

2.408
97.321
99.729
3.201
156.527
159.728
3.875
109.630
113.506
3.202
135.414
138.616
3.551
255.825
259.377
5.666
213.492
219.158
4.478
188.183
192.661
1.744
144.794
146.537
7.544
341.471
349.015

0.401
0.197

2.033

0.060

0.533
0.317

1.680

0.124

0.646
0.222

2.904**

0.009

0.534
0.275

1.943

0.072

0.592
0.519

1.141

0.337

0.944
0.433

2.181*

0.044

0.746
0.382

1.955

0.070

0.291
0.294

0.989

0.432

1.257
0.693

1.815

0.094

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ** มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01
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จากตาราง 42 พบว่ า กลุ่ม ตั ว อย่ า งที่ มี แ ผนการเรี ย นแตกต่ า งกั น มี ปั จ จัย ด้า น
ภาพ ลั ก ษณ์ ของวิ ท ยาลั ย ด้ า นสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ด้ า นสภ าพ แวดล้ อ มทางกายภ าพ
ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา ด้านอาจารย์ผสู้ อน ด้านชื่อเสียงและค่านิยม ด้านการแนะแนว / การ
บอกต่อ ที่ ส่งผลต่อ การเลื อกเข้าศึกษาต่อระดับปริญ ญาตรีท่ีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านหลักสูตร ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และด้านระบบการคัดเลือก ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05 เมื่ อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จึงทาการทดสอบเป็ นรายคู่ ด้วยวิธี LSD
แสดงข้อมูลดังตาราง 25 – ตาราง 26

4.32
4.08

ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น

ศิลปศาสตร์ ภาษาจีน

4.46

ศิลปศาสตร์ คอมพิวเตอร์

อื่นๆ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ศิลปศาสตร์ คานวณ
ศิลปศาสตร์ คอมพิวเตอร์
ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปนุ่
ศิลปศาสตร์ ภาษาจีน

̅X
4.46
4.45

ศิลปศาสตร์ คานวณ

อื่นๆ

แผนการเรียน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ตาราง 43 ผลการทดสอบความแตกต่างปั จจัยด้านหลักสูตรที่สง่ ผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีท่ีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาแนกตามแผนการ
เรียน

4.45
-0.012

4.32
-0.143*
-0.131*

4.08
-0.381
-0.369

4.35
-0.112
-0.101

4.67
0.209*
0.221*

4.49
0.023
0.034

-0.238

0.031

0.352**

0.166*

0.269

0.269

0.269

0.321*

0.135

4.35
4.67
4.49

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ** มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01

-0.186
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จากตาราง 43 พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างที่เรียนแผนการเรียนศิลปศาสตร์ - คานวณ มี
ความคิดเห็นเกี่ ยวกับปั จ จัยด้านหลักสูตรที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญ ญาตรีท่ี
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สูงว่ากลุม่ ตัวอย่างที่เรียนแผนการ
เรียนอื่นๆ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
กลุ่มตัวอย่างที่เรียนแผนการเรียนศิลปศาสตร์ – ภาษาญี่ปนุ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปั จจัยด้านหลักสูตรที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีท่ีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สัง คม มหาวิ ท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิ โรฒ สูง ว่ า กลุ่ม ตัวอย่ า งที่ เรีย นแผนการเรี ย นอื่ น ๆ (อย่ างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05) กลุ่มตัวอย่างที่เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์
(อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05) กลุ่มตัวอย่างที่เรียนแผนการเรียนศิลปศาสตร์ – คานวณ
(อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ 0.01) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เรี ย นแผนการเรี ย นศิ ล ปศาสตร์ –
ภาษาอังกฤษ (อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05)
กลุ่ม ตัวอย่างที่เรียนแผนการเรียนศิลปศาสตร์ – ภาษาจีน มี ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปั จจัยด้านหลักสูตรที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีท่ีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สูง กว่ากลุ่ม ตัวอย่างที่เรียนแผนการเรียนศิลปศาสตร์ –
คานวณ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05

4.09

ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น

ศิลปศาสตร์ ภาษาจีน

4.15

ศิลปศาสตร์ คอมพิวเตอร์

อื่นๆ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ศิลปศาสตร์ คานวณ

̅X
4.15
4.24

ศิลปศาสตร์ คานวณ

อื่นๆ

แผนการเรียน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ตาราง 44 ผลการทดสอบความแตกต่างปั จ จัยด้านระบบการคัดเลือกที่ส่งผลต่อการเลือกเข้า
ศึก ษาต่ อระดับ ปริญ ญาตรีท่ี วิท ยาลัย นวัต กรรมสื่ อสารสังคม มหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโรฒ
จาแนกตามแผนการเรียน

4.24
0.089

4.09
-0.054
-0.142

3.67
-0.481
-0.570

4.28
0.136
0.048

4.46
0.314*
0.225

4.07
-0.079
-0.167

-0.427

0.190

0.368*

-0.025
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อื่นๆ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ศิลปศาสตร์ คานวณ

ศิลปศาสตร์ คอมพิวเตอร์

ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น

ศิลปศาสตร์ ภาษาจีน

ตาราง 44 (ต่อ)

4.15

4.24

4.09

3.67

4.28
0.617

4.46
0.795*

4.07
0.402

แผนการเรียน

ศิลปศาสตร์ คอมพิวเตอร์
ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปนุ่
ศิลปศาสตร์ ภาษาจีน

̅X
3.67
4.28
4.46

0.178

-0.215
-0.393*

4.07

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตาราง 44 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เรียนแผนการเรียนศิลปศาสตร์ – ภาษาญี่ ปุ่น
มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ด้านระบบการคัด เลื อ กที่ ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กเข้าศึ ก ษาต่ อ ระดับ
ปริญญาตรีท่ีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สูงกว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่เรียนแผนการเรียนอื่นๆ (อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05) กลุ่มตัวอย่างที่เรียนแผนการ
เรียนศิลปศาสตร์ – คานวณ (อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05) กลุ่มตัวอย่างที่เรียนแผนการ
เรียนศิลปศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ (อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05) และกลุม่ ตัวอย่างที่เรียน
แผนการเรียนศิลปศาสตร์ – ภาษาจีน (อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05)
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ตาราง 45 เปรี ย บเที ย บปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อ การเลื อ กเข้า ศึ ก ษาต่ อ ระดับ ปริญ ญาตรีท่ี วิ ท ยาลัย
นวัตกรรมสื่ อสารสัง คม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายด้าน จาแนกตามรายได้เฉลี่ยของ
ครอบครัว (ต่อเดือน)
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีทวี่ ิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของวิทยาลัย

ปัจจัยด้านสื่อประชาสัมพันธ์

ปัจจัยด้านหลักสูตร

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา

ปัจจัยด้านระบบการคัดเลือก

ปัจจัยด้านอาจารย์ผสู้ อน

ปัจจัยด้านชื่อเสียงและค่านิยม

ปัจจัยด้านการแนะแนว / การบอกต่อ

แหล่งความ
แปรปรวน

df

SS

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

5
494
499
5
494
499
5
494
499
5
494
499
5
494
499
5
494
499
5
494
499
5
494
499
5
494
499

1.419
98.311
99.729
1.474
158.253
159.728
0.425
113.080
113.506
1.636
136.981
138.616
0.574
258.803
259.377
3.678
215.480
219.158
1.475
191.187
192.661
1.072
145.465
146.537
2.977
346.039
349.015

0.284
0.199

1.426

0.213

0.295
0.320

0.920

0.467

0.085
0.229

0.371

0.868

0.327
0.277

1.180

0.318

0.115
0.524

0.219

0.954

0.736
0.436

1.686

0.136

0.295
0.387

0.762

0.578

0.214
0.294

0.728

0.603

0.595
0.700

0.850

0.515
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จากตาราง 45 พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ร ายได้เฉลี่ ย ของครอบครัว (ต่ อ เดื อ น)
แตกต่ า งกั น มี ปั จ จั ย ด้า นภาพลัก ษณ์ ข องวิ ท ยาลัย ด้า นสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ด้า นหลั ก สู ต ร
ด้า นสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ ด้ า นค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ด้ า นระบบการคั ด เลื อ ก
ด้านอาจารย์ผูส้ อน ด้านชื่อเสียงและค่านิยม ด้านการแนะแนว / การบอกต่อ ที่ส่งผลต่อการเลือก
เข้าศึกษาต่อระดับปริญ ญาตรีท่ีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไม่แตกต่างกัน

ตาราง 46 เปรี ย บเที ย บปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อ การเลื อ กเข้า ศึ ก ษาต่ อ ระดับ ปริญ ญาตรีท่ี วิ ท ยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายด้าน จาแนกตามวิชาเอกที่สนใจเข้า
ศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีทวี่ ิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของวิทยาลัย

ปัจจัยด้านสื่อประชาสัมพันธ์

ปัจจัยด้านหลักสูตร

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา

ปัจจัยด้านระบบการคัดเลือก

แหล่งความ
แปรปรวน

df

SS

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

9
490
499
9
490
499
9
490
499
9
490
499
9
490
499
9
490
499

2.459
97.270
99.729
2.888
156.840
159.728
2.091
111.414
113.506
1.673
136.943
138.616
8.252
251.125
259.377
3.735
215.423
219.158

0.273
0.199

1.376

0.196

0.321
0.320

1.002

0.437

0.232
0.227

1.022

0.421

0.186
0.279

0.665

0.741

0.917
0.513

1.789

0.068

0.415
0.440

0.944

0.486
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ตาราง 46 (ต่อ)
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีทวี่ ิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปัจจัยด้านอาจารย์ผสู้ อน

ปัจจัยด้านชื่อเสียงและค่านิยม

ปัจจัยด้านการแนะแนว / การบอกต่อ

แหล่งความ
แปรปรวน

df

SS

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

9
490
499
9
490
499
9
490
499

3.799
188.862
192.661
6.879
139.659
146.537
7.849
341.166
349.015

0.422
0.385

1.095

0.365

0.764
0.285

2.682**

0.005

0.872
0.696

1.253

0.261

** มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01
จากตาราง 46 พบว่า กลุ่ม ตัว อย่ างที่ มี วิช าเอกที่ ส นใจเข้าศึ ก ษาต่ อ ในวิ ท ยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม แตกต่างกัน มีปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของวิทยาลัย ด้านสื่อประชาสัมพันธ์
ด้านหลักสูตร ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านค่ าธรรมเนี ยมการศึกษา ด้านระบบการ
คัดเลื อก ด้านอาจารย์ผูส้ อน ด้านการแนะแนว / การบอกต่อ ที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีท่ีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสัง คม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่แตกต่างกัน
ยกเว้น ด้านชื่อเสียงและค่านิยม ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพบ
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จึงทาการทดสอบเป็ นรายคู่ ด้วยวิธี LSD แสดงข้อมูลดัง
ตาราง 28

̅X
4.48
4.39
4.18
4.48
4.43
4.37
4.44
4.43
4.02
4.07

การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์
และมัลติมีเดีย

4.48

4.39
-0.089

การจัดการธุรกิจไซเบอร์

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ** มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01

การออกแบบสื่อปฏิสมั พันธ์และมัลติมีเดีย
การจัดการธุรกิจไซเบอร์
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
การแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์
การผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั
การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
การสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์

วิชาเอกทีส่ นใจเข้าศึกษาต่อใน
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

คอมพิวเตอร์เพื่อการ
สื่อสาร

4.18
-0.300*
.211

การแสดงและกากับการ
แสดงภาพยนตร์

4.48
0.006
0.083
0.294*

การผลิตงานภาพยนตร์และ
สื่อดิจิทัล

4.43
-0.047
0.042
0.253*
-0.040

การออกแบบเพื่องาน
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

4.37
-0.113
-0.024
0.187
-0.107
-0.066

การสื่อสารเพื่อการจัดการ
นวัตกรรม

4.44
-0.039
0.050
0.261
-0.032
0.008
0.074

การสื่อสารเพื่อการ
ท่องเทีย่ ว

4.43
-0.056
0.033
0.244
-0.050
0.010
0.057
-0.018

การสื่อสารเพื่อสุขภาพ

4.02
.-0458**
-0.369**
-0.158
-0.452**
-0.411**
-0.345*
-0.419**
-0.402**

4.07
-0.410**
-0.321**
-0.110
-0.404**
-0.364**
-0.297*
-0.372*
-0.354*
0.048

การสื่อสารเพื่อ
เศรษฐศาสตร์

ตาราง 47 ผลการทดสอบความแตกต่างปั จจัยด้านชื่อเสียงและค่านิยม ที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีท่ีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาแนกตามวิชาเอกที่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
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จากตาราง 47 พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างที่สนใจวิช าเอกการแสดงและกากับการแสดง
ภาพยนตร์ กลุ่มตัวอย่างที่สนใจวิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั กลุ่มตัวอย่างที่สนใจ
วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสมั พันธ์และมัลติมีเดีย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านชื่อเสียงและ
ค่านิ ยมที่ ส่ง ผลต่ อการเลื อกเข้าศึก ษาต่ อ ระดับ ปริญ ญาตรีท่ี วิท ยาลัย นวัต กรรมสื่ อ สารสัง คม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่สนใจวิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
กลุ่มตัวอย่างที่สนใจวิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัย
ด้านชื่อเสียงและค่านิยมที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีท่ีวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ น้อยกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่สนใจวิชาเอกการออกแบบสื่อ
ปฏิสัม พันธ์และมัลติมี เดีย (อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติ 0.01) กลุ่ม ตัวอย่างที่สนใจวิชาเอกการ
จัดการธุรกิจไซเบอร์ (อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.01) กลุ่มตัวอย่างที่สนใจวิชาเอกการแสดงและ
กากับการแสดงภาพยนตร์ (อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.01) กลุ่มตัวอย่างที่สนใจวิชาเอกการผลิต
งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.01) กลุ่มตัวอย่างที่สนใจวิชาเอกการ
ออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05) กลุ่มตัวอย่างที่สนใจ
วิชาเอกการสื่ อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม (อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติ 0.01) กลุ่ม ตัวอย่างที่
สนใจวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว (อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.01)
กลุ่มตัวอย่างที่สนใจวิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปั จ จัย ด้า นชื่ อ เสี ย งและค่ านิ ย มที่ ส่ง ผลต่ อ การเลื อกเข้าศึกษาต่ อ ระดับ ปริญ ญาตรีท่ี วิท ยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่สนใจวิชาเอกการ
ออกแบบสื่ อปฏิสัม พันธ์และมัลติมี เดีย (อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติ 0.01) กลุ่ม ตัวอย่างที่สนใจ
วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ (อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.01) กลุม่ ตัวอย่างที่สนใจวิชาเอกการ
แสดงและก ากับ การแสดงภาพยนตร์ (อย่ างมี นัย ส าคัญ ทางสถิติ 0.01) กลุ่ม ตัวอย่ างที่ ส นใจ
วิชาเอกการผลิ ตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ 0.01) กลุ่มตัวอย่างที่
สนใจวิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั (อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05) กลุ่ม
ตัวอย่างที่สนใจวิชาเอกการสื่ อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม (อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติ 0.05)
กลุม่ ตัวอย่างที่สนใจวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว (อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05)

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิ จัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กเข้า ศึ ก ษาต่ อ ระดับ ปริญ ญาตรี ที่ วิ ท ยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็ นการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือก
ศึกษาต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยถือเป็ นประโยชน์ให้กับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ สามารถวางแผนและสร้างปัจจัยให้ตรงกับความต้องการกับกลุม่ เป้าหมายต่อไป
การวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกศึก ษาต่อวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย และเพื่อ
เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยการดาเนินการวิจัยในครัง้ นีใ้ ช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method)
ประกอบไปด้ ว ยการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) และการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) โดยประชากร กลุม่ ตัวอย่าง และกระบวนการศึกษาวิจยั ประกอบด้วย
1. การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คือ ผูบ้ ริหารจากเว็บไซต์การศึกษา
ทัง้ หมด 5 เว็บไซต์ ที่มีการเผยแพร่ข่าวการศึกษาและการเข้าศึกษาต่อของสถาบัน การศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน อย่างน้อย 2 ปี และมีผตู้ ิดตามผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากกว่า 100,000 คนขึน้
ไปอย่างน้อยช่องทางใดช่องทางหนึ่ ง ดาเนินการวิจยั โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth
Interview) ด้วยคาถามปลายเปิ ดแบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Interview Structure)
2. การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) คือ กลุ่มนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรีท่ีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสัง คม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จานวน
500 คน ประกอบไปด้วย กลุ่มนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย, กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา (ปวช)
และกลุ่ม นักเรียนที่มี วุฒิ การศึกษาจากต่างประเทศ (เช่น GED, GCE หรือ IB) ส ารวจผ่านการ
แบบสอบถาม (Survey Research) ประกอบไปด้วย 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ข องผู้ต อบ
แบบสอบถาม เป็ นแบบสอบถามแบบปลายปิ ด (Close-ended Response Question) และเป็ น
คาถามที่มีหลากหลายคาตอบให้เลือก (Multiple Choices Question) และเป็ นคาถามแบบสารวจ
รายการ (Checklist) จานวน 7 ข้อ
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ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเป็ นการประเมินผลแบบสอบถามแบบ
Likert Scale และวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale) มี 5 ระดับเกณฑ์คะแนน ประกอบไป
ด้วย จานวน 9 ด้าน แบ่งเป็ น ด้านภาพลักษณ์ของวิทยาลัย 8 ข้อ, ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ 14 ข้อ,
ด้านหลักสูตร 5 ข้อ, ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 5 ข้อ, ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา 3 ข้อ,
ด้านระบบการคัดเลือก 3 ข้อ, ด้านอาจารย์ผูส้ อน 3 ข้อ, ด้านชื่อเสียงและค่านิยม 7 ข้อ และ ด้าน
การแนะแนว / การบอกต่อ 6 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ยวกับ ความรู ส้ ึกหรือ ข้อแนะนาอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวกับ
ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยในตอนนีจ้ ะเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด (Open-ended Response Question) จานวน 1 ข้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แหล่ งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นหาและ
รวบรวมข้อมูล จากเอกสารงานวิจัย หนังสื อ บทความวิช าการ และข้อมูลที่ มี ก ารเผยแพร่ท าง
อินเตอร์เน็ต เพื่อประกอบการสร้างแบบสอบถาม
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามผ่าน
การเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง 500 คน และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีขนั้ ตอนในการดาเนินการ
ดังนี ้
2.1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ดาเนินการคัดเลื อกผูบ้ ริหารจากเว็บไซต์การศึกษาและเว็บไซต์ท่ีเกี่ ยวข้องกับ
การศึกษา ที่มีการเผยแพร่ข่าวการศึกษาและการเข้าศึกษาต่อของสถาบัน การศึกษาทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน อย่างน้อย 2 ปี และมีผตู้ ิดตามผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากกว่า 100,000 คนขึน้ ไปอย่างน้อย
ช่องทางใดช่ องทางหนึ่ง และนามาเรียงล าดับ กันจานวน 5 เว็บไซต์ และ ดาเนินการติดต่อกับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อชีแ้ จงความเป็ นมา วัตถุประสงค์ และแนวทางในการสัมภาษณ์ พร้อมสอบถามช่อง
ทางการสัมภาษณ์ (ผ่านทางออนไลน์ หรือโทรศัพท์ หรือนัดหมายเพื่อพูดคุย) รวมทัง้ นัดหมายวัน
เวลาที่สะดวกในการสัมภาษณ์
เมื่อถึงวันและเวลาที่นดั หมาย ผูว้ ิจยั จึงดาเนินการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์
โดยมี ก ารบัน ทึ ก เทประหว่ า งการสัม ภาษณ์ และหลัง จากการสัม ภาษณ์ น าเทปบัน ทึ ก การ
สัมภาษณ์มาดาเนินการเข้ารหัส ถอดเทปการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อสรุปผลต่อไป
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2.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ผู้วิจัย ได้เตรีย มแบบสอบถาม จ านวน 500 ชุด เพื่ อ ให้เพี ย งพอและตรงตาม
จานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ตอ้ งการเก็บข้อมูล พร้อมทัง้ ชีแ้ จงความเป็ นมา วัตถุประสงค์ และแนวทางใน
การทาแบบสอบถามก่อนดาเนินการแจกแบบสอบถามให้ผตู้ อบแบบสอบถาม
เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามทัง้ หมดแล้ว ดาเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวม
แบบสอบถามให้ครบ 500 คน ผ่านระบบตอบแบบสอบถามออนไลน์ หลังจากนั้น นาข้อมูลจาก
แบบสอบถามที่มีคาตอบสมบูรณ์ครบถ้วน มาดาเนินการเข้ารหัส และวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อสรุปผล
ต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ส าหรับ การด าเนิ น การสัม ภาษณ์ ใช้ก ารวิ เคราะห์ข้อ มู ล แบบบรรยายและ
พรรณนา (Descriptive Analytics) จากการเก็บข้อมูลการสัม ภาษณ์ การสรุ ปการสัม ภาษณ์ใน
ประเด็นต่างๆ โดยบุคคลที่ให้การสัมภาษณ์นนั้ ได้รบั การยอมรับเป็ นผูม้ ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ของกลุ่มเป้าหมาย ผ่านยอดผูต้ ิดตาม การนาเสนอที่มีคณ
ุ ภาพมาเป็ นระยะเวลาหนึ่ง โดยเนือ้ หา
เกี่ยวข้องกับการนาเสนอเนือ้ หาด้านการศึกษาต่อและสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ภาครัฐและเอกชน
2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ใช้การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบไปด้วย
ก า รแ จ ก แ จ ง ค วา ม ถี่ (Frequency) ค่ าร้ อ ย ล ะ (Percentage) เพื่ อ วิ เค รา ะ ห์ ลั ก ษ ณ ะ
ประชากรศาสตร์ของกลุม่ ตัวอย่างที่ดาเนินการศึกษา
สาหรับปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
การวิ เคราะห์ข้อ มู ล ด้ว ยสถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน ประกอบด้ว ย สถิ ติ t-test และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อสามารถ
วิเคราะห์ถึงการเปรียบเทียบทางสถิติของตัวแปร และปั จจัยที่เกิดขึน้ ในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา
ต่อของกลุม่ เป้าหมายได้
ส่ว นสุด ท้ายคื อ ข้อ เสนอแนะอื่ น ๆ จากแบบสอบถาม ใช้วิ ธี ก ารสรุ ป โดยการ
บรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive Analytics) จากข้อมูลของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด
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สรุปผลการศึกษาค้นคว้า
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ มีรายละเอียด
ดังนี ้
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทงั้ 5 ท่าน มาจากเว็บไซต์เว็บไซต์ท่ีทรงอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ของนักเรียนต่อการเลือกศึกษามหาวิทยาลัยไทย ซึ่งทั้ง 5 ท่านได้ทางานทางด้านการศึกษามา
มากกว่า 5 ปี และได้รบั การยอมรับและถือเป็ นผูม้ ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย ผ่าน
ยอดผูต้ ิดตามและการนาเสนอที่มีคุณภาพมาเป็ นระยะเวลาหนึ่ง และเกี่ยวข้องกับการนาเสนอ
เนือ้ หาด้านการศึกษาต่อและสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากประเด็นคาถามเกี่ยวกับปั จ จัยที่ส่งผลต่อการเลือก
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มีรายละเอียดดังนี ้
เด็กนักเรียนที่ผใู้ ห้สมั ภาษณ์เคยให้คาปรึกษาหรือแนะแนว มักจะเลือกเรียนจาก
4 ปั จจัยหลัก คือ 1) ความคาดหวังเรื่องอาชีพในอนาคต หากเลือกเรียนในคณะใดแล้วจะต้องมี
งานทาหลังจบการศึกษา, 2) ปั จจัยภายในครอบครัว คือ ผูป้ กครอง, 3) เลือกเรียนที่เหมาะกับไลฟ์
สไตล์ตนเอง และ 4) เลือกเรียนตามกระแสนิยม อาชีพของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ เพียงปั จจัยหนึ่งที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ซึ่งยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่สง่ ผลเช่นกัน
โดยศิ ษ ย์เ ก่ า หรื อ คนมี ช่ื อ เสี ย ง ถื อ ว่ า เป็ นการประสัม พั น ธ์ใ ห้บุ ค คลอื่ น รู ้จั ก
มหาวิทยาลัยหรือคณะนัน้ มากขึน้ อย่างไรก็ตาม บุคคลที่นาเสนอก็อาจเป็ นบทบาทภาพจาลองใน
อนาคตของเด็ก นักเรียน ที่เป็ น แบบอย่างต่ อการเข้าศึก ษาสถาบันการศึกษานั้นๆ รวมทั้ง ผู้ให้
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ เห็นด้วยว่าอาจารย์ผูส้ อนส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อ เนื่องจากอาจารย์
ผูส้ อนที่เป็ นแรงบันดาลใจจะเป็ นแรงจูงใจในการที่ทาให้อยากเข้าไปเรียนคณะนัน้ ๆ มากขึน้
การทาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยผ่านสื่อออฟไลน์ เช่น โปสเตอร์ หรือ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook คลิปวิดีโอออนไลน์ จะส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษา
ต่อ โดยเน้นการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย อาคารสวย สภาพแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีพร้อมใช้ในการเรียน เนือ้ หา
หลักสูตร และทุนการศึกษา
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากประเด็นคาถามคาถามเกี่ยวกับวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีรายละเอียดดังนี ้
ในมุ ม มองของผู้ใ ห้ค าแนะน าในการศึ ก ษาต่ อ ได้มี ค วามเห็ น ต่ อ วิ ท ยาลั ย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สรุ ปได้ 5 ประเด็น คือ 1) มหาวิทยาลัยมี
ชื่อเสียง 2) คณะ/วิทยาลัยน่าสนใจ บูรณาการการสื่อสารไว้ในทีเดียว 3) ภาพลักษณ์มีการสื่อสาร
ที่ดูทันสมัย 4) เป็ นคณะ/วิทยาลัยที่สื่อสารได้เข้าใจง่าย และ 5) เป็ นคณะที่ตอบโจทย์ของกระแส
นิยมในปัจจุบนั
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ได้ให้ความเห็นถึงหลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ว่า
เป็ นหลักสูตรที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ เอามารวมเอาไว้ในคณะ/วิทยาลัยเดียว ผสมผสานกับ
ความทันสมัยในเรื่องดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั มีค่แู ข่งจากสถาบันการศึกษาอื่นที่นาเสนอ
หลักสูตรในลักษณะนี ้ ดังนัน้ อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรในเรื่องของการสื่อสารให้ดู
แตกต่างออกไปมากขึน้
หากเปรียบเทียบจุดเด่นหรือจุดด้อยของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม กับคณะ
หรือสถาบันอื่นๆ ที่มีหลักสูตรคล้ายคลึงกัน ในความคิดเห็นของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์สามารถสรุปได้ว่า
จุดเด่น ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่ อสารสัง คม คื อ ความทันสมัย ภาพลักษณ์ท่ี ออกมาดูสมาร์ท
ภาพลั ก ษณ์ ท่ี น าเสนอสามารถลงมื อ ปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง สถานที่ ตั้ ง เดิ น ทางไป-มาสะดวก มี
สภาพแวดล้อ มที่ ดี เป็ น คณะที่ ต อบโจทย์ในเรื่อ งของดิ จิ ทัล ในขณะเดี ยวกัน ก็ มี สถาบัน อื่ น ที่
สามารถตอบโจทย์ในด้านนี ้ได้เช่ น เดียวกัน ส่วนจุด ด้อยอื่นๆ เป็ น อาจารย์ท่ีส อนที่ อาจไม่ ได้มี
ชื่ อ เสี ย งหรื อ ถู ก รู ้จั ก เป็ นวงกว้า งเมื่ อ เที ย บการสถาบั น การศึ ก ษาอื่ น ๆ ค่ า เทอมที่ สู ง กว่ า
สถาบันการศึกษาอื่น และวิชาเอกของสาขาที่มีความใกล้เคียงกัน
นัก เรี ย นที่ เคยมาปรึก ษาเรื่ อ งการสอบเข้า วิ ท ยาลัย นวัต กรรมสื่ อ สารสัง คม
จะสอบถามในประเด็นหากสาเร็จการศึกษาแล้ว ไปทาอาชีพอะไรได้บา้ ง คณะนีเ้ หมือนหรือต่าง
จากคณะนิเทศศาสตร์อย่างไร และถ้าหากจะเข้าคณะนีต้ อ้ งเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
อย่างไรบ้าง
2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากกลุ่มนักเรียน
ที่ ส นใจเข้า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริญ ญาตรี ท่ี วิ ท ยาลัย นวัต กรรมสื่ อ สารสัง คม มหาวิ ท ยาลั ย
ศรี น คริน ทรวิ โรฒ ประกอบไปด้ว ย กลุ่ ม นั ก เรี ย นชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย, กลุ่ ม นั ก เรี ย น
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อาชีวศึกษา (ปวช) และกลุ่มนักเรียนที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาจากต่างประเทศ (เช่น GED, GCE หรือ IB)
จานวน 500 คน
โดยกลุ่ม ตัว อย่ า งทั้ง 500 คน เกื อ บครึ่ง หนึ่ ง อายุ น้อ ยกว่ า หรือ เท่ า กับ 18 ปี
จานวน 345 คน (ร้อยละ 69.0) ซึ่งเป็ นช่วงอายุปกติของนักเรียนที่กาลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายและเตรียมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากกว่า 18 ปี
จานวน 155 คน (ร้อยละ 31.0) เป็ นช่วงอายุท่ีได้จบการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 แล้ว ซึ่งอาจ
เคยเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่นแล้วแต่ตัดสินใจที่ตอ้ งการเข้าศึกษาใหม่ หรืออยู่ระหว่างการ
ตัดสิ นใจ เนื่องจากในปั จ จุบัน การลาออกและเลือกเรียนในสถานที่ใหม่ เป็ นแนวความคิดของ
นักเรียนเพื่อเลือกเรียนในด้านที่ตอบสนองความเป็ นตัวของตัวเองให้มากที่สุด นอกเหนือจากนี ้
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 377 คน (ร้อยละ 75.4) ส่วนเพศชาย มีเพียงจานวน
123 คน (ร้อยละ 24.6) เท่านัน้
เมื่อจาแนกตามประเภทโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เรียนโรงเรียนรัฐ จานวน
340 คน (ร้อยละ 68.0) นอกเหนือจากนั้นจะเป็ นโรงเรียนเอกชน จานวน 115 คน (ร้อยละ 23.0)
โรงเรีย นสาธิ ต จ านวน 27 คน (ร้อ ยละ 5.4) วิ ท ยาลัย อาชี ว ะ จ านวน 11 คน (ร้อ ยละ 2.2)
การศึกษานอกระบบ / GED จ านวน 6 คน (ร้อยละ 1.2) และโรงเรียนนานาชาติ จานวน 1 คน
(ร้อยละ 0.2)
หากแยกเป็ นรายจังหวัด กลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร
จานวน 205 คน (ร้อยละ 41.0) ตามด้วยจังหวัดนนทบุรี จานวน 32 คน (ร้อยละ 6.4) จังหวัดชลบุรี
จานวน 29 คน (ร้อยละ 5.8) จังหวัดสมุทรปราการ จานวน 27 คน (ร้อยละ 5.4) จังหวัดนครปฐม
จานวน 18 คน (ร้อยละ 3.6) และจังหวัดปทุมธานี จานวน 16 คน (ร้อยละ 3.2) นอกจากนัน้ เป็ น
จังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย
ในส่วนแผนการเรียนของกลุ่ม ตัวอย่าง จะพบว่าส่วนใหญ่ เรียนแผนการเรียน
วิ ท ยาศาสตร์ – คณิ ต ศาสตร์ จ านวน 182 คน (ร้อ ยละ 36.4) รองลงมาคื อ แผนการเรี ย น
ศิลปศาสตร์ – คานวณ จานวน 110 คน (ร้อยละ 22.0) สาหรับแผนการเรียนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่แผนการ
เรียนหลัก หรือแผนการเรียนทางด้านภาษา ได้แก่ แผนการเรียนศิลปศาสตร์ – ฝรั่งเศส, แผนการ
เรียนไทย – สังคม จานวน 88 คน (ร้อยละ 17.6) แผนการเรียนศิลปศาสตร์ – ภาษาจีน จานวน 63
คน (ร้อ ยละ 12.6) แผนการเรีย นศิ ล ปศาสตร์ – ภาษาอัง กฤษ จ านวน 27 คน (ร้อ ยละ 5.4)
แผนการเรียนศิล ปศาสตร์ – ภาษาญี่ ปุ่ น จานวน 26 คน (ร้อยละ 5.2) และแผนการเรียนศิล ป
ศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ จานวน 4 คน (ร้อยละ 0.8) ตามลาดับ
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ในส่วนของรายได้เฉลี่ยของครอบครัว (ต่อเดือน) พบว่ากลุ่มตัวอย่างนัน้ มีรายได้
เฉลี่ยต่ากว่า 40,000 บาท จานวน 194 คน (ร้อยละ 38.8) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 - 60,000
บาท จานวน 139 คน (ร้อยละ 27.8) รายได้เฉลี่ย 80,001 - 100,000 บาท จานวน 54 คน (ร้อยละ
10.8) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 - 80,000 บาท จานวน 52 คน (ร้อยละ 10.4) รายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อ น 120,001 บาทขึ น้ ไป จ านวน 39 คน (ร้อ ยละ 7.8) และรายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 100,001 120,000 บาท จานวน 22 คน (ร้อยละ 4.4) ตามลาดับ
ส าหรับ วิช าเอกที่ ส นใจเข้าศึก ษาต่อ ในวิท ยาลัยนวัตกรรมสื่อ สารสังคม กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์ เป็ นอันดับ
ที่หนึ่ง จานวน 131 คน (ร้อยละ 26.2) นอกเหนือจากนีค้ ือ วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อ
ดิจิทัล จานวน 89 คน (ร้อยละ 17.8) วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย จานวน
51 คน (ร้อยละ 10.2) วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว จานวน 45 คน (ร้อยละ 9.0) วิชาเอก
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ จานวน 44 คน (ร้อยละ 8.8) วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และ
สื่อดิจิทลั จานวน 43 คน (ร้อยละ 8.6) วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม จานวน 39 คน
(ร้อยละ 7.8) วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร จานวน 22 คน (ร้อยละ 4.4) โดยมี 3 วิชาเอกที่
กลุ่มเป้าหมายสนใจน้อยที่สุดซึ่งมีจานวน 18 คนเท่ากัน คือ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ และ
การสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์ จานวน 18 คน (ร้อยละ 3.6)
ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม มหาวิทยาลัยศรีน คริน ทรวิโรฒโดยมี ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปั จ จัยด้านหลักสูตร ซึ่ง มี ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.43 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.477)
รองลงมาคื อ ปั จ จั ย ด้า นสภาพแวดล้อ มทางกายภาพ (ค่ า เฉลี่ ย 4.41 ค่ า ส่ ว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.527) ปั จ จัย ด้านชื่ อ เสี ยงและค่ านิ ย ม (ค่า เฉลี่ ย 4.40 ค่ าส่ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 0.542) ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ของวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 4.40 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.447) ปั จจัยด้านอาจารย์ผูส้ อน (ค่าเฉลี่ย 4.35 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.621) ปั จจัยด้าน
ระบบการคัดเลือก (ค่าเฉลี่ย 4.18 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.663) ปั จจัยด้านสื่อประชาสัมพันธ์
(ค่าเฉลี่ย 4.18 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.566) ปั จจัยด้านการแนะแนว / การบอกต่อ (ค่าเฉลี่ย
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3.80 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.836) ปั จจัยด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 3.80 ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.721) ตามลาดับ
ทั้ ง นี ้ เ มื่ อ วิ เ คราะห์ ปั จจั ย ในการศึ ก ษาต่ อ เข้ า วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมสื่ อ สารสั ง คม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบบแยกรายด้าน สามารถสรุปได้ว่า
ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ของวิทยาลัย
ความคิดเห็นที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.40 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.447)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 3 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความเชื่อมั่นต่อวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.55 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.603) รองลงมาคือ ศิษย์เก่า
เป็ นที่ยอมรับ / มีช่ื อเสียง / มี คุณ ภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.659) นิสิต
ปั จจุบนั เป็ นที่ยอมรับ / มีช่ือเสียง / มีคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.48 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.665)
ตามลาดับ
จากการเก็บสารวจข้อมูล แยกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
รายได้เฉลี่ยของครอบครัว (ต่อเดือน) 40,001 - 60,000 บาท, กลุม่ ตัวอย่างที่สนใจเข้าศึกษาต่อใน
วิท ยาลัย นวัต กรรมสื่ อสารสัง คมเกี่ ย วกับ วิช าเอกการสื่ อ สารเพื่ อ การท่ อ งเที่ ยว, กลุ่ม ตัวอย่า ง
นักเรียนวิทยาลัยอาชีวะ และ กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในจังหวัดอื่นๆ มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้าน
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สดุ
ด้านสื่อประชาสัมพันธ์
ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านสื่อประชาสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.18 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.566)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 3 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การประชาสัมพันธ์ผ่านงาน
เปิ ดบ้าน (Open House) (ค่าเฉลี่ย 4.35 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.791) รองลงมาคือ การ
ประชาสัม พันธ์ขอ้ มูลเกี่ยวกับหลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมที่มี เนือ้ หาครบถ้วน
นาเสนอน่าสนใจ (ค่าเฉลี่ย 4.33 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.668) การประชาสัมพันธ์ท่ีมีรูปภาพ
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ประกอบเนือ้ หาเป็ นสถานที่ ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน หรือสิ่งอานวยความสะดวกของวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.29 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.740)
ปั จจัยด้านหลักสูตร
ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ด้านหลัก สูต รที่ ส่ง ผลต่ อ การเลื อ กเข้า ศึก ษาต่ อ ระดับ
ปริญ ญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ ใน
ระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.43 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.477)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 3 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความคาดหวังในโอกาส
และอาชีพที่รองรับหลังจบการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.54 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.646) รองลงมา
คือ หลักสูต รมี ค วามหลากหลาย น่ าสนใจ (ค่าเฉลี่ย 4.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.612)
หลักสูตรตรงตามความต้องการของผูเ้ รียน (ค่าเฉลี่ย 4.52 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.628)
โดยจากการสารวจข้อมูลแยกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
เพศหญิ ง, กลุ่มตัวอย่างเรียนแผนการเรียนอื่น ๆ, กลุ่ม ตัวอย่างเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ –
คณิ ตศาสตร์, กลุ่ม ตัวอย่ างเรียนแผนการเรียนศิลปศาสตร์ – ภาษาญี่ ปุ่ น, กลุ่ม ตัวอย่างเรีย น
แผนการเรียนศิลปศาสตร์ – ภาษาจีน, กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว (ต่อเดือน) ต่ากว่า
40,000 บาท, กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว (ต่อเดือน) 60,001 - 80,000 บาท, กลุ่ม
ตัวอย่างที่สนใจเข้าศึกษาต่อวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์, กลุ่มตัวอย่างที่สนใจเข้าศึกษาต่อใน
วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อ ดิจิทัล, กลุ่มตัวอย่างที่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิ ชาเอกการ
สื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม, กลุ่มตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนรัฐ, กลุ่มตัวอย่างนักเรียนโรงเรียน
นานาชาติ/ การศึกษานอกระบบ/ GED, กลุ่ม ตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนสาธิ ต และ กลุ่ม ตัวอย่าง
อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านหลักสูตรที่ส่งผลต่อการเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน
ภาพรวมอยู่ระดับมากที่สดุ
ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญ ญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน
ภาพรวมอยู่ระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.41 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.527)
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เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 3 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความพร้อมของอุปกรณ์
การเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ ย 4.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.592) รองลงมาคือ ขนาดพืน้ ที่
ความทันสมัยของอาคาร ห้องเรียน และห้องปฏิบตั ิการ (ค่าเฉลี่ย 4.43 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.658) สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ (เช่น Wifi, อุปกรณ์ เป็ นต้น) (ค่าเฉลี่ย 4.41 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.686)
โดยจากการเก็บ ส ารวจข้อมูล แยกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่อายุนอ้ ยกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี , กลุ่มตัวอย่างเพศชาย, กลุ่มตัวอย่างที่เรียนแผนการเรียน
ศิล ปศาสตร์ – ค านวณ, กลุ่ม ตัวอย่างที่ เรีย นแผนการเรียนศิล ปศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ, กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว (ต่อเดือน) 80,001 - 100,000 บาท, กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
เฉลี่ยของครอบครัว (ต่อเดือน) 120,001 บาทขึน้ ไป, กลุ่มตัวอย่างที่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิชาเอก
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร, กลุ่มตัวอย่างที่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ,
กลุ่ม ตัวอย่างที่ ส นใจเข้าศึกษาต่อ ในวิช าเอกการสื่ อสารเพื่ อเศรษฐศาสตร์ และ กลุ่ม ตัวอย่ าง
นักเรียนโรงเรียนเอกชน มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการเลือก
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน
ภาพรวมอยู่ระดับมากที่สดุ
ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา
ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญ ญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒในภาพ
รวมอยู่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.721)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 3 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ทุนการศึกษา หรือ สิทธิ
ประโยชน์ ที่ ค าดว่าจะได้รับ (ค่ าเฉลี่ ย 3.93 ค่ าส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.906) รองลงมาคื อ
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพตลอดระยะเวลาในการเรียน (ค่าเฉลี่ย 3.69 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.873) ค่าธรรมเนียมการศึกษาของวิทยาลัย ตามลาดับ
ด้านระบบการคัดเลือก
ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านระบบการคัดเลือกที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.18 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.663)
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เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 3 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อัตราการแข่งขันในการ
สอบเข้าในวิชาเอกนัน้ ๆ (ค่าเฉลี่ย 4.41 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.761) รองลงมาคือ วิชาที่ใช้
สอบ (GAT, วิชาสามัญ , O-NET) (ค่าเฉลี่ย 4.07 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.872) รูปแบบการ
รับเข้าศึกษา และรอบที่สอบเข้า (ค่าเฉลี่ย 4.05 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.897) ตามลาดับ
ด้านอาจารย์ผู้สอน
ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านอาจารย์ผสู้ อนที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.35 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.621)
เมื่ อ พิ จ ารณารายข้อ พบว่ า 3 ข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สูง สุด คื อ ความมื อ อาชี พ ของ
อาจารย์ผสู้ อน (ค่าเฉลี่ย 4.38 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.667) รองลงมาคือ ความทันสมัยของ
อาจารย์ผูส้ อน (ค่าเฉลี่ย 4.34 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.706) ความรูแ้ ละความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ผสู้ อน (ค่าเฉลี่ย 4.34 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.664) ตามลาดับ
โดยจากการสารวจข้อมูลแยกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว (ต่อเดือน) 100,001 - 120,000 บาท มี ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้าน
อาจารย์ผสู้ อนที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สดุ
ปั จจัยด้านชื่อเสียงและค่านิยม
ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านชื่อเสียงและค่านิยมที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่
ระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.40 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.542)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 3 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วิชาเอกที่เลือกศึกษาต่อ
เป็ นสาขาอาชีพในฝั น (ค่าเฉลี่ย 4.55 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.648) รองลงมาคือ ประยุกต์
ความรูจ้ ากสาขาวิชาไปประกอบอาชีพต่างๆ ได้ (ค่าเฉลี่ย 4.48 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.647)
ความยอมรับและมีช่ือเสียงในสังคมของวิชาเอกที่เลือกศึกษาต่อ (ค่าเฉลี่ย 0.43 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.720)
โดยจากการสารวจข้อมูลแยกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
อายุมากกว่า 18 ปี , กลุ่มตัวอย่างเรียนแผนการเรียนที่ศิลปศาสตร์ – คอมพิวเตอร์, กลุ่มตัวอย่างที่
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สนใจเข้าศึกษาต่อในวิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย , กลุ่มตัวอย่างที่สนใจเข้า
ศึกษาต่อในวิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์ และ กลุ่มตัวอย่างที่สนใจเข้าศึกษาต่อ
วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มี ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านชื่อเสียงและ
ค่ านิ ยมที่ ส่ งผลต่ อการเลื อกเข้าศึ กษาต่ อระดับปริญ ญาตรี ที่ วิ ท ยาลัย นวัต กรรมสื่ อ สารสัง คม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สดุ
ปั จจัยด้านการแนะแนว / การบอกต่อ
ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านการแนะแนว / การบอกต่อที่ส่งผลต่อการเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญ ญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน
ภาพรวมอยู่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.80 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.836)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 3 ข้อที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความน่าสนใจ หรือ ไม่
เหมือนสถาบันอื่นๆ ของการแนะแนว (ค่าเฉลี่ย 4.27 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.780) รองลงมา
คือ การแนะแนวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย 4.21 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.859) รุ่นพี่
เป็ นผูแ้ นะนาให้เลือกศึกษาต่อที่วิทยาลัยนี ้ (ค่าเฉลี่ย 3.96 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.179)
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวม
พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของวิทยาลัย
ด้า นสื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ ด้า นหลัก สูต ร ด้า นสภาพแวดล้อ มทางกายภาพ ด้า นค่ า ธรรมเนี ย ม
การศึกษา ด้านระบบการคัดเลือก ด้านอาจารย์ผสู้ อน ด้านชื่อเสียงและค่านิยม ด้านการแนะแนว /
การบอกต่อ ที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีท่ีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่แตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน มีปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของวิทยาลัย ด้านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ด้านหลักสูตร ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา ด้าน
ระบบการคัดเลือก ด้านอาจารย์ผสู้ อน ด้านชื่อเสียงและค่านิยม ที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีท่ีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่แตกต่างกัน
ยกเว้น ด้านการแนะแนว / การบอกต่อ ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดย
กลุ่มตัวอย่างเพศชาย มี ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านแนะแนว / การบอกต่อ ที่ส่งผลต่อการ
เลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีท่ีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สูงกว่ากลุม่ ตัวอย่างเพศหญิง
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กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในสังกัดประเภทโรงเรียนแตกต่างกัน มีปัจจัยด้านภาพลักษณ์
ของวิ ท ยาลัย ด้า นสื่ อ ประชาสัม พั น ธ์ ด้า นหลัก สูต ร ด้า นสภาพแวดล้อ มทางกายภาพ ด้า น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ด้านระบบการคัดเลือก ด้านชื่อเสียงและค่านิยม ด้านการแนะแนว / การ
บอกต่อ ที่ ส่งผลต่อ การเลื อกเข้าศึกษาต่อระดับปริญ ญาตรีท่ีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านอาจารย์ผู้สอน ที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในสังกัดโรงเรียนนานาชาติ / การศึกษานอก
ระบบ / GED และโรงเรียนสาธิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านอาจารย์ผูส้ อนที่ส่งผลต่อการ
เลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีท่ีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ น้อยกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่อยู่ในสังกัดโรงเรียนรัฐอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
กลุ่มตัวอย่างที่มีแผนการเรียนแตกต่างกัน มีปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของวิทยาลัย
ด้านสื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ ด้านสภาพแวดล้อ มทางกายภาพ ด้า นค่ าธรรมเนี ย มการศึก ษา ด้า น
อาจารย์ผูส้ อน ด้านชื่อเสียงและค่านิยม ด้านการแนะแนว / การบอกต่อ ที่ส่งผลต่อการเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีท่ีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่
แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านหลักสูตร ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และด้าน
ระบบการคัดเลือก ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างที่เรียน
แผนการเรียนศิลปศาสตร์ - คานวณ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านหลักสูตรที่ส่งผลต่อการ
เลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีท่ีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ สูงว่ากลุ่มตัวอย่างที่เรียนแผนการเรียนอื่นๆ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลุ่ม
ตัวอย่างที่เรียนแผนการเรียนศิลปศาสตร์ – ภาษาญี่ปนุ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านหลักสูตร
ที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีท่ีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เรียนแผนการเรียนอื่นๆ (อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ
0.05) กลุ่มตัวอย่างที่เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05) กลุม่ ตัวอย่างที่เรียนแผนการเรียนศิลปศาสตร์ – คานวณ (อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01) กลุ่มตัวอย่างที่เรียนแผนการเรียนศิลปศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ (อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติท่ี ระดับ 0.05) กลุ่ม ตัวอย่างที่ เรียนแผนการเรียนศิลปศาสตร์ – ภาษาจี น มี ความคิดเห็ น
เกี่ยวกับปัจจัยด้านหลักสูตรที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีท่ีวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เรียนแผนการเรียนศิลปศาสตร์
– คานวณ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลุม่ ตัวอย่างที่เรียนแผนการเรียนศิลปศาสตร์ –
ภาษาญี่ปนุ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านระบบการคัดเลือกที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อ
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ระดับปริญ ญาตรีท่ีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สูงกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่เรียนแผนการเรียนอื่นๆ (อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05) กลุ่มตัวอย่างที่เรียน
แผนการเรียนศิลปศาสตร์ – คานวณ (อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05) กลุ่มตัวอย่างที่เรียน
แผนการเรียนศิล ปศาสตร์ – คอมพิ วเตอร์ (อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติท่ี ระดับ 0.05) และกลุ่ม
ตัวอย่างที่เรียนแผนการเรียนศิลปศาสตร์ – ภาษาจีน (อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05)
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว (ต่อเดือน) แตกต่างกัน มีปัจจัยด้าน
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัย ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านหลักสูตร ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา ด้านระบบการคัดเลือก ด้านอาจารย์ผสู้ อน ด้านชื่อเสียงและค่านิยม
ด้านการแนะแนว / การบอกต่อ ที่ส่งผลต่ อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญ ญาตรีท่ีวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่แตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างที่มีวิชาเอกที่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
แตกต่างกัน มี ปั จ จัยด้านภาพลักษณ์ของวิทยาลัย ด้านสื่อประชาสัม พัน ธ์ ด้านหลักสูตร ด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา ด้านระบบการคัดเลือก ด้านอาจารย์
ผู้ส อน ด้า นการแนะแนว / การบอกต่ อ ที่ ส่ง ผลต่ อ การเลื อ กเข้าศึ ก ษาต่ อ ระดับ ปริญ ญาตรีท่ี
วิท ยาลัย นวัต กรรมสื่ อ สารสัง คม มหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโรฒ ไม่ แ ตกต่ างกัน ยกเว้น ด้า น
ชื่อเสียงและค่านิยม ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01
กลุ่ม ตัว อย่ างที่ ส นใจวิช าเอกการแสดงและก ากับ การแสดงภาพยนตร์ กลุ่ม
ตัวอย่างที่สนใจวิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กลุ่มตัวอย่างที่สนใจวิชาเอกการ
ออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านชื่อเสียงและค่านิยมที่
ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีท่วี ิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่สนใจวิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05
กลุม่ ตัวอย่างที่สนใจวิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ด้านชื่อเสียงและค่านิยมที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีท่ีวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ น้อยกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่สนใจวิชาเอกการออกแบบสื่อ
ปฏิสัม พันธ์และมัล ติมี เดีย (อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติ 0.01) กลุ่ม ตัวอย่างที่สนใจวิชาเอกการ
จัดการธุรกิจไซเบอร์ (อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.01) กลุ่มตัวอย่างที่สนใจวิชาเอกการแสดงและ
กากับการแสดงภาพยนตร์ (อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.01) กลุ่มตัวอย่างที่สนใจวิชาเอกการผลิต
งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.01) กลุ่มตัวอย่างที่สนใจวิชาเอกการ
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ออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05) กลุ่มตัวอย่างที่สนใจ
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม (อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติ 0.01) กลุ่ม ตัวอย่างที่
สนใจวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว (อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.01)
กลุม่ ตัวอย่างที่สนใจวิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปั จ จัย ด้า นชื่ อ เสี ย งและค่ านิ ย มที่ ส่ง ผลต่ อ การเลื อกเข้าศึกษาต่ อ ระดับ ปริญ ญาตรีท่ี วิท ยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่สนใจวิชาเอกการ
ออกแบบสื่ อปฏิสัม พันธ์และมัลติมี เดีย (อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติ 0.01) กลุ่ม ตัวอย่างที่สนใจ
วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ (อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.01) กลุม่ ตัวอย่างที่สนใจวิชาเอกการ
แสดงและกากับ การแสดงภาพยนตร์ (อย่ างมี นัย ส าคัญ ทางสถิติ 0.01) กลุ่ม ตัวอย่ างที่ สนใจ
วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ 0.01) กลุ่มตัวอย่างที่
สนใจวิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั (อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05) กลุ่ม
ตัวอย่างที่สนใจวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม (อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ 0.05)
กลุม่ ตัวอย่างที่สนใจวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว (อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05)
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การอภิปรายผล
ในการอภิ ป รายผลการวิ จัย ในครั้ง นี ้ ผู้วิ จัย เลื อ กประเด็ น ที่ ส าคัญ และน่ า สนใจจาก
ผลการวิจยั ที่ได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และสามารถนามาอภิปรายผลเพิ่มเติมได้ดงั นี ้
วิชาเอกทีส่ นใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สาหรับ 10 วิชาเอกของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมนัน้ สอดคล้องกับแผนการ
ศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 โดยเป็ นความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสารแบบก้าวกระโดดที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่มีความท้าทายและเข้า
สูโ่ ลกยุคอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of things) พร้อมปริมาณการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มมาก
ขึ ้น อย่ า งรวดเร็ ว และตลาดเงิ น เชื่ อ มต่ อ เป็ นหนึ่ ง เดี ย วกั น (One World One Market) และ
พฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการของประชาชนเปลี่ยนไป ผูผ้ ลิตจึงต้องปรับตัวสู่การพัฒนา
บนฐานความรู ว้ ิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ส านักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา,
2560) โดยการบู ร ณาการทั้ง 3 ฐานความรู ้ส่ ง ต่ อ เป็ น 3 หลัก สู ต ร 10 วิ ช าเอกของวิ ท ยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม รวมทัง้ เป็ นสายอาชีพที่สามารถต่อยอดสู่อาชีพใหม่ๆ ที่จะเกิดขึน้ ในโลกยุค
ดิจิทลั ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมืออาชีพ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)
เป็ นที่น่าสนใจว่าวิชาเอกที่ได้รบั ความสนใจเข้าศึกษาต่อมากที่สุดคือ วิชาเอก
การแสดงและก ากับ การแสดงภาพยนตร์ เห็ น ได้จ ากผลการวิ เคราะห์แ บ่ ง ตามกลุ่ม อายุ เพศ
จังหวัด และรายได้เฉลี่ ยของครอบครัว (ต่อเดือน) ที่ไม่ มี ความแตกต่างกัน แต่วิช าเอกที่สนใจ
รองลงมานั้นกลับแตกต่างกัน โดยกลุ่มเพศชายนั้นจะสนใจ วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสมั พันธ์
และมัลติมีเดีย แต่กลุม่ เพศหญิงนัน้ สนใจ วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั
สาหรับวิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั นัน้ จะได้รบั ความสนใจมาก
ที่ สุด จากกลุ่ม ตัวอย่ า งนัก เรีย นโรงเรีย นนานาชาติ /การศึก ษานอกระบบ/GED, กลุ่ม ตัว อย่ า ง
นักเรียนโรงเรียนสาธิต, กลุม่ ตัวอย่างนักเรียนวิทยาลัยอาชีวะ
วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย ได้รบั ความสนใจมากที่สุด
จากกลุ่ม ตัวอย่ างที่ เรีย นแผนการเรีย นศิ ล ปศาสตร์ – คอมพิ ว เตอร์ และ กลุ่ม ตัวอย่ า งที่ เรีย น
แผนการเรียนศิลปศาสตร์ – ภาษาญี่ปนุ่
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัลที่มีขึน้ ในปั จจุบัน ประกอบกั บ
ภาวะการระบาดของโรคติดเชื อ้ ไวรัสโคโรน่า 2021 (COVID-19) ในช่วงดาเนินการศึกษานี ้ ทา
ผู้บ ริ โภคมี ก ารปรับ เปลี่ ย นให้ค วามสนใจ Virtual Event หรื อ Live Stream ต่ า งๆ รวมถึ ง สื่ อ
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ออนไลน์มากขึน้ นอกจากนีย้ ังมีการใช้งาน Social Network, E-mail และ Podcast / Streaming
Music มากขึน้ กว่าเดิม (อาภาภัทร บุญรอด, 2563) ความสนใจของนักเรียนในยุคปั จจุบนั จึงอยู่ใน
สาขาวิ ช าทางด้านสื่ อ ดิ จิ ทัล มากขึ น้ เพื่ อ สามารถน าไปประกอบอาชี พ หรือ ท างานอดิ เรกเพื่ อ
เผยแพร่ลงในสื่อสังคมได้อย่างมืออาชีพ เพราะในปั จจุบนั มีช่องทางที่หลากหลายที่เปิ ดพืน้ ที่เพื่อ
สามารถออกอากาศ ต่ อยอดผู้ติ ด ตามและชื่ อเสี ยงในอนาคต และยัง เป็ น โอกาสในการก้าวสู่
อุตสาหกรรมบันเทิงได้ จึงทาให้วิชาเอกการแสดงและการกากับการแสดงภาพยนตร์นั้นถูกให้
ความสนใจมากที่สดุ
นอกจากนีใ้ นแง่ของการผลิตสื่อดิจิทัลที่มี ความง่ายมากขึน้ พร้อมการแข่งขัน
ทางด้านความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคในการนาเสนอผลงาน เพื่อสร้างความแตกต่างให้กบั ผลงาน
เป็ นที่โดดเด่นและน่าจดจา ส่งผลให้วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั และ วิชาเอกการ
ออกแบบสื่อปฏิสมั พันธ์และมัลติมีเดีย ได้รบั ความสนใจรองลงมา
ส่วนวิชาเอกอื่นๆ นัน้ ยังคงอยู่ในกระแสของการสื่อสารและสร้างสรรค์สื่อในยุค
ดิจิทัล ที่สามารถนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อรู ปแบบต่ างๆ วางแผนกลยุทธ์ให้มีความ
น่าสนใจผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ตรงกลุม่ เป้าหมายและเนือ้ หาเข้าถึงตามรูปแบบ
การใช้งานของแต่ละบุคคล หรือส่งเสริมธุรกิจ, หน่วยงาน, องค์กรต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้
ตอบรับกับ Digital Lifestyle ที่เกิดขึน้ และเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ตามที่ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป
และ ทรูปลูกปั ญญา (2561) ได้กล่าวถึงเทรนอาชีพ ส่งผลให้มีอาชีพเกิดใหม่ขึน้ มากมาย ซึ่งล้วน
เกิด จากปั จ จัย ด้านการพัฒ นาทางเทคโนโลยี ไลฟ์ สไตล์ของคนยุค ดิจิ ทัล ที่ สามารถท างานได้
หลากหลายอาชีพผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ โดยมีกลุม่ อาชีพเกิดใหม่ในปั จจุบนั ทาให้คนหลากหลาย
รุ่นสามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ ทั้งอาชีพในหมวดของออนไลน์และออฟไลน์ โดยเฉพาะ
สายเทคโนโลยีท่ีมีอาชีพใหม่จานวนมาก ยกตัวอย่างเช่น Data Analysis, Content Editor, Social
Admin, Application Creator ซึ่งเติบโตสอดคล้องกับแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีและไลฟ์
สไตล์ของผูบ้ ริโภคในยุคดิจิทัล และวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์, วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการ
จัดการนวัตกรรม, วิช าเอกการสื่ อสารเพื่ อสุขภาพ, วิช าเอกการสื่อสารเพื่ อการท่ องเที่ ยว และ
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์นนั้ ตอบโจทย์อาชีพข้างต้นเป็ นอย่างมาก โดย ณัฐจิตต์ วลัย
รัตน์ (2563) ได้วิเคราะห์ผลพฤติกรรมของกลุ่ม Generation Z ว่า เป็ นกลุ่มอายุท่ีสามารถสร้าง
ความเปลี่ยนแปลง กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจมากขึน้ กว่ากลุ่มอายุอ่ืนๆ รวมทั้งยึดความเป็ น
ส่วนตัวและคิดอย่างรอบคอบในการนาเสนอตัวตนผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งมีถึง 75%
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อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับที่สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) ได้กล่าวถึง
หลัก 8Cs ในเป้าหมายด้านผูเ้ รียน (Learner Aspirations) โดยประกอบไปด้วย ทักษะด้านการคิด
อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และทัก ษะในการแก้ปั ญ หา (Critical Thinking and Problem Solving)
ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่าง
วัฒ นธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมื อ การ
ท างานเป็ น ที ม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทัก ษะด้า นการ
สื่ อสารสารสนเทศ และการรู เ้ ท่าทัน สื่อ (Communications, Information and Media Literacy)
ทั ก ษะด้า นคอมพิ ว เตอร์แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Computing and ICT
Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู ้ (Career and Learning Skills) และความมี เมตตา
กรุณา มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) ซึ่งทักษะต่างๆ ที่ถูกกาหนดขึน้ นัน้ ถูกสอดแทรก
เข้าไปอยู่ในรายวิชาต่างๆ รวมทัง้ กิจกรรมภายในวิชาเอกของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
แผนการเรียนของกลุ่มเป้ าหมายทีส่ นใจเข้าศึกษาต่อ
เป็ นที่น่าสนใจว่าจากการศึกษาในครัง้ นี ้ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่นนั้ ศึกษาอยู่ใน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์ ซึ่งเลือกที่จะศึกษาต่อในวิทยาลัย, คณะหรือสาขาวิชา
ทางด้านศิลปศาสตร์ ที่มีเนือ้ หาทางด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีมากกว่าการเลือกศึกษาในคณะ
หรือสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ท่ีตรงกับการเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ทั้ง นี ้การเลื อ กแผนการเรีย นในระดับ ชั้น มัธ ยมศึกษาตอนปลายนั้น ถื อว่าเป็ น
ปั ญหาที่เกิดขึน้ ในการศึกษาไทย โดยการแบ่งแผนการเรียนนัน้ เริ่มต้นจากแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2476 เพื่อรองรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้ผเู้ รียนได้เรียนรูแ้ ละเน้นการเรียนในวิชา
ต่างๆ สอดคล้องกับการเรียนในมหาวิทยาลัย แต่สาเหตุท่ี ผูเ้ รียนส่วนใหญ่เลือกเรียนในแผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์มากกว่า มาจากเกณฑ์การคัดเลือกการเข้าศึกษาต่อในรอบต่างๆ
ของหลายๆ มหาวิทยาลัยนัน้ จะเปิ ดรับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์เป็ นส่วนใหญ่ ต่าง
จากสายการเรีย นทางด้านศิ ล ปศาสตร์ ที่ จ ะเปิ ด รับ เฉพาะสาขาทางด้านมนุษ ยศาสตร์ และ
ทางด้านศิล ปกรรมศาสตร์ ทาให้ถูกปลูกฝั งโดยผูป้ กครองหรือคุณ ครู ผูส้ อนว่าให้เลือกเรียนใน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์เป็ นหลัก เพื่อให้ในอนาคตมีตัว เลือกที่มากกว่าเดิม (กองบรรณาธิการ
เดอะแมทเทอร์, 2564)
วี รยุ ท ธ พจน์เสถี ย รกุ ล ได้ให้สัม ภาษณ์ กับ ทางเดอะแมทเทอร์ว่ า เนื่ อ งจาก
สังคมไทยผ่ านยุค อุตสาหกรรมหนักที่ ม องว่าบุคลากรทางสายวิท ยาศาสตร์มี ค วามส าคัญ กับ
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ประเทศมากกว่า และภาพลักษณ์ในอดีตที่ถูกสร้างว่าสายศิลปะศาสตร์นนั้ ไม่ม่ นั คง รวมทัง้ ถูกตี
ตราจากสัง คมภายนอกหรือ แม้แต่ ในโรงเรีย นเองว่า นัก เรียนกลุ่ม นี ้ไม่ ฉ ลาดเท่ าจึ ง เลื อ กเรีย น
แผนการเรียนศิลปศาสตร์ และถูกมองว่ากลุ่มแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คิดเป็ นระบบมากกว่า แต่
ไม่เป็ นความจริงเสมอไป เนื่องจากต้องบูรณาการศาสตร์ความรูเ้ ข้าด้วยกันทัง้ หมด ไม่มีใครเก่งใน
ยุคปัจจุบนั (จิรชั ญา ชัยชุมขุน, 2563)
หากมองการศึกษาจากต่างประเทศ จะพบว่าการเรียนนัน้ จะเน้นตามความสนใจ
และให้ผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง และสามารถค้นหาตัวตนตามหลักสูตรที่ปรับตามความสนใจ อีกทัง้
ผูเ้ รียนยังสามารถเปลี่ยนรายวิชา หรือทดลองเรียนในรายวิชาใหม่ๆ ที่ตนเองให้ความสนใจได้โดย
ไม่จาเป็ นต้องจากัดในกรอบแผนการเรียนเหมือนในประเทศไทย ทาให้ผูเ้ รียนในต่างประเทศมี
อิสระที่เรียนรู ม้ ากกว่า อีกทั้งในต่างประเทศมีโรงเรียนที่เปิ ดสอนแยกเฉพาะทางในแต่ละสาขา
วิชาชีพ ทาให้เกิดการเรียนรู ท้ ่ีเข้าถึงแก่นหลักของการประกอบอาชีพต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี (พิรา
ภรณ์ วิทรู ตั น์, 2563)
การศึกษาของประเทศไทยอาจจะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่เพื่อสอดคล้อง
ให้ผเู้ รียนเป็ นศูนย์กลางมากขึน้ อาจจะเป็ นการทลายกรอบแผนการเรียนออกไป และสามารถให้
ผูเ้ รียนเปลี่ยนแผนการเรียนได้ เรียนเสริมในวิชาที่น่าสนใจ หรือมีรายวิชาที่ทาให้นกั เรียนสามารถ
ค้น หาตัวเองได้ม ากขึ น้ กว่าเดิ ม ซึ่ง ส่วนหนึ่ งวิท ยาลัยนวั ต กรรมสื่ อสารสัง คมตอบสนองความ
ต้อ งการของกลุ่ม เป้า หมายได้ จากการบู รณาการศาสตร์ทั้ง ทางเทคโนโลยี การสื่ อ สาร และ
ความคิดสร้างสรรค์เข้าด้วยกัน จึงทาให้ผเู้ รียนที่เรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์มองเห็นว่าการ
เลื อกศึกษาต่อที่สถาบันแห่งนีจ้ ะยังได้ใช้ความรู ท้ างด้านวิทยาศาสตร์ท่ีเรียนมาผสมผสานกับ
ความรูท้ างด้านศิลปศาสตร์ไม่ทางใดทางหนึ่ง
ปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กศึ ก ษาต่ อ วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมสื่ อ สารสั ง คม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญ ญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่ อ สารสัง คม มหาวิ ท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิ โรฒ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สูง สุด คื อ ปั จ จัย ด้านหลัก สูต ร ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน (2557) ที่ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือก
เรียนในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่าด้าน
หลักสูตรและด้านอาจารย์ผูส้ อนคือปั จจัยในการเลือกเรี ยนต่อในระดับอุดมศึกษา รวมทัง้ ตรงกับ
ความเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ให้สัม ภาษณ์ถึงหลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมว่า มี
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หลักสูตรที่บูรณาการข้ามศาสตร์ทงั้ ทางด้านการสื่อสาร และศิลปกรรมศาสตร์ เอามารวมเอาไว้ใน
คณะเดียว ผสมผสานกับความทันสมัยในเรื่องดิจิทัล เป็ นคณะที่ตอบโจทย์แกนโลกใหม่ท่ีวิ่งบน
โลกดิจิทลั ซึ่งเห็นได้จากปั จจุบนั ที่หลายๆ มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษานัน้ เริ่มเปิ ดสาขาวิชา
และคณะที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบรับอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานในอนาคต
โดยทั้งนีก้ ารตัดสินใจนั้นจะมีทงั้ ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกที่เกิดขึน้ โดย
ต้อ งสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของตนเอง ซึ่ง การตัด สิ น ใจนั้น ประกอบไปด้วยเปรีย บเที ย บ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลผ่านผลิตภัณฑ์ท่ีมีให้บริการเป็ นจานวนมาก ซึ่งครอบคลุมไปถึงด้านกายภาพ
ทัง้ รูปแบบและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ ผ่านปั จจัยต่างๆ ตามรายละเอียดที่กาหนด (พฤษภ์ พรมวงษ์,
2555) ถึงแม้ปัจจัยด้านหลักสูตรจะส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษามากที่สดุ แต่ไม่สามารถปฏิเสธได้
ว่าผูเ้ รียนจะต้องคานึงและเปรียบเทียบปั จจัยอื่นๆ ประกอบการตัดสินใจในการเลือกเข้าศึกษาอีก
ครัง้
ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ของวิทยาลัย
ในภาพรวมปั จ จัย ด้า นภาพลัก ษณ์ ข องวิ ท ยาลัย อยู่ ระดับ มากที่ สุด โดยเมื่ อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ความเชื่อมั่นต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เป็ นปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สดุ ตรงกับความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่ให้สมั ภาษณ์ว่าภาพลักษณ์ของวิทยาลัย นวัตกรรมสื่อสาร
สังคมนั้นเน้นด้านการสื่อสาร รวมทั้งการการเรียนการสอนที่เน้น ปฏิบัติ การใช้เครื่องมือทั้งด้าน
เทคโนโลยีและดิจิ ทัล สามารถมองเห็น เป็ นรู ปธรรมมากกว่า สอดคล้องกับแนวคิดของ Jefkins
Frank (1992) ที่กล่าวถึงภาพลักษณ์ไว้ว่า เป็ นภาพรวมขององค์กรที่ร วมทุกสิ่งที่รูจ้ ัก สนใจ และ
ได้รบั ประสบการณ์จากการสร้างภาพลักษณ์นนั้ ๆ ส่วนหนึ่งมาจากการกระทาผ่านการนาเสนออัต
ลักษณ์องค์ก ร (Corporate Identity) ที่ ป รากฏแก่ส ายตาคนทั่วไปได้ง่าย รวมทั้งสอดคล้อ งกับ
ผลการวิจัยของ ณั ช ชา สุวรรณวงศ์ (2560) พบว่า ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิท ยาลัย มี
ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด เนื่ อ งจากนั ก เรีย นและนั ก ศึ ก ษาให้ค วามส าคัญ จากภาพรวมโดยเฉพาะ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ศิ ษ ย์เก่ า และนิ สิ ต ปั จ จุบัน เป็ น ที่ ย อมรับ / มี ช่ื อ เสี ย ง / มี คุณ ภาพ เป็ น อัน ดับ
รองลงมา โดยสอดคล้องจากการให้สมั ภาษณ์ของผูเ้ ชี่ยวชาญว่า บุคคลที่มีช่ือเสียงเป็ นเพียงปั จจัย
รองลงมา เนื่องจากเป็ นส่วนในการส่งเสริมภาพลักษณ์ หรืออาจเป็ นบทบาทภาพจาลองในอนาคต
ของนักเรียนที่เป็ นแบบอย่างต่อการเข้าศึกษา แต่นักเรียนก็ยังคงมี ปัจ จัยอื่นๆ เสริม เข้ามาเพื่ อ
ตัดสินใจเลือกเรียนในอนาคต
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สอดคล้องกับทฤษฎีการตระหนักรูใ้ นภาพลักษณ์ ซึ่งมาจากความสามารถในการ
จดจาเอกลักษณ์องค์กรได้อย่างถูกต้องของกลุ่มเป้าหมาย ว่าหากสามารถระลึกหรือจดจาได้อย่าง
รวดเร็วแสดงว่ามีการตระหนักรูท้ ่ีสูงและมีความแข็งแกร่งที่อยู่ในความทรงจาของผูบ้ ริโภค (ชมภู
นุช สุน ทรนนท์, 2559) ซึ่ง จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม ตัวอย่ า งพบว่า สามารถจดจ า
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้เป็ นอย่างดี
ปั จจัยด้านสื่อประชาสัมพันธ์
ในภาพรวมปั จ จัย ด้า นสื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ อ ยู่ระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายข้อ
พบว่า การประชาสัมพันธ์ผ่านงานเปิ ดบ้าน (Open House) เป็ นปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยมาก ซึ่งเห็นได้
ชัดจากเมื่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาดาเนินการจัดกิจกรรมเปิ ดบ้าน มักจะได้รบั กระแส
ตอบรับที่เป็ นอย่างดีจ ากนักเรียน เนื่องจากนักเรียนหลายคนนั้นต้อ งการมาส ารวจสถานที่จริง
พูดคุยปรึกษากับรุ่นพี่หรือคณาจารย์ภายในงานถึงรูปแบบการเรียน สังคมวัฒนธรรมที่อยู่ภายใน
รัว้ มหาวิทยาลัยมากกว่าการอ่านหรือชมจากสื่อประชาสัม พันธ์เท่านั้น อีกทั้งยังสามารถทาให้
นักเรียนหลายคนมีตวั เลือกที่มากขึน้ หรือสามารถเปลี่ยนความสนใจในการเลือกเรียนได้เมื่อมาพบ
กับรูปแบบการเรียนและการนาเสนอที่น่าสนใจ
นอกจากนี ้ การประชาสัม พันธ์ขอ้ มูลเกี่ยวกับหลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคมที่มีเนือ้ หาครบถ้วน นาเสนอน่าสนใจ และช่องทางปฏิสมั พันธ์หรือ Social Media ที่
น าเสนอสื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ นั้น ก็ ยัง เสริม สร้า งการรับ รู ้แ ละท าให้นัก เรีย นได้เห็ น ภาพมากขึ น้
สอดคล้องกับความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่กล่าวถึงการประชาสัม พันธ์ท่ีสร้างความน่าสนใจและ
ความแตกต่าง หรือการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ ทัง้ ภาพลักษณ์และผลงานของนิสิต
ปั จ จุบัน หรือศิษ ย์เก่า สามารถส่งผลเป็ นอีกหนึ่งปั จ จัยในการเลื อกเข้าศึกษาต่อรวมทั้งเก็บ ไว้
เปรียบเทียบหรือพิจารณาเพื่อเลือกเข้าศึกษาในอนาคตได้
อีกหนึ่งการประชาสัม พันธ์วิทยาลัยที่กาลังเป็ นที่นิยมและเป็ นกระแสในช่วงที่
ผ่านมา คือ การ Review สถานที่เรียน และ หลักสูตร จากวีดีโอ หรือ VLOG โดยรุ่นพี่ หรือนิสิต
ปัจจุบนั และ การ Review สถานที่เรียน และ หลักสูตร จากเว็บไซต์การศึกษาผ่านรายการออนไลน์
ต่างๆ เนื่องจากนักเรียนนัน้ มีความต้องการข้อมูลที่หลากหลายและจากบุคคลทั่วไปที่ให้ความรูส้ ึก
เป็ นมิตรหรือเป็ นเพื่อนที่พาชมการเรียนการสอน มีความเห็นที่ตรงกับความสนใจ สอดคล้องกับ
กันต์ เอี่ยมอินทรา (2563) ได้ให้ความเห็นไว้ว่าเป็ นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผูบ้ ริโภค ที่มี
การบริโภคสื่อออนไลน์ท่ีนาเสนอผ่าน YouTuber หรือ Vlogger มากกว่าสื่อกระแสหลักอย่างทีวี

158
หนังสือพิมพ์ นิตยสารที่ปัจจุบนั ไม่มีใครสนใจแล้ว อีกทัง้ อาชีพทัง้ สองเป็ นอาชีพใหม่ท่ีกาลังได้รบั
ความสนใจและแพร่หลายมากขึน้ ที่ให้ความรู ส้ ึกสมจริงและมีความจริงใจมากกว่าสื่อที่ถูกผลิต
ออกมาจากสถาบันการศึกษา อีกทัง้ ยังตรงกับความเห็นของ เวอร์ไทม เคนท์ (2551) ที่ถือว่าเป็ น
อิสระจากยุคนักการตลาดสร้างเนือ้ หามาสู่ยุคนักบริโภคริเริ่มสร้างและควบคุมเนือ้ หาเอง ทาให้
ผูร้ บั สารกลายเป็ นผูส้ ่งสารได้ แสดงออกซึ่งความเห็นและทัศนคติได้ อีกทัง้ ยังสามารถเลือกรูปแบบ
การนาเสนอเนือ้ หาได้เอง แตกต่างจากสื่อเดิมที่ตอ้ งมีระเบียบหรือระบบที่ถูกควบคุม
ทาให้ปัจจุบันสถาบันการศึกษาเอกชนส่วนใหญ่ จะให้พืน้ ที่กับนักศึกษาในการ
สร้างสรรค์ผลงานที่แสดงออกถึงการเป็ นตัวแทนของสถาบันการศึกษา นาเสนอภาพลักษณ์และ
การประชาสัมพันธ์ท่ีส่งผลดีและส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เกิดความน่าสนใจกับนักเรียนทั่วไป หรือใช้
ช่องทางการนาเสนอที่ไม่ใช่ช่องทางอย่างเป็ นทางการของสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความเป็ น
มิตรให้นกั เรียนหรือผูต้ ิดตามรูส้ กึ ใกล้ชิดมากกว่าเดิม
โดยการประชาสั ม พั น ธ์ นั้ น สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด เอกลั ก ษณ์ ข ององค์ ก ร
(Corporative Identity) เป็ นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและกลุ่มเป้าหมาย เกิดจาก
ความคาดหวัง ของลูก ค้า หรือ ผู้บ ริโภคที่ อ งค์ก รสามารถตอบสนองได้ต ามความต้อ งการ ซึ่ ง
ความสัม พันธ์นีท้ าให้เกิดความผูกพัน ไปจนการสนับสนุนกิจ กรรมที่จ ะเกิด ขึน้ ในอนาคตผ่าน
หลากหลายกิจ กรรม รวมทั้งการบริการหลังการขายและการประกันสินค้าอีกด้วย (Kapferer,
2008)
การสื่อสารในปั จจุบันมี การเปลี่ยนแปลงจากอดีตไปเป็ นอย่างสูง จากเดิม การ
สื่อสารในอดีตนัน้ จะต้องเผยแพร่ผ่านสื่อเดิมทัง้ วิทยุ โทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ เพื่อส่งต่อข้อมูล
และข่าวสารต่างๆ ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่นเดียวกับการประกาศผลผูผ้ ่านการคัดเลือกในระบบ
เอ็นทรานซ์ท่ีมีการประกาศผ่านหน้าจอโทรทัศน์ จนมาถึงยุคปั จจุบนั ที่อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาท
สาคัญในการดาเนินชีวิตและการสื่อสาร เครื่องมือสื่อสารมีราคาที่ถูกลงและมีให้เลือกหลากหลาย
ตามความต้อ งการของการใช้ง าน ความรวดเร็ว ในการรับ ส่ ง ข้อ มู ล ท าให้รู ป แบบของการ
ประชาสัม พั น ธ์ต้อ งปรับ ตัว มาอยู่ ในสื่ อ สัง คมออนไลน์ ตามกลุ่ม เป้ า หมายที่ ต้อ งการสื่ อ สาร
(ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์, 2555)
ซึ่ง พฤติ ก รรมการเปิ ด รับ สื่ อ ของกลุ่ม เป้ า หมายในช่ วง Generation Z นั้น สื่ อ
สังคมออนไลน์มีบทบาทและความสาคัญมากขึน้ กว่าเดิมเป็ นอย่างมาก ทาให้องค์กรต่างๆ ต้ อง
พยายามปรับตัวและใช้เครื่องมือสื่อสารทัง้ ออนไลน์ และสื่อออฟไลน์ไปด้วยกัน และยังต้องปรับตัว
ปรับเนือ้ หาที่แสดงผลในแต่ละสื่อที่เป็ นไปตามพฤติกรรมของผูใ้ ช้งานในแต่ละเครื่องมืออีกด้วย อีก
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ทั้งต้องยังนาเสนอเนือ้ หาที่มี การกระตุน้ ให้เกิดการมี ส่วนร่วมและความผูกพัน (Engagement)
รวมทัง้ เกิดปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ทั้งการส่งต่อ แสดงความรู ส้ ึก และแสดงความคิดเห็น ผ่าน
เนือ้ หาที่ผูร้ บั สารและกลุ่ม เป้าหมายต้องการ จะทาให้เกิดชื่ อเสียงและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อ
องค์กรต่อไป (ณัฐา ฉางชูโต, 2554)
ปั จจัยด้านหลักสูตร
ภาพรวมปั จจัยด้านหลักสูตรอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าปั จจัยที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความคาดหวังในโอกาสและอาชีพที่รองรับหลังจบการศึกษา,
หลักสูตรมีความหลากหลาย น่าสนใจ และ หลักสูตรตรงตามความต้องการของผูเ้ รียน สอดคล้อง
กับความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่ให้สมั ภาษณ์ว่าหัวใจของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมคือ เน้น
เน้นการสื่อสารแบบบูรณาการเป็ นหลัก สามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียนที่ตอ้ งการ
เรียนหลายด้าน และตอบสนองผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตในอนาคตที่ตอ้ งการผูท้ ่มี ีทกั ษะที่หลากหลาย
โดยวิท ยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม แบ่ งออกเป็ น 3 หลักสูต ร 10 วิชาเอกใน
ระดับปริญญาตรี ซึ่งทัง้ 10 วิชาเอกนีม้ ีความแตกต่างและน่าสนใจ ผ่านการบูรณาการจากหลาย
ศาสตร์ดว้ ยกัน เช่น วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ เป็ นการบูรณาการระหว่างด้านการตลาด การ
สื่อสาร และดิจิทลั หรือวิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์ เป็ นการบูรณาการระหว่างองค์ความรู ้
ทางด้านเศรษฐศาสตร์และด้านการสื่อสารเข้าด้วยกัน สอดคล้องกับความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่
มองว่าหลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีจดุ เด่นที่สามารถนากระแสสังคมที่กาลังเกิด
ขึน้ อยู่ม าปรับ ให้เข้ากับ หลัก สูต รหรือ การเรีย นการสอน ท าให้นัก เรียนสามารถเห็ น ภาพได้ว่ า
สาขาวิชาหรือรายวิชาที่ปรากฎนีเ้ รียนเกี่ยวกับสิ่งใด สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ทงั้ ในขณะ
กาลังศึกษาอยู่หรือ สาเร็จการศึกษา รวมทัง้ ตอบรับอาชีพด้านดิจิทัลที่จะเพิ่มขึน้ ในอนาคต ผ่าน
โลกทัศน์ดิจิทลั ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป แต่หลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจะสามารถ
ทาให้บณ
ั ฑิตนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ได้กบั ทุกอาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
ในปั จ จุบัน การท างานและธุ รกิ จ ต่ า งๆ นั้น ได้เปลี่ ย นการท างานจากรู ป แบบ
Analog เดิ ม ที่ ท างานบนกระดาษ สู่ก ารท างานในรู ป แบบ Digital หรือ ที่ เรีย กว่า กระบวนการ
เปลีย่ นถ่ายทางเทคโนโลยี (Digital Transformation) ผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทลั มาต่อยอดธุรกิจ
หรือสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ ก่อให้เกิดแหล่งรายได้ใหม่ และให้คณ
ุ ค่าใหม่ ทัง้ ในมุมการใช้งานและ
ประสบการณ์การใช้งาน เพื่อก้าวสู่การเป็ นธุรกิจดิจิทลั (วิโรจน์ จิรพัฒนกุล, 2564) ซึ่งทุกสาขาวิชา
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ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมสามารถตอบโจทย์ทงั้ การเปลี่ยนถ่ายดิจิทัล ตลาดแรงงานใน
อนาคต รวมทัง้ เป็ นสาขาวิชาที่กลุม่ เป้าหมายสนใจในการศึกษาต่ออีกด้วย
ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ในภาพรวมปั จ จัย ด้า นสภาพแวดล้อ มทางกายภาพอยู่ ร ะดับ มากที่ สุด เมื่ อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความพร้อมของอุปกรณ์การเรียน
การสอน, ขนาดพืน้ ที่ ความทันสมัยของอาคาร ห้องเรียน และห้องปฏิบตั ิการ และ สิ่งอานวยความ
สะดวกต่างๆ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ รจเรข สายคา และวัฒนา พัดเกตุ (2562) เกี่ยวกับ
ปั จจัยในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในเขตภาคเหนื อ ตอนล่ า ง พบว่ า นัก เรีย นมี ค วามคาดหวัง ว่ า หากเข้า มาศึ ก ษาต่ อ ใน
สถาบันอุดมศึกษาแล้วจะต้องมี ความพร้อมในด้านอุป กรณ์การเรียนการสอน เพื่ อให้สามารถ
เรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สถานที่ตงั้ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถือเป็ นจุดเด่นที่สามารถเดินทางได้
อย่างสะดวกผ่ านการเดินทางสาธารณะทั้งรถไฟฟ้า 3 สาย, รถไฟสายตะวันออก และทางเรือ
โดยสารคลองแสนแสบ อี ก ทั้ ง อยู่ ใ จกลางเมื อ งกรุ ง เทพมหานครและใกล้ท่ี ตั้ ง บริ ษั ทด้า น
อุตสาหกรรมบันเทิงและเทคโนโลยีจานวนมาก ทาให้เป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่สาคัญในการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อเช่นกัน อีกทัง้ ยังตรงกับเป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567) ที่ นิ สิ ต ทุก ระดับ ได้รบั สิ่ ง อ านวยความสะดวกอย่ า งพอเพี ย ง และมี
บรรยากาศ ที่เอือ้ ต่อการเรียนรู ้ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553)
ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา
ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาพรวมอยู่ระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ทุนการศึกษา หรือ สิทธิประโยชน์
ที่ คาดว่าจะได้รับ , ค่ าใช้จ่ ายในการครองชี พ ตลอดระยะเวลาในการเรียน และค่ าธรรมเนี ย ม
การศึกษาของวิทยาลัย
แต่ ทั้ง นี ้ จากการส ารวจข้อ มู ล พบว่ า ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาของวิ ท ยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคมนัน้ ยังถูกมองว่ามีค่าใช้จ่ายที่สงู เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรที่ใกล้เคียงของ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ และมีความใกล้เคียงเอกชน และกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานัน้ ไม่ครอบคลุม
ค่าธรรมเนี ยมทั้งหมด ทาให้มี นักเรียนหลายคนที่ เลือกเรียนในสถาบัน เอกชนที่มี ทุนสนับสนุน
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ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งรู ปแบบเต็ม จานวนหรือบางส่วน โดยจากผลการวิเคราะห์แยกกลุ่ม
ตัวอย่างแล้ว ปั จจัยด้านค่าธรรมเนียมการศึกษามี ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงคะแนน 3.50-4.00 ซึ่งเมื่ อ
เปรียบเทียบกับปัจจัยด้านอื่นๆ ถือว่าค่อนข้างต่า
สองคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการศึกษาต่อ ของ ทิพย์พรรณ นพวงศ์
ณ อยุธยา (2526) ได้ให้กล่าวถึงเหตุจงู ใจในการศึกษาต่อว่าแต่ละบุคคล แต่ละระดับจะมีเหตุจงู ใจ
ที่แตกต่างกันออกไป ตามวัย ฐานะ และโอกาส โดยวัยรุ่นตอนปลายและวัยที่กาลังเข้าสู่ผูใ้ หญ่
ตอนต้น ช่วงอายุระหว่าง 16-25 ปี จะให้ความรู ส้ ึกนึกคิดไปถึง การเรียนในอีกรู ปแบบที่แตกต่าง
จากวัยเด็กที่เรียนเพราะผูป้ กครองให้เรียน โดยในวัยนีจ้ ะเริ่มมองเห็นแนวทางทางชีวิตที่ได้เห็นจาก
บุคคลรอบข้าง ทาให้การเลือกเรียนในช่วงอายุนีม้ ีการเลือกเรียนตามค่านิยม มีการสนับสนุนจาก
ครอบครัวให้เรียนได้ถึงระดับสูงสุดเท่าที่สามารถอานวยได้ ขณะเดียวกัน ต้องตอบสนองความ
ต้องการในการเรียนของผูเ้ รียนเองอีกด้วย
ด้านระบบการคัดเลือก
ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ด้านระบบการคัด เลื อ กภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก เมื่ อ
พิจารณารายข้อ พบว่าปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ อัตราการแข่งขันในการสอบเข้าใน
วิชาเอกนัน้ ๆ ,วิชาที่ใช้สอบ (GAT, วิชาสามัญ, O-NET), รู ปแบบการรับเข้าศึกษา และรอบที่สอบ
เข้า สอดคล้องกับผลการศึกษาของ รจเรข สายคา และวัฒนา พัดเกตุ (2562) เกี่ยวกับปั จจัยใน
การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความกังวลถึงความยากง่ายในการรับนิสิตนักศึกษา
เช้าของแต่ละสถาบัน จึงมีความคิดเห็นว่าอาจมีทางเลือกในการรับนิสิตนักศึกษาเข้าหลายที่จะมี
โอกาสในการศึกษาต่อมากที่สดุ
โดยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมนัน้ ได้เปิ ดรับนิสิตใหม่ 4 รอบในระบบการ
คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา TCAS โดยในแต่ละรอบนัน้ จะเปิ ดรับจานวนที่น่ ัง
และวิชาเอกที่ไม่เท่ากัน ซึ่งใช้สถิติและทักษะความสามารถของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละ
รอบ รวมทัง้ ภาพรวมของแต่ละวิชาเอกในการกาหนด เช่น วิชาเอกกการออกแบบสื่อปฏิสมั พันธ์
และมัลติมีเดีย หรือวิชาเอกกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์ท่ีเน้นการปฏิบตั ิและต้องมี
การนาเสนอผลงาน จะเปิ ดคัดเลือกในรอบที่ใช้แฟ้มสะสมผลงาน หรือมีการสอบปฏิบัติและยื่น
คะแนนเพื่อคัดเลือก ในส่วนสาขาวิชาอื่นๆ ที่เน้นทักษะทั่วไป เช่น วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการ
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สื่อสาร หรือวิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ จะเปิ ดหลายรอบที่มีทงั้ การนาเสนอแฟ้มสะสมผลงาน
หรือการยื่นคะแนนสอบวิชากลางในการคัดเลือก
สอดคล้องกับแนวคิดของ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2558) ที่ใช้หลักการประชาสัม พันธ์
หลักสูตรให้เกิดการรับรู ้ ผ่านการสื่อสารสองทาง เสริมสร้างความรูส้ ึกดีต่อหลักสูตร พร้อมป้องกัน
และแก้ไขความเข้าใจผิด โดยเป็ นการสร้างความเข้าใจอันดีกบั กลุม่ เป้าหมายนอก
ด้านอาจารย์ผ้สู อน
ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ด้า นอาจารย์ผู้ส อนในภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก เมื่ อ
พิจารณารายข้อ พบว่าปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความมืออาชีพของอาจารย์ผสู้ อน,
ความทันสมัยของอาจารย์ผสู้ อน, ความรูแ้ ละความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผสู้ อน สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ กิตติชยั เกษมศานติ์ (2014) ที่ได้ศึกษา ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกมหาวิทยาลัย
รัฐบาลของนักเรียนมัธยมปลายในกรุงเทพมหานคร พบว่าคุณภาพทางวิชาการและคุณภาพของ
อาจารย์ เป็ นเหตุผลที่นกั เรียนเลือกสอบเข้า มักเป็ นตัวแปรสาคัญอันดับต้นๆ จากการวิจยั เสมอ
ทัง้ นีจ้ ากการศึกษาของ สุดจิตร สุชาดา (2019) เกี่ยวกับคุณลักษณะของอาจารย์
ผูส้ อนตามความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรีในจังหวัดภูเก็ต จะเห็น
ได้ว่านักศึกษายอมรับและมีความรู ส้ ึกเชื่อมั่นต่ออาจารย์ผูส้ อน โดยเฉพาะในด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ที่มีคะแนนความคิดเห็นมากที่สดุ ตามด้วยด้านบุคลิกภาพ ด้านวิชาการ ด้านการวัดผล
และประเมินผลและด้านทักษะและเทคนิควิธีการสอน ทัง้ หมดถือเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่เป็ น
ผูส้ ร้างผูใ้ ห้ความรูแ้ ก่นกั ศึกษา
โดยอาจารย์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ
นัน้ เป็ นผูท้ ่ีอยู่ในวงการและอุตสาหกรรมทางด้านการสื่อสารมาก่อน ทาให้ผเู้ รียนเกิดความเชื่อมั่น
รวมทั้ง เทคนิ ค การสอนที่ มี ก ารผสมผสานการเรีย นในรู ป แบบเดิ ม และการน าเทคโนโลยี แ ละ
เครื่องมือที่มีอยู่ในปั จจุบนั มาประยุกต์ใช้ในการเรียนอย่างเหมาะสมและสนุกสนาน ทาให้ผเู้ รียนมี
ความสุขกับการค้นคว้าหาความรู เ้ พิ่มเติมในการเรียน พร้อมกระตุน้ ให้เกิดการเรียนรู ้ การสื่อสาร
ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถแก้ไขเฉพาะหน้าที่เกิดขึน้ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ได้เป็ นอย่าง
ดี อี ก ทั้ง ตรงตามเป้ าประสงค์ท่ี 1.7 การพัฒ นากระบวนการเรีย นการสอนตามหลัก สูต รให้มี
คุณ ภาพ และเป้าประสงค์ท่ี 1.8 ในการพัฒ นาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาให้มี คุณ ภาพ ตามแผน
ยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567) (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, 2553)
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ปั จจัยด้านชื่อเสียงและค่านิยม
ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านชื่อเสียงและค่านิยมภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่าปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ วิชาเอกที่เลือกศึกษาต่อเป็ นสาขา
อาชีพในฝัน, ประยุกต์ความรูจ้ ากสาขาวิชาไปประกอบอาชีพต่างๆ ได้, ความยอมรับและมีช่ือเสียง
ในสังคมของวิชาเอกที่เลื อกศึกษาต่อ สอดคล้องกับการศึกษาของ ณัช ชา สุวรรณวงศ์ (2560)
เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กเข้า ศึก ษาต่ อ ระดับ ปริญ ญาตรี ในมหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจาปี การศึกษา 2560 พบว่า นักเรียน
และนักศึกษาให้ค วามส าคัญ จากชื่ อ เสี ยงที่ ได้รบั การยอมรับ จากตลาดแรงงาน นักเรีย นและ
นักศึกษามีความเชื่อมั่นว่าหากสาเร็จการศึกษาแล้วจะเป็ นที่รูจ้ กั ในวงการของผูป้ ระกอบอาชีพใน
สาขาวิชาเดียวกับผูท้ ่ีสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น
จากกลุ่มตัวอย่างที่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสมั พันธ์และ
มัล ติ มี เดี ย , วิ ช าเอกการแสดงและก ากับ การแสดงภาพยนตร์, วิ ช าเอกการออกแบบเพื่ อ งาน
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านปั จจัยด้านชื่อเสียงและค่านิยมอยู่ในระดับ
มากที่สดุ ชื่อเสียงจากคุณภาพบัณฑิตและค่านิยมที่ให้ความสาคัญกับการสร้างสรรค์และผลิตสื่อ
ในยุคปัจจุบนั เป็ นอีกหนึ่งปัจจัยหลักในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ทั้ง นี ้ส อดคล้อ งกับ แนวคิ ด องค์ป ระกอบของชื่ อ เสี ย งองค์ก ร ที่ ก ล่ าวถึ ง ความ
น่าเชื่อถื อ ว่า ผู้บริโภคจะทาการไว้วางใจองค์กรที่มี ช่ื อเสียงและความน่าเชื่ อถือมากกว่า ไม่ ใช่
องค์กรที่ใช้วิธีลดั ในการสร้างชื่อเสียงเพียงอย่างเดียว ซึ่งสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้ผ่านการ
บริหารและจัดการภายในองค์กร ในหลายๆ ครัง้ องค์กรใหญ่ท่ีเคยมีความน่าเชื่อถือ เมื่อเกิดปั ญหา
และไม่ได้แสดงออกถึงความเป็ นมืออาชีพ ส่งผลให้สญ
ู เสียความน่าเชื่อถือไป และอาจต้องใช้เวลา
ในการฟื ้ นความน่าเชื่อถือกลับมา (Umar Farooq, 2019)
ปั จจัยด้านการแนะแนว / การบอกต่อ
ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านการแนะแนว / การบอกภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ปั จจัยที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความน่าสนใจ หรือ ไม่เหมือน
สถาบันอื่นๆ ของการแนะแนว, การแนะแนวผ่านสื่อสังคมออนไลน์, รุ่นพี่เป็ นผูแ้ นะนาให้เลือก
ศึกษาต่อที่วิทยาลัยนี ้ สอดคล้องกับการศึกษาของ กิตติชัย เกษมศานติ์ (2014) ที่พบว่า อิทธิพล
จากคนรอบข้าง เช่ น พ่ อ แม่ และการแนะแนวจากโรงเรียน เป็ นอี กหนึ่ งตัวแปรที่ส าคัญ และมี
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อิทธิพลมากที่สดุ ในการเลือกมหาวิทยาลัยของนักเรียน แต่ขณะที่ตวั แปรอิทธิพลจากเพื่อนไม่ใช่สิ่ง
ที่ทาให้นกั เรียนเลือกสอบเข้า
ปัจจัยการแนะแนวและการบอกต่อนัน้ สอดคล้องกับแนวคิดแรงจูงใจที่ส่งผลหรือ
มีอิทธิพลโดยตรงต่อการศึกษา โดยรังรอง สีทองดี (2535) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เป็ น
แรงจูงใจซึ่งอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน เป็ นความต้องการภายในจิตใจที่ตอ้ งการเอาชนะอุปสรรค
ต้องการเอาชนะหรือฝ่ าฝั นความยากให้ประสบความสาเร็จ รวมทั้งเป็ นความปรารถนาที่อยาก
ทดลองทาสิ่งใหม่ให้สาเร็จได้ภายในเวลาอันสัน้ รวมทั้งผู้ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในตัวที่ตอ้ งการ
บรรลุผลสาเร็จในการศึกษาจะพยายามค้นคว้าให้สงู ขึน้ ไป ซึ่งเปรียบเสมือนการแนะแนวทางและ
การบอกต่อที่ทาให้ผลลัพธ์ท่ีกลุ่มตัวอย่างตัง้ หวังไว้ทงั้ วิชาเอกหรือวิชาชีพที่ประกอบในอนาคตจะ
ประสบความสาเร็จได้อย่างสูง

ข้อจากัดในการวิจัย
จากการดาเนินการวิจัยในครัง้ นีเ้ ป็ นการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับ ปริญ ญาตรี ที่ วิท ยาลัย นวัต กรรมสื่ อ สารสัง คม มหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิ โรฒ ซึ่ง เป็ น
การศึกษาทางด้านปั จจัยจากนักเรียนหรือกลุ่ม เป้าหมายที่ต้องการศึกษาต่อ ซึ่งในสภาวะการ
ระบาดของโรคไวรัสติดเชือ้ โคโรน่า (COVID-19) ที่เกิดขึน้ ทาให้ไม่สามารถสารวจได้อย่างเต็ม ที่
มากนัก นอกจากนีก้ ลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างมีการกระจายตัวในแง่ของลักษณะทาง
ประชากรที่ไม่ ดีเท่าไรนัก อันเห็นได้จ ากจังหวัดที่กาลังศึกษาเป็ นกรุ งเทพมหานครสูงถึง ร้อยละ
41.0 แต่จงั หวัดอื่นๆ นัน้ มีไม่ถึงร้อยละ 10 ซึ่งเป็ นเกือบครึง่ หนึ่งของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป อาจจะต้องมีการกาหนดพืน้ ที่อาศัยให้เป็ นภาคเพื่อให้เห็นภาพรวม
มากขึ น้ คื อ กรุ ง เทพมหานครและปริม ณฑล, ภาคกลาง, ภาคเหนื อ , ภาคตะวัน ออก, ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้ ทัง้ นี ้ เนื่องจากเป็ นการศึกษาปั จจัยจากผูท้ ่สี นใจเข้าศึกษาต่อ ควรมี
การศึกษาเพิ่ม เติม จากผู้ส มัครเข้าศึกษาต่อด้วยการคัดเลือกผ่านระบบ TCAS ทั้ง 5 รอบ เพื่ อ
สามารถนาผลการศึกษาที่ได้มาเปรียบเทียบว่าแตกต่างหรือเหมือนกันหรือไม่
การวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็ นการศึกษาที่เน้นนักเรียนที่มีความสนใจในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หากการศึกษาครัง้ ถัดไปมีการสอบถามนักเรียนทั่วไป หรือ
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สอบถามยังคุณ ครู แนะแนว ผูป้ กครอง หรือสถานประกอบการที่ตอ้ งเป็ นผูใ้ ช้บัณ ฑิตในอนาคต
อาจทาให้ผลวิจยั มีการเปลี่ยนแปลงได้ แต่จะสามารถทาให้ผลการวิจยั มีความครอบคลุมมากขึน้
และสามารถวางแผนกลยุท ธ์เพื่ อ ให้ในการประชาสัม พัน ธ์ สร้างการรับ รู ้ ตอบสนองต่อ ความ
ต้องการของนักเรียน โรงเรียน ผูป้ กครองหรือสถานประกอบการที่ตอ้ งเป็ นผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตในอนาคต
ได้มากที่สดุ
ควรมี การศึกษาเปรียบเทียบกับนิสิตปั จจุบันที่เข้าศึกษาในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคมในแต่ละชัน้ ปี และแต่ละวิชาเอก เพื่อทราบถึงปั จจัยที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเหมือนเดิม
ได้หลังจากได้เข้าศึกษา รวมทัง้ ความพึงพอใจในปัจจัยด้านต่างๆ ที่วิทยาลัยได้สร้างขึน้

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
สาหรับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถนาข้อมูล
จากการศึกษาวิจัยนีไ้ ปประกอบการวางแผนกลยุทธ์และการสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายใน
ปั จ จุ บั น ได้ เนื่ อ งจากเป็ นการศึ ก ษาจากกลุ่ ม เป้ า หมายที่ มี ค วามสนใจในการศึ ก ษาต่ อ ใน
สถานศึกษาแห่งนีแ้ ล้ว ทัง้ นีค้ วามคาดหวังของกลุม่ เป้าหมายมักจะมองถึงความแตกต่างและความ
น่าสนใจของหลักสูตร การใช้งานเครื่องมือในแต่ละสาขาอาชีพที่พร้อมและตรงความต้องการ หรือ
ถูกใช้งานจริงในสาขาอาชีพนัน้ เพื่อสามารถต่อยอดไปใช้งานจริงหลังจบการศึกษา หรือเป็ นอาชีพ
ระหว่างเรียนได้ เนื่องจากในสาชาอาชีพทางด้านการสื่อสารนีเ้ น้นการใช้ประสบการณ์เป็ นหลัก หา
กนผูเ้ รียนได้ทดลองสร้างชิน้ งานจริงจะสามารถนาไปต่อยอดสูส่ ายอาชีพที่กว้างขึน้ ในอนาคตได้
สาหรับคณะหรือสถาบันทางการศึกษา ทางด้านการสื่อสาร ด้านนิเทศศาสตร์ หรือด้าน
สื่อสารมวล สามารถนาข้อมูล จากการศึกษาวิจัยนีไ้ ปประกอบการวางแผงกลยุทธ์ รวมทั้งการ
สื่อสารให้กับกลุ่มเป้าหมายและตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่กาลังจะสนใจเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ รวมทัง้ ในด้านการศึกษา สาหรับนิสิต นักศึกษา นักวิชาการศึกษา
หรือผู้ท่ีสนใจ สามารถนาข้อมูลนีไ้ ปประกอบการเรียนการสอน หรือค้นคว้าเพิ่ม เติม ในหัวข้อที่
เกี่ ยวกับกับปั จจัยในการตัดสินใจ หรือปั จจัยการศึกษาต่อ หรือการวางแผนสื่อ และพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภคในกลุ่มเป้าหมาย และสามารถเป็ นแนวทางให้กบั ผูท้ ่สี นใจศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ตาราง 48 จานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามจังหวัด
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม่
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
น่าน
บุรีรมั ย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขนั ธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา

จานวน
205
3
4
3
2
2
29
1
1
3
5
1
1
7
18
17
7
3
32
1
3
16
3
2
2
2
1

ร้อยละ
41.0
0.6
0.8
0.6
0.4
0.4
5.8
0.2
0.2
0.6
1.0
0.2
0.2
1.4
3.6
3.4
1.4
0.6
6.4
0.2
0.6
3.2
0.6
0.4
0.4
0.4
0.2
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ตาราง 48 (ต่อ)
จังหวัด
พังงา
พัทลุง
พิษณุโลก
เพชรบุรี
แพร่
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยโสธร
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลาปาง
เลย
ศรีสะเกษ
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สิงห์บรุ ี
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรนิ ทร์

จานวน
1
2
2
3
3
5
4
1
1
2
8
5
2
3
1
3
7
1
27
1
6
5
4
4
5
2

ร้อยละ
0.2
0.4
0.4
0.6
0.6
1.0
0.8
0.2
0.2
0.4
1.6
1.0
0.4
0.6
0.2
0.6
1.4
0.2
5.4
0.2
1.2
1.0
0.8
0.8
1.0
0.4
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ตาราง 48 (ต่อ)
จังหวัด
หนองคาย
อ่างทอง
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทยั ธานี
อุบลราชธานี
รวม

จานวน
2
2
5
2
2
5
500

ร้อยละ
0.4
0.4
1.0
0.4
0.4
1.0
100.0

จากตาราง 16 พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร จานวน
205 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 41.0 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี จ านวน 32 คน คิดเป็ น ร้อยละ 6.4
จังหวัดชลบุรี จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.8 จังหวัดสมุทรปราการ จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 5.4 จังหวัดนครปฐม จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.6 และจังหวัดปทุมธานี จานวน 16 คน
คิดเป็ นร้อยละ 3.2 ตามลาดับ
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เลขที่แบบสัมภาษณ์ _______

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย
ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ทีว่ ิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แบบสัมภาษณ์ฉบับนีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ข้อมูลและคาตอบของท่านมีประโยชน์และคุณค่าต่องานวิจัย โดยผูว้ ิจัยจะทาการเก็บ
ข้อมูลของท่านเป็ นความลับ โดยข้อมูลของท่านจะถูกนาไปสรุปผลการวิจยั เป็ นภาพรวม ซึ่งข้อมูล
ที่ตรงกับความเป็ นจริงและสมบูรณ์จะช่วยให้การวิจยั ดาเนินไปด้วยความถูกต้อง ผูว้ ิจยั จึงขอความ
อนุเคราะห์จากท่าน โปรดตอบคาถามตามความคิดเห็นของท่านอย่างรอบคอบให้ครบทุกข้อ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง มา ณ โอกาสนี ้ คาตอบของท่านจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมในอนาคต

อลงกรณ์ อัมมวงศ์จิตต์
นิสิตระดับปริญญาโท
สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร
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เลขที่แบบสัมภาษณ์ _______

แบบสอบถาม
ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ทีว่ ิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
2. เพศ
3. อายุ
4. อาชีพ
5. เว็บไซต์ / สถานที่ทางาน

 ชาย
 หญิง
.............. ปี
...........................................................
...........................................................

ตอนที่ 2 :คาถามสัมภาษณ์เชิงลึก
2.1 คาถามเกี่ยวกับประวัติเบือ้ งต้นของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
2.1.1 คุณทางานด้านการศึกษามาเป็ นระยะเวลานานเท่าไร
2.1.2 ทาไมคุณถึงมีความสนใจทางานด้านการศึกษาต่อ / Admission
2.1.3 คุณเริ่มต้นทางานด้านการศึกษาต่อ / Admission อย่างไร
2.2 คาถามเกี่ยวกับปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
2.2.1 เด็กนักเรียนที่คณ
ุ เคยให้คาปรึกษาหรือแนะแนว มักจะเลือกเรียนจากเหตุผลหรือ
ปัจจัยใด
2.2.2 คุณคิดว่าอาชีพของคุณส่งผลต่อการตัดสินใจของเด็กเพียงใด
2.2.3 คุณคิดว่าศิษย์เก่า หรือ นิสิตปัจจุบนั ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อมากน้อย
เพียงใด
2.2.3 คุณคิดว่าอาจารย์ผสู้ อนส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อมากน้อยเพียงใด
2.2.4 คุณคิดว่าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อมากน้อย
เพียงใด
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2.3 คาถามเกี่ยวกับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.3.1 คุณมีความเหตุอย่างไรต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ในมุมของผูใ้ ห้คาแนะนา
ในการศึกษาต่อ
2.3.2 คุณมีความเห็นอย่างไรต่อหลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
2.3.3 หากเปรียบเทียบวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม กับคณะหรือสถาบันอื่นๆ ที่มี
หลักสูตรคล้ายคลึงกัน คุณคิดว่าอะไรเป็ นจุดเด่นหรือจุดด้อยของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
2.3.4 เด็กนักเรียนที่เคยมาปรึกษาคุณเรื่องการสอบเข้าวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
หรือไม่ หากเคยปรึกษา ปรึกษาเรื่องใด หรือปัจจัยใด
ขอขอบพระคุณที่รว่ มตอบแบบสัมภาษณ์นี ้
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ทีว่ ิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แบบสอบถามฉบับนีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มี ผลต่อการเลือกศึกษาต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ข้อมูลและคาตอบของท่านมีประโยชน์และคุณค่าต่องานวิจัย โดยผูว้ ิจัยจะทาการเก็บ
ข้อมูลของท่านเป็ นความลับ โดยข้อมูลของท่านจะถูกนาไปสรุปผลการวิจยั เป็ นภาพรวม ซึ่งข้อมูล
ที่ตรงกับความเป็ นจริงและสมบูรณ์จะช่วยให้การวิจยั ดาเนินไปด้วยความถูกต้อง ผูว้ ิจยั จึงขอความ
อนุเคราะห์จากท่าน โปรดตอบคาถามตามความคิดเห็นของท่านอย่างรอบคอบให้ครบทุกข้อ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง มา ณ โอกาสนี ้ คาตอบของท่านจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมในอนาคต
อลงกรณ์ อัมมวงศ์จิตต์
นิสิตระดับปริญญาโท
สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ทีว่ ิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
 ชาย
 หญิง
.................................................................................................................
 โรงเรียนรัฐ
 โรงเรียนเอกชน  โรงเรียนนานาชาติ
 โรงเรียนสาธิต
 วิทยาลัยอาชีวะ  การศึกษานอกระบบ
 อื่นๆ …………………………….............................................................
4. จังหวัด
...........................................................
5. แผนการเรียน
 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 ศิลปศาสตร์ - คานวณ
 ศิลปศาสตร์ - ภาษา.....................
 อื่นๆ …...........………….
6. ผลการเรียนเฉลี่ย
....................................
7. รายได้เฉลี่ยของครอบครัว (ต่อเดือน)
 ต่ากว่า 40,000 บาท
 40,001 - 60,000 บาท
 60,001 - 80,000 บาท
 80,001 - 100,000 บาท
 100,001 - 120,000 บาท
 120,001 บาทขึน้ ไป
8. วิชาเอกที่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 การออกแบบสื่อปฏิสมั พันธ์และมัลติมีเดีย
 การจัดการธุรกิจไซเบอร์
 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
 การแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์
 การผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั
 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั
 การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
 การสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์
1. เพศ
2. โรงเรียนที่กาลังศึกษา
3. ประเภท
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ส่วนที่ 2 ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทีว่ ทิ ยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โปรดทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน โดยมีระดับเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้
5 คะแนนหมายถึง ระดับความเห็นมากที่สดุ
4 คะแนนหมายถึง ระดับความเห็นมาก
3 คะแนนหมายถึง ระดับความเห็นปานกลาง
2 คะแนนหมายถึง ระดับความเห็นน้อย
1 คะแนนหมายถึง ระดับความเห็นน้อยที่สดุ
ที่

ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อ

ด้านภาพลักษณ์ของวิทยาลัย
1 เป็ นวิทยาลัยที่มีความหลากหลายทางวิชาเอก
2 เป็ นวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านหลักสูตรเมื่อเทียบกับคณะหรือ
วิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนใกล้เคียงกัน
3 เป็ นวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยี / นวัตกรรม
4 ชื่อเสียงของคณาจารย์เป็ นที่ยอมรับและมีคณ
ุ ภาพ
5 ศิษย์เก่าเป็ นที่ยอมรับ / มีช่อื เสียง / มีคณ
ุ ภาพ
6 นิสิตปั จจุบนั เป็ นที่ยอมรับ / มีช่อื เสียง / มีคณ
ุ ภาพ
7 ผลการจัดอันดับ หรือคุณภาพการศึกษาที่มีการเผยแพร่ทางสื่อ
ต่างๆ
8 มีความเชื่อมั่นต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ด้านสือ่ ประชาสัมพันธ์
1 การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลเกี่ยวกับหลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคมที่มเี นือ้ หาครบถ้วน นาเสนอน่าสนใจ
2 สื่อวีดีทศั น์แนะนาหลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมที่มี
เนือ้ หาครบถ้วน นาเสนอน่าสนใจ
3 การประชาสัมพันธ์ท่มี ีรูปภาพประกอบเนือ้ หาเป็ นสถานที่
ห้องปฏิบตั ิการ ห้องเรียน หรือสิ่งอานวยความสะดวกของวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม
4 การประชาสัมพันธ์ท่ีมีรูปภาพประกอบเนือ้ หาเป็ นรูปภาพของนิสติ
ปั จจุบนั หรือกิจกรรมของนิสิต
5 การได้รบั ข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านการแบ่งปั น (Share /
Retweet) จากบุคคลที่รูจ้ กั หรือติดตาม
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ความถี่ในการประชาสัมพันธ์ท่มี ตี ่อเนื่องและสม่าเสมอ
ความน่าสนใจของการนาเสนอสือ่ ประชาสัมพันธ์ท่กี ระตุน้ ความ
น่าสนใจ
8 ช่องทางปฏิสมั พันธ์หรือ Social Media ที่นาเสนอสื่อ
ประชาสัมพันธ์
9 ผลงานของนิสิตปั จจุบนั หรือศิษย์เก่า ที่มีการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ
หรือการประกวดต่างๆ
10 การ Review สถานที่เรียน และ หลักสูตร จากเว็บไซต์การศึกษา
ผ่านรายการออนไลน์ต่างๆ
11 การ Review สถานที่เรียน และ หลักสูตร จากกระทูภ้ ายในเว็บไซต์
โดยรุน่ พี่ หรือนิสิตปั จจุบนั
12 การ Review สถานที่เรียน และ หลักสูตร จากวีดีโอ หรือ VLOG
โดยรุน่ พี่ หรือนิสิตปั จจุบนั
13 การประชาสัมพันธ์ผ่านงานเปิ ดบ้าน (Open House)
14 การประชาสัมพันธ์ผ่านการเปิ ดบูธนอกสถานที่
ด้านหลักสูตร
1 หลักสูตรตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานหรือการจ้างงาน
2 ความนิยมของหลักสูตร
3 เน้นความเชี่ยวชาญในศาสตร์และวิชาชีพของหลักสูตร
4 หลักสูตรมีความหลากหลาย น่าสนใจ
5 หลักสูตรตรงตามความต้องการของผูเ้ รียน
6 ความคาดหวังในโอกาสและอาชีพที่รองรับหลังจบการศึกษา
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
1 ขนาดพืน้ ที่ ความทันสมัยของอาคาร ห้องเรียน และห้องปฏิบตั ิการ
2 ความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนการสอน
3 ที่ตงั้ ของวิทยาลัย
4 ความสวยงามของสถานที่ทาการเรียนการสอน
5 สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ (เช่น Wifi, อุปกรณ์ เป็ นต้น)
ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา
1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาของวิทยาลัย
2 ค่าใช้จา่ ยในการครองชีพตลอดระยะเวลาในการเรียน
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3 ทุนการศึกษา หรือ สิทธิประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
ด้านระบบการคัดเลือก
1 อัตราการแข่งขันในการสอบเข้าในวิชาเอกนัน้ ๆ
2 วิชาที่ใช้สอบ (GAT, วิชาสามัญ, O-NET)
3 รูปแบบการรับเข้าศีกษา และรอบที่สอบเข้า
ด้านอาจารย์ผู้สอน
1 ความรูแ้ ละความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผสู้ อน
2 ความทันสมัยของอาจารย์ผสู้ อน
3 ความมืออาชีพของอาจารย์ผสู้ อน
ด้านชื่อเสียงและค่านิยม
1 วิชาเอกที่เลือกศึกษาต่อเป็ นสาขาอาชีพในฝัน
2 ความยอมรับและมีช่อื เสียงในสังคมของวิชาเอกที่เลือกศึกษาต่อ
3 บุคคลที่ช่ืนชอบหรือเป็ นแรงบันดาลใจ ทางานอยู่ในสายอาชีพตที่
ตรงกับวิชาเอกที่เลือกศึกษา
4 คุณภาพและได้รบั การยอมรับในสาขาอาชีพของศิษย์เก่า
5 ชื่อเสียงและคุณภาพของนิสิตปั จจุบนั
6 ความก้าวหน้าของอาชีพในอนาคต
7 ประยุกต์ความรูจ้ ากสาขาวิชาไปประกอบอาชีพต่างๆ ได้
ด้านการแนะแนว / การบอกต่อ
1 ความน่าสนใจ หรือ ไม่เหมือนสถาบันอื่นๆ ของการแนะแนว
2 การแนะแนวผ่านสื่อสังคมออนไลน์
3 ครูแนะแนวเป็ นผูแ้ นะนาให้เลือกศึกษาต่อที่วิทยาลัยนี ้
4 รุน่ พี่เป็ นผูแ้ นะนาให้เลือกศึกษาต่อที่วิทยาลัยนี ้
5 เพื่อนเป็ นผูแ้ นะนาให้เลือกศึกษาต่อที่วิทยาลัยนี ้
6 ผูป้ กครองเป็ นผูแ้ นะนาให้เลือกศึกษาต่อที่วิทยาลัยนี ้
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นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ขอขอบพระคุณที่รว่ มตอบแบบสอบถามนี ้
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ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 1
ผู้สัมภาษณ์: รบกวนผูใ้ ห้สมั ภาษณ์แนะนาตัวเพื่อบันทึกข้อมูลครับ
ผู้ตอบ:
ทางานมาปี ท่ี 13 ทางานเกี่ยวกับทางด้านศึกษาต่อ และการศึกษาในประเทศมา
โดยตลอด
ผู้สัมภาษณ์: ในด้านของการศึกษา ก่อนหน้านีท้ าที่ Eduzone ไหม หรือทาที่ไหนมาบ้าง?
ผู้ตอบ:
ตอนแรกทางาน อยู่โรงเรียนกวดวิชา เมื่อก่อนชื่อว่า ศูนย์วิชาการ RAC ย้อนไป
เมื่ อ 5-6 ปี ท่ี แล้ว น่าจะรู จ้ ัก เพราะเมื่ อก่อนมี สาขาอยู่ท่ ัวทุก ประเทศ พี่ เคยอยู่
สาขารัง สิ ต และลาดพร้า ว เป็ นพนั ก งาน จนถึ ง ผู้ จั ด การสาขา และเป็ น
ผูอ้ านวยการสาขา ตัง้ แต่เข้ามา คือ RAC ไม่ใช่กวดวิชาที่เด็กจะมาติวอย่างเดียว
จะมีพ่ีๆที่คอยให้คาแนะนาคาปรึกษา ในการสมัครสอบ การเรียนต่อในประเทศ พี่
ไปนัน้ เป็ นรุ่น Admission ปี 52 รุน่ สุดท้ายที่มี A-Net ช่วงต่อเนื่อง สู่ปี 53 ซึ่งเป็ นปี
ที่มี GAT PAT รอบแรก ถือว่าโชคดี ได้เห็นความเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนผ่านในยุค
นั้น พอดี แล้ว ก็ ท า RAC เรื่ อ ยมาประมาณ 8 ปี ถึ ง มาท าอยู่ ท่ี Eduzone เป็ น
บรรณาธิการข่าว
ผู้สัมภาษณ์: ก่อนจะเข้ามา RAC มีความสนใจอย่างไร ถึงได้เข้ามางานทางด้านการศึกษาต่อ?
ผู้ตอบ:
ไม่ได้สนใจเลยครับ ไม่มีความรู ้ และไม่มีความอยากจะมา เพราะตอนที่เราเป็ น
นักเรียนหรือนักศึกษา เราก็ยอมรับว่า เด็กไทยไม่ได้ถูกแนะแนวมาอย่างดี ไม่รูว้ ่า
ตัวเองจะเรียนอะไร จบมาก็รูว้ ่าเราชอบพวก Creative พวกงานออกแบบ คือจบ
นิ เ ทศมา สมั ค ร RAC สมั ค รในต าแหน่ ง ของเจ้ า หน้ า ที่ การตลาด และ
ประชาสัมพันธ์ ในตาแหน่งแรก เราก็ไม่รูห้ รอก รูว้ ่าเป็ นกวดวิชา และมีแผนกนี ้ เรา
ก็สมัครไป เข้ามาในตาแหน่งนี ้ พอเข้ามาแล้ว หน้าที่รบั ผิดชอบของเรา จริงๆไม่ได้
เกี่ยวกับการแนะแนวโดยตรง มันเกี่ยวกับการ PR ของสาขา การทาสื่อต่างๆ ใน
การสื่อสารหัวข้อต่างๆ ออกไป หรือว่าการโฆษณา ทีนีม้ ีเด็กที่เข้ามาเรียน มาคุย
กันอยากเข้าโน่นเข้านี่ มันเริ่มจากที่เราไม่รู ้ แต่ว่าเราคุยกับเด็ก เราก็เห็นว่า เด็กแต่
ละคนมีความต้องการ หรือมีปัญหาอะไร เราก็อยากจะช่วย เลยหาข้อมูลเอง ไม่ได้
มีใครสอน แล้วก็ เสิรช์ หาข้อมูลเองเลยว่า ระบบตอนนั้นเป็ นอย่างไร ระบบการ
รับ เข้า ของประเทศไทยเป็ นอย่ า งไร มี Admission รับ ตรง รับ ตรง รับ เอง ใช้
คะแนนอะไร ใช้สดั ส่วนอย่างไร เพื่อจะมาคุยกับน้องได้ แต่พอทาไปทามา มันก็
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ลึกลงเรื่อยๆ อาจจะเป็ นการค้นพบตัวเองอย่างไปในตัวด้วยว่า สุดท้ายเราก็ชอบ
ประมาณนีด้ ว้ ย อยากให้คาปรึกษา เพราะว่าบางคนที่มาติวไม่ใช่เด็กไม่เก่ง แต่ว่า
โดนฝังหัว หรือว่าโดนทางโรงเรียน ผูป้ กครองเองกดดัน เด็กก็ไม่มีความมั่นใจ เรา
คุยกับเด็ก เราเห็นว่าเด็กแต่ละคนมีดี แต่ละอย่างมันมีดีอยู่แล้ว เพียงแต่เขาโดน
fix ไว้ ด้วยคาสั่ง โดน fix ไว้ดว้ ยคาบอกเล่าจากคนอื่น ที่ไม่ใช่ตัวเขา เราก็อยาก
เห็นเขาประสบความสาเร็จ เพราะคุยกันก็สนิทกัน จากพนักงานธรรมดามาเป็ น
ผูจ้ ดั การลาดพร้าว และช่วงคนออก ก็เป็ นผูอ้ านวยการสาขา
ผู้สัมภาษณ์: ตอนที่เริ่มต้นทางานด้านการศึกษาต่อ เหมือนกับทาง Eduzone มาชวนพี่ หรือ
เปิ ดรับ สมัครเอง หรือว่าอย่างไร ถึงได้จับ พลัดจับ ผลูของสาขา มาทางานด้าน
Eduzone เลย?
ผู้ตอบ:
บอกอย่างนีก้ ่อนว่า RAC ผูบ้ ริหารหรือ CEO ในยุคนั้น เป็ นคนเดียวกับผูบ้ ริหาร
ของ Eduzone เหมือนกับเป็ นอีก Business หนึ่ง อีกธุรกิจหนึ่ง ที่เขามาทา RAC
ทีนีเ้ ราทาก็รูจ้ ักกัน ซึ่ง RAC เหมือนศูนย์ท่ีแนะแนว ให้คาปรึกษาอยู่แล้ว พี่ตอ้ ง
ออกไปบรรยายตามโรงเรียนต่างๆ ไปติดต่ออาจารย์แนะแนว เมื่อก่อน Eduzone
มัน มี Blog ก็ ไ ปเขี ย น Blog ท าไปท ามา Blog ของพี่ กลายเป็ น อัน ดับ 1 ของ
Eduzone ตอนนั้น มี ค นติ ด ตามเยอะ Ranking อัน ดับ 1 เลยโดนชัก ชวนจาก
ผูบ้ ริหาร จริงๆก็มีความรูจ้ กั กันอยู่แล้ว เขามาชวนให้ลองเขียนเป็ นงานพิเศษ จาก
เขี ย นฟรี ก็ ก ลายเป็ น ได้เงิ น พอได้เงิ น เขี ย นไปเขี ย นมา รู จ้ ัก กัน เขาก็ ช วนไป
บรรยายในนาม Eduzone และสุดท้ายก็ชวนมาทางาน Eduzone เลยได้เข้ามาที่
Eduzone
ผู้สัมภาษณ์: ต่ อ มาอั น นี ้เ ป็ นประสบการณ์ ใ นการท า Eduzone ด้ว ย หรื อ ตอนที่ อ ยู่ RAC
อยากจะถามว่า เด็กที่เคยให้คาปรึกษา เวลาจะเลือกเรียน หรือเลือกสาขา ส่วน
ใหญ่ จะมาจากเหตุผล หรือปั จ จัยอะไรมากกว่ากัน ระหว่างความชอบ หรือใน
มุมมองที่เด็กมาปรึกษาเป็ นอย่างไรบ้าง?
ผู้ตอบ:
ต้องยอมรับว่า เด็กส่วนใหญ่เด็กไทย ที่ผ่านมา ไม่ค่อยรูจ้ ักตัวเอง ไม่รูว้ ่า ถึงม. 6
แล้ว ก็ ยัง ไม่ รูว้ ่าจะเรีย นอะไร ปั จ จัย ส่วนใหญ่ ม าจากปั จ จัย ภายในครอบครัว
ผูป้ กครองบอกอย่างนัน้ เพื่อนอย่างนี ้ ถ้ายุคที่พ่ีทางาน RAC เด็กเกินครึ่งหนึ่งจะ
เป็ นประมาณนี ้ ส่วนอีกไม่ถึงครึ่ง แต่เกือบครึ่ง จะเป็ นเด็กที่รูจ้ กั ตัวเอง ซึ่งเด็กพวก
นีจ้ ะไม่แนะนาอะไรมาก แนะนาเพียงแค่ว่า เขาอยากเข้าคณะนี ้ คุณต้องมีคะแนน
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อะไร อย่ า งไร เท่ า ไหร่ แต่ เด็ ก ที่ ไ ม่ รูจ้ ัก ตัว เอง อาจจะโดนความคาดหวัง จาก
ผูป้ กครอง ส่งผ่านมาอีกทีว่า ต้องเป็ นอย่างนัน้ ต้องเรียนนี่นะ เด็กอีกส่วนหนึ่งก็ทา
ได้ พอถึงช่วงเวลาโค้งสุดท้ายที่เขาต้องสอบ 1.) อาจจะด้วยกดดัน 2.) เขารูต้ วั เอง
ว่ามันไม่มีความสุข จะมีเด็กส่วนหนึ่งที่หกั ดิบ เปลี่ยนมาเจอช่วงท้ายก็มี
ผู้สัมภาษณ์: พอมาในยุค ของ Eduzone หรือยุ ค Generation ช่ วงนี ้ท่ี เด็ ก ใช้โซเชี ย ลมาก มี
ปัจจัยหรือเหตุผลอย่างไรที่เด็กจะเลือกเรียน?
ผู้ตอบ:
เด็กยุคนี ้ 2-3 ปี หลัง มีความเปลี่ยนแปลง อย่างเห็นได้ชดั เหมือนกัน ถ้าช่วง 2-3 ปี
ก่อน เขายังมีความต้องการเข้าคณะที่ฮิต มหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง หรือบางทีบาง
คนไม่สนใจคณะเลย ขอให้ฉันเข้าไปในมหาวิทยาลัยที่มีช่ื อเสียงได้ อาจจะด้วย
บริบทของสังคมไทย ครอบครัว ที่ตอ้ งการให้ลกู หลาน เข้าไปอยู่ในมหาวิทยาลัยที่
คุย กับ เขาได้ คุ ย กั บ เขารู ้เรื่อ ง บอกกั บ เขาไม่ อ าย พุ ง่ า ยๆ แต่ เด็ ก ทุ ก วัน นี ้ มี
ความคิด และอะไรที่เปลี่ยนไปมากขึน้ เด็กไม่ได้ยึดติดในเรื่องของชื่อเสียง ของ
มหาวิทยาลัยเหมือนเดิม พี่คิดว่าชัดเจนพอสมควรเลย ซึ่งถ้าเกิดเราเอาพวก Data
มาเทียบ มหาวิทยาลัย เอกชน 2 ปี หลัง กลับกลายเป็ น เด็กสมัครเร็วและเยอะ
นอกจากเฉพาะจริง ๆ ซึ่งยังไงจาเป็ นที่ จ ะต้องเข้าคณะที่มี ค วามแข่ง ขัน สูง ใน
มหาวิทยาลัยที่มีช่อื เสียง เช่น สายวิทย์สขุ ภาพ
ผู้สัมภาษณ์: ในมุมมองคิดว่า อาชีพของพี่ท่ีเป็ นบรรณาธิการข่าว ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
เด็กหรือไม่ หลังจากที่พ่ไี ด้แนะนาไป เหมือนแค่เด็กเชื่อว่า ขอคาแนะนาเฉยๆ?
ผู้ตอบ:
พี่ว่ามีผลพอสมควรเลย เพราะว่า จะมี เด็กส่วนหนึ่งอาจจะรู ต้ ัวเองแล้ว ว่า จะไป
ทางไหน แต่เขาแค่ขาดคนที่มาฟั นธงให้ หรือคนที่เขาเชื่อใจ เพราะว่าเด็กวัยรุ่น
ส่วนใหญ่จะมีเคมีท่ีไม่ตรงกับผูป้ กครอง คือไม่ค่อยเชื่อ ไม่ค่อยฟั ง เขาจะฟั งคนที่
คิดว่าเป็ นคนที่รบั ฟั งเขา หรือให้คาปรึกษาเขา หรือว่ามีประสบการณ์ในสายงาน
พี่ปรึกษาน้องไปปี หนึ่งก็หลายร้อย เข้ามาทางช่องทางของ Eduzone แล้วพี่ก็เปิ ด
LINE อย่าง เช่น ตัง้ แต่เลือกคณะ ส่วนใหญ่นอ้ งจะเอามาให้ดกู ่อนที่จะยื่น พอยื่น
แล้ว เขาก็เอามาให้ดวู ่า ยื่นตามที่เราให้คาแนะนาไปว่า ควรจะเป็ นแบบนี ้ คิดว่ามี
เด็กส่วนใหญ่คือไม่ใช่เฉพาะพี่นะ พี่โดม พี่ลาเต้ เด็กเขาจะถามคนที่ให้คาแนะนา
มาตลอด
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ผู้สัมภาษณ์: ในมุมมองของพี่ คิดว่าตัวศิษย์เก่าหรือศิษย์ปัจจุบนั ที่กาลังเรียนอยู่หรือจบออกไป
แล้ว ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษามากน้อยขนาดไหน หรือส่วนใหญ่เด็กดูแต่ความ
เป็ นมหาวิทยาลัยมากกว่า พี่มีความคิดเห็นในส่วนนีอ้ ย่างไร?
ผู้ตอบ:
พี่ไม่แน่ใจนะ แต่การที่มหาวิทยาลัย หรือรุ่นพี่ท่ีมีช่ือเสียง หนึ่งเลยมันทาให้เด็ก
รูจ้ กั ง่ายมากขึน้ เช่นคนนีเ้ รียน มศว. เรียนศิลปกรรม คณะนี ้ ดาราคนนี ้ เลยทาให้
เด็กโยง ทาให้รูจ้ ักคณะนีม้ ากขึน้ แต่เขาจะสนใจไหมคณะนั้น อาจจะหาข้อมูล
เพิ่มมากขึน้ ว่า เช่น นวัตกรรม เด็กสงสัย เด็กก็คงอยากจะหาเพราะว่า ถ้าฟั งคณะ
อย่างเดียวหรือไม่ได้ศึกษาข้อมูลมา อาจจะสงสัย เรียนอะไร เหมื อนไม่ มี ความ
เข้าใจ อาจจะเป็ นตัวช่วยได้
ผู้สัมภาษณ์: เหมือนว่ารุน่ พี่หรือเด็กปัจจุบนั ทาให้เป็ น Awareness รูจ้ กั ก่อน?
ผู้ตอบ:
ใช่ Awareness
ผู้สัมภาษณ์: แต่อาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลัก ที่เด็กจะมาเรียนเพราะรุ่นพี่ ที่พ่ีตอ้ งการจะสื่อใช่ไหม
ครับ?
ผู้ตอบ:
ถ้าเขาไม่ได้คุยโดยตรง เห็นรู จ้ ักเฉยๆ มันไม่น่าจะเป็ นปั จจัยหลัก ในการที่เขาจะ
เลือก
ผู้สัมภาษณ์: คราวนีม้ าเป็ นอาจารย์บา้ ง อาจารย์ท่ีได้รบั ตาแหน่งแล้ว เหมือนเด็กเห็น คิดว่ามี
ปัจจัยมากน้อยขนาดไหน กับการเลือกเรียนที่น่นั หรือเปล่า?
ผู้ตอบ:
ถ้าอาจารย์คนนัน้ อยู่ในคณะที่เขาจะสนใจ อยากจะเรียนอยู่แล้ว อยากจะศึกษา
อยู่แล้ว พี่คิดว่ามีความเป็ นไปได้สงู ที่เด็กอยากเข้าไปเรียนกับอาจารย์คนนีๆ้
ผู้สัมภาษณ์: พอผ่านจากบุคคลแล้ว พี่คิดว่าการ PR ในแพลตฟอร์มต่างๆ คิดว่า ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าเรียนมากน้อยแค่ไหน?
ผู้ตอบ:
การ PR ต่างๆมันส่งผลอยู่แล้ว แต่ถามต่อไปว่า ต้อง PR ในลักษณะใด ที่จะสร้าง
ความสนใจ หรือสร้างการตัดสินใจ มันจะลึกลงไปอีก แต่การทา PR การสื่อสาร
การตลาด หรือว่าการสื่อสารองค์กร เป็ นสิ่งที่สาคัญอยู่แล้ว เหมือนทาให้ยังรูว้ ่า
คณะนี ้ มหาลัยนี ้ หรือองค์กรนีย้ งั มีชีวิต ยังมีการสื่อสาร
ผู้สัมภาษณ์: ในมุม มองคิดว่าการ PR ของมหาวิทยาลัยรัฐ กับเอกชนตอนนี ้ ส่งผลมากน้อย
ไหมที่เด็กจะตัดสินใจเรียน อาจจะเป็ นสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกัน อย่างมหาวิทยาลัย
ของรัฐกับเอกชน พี่มองว่ามันส่งผลไหม หรือสุดท้ายเด็กจะเลือกมหาวิทยาลัยของ
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รัฐ มากกว่ า หรื อ สุด ท้า ยเด็ ก จะดู Position ของตั ว เองว่ า เหมาะกับ ตรงไหน
มากกว่า?
ผู้ตอบ:
ส่งผลแน่นอน แต่ในคณะ ที่มหาวิทยาลัย ยังมีช่ือเสียง มีความแข็งของชื่อเสียง
ของคณะ ที่สะสมกันมา บางทีมันไม่ตอ้ งสร้างการรับรู ้ ต้องแยกกันออกก่อนนะ
เช่น ที่จุฬาเขาคงไม่ตอ้ งอะไรมากหรอก มันฝังหัวไปแล้ว แต่ในคณะเดียวกัน และ
รองลงมา ที่มีการแข่งขันกับเอกชน พี่ว่ามันมีการปรับตัวตอบโจทย์ สร้างความ
รับรู ไ้ ด้น่าตื่นตาตื่นใจ น่าจะเยอะพอสมควรเลย หลายองค์กร หน่วยงานรัฐ งาน
สื่อสารคณะ ต้องบอกเลยว่า ทาเหมือนเดิม โดยไม่สนใจเลยว่า คือถ้าเด็กไม่สนใจ
อยากจะเข้า มันก็คงไม่เข้า มันไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจได้เลย แต่
ในส่วนของเอกชน บางทีเขาทา PR หรือทาเป็ นแค่ภาพโปสเตอร์ หรือสื่อสารคา
ออกมา เด็กอาจจะได้เอ๊ะได้เลยว่า น่าสนใจ เข้าไปดูหน่อย พี่ก็ทางานเหมือนเดิม
ยัง มี ก าร PR เหมื อ นเดิ ม พี่ ไ ม่ ไ ด้ส ร้า งความเปลี่ ย นแปลงในการตั ด สิ น ใจ รู ้
เหมือนเดิม ไม่ได้มีเป้าหมายใหม่เลย แล้วก็สร้างการรับรูแ้ บบเดิมๆ ด้วย ทัง้ ที่เด็ก
สมัยนี ้ โคตรจะเบื่อโฆษณาเลย
ผู้สัมภาษณ์: ขอเจาะในตัววิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาหรับในมุม ของพี่ มี ความเห็ น
อย่างไร ในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ในมุมมองของคนที่ให้คาแนะนากับ
เด็กว่า วิทยาลัยนีเ้ ป็ นอย่างไร หรือมี Position อย่างไรที่พ่มี องเห็น?
ผู้ตอบ:
ถ้าพี่จาไม่ผิด มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม น่าจะมีตงั้ แต่ปี 54-55
ผู้สัมภาษณ์: ใช่ครับ มีตงั้ แต่ปี 49 แต่เพิ่งมาบลูมช่วงปี 50
ผู้ตอบ:
ช่วงนัน้ ใช่ไหม เหมือนกับเขาก็มีการปรับตัว เพราะค่าเทอมไม่ได้ถูกกว่า ชาวบ้าน
การสื่อสารออกมาในช่วงนัน้ พี่ว่า มีความน่าสนใจ เพราะตัวคณะตัง้ แต่ตอนนั้น
ด้วยความมีคาว่า “นวัตกรรม” มันมีความสมัยใหม่ คาว่านวัตกรรมในช่วงนัน้ ใน
ยุคนั้น มันไม่ ได้มีใครใช้บ่อย จนมาถึงตอนนี ้ คานีเ้ ป็ นสิ่งที่จาเป็ นซะแล้ว ถ้าใน
มุมมองพี่ พี่แนะนาเด็กๆหลายคน ในยุคนัน้ ที่พ่ที า RAC ให้สมัครเรียนกับที่คณะนี ้
1.) เด็กไม่ติดเรื่องเงินแน่นอน เพราะว่าเด็กเรียนพิเศษ เด็กมีเงิน 2.) คณะน่าสนใจ
3.) มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียง และเขาเห็นภาพลักษณ์ตงั้ แต่ยุคคนัน้ ว่า มีการสื่อสาร
ที่ดูทันสมัย ฉี กไปจากมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั่วไป จนถึงทุกวันนีพ้ ่ียังมองอย่างนัน้
นะว่า มันแตกต่างจากสื่อ ของมหาวิท ยาลัยของรัฐ โดยทั่วไป แต่ เป็ นภาพจาพี่
แรกๆ เลยว่า คณะนีม้ ีการสื่อสารที่ดสู มัยใหม่แรกๆเลยของคณะของมหาวิทยาลัย
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ของรัฐ รวมถึง มศว เองด้วยซา้ เพราะว่าพี่ว่าเด็กจากคณะนี ้ น่าจะมาทาที่ มศว.
เยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจ เพราะว่าดูกลิ่นอาย หรือว่าดูสไตล์มนั ดูต่อเนื่องกัน
แล้วจากตัวสาขาวิช า ในของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มี ทั้งทางด้าน IT
Muiti-Cyber และด้านภาพยนตร์ และ ด้านการสื่อสารที่ไม่เหมือนนิเทศศาสตร์
อื่นๆ คือพยายามให้แตกหน่อมาจาก RAC ปกติ เรียนทางด้าน Communication
Media พี่มีความเห็นอย่างไรกับหลักสูตร ของทางนวัตกรรมสื่อสารสังคม?
วิทยาลัยนวัตกรรม มีการฉีกออกมาก่อน แรกๆเหมือนเป็ นผูร้ ู ้ ผูต้ ื่น ผูเ้ บิกบานมา
ก่อนเลย มีเหมือนว่า มองอนาคตมาก่อน แต่ทีนมี ้ องถึงปั จจุบนั มันกลายเป็ นว่าที่
อื่นก็เป็ นอย่างนี ้ จากสาขานวัตกรรมเป็ นสิ่งที่แตกต่าง กลับกลายเป็ นตอนนี ้ มัน
ไม่ ไ ด้ แ ตกต่ า ง จากที่ อ่ื น เท่ า ไหร่ เพราะฉะนั้ น ณ ปั จ จุ บั น ถ้ า เกิ ด ยั ง ไม่ ไ ด้
เปลี่ยนแปลง อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการสื่อสาร ให้ดูแตกต่าง
ออกไปมากขึน้ กว่านี ้
คือเหมือนกับว่าเป็ นผูน้ า แต่ตอนนีห้ ลายสถาบันก็เริ่มตามได้?
ใช่ ตอนนีห้ ลักสูตรมันไม่ได้แตกต่างจากที่อ่นื แล้ว แต่เมื่อก่อนแตกต่างจริงๆ
แล้วถ้าให้พ่ีเปรียบเทียบของวิทยาลัยนวัตกรรม มศว กับมหาวิทยาลัยของรัฐ พี่
คิดว่าอะไรเป็ นจุดเด่น จุดด้อย ที่ทาให้ มศว โดดเด่น นอกจากเป็ นหลักสูตรที่ลา้
หน้า อย่างที่พ่ไี ด้กล่าวไปเบือ้ งต้นแล้ว?
มศว ดูมีความทันสมัย ด้วยภาพลักษณ์ท่ีสื่อสารออกมา ในช่วงหลายปี ท่ีผ่านมา
ถ้ามองเป็ นคน คือเป็ นคนที่ยุคนี ้ ไม่ใช่แค่ยุคเก่า ใส่แว่น เป็ นคนหนุ่มสาวทันสมัย
อาจจะไม่ถึงวัยรุ่นเท่ากับมหาวิทยาลัยเอกชน ถ้าเทียบกับคณะนี ้ แต่ภาพลักษณ์ท่ี
ออกมาก็ดูสมาร์ท พี่ว่าด้วยวิธีการสื่อสาร การคุยกับเด็ก มันสื่อสารด้วยภาษาที่
เข้าใจ หรือว่ารูเ้ ลยว่าจะคุยกับเด็ก บางที่ มหาวิทยาลัยของรัฐ ยังใช้วิธีการสื่อสาร
อย่างทางการ ที่ไม่มีพิธีรีตรองมากจนเกินไป มันไม่ได้มีวิธีการสื่อสารที่จะรูว้ ่าคุณ
จะคุยกับใคร หรือให้ใครสนใจคุณ นี่เป็ นจุดที่ทาให้มนั แตกต่างกัน และเป็ นข้อดี
คิดว่าของนวัตกรรม มศว ไม่ว่ามหาวิทยาลัยรัฐหรือเอกชน ข้อด้อยที่มองเห็น มอง
ว่าเป็ นอย่างไรครับ?
ข้อด้อย ณ ปั จจุบัน พี่ไม่ รูว้ ่ามองเป็ นข้อด้อยหรือเปล่า แต่พ่ี พูดไปแล้ว เหมื อน
ประมาณว่า อาจจะนิ่ ง ๆไป ในส่วนความรู ส้ ึก ของพี่ ว่ า นิ่ ง ๆไป ไม่ ได้มี อ ะไรที่
เปลี่ยนใหม่ หรือให้ดู Refresh มากขึน้
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ผู้สัมภาษณ์: นอกจากเรื่องหลักสูตร พี่มองภาพอาจจะเป็ นอาจารย์ หรือสถานที่ พี่ว่าเป็ นปั จจัย
ไหม ที่ เด็ ก จะเลื อ กเรี ย นนอกจากว่ า หลัก สูต รตอนนี ้เริ่ม นิ่ ง ๆ ในมุ ม มองเป็ น
อย่างไร?
ผู้ตอบ:
พี่ ม องเรื่ อ งสถานที่ ตั้ง มี ส่ ว นในการตัด สิ น ใจมากเลย โดยในประเทศไทย ที่
ผูป้ กครองยังเป็ นห่วงบุตรหลาน โดยเฉพาะเด็กในกรุงเทพฯ และปริมณฑล การให้
ลูกหลานไปกลับได้ ยังเป็ นปัจจัย พี่จะมองว่าเด็ก มศว จะเลือกคณะอะไร ยังมีติด
มศว หรือ ม.เกษตร ไม่ แปลกใจว่าทาไม ม.เกษตร ถึงเป็ นมหาวิทยาลัย ที่เด็ ก
เลือกเรียนเยอะมากที่สุดในประเทศ เพราะว่า ทาเลที่ตั้งเขาดี เด็กกรุ ง เทพฯเขา
อยากเรียน เด็กต่างจังหวัดก็อยากมา พี่มองว่า มศว ก็เป็ นอย่างนัน้ เช่นกัน
ผู้สัมภาษณ์: จากที่พ่ีทางานมาในช่วง Period ที่วิทยาลัยนวัตกรรมก่อตัง้ มา มีเด็กมาถามเรื่อง
COSCI เยอะมากไหม ส่วนใหญ่จะถามเรื่องปัญหาใด หรือว่าปัจจัยไหน?
ผู้ตอบ:
ต้องยอมรับว่า ตัง้ แต่มาทา Eduzone นี ้ เด็กถามน้อยมาก ตอน RAC ก็ยังมีเด็ก
ถามว่า อาจจะเป็ นเพราะเราแนะนาด้วย เด็กไม่ได้มีมาแนะแนวโดยตรง แต่ว่า
เห็นชื่อของนวัตกรรม ในช่วงเลือกคณะ จะมีเด็กส่วนหนึ่งที่เลือก ติดมาในอันดับที่
เลือกมา
ผู้สัมภาษณ์: จากการจัดอันดับ เด็กของ COSCI ถือว่าเป็ นเด็กที่คณะเลือกกันเยอะมากขนาด
ไหน เพราะ Rankings แต่ละปี ในมุมมองเป็ นอย่างไรบ้างครับ?
ผู้ตอบ:
ด้วยความเป็ น มศว เด็กจะเลือกติดไว้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะติดคณะอะไรมากน้อยแค่
ไหน ก็แล้วแต่ แต่ถา้ เฉพาะใน มศว ที่เด็กเลือก พี่ถือว่าเป็ นอันดับต้นๆ เหมือนกัน
ถ้าในการจัดอันดับ เด็ก มศว จะมี ติดของนวัตกรรมทิง้ ไว้ อาจจะด้วยคะแนนที่
ไม่ได้สงู มาก ด้วยทาเลที่ตงั้ ที่โอเค 3-4 ไว้ติดไว้ซะหน่อยนึง
ผู้สัมภาษณ์: ขอบคุณสาหรับข้อมูลในการสัมภาษณ์วนั นีม้ ากๆ นะครับ
ผู้ตอบ:
ไม่เป็ นไรครับ ขอบคุณครับ
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ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 2
ผู้สัมภาษณ์: อันดับแรก รบกวนแนะนาตัวเบือ้ งต้น อายุเท่าไหร่ อาชีพอะไร?
ผู้ตอบ:
เป็ นบรรณาธิการเว็บไซต์ Admission Premium และดูแลเกี่ ยวกับพวก Project
TCAS ต่างๆ ค่ะ
ผู้สัมภาษณ์: ทางานด้านการศึกษานานเท่าไหร่แล้ว ถ้านับจากที่เริ่มต้นทางานมาตัง้ แต่แรก?
ผู้ตอบ:
5 ปี ค่ะ
ผู้สัมภาษณ์: ทาไมถึงได้มาทา เกี่ยวกับด้านการศึกษาต่อ ทาไมมาสนใจทาทางด้าน TCAS?
ผู้ตอบ:
จริงๆ ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับ ระบบการรับเข้าศึกษาเลย แต่แค่ชอบเขียน เริ่ มมาจาก
งานเขี ย นมากกว่ า ซึ่ ง ตอนนั้ น ที่ ม าสมั ค รที่ Admission Premium เอง ก็ เป็ น
บรรณาธิการ เริ่มจากลงรับตรง ช่วงปี ท่เี ข้ามามีรบั ตรงแบบ TCAS
ผู้สัมภาษณ์: คือเริ่มต้นมาจากการงานเขียนก่อน?
ผู้ตอบ:
ใช่ค่ะ
ผู้สัมภาษณ์: แล้ว ของ Admission อัน นี ้เป็ นที่ แรก ที่ พ่ี เริ่ม ทาไหมครับ หรือก่อนหน้านี ้มี ง าน
เขียนมาก่อนไหม?
ผู้ตอบ:
ไม่เชิงงานเขียน แต่เป็ นครีเอทีฟของบริษัทโฆษณาค่ะ
ผู้สัมภาษณ์: พอมาสมั ค รด้า นการศึ ก ษา เลยมาสมั ค รงานเขี ย นก่ อ น เพราะจะได้ มี พ วก
Creative Content ใช่ไหมครับ?
ผู้ตอบ:
ใช่ค่ะ
ผู้สัมภาษณ์: หลังจากที่ทางาน 5 ปี มา ตัวเด็กนักเรียน หรือตัวเด็กที่เข้ามาขอคาปรึกษา หรือ
อาจจะทักมาหลังไมค์ ส่วนใหญ่ ในปั จจัยที่เด็กจะเลือกเรียน มีปัจจัยอะไรบ้าง ที่
สังเกตเห็นจากการให้คาปรึกษาแนะแนวหรือแนะนา?
ผู้ตอบ:
อันดับแรกน่าจะเป็ นเรื่องงานในอนาคต ส่วนมากเด็กเรี ยน 4 ปี เขาจะเน้นไปที่ 4
ปี ขา้ งหน้า 1) หลังจากเรียนจบเขาจะมี งานทาหรือเปล่า เป็ นอันดับแรกเลยคือ
อาชีพในอนาคต 2) ไม่รูว้ ่าอาชีพนี ้ ต้องเรียนอะไร จะมาถามในลาดับที่ 2 ในเชิง
ทิศทางนี ้ และอันดับ 3) ที่เด็กถามเยอะคือ ต้องสอบอะไรถึงจะเข้าคณะนีไ้ ด้ มัน
จะเป็ น Categories ประมาณ 3 กลุม่ ใหญ่ๆ แค่นี ้
ผู้สัมภาษณ์: หมายความว่า เด็กสมัครสอบไปแล้ว แต่อาจจะเช็คไม่ถี่ถว้ น เลยมาถามว่าคณะนี ้
ใช้อะไรบ้าง อย่างนีใ้ ช่ไหมครับ?
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ผู้ตอบ:
ใช่ค่ะ เพราะถ้าเกิดเขาไม่รู ้ เขาก็ตอ้ งสอบรวมทุกวิชาไปก่อน
ผู้สัมภาษณ์: จากปัจจัยอาชีพ ส่วนใหญ่เด็กจะถามอาชีพ เป็ นอาชีพที่ Tradition หรือเป็ นอาชีพ
ใหม่ๆ ตามกระแสโลกาภิวัตน์ เหมือนอยากจะไปเรียนอาชีพ นี ้ เพื่อไปเรียนต่อ
ส่วนใหญ่จะเป็ นประมาณไหนบ้าง?
ผู้ตอบ:
ถ้าเป็ นประมาณปี หนึ่งให้หลัง คิดว่าด้านอาชีพเอง เด็กค้นหาได้ง่ายค่ะ เดี๋ยวนี ้
บางที เด็ ก ปี 1 หรือ ม. 6 เขามี ค้าขายออนไลน์กัน แล้ว มี อ าชี พ เป็ น ของตัวเอง
ตั้งแต่ยังเรียนไม่ จบเลย ส่วนมากอาชี พ ที่เข้ามาถาม ถ้าเป็ นอาชี พ ทางการเช่ น
แพทย์ สัตวแพทย์ พวกนี ้ เขาจะมีทิศทางของเขา แต่ 2 อาชีพที่น่าสนใจคือ เด็กที่
เรียนรัฐศาสตร์กบั นิติศาสตร์ จบออกไปทางานอะไรได้บา้ ง 2 อันนีเ้ ป็ นคณะที่เด็ก
ถามมาเยอะ ไม่รูว้ ่าเพราะอะไรเหมือนกัน
ผู้สัมภาษณ์: ในสายนิเทศ สายการสื่อสาร เด็กจะถามอาชีพอะไรส่วนใหญ่เป็ นหลัก?
ผู้ตอบ:
ถ้าเป็ นนิเทศ ในมุมส่วนตัว ถ้าเด็กสายศิลป์ ที่มาถาม ถ้าเข้านิเทศ ส่วนมากอันดับ
แรกคื อ จบไปจะมี ง านท าไหม เอาตรงๆพี่ จ บนิ เ ทศภาพยนตร์เ หมื อ นกั น
เพราะฉะนัน้ ถ้าใครมาถามแนวนี ้ คาแนะนาที่พ่จี ะให้ไป คือถ้าคิดว่าชอบก็เรียนไป
เลย การสื่อสารติดตัวของเราอยู่แล้ว อยู่ท่ีเราจะเลือกสายงานไหนให้เหมาะกับ
ทักษะของเราระหว่างที่เรียนในมหาวิทยาลัย ส่วนมากนะ ถ้าเด็กถามมาว่าจบ
ไปทางานอะไร มันจะตกงานไหม ในทิศทางนัน้ มากกว่า
ผู้สัมภาษณ์: แต่ไม่ได้ถามว่า เป็ นอาชีพนี ้ ทาอะไรอย่างนีใ้ ช่ไหมครับ?
ผู้ตอบ:
ใช่ค่ะ แค่ถามว่าเรียนจบไป มันจะมีงานทาไหมมากกว่า
ผู้สัมภาษณ์: ในฐานะที่เป็ นทัง้ ทางด้านนักเขียนบรรณาธิการ และพี่ไปบรรยายในที่ต่างๆมา คิด
ว่าอาชีพของพี่สนใจต่อการตัดสินใจมากน้อยขนาดไหนกับเด็ก หรือผูป้ กครอง?
ผู้ตอบ:
คิดว่า 50:50 ค่ะ เพราะว่าผูป้ กครองเป็ นคนชีน้ า แทบจะเป็ นหลักของเด็ก 1 คน
เลย เช่นบางคนพี่คนโตเป็ นหมอ พี่คนกลางเป็ นหมอ คนเล็กมันก็ตอ้ งเป็ นหมออยู่
แล้ว ในการชี ้น า เพราะฉะนั้น พี่ คิ ด ว่ า เป็ น 50:50 ส่ ว นมากถ้า เราน าเสนอใน
ทิศทางที่เกี่ยวกับอาชีพใหม่ๆ เช่น การอ่าน Google Analysis ในปี นี ้ เด็กก็จะเริ่ม
เอ๊ะ แล้วเขาจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มว่า อาชีพ นีต้ อ้ งเรียนอะไร หรือเรียนเชิงไหน
ศึกษาต่ อเพิ่ ม เติ ม ไหม พี่ ว่า 50:50 แต่ ไ ม่ ส ามารถชี ้น าเด็ ก ได้ข นาดนั้น เพราะ
ปัจจัยหลัก น่าจะเป็ นคนภายในครอบครัวมากกว่า
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ผู้สัมภาษณ์: เหมือนเพราะว่าด้วยสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขา อาจจะมาถามเรา เพื่อขอความมั่นใจ
เพิ่มเติม?
ผู้ตอบ:
ใช่ ปรึกษาในเชิง พ่อแม่อยากให้เรียนอันนี ้ แต่หนูไม่อยากเรียนเลย ทายังไงดี จะ
เป็ นในเชิงนั้นมากกว่า แต่ถา้ เกิดว่าเราบอกว่า ให้นอ้ งไปเรียนหมอสิ พี่เชื่อว่าไม่
เกิน 10% ที่จะเชื่อคาพูดพี่แน่นอน เพราะว่าส่วนมากปั จจัยหลักน่าจะมาจากคน
ในครอบครัว แต่เขาน่าจะมีเราเป็ นที่ปรึกษามากกว่า ว่า ทิศทางนีม้ ันถูกแล้วใช่
ไหม หรื อ พี่ มี ค าแนะน าอื่ น ๆอะไรเพิ่ ม เติ ม เราอาจจะเป็ น Third party ความ
คิดเห็นที่ 3 4 5 6 ของเขามากกว่า
ผู้สัมภาษณ์: แล้วถ้าเปลี่ ยนเป็ นในมุม มองของศิษย์เก่า ที่จบสถาบันนั้น ๆ มา หรือเป็ นเด็กที่
ก าลัง เรีย นอยู่เป็ น รุ่น พี่ พี่ คิ ด ว่ าส่ง ผลต่ อ การเลื อ กตัด สิ น ใจเข้า ที่ น่ ั น มากน้อ ย
เพียงใด อันนีเ้ ป็ นภาพรวมในทุกมหาวิทยาลัยเลย ที่ยงั ไม่ได้เจาะจงมาที่คณะผม?
ผู้ตอบ:
คิดว่ารุ่นพี่ท่ีประสบความส าเร็จ ส่งผลให้เด็กอยากจะเข้า เช่ น คณะนวัตกรรม
มศว. รุ่นพี่ท่ีเป็ นดารา เน็ตไอดอลเยอะมากเลยที่จบมา เพราะฉะนั้นปั จจัยการ
ส่งผลในการเลือกที่เขาจะศึกษาต่อ เขาอาจจะเลือกเป็ นอันดับแรกๆ แต่ถา้ ถามพี่
คิ ด ว่ า มั น น่ า จะมี ผ ลประมาณ 30-40% เพราะอี ก 60% ที่ เหลื อ ต้อ งดูปั จ จัย
ภายนอกด้วย คือ 1) ค่าเทอมรับไหวไหม 2) การเดินทาง 3) ที่พัก ที่อยู่อาศัย มัน
ยังมีปัจจัยอื่น แต่ถามว่าเขาอยากเรียนไหม เขาอาจจะอยากเรียน ที่น่ นั เป็ นที่แรก
แต่ปัจจัยอีก 60% ก็มี ส่วน ช่วยให้เขาตัดสินใจว่า เขาจะเรียนที่น่ ันได้หรือเปล่า
รวมถึงคะแนนสอบด้วย
ผู้สัมภาษณ์: แล้วถ้าไม่ใช่ศิษย์เก่า แต่เป็ นตัวอาจารย์ สมมุติรูจ้ กั อาจารย์หรือ สมมุติดูจากโปร
ไฟล์อาจารย์แล้ว ส่งผลต่อการเลือกตัดสินใจ เท่ากับศิษย์เก่าไหม หรือพี่มองมุมนี ้
อย่างไรครับ?
ผู้ตอบ:
ถ้าเปรียบเทียบกับตัว พี่ มี ผล เพราะพี่ เรียนเขียนบท สิ่งที่พ่ีหาคือ พี่ อยากเรียน
เขี ย นบท ตอนนั้น น่ า จะเป็ น เรื่ อ งสิ่ ง เล็ ก ๆที่ เรี ย กว่ า รัก คนที่ เขี ย นบทในนาม
บอลลูน พี่ จ ะไปหา ชื่ อ อาจารย์ท่ า นนี ้ เขามี ส อนที่ ไ หนไหม เขาเป็ น อาจารย์
ภาควิชาภาพยนตร์ท่ีไหนหรือเปล่า เพราะฉะนัน้ พี่อาจจะดูคนที่พ่จี ะเลือกไปเรียน
ด้วย แต่ถามว่าตอนนี ้ โปรไฟล์ของอาจารย์ เป็ น Public พี่ว่ามีส่วนเยอะเลย เช่น
ตอนนี ้พ่ี ส นใจเรื่ อ งการตลาดอยู่ สมมุ ติ คุณ หมู ณั ฐ วุฒิ พึ ง เจริญ พงศ์ CEO
Ookbee มีลงสอนอยู่ภาคประจาวิชา ที่ มศ. คณะการตลาด พี่สนใจอยากจะไป
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เรี ย นแน่ น อน เพราะอยากเรี ย นกับ อาจารย์ท่ า นนี ้ เพราะฉะนั้น ถ้า เกิ ด จะดึ ง
ศักยภาพของบุคลากรหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยขึน้ มา แล้วโชว์โปรไฟล์ของเขา
ในด้านของ การ Success ในด้านการทางานของเขา อาจจะเป็ นตัวช่วยที่ดี ที่เด็ก
อยากจะเข้าไปเรียนต่อที่น่นั
เหมือนเป็ นการการันตีเล็กน้อยว่า โปรไฟล์อาจารย์ดี แสดงว่าหลักสูตรก็น่าจะดีใช่
ไหมครับ?
ใช่ หรือว่าเด็กอาจจะรูจ้ กั ผลงานของเขามา แล้วอาจารย์ท่านนี ้ จะสอนในทิศทาง
ไหน มันจะเป็ นแรงจูงใจเข้าไปเรียนมากขึน้ พี่ว่ามากกว่าศิษย์เก่าที่มีช่อื เสียงอีก
เหมือนกับเขาผ่านประสบการณ์จริง ทางานจริงมามากกว่าด้วยใช่ไหมครับ?
ใช่ค่ะ
จากในมุม มองที่ พ่ี ดูม า ในทุ ก มหาวิ ท ยาลัย ไม่ ว่า จะมหาวิ ท ยาลัย ของรัฐ กับ
มหาวิทยาลัยของเอกชน การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ไม่ ว่าจะเป็ นรู ปแบบ
ต่างๆ ทัง้ แบบออกบูธ หรือโซเชียลต่างๆ ส่งผลต่อการเลือกเข้าตัดสินใจของเด็ก
มากน้อยเพียงใด อะไรเป็ นปั จจัยที่ดึง มากกว่า น้อยกว่า ในมุมมองที่พ่ีเคยเป็ น
วิทยากร เคยไปออกบูธมาด้วย พี่มองว่าอย่างไร?
ถ้า ในยุ ค นี ้ ต้อ งเป็ น สื่ อ ออนไลน์ เกื อ บทั้ง หมดเลย เพราะว่ าพี่ คิ ด ว่ า การที่ ไ ป
ออกบูธ สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้ทางคณะ สาขา หรือมหาวิทยาลัยได้ แต่เอา
จริงๆแล้ว เวลาเด็กไป มันไม่ได้สนใจขนาดนัน้ ไม่ได้สนใจ Content หลักขนาดนัน้
แต่สิ่งที่เด็กจะดูคือ เล่นมือถือทุกวัน เพราะฉะนัน้ การสรุปอินโฟกราฟิ กการเขียน
บทความก็ตาม การติดต่อสื่อสารที่ง่ าย เช่น ทัก Facebook inbox ไป มี แอดมิ
นตอบกลับทันที ปรึกษาเรื่องกูเ้ งิน ปรึกษาเรื่องคณะที่จะต้องสอบวิชาอะไรบ้าง
สื่อโซเชียลมีผลมากกว่า และถ้าเกิดมหาวิทยาลัยไหน ทาสื่อตรงนี ้ ให้เข้าใจง่าย
จบภายในโพสต์นนั้ หรือข้อความนัน้ จะทาให้เด็กเก็ท แล้วไม่ตอ้ งไปหาข้อมูล ใน
ช่องทางที่ 2 3 และ 4 ต่อ
อันนีใ้ นเว็บไซต์ของพี่ มีไปรีวิวสถานที่ต่างๆ ที่เรียนจริง อันนีช้ ่วยส่งผลต่อเด็กมาก
ไหมว่า เด็กได้เห็นภาพจริง หรือมองว่าเป็ นส่วนหนึ่ง แค่ประกอบการตัดสินใจ แต่
ไม่ใช่ปัจจัยหลัก?
ถ้าเป็ นของเว็บไซต์ Admission Premium จากปี ท่ีผ่านมา ที่เราเซ็ตเด็กว่า Type
ของเด็กกลุม่ เราเป็ นใคร กลุ่มไหน คาตอบคือ เด็กกลุม่ เรา เป็ นเด็กที่ค่อนข้างเรียน
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ค่อนเก่งเลย เพราะของเราไม่ค่อยมีเรื่องไร้สาระมาก จะเป็ นแนวสาระเกือบจะ
100% เพราะฉะนัน้ พี่คิดว่าเป็ นการประกอบการตัดสินใจ เป็ นเหมือนช่องทางที่ 2
หรือ 3 ของเด็กว่า Admission Premium ไปรีวิวคณะนีน้ ะ ทางบรรณาธิการของ
Admission Premium ที่ ไ ปสอบถามมา ในสิ่ ง ที่ คิ ด ว่ า เด็ ก อยากจะรู ้ มั น มี
อะไรบ้าง แต่ถา้ เกิดเป็ นไปในทิศทางที่มหาวิทยาลัย ออกไปสอบถามเอง พี่คิดว่า
มันเป็ นสิ่งที่มหาวิทยาลัยเล่าว่า ของเรามีอะไรบ้าง มีจุดเด่นอะไรบ้าง แต่อาจจะ
เป็ นคนละมุ ม กั บ Admission Premium เพราะฉะนั้น การเสพรี วิ ว ต่ า งๆ ของ
ช่ อ งทางที่ 2 3 4 ที่ ไม่ ใช่ เป็ น ของมหาวิท ยาลัย หลัก น่ าจะเป็ น ตัวช่ วยของการ
ประกอบการตัดสินใจ มากกว่าการตัดสินใจหลัก
ผู้สัมภาษณ์: กลับมาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่เป็ นหัวข้อหลักของงานวิจัย ในมุมมอง
ของพี่มีความเห็นอย่างไรต่อวิ ทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ในมุมมองของที่พ่ี
เป็ นบรรณาธิการมาตลอด 5 ปี อาจจะเป็ นตัง้ แต่พ่ีเข้าปี แรกที่มองอย่างไร?
ผู้ตอบ:
พี่ว่ามันเป็ นคณะที่น่าสนใจค่ะ น่าสนใจในที่นี ้ หมายความว่า 1) รุน่ พี่เรียนคณะนี ้
เยอะ 2) ติ ด ที่ จ บมา เช่ น พี่ รู ้จัก คนใกล้ชิ ด ที่ สุด เพราะฉะนั้น พี่ จ ะเห็ น แล้ว ว่ า
ผลงานจากบัณ ฑิ ต ที่ เขาจบมา เขาท าอะไรได้บ้าง เพราะฉะนั้น พี่ เชื่ อ ว่า Skill
ต่างๆ ในการสอนในมหาวิทยาลัยตลอด 4 ปี มันรวมมาเป็ นคนที่กาลังสัมภาษณ์
พี่อยู่ พี่ยกตัวอย่างเรานะ เพราะพี่จะเห็นว่าผลงานของเรามีอะไรบ้าง ทาอะไรได้
บ้าง มันมากกว่าการสื่อสารทั่วไป มันมากกว่าการออกแบบดีไซน์ มันยังได้ในส่วน
ของการทาเว็บ หรือการลงลึกไปถึงพวก Facebook, Social Analytic พีสามารถรู ้
ขัน้ ตอนเบือ้ งต้นพวกนีไ้ ด้ มหาวิทยาลัยสอนพืน้ ฐานพวกนี ้ เป็ น Skill ให้เด็ก แต่
เด็กจะพัฒนาเรียนรูอ้ ะไรเพิ่มเติมไหม อันนีเ้ ป็ นหน้าที่ของเขา แต่ Skill ที่พ่ีให้ คิด
ว่าค่อนข้างครบ เพราะฉะนัน้ พี่คิดว่า คณะจะอัพเดทเนือ้ หาใหม่ๆตลอด เพราะถ้า
ดูจากการสื่อสารของในเพจ Facebook, Twitter ต่างๆ ถือว่าเป็ นคณะที่สื่อสารได้
เข้าใจง่ายมาก เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ หรือเด็กคณะอื่นๆ ตอนที่พ่ีไปรีวิว
Open House เด็กพาณิชย์จะตอบพูดจาฉะฉาน และเข้าใจคาถามได้ง่ายกว่าอยู่
แล้ว สื่อสารได้ดี จะเป็ นในทิศทางนี ้
ผู้สัมภาษณ์: มุม มองภายนอก มุม มองที่ พ่ี เห็ น จากผลงานของเด็ ก หรือ จากการ PR ของ
วิทยาลัย หรือตัวหลักสูตร พี่มองเห็นว่า มันมีจุดเด่น หรือว่าจุดด้อยตรงไหนบ้าง
ในมุมมองของพี่?
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ถ้าเอาจุดเด่นเลย น่าจะเป็ นการเรียนรู ท้ ่ีครอบคลุมเกือบจะทัง้ หมด หมายถึงว่า
สร้างทักษะให้เด็ก เกี่ยวกับการสื่อสารเกือบทุกช่องทางเลย เด็กคนหนึ่งจบออกมา
สามารถทาได้ทุกอย่าง แต่อยู่ท่ีเ ขาจะไปค้นคว้ามากหรือน้อยแค่ไหน ซึ่งเป็ นข้อดี
มาก เพราะเด็กบางคน ถ้าไม่มีเป้าหมายเลย เขาจะไม่รูเ้ ลยว่า สรุปแล้วจบไป เขา
อยากเป็ น อะไร แล้ว ถ้า เกิ ด เขาได้ไปเรียนวิช าหนึ่ ง เช่ น ตัด ต่ อ ภาพยนตร์ เขา
อาจจะไม่ชอบ หรือชอบ Writing ชอบจัดไฟ เขาก็จะไปเรียนเพิ่มเติมลงลึกได้อีก
ในเรื่องภาพลักษณ์การนาเสนอ ในส่วนของสถานที่ตั้ง พี่มองว่ามันเป็ นจุดเด่น
ขนาดไหน กว่ามหาวิทยาลัยอื่นไหม หรือว่าอย่างไร?
คิดว่าเป็ นจุดเด่นอยู่แล้วค่ะเพราะว่า 1) มศว ใกล้แกรมมี่ 2) มศว เดินทางง่าย 3)
ที่ตงั้ อาคาร Environment รอบข้าง สภาพแวดล้อมต่างๆ ถ้าเป็ นมุมมองของเด็ก
ต่างจังหวัดที่เข้าไป ฉันอยู่ในเมือง ฉันอยู่ในใจกลางเมืองเลยนะ เพราะฉะนัน้ พี่คิด
ว่ า มั น น่ า จะมี ผ ลที่ ดี แล้ว ถ้ า เกิ ด พ่ อ แม่ ใ ห้ ลู ก ไปเรี ย นที่ น่ี ค่ อ นข้า งจะโอเค
เนื่องจากว่า สภาพแวดล้อมคือ เด็กเรียน และคนวัยทางานไม่ได้มีในเชิงสีดามาก
แล้วข้อด้อยจากเรื่องที่พ่ีเห็นว่า อาจจะสูเ้ ขาไม่ได้ ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สัง คม หรือ มหาวิ ท ยาลัย อื่ น ก็ มี พี่ ม องว่ า จุ ด ไหนที่ เป็ น จุ ด ด้อ ย ของวิ ท ยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคมบ้าง?
ถ้า จุด ด้อ ย เรีย กว่า สิ่ ง ที่ พ่ี ไ ม่ รูแ้ ล้ว กัน อาจจะหนึ่ ง พี่ ไม่ เคยค้น หาเลย คื อ ทาง
บุคลากร พี่ไม่รูว้ ่าใครสอนเลย อาจจะเพราะพี่ไ ม่หาข้อมูลด้วยในส่วนนี ้ เพราะจะ
เห็นผลงานเด็กที่จบหรืออะไรใดๆก็ตาม แต่ถ้าเกิดเป็ นด้านของอาจารย์ ใครสอน
บ้างนะคาถามพี่คือใครสอนที่น่บี า้ งนะ
คืออาจจะไม่ ได้เด่นขนาดนั้น ที่คนจาได้ว่า ไม่ เหมือนกับ feel อาจารย์จุฬ าฯใช่
ไหม?
ใช่ จริงๆ บุคลากรอาจจะเด่นในด้านโปรไฟล์ทุกคนเลย แต่แค่เราไม่รูว้ ่าใครสอน
บ้ า ง ซึ่ ง อาจจะเป็ นข้อ ด้อ ยของแทบจะทุ ก มหาวิ ท ยาลั ย เลย เพราะว่ า ถ้ า
เปรียบเทียบตอนที่พ่ีหาข้อมูล พี่ก็หาข้อมูลลึกมาก กว่าจะไปเจอว่ามหาวิทยาลัย
ไหนบ้าง ที่มีอาจารย์ท่านนีส้ อนอยู่
มีขอ้ ด้อยอื่นๆ อีกไหม ที่พ่ีมองว่าวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมยังสูท้ ่ีอ่ืนไม่ได้
หรืออาจจะสูไ้ ด้ แต่ยังไม่มีจุดแข็งแกร่ง ที่เด่นชัดขนาดนั้น ที่คิดว่าควรน่าจะต้อง
อัพเกรด?
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อันนีไ้ ม่รูจ้ ะเปลี่ยนได้ไหม แต่พ่ีคิดว่าหนึ่งสิ่งที่ค่อนข้างเป็ นปั จจัย ที่ทาให้เด็กคิด
หนักเลยเวลามาถาม คือค่าเทอมของมศว ค่าเทอมบางคณะค่อนข้า งสูง ซึ่งถ้า
เกิดเราประชาสัมพันธ์ในส่วนของกูเ้ รียน อาจจะช่วยได้ เท่าที่เห็นนะคะ ส่วนมาก
เด็กจะถามเรื่องค่าเรียนมากกว่า ของ มศวว่า ค่าเรียนเท่าไหร่ ค่าเทอมเท่าไหร่
และค่าแรกเข้าเท่าไหร่ สมมติว่าน้องเรียน น้องต้องเตรียมเงินไปเท่าไหร่ เพราะเขา
ต้องไปชีแ้ จงพ่อแม่ ถ้าเขาสอบติด อาจจะไม่ใช่ขอ้ ด้อย แต่อาจจะเป็ น…
ผู้สัมภาษณ์: เป็ นอีกหนึ่งปัจจัย ที่เด็กอาจจะเห็นแล้ว อาจจะตกใจ?
ผู้ตอบ:
ใช่ ทาไมค่าเทอมสูงจัง แต่ถา้ เกิดเรามี Solution ในการแจ้งเขาว่า จริงๆมันกูไ้ ด้นะ
ขอทุนได้นะ ถ้าน้องเข้ามา ซึ่งบางคน ถ้าเจอน่าจะประมาณเมื่อ 2 ปี ท่ีแล้ว จะมี
คนหนึ่งที่ติด มศว แต่แม่ไม่มีเงินให้ แม่เพิ่งมาบอกว่า ไม่มีเงินกลายเป็ นเขาเข้า
มศว.ไม่ได้ มีเคสน้องคนหนึ่งที่เคยทั ก inbox ของ Admission Premium มา แต่
มันก็เป็ นปัจจัยที่ควบคุมยากนะค่าเทอม
ผู้สัมภาษณ์: ในมุ ม มองของพี่ หลัก สู ต รของวิ ท ยาลัย นวัต กรรมที่ มี Multi Cyber และด้า น
ภาพยนตร์ ทั้งออกแบบการแสดง การผลิต และเอกการสื่อสาร ที่ไม่ใช่เอกการ
สื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว การสื่อสารเพื่ อ
สุขภาพ การสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์ พี่มีมมุ มองว่าหลักสูตรของวิทยาลัยเราเป็ น
อย่างไรบ้าง เป็ นมุมมองที่ได้เห็นจากทุกมหาวิทยาลัยแล้ว ทางด้านนิเทศศาสตร์
มา?
ผู้ตอบ:
เหมื อ นที่ พ่ี ต อบไป มัน ดู ค่ อ นข้า งครบ แต่ มั น ก็ ต้อ งลง Detail ถ้า สมมุ ติ Multi
Cyber ต้องไปดูอีกว่า มัน เรียนลึกถึง ขั้นไหน เพราะวิช าเรียนจะมี Section ต่ อ
วิชาเอกเลือกนี ้ มีลงต่อไหม ถ้าเกิดว่าคณะเอง อันนีพ้ ่ีไม่ได้ดหู ลักสูตรแบบจริงจัง
นะ แต่ถา้ เกิดดูจากวิชาเอกที่พ่บี อกมาทัง้ หมด เป็ นคณะที่น่าสนใจ เพราะมันเรียน
ครบ ครอบคลุมได้หมดเลย เด็กจะสามารถรูว้ ่า ตัวเองชอบอะไร ตั้งแต่เรียนวิชา
GE วิชาพืน้ ฐานได้ เขาจะรูว้ ่าอยากจะไปต่อเอกไหน เพื่อจะไปประกอบอาชีพใน
อนาคตมากขึน้
ผู้สัมภาษณ์: หลัง จากนี ้พ่ี ม องว่ า เด็ ก ที่ เคยมาปรึก ษา อย่ า งที่ พ่ี ท่ี แ จ้ง ไว้ว่ า เรื่อ งที่ ไ ม่ มี เงิ น
นอกจากเด็กคนนี ้ ยังมีเด็กคนอื่นที่มาปรึกษาเรื่องอยากเข้านวัตกรรม หรือเรื่องจัด
อันดับต่างๆ ถามปรึกษาเรื่องประมาณไหนบ้าง หรือมีปัจจัยอะไรบ้าง ที่เด็กเข้ามา
ถาม?
ผู้ตอบ:
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ถ้าเป็ นของนวัตกรรม จริงๆ เด็ก ปรึกษาค่อนข้างน้อย เพราะพี่ คิดว่าเด็กกลุ่ม นี ้
ติดตามช่ องทางของมหาวิทยาลัย เองอยู่แล้ว แต่ถ้าจะเป็ นภาพรวมของ มศว
ส่วนมากเด็กที่จะปรึกษา ไม่มีนวัตกรรมเยอะขนาดนัน้ แต่จะปรึกษาคือรอบพอร์ต
ของ มศว มากกว่าว่า รอบพอร์ตเข้าอย่างไร ทาพอร์ตอย่างไรให้ติด มศว จะเป็ น
มหาวิทยาลัย Popular ที่เด็กจะเข้ามาถามว่า สอบเข้านวัตกรรมประมาณนีไ้ ด้
ไหม เช่ น ของแพทย์น็ อ ตติ ง้ แฮม ก็ จ ะมาถามเยอะ ที่ พ่ี เคยเจอนะ จะเป็ น ใน
ภาพรวม ของรอบพอร์ตถามเยอะมากกว่า ถ้าเป็ นของนวัตกรรม เด็กจะไม่ค่อย
ถาม ถ้าให้พ่คี ิดคือ เพจน่าจะสื่อสารดีอยู่แล้ว แล้วน้องก็เก็ทอยู่แล้ว
ผู้สัมภาษณ์: สอบถามเพิ่มเติมในมุมของพี่ ถ้าพี่จะให้คาแนะนา หรือมีคาแนะนาได้ อยากจะ
แนะนาอะไรกับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่จะทาให้เด็กเลือกเรียนในคณะ
นี ้ เป็ นอันดับแรกๆ บ้าง?
ผู้ตอบ:
ในมุมของพี่ อาจจะต้องชูบุคลากรขึน้ มา ให้เป็ นหนึ่งในตัวเลือกในการตัดสินใจ
เพราะในยุคนี ้ เด็กไม่ได้แค่เรียนเพื่อให้จบไป พี่คิดว่า Skill ที่เกิดขึน้ ต้องเกิดจาก
ประสบการณ์ การทาสิ่งนัน้ จริงๆ ถ้าสมมุติว่า บุคลากรมีศักยภาพในด้านใดด้าน
หนึ่ง ที่ผลักดันไปตรงจริต กับสิ่งที่เขาอยากจะเป็ น การที่เด็กคนหนึ่งจะบอกว่า
หนูอยากเรียนภาพยนตร์มากเลยพี่ แล้วอะไรของภาพยนตร์ หนูอยากเขียนบท
มากเลยพี่ ก็ตอ้ งไปดูอีกว่า จริตของอาจารย์ท่านไหน ของที่นวัตกรรมบ้าง ที่ไป
สอนเรื่องนี ้ เขาเคยเขียนเรื่องอะไรมาบ้าง เพราะฉะนัน้ การที่เขาได้ไปเรียนกับคนที่
เขาชื่นชอบ หรือมีประสบการณ์ดา้ นนัน้ จริงๆ จะสามารถต่อยอด หรือแม้กระทั่งมี
Connection กับงานในอนาคตได้แน่นอน อาจจะเป็ นเรื่องตัวบุคลากรอันดับแรก
และอันดับ 2 อาจจะต้องอธิบาย ในส่วนของทุนต่างๆ คือค่ าเทอม เพราะค่าเทอม
ค่อนข้างสูง เพราะฉะนัน้ มีทนุ ใดๆก็ตาม อาจจะต้องทาลิสต์แจ้งเด็กไว้หน่อย หรือ
ช่องทาง 1-2-3-4 เป็ นในมุมของ รุ่นพี่มาเล่าให้รุน่ น้องฟั งก็ได้ ไม่ตอ้ งเป็ นอาจารย์
ก็ได้ จะเป็ น อยู่แค่ 2 เรื่อ งนี ้ ส่วนในด้านของเนื ้อหาหลักสูตรการเรียน พี่ คิ ดว่า
วิชาเอกทั้งหมด ค่อนข้างครอบคลุมทุกอย่าง ที่เป็ นคาว่าสื่อสารมวลชนอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้น ขึ น้ อยู่กับ แต่ ล ะบุ ค คลแล้ว ว่า น้อ งเข้า ไปเรีย น เขาจะเลื อ กเรีย น
ทางด้านวิชาเอกใดๆ แล้วถ้าไปประกอบกับบุคลากรเมื่อกี ้ เขาไปเรียนกับตัวจริงๆ
นะ ของอาจารย์ท่านนี ้ น่าจะส่งเสริมให้งานหรืออาชีพของเขาในอนาคต มันมีทาง
เห็นชัดเจนมากขึน้ ก่อนที่จะจบ 4 ปี
ผู้ตอบ:
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ผู้สัมภาษณ์: ขอบคุณมากนะครับ
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ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 3
ผู้สัมภาษณ์: รบกวนแนะนาตัวหน่อยครับผม
ผู้ตอบ:
ทางานอยู่ท่ี Camphub เป็ น Product Owner, Head of Content และ Head of
Event ครับ
ผู้สัมภาษณ์: เป็ นมาอย่างไร ถึงได้มาทางาน Product Owner ของ Camphub ?
ผู้ตอบ:
จริงๆ Camphub เกิดขึน้ จากพี่บอส เป็ น YWC 10 ซึ่งต้องจัดค่ายให้นอ้ ง ม.ปลาย
สอบ แล้วผมช่วง ตอนช่วง ม.4 ขึน้ ม.5 มีเข้าค่ายนี ้ ซึ่งพี่บอสนอกจากเป็ นคนจัด
ค่าย ก็เป็ นประธานค่ายด้วย เลยได้มีโอกาสรู จ้ ักกัน สนิทสนมกัน และประมาณ
ช่วงม. 6 ขึน้ ปี 1 ผมก็ได้เข้ามาใน Camphub ครับผม
ผู้สัมภาษณ์: ทาไมถึงสนใจทางานทางด้านการศึกษานี ้ ที่เข้ามาทาใน Camphub เพราะว่าเรา
รูส้ กึ สนใจในสิ่งไหน หรือด้านไหนเป็ นหลักหรือเปล่าครับ?
ผู้ตอบ:
จริ ง ๆ ในมุ ม มองของคนท า Camphub เอง ไม่ ไ ด้ ม องว่ า Camphub เป็ น
Regression เลยนะครับ มองว่าเป็ น Lifestyle and Inspired มากกว่า เพราะว่า
เราไม่ ได้ส อบเข้ามหาวิท ยาลัย เกณฑ์อะไร แต่ เราอยากให้น้ อ งๆ ทุกคนค้น หา
ตัวเองเจอดีกว่าว่า เขาอยากจะเรียนอะไร ทาอะไร คือมันไม่ได้จากัดแค่การเรียน
ซึ่งในส่วนนีผ้ มมองว่า สังคมไทย ยังไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องนี ้ ไม่ใช่แค่การศึกษาไทย
หรอก สังคมไทยเลยดีกว่า ไม่ได้ตอบโจทย์ให้น้องๆ สามารถค้นหาตัวเองได้ว่า
เขาอยากเรียนอะไร เขาอยากทาอะไร ถ้าเราลองย้อนกลับไปตอนม. 6 หลายๆ คน
เข้ามหาวิทยาลัย โดยที่อาจจะไม่ได้อินกับคณะนัน้ จริงๆ เพิ่งมาคิดตอน ม. 6 ว่า
จะเรี ย นอะไรดี ใ ช่ ไ หมครับ เราเลยอยากท า Camphub ให้ เป็ นสิ่ ง ที่ ส่ ง ต่ อ
ประสบการณ์ดีๆ ให้กับน้องๆ ให้เขาค้นหาตัวเอง ไม่ ใช่ แค่เรียนในคณะ แต่ ไป
จนถึ ง ในอนาคต เขาอยากท าอาชี พ เป็ น อะไรในสัง คมเลยที เดี ย ว ซึ่ง มี ทั้งการ
รวบรวมข่าวสารการเปิ ดรับสมัครค่าย จากทุกๆมหาวิทยาลัย ทุกๆองค์กร รวมถึง
Content ที่เราเป็ นคนทาเองด้วย เลยอยากทาส่วนนี ้
ผู้สัมภาษณ์: จากที่เราทารวบรวมค่ายมาตลอด แต่ละมหาวิทยาลัยในการจัดค่าย ส่วนใหญ่จะ
เป็ นค่ายในรูปแบบแนะแนว หรือเป็ นค่ายที่สง่ เสริม เพื่ออยากให้เด็กเข้าสาขานัน้ ๆ
มากกว่ากัน?
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ผู้ตอบ:
ผู้สัมภาษณ์:
ผู้ตอบ:

ผู้สัมภาษณ์:

ผู้ตอบ:
ผู้สัมภาษณ์:
ผู้ตอบ:

ผู้สัมภาษณ์:

ถ้าเอาเฉพาะที่ ม หาวิ ท ยาลัย จัด ผมรู ส้ ึ ก ว่า มัน ไม่ ได้เลื อ กว่า Choice A หรือ
Choice B มันคือจุดประสงค์ของ 2 ข้อนีร้ ว่ มกันครับ
ส่วนใหญ่จะเป็ นค่ายเหมือนรุ่นพี่ หรือชมรมจัดกันเองมากกว่า หรือจะเป็ น ค่ายที่
คณะ กับมหาวิทยาลัยจัดโดยตรง เท่าที่เราได้รวบรวมข้อมูลมา?
จริงๆ ไม่เคยรวบรวมข้อมูล แต่จากการที่เคยอยู่ทั้งในตาแหน่งของการเป็ นเด็ก
นักศึกษา จัดค่ายเอง รวมถึงใน Camphub เราพบว่า ส่วนใหญ่เป็ นนิสิตนักศึกษา
จัดกันเอง คือต้องบอกอย่างนีก้ ่อนว่า เวลาจะจัดค่ายในแต่ละปี จริงๆจุดประสงค์
ของการ ที่จะให้นอ้ งๆ เข้ามาดูค่าย ดูคณะ จริงๆ มันก็เป็ นจุดประสงค์หนึ่ง ในการ
จัดค่าย แต่อีกจุดประสงค์หนึ่งคือ การให้นอ้ งๆ ในคณะได้ลองทางานขึน้ มา เป็ น
หนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ เช่น สมมุติบางมหาวิทยาลัย อาจจะมีแบบว่า ปี 1 ทาหน้าที่นี ้
นะ ปี 2 ทาหน้าที่นีน้ ะ ปี 3 ทาหน้าที่นีน้ ะ เพราะเหมือนได้ลองในบทบาทหลายๆ
อันต่อไป
เคยมีนอ้ งๆ มาปรึกษากับ Camphub เกี่ยวกับการเลือกเรียน อาจจะไม่ถึงว่า จะ
เข้าที่ไหนก็ได้ แต่เหมือนสนใจด้านนี ้ แล้วจะเข้าด้านไหนเยอะมากไหม แล้วส่วน
ใหญ่จะถามเกี่ยวกับเหตุผลไหน ที่จะเข้ามาเข้าค่ายนัน้ หรือเข้าเรียนที่นนั้ ?
ถ้าพูดกันตามตรงน้องๆ ในลักษณะนี ้ แทบจะไม่ค่อยมี น้อยมาก เพราะส่วนใหญ่
จะมาถาม เชิงว่า ค่ายนีจ้ ดั เมื่อไหร่ ค่ายนีส้ มัครอย่างไรมากกว่านะครับ
แล้วเคยมีท่ีให้คาแนะนาน้อง หรือรุ่นน้องในคณะตัวเอง ส่วนใหญ่ เวลาจะเลือก
เรียนในคณะหนึ่งๆ หรือสาขาหนึ่งๆ ส่วนใหญ่จะดูอะไรเป็ นหลัก?
ผมตอบโดยส่วนรวม เวลาผมไปเจอหลายคนมา เขาเข้าคณะนี ้ หลายคนเสิรช์
Google เสิรช์ เว็บไซต์ ผมเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคน ไม่เคยเข้าค่ายด้วยซา้ อย่างเก่งก็
Open House แต่สิ่งที่ทุกคนน่าจะมี จุ ดร่วมเหมือนกันคือ การเสิรช์ อินเทอร์เน็ต
เช่น สมมุติว่าน้องเขาอยากเป็ นวิศวะ แต่ไม่รูว้ ่าวิศวะมี 10 สาขา อยากเข้าสาขา
อะไร เขาก็ไปเสิรช์ ดูสารวจเพิ่มเติม และอาจจะเอามา Match กับที่เราเรียนฟิ สิกส์
ก็ได้ ฉันเรียนไฟฟ้าได้ไม่ดีนะ แต่กลศาสตร์เรียนได้ดีมาก อาจจะเรียนเครื่องกล
ประมาณนีค้ รับ
คิดว่าอาชีพที่เราทาทัง้ เว็บไซต์ หรือในมุมมองของตัวผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คิดว่า คนที่มา
แนะแนวหรือเป็ นพี่ไกด์นอ้ งๆ อาจจะเป็ นที่ค่ายด้วย ส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
เลือกเรียนของน้องๆ มากน้อยขนาดไหน?
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ผมรูส้ ึกว่าเป็ นหนึ่งในปัจจัย แต่ไม่ใช่ทงั้ หมด สมมุติเราไปงานเด็กดีแฟร์ แล้วไปอยู่
โต๊ะที่พ่ีๆ ให้คาปรึกษาใช่ไหม คาถามสมมุติว่า ในงานนีม้ ีโต๊ะ มีรุ่นพี่ จากทุกคณะ
ทาไมน้องคนหนึ่ง ถึงจะเลือกเดินเข้าไปในคณะนี ้ นั่นคือเขาต้องสนใจในคณะนัน้
มากกว่า แล้วเขามา Make Sure กับพี่ในงานใช่ไหมครับ เพราะฉะนัน้ โดยรวม ผม
คิด ว่ารุ่น พี่ มี ผ ลในการเช็ คให้ชัวร์ม ากกว่า ว่า อยากเป็ น จริง ๆ ไหม แต่ คงไม่ ได้
เหมื อนว่า คุยกับ คนนี ้แ ล้ว ฉัน จะเข้ากับ คณะนี ้ มัน ยัง มี อี ก หลายเหตุผ ลที่ ม า
ประกอบกันครับ
ผู้สัมภาษณ์: แล้วที่บอกว่า บุคคลอาจจะไม่ได้มีปัจจัยมากนัก แล้วถ้าเป็ นศิษย์เก่า หรือศิษย์
ปั จ จุบันที่มี ช่ือเสี ยง ในสาขานั้นๆ หรือเป็ นบุคคลในสาขา ที่เรากาลังอยากเข้า
แล้วเราถือว่าเป็ นไอดอลของเรา คิดว่าตรงนีส้ ่งผลต่อปั จจัยการเลือกเรียนมาก
น้อยขนาดไหน?
ผู้ตอบ:
ผมคิดว่าไม่ใช่กบั ทุกวงการครับ ยกตัวอย่าง เช่น สมมุติผมอยากเข้าวิศวะเคมี ผม
คิดไม่ออกว่า ใครเป็ นไอดอลด้านวิศวะเคมี ใช่ไหมครับ เพราะฉะนัน้ พวกมีไอดอล
ผมรูส้ ึกว่ามันเหมาะกับคณะนิเทศ ที่มีคนดังเรียนมากกว่า แต่อาจจะมีเป็ นปั จจัย
สาหรับใครบางคนก็ได้ สมมุติญาติเขา พี่นอ้ งเขา อาจจะเรียนคณะนี ้ อันนัน้ ก็เป็ น
บุคคลต้นแบบ ซึ่งผมถือว่าเป็ นเรื่องส่วนบุคคล แต่ละคนแตกต่างกันไป
ผู้สัมภาษณ์: นอกจากตัวเด็กแล้ว คิดว่าตัวอาจารย์หรือประวัติอาจารย์ ที่ขนึ ้ อยู่ในเว็บไซต์ หรือ
อาจจะเป็ นการรู จ้ ักจากการสัม ภาษณ์ในรายการต่างๆ หรือวิทยุต่างๆ หรือบท
สัม ภาษณ์ ต ามนิ ต ยสาร พอเด็ ก อ่ านแล้ว รู ว้ ่า อาจารย์ส อนที่ ค ณะนี ้ หรือ เป็ น
อาจารย์นอกที่มหาวิทยาลัยนี ้ คิดว่าตรงนีม้ ีปัจจัยในการเลือกเรียน ของเด็กมาก
น้อยขนาดไหน?
ผู้ตอบ:
โดยส่วนตัวผมคิดว่า มีผลแค่บางคณะเหมือนกัน ถ้าเราพูดถึงตามสถานการณ์
ปั จจุบนั อาจารย์ท่ีออกมาให้สมั ภาษณ์ นักวิชาการมักจะเป็ นแนวสายรัฐศาสตร์
นิติศาสตร์ เพื่ออิงกับเหตุการณ์การเมือง ซึ่งเด็กๆ น้องๆ ยุคนี ้ ก็ดันมีความสนใจ
ตระหนักถึงความเป็ นอยู่ของสังคม การเมืองมากยิ่งขึน้ เมื่อเทียบกับยุคของผม
เอง ยุคผมยังเฉยๆ กับการเป่ านกหวีดเลยด้วยซา้ เดี๋ยวนีก้ ็มีความตระหนัก ทาให้
น้อ งๆ ได้ม าเสพสื่ อ ผ่ าน Twitter ผ่าน YouTube ผ่านเว็บ ไซต์ม ากขึน้ ซึ่งมี บ ท
สัมภาษณ์จากอาจารย์ประจักษ์ รัฐศาสตร์ ผมเลยรูส้ ึกว่าถ้าเป็ นนักวิชาการ หรือ
เป็ นอาจารย์ท่มี ีช่อื เสียง น่าจะส่งผลแค่บางคณะมากกว่า ไม่ใช่ทกุ คณะครับ
ผู้ตอบ:
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ผู้สัมภาษณ์: แล้วพอหลังจากผ่านมุมมองความเป็ น บุคคลไป คิดว่าการ PR ต่างๆ ผ่านสื่อทาง
Online / Offline ของแต่ละคณะ ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมภาพลักษณ์
หรือเอานิสิตปั จจุบนั มาออกรายการต่างๆ หรืออย่างที่เราทาบทความต่างๆ ส่งผล
ต่ อ การตัด สิ น ใจของเด็ ก มากไหม หรื อ เป็ น แค่ ส่ ว นหนึ่ ง ในการตั ด สิ น ใจอยู่ ดี
เหมือนกัน แต่อยากสอบถามในมุม มองว่า ถ้าให้เกณฑ์วัดคะแนนจากบุคคลเมื่อ
สักครูแ่ ละความสาคัญ คิดว่าอะไรส่งผลมากน้อยกว่ากัน?
ผู้ตอบ:
ผมคิดว่าตัวบุคคล ยังไงก็น้อยสุด มันเหมือนกับสมมุติว่า เราอยากซือ้ รถสักคัน
เราคงไม่ได้ซือ้ เพราะว่า ณเดช เป็ นพรีเซ็นเตอร์ เพราะฉะนัน้ อย่างที่ผมบอกมันมี
หลายปั จจัย แต่ถา้ ให้เรียงว่าอะไรมากกว่ากัน โดยส่วนตัวผมรู ส้ ึกว่า ปั จจัยเรื่ อง
บุคคลก็เป็ นส่วนน้อย แต่ถา้ เกิดตัวบุคคล มันดันมีเยอะมากๆ สมมุติถา้ พูดตาม
ความเป็ นจริง สมมตินิเทศจุฬาฯ มีแต่รุ่นพี่ในวงการดังๆทั้งนั้น เลย อันนีอ้ าจจะ
ส่งผลถูกไหมครับ
ผู้สัมภาษณ์: แล้วถามในมุม มองภาพลักษณ์ เวลามหาวิทยาลัย ทาวิดีโอที่มี ให้เห็นหลักสูตร
เห็นการสอนการเรียนต่างๆ คิดว่าตรงนีช้ ่วยให้เด็กตัดสินใจได้ ง่ายขึน้ ไหม หรือ
เป็ น อี ก มุม หนึ่ ง เหมื อ นกัน เด็ ก ๆอาจจะเลื อ กเรีย นคณะนี ้อ ยู่ แ ล้ว แต่ แ ค่ ม าดู
ประกอบตัดสินใจว่า จะเลือกเรียนที่ไหนมากกว่า?
ผู้ตอบ:
จริงๆ ผมรู ส้ ึกว่า อันนีม้ ีผลเลย เพราะอย่างเมื่อก่อน สื่ออาจจะมีแค่เว็บไซต์ แต่
ตอนหลังก็เริ่มมีวิดีโอมากขึน้ จริงๆวิดีโอก็มีแล้ว แต่เมื่อก่อนอาจจะไม่ได้บู มเท่า
ตอนนี ้ เพราะผมรูส้ ึกว่ามีผลเลย มันเหมือนว่า เราอยากได้คอนโดตรงนี ้ แล้วตอน
แรกถ่ายรูปนิ่ง พอเราเห็นเป็ นวิดีโอ รอบข้างคอนโดเป็ นอย่างไร มีรา้ นอาหารอะไร
มี ค วามสะดวกมากน้อ ยแค่ ไ หน ส่ ง ผลเยอะกว่ า แน่ น อน เพราะว่ า การเรีย น
มหาวิ ท ยาลัย ไม่ ใช่ แ ค่ เอาชื่ อ เอาจุ ฬ าฯ ธรรมศาสตร์ ศิ ล ปากร มั น ต้อ งเห็ น
สภาพแวดล้อมด้วย คิดว่ามีผลเยอะ
ผู้สัมภาษณ์: สุดท้ายจะสอบถามเกี่ยวกับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม อาจจะไม่ใช่มุมมอง
ของ Camphub ก็ได้ อาจจะเป็ น มุม มองของเราเองที่เคยเห็นรุ่น พี่รุ่น น้อง หรือ
อาจจะเคยมาแถว มศว แถว COSCI มี มุม มองอย่ า งไร.. เริ่ม อัน แรกเลย ใน
ภาพลักษณ์ของความเป็ น COSCI ในฐานะของเราที่ทาเว็บไซต์การศึกษา ที่ทา
เว็บเกี่ยวกับเด็กๆ คิดว่าเป็ นอย่างไรบ้าง ในตัวภายนอกที่เราอาจจะไม่ได้รูจ้ กั ลึกก็
ได้ แต่เป็ นภาพลักษณ์ท่ีเรามีต่อมหาวิทยาลัยนวัตกรรมของ มศว?
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โดยส่วนตัวรู ส้ ึกว่า ชื่ อคณะไม่ ได้ตอบโจทย์เลย เพราะว่านวัตกรรมระหว่างทา
Startup ท า IT จริง ๆไม่ ใช่ แวบแรกก็ ง ง ถึ ง แม้ว่ า จะชื่ อ เต็ ม ก็ เถอะ นวัต กรรม
สื่อสารสังคม ก็งง จนเราขีส้ งสัยไง เราเสิรช์ แล้วเราก็เข้าใจว่า เป็ นออกแนวทาสื่อ
นิเทศ หรือสื่อใหม่ๆ
ผู้สัมภาษณ์: แล้วการจัด หลักสูตรของมหาวิท ยาลัย นวัต กรรม อย่างที่ เราบอกว่า ตัวชื่ อ มัน
อาจจะดูงงๆ หรือไม่ ตอบโจทย์ ในตัวหลักสูตรจะมี ทางด้านฝ่ ายบัญ ชี คือด้า น
มัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารคือ เขียนโปรแกรม และ Cyber เกี่ยวกับ
Facebook Ads ออนไลน์ต่างครับ และอันต่อมาคือ เป็ นภาพยนตร์ มีทงั้ การแสดง
และการออกแบบ และการผลิต และตัวสุดท้ายคือ เป็ นของการสื่อสาร ที่จะคล้าย
คล้ายของ JC หรือของนิเทศศาสตร์ แต่ไม่ได้เน้นนิเทศจ๋าขนาดนัน้ แต่ก็เป็ นการ
รวมเอาหลักการตลาด บวกกับทางการศึกษาเป็ นหลัก จากคร่าวๆ นีร้ ู ส้ ึกว่าเป็ น
อย่างไรบ้าง กับหลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม?
ผู้ตอบ:
รูส้ ึกว่าน่าสนใจ แล้วตัวผมมองว่า มันไม่ใช่ว่า ที่พ่ีพูดมาทุกอย่าง จะเข้าไปเรียน
ทุกอย่า งใช่ ไหม สุดท้ายก็แยกตามสาขาอยู่ดี เหมื อ นเอาคณะ หลักสูตรคณะ
การตลาด คณะบัญชี คณะไอทีมาอยู่ใต้ชายคาเดียวกัน ผมมองอย่างนัน้ นะ
ผู้สัมภาษณ์: แล้วในความเห็นของเราว่า หลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรม ถ้าเปรียบเทียบกับ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่อาจจะเคยได้ยินมา หรือเคยไปสัมผัสมา คิดว่ามีจุดเด่นหรือ
จุดด้อย หรือจุดแตกต่างอะไรอย่างไร มากน้อยขนาดไหน?
ผู้ตอบ:
ความแตกต่ า ง ถ้า พู ด กัน ตามตรง ผมรู ้สึ ก ว่ า ไม่ ไ ด้แ ตกต่ า ง และไม่ มี อ ะไรที่
เหนือกว่า ด้อยกว่าด้วย เพราะรูส้ ึกว่า นวัตกรรมสื่อสารสังคม ผมเห็นหลายๆคนที่
จบมาจากวิทยาลัยนี ้ และเป็ นบุคคลที่ประสบความสาเร็จ ไม่ว่าจะเป็ นด้านไอที
หรือในด้านสายนิเทศก็ตาม เลยรูส้ ึกว่าไม่ได้ดอ้ ยกว่า และไม่ได้เหนือกว่า ก็เท่า ๆ
กันกับนิเทศจุฬา หรือศิลปกรเลย
ผู้สัมภาษณ์: เหมือนกับว่าอยู่ในระดับกลางๆ ที่ไม่ได้โดดเด่นว่า จะต้องมา Exclusive คิดอย่าง
นัน้ ใช่ไหมครับ?
ผู้ตอบ:
ใช่ ถึงแม้ว่าตัวเนือ้ หาในการเรียน มันต่างจากมหาวิทยาลัย Traditional อย่าง
วารสาร ธรรมศาสตร์ หรือนิเทศฯ จุฬาอยู่แล้ว แต่ดว้ ยความที่เป็ นยุค 2021 ถึงแม้
ทักษะบางอย่างทาง มศว จะเติมเข้ามาให้ แต่มันก็เป็ นสิ่งที่หลายคนสื่อสารได้
ผู้ตอบ:
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ด้วยตนเองอยู่แล้ว เช่น สมมุติว่า นิเทศจุฬาอาจจะไม่ได้สอนเรื่องดิจิ ทัล แต่มัน
เป็ นทักษะที่สามารถเติมหาได้เองอยู่แล้ว
ผู้สัมภาษณ์: มองว่าในยุคสมัยนี ้ การเรียนมหาวิทยาลัย เหมือนเป็ นหลักสูตรพืน้ ฐาน ซึ่งคน
ส่วนใหญ่สามารถหาเรียนได้ เพิ่มเติมจากคอร์สต่างๆ ถูกต้องไหมครับ?
ผู้ตอบ:
ใช่ครับ หรือบางอย่างผมรูส้ ึกว่า มันอาจจะไม่ได้เรียน เช่น สมมุตินอ้ งคนหนึ่ง มา
เปิ ด Facebook Fan page ตัง้ แต่ ม.5 ม. 6 แล้วเขาได้ทาไปเรื่อยๆ เขาก็ได้เรียนรู ้
กับ Facebook Ads ทาโพสต์ ทา Engage ฯลฯ บางทีไม่ตอ้ งเป็ นวิชาในห้องเรียน
ด้วยซา้
ผู้สัมภาษณ์: เมื่อสักครูเ่ ราบอกว่า สามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง สาหรับในมุมมองของเรานัน้ คิดว่า
ตอนนีส้ าขาพวกนี ้ ยังสาคัญไหม เพราะว่าส่วนใหญ่เราก็เรียนรูด้ ว้ ยตนเองอยู่แล้ว
อย่างเรื่อง Ads เรื่อง Facebook ต่างๆ สุดท้ายในประเทศไทยเรา ยังต้องใช้วุฒิ
อย่างไร ก็ตอ้ งเรียนอยู่ดี ในมุมมองของเรามองว่าอย่างไร?
ผู้ตอบ:
ผมมองว่า จริงๆการเรียนก็ส าคัญ เพี ยงแต่สิ่งที่ผมบอกเมื่ อสักครู่ มันสามารถ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง แต่อย่างน้อยการที่มนั มาเป็ นวิชาเลย ที่หลายๆมหาวิทยาลัยทา
กัน ผมมองว่ามันย่อมเป็ นเรื่องที่ดีกว่าไม่ดีเลยใช่ไหมครับ ยกตัวอย่าง เช่น สมมุติ
ว่าโลกมาถึง 2021 2030 แล้ว แต่ยังสอนแบบ Traditional มันก็ยังไม่พอใช่ไหม
บางทีสมมติผมรูว้ ่า ผมบูท Facebook เป็ น แต่บางทีอาจจะมีสิ่งที่มนั ลึกกว่านัน้ ที่
เราอาจจะไม่เคยรูก้ ็ได้ มันก็อาจจะได้มาเจอในวิชาเหล่านี ้ หรือแม้ว่าหลายๆคน
เขาอาจจะไม่เคยทาแบบเรา แล้วเขาอาจจะเป็ นคนที่ไม่ ได้ขวานขวายหาความรู ้
ขนาดนัน้ เขาจะได้มาเรียนรูจ้ ากหลักสูตร เลยคิดว่าก็สาคัญและตอบโจทย์
ผู้สัมภาษณ์: จากที่เคยให้คาปรึกษากับรุน่ น้องมาบ้าง ส่วนใหญ่เวลาน้องมาปรึกษาจะเกี่ยวกับ
เรื่องอะไร เรื่องสอบเข้า หรือเรื่องการเรียนการสอน หรือไลฟ์ สไตล์การใช้ชีวิต จะ
เป็ นแนวไหนมากกว่ากัน และอาจจะเป็ นสิ่งที่คิดว่าน่าสนใจ ที่เด็กเข้ามาปรึกษา
แล้วชอบเป็ นประมาณไหน?
ผู้ตอบ:
ผมต้องบอกก่อนว่า ผมเคยไปเป็ น พี่ ให้คาปรึกษาในงานมหกรรมศึกษา แต่ผม
ไม่ได้ไปในนาม Camphub ไปในนามนักศึกษาวิศวกรรมเคมี บางมด เลยทาให้
น้องๆ ที่ส่วนใหญ่ มาถามแต่วิศวะเคมี บางทีเขาบอกว่า วิศวะเคมีมันเรียนเคมี
เหรอ หรือยัง ผมก็บอกว่า มันไม่ใช่นะ มันคือวิศวะจบไปเป็ นวิศวกรผลิตสารเคมี
แต่มันไม่ได้เรียนเคมี คือมันผลิตในสเกลใหญ่ พอความเป็ นสเกลใหญ่ เราไม่ได้
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สนใจระดับขวดชมพู แบบคณะวิทยาศาสตร์ ใช้ Logistic ของการผลิตมากกว่า
ผมจะบอกเขาว่า ไม่ได้เรียนเคมีนะ ส่วนใหญ่เป็ นแบบฟิ สิกส์พวกเทอร์โมไดนามิก
อย่างนีน้ ะ เราก็บอกว่า จบไปไม่ได้ทาแต่นา้ มันนะ จากประสบการณ์ผมจะมีแต่
พวกนี ้ ถามว่า เรียนจบแล้วไปทาอะไร
ผู้สัมภาษณ์: คิดว่า การเรียนในสาขานี ้ ในอนาคตใกล้ๆ นี ้ คิดว่าสาขานี ้ มันยังโอเคไหม หรือ
สุดท้าย คนอาจจะไม่ได้อยากจะเรียนมหาวิทยาลัยแล้ว แต่คนไปเน้นสอบเอาใบ
เซอร์จะดีกว่า?
ผู้ตอบ:
มุมมองของผม วันหนึ่งได้ฟังคนพูดพอดีว่า มหาวิทยาลัยเดี๋ยวนีไ้ ม่ตอ้ งเรียนแล้ว
ออกไป Take course ได้ แต่ โดยส่ว นตัว ผม รู ส้ ึก ว่ ามัน ท าอย่ างนั้น จริง ๆไม่ ไ ด้
หรอก ไม่ว่าจะเป็ นสาขานิเทศ หรือจะเป็ นวิศวะที่ตอ้ งใช้เครื่องมือ ผมรูส้ ึกว่า ยังไง
ก็ ต้อ งเข้า รั้ว มหาวิ ท ยาลัย เพราะว่ า มหาวิ ท ยาลัย ไม่ ไ ด้ใ ห้แ ค่ ค วามรู ้ มั น ให้
Condition ในการต้ อ งท างานส่ ง ในการลุ ย การท างานจริ ง ๆ เนื่ อ งจากคน
หลากหลายมากมาย เลยรูส้ ึกว่า ความสาคัญของมหาวิทยาลัย ในบางแง่อาจจะ
น้อยลง แต่ในแง่หลักๆคือการได้เจอผูค้ น ถือว่าเป็ นสิ่งที่ตอบโจทย์
ผู้สัมภาษณ์: ได้ขอ้ มูลมามากพอสมควรเลย ขอบคุณมากนะครับ
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ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 4
รบกวนช่วยแนะนาตัวหน่อยครับว่าทาตาแหน่งอะไรในเว็บไซต์ และอายุเท่าไหร่?
ทางานเว็บ Dek-D เป็ น Digital Content Editor แผนกของ Admission
ทางานทางด้านการศึกษา มาเป็ นเวลากี่ปีแล้วครับ?
พี่ทางานที่น่ที ่แี รกเลย ตัง้ แต่เรียนจบ สิน้ เดือนนี ้ ครบ 10 ปี ค่ะ
ตลอด 10 ปี ท่ผี ่านมา ถ้าย้อนกลับไป ตอนที่สมัครเข้า Dek-D พี่มีความสนใจหรือ
รูส้ ึกอย่างไร ให้มาสมัครในตาแหน่งนี ้ ตอนแรกก็มาสมัครแค่เป็ น Content เฉยๆ
เลยได้มาอยู่โซน Admission ครับ?
ผู้ตอบ:
พี่ดูตัวคาถามแล้ว พี่ขอข้อ 2 กับ ข้อ 3 รวบยอดแล้วกันนะคะ เพราะไปในทาง
เดียวกัน จริงๆ ตอนพี่มาสมัครงาน พี่มาในตาแหน่งของคอลัมนิสต์ แต่มนั จะเป็ น
กว้างๆ คือการศึกษา แต่โดยตัวงานตอนแรก พี่จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการ
เรี ย น ซึ่ ง แต่ ก่ อ น Admission จะยั ง ไม่ ไ ด้มี อ ะไรเยอะใช่ ไ หม พี่ จ ะดู แ ลเขี ย น
บทความ เทคนิคการเรียน เคล็ดลับการเรียน และจนกระทั่งพอเราได้อยู่ในวงการ
การศึกษา เรื่องการสอบเข้า มันเริ่มสาคัญแล้ว เลยค่อยๆ ซึมซับ และมาเน้นด้าน
นีเ้ ป็ นหลัก จริงๆ เข้ามาด้วยตาแหน่งการทาบทความ มันไม่เชิงจิตวิทยาหรอก แต่
ในเชิงแบบพี่เองก็จบศิลปศาสตร์ มันก็จะมาในด้านการสื่อสารประมาณหนึ่งอยู่
แล้ว พี่ เ องค่ อ นข้า งมั่ น ใจว่ า เทคนิ ค เรื่ อ งการเรี ย น เรื่ อ งเคล็ ด ลับ ต่ า งๆ ที่ จ ะ
สามารถถ่ายทอดให้นอ้ งๆ ได้ ก็จะมาทางนัน้
ผู้สัมภาษณ์: ขอเป็ นมุมมองภาพรวมที่พ่ีเคยเห็นกับ หลายๆ มหาวิทยาลัย อย่างที่ไม่ เจาะจง
คณะ ที่พ่ีอาจจะเคยตอบคาถาม หรือเคยได้พูดคุย ส่วนใหญ่เวลาเลือกเรียน จะ
เลือกจากเหตุผลใด หรือปัจจัยใดเป็ นหลักครับ?
ผู้ตอบ:
อย่างแรกเลยคาถามมีหลายประเภทมากเลย อย่างน้องที่ไม่รูต้ ัวตนเลยก็มี ที่จะ
มาคณะนีเ้ รียนอะไร คณะนีท้ างานอะไร แต่ถา้ ในกลุม่ ของคน ที่เริ่มมีเป้าหมายใน
ใจ ปั จ จัยของน้องจะเป็ นประมาณว่า เหมื อนได้ศึกษาข้อมูลมาคร่าวๆ แล้วว่า
คณะนีเ้ รียนเกี่ยวกับอะไร และจะมาถามข้อมูลต่อว่า เขาเรียกว่า เหมือนมาคอน
เฟิ ร์มว่า มันเป็ นอย่างนั้นจริงๆ ใช่ไหม แล้วในอนาคต อาชีพ จะเป็ นอย่างนั้นได้
จริงๆ ใช่ไหม รวมถึงบางคน จะมาในแนวแบบว่า อีก 4 ปี ครึ่ง ข้างหน้า สาขานีจ้ ะ
ตกงานไหม คือน้องจะมองเรื่องอาชีพเป็ นหลักด้วยว่า จบมาจะมีงานทาจริงๆ ใช่
ผู้สัมภาษณ์:
ผู้ตอบ:
ผู้สัมภาษณ์:
ผู้ตอบ:
ผู้สัมภาษณ์:
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ไหม ในตอนนีน้ ะ ถ้าเป็ นแต่ก่อนยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป จะอารมณ์เหมื อนกับ
เรียนคณะนีด้ ีไหม แต่คราวนีเ้ หมือนเรียนไป มีงานทาจริงๆ ใช่ไหม ทาอาชีพนีไ้ ด้
ไหม แต่บางคนก็จะตัง้ ต้นมาจากอาชีพนะ
ผู้สัมภาษณ์: อาชีพที่เด็กถาม ส่วนใหญ่ เป็ นอาชีพใหม่เลยไหมครับ เหมือนอารมณ์แบบ Ads
Manager, Facebook Project หรือยังเป็ นอาชีพที่เป็ น Tradition เหมือนเดิมอยู่
ครับ?
ผู้ตอบ:
มันก็ยังมีทงั้ 2 แบบ เพียงแต่มันเริ่มมีความผสมผสาน เช่น ถ้าวิศวะ แต่ก่อนเรา
อารมณ์เหมือนเรียนวิศวะเคมี เรียนอะไรใช่ไหม แต่เดี๋ยวนีม้ นั จะเริ่มแบบ อยากจะ
เริ่มทางาน BTS สมมุติอยากออกแบบตึกสมัยใหม่ มันจะเป็ นอาชีพในไหน หรือ
ถ้ามี อาชีพ แปลกๆ มันจะไม่ได้ลงลึก เป็ นพวก Admin Facebook สร้างเพจ แต่
อย่างยูทูบเบอร์มี เช่น อยากเป็ นยูทบู เบอร์เรียนอะไร คือเด็กยังมองเรื่องอาชีพ แต่
ไม่ได้มองถึงตาแหน่งเล็กๆ คือน้องอาจจะยังไม่รูจ้ กั อาชีพ อะไรประมาณนัน้ ค่ะ
ผู้สัมภาษณ์: หรืออาจจะมองคร่าวๆว่า อาชีพลักษณะประมาณนี ้ ควรไปเรียนสายไหน อารมณ์
ประมาณนีใ้ ช่ไหมครับ?
ผู้ตอบ:
ใช่ๆ
ผู้สัมภาษณ์: ในมุมมองพี่ คิดว่าอาชีพที่พ่ที าคอลัมนิสต์ หรือเป็ นตัวบรรณาธิการ ของทาง DekD เอง เวลา ให้คาแนะนา คาปรึกษา หรือเขียนบทความ ส่งผลต่อการตัดสินใจ
หรือสร้างปัจจัยให้เด็กเลือกเรียน มากน้อยขนาดไหนครับ?
ผู้ตอบ:
ด้วยอาชีพใช่ไหม ต้องบอกก่อนว่า เวลาทาง Dek-D ให้คาแนะนาน่ะค่ะ จะไม่ได้
ฟั นธงให้นอ้ ง จะเป็ นลักษณะของการไกด์ เพื่อให้นอ้ งเอาข้อมูลนีไ้ ปใช้ต่อ เลยไม่
แน่ใจว่า มันจะมีผลถึงขั้นที่ จะเปลี่ยนความคิด หรือให้นอ้ งตัดสินใจตาม 100%
ไหม เช่น ล่าสุด Week ที่แล้ว มีนอ้ งเรียนหลักสูตร 5 ปี เลยเดาว่าน่าจะครุศาสตร์
แต่นอ้ งอยู่ปี 4 แล้ว เขาบอกว่าเขาอยากซิ่วดีไหม มันเหลือแค่ปีเดียวจะจบแล้ว พี่
ก็ยังไม่ได้ฟันธงให้ พี่จะตัง้ คาถามกลับไปให้เขา จาได้ว่าพิมพ์ไปประมาณ 7 ข้อ
ว่า ถ้าตอบคาถามได้ แล้วโอเคก็ซิ่ว ดังนั้นพี่มองว่า ตาแหน่งของทุกคนของพี่ๆ
เว็บ Dek-D จะไม่ได้เป็ นคนตัดสินอนาคตของน้อง แต่จะเป็ นการให้ขอ้ มูลที่เป็ น
ประโยชน์ให้นอ้ ง ด้วยความที่เอาประสบการณ์ของเรา มองรอบด้าน ทัง้ ปั จจุบัน
อนาคต และส่งกลับไปให้น้องลองตัดสินใจ แต่ถา้ น้องมีคาถามก็ถามกลับมาได้
เลยมองว่า อาจจะไม่ได้ช่วยตัดสินใจให้นอ้ ง แต่คิดว่าน่าจะเอาข้อมูลของพวกพี่
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ผู้สัมภาษณ์:
ผู้ตอบ:
ผู้สัมภาษณ์:
ผู้ตอบ:

ผู้สัมภาษณ์:
ผู้ตอบ:
ผู้สัมภาษณ์:

ผู้ตอบ:

ผู้สัมภาษณ์:

ผู้ตอบ:

ไปตัดสินใจได้ดว้ ยตนเอง ไม่รูจ้ ะตอบตรงคาถามหรือเปล่านะ แต่เป็ นสไตล์ของ
เว็บ Dek-D เป็ นข้อมูลกลับไปให้นอ้ งตัดสินใจเอง
ในช่องทางต่างๆ ที่ Dek-D เปิ ด ส่วนใหญ่เด็กจะมาช่องทางไหนมากกว่ากัน?
แฟนเพจค่ะ Inbox แตกเหมือนกันนะ ถ้าช่วงพีค
ในเว็บบอร์ดที่ Dek-D ยังเปิ ดอยู่ เด็กจะมาถามกันเยอะไหม หรือส่วนใหญ่เด็กยัง
ตามอ่านเองมากกว่า?
ถามเยอะไหม อาทิตย์หนึ่งก็หลายสิบกระทู้ คือบางอัน ถ้าพี่เห็นว่า มีนอ้ งๆ เข้ามา
Comment แล้ว แล้ว เวลาถ้าเห็น Comment นัน้ ถูก จะไม่ได้ไปตอบเสริมอะไร แต่
ถ้าสาหรับบางคนที่มี Comment ไม่ได้ถูกต้อง เราจะไปช่วยเสริม คือของ Dek-D
เราพยายามช่วยตอบทุกช่องทาง ทัง้ Fanpage, LINE, Twitter โทรศัพท์ก็มีบา้ ง
มีคนโทรไปด้วยเหรอครับ
มี แต่ช่วงนีน้ อ้ ยแล้วค่ะ แต่ก่อนมาถึงขัน้ แบบคานวณคะแนนก็มี
อยากทราบว่าในมุมมองของพี่ นนั้ ศิษย์เก่าหรือศิษย์ปัจจุบนั ที่มีช่ือเสียง อาจจะ
ไม่ตอ้ งเป็ นดาราก็ได้นะครับ อาจจะมีช่ือเสียงในสาขานั้น ๆ และเด็กรูจ้ ัก เป็ นตัว
ช่วยส่งเสริมไหม ให้เป็ นหนึ่งในปัจจัยที่เด็กจะเลือกเรียนในคณะหรือสาขานัน้ ๆ?
สาหรับมุมมองพี่นะ 100% เรื่องศิษย์เก่า หรือคนมีช่อื เสียง พี่ให้ 50 คือการมีดารา
หรือคนมีช่ือเสียง พี่มองในแง่ว่า มันเป็ นการประชาสัมพันธ์ท่ีทาให้คนรู จ้ ักคณะ
มากกว่า แต่ถามว่าจะส่งผลที่จะให้เด็กเลือกเลยไหม พี่ว่าไม่เกี่ยว มันอาจจะมี
ความรู ส้ ึกว่า ถ้าเรียนคณะนี ้ มันจะมีความตื่นเต้นที่อาจจะได้เจอเขา แต่สุดท้าย
แล้วปั จจัยมันไม่ได้มีแค่เรื่องนี ้ แต่มันจะทาให้รูส้ ึกว่า มศว มีคณะนีด้ ว้ ย เจเจอยู่
คณะนี ้ จะประมาณนี ้ คือสร้างการรับรูว้ ่ามีคณะนี ้ ว่ามีคนนี ้ แต่สดุ ท้ายแล้วมันมี
ปัจจัยอย่างอื่น ที่ทาให้เขาเลือกเรียน
ถ้าไม่ใช่ศิษย์เก่า แต่เป็ นอาจารย์ อาจจะเห็นมาจากการให้สมั ภาษณ์ ตามรายการ
ต่างๆ หรือตามบทความต่างๆที่อาจารย์เขียน พี่คิดว่าตัวปั จจัยนี ้ มันส่งเสริมมาก
น้อยขนาดไหน หรือสุดท้ายอาจจะเหมือนศิษย์เก่าเหมือนกัน แค่สร้างภาพลักษณ์
หรือสร้าง Awareness ให้เด็กรับทราบขึน้ มา?
ใช่ ถ้าเทียบกัน เอาจริงๆ นะ ศิษย์เก่ายังมีผลมากกว่า อาจารย์พ่ีว่าค่อนข้างน้อย
เพราะพี่มองว่าด้วยช่องว่างระหว่างวัย อาจารย์ อาจจะไม่ได้มาสื่อสารกับเด็ก
โดยตรง ยกเว้นนะ อันนีพ้ ่ียกตัวอย่างแล้วกัน ถ้าจะให้มีการกระตุน้ หรือรู จ้ ักมาก
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ขึน้ ต้องไปในเชิงแบบอาจารย์จะเป็ นอธิการของลาดกระบัง ที่จะสร้างบุคลิก หรือ
ให้มีความใกล้ชิดกับเด็ก อาจจะมี ผล แต่ถ้าเป็ นอาจารย์ มาในเชิงทาบทความ
เชื่อไหมน้องไม่อ่านข้อมูลตรงนัน้ อยู่แล้ว น้องไม่ได้ไปลงลึกถึงว่า อาจารย์คนนีท้ า
อะไร อาจารย์คนนีจ้ บอะไร มันค่อนข้างเป็ นข้อมูลไกลตัว
ผู้สัมภาษณ์: สาหรับคนที่เรียนในระดับที่สงู ขึน้ อาจจะเป็ นหนึ่งตัวเลือก
ผู้ตอบ:
ใช่ สาหรับดักเด็กนักเรียน ม.6 เขาไม่ได้สนใจเรื่องอาจารย์ขนาดนัน้ เขาจะสนใจ
หลักสูตรมากกว่า พี่บอกอันนีก้ ็ได้ เวลาน้องจะมาถามว่า คณะนีเ้ รียนอะไร คณะนี ้
จบไปทาอะไร พี่จะให้เขาอ่านตัวหลักสูตร ดังนัน้ พี่มองว่าหลักสูตรสาคัญกว่า ใน
การเผยแพร่ หรือให้นอ้ งทาความรู จ้ ักคณะนั้นมากขึน้ พี่จะบอกให้นอ้ ง ไปดูวิชา
เรียนเลยว่า ถ้าเรียนวิช านี ้ อยากเรียนไหม ถ้าได้เรียนแล้วจะชอบ จะเบื่อ ไหม
น่าจะเป็ นตัวช่วยตัดสินใจได้มากกว่า
ผู้สัมภาษณ์: ภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย PR ออกมา ทางด้านสถานที่ หรือผ่านทาง
วีดีโอ หรือผ่านทาง CI ต่างๆ ช่วยให้เด็กตัดสินใจเลือกเรียนมากขนาดไหน หรือ
สุดท้ายอาจจะเหมือนกับบุคคล รุ่ นพี่ศิษย์เก่าที่บอกว่า เรียนที่ไหนก็ได้ แต่ก็ขอที่
เป็ นที่ชอบ คิดว่าอย่างไรครับ?
ผู้ตอบ:
พี่ว่าเรื่องประชาสัมพันธ์ออกมา อันนีม้ ีผลมากๆ เรื่องการประชาสัมพันธ์ เรื่อง PR
พี่ว่า 90% ว่า น้องจะอยากเรียนหรือไม่อยากเรียน หรือแม้กระทั่งการทางานของพี่
เอง พี่จะรูส้ ึกเลยว่า มหาวิทยาลัยไหนน่าเรียนจากการ PR สถานที่มีผลค่ะ เพราะ
เดี๋ยวนี ้ มหาวิทยาลัยสวย ได้เปรียบอยู่แล้ว พี่ยกตัวอย่างของอีกมหาวิทยาลัยหนึ่ง
อย่างแม่ฟ้าหลวง คือพี่ว่าเด็กบางที อาจจะไม่ได้รูจ้ กั ตัวหลักสูตรอะไรมาก แต่นอ้ ง
จะรูจ้ กั กับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยว่าสวย แล้วค่อยไปศึกษาต่อว่าที่น่ีมีอะไร
รวมถึงการเรียนเป็ น 2 ภาษา มันจะเป็ นจุ ดเด่น แต่สาหรับบางมหาวิทยาลัย ที่
อาจจะยังไม่ได้พดู ถึงตัวมหาวิทยาลัยเลย หรือไม่มีการโปรโมทเลย แห้งๆ น้องจะ
ไม่ ค่ อ ยรู ้จั ก ดั ง นั้ น พี่ ว่ า การ PR พี่ ใ ห้ 90 ถ้ า เรี ย งนะ เรื่ อ งการ PR เรื่ อ งการ
ประชาสัมพันธ์ พี่ให้สกั 70 รุน่ พี่ 20 และอาจารย์จะรับ 10% ค่ะ
ผู้สัมภาษณ์: ภาพลักษณ์ท่ีประชาสัมพันธ์ ที่พ่ีทางานตลอด 10 ปี ท่ีผ่านมา ตอนนีข้ องเอกชน
กับของมหาวิทยาลัยรัฐ มันมีความแตกต่างขนาดไหน ในมุมมองของพี่ท่ีตอนนี ้
สัมผัสได้ว่า ตอนนีม้ หาวิทยาลัยของรัฐ เริ่มตีตืน้ ขึน้ มาไหม หรือสุดท้ายผูน้ าก็ยัง
เป็ นมหาวิทยาลัยเอกชนอยู่ดี?
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พี่ ว่ า เดี๋ ย วนี ้ม หาวิ ท ยาลัย รัฐ ท าได้ดี จริง ๆ มศว เป็ น มหาวิ ท ยาลัย ที่ พ่ี รูส้ ึ ก ว่ า
ประชาสัมพันธ์ดีมาก หรือแม้กระทั่ง พี่เองเวลาหาข้อมูล พี่รูส้ ึกว่า มศว หาง่าย แต่
ความต่างมันก็จะมีอยู่ ถ้าเอกชนการพรีเซนต์ การประชาสัมพันธ์ เขาจะเป็ นในเชิง
เครื่องมือพร้อม หรือการมอบทุนการศึกษา เพราะค่าเทอมของเขา มันเลยต้องมี
ทุนประกอบ แต่ อย่างตัวของภาครัฐ มหาวิทยาลัยรัฐ เขาจะเน้นสถานที่ ก็มี ผล
หรือตัวหลักสูตร เขาจะประชาสัมพันธ์กัน ค่อนข้างเยอะ แต่เดี๋ยวนีม้ หาวิทยาลัย
รัฐทาได้ดีค่ะ
ผู้สัมภาษณ์: ในความเห็นของพี่ตลอด 10 ปี ท่ีผ่านมา พอๆ กับวิทยาลัยก่อตัง้ ในปี นี ้ เป็ นปี ท่ี 14
พอดี เลยอยากถามว่าในมุมมองของวิทยาลัยนวัตกรรมฯ พี่มีมมุ มองอย่างไร กับ
วิทยาลัยนี ้ ในมุมมองของพี่ท่ีเป็ นคนนอก อาจจะไม่ตอ้ งรูล้ ึก ว่าเรียนอะไรบ้าง ใน
มุมมองพี่มองอย่างไร กับ COSCI?
ผู้ตอบ:
จริงๆ อันนีเ้ หมือนเปลี่ยนชื่อมารอบหนึ่งใช่ไหม?
ผู้สัมภาษณ์: เปลี่ยนแค่หลักสูตรภายใน แต่ช่ือวิทยาลัยยังเป็ นเหมือนเดิมครับ
ผู้ตอบ:
พี่เริ่ม มารู จ้ ัก เริ่ม ติดหูม ากขึน้ ช่วงที่เปลี่ยนสาขานีแ้ หละ พี่ รูส้ ึกว่า การเปลี่ยน
หลัก สูต รหรื อ การเปลี่ ย นชื่ อ สาขา มั น ท าให้น่ า สนใจขึ น้ และพี่ ม องว่ า ที่ น่ี มี
ภาพลักษณ์ท่ีค่อนข้างทันสมัย พี่ว่าจุดเด่นของที่น่ี มีภาพลักษณ์ทนั สมัย และมัน
เป็ นผลพ วงมาจากศิ ษ ย์ ปั จจุ บั น ศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ พี่ บอกไปคื อ มั น เป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ทางหนึ่ง แต่ไม่ได้มีผลในการเลือกขนาดนัน้ แต่ว่ามันทาให้เรารูจ้ กั
คณะนีเ้ ป็ นอย่างนี ้ นี่ไง คนนีเ้ รียนอยู่ พี่มองว่ามีความทันสมัย และสื่อต่างๆเข้าถึง
ง่าย อันนีเ้ ป็ นมุมมองของพี่
ผู้สัมภาษณ์: จากตัวหลักสูตร ของวิทยาลัยนวัตกรรม จะมี 3 หลักสูตรหลักๆ คือด้านเทคโนโลยี
คือด้านมัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร และด้านธุรกิจไซเบอร์ และด้าน
ภาพยนตร์ ที่เป็ นทัง้ ออกแบบ แสดง ผลิต และด้านการสื่อสาร ที่เน้นคล้ายๆนิเทศ
ศาสตร์ แต่ก็เราหนีจากนิเทศศาสตร์มา เป็ นด้านการสื่อสารเป็ นหลัก ในมุมมอง
ของพี่ทงั้ 3 หลักสูตรนี ้ เป็ นอย่างไรบ้าง?
ผู้ตอบ:
พี่มองว่าหลักสูตรของที่น่ี น่าสนใจ เพราะอย่างที่บอกว่า พอเปลี่ยนชื่อสาขามา พี่
ก็เข้าไปดูบา้ งแหละว่า สาขานีเ้ รียนอะไร พี่รูส้ ึกว่า หลักสูตรของที่น่ี มันดีตรงที่ว่า
เป็ นการประยุกต์และบูรณาการ และมันดีตรงที่ว่า น้องสามารถเลือกได้ ตั้งแต่
ตอนสมัครเข้า น้องสามารถไปหาข้อมูลได้ก่อนว่า แต่ละสาขาเรียนเกี่ยวกับอะไร
ผู้ตอบ:
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พี่รูส้ ึกว่า ข้อดีอย่างหนึ่งคือ ตอนนีห้ ลักสูตรหลายๆที่ มันต้องบูรณาการหลาย
ศาสตร์ ซึ่งของ มศว ได้เอาทัง้ เทคโนโลยี ทัง้ ภาษา ศิลปะเข้ามา ดังนัน้ ถ้าน้องได้
เข้ามาเห็นตรงนี ้ จะรูส้ ึกว่า เรียนแล้วมันได้ครบทุ กอย่าง สามารถเอาไปประยุกต์
ในการทางานได้หลายๆแบบ และอีกความรู ส้ ึกหนึ่ง พี่รูส้ ึกว่า ตอนนีห้ ลักสูตรได้
พยายามคัดเนือ้ หา คือสาขาค่อนข้างจะทันสมัย สมัยใหม่นะ คือเรื่องความเป็ น
ดิจิทัล ซึ่งมันต่างจากที่อ่ืนที่ อาจเป็ นนิเทศ ยังเป็ นเรื่องการประชาสัมพันธ์อยู่ ซึ่ง
เดี๋ยวนีพ้ ่ีมองว่ามันเป็ นเรื่องนิดเดียว คือมันไม่สามารถต่อยอดอะไรได้เยอะ แต่ ว่า
หลักสูตรนี ้ มันลงลึกถึงความเป็ นสมัยใหม่มากขึน้
ผู้สัมภาษณ์: แล้วอย่างนีท้ ่ีพ่ีบอกมา ถ้าเปรียบเทียบกับสายที่คล้ายๆ กัน ในมหาวิทยาลัยอื่นๆ
หรืออาจจะเป็ นวารสาร หรืออาจจะเป็ นด้านสื่อ ที่มีศาสตร์ มีสาขา ที่ใกล้เคียงกัน
พี่มองว่าของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีจุดเด่นหรือจุดด้อยอะไร ที่ทาให้
เราแตกต่างจากที่อ่นื ?
ผู้ตอบ:
จุดเด่นอย่างแรกที่พ่ีบอกไปเลยคือ น้องสามารถเลือกสาขาเรียนได้เอง ซึ่งมันเป็ น
ข้อดีคือ อย่างจุฬาฯ ที่พ่ีรูค้ ือ มันเหมือนสอบรวมเข้าไปก่อน แล้วสุดท้ายค่อยเลือก
สาย แต่สายเขา ต่อให้เขาประยุคให้มันเป็ นสมัยใหม่ เขาก็ยังมีภาพลักษณ์ของ
ความเป็ นวิชาการเล็กน้อย แต่ของ มศว จะมีความให้ภาพลักษณ์ แบบการลงมือ
ทา การได้ใช้เครื่อ งมื อ การปฏิ บัติ และมันท าให้เข้าถึ ง ความเป็ น รู ป ประธรรม
มากกว่า ด้วยตัวสาขา ชื่อสาขาเองด้วย แต่ถา้ พูดถึงข้อเสียพี่ว่า เรื่องชื่ออาจจะ
เข้าใจยากไปเล็กน้อย ด้วยความที่มนั อาจจะใกล้เคียงกันหมด ในความรูส้ ึกบางที
น้องหมีมาถามเหมือนกันว่า วิชาเอกแต่ละวิชาเอก ของสาขานั้น น่ะ มันต่างกัน
อย่างไร
ผู้สัมภาษณ์: คาว่าชื่อวิทยาลัยนวัตกรรม พี่มองว่ามันแตกต่างกันมากไหม หรือถ้าเปลี่ยนได้
ควรจะเปลี่ยน เล็กน้อย พี่มองว่าอย่างไร สาหรับชื่อคณะที่เห็นครัง้ แรก?
ผู้ตอบ:
เห็นครัง้ แรก ก็จะมีคาถามอยู่เหมือนกันว่า มันเป็ นนวัตกรรมอย่างไร แต่พอได้ยิน
แล้วหาข้อมูลด้วยเรื่อยๆ พี่ว่ามันโอเค มันดูมีความทันสมัย จริงๆเดี๋ยวนีห้ ลายๆที่
เขาเริ่ม เปลี่ ยนมาใช้คาว่า “นวัตกรรม” แล้ว แต่ถ้าเรื่องชื่อ อาจจะเป็ นตัวสาขา
ย่อย เดี๋ยวพี่ดโู พยก่อนว่ามันมีสาขาประมาณไหน
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ผู้สัมภาษณ์: เพราะจริงๆ ในตัวของคณะ ตอนที่ผมอยู่ ผมคุยเรื่องชื่อเหมือนกัน มีมาถามเยอะ
เหมือนกัน ว่าพอเราใช้คาแปลเป็ นไทย เป็ นชื่อเมื่อ 10 ปี ท่ีแล้วด้วย อย่างของการ
จัดการธุรกิจไซเบอร์ และพอตอนนีเ้ ด็กหลายคน เมื่อก่อนยังเป็ น E-commerce
ยั ง ดั ง ๆอยู่ แต่ ต อนนี ้ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ E-commerce อย่ า งเดี ย วแล้ ว เป็ นตั ว ระบบ
Facebook ต่างๆ พอพี่พดู มา เลยอยากสอบถามเพิ่มเติมด้วย อันนีพ้ ่ีมองว่าสาขา
ไหน ที่พ่เี ห็นครัง้ แรกแล้วดูงงๆ?
ผู้ตอบ:
สื่อสารสังคม คืออย่างนวัตกรรมสื่อสาร มันเข้าใจได้ว่า มันแยกเป็ น 2 ส่วน คือ
นวัตกรรมกับสื่อสาร หรือภาพยนตร์ดิจิทัล มันสื่อ ตรงอยู่แล้ว แต่พอสื่อสารสังคม
มันคืออะไร มันจะมีความสื่อสารสังคม สังคมมันต้องสื่อสารอะไร พี่ว่าถ้าน้อง มัน
จะติ ด ภาพ ถ้า สัง คม จะนึ ก ถึ ง สัง คม สัง คมศาสตร์ มนุษ ยศาสตร์ แล้วมัน มา
เกี่ยวข้องอะไรกับการสื่อสาร ซึ่งมันจะมีความสับสนเล็กน้อย หรืออย่างของสาขา
เอง ยิ่งของสื่อสารสังคม อย่างการจัดการคอมพิวเตอร์กับธุรกิจไซเบอร์เพื่อการ
สื่ อ สาร บางที มัน จะรู ส้ ึ ก ใกล้เคี ย งกัน และมัน ต่ างกัน อย่ า งไร และจุด เด่ น อี ก
อันหนึ่ง พี่มองว่า พอเปลี่ยนเป็ นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มันเข้าถึงได้ง่ายขึน้
คือแต่ก่อนเป็ นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือเปล่า ถ้าพี่จาไม่ผิด
ผู้สัมภาษณ์: ใช่ครับ
ผู้ตอบ:
แต่พ่ีจาไม่ได้นะ รับสายศิลป์ ไหม แต่ก่อน แต่พอเป็ นวิทยาศาสตร์รบั เหมือนกันใช่
ไหม
ผู้สัมภาษณ์: รับเหมือนกันครับ แต่เป็ น 3 อันหลัก ดิจิทลั เพื่อการสื่อสาร กับมัลติมีเดีย ธุรกิจไซ
เบอร์ ที่เป็ นสายวิทยาศาสตร์ไปแล้ว พอรับสายศิลป์ สายวิทย์ ด้วยคะแนน GAT
PAT มันได้ไม่ตรงเป้า พอเด็กเห็นเป็ น ว.ทบ. แล้วก็หลีกหนี
ผู้ตอบ:
ใช่ นั่นแหละที่พ่ีบอกว่า พอมันเปลี่ยนเป็ นศิลปศาสตรบัณฑิต มันเข้าถึงได้ มันมี
ความ friendly ของเด็กสายศิลป์ มากกว่า มันเป็ นจุดแดน แต่ของที่อ่ืน ถ้าน้อง
อยากเรียนในเชิงออกแบบเกม Animation มันก็ยงั ติดภาพลักษณ์ของสายวิทย์ ที่
จะไปเรียนในกลุ่มของคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เลยมองว่าเป็ นจุดเด่นที่เด็ก
สายศิลป์ แต่อยากมาเรียนทาเกม ทา Animation หรือทาในเชิงที่มันค่อนข้างไป
ในเชิงวิชาการคอมได้ใช่ไหม ในหลักสูตรนี ้
ผู้สัมภาษณ์: ใช่ครับ เพราะว่าก็มี App เขียนเว็บพวกนีอ้ ยู่ดว้ ย
ผู้ตอบ:
นั่นแหละ เลยมองว่าเป็ นจุดเด่น
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ผู้สัมภาษณ์: เพราะมี บ างเว็บ ไซต์ เขาก็ บ อกว่า อัน นี ้เป็ น จุด ด้อ ย เพราะว่า เด็ ก บางที เขี ย น
โปรแกรม บางทีอยากได้วฒ
ุ ิ วท.บ. พอพี่พูดออกมา ก็สามารถเอาไป Weight ได้
เหมือนกันครับ เพราะตอนที่เราคุยกัน อาจารย์ก็มีเหมือนกันว่า เด็กบางคนหรือ
บางบริษัท ยัง stick คาว่า วท.บ. อยู่ แต่บางที่ ก็เริ่มเปิ ดโอกาสให้เด็ก วท.บ. หรือ
ด้านเขียนเว็บโปรแกรมต่างๆ แต่ไม่ตอ้ ง ว.ทบ.แล้ว ใช้สายศิลป์ แทน
ผู้ตอบ:
ใช่ คือพี่มองว่าหลังๆมา เรื่องมหาวิทยาลัย เรื่อ งสาขามันก็มีผล ไม่ได้แพ้เรื่องของ
วุฒิท่ีจบมานะ คือด้วยความที่มนั ไม่ได้เป็ นวิชาชีพ เหมือนที่จะต้องจบแพทย์ จบ
พยาบาล ดังนัน้ แค่มีพอร์ต มันโอเคแล้ว
ผู้สัมภาษณ์: ที่พ่ีได้เปิ ดช่องทางต่างๆ ให้เด็กสามารถติดต่อได้ทุกช่องทาง เด็กที่เข้ามาในส่ วน
ของวิทยาลัยนวัตกรรม ส่วนใหญ่ จะถามเกี่ยวกับคาถามอะไร หรือประเด็นไหน
เป็ นหลัก?
ผู้ตอบ:
ถามเรื่องพอร์ต เพราะว่า จุดเด่นของที่น่ี ใช้พอร์ตในการยื่น แล้วพอร์ตก็จะมีหวั ข้อ
ที่เขาระบุม าค่ อนข้างละเอียด ก็ จ ะมาถามว่า ควรใช้ผลงานประมาณไหน ท า
อย่างไร ประมาณนีไ้ ด้ไหม รวมถึงจะมีถามว่า สาขานีเ้ รียนเกี่ยวกับอะไร
ผู้สัมภาษณ์: มีปัจจัยอื่นอีกไหมครับที่ถาม อาจจะเป็ นค่าเทอม หรือสถานที่เรียน หรือการเรียน
ต่างๆ ที่มาถามพวกพี่ ถามเยอะมาก?
ผู้ตอบ:
ถ้าเรื่องอื่น อาจจะมีถามว่า เรียนที่ไหน หมายถึงที่องครักษ์ เรื่องค่าเทอมไม่มี แต่
พี่ลืมไปว่าจุดด้อย น่าจะเป็ นเรื่องค่าเทอมด้วยอันหนึ่ง ที่จะต่างจากที่อ่ืน คือที่อ่ืน
เป็ นมหาวิทยาลัยรัฐ ค่าเทอมจะถูกกว่า อันนีม้ นั เป็ นนานาชาติใช่ไหม หรือเป็ น 2
ภาษา
ผู้สัมภาษณ์: เป็ น 2 ภาษาเฉยๆ ครับ แล้วในส่วนค่าเทอม ถึงแม้จะมีทนุ บ้าง สาหรับพี่คิดว่า ค่า
เทอมของวิท ยาลัย นวัต กรรม 45,000 ถึ ง 50,000 บาท มัน ค่ อ นข้า งท าให้เด็ ก
ตัดสินใจยากใช่ไหมครับ?
ผู้ตอบ:
คือน้องจะไปเที่ยวกับเอกชน พอค่าเทอมประมาณนี ้ น้องจะเริ่มไปในเชิงประมาณ
ว่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พี่ไม่รูว้ ่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพค่าเทอมเท่าไหร่ แต่เขาจะ
มองว่า ถ้าค่าเทอมประมาณนี ้ จะไปเอกชนเลยดีไหม ด้วยเครื่องมือ แต่พ่ีอาจจะ
ไม่ได้รูเ้ ชิงลึกนะว่า มศว มีเครื่องมือ Support ได้มากน้อยแค่ไหน แต่ภาพลักษณ์
ของนิเทศ ม.กรุงเทพ คือเครื่องมือเขา Full มาก เลยทาให้ระหว่าง มศว กับถ้าไป
เอกชนเลย ที่ไหนจะดีกว่ากัน ถ้า Support ในด้านของนิเทศศาสตร์
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ผู้สัมภาษณ์: สุดท้ายนีม้ ีคาแนะนาอะไรไหม ที่อยากจะบอกทางวิทยาลัย อาจจะเป็ นทางด้าน
การสื่อสาร หรือหลักสูตร อยากฝากอะไรถึงคณะไหมครับ?
ผู้ตอบ:
จริงๆ แล้ว ถ้าพูดถึง มศว พี่ว่าของวิทยาลัยนวัตกรรม เป็ นอันดับต้นๆ ที่นึกถึง ถ้า
เทียบว่าเป็ นสายศิลป์ ถ้าพี่นึกถึงสายศิลป์ มศว พี่ว่าอันนีต้ ิด Top 3 คือวิทยาลัย
นวัต กรรม และมนุษ ยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พี่ รูส้ ึก ว่าจริง ๆที่ น่ี ดี แล้ว เรื่องการ
ประชาสัมพันธ์ก็ดีมาก เลยไม่รูว้ ่าจะฝากอะไร แต่พ่ีรูส้ ึกว่าตอนนีท้ ่ีทาอยู่ก็โอเค มี
การสื่อสารกับน้องได้ดี
ผู้สัมภาษณ์: ขอบคุณมากนะครับให้รบกวนเวลาเพื่อสัมภาษณ์ในวันนี ้
ผู้ตอบ:
พี่ขอเสริมเล็กน้อย เหมือนข้อแรกที่ตอบไป ที่ ตอนแรกเรื่องปั จจัย จาไม่ได้ว่าตอบ
อะไรไป ปั จจัยในการเลือกคณะของน้อง ตอนนีม้ ีหลายอย่างนะ พี่น่าจะเล่าเรื่อง
อาชีพไป ตอนนีผ้ ูป้ กครองมีผลค่อนข้างเยอะ และจริงๆหลังจากเกิด โควิดมา มัน
จะมีผลในเรื่องของค่าใช้จ่าย หลังๆ น้องๆ จะเริ่มมาถามค่าเทอมเหมือนกัน แต่จะ
ไม่ ล งลึกลงคณะขนาดนั้น แต่อาจจะถามว่า ถ้าเรียนมหาวิทยาลัย นี ้ ค่ าเทอม
ประมาณ เท่ า ไหร่ หรื อ ถ้ า เจาะเป็ นคณ ะนิ เ ทศเป็ นเท่ า ไหร่ แต่ ไม่ ไ ด้ เ จาะ
มหาวิทยาลัย คือน้องอาจจะมี การเปรียบเทีย บ กับ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในสาย
เดียวกัน รวมถึงผูป้ กครองก็มี ผล ในเชิงที่ แบบว่า แม่อยากให้เรียน ดังนั้นถ้าจะ
ฝากพี่มองว่า อาจจะฝากสื่อสารถึงผูป้ กครอง พี่ว่าถ้าเข้าถึงผูป้ กครองได้ คือเด็ก
เดี๋ยวนีก้ ็มีความคิดเป็ นของตัวเอง แต่พ่มี องว่า ถ้าสามารถโน้มน้าวใจผูป้ กครองได้
ด้วย และถ้าผูป้ กครองกับเด็กเห็นตรงกัน มันจะทาการสมัครได้ง่ายขึน้
ผู้สัมภาษณ์: จริงด้วย เพราะผูป้ กครองเป็ นเหมือนลักษณะผูใ้ ห้ค่าเทอม หลายๆครัง้ ผูป้ กครอง
เหมือนเป็ นปั จจัยหลักหนึ่ง แล้วในเว็บ Dek-D ผูป้ กครอง เข้ามาถามเยอะไหม
หรือถามเหมือนดึงเด็กเข้ามาถามด้วยหรือเปล่า หรือถามแทนเด็กไปเลย?
ผู้ตอบ:
เขาไม่ ได้ดึงเด็ก เข้ามาค่ะ เขาจะถามในมุม ที่ เขาอยากรู ้ พี่ ว่าสุดท้ายแล้ว เขา
อาจจะไปไขว้กับ เด็ก ไหมไม่ รู ้ หรือ เด็ กให้ข้อ มูลมา แล้วมาถามเราต่อ เราไม่ รู ้
เบือ้ งหลัง แต่ส่วนใหญ่ผปู้ กครองถามเยอะ แล้วเขาจะถามละเอียดมาก แล้วเวลา
เขาถาม มันจะต่างจากเด็ก ถ้าเด็กมา อาจจะเจาะเลยว่า สมมุติถา้ เขามีคณะใน
ใจ ถ้าเรียนอันนีไ้ ป ทางานอะไรได้บา้ ง หรือถ้าอยากเป็ นอาชีพนี ้ ให้เรียนอะไร แต่
ของผูป้ กครองเขาจะมาแล้ว เราต้องเรียนที่ไหน ที่ไหนดีสดุ แต่อย่างที่บอก พี่จะไม่
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ฟั นธง เพราะว่า 1. เราไม่ได้เป็ นคนเรียนเองจริงๆ เราไม่รูว้ ่า พอเขาไปแล้ว จะโอเค
จริงๆไหม
ผู้สัมภาษณ์: ขอบคุณมากๆ นะครับ ข้อมูลครบถ้วนมากๆ เลย
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ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 5
ผู้สัมภาษณ์: รบกวนช่วยแนะนาตัว ชื่อที่ทางานและตาแหน่งที่กาลังทาอยู่ตอนนีค้ รับ?
ผู้ตอบ:
เป็ นหัวหน้าทีม PLOOK TCAS ของทรู ปลูกปั ญ ญา เป็ น Part CSR ของทรู คอร์
ปอเรชั่น สายงานการศึกษาและวิชาการ ซึ่งทรู ปลูกปั ญญาจะมีหลายหลายส่วน
แต่ ว่ า ส่ ว นที่ รับ ผิ ด ชอบ จะเป็ นส่ ว นของการเตรี ย มความพร้อ มเพื่ อเข้ า
มหาวิทยาลัยโดยตรง เราใช้ช่ือเหมือนถ้าเป็ นข่าว เทียบเป็ นโต๊ะข่าว ของเราจะ
เป็ นกลุ่มงานทางด้านของ PLOOK TCAS ซึ่ง PLOOK ที่เอาคาว่าปลูกปัญญามา
เล่น จะเป็ นเรื่องของ PLOOK TCAS ซึ่งจะดูแลทัง้ เรื่องของ Part การเตรียมความ
พร้อ มทุ ก Part ไม่ ว่ า จะเป็ น Part ความรู ้ คื อ จะมี ติ ว มี ค ลิ ป ออนไลน์ มี ค ลัง
ข้อสอบเก่า มีอาจารย์มาสอน ที่เชื่อมโยงกับ Part อื่นๆ ของทรูปลูกปั ญญา Part
ผลิต Content ติวอะไร จะมาเชื่อมโยงกัน เราจะคอยป้อนข้อมูล เรื่องของ Part
ความรูใ้ ห้กับเด็กด้วย Part ที่ 2 คือ Part ความเข้าใจคือ จะเป็ นแนะแนวการเข้า
มหาวิทยาลัยทุกอย่าง การแนะนาตัวระบบ TCAS แนวการค้นหาตัวเอง แนะแนว
อาชี พ ในการท างาน แล้ว ตั ว ที่ 3 Part ของการสร้า งแรงบั น ดาลใจ เราจะมี
บทความ มี Infographic ให้น้องๆนะ รู ส้ ึก มี พ ลัง มี พ่ี คอยช่ วยสนับ สนุน อยู่น ะ
ค่อยเอา Inspiration แง่คิด แนวคิดต่างๆ มาคอยให้เติมให้กบั น้องๆ
ผู้สัมภาษณ์: ทาที่ PLOOK TCAS มาเป็ นระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วครับ?
ผู้ตอบ:
ถ้าในส่วนของ PLOOK TCAS อยู่ประมาณ 2 ปี กว่า
ผู้สัมภาษณ์: ก่อนหน้านี ้ ได้ทางานด้านการศึกษามาก่อนไหมครับ?
ผู้ตอบ:
พี่ทางานด้านการศึกษามา 16 ปี กว่าแล้ว ต่อเนื่อง คือ 14 ปี 4 เดือน เป็ นหัวหน้า
งานรายการ ของสถานีวิทยุจฬุ าฯ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ ใน Part ของหัวหน้างาน
รายการ นอกจากเราบริหารรายการวิทยุแล้ว เป็ นหัวหน้างานแล้ว รายการที่เราจัด
ต่อเนื่องมา 14 ปี 4 เดือน คือเปิ ดประตูส่มู หาวิทยาลัย อันนีค้ ือจะเป็ นรายการเปิ ด
ประตูสู่ม หาวิทยาลัย จะเป็ น รายการตรงเลยค่ ะ เตรีย มตัวเข้า คล้ายๆกัน เลย
เพี ยงแต่ว่า ของวิทยุจุฬ ามันคือ Traditional Media คือสื่อเก่า ที่เป็ นวิทยุ แต่ว่า
ของทรู ป ลูกปั ญ ญาเป็ น Digital Media แต่ ว่ าตัว Content เหมื อ นกัน เลย และ
นอกจากนีใ้ นระหว่างนี ้ พี่ยงั จัดรายการให้กบั ไทยพีบีเอส ทีคณ
ุ TCAS ด้วย ดังนัน้
แปลว่ า พี่ ท างานสายตรงในเรื่ อ งของการแนะแนวบุ ค คลเข้า ศึ ก ษาต่ อ ใน
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ระดับอุดมศึกษา ทั้งภาคของงานประจา ที่เป็ นงานเก่าแล้วเป็ นงานใหม่คือ ทรู
ปัญญา และ Part ของงานฟรีแลนซ์ดว้ ย
ผู้สัมภาษณ์: ขอถามรวบข้อ 2 และข้อ 3 พร้อ มกัน เลยนะครับ ว่า ท าไมถึ ง สนใจที่ ม าท าใน
การศึกษา ตั้งแต่รายการวิทยุ เริ่มต้นทางานทางด้านวิทยุ ตั้งแต่เมื่อไหร่ แล้วมี
เหตุผลอะไร ถึงได้เปลี่ยนจากของจุฬา เข้ามาที่ทรูปลูกปัญญาครับ?
ผู้ตอบ:
ตัง้ แต่เริ่มเข้าวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชนคือเราอยากเข้าศาสตร์ทางด้าน
สื่อสารมวลชน โดยอยากเป็ นนักสื่อสารในเรื่องการศึกษา คือไม่ได้เน้นการศึกษา
ที่เป็ นแบบบันเทิงเริงใจ แต่ว่าสร้างความท้าทายในการทาให้การศึกษาเป็ นเรื่อง
ตลก เวลาพี่จัดรายการหรือเขียน Content จะเน้นตลก สนุก อ่านเข้าใจง่าย จะ
เปลี่ยนภาพจาการศึกษา ไม่ได้ทาเป็ น Education จะทาเป็ น Edutainment ต้อง
ยอมรับว่า ปั จจัยที่กระตุน้ ของพี่จริงๆ พี่ทาตามแนวทางคาพ่อสอนเลยจริงๆ พี่
ศึกษาเรื่องงานพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาอย่างต่อเนื่อง มีหลาย
เรื่องที่ท่านทา แต่เรื่องที่พ่ีรูส้ ึกว่าพี่ทาได้ นั่นคือเรื่องการศึกษา ท่านเป็ นครูของพี่
ในหลายเรื่องพี่ทาประโยชน์ได้ไม่มากมาย แต่เรื่องการศึกษาพี่ม่นั ใจว่าพี่ทาได้ 1)
คือพี่มีทกั ษะในเรื่องของการสื่อสาร เราพอจะมีวาทศิลป์ ในการพูด มีวรรณศิลป์ ใน
การเขียน เราคิดว่าเราสื่อสารและถ่ายทอดมันได้ ทัง้ แพลตฟอร์มพูด แพลตฟอร์ม
เขียนและ 2) เราไม่ได้ทางานด้วยการมุ่งว่า จะต้องมีรายได้รวยๆ จากการทาภาค
ธุรกิจอย่างเดียว เราอยากทาภาคการศึกษามาอยู่แล้ว เพราะเราเลือกแล้วว่า เป็ น
เหมือนบุคคลที่เป็ นไอดอลของเรา แล้วเราอยากทาในบาง Part เศษเสีย้ วที่ท่าน
ทาเลย เลยเลื อกการศึกษา ใส่เข้ามาใน Mindset ของตัวเอง มาตั้งแต่เป็ นเด็ก
มัธยม จนเป็ นเด็กมหาวิทยาลัย พอก้าวสู่การทางาน ก็มุ่งตรงเข้าทางด้าน Part
ของการศึกษาเลย พอไปทาที่สถานีวิทยุจุฬาฯตรงเป๊ ะทุกอย่างเลย คือทางานสาย
ตรง แล้วก็ทางานทางด้านการศึกษาตรง เพราะว่าวิทยุมันมีหลายคลื่น แต่ของ
วิทยุจุฬ ามันคือเอาความรู ้ องค์ความรู ต้ ่างๆมาถ่ายทอด เราเลยรู ส้ ึกว่าอันนีค้ ือ
สายตรงของเรา ในเรื่องการทางานด้านการศึกษา แล้วมันสนุก มันได้ประโยชน์
เพราะว่าเวลาเราทางานเรื่องการศึกษา เราจะทาทัง้ ภาคของ On Air, Online และ
On Ground ซึ่ง On Ground คือการจัด Event ด้วย พอเราไปจัด Event มันทาให้
เราเจอเคสเด็ก เจอปั ญหาของเด็กจริงๆ แล้วเรารูส้ ึกว่า เราสามารถช่วยเขาได้ เรา
สามารถแนะแนวเขาได้ม าต่อเนื่อง 16 ปี ท่ีเราทาทั้ง Part นักจัดรายการ ที่เป็ น
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วิทยากรแนะแนวการศึกษาด้วย จะไปพูดตามโรงเรียน ไปพูดตาม Event ต่างๆ
ด้วยมันทาให้เราเจอเคสเยอะ ถ้าเราทาแต่ออนไลน์อย่างเดียว เราจะเจอคนที่เป็ น
คนเสมือน คือมันไม่ใช่คนจริงๆ ถูกไหมคะ ทุกคนจะอยู่กันในโลกออนไลน์ เราก็
เป็ น Mentor เสมือน คือไม่ได้เห็นตัวจริงเสียงจริงของเรา ถ้าเป็ นโลกออนไลน์ เป็ น
โลกคู่ขนาน แต่ถา้ เราทา On Ground ด้วยเราจะเจอเคสที่มีชีวิต เจอปั ญหาของ
เด็ ก เห็ น แววตาของเด็ ก ด้ว ยซ ้า และได้ฟั ง น ้า เสี ย งของเด็ ก และเรารู ้เลยว่ า
การศึกษาจะเปลี่ยนชีวิตของเขาได้เยอะมากๆ พี่ไปทัง้ ขอบเหนือ ขอบใต้ ชายแดน
ต่างๆ เราเห็นคาตอบเลยว่า สิ่งที่จะยกระดับมาตรฐานของประเทศไทยได้จริงๆ
แล้ว คือเรื่องการศึกษา ดังนัน้ เลยทาเรื่องนีม้ าต่อเนื่อง ส่วนสิ่งที่เปลี่ยนจาก Part
วิทยุ มาทา Part ของดิจิทัล ก็โลกการศึกษา จริงๆไม่ใช่โลกการศึกษาหรอก โลก
ใบนี ้มั น มี ก ารเปลี่ ย นแกน เปลี่ ย นแกนจากโลกที่ เป็ น สื่ อ เก่ า โลกที่ วิ่ ง อยู่ บ น
คลื่นวิทยุ คลื่นความถี่ มันเปลี่ยนมาอยู่บนโลกออนไลน์ คือแกนโลกมันเปลี่ยน
ใหม่ คือวิ่งอยู่บนอากาศ และเรารูส้ ึกว่า เราจะต้องมีการปรับตัวในการทางานเข้า
สู่โลกใหม่ คือโลกของดิจิ ทัล ซึ่ง ทรู ค อร์ป อเรชั่น ต้องบอกเลยว่า เป็ นเป็ น Role
Model ทั้ ง เรื่ อ งของโลกดิ จิ ทั ล ไม่ ว่ า จะเป็ นเรื่ อ งของการท างาน ที่ เป็ น
Management ขององค์กรเอง ที่ส ามารถบริห ารจัด การ Work from home การ
ตรวจงาน การวัด KPI ทุกอย่างอยู่บนแกนโลกใหม่ คือแกนโลกของดิจิ ทัล เรา
สามารถเอาการศึกษา มาแขวนไว้ในโลกดิจิทลั ได้ เรารูส้ กึ ว่าการศึกษา เมื่อมันมา
อยู่ในโลกดิจิทลั มันทะลุทะลวงได้มากกว่า เข้าถึงคนได้มากกว่า เกิด Impact กับ
สังคมมากกว่า พอเราอยู่วิทยุมานานถึง 4 ปี กว่า เรารูส้ ึกว่ามันจะได้แค่วิทยุ แต่
พอเด็กไม่ ฟังวิทยุ เรารู ส้ ึกว่าการศึกษาที่เราตั้งใจจะทาให้ เด็ก มันไปถึงได้ในวง
แคบ พอมาท า Digital เรารู ้สึ ก ว่ า เราท างานแบบเดิ ม เลย แต่ ว่ า มั น เข้า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมาย ที่เป็ นเด็กและเยาวชน ซึ่งเด็กจะเข้ามานั่งรอเราในแกนใหม่แล้วไง
เขาไปอยู่ในโลกใหม่คือโลกดิจิทัลแล้ว เราเลยคิดว่าโลกที่จะเป็ นเหมือน Club ที่
ทาให้ทีม Club ที่เขามาใช้ชีวิตอยู่ในนี ้ แล้วเราเอาตัวเรามาแขวนงานเอาไว้ในนี ้
เพื่อให้เขามีโอกาสได้เจอเรามากขึน้ ค่ะ
ผู้สัมภาษณ์: เหมื อ นกั บ เรายั ง ท า Content ที่ เป็ นแนะแนว แต่ เราเอามาดั ด แปลงอยู่ ใ น
แพลตฟอร์มใหม่ ที่เป็ นยุคดิจิทลั ประมาณนีใ้ ช่ไหมครับ?
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ถู ก ต้ อ ง เนื ้ อ Content ที่ เป็ น ธี ม เป็ นแก่ น เดิ ม เลย ดั ง นั้ น เราสามารถเอา
ประสบการณ์ของเรารวม ณ ปั จจุบนั มันก็ 16 ปี กว่าแล้ว มันจะทาให้เราสามารถ
ที่จะ เขาเรียกว่า ผสมศาสตร์ ภาษาศิลป์ ส าหรับ พี่ ผสมศาสตร์คือ เอาศาสตร์
ต่างๆ มาผสมเข้าด้วยกัน แล้วผสมศิลปะในการสื่อสารหลายอย่างเลยนะ ทัง้ เรื่อง
การพูด การทาคลิปวิดีโอ การเขียน การจัด Event การทา Graphic Infographic
ต่ า งๆ มั น คื อ การผสมผสานกั น หมดเลย แล้ ว แต่ แ ก่ น ของ Content มั น คื อ
Education เหมือนกัน มันจะทาให้เราเข้าใจ อินกับมันอย่างลุ่มลึก เพราะถามว่า
จริงๆแล้ว ถ้าเปรียบของการศึกษาเป็ นเหมือนนา้ พี่ยังอยู่กับนา้ ตลอด แต่พ่ีแ ค่
เปลี่ยนภาชนะ ภาชนะเดิมเป็ นแบบหนึ่ง แต่ตอนนีเ้ ด็กใช้ภาชนะนี ้ พี่แค่เปลี่ยน
Packaging ของพี่ใหม่ ห่อรู ปร่าง เปลี่ยนรู ปทรงให้มันเข้ากับเด็กมากขึน้ แต่ขา้ ง
ใน มันคือนา้ อยู่ดี คือการศึกษาอยู่ดี
ผู้สัมภาษณ์: ตอนนีข้ องวิทยุจฬุ าฯ ยังมีรายการนีอ้ ยู่หรือเปล่า
ผู้ตอบ:
มีอยู่ค่ะ แต่เปลี่ยนแพทเทิรน์ เลย เปลี่ยนทุกอย่างคือ คนที่จะขึน้ มาเป็ น Speaker
ได้ ต้องมีความรูล้ กึ ในเรื่องนี ้ แต่พอเราก้าวออกมา จะเป็ นจะเป็ นเด็กใหม่ เด็กใหม่
จะทา Part เรื่องของการเอาอาจารย์มาติว คือตอนที่อยู่ประตูสู่ม หาวิทยาลัย มี
Part ของการติวด้วย เพราะตอนนีม้ ี Part การติว รายการปั จ จุบันนี ้ คือเราก็ ยัง
เป็ นพันธมิตรที่ดีต่อกัน เราจะเป็ น Consult ซึ่งกันและกันในแต่ละองค์กร คือ Part
การศึกษามันดีอย่างหนึ่ ง คื อมัน ไม่ ใช่ คู่แ ข่ง ไม่ ว่าเราจะอยู่ท่ีเก่า ที่ ใหม่ เราจะ
เชื่อมโยงทัง้ เรื่องของบุคลากร, คอนเทนต์, การแลกเปลี่ยนแนวคิด มันยังแชร์กัน
ได้ดังนั้นรู ปแบบของรายการทางวิทยุจุฬาฯ จะปรับเปลี่ยนไป ให้สอดคล้องกับ
บุคลากรที่เปลี่ยนมือมา ซึ่งอาจจะยังไม่ได้ Expert ในเรื่องของการศึกษานัก แต่ว่า
น้องสามารถทาได้คือเป็ นเหมือนดีเจ แล้วนาเข้าอาจารย์ท่ีกาลังติว แล้วเอาข่าว
เรื่องการศึกษา ข่าวรับตรงไหนมาเล่า แต่ว่า Part ที่ลงลึกใน Part ของการแนะ
แนว การค้นหาตัวตนการวิเคราะห์เชิงระบบ จะไม่ได้ทาใน Part นี ้ ในส่วนที่เก่านะ
ผู้สัมภาษณ์: เรีย กได้ว่ า ของพี่ นัด ท ามา 10 กว่ าปี นี ้ คื อ ผ่ า นการศึก ษามาทุ ก แบบเลย เขา
เรียกว่าการสอบเข้าตั้งแต่ Entrance Admission รับตรงๆ จนถึง TCAS อันนีข้ อ
สอบถามเพิ่มเติมในมุมมองของพี่ท่ีอยู่วงการมาค่อนข้างนาน ในแง่ของการศึกษา
ต่อ เด็ก Gen ต่างๆ มีความเปลี่ยนไปและแตกต่างมากน้อยขนาดไหนครับ?
ผู้ตอบ:
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ผู้ตอบ:

มุมมองของพี่ ที่มีต่อการเลือกของเด็ก จริงๆมันเปลี่ยนตาม Trend ของเด็กเลยนะ
เด็กไม่ได้เปลี่ยนแค่เรื่องของการเข้ามหาวิทยาลัย แต่เขามีแนวคิด มีขนบ มีวิธีการ
ของเขา แบบเป็ น ตัวของตัวเองมากขึน้ ดัง นั้น กรอบการเลื อกเข้าศึกษาต่อ ใน
ระดับอุดมศึกษา เมื่ อก่อนเลย หนึ่งคือจะเลือกตามแผนการเรียน เขาไม่ ได้คิด
อะไรมาก แต่เขาคิดถึงเรื่องของ Part การส่งต่อ เขาจะเสียดายอดีตของตัวเอง คือ
ว่าเมื่อเรียนแผนศิลป์ มา มันควรไปศิลป์ เรียนวิทย์มา มันควรจะไปวิทย์ แต่มันมี
คนที่เลือกนอกกรอบ เลือกแผนไหม? มี แต่ไม่ได้เป็ นนัยยะสาคัญ
ดังนัน้ เด็กไทยที่ผ่านมา อาจจะมีกลุ่มหนึ่ง ที่คน้ หาตัวเอง และเรียกได้ว่า
อพยพเป็ น พอรูส้ กึ ว่าถิ่นตรงนีม้ นั ไม่ใช่ เขาจะเตรียมการอพยพ เพื่อไปอยู่กลุ่มอื่น
มันมีนะ ในทุกการเลือกเข้ามหาวิทยาลัย จะสังเกตเลยว่า วิทย์จะอพยพไปศิลป์
เยอะแยะเลย ตอนเรียนวิทย์ ม.ปลาย สิ่งที่อยู่ในหัวของเด็กคือ เลือกแผนวิทย์มัน
ได้เปรียบในเรื่องการเลือกคณะ เขาเลือกตามความได้เปรียบชีวิต ตอน ม.ปลาย
เลือกวิทย์ เพราะมัน ได้เปรียบ เพราะอยู่มหาวิทยาลัย เรียนแผนวิทย์ มันเอาไป
เลือกคณะได้มากกว่าศิลป์ นี่คือความได้เปรียบ เราคุน้ ชินกับการเลือกแบบเรา
ได้เปรียบ เราไม่ได้คน้ หาว่า ตัวเราชอบอะไรหรอก เราเอาความได้เปรียบไว้ก่อน
ลงในสนามที่เราน่าจะมี โอกาสเป็ นผูช้ นะ พอเขาสอบติดปุ๊ บ เขาจะซิ่ วมากขึน้
เพราะว่าชีวิตจริงในการเรียนมหาวิทยาลัยแล้ว มันใช้ฐานคิดแบบนัน้ ไม่ได้แล้ว
เพราะว่ามันจะส่งต่อไปถึงการทางาน เดี๋ยวจะเริ่ม รู ส้ ึกว่า สมมุติถ้าฉันจะเรียน
วิทย์ต่อ 4 ปี จะตายอยู่แล้ว แล้วทางานอยู่ในห้องแลปอีก 40 ปี ตายแน่ เขาจะมา
ซิ่วกันมากขึน้
สองคือกรอบความคิดเห็นผูป้ กครองใส่ให้ ก็มีสว่ น คือพ่อแม่เป็ นอะไร ลูก
จะเป็ นมรดกของพ่อแม่ พ่อแม่อยากให้ลูกเรียนแบบนี ้ ลูกเป็ นทรัพย์สินหนึ่งของ
พ่อแม่ อัน นีม้ ี ในการเลือกรู ปแบบเก่าๆ เราจะเห็นว่าเวลาที่ Consult เด็กเลือก
คณะ ผู้ป กครองจะมี บ ทบาทสูง มาก เพราะว่าเด็ ก ม.ปลายยัง เป็ น เด็ ก ยัง อยู่
ภายใต้อาณัติการดูแล ในกรอบของพ่อแม่ ดังนั้นแล้วพอถึงเวลาชีวิต ม.ปลาย
คุณจะคิดยังไงก็ได้ แต่ตอนเลือกคณะ คุณพ่อคุณแม่จะเข้ามาทันที จะมีบทบาท
สาคัญ ในการเลือกคณะของลูกมาก อันนีเ้ ราจะต้องแก้เคสแบบ คุณแม่ยอมลูก
หรือลูกต้องยอมพ่อแม่เป็ นรายเคส บางครัง้ สิ่งที่พ่อแม่เลือกก็ถูก เพราะว่าท่าน
รูจ้ ักลูก บางทีลูกที่ไม่รูจ้ ักตัวเอง แต่บางครัง้ สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เลือกก็ผิด เพราะ
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ท่ า นเลื อ กคณะ เหมื อ นท่ า นจะเข้า ไปเรี ย นเอง จริง ๆคนเรี ย นคื อ เด็ ก แล้ว ก็
2 ปัจจัยนี ้ เป็ นปัจจัยหลักเลย
ปั จจัยที่ 3 คือเลือกตามๆกัน ตามกระแส ตามเพื่อน ตามสังคม ตอนนัน้
เขาคิดอะไร ทีนีพ้ อเรากลับ โลกมันกลับด้าน พอมันเปลี่ยนมาวันนี ้ ผูป้ กครองจะ
ไปอยู่ในสถานะของการเป็ น Supporter มากกว่า เด็กจะเริ่มมีแนวคิดของตัวเอง
เพราะว่าเขาจะไม่ทาตามขนบเดิม ที่บอกว่า 1-2-3-4-5-6 บางทีในขณะที่เด็กอยู่
ม.3 ม.4 เขาไปเจอโลกการทางานของเขาแล้วด้วยซา้ ดังนัน้ ถามว่าการเลือกคณะ
ใหม่ของปั จจุบนั เด็กจะเลือกตามคณะของตัวเองที่เป็ นความสนใจมากขึน้ แล้ว
จะไม่ ได้เลื อกเป็ นชื่อคณะแล้ว จะเริ่ม ใส่ใจแล้วว่าที่เรียนมา เอาไปใช้ทาอาชี พ
อะไรได้บา้ ง นี่คือแบบที่ 1 ที่หาสิ่งที่เอาไปใช้ แบบที่ 2 เด็กจะเลือกสิ่งที่เป็ นไลฟ์
สไตล์ของตัวเองมากขึน้ เพราะเด็กรุ่นนีจ้ ะอินกับตัวเอง มันเป็ นทั้งดีและเสียนะ
ข้อดีการอินกับตัวเอง มันทาให้เขาเหลาตัวเองได้ดีขนึ ้ แต่ขอ้ เสียคือเขาจะตกหลุม
ตกกับดักของตัวเองที่ไม่มองคนอื่น นอกจากคนที่ เขาเลือกจะมอง จะสังเกตว่า
เด็กรุ่นนี ้ เขาจะมีไอดอลของเขา แล้วเขาจะไม่มองไอดอลเขาอย่างรอบทิศ เขาจะ
เลือกมองมุมที่ มันมีผลต่อความรูส้ กึ ของเขา ดังนัน้ ในการเลือกคณะ บางทีเขาเขา
เลือกแค่จุดเล็กๆ ที่เขาชอบไลฟ์ สไตล์แบบคนนี ้ แต่งตัวแบบนี ใ้ นมหาวิทยาลัย
เลื อ กแล้ว เขารู ส้ ึ ก ว่ า ไลฟ์ สไตล์ เป็ น สิ่ ง ที่ เท่ ห์ น่ า หวงแหน ความชัด เจนของ
บุคลิกภาพ ทาให้เขาดูมีพืน้ ที่ ในโลกออนไลน์ เพราะอย่างที่บอกตอนต้นว่า โลก
มันเปลี่ยนด้าน มันเปลี่ยนจากโลกจริง เป็ นฉากหลัง โลกเสมื อนกลายเป็ นโลก
หลัก ที่เด็กจะใช้ชีวิตอยู่ ลองดูได้ว่า วันๆเด็กคุยกับคนนอก หรือคุยกับออนไลน์
มากกว่า ถ้าเด็กคุยกับออนไลน์ม ากกว่า แปลว่าชี วิตเขาอยู่บ นโลกเสมื อน จน
เสมือนจริง จนคิดว่ามันคือโลกแห่งความจริง ดังนัน้ ตรงนี ้ มันจะมีผลต่อทัศนคติ
การเลือกคณะ เช่น เลือกตามแฮ็ชแท็ก เลือกตามไอดอล การเลือกตามไอดอล
จริงๆจะบอกว่า เขาเลือกตามคนอื่นมันไม่ใช่ เพียงว่าไอดอลคือคนเปิ ดจุกตัวเขา
แต่เขาอธิบายตัวเขาไม่ถูก นึกออกไหม แต่เขาชอบแบบนี ้ มันชอบแบบนี ้ ก็มนั คือ
ไลฟ์ สไตล์เขาไง บังเอิญมันตรงกัน ดังนั้นการที่ผูใ้ หญ่ บางทีเหมือนมองว่า เด็ก
แบบเลือกตามคนอื่น จริงๆไม่ใช่ คนที่เขาเลือกตาม มันแค่เป็ นกระจก ที่บอกว่า
เขาอยากเป็ นคนๆนี ้ มันไม่ได้เขาอยากเป็ นคนอื่นหรอก แต่เขาอยากเป็ นเขาใน
แบบนี ้

229
ดั ง นั้น แล้ว การเลื อ กคณะในปั จ จุ บั น นี ้ เหตุ ผ ลมั น จะไม่ ซับ ซ้อ นเท่ า
เมื่อก่อน เด็กจะเลือกคณะได้เร็วมากเพราะว่าไม่ซีเรียส กับระบบการศึกษามาก
นัก บางคนเลือกไป ก็มองแล้วว่า ไม่ได้ทางานทางนีแ้ น่นอน แต่ตอ้ งเรียนให้มัน
จบๆไป แล้วเขาทางานจากอะไร จากอาชีพใหม่ท่ีเขาเห็น เขาเจอในโลกออนไลน์
ซึ่งมันไม่ได้มีอยู่ในมหาวิทยาลัยทุกอาชีพ เขาเลยคิดว่าเรียนไป แล้วเดี๋ยวค่อยไป
หาอาชีพใหม่ ที่เป็ นความรูจ้ ากโลกเสมือนคือ Google, YouTube, Club House,
Podcast, Spotify แล้วแต่ว่า เขาจะเลือกไปเอาตัวเองไปแปะไว้ในไหน แต่พวกนัน้
จะเป็ น มหาวิท ยาลัย ชี วิต ให้เขาไปเรีย นเติ ม เอา ดังนั้น Trend การเลือ กคณะ
ตอนนีเ้ ด็กไม่ได้คาดหวังว่ามหาวิทยาลัยจะให้อะไรเขามาก อันนีเ้ ป็ น Disruption
ที่มหาวิทยาลัยต้องรับ และแก้เกมกันอยู่นะ ดูจากอะไรไม่ได้พดู เลื่อนลอย ดูจาก
ยอดการที่ เด็ ก จบ ม.6 แล้วจะเข้า มหาวิ ท ยาลัย มี จ านวนลดลงอย่ างมี นัย ยะ
สาคัญ เด็กจบเท่านี ้ แต่เรียนต่อมหาวิทยาลัย มียอดต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญ
เมื่ อเที ยบกับ สถิติท่ี ผ่ านมา ดังนั้นแล้วจึ งเป็ น เหตุผลในการพูดคุยเรื่อง Digital
disruption นอกจากวงการสื่อ จะอยู่ในกลุ่ม Digital disruption วงการทาธุรกิจ
ร้านค้าต่างๆจะอยู่ใน Digital disruption หนึ่งในนัน้ คือ University มหาวิทยาลัย
เผชิญกับแรงกระแทกทางด้าน disruption ด้วยเหตุผลนี ้ เด็กไม่ได้อินว่า จะต้องได้
แบรนด์นี ้ ได้คณะนี ้ พออ่านเนือ้ หาแล้ว ก็มองว่ามันอาจจะไม่ได้ใช้ในการทางาน
ติ ด ก็ ติ ด ไม่ ติ ด ก็ ไ ม่ ซี เรีย ส แล้ว Trend ในการเลื อ กคณะ จะเริ่ม เลื อ กคณะที่
อธิบายว่า เขาจะได้เรียนอะไร มากกว่าให้เขาไปค้นหาเอง จะสังเกตว่าชื่อคณะใน
ปัจจุบนั นี ้ เริ่มจะชัดแล้ว สาขาจะบอกเลยว่าเรียนเพื่ออันนีเ้ ลย มันเป็ นอนุประโยค
ใน ชื่ อ ค ณ ะ เพื่ อจ ะบ อก กั บ เด็ ก ๆว่ า แก เข้ า ไป แก จะเจอ ป ระม าณ นี ้
เพราะว่าเด็กเขาง่ายค่ะ ยุคนีเ้ สพอะไรง่ายๆ เข้าใจเร็วๆ ถ้าต้องให้คนอะไรลึกๆ
เขาจะเลือกค้นแค่ สิ่งที่เขาสนใจเท่านัน้ อะไรที่เขาไม่สนใจ ถ้าตีกว้างๆคลุมเครือ
กด Next ไปก่อน อันนี ้ตรงกับ เขา เขาจะเลือก แล้วถ้าไม่ ตรงเดี๋ยวไปแก้ไขเอา
ข้างหน้า ไปเรียนออนไลน์เสริม เขาไม่ได้ฝากชีวิตเอาไว้กบั ปริญญา พี่รูส้ กึ แบบนัน้
นะ อาจจะจริงหรือไม่ จริงจัง แต่ว่าวิเคราะห์จากการที่ 1) สถิติเด็กที่มันหายไป
เพิ่มขึน้ 2) คนทาอาชีพ อาชีพเก่าตามที่เราเรียนจบมา มันเริ่มลดลงแล้ว หรือเด็ก
ปี 1 ตอนเลือกคณะ คณะนีบ้ ูมแค่ภายใน 4 ปี เอง คณะนีห้ ายไปแล้ว มันอาจจะ
ไม่ได้หายสนิท แต่มันถูกจากัดให้มีคนมีชีวิตอยู่ในตลาดแรงงานน้อยลง เพราะ
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ตลาดแรงงานมันแคบลง มันแคบลง แต่คนเรียนตอนปี 1 มันเข้าไปเท่านี ้ มันจบปี
4 ด้วยจานวนเท่านี ้ แต่ระหว่าง 4 ปี มันหายไป คือ ภาคของผูป้ ระกอบการ ที่มัน
ล้มหายตายจากไปด้วย Disruption ที่บอกว่าเรื่องของภาคธุรกิจ เผอิญว่า 3 Part
นี ้ มันมีส่วนเกี่ยวข้อง คือการทาอาชีพ ที่เจอ Disruption Part มหาวิทยาลัยเจอ
Disruption แต่มหาวิทยาลัยเป็ นคนส่งต่ออาชีพ เมื่ออาชีพเปลี่ยน มหาวิทยาลัย
เปลี่ยนมหาวิทยาลัยเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน มัน เป็ นวงจร มันคือ Cycle ของ
Disruption ที่มันเกี่ยวพันกัน ดังนัน้ พอตัวหนึ่ง เจอการหยุดชะงัก หรือเจอการล้ม
หาย หรือถูกดิจิทลั บางสิ่งบางอย่าง พรากอดีตของมันไป มันต้องเปลี่ยนตัวมัน แต่
มันไม่เปลี่ยนพร้อมกันไง ตลาดแรงงานไม่ได้เปลี่ยนพร้อมหลักสูตร หลักสูตรไม่ได้
เปลี่ยนพร้อมการศึกษา การศึกษาไม่ได้เปลี่ยนพร้อมครู ครูไม่ได้เปลี่ยนพร้อมเด็ก
พอมันต่างคนต่างเปลี่ยน มันจะเป็ นแบบ Gap เป็ นรอยต่อที่แบบว่า อย่างในปี 66
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนข้อสอบการรับเข้าแบบเต็มรูปแบบ เพื่อรองรับในเรื่องของ
สมรรถนะ เรื่องของ Skill มากขึน้ แต่ถามว่าวันนีโ้ รงเรียนเปลี่ยนหรือยัง มันจะเป็ น
วงจรเพราะว่าทาไมมหาวิทยาลัยเปลี่ยนข้อสอบการรับเข้า มหาวิทยาลัยบอกว่า
ก็ ต ลาดแรงงานเปลี่ ยน มหาวิท ยาลัย ต้องเปลี่ย น ท าไมต้อ งเปลี่ ย น เพราะไม่
สามารถป้อนบัณฑิตตรงกับตลาด พอมหาวิทยาลัยป้อนบัณฑิตไม่ตรงกับตลาด
ลูกค้าจะมีไหมคะ เด็กไม่อยากเรียน เพราะว่าเรียนไป ฉันก็ไม่เห็นได้งาน เพราะ
แบรนด์ของคุณ มันเริ่มสะท้อนแล้ว ตลาดแรงงานบอกว่า เด็กจบมาทาไม ไม่ตอบ
โจทย์เลย สะท้อนมาที่มหาลัย มหาวิทยาลัยก็แบบเราสอนอะไร ไม่เห็นตอบโจทย์
เลย ก็คัดเลื อกมาแบบนี ้ แล้ว โรงเรียนสอน มันจะย้อนกลับไป สุดท้ายไปแก้ท่ี
ข้อสอบ เพราะข้อสอบคือสะพานเชื่อม เด็กจะข้ามามหาวิทยาลัยได้ ต้องเดินข้าม
สะพาน สะพานที่ว่านีค้ ือข้อสอบ ถ้าทาข้อสอบได้ คือข้ามสะพานได้ เขาเลยเลือก
เปลี่ ยนข้อสอบ ถ้า ข้อสอบมันกรองเด็ก แบบที่ม หาวิทยาลัยต้องการ ก็จ ะข้าม
สะพานนีไ้ ด้ พอข้ามสะพานนีไ้ ด้ มหาวิทยาลัยจะสร้างสะพานใหม่ ส่งเด็กกลุ่ม
ให้กบั ตลาด คือภาพมันดูสวยงามว่า เราเปลี่ยนตามกัน
แต่ พ อย้อ นกลับไปคือ จุดตั้ง ต้น ของการข้ามสะพาน คื อตัวเด็ก เด็ก มี
ข้อมูลความรู ท้ ่ีจะข้ามสะพานนีไ้ ด้ไหม โรงเรียนเปลี่ยนการสอน เพื่อเติมทักษะ
ชีวิตให้เด็กหรือยัง พ่อแม่เข้าใจไหมว่า เรื่อง Skill เรื่องสมรรถนะเป็ นเรื่องที่จะต้อง
มี แบบข้อสอบแล้ว ในปี 66 เข้าใจและเปลี่ยนมัน หรือยัง นี่ค่ะ ถึงบอกว่า ทาไม
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ย้อ นกลับ ไป ท าไมถึ ง ชอบท าเรื่อ งการศึ ก ษา เพราะถ้าการศึก ษา มัน คื อ สิ่ ง ที่
เปลี่ยนโลก สุดท้ายแล้วเราไปบอกว่า เราเปลี่ยนตลาดแรงงาน แต่จริงๆแล้ว พอ
ย้อนกลับเห็นภาพใช่ไหมคะ แรงงานขอมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอข้อสอบ
ข้อสอบไปขอที่โรงเรียน โรงเรียนต้องมาเปลี่ยนวัดเด็ก แต่เด็กอยู่ในสังคมเดิม มัน
จะทาให้เราไปไม่พร้อมกัน แต่จะทาให้เด็กเข้าใจตรงนีไ้ ด้ เด็กจะพร้อมก้าวข้าม
สะพาน ไปทีละด่านๆ จนถึงวันที่เขาทางานได้
ดังนั้นการศึกษาคือจุดแรกเลย ที่เราจะต้องเข้ามาแก้ไขปั ญหานี ้ ดังนั้น
วันนีภ้ าพที่เราคุย เป็ นภาพของความหวัง แต่มันไม่ได้เกิดขึน้ จริง เด็กเลยรู ส้ ึกว่า
ข้อสอบอะไรอะไร เข้ามหาวิทยาลัยวุ่นวายจังเลย มีหลายรอบ ดังนัน้ ก็เรียนมันไป
ส่วนหนึ่ง แล้วอีกส่วนหนึ่งก็ไปเติมความรู ้ จากโลกเสมือน นี่คือกลุ่มที่ 1 ที่อธิบาย
มาทัง้ หมดอยู่ในกลุ่มข้อนี ้ คือเรียนมหาวิทยาลัยตามวาระที่มนั ต้องเป็ น แต่ความ
คาดหวังของความรูไ้ ปอยู่ท่ีโลกเสมือน ซึ่งมันจะเป็ นความรูท้ ่ีเขาดีไซน์ได้ ความรูท้ ่ี
เขาเป็ นศูนย์กลาง ความรูท้ ่ีเขากดปุ่ มเลือกมันได้เอง ไม่ใช่หลักสูตรเป็ นคนเลือก
ให้เขา ต้องยอมรับว่าหลักสูตรในการเข้ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะ
เป็ นคนสร้างหลักสูตร เด็กจะเลือกตาม แต่จริงๆ แล้ววันนีม้ หาวิทยาลัยไทยหลาย
ที่มาก เขากาลังเปลี่ยนนะ หมายความว่าคุณสอบติดเข้าไปคณะนี ้ คุณสามารถ
เลือก Cross สายได้เลย แพทย์ท่ีเรียนบางส่วนของวิศวะ เขาเป็ นแบบนัน้ แล้ว แต่
การสื่อสารให้เข้าใจ หรือกระบวนการในการเปลี่ยน มันไม่ได้เกิดจากทัน บางทีมนั
กาลังเปลี่ยน แต่ตอนนีค้ ณ
ุ อยู่ ม. 6 แล้ว เขากาลังเปลี่ยน แต่คุณไม่ทัน คุณก็เข้า
ไปด้วยระบบเก่าก่อนมันอาจจะไปทันตอน ม. 3-4 เป็ นต้น
ดั ง นั้น จะสัง เกตว่ า ทุ ก จุ ด การศึ ก ษาไทย คนที่ อ ยู่ ว งนอกจะบอกว่ า
การศึกษาไทยคร่าครึไม่ เปลี่ยน ที่อยู่วงใน พี่ ยืนยันว่าเปลี่ยน แต่องคาพยพมัน
ใหญ่ สมมุติมหาวิทยาลัยหนึ่งเปลี่ยน อีกมหาวิทยาลัยหนึ่งไม่เปลี่ยน มันก็เปลี่ยน
ภาพไม่ได้ถูกไหม มันมีมหาวิทยาลัยหนึ่งนาร่อง มหาวิทยาลัยเล็กๆก็อาจจะดูก่อน
ว่า พี่ใหญ่ เปลี่ยนแล้วสาเร็จไหม สาเร็จปุ๊ บจะมี Role Model เขาจะเปลี่ยนตาม
กัน คือทุกมหาวิทยาลัยกาลังเปลี่ยน เขาเองหนีตายจาก Disruption เช่นเดียวกัน
ดังนัน้ มันเป็ นสิ่งที่เชื่อมโยงกัน มหาวิทยาลัยหนีตาย เพราะเด็กมีความคิดแบบนี ้
ว่า เขาไม่ได้จะต้องพึ่งพาระบบมหาวิทยาลัยเสมอไป พี่ว่าข้อนีค้ ือตัวแปรที่เป็ น
การเปลี่ยนแปลงชัดเจน
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ส่วนเรื่องของภาคผูป้ กครองมีบทบาทไหม อันนีข้ ึน้ อยู่กบั แต่ละครอบครัว
มันไม่ได้มีนัยยะส าคัญ ว่าผูป้ กครองไม่มี บทบาทกับเด็ก มันไม่ใช่ขนาดนั้น มัน
ไม่ได้ถึงกับว่าเด็กไม่ฟังพ่อแม่เลย ไม่ใช่แบบนัน้ อันนีเ้ ป็ นขอให้เป็ นเรื่องปั จเจก ใน
มุม ของพี่ นะ เพี ยงแต่ ว่าเด็ กอาจจะกล้า Defense มากขึน้ ไม่ ได้เลือกตาม แต่
Defense แล้ว อาจจะยังต้องอยู่ภายใต้ความเห็นชอบ เพราะอย่าลืมว่า ค่าเทอม
ค่ า เรีย น เขายัง ไม่ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ ตัว เองได้ อาจจะต้อ งตกลงกัน เป็ น ราย
ครอบครัว ยังไม่คิดว่ามีบทบาท เพราะว่าพ่อแม่ลดความสาคัญ หรือพ่อแม่เพิ่ม
ความสาคัญ พี่คิดว่าสังคมไทย ยังเป็ นสังคมอุปถัมภ์ ยังเป็ นสังคมระบบครอบครัว
รากตรงนีข้ องเราน่ าจะยังคงอยู่ แม้ว่าเราจะเปลี่ยนแกนโลกมาที่ดิจิ ทัลแล้ว ก็
ยังคงอยู่ แต่สิ่งที่เปลี่ยนชัดคือ ข้อ 1 ระบบการพึงพาของเด็กเปลี่ยน เขาพึ่งดิจิทัล
อย่างชัดเจน อันนีม้ ีนัยยะสาคัญแน่นอน สังเกตได้เลยการบ้าน ที่ปรึกษาเป็ นโลก
เสมือนหมดแล้ว เป็ นคนในออนไลน์หมดแล้วนะคะ มันเลยทาให้เขาเลือกคณะ
จากคนที่เขาเคย Trust มาตลอด คือคนเสมือน ดังนั้นพอเลือกคณะเขาจะเลือก
ตามแบบนี ้ พอไปท างาน เขาก็ยัง อยากท างานอยู่กับ โลกแบบนี ้ อัน นี ้คือ สิ่ ง ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
ข้อ 2 คือคาว่า Trend เมื่อก่อนเป็ นแค่กระแสนิยมชั่วคราว แต่ปัจจุบนั นี ้
เป็ นสิ่งที่เด็กยึดเป็ นที่พ่ึง สังเกตง่ายๆ ถ้า Trend ทาอะไร เราไม่ทาจะรู ส้ ึกตกรุ่น
ถ้าเขาติดแฮชแท็กอะไร จะต้องอยู่ในแฮชแท็กนัน้ บางทีไม่ได้รูจ้ ริง บางทีไม่ได้อิน
จริง บางทีไม่ได้สนใจเรื่องนัน้ จริงๆด้วยซา้ แต่ว่า Trend มันมา ดังนัน้ แล้ว Trend
มีความสาคัญ มากสาหรับวัยรุ่น เขาจะไม่สามารถรับความรู ้สึกว่าเขาเป็ นคนที่
เอ้าท์ไ ด้เลย เขาโตมากับ ความไวของเทคโนโลยี ท่ี สูง มากๆ ภายในวัน สองวัน
อาทิตย์สองอาทิตย์ เขาตก Trend ได้เลย
ดังนั้น การเลือกคณะ การใช้ชีวิต การเข้ามหาวิทยาลัยของเขา เขาจะ
คานึง Trend มากๆ เขาจะพยายามระวังที่สุดว่า 4 ปี นี ้ เขาจะไม่กลายเป็ นคนตก
Trend คณะอะไร ที่จะให้เขายังอยู่ใน Trend อยู่ในความนิยมอยู่ในกระแสโลก
กระแสโลกในที่นี ้ มันไม่ใช่แค่โลกปั จจุบันแล้วนะ เมื่อก่อนโลกปั จจุบนั คือว่า เรา
จะทา STAT นะว่าอาชีพไหนมีรายได้สงู สุด อาชีพไหนเด็กนิยมเลือกที่สดุ วัดจาก
อะไร ก็ตอน Admission ไง คณะนีค้ นเลือกอันดับ 1-2-3-4-5 แต่ปัจจุบันนี ้ การ
เข้ามหาวิทยาลัย มันแบ่งเป็ นหลายรอบ เราไม่สามารถวัดได้ดว้ ยระบบกลางได้

233
ในปี หน้าก็ไม่มีระบบกลางแล้ว ยิ่งไม่มีตวั วัดเลย นึกออกใช่ไหมคะ ระบบกลางที่
เหมือน Entrance เหมื อน Admission ที่ใช้ขอ้ สอบเดียวกัน ทุกคนมาแข่งพร้อม
กัน และมันจะจับได้ว่าคณะไหนคนเลือกมากที่สดุ คณะไหนความนิยมมากที่สุด
เพราะว่ามันมีหน่วยงานกลางในการวัด มันไม่เหมือนรับตรง ที่แยกมหาวิทยาลัย
ใครวัด ถูกไหม ดังนัน้ พอมาเป็ นโจทย์นี ้ เลยทาให้ชดุ ข้อมูลที่ว่า คณะยอดนิยม มัน
ไม่จริง เพราะบางทีรบั ตรง คณะนิเทศนิยมมากเลย แต่เปิ ดรับตรงนิดเดียว ไปอยู่
รับกลางเยอะ พออยู่เยอะ คนเลือกเยอะ คนเก่งๆไปเลือก เลยบอกว่านิเทศนิยม
สุด ซึ่ง จริง ไม่ ใช่ วารสารธรรมศาสตร์ อาจจะเปิ ด รับ ตรงไปหมดแล้ว เด็ ก เก่ ง
หมดแล้วก็ได้ อันนีม้ ันเป็ นกลยุทธ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย ที่เขาแย่งเด็กพรีเมี่ยม
ของกันและกันเอาเอง อันนีเ้ ป็ นธรรมดา เป็ นการแข่งขันสมบูรณ์ ทุกคนก็มีสิทธิ์
เด็กจะเลือกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยก็เลือกเด็ก อันนีม้ นั เป็ นมาอยู่แล้ว
ดังนั้นข้อที่ 2 คือพี่ว่าเด็กเลือ กตาม Trend มากขึน้ Trend นี ้ ไม่ใช่เลือก
ตามคนอื่น ๆนะ เช่ น อีก 5 ปี คณะไหนมา เมื่ อก่อนเด็กไทยจะไม่ คิด ถึงอีก 5 ปี
คณะไหนมา เพราะอะไร เพราะวันนีก้ บั อีก 5 ปี มันคือวันเดียวกัน วันนีห้ มอดังยุค
เก่านะ อีก 10 ปี หมอก็ยังดัง หมอเรียน 6 ปี นะ ถ้าหมอตก Trend เมื่อไหร่ ตาย
เลยนะ เข้าปี 1 หมอ ดัง พอ 5 ปี หุ่นยนต์รกั ษาคนได้เมื่อไหร่ ปี ท่ี 6 หมอจบมานี่
เรียบร้อยเลยนะ ถือว่าออกจากตลาดได้เลย เพราะว่าหมอ AI เต็มหมดแล้ว แล้ว
ใช้หมอน้อยคน แล้วใช้ออนไลน์หมด การรักษาพยาบาลเป็ นแบบใส่กล้องได้เลย
หมอสามารถใส่ VR ที่ แว่น แล้วเห็ น ล าไส้คนไข้ เรีย บร้อยแล้ว คนที่ เป็ น ผู้ช่ วย
ผ่าตัดจะอยู่ไหน นี่คือยกตัวอย่างนะ ไม่ได้แปลว่า มันจะหาย เขาจะต้องศึกษา
Trend แล้ว ว่ า ต่ อ ให้ ห มอก็ เ ถอะ เพราะเขาใช้เวลาเรี ย น 6 ปี เขารอดไหม
สถาปั ตย์เรียน 5 ปี ภายใน 5 ปี ถ้าสถาปั ตย์หายเมื่อไหร่ ตายนะ จบมา 5 ปี ไม่มี
งานท า แต่เมื่ อก่ อนคุณ เรียนไปเถอะ เรียนหมอ 6 ปี เรีย นเบิ ล้ 8 ปี ก็ ได้ จบมา
ทางานเลย เรียนเฉพาะทางอีก 2 ปี ต่ออีก 2 ปี หมอก็ยงั อยู่กบั คุณ แต่โลกปั จจุบนั
นีม้ ันเร็วมาก เราไม่ รูเ้ ลยว่า 4 ปี ท่ี เราเรียน อะไรจะไป ดัง นั้น เด็ กจะคานึ งเรื่อ ง
Trend มาก ถ้าเกิดมี Trend มีกระแสเม้าท์มอยกันขึน้ มา ในโลกเสมือนของเขา
คือโลกออนไลน์ว่า อีก 3 ปี คณะนีจ้ ะไม่ มี สมมุติ นักดนตรีจ ะไม่ เหลือ สะเทือน
แน่นอน เมื่อก่อนอาจไม่ เชื่อ เพราะเขาไม่คิดว่าอะไร มันจะเร็วขนาดนั้น ยุคเรา
เป็ นไปไม่ได้หรอก แต่ยุคนีอ้ าทิตย์นึง ปิ ดร้านกันแล้ว นี่คือสิ่งที่เด็กเขาเห็นมาแล้ว
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ว่า ปี ท่ีแล้วยังไปเที่ยวร้านกาแฟเปิ ด 10 ร้าน วันนีไ้ ปทาไมเหลือ 1 ร้าน เขาเริ่มเห็น
ภาพ ของการจากไป ของบางสิ่งบางอย่างชัดเจน อย่างรุ่นเราจะเห็นการจากไป
ของเทป Cassette แต่กี่ปีคะกว่าเทปจะจาก
ผู้สัมภาษณ์: นานนะ ผมจาได้ว่าอนุบาลยังมีอยู่ เข้ามัธยมเสร็จ พอมามหาวิทยาลัย คือ CD
หายหมดแล้ว
ผู้ตอบ:
มัน จะใช้เวลานานค่ อยๆ หาย มี บ างกลุ่ม ไหม ยัง มี อยู่ แต่ค่ อ ยๆ หาย Floppy
disk, Drive A ที่เสียบเข้าช่อง PC เข้าไป อันนีห้ ายสนิท แต่ค่อยๆ เป็ น ค่อยๆ ไป
แต่ปัจจุบนั นี ้ อาทิตย์หนึ่งคือปิ ดร้านเลย อาทิตย์นึงธุรกิจนีก้ ็ลดความสาคัญลงไป
เลย อย่างนีเ้ ป็ นต้น นั่นแหละค่ะ เด็กก็จะเริ่ม แล้วเมื่อก่อนข้อมูลมันน้อย ปั จจุบนั
นีข้ อ้ มูลมันเยอะ คาว่า Trend ของเด็ก มันคือการหาข้อมูลกันมากขึน้ เมื่อก่อน
กว่าจะหาข้อมูลได้ ต้องรอคุยกับรุ่นพี่ รุ่นพี่ท่ีเรียนจบกลับมาแนะแนว เราถึงจะรู ้
ว่าคณะนัน้ จริงๆเรียนอะไร ก็จะมีประเพณีการแนะแนว เดี๋ยวนีม้ านั่งคุยกับรุน่ พี่ใน
มหาวิทยาลัย ด้วยออนไลน์หมดแล้ว Club house และกิจกรรมเรียนอะไร เข้ามา
นั่ง คุย กัน เลย มัน ไม่ รอรุ่นพี่ กลับมาโรงเรีย นมัน อีก แล้ว อย่างนีเ้ ป็ น ต้น ดัง นั้น
Trend ก็ จ ะเป็ น ปั จ จัย พี่ ว่าสิ่ง ที่ มี ผลเปลี่ย นแปลงอย่างชัด เจนส าหรับ พี่ คือ 2
เหตุผ ล ส่วนเรื่องแผนการเรียน เรียนอะไร มี อยู่บา้ งนิดหน่อย ยังไม่ ได้งานวิจัย
หรือตัวชีว้ ดั อะไรว่า มันจะไม่มีคนสนใจ แม้เราจะบอกว่าไม่มีแผนแล้ว แต่ทุกวันนี ้
เด็กก็ยงั มีแผนการเรียน สิ่งที่เราบอกว่ามันไม่มี จริงๆมันยังมี และสิ่งที่เราบอกว่า
ไม่มี ไม่เคยทา จริงๆมันทา นึกออกไหม ที่บอกว่าการศึกษาไทยไม่เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนค่ะ การศึกษาไทยแบบดีจังเลย ไม่มีแผนการเรียนแล้ว จริงๆก็ยังมีค่ะ ใน
ขาวมีดา ในดามีขาวอยู่เสมอ ยังเป็ นสิ่งที่ค่อยๆปรับ ค่อยๆเอานา้ ดีไล่นา้ เสียกัน
ต่อไปเรื่อยๆ
ผู้สัมภาษณ์: ถือว่าอันนีค้ รอบคลุมหลายคาถาม เมื่อสักครู่ท่ีพ่ีได้พูดถึงเรื่องปั จจัยต่างๆ แล้ว
ผมขอรวบคาถามเลย แล้วในความเป็ นบุคคลทัง้ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบนั อาจารย์
ไม่ว่าจะเป็ นไอดอลก็ตาม หรือว่าเป็ นคนที่มีช่ือเสียงในสาขานัน้ ๆ หรือว่าในสาย
งานอาชีพ นั้นๆ ก็ตาม คิดว่าองค์ประกอบของบุคคล ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย เป็ น
ปัจจัยไหม ที่จะทาให้เด็กเลือกเรียนคณะนัน้ ๆ ?
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ผู้ตอบ:

เป็ นปั จจัยสาคัญเลยค่ะ มหาวิทยาลัยหลายๆ แห่ง เดี๋ยวนีเ้ ริ่มมีศิลปิ นดารา เข้าไป
เลือกเรียน แล้วถ้าเราทากิจกรรมกับศิลปิ นดารา เอาเขามาชู มีผลต่อการเลือก
คณะมาก เพราะอย่างย้อนกลับไปตอนต้น เด็กเขาจะมีไอดอลของเขา ซึ่งไอดอล
ของเขา คือตัวเขานั่นแหละ ที่เขาอยากเป็ น เราต้องเข้าใจข้อนีข้ องเด็กให้ได้ และ
ต้องไม่มองว่า เขาไม่เป็ นตัวเอง แต่แค่เขายังเป็ นมันไม่ได้ แต่สิ่งที่เขาเลือกตาม
ใครมันกาลังบอกเรา เช่น เด็กชอบคนคนนีม้ าก มันแปลว่าเขาอยากเป็ นคนคนนี ้
ถ้ามีโอกาสถ้าทุกอย่างพร้อม เขาจะเป็ นคนคนนัน้ อย่างนีเ้ ป็ นต้น ดังนัน้ แล้วถาม
ว่าคนมีบทบาทไหม มีบทบาท เพราะมันเป็ นภาพจาลองในอนาคตของเด็ก ถ้าเรา
มองว่าเด็กที่เรียนแบบ ถ้าอย่างนัน้ เราแก้ปัญหาให้เด็กเป็ นตัวของตัวเอง คนพวก
นีก้ ็จะไม่มีความหมาย ซึ่งไม่ใช่ ถ้าเราเข้าใจ เขาไม่ได้ชอบคนอื่น ไปมากกว่าตัว
เขาหรอก ถ้าเขายังเป็ นมันไม่ได้ อาจารย์มีผลมาก อาจารย์ได้ไป Open House
เชื่อไหมคาว่ายังมีเด็กหลายคน ที่เลือกคณะเพราะประทับใจในวัน Open House
ซึ่งเขาลืมไปว่าวันที่เขาไปเรียนจริงๆ รุ่นพี่ Open House พวกนัน้ ไม่ได้อยู่ในชีวิต
ของเขาเลย แล้วอาจารย์ท่ีพูดเก่งๆ ที่มาเป็ นพิธีกร อาจจะไม่ได้สอนเขาเลย แต่มี
ความส าคัญ มากค่ะมันคือ First impression ถึงใช้คาว่า Open House คือการ
เปิ ด บ้าน การเปิ ดบ้านเป็ น On Ground ที่ ยังมี ผล เป็ นปั จ จัยส าคัญ ที่ จ ะสร้าง
ความรัก สร้างความประทับใจให้กบั เด็กมากมากๆ เราอย่าไปคิดว่าเด็กเขาจะอยู่
แต่ในโลกออนไลน์อย่างเดียว เราต้องไม่ลืมว่า ทุกคนยังเป็ นมนุษย์ เพียงแต่ว่า
สั ด ส่ ว นของชี วิ ต 80% อาจจะเป็ นออนไลน์ อี ก 20% เป็ นออฟไลน์ แต่ ถ้ า
การศึกษาที่ดีถ้าเราเอากฎพาเรโต (Pareto principle) มาใช้ กฎ 80 : 20 กฎพา
เรโตจะบอกว่า ให้เราทาแค่ 20 % เพื่อให้ได้ผล 80% ไม่ใช่ทาแต่ 10% เพื่อได้ผล
20% ถ้าเราเอากฎนีม้ ามอง เด็กเจอกับครู อาจารย์ เด็กเจอกับสิ่งมีชีวิตแค่ 20%
แต่ถา้ เราสร้าง Impact มันได้ มันคือ 80% เลยนะ 80% ที่ทรงพลังมาก เรายังเชื่อ
เพราะว่า 20% ของการเจอคนที่ประทับใจทรงพลังมากเจอกันทางออนไลน์ ทาไม
เด็กยังต้องเสียเงิน เพื่อซื อ้ บัตรดูศิลปิ นเกาหลี เอาง่ายๆถ้าเราบอกว่าออนไลน์
สาคัญหมด จะไม่มีคนจ่ายเงิน เพื่อไปจับมือกับ BNK คือคุณเห็นเขาทางออนไลน์
ได้ ไม่ ต้ อ งเอาอะไรหรอกค่ ะ เอายุ ค แค่ มี ห ลิ น ปิ ง หลิ น ฮุ่ ย ถ่ า ยทอดสดกั น
ตลอดเวลา ท าไมคนยัง ไปสวนสัตว์ ทาไมคนไม่ ดูแค่ Reality ตอนมี บ้านเดอะ
สตาร์ บ้านอะคาเดมี่ เราดูเขา 24 ชั่วโมง แต่ทาไมเวลาดูเขาออกคอนเสิรต์ เรา
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จะต้องไป นี่คือมนุษย์ค่ะ นี่คือ Humanity เบือ้ งต้นเลย คือมนุษย์ท่ยี งั ไงฉันก็ตอ้ งมี
เพียงแต่แค่ว่า มนุษย์ใช้เวลาส่วนใหญ่ ไปกับออนไลน์ คือ 80 % ของชีวิต เราต้อง
ท าให้ 20 % มี ค วามหมาย แล้ว พอเราไม่ ไ ด้จับ สัง เกตมัน เราเลยไม่ รู ้ว่ า มัน มี
ความหมาย แต่พ อวัน ที่ เลือกคณะเราได้คุยกับ เด็ ก พี่ ผ มอยากไปคณะนี ้ ก็ ไป
Open house มา เลื อ กไม่ ได้เลย 3 มหาวิ ท ยาลัย นี ้ เรีย นเหมื อ นกัน แต่ ถ้า ไป
Open House มหาวิทยาลัยนี ้ ประทับใจ เขาจะเลือกมหาวิทยาลัยนัน้ เพราะว่า
เขาไม่ ส นหรอกว่า หลัก สูต รจะมี วิ ช าอะไร เข้าใจไหม แต่ เขาประทับ ใจ ความ
ประทับใจยังใช้ได้อยู่ สินค้าออนไลน์ เหมือนกัน ไม่เคยเห็ นของกล้าซือ้ เชื่อ ชอบ
ดูแล้วดูมีชีวิตชีวา อย่างพิมรี่พายไม่ตอ้ งโฆษณาสรรพคุณเยอะ เขาขายชีวิต ขาย
ไลฟ์ สไตล์ของเขา เข้าถึงง่ายเหมือนกัน แต่อันนั้นเขาเจอกันในออนไลน์ แต่เชื่อ
ง่ายๆว่าพิมรี่พายไปปรากฏตัวที่ไหน คนก็ยังกรีด๊ ก็เพราะว่าคนยังต้องการ 20%
ของพลัง
ดังนั้น คิ ด ว่าครู อาจารย์ มหาวิท ยาลัย คื อ 20% ของกฎพาเรโต พี่ ให้
คะแนนตรงนัน้ มาก แล้วถ้าเราไม่เข้าใจ เราไม่ให้ความสาคัญ เราคิดว่าทุกอย่าง
ต้องอยู่บนออนไลน์หมด โดยคุณไม่ได้ถามเด็กว่า เขาโหยหา สิ่งมีชีวิตแค่ไหน แต่
เขาขอให้มนั น้อยลง เพราะเวลาของเขาเขาชอบออนไลน์ไง เหมือนอย่างนีเ้ ด็กคง
ไม่อยากจะคุยกับพ่อแม่ เขาต้องการพ่อแม่มาก แต่อย่าอยู่กบั เขาทัง้ วัน ขอ 80 %
นีอ้ ยู่กบั ออนไลน์ เล่นเกม ดูโซเชียลมีเดีย แต่ 20% ขอให้มีคณ
ุ ค่า ไปเที่ยวด้วยกัน
แค่นิดเดียว เราต้องให้ความสาคัญกับ 20% ไงคะ เขาเรียกว่าน้อยได้มาก
ผู้สัมภาษณ์: เหมื อ นตอนนี ้เด็ กเริ่ม สนใจคุณ ค่ ามากกว่า คื อไม่ ใช่ แค่ 20% ของชี วิต เอาไป
เสียเวลาที่เด็กไม่สนใจ ถ้ามันทาให้เด็กรู ส้ ึกว่า แฮปปี ้กับการได้อยู่ 20% ในโลก
Reality มัน จะท าให้เด็ กรู ส้ ึกประทับ ใจ และเป็ น คุณ ค่ าของเด็ กอย่างนี ้ ใช่ ไหม
ครับ?
ผู้ตอบ:
ถูกต้อง กฎนีห้ มายถึงว่า เราใช้เวลากับมันแค่ 20% แต่เราจะได้ผลสัมฤทธิ์ 80%
แต่มองโลกออนไลน์ท่ีเด็กอยู่ 80% มันอาจจะสร้างความสาเร็จให้เด็กแค่ 20 % ก็
ได้ แต่เขาพอใจที่จ ะเอาเวลาไปใช้กับมัน มันคือความพอใจ เราพอใจกับอะไร
เหมื อนกับที่ เราบอกว่าเราไม่ มี เวลาดูแลแม่ เราไม่ มี เวลากินข้าว ถ้ าแปลจริง ๆ
แปลว่าคุณไม่ได้ให้ความสาคัญ ถ้าคุณให้ความสาคัญ กับอะไรคุณจะให้เวลากับ
สิ่ งนั้น ดังนั้นคาว่าไม่ มี เวลา มัน แปลว่าไม่ ได้ให้ความส าคัญ แต่มันเป็ นแค่ค า
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สวยๆ ที่ท าให้เราดูไม่ มี ความผิด เช่ น ไม่ มี เวลาอ่านหนัง สือ ไม่ มี ใครไม่ มี เวลา
เพี ย งแต่ ว่ า คุ ณ จั ด เวลาให้ กั บ อะไร การจั ด เวลามั น ถู ก ออกแบบ มาจาก
ความสาคัญ ที่ส่งั ไปในสมอง สมองมันก็จะเลือกเอาไป คุณเอาเวลาไปใช้กบั เล่น
เกม แต่บางคนบอกไม่มีเวลาเล่นเกมเลย มัวแต่อ่านหนังสือ อดล่า Item เลย ก็
เพราะว่าคุณ ให้ความสาคัญกับหนังสือไง คุณถึงให้เวลากับมัน ดังนั้น 20:80 นี ้
หมายถึงว่า เราสามารถทาให้ครู อาจารย์ มหาวิทยาลัย เป็ นเวลาแค่ 20% ในชีวิต
เด็ก แต่เราทาให้เกิด Impact 80% ได้ เพราะเด็กตอนนี ้ เขาชอบเจอน้อย แต่ตอ้ ง
เจอนาน อยู่ในใจเขานานๆ เพราะโลกเขา เขาเจอคนเยอะมากนะคะ วันๆเขาดู
คลิปเขาเห็นหน้าคน พี่ๆคุยกับคุณ เขาว่าเจอคนวันละกี่คนที่อยู่ บนโลกออนไลน์
แคสเกมบ้าง เขามี Data เยอะมาก แต่อย่าลืมว่า Data พวกนัน้ มันเหมือนกันหมด
แคสเกมๆ แต่พวกนั้นคือ 80% ในชีวิตเขา แต่คนเป็ นๆ รุ่นพี่คนนีเ้ ดินแบบนี ้ มัน
โคตรเท่ห์เลย เจอในเน็ตอีกแบบหนึ่ง เจอตัวจริงแค่สะบัดผม พูดแบบนีเ้ ลย แอ
คแบบนีเ้ ลย โคตรชอบเลย นั่ นมันแปลว่า โคตรอยากเป็ นเลย แต่เป็ นไม่ ได้ แม่
ไม่ ให้แ บบพี่ แต่ โคตรอยากเป็ น เลย Idol มัน แปลว่าโคตรอยากเป็ นคนนั้น เลย
จริงๆมันไม่ได้แปลว่ารักคนนัน้ นะ คุณลองไปมองเขาลึกๆจริงๆ เขาแค่อยากเป็ น
คนนัน้ มันเป็ นการชดเชยของสิ่งที่เขาเป็ นไม่ได้ ในความต้องการทางจิตใจของเขา
ดังนั้นพอเราเข้าใจตรงนี ้ ถ้าเราช่วยสนับสนุนให้เขาได้เป็ นหรือมันจะทาให้เขา
วิเคราะห์ได้เลยนะ เด็กที่มีพฤติกรรมแบบเสพคนดาร์กๆ ชอบความโจร ชอบความ
ดิบ พ่อแม่ตอ้ งเริ่มสังเกตแล้วว่า ลูกมีอะไรดิบอยู่ ในตัว ทาไมถึงอินกับคนแคสเกม
ที่รุนแรง ใช้คาหยาบได้ขนาดนั้น เขามีอะไรที่เชื่อมถึงกัน บางคนพูดเพราะมาก
เลย เพราะจริงๆคืออยากพูดไม่เพราะ หยาบมาก แต่ชีวิตจริงมันทาไม่ได้ เขาชอบ
ไอดอลแคสเกมที่หยาบมาก โครตหยาบเลย แต่เขาก็มีความยัง้ คิดว่า เขาหยาบ
ไม่ได้
สรุปคือมีบทบาท และมีความสาคัญมาก รักควรให้ความสาคัญ เพียงแต่
ว่าส่วนนีพ้ อมันเจอวิกฤตโควิดเข้ามา มันเลยทาให้ม นุษย์ไม่ค่อยได้เจอกัน แต่
เดี๋ยวมนุษย์จะต้องกลับมาเจอกัน เราไม่มีทางที่จะยอมอยู่ หลังกรอบโทรศัพท์กนั
ตลอดชีวิตหรอก เดี๋ยวนีว้ ฒ
ั นาการทางการแพทย์ มันจะมีอะไรทาให้เราได้เจอกัน
เหมื อ นอย่างตอนนีเ้ ราใส่แมส เราก็เจอกันได้บ่ อยขึน้ แล้ว เมื่ อ ก่อ นต้องกัก ตัว
เดี๋ยวนีแ้ ค่ปิดจมูกก็เจอกันได้ ไม่แน่นเกินไปก็พอไหว วัดอุณหภูมิหน่อย ก็กรองกัน
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ระดับ หนึ่ ง โควิ ด คนติ ด กัน เยอะกว่ า เมื่ อ ก่ อ นด้วย แต่ ค นออกมาจากบ้า นกัน
หมดแล้ว เราไม่ถูกขังอยู่แล้ว มนุษย์มนั จะเป็ นแบบนัน้ จะมีวิธีการเอาตัวรอด มัน
จะหา Solution ได้เสมอ โดยไม่ตอ้ งรอภาครัฐ มันจะมีวิธีการคุม้ ครองตัวเองระดับ
หนึ่ง ดังนัน้ ความประมาณนีค้ ่ะ พี่ตอบรวมทัง้ ความเป็ นมหาวิทยาลัย ความเป็ น
ครู ความเป็ นคน ความเป็ นมนุษย์แบบพวกเรา พี่ ให้ความสาคัญ 20% แต่คุณ
ต้องโน้ตด้วยว่าเป็ น 20% ที่พ่หี วังผล 80
ผู้สัมภาษณ์: การที่ PR ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยต่างๆ ออกมาทางสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือ
สื่อต่างๆ ผ่านวิดีโอ หรือภาพต่างๆ ที่ตอนนีท้ ุกๆ มหาวิทยาลัย ก็พยายามเข็นกัน
ออกมา พี่ว่าภาพลักษณ์ต่างๆ ทางด้าน PR ต่างๆ มันช่วยให้เด็กตัดสินใจเลือก
เรียนมากน้อยขนาดไหน หรือว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ PR มา ก็เทียบไม่ได้กบั การที่เด็ก
ไป Open House จริงๆ?
ผู้ตอบ:
ต้องแยกเป็ น 2 ส่วน ถ้าเรามองกฎ 20:80 เหมือนเดิม ส่วนนัน้ คือส่วน 20 แต่ PR
คือส่วน 80 เพราะเด็กอยู่ในนั้น ถ้าคุณไม่ทา PR โลก 80% ของเขา ที่เขาใช้ชีวิต
อยู่ จะไม่มีเรา แล้วถ้า 20% นัน้ เราไม่เข้าเป้า คือคุณไม่อยู่ในใจเด็กเลยนะ เพราะ
คุณมีเวลากับเขาแค่ 20% ในการจัดงาน Open house คุณจะมั่นใจได้ไงว่า คุณ
จะจัดงานแล้วชนะใจเด็ก สิ่งที่มหาวิทยาลัยไทยทาคือ ต้องทาทัง้ 2 ภาค ภาค 20
% เรามี เวลาเจอกันน้อย ต้องเข้าเป้า ทา 20 ต้องได้ 80 แต่ภ าคที่เป็ น ออนไลน์
ภาคที่เป็ นการทาคลิป นั่นคือการเข้าไปในโลก 80% ของเวลา ที่เด็กใช้ชีวิตอยู่
โอเค 80% คนอื่นมันอาจจะเต็มไปด้วยเรื่องไร้สาระบ้าง มีสาระบ้าง แต่เราต้อง
เข้าไปแย่งพืน้ ที่ค่ะ ต้องไปแย่ง Market Share แบ่งเอามาจากการ์ตนู แบ่งมาจาก
เกม มาดูคลิปเราสักกี่เปอร์เซ็นต์ ต้องสร้าง Market Share ในโลกดิจิทัลของเด็ก
ไม่งนั้ 80% ของเขาไม่มีเราเลย แล้ววัน Open House วันนัน้ เขาไม่ว่างมาหาเรา
แต่เขาไปมหาวิทยาลัยอื่น จบ เราเป็ นศูนย์เลย
ดังนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การทาคลิปออนไลน์ต่างๆ เป็ นปั จจัยสาคัญ
หนึ่ง ที่เป็ นการเปิ ดประตูให้เด็ก เพราะว่าเด็กอีกหลายคน ไม่ได้ว่างที่จะไป Open
House พร้อมกันนะคะ ถามว่า Open House ต้องแยกก่อนว่า Open house มี
ผลต่อการเลือกคณะไหม มี แต่เด็กทุกคนไป Open house หมดไหม ไม่นะ คนละ
เรื่อง ว่าเรามองจากอะไร ถ้ามองจาก Part การจัดงาน Success ค่ะ การจัดงาน
Open house แต่ถ้ามองจาก Part เด็ก ทุกคนเลือกคณะแล้ว ชี วิตนีไ้ ม่ เคยขาด
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Open house เลื อกคณะไม่ ได้ ไม่ ใช่ น ะคะ เขาเลือกคณะได้ด้วยวิธี อ่ืนของเขา
ดัง ที่ ก ล่าวมาแล้ว ออนไลน์บ้าง ดูม หาวิท ยาลัย นี ้ป ระทับ ใจ ดาราเรีย นที่ ไหน
Trend คืออะไร เช่น โลกข้างหน้ามหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์ Trend เรื่องหุ่นยนต์มี
อะไร เอาเข้าไปในนัน้
ผู้สัมภาษณ์: แล้วจากทั้งหมดที่กล่าวมาครับ ในมุมมองของพี่ คิดว่า อาชีพ ของพี่เองนั้น หรือ
ตามเว็บไซต์ต่างๆ ที่ออกมาแนะนาน้องๆ พี่คิดว่ามีปัจจัยหรือส่งผลต่อการเลือก
เรียนมหาวิทยาลัยไหม ขนาดไหนครับ?
ผู้ตอบ:
ส่งผลมาก เพราะเด็กใช้ชีวิตอยู่กับคนออนไลน์ ชีวิตของเขา เขาต้องการคนที่ไม่
ต้องให้เขามองตา ไม่ตอ้ งให้เขาเปิ ดกล้อง ต้องยอมรับนะว่า เด็กรุ่นใหม่ ไม่ชอบ
ระบบความสัมพันธ์แบบใกล้ชิด ครู เรียกไปนั่งคุย 2 คนอึดอัดมาก มากกว่าที่จะ
คุยแบบเปิ ดกล้อง ปิ ดกล้อง เขาเริ่มคุน้ ละ เพราะเขาคุยกับเพื่อนแบบนี ้ ดังนัน้ ถาม
ว่า พอเราทา Content ตอนนีก้ ลับเข้ามาสูค่ าว่าแกนโลกใหม่ แกนโลกใหม่ท่วี ิ่งบน
โลกดิ จิ ทัล ท าไมถึ ง ต้อ งเปลี่ ย นแกนโลกใหม่ เพราะพฤติ ก รรมการบริโภคสื่ อ
เปลี่ยนไป ดังนัน้ แล้วเมื่อพฤติกรรมของ User เปลี่ยน คนที่ทาทางด้านทาสื่อต้อง
เปลี่ยนตาม ดังนัน้ มีผลอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยไหน หรือทาไมพี่ถึงทางานกับทรู ป
ลูกปั ญญา เหตุผลนีเ้ ลยค่ะ เพราะว่าทรูปลูกปั ญญา แขวน Content เอาไว้ในโลก
ที่เด็กใช้ชีวิตอยู่ และเราไม่อยากให้โลก 80 % ของเขา มันได้ผลแค่ 20 ไง ถ้าเด็ก
80% ใช้ชีวิตในเวลาของเขา 80 % ของเขาอยู่กบั โลกออนไลน์ แล้วเขาเจอสิ่งที่มนั
ไม่ดีในนัน้ แน่นอนผลลัพธ์ชีวิตเขาคือ 20% คือใช้เวลาเยอะ แต่ผลลัพธ์น้อย แต่
ถ้าไหนๆ เขาจะต้องอยู่ในโลกนีแ้ ล้ว แล้วในโลกออนไลน์มนั มี Content การศึกษา
แล้วเป็ นเครื่องมือช่วย เว็บไซต์ดา้ นการศึกษา มีส่วนช่วยเด็กเยอะมากนะคะ เป็ น
ที่พ่ึง เด็กไม่อยากโทรหาครู เพราะครู มันคือความสัมพันธ์แบบเก่า ที่ตอ้ งพูดคุย
ต้อ งฟั ง บางที “ก็ เธอเป็ น อย่ า งนี ้ไ ง แล้ว จะมาเอาอะไรฮะ” แต่ ว่ า ถ้า เป็ น โลก
ออนไลน์ มันไม่มีแล้วเธอ ก็บอกแล้วไง รู ง้ ี ้ ฉันว่าแล้วไงว่า คนอย่างเธอ มันไม่มี
เรื่องพวกนี ้ คนออนไลน์เขาไม่รูจ้ กั เด็กจะกล้าคุยกับคนที่ไม่รูจ้ กั เขา เพราะมันจะ
ไม่มีอดีตของเขามาด่าเขาซา้ พี่ท่ีคยุ ทางออนไลน์ไม่รูอ้ ดีตเด็กเลยนะ จะไม่จะไม่มี
คาเลยว่าแบบ กล้าเลือกนะหมอ แต่ครู น่ีมีสิทธิ์ หนูยังซ่อมชีวะไม่ผ่านเลยนะ แต่
บางทีเด็กเขาอยากได้คนนอก คนที่ไม่ตอ้ งมารูท้ นั เขาเยอะ เขายังอยากซ่อนตัวอยู่
ในอดีตที่เคยขีเ้ กียจ ที่พ่ีออนไลน์เปลี่ยนชีวิตเด็กได้เยอะมาก เพราะว่าเขาไม่ถ า
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โถมด้วยอดีตของเด็ก เขาจะบอกว่า คุณ จะต้อง How to 1-2-3-4 โดยเราไม่ สน
อดี ต ของคุณ สตาร์ท เท่ า กัน เราไม่ รู ้ มี ค น 2 คนมาคุย กับ เราทางออนไลน์ว่ า
อยากเป็ นหมอ เราไม่รูห้ รอกว่า คนไหนเรียนเก่งกว่าใคร แต่เราจะบอกเขาว่า Hoe
to สู่หมอคือ 1-2-3-4-5-6 ถ้าคนเรียนไม่เก่ง มันทาได้ครบ และ Active มากกว่า
มันก็ติดหมอไง
นี่คือออนไลน์ทาหน้าที่นี ้ คือพาเด็ก Move on ออนไลน์คือการ Move on
อย่างเดี ยว จะไม่ ม านั่ง แบบว่า 4 พฤติ ก รรมที่ ท าให้คุณ สอบไม่ ติ ด คุณ ไม่ ติ ด
เพราะอย่างนีไ้ งดี ดีแล้วล่ะ ก็ทาอย่างนีไ้ ง เธอจะได้ไม่สอบติด มันไม่ใช่มนั จะแบบ
ว่า 10 วิธีเปลี่ยนจากคนขีเ้ กียจ ให้กลายเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัย , 7 วิธีอ่าน
หนังสือแบบคนขีเ้ กียจ, ขีเ้ กียจยังไงให้สอบติด นี่คือ Move on ไม่มาบอกว่า หนู
เป็ นคนขีเ้ กียจหรือเปล่า นี่คือสิ่งที่พ่อแม่กับครู ทาก็ตื่นอย่างนีไ้ ง ก็ตื่นสายไง แต่
ออนไลน์จะบอกว่าตื่นสายอย่างไร ให้อ่านหนังสือทัน ทาไมออนไลน์ตอ้ งตัง้ หัวข้อ
แบบนัน้ เพราะว่าเขาตัง้ ตาม Keyword มาจากสิ่งที่เด็กมันหาใน Google เพราะ
เด็กสมัยนีม้ ันชื่อ Google มันชอบ Google เขาก็ดวู ่าเด็กค้นหาคาว่าอะไร เขาแค่
เขียนเรื่องที่เด็กมันต้องการ แต่พ่อแม่ ก่อนสอนลูกไม่เคยหาว่า Google ที่ลูกเข้า
ไป เขาคุยเรื่องอะไร พอเราสอนแบบเรา เราทาแบบเรา ชุดข้อมูลเรา มันเลยไม่ไป
ถึงเด็ก แต่สื่ออนไลน์ท่ีมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กได้ เราถึงต้องมีสื่ อออนไลน์นา้ ดี
เยอะๆไง เพราะว่ามันทรงอิท ธิ พ ลมาก มัน เป็ น Influencer จริง ๆ คาสมัย ก่อ น
Influencer ยังไม่ได้สาคัญมาก แต่คานีส้ าคัญมาก เขาเลือกศึกษาพี่ทางออนไลน์
เยอะแยะมาก เขามี Mentor ออนไลน์ คอร์สออนไลน์ขายค่า Mentor คือดูแล
ชีวิตคน ขายกันเป็ นอาชีพก็มีนะ รับสมัครมา เดี๋ยวเราจะดูแลคุณ ตัง้ แต่การเลือก
คณะ เป็ น Mentor ส่วนตัว เหมื อนพี่เลีย้ งนางงามเลย เป็ นธุรกิจที่ Consult กัน
อย่างนี ้ เปิ ดกล้องมา วันนีท้ าอะไร เลือกคณะ แล้วก็บรรยายเปิ ดด้วย Zoom ให้
เด็กดูสไลด์หน่อย มันก็จะประมาณนัน้
ผู้สัมภาษณ์: ถือว่าได้ Overall ของการรับเข้าของปั จจัย ต่างๆพอสมควรเลยครับ เดี๋ยวจะเจาะ
มาโฟกัสที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว สาหรับพี่มีความเห็นอย่างไร ต่อ
มุมมองของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มองว่าเป็ นวิทยาลัยที่โอเคไหม แล้วมี
จุดเด่น จุดด้อยอย่างไรที่แตกต่าง หรือด้อยกว่ามหาวิทยาลัย หรือสาขาทางด้าน
นิเทศศาสตร์ การสื่อสารของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ครับ?
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ผู้ตอบ:

ข้อเด่นก่อน แบ่งเป็ น 2 กลุ่มนะ จุดพี่มองว่าเด่นคือ เป็ นคณะที่ตอบโจทย์ Trend
ถ้าเราเปรียบคณะที่ใกล้เคียงกับคณะนี ้ ถ้าเป็ นคณะใด คณะหนึ่งเลย ก็จะได้เรียน
แค่บางสาขาของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สมมุตินิเทศศาสตร์ จะเด่นใน
เรื่ อ งภาพยนตร์ แต่ ถ้า พี่ พู ด ถึ ง เรื่ อ งธุ ร กิ จ ออนไลน์ ธุ รกิ จ ไซเบอร์ ก็ ค งจะเป็ น
บริห ารธุ รกิจ ที่ต้องเอาศาสตร์นี ้ม าใส่ ถ้าเป็ นเรื่องของการจัดท าทางด้านการ
สื่ อ สาร คื อ จะใช้ค าให้คุณ สรุ ป ง่ ายที่ สุด คื อ เป็ น คณะที่ บูรณาการศาสตร์แห่ ง
Communication ตาม Trend พี่มองแบบนี ้ คือบูรณาการแปลว่า เขายามาให้เด็ก
เห็นแล้ว เด็กไม่ตอ้ งคิดว่า เรียนนิเทศไปทาอะไร แต่เขาบูรณาการมาให้แล้ว โลกนี ้
มันหนีไม่พน้ เรื่องการเงิน เขามีทางด้านการสื่อสาร ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ เรื่อง
ของการสื่อสารทางด้านการเงินของเขา เด็กก็จะไม่ตอ้ งไปเรียนบริหารธุรกิจ ซึ่ง
การเงินการธนาคาร เป็ นศาสตร์หนึ่ง ที่ส่มุ เสี่ยงจะ Disrupt เขาไม่กล้าเรียน แต่ว่า
โลกของการเงินวันนี ้ มันไม่ใช่น่ งั เคาน์เตอร์ท่ีธนาคาร เราจะสื่อเรื่องนีอ้ อกไปยังไง
แค่ช่ือเรื่อง มันก็ชวนให้เด็กรูแ้ ล้วว่า Trend ตอนนี ้ ต้องคุยกันเรื่องเงิน นี่คือข้อที่ 1
นะ
ข้อที่ 2 เขามี Part เรื่องการท่ องเที่ ยวด้วยใช่ ไหม มี Part เรื่องสุขภาพ
ด้วยใช่ไหม คุณเห็นไหมว่านี่คือ Trend นี่คือสิ่งที่ มศว Research มาแล้ว สุขภาพ
ขึน้ Trend โลกมาหลายปี ต่ อ เนื่ อ งแล้ว ปี 2021 สุข ภาพคื อ Trend โลก Trend
ใหญ่มาก ในคาว่า Trend คือกระแสที่คนพูดถึงเรื่องเดียวกัน และถ้าคุณเข้าใจว่า
คนทั้ง โลกกาลังสื่ อสารเรื่องสุขภาพอย่างไร และคุณ เรียนทางด้านการสื่อสาร
ทางด้านสุขภาพ นี่คือคุณเอามันไปทากินได้เลย
ดังนั้น ข้อดี ข้อที่ 1 คือเขาบูรณาการมาให้เรียบร้อย อ่านชื่ อสาขาเห็ น
ภาพ นิเทศศาสตร์เรียนไปทาอะไร อ๋อ! เรามีสาขาสาขา แล้วนีท้ าอะไร อ๋อ! ต้อง
ขุด Next Step เด็กมันขีเ้ กียจกด แต่อนั นีช้ ่ือคณะมายาว คือคุณอธิบายมาเลย ใน
มุมมองที่ตอนแรกที่ คณะนีเ้ ปิ ดตัว พี่ว่าโคตรรุ นรังเลย ตั้งชื่ออะไร ในเวลาไม่กี่ปี
คณะนีโ้ คตรตอบโจทย์เลย เพราะคุณเอาความรุงรัง มันกลายเป็ นความสัน้ ไปเลย
เพราะว่าคุณมีคาที่ยาวขึน้ แต่คาที่ยาวขึน้ มันสัน้ มาก เพื่อใช้อธิบายว่าคุณเรียน
อะไรทั้งหมดได้ เข้าใจไหม ก่อนหน้านั้นมันรุ งรัง มันยาว คนเขาต้องรู อ้ ยู่แล้วว่า
คณะนิเทศ คณะศิลปกรรม แต่วนั นีม้ นั ไม่ตอบโจทย์ว่า เรียนศิลปกรรมมันทาอะไร
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มันใช้ทาอะไร มันอยู่ใน Trend อะไร คุณลองไปดูสาขา เพราะเวลาพี่แนะแนวเด็ก
เราจะต้องช่วยเด็กดูสาขาด้วย คือสาขามันชัด พี่ไม่ตอ้ งจาชื่อมันนะ ความว่ามัน
เอาภาพยนตร์ไปใช้ทาอะไรบางอย่าง มันเอาคอมพิวเตอร์ไปทาเกี่ยวกับธุรกิจ
ออนไลน์ ธุรกิจไซเบอร์ได้ เราสามารถสื่อสารการค้าการขาย การทาธุรกิจ ทางาน
มีเดีย เราสามารถเป็ นศิลปิ นจิตรกรที่วาดภาพ ที่มันขายได้ในโลกออนไลน์ พี่ ดู
สาขาย่อยๆ ของเขา พี่เห็นอาชีพ นี่คือข้อที่ 2 พี่เห็นอาชีพ หลังจากที่พ่ีเรียนคณะนี ้
ซึ่งคณะในปั จจุบนั คือชื่อที่ถูกออกแบบมาตัง้ แต่ยคุ อดีต มันไม่รูว้ ่าอาชีพอะไร เช่น
เรียนเศรษฐศาสตร์ อาชีพอะไร เรียนพาณิชย์และการบัญชี อาชีพอะไร ถ้าคุน้ ชัด
คือ อาชีพนักบัญชี ผูต้ รวจสอบบัญชี และอาชีพอื่นอะไร เรียนนิเทศศาสตร์อาชีพ
อะไร เข้าใจไหมวันนีค้ นเขาจะมองเรื่องอาชีพ เพราะอาชีพมันไม่ได้ถกู เรียกเป็ นชื่อ
อาชีพ อาชีพมันจะย่อยๆ ย่อยๆ ลงไปอีก จากคณะนี ้ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม มันมองเห็นอาชีพ 1) บูรณาการ 2) มองเห็นอาชีพ 3) มันอยู่บนแกนโลก
ใหม่ คณะอะไรที่มีคาว่า “ดิจิทัล ไซเบอร์ ออนไลน์” ไม่ได้เป็ นชื่อคณะ ก็ตอ้ งเป็ น
ชื่อสาขา ไม่เป็ นชื่อสาขา ก็ตอ้ งเป็ นชื่อวิชา เพราะว่าถ้าไม่มีพวกนีเ้ อาท์เลย นิเทศ
ศาสตร์ก็ตอ้ งเป็ นนิเทศศาสตร์ และ New media การออกแบบ และผลิตสื่อดิจิทลั
เราจะมาบอกว่าเรียน Broadcasting วิทยุ Radio and Television Broadcasting
ตายเลยนะ พี่บอกเลยว่า นิเทศศาสตร์ท่ีไหนขึน้ จั่วว่า “วิทยุ” วิทยุอะไร โทรทัศน์ดู
กันกี่คน มันถูกเรียกว่า Media แล้ว มันไม่ใช่ television นะ ไม่ใช่ Radio แล้ว มัน
ไม่ใช่ Magazine มันไม่ใช่ฟิลม์ มันเป็ นเรื่องอะไรที่ตอ้ งอยู่บนออนไลน์ หรือไม่ตอ้ ง
ออนไลน์หรอก อยู่บนโลกดิจิทลั
ดิ จิ ทั ล ไม่ ใ ช่ แ ค่ อ อนไลน์น ะ ดิ จิ ทั ล คื อ การเล่ น แร่ แปรธาตุ ไ ปได้ทุ ก
แพลตฟอร์ม และทุก Channel เพราะดิจิทัลหมายถึง เอาออกวิทยุได้ดว้ ย ออก
คลื่นวิทยุดว้ ย Radio ก็ออก ทีวีออก แต่ตอ้ งออกทางออนไลน์ได้ดว้ ยไม่ใช่คาว่า
ดิ จิ ทั ล แ ป ล ว่ า อ อ น ไล น์ น ะ อ อ น ไล น์ เ ป็ น สั บ เซ ต ห นึ่ งข อ ง Digital ซึ่ ง
Broadcasting เป็ นสับเซตหนึ่งของดิจิทัล ดิจิทัลคือเชื่อมโยง วิ่งข้ามกันไปกันมา
ได้ เหมือนเส้นรุง้ เส้นแวง ที่ตดั กันไปมาบนแกนโลก แล้วมีจุดนัดพบกันที่จุดต่างๆ
นี่คือคาว่าดิจิทัล ต้องไม่ นิยามดิจิทัล แปลว่าออนไลน์ ดังนั้นการทาภาพยนตร์
ยังคงอยู่ เพราะเราสามารถชมภาพยนตร์ได้ทงั้ Netflix ออนไลน์ ไปโรงภาพยนตร์
แม้แต่การขโมยดู แอบเสิรช์ ดูในเว็บปลอม มันอยู่บนแกนโลกใหม่สนิ ้ ดังนัน้ พี่ว่า 3
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ปั จ จัย คือ 1) การบูรณาการข้ามศาสตร์ เอามารวมเอาไว้ 2) มองเห็นอาชีพ ใน
สาขานี ้ 3) อยู่บนแกนโลกใหม่ เป็ นคณะที่ตอบโจทย์แกนโลกใหม่ ที่วิ่งบนโลก
ดิจิทลั
ผู้สัมภาษณ์: แล้ ว อย่ า งที่ พ่ี บ อก 3 จุ ด นี ้ มี จุ ด ด้ อ ยอื่ น ที่ พ่ี เ ห็ น ไหมว่ า ถู ก Disrupt หรื อ สู้
มหาวิทยาลัยอื่นไม่ได้ ?
ผู้ตอบ:
ความนิยมสะสม เราต้องยอมรับว่า ฐานคนส่วนใหญ่ของประเทศ เราชอบพูดว่า
โลกนีเ้ ป็ นโลกคนรุ่นใหม่นะ แต่ลองนับหัว ประชากรส่วนใหญ่คือ Aging Society
คือผูส้ ูงอายุ เด็กบอกผมเก่ง ผมเป็ นเจ้าของธุรกิจ นายจ้างของคุณคือคนรุ่นเก่า
ทัง้ หมด เด็กที่บอกว่า ตัวเองเป็ นตัวตน ถ้าตัวตนสุดโต่งที่เข้ากับสังคมไม่ได้ ทาง
รอดของคุณมีทางเดียวเลยนะ คือคุณต้องทาอาชีพอิสระ ที่เป็ นทางของคุณ คุณ
จะกลับเข้าสู่สงั คมไม่ได้ เพราะคุณต้องไม่ลืมว่า คนในสังคมคือคนรุ่นเก่า และนี่
คือสิ่งที่เราให้ความคิดกับเด็กว่า อยากเป็ นตัวของตัวเอง จนมันแปลว่า คุณไม่
ยอมเข้ากับคนอื่น หรืออยากเป็ นตัวของตัวเอง จนคนอื่นไม่ยอมรับในตัวคุณ นั่น
ไม่ใช่การเป็ นตัวของตัวเอง นั่นคือคุณเป็ นคนไม่มีคนคบ และคุณคือคนที่สงั คมไม่
ยอมรับ แต่คนที่เป็ นตัวของตัวเอง เขาจะใช้สไตล์ของเขา ทาให้สงั คมยอมรับ นี่คือ
ความต่าง ไม่ใช่สไตล์ของตัวเอง เพื่อเป็ นตัวเอง แล้วไม่มีใครยอมรับ หรือเป็ นแค่
คนยอมรับเฉพาะกลุ่ม ที่มองด้านเดียวกัน เห็นด้านเดียวกัน คาว่ายอมรับ ต้อง
ยอมรับใน Mass นะ คือในภาพกว้าง 360 องศา เข้าใจได้ว่า ใครเห็นก็ เก่ง ใคร
เห็นก็เจ๋ง ไม่ใช่ว่าต้องคนคิดแบบนี ้ เหมือนแบบนี ้ แบบนีเ้ ท่านั้น ถึงจะชมว่าคุณ
เก่ง ถ้าแบบนัน้ คุณจะอยู่ได้โลกที่แคบมาก ซึ่งโลกปั จจุบนั มันเป็ นโลกที่กว้างมาก
และแคบมาก มันเป็ นโลกที่ไกลมาก และใกล้มาก มันซ้อนกันอยู่ เข้าใจไหม เรา
อยู่ไกลกันมาก แต่โคตรใกล้เลย แค่วิดีโอคอลกัน แต่บา้ นที่อยู่ใกล้กัน เหมือนคน
อยู่คนละบ้านเลย ไกลกันมาก คือโลกปั จจุบนั มันมีความไกล ความใกล้ซอ้ นกัน
ในหลายมิติมาก มันมีความแคบคือ คุณสามารถเรียนรูท้ ุกเรื่องได้หมด แบบแคบ
เลย แต่ความที่มนั มีอะไรให้เรียนรูม้ าก จนโลกมันกว้าง จนคุณหาอะไรไม่เจอ คุณ
เข้าใจไหม โลกปั จจุบนั มันเป็ นแบบนัน้ มันเหมือนแบบเฮ้ย! โลกนีอ้ ยู่ง่ายๆ ไม่นะ
อยู่ยาก เฮ้ย! โลกปั จจุบันนีอ้ ยู่ยาก ไม่ อยู่โคตรง่ายเลย มันอยู่ท่ีการปรับตัวและ
Mindset ของคนๆนัน้ มากๆ
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ดังนัน้ คาถามคือว่า ถ้าสังคมมันยังคิดกันแบบนี ้ แล้วจุดอ่อนของคณะเรา
คืออะไร ความเชื่อเดิมความคุ้นเคยเดิม ความนิยมเดิม ซึ่งเขามีเจ้าหลัก อย่าง
นวัตกรรมสื่อสารสังคม หากพูดถึงสาขาในเรื่องของการวาด การออกแบบ มันก็มี
ศิลปกรรมที่ยึดพืน้ ที่ ศิลปกรรม จิตรกรรม มันมีหลายสาขา ที่แบบเป็ นเจ้าใหญ่
เจ้าใหญ่พวกนีม้ ีรุ่นพี่ มีพ่ีเบิม้ มี Partner ที่วางรากฐานทางธุรกิจอยู่แล้ว ระบบรุ่น
พี่ รุน่ น้อง เขาจะเชื่อกับคนที่เป็ นลูกน้องของเขา ความรักสถาบัน มันยังไม่ได้หมด
ไป รุ่นพี่ยัง Train รุ่นน้อง รุ่นน้องยังดึงคน อย่างนีเ้ ขาเรียกว่า Spoil System เป็ น
หลักที่เป็ นรากของสังคมไทยนะ ถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี คืออีกเรื่องหนึ่ง แต่เราเป็ น
Spoil System นี่คือระบบอุปถัมภ์ พี่ ดูแลน้อง พ่อดูแลแม่ หลวงพ่อดูแลหลวงพี่
หลวงพี่ดูแลลูกศิษย์วดั เรายังเป็ นอยู่ ไม่ว่าเราจะอยากจะกล้าพัฒนายังไง แต่เรา
ยังมี รากของความเป็ น Spoil System เอาไปใช้ในทางที่ผิด คือระบบอุปถัม ภ์ท่ี
เป็ นระบบใต้โต๊ะ คือคอรัปชั่น คอรัปชั่นรากมันจริงๆ ก็คือ Spoil System สนิทกัน
รูจักกันช่วยหน่อย พี่ช่วยผม ผมจ่ายเงินให้พ่ี นึกออกไหม อันนีเ้ อาไปใช้ในทางที่
ผิด แต่ถา้ เอาไปใช้ในทางที่ถูกคือ พี่ช่วยน้อง ดึงกัน ดันกัน ดังนัน้ 1) เราเป็ นคณะ
เกิดใหม่ ถ้าเทียบกับเจ้าถิ่นเดิม อาจจะมีความไม่คนุ้ เคยของพ่อแม่ ถ้าพ่อแม่บอก
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเรียนอะไร พ่ อแม่ จ ะพูดแบบนีเ้ ลย เขาจะเก็ ท
มากกว่าที่วารสารนิเทศหรือศิลปกรรมเรียนอะไร แต่เด็กรุ่นนี ้ ก็สื่อสารไง สื่อสาร
ทุกเรื่องเลยแม่ ที่มันมี อยู่ในสังคม สังคมอยากสื่อสารอะไรหนูจะสื่อสารมันให้
หมดเลย ถ้าวันนีส้ งั คมสื่อสารเกม ผมก็จะสื่อสารเกมออกไป
หัวใจของคณะนีค้ ือ เน้น Communication คือเน้นคาว่า การสื่อสาร และ
สื่อสารอะไรย่อยออกมา แต่อนั นีค้ นรุน่ เก่าอาจจะไม่เข้าใจ ซึ่งบังเอิญคนรุน่ เก่า มี
ส่วน มีผล และเป็ นปั จจัยหลัก ในการเลือกคณะของคนรุ่นใหม่ ทั้งการ support
เงิน support แนวคิด support งาน จะมีส่วนที่แบบ ทาให้ไม่คนุ้ ไม่รูจ้ กั พี่มองแค่
ประเด็นนีน้ ะเพราะพี่มองว่า ในการทางานจริงๆ ระบบการต่อทีม ต่อแก๊งยังมีอยู่
จริงในการทางาน รู ม้ ือคุน้ เคยว่า มหาวิทยาลัยนีจ้ ับกับแนวไหน อย่างที่มาจาก
วารสารธรรมศาสตร์ ผลิตจากวารสารธรรมศาสตร์ โอเค มันคงจะเรียนมาแนว
แบบนีก้ ับเรา Test กันนิดหน่อย เอ้ย !ได้ว่ะ แต่ถ้าไปเจอมหาวิทยาลัย อื่น เรียน
อะไรมาวะ ใช่หรือเปล่า ความเชื่อมั่น เวลาเราเชื่อเรา เราเจอเขาครัง้ แรก เราจะ
เชื่อเขาได้ไง เราเชื่อเขาจากอะไร ภูมิหลังไง แล้วเด็กพวกนีจ้ ะต้องไปทางานกับ
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คนที่มีภูมิหลังในแก๊งเก่า คือแก๊งศิลปกรรม แก๊งนิเทศศาสตร์ แก๊งวารสารศาสตร์
แก๊ งสื่ อสารมวลชนเดิม ที่ เขามี ช่ื อคณะที่ ติดตลาดอยู่แล้ว เช่ น สื่อสารมวลชน
เชียงใหม่ แข่งกับพวกแก๊งนี ้ แต่คณ
ุ ไม่ใช่นิเทศ วิทยาลัยสื่อสารสังคม มันไม่ใช่แค่
นิเทศ มันมีนิเทศเป็ นส่วนหนึ่งของของอันนี ้ ประมาณนัน้ ดังนัน้ จุดขาย เราก็ตอ้ ง
ขายความหลากหลาย แต่ในความหลากหลาย ความชัดเราจะน้อยกว่า ชัดใน
ภาพ สาหรับคนเก่า
ผู้สัมภาษณ์: แล้วถ้าอย่างนี ้ ในเรื่องของหลักสูตรอย่างที่พ่ีได้บอกว่ า มันดีตรงที่ ชื่อ หลักสูตร
สาขา มันก็บอกชัด และแล้วเป็ นการบูรณาการ อยากสอบถามว่า ความเห็นต่อ
หลักสูตรทั้งหมดโดยรวม ยังสามารถใช้แบบนีไ้ ปได้ต่อไหม หรือว่าควรปรับใน
อนาคต เพื่ อ รองรับ การ Disruption หรือ ว่า ยัง ไงดี เพราะว่า เดี๋ ย วนี ้ จากที่ เคย
สัมภาษณ์ ในบางเว็บไซต์ เขาบอกว่า มันสามารถหาออนไลน์ได้ เด็กอาจจะไม่ได้
สนใจขนาดนัน้ ด้วย เพราะว่าบางอย่างเด็กสามารถเรียนแบบ Traditional แล้วมา
เรียนคอร์สออนไลน์ เอาใบเซอร์ แล้วไปสมัครงานได้ อันนีพ้ ่ี นัด มี ความเห็น กับ
หลักสูตรของเราว่ายังไง?
ผู้ตอบ:
พี่มีความคิดว่า ควรผสมสิ่งที่มนั ไม่มีในโลกออนไลน์ มันเป็ นข้อดีขอ้ เสียคือว่า ชื่อ
คณะของเราตอบโจทย์ในเรื่องของดิจิทัล แต่เวลาที่ตอบโจทย์ ในเรื่องเดียวกัน
เวลาเสิรช์ Engine ทางานปุ๊ บ มันจะเจอคนเหมือนเราเต็มไปหมด คือแปลว่าถ้า
จะเรียนเรื่องดิจิทัล จะมีคอร์สที่เป็ นคอร์สออนไลน์ต่างๆ แทบจะเหมือนเราเลย
การออกแบบ การเขียน มันคือการเอาอะไรที่เรียนเป็ น Certificate ได้ ซึ่งเรียน
ไม่กี่วนั จบ หรือเรียนออนไลน์ดว้ ยซา้ มาขังเด็กเอาไว้ในมหาวิทยาลัยถึง 4 ปี เขา
จะรูส้ ึกว่านานไปหรือเปล่า ในเมื่อเรียนเขียนมัลติมีเดีย 2-3 วัน จับปากกาเขียน
กันเป็ นหมดแล้ว เขาต้องใช้เวลานาน เพื่อเรียนสิ่งที่เขาไม่ได้อยากเรียน ในวิชา
ย่ อ ยๆพวกนี ้ห รอ ดัง นั้น สิ่ ง ที่ คิ ด ว่า ควรจะเสริม เติ ม คื อ พยายามขาย Course
syllabus ให้มากกว่านี ้ ไม่ใช่แค่ช่ือ เพราะถ้าแค่ช่ือ เราจะเจอการทับกันของคอร์
สออนไลน์ แต่ถา้ ในย่อย เขาจะมองเห็นความแตกต่างเลยว่า ทาไมเขาต้องใช้ 4 ปี
เช่น เครื่องมืออุปกรณ์เรามีให้เด็กใช้มากมาย เวลาเราไปเรียนในโลกออนไลน์ เรา
จะมีแค่มือถือเป็ นหลัก ซึ่ง Quality มันไม่ได้ ในการทางานจริงๆ เราต้องชูให้ความ
ต่างๆตอนนี ้ พี่ ชูอะไรในนิ เทศาสตร์ คือ พี่ท าเกี่ ยวกับ Part Education ก็ ทา แต่
Part ทางด้านของความเป็ นนัก นิเทศศาสตร์ ที่พ่ีตอ้ งสื่อสาร พี่เป็ นอาจารย์สอน
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มหาวิทยาลัยด้วย ในเรื่องของนิเทศศาสตร์ สิ่งที่เราจะสื่อสารกับเด็กคือ ถ้าทุกคน
เป็ นสื่อมวลชน เป็ นนักสื่อสารมวลชนได้หมด ต้องยุบคณะ เข้าใจไหม คือถ้าคนที่
มีโทรศัพท์มือถือ แล้วบอกว่า ตัวเองเป็ นสื่อมวลชนได้ เราต้องยุบคณะเลย แล้ว
เราจะชูว่าอะไรที่เราต่างกันกับสื่อโซเชียล อะไรที่มันต่าง ซึ่งมันหาเจออย่าง เช่น
จรรยาบรรณ เช่นเรื่องของคุณ ภาพเช่นในเรื่องของสังกัด ที่มันจะเสริม ส่ง เสริม
Quality อีกหลายอย่างเลย ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับในประเด็นวันนี ้ พี่จะไม่ลง detail
แต่พ่ีแค่จะแชร์ว่า เราเอาสิ่งที่มันต่างออกมาใช้ อันนีเ้ ช่นเดียวกัน การขังเด็กไว้ 4
ปี คุณ ขัง เขาไว้ด้วยอะไร คุณ มี Lab ปฏิ บัติ ก ารที่ เจ๋ งทัน สมัย มาก คุณ มี ระบบ
เครือข่ายที่ส่งต่อ เข้าไปยังตลาดแรงงาน คุณมีระบบการส่งไปฝึ กงาน ได้ใกล้ชิด
ได้ทางานจริงกับรุน่ พี่ หรือคนที่มีประสบการณ์ตรง พวกนีบ้ อกเลยว่าออนไลน์ไม่มี
ออนไลน์สุดท้ายแล้ว ก็ขายของของตัวเอง ปลายทางที่สุดของเขาเลยนะ คือการ
ขายคอร์ส ขายของ และอาจจะมี Product แทรก เด็กเข้าไปเรียน เขาจะรูเ้ อง แต่
ความเป็ นมหาวิทยาลัย มันมี แต่ ให้เต็ม ๆ มันไม่ มี ใน Agenda เลยความเคลียร์
ความโปร่ง ใสของเรา ที่ ให้เด็ กเอาไปใส่ Product อะไรของตัวเองก็ ได้ เราไม่ มี
Product อะไรยัดให้เลย แต่คอร์สเรียนออนไลน์หลายๆ คอร์ส สุดท้ายเลยนะ มัน
จะมี Product ยัดไส้ ลองไปดูได้ มันจะมี Product โน้นนีซ้ ่งึ มันไม่ใช่ Product ของ
เด็ก
ดังนัน้ ถามว่าในการสื่อสาร มศว สื่อสารตรงนี ้ 1) คือตอบโจทย์เรื่องของ
โลกดิ จิ ทัล แล้ว แต่ สิ่ ง ที่ อ ยากให้เสริม เพิ่ ม เติ ม คือ คุณ ต้อ งเอาโลกของความมี
ชีวิตชีวา ที่ชวนเด็กใช้ชีวิตอยู่ให้ชัดเจนขึน้ ไม่อย่างนัน้ ศาสตร์ท่ีคณ
ุ มี เขาเรียนได้
จากคอร์สออนไลน์ทงั้ หมด แล้วเด็กชอบความสัน้ ใช้เวลาน้อ ยเขาจะเกิดคาถาม
ว่าทาไม 4 ปี ตอ้ งมาอยู่ มศว คุณต้องโชว์คาว่าไลฟ์ สไตล์ 4 ปี มศว มันเทพแค่ไหน
มันเท่หแ์ ค่ไหน คุณจบคอร์สออนไลน์กบั จบ มศว. Value ต่างกันอย่างไร ต้องโชว์
สถาบัน นิ ย ม ต้อ งโชว์ Value ทางสัง คม และโชว์ค นที่ ส ร้า งความส าเร็จ แล้ว
ย้อนกลับมาให้เห็นภาพ เพราะว่าตอนนีบ้ ุคคลสร้างความเป็ น Influencer ทาง
โลกออนไลน์กัน ค่ อ นข้างจะเยอะ ถ้า เราไม่ มี ค นแบบนี ้ไ ปแข่ ง กับ เขาเลย คน
ออนไลน์ พี่ ไม่ รูน้ ะว่า เป็ นใคร มาสอนคอร์สออนไลน์ใครวะ ในใจที่เราเรียนมา
ทางด้านนิเทศ กล้าดีน ะมาสอนคอร์ส ออนไลน์ใครวะ พอไปดูป ระวัติ เขาเคย
ทางานทางด้านสื่อจริง คือเขาดึงเอาการทางานของเขามาสอนต่อ เติมที่เด็กจะ
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เป็ นลูกทีมเขา แต่ว่าความเป็ นมหาวิทยาลัย คุณสามารถส่งเขาไปในฝึ กงานใน
แกรมมี่ ไ ด้ไหม คุณ สามารถปั้ น ให้เขาเป็ น ยูทู บ เบอร์โดยคุณ จั บ ยู ทู บ เบอร์ม า
ล้อมรอบตัวเขา เพื่อจะ Trend เขาได้ไหม อันนีค้ ือสิ่งที่หาไม่ได้ในคอร์สออนไลน์
ความเป็ นครูกบั ศิษย์ จะสื่อสารนัยยะ ของการส่งต่องาน เราจะสื่อสารครูกบั ศิษย์
ในแง่ ของความรัก ความอบอุ่น อย่ างเดี ย ว ก็ ใช้ไม่ ได้ใน Trend นี ้อี ก นะ ความ
อบอุ่นสาคัญ
แต่เสริมนิดหน่อย อาจจะต้องเสพติดที่ทาให้เขาได้ประโยชน์ และความ
เป็ น ครู กับศิษ ย์ ความเป็ นสถาบันให้อะไร ที่ง่ายที่สุดคื อ ให้เครือข่าย คุณ ต้อง
สื่ อ สารว่ า การเข้า มาเป็ นหนึ่ ง ใน Connection ของ มศว คุ ณ ต้อ งวาดภาพ
Connection ให้ได้ ซึ่งภาพนี ้ นิเทศ จุฬาฯ วาดได้แข็งแรงมาก การที่คณ
ุ เข้าไปใน
นิเทศ จุฬาฯ คุณจะมีระบบรุ่นพี่ รุ่นน้อง ส่งต่อ ดึงงาน เขาสร้างภาพของเขาไว้ชดั
มากว่า จะต้องต่องาน ต่องานกัน อันนีค้ ือแข็งแรงมาก และแทบจะ Take Over
บริษัทแกรมมี่แล้ว เพราะว่าอะไร เพราะรุ่นพี่เขาสร้างจากตรงนัน้ ไง เขาก็จะยังต่อ
เส้นใยนี ้ คุณต้องหาเส้นใยของ Connection นีใ้ ห้เจอในเส้น มศว
แล้วอันนีจ้ ะเป็ นภาพที่เด็ก ถ้าเรียนออนไลน์ เขาไม่มีโครงข่าย มศว ต้อง
สื่ อสารว่า ระบบโครงข่ายระบบ Connection โครตส าคัญ ในแกนโลกใหม่ มัน
เหมือนภาพ ที่เราทาเป็ น simulate ของดิจิทัล ที่จะเป็ นวงกลม แล้วเป็ นเส้นเชือก
เป็ นวงกลม เป็ นเส้นเชื่อมต่อกันเป็ นโครงข่าย อย่างไม่รูจ้ บ นี่คือสัญลักษณ์เวลา
ทาด้วยดิจิทลั เราจะสื่อภาพนีใ้ น Infographic ทัง้ หมด ที่เป็ นคนเชื่อมกันไปเรื่อยๆ
เด็กโตมากับภาพนี ้ มศว ต้องจิม้ เลยว่า ตัวเองเป็ นปุ่ มแต่ละปุ่ มที่เชื่อมโยงด้วย
อะไรได้บา้ ง ปุ่ มนีค้ ือเครื่องมือ มีอาจารย์ มีเครือข่าย มีรุน่ พี่ มีงาน มีๆๆ แล้วมันจะ
ตีกลับพวกคอร์สออนไลน์ได้ทงั้ สิน้ มันเป็ นดาบ 2 คม ที่ช่ือของคุณมันไปซา้ มันไม่
มี ค อร์ส สอนนิ เ ทศเห็ น ไหม แต่ มั น ก็ แ ยกเอาสิ่ ง หนึ่ ง ของนิ เ ทศมาเลย เช่ น
คอร์สเขียนบท เอาสิ่งย่อยๆในนิเทศมาแยก แต่ของคุณ แยกมาตั้งแต่เป็ นคณะ
เป็ นสาขาเลย มันจะไปทับกับ คอร์สย่อยของคนอื่น คุณต้องดึงตรงนีก้ ลับมา ภาพ
ย่อยคุณชัด แต่สิ่งที่คณ
ุ ไม่ชดั คือภาพใหญ่ พวกนิเทศวารสาร ภาพย่อยไม่ชดั แต่
ภาพใหญ่ เขาชัด ไม่มีใครสนใจว่า จบวารสาร ธรรมศาสตร์ สาขาอะไร วารสาร
ธรรมศาสตร์ คือวารสาร ธรรมศาสตร์ พี่จบวารสาร ธรรมศาสตร์ พี่คือ วารสาร
ธรรมศาสตร์ แต่ของคุณวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาย่อยคุณคือคนละ
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โลกเลย คุณไม่มีส่วนที่มัน Intersect มันจะทาให้ภาพของคุณเป็ นภาพเดียวกัน
ทับกัน เพราะคุณบูรณาการมาแล้ว มัน เป็ นข้อดี ข้อเสีย ความเป็ นบูรณาการของ
คุณ ทาให้ภาพย่อยคุณชัด คือคุณ สื่อสารเศรษฐศาสตร์ สื่อสารสุขภาพ เพราะ
อย่างลาดกระบัง ก็มีนิเทศศาสตร์การเกษตร เขาเจาะเลย เพราะว่า ลาดกระบัง
นอกจากทางด้านเครื่องยนต์ เครื่องกลของเขาแล้ว เขาเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์
พวกสวนไร่สวนนาต่างๆ แล้วเขาเลยเอานิเทศศาสตร์ไปชูดา้ นนี ้ เพื่อให้เขาเด่ น
เรื่ อ งนี ้ เขามี แ พทย์จ ริ ง แต่ ไ ม่ เข้า ร่ ว มกั บ แพทย์ กสพท. เพราะว่ า หมอของ
ลาดกระบัง จะเป็ น หมอแห่ ง นวัต กรรม ใช้เครื่อ งมื อ ต้อ งมี น วัต กรรม ต้อ งมี
เครื่องมือ มีอปุ กรณ์ของเขา คือเขาสร้างแบรนด์เขาชัดเจน
ดังนัน้ สรุปความเป็ น มศว คือภาพย่อยชัด ภาพใหญ่เบลอ ถ้าจะแก้ เติม
ภาพใหญ่ ให้คมชัด ภาพย่อยมาถูกทางแล้ว ความเป็ นหนึ่งเดี ยวของวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่ อสารสังคมของคุณ คืออะไร เพราะคุณ เอาศิลปกรรมไว้ในนั้น เอา
นิเทศศาสตร์ไว้ในนั้น เอาบริห ารศาสตร์ไว้นั้น เอาเศรษฐศาสตร์ไว้ในนั้น เอา
สุขภาพไว้ในนั้น หาภาพเดียว ที่จะสื่อสารความเป็ นแบรนด์ของคุณ ภาพใหญ่
แล้วยิงภาพใหญ่ คู่ภาพย่อย เพื่อให้คนรุ่นใหม่ จะมองภาพย่อยเลย เอาไปใช้ทา
อะไร แต่ถา้ อยากให้มันเกิด Impact เพราะคนรุ่นใหม่ ต้องทางานในองค์กร ของ
คนรุ่นเก่า ทุกคนเป็ นเจ้าของกิจการไม่ได้หมดหรอกคะ เอาจริงๆบางคนก็ยังต้อง
เข้าไปทางานเป็ นเจ้าหน้าที่ อยู่ในองค์กร เราจะสื่อสารให้คนรุน่ เก่าเขาเข้าใจ ภาพ
ใหญ่ ตอ้ งชัด ต้องคนมีอายุ ผูใ้ หญ่ เขาไม่ค่อยมองอะไรย่อยๆ นึกออกไหม เวลา
นาเสนอนาย คณบดี อธิการบดี เขามองภาพใหญ่มาก่อน Detail เป็ นเรื่องของคน
เล็กๆเอาไปทา
ผู้สัมภาษณ์: จากที่แนะแนว แนะนาน้องๆ ต่างๆ คาถามส่วนใหญ่ ท่ีน้องๆ จะถามเกี่ ยวกับ
วิทยาลัยนวัตกรรม เป็ นคาถามเกี่ยวกับด้านไหน หรือว่าปัจจัยใดเป็ นหลักครับ?
ผู้ตอบ:
ต่างจากนิเทศศาสตร์ยังไง อันนีจ้ ะโดนถามบ่อย คณะนีเ้ หมือนนิเทศศาสตร์ไหม
คะ สาหรับกลุ่มคนที่อยากเข้าพวกภาพยนตร์ สื่อ มัลติมีเดีย การทาสื่อดิจิทลั ไม่
ว่าจะเป็ นทามัลติมีเดีย หรือดิจิทัลในรู ปแบบไหนนะ เพราะภาพที่เด็กเขาคุน้ คือ
นิเทศ แต่เป็ นเด็กที่เรียนนิเทศถามว่า นิเทศศาสตร์เรียนอะไรเหมือนกัน มันเป็ น
คาถามซา้ ๆ แต่ว่าเด็กจะชอบนึกภาพนิเทศออก พี่ก็จะถามว่า แล้วคุณคิดว่านิเทศ
เรียนอะไร มันตอบไม่ได้นะ มันไม่รูเ้ รียนอะไร แต่มนั รูว้ ่า อะไรที่เกี่ยวกับการผลิต
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สื่อเป็ นนิเทศ อันนีเ้ ด็กจะถาม นั่นเพราะว่า คาว่าสื่อสารสังคมอย่างที่ พ่ีบอก มัน
คลุมเครือ มันจะเป็ นภาคของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาหรือเปล่า ที่เอาปั ญหา
สังคม เอาเรื่องประชากร เรื่องสังคม เรื่องความเป็ นเมือง ความเป็ นท้องถิ่น มา
สื่ อ สารปั ญ ห าห รื อ เป ล่ า เขาไม่ รู ้ ว่ า คี ย์ เ วิ ร ์ด ของคุ ณ คื อ Society ห รื อ
Communication มั น คนละเรื่อ งเลย เข้า ใจไหม Society เป็ น ศาสตร์ท างด้า น
สังคมศาสตร์ Communication เป็ นเรื่องของศิลปะศาสตร์ เขาไม่รูว้ ่ามันจะเทไป
ทาง Feeling ไหน จะต้องบอกว่า หนูตอ้ งดูสาขา เพราะสาขามันเป็ นคณะมาซ้อน
กันในวิทยาลัย เวลาเราสื่อสารต้องอธิบายว่าเป็ นคณะซ้อนในวิทยาลัย ต้องมี
ศิลปกรรมหน่อยนะ ต้องวาดรู ปได้ นิเทศศาสตร์จะไม่มีการคุยเรื่องวาดรู ป เด็ก
นิเทศใช้คนอื่นวาด เราไม่ได้ตอ้ งวาดรู ปเป็ น แต่เราคิดเป็ นภาพ แล้วเราก็บอกให้
เขาไปวาดมา แต่มีคณะหนึ่งของเรา ต้องวาดเอง คุณไม่มีความรูเ้ รื่องการวาดรู ป
คุณ ไม่เหมาะนะ อย่างคอมพิวเตอร์ในเรื่องของธุรกิจไซเบอร์ ต้องมีความสนใจ
หรือมี ค วามรู ใ้ นเรื่องของคอม เรื่องของธุ รกิ จ ไซเบอร์เยอะพอสมควร ซึ่งนิ เทศ
ศาสตร์อาจจะไม่ได้เรื่องของเทคนิคมากก็ได้ เพราะอะไร เพราะให้คนอื่นทา นิเทศ
จะขายความเป็ นนักคิด มันต่างกัน แต่ของอันนีจ้ ะเป็ นนักปฏิบตั ิ เพราะคุณทาเอง
ได้เลย ก็จะต้องสื่อสารความแตกต่าง ข้อที่ 1 เจอเรื่องความแตกต่าง เพราะว่ามัน
มองดูช่ือคณะมันไม่เข้าใจ และเราจบมาแล้วมีงานทาไหม อันนีถ้ ามรวมไปถึงของ
Part ทางด้านของการทางานสื่อ คุณสังเกตไหมเมื่อ 2 ปี ท่ีแล้ว คนจะถามว่า จบ
สื่อแล้วทางานอะไร ตอนนัน้ จะเป็ นเรื่อง Disruption แต่สื่อปรับตัวเร็วมาก วันนี ้
ไม่ มีคนถามแล้วนะ เรียนการผลิตสื่อ ทางานอะไร เพราะว่าทุกคนเข้ามาเรียน
ออนไลน์ ผลิตสื่อกันหมดแล้วไม่ตอ้ งถามแล้ว เรียนสื่อทาอะไร ทาเหมือนที่ทุกคน
ทา เราต้องทาให้มนั ดีกว่า ขายได้ มีคณ
ุ ภาพมากกว่า เพราะวันนีท้ กุ คนเป็ นสื่อ แต่
อาจจะไม่ได้เป็ นสื่อคุณภาพ เป็ นสื่อโซเชียล เป็ นต้น น่าจะประมาณ 2-3 คาถามที่
เราจะเจอบ่อย เรื่องของการทางาน
ผู้สัมภาษณ์: ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้แนวคิดหลายๆ อย่าง แล้วให้ขอ้ มูล เพื่อเอาไปปรับ
ใช้ แล้วหลายข้อมูล น่าจะถึงมือของวิทยาลัย เพื่อเอาไปปรับปรุงด้านต่างๆ ต่อไป
ขอบคุณมากจริงๆ นะครับ
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