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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์เเละสื่อ     
ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 

  วีรยุทธ์ บุญพิศ1* 
ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์เเละสื่อ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2) เพื่อน าผลการศึกษา
ปัจจัยด้านต่าง ๆ มาวิเคราะห์แนวทางในการรับสมัครนักศึกษาครั้งต่อไป  เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ แบบสอบถาม โดย
ท าการศึกษาจากประชากรจริง จ านวน 120 คน  ได้เเก่ 1. นักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ myTCAS กับหลักสูตรดิจิทัลคอน
เทนต์และสื่อ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในรอบ Portfolio ประจ าปีการศึกษา 2565 2. นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์เเละสื่อ   

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์เเละสื่อ ส านักวิชา
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ส าคัญมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร รองลงมาเป็นปัจจัย
ด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านชื่อเสียงและบทบาทของมหาวิทยาลัย เเละปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัว ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ; หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์เเละสื่อ; การเข้าศึกษาต่อ 
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Factors affecting the decision to study in the Digital Content and Media 
Program, School of Informatics, Walailak University 

Veerayut Boonpit1* 
Dichitchai Mettarikanon2 

 
Abstract 

This survey research aimed to 1 )  study factors affecting the decision to the Digital Content and 
Media Program, School of Informatics, Walailak University. and 2) the study results will be used as a guideline 
for planning for accepting students in the following years. The tool used in this research is a questionnaire, 
which was administered to a sample of 120 real subjects, including 1. students who have confirmed their 
eligibility in the TCAS system with Digital Content and Media Program, School of Informatics, Walailak 
University for the Portfolio Round of the Academic Year 2022, and 2. Digital Content and Media freshman. 
The research results showed that the program's marketing is the most significant factor influencing decision-
making for studying digital content and media at the Faculty of Communication Science, Walailak University. 
In addition, the following noteworthy aspects are related to the program itself, the reputation and role of 
the university, and personal reasons, in that order. 
 
Keywords: factors influencing decision-making to continue studying; digital content and media program; 

continuing education 
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บทน า  
การศึกษาเป็นสิ่งที่ส าคัญในการสร้างให้

เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ ท าให้
มน ุษย ์ เก ิดการเร ียนร ู ้ และพ ัฒนาตนเองได้  
นอกจากนั้นแล้วยังเป็นส่วนส าคัญในการก าหนด
ทิศทางการพัฒนาของประเทศ ดังนั้นเราจึงควรให้
ความส าคัญกับการศึกษา รวมไปถึงสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนในประเทศเข้าถึงการศึกษา
และเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียม  หลักสูตรดิจิทัลคอน
เทนต์และสื ่อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นอีก
แหล่งการเรียนรู ้หนึ่งที ่มีความพร้อมในการเปิด
โอกาสแห่งการเรียนรู้ให้กับผู้ที ่มีความสนใจเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยทางหลักสูตรมุ่ง
ผล ิตบ ัณฑิตให ้ม ีความร ู ้ความสามารถและมี
ส ม ร ร ถ น ะ ด ้ า น ด ิ จ ิ ท ั ล ค อ น เ ท น ต ์ ใ น
ภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นสามองค์ประกอบหลัก
ค ือ ด ้ านด ิจ ิท ัลคอนเทนต ์  ด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศดิจิทัล และด้านการจัดการสื่อดิจิทัล มี
ทักษะและประสบการณ์การจากการเรียนรู้ เพื่อให้
บัณฑิตมีความพร้อมส าหรับการท างานในองค์กร
ด ิจ ิท ัลและภาคอ ุตสาหกรรมท ี ่ เก ี ่ยวข ้องกับ
อ ุตสาหกรรมด ิจ ิท ัล ร ่วมไปถ ึงการเข ้าใจใน
สถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่าง
หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานใน
ศตวรรษที ่  21 ตลอดจนตามแนวโน้มและทิศ
ทางการสร้างบัณฑิตพันธุ ์ใหม่และก าลังคนที่มี
สมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบาย
การปฏิรูปอุดมศึกษาไทยตามแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจ ิท ัลและประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่ 12  (พ.ศ. 

2560-2564) (School of Informatics, Walailak 
University, 2020) 

ซ ึ ่ งม ี ความสอดคล ้ อ งก ับท ี ่ ป ระชุม
คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ในวันที่ 21 
กรกฎาคม 2564 ได้มีมตเิห็นชอบหลักสูตร 8 สาขา
อาชีพที ่ม ีความจ าเป ็นเร ่งด ่วนต่อการพัฒนา
ประเทศ ได้เเก่ (1) โลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน 
(ระบบราง) (2) โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (3) 
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (4) ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ 
พลังงานและพลังงานทดแทน (5) อาหาร (6) 
เกษตร (7) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และดิจิทัลคอนเทนต์ และ (8) แม่พิมพ์/เครื่องมือ
ท า ง ก า ร แ พทย ์  (Office of the Permanent 
Secretary, Ministry of Education, 2022) 

โดยจากการว ิจ ั ยศ ึกษาของ  Suknoi 
(2020) กล่าวว่าการศึกษาในระดับอุดมศึกษาถือว่า
เป็นอีกหนึ่งกระบวนในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
และค ุณสมบ ัต ิ ตรงตามความต ้องการของ
ตลาดแรงงาน  การเล ือกศ ึกษาต ่อในระดับ 
อุดมศึกษาจึงม ีความส าคัญมากถือได ้ว ่าเป็น
จุดเริ่มต้นส าคัญต่อการเลือกงาน เลือกอาชีพใน
อนาคต ซึ ่งต ้องมีการกระบวนการตัดสินใจที่
ถ ูกต้อง และปฏิบัต ิอย่างรอบครอบ บุคคลใด
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้ถูกต้องและเหมาะสมกับ
ความรู้ ความสนใจ ความถนัดส่วนบุคคลที่ตนเองมี
อยู่แล้ว ย่อมจะส่งผลให้การเรียนมีประสิทธิภาพ
และส่งผลต่อการเลือกงาน อาชีพ และต าแหน่งที่
เหมาะสม ทั้งยังเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง โดย
การศ ึกษาในระดับอ ุดมศึกษาเป ็นการศ ึกษา
วิชาการขั ้นสูง ซึ ่งส านักงานสถิติแห่งชาติได้ให้
อธิบายไว้ว่า การศึกษาระดับอุดมศึกษาเริ่มตั้งแต่
ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา
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เ อ ก  และประก าศน ี ยบ ั ต ร ว ิ ช า เ ฉพาะ ใ น
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันชั้นสูงอื่นๆ (National 
Statistical Office of Thailand, 2012) 

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่ารูปแบบ
ทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
ไทยนั ้นมีหลากหลายให้ผู ้เรียนได้เข้าศึกษาต่อ 
ในขณะที่จ านวนของสถาบันการศึกษานั้นเพิ่มขึ้น 
ในทางกล ับก ันจ  านวนการเข ้าศ ึกษาต ่อของ
นักศึกษาในบางปีการศึกษากลับลดลง ดังปรากฏ
ในรายงานของ  National Statistical Office of 
Thailand (2012) โดยได้เผยแพร่ข้อมูลของจ านวน
นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ใน
ระบบโรงเรียน จ าแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 
2560 – 2564 โดยในปีการศึกษา 2560 มีนิสิต
นักศึกษา จ านวน 1,735,256 คน ปีการศึกษา 
2561 มีนิสิตนักศึกษา จ านวน 1,656,763 คน ปี
การศ ึกษา 2562 ม ีน ิส ิตน ักศ ึกษา จ  านวน 
1,566,888 คน ปีการศึกษา 2563 มีนิสิตนักศึกษา 
จ านวน 1,530,345 คน และในปีการศึกษา 2564 
ที ่ผ ่านมา มีนิส ิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
จ านวน 1,386,086 คน จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็น
ได้ว่าในแต่ละปีนั้นจะมีจ านวนนิสิตนักศึกษาลดลง
เรื่อยๆ ตามล าดับ ดังนั้นจึงเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มี
ความส  าค ัญ เพราะสถาบ ันอ ุดมศ ึกษาต ้อง
ขับเคลื่อนไปด้วยงบประมาณจากผู้เรียนเป็นส่วน
หนึ่ง ถ้าหากมีจ านวนนักศึกษาที่ลดลงก็จะส่งผล
กระทบกับการบริหารจัดการของสถาบันการศึกษา
ในหลายด้าน 

การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
ใหม่ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดิจิทัลคอน
เทนต ์และส ื ่อ ส  าน ักว ิชาสารสนเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื ่อให้ทราบถึงปัจจัย
ต่างๆ ที่มีส่วนในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ รวมไป
ถึงการน าปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ มาวางแผน 
พร้อมกับการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ การ
ก าหนดช่องทางและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การ
ร ับนักศ ึกษาใหม่ท ี ่สอดร ับกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบันและอนาคตต่อไป 

 
วัตถุประสงค์  

1. เพ ื ่อศ ึกษาป ัจจ ัยท ี ่ส ่ งผลต ่อการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์
เเละสื่อ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์  

2. เพื่อน าผลการศึกษาปัจจัยด้านต่าง ๆ 
มาวิเคราะห์แนวทางในการรับสมัครนักศึกษาครั้ง
ต่อไป 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ได้ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์เเละสื่อ 
ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์  

2. ได้แนวทางการพัฒนาการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่และแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ดิจิทัลคอนเทนต์เเละสื ่อ ส านักวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ คือ 
นักเรียนที่ยืนยันสิทธิ ์ในระบบ myTCAS หลักสตูร
ดิจิทัลคอนเทนต์และสื ่อ ส านักวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในรอบ Portfolio 



50 
 

อินฟอร์เมชั่น Information 
ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) 

ประจ าปีการศึกษา 2565 และนักศึกษาหลักสูตร
ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ ชั้นปีที่ 1 จ านวน 150 คน 
(โดยได้ร ับความยินยอมในการเก็บข้อมูลจาก
ประชากรและไม่มีการให้ระบุชื่อ-สกุลในการเก็บ
ข้อมูล) 

2. เคร ื ่ องม ือท ี ่ ใช ้ ในการว ิจ ัย  เป็น
แบบสอบถามผ่าน Google Form โดยผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ และได้ก าหนดโครงสร้าง
ให้ครอบคลุมหัวข้อที่ต้องการศึกษา เเบ่งออกเป็น 
3 ตอนดังนี้  

- ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบเเบ
บสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา 
เกรดเฉลี่ยสะสม เเละรายได้เฉลี่ยของครอบครัว  

- ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
การเข้าศึกษาปัจจัยที ่ส ่งผลกระทบต่อการเข้า
ศึกษาต่อหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์เเละสื่อ ส านัก
วิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

- ตอนท ี ่  3  ค ว ามค ิ ด เห ็ นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

3. การเก ็บรวบรวมข้อม ูล ผ ู ้ว ิจ ัยได้
ด าเนินการเก็บข้อมูลเเบบสอบถาม ต้ังเเต่วันที่ 25 
กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 จากประชากร 
จ านวน 150 คน ผ่าน Google Form 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้ 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) เเละ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
ผลการวิจัย 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์เเละสื่อ ส านัก
วิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  

ส่วนที ่ 1 ข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบเเบ
บสอบถาม จากประชากร จ านวน 150 คน เเละ
ตอบเเบบสอบถามกลับมาจ านวน 120 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80 

1. เเบ่งเพศของผู ้ตอบเเบบสอบถาม 
พบว่าผู้ตอบเเบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 58 คน (ร้อยละ 48.33) รองลงมาเป็นเพศ
หญิง จ านวน  50 คน (ร้อยละ 41.67)  เเละเพศ
ทางเลือก LGBT จ านวน 12 คน (ร้อยละ 10.00)  

2. เเบ่งตามระดับการศึกษาของผู ้ตอบ
เเบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบเเบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที ่ 6 จ านวน 67 คน 
(ร้อยละ 55.83) รองลงมานักศึกษาปริญญาตรี ชั้น
ป ี ท ี ่  1  จ  านวน  43  คน  ( ร ้ อยละ  35 . 83 ) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) จ านวน 9 คน 
(ร ้อยละ 7.50) เเละนักศึกษาที ่ เข ้าเร ียนใหม่ 
(นักศึกษาที่เคยสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้ว ต่อมา
ได้เปลี่ยนไปสอบเข้าคณะหรือมหาวิทยาลัยใหม่) 
จ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.83) ตามล าดับ 

3. เเบ่งตามเกรดเฉลี่ยสะสมของผู้ตอบ
เเบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบเเบบสอบถามส่วนใหญ่
มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00-3.49 จ านวน 44 คน (ร้อย
ละ36.67) รองลงมาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50-3.99 
จ านวน 43 คน (ร้อยละ 35.83) เกรดเฉลี่ยสะสม 
2.50-2.99 จ านวน 23 คน (ร้อยละ 19.17) เกรด
เฉลี่ยสะสม 2.00 -2.49 เเละ 4.00 มีจ านวน 4 คน
เท่ากัน (ร้อยละ 3.33) เเละเกรดเฉลี่ยสะสม 1.50 
-1.99 จ านวน 2 คน (ร้อยละ 1.67) ตามล าดับ 

4. เเบ่งตามรายได้ครอบครัวเฉลี ่ยต่อ
เดือน พบว่าส่วนใหญ่จะมีรายได้ครอบครัวอยู่ที่ 
10,000 - 15,000 บาท จ านวน 38 คน (ร้อยละ 
31.67) รองลงมารายได้ 15,000 - 20,000 บาท 
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จ านวน 23 คน (ร้อยละ 19.17) รายได้น้อยกว่า 
10,000 บาท เเละรายได้ 20,000 - 25,000 บาท 
จ านวน 17 คนเท่ากัน (14.17) รายได้มากกว่า 
30,000 บาท จ านวน 14 คน (ร้อยละ 11.67) เเละ
รายได้ 25,000 - 30,000 บาท จ านวน 11 คน 
(ร้อยละ 9.17) 

จากผลสรุปข้อมูลข้อที ่  1 -4 สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ว่า ในการท าแผนการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ หลักสูตรจะเน้นไปยังกลุ่มนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที ่ 6 และวางแผนกลยุทธ์ในการ
เปิดรับสมัครนักเรียนสายอาชีพจากวิทยาลัยต่างๆ
ให้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่านักเรียนที่
เลือกสมัครเรียนกับหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และ
สื ่อ มีเกรดเฉลี ่ยสะสมอยู ่ส่วนใหญ่อยู ่ในระดับ 
3.00-3.49 และ3.50-3.99 และเมื่อพิจารณาด้าน
รายได้ครอบครัวเฉลี ่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่อยู ่ที่ 

10,000 - 15,000 บาท ซึ่งท าให้สรุปข้อมูลได้ว่า
นักเรียน นักศึกษาที่เลือกมาเรียนหลักสูตรดิจิทัล
คอนเทนต์และสื่อ มีสถานะอยู่ในระดับปานกลาง 
และรายได้ของครอบครัวส่วนใหญ่ไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดิจิทัลคอน
เทนต์เเละสื ่อ ส  านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ านวน 4 ด้าน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้  

ตารางที ่ 1 ค่าเฉลี ่ยเเละค่าเบี ่ยงเบน
มาตรฐานของปัจจัยที ่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อในหลักสูตรดิจ ิทัลคอนเทนต์เเละสื่อ 
ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์

 
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยเเละค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร

ดิจทิัลคอนเทนต์เเละสื่อ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ x̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ปัจจัยด้านชื่อเสียงและบทบาทของมหาวิทยาลัย 4.02 0.79 มาก 
2. ปัจจัยด้านหลักสูตร 4.28 0.70 มากที่สุด 
3. ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 4.29 0.68 มากที่สุด 
4. ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัว 3.40 1.04 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.00 0.80 มาก 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในของผู้ตอบเเบบสอบถาม
โดยภาพรวมอยู ่ ในระดับมาก (x̅=4.00) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจ ัยด้านการ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (x̅=4.29) เป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญที่สุดต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของ
ผู ้ตอบเเบบสอบถาม รองลงมาคือ ปัจจัยด้าน
หลักสูตร (x̅=4.28)  
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ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยเเละค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
ดิจิทัลคอนเทนต์เเละสื่อ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้านชื่อเสียง
และบทบาทของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ 
ด้านชื่อเสียงและบทบาทของมหาวิทยาลัย 

x̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคม 3.80 0.84 มาก 

2. มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 4.09 0.80 มาก 

3. มหาวิทยาลัยที่ส าเร็จการศึกษามาแล้วเป็นที่ยอมรับของตลาดงาน 4.00 0.79 มาก 

4. มหาวิทยาลัยมีการก าหนดค่าท าเนียมการศึกษาอย่างเหมาะสม 3.78 0.82 มาก 

5. มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนให้กับนักศึกษาอย่างเพียงพอ 3.83 0.82 มาก 

6. มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและส่งผลต่อการเรียนรู้ 4.34 0.72 มากที่สุด 

7. มหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสม
กับการเรียนการสอนและการใช้ชีวิต 

4.30 0.76 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในด้านชื ่อเสียงเเละ
บทบาทของมหาวิทยาลัยของผู้ตอบเเบบสอบถาม 
โดยข้อที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดเป็นอันดับ 1 
คือ มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและ

ส่งผลต่อการเร ียนร ู ้  (x̅=4.34) รองลงมาคือ 
มหาวิทยาลัยมีสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ้และสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการเรียนการ
สอนและการใช้ชีวิต (x̅=4.30) 

 
ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ยเเละค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร

ดิจิทัลคอนเทนต์เเละสื่อ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้านหลักสูตร  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ 

ด้านหลักสูตร 
x̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. หลักสูตรมีความทันสมัยและมีความน่าสนใจ 4.47 0.63 มากที่สุด 

2. หลักสูตรสามารถตอบโจทย์การท างานในยุคดิจิทัล 4.42 0.69 มากที่สุด 

3. หลักสูตรตรงตามความชอบ ความสนใจ และความสามารถของตนเอง 4.20 0.73 มาก 

4. หลักสูตรมีเนื้อหาและรายวิชาน่าเรียน 4.21 0.71 มากที่สุด 

5. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชา (module) 4.08 0.76 มาก 

 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในด้านหลักสูตร โดยข้อที่
มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ 

หลักสูตรมีความทันสมัยและมีความน่าสนใจ 
(x̅=4.47) รองลงมาคือ หลักสูตรสามารถตอบ
โจทย์การท างานในยุคดิจิทัล  (x̅=4.42)   
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ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ยเเละค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
ดิจิทัลคอนเทนต์เเละสื่อ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้านปัจจัยด้าน
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ 

ด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
x̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. การประชาสัมพันธ์มีการอัพเดทข้อมูลที่น่าสนใจ และต่อเนื่อง 4.31 0.72 มากที่สุด 

2. การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์มีความน่าสนใจ และสามารถเข้าถึงข้อมูล
หลักสูตรได้ง่าย 

4.30 0.67 มากที่สุด 

3. การติดต่อ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและด้านอื่นๆของอาจารย์และ
นักวิชาการส่งผลต่อการตัดสินใจ 

4.40 0.68 มากที่สุด 

4. การเข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน ทางสื่อออนไลน์ และรูปแบบ
อื่นๆ 

4.08 0.74 มาก 

5. การบริการให้ข้อมูลและตอบค าถามที่รวดเร็วและถูกต้อง 4.38 0.62 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เข้าศึกษาต่อในด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
โดยข้อที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดเป็นอันดับ 1 
คือ การติดต่อ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและ

ด้านอื่นๆของอาจารย์และนักวิชาการส่งผลต่อการ
ตัดสินใจ (x̅=4.40)  รองลงมาคือ การบริการให้
ข ้อมูลและตอบค าถามที ่รวดเร ็วและถ ูกต ้อง 
(x̅=4.38)   

 
ตารางที่ 5  ค่าเฉลี่ยเเละค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร

ดิจิทัลคอนเทนต์เเละสื่อ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้าน เหตุผล
ส่วนตัว 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ 

ด้านเหตุผลส่วนตัว 
x̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. หลักสูตรที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเรียน 3.90 0.77 มาก 
2. การค้นหาข้อมูลหลักสูตรผ่านเว็บไซต์ และ Social Media 4.10 0.79 มาก 

3. มหาวิทยาลัยมีที่ตั้งใกล้ภูมิล าเนา 3.76 1.19 มาก 

4. ค่าใช้จ่ายรายได้ของครอบครัว 3.72 0.90 มาก 

5. เลือกตามค าแนะน าของครูแนะแนว 2.55 1.18 น้อย 

6. เลือกตามค าแนะน าของผู้ปกครองหรือญาติพี่น้อง 2.83 1.20 ปานกลาง 

7. เลือกตามค าแนะน าของเพื่อนหรือรุ่นพี่ 2.93 1.27 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในด้านเหตุผลส่วนตัว 
โดยข้อที่มีผลต่อการตัดสินใจมากเป็นอันดับ 1 คือ 
การค้นหาข้อมูลหลักสูตรผ่านเว็บไซต์ และ Social 
Media (x̅=4.10) รองลงมาคือ หลักสูตรที่มีความ
ใฝ่ฝันอยากจะเรียน (x̅=3.90)  

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์
เเละสื่อ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ จากประชากรที ่ตอบเเบบสอบถาม 
จ านวน 120 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการ
ประชาส ัมพ ันธ ์หล ักส ูตรม ีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาเป็น
ปัจจัยด้านหลักสูตร ซึ่งทั้ง 2 ด้านมีผลอยู่ในระดับ
มากที ่ส ุด ปัจจัยด้านชื ่อเสียงและบทบาทของ
มหาวิทยาลัยมีผลอยู่ในระดับมาก เเละปัจจัยด้าน
เหตุผลส่วนตวัมีผลอยู่ในระดับปานกลาง 

ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
พบว่า มีผลกระทบต่อการเข้าศึกษาต่ออยู่ในระดับ
มากที่สุด เเละเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การ
ติดต่อและให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและด้านอื่นๆ
ของอาจารย์และนักวิชาการส่งผลต่อการตัดสินใจ 
การบริการให้ข้อมูลและตอบค าถามที่รวดเร็วและ
ถูกต้อง การประชาสัมพันธ์มีการอัพเดทข้อมูลที่
น ่ า สน ใจ  และต ่ อ เน ื ่ อ ง  ก ารออกแบบสื่ อ
ประชาสัมพันธ์มีความน่าสนใจ และสามารถเข้าถึง
ข้อมูลหลักสูตรได้ง่าย มีผลอยู่ในระดับมากที่สุด 
การเข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน ทางสื่อ
ออนไลน์ และรูปแบบอื่นๆ มีผลอยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ ซึ่งมีความสอดคลองกับความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ตอบเเบบสอบถาม
ว่า “พี่ๆ เเละอาจารย์มีการให้ค าเเนะน าที่ดีมากๆ” 
เเละมีงานวิจัยของ Khattiwong (2019) ที่ว่าสื่อ
ออนไลน์ เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเเจ้งข่าวสาร
ข ้อม ูลต ่างๆ ซ ึ ่ งส ื ่อด ังกล ่าวม ีผลต ่ออารมณ์ 
ความรู้สึกนึกคิด เเละพฤติกรรมของผู้รับสื่อ ซึ่ง
หากสื่อสารได้อย่างสมบูรณ์ ท าให้เกิดภาพลักษณ์ที่
ดี เกิดความน่าเชื ่อถือ หรือเกิดการยอมรับต้อ
ข้อมูลข่าวสารนั้น ซึ ่งโดยปกติในการติดตามให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์
เเละส ื ่อน ั ้น จะม ีการด  าเน ินการด ้วยว ิธ ีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ เเจ้งผู้สมัครเรียนทางกลุ่ม
เเชทเฟสบุ๊ค เเละมีการโทรศัพท์เพื ่อเป็นการให้
ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้สมัครเรียนได้ทราบข้อมูล
เเละมีความมั่นใจในการดูเเลเอาใจต่อผู้ที่จะเขามา
ศึกษาต่อในหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์เเละสื่อ  

ปัจจัยด้านหลักสูตร พบว่า มีผลกระทบ
ต่อการเข้าศึกษาต่ออยู่ในระดับมากที่สุด เเละเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที ่ม ีผลต่อการ
ตัดสินใจมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ หลักสูตรมี
ความทันสมัยและมีความน่าสนใจ รองลงมาคือ 
หลักสูตรสามารถตอบโจทย์การท างานในยุคดิจิทัล 
ทั ้งนี ้ผลการศึกษาดังกล่าวยังสอดคล้องกับการ
ปร ับปร ุงหล ักส ูตรด ิจ ิท ัลคอนเทนต ์และสื่อ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  ได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป  
วิชาบังคับและวิชาเอกเลือกในสาขาวิชา ได้ปรับ
เนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับสร้างบัณฑิตพันธุ์
ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาค
การผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยใน
ย ุ ค ไทยแลนด ์  4 . 0  และ เพ ิ ่ ม เต ิ ม รายว ิ ช า
ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น เพราะจะมีประโยชน์ใน
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การสอบเรียนต่อและการท างานของนักศึกษา
ต ่ อ ไ ป ใ น อ น า ค ต  ( School of Informatics, 
Walailak University,  2020)  นอกจากน ั ้ นยั ง
เป็นไปตามการผลักดันการขับเคลื่อนงานกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี ที่สอดคล้อง
ก ั บ น โ ย บ า ย ข อ ง ร ั ฐ ม น ต ร ี ว ่ า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ ในการน ากรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
(AQRF) ส ู ่การปฏิบ ัต ิ โดยจาก “การประชุม
คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) ครั้งที่ 
2/2564” เมื ่อวันที ่ 21 กรกฎาคม 2564 โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรี
นุช เทียนทอง) ท าหน้าที่ประธาน ได้มีมติเห็นชอบ 
“การขอขึ ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติของ 8 วิทยาลัยน าร่อง” ซึ่งเป็นการบูรณา
การงานของ 4 องค์กรหล ัก ค ือ  ( 1 )  ส  าน ักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) (2) กรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน (3) 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) 
และ (4) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ใน
การเช ื ่อมโยงหลักส ูตรการเร ียนการสอนกับ
มาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ใน 8 
สาขาอาชีพที่เป็นความจ าเป็นเร่งด่วน ได้แก่ (1 ) 
โลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐาน (ระบบราง)  (2) 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (3) หุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ (4) ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงานและ
พลังงานทดแทน (5) อาหาร (6) เกษตร (7) 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัล
คอนเทนต์ และ (8) แม ่พ ิมพ์/เคร ื ่องม ือทาง
การแพทย์ รวมถึงการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
การฝึกอบรมระยะสั้น ส าหรับพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้เรียนที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา และคนในอาชีพ

ท ั ้ ง  8 สาขาอาช ีพด ังกล ่าว นอกจากน ั ้นยั ง
สอดคล้องกับงานวิจัย Arwae & Paiboon (2019) 
ที่พบว่า หลักสูตรที่เปิดสอนตรงกับความต้องการ
ของตลาดเเรงงานมีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับที่ 1 ในด้าน
โปรเเกรมการศึกษา/หลักสูตร อีกทั้งยังมีงานวิจัย
ของ Ilgan et al. (2018) ได้ท าการศึกษา Factors 
Affecting University Choice:  A Study on 
University Freshman Students โดยผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่ส่งผลต่อความชอบของ
นักศึกษาในการเลือกเรียน คือ ความคาดหวังใน
อาชีพในอนาคต ดังนั ้นจะเห็นได้ว่าผู ้เรียนหรือ
นักศึกษามีความคาดหวังกับหลักสูตรที่เลือกเรียน
ว่าจะเป็นหลักสูตรที่เรียนจบไปแล้วมีงานรองรับ
และตอบโจทย์การท างานของตลาดงานได ้

ปัจจัยด้านชื ่อเส ียงและบทบาทของ
มหาวิทยาลัย พบว่า มีผลกระทบต่อการเข้าศึกษา
ต่ออยู่ในระดับมาก เเละเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที ่ม ีผลต่อการตัดสินใจมากที ่ส ุดเป็น
อันดับ 1 คือ มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมและส่งผลต่อการเรียนรู้  รองลงมาคือ 
มหาวิทยาลัยมีสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ้และสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการเรียนการ
สอนและการใช้ชีวิต ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวมี
ความสอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัย
ล ักษณ ์ ได ้ม ีการปร ับปร ุ ง เ เละพ ัฒนาพ ื ้นที่
มหาวิทยาลัยทั้งในส่วนของอาคารสถานที่ อาคาร
เรียน ห้องเรียนปฏิบัตการ อาคารหอพัก สนาม
กีฬา ภูมิทัศน์ เเละเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการ
สอน ร่วมไปถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น 
ศูนย์อาหาร ร้านสะดวกซื ้อ รถไฟฟ้า เเละการ
ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว เป็นต้น ซึ่ ง
การพัฒนาในส่ วนนี้ เพื ่ อ ให้มหาวิทยาลั ยมี
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สภาพ เ เ วดล้อมที ่เหมาะสมกับการเรียนรู ้ อยู่
อาศัยของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เเละมีงานวิจัย
ของ Rak-oo (2014) พบว่า ในด้านสถานที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัย เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ภูมิทัศน์ที่สวยงาม บรรยายกาศรอบ
มหาวิทยาลัยร่มรื่น เเละรองลงมาคือ พื้นที่ภายใน
มหาว ิทยาล ัย เพ ี ยงพอเ เละสะดวกต ่ อการ
ด าเนินการท ากิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา รวมไปถึงการมีอาคารเเละจ านวน
ห้องเรียนที่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 

ปัจจ ัยด ้านเหตุผลส ่วนตัว พบว่า มี
ผลกระทบต่อการเข้าศึกษาต่ออยู ่ในระดับปาน
กลาง เเละเมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การ
ค้นหาข้อมูลหลักสูตรผ่านเว็บไซต์ และ Social 
Media หลักส ูตรที ่ความใฝ่ฝ ันอยากจะเร ียน 
มหาวิทยาลัยมีที่ตั้งใกล้ภูมิล าเนา ค่าใช้จ่ายรายได้
ของครอบครัว มีผลอยู ่ในระดับมาก เลือกตาม
ค าแนะน าของเพื่อนหรือรุ่นพี่ เลือกตามค าแนะน า
ของผู้ปกครองหรือญาติพี ่น้อง มีผลอยุ่ในระดับ
ปานกลาง และเลือกตามค าแนะน าของครูแนะแนว 
มีผลอยุ่ในระดับน้อย ตามล าดับ ซึ่งมีงานวิจัยของ 
Arwae & Paiboon (2019) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี ปีการศึกษา 2562 โดยจากเเบบสอบ

ถามในด้านเหตุผลส่วนตัว พบว่า ปัจจัยในเรื่องการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว โรงเรียนแนะน าให้
เล ือกสถานศึกษาแห่งนี ้  ม ีเพ ื ่อนสนิท/เพื ่อน
โรงเรียนเลือกศึกษาที่แห่งนี้ มีผลต่อการตัดสินใจ
เข้าศึกษาต่อ โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
และจากงานว ิจ ั ยของ Sankham & Wayne 
(2016) ท  าการวิจ ัยเร ื ่อง Factors Affecting 
Student Decisions to Study at Asia-Pacific 
International University โดยผลการวิจัยพบว่า 
เพศ ศาสนา CGPA ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองไม่มีผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อการตัดสินใจเรียนที่ 
AIU 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมถึงช่องทางของสื่อ 
โซเชียลมีเดีย หรือช่องทางอื่นๆในการเข้าถึงข้อมูล
การประชาสัมพันธ์ของนักเรียนเพิ่มเติม เพื่อน า
ข ้ อม ู ลท ี ่ ไ ด ้ ม าพ ัฒนา เป ็ นกลย ุ ท ธ ์ ใ นการ
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาและเพื่อการจัดท า
สื ่อประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับช่องทางที่
นักเรียนนิยม ซึ่งจะเป็นตัวช่วยที่ดีอีกอย่างหนึ่งที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียน 
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