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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาเร่ือง บทบาทของส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อของ

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ในระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ ์วตัถุประสงคใ์นการวิจยั 1) เพื่อศึกษาการ

เปิดรับและการรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ในระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ ์2) 

เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ในระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ ์

และ 3) เพื่อศึกษาบทบาทของส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษา

ชั้นปีท่ี 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ์โดยแยกตามตวัแปรประกอบด้วย เพศ  ประเภท

โรงเรียนเดิม สาขาท่ีศึกษา  อาชีพผูป้กครอง และ รายไดผู้ป้กครอง กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 วิทยาลยัราชพฤกษ ์กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของทาโร่ ยา

มาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% จึงไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 372 คน เคร่ืองมือท่ีใชว้ิจยั

คร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความ

เบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ t – test วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One – way Analysis of Variance 

(ANOVA) การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ โดยการทดสอบแบบ Least Significant Difference 

(LSD) และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรดว้ยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (multiple 

regression analysis) 

 ผลการวิจยัพบว่า การเปิดรับและการรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์วิทยาลยัโดยสรุปพบว่า ปัจจยั

สําคญัท่ีมีผลต่อการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ของวิทยาลยัราชพฤกษ์ ดา้นส่ือบุคคล ดา้นส่ือมวลชน 



และดา้นส่ือเฉพาะกิจ ส่วนปัจจยัสําคญัท่ีมีผลต่อการรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ผลการทดสอบสมมุติฐานมีดงัน้ี 

1. เพศท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีวิทยาลยัราชพฤกษ ์ใน

เร่ืองขอ้มูลการเดินทางจากส่ือประชาสมัพนัธ์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2. ระบบการศึกษาของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี

ในเร่ืองเห็นภาพอาคารสถานท่ีในวิทยาลยัจากส่ือประชาสัมพนัธ์ ทราบมาจากนกัศึกษาท่ีกาํลงั

เรียนว่าคณาจารยดู์แลเอาใจใส่ดี และมีการจดัโปรโมชัน่พิเศษสําหรับนักศึกษาใหม่ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. สาขาวิชาของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญา

ตรี ในเร่ืองเห็นภาพห้องเรียนและบรรยากาศการเรียนการสอนจากส่ือประชาสัมพนัธ์ เห็น

บุคลิกคณาจารยจ์ากส่ือประชาสัมพนัธ์ มีความเช่ือมัน่ในทีมผูบ้ริหารวิทยาลยั มีบริการดา้น

เงินกูเ้พื่อการศึกษา มีการประชาสัมพนัธ์ถึงทุนการศึกษา มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์วิทยาลยั 

เพื่อนๆ มาเรียนท่ีวิทยาลยัแนะนาํใหม้าเรียนดว้ยกนั ครูอาจารยท่ี์สถาบนัเดิมแนะนาํใหม้าเรียน

ท่ีน้ี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4. อาชีพผูป้กครองของนักศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบั

ปริญญาตรี ในเร่ืองเห็นภาพอาคารสถานท่ีในวิทยาลยัจากส่ือประชาสัมพนัธ์ อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปรดว้ยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุ พบว่า การเปิดรับ

ส่ือประชาสัมพนัธ์ของนกัศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี 

วิทยาลยัราชพฤกษ ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และการรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์ของนกัศึกษา

มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ์ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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Abstract 

 The objectives of this research were 1) to exposure and perceive the perception on public 

relations media of freshman year students in Ratchaphruek College 2) to study the decision-making of 

continuing study of freshman students in Ratchaphruek College 3) to determine the role of public 

relations media of continuing study of freshman year students that divided into demographic factors.  

The samples in this study composed of 372 students that were calculated by using Yamane formula. 

The instrument tool was the Questionnaire forms.  The data was analyzed by using means, standard 

deviation, t-test, One-way ANOVA, Least Significant Differences, and multiple regression analysis. 

 The result of this research was found that the important factor to exposure the public 
relations media of Ratchaphruek College in term of human media, mass media, and specialization 
media. The important factor to perceive on public relation media was at high level.  The result of 
testing hypothesis was found that demographic factors that has affected the decision-making of 
studying in undergraduate at .05 level of significant;  

1. There was the difference between sexes in term of commutation information from public 
relations media. 

2. There was the difference between Ex-school in terms of seeing the building and area from 
public relations media, having known from the student that lecturers here are well taking 
care, and special promotion for new student. 

3. There was the difference between different majors in term of seeing the classroom and 
academic environment from publish relations media, seeing the lecturer’s , having a 
confident on management team, having a loan for students, having publish relation about 



loan, having advertisement for Ratchaphruek College, introducing from the student, teacher 
from the old school was recommended. 

4. There was the difference between parents’ occupation in term of seeing the building and area 
from public relations media. 

5. There was the difference between parents’ income in term of location of the Ratchaphruek 
College and seeing the building and area from public relations media. 
The results of testing multiple regression analysis were found that the open-minded  of  

public relation media had a positive relationship to decide continuing study in bachelor’s degree  level  
at .05 level of significant and the perception  of  public relation media had a positive relationship to 
decide continuing study in bachelor’s degree  level  at .05 level of significant 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 

            สงัคมปัจจุบนัเม่ือมองไปดา้นใดกล็ว้นแต่มีเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัการส่ือสารทั้งส้ินอนัไดแ้ก่ ส่ือ
โฆษณาทางวิทยโุทรทศัน์ วิทยกุระจายเสียง ส่ือส่ิงพิมพ ์ เช่น หนงัส่ือพิมพแ์ผน่ปลิว แผน่พบั หรือ
แมแ้ต่ป้ายโฆษณาตามถนนหนทางก็สามารถพบเห็นกนัไดท้ัว่ไปจนบางทีรู้สึกเหมือนกบัส่ือเหล่าน้ี
เป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินชีวิตของทุกคน การใชส่ื้อมีประโยชน์มากมายในดา้นการแจง้ข่าวสาร 
การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และใหข้อ้มูลความรู้ต่าง ๆ ในทางตรงกนัขา้มส่ือกส็ามารถเป็นดาบสอง
คมท่ีทาํให้เกิดความผิดพลาดในการส่ือสารได ้ อาจนาํมาสู่ความสับสนในการส่ือความหมายท่ีไม่
ตรงกนั ดงันั้นการใชส่ื้อท่ีดีตอ้งมีการศึกษาถึงเร่ืองท่ีตอ้งการจะส่ือสารว่ามีกลุ่มเป้าหมายเป็น
อยา่งไร ตอ้งใชส่ื้อใดในการประชาสัมพนัธ์ เพื่อส่ือท่ีใชจ้ะไดต้รงตามกลุ่มเป้าหมายและสามารถ
ส่ือสารกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สถาบันการศึกษาเป็นองค์กรหน่ึง ท่ีได้มีการนํา ส่ือประชาสัมพันธ์มาใช้ในการ
ประชาสมัพนัธ์ทางการศึกษา ทาํใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อสร้างกระบวนการปฏิสัมพนัธ์
ในการส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความสามารถติดต่อส่ือสารระหว่างกนัไดอ้ย่าง
รวดเร็วเพื่องานประชาสัมพนัธ์สถาบนัการศึกษา  นอกจากน้ีส่ือประชาสัมพนัธ์แขนงต่างๆยงั
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้ตลอดเวลา นอกจากน้ีส่ือการประชาสัมพนัธ์จะเป็น การเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดี ระหว่างองคก์รหรือสถาบนักบักลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
หวงัผลในความร่วมมือและสนบัสนุนจากประชาชนนัน่เอง ซ่ึงความเขา้ใจอนัดีและความสัมพนัธ์
จะเกิดข้ึนไดก้ต็อ้งอาศยัการติดต่อส่ือสารเป็นเคร่ืองมือเพ่ือนาํขอ้มูลหรือเน้ือหาสาระจากบุคคลหน่ึง
ไปยงัอีกบุคคลหน่ึง 

การสร้างภาพพจน์ท่ีดีใหแ้ก่สถาบนันั้น จาํเป็นตอ้งใชส่ื้อเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ท่ีทาํใหเ้กิด
ภาพพจน์ ซ่ึงมีส่วนช่วยให้องคก์ารดาํเนินงานไปดว้ยดี สร้างความเช่ือมัน่ สร้างความเขา้ใจการ
ยอมรับและความเช่ือถือจากประชาชนทัว่ไป (วิมลพรรณ อาภาเวท, 2546) ถา้สถาบนัใดมีภาพพจน์
ท่ีดีจะไดรั้บความเช่ือถือไวว้างใจและการสนับสนุนร่วมมือให้สถาบนันั้นประสบความสาํเร็จใน
การดาํเนินงาน แต่ถา้สถาบนัใดมีภาพพจน์ท่ีไม่ดี ยอ่มไดรั้บการต่อตา้นและการดูหม่ินเกลียดชงั
ภาพพจน์จึงเป็นรากฐานแห่งความมัน่คงของสถาบนัต่าง ๆ (วีระวฒัน์ อุทยัรัตน์, 2545)  
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วิทยาลยัราชพฤกษ ์สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาสถาบนัท่ี 9 ของสถาบนัในเครือตั้ง
ตรงจิตร เป็นสถาบนัแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตบณัฑิตให้เป็นคนเก่ง มีความรู้ 
ทกัษะ ความชาํนาญ ในแต่ละสาขาวิชา สร้างคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถอยู่ในสังคม
อยา่งมีความสุข โดย บณัฑิตตอ้งเป็นบุคคลท่ีมุ่งมัน่จะเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา เพื่อนาํ
ความรู้ ความสามารถ เป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศชาติ เป็นสถาบนัแห่งการเรียนรู้ยคุใหม่ 
ท่ีพร้อมผลิตบณัฑิตให้เป็นผูท่ี้มีทกัษะความรู้ความชาํนาญในแต่ละวิชาชีพ สร้างคนดี มีคุณภาพ 
คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมใหน้กัศึกษาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในภาษาต่างประเทศเพ่ือเป็นทรัพยากร
บุคคลท่ีทรงคุณค่าของสังคมไทย ดงัปรัชญาของวิทยาลยัท่ีว่า “สถาบนัแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ 
คุณภาพ คุณธรรม นาํหนา้สู่สากล” 

วิทยาลยัราชพฤกษมี์แนวทางในการขยายสถาบนัเพื่อรองรับจาํนวนนกัศึกษาท่ีเพิ่มมากข้ึน 
รวมไปถึงความจาํเป็นอยา่งเร่งด่วนในการจูงใจ โนม้นา้วใจ หาวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพและจูงใจ
นกัศึกษาใหเ้ขา้มาศึกษาท่ีสถาบนั โดยใชส่ื้อเพื่อการประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหเ้กิด
ความเขา้ใจ สร้างภาพพจน์ท่ีดีให้แก่วิทยาลยัราชพฤกษส์ร้างแรงจูงใจในการศึกษา ใหน้กัศึกษามี
ความตอ้งการท่ีจะเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีท่ีวิทยาลยัราชพฤกษ ์แห่งน้ีอยา่งถาวรสาํหรับส่ือ
เพื่อการประชาสมัพนัธ์ของวิทยาลยัราชพฤกษมี์ทั้งส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์และส่ือบุคคล เป็น
ส่ือเพื่อการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีความสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีวิทยาลยัราชพฤกษน์าํมาใชป้ระโยชน์ในการ
ประชาสัมพนัธ์การรับเขา้ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์  จากความสาํคญัในขา้งตน้ทาํให้ผูว้ิจยัมีความ
สนใจทาํให้การศึกษาบทบาทของส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ์ เพื่อผลการศึกษาจะเป็นแนวทางในการพฒันาส่ือ
ประชาสมัพนัธ์วิทยาลยัราชพฤกษแ์ละปรับปรุงจดัทาํส่ือประชาสมัพนัธ์ของวิทยาลยัราชพฤกษใ์หมี้
เหมาะสมและเพื่อสร้างภาพพจน์ท่ีดีให้แก่สถาบนัและจูงใจให้นักศึกษาเขา้มาศึกษาต่อท่ีวิทยาลยั
ราชพฤกษเ์พิ่มมากข้ึน 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงการ 
 

1.  เพื่อศึกษาการเปิดรับและการรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ในระดบั
ปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ ์ 

2. เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ในระดบัปริญญาตรี 
วิทยาลยัราชพฤกษ ์ 
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3. เพ่ือศึกษาบทบาทของส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อของ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ในระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ ์ 
 
1.3 สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อใน
ระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ ์

2. การเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ วิทยาลยัราชพฤกษ์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
เลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ ์

3. การรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์ วิทยาลยัราชพฤกษมี์ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก
เขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ ์
 
1.4 นิยามคาํศัพท์ 

กระบวนการตัดสินใจ  หมายถึง  การลาํดบัและขั้นตอนในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อ
ในระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ ์ประกอบดว้ย การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร การคน้หาขอ้มูล  การ
เลือกชนิดของส่ือ และ การประเมินผลทางเลือก 

นักศึกษา หมายถึง ผูท่ี้กาํลงัศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 วิทยาลยัราชพฤกษ ์ ปี
การศึกษา 2552 

ปัจจัยส่วนบุคคล   ประกอบดว้ย เพศ  ประเภทโรงเรียนเดิม  สาขาท่ีศึกษา  อาชีพผูป้กครอง 
และ รายไดผู้ป้กครอง   

ส่ือประชาสัมพันธ์  หมายถึง ส่ือท่ีประกอบดว้ย ส่ือบุคคล ส่ือมวลชน ส่ืออิเลคทรอนิกส์ 
และส่ือกิจกรรม 

ส่ือบุคคล หมายถึง บุคคลผูใ้ห้ข่าวสารและเน้ือหาเก่ียวกบัการศึกษาต่อปริญญาตรี ไดแ้ก่ 
อาจารย ์เจา้หนา้ท่ีประชาสมัพนัธ์ บุคคลในครอบครัว ญาติ เพื่อน และคนอ่ืนๆ 

ส่ือมวลชน หมายถึง วิทยุ โทรทศัน์ นิตยสาร วารสาร  แผ่นปลิว แผ่นพบั โปสเตอร์ 
จดหมายข่าว เอกสารเผยแพร่ หนงัสือในโอกาสพิเศษ รายงานประจาํปี  

ส่ืออิเลคทรอนิกส์ หมายถึง การส่ือสารและประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
(Internet)  หรือขอ้มูลผา่นทางระบบจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-mail) 

ส่ือกจิกรรม หมายถึง  การจดัประชุม สัมมนา ฝึกอบรม การแถลงข่าว การสาธิต การจดัร้ิว
ขบวน การจดันิทรรศการ การจดัแข่งขนักีฬา การจดัแสดง การจดักิจกรรมทางการศึกษา การจดั
กิจกรรมเสริมอาชีพ การจดักิจกรรมการกศุล    
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1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.   ผลการศึกษาจะเป็นแนวทางในการพฒันาส่ือประชาสัมพนัธ์วิทยาลยัราชพฤกษแ์ละ

ปรับปรุงจดัทาํส่ือประชาสมัพนัธ์ของวิทยาลยัราชพฤกษใ์หมี้เหมาะสมและสร้างภาพพจน์ท่ีดีใหแ้ก่
สถาบนัและจูงใจใหน้กัศึกษาเขา้มาศึกษาต่อท่ีวิทยาลยัราชพฤกษเ์พิ่มมากข้ึน 

2. ผลการศึกษาทาํใหท้ราบถึงสภาวะและสถานการณ์การดาํเนินงานดา้นส่ือประชาสมัพนัธ์
ของวิทยาลยัราชพฤกษแ์ละเพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินงานศึกษาวิจยัการเก่ียวกบัพฤติกรรมการ
เปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ในคร้ังต่อไป 
 



บทที ่2 
ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องและเอกสาร   

 การศึกษาวิจยับทบาทของส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อใน
ระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษค์ร้ังน้ีมีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งจาก
เอกสาร ตาํรา บทความ วารสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงจะนาํเสนอตามหัวขอ้ต่างๆ โดยลาํดบั
ดงัต่อไปน้ี  

2.1 แนวความคิดส่ือประชาสมัพนัธ์ 
2.2 แนวความคิดเร่ืองการส่ือสาร 
2.3 แนวคิดทฤษฎีการเลือกและการเปิดรับข่าวสาร 
2.4 แนวคิดทฤษฎี เก่ียวกบัการตดัสินใจ 
2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1  แนวความคดิส่ือประชาสัมพนัธ์ 

“ส่ือ” (Channel หรือ Media) เป็นองคป์ระกอบสาํคญัของกระบวนการส่ือสารเพราะส่ือทาํ
หน้าท่ีเป็นพาหนะหรือตัวกลาง  ในการเช่ือมโยงระหว่างผู ้ส่งสารกับผู ้รับสารให้สามารถ
ติดต่อส่ือสารกนัได ้ซ่ึงหากไม่มีส่ือเป็นตวักลางนาํสารไปยงัผูรั้บสารแลว้ การส่ือสาร นั้นๆ ยอ่มมิ
อาจบงัเกิด อยา่งไรก็ดี “ส่ือ” ท่ีใชใ้นความหมายของการติดต่อส่ือสารนั้นสามารถแปลความหมาย
ไดอ้ยา่งกวา้งขวางตามลกัษณะและตามวตัถุประสงคใ์นการจาํแนกประเภทของส่ือ ซ่ึงในบางคร้ังก็
มกัจะมีความหมายซํ้ าซ้อนกบั “สาร” หรือองคป์ระกอบอ่ืนๆ ของการส่ือสารท่ีมีลกัษณะบทบาท
หนา้ท่ีท่ีคลา้ยคลึงกนั 
 เดวิด เค เบอร์โล  (David K. Berlo, 1960) และนกัทฤษฎีทางการส่ือสารไดแ้ยกความหมาย
ของส่ือออกเป็น 3 ประการ คือ 

1.วิธีการเขา้รหัส และถอดรหัสสาร ไดแ้ก่ กริยาของการสร้างสาร เช่น การพูดหรือ การ
เขียน ถือเป็นการเขา้รหสั 

2. ตวันําสาร ไดแ้ก่ วิทยุ โทรทศัน์ โทรศพัท์ ภาพถ่าย เป็นตน้ หรือหมายถึงพาหะท่ีนํา
ข่าวสารไปสูผู้รั้บ 

3. ตวัพาหะ ไดแ้ก่ ซ่ึงทาํหนา้ท่ีพาหะท่ีนาํข่าวสาร เช่น สายเคเบ้ิล ท่ีใช่ส่งสัญญาณเคเบ้ิลทีวี
หรือโทรทศัน์ตามสายไปยงับา้นสมาชิก หรืออากาศซ่ึงเป็นตวันาํคล่ืนเสียงวิทยุดาวเทียม ซ่ึงเป็น
ตวักลางรับสญัญาณวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์จากสถานีหน่ึงต่อยงัอีกสถานีหน่ึงท่ีอยูห่่างไกล
เพื่อออกอากาศในทอ้งถ่ินนั้น 
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 ในขณะเดียวกนั ฮาโรลด์ ดี ลาสเวลล์ (Harold D. Laswell, 1984) ก็ไดก้ล่าวถึง 
กระบวนการติดต่อส่ือสารและกล่าวถึงส่ือไว ้โดยกล่าวเป็นคาํถามง่ายๆ ว่าใคร กล่าวอะไร ใน
ช่องทางใด แก่ใคร เกิดผลอยา่งไร ซ่ึงคาํว่า ช่องทางใด หมายถึง ส่ือประเภทต่างๆ ท่ีจะนาํข่าวสาร
ไหลสู่กลุ่มเป้าหมาย ตามทิศท่ีผูส่้งสารกาํหนดไว ้
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชวรัตน์ เชิดชยั (2527) ท่ีกล่าวถึงส่ือไวว้่า ส่ือ คือ ช่องทาง
ข่าวสาร (Channel)  ซ่ึงอาจจะเป็นคาํพดู ตวัอกัษรหรืออยา่งอ่ืน โดยประยกุตม์าจากคาํในระบบการ
ส่ือสารโทรคมนาคม ดงันั้น ส่ือ จึงหมายถึง หนทาง ซ่ึงผูส่้งสารใช่ส่งข่าวสารไปสู่ผูรั้บ หรือกล่าว
อีกนัยหน่ึงได้ว่าเป็นช่องทางข่าวสาร หรือ พาหนะ ท่ีนําข่าวสารจากจุดเร่ิมต้นไปสู่จุดหมาย
ปลายทางนัน่เอง 

“การประชาสัมพนัธ์” แปลมาจากคาํในภาษาองักฤษ คือ Public Relations โดยคาํว่า Public 
แปลเป็นภาษาไทยคือ ประชา ซ่ึงหมายถึง หมู่คน และคาํว่า Relations แปลเป็นภาษาไทยคือ 
สัมพนัธ์ ซ่ึงหมายถึง การผูกพนั ดงันั้นคาํว่าการประชาสัมพนัธ์เม่ือแปลตามตวัอกัษร ก็จะได้
ความหมายว่า “การเก่ียวขอ้งผกูพนักบัหมู่คน”  ส่ือกลายเป็นองคป์ระกอบท่ีขาดเสียไม่ไดใ้นการ
ส่ือสารทุกรูปแบบและทุกประเภท  การประชาสัมพนัธ์มีความหมาย 3 ประการ ด้วยกัน คือ 1) 
เผยแพร่ช้ีแจงให้ประชาชนทราบ 2) ชกัชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมดว้ย ตลอดจนเห็นดว้ยกบั
วตัถุประสงคแ์ละวิธีดาํเนินงานของสถาบนั 3) ประสานความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง
ใหเ้ขา้กบัจุดมุ่งหมาย และวิธีการดาํเนินงานของสถาบนั 

วิรัช ลภิรัตนกุล (2544) ใหค้าํจาํกดัความว่า “ การประชาสัมพนัธ์ คือ วิธีการของสถาบนั
อนัมีแบบแผนและการกระทาํท่ีต่อเน่ือง ในอนัท่ีจะสร้างหรือยงัให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีกบักลุ่ม
ประชาชน เพื่อให้สถาบนัและกลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง มีความรู้ ความเขา้ใจ และให้ความ
สนบัสนุนร่วมมือซ่ึงกนัและกนั อนัจะเป็นประโยชน์ใหส้ถาบนันั้นๆ ดาํเนินงานไปไดผ้ลดีสมความ
มุ่งหมาย โดยมีประชามติเป็นแนวบรรทดัฐานสาํคญัดว้ย ” 
 พจนานุกรม Webster’s New Collegiate (1974) อธิบายความหมายของการประชาสัมพนัธ์
ว่า “การประชาสัมพนัธ์ คือ ธุรกิจท่ีช่วยชกันาํให้ประชาชนเกิดความเขา้ใจและมีความนิยมชมชอบ
(GOODWILL) ต่อบุคคลหรือหน่วยงานสถาบนันั้น” 
 สมาคมนักประชาสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ (The lnternational Public Relations 
Association) ซ่ึงเป็นสมาคมของนกัประชาสัมพนัธ์นานาชาติให้แนวคิดของการประชาสัมพนัธ์ว่า
การประชาสัมพนัธ์ คือ ภาระหนา้ท่ีของฝ่ายบริหาร ซ่ึงตอ้งอาศยัการวางแผนท่ีดี มีการกระทาํอยา่ง
ต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ เพื่อสร้างสรรค ์และธาํรงรักษาความเขา้ใจอนัดีจากกลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งโดย
องคก์รจะตอ้งใชว้ิธีการวดัประเมินถึงประชามติ แลว้นาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณากาํหนด



 7 

นอกจากน้ี ยงัมีสมาคม สถาบัน ตลอดจนนักวิชาการและผูเ้ ช่ียวชาญด้านการ
ประชาสมัพนัธ์อีกเป็นจาํนวนมาก ต่างก็ใหค้วามหมายและคาํจาํกดัความของการประชาสัมพนัธ์ไว้
อย่างหลากหลาย ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีความแตกต่างกนัในถอ้ยคาํและรายละเอียดปลีกย่อย แต่
แนวความคิดและความหมายจะอยูใ่นแนวเดียวกนัทั้งส้ิน ดงันั้นกล่าวโดยสรุป “การประชาสัมพนัธ์ 
คือ การเสริมสร้างความสมัพนัธ์และความเขา้ใจอนัดี ระหว่างองคก์รหรือสถาบนักบักลุ่มประชาชน
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อหวงัผลในความร่วมมือและสนบัสนุนจากประชาชนนัน่เอง” (วิรัช ลภิรัตนกุล, 
2544) 

การประชาสัมพนัธ์มีลกัษณะการดาํเนินงานท่ีตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถ รวมทั้ง
ประสบการณ์และทกัษะของแต่ละบุคคล ทั้งยงัตอ้งประกอบดว้ยเทคนิคการประชาสัมพนัธ์
บางอยา่งท่ีเป็นความสามารถเฉพาะตวั เช่น ความสามารถและทกัษะในการส่ือสาร ซ่ึงถ่ายทอดและ
ลอกเลียนแบบกนัไดย้าก ทั้งน้ีเน่ืองจากความสามารถเฉพาะตวัของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกนั 
เทคนิคอยา่งหน่ึงท่ีนกัประชาสมัพนัธ์คนหน่ึงนาํไปใชแ้ลว้ประสบผลสาํเร็จ หากนกัประชาสัมพนัธ์
อีกผูห้น่ึงนาํไปใชอ้าจไม่ไดผ้ลและประสบความลม้เหลวกไ็ด ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสามารถเฉพาะตวั 
ความเหมาะสมของสถานการณ์ สภาพแวดลอ้ม เวลา และสถานท่ี เป็นตน้ โดยท่ีการประชาสัมพนัธ์
เป็นการนาํเอาหลกัการ ความรู้ท่ีไดศึ้กษามา ไปประยกุตใ์ช ้จึงมีลกัษณะเป็นศิลปะ การดาํเนินงาน
ประชาสัมพนัธ์จะยึดถือกฎเกณฑ ์หรือระเบียบแบบแผนท่ีตายตวัไม่ได ้ แต่จะตอ้งปรับเปล่ียนกล
ยทุธ์และวิธีการใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัเง่ือนไขของสถานการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น ทั้งน้ี ศิลปะ
ของการประชาสัมพนัธ์จะตอ้งใชค้วามสามารถพิเศษเฉพาะตวัเป็นหลกั ดงันั้นคุณสมบติัส่วนตวั
ของผูท้าํงานประชาสัมพนัธ์ จึงเป็นส่ิงสําคญัอย่างยิ่งต่อความสําเร็จหรือลม้เหลวของงาน
ประชาสมัพนัธ์นั้นๆ 

“ส่ือประชาสัมพนัธ์” คือหนทางหรือวิถีทางในการนาํข่าวสารท่ีตอ้งการประชาสมัพนัธ์จาก
ผูส่้งไปสู่ผูรั้บ ในปัจจุบนัส่ือในการประชาสมัพนัธ์มีมากมายและหลากหลาย อนัเป็นผลเน่ืองมาจาก
การพฒันาดา้นเทคโนโลยขีองโลก  สามารถแบ่งส่ือประชาสัมพนัธ์โดยพิจารณาตามลกัษณะของ
ส่ือ ไดเ้ป็น 5 ประเภทคือ 

1.  ส่ือบุคคล หมายถึงตวับุคคลท่ีทาํหนา้ท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆ สู่บุคคลอ่ืน ส่ือบุคคลจดั
ไดว้่าเป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการประชาสัมพนัธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโน้มน้าวจิตใจ 
เน่ืองจากติดต่อกบัผูรั้บสารโดยตรง ส่วนใหญ่อาศยัการพดูในลกัษณะต่างๆ เช่น การสนทนาพบปะ
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2.  ส่ือมวลชน จากขอ้จาํกดัของส่ือบุคคลท่ีไม่สามารถใชเ้ป็นส่ือกลางถ่ายทอดข่าวสารเพื่อ
การประชาสัมพนัธ์สู่คนจาํนวนมากพร้อมกนัในเวลาเดียวกนัอย่างรวดเร็ว มนุษยจึ์งไดพ้ฒันา
เทคโนโลยีการส่ือสาร และเกิดเป็นส่ือมวลชนเพื่อมารับใชภ้ารกิจดงักล่าว ส่ือมวลชนอาจแบ่ง
ประเภทตามคุณลกัษณะของส่ือไดเ้ป็น 5 ประเภท คือ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วิทยกุระจายเสียง วิทยุ
โทรทศัน์ และภาพยนตร์ (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช, 2532)   ทั้งน้ี ส่ือหนงัสือพิมพแ์ละ
นิตยสารมีความคงทนถาวร สามารถนาํข่าวสารมาอ่านใหม่ไดซ้ํ้ าแลว้ซํ้ าอีก   แต่มีขอ้จาํกดัสาํหรับ
บุคคลท่ีตาบอดหรืออ่านหนงัสือไม่ออกส่วนส่ือวิทยุกระจายเสียงเป็นส่ือท่ีส่งไปไดไ้กลเพราะใช้
คล่ืนวิทย ุ ไม่มีขอ้จาํกดัดา้นการขนส่งเหมือนหนงัสือพิมพห์รือนิตยสาร และสามารถรับฟังใน
ขณะท่ีทาํงานอย่างอ่ืนไปดว้ยได ้   แต่มีขอ้จาํกดัคือ ผูฟั้งไม่สามารถยอ้นกลบัมาฟังไดใ้หม่อีก    
ดงันั้นหากมิไดต้ั้งใจฟังในบางคร้ังก็ทาํให้ไดข่้าวสารท่ีไม่สมบูรณ์ส่ือวิทยโุทรทศัน์ และภาพยนตร์ 
จดัเป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพในการส่ือสารมากท่ีสุด เน่ืองจากสามารถเห็นภาพเคล่ือนไหวและไดย้นิ
เสียง ทาํใหก้ารรับรู้เป็นไปอยา่งชดัเจนและมีประสิทธิภาพยิง่ แต่มีขอ้จาํกดัคือตอ้งใชไ้ฟฟ้าหรือ
แบตเตอร่ี ทาํใหไ้ม่สามารถเขา้ถึงพื้นท่ีห่างไกลท่ียงัไม่มีไฟฟ้าใช ้

3. ส่ือโสตทศัน์ เป็นส่ือท่ีผูรั้บสามารถรับไดท้ั้งภาพ และหรือเสียง โดยปกติส่ือโสตทศัน์
แบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นส่ือวสัดุ และส่วนท่ีเป็นส่ืออุปกรณ์ โดยส่ือวสัดุอาจจะสามารถ
ใชไ้ดด้ว้ยตวัเองโดยตรง เช่น ภาพวาด แบบจาํลอง หรือของตวัอยา่ง หรืออาจตอ้งนาํไปใชร่้วมกบั
ส่ืออุปกรณ์ เช่นเทปบนัทึกเสียง เทปวีดีทศัน์ ฟิลม์ ภาพยนตร์  แผ่นดิสเก็ต แผ่นซีดีรอม เป็นตน้ 
ส่วนท่ีเป็นส่ืออุปกรณ์ไดแ้ก่ เคร่ืองเล่นเทปบนัทึกเสียง เคร่ืองเล่นวีดีทศัน์ เคร่ืองฉายภาพยนตร์  
และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นตน้โดยภาพรวมแลว้ ส่ือโสตทศัน์มีขอ้ดีคือมีความน่าสนใจ เป็นส่ือท่ี
คงทนถาวร นาํมาใชไ้ดบ่้อยคร้ัง และสามารถคดัลอกเพื่อนาํไปใชท่ี้อ่ืนไดง่้าย แต่มีขอ้จาํกดัคือตอ้ง
ใชอุ้ปกรณ์ซ่ึงบางประเภทมีราคาแพง และตอ้งมีความรู้ในการใช ้ และจาํเป็นตอ้งใชไ้ฟฟ้าหรือ
แบตเตอร่ี เป็นแหล่งพลงังานในปัจจุบนัน้ี คอมพิวเตอร์ได้เขา้มามีอิทธิพลอย่างมากในการ
ติดต่อส่ือสารและในงานประชาสัมพนัธ์ การประชาสัมพนัธ์โดยใชส่ื้อผสม   (Multi-media)  ไดรั้บ
ความนิยมอย่างกวา้งขวาง เพราะเป็นส่ือท่ีสามารถดึงดูดความสนใจไดเ้ป็นอยา่งดีเน่ืองจากให้ทั้ง
ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง ท่ีสมจริงเป็นธรรมชาติ และผูรั้บยงัสามารถมีส่วนร่วมและ
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นอกจากน้ี ในยคุท่ีโลกไร้พรมแดน การส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 
(Internet) ยิง่ทวีความสาํคญัข้ึนเร่ือยๆ และจะกลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจาํวนัของพลโลกใน
อนาคตอนัใกลน้ี้ โดยอินเตอร์เน็ตมีขอ้ดีคือสามารถเขา้ถึงประชาชนทัว่ทุกมุมโลกไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
และเป็นการส่ือสารสองทางท่ีผูรั้บสามารถโตต้อบเพ่ือซกัถามขอ้มูลเพิ่มเติม หรือขอ้มูลท่ีไม่เขา้ใจ
ไดโ้ดยตรงผา่นทางระบบจดหมายอิเลคโทรนิค (E-mail) 

4. ส่ือกิจกรรม ปัจจุบนัส่ือน้ีมีความหมายขยายขอบเขตกวา้งขวางไปถึงกิจกรรมท่ีสามารถ
ส่ือความรู้สึกนึกคิด ความรู้ อารมณ์ และเร่ืองราวข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายได ้ส่ือประเภทกิจกรรม
มีไดม้ากมายหลายรูปแบบ เช่น การจดัประชุม สัมมนา ฝึกอบรม การแถลงข่าว การสาธิต การจดัร้ิว
ขบวน การจดันิทรรศการ การจดัแข่งขนักีฬา การจดัแสดง การจดักิจกรรมทางการศึกษา การจดั
กิจกรรมเสริมอาชีพ การจดักิจกรรมการกุศล เป็นตน้   ส่ือกิจกรรมน้ีสามารถปรับปรุงดดัแปลง
แกไ้ขใหย้ดืหยุน่ เหมาะสมกบัโอกาสและสถานการณ์ไดง่้าย แต่มีขอ้จาํกดัคือ ผูรั้บมีจาํนวนจาํกดั
เฉพาะกลุ่มท่ีร่วมกิจกรรมนั้นๆ เท่านั้น 

อยา่งไรกดี็ วิลเยอร์ ชแบมม ์ (Wilbur  Schramm, 1972)  กล่าววา่  ยงัมีส่ืออีกประเภทหน่ึงท่ี
ใชถ่้ายทอดข่าวสารไปยงัมวลชนหรือกลุ่มบุคคล สร้างข้ึนเพื่อให้ติดต่อกบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
เรียกว่า ส่ือเฉพาะกิจ (Specialized   Media) ไดแ้ก่ ส่ือประเภทโสตทศันูปกรณ์ (Audio  Visual 
Media) และส่ิงตีพิมพ ์(Printed   Media) ต่างๆ 

5. ส่ือเฉพาะกิจดงักล่าว นบัไดว้่ามีความสาํคญัต่อการเผยแพร่  ข่าวสาร เพราะเป็นส่ือท่ี
ไดรั้บการจดัทาํข้ึน เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่ือสารท่ีมี
วตัถุประสงค ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้และข่าวสารท่ีเป็นเร่ืองราวเฉพาะสาํหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีไดรั้บ
การกาํหนดไวแ้น่นอนแลว้ ยงัเป็นการจดัทาํข้ึนเพื่อใหผู้รั้บสารบงัเกิดความเขา้ใจอีกดว้ยอยา่งไรก็ดี
การจดัทาํส่ือเพื่อการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ไปยงัผูรั้บสารนั้นสามารถจดัทาํไดห้ลายรูปแบบ โดย
พิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพทอ้งถ่ิน  ส่ิงแวดลอ้ม  งบประมาณ  ตลอดจนความพร้อมของ
ผูรั้บสารและผูส่้งสาร 

 
ทั้งน้ี  การประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ขอ้มูลข่าวสาร  ความเขา้ใจ เสริมสร้างทศันคติความ

น่าเช่ือถือและมีความนิยมชมชอบต่อสถาบนันั้น  ยอ่มตอ้งอาศยัส่ือ  (Media) เป็นเคร่ืองมือในการ
ประชาสัมพนัธ์ส่งขอ้มูลข่าวสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย ไดมี้นกัวิชาการหลายท่านไดแ้บ่งประเภทของ
ส่ือสารท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั ดงัน้ี 
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 ดาํรงศักด์ิ  ชัยสนิท (2537) แบ่งส่ือในการประชาสัมพนัธ์ออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ 5 
ประเภทดงัน้ี 

 1. ส่ือประเภทคาํพดู ไดแ้ก่ วิทยกุระจายเสียง โทรทศัน์ เคร่ืองขยายเสียง แถบเสียง
แผน่เสียง 
 2. ส่ือประเภทลายลกัษณ์อกัษร ไดแ้ก่ เอกสารส่ิงพิมพช์นิดต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์รายวนั 
นิตยสาร วารสาร จุลสาร เอกสารแผ่นพบั หนังสือเล่มเล็ก โปสเตอร์ ใบปลิว รายงาน ประจาํปี 
วารสารประชาสมัพนัธ์ วิดีโอเทป โทรเลข  โทรสาร  รวมทั้งคอมพิวเตอร์ 
 3. ส่ือประเภทภาพและสัญลกัษณ์ ไดแ้ก่ การแสดงภาพแผน่ป้าย โฆษณาริมทางหลวง ป้าย
ประชาสัมพนัธ์หรือป้ายโฆษณาขา้งรถประจาํทางหรือทา้ยรถประจาํทาง ป้ายตามท่ีพกัผูโ้ดยสาร
ประจาํทาง สถานนีรถไฟฟ้า ป้ายตามส่ีแยกและริมทางด่วน 
 4. ส่ือประเภทภาพและเสียงหรือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงรวมทั้งวิทยแุละโทรทศัน์ ปัจจุบนัส่ือ
โทรทศัน์เป็นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีบทบาทมากท่ีสุด 
 5. ส่ือเบด็เตลด็ ไดแ้ก่ จดหมายส่งตรงไปยงัผูรั้บ แผน่ผา้ เคร่ืองใช ้ของชาํร่วยต่างๆ เช่น ไม้
ขีดไฟ กระเป๋าหรือถุงใส่ของ เส้ือยึด ปฎิทินฯลฯ ส่ือประเภทน้ีมกัจะใชผ้สมกบัส่ืออ่ืนๆ เพื่อเป็น
การเตือนใหร้ะลึกหรือใหจ้าํข่าวสารแก่ผูช้มอีกดว้ย 
 นอกจากน้ี   เสถียร   เชยประทบั (2528) ยงัไดจ้าํแนกประเภทของส่ือออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ ๆ คือ 
 1. ส่ือมวลชน หมายถึง ส่ือท่ีทาํให้ผูรั้บส่งสาร ซ่ึงอาจเป็นบุคคลเดียวหรือกลุ่มบุคคล
สามารถส่งข่าวสารขอ้มูลไปยงัผูรั้บข่าวสารกลุ่มเป้าหมายจาํนวนมาก และอาศยัอยู่อย่างกระจดั
กระจายภายในเวลาอนัรวดเร็ว 
 2. ส่ือบุคคล หมายถึง ตวับุคคลท่ีผูน้าํข่าวสารจากบุคคลหน่ึงไปยงับุคคลหน่ึง โดยการ
ติดต่อส่ือสารแบบตวัต่อตวั ระหวา่งบุคคลสองคนหรือมากกวา่ 

จากขา้งตน้ จะเห็นวา่ ในการแบ่งประเภทของส่ือนั้น  ไดมี้การจดัลาํดบัหมวดหมู่ท่ีค่อนขา้ง
มีความคลา้ยคลึงกนั ทั้งน้ีเพื่อเป็นการรวมประเภทส่ือท่ีมีวตัถุประสงคท่ี์คลา้ยคลึงกนัเขา้ไวด้ว้ยกนั 
เพราะส่ือท่ีใช้สําหรับการส่ือสารในปัจจุบนัเป็นจาํนวนมาก ฉะนั้น การจดัแบ่งประเภทจึงเป็น
วิธีการสรุปส่ืออย่างง่ายๆ ท่ีสามารถสรุปโดยรวมไดว้่าส่ือท่ีมีการใช้กนัอยู่ในปัจจุบนั จะมีอยู่ 3 
ประเภทหลกัดว้ยกนั นัน่คือ ส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะกิจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิทยาลยัราช
พฤกษท่ี์มีการจดัการประชาสมัพนัธ์อยา่งมากมาย  
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2.2  แนวความคดิเร่ืองการส่ือสาร 
ความหมายคาํว่า “การส่ือสาร” ตรงกบัคาํในภาษาองักฤษว่า “Communication” ซ่ึงมีผูใ้ห้

ความหมายไวต่้าง ๆ กนั ดงัน้ี  
  วอร์เรน ดบัเบิลย ูวีเวอร์  (Warren W. Weaver อา้งถึงในปรมะ สตะเวทิน 2538,5 )  ให้
คาํอธิบายว่า “ การส่ือสาร ในท่ีน้ีมีความหมายกวา้ง ครอบคลุม ถึงกระบวนการทุกอยา่งท่ีจิตใจของ
คน ๆ หน่ึง อาจมีผลต่อจิตใจของคนอีกคนหน่ึง การส่ือสารจึงไม่หมายความแต่เพียงการเขียน การ
พดู เท่านั้น หากยงัรวมไปถึงดนตรี ภาพ การแสดง   และพฤติกรรมของมนุษยอี์กดว้ย” 

เจอร์เทิน รอยซ์ และเกรกอร่ี เบทสัน (Jurgen Ruesch and Gregory Bateson อา้งถึงใน 
ศุภรัศม ์ฐิติกุลเจริญ 2543,3) ใหค้วามเห็นว่า “การส่ือสารไม่ไดห้มายถึง การถ่ายทอดสารดว้ยภาษา
พดู  และภาษาเขียนท่ีชดัแจง้ และแสดงเจตนารมณ์เท่านั้น แต่การส่ือสารยงัรวมไปถึง กระบวนการ
ทั้งหลายท่ีคนมีอิทธิพลต่อกนัดว้ย คาํนิยามน้ีจึงผิดหลกัท่ีว่าการกระทาํและเหตุการณ์ทั้งหลายมี
ลกัษณะเป็นการส่ือสาร หากมีผูเ้ขา้ใจ การกระทาํและเหตุการณ์เหล่านั้น หมายความว่า ความเขา้ใจ
ท่ีเกิดข้ึนแก่คนหน่ึงๆนั้น ไดเ้ปล่ียนแปลงข่าวสารท่ีคนๆนั้นมีอยู่และมีอิทธิพลต่อบุคคลผูน้ั้น   
กระบวนการส่ือสารแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ การส่ือสารระหว่างบุคคล และการส่ือสารมวลชน  
ซ่ึงในปัจจุบนัไดเ้พิ่มการส่ือสารแบบก่ึงกลาง จึงทาํใหก้ารส่ือสารแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1. การส่ือสารระหว่างบุคคลคือ การส่ือสารโดยตรงระหว่างคน 2 คน หรือมากกว่า 2 คน 
ในระยะห่างทางกายพอท่ีจะเลือกใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 และมีปฎิกริยาตอบสนองแบบปัจจุบนั
ทนัที 

2. การส่ือสารมวลชน คือ การส่ือสารท่ีมุ่งไปท่ีผูรั้บจาํนวนค่อนขา้งมาก และไม่รู้จกัมกั
คุ ้นกันและมีความแตกต่างกันในหมู่ผูรั้บ และมีการถ่ายทอดสารอย่างเปิดเผยและจะมีการ
กาํหนดเวลาใหถึ้งกลุ่มผูรั้บสารพร้อมๆกนั 

3. การส่ือสารแบบก่ึงกลางคือ การส่ือสารโดยมีเคร่ืองมือเทคนิคภายใตส้ถานภาพท่ี
ค่อนขา้งจาํกดั โดยมีผูส่ื้อสารท่ีสามารถระบุช้ีได ้การส่ือสารประเภทน้ีถือว่าเป็นการส่ือสารขั้น
กลางท่ีมีลกัษณะทั้งท่ีเหมือนกบัการส่ือสารระหว่างบุคคลคือการส่ือสารแบบก่ึงกลางมีจาํนวนผูรั้บ
สารนอ้ยโดยมากจะมีเพียงคนเดียวและเป็นผูท่ี้ผูส่้งสารรู้จกัการส่งสารจะทาํภายใตส้ถานภาพการณ์
ท่ีจาํกดั 

 วิลเบอร์ แชรมป์ (Wilber Schramm 1973 ) กล่าววา่ การเลือกรับข่าวสารจากส่ือมวลชนนั้น 
จะข้ึนอยูก่บัส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นปัจจยัพื้นฐาน 

1.  ประสบการณ์ เน่ืองจากผูรั้บสารยอ่มมีประสบการณ์เก่ียวกบัข่าวสาร วตัถุ ส่ิงของ ฯลฯ 
แตกต่างกนัไปประสบการณ์จึงเป็นตวัแปรท่ีทาํใหผู้รั้บสารแสวงหาข่าวสารท่ีเคยเห็นแตกต่างกนั 
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2.   การประเมินประโยชน์ของข่าวสาร เน่ืองจากผูรั้บสารอาจจะแสวงหาข่าวสารท่ีตอ้งการ 
เพื่อสนองจุดประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง การประเมินสาระประโยชน์ของข่าวสารจึงจะช่วยใหผู้รั้บ
สารไดเ้รียนรู้ว่า ข่าวสารอยา่งหน่ึงมีประโยชน์แตกต่างกบัข่าวสารอีกอนั จึงก่อให้เกิดพฒันาการ 
และปรับปรุงอุปนิสยัและรูปแบบการแสวงหาข่าวสาร 

3.   ภูมิหลงัแตกต่างกนั เน่ืองจากเป็นธรรมชาติของมนุษยท่ี์มกัจะสนใจส่ิงท่ีตนไม่เคยพบ
มาก่อน รวมทั้งสนใจในความแตกต่าง หรือการเปล่ียนแปลงจากสภาพท่ีเป็นอยูข่ณะนั้น ไม่ว่าจะ
เป็นการเปล่ียนแปลงทางวตัถุ ส่ิงของ หรือเร่ืองราวต่าง ๆ 

4.   การศึกษาและสภาพทางสังคม นบัเป็นองคป์ระกอบพ้ืนฐานท่ีก่อใหเ้กิดประสบการณ์
ข้ึนในตวับุคคล และเป็นตวัช้ีพฤติกรรมการส่ือสารของผูน้ั้น ทั้งพฤติกรรมในการเลือกรับส่ือ การ
เลือกเน้ือหาของข่าวสาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่การศึกษาจะมีส่วนช่วยใหบุ้คคลมีความสามารถในการ
อ่าน และกระหายท่ีจะสะสมเพ่ิมพนูดว้ยการ แสวงหาความรู้ใหก้วา้งขวางข้ึน 

5.   ความสามารถในการรับสาร ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจของคน จะมีส่วนสัมพนัธ์กบั
ความสามารถในการรับข่าวสารของบุคคล โดยสภาพร่างกายในท่ีน้ีหมายถึงสภาพร่างกายท่ี
สมบูรณ์ ผูรั้บข่าวสารท่ีมีอวยัวะของร่างกายท่ีครบถว้น ประสาทสัมผสัทุกอยา่งทาํงานไดอ้ยา่งเป็น
ปกติ ย่อมอยู่ในสภาพท่ีจะรับข่าวสารได้ดีกว่าผูท่ี้บกพร่องทางร่างกายและประสาทสัมผสั 
นอกจากนั้น สภาพทางร่างกายยงัมีส่วนสัมพนัธ์กบัสติปัญญาของคนทัว่ไปดว้ย การเปล่ียนแปลง
ทางอายุท่ีสูงข้ึน ระยะเวลาท่ีไดรั้บ การศึกษารวมทั้งการเจริญเติบโตทางความคิด ย่อมมี
ความสมัพนัธ์ทั้งทางบวกและทางลบต่อการโนม้นา้วจิตใจ 

6.   บุคลิกภาพ บุคลิกภาพของผูรั้บสารแต่ละคนมีตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ กบัการเปิดรับ
ข่าวสาร ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติ การโนม้นา้วจิตใจ และพฤติกรรมของผูรั้บสารอีกต่อ
หน่ึง ทาํนองเดียวกบัองคป์ระกอบในเร่ืองความสามารถของบุคคล มีหลกัฐานทางการวิจยัท่ีแสดง
ว่า ความนบัถือตนเอง(self esteem)  และความวิตกกงัวล (anxiety) ของบุคคลลว้นเป็นตวัแปรท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัอิทธิพลทางสังคม กล่าวคือ ผูท่ี้มีความวิตกกงัวลหรือต่ืนเตน้ มกัจะไดรั้บอิทธิพล
จากสังคมไดง่้าย และมีความโนม้เอียงท่ีจะไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งคน้หา เพ่ือท่ีจะไดห้ลีกเล่ียงอิทธิพล
จากสงัคมนัน่เอง 

7.  อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ของผูรั้บสารแต่ละคน เป็นตวัแปรสาํคญัท่ีทาํให้ ผูรั้บสาร
เขา้ใจความหมายของข่าวสาร หรืออาจเป็นอุปสรรคต่อความเขา้ใจ วามหมายในข่าวสารของผูรั้บ 
ถา้ผูรั้บข่าวสารมีอารมณ์ปกติ มีความพร้อม มุ่งมัน่ และมีสมาธิต่อข่าวสารนั้น สัมฤทธ์ิผลของการ
ส่ือสารจะมีมากกว่าผูรั้บท่ีไม่มีอารมณ์กบัข่าวสารนั้น นอกจากน้ีเราควรสังเกตดว้ยอีกว่า อารมณ์
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8.  ทศันคติ ถือเป็นตวัแปรท่ีมีอยูร่ะหว่างการรับและการตอบสนองต่อข่าวสาร หรือส่ิงเร้า
ต่าง ๆ ดว้ยการแสดงออกมาทางพฤติกรรมของผูรั้บ ท่ีมีต่อข่าวสาร แต่ละประเภทท่ีพบ กล่าวอีกนยั
หน่ึงคือ เป็นคุณสมบติัหรือท่าที ท่ีผูรั้บสาแต่ละคนมีอยูก่่อนท่ีจะรับข่าวสารอยา่งใดอยา่งหน่ึง โดย
ปกติทศันคติของผูรั้บข่าวสารเป็นส่ิงเปล่ียนแปลงได ้เท่ือทศันคติเปล่ียนแปลงไป การรับข่าวสาร
หรือการโนม้นา้วจิตใจของผูรั้บข่าวสารจะแตกต่างกนัไป ในทาํนองเดียวกนั การตอบสนองของ
ผูรั้บจะเปล่ียนไปตามส่ิงเร้า หรือข่าวสารท่ีเปล่ียนแปลงไปดว้ย 

 
2.3  แนวคดิทฤษฎกีารเปิดรับข่าวสารและการรับรู้ 

แนวคดิทฤษฎกีารเปิดรับข่าวสาร 
Clapper  (1994) (อา้งถึงในเกศินี พรโชคชยั,2545)  กล่าววา่ เน่ืองจากพฤติกรรมการรับสาร

มีความเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการส่ือสาร เป็นปัจจยัสาํคญัในการกาํหนดประสิทธิภาพของ
การส่ือสาร ดงันั้นจึงควรทาํความเขา้ใจพฤติกรรมการรับสาร และการท่ีผูรั้บสาร แสดงพฤติกรรม
ในการรับสารแตกต่างกนันั้นสามารถอธิบายไดโ้ดยกระบวนการเลือกสรรของมนุษย ์ 

Alex S. Tan (1986)   (อา้งถึงในเกศินี พรโชคชยั,2545) กล่าววา่ปัจจยัในการส่ือสารท่ีมกัจะ
มีการกล่าวถึงบ่อยๆ ว่าเป็นตวักาํหนดความสาํเร็จหรือความลม้เหลวของการส่งสารไปยงัผูรั้บสาร 
ก็คือกระบวนการการเลือกสรรของผูรั้บสาร ข่าวสารต่างๆ แมว้่าจะไดรั้บการตระเตรียมมาอย่าง
พิถีพิถนั ใชผู้ถ่้ายทอดท่ีมีความสามารถและความน่าเช่ือถือสูง หรือใชส่ื้อท่ีมีประสิทธิภาพมากก็
ตาม แต่ส่ิงเหล่าน้ีก็ไม่ไดรั้บประกนัความสาํเร็จของการส่ือสารไปยงัผูรั้บตามท่ีผูส่้งตอ้งการไดร้้อย
เปอร์เซ็นต ์ ทั้งน้ีเพราะผูรั้บสารมีกระบวนการเลือกรับรู้ข่าวสารท่ีแตกต่างกนัไปตามประสบการณ์ 
ตามความตอ้งการ ตามความเช่ือ ตามทศันคติ ตามความรู้สึกนึกคิดท่ีไม่เหมือนกนั  กระบวนการ
เลือกสรรนั้ นเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์ ซ่ึงประกอบด้วยการ
กลัน่กรอง ทฤษฎีการแสวงหาข่าวสารโดยผา่นกระบวนการเลือกสรรสารสนเทศซ่ึงประกอบดว้ย
ขั้นตอนท่ีสาํคญั  3  ขั้นตอน คือ 

1. การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ  (selective exposure or selective attention) 
การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ   หมายถึงแนวโน้มท่ีผูรั้บสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับ

ข่าวสารจากแหล่งใดท่ีมีอยูด่ว้ยกนัหลายแหล่ง เช่นการเลือกซ้ืออ่านหนงัสือพิมพฉ์บบัใดฉบบัหน่ึง 
เลือกเปิดวิทยกุระจายเสียงสถานีใดสถานีหน่ึง  ทฤษฎีเก่ียวกบัการเลือกเปิดรับน้ี ไดมี้การศึกษาวิจยั
กนัอย่างกวา้งขวาง และพบว่าการเลือกเปิดรับข่าวสารมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลาย
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2. การเลือกรับรู้หรือเลือกตีความ  (selective perception) 
การเลือกรับรู้หรือเลือกตีความเป็นกระบวนการกลัน่กรงขั้นต่อมา เม่ือบุคคลเลือกเปิดรับ

ข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหน่ึงแลว้ มิใช่ว่าข่าวสารนั้นจะถูกรับรู้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผูส่้ง
สารทั้งหมด ผูรั้บสารแต่ละคนอาจตีความหมายข่าวสารช้ินเดียวกนัท่ีส่งผา่นส่ือมวลชนไม่ตรงกนั 
ความหมายของข่าวสารท่ีส่งถึงจึงไม่ไดอ้ยูท่ี่ตวัอกัษร รูปภาพ หรือคาํพดูเท่านั้น แต่อยูท่ี่ผูรั้บสารจะ
เลือกรับรู้ เลือกตีความหมาย ความเขา้ใจของตวัเองหรือตามทศันคติตามประสบการณ์ ตามความ
เช่ือความตอ้งการความคาดหวงั แรงจูงใจตามสภาวะทางร่างกายหรือสภาวะอารมณ์ขณะนั้น 

3.  กระบวนการการเลือกจดจาํ  (selective retention) 
กระบวนการการเลือกจดจาํเป็นแนวโน้มในการเลือกจดจาํข่าวสารเฉพาะส่วนท่ีตรงกบั

ความสนใจ ความตอ้งการ ทศันคติของตนเองและมกัจะลืมในส่วนท่ีตนเองไม่สนใจหรือไม่เห็น
ดว้ยไดง่้ายกว่า ในการศึกษาถึงการถ่ายทอดข่าวลือจากคนหน่ึงไปสู่อีกคนหน่ึง ซ่ึงพบว่าผูรั้บมกัจะ
ถ่ายทอดเร่ืองราวต่อไปยงัคนอ่ืนๆ ไม่ครบถว้นเหมือนท่ีรับมา  ทั้งน้ีเพราะแต่ละคนเลือกจดจาํ
เฉพาะส่วนท่ีตนเองเห็นว่าน่าสนใจเท่านั้น ส่วนท่ีเหลือมกัจะถูกลืมหรือไม่นาํไปถ่ายทอดต่อการ
เลือกจดจาํนั้นเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองขั้นสุดทา้ยท่ีมีผลต่อการส่งออกไปยงัผูรั้บสาร ในบางคร้ัง
ข่าวสารอาจถูกปฏิเสธตั้งแต่ขั้นแรก โดยการไม่เลือกอ่าน ฟัง หรือชมส่ือมวลชนบางฉบบับาง
รายการ ในกรณีท่ีผูรั้บหลีกเล่ียงไม่ได ้ผูรั้บก็อาจจะพยายามตีความข่าวสารท่ีไดรั้บตามความเขา้ใจ  
หรือตามความตอ้งการของตนเอง  แต่หากว่าข่าวสารนั้นไม่เปิดโอกาสใหตี้ ความหมายแตกต่างไป
ได้ ผูรั้บสารก็ยงัมีโอกาสปฏิเสธข่าวสารนั้ นได้อีกเป็นขั้นสุดท้าย กล่าวคือ เลือกจดจาํเฉพาะ
บางส่วนท่ีตนเองสนใจหรือตอ้งการเท่านั้น 
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ในการวดัพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากส่ือในการวิจยันั้น McLeod และ O’Keefe  (Jack 
M. McLeod and O’Keefe Jr, 1972) กล่าวว่า ตวัช้ีวดัท่ีใชว้ดัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือส่วนใหญ่ใช้
กนั 2 อย่างคือ วดัจากเวลาท่ีใชส่ื้อ  และวดัจากความถ่ีของการใชส่ื้อแยกตามประเภทของเน้ือหาท่ี
แตกต่างกนั  
 การเปิดรับข่าวสารเป็นแนวคิดทางด้านผูรั้บสารท่ีจะพิจารณาว่าบุคคลใดบุคคลหน่ึงมี
เหตุผลอยา่งไรในการเปิดรับข่าวสาร ซ่ึงเหตุผลนั้นจะเป็นเหตุผลเฉพาะบุคคล ซ่ึงสามารถอธิบายได้
ดว้ยแนวคิดกระบวนการเลือกสรรข่าวสารของบุคคล (Selective Process) ทฤษฎีน้ีจะเป็นตวักาํหนด
ความสําเร็จหรือความลม้เหลวของการส่งสาร เน่ืองจากผูรั้บสารแต่ละคนมีกระบวนการในการ
เลือกรับข่าวสารแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ความต้องการ ความเช่ือถือ ทัศนคติ และ
ความรู้สึกนึกคิด ฯลฯ ดงันั้นกระบวนการเลือกสรรจึงเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองข่าวสารในการรับรู้
ของมนุษย ์ประกอบดว้ย (พีระ จิรโสภณ, 2540) 
 1. การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention) หมายถึง 
แนวโน้มท่ีผูรั้บสารจะเปิดรับส่ือข่าวสารจากแหล่งใดหน่ึงท่ีมีอยู่ดว้ยกนัหลายแหล่ง ตามความ
สนใจและความตอ้งการเพื่อนาํมาใชใ้นการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการของตน และบางคร้ัง
บุคคลเลือกเปิดรับข่าวสารเพื่อตอ้งการให้มีความคลา้ยคลึงกบับุคคลนั้นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือ
เร่ืองทัว่ๆ ไปโดยปกติแลว้คนเรามกัจะเปิดตวัเองให้ส่ือสารตามความคิดเห็นและความสนใจของ
ตนเองเพื่อสนบัสนุนทศันคติเดิมท่ีมีอยู ่และหลีกเล่ียงในส่ิงท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความรู้สึกนึกคิดเดิม
ของตน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการรับข่าวสารท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความรู้ ความเขา้ใจ หรือทศันคติท่ีมีอยู่
แลว้ ทาํให้เกิดภาวะทางจิตท่ีไม่สมดุลหรือมีความไม่สบายใจท่ีเรียกว่า Cognitive Dissonance 
ดังนั้นท่ีจะลดหรือหลีกเล่ียงภาวะดังกล่าวได้ ก็ตอ้งแสวงหาข่าวสารหรือการเลือกสรรเฉพาะ
ข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกบัความคิดของตน 
 2. การเลือกรับรู้และตีความ (Selective Perception and Interpretation) หมายถึงบุคคลเลือก
เปิดรับข่าวสารท่ีสนใจจากแหล่งใดแหล่งหน่ึงแลว้บุคคลจะเลือกรับรู้ และตีความสารท่ีได้รับ
แตกต่างกนัไปตามประสบการณ์ ทศันคติ ความตอ้งการ แรงจูงใจในขณะนั้น ฉะนั้นในบางคร้ัง
บุคคลจะบิดเบือนข่าวสารเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัทศันคติและความเช่ือของตน 
 3. การเลือกจดจาํ (Selective  Retention) หมายถึงบุคคลจะเลือกจดจาํข่าวสารเฉพาะส่วนท่ี
ตรงกบัความสนใจ ความตอ้งการ ทศันคติ ความเช่ือ ฯลฯ ของตน และมกัจะลืมใน 

ส่วนท่ีตนไม่สนใจหรือเร่ืองท่ีขดัแยง้กบัความคิดเห็นของตน ดงันั้นการเลือกจดจาํเน้ือหา
ข่าวสารท่ีไดรั้บจึงเท่ากบัเป็นช่วยเสริมทศันคติหรือ ความเช่ือเดิมของผูรั้บสารให้มากยิ่งข้ึนและ
เปล่ียนแปลงไดย้ากข้ึน 
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 ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร์กบัการรับสาร 
 ปรมะ สตะเวทิน (2538)   กล่าวถึงลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูรั้บสาร นั้นประกอบดว้ย
ลกัษณะทางจิตวิทยาของมสลชนผูรั้บสาร  ซ่ึงหมายถึงลกัษณะทางจิตใจของมวลชนผูรั้บสาร เช่น 
นิสัยการใชส่ื้อมวลชน  ทศันคติ ความคิดเห็น ค่านิยม  ความนับถือตนเอง รสนิยม ความตอ้งการ 
เป็นตน้   ดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูรั้บสาร หมายถึง ดา้นอายุ เพศ สถานะทางสังคม
และเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนาและภูมิลาํเนา  

ยุบล  เบ็ญจรงคกิจ (2542) กล่าวว่า เม่ือบุคคลท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่าง
กนั มีแบบแผนพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น การส่ือสารซ่ึงถือว่าเป็นพฤติกรรมอย่างหน่ึงของ
บุคคล ย่อมเป็นไปตามหลกัดงักล่าวเช่นกัน กล่าวคือ บุคคลท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ี
แตกต่างกนั ยอ่มมีพฤติกรรมการส่ือสารท่ีแตกต่างกนัดว้ย 
  ตวัแปรทางประชากรศาสตร์ (Demographic Variables) ท่ีผลงานวิจยัท่ีผ่านมาให้การ
ยอมรับและนิยมนาํพิจารณาในการศึกษาพฤติกรรมการส่ือสารของผูรั้บสาร ไดแ้ก่ 

1. เพศ (Sex) ในการศึกษาเก่ียวกบัผูรั้บสารตามแนวการวิเคราะห์โดยใช้ตวัแปรทาง
ประชากรศาสตร์ นกัวิจยัยงัให้ความสนใจกบัความแตกต่างในพฤติกรรมการใชแ้ละการเปิดรับส่ือ
ระหวา่งเพศชายและเพศหญิงดว้ย แมว้่าจะไม่พบความแตกต่างเด่นชดัมากเท่ากบัอายแุละการศึกษา 
แต่ก็ยงัคงมีความแตกต่างระหว่างเพศชายละเพศหญิง (ยบุล  เบญ็จรงคกิจ, 2542) ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก 
ความแตกต่างทางดา้นความคิด ค่านิยม และทศันคติ ซ่ึงเป็นเพราะสังคมและวฒันธรรมไดก้าํหนด
บทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวต่้างกนั โดยทัว่ไป ผูห้ญิงมกัจะเป็นคนท่ีมีจิตใจอ่อนไหว
หรือเจา้อารมณ์ และถูกชกัจูงไดง่้ายกว่าเพศชาย ในขณะท่ีเพศชายจะใชเ้หตุผลมากกว่าผูห้ญิง และ
ยงัสามารถจดจาํข่าวไดดี้กวา่อีกดว้ย (ปรมะ สตะเวทิน, 2540) 

2. การศึกษา (Education) จากงานวิจยัท่ีผ่านมา นักวิชาการพบว่า การศึกษาในระดบัท่ี
แตกต่างกนั ในระบบการศึกษาและประเภทของสาขาวิชาท่ีศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลทาํใหบุ้คคลมี
ความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ ทศันคติ ค่านิยมและความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นการศึกษาจึงเป็น
อีกตวัแปรหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูงกบัพฤติกรรมการใชแ้ละเปิดรับส่ือของผูรั้บสาร โดย
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือสารและการศึกษามีความสัมพธ์ัในเชิงบวกกบัการเปิดรับข่าวและเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัสาธารณชน และมีความสัมพนัธ์ในทางลบกบัการเปิดรับเน้ือหาดา้นบนัเทิงจากส่ือ.4และ
พฤติกรรมการใช้และการศึกษาก็มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกเช่นเดียวกัน กล่าวคือบุคคลท่ีมี
การศึกษาสูงมกัจะใชส่ื้อมวลชนมากกว่าบุคคลท่ีมีการศึกษาตํ่า อีกทั้งบุคคลท่ีมีการศึกษาสูงมกัใช้
ส่ือเพ่ือประโยชน์ทางดา้นการงานมากกวา่บุคคลท่ีมีการศึกษาตํ่าอีกดว้ย (กาญจนา   แกว้เทพ, 2542) 
และนกัวิจยัหลายท่าน อาทิเช่น เคนดอล (Kendall, 1948) สิงคแ์ละโฮฟ (Link and Hopf, 1946)ได้
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3. อายุ (Age) เป็นตัวแปรท่ีมีความสําคญัมาก ทั้ งน้ีเพราะแบบแผนความคิดและ
ประสบการณ์ของบุคคลนั้น มกัจะถูกกาํหนดมาจากปริบททางสังคมในช่วนนั้นๆ อายขุองผูรั้บสาร
จึงสามารถช่วยบ่งช้ีไดว้า่ บุคคลนั้นเป็นคนรุ่นไหน (Generation) โดยท่ีแต่ละช่วงเวลาหรือแต่ละรุ่น
นั้น สภาพแวดลอ้มระดบักวา้งของสังคมก็จะแตกต่างกนัออกไป ดงันั้น สาเหตุท่ีสามารถนาํอายมุา
เป็นตวัแปรในการแบ่งกลุ่มและศึกษามาถึงพฤติกรรมของผูรั้บสารได ้เพราะคนในอายรุุ่นราวคราว
เดียวกนัจะผา่นประสบการณ์ทางสังคมท่ีคลา้ยคลึงกนั (กาญจนา  แกว้เทพ, 2542) โดยทัว่ไปแลว้ 
คนท่ีมีอายนุอ้ยมกัจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถือในอุดมการณ์และมองโลกในแง่ดี ในขณะท่ีคนอายุ
มากมกัจะมีความคิดอนุรักษนิ์ยม ยดึถือการปฎิบติัและมองโลกในแง่ร้าย ทั้งน้ีเน่ืองมาจากคนท่ีอายุ
มากจะมีประสบการณ์ในชีวิตมากกว่า เคยประสบปัญหาต่างๆ และผ่านช่วงเวลาท่ีเลวร้ายมา
มากกว่าคนท่ีอายุน้อยนั่นเอง นอกจากน้ีแลว้ คนท่ีมีอายุน้อยมกัถูกชักจูงหรือเปล่ียนใจได้ง่าย
มากกว่าคนท่ีมีอายมุาก และคนท่ีมีวยัต่างกนัจะมีความตอ้งการในส่ิงต่างๆ แตกต่างกนัไปดว้ย เช่น 
คนมีอายุมากมกัตอ้งการความปลอดภยัในชีวิต ในขณะท่ีคนมีอายุนอ้ยมกัสนใจในเร่ืองการศึกษา 
เป็นตน้ 

4. รายได ้(lncome)  เป็นตวัแปรท่ีบทบาทใกลเ้คียงกบัตวัแปรทางดา้นการศึกษา เน่ืองจาก
เป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้พบว่า บุคคลท่ีมีการศึกษาสูงมกัจะมี
รายไดสู้งตามไปดว้ย และผลวิจยัท่ีผา่นมาไดแ้สดงให้เห็นว่า เม่ือบุคคลมีรายไดสู้งมากข้ึนมกัจะมี
การเลือกใชส่ื้อหลายประเภทมากข้ึน เน่ืองจากการใชส่ื้อในสังคมส่วนใหญ่แลว้จะมีตน้ทุนในการ
ส่ือนั้นๆ (กาญจนา  แกว้เทพ, 2542)  และการใชส่ื้อของบุคคลท่ีมีรายไดสู้งมกัเป็นการใชเ้พื่อ
แสวงหาข่าวสารหนักๆ สําหรับนําไปใช้ประโยชน์ นั่นเป็นเพราะว่าบุคคลท่ีมีรายได้สูงมักมี
การศึกษาและมีตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานท่ีดี ซ่ึงจะถูกผลกัดนัใหมี้ความจาํเป็นตอ้งเรียนรู้และแสวงหา
ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ใหท้นัต่อเหตุการณ์อยูเ่สมอ และยงัมีผลทาํใหข่้าวสารเป็นส่ิงจาํเป็นต่อคนกลุ่ม
น้ีอย่างมาก นอกจากน้ี บุคคลท่ีมีรายไดสู้งจะมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือหนังส่ือพิมพม์ากกว่าส่ือ
โทรทศัน์ เน่ืองดว้ยหนา้ท่ีการงานของคนกลุ่มน้ีจึงทาํใหต้นมีเวลาจาํกดั การใชส่ื้อหนงัส่ือพิมพเ์พื่อ
เปิดรับข่าวสารจึงทาํไดง่้ายกว่า โดยอาจนัง่อ่านไประหว่างการเดินทางหรือรอประชุมก็ได ้ในขณะ
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5. อาชีพ (Occupation) บุคคลท่ีมีอาชีพต่างกันย่อมมองโลก มีทศันคติ แนวคิดและ
อุดมการณ์ท่ีแตกต่างกนั บุคคลท่ีมีอาชีพรับราชการมกัจะคาํนึงถึงเร่ืองยศถาบรรดาศกัด์ิ ศกัด์ิศรี 
และเกียรติภูมิของความเป็นขา้ราชการ ในขณะท่ีบุคคลซ่ึงทาํงานในธุรกิจเอกชนอาจคาํนึงถึงรายได ้
และการมีศกัด์ิของตนดว้ยเงินทองท่ีสามารถหาซ้ือหรือจบัจ่ายใชส้อยส่ิงท่ีตน้ตอ้งการเพื่อรักษา
สถานภาพทางสังคมของตน อย่างไรก็ตาม แมแ้ต่บุคคลท่ีประกอบอาชีพเดียวกนัก็มีความคิดเห็น 
ค่านิยม และพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัได ้อนัเป็นผลทาํให้พฤติกรรมในการใชแ้ละเปิดรับส่ือย่อม
แตกต่างกนัดว้ย (ปรมะ  สตเวทิน, 2540) 

ในการศึกษาค ร้ัง น้ี  ได้นําแนวความคิดการวิ เคราะห์ผู ้รับสารตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์(Demographic Analysis of an Audience) เป็นพื้นฐานในการศึกษาและอธิบายถึง 
การเปิดรับข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ในระดับ
ปริญญาตรี ซ่ึงมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ เพศ ระบบการศึกษา
และประเภทของสาขาวิชาท่ีศึกษา อาชีพ และรายได ้

แนวคดิเกีย่วกบัการรับรู้ข่าวสาร 
 เม่ือบุคคลมีการเปิดข่าวสารจากส่ือต่างๆ แลว้นัน่ยอ่มทาํใหเ้กิดการรับรู้ในขอ้มูลข่าวสารท่ี
ส่ือส่งมาโดย พชันี เชยจรรยา และคณะ (2541) ไดก้ล่าวถึงการรับรู้ เป็นกระบวนการทางจิตท่ี
ตอบสนองต่อส่ิงเร้า ท่ีไดรั้บ เป็นกระบวนการเลือกรับสารและจดัสรรเขา้ดว้ยกนั และตีความหมาย
ของสารท่ีไดรั้บตามความเขา้ใจ ความรู้สึกของตน โดยอาศยัประสบการณ์ ความเช่ือ ทศันคติ และ
ส่ิงแวดลอ้มเป็น กรอบในการรับรู้ 
 เน่ืองจากคนเรามีการรับรู้ต่างกนั ความลม้เหลวของการส่ือสารจึงอาจเกิดข้ึนไดถ้า้เราไม่
ยอมรับความแตกต่างในเร่ืองการรับรู้ของแต่ละบุคคล การรับรู้เป็นตวักาํหนดพฤติกรรมการส่ือสาร 
ทศันคติ และความหวงัของผูส่ื้อสาร การรับรู้เป็นกระบวนการเลือกรับสารการจดัสานเขา้ดว้ยกนั 
และการตีความท่ีได้รับตามความเข้าใจ และความรู้สึกของตนเอง โดยทั่วไปการรับรู้เป็น
กระบวนการท่ีเกิดข้ึน โดยไม่รู้ตวัหรือตั้งใจ และมกัเกิดตามประสบการณ์และการสัง่สมทางสงัคม 
 คนเรามาสามารถให้ความสนใจกบัส่ิงต่างๆ รอบตวัไดท้ั้งหมด แต่จะเลือกรับรู้เพียงรับ
บางส่วนเท่านั้น แต่ละคนมีความสนใจและรับรู้ส่ิงต่างๆ  รอบตวัต่างกนั ดงันั้น เม่ือไดรั้บสาร
เดียวกนั ผูรั้บสารสองคนอาจให้ความสนใจและรับรู้สารเดียวต่างกนักระบวนการรับรู้ข่าวสารของ
คนอาจจะแสดงเป็นแบบจาํลองไดด้งัน้ี 
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ภาพที ่2.1 แบบจําลองการรับรู้ข่าวสารของบุคคล 
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ทีม่า : พชันี เชยจรรยา และคณะ, แนวคิดหลกันิเทศศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร : 
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2541), น. 69. 
 
 โดยทัว่ไปส่ิงท่ีมกัมีอิทธิผลต่อการรับรู้ของแต่ละบุคคล จะไดแ้ก่  
 1. แรงผลกัดนัหรือแรงจูง เรามกัเห็นส่ิงท่ีเราตอ้งการเห็น และไดย้ินในส่ิงท่ีเราตอ้งการได้
ยนิ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง  
 2. ประสบการณ์เดิม คนเราต่างเติบโตข้ึนในสภาพแวดลอ้มต่างกนั ถูกเล้ียงดูดว้ยวิธีต่างกนั 
และคบหาสมาคมกบัคนต่างกนั เช่น คนท่ีไปศึกษาต่อต่างประเทศและพบเพ่ือนเจา้ของประเทศท่ี
เอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือและเกิดทศันคติท่ีดีต่อคนของชาตินั้น มากกว่าคนท่ีพบกันกับเพื่อน ซ่ึงดูถูก
เหยยีดหยามชาติของตน  
 3. กรอบอา้งอิง ซ่ึงเกิดจากการสั่งสมอบรมทางครอบครัวและสังคม ดงันั้น คนต่างศาสนา
กันจึงมีความเช่ือถือและทัศนคติในเร่ืองราวต่างๆ กันก็ได้ ซ่ึงส่วนน้ีค่อนข้างคล้ายคลึงกับ
ประสบการณ์เดิม  

4. สภาพแวดลอ้ม คนท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มต่างกนั เช่น อุณหภูมิ บรรยากาศสถานท่ี ฯลฯ 
จะตีความสารท่ีได้รับต่างกัน  ทั้ งน้ีเ รียกได้ว่าเป็นการแตกต่างในการตีความของสารตาม
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5. สภาวะจิตใจและอารมณ์ไดแ้ก่ ความโกรธ ความกลวั ฯลฯ ตวัอย่าง เช่น เรามกัจะมอง
ความผิดเล็กน้อย เป็นเร่ืองใหญ่โต ขณะท่ีเราอารมณ์ไม่ดีหรือหงุกหงิด แต่กลบัมองปัญหาหรือ
อุปสรรคใหญ่หลวงเป็นเร่ืองเลก็นอ้ยขณะท่ีมีความรัก เป็นตน้ 

จากแนวคิดและทฤษฎีการเปิดรับและการรับรู้ข่าวสารท่ีกล่าวขา้งตน้น้ีไดน้ํามาใช้เป็น
ขอ้สนับสนุน ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี โดยเห็นว่า เม่ือผูรั้บสารมีความรู้ และมีทศันคติท่ีดีต่อ
ข่าวสารแลว้ผูรั้บสารจะเลือกเปิดรับข่าวสาร ตามความสนใจ ความตอ้งการ ในการวดัพฤติกรรม
การเปิดรับข่าวสารจากส่ือในการวิจยันั้น ตวัช้ีวดัท่ีใชว้ดัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ คือการวดัจาก
ความถ่ีของการใชส่ื้อแยกตามประเภทของเน้ือหาท่ีแตกต่างกนั ในการศึกษาคร้ังน้ี จึงไดก้าํหนด
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารส่ือประชาสัมพนัธ์ให้ประกอบดว้ยความถ่ีในการเปิดรับ  คนเรามีการ
รับรู้ต่างกนั ความลม้เหลวของการส่ือสารจึงอาจเกิดข้ึนได ้ถา้เราไม่ยอมรับความแตกต่างในเร่ือง
การรับรู้ของแต่ละบุคคล การรับรู้เป็นตวักาํหนดพฤติกรรมการส่ือสาร ทศันคติ และความหวงัของผู ้
ส่ือสาร การรับรู้เป็นกระบวนการเลือกรับสารการจดัสานเขา้ดว้ยกนั และการตีความท่ีไดรั้บตาม
ความเขา้ใจ และความรู้สึกของตนเอง โดยทัว่ไปการรับรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึน โดยไม่รู้ตวัหรือ
ตั้งใจ และมกัเกิดตามประสบการณ์และการสั่งสมทางสังคม เพราะธรรมชาติของมนุษยน์ั้นจะใช้
ความพยายามเพียงระดบัหน่ึงเท่านั้น อะไรท่ีไดย้ากมากๆ มกัจะไม่ไดรั้บการเลือก และเลือกส่ือท่ี
สอดคลอ้งกบัความรู้ ค่านิยม ทศันคติของตนเอง เลือกส่ือท่ีตนสะดวก ซ่ึงแต่ละคนก็จะมีพฤติกรรม
การรับส่ือท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งการเลือกส่ือตามความเคยชิน ซ่ึงมกัจะพบในบุคคลท่ีมีอายุมาก
อยา่งไรก็ดีในการเลือก ผูรั้บสารจะเลือกเปิดรับส่ือนั้น จะตอ้งเกิดแรงจูงใจในการเปิดรับส่ือให้ได้
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ตนเองเป็นสาํคญั และทาํให้ผูส่้งสารสามารถติดตามความเคล่ือนไหว
และสังเกตการณ์รอบตวั แนวคิดทฤษฎีดังกล่าวจึงสามารถนํามาเป็นกรอบแนวคิดพ้ืนฐานใน
การศึกษาตวัแปรการเปิดรับข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ของวิทยาลยั กับการรับรู้ และการ
ตดัสินใจตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ในระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ ์
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2.4   แนวคดิทฤษฎ ีเกีย่วกบัการตัดสินใจ 
 การตดัสินใจ (Decision-Making) เป็นกระบวนการ (Process) ของการเลือกปฏิบติัตาม
ทางเลือกหรือวิธีการปฏิบติัท่ีมีอยูห่ลายๆ วิธี ดว้ยการพิจารณา ตรวจสอบประเมินผลท่ีจะไดรั้บจาก
ทางเลือกเหล่านั้นให้เลือกเพียงทางเดียว หรือวิธีการปฏิบติัเพียงวิธีเดียวท่ีดีท่ีสุด เพื่อนาํไปสู่การ
ปฎิบติัดาํเนินการ การเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงถือไดว้่าการตดัสินใจไดเ้กิดข้ึนแลว้ และการ
ตดัสินใจท่ีดีนั้น จะตอ้งเป็นการตดัสินใจท่ีสามารถทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวไ้ด ้(วุฒิชยั  
จาํนง, 2523) ใหค้วามเห็นวา่ เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมใน 3 ลกัษณะ คือ 
 1. กิจกรรมดา้นเชาวปั์ญญา (intelligence Activity) หมายความว่าเป็นกิจกรรมท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการสืบคน้หาขอ้มูล ข่าวสาร ขอ้เทจ็จริงต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์และนาํ
ขอ้มูลนั้นมาใชใ้นการพิจารณาตดัสินใจ 
 2. กิจกรรมการออกแบบ (Design  Activity) หมายความว่า เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ใชค้วามคิดตรึกตรอง วิเคราะห์ รวมทั้งเป็นการสร้างวิธีการ หรือแนวทางต่างๆ ท่ีจะนาํไปปฎิบติั 
หลงัจากไดพ้ิจาณาและตดัสินใจเลือกแนวทางนั้น ๆ แลว้ 
 3. กิจกรรมการคดัเลือก(Choice Activity) หมายความว่าเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เลือกแนวทางแต่ละแนวทาง หรือวิธีการ แต่ละวิธีท่ีมีความเหมาะสม และสามารถนาํไปปฎิบติัได้
ตามความคิดของผูเ้ลือก 
 Philip Kotler ( 2003 : 204) (อา้งถึงใน ฉตัยาพร เสมอใจ, มทันียา สมมิ, 2542 : 23) กล่าวว่า 
กระบวนการตดัสินใจ (Dicision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทาํส่ิงใดส่ิง
หน่ึงจากทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่าง ๆ   ของสินคา้และ
บริการอยู่เสมอในชีวิตประจาํวนั โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จาํกดัของ
สถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีสาํคญัและอยูภ่ายใตจิ้ตใจของผูบ้ริโภค  

ขั้นตอนท่ีสาํคญัในกระบวนการตดัสินใจ ในขั้นน้ีตอ้งพยายามเขา้ใจผูบ้ริโภคว่ามีขั้นตอน
การปฏิบติัในการตดัสินใจซ้ืออยา่งไร แต่ละขั้นตอนจะให้ขอ้คิดแก่นกัการตลาดว่านกัการตลาดจะ
สามารถใหค้วามสะดวกหรือมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคอยา่งไร 

ขั้นตอนท่ี 1 การรับรู้ถึงความตอ้งการ (Need Recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem 
Recognition) การท่ีบุคคลท่ีรับรู้ถึงความตอ้งการของตนซ่ึงอาจเกิดเองหรือเกิดจากส่ิงกระตุน้ ความ
ตอ้งการจะรวมถึงความตอ้งการของร่างกาย และความตอ้งการท่ีเป็นความปรารถนา ซ่ึงเป็นความ
ตอ้งการดา้นจิตวิทยา ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนเม่ือถึงระดบัหน่ึงจะกลายเป็นส่ิงกระตุน้จากประสบการณ์ใน
อดีต ทาํใหบุ้คคลรู้วา่จะสนองส่ิงกระตุน้อยา่งไร 
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งานสําคญัของนักการตลาดในขั้นกระตุน้ความตอ้งการมี 2 ประการ คือ ประการแรก
นกัการตลาดตอ้งเขา้ใจส่ิงกระตุน้เก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค ตวัอยา่ง นกัการตลาด
ตอ้งระลึกว่า รถยนต์สนองความตอ้งการดา้นความสะดวกในการเดินทาง รถยนต์ยงัสามารถให้
ความพอใจดา้นสถานภาพในสังคม ทาํให้เกิดความต่ืนเตน้จากขอบเขตท่ีรถยนตส์ามารถสนองส่ิง
กระตุน้ไดห้ลายอยา่งจะทาํใหบุ้คคลเกิดความตอ้งการอยากเป็นเจา้ของรถยนตอ์ยา่งแทจ้ริง ประการ
ท่ี 2 แนวความคิดการกระตุน้ความตอ้งการ จะช่วยให้นกัการตลาดระลึกว่าระดบัความตอ้งการ
สาํหรับผลิตภณัฑ ์จะเปล่ียนแปลงตลอดเวลา นกัการตลาดควรทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อระบุถึง
ปัจจยัท่ีสามารถกระตุน้ความสนใจต่อผลิตภณัฑ์ไดม้ากท่ีสุดและสามารถนําไปพฒันาแผนการ
ตลาดใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยัเหล่านั้น 

ขั้นตอนท่ี 2  การคน้หาขอ้มูล (Information Search) ถา้ความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอ 
และส่ิงท่ีสามารถสนองความตอ้งการอยู่ใกลก้บัผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะดาํเนินการเพ่ือให้เกิดความ
พอใจทนัที เช่น บุคคลท่ีหิวมองเห็นร้านอาหารและเขา้ไปซ้ืออาหารบริโภคทนัที แต่ในบางคร้ัง
ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนไม่สามารถสนองความตอ้งการไดท้นัที ความตอ้งการก็จะถูกจดจาํไว ้เพื่อหา
การสนองความตอ้งการในภายหลงั เม่ือความตอ้งการถูกกระตุน้ไดส้ะสมไวม้าก จะทาํใหผู้บ้ริโภค
เกิดความตั้ งใจให้ได้รับการสนองความตอ้งการ ด้วยการคน้หาขอ้มูลเพ่ิมเติมจากแหล่งขอ้มูล
ข่าวสาร 5 แหล่งดงัต่อไปน้ี 

1. แหล่งขอ้มูลบุคคล ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบา้น คนรู้จกั 
2. แหล่งการคา้ ไดแ้ก่ ส่ือการโฆษณา พนกังานขาย การจดัแสดงสินคา้ 
3. แหล่งชุมชน ไดแ้ก่ ส่ือมวลชน องคก์ารคุม้ครองผูบ้ริโภค 
4. แหล่งประสบการณ์ท่ีมีอยู่ในตวัผูบ้ริโภคเองจากการท่ีเคยใช ้เคยตรวจสอบ เคย

สมัผสัหรือเก่ียวขอ้งดว้ยวิธีอ่ืนๆ   
5. แหล่งทดลอง ไดแ้ก่ แหล่งท่ีมีขอ้มูลไวส้ําหรับประชาชนโดยทัว่ไปหน่วยงานท่ี

สาํรวจคุณภาพผลิตภณัฑ ์หน่วยวิจยัภาวะตลาดของผลิตภณัฑ ์ 
นกัการตลาดควรศึกษาวิจยัเก่ียวกบัแหล่งขอ้มูลแรกท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บทราบเก่ียวกบัตรา

สินคา้และพยายามจดัขอ้มูลข่าวสารใหผ้า่นแหล่งขอ้มูลเหล่านั้นใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งทัว่ถึง  
กระบวนการในการรับขอ้มูลของผูบ้ริโภค มีดงัน้ีคือ 
1. การเปิดรับข่าวสาร (Exposure) หมายถึง การท่ีบุคคลมีการรับรู้จากส่ิงกระตุน้โดย

ผา่นประสาทสมัผสัหน่ึงอยา่งข้ึนไป ไดแ้ก่ การไดเ้ห็น ไดย้นิ ไดก้ล่ิน ไดล้ิ้มรส ไดส้มัผสั 
2. ความตั้งใจ (Attention) เป็นขั้นตอนของการแสดงกระบวนขอ้มูล ท่ีแสดงถึงการ

เกิดความสามารถในความเขา้ใจ 
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3. ความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นขั้นตอนในกระบวนการขอ้มูลซ่ึงมีการ
ตีความหมายส่ิงกระตุน้ 

4. การยอมรับ (Acceptance) เป็นขั้นตอนของกระบวนการขอ้มูลซ่ึงแสดงระดบัของ
ส่ิงกระตุน้ท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้ หรือ ทศันคติของบุคคล 

5. การเกบ็รักษา (Retention) การส่งขอ้มูลสู่ความทรงจาํระยะยาว 
ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือผูบ้ริโภคไดข้อ้มูล

มาแลว้จากขั้นตอนการคน้หาขอ้มูล ผูบ้ริโภคจะเกิดความเขา้ใจและประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ 
นกัการตลาดจาํเป็นตอ้งรู้วิธีการต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการประเมินผลทางเลือก โดยผูบ้ริโภคจะมี
กระบวนการประเมินทางเลือกสินคา้และหรือบริการท่ีซบัซอ้นในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั 

ผูบ้ริโภคมีทศันคติต่อตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนั โดยผ่านกระบวนการประเมิน ผูบ้ริโภคจะ
ประเมินทางเลือกการซ้ือจากลกัษณะส่วนตวัและสถานการณ์การซ้ือ บางกรณี ผูบ้ริโภคจะทาํการ
พิจารณาอยา่งรอบคอบและคิดอยา่งเหตุผล หรือบางกรณี ผูบ้ริโภคอาจจะไม่ประเมินทางเลือกหรือ
ประเมินนอ้ยมากเน่ืองจากเป็นการซ้ือจากการกระตุน้ นอกจากน้ี ผูบ้ริโภคทาํการตดัสินใจซ้ือดว้ย
ตวัเอง หรือเป็นไปตามกลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ เช่น กลุ่มเพ่ือน หรือคาํเสนอแนะจาก
พนกังานขาย  

ขั้นตอนท่ี 4 การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นท่ี 3 
จะช่วยใหผู้บ้ริโภคกาํหนดความพอใจระหวา่งผลิตภณัฑต่์าง ๆ ท่ีเป็นทางเลือก ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ตนชอบมากท่ีสุด และปฏิเสธท่ีจะซ้ือสินคา้ท่ีตนไม่มีความพึงพอใจท่ีจะซ้ือ อยา่งไร
ก็ตาม ความตั้งใจซ้ือและการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอาจถูกคัน่กลางดว้ยปัจจยัอ่ืนท่ีอาจเกิดข้ึน
ระหว่างการประเมินผลพฤติกรรมคือทศันคติของบุคคลอ่ืน และปัจจยัท่ีคาดไม่ถึง เช่น ผูบ้ริโภคไม่
ชอบลกัษณะของพนกังานขาย 

ขั้นตอนท่ี 5  ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ (Post-Purchase Feeling) หลงัจากซ้ือและทดลองใช้
ผลิตภณัฑไ์ปแลว้ ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกบัความพอใจหรือไม่พอใจในผลิตภณัฑ ์ส่ิงท่ีจะ
นาํมาพิจารณาว่าผูบ้ริโภคพอใจหรือไม่พอใจในการซ้ือ คือการพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง 
การคาดหวงัของผูบ้ริโภค (Consumer’s Expectations) และการรับรู้ถึงผลการปฏิบติังานของสินคา้ 
(Product’s Perceived Performance)  ถา้สินคา้ปฏิบติังานไดต้ ํ่ากว่าความคาดหวงั ผูบ้ริโภคจะรู้สึก
ผดิหวงั มีทศันคติท่ีไม่ดีต่อตราสินคา้    ในทางตรงกนัขา้มถา้สินคา้ปฏิบติังานไดต้ามความคาดหวงั 
ก็จะสร้างความพอใจให้แก่ผูบ้ริโภค และถา้สินคา้ปฏิบติังานไดสู้งกว่าความคาดหวงั ผูบ้ริโภคจะ
รู้สึกประทบัใจในสินคา้นั้น ดงันั้น หากช่องว่างระหว่างความคาดหวงัและผลการปฏิบติังานมีมาก
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  จากทฤษฎีการตดัสินใจซ้ือ ทาํใหท้ราบถึงขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ในการ
ประกอบธุรกิจ ส่ิงสาํคญัท่ีเป็นหวัใจทางการตลาดคือตอ้งเขา้ใจถึงขั้นตอนต่างๆ ในการตดัสินใจซ้ือ
ของกลุ่มลูกคา้ เพื่อจะไดต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 
ปัจจัยสําคญัทีมี่อทิธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
Stanton and Futrell    (1987 :  664)  กล่าวว่า  ปัจจยัสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

ของผูบ้ริโภค ว่าลกัษณะของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัดา้นวฒันธรรม  และปัจจยัดา้นสังคม 
(ปัจจยัภายนอก)  ปัจจยัส่วนบุคคล  และปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา  (ปัจจยัภายใน)  โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
  1.   ปัจจยัดา้นวฒันธรรม  (Cultural factor)   เป็นสัญญาลกัษณ์และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้าง
ข้ึน โดยเป็นท่ียอมรับจากรุ่นหน่ึงไปสู่รุ่นหน่ึงโดยเป็นตวักาํหนด และควบคุมพฤติกรรมของมนุษย ์
ในสังคมหน่ึง ค่านิยมในวฒันธรรมจะกาํหนด ลกัษณะของสังคมและกาํหนดความแตกต่างของ
สงัคมหน่ึงจากสงัคมอ่ืน โดยวฒันธรรมแบ่งออกเป็นวฒันธรรมพื้นฐาน วฒันธรรมยอ่ย และชั้นของ
สงัคมโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
   1.1   วฒันธรรมพื้นฐาน (Culture) เป็นลกัษณะพ้ืนฐานของบุคคลในสังคม เช่น  
ลกัษณะนิสัยของคนไทย ซ่ึงเกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย  ทาํให้มีลกัษณะ
พฤติกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั 
   1.2  วฒันธรรมกลุ่มย่อย (Subculture) หมายถึง วฒันธรรมของแต่ละกลุ่มท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะและแตกต่างกนัซ่ึงมีอยูภ่ายในสงัคมขนาดใหญ่และสลบัซบัซอ้น  วฒันธรรมยอ่ยเกิด
จากพื้นฐานทางภูมิศาสตร์และลกัษณะพื้นฐานของมนุษย ์ วฒันธรรมยอ่ย  มีการจดัประเภทดงัน้ี   
    1.2.1  กลุ่มเช้ือชาติ (Nationality groups) เช้ือชาติต่างๆ  ไดแ้ก่  ไทย  จีน  
องักฤษอเมริกนั  แต่ละเช้ือชาติมีการบริโภคสินคา้ท่ีแตกต่างกนั 
    1.2.2  กลุ่มศาสนา  (Religious groups)  กลุ่มศาสนาต่างๆ  ไดแ้ก่  ชาว
พุทธ  ชาวคริสต ์ ชาวอิสลาม  ฯลฯ  แต่ละกลุ่มมีประเพณีและขอ้หา้มท่ีแตกต่างกนั  จึงมีผลกระทบ
ต่อพฤติกรรมการบริโภค 
    1.2.3 กลุ่มสีผวิ  (Recital groups)  กลุ่มสีผวิต่างๆ เช่น  ผวิดาํ  ผิวขาว  ผิว
เหลือง  แต่ละกลุ่มจะมีค่านิยมในวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั  ทาํใหเ้กิดทศันคติท่ีแตกต่างกนัดว้ย 



 25 

    1.2.4  พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical areas) หรือทอ้งถ่ิน (Region)  
พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์   ทาํให้เกิดลกัษณะการดาํรงชีวิตท่ีแตกต่างกนัและมีอิทธิพลต่อการบริโภคท่ี
แตกต่างกนัดว้ย 
    1.2.5  กลุ่มอาชีพ  (Occupational)  เช่นกลุ่มเกษตรกร  กลุ่มผูใ้ช ้แรงงาน  
กลุ่มพนกังาน  กลุ่มนกัธุรกิจ และเจา้ของกิจการ  กลุ่มวิชาชีพอ่ืนๆ เช่น แพทย ์ นกักฎหมาย  ครู 
    1.2.6  กลุ่มย่อยดา้นอายุ  (Age) เช่น  ทารก  เด็ก  วนัรุ่น  ผูใ้หญ่วยัทาํงาน
และผูสู้งอาย ุ
    1.2.7  กลุ่มยอ่ยดา้นเพศ  (Sex)  ไดแ้ก่เพศหญิงและชาย 
  1.3  ชั้นของสังคม  (Social class)  หมายถึง  การแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็นระดบั
ฐานท่ีแตกต่างกนั  โดยมีสมาชิกทัว่ไปถือเกณฑร์ายได ้ (ฐานะ)  ทรัพยสิ์น  หรืออาชีพ (ตาํแหน่ง
หน้าท่ี)  ในแต่ละชั้นสังคมจะมีสถานะอย่างเดียวกนั  และสมาชิกในชั้นสังคมท่ีแตกต่างกนัจะมี
ลกัษณะท่ีแตกต่างกัน  การแบ่งชั้นสังคมเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภค  ลกัษณะท่ีสาํคญัของชั้นสงัคมมีดงัน้ี   
   1.3.1 บุคคลภายในชั้นสังคมเดียวกันมีแนวโน้มจะมีค่านิยม  พฤติกรรม  และ
บริโภคคลา้ยคลึงกนั  
   1.3.2  บุคคลจะถูกจดัลาํดบัสูงหรือตํ่าตามตาํแหน่งท่ียอมรับในสงัคมนั้น    
   1.3.3 ชั้นของสังคมแบ่งตามอาชีพ  รายได ้ ฐานะ  ตระกูล  ตาํแหน่งหนา้ท่ี  หรือ
บุคลิกลกัษณะ   
   1.3.4 ชั้นสังคมเป็นลาํดบัขั้นตอนท่ีต่อเน่ืองกนัและบุคคลสามารถเปล่ียนชั้นของ
สงัคมใหสู้งข้ึนหรือตํ่าลงได ้ ลกัษณะชั้นของสังคมแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ได ้3 ระดบั และเป็นกลุ่ม
ยอ่ยได ้6 ระดบั 
 2.   ปัจจยัดา้นสงัคม (Social factors)   เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจาํวนั และมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซ้ือ กลุ่มอา้งอิงจะมีอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มทางดา้นค่านิยม (Value) การเลือก
พฤติกรรม (Behavior) และการดาํรงชีวิต (lifestyle) รวมทั้งทศันคติ (Attitude) และแนวความคิด
ของบุคคลเน่ืองจากบุคคล ตอ้งการใหเ้ป็นท่ียอมรับของกลุ่ม ลกัษณะทางสงัคมประกอบดว้ย 
  2.1 กลุ่มอา้งอิง  (Reference groups) เป็นกลุ่มท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย กลุ่มน้ีจะมี
อิทธิพลต่อทศันคติ  ความคิดเห็น  และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอา้งอิง กลุ่มอา้งอิงแบ่งออกเป็น 2 
ระดบัคือ 
   2.1.1  กลุ่มปฐมภูมิ (Primary  groups) ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบา้น 

2.1.2  กลุ่มทุติยภูมิ  (Secondary  groups)  ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลชั้นนาํในสงัคม   
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เพื่อนร่วมอาชีพและร่วมสถาบนั บุคคลกลุ่มต่างๆในสงัคม 
  2.2   ครอบครัว  (Family)  บุคคลในครอบครัว ถือว่ามีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อทศันคติ 
ความคิดเห็นและความนิยมของบุคคล  ส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของครอบครัว 
  2.3   บทบาทและสถานะ (Roles and statuses)  บุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัหลายกลุ่ม ซ่ึง
จะตอ้งวิเคราะห์วา่ใครมีบทบาทเป็นผูคิ้ดริเร่ิม  ผูต้ดัสินใจซ้ือ  ผูมี้อิทธิพล  ผูซ้ื้อ  และผูใ้ช ้
   3.  ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal factors) การตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะ
ส่วนบุคคลของคนทางดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย 
  3.1  อาย ุ (Age)  อายท่ีุแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑต่์างกนั  การแบ่งกลุ่ม
ผูบ้ริโภคตามอายปุระกอบดว้ย  ตํ่ากว่า 6 ปี, 6-11 ปี, 12-19 ปี, 20-34 ปี, 35-49 ปี, 50-64 ปี, และ 65 
ปีข้ึนไป เช่น กลุ่มวยัรุ่น  ชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่และชอบสินคา้ประเภทแฟชั่น และรายการ
พกัผอ่นหยอ่นใจ 
  3.2  วงจรชีวิตครอบครัว  (Family life cycle stage)  เป็นขั้นตอนการดาํรงชีวิตของ
บุคคลในลกัษณะการมีครอบครัว   การดาํรงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตอ้งการ ทศันคติ  และค่านิยมของบุคคลทาํใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑแ์ละพฤติกรรมการซ้ือ
ท่ีแตกต่างกนั  วฎัจกัรชีวิตครอบครัว ประกอบดว้ย ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนจะมีลกัษณะการบริโภค
แตกต่างกนั 
  3.3  อาชีพ  (Occupation)   อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาํไปสู่ความจาํเป็นและความ
ตอ้งการสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั เช่น ขา้ราชการจะซ้ือชุดทาํงานและสินคา้จาํเป็น  นกัธุรกิจ
จะซ้ือเส้ือผา้ราคาสูง  หรือตัว๋เคร่ืองบิน  ซ่ึงนกัการตลาดจะศึกษาว่าผลิตภณัฑข์องบริษทั  มีบุคคล
ในอาชีพไหนสนใจ  เพื่อท่ีจะจดักิจกรรมทางตลาดใหส้นองความตอ้งการใหเ้หมาะสม 
  3.4  โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic circumstances)  หรือรายได ้ (Income)  โอกาส
ทางเศรษฐกิจของบุคคลก็คือรายไดข้องบุคคล  ซ่ึงมีผลต่ออาํนาจการซ้ือและทศันคติเก่ียวกบัการ
จ่ายเงิน 
   3.5  การศึกษา  (Education)  ผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีแนวโนม้บริโภคผลิตภณัฑมี์คุณภาพ
ดีมากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาตํ่า 
  3.6  ค่านิยมหรือคุณค่า  (Value) และรูปแบบการดาํรงชีวิต  (Lifestyle) ค่านิยมหรือ
คุณค่า (Value) หมายถึงความนิยมในส่ิงของหรือบุคคล หรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  หรือ
หมายถึงอตัราส่วนของผลประโยชน์ ท่ีรับรู้ต่อราคาสินคา้  ส่วนรูปแบบการดาํรงชีวิต (Lifestyle) 
หมายถึง  รูปแบบของการดาํรงชีวิตในโลกมนุษย ์ โดยแสดงออกในรูปของ กิจกรรม (Activities)  
ความสนใจ (Interests)  และ ความคิดเห็น (Opinions)  หรือ AIOs 
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  4.  ปัจจยัทางจิตวิทยา   (Psychological factor) การเลือกซ้ือของบุคคลไดรั้บอิทธิพลมาจาก
ปัจจยัดา้นจิตวิทยาซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและการใช้
สินคา้ ปัจจยัภายในประกอบดว้ย ปัจจยัต่อไปน้ี 
  4.1 การจูงใจ  (Motivation)  หมายถึง พลงัส่ิงกระตุน้ (Drive) ท่ีอยูภ่ายในตวับุคคล ซ่ึง
กระตุน้ให้บุคคลปฏิบติั การจูงใจเกิดภายในตวับุคคล แต่อาจจะถูกกระทบจากปัจจยัภายนอก เช่น 
วฒันธรรม ชั้นทางสังคม หรือส่ิงกระตุน้   ท่ีนกัการตลาดใชเ้คร่ืองมือการตลาดเพ่ือกระตุน้ให้เกิด
ความตอ้งการเพื่อนาํไปสู่พฤติกรรมการซ้ือสินคา้หรือบริการ 
  โดยทั้งหมดท่ีกล่าวมาแลว้น้ีเป็นส่ิงท่ีช้ีให้เห็นว่าผูบ้ริโภคเป็นใครนอกเหนือจากเป็นผูท่ี้มี
ความตอ้งการ เป็นผูท่ี้มีอาํนาจซ้ือจนเกิดพฤติกรรมการซ้ือและพฤติกรรมการใชแ้ลว้ ผูบ้ริโภคก็ยงั
เป็นอินทรียท่ี์มีพฤติกรรมข้ึนอยูก่บัสภาพสรีระท่ีถูกอิทธิพลของสภาพจิตใจเขา้ครอบงาํภายใตก้าร
สร้างนิสัยของครอบครัว ท่ีสามารถระบุว่าเป็นชนชั้นใดและก็จะมีบรรทดัฐานของชนชั้นเป็น
ตวักาํหนดพฤติกรรมและชนชั้นเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมและชนชั้นเหล่าน้ีก็จะดาํเนินภายใตว้ิถี
แห่งวฒันธรรม ทาํใหเ้กิดค่านิยมและรูปแบบการดาํรงชีวิตต่างๆ มากมาย 

 
Newman, Summer and Kirby (1972 อา้งถึงใน วฒิุชยั จาํนงค,์ 2523) ไดเ้สนอหลกัการหรือ

เกณฑใ์นการตดัสินใจ เพื่อท่ีจะใหผ้ลตามท่ีตั้งใจ พอสรุปไดด้งัน้ี คือ 
  1. เกณฑห์าจุดสูงสุด (Maximization) หลกัเกณฑน้ี์จะหมายถึงลกัษณะของบรรดา
ขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดรั้บรู้มา และทางเลือกหรือวิธีการท่ีนาํมาแกปั้ญหาซ่ึงมีมากหลายงวิธีนั้นมีความ
สมบูรณ์เหมือนกนัหมด หมายความว่า มีความเหมาะสมเพียงพอท่ีจะเลือกนาํมาใชแ้กปั้ญญาได้
ทั้งส้ิน โดยผูท่ี้ทาํการตดัสินใจนะตอ้งพยายามพิจารณาตดัสินใจเลือกทางเลือกเหล่านั้นท่ีคิดว่าดี
ท่ีสุด ท่ีให้ผลประโยชน์แกตนเองมากท่ีสุดมากกว่าทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีมี มีขอ้สังเกตว่าเกณฑ์หา
จุดสูงสุดน้ี อาจจะเป็นเกณฑห์าจุดสูงสุดเพื่อการปฎิบติัให้บรรลุวตัถุประสงคใ์ดวตัถุประสงคห์น่ึง
เท่านั้น ซ่ึงอาจไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ท่ีมีอยูท่ ั้งหมดได ้
 2. หลกัเกณฑห์าจุดสูงสุดของทางเลือกท่ีตํ่า ๆ (Maximin) ลกัษณะของหลกัเกณฑน้ี์ 
คือ เลือกทางเลือกท่ีแมว้่าจะใหผ้ลตอบแทน หรือผลประโยชน์นอ้ยกว่าท่ีตอ้งการจะไดรั้บ แต่ลผท่ี
ได้รับมาน้อย ๆ จากทางเลือกท่ีเลือกมาเพ่ือแก้ปัญหานั้น ยงัมีมากกว่าผลท่ีคาดว่าจะได้รับจาก
ทางเลือกอ่ืนๆ หรือกล่าวไดว้่า แมเ้ราจะกาํหนดทางเลือกท่ีจะแกปั้ญหาของเราไดแ้ลว้ก็ตาม ทั้งๆ ท่ี
ทางเลือกท่ีเราจะนาํไปแกปั้ญหาท่ีกาํลงัเผชิญอยู่ อาจจะไม่สามารถให้ผลประโยชน์หรือตอบแทน
กลบัมาไดม้ากเท่าท่ีคาดหวงัไว ้หรือผลตอบแทนท่ีไดรั้บมาไม่ตรงตามความคิดความคาดหวงัเลยก็
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 3. หลกัเกณฑส์ร้างความเสียใจนอ้ยท่ีสุด (Minimax) เกณฑก์ารตดัสินใจลกัษณะน้ี 
คือ ทางเลือกต่างๆ ท่ีกาํหนดข้ึนมานั้นไม่ว่าจะเลือกทางเลือกใดเพื่อนาํไปปฎิบติัก็ตาม ก็ไม่สามารถ
จะให้ผลประโยชน์ท่ีดีกลบัคืนมาได ้ ในทางตรงกนัขา้มกลบัให้ผลเสียมากกว่า ดงันั้นผูท่ี้ทาํการ
ตดัสินจึงตอ้งพยายามเลือกทางเลือกท่ีจะให้ผลเสียกลบัตนเองน้อยท่ีสุด คือพยายามท่ีจะลดความ
เสียใจใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้เรียนวา่ “Maximize Minimum Regret”  
 4. หลกัเกณฑส์ร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) มาร์ช และไซมอน60 ให้ขอ้สังเกต 
ว่าธรรมชาติของมนุษยน์ั้นจะทาํส่ิงใด ก็ตาม มกัจะตอ้งเป็นส่งท่ีตรงกบัความตอ้งการ ของตนเอง
ก่อนเป็นสําคญั โดยส่ิงท่ีทาํไปนั้นจะตอ้งสร้างความรู้ความรู้สึกพึงพอใจต่อตนเองได ้เพราะว่า
ไดรั้บส่ิงท่ีตรงตามความคาดหวงั และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการแลว้นัน่เอง ดงันั้นการตดัสินใจ
เลือกทางเลือกโดยเกณฑ์น้ี จึงเป็นการเลือกท่ีว่าผลท่ีได้รับจากการเลือกปฎิบติัทางเลือกหน่ึง
ทางเลือกใดจะให้ผล (outcome) น้อยท่ีสุด หรือมากท่ีสุดก็ตาม แต่ก็สามารถทาํให้ผูท่ี้ทาํการ
ตดัสินใจเลือกมีความรู้สึกยนิดี หรือพอใจได ้

เทคนิควิธีการตัดสินใจ (Technique  of  Decision-Making) นอกจากการใชห้ลกัเกณฑ์
บางอยา่งช่วยพิจารณา และเป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกทางเลือกเพื่อนาํไปแกปั้ญหานั้นแลว้ 
ในการแสดงการตดัสินใจของบุคคลแต่ละคร้ัง ยงัแสดงให้เห็นว่า แต่ละบุคคลใชเ้ทคนิคหรือใช้
วิธีการตดัสินใจอยา่งไร ซ่ึงวฒิุชยั จาํนงค ์(2523) สรุปไวด้งัน้ี. 
 1. การใชป้ระสบการณ์และดุลยพินิจ (Experience and Judgment) เป็นวิธีการ
ตดัสินใจแกปั้ญหา หรือปฎิบติัส่ิงหน่ึงส่ิงใดโดยใชแ้นวทางท่ีเคยกระทาํมาก่อนและไดผ้ลมาแลว้
เม่ือตอ้งพบกบัปัญหาคร้ังใหม่ท่ีมีลกัษณะท่ีเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั ก็จะใชแ้นวทางท่ีเคยปฎิบติัมา
ก่อนมาช่วยในการตดัสินใจเลือกปฎิบติัอีกคร้ัง 
 2. การรีรอ (Delay Tactics) เป็นวิธีท่ีจะยงัไม่เลือกทาํ ไม่ปฎิบติัอะไรทั้งส้ิน แต่คอย
ให้เหตุการณ์ท่ีเป็นหานั้ นค่อย ๆ ลดความรุนแรงลงไปหรือจะหมดไปได้ในท่ีสุด ซ่ึงเป็นการ
คาดหวงัว่าทุกอย่างอาจจะดีข้ึนไดเ้องโดยท่ีตนเองยงัไม่ตอ้งปฎิบติัอะไรเลยก็ได ้เป็นตน้ลกัษณะ
ท่ีวา่น้ีกคื็อ ไม่มีการตดัสินใจในขณะนั้น แมว้า่เร่ืองนั้นจะตอ้งไดรั้บการตดัสินใจทนัทีกต็าม 
 3. การใชต้วัแบบเชิงปริมาร (Quantitative Model) เป็นวิธีการตดัสินใจเลือกปฎิบติั
อย่างใดอย่างหน่ึง ด้วยการเปรียบเทียบค่าหรือผลท่ีเกิดจากความคาดหมายว่า น่าจะมีทางหรือ
โอกาสเป็นไปไดข้องผลท่ีจะไดรั้บแต่ละทางเลือก แลว้นาํไปเปรียบเทียบผลท่ีไดรั้บสูงสุดตามความ
คาดหมายนั้นวา่เป็นอยา่งไรบา้ง ซ่ึงวิธีการน้ีมีลกัษณะเชิงคณิตศาสตร์มากกวา่วิธีอ่ืน 
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 วิธีการสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นวิธีการตดัสินใจเลือกปฎิบติัดว้ยบุคคลเดียวหรือเป็น
กลุ่มบุคคลกไ็ด ้วิธีการคือนาํเอาประสบการณ์ท่ีเคยมีจากการแกปั้ญหาท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั และ
สถานการณ์ท่ีเป็นอยูจ่ริง  ณ  ช่วงเวลาท่ีจะตอ้งทาํการตดัสินใจ มาพิจารณาปัญหาท่ีกาํลงัเกิดข้ึนอยู่
ให้เกิดความเขา้ใจอย่างถ่องแท  ้แล้วจึงสร้างแนวทางการแก้ปัญหาข้ึนมาใหม่พร้อมกันนั้นจะ
ประเมินค่าผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากแนวทางท่ีสร้างข้ึนใหม่ แต่ละทางนั้นดว้ยลกัษณะวิธีการน้ีอาจ
กล่าวไดง่้าย ๆ คน้หาทางเลือกใหม่ หรือวิธีการแกปั้ญหาวิธีใหม่ แมว้่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยูข่ณะเนน้
จะมีลกัษณะของปัญหาคลา้ยคลึงกบัปัญหาเดิมท่ีเคยประสบและแกไ้ขมาแลว้กต็าม 
 รูปแบบการตัดสินใจ (Types of Decision – Making) การตดัสินใจเลือกทางเลือกต่างๆเพ่ือ
แกปั้ญหาท่ีตนเองกาํลงัเผชิญอยู่นั้น บุคคลแต่ละคนจะตดัสินใจเลือกทางเลือกโดยใชห้ลกัเกณฑ์
และวิธีการตดัสินใจท่ีอาจจะเหมือนกนั หรืออาจแตกต่างกนัก็ใด ้และลกัษณะดงักล่าวก็สามารถทาํ
ให้การตดัสินใจของบุคคลท่ีแสดงออกมาในการแกปั้ญหาเป็นการตดัสินใจท่ีมีอาจจะมีรูปแบบ
แตกต่างกนั หรือบางคร้ังอาจจะเหมือนกนั ซ่ึงในเร่ืองน้ี จุมพล  หนิมพานิช (2534) ไดเ้สนอรูปแบบ
ของการตดัสินใจไว ้2 รูปแบบ คือ 
 รูปแบบที่ 1 การตดัสินใจโดยใช้สามญัสํานึก ประสบการณ์ และความรู้สึกต่างๆ 
(Spontaneous Decision-Making) การตดัสินใจแบบน้ี จะเป็นการตดัสินใจท่ีมีเกณฑห์รือหลกัการ
ใดๆ ท่ีมีความแน่นอน ตายตวั ให้เลือกนํามาใช้ แต่โดยทัว่ไป จะใช้ดุลยพินิจของผูท่ี้จะทาํการ
ตดัสินใจแต่ละคนเอง โดยจะลกัษณะของการนึกเอาเองวา่ อยา่งใดมีความเหมาะสมและเห็นสมควร
ว่าถูกตอ้ง ซ่ึงส่วนใหญ่จะเกิดจากลกัษณะประจาํตวัของแต่ละบุคคลท่ีมีอยู่เป็นบรรทดัฐานในการ
พิจารณาและตดัสินใจ เช่น ใชส้ามญัสาํนึก อารมณ์ สัญชาติญาณ ประสบการณ์และความรู้สึกนึก
คิด บางคร้ังอาจจะรวมไปถึงความรู้สังหรณ์ใจ ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี สามารถส่งผลให้ผลท่ีจะไดรั้บจาก
การตดัสินใจของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัได ้
 รูปแบบที่ 2 การตดัสินใจโดยใชห้ลกัเหตุผล  (Rational  Decision-Making ) สาํหรับ
การตดัสินใจรูปแบบน้ีจะเป็นการตดัสินใจท่ีใชเ้กณฑห์รือวิธีการต่างๆ ท่ีมีความแน่นอน คือมีหลกั
ของความสมเหตุสมผลเป็นหลกัสําคญัมากกกว่าท่ีจะข้ึนอยู่กับความรู้สึก หรือารมณ์ของแต่ละ
บุคคล การตดัสินใจรูปแบบเช่นน้ี อาจเรียกไดว้า่เป็นการตดัสินใจโดยใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์เขา้
มาช่วย ซ่ึงโดยทัว่ไปจะประกอบดว้ยเทคนิควิธีการท่ีไดมี้การกาํหนดไวอ้ย่างมีระเบียบแบบแผน
แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ เช่นเดียวกนักบัแนวความคิดของไซมอน (Herbert A. Simon, 1977) กล่าวคือ 
 ลักษณะท่ี  1 การตัดสินใจท่ีมีการตระเตรียมมากกว่าล่วงหน้า  (Programmed 
Decision)  กล่าวคือ   เ ป็นการตัดสินใจท่ี เ กิดข้ึนเป็นประจําตามปกติ  หรือเกิด ข้ึนซํ้ าซาก 
(Repetition)จนทาํให้ผูท่ี้ทาํการตดัสินใจกาํหนดวีธีการรวมทั้ งคาดหมายผลท่ีจะได้รับจากการ
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 ลกัษณะท่ี 2 การตดัสินใจท่ีไม่มีการตระเตรียมไวก่้อน (Non-programmed Decision) 
กล่าวคือ เป็นการสินใจท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ทุกคร้ังเม่ือมีเหตุการณ์ หรือมีปัญหาเกิดข้ึนการตดัสินใจจะ
ข้ึนอยู่กบัความรู้ ความสามารถ และความพึงพอใจ ซ่ึงผูก้ระทาํการตดัสินใจจะนาํมาประกอบการ
ตดัสินใจตามกระบวนการ หรือขั้นตอนการตดัสินใจ 
 การตดัสินใจลกัษณะน้ี คือ เป็นการตดัสินใจเพื่อแกไ้ขสถานการณ์ หรือปัญหาท่ีไม่
เคยประสบมาก่อน ท่ีไม่เคยตดัสินใจใดๆ ซ่ึงจาํเป็นตอ้งอาศยัเทคนิควิธี ตลอดจนสาํนึกต่างๆ ของ
ผูก้ระทาํการตดัสินใจ 
 แนวคิดทฤษฎีดงักล่าวสามารถนาํมาเป็นแนวทางในการศึกษาตวัแปรการเปิดรับข่าวสาร
จากส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ในระดับ
ปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ ์
 
2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 สวรส  เขียวแสงส่อง (2545) วิจยัเร่ืองการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ของบริษทั
กฎหมาย กบั ความเขา้ใจและตดัสินใจใชบ้ริการ : กรณีศึกษาบริษทั เดชา อินเตอร์เนชัน่แนล  ลอว ์
ออฟฟิศ จาํกดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูท่ี้ตดัสินใจใชบ้ริการส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการประชาสัมพนัธ์ การวางแผนประชาสัมพนัธ์ การตดัสินใจใชบ้ริการ
และพฤติกรรมในการเปิดรับส่ือ เพื่อประชาสัมพนัธ์ของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อบริษทัเดชา อินเตอร์
เนชัน่ แนล ลอว ์ออฟฟิศ จาํกดั ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งเป็นชายมากกว่าหญิง มีอายรุะหว่าง 
31-40 ปี การศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวัจาํนวนมากท่ีสุด
รายไดต่้อเดือนตํ่ากวา่ 20,000 บาท ตาํแหน่งส่วนใหญ่เป็นผูป้ฎิบติังานและลูกจา้งท่ีเคยใชบ้ริการกบั
บริษทัมาแลว้ 

 การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัส่ือประชาสมัพนัธ์ของบริษทัพบวา่ ส่ือมวลชนประเภท
นิตยสารเป็นส่ือท่ีผูใ้ช้บริการเปิดรับข่าวสารมากท่ีสุด ส่ือเฉพาะกิจพบว่า เป็นส่ือประเภทป้าย
โฆษณา และส่ือบุคคลพบว่า เป็นประเภทท่ีเคยใช้บริการกับบริษัทแล้วมากท่ีสุดโดยได้รับ
รายละเอียดขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ของบริษทัจากส่ือเฉพาะกิจมากท่ีสุด 
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ในส่วนของความเขา้ใจในเน้ือหาของส่ือประชาสมัพนัธ์ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบั
การให้บริการจากส่ือมวลชนมากท่ีสุด การตดัสินใจใชบ้ริการพบว่าผูใ้ชบ้ริการให้ความสาํคญักบั
สถานท่ีติดต่อเป็นอนัดบัหน่ึง 
 จากการทดสอบมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างและความสัมพนัธ์ของตวัแปร
ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ 
 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ของเดชา อินเตอร์ 
เนชัน่แนล ลอว ์ออฟฟิศ จาํกดัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีตาํแหน่งแตกต่างกนั มีการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ของบริษทั เดชา 
อินเตอร์ เนชัน่แนล ลอว ์ออฟฟิศ จาํกดั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 ผูใ้ชบ้ริการมีประวติัการใชท่ี้แตกต่างกนั มีการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ของบริษทั 
เดชา อินเตอร์เนชัน่แนล ลอว ์ออฟฟิศ จาํกดั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 การเปิดรับส่ือประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับความเข้าในเน้ือหาของส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 ในส่วนของการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการสัมภาษณ์โดยใช้
แบบสอบถามจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูง และฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 4 สาขา คือ สัมภาษณ์ 
ประธาน กรรมการบริษทัและผูจ้ดัการสาขาถนนรามอินทรา ผูจ้ดัการสาขารัชดาภิเษก ผูจ้ดัการ
สาขาถนนเรศ และผูจ้ดัการสาขาจงัหวดันครราชสีมา มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อจูงใจใหก้ลุ่มเป้าหมาย
สนใจมาใช้บริการ เพื่อเผยแพร่ช่ือเสียงของบริษทัให้เป็นท่ีรู้จกัทัว่ไปและเพื่อสร้างความมัน่ใจ
ใหก้บัผูผู้ใ้ชบ้ริการ กระบวนการประชาสมัพนัธ์ หาขอ้มูล ประเมินผลความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย 
นาํมาวิเคราะห์วางแผนโดยเน้นจุดเด่นของบริษทัเพื่อกาํหนดกลยุทธ์และเลือกใชส่ื้อท่ีเหมาะสม 
หลกัการเลือกใชส่ื้อเพื่อการประชาสัมพนัธ์ โดยคาํนึงถึงกาํหนดความรวดเร็วต่อการรับสารของ
กลุ่มเป้าหมาย สามารถเปิดรับการเผยแพรได้อย่างสะดวกไม่จํากัดเวลา เน้ือหาท่ีใช้จะต้อง
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคค์รอบคลุมและอยูใ่นขอบเขตของส่ือ ใชไ้ดก้บัส่ือหลายประเภทเน้ือหา
จะตอ้งสร้างสรรคมี์จุดเด่นกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจติดตาม 

 
สุขพร มาฆะสกุลเจริญ (2543) ไดท้าํการศึกษาประสิทธิผลของส่ือประชาสัมพนัธ์ ของ

มหาวิทยาลยักรุงเทพ มหาวิทยาลยั ธุรกิจบณัฑิตย ์มหาวิทยาลยัรังสิต และมหาวิทยาลยัเซนตจ์อห์น 
ท่ีมีต่อการตดัสินใจ เลือกศึกษาต่อในระดบัมหาบณัฑิต มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างลกัษณะทาง ประชากรศาสตร์กบัการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อในระดบัมหาบณัฑิต ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ กบั
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 กนกนาฎ  สง่าเนตร (2541) ศึกษาการเปิดรับข่าวสารท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางในระบบขายตรง มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา  การเปิดรับข่าวสาร ลกัษณะ
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 การเปิดรับข่าวสารไดแ้ก่ การเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะ
กิจ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางในระบบขายตรง 
 ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาด ไดแ้ก่ ราคา และการส่งเสริมการขาย มีผลต่อการซ้ือ
เคร่ืองสาํอาง ส่วนปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดอ่ืนไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองสาํอางในระบบขายตรง 
 อยา่งไรก็ดี วิลเยอร์ ชแบมม.์29 (Wilbur Schramm) กล่าวว่า ยงัมีส่ืออีกประเภทหน่ึงท่ี
ใชถ่้ายทอดข่าวสารไปยงัมวลชนหรือกลุ่มบุคคล สร้างข้ึนเพื่อให้ติดต่อกบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
เรียกว่า ส่ือเฉพาะกิจ (Specialized  Media) ไดแ้ก่ ส่ือประเภทโสตทศันูปกรณ์ (Audio Visual 
Media) และส่ิงตีพิมพ ์(Printed  Media) ต่างๆ 

 ส่ือเฉพาะกิจดงักล่าว นบัไดว้่ามีความสาํคญัต่อการเผยแพร่ข่าวสาร เพราะเป็นส่ือ
ท่ีไดรั้บการจดัทาํข้ึน เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการส่ือสารท่ีมี
วตัถุประสงค ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้และข่าวสารท่ีเป็นเร่ืองราวเฉพาะสาํหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีไดรั้บ
การกาํหนดไวแ้น่นอนแลว้ ยงัเป็นการจดัทาํข้ึนเพื่อใหผู้รั้บสารบงัเกิดความเขา้ใจอีกดว้ยอยา่งไรก็ดี 
การจดัทาํส่ือเพื่อการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ไปยงัผูรั้บสารนั้นสามารถจดัทาํไดห้ลายรูปแบบ โดย
พิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพทอ้งถ่ิน ส่ิงแวดลอ้มงบประมาณ ตลอดจนความพร้อมของ
ผูรั้บสารและผูส่้งสาร 

 
จากการรวบรวมแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในคร้ังน้ีไดน้าํมาสรุปเป็นกรอบ

แนวคิดเพื่อใชใ้นการศึกษา บทบาทของส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อ
ในระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษไ์ดด้งัรูปภาพท่ี 2.2 
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ภาพที ่2.2 กรอบแนวคดิในการศึกษาวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. ระบบการศึกษาและประเภท

ของสาขาวิชาท่ีศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. อาชีพผูป้กครอง  
4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของ

ครอบครัว 

การเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ 
1. ส่ือบุคคล 
2. ส่ือมวลชน 
3. ส่ือเฉพาะกิจ 
4. ส่ืออ่ืนๆ 

 
 
 
 

การตัดสินใจเลอืกเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี วทิยาลยัราชพฤกษ์ 

 
 

ระดับการรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์ 



บทที ่3 
วธีิดาํเนินการวจิยั 

 
การวิจยัเร่ือง บทบาทของส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา

ต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ์  การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ( Survey 
Research) มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาบทบาทของส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
เลือกเขา้มาศึกษาต่อในวิทยาลยัราชพฤกษ ์โดยใชแ้บบสอบถามในการวิจยัเป็นหลกั และใชเ้อกสาร
อ่ืน ๆ ประกอบเพ่ือสนับสนุนการวิจยั ซ่ึงมีประชากร และกลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูลและการแปรผล ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดขั้นตอนการ
ดาํเนินการวิจยั ดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.2 ตวัแปรการวิจยั 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั  คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 ระดบัปริญญา
ตรี วิทยาลยัราชพฤกษ ์ซ่ึงมีจาํนวนประชากร 372  คน (ขอ้มูลจากงานทะเบียนและวดัผล ณ วนัท่ี 1 
ธนัวาคม 2552) 

2. กลุ่มตวัอย่าง ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจัยเก็บขอ้มูลจากกับประชากรทั้ งหมด นั้น
หมายถึง นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 ท่ีกาํลงัศึกษาในวิทยาลยัราชพฤกษ ์จาํนวน 372  คน  
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

คณะบริหารธุรกิจ 187  คน 
คณะบญัชี 37  คน 
คณะนิติศาสตร์ 70  คน 
คณะนิเทศศาสตร์ 41  คน 
คณะวิทยาศาสตร์ 37  คน 
รวมทั้งส้ิน 372  คน 
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3.2 ตัวแปรการวจัิย 
ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) แบ่งเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 3.2.1  

   1) ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ ประเภทโรงเรียนเดิม สาขาท่ีศึกษา อาชีพ
ผูป้กครอง และ รายไดผู้ป้กครอง 

   2) การเปิดรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับวิทยาลัยราชพฤกษ์จากส่ือประชาสัมพนัธ์   
ประกอบดว้ย  ส่ือบุคคล ส่ือมวลชน ส่ือเฉพาะกิจ และส่ืออ่ืนๆ  

ระดบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัวิทยาลยัราชพฤกษจ์ากส่ือประชาสมัพนัธ์    3) 
 

3.2.2  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ การตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญา
ตรี วิทยาลยัราชพฤกษ ์
 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
1. ผู ้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดในการศึกษาแล้ว  จึงทําการ

ตรวจสอบความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถามโดยตรวจสอบถึงความถูกตอ้งของเน้ือหา เป็นการ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของแบบสอบถาม ว่าทุกขอ้คาํถามครอบคลุมขอ้มูลท่ีตอ้งการตาม
วตัถุประสงคท่ี์ศึกษา แนวคิดทฤษฎี และกรอบแนวความคิดท่ีใชใ้นการศึกษา 

2. นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ไปเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาและผู ้ทรงคุณวุฒิ เพื่อ
ตรวจสอบเน้ือหาและการใชภ้าษาในการส่ือสาร และความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั
แล้ว  จากนั้ นนําคาํแนะนําต่างๆ มาปรับปรุงตามคาํแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา โดย                            
รศ.ดร.ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน์    

3. ทาํการทดสอบแบบสอบถาม  (try-Out) เพื่อใหแ้น่ใจวา่ผูต้อบจะมีความเขา้ใจตรงกนั 
และตอบคาํถามตามความเป็นจริงไดทุ้กขอ้ กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดสอบ จาํนวน  30  
คน เพื่อหาความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถาม ใช้สูตรสัมประสิทธธ์ิแอลฟา (Alpha 
coefficient) ค่า α ตั้งแต่ .70 ข้ึนไป ถือวา่มีความเท่ียงใชไ้ด ้ 

4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการคร้ังน้ี  คือ แบบสอบถามปลายปิด และปลายเปิด ท่ีกาํหนดไว้
เป็นโครงสร้าง ใหค้รอบคลุมหวัขอ้ท่ีตอ้งการศึกษา ประกอบดว้ย 3  ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย เพศ  
ประเภทโรงเรียนเดิม  สาขาท่ีศึกษา  อาชีพผูป้กครอง และ รายไดผู้ป้กครอง 
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ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัการเปิดรับและการรับรู้ส่ือประชาสมัพนัธ์ระดบัปริญญาตรี 
ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 วิทยาลยัราชพฤกษ ์ ไดแ้ก่ ส่ือบุคคล ส่ือมวลชน ส่ือเฉพาะกิจ และส่ืออ่ืนๆ ท่ี
มีคาํตอบให้เลือก 5 ระดบั คือ บ่อยคร้ังมาก บ่อยคร้ัง บางคร้ัง นาๆ คร้ัง ไม่เคย โดยใชค่้าเฉล่ียและ
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  จากนั้นนาํค่าเฉล่ียมาแปลระดบัตามเกณฑก์ารประเมิน 

ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี วิทยาลยั
ราชพฤกษ ์โดยใชม้าตรวดัแบบ  Likert  Scale   ท่ีมีคาํตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด  โดยใชค่้าเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  จากนั้นนาํค่าเฉล่ียมาแปลระดบั
ตามเกณฑก์ารประเมิน   

 
โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนคะแนนคาํตอบ 5 ระดบั ดงัน้ี 

คาํตอบระดับความเห็น คะแนน 
บ่อยคร้ังมาก/มากท่ีสุด 

บ่อยคร้ัง/มาก 
บางคร้ัง/ปานกลาง 
นานๆ คร้ัง/นอ้ย 
ไม่เคย/นอ้ยท่ีสุด 

5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 
2 คะแนน 
1 คะแนน 

 
และมีเกณฑก์ารแปลความหมายของระดบัคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี 

   คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
   คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก 
   คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
   คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง นอ้ย 
   คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
   
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีทาํการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการคน้ควา้และรวบรวมจากเอกสาร
หนงัสือต่างๆ รายงานต่างๆ  ขอ้มูลจากวิทยาลยัราชพฤกษ ์ตลอดจนจากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง
และวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งหรือใกลเ้คียง กบัแนวความคิดส่ือประชาสัมพนัธ์ แนวความคิดเร่ืองการ
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2.  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลในส่วนน้ีโดยใชว้ิธีการ
แจกแบบสอบถาม โดยสาํรวจจากนกัศึกษาท่ีชั้นเรียน ภาคปกติ แจกแบบสอบถามให้กบันกัศึกษา
ทุกคน ท่ีกาํลงัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ทุกสาขาวิชา  ปีการศึกษา 2552 

3. สถานท่ีในการแจกแบบสอบถาม คือ วิทยาลยัราชพฤกษ ์จงัหวดันนทบุรี 
 

3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. การตรวจสอบขอ้มูล ( Editing ) ผูว้ิจยัตรวจสอบความเรียบร้อยและสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม และเรียบรียงแบบสอบถามเพื่อใชใ้นการลงรหสั 
2. การลงรหสั ( Coding ) นาํแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้ มาลงรหสัท่ีได้

กาํหนดไวล่้วงหนา้ สาํหรับแบบสอบถามท่ีเป็นปลายปิด ส่วนแบบสอบถามท่ีเป็นปลายเปิด  ผูว้ิจยั
ไดจ้ดักลุ่มคาํตอบแลว้จึงนบัคะแนนใส่รหสั 

3. การประมวลผลข้อมูล ข้อมูลท่ีลงรหัสแล้ว  ได้นํามาบันทึกเข้า File โดยใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อทาํการประมวลผล  ในการคาํนวณค่าสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 
 
3.6  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชเ้ป็นสถิติเบ้ืองตน้ในการอภิปรายผล ขอ้มูล
ส่วนบุคคลทัว่ไป  ขอ้มูลการเปิดรับและการรับรู้ส่ือประชาสมัพนัธ์ และขอ้มูลการตดัสินใจเลือกเขา้
ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถิติ t – test วิธี
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One – way Analysis of Variance (ANOVA) การเปรียบเทียบ
ความแตกต่างรายคู่ โดยการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) และการวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรดว้ยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (multiple regression analysis) 
 



บทที ่4 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของการศึกษา เร่ือง บทบาทของส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผล
ต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ์ ผูว้ิจยัแบ่งการ
วิเคราะห์ออกเป็นขั้นตอน และเพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัในการแปลความหมายของผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดสญัลกัษณ์และอกัษรยอ่ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงันี18◌้ 

 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

แทน ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง  n  
 X แทน ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) ของกลุ่มตวัอยา่ง   

แทน ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  S.D. 
แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณา t-distribution  t        

 df  แทน ชั้นของความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
แทน ผลรวมกาํลงัสองของคะแนน (Sum of square)  SS  
แทน ค่าประมาณความแปรปรวนของคะแนน (Mean of square)  MS  
แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณา F-distribution  F  
แทน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์  r  
แทน ค่าความน่าจะเป็น (Probability) สาํหรับบอกนยัสาํคญัทางสถิติ  p  

 *  แทน นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

 การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ซ่ึงในการนาํเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล และการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์และนาํเสนอใน
รูปแบบตารางประกอบคาํอธิบาย โดยแบ่งการนาํเสนอออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่ เพศ  ประเภทโรงเรียนเดิม  
สาขาท่ีศึกษา  อาชีพผูป้กครอง และ รายไดผู้ป้กครอง  โดยวิเคราะห์จากค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 
เสนอผลในตาราง 1-5 



 40 

ตอนที ่2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปิดรับและการรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์วิทยาลยั ของ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 วิทยาลยัราชพฤกษ ์  โดยวิเคราะห์จากค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เสนอผลในตาราง 6-10 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ         
t – test วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One – way Analysis of Variance (ANOVA) การ
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ โดยการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) และการ
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปรดว้ยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (multiple regression analysis) 
ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 เสนอผลในตาราง 11-16 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตอนที ่1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
ตาราง 1 

 จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามเพศ 

         เพศ จํานวน ร้อยละ 

         ชาย 169 45.43 
         หญิง  203 54.57 

รวม 372 100.00 
จากตารางท่ี 1 พบวา่คุณลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งกว่าคร่ึงหน่ึงเป็นเพศหญิง (คิดเป็นร้อยละ 54.57) 

และเพศชาย (คิดเป็นร้อยละ 45.43)  
 

ตาราง 2  

 จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามสถาบนัการศึกษาเดิม 
สถาบันการศึกษาเดิม จํานวน  ร้อยละ 

     สายสามญัศึกษา ไดแ้ก่ มธัยมศึกษา 188 50.54 
     สายอาชีวศึกษา ไดแ้ก่ ปวช. ปวส. 184 49.46 

รวม 372 100.00 
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จากตารางท่ี 2  พบวา่นกัศึกษา คร่ึงหน่ึงของกลุ่มตวัอยา่งเรียนจบมาจากสายสามญัศึกษา ไดแ้ก่ 
มธัยมศึกษา (คิดเป็นร้อยละ 50.54)  และ สายอาชีวศึกษา ไดแ้ก่ ปวช. ปวส. (คิดเป็นร้อยละ 49.46) 
พอๆ กนั 
 

ตาราง 3   

จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามปัจจุบนักาํลงัศึกษาในสาขาวิชา 

ปัจจุบันกาํลงัศึกษาในสาขาวชิา จํานวน  ร้อยละ 

สาขาวิชาการตลาด 15 4.03 
สาขาวิชาการจดัการ 66 17.74 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 61 16.40 
สาขาวิชาการจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว 45 12.10 
สาขาวิชาการบญัชี 37 9.95 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 41 11.02 
สาขาวิชานิติศาสตร์ 70 18.82 
สาขาวิชากราฟิกส์และเอนิเมชนั 37 9.95 

รวม 372 100.00 
จากตารางท่ี 3 พบว่านักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์มีจาํนวน 70 คน (คิดเป็นร้อยละ 18.82) 

รองลงมาสาขาวิชาการจดัการ มีจาํนวน 66 คน (คิดเป็นร้อยละ 17.74) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มี

จาํนวน 61 คน (คิดเป็นร้อยละ 16.40) สาขาวิชาการจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว มีจาํนวน 

45 คน (คิดเป็นร้อยละ 12.10) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีจํานวน 41 คน (คิดเป็นร้อยละ 11.02) 

สาขาวิชาการบญัชี สาขาวิชากราฟิกส์และเอนิเมชนั มีจาํนวนสาขาละ 37 คน (คิดเป็นร้อยละ 9.95) 

และสาขาวิชาการตลาด มีจาํนวน 15 คน (คิดเป็นร้อยละ 4.03) ตามลาํดบั 
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ตาราง 4   

จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามอาชีพผูป้กครอง 

         อาชีพผู้ปกครอง จํานวน  ร้อยละ 

         ขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ 84 22.58 
         พนกังานบริษทัเอกชน    92 24.73 
         ประกอบธุรกิจส่วนตวั 142 38.17 
         พอ่บา้นแม่บา้น 54 14.52 

รวม 372 100.00 
จากตารางท่ี 4 พบว่าผูป้กครองส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตวั (คิดเป็นร้อยละ 38.17)  

รองลงมาคือ พนกังานบริษทัเอกชน (คิดเป็นร้อยละ 24.73) ขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ (คิด
เป็นร้อยละ 22.58) และพอ่บา้นแม่บา้น (คิดเป็นร้อยละ 14.52) ตามลาํดบั 
 
ตาราง 5   

จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว 
         รายได้เฉลีย่ต่อเดือนของครอบครัว จํานวน  ร้อยละ 

         ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาท 187 50.27 
         20,001 – 30,000 บาท 95 25.54 
         30,001 – 40,000 บาท 34 9.14 
         40,001 – 50,000 บาท 16 4.30 
         50,001 – 60,000 บาท 11 2.96 
         60,001 บาทข้ึนไป 29 7.80 

รวม 372 100.00 
ตารางท่ี 5 พบว่าผูป้กครองคร่ึงหน่ึงของกลุ่มตวัอย่างมีรายไดต่้อเดือน ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 

20,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 50.27) รองลงมาคือ กลุ่มรายได ้20,001 – 30,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 
25.54) รายได ้30,001 – 40,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 9.14) รายได ้60,001 บาทข้ึนไป (คิดเป็นร้อยละ 
7.80) กลุ่มรายได ้40,001 – 50,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 4.30) และกลุ่มรายได ้50,001 – 60,000 บาท 
(คิดเป็นร้อยละ 2.96) ตามลาํดบั 
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ตอนที ่2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปิดรับและการรับรู้ส่ือประชาสมัพนัธ์วิทยาลยั 
 

ตาราง 6    
การเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์ดา้นส่ือบุคคล 

 S.D. 
ส่ือบุคคล X แปลผล 

1. เจา้หนา้ท่ีประชาสมัพนัธ์ 3.08 1.02 ปานกลาง 

ปานกลาง 2. คณาจารย ์ 3.33 0.93 
ปานกลาง 3. นกัศึกษา 3.10 0.97 
ปานกลาง 4. บุคคลในครอบครัว 2.67 1.11 
ปานกลาง 5. เพื่อนในสถาบนัเดิม 2.82 1.14 
นอ้ย 6. บุคคลอ่ืนๆ  1.59 1.02 

โดยรวม 2.77 0.70 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 6 พบว่าปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ของวิทยาลยั     ราช

พฤกษ ์ดา้นส่ือบุคคล ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 2.77)  X

 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด ส่วนใหญ่พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์
ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์ดา้นส่ือบุคคลอยูร่ะดบัปานกลางเกือบทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมาก
ลงมา คือ คณาจารย ์ นกัศึกษา  เจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์  เพื่อนในสถาบนัเดิม บุคคลในครอบครัว  
ตามลาํดบั ส่วนอีกดา้นท่ีเหลืออยูใ่นระดบันอ้ย คือ บุคคลอ่ืนๆ  
 

ตาราง 7   
การเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์ดา้นส่ือมวลชน 

 S.D. ส่ือมวลชน X แปลผล 

1. โทรทศัน์ 3.50 1.16 มาก 

ปานกลาง 2. วิทย ุ 2.91 1.22 
ปานกลาง 3. หนงัสือพิมพ ์ 3.16 1.14 
ปานกลาง 4. นิตยสาร 2.80 1.31 

โดยรวม 3.09 0.99 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 7 พบว่าปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ของวิทยาลยั     ราช

พฤกษ ์ดา้นส่ือมวลชน ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.09)  X

 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด ส่วนใหญ่พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์
ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์ดา้นส่ือมวลชน มีหน่ึงดา้นท่ีอยู่ระดบัมาก คือ โทรทศัน์ และนอกนั้นจะอยู่
ในระดบัปานกลางทั้งหมด โดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากลงมา คือ หนงัสือพิมพ ์วิทย ุและนิตยสาร  
ตามลาํดบั  
 
ตาราง 8   
การเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์ดา้นส่ือเฉพาะกิจ 

 S.D. ส่ือเฉพาะกจิ X แปลผล 

แผน่พบั 1. 3.48 1.16 ปานกลาง 

ปานกลาง 2. ใบปลิว 3.29 1.19 
ปานกลาง 3. ป้ายโฆษณา โปสเตอร์ 3.41 1.10 
มาก 4. อินเตอร์เน็ต 3.53 1.17 

ปานกลาง 5. วารสารวิชาการวิทยาลยัราชพฤกษ ์ 3.23 1.21 
นอ้ยท่ีสุด 6. อ่ืนๆ  1.33 0.83 

โดยรวม 3.04 0.83 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 8 พบว่าปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ของวิทยาลยั     ราช

พฤกษ ์ดา้นส่ือเฉพาะกิจ ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.04)  X

เม่ือพิจารณาในรายละเอียด ส่วนใหญ่พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์
ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์ดา้นส่ือมวลชน มีหน่ึงดา้นท่ีอยูร่ะดบัมาก คือ อินเตอร์เน็ต  และนอกนั้นจะ
อยู่ในระดบัปานกลางเกือบทั้งหมด โดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากลงมา คือ แผ่นพบั ป้ายโฆษณา 
โปสเตอร์ ใบปลิว และวารสารวิชาการวิทยาลยัราชพฤกษ ์ตามลาํดบั ส่วนอีกดา้นท่ีเหลืออยูใ่นระดบั
นอ้ยท่ีสุด คือ อ่ืนๆ  
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ตาราง 9   
การรับรู้ส่ือประชาสมัพนัธ์ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์

 S.D. รายละเอยีด X แปลผล 

1. วิทยาลยัราชพฤกษเ์ป็นสถาบนัการศึกษาระดบั อุดมศึกษา 3.42 0.97 ปานกลาง 
    สถาบนัท่ี 9 ของสถาบนัในเครือตั้งตรงจิตร 
ปรัชญาของวิทยาลยั คือ “สถาบนัแห่งการเรียนรู้ยคุใหม่   มาก 2. 3.84 1.00 

    คุณภาพ คุณธรรม นาํหนา้สู่สากล” 
3. จาํตราสญัญาลกัษณ์ของวทิยาลยัได ้ 4.02 0.90 มาก 

4. ทราบความหมายของตราสญัญาลกัษณ์วิทยาลยั 3.33 1.07 ปานกลาง 

5. RCC หมายถึง เป็นคาํยอ่ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์ 3.95 0.98 มาก 

มาก 6. ตน้ไมป้ระจาํวิทยาลยั คือ ตน้ราชพฤกษ ์หรือตน้คูณ 4.13 0.97 

7. สีเงินและสีเหลืองเป็นสีประจาํวิทยาลยั 4.22 0.86 มาก 

มาก 8. คณะ/สาขาวิชา ท่ีเปิดสอนทั้งหมด  3.67 1.02 

9. วนัเวลาในการเปิดรับสมคัร 3.34 0.93 ปานกลาง 

10. เอกสารหลกัฐานท่ีใชส้มคัรเรียน 3.57 0.87 มาก 

อตัราค่าเล่าเรียน 11. 3.49 0.97 ปานกลาง 

รายละเอียดช่วงเวลาพิเศษในการจดัโปรโมชัน่ 12. 3.18 1.02 ปานกลาง 

13. บริการหอพกันกัศึกษา 3.01 0.96 ปานกลาง 

บริการดา้นเงินกูเ้พื่อการศึกษา 14. 3.43 1.21 ปานกลาง 

15. มีทุนการศึกษามอบใหน้กัศึกษา 3.17 1.19 ปานกลาง 

มีการจดักิจกรรมนกัศึกษา 16. 3.45 1.03 ปานกลาง 

17. อุปกรณ์ในหอ้งเรียนมีความทนัสมยั 3.31 0.91 ปานกลาง 

18. ภูมิทศัน์ของวิทยาลยัสวยงาม 3.17 0.96 ปานกลาง 

โดยรวม 3.54 0.54 มาก 

จากตารางท่ี 9 พบว่าปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์ของวิทยาลยั         ราช

พฤกษ ์ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.54)  X
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 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด ส่วนใหญ่พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์ของ
วิทยาลยัราชพฤกษ ์มี 7 ดา้นท่ีอยูร่ะดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากลงมา คือ สีเงินและสี
เหลืองเป็นสีประจาํวิทยาลยั ตน้ไมป้ระจาํวิทยาลยั คือ ตน้ราชพฤกษ ์หรือตน้คูณ จาํตราสญัญาลกัษณ์
ของวิทยาลยัได ้  RCC หมายถึง เป็นคาํยอ่ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์ปรัชญาของวิทยาลยั คือ “สถาบนั
แห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ คุณภาพ คุณธรรม นาํหน้าสู่สากล” คณะ/สาขาวิชา ท่ีเปิดสอนทั้งหมด 
เอกสารหลกัฐานท่ีใชส้มคัรเรียน และนอกนั้นจะอยูใ่นระดบัปานกลางทั้งหมด คือ อตัราค่าเล่าเรียน 
มีการจดักิจกรรมนกัศึกษา บริการดา้นเงินกูเ้พื่อการศึกษา วิทยาลยัราชพฤกษเ์ป็นสถาบนัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา สถาบนัท่ี 9 ของสถาบนัในเครือตั้งตรงจิตร วนัเวลาในการเปิดรับสมคัร ทราบ
ความหมายของตราสญัญาลกัษณ์วิทยาลยั  อุปกรณ์ในหอ้งเรียนมีความทนัสมยั  รายละเอียดช่วงเวลา
พิเศษในการจดัโปรโมชัน่ มีทุนการศึกษามอบใหน้กัศึกษา และภูมิทศัน์ของวิทยาลยัสวยงาม และ
บริการหอพกันกัศึกษา ตามลาํดบั  
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ตาราง 10   
การตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ ์

 S.D. รายละเอยีด X แปลผล 

ทราบจากส่ือประชาสมัพนัธ์ถึงตาํแหน่งท่ีตั้งของวทิยาลยั 1. 3.23 0.83 ปานกลาง 

2. เห็นภาพอาคารสถานท่ีในวทิยาลยัจากส่ือประชาสมัพนัธ์ 3.14 0.92 ปานกลาง 

3. เห็นภาพบรรยากาศ ภูมิทศัน์รอบๆ วทิยาลยัจากส่ือประชาสมัพนัธ์ 3.19 1.00 ปานกลาง 

4. เห็นภาพหอ้งเรียนและบรรยากาศการเรียนการสอนจาก 3.19 0.90 ปานกลาง 
    ส่ือประชาสมัพนัธ์ 
5. เห็นบุคลิกคณาจารยจ์ากส่ือประชาสมัพนัธ์ 3.22 1.01 ปานกลาง 

ทราบมาจากนกัศึกษาท่ีกาํลงัเรียนวา่คณาจารยดู์แลเอาใจใส่ดี 6. 3.38 1.02 ปานกลาง 

7. มีความเช่ือมัน่ในทีมผูบ้ริหารวทิยาลยั 3.31 1.01 ปานกลาง 

อตัราค่าเล่าเรียน 8. 3.38 0.99 ปานกลาง 

9. ขอ้มูลการเดินทางจากส่ือประชาสมัพนัธ์ 3.12 0.96 ปานกลาง 

10. มีรถสาธารณะใหบ้ริการ 2.77 1.11 ปานกลาง 

11. ส่ือประสมัพนัธ์มีการแนะนาํวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชห้อ้งเรียน 3.09 0.94 ปานกลาง 
วา่ทนัสมยั      
มีภาพกิจกรรมต่างๆ ของนกัศึกษาใหเ้ห็นในส่ือ 12. 3.27 1.01 ปานกลาง 

     ประชาสมัพนัธ์ 
มีบริการดา้นเงินกูเ้พ่ือการศึกษา 13. 3.44 1.13 ปานกลาง 

มีสนามกีฬาใหบ้ริการ 14. 3.09 1.04 ปานกลาง 

15. มีการประชาสมัพนัธ์ถึงทุนการศึกษา 3.00 1.22 ปานกลาง 

มีการจดัโปรโมชัน่พิเศษสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 16. 3.14 1.06 ปานกลาง 

17. มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์วทิยาลยั 3.25 1.08 ปานกลาง 

เพ่ือนๆ มาเรียนท่ีวิทยาลยัแนะนาํใหม้าเรียนดว้ยกนั 18. 2.96 1.11 ปานกลาง 

19. ครูอาจารยท่ี์สถาบนัเดิมแนะนาํใหม้าเรียนท่ีน้ี 3.35 1.27 ปานกลาง 

20. อ่ืนๆ  1.08 0.50 นอ้ยท่ีสุด 

โดยรวม 3.08 0.62 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 10 พบวา่ปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี 

วิทยาลยัราชพฤกษ ์ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.08)  X

 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด ส่วนใหญ่พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อ
ในระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ ์อยูร่ะดบัปานกลาง โดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากลงมา คือ 
มีบริการดา้นเงินกูเ้พื่อการศึกษา ทราบมาจากนกัศึกษาท่ีกาํลงัเรียนว่าคณาจารยดู์แลเอาใจใส่ดี และ
อตัราค่าเล่าเรียน ครูอาจารยท่ี์สถาบนัเดิมแนะนาํให้มาเรียนท่ีน้ี มีความเช่ือมัน่ในทีมผูบ้ริหาร
วิทยาลัย มีภาพกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาให้เห็นในส่ือประชาสัมพนัธ์ มีการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์วิทยาลยั ทราบจากส่ือประชาสัมพนัธ์ถึงตาํแหน่งท่ีตั้งของวิทยาลยั เห็นบุคลิก
คณาจารยจ์ากส่ือประชาสัมพนัธ์ เห็นภาพบรรยากาศ ภูมิทศัน์รอบๆ วิทยาลยัจากส่ือประชาสัมพนัธ์  
เห็นภาพห้องเรียนและบรรยากาศการเรียนการสอนจากส่ือประชาสัมพนัธ์  เห็นภาพอาคารสถานท่ี
ในวิทยาลยัจากส่ือประชาสัมพนัธ์ และมีการจดัโปรโมชัน่พิเศษสาํหรับนักศึกษาใหม่ ขอ้มูลการ
เดินทางจากส่ือประชาสัมพนัธ์  ส่ือประสัมพนัธ์มีการแนะนาํวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชห้้องเรียนว่าทนัสมยั 
และมีสนามกีฬาใหบ้ริการ มีการประชาสมัพนัธ์ถึงทุนการศึกษา เพื่อนๆ มาเรียนท่ีวิทยาลยัแนะนาํให้
มาเรียนดว้ยกนั  มีรถสาธารณะใหบ้ริการ และระดบันอ้ยท่ีสุด คือ อ่ืนๆ ตามลาํดบั  
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ตอนที ่3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดงัตาราง 
 
สมมติฐานที ่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อใน
ระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ ์

 1สมมติฐานท่ี 1.1 เพศของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อใน
ระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ ์

ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดงัตาราง  
 

ตาราง  11   
เพศของนักศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีวิทยาลยั
ราชพฤกษ ์    

การตัดสินใจเลอืกเข้าศึกษาต่อ 
จํานวน Xในระดับปริญญาตรีวทิยาลยัราชพฤกษ์  S.D t P 

1. ทราบจากส่ือประชาสมัพนัธ์ถึงตาํแหน่งท่ีตั้งของวิทยาลยั      
 เพศชาย 169 3.15 0.91 0.973 0.325 
 เพศหญิง 203 3.29 0.77   
2. เห็นภาพอาคารสถานท่ีในวิทยาลยัจากส่ือประชาสมัพนัธ์      
 เพศชาย 169 3.10 0.98 1.633 0.202 
 เพศหญิง 203 3.18 0.88   
3. เห็นภาพบรรยากาศ ภูมิทศัน์รอบๆ วิทยาลยัจากส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ 

     

 เพศชาย 169 3.14 1.05 0.310 0.578 
 เพศหญิง 203 3.23 0.97   
4. เห็นภาพหอ้งเรียนและบรรยากาศการเรียนการสอนจาก
ส่ือประชาสมัพนัธ์ 

     

 เพศชาย 169 3.25 0.95 2.206 0.138 
 เพศหญิง 203 3.14 0.86   
5. เห็นบุคลิกคณาจารยจ์ากส่ือประชาสมัพนัธ์      
 เพศชาย 169 3.29 1.06 2.471 0.117 
 เพศหญิง 203 3.17 0.97   
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ตาราง  11 (ต่อ)   

การตัดสินใจเลอืกเข้าศึกษาต่อ 
จํานวน Xในระดับปริญญาตรีวทิยาลยัราชพฤกษ์  S.D t P 

6. ทราบมาจากนกัศึกษาท่ีกาํลงัเรียนวา่คณาจารยดู์แลเอาใจ
ใส่ดี 

     

 เพศชาย 169 3.44 1.00 0.084 0.772 
 เพศหญิง 203 3.33 1.04   
7. มีความเช่ือมัน่ในทีมผูบ้ริหารวิทยาลยั      
 เพศชาย 169 3.30 1.02 0.001 0.979 
 เพศหญิง 203 3.32 1.02   
8. อตัราค่าเล่าเรียน      
 เพศชาย 169 3.29 1.03 1.039 0.309 
 เพศหญิง 203 3.46 0.95   
9. ขอ้มูลการเดินทางจากส่ือประชาสมัพนัธ์      
 เพศชาย 169 3.16 1.02 4.438* 0.036 
 เพศหญิง 203 3.08 0.91   
10. มีรถสาธารณะใหบ้ริการ      
 เพศชาย 169 2.84 1.18 1.522 0.218 
 เพศหญิง 203 2.72 1.06   
11. ส่ือประสมัพนัธ์มีการแนะนาํวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชห้อ้งเรียน
วา่ทนัสมยั 

     

 เพศชาย 169 3.09 0.98 1.259 0.263 
 เพศหญิง 203 3.08 0.91   
12. มีภาพกิจกรรมต่างๆ ของนกัศึกษาใหเ้ห็นในส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ 

     

 เพศชาย 169 3.32 1.01 0.273 0.602 
 เพศหญิง 203 3.23 1.01   
13. มีบริการดา้นเงินกูเ้พื่อการศึกษา      
 เพศชาย 169 3.46 1.14 0.049 0.825 
 เพศหญิง 203 3.41 1.12   
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ตาราง  11 (ต่อ)   

การตัดสินใจเลอืกเข้าศึกษาต่อ 
จํานวน Xในระดับปริญญาตรีวทิยาลยัราชพฤกษ์  S.D t P 

14. มีสนามกีฬาใหบ้ริการ      
 เพศชาย 169 3.20 1.08 3.740 0.054 
 เพศหญิง 203 3.00 1.00   
15. มีการประชาสมัพนัธ์ถึงทุนการศึกษา      
 เพศชาย 169 3.12 1.23 0.122 0.727 
 เพศหญิง 203 2.90 1.21   
16. มีการจดัโปรโมชัน่พิเศษสาํหรับนกัศึกษาใหม่      
 เพศชาย 169 3.26 1.04 0.282 0.596 
 เพศหญิง 203 3.04 1.08   
17. มีการโฆษณษาประชาสมัพนัธ์วิทยาลยั      
 เพศชาย 169 3.36 1.12 2.535 0.112 
 เพศหญิง 203 3.15 1.05   
18. เพื่อนๆ มาเรียนท่ีวิทยาลยัแนะนาํใหม้าเรียนดว้ยกนั      
 เพศชาย 169 3.19 1.13 0.746 0.388 
 เพศหญิง 203 2.77 1.06   
19. ครูอาจารยท่ี์สถาบนัเดิมแนะนาํใหม้าเรียนท่ีน้ี      
 เพศชาย 169 3.44 1.22 0.947 0.331 
 เพศหญิง 203 3.27 1.32   
20. อ่ืนๆ      
 เพศชาย 169 1.07 0.48 0.091 0.764 
 203 1.08 0.52   เพศหญิง 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 * 

 จากตาราง 11 ผลการทดสอบ เพศของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้
ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีวิทยาลยัราชพฤกษ์ แตกต่างกนัหรือไม่ พบว่านักศึกษาชาย มีการ
ตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีวิทยาลยัราชพฤกษ ์ในเร่ืองขอ้มูลการเดินทางจากส่ือ
ประชาสมัพนัธ์สูงกวา่นกัศึกษาหญิง (t = 4.438) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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 2สมมติฐานท่ี 1.2 ประเภทโรงเรียนเดิมของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
เขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ ์

ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดงัตาราง  
 
 

ตาราง  12   
ประเภทโรงเรียนเดิมของนักศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบั
ปริญญาตรีวิทยาลยัราชพฤกษ ์    

การตัดสินใจเลอืกเข้าศึกษาต่อ 
จํานวน Xในระดับปริญญาตรีวทิยาลยัราชพฤกษ์  S.D t P 

1. ทราบจากส่ือประชาสมัพนัธ์ถึงตาํแหน่งท่ีตั้งของ
วิทยาลยั    

  

 สายสามญัศึกษา 188 3.28 0.84 1.074 0.301 
 สายอาชีวศึกษา 184 3.17 0.83   
2. เห็นภาพอาคารสถานท่ีในวิทยาลยัจากส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ 

     

 สายสามญัศึกษา 188 3.18 0.97 5.300* 0.022 
 สายอาชีวศึกษา 184 3.11 0.87   
3. เห็นภาพบรรยากาศ ภูมิทศัน์รอบๆ วิทยาลยัจากส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ 

     

 สายสามญัศึกษา 188 3.23 1.01 1.023 0.312 
 สายอาชีวศึกษา 184 3.15 0.99   
4. เห็นภาพหอ้งเรียนและบรรยากาศการเรียนการสอนจาก
ส่ือประชาสมัพนัธ์ 

     

 สายสามญัศึกษา 188 3.25 0.87 0.134 0.715 
 สายอาชีวศึกษา 184 3.13 0.93   
5. เห็นบุคลิกคณาจารยจ์ากส่ือประชาสมัพนัธ์      
 สายสามญัศึกษา 188 3.22 1.01 0.022 0.881 
 184 3.23 1.00   สายอาชีวศึกษา 
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ตาราง  12 (ต่อ)  

การตัดสินใจเลอืกเข้าศึกษาต่อ 
จํานวน Xในระดับปริญญาตรีวทิยาลยัราชพฤกษ์  S.D t P 

6. ทราบมาจากนกัศึกษาท่ีกาํลงัเรียนวา่คณาจารยดู์แลเอาใจ
ใส่ดี 

     

 สายสามญัศึกษา 188 3.42 1.08 5.012* 0.026 
 สายอาชีวศึกษา 184 3.33 0.95   
7. มีความเช่ือมัน่ในทีมผูบ้ริหารวิทยาลยั      
 สายสามญัศึกษา 188 3.36 1.04 0.935 0.334 
 สายอาชีวศึกษา 184 3.26 0.98   
8. อตัราค่าเล่าเรียน      
 สายสามญัศึกษา 188 3.38 0.93 3.512 0.062 
 สายอาชีวศึกษา 184 3.39 1.05   
9. ขอ้มูลการเดินทางจากส่ือประชาสมัพนัธ์      
 สายสามญัศึกษา 188 3.13 0.93 0.154 0.695 
 สายอาชีวศึกษา 184 3.10 0.99   
10. มีรถสาธารณะใหบ้ริการ      
 สายสามญัศึกษา 188 2.78 1.13 0.119 0.730 
 สายอาชีวศึกษา 184 2.77 1.09   
11. ส่ือประสมัพนัธ์มีการแนะนาํวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้
หอ้งเรียนวา่ทนัสมยั 

     

 สายสามญัศึกษา 188 3.24 0.93 2.417 0.121 
 สายอาชีวศึกษา 184 2.93 0.92   
12. มีภาพกิจกรรมต่างๆ ของนกัศึกษาใหเ้ห็นในส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ 

     

 สายสามญัศึกษา 188 3.46 0.95 0.240 0.625 
 สายอาชีวศึกษา 184 3.08 1.04   
13. มีบริการดา้นเงินกูเ้พื่อการศึกษา      
 สายสามญัศึกษา 188 3.57 1.10 0.112 0.738 
 สายอาชีวศึกษา 184 3.30 1.14   
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ตาราง  12 (ต่อ)  

การตัดสินใจเลอืกเข้าศึกษาต่อ 
จํานวน Xในระดับปริญญาตรีวทิยาลยัราชพฤกษ์  S.D t P 

14. มีสนามกีฬาใหบ้ริการ      
 สายสามญัศึกษา 188 3.21 1.06 3.079 0.080 
 สายอาชีวศึกษา 184 2.97 1.00   
15. มีการประชาสมัพนัธ์ถึงทุนการศึกษา      
 สายสามญัศึกษา 188 3.20 1.23 0.336 0.563 
 สายอาชีวศึกษา 184 2.80 1.18   
16. มีการจดัโปรโมชัน่พิเศษสาํหรับนกัศึกษาใหม่      
 สายสามญัศึกษา 188 3.26 1.09 4.000* 0.046 
 สายอาชีวศึกษา 184 3.02 1.02   
17. มีการโฆษณษาประชาสมัพนัธ์วิทยาลยั      
 สายสามญัศึกษา 188 3.39 1.03 0.015 0.903 
 สายอาชีวศึกษา 184 3.10 1.11   
18. เพื่อนๆ มาเรียนท่ีวิทยาลยัแนะนาํใหม้าเรียนดว้ยกนั      
 สายสามญัศึกษา 188 3.02 1.14 0.500 0.480 
 สายอาชีวศึกษา 184 2.90 1.07   
19. ครูอาจารยท่ี์สถาบนัเดิมแนะนาํใหม้าเรียนท่ีน้ี      
 สายสามญัศึกษา 188 3.26 1.34 2.795 0.095 
 สายอาชีวศึกษา 184 3.43 1.19   
20. อ่ืนๆ      
 สายสามญัศึกษา 188 1.09 0.49 0.534 0.465 
 184 1.07 0.50   สายอาชีวศึกษา 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
จากตารางท่ี 12 ผลการเปรียบเทียบระหว่างประเภทโรงเรียนเดิมของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีวิทยาลยัราชพฤกษ ์ แตกต่างกนัหรือไม่ พบว่าสาย
สามญัศึกษามีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีในเร่ืองเห็นภาพอาคารสถานท่ีในวิทยาลยั
จากส่ือประชาสัมพนัธ์ ทราบมาจากนักศึกษาท่ีกาํลงัเรียนว่าคณาจารยดู์แลเอาใจใส่ดี และมีการจัด
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 3สมมติฐานท่ี 1.3 สาขาวิชาของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อ
ในระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ ์

ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดงัตาราง  
 

ตาราง  13   
สาขาวิชาของนักศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
วิทยาลยัราชพฤกษ ์    

การตัดสินใจเลอืกเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีวทิยาลยัราชพฤกษ์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p  

1. ทราบจากส่ือประชาสมัพนัธ์ถึง ระหวา่งกลุ่ม 7 3.69 0.53 0.747 0.633 
ตาํแหน่งท่ีตั้งของวิทยาลยั ภายในกลุ่ม 364 257.34 0.71   
 รวม 371 261.03    
2. เห็นภาพอาคารสถานท่ีในวิทยาลยั ระหวา่งกลุ่ม 7 8.74 1.25 1.462 0.180 
จากส่ือประชาสมัพนัธ์ ภายในกลุ่ม 364 310.71 0.85   
 รวม 371 319.45    
3. เห็นภาพบรรยากาศ ภูมิทศัน์รอบๆ  ระหวา่งกลุ่ม 7 13.63 1.95 1.959 0.060 
วิทยาลยัจากส่ือประชาสมัพนัธ์ ภายในกลุ่ม 364 361.82 0.99   
 รวม 371 375.45    
4. เห็นภาพหอ้งเรียนและบรรยากาศ ระหวา่งกลุ่ม 7 11.85 1.69 2.119* 0.041 
การเรียนการสอนจากส่ือประชาสมัพนัธ์ ภายในกลุ่ม 364 290.97 0.80   
 รวม 371 302.83    
5. เห็นบุคลิกคณาจารยจ์ากส่ือ ระหวา่งกลุ่ม 7 16.80 2.40 2.401* 0.021 
ประชาสมัพนัธ์ ภายในกลุ่ม 364 363.69 1.00   
 รวม 371 380.48    
6. ทราบมาจากนกัศึกษาท่ีกาํลงัเรียนวา่ ระหวา่งกลุ่ม 7 6.48 0.93 0.885 0.518 
คณาจารยดู์แลเอาใจใส่ดี ภายในกลุ่ม 364 380.83 1.05   
 รวม 371 387.31    
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ตาราง  13 (ต่อ)   

การตัดสินใจเลอืกเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีวทิยาลยัราชพฤกษ์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p  

7. มีความเช่ือมัน่ในทีมผูบ้ริหารวิทยาลยั ระหวา่งกลุ่ม 7 19.87 2.84 2.845* 0.007 
 ภายในกลุ่ม 364 363.19 1.00   
 รวม 371 383.06    
8. อตัราค่าเล่าเรียน ระหวา่งกลุ่ม 7 7.08 1.01 1.031 0.409 
 ภายในกลุ่ม 364 356.95 0.98   
 รวม 371 364.03    
9. ขอ้มูลการเดินทางจากส่ือ ระหวา่งกลุ่ม 7 4.95 0.71 0.760 0.621 
ประชาสมัพนัธ์ ภายในกลุ่ม 364 339.08 0.93   
 รวม 371 344.03    
10. มีรถสาธารณะใหบ้ริการ ระหวา่งกลุ่ม 7 10.57 1.51 1.220 0.291 
 ภายในกลุ่ม 364 450.47 1.24   
 รวม 371 461.03    
11. ส่ือประสมัพนัธ์มีการแนะนาํวสัดุ ระหวา่งกลุ่ม 7 6.43 0.92 1.039 0.403 
อุปกรณ์ท่ีใชห้อ้งเรียนวา่ทนัสมยั ภายในกลุ่ม 364 321.65 0.88   
 รวม 371 328.07    
12. มีภาพกิจกรรมต่างๆ ของนกัศึกษาให ้ ระหวา่งกลุ่ม 7 6.15 0.88 0.856 0.541 
เห็นในส่ือประชาสมัพนัธ์ ภายในกลุ่ม 364 373.43 1.03   
 รวม 371 379.58    
13. มีบริการดา้นเงินกูเ้พื่อการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 7 20.14 2.88 2.300* 0.026 
 ภายในกลุ่ม 364 455.31 1.25   
 รวม 371 475.45    
14. มีสนามกีฬาใหบ้ริการ ระหวา่งกลุ่ม 7 7.17 1.02 0.943 0.473 
 ภายในกลุ่ม 364 395.72 1.09   
 รวม 371 402.89    
15. มีการประชาสมัพนัธ์ถึงทุนการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 7 26.65 3.81 2.618* 0.012 
 ภายในกลุ่ม 364 529.35 1.45   
 รวม 371 556.00    
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ตาราง  13 (ต่อ)   

การตัดสินใจเลอืกเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีวทิยาลยัราชพฤกษ์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p  

16. มีการจดัโปรโมชัน่พิเศษสาํหรับ ระหวา่งกลุ่ม 7 12.14 1.73 1.545 0.151 
นกัศึกษาใหม่ ภายในกลุ่ม 364 408.59 1.12   
 รวม 371 420.73    
17. มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ระหวา่งกลุ่ม 7 17.20 2.46 2.129* 0.040 
วิทยาลยั ภายในกลุ่ม 364 420.05 1.15   
 รวม 371 437.25    
18. เพื่อนๆ มาเรียนท่ีวิทยาลยัแนะนาํให ้ ระหวา่งกลุ่ม 7 17.77 2.54 2.102* 0.043 
มาเรียนดว้ยกนั ภายในกลุ่ม 364 439.70 1.21   
 รวม 371 457.47    
19. ครูอาจารยท่ี์สถาบนัเดิมแนะนาํใหม้า ระหวา่งกลุ่ม 7 23.47 3.35 2.101* 0.043 
เรียนท่ีน้ี ภายในกลุ่ม 364 580.80 1.60   
 รวม 371 604.27    
20. อ่ืนๆ ระหวา่งกลุ่ม 7 2.93 0.42 1.677 0.113 
 ภายในกลุ่ม 364 90.96 0.25   
 รวม 371 93.89    

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตาราง 13 ผลการทดสอบ สาขาวิชาของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

เขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ ์พบว่า สาขาวิชาของนักศึกษาท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในเร่ืองเห็นภาพห้องเรียนและ
บรรยากาศการเรียนการสอนจากส่ือประชาสัมพนัธ์ เห็นบุคลิกคณาจารยจ์ากส่ือประชาสัมพนัธ์ มี
ความเช่ือมัน่ในทีมผูบ้ริหารวิทยาลยั มีบริการด้านเงินกู้เพื่อการศึกษา มีการประชาสัมพนัธ์ถึง
ทุนการศึกษา มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์วิทยาลยั เพื่อนๆ มาเรียนท่ีวิทยาลยัแนะนาํให้มาเรียน
ดว้ยกนั และครูอาจารยท่ี์สถาบนัเดิมแนะนาํใหม้าเรียนท่ีน้ี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05       

จากผลการทดสอบ พบว่า สาขาวิชาของนักศึกษามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั จึงมี
การทดสอบรายคู่ต่อไป ดงัตาราง 14 - 21 
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ตาราง  14   
เปรียบเทียบการเห็นภาพห้องเรียนและบรรยากาศการเรียนการสอนจากส่ือประชาสัมพนัธ์ส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา จาํแนกตามสาขาวิชา 
 

 การ 

ตลาด 

โรงแรม

และการ

ท่องเท่ียว 

การ 

จดัการ 

คอมพิว 

เตอร์    

ธุรกิจ 

การ

บญัชี 

นิเทศ

ศาสตร์ 

นิติ 

ศาสตร์ 
     สาขาวชิา 

กราฟิก

ส์และเอ

นิเมชนั 

 3.16 3.29 3.20 3.37 2.79 3.14 3.54 3.33 X
การตลาด 3.16 - - - - - - - - 

การจดัการ 3.29 0.61 - - - - - - - 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.20 0.84 0.63 - - - - - - 

โรงแรมและการ

ท่องเท่ียว 

3.37 0.46 0.76 0.45 - - - - - 

การบญัชี 2.79 0.10 0.01* 0.00* 0.01* - - - - 

นิเทศศาสตร์ 3.14 0.94 0.51 0.73 0.38 0.07 - - - 

นิติศาสตร์ 3.54 0.13 0.25 0.05* 0.49 0.00* 0.07 - - 

กราฟิกส์และเอนิเมชนั 3.33 0.45 0.82 0.35 0.88 0.00* 0.33 0.26 - 

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 * 
   

จากตาราง 14 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ความแตกต่างของระดบัการเห็นภาพห้องเรียน
และบรรยากาศการเรียนการสอนจากส่ือประชาสัมพนัธ์ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา จาํแนก
ตามสาขาวิชา มีนยัสาํคญัระหว่างกลุ่มสาขาการบญัชี กบัสาขาการจดัการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขาโรงแรมและการท่องเท่ียว สาขานิติศาสตร์ และสาขากราฟิกส์และเอนิเมชนั อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง  15   
เปรียบเทียบการเห็นบุคลิกคณาจารยจ์ากส่ือประชาสัมพนัธ์ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา 
จาํแนกตามสาขาวิชา 

 โรงแรม

และการ

ท่องเท่ียว 

การ 

จดัการ 

คอมพิว 

เตอร์    

ธุรกิจ 

การ 

ตลาด 

การ

บญัชี 

นิเทศ

ศาสตร์ 

นิติ 

ศาสตร์ 
     สาขาวชิา 

กราฟิกส์

และเอนิเม

ชนั 

 3.37 3.03 3.36 3.37 2.96 2.97 3.38 3.33 X
การตลาด 3.37 - - - - - - - - 

การจดัการ 3.03 0.25 - - - - - - - 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.36 0.96 0.12 - - - - - - 

โรงแรมและการ

ท่องเท่ียว 

3.37 1.00 0.25 0.96 - - - - - 

การบญัชี 2.96 0.11 0.73 0.01* 0.11 - - - - 

นิเทศศาสตร์ 2.97 0.18 0.80 0.07 0.18 0.97 - - - 

นิติศาสตร์ 3.38 0.97 0.16 0.91 0.97 0.04 0.10 - - 

กราฟิกส์และเอนิเมชนั 3.33 0.89 0.17 0.89 0.89 0.03* 0.10 0.83 - 

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 * 
   

จากตาราง 15 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ความแตกต่างของระดบัการเห็นบุคลิกคณาจารย์
จากส่ือประชาสมัพนัธ์ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา จาํแนกตามสาขาวิชา มีนยัสาํคญัระหว่าง
กลุ่มสาขาการบญัชี กบั สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาโรงแรมและการท่องเท่ียว สาขานิติศาสตร์ 
และสาขากราฟิกส์และเอนิเมชนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง  16  
เปรียบเทียบระดบัความเช่ือมัน่ในทีมผูบ้ริหารวิทยาลยัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา จาํแนก
ตามสาขาวิชา 

 โรงแรม

และการ

ท่องเท่ียว 

การ 

จดัการ 

คอมพิว 

เตอร์    

ธุรกิจ 

การ 

ตลาด 

การ

บญัชี 

นิเทศ

ศาสตร์ 

นิติ 

ศาสตร์ 
     สาขาวชิา 

กราฟิก

ส์และเอ

นิเมชนั 

 3.00 3.26 3.26 3.89 3.20 3.17 3.30 3.51 X
การตลาด 3.00 - - - - - - - - 

การจดัการ 3.26 0.38 - - - - - - - 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.26 0.30 0.99 - - - - - - 

โรงแรมและการ

ท่องเท่ียว 

3.89 0.01* 0.03* 0.01* - - - - - 

การบญัชี 3.20 0.44 0.79 0.70 0.01* - - - - 

นิเทศศาสตร์ 3.17 0.56 0.74 0.68 0.02* 0.90 - - - 

นิติศาสตร์ 3.30 0.30 0.87 0.85 0.04* 0.64 0.62 - - 

กราฟิกส์และเอนิเมชนั 3.51 0.06 0.26 0.12 0.14 0.08 0.14 0.31 - 

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 * 
   

 จากตาราง 16 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ความแตกต่างของระดับความเช่ือมัน่ในทีม
ผูบ้ริหารวิทยาลยัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา จาํแนกตามสาขาวิชา มีนยัสาํคญัระหว่างกลุ่ม
สาขาโรงแรมและการท่องเท่ียว กบั สาขาการตลาด สาขาการจดัการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขา
การบญัชี สาขานิเทศศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ และสาขากราฟิกส์และเอนิเมชนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง  17   
เปรียบเทียบการมีบริการดา้นเงินกูเ้พื่อการศึกษาส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา จาํแนกตาม
สาขาวิชา 

 โรงแรม

และการ

ท่องเท่ียว 

การ 

จดัการ 

คอมพิว 

เตอร์    

ธุรกิจ 

การ 

ตลาด 

การ

บญัชี 

นิเทศ

ศาสตร์ 

นิติ 

ศาสตร์ 
     สาขาวชิา 

กราฟิกส์

และเอนิ

เมชนั 

 2.89 3.48 3.15 4.05 3.40 3.41 3.62 3.79 X
การตลาด 2.89 - - - - - - - - 

การจดัการ 3.48 0.07* - - - - - - - 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.15 0.35 0.15 - - - - - - 

โรงแรมและการ

ท่องเท่ียว 

4.05 0.00* 0.08 0.00* - - - - - 

การบญัชี 3.40 0.08 0.73 0.15 0.02* - - - - 

นิเทศศาสตร์ 3.41 0.11 0.81 0.26 0.05* 0.95 - - - 

นิติศาสตร์ 3.62 0.02* 0.61 0.03* 0.17 0.32 0.45 - - 

กราฟิกส์และเอนิเมชนั 3.79 0.00* 0.20 0.00* 0.37 0.04* 0.13 0.45 - 

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 * 
   

 จากตาราง 17 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ความแตกต่างของระดับความเช่ือมัน่ในทีม
ผูบ้ริหารวิทยาลยัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา จาํแนกตามสาขาวิชา มีนยัสาํคญัระหว่างกลุ่ม
สาขาโรงแรมและการท่องเท่ียว กบั สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการบญัชี และ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กบั สาขานิติศาสตร์ สาขากราฟิกส์และเอนิเมชนั และการตลาด กบั สาขา
นิติศาสตร์ สาขากราฟิกส์และเอนิเมชนั และสาขากราฟิกส์และเอนิเมชนั กบั สาขาการบญัชี อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง  18   
เปรียบเทียบการประชาสัมพนัธ์ถึงทุนการศึกษาส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา จาํแนกตาม
สาขาวิชา 

 โรงแรม

และการ

ท่องเท่ียว 

การ 

จดัการ 

คอมพิว 

เตอร์    

ธุรกิจ 

การ 

ตลาด 

การ

บญัชี 

นิเทศ

ศาสตร์ 

นิติ 

ศาสตร์ 
     สาขาวชิา 

กราฟิก

ส์และเอ

นิเมชนั 

 2.84 2.77 2.70 3.05 2.90 3.14 3.35 3.48 X
การตลาด 2.84 - - - - - - - - 

การจดัการ 2.77 0.85 - - - - - - - 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.70 0.64 0.77 - - - - - - 

โรงแรมและการ

ท่องเท่ียว 

3.05 0.59 0.43 0.24 - - - - - 

การบญัชี 2.90 0.85 0.63 0.29 0.62 - - - - 

นิเทศศาสตร์ 3.14 0.40 0.24 0.08 0.81 0.37 - - - 

นิติศาสตร์ 3.35 0.13 0.05* 0.00* 0.38 0.07 0.47 - - 

กราฟิกส์และเอนิเมชนั 3.48 0.04* 0.01* 0.00* 0.18 0.01* 0.21 0.62 - 

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 * 
   

 จากตาราง 18 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ความแตกต่างของระดบัการประชาสัมพนัธ์ถึง
ทุนการศึกษาส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา จาํแนกตามสาขาวิชา มีนยัสาํคญัระหว่างกลุ่ม
สาขากราฟิกส์และเอนิเมชนั กบั สาขาการตลาด สาขาการจดัการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการ
บญัชี และสาขานิติศาสตร์ กบั สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง  19  
เปรียบเทียบการโฆษณาประชาสัมพนัธ์วิทยาลยัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา จาํแนกตาม
สาขาวิชา 

 โรงแรม

และการ

ท่องเท่ียว 

การ 

จดัการ 

คอมพิว 

เตอร์    

ธุรกิจ 

การ 

ตลาด 

การ

บญัชี 

นิเทศ

ศาสตร์ 

นิติ 

ศาสตร์ 
     สาขาวชิา 

กราฟิก

ส์และเอ

นิเมชนั 

 3.32 3.29 3.00 3.53 3.04 3.34 3.54 3.54 X
การตลาด 3.32 - - - - - - - - 

การจดัการ 3.29 0.93 - - - - - - - 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.00 0.24 0.19 - - - - - - 

โรงแรมและการ

ท่องเท่ียว 

3.53 0.54 0.45 0.05* - - - - - 

การบญัชี 3.04 0.33 0.28 0.80 0.08 - - - - 

นิเทศศาสตร์ 3.34 0.93 0.84 0.13 0.57 0.20 - - - 

นิติศาสตร์ 3.54 0.46 0.34 0.01* 0.96 0.02* 0.46 - - 

กราฟิกส์และเอนิเมชนั 3.54 0.42 0.29 0.00* 0.96 0.01* 0.42 0.99 - 

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 * 
   

 จากตาราง  19 เ ม่ือเปรียบเทียบรายคู่  พบว่า  ความแตกต่างของระดับการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์วิทยาลยัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา จาํแนกตามสาขาวิชา มีนัยสําคญั
ระหวา่งกลุ่มสาขานิติศาสตร์ กบั สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการบญัชี และสาขากราฟิกส์และเอนิ
เมชนั กบั สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการบญัชี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง  20   
เปรียบเทียบการรับส่ือจากเพื่อนๆ ท่ีมาเรียนวิทยาลยัแนะนาํใหม้าเรียนดว้ยกนัส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกเขา้ศึกษา จาํแนกตามสาขาวิชา 

 โรงแรม

และการ

ท่องเท่ียว 

การ 

จดัการ 

คอมพิว 

เตอร์    

ธุรกิจ 

การ 

ตลาด 

การ

บญัชี 

นิเทศ

ศาสตร์ 

นิติ 

ศาสตร์ 
     สาขาวชิา 

กราฟิกส์

และเอนิ

เมชนั 

 3.11 2.81 2.81 3.21 2.74 2.66 3.24 3.40 X
การตลาด 3.11 - - - - - - - - 

การจดัการ 2.81 0.35 - - - - - - - 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.81 0.27 0.99 - - - - - - 

โรงแรมและการ

ท่องเท่ียว 

3.21 0.77 0.20 0.14 - - - - - 

การบญัชี 2.74 0.20 0.79 0.70 0.10 - - - - 

นิเทศศาสตร์ 2.66 0.16 0.59 0.51 0.08 0.72 - - - 

นิติศาสตร์ 3.24 0.65 0.10 0.04* 0.92 0.02* 0.03* - - 

กราฟิกส์และเอนิเมชนั 3.40 0.31 0.01* 0.00* 0.51 0.00* 0.00* 0.50* - 

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 * 
   

 จากตาราง 20 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ความแตกต่างของเพ่ือนๆ มาเรียนท่ีวิทยาลยั
แนะนาํให้มาเรียนดว้ยกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา จาํแนกตามสาขาวิชา มีนยัสาํคญั
ระหว่างกลุ่มสาขานิติศาสตร์ กบั สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการบญัชี สาขานิเทศศาสตร์ และ
สาขากราฟิกส์และเอนิเมชนั กบั สาขาการจดัการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการบญัชี สาขานิเทศ
ศาสตร์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง  21   
เปรียบเทียบการรับส่ือจากครูอาจารยท่ี์สถาบนัเดิมแนะนาํใหม้าเรียนท่ีน้ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
เขา้ศึกษา จาํแนกตามสาขาวิชา 

 โรงแรม

และการ

ท่องเท่ียว 

การ 

จดัการ 

คอมพิว 

เตอร์    

ธุรกิจ 

การ 

ตลาด 

การ

บญัชี 

นิเทศ

ศาสตร์ 

นิติ 

ศาสตร์ 
     สาขาวชิา 

กราฟิก

ส์และเอ

นิเมชนั 

 3.11 3.48 3.41 3.05 3.24 3.38 3.35 3.43 X
การตลาด 3.11 - - - - - - - - 

การจดัการ 3.48 0.31 - - - - - - - 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.41 0.34 0.79 - - - - - - 

โรงแรมและการ

ท่องเท่ียว 

3.05 0.90 0.25 0.26 - - - - - 

การบญัชี 3.24 0.68 0.38 0.39 0.57 - - - - 

นิเทศศาสตร์ 3.38 0.47 0.75 0.90 0.39 0.63 - - - 

นิติศาสตร์ 3.35 0.50 0.67 0.80 0.41 0.68 0.93 - - 

กราฟิกส์และเอนิเมชนั 3.43 0.34 0.04* 0.94 0.26 0.41 0.86 0.77 - 

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 * 
   

 จากตาราง 21 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ความแตกต่างของการรับส่ือจากครูอาจารย์
ท่ีสถาบนัเดิมแนะนาํให้มาเรียนท่ีน้ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา จาํแนกตามสาขาวิชา มี
นยัสาํคญัระหว่างกลุ่มสาขาการจดัการ กบั สาขากราฟิกส์และเอนิเมชนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
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สมมติฐานท่ี 1.4 อาชีพผูป้กครองของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อ
ในระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ ์

ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดงัตาราง  
 

ตาราง  22   
อาชีพผูป้กครองของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญา
ตรีวิทยาลยัราชพฤกษ ์    

การตัดสินใจเลอืกเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีวทิยาลยัราชพฤกษ์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p  

1. ทราบจากส่ือประชาสมัพนัธ์ถึง ระหวา่งกลุ่ม 3 1.36 0.45 0.641 0.589 
ตาํแหน่งท่ีตั้งของวิทยาลยั ภายในกลุ่ม 368 259.67 0.71   
 รวม 371 261.03    
2. เห็นภาพอาคารสถานท่ีในวิทยาลยั ระหวา่งกลุ่ม 3 7.56 2.52 2.972* 0.032 
จากส่ือประชาสมัพนัธ์ ภายในกลุ่ม 368 311.89 0.85   
 รวม 371 319.45    
3. เห็นภาพบรรยากาศ ภูมิทศัน์รอบๆ  ระหวา่งกลุ่ม 3 2.90 0.97 0.955 0.414 
วิทยาลยัจากส่ือประชาสมัพนัธ์ ภายในกลุ่ม 368 372.55 1.01   
 รวม 371 375.45    
4. เห็นภาพหอ้งเรียนและบรรยากาศ ระหวา่งกลุ่ม 3 2.94 0.98 1.205 0.308 
การเรียนการสอนจากส่ือประชาสมัพนัธ์ ภายในกลุ่ม 368 299.88 0.81   
 รวม 371 302.83    
5. เห็นบุคลิกคณาจารยจ์ากส่ือ ระหวา่งกลุ่ม 3 1.58 0.53 0.511 0.675 
ประชาสมัพนัธ์ ภายในกลุ่ม 368 378.90 1.03   
 รวม 371 380.48    
6. ทราบมาจากนกัศึกษาท่ีกาํลงัเรียนวา่ ระหวา่งกลุ่ม 3 2.18 0.73 0.696 0.555 
คณาจารยดู์แลเอาใจใส่ดี ภายในกลุ่ม 368 385.13 1.05   
 รวม 371 387.31    
7. มีความเช่ือมัน่ในทีมผูบ้ริหารวิทยาลยั ระหวา่งกลุ่ม 3 1.02 0.34 0.326 0.806 
 ภายในกลุ่ม 368 382.05 1.04   
 รวม 371 383.06    
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ตาราง  22  (ต่อ)  

การตัดสินใจเลอืกเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีวทิยาลยัราชพฤกษ์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p  

8. อตัราค่าเล่าเรียน ระหวา่งกลุ่ม 3 3.59 1.20 1.223 0.301 
 ภายในกลุ่ม 368 360.44 0.98   
 รวม 371 364.03    
9. ขอ้มูลการเดินทางจากส่ือ ระหวา่งกลุ่ม 3 3.72 1.24 1.339 0.261 
ประชาสมัพนัธ์ ภายในกลุ่ม 368 340.31 0.92   
 รวม 371 344.03    
10. มีรถสาธารณะใหบ้ริการ ระหวา่งกลุ่ม 3 3.76 1.25 1.009 0.389 
 ภายในกลุ่ม 368 457.27 1.24   
 รวม 371 461.03    
11. ส่ือประสมัพนัธ์มีการแนะนาํวสัดุ ระหวา่งกลุ่ม 3 3.77 1.26 1.425 0.235 
อุปกรณ์ท่ีใชห้อ้งเรียนวา่ทนัสมยั ภายในกลุ่ม 368 324.30 0.88   
 รวม 371 328.07    
12. มีภาพกิจกรรมต่างๆ ของนกัศึกษาให ้ ระหวา่งกลุ่ม 3 2.85 0.95 0.927 0.428 
เห็นในส่ือประชาสมัพนัธ์ ภายในกลุ่ม 368 376.73 1.02   
 รวม 371 379.58    
13. มีบริการดา้นเงินกูเ้พื่อการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 3 5.80 1.93 1.516 0.210 
 ภายในกลุ่ม 368 469.65 1.28   
 รวม 371 475.45    
14. มีสนามกีฬาใหบ้ริการ ระหวา่งกลุ่ม 3 0.54 0.18 0.164 0.921 
 ภายในกลุ่ม 368 402.36 1.09   
 รวม 371 402.89    
15. มีการประชาสมัพนัธ์ถึงทุนการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 3 2.07 0.69 0.458 0.712 
 ภายในกลุ่ม 368 553.93 1.51   
 รวม 371 556.00    
16. มีการจดัโปรโมชัน่พิเศษสาํหรับ ระหวา่งกลุ่ม 3 1.48 0.49 0.434 0.729 
นกัศึกษาใหม่ ภายในกลุ่ม 368 419.25 1.14   
 รวม 371 420.73    
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ตาราง  22  (ต่อ)  

การตัดสินใจเลอืกเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีวทิยาลยัราชพฤกษ์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p  

17. มีการโฆษณษาประชาสมัพนัธ์ ระหวา่งกลุ่ม 3 1.75 0.58 0.494 0.687 
วิทยาลยั ภายในกลุ่ม 368 435.49 1.18   
 รวม 371 437.25    
18. เพื่อนๆ มาเรียนท่ีวิทยาลยัแนะนาํให ้ ระหวา่งกลุ่ม 3 0.87 0.29 0.233 0.873 
มาเรียนดว้ยกนั ภายในกลุ่ม 368 456.61 1.24   
 รวม 371 457.47    
19. ครูอาจารยท่ี์สถาบนัเดิมแนะนาํใหม้า ระหวา่งกลุ่ม 3 3.47 1.16 0.708 0.548 
เรียนท่ีน้ี ภายในกลุ่ม 368 600.80 1.63   
 รวม 371 604.27    
20. อ่ืนๆ ระหวา่งกลุ่ม 3 0.57 0.19 0.756 0.520 
 ภายในกลุ่ม 368 93.32 0.25   
 รวม 371 93.89    

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตาราง 22 ผลการทดสอบ อาชีพผูป้กครองของนักศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ ์พบว่า อาชีพผูป้กครองของ
นกัศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี ในเร่ืองเห็นภาพ
อาคารสถานท่ีในวิทยาลยัจากส่ือประชาสมัพนัธ์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05       

จากผลการทดสอบ พบว่า อาชีพผูป้กครองของนกัศึกษามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
จึงมีการทดสอบรายคู่ต่อไป ดงัตาราง 23 
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ตาราง  23   
เปรียบเทียบการเห็นภาพอาคารสถานท่ีในวิทยาลยัจากส่ือประชาสัมพนัธ์ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
เขา้ศึกษา จาํแนกตามอาชีพของผูป้กครอง 
 

 ประกอบธุรกิจ

ส่วนตวั 

ขา้ราชการหรือ

พนกังาน

รัฐวสิาหกิจ 

พนกังาน

บริษทัเอกชน 
อาชีพของผู้ปกครอง 

พอ่บา้นแม่บา้น 

 3.04 3.21 3.27 2.87 X
ขา้ราชการหรือพนกังาน

รัฐวสิาหกิจ 

3.04 - - - - 

พนกังานบริษทัเอกชน 3.21 0.22 - - - 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั 3.27 0.07* 0.62 - - 

พอ่บา้นแม่บา้น 2.87 0.30 0.03* 0.01* - 

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 * 
   

 จากตาราง 23 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ความแตกต่างของเห็นภาพอาคารสถานท่ีใน
วิทยาลยัจากส่ือประชาสมัพนัธ์ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา จาํแนกตามอาชีพของผูป้กครอง 
 มีนยัสาํคญัระหว่างพ่อบา้นแม่บา้น กบั พนกังานบริษทัเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตวั อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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สมมติฐานท่ี 1.5 รายไดเ้ฉล่ียครอบครัวของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา
ต่อในระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ ์

ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดงัตาราง  
 

ตาราง  24   
รายไดเ้ฉล่ียครอบครัวของนักศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบั
ปริญญาตรีวิทยาลยัราชพฤกษ ์    

การตัดสินใจเลอืกเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีวทิยาลยัราชพฤกษ์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p  

1. ทราบจากส่ือประชาสมัพนัธ์ถึง ระหวา่งกลุ่ม 5 11.67 2.33 3.426* 0.005 
ตาํแหน่งท่ีตั้งของวิทยาลยั ภายในกลุ่ม 366 249.36 0.68   
 รวม 371 261.03    
2. เห็นภาพอาคารสถานท่ีในวิทยาลยั ระหวา่งกลุ่ม 5 11.19 2.24 2.656* 0.022 
จากส่ือประชาสมัพนัธ์ ภายในกลุ่ม 366 308.26 0.84   
 รวม 371 319.45    
3. เห็นภาพบรรยากาศ ภูมิทศัน์รอบๆ  ระหวา่งกลุ่ม 5 10.10 2.02 2.024 0.075 
วิทยาลยัจากส่ือประชาสมัพนัธ์ ภายในกลุ่ม 366 365.35 1.00   
 รวม 371 375.45    
4. เห็นภาพหอ้งเรียนและบรรยากาศ ระหวา่งกลุ่ม 5 6.24 1.25 1.541 0.176 
การเรียนการสอนจากส่ือประชาสมัพนัธ์ ภายในกลุ่ม 366 296.58 0.81   
 รวม 371 302.83    
5. เห็นบุคลิกคณาจารยจ์ากส่ือ ระหวา่งกลุ่ม 5 6.77 1.35 1.327 0.252 
ประชาสมัพนัธ์ ภายในกลุ่ม 366 373.71 1.02   
 รวม 371 380.48    
6. ทราบมาจากนกัศึกษาท่ีกาํลงัเรียนวา่ ระหวา่งกลุ่ม 5 5.96 1.19 1.144 0.337 
คณาจารยดู์แลเอาใจใส่ดี ภายในกลุ่ม 366 381.35 1.04   
 รวม 371 387.31    
7. มีความเช่ือมัน่ในทีมผูบ้ริหารวิทยาลยั ระหวา่งกลุ่ม 5 4.35 0.87 0.840 0.522 
 ภายในกลุ่ม 366 378.72 1.03   
 รวม 371 383.06    
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ตาราง  24  (ต่อ)    

การตัดสินใจเลอืกเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีวทิยาลยัราชพฤกษ์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p  

8. อตัราค่าเล่าเรียน ระหวา่งกลุ่ม 5 8.80 1.76 1.814 0.109 
 ภายในกลุ่ม 366 355.23 0.97   
 รวม 371 364.03    
9. ขอ้มูลการเดินทางจากส่ือ ระหวา่งกลุ่ม 5 4.06 0.81 0.875 0.498 
ประชาสมัพนัธ์ ภายในกลุ่ม 366 339.97 0.93   
 รวม 371 344.03    
10. มีรถสาธารณะใหบ้ริการ ระหวา่งกลุ่ม 5 9.23 1.85 1.495 0.191 
 ภายในกลุ่ม 366 451.81 1.23   
 รวม 371 461.03    
11. ส่ือประสมัพนัธ์มีการแนะนาํวสัดุ ระหวา่งกลุ่ม 5 1.96 0.39 0.440 0.820 
อุปกรณ์ท่ีใชห้อ้งเรียนวา่ทนัสมยั ภายในกลุ่ม 366 326.11 0.89   
 รวม 371 328.07    
12. มีภาพกิจกรรมต่างๆ ของนกัศึกษาให ้ ระหวา่งกลุ่ม 5 2.65 0.53 0.515 0.765 
เห็นในส่ือประชาสมัพนัธ์ ภายในกลุ่ม 366 376.92 1.03   
 รวม 371 379.58    
13. มีบริการดา้นเงินกูเ้พื่อการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 5 1.40 0.28 0.216 0.956 
 ภายในกลุ่ม 366 474.05 1.30   
 รวม 371 475.45    
14. มีสนามกีฬาใหบ้ริการ ระหวา่งกลุ่ม 5 7.92 1.58 1.467 0.200 
 ภายในกลุ่ม 366 394.98 1.08   
 รวม 371 402.89    
15. มีการประชาสมัพนัธ์ถึงทุนการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 5 6.36 1.27 0.847 0.517 
 ภายในกลุ่ม 366 549.64 1.50   
 รวม 371 556.00    
16. มีการจดัโปรโมชัน่พิเศษสาํหรับ ระหวา่งกลุ่ม 5 4.50 0.90 0.792 0.556 
นกัศึกษาใหม่ ภายในกลุ่ม 366 416.23 1.14   
 รวม 371 420.73    
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ตาราง  24  (ต่อ)    

การตัดสินใจเลอืกเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีวทิยาลยัราชพฤกษ์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p  

17. มีการโฆษณษาประชาสมัพนัธ์ ระหวา่งกลุ่ม 5 4.55 0.91 0.770 0.572 
วิทยาลยั ภายในกลุ่ม 366 432.70 1.18   
 รวม 371 437.25    
18. เพื่อนๆ มาเรียนท่ีวิทยาลยัแนะนาํให ้ ระหวา่งกลุ่ม 5 7.44 1.49 1.210 0.304 
มาเรียนดว้ยกนั ภายในกลุ่ม 366 450.03 1.23   
 รวม 371 457.47    
19. ครูอาจารยท่ี์สถาบนัเดิมแนะนาํใหม้า ระหวา่งกลุ่ม 5 7.02 1.40 0.860 0.508 
เรียนท่ีน้ี ภายในกลุ่ม 366 597.25 1.63   
 รวม 371 604.27    
20. อ่ืนๆ ระหวา่งกลุ่ม 5 2.62 0.52 2.100 0.065 
 ภายในกลุ่ม 366 91.27 0.25   
 รวม 371 93.89    

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตาราง 24 ผลการทดสอบ รายไดเ้ฉล่ียครอบครัวของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ ์พบว่า รายไดเ้ฉล่ียครอบครัวของ
นกัศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี ในเร่ืองทราบจาก
ส่ือประชาสัมพันธ์ถึงตําแหน่งท่ีตั้ งของวิทยาลัย  เห็นภาพอาคารสถานท่ีในวิทยาลัยจากส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05       

จากผลการทดสอบ พบว่า รายไดเ้ฉล่ียครอบครัวของนักศึกษามีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญั จึงมีการทดสอบรายคู่ต่อไป ดงัตาราง 25 - 26 
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ตาราง  25   
เปรียบเทียบการทราบจากส่ือประชาสมัพนัธ์ถึงตาํแหน่งท่ีตั้งของวิทยาลยัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
เขา้ศึกษา จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว 
 

 > 30,001 – 

40,000  

40,001 – 

50,000 

50,001 – 

60,000 

20,001 – 

30,000 

60,001 หรือ = 

20,000 

บาท 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน

ของครอบครัว บาท บาท บาท บาท 

บาท

ข้ึนไป 

X  3.18 3.37 306 3.50 2.45 3.38 

> หรือ = 20,000 บาท 3.18 - - - - - - 

20,001 – 30,000 บาท 3.37 0.07 - - - - - 

30,001 – 40,000 บาท 3.06 0.42 0.06 - - - - 

40,001 – 50,000 บาท 3.50 0.14 0.56 0.08 - - - 

50,001 – 60,000 บาท 2.45 0.00* 0.00* 0.04* 0.00* - - 

60,001 3.38 0.23 0.95 0.13 0.64 0.00* - บาทข้ึนไป 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตาราง 25 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ความแตกต่างจากส่ือประชาสัมพนัธ์ถึง
ตาํแหน่งท่ีตั้งของวิทยาลยัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของ
ครอบครัว มีนยัสาํคญัระหว่างกลุ่มรายได ้50,001 – 60,000 บาท กบั กลุ่มรายไดต้ ํ่ากว่าหรือเท่ากบั 
20,000 บาท  20,001- 30,000 บาท 30,001- 40,000 บาท 40,001 - 50,000 บาท และกลุ่มรายได ้
60,001 บาทข้ึนไป กบักลุ่มรายได ้50,001 - 60,000 บาทอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง  26   
เปรียบเทียบการเห็นภาพอาคารสถานท่ีในวิทยาลยัจากส่ือประชาสัมพนัธ์ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
เขา้ศึกษา จาํแนกตาม รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว 

 > 30,001 – 

40,000  

40,001 – 

50,000 

50,001 – 

60,000 

20,001 – 

30,000 

60,001 หรือ = 

20,000 

บาท 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน

ของครอบครัว บาท บาท บาท บาท 

บาทข้ึน

ไป 

X  3.04 3.27 3.18 3.44 2.55 3.41 

> หรือ = 20,000 บาท 3.04 - - - - - - 

20,001 – 30,000 บาท 3.27 0.04* - - - - - 

30,001 – 40,000 บาท 3.18 0.42 0.60 - - - - 

40,001 – 50,000 บาท 3.44 0.10 0.51 0.35 - - - 

50,001 – 60,000 บาท 2.55 0.08 0.01* 0.05 0.01* - - 

60,001 3.41 0.04* 0.47 0.31 0.93 0.01* - บาทข้ึนไป 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตาราง 26 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ความแตกต่างของการเห็นภาพอาคารสถานท่ีใน
วิทยาลยัจากส่ือประชาสมัพนัธ์ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา จาํแนกตาม รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ของครอบครัว มีนยัสาํคญัระหว่าง กลุ่มรายได ้20,001 – 30,000 บาท กบักลุ่มรายไดต้ ํ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 20,000 บาท และ กลุ่มรายได ้50,001 – 60,000 บาท กบั กลุ่มรายได ้20,001- 30,000 บาท 
40,001 - 50,000 บาท  และกลุ่มรายได ้60,001 บาทข้ึนไป กบักลุ่มรายได ้ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 20,000 
บาท 50,001 - 60,000 บาท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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สมมติฐานที ่2 การเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์วิทยาลยัราชพฤกษมี์ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก
เขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ ์  

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดงัตาราง  
ตาราง 27   
ผลการวิเคราะห์  สัมประสิทธ์ิการถดถอยของการเปิดรับส่ือประชาสัมพันธ์ของนักศึกษามี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ ์   

การตัดสินใจเลอืกเข้าศึกษาต่อ 
Unstandardized 

coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t  p 

ค่าคงท่ี (Constant) 0.188  6.508 0.000* 
1. ทราบจากส่ือประชาสมัพนัธ์ถึง
ตาํแหน่งท่ีตั้งของวทิยาลยั 

0.059 0.185 2.651 0.008* 

2. เห็นภาพอาคารสถานท่ีในวทิยาลยั
จากส่ือประชาสมัพนัธ์ 

0.060 0.107 1.349 0.178 

3. เห็นภาพบรรยากาศ ภูมิทศัน์รอบๆ 
วทิยาลยัจากส่ือประชาสมัพนัธ์ 

0.057 -0.212 -2.604 0.010* 

4. เห็นภาพหอ้งเรียนและบรรยากาศ
การเรียนการสอนจากส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ 

0.061 0.018 0.232 0.817 

5. เห็นบุคผลิกคณาจารยจ์ากส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ 

0.046 0.125 1.885 0.060 

6. ทราบมาจากนกัศึกษาท่ีกาํลงัเรียนวา่
คณาจารยดู์แลเอาใจใส่ดี 

0.045 -0.038 -0.579 0.563 

7. มีความเช่ือมัน่ในทีมผูบ้ริหาร
วทิยาลยั 

0.046 0.061 0.930 0.353 

8. อตัราค่าเล่าเรียน 0.047 0.090 1.363 0.174 
9. ขอ้มูลการเดินทางจากส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ 

0.058 -0.059 0.746 0.456 

10. มีรถสาธารณะใหบ้ริการ 0.043 0.098 1.453 0.147 
11. ส่ือประสมัพนัธ์มีการแนะนาํวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีใชห้อ้งเรียนวา่ทนัสมยั 

0.052 0.074 1.052 0.294 
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ตาราง 27  (ต่อ)  

การตัดสินใจเลอืกเข้าศึกษาต่อ 
Unstandardized 

coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t  p 

12. มีภาพกิจกรรมต่างๆ ของนกัศึกษา
ใหเ้ห็นในส่ือประชาสมัพนัธ์ 

0.050 0.006 0.084 0.933 

13. มีบริการดา้นเงินกูเ้พ่ือการศึกษา 0.043 -0.128 -1.867 0.063 
14. มีสนามกีฬาใหบ้ริการ 0.044 0.111 1.706 0.089 
15. มีการประชาสมัพนัธ์ถึง
ทุนการศึกษา 

0.049 -0.035 -0.414 0.679 

16. มีการจดัโปรโมชัน่พิเศษสาํหรับ
นกัศึกษาใหม่ 

0.050 0.119 1.568 0.118 

17. มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์
วทิยาลยั 

0.045 0.000 0.000 1.000 

18. เพ่ือนๆ มาเรียนท่ีวิทยาลยัแนะนาํ
ใหม้าเรียนดว้ยกนั 

0.041 0.185 2.846 0.005* 

19. ครูอาจารยท่ี์สถาบนัเดิมแนะนาํให้
มาเรียนท่ีน้ี 

0.033 -0.029 -0.488 0.626 

F = 5.187  R2 = 0.219  r = 0.468 
 
 จากตาราง 27 พบว่า การเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ของนักศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ในเร่ือง ทราบจากส่ือประชาสมัพนัธ์ถึงตาํแหน่งท่ีตั้งของวิทยาลยั   เห็นภาพบรรยากาศ ภูมิทศัน์
รอบๆ วิทยาลยัจากส่ือประชาสมัพนัธ์  และเพื่อนๆ มาเรียนท่ีวิทยาลยัแนะนาํใหม้าเรียนดว้ยกนั  
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สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์ วิทยาลยัราชพฤกษมี์ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก
เขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ ์  

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดงัตาราง  
ตาราง 28   
ผลการวิ เคราะห์   สัมประสิทธ์ิการถดถอยของการรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์ของนักศึกษามี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ ์   

การตัดสินใจเลอืกเข้าศึกษาต่อ 
Unstandardized 

coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t  p 

ค่าคงท่ี (Constant) 0.135  14.767 0.000* 
1. ทราบจากส่ือประชาสมัพนัธ์ถึง
ตาํแหน่งท่ีตั้งของวทิยาลยั 

0.042 0.179 2.758 0.006* 

2. เห็นภาพอาคารสถานท่ีในวทิยาลยั
จากส่ือประชาสมัพนัธ์ 

0.043 0.018 0.243 0.808 

3. เห็นภาพบรรยากาศ ภูมิทศัน์รอบๆ 
วทิยาลยัจากส่ือประชาสมัพนัธ์ 

0.041 -0.025 -0.334 0.739 

4. เห็นภาพหอ้งเรียนและบรรยากาศ
การเรียนการสอนจากส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ 

0.044 0.133 1.840 0.067 

5. เห็นบุคลิกคณาจารยจ์ากส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ 

0.033 0.015 0.238 0.812 

6. ทราบมาจากนกัศึกษาท่ีกาํลงัเรียนวา่
คณาจารยดู์แลเอาใจใส่ดี 

0.032 -0.064 -1.059 0.290 

7. มีความเช่ือมัน่ในทีมผูบ้ริหาร
วทิยาลยั 

0.033 -0.029 -0.480 0.632 

8. อตัราค่าเล่าเรียน 0.034 0.302 4.918 0.000* 
9. ขอ้มูลการเดินทางจากส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ 

0.041 0.058 0.795 0.427 

10. มีรถสาธารณะใหบ้ริการ 0.031 -0.136 -2.179 0.030* 
11. ส่ือประสมัพนัธ์มีการแนะนาํวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีใชห้อ้งเรียนวา่ทนัสมยั 

0.038 -0.075 -1.159 0.247 
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ตาราง 28 (ต่อ)   

การตัดสินใจเลอืกเข้าศึกษาต่อ 
Unstandardized 

coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t  p 

12. มีภาพกิจกรรมต่างๆ ของนกัศึกษา
ใหเ้ห็นในส่ือประชาสมัพนัธ์ 

0.036 0.140 2.108 0.036* 

13. มีบริการดา้นเงินกูเ้พ่ือการศึกษา 0.031 0.098 1.538 0.125 
14. มีสนามกีฬาใหบ้ริการ 0.032 0.066 1.096 0.274 
15. มีการประชาสมัพนัธ์ถึง
ทุนการศึกษา 

0.035 0.001 0.015 0.988 

16. มีการจดัโปรโมชัน่พิเศษสาํหรับ
นกัศึกษาใหม่ 

0.036 0.015 0.216 0.829 

17. มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์
วทิยาลยั 

0.032 0.011 0.174 0.862 

18. เพ่ือนๆ มาเรียนท่ีวิทยาลยัแนะนาํ
ใหม้าเรียนดว้ยกนั 

0.030 0.027 0.451 0.652 

19. ครูอาจารยท่ี์สถาบนัเดิมแนะนาํให้
มาเรียนท่ีน้ี 

0.023 0.088 1.614 0.108 

F = 9.036  R2 = 0.328  r = 0.573 

 

 จากตาราง 28 พบว่า การรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์ของนักศึกษามีความสัมพนัธ์กับการ
ตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ในเร่ือง ทราบจากส่ือประชาสัมพนัธ์ถึงตาํแหน่งท่ีตั้ งของวิทยาลยั   อตัราค่าเล่าเรียน มีรถ
สาธารณะใหบ้ริการ และมีภาพกิจกรรมต่างๆ ของนกัศึกษาใหเ้ห็นในส่ือประชาสมัพนัธ์  
 



บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
 การศึกษาวิจยัคร้ังเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาบทบาทของส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ ์
โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาการเปิดรับและการรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ในระดบั
ปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ,์ ศึกษาการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ในระดบั
ปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ ์และศึกษาบทบาทของส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้
ศึกษาต่อของนักศึกษาชั้ นปีท่ี 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยแยกตามตัวแปร 
ประกอบดว้ย  เพศ ระบบการศึกษาและประเภทของสาขาวิชาท่ีศึกษา  อาชีพ  และรายได ้คณะผูว้ิจยั
สรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ตามลาํดบัดงัน้ี 

1. สรุปผลการวิจยั 
2. อภิปรายผล 
3. ขอ้เสนอแนะ 

 

 สรุปผลการวจิยั 
ผลสรุปการวิจยัพบว่าคุณลกัษณะดา้นเพศ กว่าคร่ึงหน่ึงของกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง จบมาจาก

สายสามญัศึกษา ไดแ้ก่ มธัยมศึกษา  สายอาชีวศึกษา ไดแ้ก่ ปวช. ปวส. พอๆ กนั เป็นนกัศึกษาสาขาวิชา

นิติศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พอๆ กนัร้อยละ 18.82, 17.74 และ 16.40 

ตามลาํดบั สําหรับสาขารองลงมา สาขาวิชาการจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว สาขาวิชานิเทศ

ศาสตร์ สาขาวิชาการบญัชี สาขาวิชากราฟิกส์และเอนิเมชัน และสาขาวิชาการตลาด ตามลาํดบั และ

ผูป้กครองส่วนใหญ่ของนกัศึกษาประกอบธุรกิจส่วนตวั   รองลงมาคือ พนกังานบริษทัเอกชน  ขา้ราชการ

หรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ  และพ่อบา้นแม่บา้น  ตามลาํดบั และพบว่าผูป้กครองคร่ึงหน่ึงของกลุ่มตวัอยา่ง

มีรายไดต่้อเดือน ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาท รองลงมาคือ กลุ่มรายได ้20,001 – 30,000 บาท  รายได ้

30,001 – 40,000 บาท รายได ้60,001 บาทข้ึนไป กลุ่มรายได ้40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มรายได ้

50,001 – 60,000 บาท ตามลาํดบั  
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ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปิดรับและการรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์วิทยาลยัโดยสรุป
พบว่า ปัจจยัสําคญัท่ีมีผลต่อการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ของวิทยาลยัราชพฤกษ์ ดา้นส่ือบุคคล ดา้น
ส่ือมวลชน และดา้นส่ือเฉพาะกิจ ส่วนปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์ของวิทยาลยัราช
พฤกษ ์ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด ส่วนใหญ่พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์มี 7 ดา้นท่ีอยูร่ะดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากลงมา คือ สี
เงินและสีเหลืองเป็นสีประจาํวิทยาลยั ตน้ไมป้ระจาํวิทยาลยั คือ ตน้ราชพฤกษ ์หรือตน้คูณ จาํตราสัญญา
ลกัษณ์ของวิทยาลยัได ้RCC หมายถึง เป็นคาํยอ่ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์ปรัชญาของวิทยาลยั คือ “สถาบนั
แห่งการเรียนรู้ยคุใหม่ คุณภาพ คุณธรรม นาํหนา้สู่สากล” คณะ/สาขาวิชา ท่ีเปิดสอนทั้งหมด เอกสาร
หลกัฐานท่ีใชส้มคัรเรียน และนอกนั้นจะอยู่ในระดบัปานกลางทั้งหมด และพบว่าปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ ์ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 ผลสรุปจากการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลการทดสอบพบว่าเพศของนกัศึกษาท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีวิทยาลยัราชพฤกษ ์แตกต่างกนั
หรือไม่ พบว่านกัศึกษาชาย มีการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีวิทยาลยัราชพฤกษ ์ใน
เร่ืองขอ้มูลการเดินทางจากส่ือประชาสัมพนัธ์สูงกว่านักศึกษาหญิง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 และผลการเปรียบเทียบระหว่างระบบการศึกษาของนักศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีวิทยาลยัราชพฤกษ ์แตกต่างกนัหรือไม่ พบวา่สายสามญัศึกษามีผล
ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในเร่ืองเห็นภาพอาคารสถานท่ีในวิทยาลัยจากส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ ทราบมาจากนกัศึกษาท่ีกาํลงัเรียนว่าคณาจารยดู์แลเอาใจใส่ดี และมีการจดัโปรโมชัน่
พิเศษสาํหรับนกัศึกษาใหม่ สูงกว่าสายอาชีวศึกษา อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนผลการ
ทดสอบ สาขาวิชาของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี 
วิทยาลยัราชพฤกษ ์พบว่า สาขาวิชาของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อ
ในระดบัปริญญาตรี ในเร่ืองเห็นภาพห้องเรียนและบรรยากาศการเรียนการสอนจากส่ือประชาสัมพนัธ์ 
เห็นบุคลิกคณาจารยจ์ากส่ือประชาสัมพนัธ์ มีความเช่ือมัน่ในทีมผูบ้ริหารวิทยาลยั มีบริการดา้นเงินกู้
เพื่อการศึกษา มีการประชาสัมพนัธ์ถึงทุนการศึกษา มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์วิทยาลยั เพื่อนๆ มา
เรียนท่ีวิทยาลัยแนะนําให้มาเรียนด้วยกัน ครูอาจารย์ท่ีสถาบันเดิมแนะนําให้มาเรียนท่ีน้ี อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผลการทดสอบ อาชีพผูป้กครองของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ ์พบว่า อาชีพผูป้กครองของ
นักศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี ในเร่ืองเห็นภาพ
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ผลการวิเคราะห์ พบว่า การเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ของนกัศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัราชพฤกษ ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในเร่ือง 

ทราบจากส่ือประชาสมัพนัธ์ถึงตาํแหน่งท่ีตั้งของวิทยาลยั   เห็นภาพบรรยากาศ ภูมิทศัน์รอบๆ วิทยาลยัจาก

ส่ือประชาสัมพันธ์   และเพ่ือนๆ  มาเรียนท่ีวิทยาลัยแนะนําให้มาเรียนด้วยกัน   และการรับรู้ส่ือ

ประชาสมัพนัธ์ของนกัศึกษามีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี วิทยาลยั

ราชพฤกษ ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในเร่ือง ทราบจากส่ือประชาสัมพนัธ์ถึงตาํแหน่งท่ีตั้งของ

วิทยาลยั   อตัราค่าเล่าเรียน มีรถสาธารณะให้บริการ และมีภาพกิจกรรมต่างๆ ของนกัศึกษาให้เห็นในส่ือ

ประชาสมัพนัธ์ 
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อภปิรายผล 

ผลจากการศึกษาการเปิดรับและการรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ในระดบัปริญญา

ตรี วิทยาลยัราชพฤกษ์ผลว่า นักศึกษาการเปิดรับและการับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์ทางดา้นส่ือบุคคล, ดา้น

ส่ือมวลชน และดา้นส่ือเฉพาะกิจ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางทั้งหมด ส่วนปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการรับรู้

ส่ือประชาสัมพนัธ์ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยส่วนใหญ่พบว่า ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์มี 7 ดา้นท่ีอยูร่ะดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ีย

มากลงมา คือ สีเงินและสีเหลืองเป็นสีประจาํวิทยาลยั, ตน้ไมป้ระจาํวิทยาลยั คือ ตน้ราชพฤกษ ์หรือตน้คูณ, 

จาํตราสัญญาลกัษณ์ของวิทยาลยัได,้ RCC หมายถึง เป็นคาํยอ่ของวิทยาลยัราชพฤกษ,์ ปรัชญาของวิทยาลยั 

คือ “สถาบนัแห่งการเรียนรู้ยคุใหม่ คุณภาพ คุณธรรม นาํหนา้สู่สากล”, คณะ/สาขาวิชา ท่ีเปิดสอนทั้งหมด 

และเอกสารหลกัฐานท่ีใชส้มคัรเรียน และปัจจยัสาํคญัการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี 

วิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากทางวิทยาลัยได้ใช้ส่ือบุคคล โดยมี

คณาจารยข์องวิทยาลยัเป็นผูป้ระชาสัมพนัธ์ ในดา้นส่ือมวลชนคือ ทางทีวี หนงัสือพิมพ ์และดา้นส่ือเฉพาะ

กิจอ่ืนๆ เช่น ส่ือประเภทโสตทศันูปกรณ์ (Audio  Visual Media) และส่ิงตีพิมพ ์(Printed   Media) ต่างๆ 

ดงันั้นจะเห็นไดว้่านกัศึกษไดรั้บรู้ส่ือของวิทยาลยัราชพฤกษ ์เก่ียวกบัตวัสถาบนัการศึกษาเป็นอยา่งดี พชันี 

เชยจรรยา และคณะ (2541) ไดก้ล่าวถึงการรับรู้ เป็นกระบวนการทางจิตท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้า ท่ีไดรั้บ เป็น

กระบวนการเลือกรับสารและจัดสรรเข้าด้วยกัน และตีความหมายของสารท่ีได้รับตามความเข้าใจ 

ความรู้สึกของตน โดยอาศยัประสบการณ์ ความเช่ือ ทศันคติ และส่ิงแวดลอ้มเป็น กรอบในการรับรู้ 

 ผลการจากวิเคราะขอ้สมมุติฐานพบว่า นกัศึกษาชาย มีการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบั

ปริญญาตรีวิทยาลยัราชพฤกษ ์ในเร่ืองขอ้มูลการเดินทางจากส่ือประชาสัมพนัธ์สูงกว่านักศึกษาหญิง 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผลของการเปรียบเทียบระบบการศึกษา นกัศึกษาสายสามญั

ศึกษามีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีในเร่ืองเห็นภาพอาคารสถานท่ีในวิทยาลยัจาก

ส่ือประชาสัมพนัธ์, ทราบมาจากนักศึกษาท่ีกําลังเรียนว่าคณาจารย์ดูแลเอาใจใส่ดี และมีการจัด

โปรโมชัน่พิเศษสําหรับนักศึกษาใหม่ สูงกว่าสายอาชีวศึกษา อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า “ส่ือ” (Channel หรือ Media) เป็นองคป์ระกอบสาํคญัของกระบวนการส่ือสาร

เพราะส่ือทาํหน้าท่ีเป็นพาหนะหรือตวักลาง ในการเช่ือมโยงระหว่างผูส่้งสารกับผูรั้บสารให้สามารถ
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ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาพบว่า ควรใชก้ารใชส่ื้อโฆษณาและประชาสัมพนัธ์มากยิ่งข้ึนในดา้นส่ือบุคคล, ดา้น

มวลชน, และดา้นส่ือเฉพาะกิจ เพื่อใหน้กัเรียนหรือนกัศึกษาไดเ้พ่ิมระดบัการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัวิทยาลยั

ราชพฤกษ ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นส่ือบุคคล เพราะส่ือบุคคล ถือไดว้่าเป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการ

ประชาสมัพนัธ์  
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง บทบาทของส่ือประชาสัมพนัธ์ทีมี่ผลต่อการตัดสินใจเลอืกเข้าศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี  
วทิยาลยัราชพฤกษ์ 

 

คาํช้ีแจง แบบสอบถามน้ีเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล เพื่อใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของรายงานการวิจยั  ซ่ึงขอ้มูลท่ี
ไดจ้ะไปใชเ้พ่ือประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาของผูว้ิจยัและผูท่ี้สนใจ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบ
แบบสอบ และขอขอบพระคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสน้ี แบบสอบถามชุดน้ีได้แบ่งเป็น 3 ส่วน  กรุณาใส่
เคร่ืองหมาย √   ลงในช่อง (  ) หรือเติมขอ้ความลงในช่องว่างท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงของท่าน ผูว้ิจยัจะเก็บ
ขอ้มูลของท่านเป็นความลบั และนาํขอ้มูลท่ีไดม้านาํเสนอในภาพรวมเท่านั้น 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัลกัษณะทางประชาศาสตร์ 
1. เพศ 

(   ) ชาย     (    ) หญิง 
 

2. สถานบนัการศึกษาเดิม (ระบบการศึกษา) 
(    ) สายสามญัศึกษา ไดแ้ก่ มธัยมศึกษา  (    ) สายอาชีวศึกษา ไดแ้ก่ ปวช. ปวส. 
 

3. ปัจจุบนักาํลงัศึกษาในสาขาวิชา 
(    ) สาขาวิชาการตลาด   (    ) สาขาวิชาการจดัการ 
(    ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (    ) สาขาวิชาการจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
(    ) สาขาวิชาการบญัชี   (    ) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
(    ) สาขาวิชานิติศาสตร์   (    ) สาขาวิชากราฟิกส์และเอนิเมชนั 
 

4. อาชีพหลกัในปัจจุบนัของผูป้กครอง 
(    ) ขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ  (    ) พนกังานบริษทัเอกชน 
(    ) ประกอบธุรกิจส่วนตวั   (    ) พอ่บา้นแม่บา้น 
 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว 
(    ) ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาท  (    ) 20,001 – 30,000 บาท 
(    ) 30,001 – 40,000 บาท   (    ) 40,001 – 50,000 บาท 
(    ) 50,001 – 60,000 บาท   (    ) 60,001 บาทข้ึนไป 
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ส่วนที ่2  การเปิดรับและการรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์ของวทิยาลยัราชพฤกษ์ 
 นกัศึกษาไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัวิทยาลยัราชพฤกษจ์ากส่ือประชาสมัพนัธ์ประเภทใด และมีบ่อยคร้ังเพียงใด 
โปรดทาํเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านท่ีสุด 
 

 ความถีใ่นการเปิดรับ 

ส่ือประชาสัมพนัธ์ บ่อยคร้ังมาก 
(15-20 คร้ัง/

ปี) 

บ่อยคร้ัง 
(10-15 คร้ัง/

ปี) 

 บางคร้ัง 
(6-10 คร้ัง/

ปี) 

นานๆ คร้ัง 
(1-5 คร้ัง/

ปี) 

ไม่เคย 
 

ส่ือบุคคล 
1.เจา้หนา้ท่ีประชาสมัพนัธ์      
2.คณาจารย ์      
3.นกัศึกษา      
4.บุคคลในครอบครัว      
5.เพื่อนในสถาบนัเดิม      
6.บุคคลอ่ืนๆ (โปรดระบุ.................................................)      

ส่ือมวลชน 
1.โทรทศัน์      
2.วิทย ุ      
3.หนงัสือพิมพ ์      
4. นิตยสาร      

ส่ือเฉพาะกจิ 
1.แผน่พบั      
2.ใบปลิว      
3.ป้ายโฆษณา โปสเตอร์      
4.อินเตอร์เน็ต      
5.วารสารวิชาการวิทยาลยัราชพฤกษ ์      
6.อ่ืนๆ (โปรดระบุ...........................................................)      

ส่ืออืน่ๆ

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 
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นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารการใหบ้ริการของวิทยาลยัราชพฤกษอ์ยา่งไรบา้ง โปรด

ทาํเคร่ืองหมาย √  ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านท่ีสุด 
 

 ระดบัการรับรู้ 

รายละเอยีด มาก     
ทีสุ่ด  

มาก 
 

ปาน 
กลาง 

น้อย 
 

น้อยทีสุ่ด 
 

1. วิทยาลยัราชพฤกษเ์ป็นสถาบนัการศึกษาระดบั 
อุดมศึกษาสถาบนัท่ี 9 ของสถาบนัในเครือตั้งตรงจิตร 

     

2.ปรัชญาของวิทยาลยั คือ “สถาบนัแห่งการเรียนรู้ยคุ
ใหม่ คุณภาพ คุณธรรม นาํหนา้สู่สากล”  

     

3. จาํตราสญัญาลกัษณ์ของวิทยาลยัได ้      
4. ทราบความหมายของตราสญัญาลกัษณ์วิทยาลยั      
5. RCC หมายถึง เป็นคาํยอ่ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์      
6. ตน้ไมป้ระจาํวิทยาลยั คือ ตน้ราชพฤกษ ์หรือตน้คูณ      
7. สีเงินและสีเหลืองเป็นสีประจาํวิทยาลยั      
8. คณะ/สาขาวิชา ท่ีเปิดสอนทั้งหมด       
9. วนัเวลาในการเปิดรับสมคัร      
10. เอกสารหลกัฐานท่ีใชส้มคัรเรียน      
11. อตัราค่าเล่าเรียน      
12. รายละเอียดช่วงเวลาพิเศษในการจดัโปรโมชัน่      
13. บริการหอพกันกัศึกษา      
14. บริการดา้นเงินกูเ้พื่อการศึกษา      
15. มีทุนการศึกษามอบใหน้กัศึกษา      
16. มีการจดักิจกรรมนกัศึกษา      
17. อุปกรณ์ในหอ้งเรียนมีความทนัสมยั      
18. ภูมิทศันข์องวิทยาลยัสวยงาม      
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ส่วนที ่3 การตัดสินใจเลอืกเข้าศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี วทิยาลยัราชพฤกษ์ 
 จากการรับรู้ส่ือประชาสมัพนัธ์ของวิทยาลยัส่งผลใหน้กัศึกษาตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี
วิทยาลยัราชพฤกษเ์พราะเหตุใด โปรดทาํเคร่ืองหมาย √  ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านท่ีสุด 

รายละเอยีด มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
1. ทราบจากส่ือประชาสมัพนัธ์ถึงตาํแหน่งท่ีตั้งของวิทยาลยั      
2. เห็นภาพอาคารสถานท่ีในวิทยาลยัจากส่ือประชาสมัพนัธ์      
3. เห็นภาพบรรยากาศ ภูมิทศัน์รอบๆ วิทยาลยัจากส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ 

     

4. เห็นภาพหอ้งเรียนและบรรยากาศการเรียนการสอนจากส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ 

     

5. เห็นบุคลิกคณาจารยจ์ากส่ือประชาสมัพนัธ์       
6. ทราบมาจากนกัศึกษาท่ีกาํลงัเรียนวา่คณาจารยดู์แล          
เอาใจใส่ดี 

     

7. มีความเช่ือมัน่ในทีมผูบ้ริหารวิทยาลยั      
8. อตัราค่าเล่าเรียน      
9. ขอ้มูลการเดินทางจากส่ือประชาสมัพนัธ์      
10. มีรถสาธารณะใหบ้ริการ      
11. ส่ือประสมัพนัธ์มีการแนะนาํวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชห้อ้งเรียน
วา่ทนัสมยั 

     

12. มีภาพกิจกรรมต่างๆ ของนกัศึกษาใหเ้ห็นในส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ 

     

13. มีบริการดา้นเงินกูเ้พื่อการศึกษา      
14. มีสนามกีฬาใหบ้ริการ      
15. มีการประชาสมัพนัธ์ถึงทุนการศึกษา      
16. มีการจดัโปรโมชัน่พิเศษสาํหรับนกัศึกษาใหม่      
17. มีการโฆษณษาประชาสมัพนัธ์วิทยาลยั      
18. เพื่อนๆ มาเรียนท่ีวิทยาลยัแนะนาํใหม้าเรียนดว้ยกนั      
19. ครูอาจารยท่ี์สถาบนัเดิมแนะนาํใหม้าเรียนท่ีน้ี      
20. อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................... 
.......................................................................................... 
......................................................................................... 
......................................................................................... 

     

ขอขอบคุณทีก่รุณาตอบแบบสอบถาม 
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