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บทคัดย่อ 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์

ศูนยภู์เก็ต จากส่ือประเภทต่างๆของประชาชนจงัหวดัภูเก็ต จาํแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ดา้น 

เพศ อาย ุอาชีพ รายไดร้ะดบัการศึกษาและท่ีพกัอาศยั 2) การรับรู้ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนย์

ภูเก็ต ของประชาชนจงัหวดัภูเก็ต จาํแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ดา้น เพศ อายุ อาชีพ รายได้

ระดับการศึกษาและ ท่ีพักอาศัย  สมมติฐานของการวิจัย น้ี  คือ ประชากรท่ี มี ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษาและท่ีพกัอาศยัต่างกนั และมีการรับรู้

ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยภู์เก็ต ท่ีแตกต่างกนั ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือผูท่ี้อาศยัอยู่

ในจงัหวดัภูเก็ตจาํนวน 345,067 คน หาขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามหลกัการของทาโร  ยามาเน่ 

(Taro  Yamane)  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% คลาดเคล่ือนร้อยละ5% จะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 

400 คนใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งดว้ยวีธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ หรือตามความสะดวก (Accidental 

Sampling or Convenience Sampling) สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ  

ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างโดยใชส้ถิติที(t-test)และวธีิวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance )  และการทดสอบรายคู่ด้วยวิธี Least 

Significant Difference (LSD) 

ผลการวจิยั พบวา่  

1) ประชากรท่ีตกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี มีอาชีพเป็น

นกัเรียน/นกัศึกษาและพนกังานบริษทัเอกชน รายได ้10,001-20,000 บาท และ ไม่เกิน 10,000 บาท 

ตามลาํดบั ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และส่วนใหญ่พกัอาศยัอยูใ่นอาํเภอเมืองภูเก็ต ความถ่ีในการ

รับรู้ข่าวสารวทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยภู์เก็ต จากส่ือประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือ

พิจารณาความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารจากส่ือประเภทต่างๆ ของวิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนยภู์เก็ต โดย

เรียงลาํดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย สามอนัดับแรกได้แก่ วิทยุ, ป้ายโฆษณากลางแจ้ง และ
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หนงัสือพิมพ ์ตามลาํดบั การรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยภู์เก็ต ของประชาชนจงัหวดั

ภูเก็ต  

2) กลุ่มตวัอย่างท่ีมีภูมิหลงัต่างกนัในดา้น เพศ อายุ อาชีพ และรายไดจ้ะมีการรับรู้ใน

เอกลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยภู์เก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียการรับรู้

สูงสุดคือ ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ  

3) กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีภูมิหลงัระดบัการศึกษาต่างกนั พบวา่มีการรับรู้ภาพลกัษณ์โดยรวม

อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือจาํแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรีการรับรู้ดา้นท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นบริการวิชาการ และระดบัปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรีจะมีการรับรู้ดา้น

ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ  

4) กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีภูมิหลงัต่างกนัในดา้นท่ีพกัอาศยั พบวา่ การรับรู้ภาพลกัษณ์โดยรวม

อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือจาํแนกตามอาํเภอ พบวา่ อาํเภอถลางและอาํเภอเมืองมีการรับรู้ท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุดคือ ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ส่วนอาํเภอกะทู ้มีการรับรู้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการ

ผลิตบณัฑิต 

ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ความแตกต่างดา้น อายุ อาชีพ รายได ้และท่ีอยูอ่าศยั มี

ผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยภู์เก็ตท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นการยอมรับสมมติฐาน 

แต่ความแตกต่างดา้น เพศและระดบัการศึกษาจะไม่มีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์

ศูนยภู์เก็ตท่ีแตกต่างกนั เป็นการปฏิเสธสมมติฐาน อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

 

คําสําคัญ: ภาพลกัษณ์, วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยภู์เก็ต 
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Abstract 

 

 The purpose of this research is to study 1) the frequency of perception about 

Ratchaphruek College, Phuket center’s information from a variety of media for Phuketian by 

distinguishing the demographic data on gender, age, occupation, income, education level and 

housing 2) the image perception of Ratchaphruek College, Phuket center of Phuketian by 

distinguishing the demographic data on gender, age, occupation, income, education level and 

housing. The hypothesis of this research is the differences of population on gender, age, 

occupation, income, education level and housing and the different perception of the Ratchaphruek 

College, Phuket Center’s image.  The population in this study is 345,067 people who live in 

Phuket by searching the sample size according to the principle of Taro Yamane at confidence 

level of 95% and percentage deviation of 5%, therefore the sample size was 400 people via the 

accidental sampling and the convenience sampling technique. The statistics used in data analysis 

are frequencies, percentage, mean and standard deviation by testing the differences via T-test, 

One-way analysis of variance and Least significant difference (LSD).  

 The research result were revealed that 

 1) A large number of samples are females whose age in a range of  25-30 years among 

the occupations of student and private companies employees, income between 10,001-20,000 bath 

and not more than 10,000 baht respectively, with bachelor degree and mostly resident in Phuket 

town have the frequency of Ratchapruek College, Phuket Center's information perception from 

variety of media in moderate level. After consideration of the frequency of Ratchapruek College, 

Phuket center's information perception from variety media, it was found that the media were 

sorted to the top three descending order as radio, outdoor billboard, and newspaper respectively.  



ง 
 

 2) The samples with the different backgrounds in gender, age, occupation, and income 

had a moderate image perception of Ratchaphruek College, Phuket Center as a result of the 

highest mean in Uniqueness.  

 3)The samples with the different education background impacted moderately to the 

image perception as it was found that the samples with lower than bachelor degree had the highest 

mean of perception in academic service and the samples with bachelor degree and higher level 

had highest mean of perception in uniqueness. 

 4) The samples with the different housing had the image perception of Ratchaphruek 

College, Phuket Center in moderate by differentiate the district as it was found that people who 

live in Thalang and Muang district had the highest mean of perception in uniqueness and those 

who live in Kathu district had the highest mean of perception in producing the graduates. 

 The results from hypotheses experiment of this research found that the different factors 

of age, occupation, income, and housing impacted to the different image perception of 

Ratchaphruek College, Phuket Center that supporting the hypotheses however, the different 

factors of gender and education level did not affect to the image perception of Ratchaphruek 

College, Phuket Center that denying the hypothesis in the significance of 0.05 level. 

 

Keywords: Image, Ratchaphruek College, Phuket Center. 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 การเปิดเสรีทางการศึกษา การขยายตวัอย่างรวดเร็วของสถานศึกษาและการเปล่ียนแปลง

ของจาํนวนผูเ้รียนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างจาํนวนประชากรส่งผลกระทบให้เหล่า

สถาบนัการศึกษาตอ้งปรับกลยุทธ์ในการพฒันาตนเองในดา้นต่างๆไม่วา่จะเป็นหลกัสูตร การเรียน 

การสอน คุณภาพอาจารย ์การนาํเทคโนโลยีเขา้มาใช้ในการบริหารจดัการหรือการจดับริการทาง

การศึกษาการเพิ่มจาํนวนงานวิจยัท่ีมีผลต่อสังคมและเป็นท่ียอมรับของนานาชาติ และตอ้งยงัคง

ความเป็นเอกลกัษณ์ของตนไวเ้พื่อสร้างช่ือเสียงและคุณภาพให้กบัสถาบนั (นุชนารถ อินทโรจน์ 

และคณะ, 2553) 

 วทิยาลยัราชพฤกษ ์“สถาบนัแห่งการเรียนรู้ยคุใหม่ คุณภาพ คุณธรรม นาํหนา้สู่สากล" เป็น 

สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาสถาบนัท่ี 9 ของสถาบนัในเครือตั้งตรงจิตร ท่ีเกิดจากปณิธานของ

ท่านอาจารย์ ดร.กมล ชูทรัพย์ ผูก่้อตั้ ง สถาบนัในเครือตั้ งตรงจิตร ด้วยจุดมุ่งหมายต้องการจัด

การศึกษาในระดบัอุดมศึกษาใหแ้ก่เยาวชนไดมี้โอกาสทางการศึกษาท่ีสูงข้ึนและดว้ยความตั้งใจอนั

มุ่งมัน่ของท่านอาจารย ์ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย ์ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบนั ในเครือตั้ง

ตรงจิตรท่ีตอ้งการสานต่อ   

 เร่ิมเปิดดาํเนินการในภาคเรียนท่ื 1 ปีการศึกษา 2549 เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2549 ในระดบั

ปริญญาตรี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 4 สาขา คือ สาขาวิชาการบญัชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ สาขาวชิาการตลาดและสาขาวชิาการจดัการ ทั้งในหลกัสูตร 4 ปี และหลกัสูตรต่อเน่ือง อาคาร

หลงัแรกเป็นอาคารเรียน 5 ชั้น โดย ใช ้ช่ือวา่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี 

ประกอบไปดว้ยห้องเรียนท่ีทนัสมยัมีห้องปฏิบติัการ เฉพาะสาขาวิชาท่ีพร้อมดว้ยอุปกรณ์ใน การ

สอนและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเพียบพร้อม มีหน่วยงานส่งเสริมทางด้านวิชาการ  เช่น 

สํานกัหอสมุดท่ีเป็นศูนยท์รัพยากร สารสนเทศในรูปแบบของ หนงัสือวารสาร วีดิทศัน์ ดิสก์เก็ต

เทปคาสเซ็ทท่ีมีระบบการส่ือสาร มีฐานขอ้มูลในรูปของ CD-ROM และออนไลน์ผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต มีศูนยก์ารเรียนรู้การคน้ควา้และวิจยั (Learning and Research Center) มีห้องผลิตส่ือ 

ศูนยค์อมพิวเตอร์ บริการให้แก่คณาจารย เจา้หน้าท่ีและนกัศึกษาโดยมีระบบ Network ทีสามารถ 

รองรับ ปริมาณในการใชง้านระบบเครือข่ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อ ความตอ้งการท่ี 

เพิ่มข้ึนภายในอาคารยงัประกอบไปดว้ยห้องประชุมและห้องสัมมนาเพื่อรองรับการ จดังาน และ 

กิจกรรมประเภท ต่างๆ ท่ีสามารถบรรจุนกัศึกษาไดม้ากกวา่ 5,000 คน   
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 ปี 2552 ดว้ยศกัยภาพและความพร้อมในการบริหารจดัการศึกษา ดา้นการจดัการเรียนการ

สอน ดา้นบุคลากรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรของวิทยาลยัท่ีสามารถดาํเนินการจดัการศึกษาได้

อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน และเพื่อให้การดาํเนินการจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

สังคมและชุมชน วิทยาลยัมีความจาํเป็นตอ้งจดัตั้งศูนยน์อกสถานท่ี ณ วิทยาลยัเทคโนโลยีภูเก็ต

เน่ืองมาจากความตอ้งการของชุมชน โดยใช้ช่ือว่า “วิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้ง

วิทยาลยัเทคโนโลยีภูเก็ต เปิดสอนระดบัปริญญาตรีเร่ิมเม่ือปี 2552 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  

มี 2 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว และ

หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต ไดแ้ก่ สาขาวชิาการบญัชี ซ่ึงปัจจุบนัมีนกัศึกษาทั้งหมด 500 คน  

 ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้งเทคโนโลยีภูเก็ต ยงัคง

มุ่งมัน่ต่อไปในการพฒันาหลกัสูตร ระบบการเรียนการสอน คณาจารย ์บุคลากร ตลอดจนปัจจยั

แวดล้อมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีคุณภาพออกสู่

สังคมภายนอก ให้เป็นท่ียอมรับแก่สังคมภายนอก  ควบคู่กับการมุ่งการประชาสัมพนัธ์ การ

กาํหนดอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัฯ เพื่อสร้างการรับรู้แก่ กลุ่มนักเรียน ผูป้กครองและสาธารณชน

ทัว่ไปเพื่อให้เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งทัว่ทั้งจงัหวดัภูเก็ตและจงัหวดัใกล้เคียง คือ “สถาบนัแห่งการ

เรียนรู้ยคุใหม่ คุณภาพ คุณธรรม นาํหนา้สู่สากล” 

 ภาพลกัษณ์องคก์รหรือภาพลกัษณ์ของบริษทั เป็นภาพลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของบุคคล

หรือประชาชนท่ีมีต่อบริษทั หรือองคก์รใดองคก์รหน่ึง และภาพลกัษณ์ยงัเป็นองคร์วมของความคิด

และความประทบัใจท่ีบุคคลมีต่อองค์กร เป็นส่ิงท่ีมองได้ชดัเจนและยงัเป็นเสมือนส่ิงสะทอ้นตวั

องค์กรว่าคนทัว่ไปมององค์กรเป็นอย่างไร กล่าวคือ ภาพลกัษณ์มีความสําคญัอย่างยิ่งต่อองค์กร 

สถาบนั สินคา้ หรือธุรกิจต่างๆ เพราะเป็นมูลค่าแฝงอยู่ เป็นภาพลกัษณ์ท่ีสร้างความเช่ือถือให้กบั

บุคคล ซ่ึงจะดีหรือไม่ดีข้ึนอยู่กบัส่ิงท่ีแสดงให้สังคมได้รับรู้ผ่านการดาํเนินงานและการเผยแพร่

ข่าวสารต่างๆ ภาพลกัษณ์ท่ีดี จึงเป็นพื้นฐานการสร้างความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจ แก่ประชาชน 

และสังคมอีกดว้ย (นุชนารถ อินทโรจน์ และคณะ, 2553) 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง ภาพลกัษณ์ของวิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้งวิทยาลยั

เทคโนโลยีภูเก็ตในมุมมองของประชาชนจงัหวดัภูเก็ต  จึงเป็นการศึกษาถึงภาพลกัษณ์ในปัจจุบนั 

(Current Image) และศึกษาถึงแนวทางในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงค ์(Wish Image) เพื่อได้

ทราบถึงสถานการณ์และแนวทางในการธาํรงไวซ่ึ้งภาพลกัษณ์ท่ีดีและวางแผนในการพฒันาการ

บริหารจดัการดา้นการศึกษาของวิทยาลยัฯ ทั้งในดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน สภาพแวดลอ้ม

และกระบวนการการเรียนการสอน คุณภาพของอาจารยผ์ูส้อน บุคลากร ตลอดจนประเด็นเน้ือหา
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ต่างๆ ท่ีไดจ้ากผลการวิจยัให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สุดทา้ยเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ชุมชนในการเป็นสถาบนัท่ีรองรับและผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพของสู่ชุมชนและสังคมต่อไป 
  

1.2 คําถามการวจัิย 

 ประชาชนจงัหวดัภูเก็ตมีการรับรู้ต่อภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้ง

วทิยาเทคโนโลยภีูเก็ตอยา่งไร 
 

1.3 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยภู์เก็ต จากส่ือประเภทต่างๆ 

ของประชาชนจงัหวดัภูเก็ต จาํแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ดา้น เพศ อายุ อาชีพ รายไดร้ะดบั

การศึกษาและท่ีพกัอาศยั 

 2. เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยภู์เก็ต ของประชาชนจงัหวดัภูเก็ต 

จาํแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ดา้น ดา้น เพศ อาย ุอาชีพ รายไดร้ะดบัการศึกษาและท่ีพกัอาศยั 
 

1.4 สมมติฐานการวจัิย 

 ประชากรท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษาและ

ท่ีพกัอาศยัต่างกนั มีการรับรู้ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยภู์เก็ต แตกต่างกนั   
 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผลจากการวิจยัสามารถ นาํขอ้มูลท่ีไดม้าพฒันาปรับปรุงในประเด็นหรือหวัขอ้ท่ียงัเป็นจุด

ดอ้ยในสายตาของประชาชนชาวจงัหวดัภูเก็ตให้ดียิ่งข้ึน และพฒันาต่อยอดในประเด็นหรือหวัขอ้ท่ี

เป็นจุดเด่น ใหเ้ป็นท่ียอมรับและรับรู้ แก่ประชาชนชาวจงัหวดัภูเก็ตและจงัหวดัใกลเ้คียงมากยิง่ข้ึน 
 

1.6 ขอบเขตในการศึกษา 

 จากวตัถุประสงคท่ี์กล่าวมาขา้งตน้ ไดก้าํหนดประเด็นสาํคญัในการศึกษา ดงัน้ี 

1)  ประชากร ท่ีทาํการศึกษาในคร้ังน้ีไดแ้ก่ ประชาชนชาวจงัหวดัภูเก็ต โดยจาํแนกออกเป็น 

3 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมือง อาํเภอกระทู ้อาํเภอถลาง การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งในคร้ังน้ีจะสัมภาษณ์

เฉพาะผูท่ี้รู้จกัวิทยาลยัราชพกฤกษ ์ศูนยภู์เก็ต โดยการใช้คาํถามในการคดัเลือก หากผูใ้ห้สัมภาษณ์

หรือผูต้อบแบบสอบถาม ไม่รู้จกัวทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยภู์เก็ต จะปิดคาํถาม ยกเลิกการสัมภาษณ์ 

2)  ประเด็นเน้ือหา ท่ีทาํการศึกษาในเร่ืองน้ีแบ่งขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่  

 2.1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 

  2.1.1 เพศ 

  2.1.2 อาย ุ
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  2.1.3 อาชีพ 

  2.1.4 รายได ้

  2.1.5 ระดบัการศึกษา 

  2.1.6 ท่ีพกัอาศยั 

 2.2 ประเภทของส่ือท่ีไดรั้บข่าวสาร (ความถ่ี) 

  2.2.1 วทิย ุ

  2.2.2 หนงัสือพิมพ ์

  2.2.3 ป้ายโฆษณากลางแจง้ 

  2.2.4 ฝ่ายแนะแนวของวทิยาลยัฯ 

  2.2.5 โบรชวัร์ แผน่พบั แผน่ปลิว 

  2.2.6 การจดัแสดงกิจกรรมต่างๆของทางวทิยาลยั 

  2.2.7 อินเทอร์เน็ต 

  2.2.8 ขอ้ความจาก SMS  

 2.3 ขอ้มูลดา้นภาพลกัษณ์ 

 2.3.1 ความมีช่ือเสียง 

 2.3.2 การผลิตบณัฑิต 

 2.3.3 งานวจิยั 

 2.3.4 ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

 2.3.5 บริการวชิาการแก่สังคม 

 2.3.6 ความเป็นเอกลกัษณะเฉพาะ 

 3)  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลของงานวิจยัคร้ังน้ี เร่ิมตั้งแต่เดือน 1 มิถุนายน 

2555 – 20 เมษายน 2556 รวมเป็นระยะเวลา 10 เดือน 
 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต  หมายถึง วิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้งของ

วิทยาลยัราชพฤกษ์   ซ่ึงให้บริการนักศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพื้นท่ีใกล้เคียง ตั้งอยู่ท่ีวิทยาลัย

เทคโนโลยีภูเก็ต สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในเครือตั้งตรงจิตร ซ่ึงมีท่ีตั้งหลกัอยูท่ี่จงัหวดั

นนทบุรี เปิดทาํการสอน 2 คณะ 3 สาขาวิชา คือ คณะบริหารธุรกิจ ประกอบดว้ย 2 สาขาวิชา ไดแ้ก่ 

สาขาวิชา สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและท่องเท่ียว คณะบัญชี 

ประกอบดว้ย สาขาวชิาการบญัชี  
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การรับรู้ หมายถึง การทาํความเขา้ใจ หรือตีความหมายต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลยัราช

พฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต ท่ีตนเองได้สัมผสัในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความมีช่ือเสียง การผลิตบณัฑิต 

งานวจิยั ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม บริการวชิาการแก่สังคมและความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 

ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของบุคคลตามความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อสถาบนั

วิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ งวิทยาลยัเทคโนโลยีภูเก็ต ในมุมมองของประชาชน

จงัหวดัภูเก็ต ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจน้ีอาจจะเป็นผลมาจากการได้รับ ประสบการณ์โดยตรงหรือ

ประสบการณ์ทางออ้มท่ีบุคคลนั้นรับรู้มา ซ่ึงในการวิจยัน้ีจะแบ่งออกเป็น 6 ดา้น คือ ดา้นความมี

ช่ือเสียง การผลิตบณัฑิต งานวิจยั ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม บริการวิชาการแก่สังคมและความเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะ 

ความมีช่ือเสียง หมายถึง การเป็นท่ีรู้จกั รับรู้ หรือยอมรับ แก่บุคคลหรือสาธารณะชน

ภายนอก ในดา้นต่างๆ เช่น ช่ือองคก์ร สถานท่ีตั้ง การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์หรือการจดักิจกรรมๆ 

ออกสู่สาธารณะชน เป็นตน้ 

 การผลิตบัณฑิต หมายถึง การจดัการระบบการเรียนการสอนของวิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนย์

การศึกษานอกท่ีตั้งวิทยาลยัเทคโนโลยีภูเก็ต เพื่อให้ไดม้าซ่ึงบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์เป็นผูมี้ความรู้ มี

คุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง สามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้เพื่อ

การดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้ งทางร่างกายและจิตใจ มีความสานึกและความ

รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีไดมี้การศึกษาคน้ควา้ตามกระบวนการระเบียบวิธี 

วจิยัท่ีเหมาะสมกบัสาขาวชิาเพื่อใหเ้กิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองคค์วามรู้เดิม โดย

มีการเผยแพร่ออกสู่สาธารณะชน  

 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง การจดัโครงการหรือกิจกรรมทางศิลปวฒันธรรม 
โดยดาํเนินการร่วมกนัระหว่างหน่วยงานจากทั้งในวิทยาลยัไดแ้ก่ สาขาการบญัชี สาขาการตลาด 

สาขาการจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว และฝ่ายสํานกังานวิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนยฯ์ภูเก็ต และ

หน่วยงานภายนอกทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน 
 การบริการวิชาการ  หมายถึง  การเผยแพร่ความรู้ต่างๆ แก่ชุมชนหรือสังคมภายนอก ของ

วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต  ซ่ึงอาจเป็นการเรียนรู้ร่วมกนั โดยชุมชนไดรั้บความรู้ดา้นวิชาการ 

และวทิยาลยัฯ ไดเ้รียนรู้วถีิชีวติของชุมชน รวมถึงภูมิปัญญาของชาวบา้นในดา้นต่างๆ  

 เอกลักษณ์เฉพาะ (Uniqueness) หมายถึง จุดเนน้และจุดเด่นท่ีสะทอ้นให้เห็นเป็นลกัษณะ

โดดเด่นของวทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ในดา้นผูท่ี้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลยั เป็นบณัฑิตนกั

ปฎิบติัท่ีสู้งาน สร้างงาน ทาํงานไดจ้ริงและเป็นบณัฑิตท่ีมีประสิทธิภาพไดรั้บการยอมรับจากสังคม  



บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 การศึกษาภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้งวิทยาลยัเทคโนโลยีภูเก็ต 

ในมุมมองของประชาชนจงัหวดัภูเก็ต ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารและ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์องคก์ร 

 2.2 ทฤษฎีการรับรู้ 

 2.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

  2.4 สรุปเขา้สู่ประเด็นการวจิยั 

 2.5 กรอบแนวคิดในการวจิยั  
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัภาพลกัษณ์องค์กร 

  ความหมายของภาพลกัษณ์ 

 “ภาพลกัษณ์” (Image) ในความหมายพจนานุกรรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

หมายถึง ภาพท่ีเกิดจากความนึกคิดหรือท่ีคิดวา่ควรจะเป็นเช่นนั้น ซ่ึงเดิมภาษาไทยใช ้ “จินตภาพ” 

ในปัจจุบนัไดมี้นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไว ้อาทิ เช่น  

 เสรี วงษม์ณฑา (2542) ใชค้าํวา่ “ภาพพจน์” ในความหมายของคาํวา่ “ภาพลกัษณ์” (Image) 

เน่ืองจากไดใ้ห้เหตุผลวา่เป็นคาํท่ีใชใ้นความหมายของภาพลกัษณ์จนคนทัว่ไปรับทราบ และเขา้ใจ

ร่วมกนัเป็นอยา่งดี ซ่ึงภาพลกัษณ์น้ีหมายถึงขอ้เท็จจริงบวกกบัการประเมินส่วนตวั เป็นภาพท่ีฝังใจ

ของบุคคลอยูน่านแสนนาน ซ่ึงอาจจะแตกต่างไปจากสภาพความจริงก็ได ้

 วิจิตร อาวะกุล (2542) กล่าววา่ “ภาพลกัษณ์” เป็นภาพของสถาบนั หน่วยงาน บริษทั ห้าง

ร้านหรือบุคคล ท่ีเกิดความรู้สึกข้ึนในจิตใจของคนเราวา่ ดี ไม่ดี ชอบ ไม่ชอบ เช่ือถือ ไม่เช่ือถือ เห็น

ดว้ยไม่เห็นดว้ย ฯลฯ ถา้ความเห็นของคนส่วนมากเป็นเช่นไร ภาพลกัษณ์ของหน่วยงานก็จะเป็น

เช่นนั้น ภาพลักษณ์ท่ีดีจะสร้างความน่านิยมเล่ือมใส และภาพลักษณ์ท่ีไม่ดี ก็จะทาํให้การ

ดาํเนินงานของสถาบนันั้นลม้เหลวได ้

 วีระวฒัน์ อุทยัรัตน์ (2548) ใหค้วามหมายของ IMAGE หรือ ภาพลกัษณ์วา่ มีท่ีมาท่ีไปท่ี

สาํคญัของคาํต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
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 I = Institution สถาบนั คือภาพลกัษณ์ท่ีสร้างไดจ้ากการทาํให้เกิดความน่าเช่ือถือ องคก์รท่ี 

เป็นสถาบนัจะตอ้งมีตึกอาคารใหญ่ และมีเพลงสถาบนั มีโครงสร้างการจดัการท่ีมีความเป็นบึกแผน่

ดูยิง่ใหญ่ มีโลโกข้ององคก์รท่ีงามสง่า และสร้างศรัทธาไดใ้นระยะยาว 

 M = Management คณะผูบ้ริหารตอ้งมีความฉลาดมีความดีความงาม และมีผลงานเป็นท่ี 

ยอมรับแก่บุคคลทัว่ไป จะเห็นวา่องคก์รระดบัโลกเราจะคิดถึงคนท่ีเป็นเบอร์หน่ึง เบอร์สอง หรือ

เบอร์สามไดอ้ยา่งดี ส่ิงท่ีทาํไดดี้ก็เป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารทุกท่านมีประสบการณ์ และ Profile เป็นท่ี

รู้จกั ยอมรับ เช่น เป็นอาจารยรั์บเชิญมหาวิทยาลยั เป็นนกัปราชญท์างดา้นวิชาการท่ีเขียนหนงัสือ

ออกมามากมายหลายเล่มจนเป็นท่ียอมรับ ในทางกลบักนัถา้องคก์รนั้นมีผูบ้ริหารท่ีทุกคนเอือมระอา

ภาพลกัษณ์นั้นก็จะสะทอ้นออกมาในแง่ลบ 

 A = Action หรือการกระทาํต่อประชาชนหรือผูบ้ริโภค จากส่ิงท่ีโฆษณาวา่ดีท่ีสุดของ

โทรศพัท์มือถือยอดเยี่ยมในการบริการครอบคลุมทุกพื้นท่ีโดยทัว่  ในกรณีน้ีผูบ้ริโภคถือมากว่า

คนขายของอาจจะโฆษณาเกินจริง อาจจะไม่ดีจริงตามคาํโฆษณาของผูผ้ลิต ถือวา่เป็นการหลอกลวง

โดยส้ินเชิง ฉะนั้นการกระทาํของเจา้ของสินคา้มกัจะกลบัมาทาํลายตวัเอง เพราะลูกคา้จะไม่เช่ือถือ

องคก์รหรือบริษทันั้นๆ อีกต่อไป ถา้มุ่งเนน้ในการให้บริการท่ีดีโดยมีการลงทุนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อ

หนีคู่แข่ง เช่นท่ี AIS ทาํกบัสินคา้ของเขา และใชช่ื้อใหม่วา่ “ADVANCE GSM” ทาํให้เขาหนีจาก 

“Killing Field” ในเร่ืองราคา แต่มาเน้นในดา้นคุณภาพท่ีต่อติดง่ายหลุดยากและครอบคลุมพื้นท่ี 

เป็นตวัอยา่งของ Action ท่ีน่าจะเป็นแบบอยา่ง 

 G = Goodness ความดี ความงาม เป็นเร่ืองขององค์กรท่ีเป็นคนดีอยู่ในสังคม เช่น 

ตรงไปตรงมา จ่ายภาษีรัฐเตม็จาํนวน มีการจา้งงานคนไทยมากมาย หรือเป็นองคก์รต่างชาติแต่มีการ

ถ่ายทอดทกัษะให้คนไทยอยา่งต่อเน่ือง หรือทาํประโยชน์ให้แก่สังคม ไม่เอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภค 

ไม่โจมตีคู่แข่งขนัอยา่งไม่ถูกกติกา ตลอดจนเป็นคนดีในภาพรวมขององคก์ร สะทอ้นภาพลกัษณ์ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 E = Employee พนกังานขององคก์รเปรียบเสมือนทูตองค์กร ท่ีจะเสริมความน่าเช่ือถือ

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และกบัสังคม พนกังานเปรียบเสมือนกระบอกเสียงท่ีสําคญัในการกระจาย

ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ขององค์กร แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้ขาดการส่ือสารกบัพนกังานท่ีดี ขาด

ความเขา้ใจต่างกนั ภาพลกัษณ์ก็จะกลบักลายเป็นภาพลบ และถา้ภาพลบออกจากพนกักงานจะเป็น

ส่ิงท่ีทุกคนจะฟังเพราะเขาเหล่านั้นอยูใ่กลชิ้ดองคก์รมากกวา่เพื่อน 

 Emma Wood (อา้งถึงใน พชัราภรณ์ เกษะประกร, 2550) ไดใ้ห้คาํนิยามวา่ “ภาพลกัษณ์” 

ของ องค์กร เป็นการรับรู้ท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของประชาชนท่ีมีต่อองค์กรโดยประชาชนจะรับรู้จาก

การสร้างเอกลกัษณ์ (Identity) หรือสัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีองคก์รสร้างข้ึนมาในสถานการณ์ต่างๆ  
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 Frank Jefkins (อา้งใน รุ่งรัตน์ ชยัสําเร็จ, 2549) นกัประชาสัมพนัธ์ชาวองักฤษไดอ้ธิบาย 

ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจไว้ว่าภาพลักษณ์ของบริษัทหรือภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจ 

(Corporate Image) หมายถึงภาพขององค์กรใดองค์กรหน่ึง ซ่ึงหมายรวมทุกส่ิงทุกอย่างเก่ียวกบั

องคก์รท่ีประชาชนรู้จกั เขา้ใจ และไดมี้ประสบการณ์ ในการสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์รนั้น ส่วน

หน่ึงกระทาํไดโ้ดยอาศยัการนาํเสนออตัลกัษณ์ขององคก์ร (Corporate Identity) ซ่ึงปรากฏแก่สายตา

คนทัว่ไปไดง่้าย เช่น สัญลกัษณ์ เคร่ืองแบบ ฯลฯ  

 กล่าวโดยสรุป ภาพลกัษณ์ คือมุมมองของประชาชนหรือบุคคลเป็นความรู้สึกนึกคิดท่ีเกิด

จากการไดรั้บสัมผสัหรือรับรู้ต่อ องคก์ร สถาบนั หน่วยงาน บริษทั กลุ่ม ชุมชนต่างๆ อาจเป็นความ

ตั้ งใจหรือไม่ตั้ งใจนําเสนอให้สาธารณะชนรับรู้ ภาพท่ีปรากฎในมุมมองของผูรั้บรู้หากเป็น

ภาพลกัษณ์ท่ีดีก็จะทาํใหป้ระชาชนหรือบุคคล เกิดความประทบัใจน่าเช่ือถือ แต่หากเป็นภาพลกัษณ์

ท่ีไม่ดีก็จะทาํให้ไม่เกิดความประทบัใจ ไม่น่าเช่ือถือ ต่อองค์กร หรือหน่วยงานนั้นๆ นอกจาก

ความหมายของภาพลกัษณ์แลว้ ภาพลกัษณ์สามารถจาํแนกเป็นประเภทต่างๆ ไดห้ลายประเภท  
  

 ประเภทของภาพลกัษณ์ 

 พรทิพย ์พิมลสินธ์ุ (2540) ไดแ้บ่งภาพลกัษณ์ดงัน้ี 

 1. ภาพลกัษณ์ซอ้น (Multiple Image) เป็นภาพพจน์ท่ีตั้งมาจากสมมติฐานจากแหล่งต่างๆ มี

ความรู้ ความเช่ือ ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และอ่ืนๆ ท่ีต่างกนั โดยเฉพาะมีความรู้และ

ประสบการณ์ต่อองค์กรต่างกนั ดงันั้นจะหวงัว่าสมาชิกในสังคมจะมีภาพลกัษณ์ขององค์กรหน่ึง

เหมือนกนัจึงเป็นไปไม่ได ้และในตวับุคคลหน่ึงก็อาจมีทั้งภาพพจน์ในทางบวก (ต่อเร่ืองหน่ึง) และ

ภาพพจน์ในทางลบ (อีกเร่ืองหน่ึง) 

 2. ภาพลกัษณ์ปัจจุบนั (Current Image) เป็นภาพพจน์ในความเป็นจริง ซ่ึงอาจเป็นภาพพจน์

เชิงลบหรือเชิงบวกก็ได ้จะเป็นภาพพจน์ท่ีเกิดมาโดยธรรมชาติหรือโดยเจตนาก็ตาม 

 3. ภาพลกัษณ์กระจกเงา (Mirror Image) เปรียบกบัเวลาท่ีคนเราส่องกระจกก็จะเห็นภาพ

ตวัเอง 

 4. ภาพลกัษณ์ท่ีพึงปรารถนา (Wish Image) เป็นภาพพจน์ท่ีผูบ้ริหารและหรือพนกังานมี

ความตอ้งการท่ีจะใหอ้งคก์รของตนเป็นเช่นนั้น 

 5. ภาพลกัษณ์สูงสุดท่ีทาํได ้ (Optimum Image) หมายถึง ภาพพจน์ท่ีเกิดข้ึนจากการ

ตระหนกัในความจริง และมีความเขา้ใจการรับรู้ (Perception) ของผูรั้บข่าวสาร อุปสรรคของการใช้

ส่ือมวลชนและส่ือท่ีเราควบคุมไดแ้ละสถานภาพชนิดน้ีจึงเป็นภาพพจน์ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งรู้จกั  

 Phillip Kotler (อา้งถึงใน รุ่งรัตน์ ชยัสําเร็จ, 2549) ไดก้ล่าวถึงภาพลกัษณ์ในบริบทของ

การตลาดไวว้า่ ภาพลกัษณ์ (Image) เป็นวถีิท่ีประชาชนรับรู้เก่ียวกบับริษทัหรือผลิตภณัฑ์ของบริษทั 
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และภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดจ้ากปัจจยัหลายประการภายใตก้ารควบคุมของธุรกิจ เม่ือพิจารณา

ภาพลกัษณ์ท่ีองคก์รธุรกิจจะสามารถนาํมาเป็นองคป์ระกอบทางการบริหารจดัการไดแ้ลว้ อาจจาํกดั

ขอบเขตประเภทของภาพลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการตลาดให้ชดัเจนโดยจาํแนกเป็น 3 

ประเภท คือ 

  1) ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์หรือบริการ (Product or Service Image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนใน

ใจของประชาชนท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษทัเพียงอยา่งเดียว ไม่รวมถึงตวัองคก์รหรือ 

ตวัธุรกิจ ซ่ึงบริษทัหน่ึงๆ อาจมีผลิตภณัฑ์หลายชนิดและหลายยี่ห้อจาํหน่ายอยูใ่นทอ้งตลาด ดงันั้น

ภาพลกัษณ์ประเภทน้ีจึงเป็นภาพโดยรวมของผลิตภณัฑ์หรือบริการทุกชนิดและทุกตรายี่ห้อท่ีอยู่

ภายใตค้วามรับผดิชอบของบริษทัใดบริษทัหน่ึง 

 2) ภาพลกัษณ์ตรายี่หอ้ (Brand Image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของประชาชนท่ีมีต่อ

สินคา้ ยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึงหรือตรา (Brand) ใดตราหน่ึง หรือเคร่ืองหมายการคา้ (Trademark) ใด

เคร่ืองหมาย การคา้หน่ึง ส่วนมากมกัอาศยัวิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย เพื่อบ่งบอกถึง

บุคลิกลกัษณะของสินคา้ โดยการเนน้ถึงคุณลกัษณะเฉพาะหรือจุดขาย แมสิ้นคา้หลายยีห่อ้จะมาจาก

บริษทัเดียวกนั แต่ก็ไม่จาํเป็นตอ้งมีภาพลกัษณ์เหมือนกนั เน่ืองจากภาพลกัษณ์ของตรายี่ห้อถือว่า

เป็นส่ิงเฉพาะตวั โดยข้ึนอยู่กบัการกาํหนดตาํแหน่งครองใจ (Positioning) ของสินคา้ยี่ห้อใดยี่ห้อ

หน่ึง ท่ีบริษทัตอ้งการใหมี้ความแตกต่าง (Differentiation) จากยีห่อ้อ่ืนๆ 

 3) ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรือองคก์ร (Institutional Image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจ

ของ ประชาชนท่ีมีต่อองคก์รหรือสถาบนั ซ่ึงเน้นเฉพาะภาพของตวัสถาบนัหรือองค์กรเพียงส่วน

เดียว 

 ไม่วา่จะเป็นภาพลกัษณ์ประเภทใด ภาพท่ีอยูใ่นจิตใจของแต่ละคนแตกต่างกนัไป ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัการรับรู้หรือการสัมผสัของประชาชนหรือบุคคลท่ีมีต่อ องคก์ร สถาบนั หน่วยงาน บริษทั 

กลุ่ม ชุมชนต่างๆ  
  

 การรับรู้และการศึกษาภาพลกัษณ์ 

 จากการรับรู้หรือการสัมผสัท่ีแต่แตกต่างกนัไปทาํให้ประชาชนหรือบุคคล มีมุมมองต่อ

ภาพลักษณ์ในด้านต่างๆ แต่ต่างกันไป ภาพดังนั้นจึงควรสร้างความเขา้ใจถึงกระบวนการรับรู้ 

ภาพลกัษณ์ เพื่อทราบถึงท่ีมาและการเกิดของภาพลกัษณ์วา่เกิดข้ึนในจิตใจของบุคคลแต่ละคนได ้

อยา่งไร 

 เสรี วงษม์ณฑา (2542)  กล่าววา่ ภาพลกัษณ์ไม่ใช่เร่ืองของขอ้เท็จจริง (Reality) เพียงอยา่ง 

เดียว แต่เป็นเร่ืองของการรับรู้ (Perception) ท่ีมนุษยเ์อาความรู้สึกส่วนตวัเขา้ไปปะปนอยู่ใน

ขอ้เทจ็จริงดว้ย อยา่งเช่น ภาพลกัษณ์ของสินคา้ก็เกิดจากความรู้ท่ีลูกคา้รู้เก่ียวกบัสินคา้ บวกกบัการ
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ประเมินส่วนตวัของเขาท่ีมีต่อสินคา้นั้น ภาพลกัษณ์ก็จะฝังอยูใ่นความคิดของมนุษย ์  ซ่ึงเม่ือฝังอยู่

ในความคิดแล้วจะไม่เปล่ียนแปลงง่ายๆ เพราะการเปล่ียนภาพลักษณ์เป็นการเปล่ียนการรับรู้ 

(Perception)  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงยากมาก นอกจากน้ีแลว้ การรับรู้ภาพลกัษณ์เก่ียวกบัสินคา้

หรือบริการนั้น 

  เสรี วงษ์มณฑา (อา้งถึงใน อรอุมา ไชยเศรษฐ, 2551) ไดก้ล่าวไวว้่า การแข่งขนัทาง

การตลาดไม่ไดแ้ข่งขนักนัแต่เพียงทาํให้สินคา้หรือการบริการดีเท่านั้น แต่จะแข่งขนักนัในดา้นการ

สร้างภาพลกัษณ์ใหดี้กวา่ในสินคา้หรือการบริการนั้นๆ หากสินคา้หรือการบริการใดมีคุณภาพดี แต่

มิไดรั้บการใส่ใจในการสร้างภาพลกัษณ์โดยปล่อยให้บริโภครับรู้ภาพลกัษณ์ของสินคา้ในแง่ลบ

หรือเป็นธรรมดาสามญัแล้ว ผูบ้ริโภคก็ไม่เกิดความช่ืนชมและไม่อาจสร้างทศันคติท่ีดีให้เกิดแก่

ผูบ้ริโภคได ้ แต่ในทางตรงกนัขา้ม หากสินคา้หรือการบริการท่ีมีคุณภาพปานกลาง แต่ไดรั้บการ

สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี สามารถทาํให้ผูบ้ริโภคหรือผูรั้บบริการเกิดการรับรู้ท่ีดี สินคา้หรือการบริการ

นั้นก็ประสบความสําเร็จได้ในการตลาด แต่มีสินค้าและการบริการบางอย่างท่ีแม้ว่าจะสร้าง

ภาพลกัษณ์ไดดี้ โดยผูบ้ริโภคหรือ ผูรั้บบริการเกิดการรับรู้แลว้แต่ไม่ประสบความสําเร็จ  ทั้งน้ีอาจมี

สาเหตุมาจากสินคา้หรือการบริการ นั้นไม่มีคุณภาพซ่ึงผูบ้ริโภคหรือผูรั้บบริการรับไม่ได ้  

 ดงันั้นการรับรู้ของผูบ้ริโภคเก่ียวกบั ภาพลกัษณ์ของสินคา้หรือการบริการ จึงข้ึนอยู่กบั

ความพร้อมทางดา้นความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค  ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัความฝังใจ หรือ

การยดึมัน่ความคาดหวงัและประสบการณ์ในอดีตของผูบ้ริโภค ดงัน้ี 

 ความฝังใจหรือการยึดมัน่ (Perceptual fixation) เป็นความฝังใจท่ีจะมองเช่นนั้น เป็นเร่ืองท่ี 

เก่ียวขอ้งกบัภาพลกัษณ์หรือภาพพจน์ ซ่ึงการออกสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ใหม่เป็นคร้ังแรก ตอ้งสร้าง 

ภาพลกัษณ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนกบัตวัผลิตภณัฑ์นั้นๆ เพราะถา้ภาพลกัษณ์ไม่ดีแลว้จะแกไ้ขในภายหลงั 

ยอ่มทาํไดย้ากมาก 

 ความคาดหวงั (Expectations) เป็นความคาดหวงัของบุคคลต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ดงัคาํกล่าวท่ีวา่ 

คนเราไดเ้ป็นในส่ิงท่ีเราอยากเห็น ไดย้นิส่ิงท่ีอยากไดย้นิ กล่าวคือ เม่ือบุคคลไดเ้ห็นหรือไดย้ินส่ิงใด 

แลว้ บางคร้ังไดก้ล่าวถึงหรือคิดถึงส่ิงท่ีไดย้ินและเห็นไปในทางท่ีไม่ดี แต่บางคร้ังก็เห็นวา่เป็นส่ิงท่ี

ดี ทั้งน้ีเน่ืองมาจากก่อนท่ีลูกคา้หรือผูรั้บบริการจะเลือกซ้ือสินคา้หรือรับบริการใดก็ตามนั้นมกัจะมี 

มาตรฐานของสินค้าหรือการบริการ หรือมีความคาดหวงัในส่ิงนั้นอยู่ในใจของตนอยู่แล้ว 

ประสบการณ์ในอดีตของผูบ้ริโภค (Past experience of the consumer) นบัเป็นส่ิงสําคญัต่อผูบ้ริโภค

ท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หรือการบริการจากองคก์ารต่างๆ บางคนเม่ือซ้ือสินคา้จะพิถีพิถนัในการ

เลือกมาก บางคนฝังใจในตรายี่ห้อ เม่ือเป็นตรายี่ห้อก็ไม่ตอ้งพิจารณามากก็กลา้ซ้ือทนัที เน่ืองจาก
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เคยใช้แลว้เป็นท่ีพึงพอใจของผูบ้ริโภค  ดงันั้นประสบการณ์ในอดีตจึงเป็นเร่ืองท่ีสําคญั เพราะ

ผูบ้ริโภคมกัใชสิ้นคา้หรือการบริการตามคาํกล่าวและการบริการท่ีดี 

 นอกจากน้ีการศึกษาภาพลกัษณ์ วาสนา จนัทร์สวา่ง (อา้งถึงใน อรอุมา ไชยเศรษฐ, 2551) 

ได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัการศึกษาภาพลกัษณ์ว่า การศึกษาภาพลกัษณ์จะมีมุมมองสามประการ 

เร่ิมแรกคือ การมองตนเองว่าองค์กรมีภาระหน้าท่ีต่อสังคมอย่างไร มีปรัชญาในการดาํเนินงาน

อย่างไร นโยบาย แนวคิดวตัถุประสงค์ขององค์กรเป็นเช่นไร  ฉะนั้นภาพลกัษณ์ขององค์กร 

(Institutional Image) ควรจะมีแนวทางและเป็นไปอยา่งไร ภาพลกัษณ์น้ีจะเป็นภาพท่ีเราตอ้งการให้

เกิดข้ึนในความเป็นจริงและตอ้งการให้เกิดข้ึนในสายตาของบุคลากรและสังคม  ส่วนมุมมองท่ี 2 

และ 3 คือ การมองท่ีบุคลากรในองคก์รและบุคคลภายนอกกลุ่มต่างๆ วา่มีท่าที ความรู้สึกนึกคิด 

ทศันคติอยา่งไรต่อองคก์ร มีภาพลกัษณ์ปัจจุบนั (Current Image) อย่างไร และภาพลกัษณ์ท่ีพึง

ปรารถนา (Wish Image) ท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนตามความคาดหวงัของเขาเป็นอยา่งไร  นอกจากน้ีใน

การศึกษาภาพลกัษณ์ให้ไดร้ายละเอียดสําหรับการนาํไปใช ้ เช่น อาจจะศึกษาภาพลกัษณ์มุ่งเนน้ท่ี

กลุ่มเป้าหมายต่างๆ วา่มีความรู้ในเร่ืองต่างๆ เก่ียวกบัองคก์รมากนอ้ยเพียงใด มีความรู้ผิดๆ ในเร่ือง

อะไร อย่างไรบา้ง มีความรู้สึกนึกคิด ท่าที ทศันคติต่อการดาํเนินงานต่างๆ กิจกรรมต่างๆ ของ

องคก์รท่ีทาํไปแลว้อยา่งไรบา้ง อะไรเป็นความรู้สึกทางบวก อะไรเป็นความรู้สึกทางลบ แนวโนม้ 

พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายต่อองคก์รในอนาคตจะเป็นเช่นไร 
 

  ความสําคัญของภาพลกัษณ์ 

 อรอุมา ไชยเศรษฐ (2551) ภาพลกัษณ์มีความสําคญัอยา่งยิ่งต่อองคก์ร สถาบนั สินคา้ หรือ

ธุรกิจต่างๆ เพราะเป็นมูลค่าท่ีแฝงอยู ่เป็นภาพท่ีสร้างความเช่ือให้กบับุคคล ซ่ึงจะดีหรือไม่ดีก็ข้ึนอยู่

กบัส่ิงท่ีแสดงให้สังคมไดรั้บรู้ผา่นการดาํเนินงาน และการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ 

การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีเป็นพื้นฐานของการสร้างความเช่ือมัน่ การสร้างความเขา้ใจ และการแกไ้ข

ปัญหายามเกิดวิกฤตการณ์  การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีจึงเป็นเร่ืองท่ีองคก์รตอ้งให้ความสําคญั เพราะ

เม่ือองค์กรมีภาพลักษณ์ท่ีดีแล้ว ก็เท่ากับวางรากฐานขององค์กรไวอ้ย่างแน่นหนา เม่ือเกิด

วกิฤตการณ์ข้ึนองคก์รยอ่มไม่สั่นคลอนมากนกั และสามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

 การท่ีภาพลกัษณ์มีความสาํคญัมากในปัจจุบนั สืบเน่ืองมาจากเหตุผลหลายอยา่งดว้ยกนั ไม่

วา่จะเป็นการท่ีสินคา้บริการต่างๆ มีมากข้ึน เกิดการแข่งขนักนัเพื่อครองใจลูกคา้ ในวงการการเมือง 

นกัการเมือง หรือพรรคการเมือง ก็ตอ้งสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี ใหเ้กิดความน่าเช่ือถือไวว้างใจ อนัจะทาํ

ให้ประชาชนยอมรับและเลือกให้เขา้ไปมีส่วนในการบริหารประเทศ หรือในองค์กรและสถาบนั

ต่างๆ หากมีภาพลกัษณ์ท่ีดี ก็จะเกิดความไวว้างใจและไดรั้บความร่วมมือในกิจกรรมขององคก์ร 

(รัตนาวดี ศิริทองถาวร, 2546: 155-156) ภาพลกัษณ์ขององคก์ารมีลกัษณะท่ีสาํคญัคือ 
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 1. เป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจากความประทบัใจ ซ่ึงข้ึนอยู่กบัประสบการณ์และขอ้มูล ข่าวสาร

เก่ียวกบัองคก์ารท่ีประชาชนไดรั้บ และส่ิงเหล่าน้ีจะก่อตวัข้ึนเป็นความประทบัใจ ซ่ึงอาจจะเป็น

ความประทบัใจท่ีดีหรือไม่ดีก็ได ้แลว้แต่พฤติกรรมหรือการกระทาํของหน่วยงาน 

 2. ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ กล่าวคือ อาจเปล่ียนจากภาพลกัษณ์ท่ี

ดีเป็นภาพลักษณ์ท่ีไม่ดี หรืออาจเปล่ียนจากภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีมาเป็นภาพลักษณ์ท่ีดีได ้ 

อนัเน่ืองมาจากสภาพการณ์ภายในหรือปัจจยัภายนอกองคก์ารมากระทบ ดงันั้นองค์การต่างๆ จึง

จะตอ้งมีการสํารวจภาพลกัษณ์ปัจจุบนัขององคก์ารอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อจะไดท้ราบว่าภาพลกัษณ์

ขององคก์ารเป็นอยา่งไรและจะไดส่้งเสริม รักษา หรือแกไ้ขให้ภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์การคงอยู่

ตลอดไป 

 3. ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีหยุดน่ิง คือเป็นส่ิงท่ีตอ้งไม่โตแ้ยง้กบัความจริง แต่ภาพลกัษณ์

จะตอ้งถูกนาํเสนออยา่งสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกบัความจริง นัน่คือ ปรัชญา นโยบาย

การดาํเนินงาน การประพฤติปฏิบติั รวมทั้งคุณภาพของสินคา้หรือบริการขององคก์าร 

 4. ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีน่าเช่ือถือ เป็นการสร้างภาพในใจของคนเราเก่ียวกบับุคคล องคก์าร 

สถาบนั หรือส่ิงต่างๆให้มัน่คงเป็นท่ียอมรับโดยอยู่บนพื้นฐานของความน่าเช่ือถือ การสร้าง

ภาพลกัษณ์จะไม่เกิดผลใดๆ ถา้ไม่มีความน่าเช่ือถือในบุคคล หรือองคก์ารสถาบนันั้น 

 5. ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีเห็นไดอ้ย่างชดัเจน ถูกสร้างข้ึนจากส่ิงท่ีเป็นนามธรรมข้ึนเป็น

รูปธรรม ซ่ึงอาจเรียกไดว้า่เป็นการสร้างจินตนาการรูปธรรมเพื่อตอบสนองดึงดูดใจ และความรู้สึก

ทางอารมณ์ไดอ้ยา่งชดัเจนต่อกลุ่มประชาชน 

 6. ภาพลกัษณ์จะตอ้งเป็นส่ิงท่ีถูกทาํให้ดูง่ายและแตกต่าง นัน่คือ ภาพลกัษณ์จะตอ้งชดัเจน 

ง่ายต่อการเขา้ใจ ง่ายต่อการจดจาํ มีความแตกต่าง แต่ส่ือความหมายไดค้รบถว้นตรงตามตอ้งการ 

เช่น เคร่ืองหมาย (Logo) คาํขวญั (Slogan) เป็นตน้ ซ่ึงก็คือ การสร้างภาพลกัษณ์ให้มีเอกลกัษณ์ 

(Identity) ท่ีโดดเด่นนัน่เอง ท่ีมาของภาพลกัษณ์ มกัจะเกิดข้ึนได ้2 ลกัษณะ 

 1) ภาพลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ซ่ึงเป็นภาพลกัษณ์ท่ีเราไม่สามารถจะควบคุมได ้

เช่น การเกิดลกัษณะของธุรกิจเองท่ีเส่ียงต่อการถูกโจมตีอยู่แลว้ โดยเฉพาะธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั

บริการสาธารณะ หรืออาจจะเกิดข้ึนจากส่ิงบงัเอิญทั้งหลาย เช่น การกระทาํผิดพลาดโดยฝ่ายจดัการ 

หรือโดยพนกังาน หรือเกิดอุบติัเหตุ 

 2)  ภาพลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ยการปรุงแต่ง โดยการกาํหนดเอาไวล่้วงหนา้วา่เราตอ้งการ

ให้สถาบนัของเรามีภาพลกัษณ์เช่นไรบา้ง เช่น ตอ้งการให้มีภาพลกัษณ์ของความมัน่คงทางธุรกิจ 

ตอ้งการใหมี้ภาพลกัษณ์ของความกา้วหนา้ทนัสมยั หรือตอ้งการให้มีภาพลกัษณ์ของผูป้ระกอบการ

ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม และอยูภ่ายใตก้ฎหมายบา้นเมือง ฯลฯ ภาพลกัษณ์ขององคก์รท่ีสังคม
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ตอ้งการในความเห็นของ ดร.อาํนวย วีรวรรณ นกัวิชาการซ่ึงมีประสบการณ์ทาํงานทั้งภาครัฐและ

เอกชนระบุไวด้งัน้ี (อา้งถึงใน พรทิพย ์พิมลสินธ์ุ, 2540: 107-108) 

1. เป็นองคก์รท่ีเจริญกา้วหนา้ทนัโลก 

2. มีบริการและสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ 

3. มีระบบบริหารและฝ่ายจดัการท่ีสูงดว้ยประสิทธิภาพ 

4. ทาํคุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจใหแ้ก่ส่วนรวม 

5. ปฏิบติังานภายในกรอบกฎหมายของบา้นเมือง 

6. มีความรับผดิชอบต่อสังคมในระดบัสูง 
 

  ทฤษฎเีกีย่วกบัภาพลกัษณ์องค์กร 

 การรับรู้ (Perceptions) เก่ียวกบัภาพลกัษณ์องคก์รเป็นกระบวนการท่ีแต่ละบุคคลเลือกสรร 

(Selects) จดัระเบียบ (Organizes) และตีความ (Interprets) เก่ียวกบัส่ิงกระตุน้ (Stimulus) โดยอาศยั

ประสาทสัมผสัทั้งห้า เพื่อสร้างภาพท่ีมีความหมายออกมา ซ่ึงขั้นตอนในการรับรู้สามารถแบ่งออก

ไดเ้ป็น 4 ขั้นตอน ดงัรูป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพที ่1 โครงสร้างขั้นตอนในการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์ร 

 

 1. การเปิดรับขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร (Selective exposure) เกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคเปิดโอกาส

ใหข้อ้มูลเขา้มาสู่ตนเอง ตวัอยา่ง ผูช้มรายการโทรทศัน์อาจจะเลือกเปล่ียนช่องหรือออกจากห้อง เม่ือ

ข่าวสารหรือโฆษณานั้นไม่น่าสนใจ หรืออาจชมโฆษณานั้นน่าสนใจ เป็นตน้ 



14 
 

 2. การตั้งใจรับขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร (Selective attention) เกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะ

ตั้งใจรับส่ิงกระตุน้อย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความตั้งใจรับขอ้มูล นกัการตลาด

จะตอ้งใช้ความพยายามท่ีจะสร้างงานทางด้านการตลาดให้มีลกัษณะเด่นและน่าสนใจ เพื่อทาํให้

ผูบ้ริโภคเกิดความตั้งใจรับข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง 

 3. ความเขา้ใจในขอ้มูลท่ีได้เลือกสรร (Selective comprehension) หรือการบิดเบือน

ขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร (Selective distortion) ดงัน้ี 

 ความเขา้ใจในขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร (Selective comprehension) แมผู้บ้ริโภคจะตั้งใจรับ

ข่าวสารทางการตลาด แต่ไม่ไดห้มายความวา่ข่าวสารนั้นจะถูกตีความไปในทางท่ีถูกตอ้งเสมอไป 

ในขั้นน้ีจึงเป็นการตีความหมายของขอ้มูลท่ีรับเขา้มาว่ามีความเขา้ใจตามท่ีนกัการตลาดกาํหนดไว้

หรือไม่ ถ้าเข้าใจก็จะนาํไปสู่ขั้นต่อไป ซ่ึงการตีความของขอ้มูลท่ีได้รับนั้นจะข้ึนอยู่กบัทศันคติ 

ความเช่ือถือ และประสบการณ์ของผูรั้บขอ้มูลด้วย การบิดเบือนขอ้มูลท่ีได้เลือกสรร (Selective 

distortion) การส่งขอ้มูลข่าวสารอาจจะไม่สัมฤทธ์ิผลตามท่ีผูส่้งตั้งใจ เน่ืองจากแต่ละบุคคลมี

แนวโน้มท่ีจะตีความหมายของข่าวสารโดยมีความสัมพนัธ์กบัความเช่ือท่ีตนมีอยู่  ซ่ึงอาจทาํให้

ข่าวสารบิดเบือนไปจากความเป็นจริง  ซ่ึงนักการตลาดจะตอ้งเขา้ใจจิตใจของผูบ้ริโภคเพราะมี

ผลกระทบต่อการแปลความหมายของขอ้มูลข่าวสารและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

 4. การเก็บรักษาขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร (Selective retention) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคจดจาํ

ขอ้มูลบางส่วนท่ีเขาได้เห็น ได้อ่าน หรือได้ยิน หลังจากเกิดการเปิดรับและเกิดความเขา้ใจแล้ว 

นกัการตลาดตอ้งพยายามสร้างขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของตนให้อยู่ในความทรงจาํของผูบ้ริโภค 

โดยการส่งขอ้มูลซา้ๆ ไปยงักลุ่มเป้าหมาย ทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความทรงจาํ และตดัสินใจผลิตภณัฑ ์

 การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการตีความหมายจากส่ิงท่ีเราพบเห็นในส่ิงแวดลอ้ม 

ส่วนความหมาย (meaning) คือส่ิงท่ีเกิดจากกระบวนการตีความหมาย หรือการรับรู้ กล่าวอีกนัย

หน่ึงก็คือเราจะมีความหมายต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงอย่างไร ย่อมข้ึนอยู่กับการท่ีเรารู้ (Perceive) หรือ

ตีความหมาย (Interpret) ส่ิงนั้นอยา่งไร ในการรับรู้และตีความหมายส่ิงท่ีเราไดพ้บนั้น เรากระทาํ

โดยอาศยัประสบการณ์ของเรา ประสบการณ์ของเรามีอิทธิพลต่อการรับรู้และความหมายของเราต่อ

ส่ิงท่ีเราพบ ซ่ึงเขียนเป็นรูปไดล้กัษณะดงัน้ี 
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ภาพที ่2 โครงสร้างอิทธิพลต่อการรับรู้ 

  

 ประสบการณ์ คือ ส่ิงท่ีเรารับรู้ พบเห็น มีความหมาย และจดจาํไวใ้ช้  ซ่ึงไดแ้ก่ความเช่ือ 

ค่านิยม ภาษา ความรู้ สถานะทางสังคม ทัศนคติ บุคลิกภาพลักษณะ ศาสนา ว ัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี อาชีพ ความตอ้งการ อารมณ์ เป็นตน้ เรารับรู้และตีความหมายส่ิงท่ีเราไม่

เคยมีประสบการณ์มาก่อน เราก็ทาํให้ส่ิงนั้นมีความหมายไดด้ว้ยการเลือก (select) เพิ่มเติม (add) 

บิดเบือน (distort) หรือเช่ือมโยง (relate) ส่ิงนั้นให้เขา้กบัประสบการณ์ของเรา  ดงัไดก้ล่าวแลว้ว่า 

ประสบการณ์ (experience) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ (perception) และความหมาย (meaning) ต่อส่ิงท่ี

พบเห็นแตกต่างกนัไป และเม่ือคนเรามีการรับรู้ต่างกนั ความลม้เหลวของการส่ือสารจึงอาจเกิดข้ึน

ได้ถ้าเราไม่ยอมรับความแตกต่างในเร่ืองการรับรู้ของแต่ละบุคคล  การรับรู้เป็นตัวกําหนด

พฤติกรรมการส่ือสาร ทศันคติและความคาดหวงัของผูส่ื้อสาร การรับรู้เป็นกระบวนการเลือกรับ

ข่าวสาร การจดัสารเขา้ดว้ยกนั และการตีความท่ีได้รับตามความเขา้ใจและความรู้สึกของตนเอง 

โดยทัว่ไปการรับรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนโดยไม่รู้ตวัหรือตั้งใจและมกัเกิดตามประสบการณ์และ

การสั่งสมทางสังคม คนเราไม่สามารถให้ความสนใจกบัส่ิงต่างๆ รอบตวัไดท้ั้งหมด  แต่จะเลือก

รับรู้เพียงบางส่วนเท่านั้นเพราะแต่ละคนมีความสนใจและรับรู้ส่ิงต่างๆ รอบตวัต่างกนั  ฉะนั้น เม่ือ

ได้รับสารเดียวกัน ผูรั้บสารสองคนอาจให้ความสนใจและรับรู้สารเดียวกันต่างกัน โดยทัว่ไป 

ส่ิงต่อไปน้ีมกัมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของแต่ละบุคคลไดแ้ก่ 

 1.แรงผลกัดนั หรือแรงจูงใจ Motives เรามกัเห็นในส่ิงท่ีเราตอ้งการเห็นและไดย้ินในส่ิงท่ี

เราตอ้งการไดย้ินเพื่อสนองความตอ้งการของตนเอง ตวัอย่างเช่น ถา้เราไม่ชอบนาย ก. เราก็จะมี
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ความตอ้งการท่ีจะขดัแยง้กบันาย ก. เสมอในเร่ืองต่างๆ ดงันั้น หากเราไดรั้บขอ้มูลข่าวสารซ่ึงนาย ก. 

แสดงทีท่าวา่เห็นดว้ยเราก็จะตีความขอ้มูลนั้นวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีเรามีความเห็นคลอ้ยตามดว้ย 

 2.ประสบการณ์เดิม Past experience คนเราเติบโตข้ึนในสภาพแวดลอ้มต่างกนั เช่น  

ถา้เราพบว่าการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ต่างๆ จากส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นเร่ืองท่ี

รวดเร็ว แม่นยาํ และเสียเวลาน้อยท่ีสุดในการติดตามข้อมูล ก็จะเกิดทศันคติท่ีดีต่อการเปิดรับ

ข่าวสารผ่านส่ือประเภทน้ี มากกว่าคนท่ีพบกบัปัญหาเสมอเม่ือเขา้ไปใช้บริการขอ้มูลข่าวสารบน

ระบบอินเทอร์เน็ต 

 3.กรอบอา้งอิง Frame of Reference ซ่ึงเกิดจากการสั่งสมอบรมทางครอบครัวและสังคม

ฉะนั้นคนท่ีมีศาสนาต่างกนัจึงมีความเช่ือและทศันคติในเร่ืองต่างๆ ต่างกนัได ้สภาพแวดลอ้ม คนท่ี

อยูใ่นสภาพแวดลอ้มต่างกนั เช่น บรรยากาศ สถานท่ี ฯลฯ จะตีความสารท่ีไดรั้บต่างกนั 

 4.ภาวะจิตใจและอารมณ์ ได้แก่ ความโกรธ ความกลวั ฯลฯ ตวัอย่างเช่น เรามกัจะมอง

ความผดิพลาดเล็กนอ้ย เป็นเร่ืองใหญ่โตขณะท่ีเราอารมณ์ไม่ดีหรือหงุดหงิด แต่กลบัมองปัญหาหรือ

อุปสรรคท่ียากแก่การแกไ้ขว่าเป็นเร่ืองเล็กขณะท่ีมีความรัก เป็นตน้ หากการรับรู้ต่างกนัมาก การ

ตีความสารต่างๆ ก็จะเป็นไปคนละทาง เกิดปัญหาการสร้างความเขา้ใจต่อกนั เป็นผลให้การส่ือสาร

นั้นไม่สัมฤทธิผล  
 

 การนําแนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการรับรู้มาใช้เน่ืองมาจาก ผูว้ิจยัเห็นว่าการรับรู้ของ

ผูบ้ริโภคเป็นปัจจยัท่ีสําคญัในการกระตุน้ให้เกิดอตัลกัษณ์ตราสินคา้ อาํนาจคุณค่าของตราสินคา้ 

(Leveraging the brand equity) 

 Keller นิยามขั้นตอนการสร้างอิทธิพล (Leveraging Process) วา่คือการเช่ือมโยงตราสินคา้

กบัลกัษณะเฉพาะ Entity อ่ืนบางประการท่ีก่อให้เกิดความสัมพนัธ์แบบใหม่จากตราสินคา้มาสู่ 

Entity และเกิดผลกระทบกบัความสัมพนัธ์ของตราสินคา้ท่ีเป็นอยู ่บริษทัต่างก็ใช้กลยุทธแตกต่าง

กนัในการสร้างอิทธิพลของแบรนด์ อย่างเช่น การเพิ่มผลิตภณัฑ์ในแบรนด์ (Line Extension)  

การเพิ่มแบรนดใ์นผลิตภณัฑช์นิดเดียวกนั (Brand Extension) และการรวมแบรนด ์เป็นตน้ 

 ในการรวมแบรนด์ (Ingredient Branding) นั้น เป็นการรวมคุณสมบติัเด่นของแบรนด์หลกั

แบรนด์หน่ึงเขา้กบัอีกแบรนด์หน่ึงเพื่อการเพิ่มความนิยมในตลาดนั่นเอง การรวมแบรนด์นั้นจะ

สร้างความแตกต่างของแบรนด์จากคู่แข่งรายอ่ืนโดยการแสดงถึงคุณสมบติัเฉพาะท่ีรวมเขา้ดว้ยกนั

ไปอยูใ่นแบรนด์หลกัอยา่งเฉพาะเจาะจงมากข้ึน การทาํเช่นน้ีส่งผลให้เกิดการจบัมือเป็นพนัธมิตร

กนัของหลายๆ แบรนด ์เพื่อเช่ือมโยงไปสู่ผลิตภณัฑบ์ริการหรือกิจกรรมทางการตลาด 

 ส่วนการเพิ่มแบรนด์นั้น (Brand Extension) แบรนด์แม่ดูจะไดรั้บผลกระทบนอ้ยในเร่ือง

ของการท่ีลูกคา้จะเปล่ียนไปซ้ือแบรนด์ลูกแทนในระยะยาว ซ่ึงความเหมือนกนัของแบรนด์แม่และ
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แบรนด์ใหม่ก็ยงัคงมีความแตกต่างกันอยู่ดี  ถ้าการเพิ่มแบรนด์ไม่ประสบผลสาเร็จ ก็อาจเป็น

อนัตรายต่อลกัษณะเฉพาะของแบรนดแ์ม่ได ้ โดยเป็นการสร้างผลกระทบในแง่ลบต่อทั้งแบรนด์แม่

และแบรนดลู์ก ยิง่ไปกวา่นั้น  การท่ีลูกคา้มีประสบการณ์การซ้ือแบรนดแ์ม่ก็จะมีโอกาสทาํให้ลูกคา้

กลุ่มน้ีลองซ้ือแบรนดลู์กใชดู้ แต่จะไม่ส่งผลให้เปล่ียนมาใชแ้บรนด์ลูกแทน การโฆษณาแบรนด์ลูก

จะเป็นการหว่านลกัษณะเด่นทั้งหลายท่ีมีในผลิตภณัฑ์  ซ่ึงจะส่งกลบัผลในแง่บวกต่อการเลือกใช ้

แบรนด์แม่ (Subramanian and Ghose) ผลกระทบของการหวา่นคุณสมบติัเด่นในโฆษณานั้นจะมา

เก่ียวพนักนัไดต่้อเม่ือตราสินคา้หน่ึงมีผลิตภณัฑ์ตั้งแต่ 2 ผลิตภณัฑ์ข้ึนไป โดยท่ีแต่ละผลิตภณัฑ์ใช้

ส่ือโฆษณาแยกจากกัน จึงทาํให้ต้องมีการใช้การส่ือสารในรูปแบบแตกต่างกันออกไป โดยจะ

กล่าวถึงในทฤษฎีการส่ือสารแบบบรูณาการ 

 

2.2 ทฤษฎกีารรับรู้ 

 กระบวนการรับรู้ซ่ึงบุคคลได้รับจากส่ิงรอบตัวแล้วส่งผ่านไปยงัสมองและเกิดการ

ตีความหมายของการรู้สึกสัมผสัท่ีไดรั้บจากส่ิงใดส่ิงหน่ึงและแปลความหมายเป็นความเขา้ใจใน

สารท่ีแตกต่างกนัได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความรู้พื้นฐานและประสบการณ์เดิมของบุคคลนั้น  ตลอดจน 

สังคม ความเช่ือ เจตนคติ ความคาดหวงั และสภาวะจิตใจของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัออกไป จึงมี

ผลทาํให้การรับรู้และตีความหมายแตกต่างกนัออกไป  นอกจากนั้นแสงและสีก็มีอิทธิพลต่อการ

รับรู้ของมนุษยด์้วย ซ่ึงทฤษฎีการรับรู้ท่ีนักออกแบบตอ้งศึกษาสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ  

1. ทฤษฎีการรับรู้ภาพดว้ยการรู้สึก (Sensual Theories of Visual Communication) 2. ทฤษฎีการรับรู้

และการเขา้ใจภาพ (Perception Theories of Visual Communication) 
  

 ทฤษฎกีารรับรู้ภาพด้วยการรู้สึก (Sensual Theories of Visual Communication) 

 การรับรู้ภาพดว้ยความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงซ่ึงเกิดข้ึนจากการท่ีมีส่ิงเร้าต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวั

เราท่ีไดเ้ขา้มากระทบตวัเรา จนเกิดเป็นการรับรู้ไดโ้ดยปราศจากการวเิคราะห์ขอ้มูล  เน่ืองจากมนุษย์

เราสามารถรับรู้ไดโ้ดยผา่นประสาทสัมผสัทั้ง 5 คือ การมองเห็น การไดย้ินเสียง การไดก้ล่ิน การได้

สัมผ ัส และการได้รส ส่งผ่านไปยังสมอง และเกิดเป็นการรับรู้ด้วยการรู้สึกถึงส่ิงต่างๆ  

ซ่ึงการรับรู้ด้วยการรู้สึกเช่นน้ีไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัความรู้และการเขา้ใจในการตีความหมายก็

สามารถรับรู้และเขา้ใจได ้
  

 ทฤษฏีการรับรู้และการเข้าใจภาพ (Perception Theories of Visual Communication) 

 การรับรู้ภาพ หมายถึง การมองเห็นและรับรู้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยู่ทุกวนัในชีวิตประจาํวนั

ของเราดว้ยความเขา้ใจ และตระหนกัถึงความสําคญัของส่ิงต่างๆ การรับรู้และส่วนหน่ึงของการ
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เรียนรู้ส่ิงใหม่ ถ้าสามารถจดจาํส่ิงนั้นๆ ได้จะช่วยให้การเรียนรู้ส่ิงใหม่ และช่วยให้การเรียนรู้

กา้วหนา้เพิ่มมากข้ึน เม่ือเราเขา้ใจและสามารถรับรู้ไดด้ว้ยการรู้สึกไดจ้ะช่วยให้เราสามารถเลือกใช้

เพื่อส่ือความหมายได้ดียิ่งข้ึน ทฤษฏีการรับรู้ภาพแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนหลกั ดงัน้ี คือ 1. ทฤษฏี

การศึกษาภาพสัญลกัษณ์ (Semiotics) และ 2.ทฤษฏีการเขา้ใจภาพ (Cognitive) 

 ทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory) การรับรู้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ท่ีสาคญัของบุคคล 

เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆ จะข้ึนอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อมของตนและ

ความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้นๆ ดงันั้นการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ จึงข้ึนอยูก่บั

ปัจจยัการรับรู้และส่ิงเร้าท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงปัจจยัการรับรู้ประกอบดว้ยประสาทสัมผสั และปัจจยั

ทางจิตคือ ความรู้เดิม ความตอ้งการ และเจตคติ เป็นตน้ การรับรู้จะประกอบดว้ยกระบวนการสาม

ดา้นคือ การรับสัมผสั การแปลความหมาย และอารมณ์ โดยหลกัการ คือ 

 1. การรับรู้จะพฒันาตามวยัและความสามารถท่ีจะรับรู้ส่ิงภายนอกอย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 

 2. การรับรู้โดยการเห็นจะก่อให้เกิดความเขา้ใจดีกวา่ การไดย้ินและประสาทสัมผสัอ่ืนๆ 

ดงันั้นการเรียนรู้โดยผา่นประสาทสัมผสัไดม้ากจะก่อนใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 3.  ลกัษณะและวิธีการรับรู้ของแต่ละคน จะแตกต่างกนัตามพื้นฐานของบุคลิกภาพและ

จะแสดงออกตามท่ีไดรั้บรู้และทรรศนะของเขา 

 4. การเข้าใจผูเ้รียนทั้งในด้านคุณลักษณะและสภาพแวดล้อมจะเป็นผลดีต่อการรับรู้

ภาพลกัษณ์องคก์ร 

 ทฤษฎีทางดา้นจิตวทิยาท่ีเช่ือวา่คนเรามีการรับรู้ต่างกนั การท่ีไม่ยอมรับถึงความแตกต่างใน

เร่ืองการรับรู้ของแต่ละบุคคลจะส่งผลถึงความลม้เหลวทางการส่ือสารได ้การรับรู้จะเป็นตวักาํหนด

พฤติกรรมการส่ือสาร ทศันคติ และความคาดหวงัของผูส่ื้อสาร การรับรู้ยงัเป็นกระบวนการทางจิต

ท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้า เป็นกระบวนการเลือกรับสาร จดัสารเขา้ดว้ยกนัและตีความสารท่ีไดรั้บตาม

ความเขา้ใจและความรู้สึกของตนเอง 

 โดยทั่วไปการรับรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนโดยไม่รู้ตัวหรือตั้ งใจและมักเกิดตาม

ประสบการณ์และการสั่งสมทางสังคม คนเราไม่สามารถให้ความสนใจกบัส่ิงต่างๆ รอบตวัไดห้มด

แต่จะเลือกรับรู้เพียงบางส่วนเท่านั้น แต่ละคนมีความสนใจและรับรู้ส่ิงต่างๆ รอบตวัต่างกนั ฉะนั้น

เม่ือไดรั้บสารเดียวกนัผูรั้บสารสองคน อาจให้ความสนใจและรับรู้สารเดียวกนัต่างกนั โดยทัว่ไป

การรับรู้ท่ีแตกต่างกนัเกิดจากอิทธิพลหรือตวักรอง (Filter) บางอยา่ง คือ 

 1. แรงหลกัดนัหรือแรงจูงใจ (Motives) เรามกัเห็นในส่ิงท่ีเราตอ้งการเห็นและไดย้ินในส่ิงท่ี

เราตอ้งการไดย้นิเพื่อสนองความตอ้งการของตนเอง 
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 2. ประสบการณ์เดิม (Past Experience) คนเราต่างเติบโตข้ึนในสภาพแวดลอ้มต่างกนั 

ถูกเล้ียงดูดว้ยวธีิต่างกนัและคบสมาคมกบัคนต่างกนั 

 3. กรอบอา้งอิง (Frame of Reference) ซ่ึงเกิดจากการสั่งสมอบรมทางครอบครัวและสังคม

ฉะนั้นคนท่ีมาจากต่างครอบครัว สถานภาพทางสังคมต่างกนั นบัถือศาสนาต่างกนั จึงมีการรับรู้ใน

เร่ืองต่างๆ ต่างกนั 

 4. ส่ิงแวดลอ้ม คนท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มต่างกนั เช่น อุณหภูมิ บรรยากาศ สถานท่ี ฯลฯ จะ

เปิดรับข่าวสารและตีความข่าวสารท่ีไดรั้บต่างกนั 

 5. สภาวะจิตใจและอารมณ์ ได้แก่ ความโกรธ ความกลัว ฯลฯ ตวัอย่างเช่น เรามกัมอง

ปัญหาของตนเองเป็นปัญหาใหญ่ เป็นตน้ 

 กล่าวโดยสรุป การรับรู้ของบุคคลเป็นผลมาจากสภาพร่างกายหรือความสามารถทาง

กายภาพของบุคคล (Individual Biology or Physical Ability) การเรียนรู้ทางสังคมและวฒันธรรม 

(Cultural Training) และลกัษณะทางจิตวทิยาของบุคคล (Personal Psychology) นัน่เอง 

 

2.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 ศศิพรรณ  บิลมาโนช (2537)  ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัส่งเสริมและอุปสรรคท่ี์เก่ียวขอ้งในการ

สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การรับส่งสินค้าและพสัดุภณัฑ์ (ร.ส.พ.)” ผลการศึกษาพบว่า

ภาพลกัษณ์ปัจจุบนัของ ร.ส.พ.ดีกว่าในอดีตท่ีผ่านมา โดยเฉพาะดา้นระบบการทาํงานและการ

ให้บริการ  ซ่ึงมีความสะดวก รวดเร็ว และตรงเวลา ปัจจยัส่งเสริมของ ร.ส.พ. ไดแ้ก่ ระบบการ

ทาํงาน และการให้บริการท่ีมีการพฒันาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคท่ี์ควร

จะตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ข ดงัน้ี คือ การบริหารงานภายใน การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และอ่ืนๆ 

เช่น เคร่ืองมืออุปกรณ์ อาคารสถานท่ี เป็นตน้  นอกจากน้ียงัพบวา่หลงัจากท่ี ร.ส.พ. ไดป้รับปรุง 

วธีิการดาํเนินงานแลว้ ภาพลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนกบักลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 กลุ่ม ซ่ึงไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร พนกังาน 

ลูกคา้ปัจจุบนั ลูกคา้ในอดีต มีความเห็นไปในทางท่ีสอดคลอ้งกนัว่า ภายหลงัท่ี ร.ส.พ. มีการ

ปรับปรุงวิธีการดําเนินงานให้มีลักษณะเป็นธุรกิจบริการขนส่งแบบเอกชนแล้ว มีผลทาํให้

ภาพลกัษณ์โดยส่วนรวมของ ร.ส.พ. และการใหบ้ริการดีข้ึนกวา่ในอดีตท่ีผา่นมา 

 พิชญา  กรรณานุวฒัน์ (2540)  ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง  “การศึกษาภาพลกัษณ์ของ

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ในทศันะของพนกังานทัว่ประเทศ โดยทาํการวิจยัเชิงสํารวจกบั

กลุ่มพนกังานธนาคารทัว่ประเทศ จาํนวน 390 คน โดยผลจากการวิจยัพบวา่ พนกังานธนาคารมี

ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการดาํเนินงานของธนาคาร และมีทศันคติต่อธนาคารในดา้นต่างๆ อยูใ่น

เกณฑ์ตํ่า  อีกทั้งความคิดเห็นท่ีพนกังานมีต่อภาพลกัษณ์ดา้นต่างๆ ของธนาคารอยู่ในเกณฑ์ปาน
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กลาง  จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งดาํเนินการประชาสัมพนัธ์เพื่อแกภ้าพลกัษณ์ของธนาคารใน

ทศันะของพนกังานใหดี้ข้ึน 

 อุบลรัตน์  ค่าแพง (2547)  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ภาพลกัษณ์ของธนาคารพาณิชยไ์ทยตาม

ความเห็นของผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพส์ายเศรษฐกิจการเงินการธนาคาร โดยทาํการวิจยัเชิงผสมผสาน

ประกอบดว้ยการวิจยัเชิงคุณภาพ ใชว้ิธีการวิจยัเชิงสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มตวัอยา่ง 6 คน และ

การวิจยัเชิงปริมาณ ใช้วิธีการวิจยัเชิงสํารวจ กลุ่มตวัอยา่ง 90 คน โดยผลการศึกษาวิจยัพบว่า

ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพส์ายเศรษฐกิจการเงินการธนาคารส่วนใหญ่มีความเห็นในทิศทางเดียวกนั โดย

มองภาพลกัษณ์โดยรวมของธนาคารพาณิชยไ์ทยอยูใ่นเกณฑ์ดี ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ดา้นความ

มัน่คง ภาพลกัษณ์ดา้นผูบ้ริหาร ภาพลกัษณ์ดา้นการบริหารจดัการ ภาพลกัษณ์ดา้นเทคโนโลยี และ

ภาพลกัษณ์ดา้นงานประชาสัมพนัธ์ และมีความเห็นวา่ภาพลกัษณ์ดา้นบทบาทและความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ภาพลกัษณ์ดา้นการบริการ และภาพลกัษณ์ดา้นบุคลากรของธนาคารอยู่ในระดบัปาน

กลางและควรปรับปรุง 

 สุดจินดา  ดงักอ้ง (2550)  การศึกษาภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปางในทศันะ

ของประชาชนในจงัหวดัลาํปาง มีวตัถุประสงค ์ 3 ประการ คือ  1) เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสาร

เก่ียวกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปางของประชาชนในจงัหวดัลาํปาง 2) เพื่อศึกษาทศันคติเก่ียวกบั

มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปางของประชาชนในจงัหวดัลาํปาง 3) เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั

ราชภฏัลาํปางในทศันะของประชาชนในจงัหวดัลาํปาง ผลการศึกษาพบว่า การเปิดรับข้อมูล

ข่าวสารของประชาชนในจงัหวดัลาํปางเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปางผา่นส่ือมวลชนมากท่ีสุด

คือ ส่ือวิทยุกระจายเสียง สําหรับส่ือเฉพาะกิจท่ีมีการเปิดรับข่าวสารมากท่ีสุดคือ ส่ือแผน่พบั และ

ระดบัการเปิดรับข่าวสารจากส่ือบุคคลท่ีมีการเปิดรับมากท่ีสุด คือ การพูดคุยกบัเพื่อน ทางด้าน

ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปางท่ีประชาชนในจงัหวดัลาํปางเปิดรับมากท่ีสุด

คือ ข่าวประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ของ มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปางในเร่ืองทัว่ไป ซ่ึงประชาชนรู้จกัและ

เคยเขา้ร่วมกิจกรรมการพระราชทานปริญญาบตัรมีมากท่ีสุด ทศันคติของประชาชนต่อมหาวิทยาลยั

ราชภฏัลาํปางในภาพรวม มีทศันคติในระดบัปานกลาง โดยทศันคติท่ีเป็นเชิงบวกสูงท่ีสุดคือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเป็นสถาบันท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในทัศนะของประชาชนในจังหวัดลําปางอยู่ในระดับปานกลาง  

โดยภาพลกัษณ์ท่ีเป็นทศันะเชิงบวกสูงท่ีสุดคือ มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปางเป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรก

ท่ีอยูเ่คียงขา้งชาวลาํปาง ซ่ึงการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปางมีความสัมพนัธ์

กบัทศันคติและภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง โดยเป็นความสัมพนัธ์ในเชิงบวก 
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 อรอุมา  ไชยเศรษฐ (2551)  ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัพายพัในทศันะ

ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพัและนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้

แนวคิดเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ และภาพลกัษณ์องคก์ร เป็นกรอบในการวิจยักลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย 

นกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั จาํนวน 380 คน และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 360 คน 

ผลการวจิยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มมีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ปัจจุบนั โดยรวมทั้ง 17 

ดา้นของมหาวทิยาลยัพายพั อยูใ่นระดบัดี เรียงตามลาํดบัจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นอาคารสถานท่ี  

อาจารยผ์ูส้อน การจดัการเรียนการสอน เทคโนโลยี ความเป็นสากล ความมัน่คง สภาพแวดลอ้ม

ภายใน การดูแลเอาใจใส่นกัศึกษา การบริการทางวิชาการแก่สังคม การประชาสัมพนัธ์ ผูบ้ริหาร 

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณภาพบณัฑิต การทาํนุบาํรุง ศิลปวฒันธรรม การวิจยั และความมี

ช่ือเสียง ยกเว้นภาพลักษณ์ด้านค่าหน่วยกิตท่ีกลุ่มตัวอย่าง มีทัศนะอยู่ในระดับปานกลาง  

ส่วนภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงคต่์อมหาวิทยาลยัพายพัดา้นท่ีกลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มคิดวา่ดีท่ีสุด คือ 

ภาพลกัษณ์ดา้นความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั  ส่วนท่ีควรปรับปรุงท่ีสุด คือ ภาพลกัษณ์ดา้น

ค่าใชจ่้าย  นอกจากน้ีแลว้ จากการทดสอบสมมุติฐานทาํให้ทราบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

และนกัศึกษามหาวทิยาลยัพายพั มีทศันะต่อภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัพายพัอยูใ่นระดบัท่ีดีอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.01) และกลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่ม มีทศันะต่อภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั

ไม่แตกต่างกนั ส่วนนักศึกษาของมหาวิทยาลยัพายพัในชั้นปีต่างๆ มีทศันะต่อภาพลกัษณ์ของ

มหาวิทยาลยัแตกต่างกนั โดยพบวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีทศันะต่อภาพลกัษณ์แตกต่างจากชั้นปีท่ี 2 

และท่ี 3 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) และแตกต่างจากชั้นปีท่ี 4 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 

(p<0.01) 

 ชุดาภา  ภทัรกรรม (2551)  ไดศึ้กษาภาพลกัษณ์ปัจจุบนั ภาพลกัษณ์คาดหวงั ปัจจยัส่งเสริม

และอุปสรรคในการสร้างภาพลกัษณ์ของ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงค ์  

(1) เพื่อศึกษาการเปิดรับส่ือสารการตลาดของผูใ้ชบ้ริการ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  (2) เพื่อ

ศึกษาภาพลกัษณ์ปัจจุบนัของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ของผูใ้ชบ้ริการบริษทั ทีโอที จาํกดั 

(มหาชน) (3) เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์คาดหวงัของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ของผูใ้ชบ้ริการบริษทั 

ทีโอทีจาํกดั (มหาชน) (4) เพื่อศึกษาปัจจยัส่งเสริมและเป็นอุปสรรคในการสร้างภาพลกัษณ์ของ

บริษทัทีโอที จาํกดั (มหาชน) การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการเก็บขอ้มูล

โดยใช้ แบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด มีกลุ่มตวัอย่างเป็นผูใ้ชบ้ริการของบริษทั ทีโอที จาํกดั 

(มหาชน) สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ

สมมติฐาน ดว้ยค่า Chi-Square ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียรสัน และค่า t-test โดยผลวิจยั

พบว่า 1. การเปิดรับส่ือสารการตลาดของผูใ้ช้บริการ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) พบว่า 
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กลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียในการเปิดรับส่ือสารการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย โดยเปิดรับขอ้มูล

ข่าวสารจากส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด รองลงมาคือส่ือส่ิงพิมพ ์ และน้อยท่ีสุดคือส่ือนิตยสาร   2. 

ภาพลกัษณ์ปัจจุบนัของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีภาพลกัษณ์ ปัจจุบนัของ

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ในภาพรวม เป็นภาพลกัษณ์ปัจจุบนัท่ีดีในระดบัปานกลาง โดย

ภาพลกัษณ์ดา้นการบริหารจดัการมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อ

สังคม และภาพลกัษณ์ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด   3. ภาพลกัษณ์คาดหวงัของบริษทั ทีโอที 

จาํกดั (มหาชน) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีภาพลกัษณ์คาดหวงัของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ใน

ภาพรวม เป็นภาพลกัษณ์คาดหวงัท่ีดีในระดบัมากโดยภาพลกัษณ์ดา้นบริการมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด

รองลงมาคือ ภาพลกัษณ์ดา้นการบริหารจดัการ และภาพลกัษณ์ดา้นส่ือสารการตลาด มีค่าเฉล่ียนอ้ย

ท่ีสุด   4. ปัจจยัท่ีส่งเสริมอุปสรรคในการสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) พบวา่

กลุ่มตวัอย่างมีปัจจยัท่ีส่งเสริมและเป็นอุปสรรคในการสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทั ทีโอที จาํกดั 

(มหาชน) ในภาพรวม เป็นปัจจยัส่งเสริมในการสร้างภาพลกัษณ์ในระดบัปานกลาง โดย ปัจจยัดา้น

ผูบ้ริหารมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และปัจจยัดา้นราคามีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 

และไม่พบปัจจยัใด เป็นอุปสรรคต่อการสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

 กลธิดา ธรรมวิภชัน์ (2554:บทคดัย่อ) การสํารวจภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี ศึกษาเฉพาะกรณี 19 โรงเรียนในชุมชน ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมี

พฤติกรรมในการเปิดรับข่าวสารทัว่ไปในระดบัปานกลาง ส่ือท่ีกลุ่มตวัอยา่งเปิดรับมากท่ีสุด คือ ส่ือ

วิทยุโทรทศัน์ ส่ือหนงัสือพิมพ ์และส่ือวิทยุกระจายเสียง กลุ่มตวัอยา่งเปิดรับข่าวจากจาก มจธ.ใน

ระดับน้อย เน่ืองจากไม่ค่อยมีเวลาและเห็นว่า มจธ.ไม่ค่อยมีการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผ่าน

ส่ือมวลชน โดยเฉพาะส่ือวิทยุโทรทศัน์ สําหรับภาพลกัษณ์ปัจจุบนัขององค์การอยู่ในระดบัดีทั้ง 5 

ดา้น ตามคาํปรากาศวิสัยทศัน์ทั้ง 5 ขอ้ [2] ทั้งน้ีพบว่า ภาพลกัษณ์ด้านท่ีโด่นเด่นมากท่ีสุดคือ 

ภาพลกัษณ์ท่ีเป็นวิสัยทศัน์ขอ้แรกคือ มุ่งมัน่เป็นมหาวิทยาลยัท่ีใฝ่เรียนรู้ จากสมมติฐานพบวา่ กลุ่ม

ตวัอย่างมีการเปิดรับข่าวสารจาน มจธ.แตกต่างกนั จะมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ปัจจุบนัขององค์การ

แตกต่างกัน ด้วยเหตุน้ีจึงควรให้ความสําคัญต่อการประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร จาก มจธ.ไปยงั

กลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพิ่มมากข้ึน  

 รักชนก สมศกัด์ิ (2554:บทคดัยอ่) การสารวจภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์

ในทศันะของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตจงัหวดัเพชรบูรณ์ ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 ในจงัหวดัเพชรบูรณ์ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ จากส่ือต่างๆ อาทิ ส่ือวิทยุกระจายเสียง ส่ือบุคคลหรือ

เจา้หนา้ท่ีแนะแนว ส่ืออินเตอร์เน็ต ส่ือส่ิงพิมพ ์ แผน่พบั ป้ายประกาศหรือคตัเอาท ์ มีการรับรู้ใน
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ระดบัปานกลาง ส่วนการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของมหาวิทยาลยัฯ จากส่ือโทรทศัน์เคเบิลทีวี ส่ือ

หนงัสือพิมพ ์ และจดหมาย อยูใ่นระดบันอ้ย โดยนกัเรียนส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นขอ้มูล

ทัว่ไปของมหาวิทยาลยัฯ ดา้นการศึกษาหลกัสูตรการเรียนการสอน ดา้นโครงการอบรมวิชาการ 

รวมถึงดา้นข่าวประชาสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในเขต

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ส่วนใหญ่เห็นวา่ ภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์อยูใ่นระดบัดี ทั้งใน

ดา้นการมีส่วนร่วมกบัชุมชน ดา้นอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์การเรียนการสอน ดา้นบุคลากรและ

อาจารยผ์ูส้อน และดา้นคุณภาพบณัฑิต ส่วนภาพลกัษณ์ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน และผลงาน

การวจิยัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 วชุิดา ไชยศิวามงคลและคณะ (2554) ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัขอนแก่นในมุมมองของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี พบวา่ ภาพรวมโดยไม่มีการจาํแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ค่าคะแนนเฉล่ีย

ของทศันคติเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ มีค่าเป็น 7.57 คะแนน จดัอยูใ่นเกณฑ์ขนัดีมาก (B+) ซ่ึงค่าคะแนน

เฉล่ียของทศันคติท่ีสูงสุดคือ ดา้นแหล่งการเรียนรู้แหล่งวิจยัและวิชาการท่ีมีคุณภาพมีค่าเป็น 7.90 

คะแนน จดัอยูใ่นเกณฑ์ขนัดีมาก (B+) ส่วนค่าคะแนนเฉล่ียของทศันคติตํ่าสุดคือ ดา้นบุคลากรหรือ

พนกังานฝ่ายปฏิบติัมีค่าเป็น 6.83 คะแนน จดัอยูใ่นเกณฑ์ขนัดี (B) เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียจาํแนกตาม

กลุ่มสาขาวชิาพบวา่ กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ มีค่าคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา่กลุ่มสาขาวิชาอ่ืนๆ 

ในทุกๆ ดา้น 

 วราภรณ์ ชวพงษ์ (2548) ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ตามการรับรู้ของ

ชุมชนทอ้งถ่ินอาํเภอหาดใหญ่ ผลการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร พบวา่ ร้อยละ 94 เคย

ไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และร้อยละ 92.1ไดรั้บจากส่ือของมหาวิทยาลยั 

กลุ่มประชากรจาํนวน 1 ใน 3 หรือ ร้อยละ 30.4 มีความถ่ีในการรับขอ้มูลข่าวสาร 1-3 สัปดาห์/คร้ัง    

การรับรู้ข่าวสารจากส่ือของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พบว่า ร้อยละ 69.5 ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร

จากสถานีวทิย ุม.อ. FM 88 MHz รองลงมาเป็น คทัเอาท/์ป้ายผา้ เวบไซต ์แผน่พบั และโปสเตอร์ ใน

สัดส่วนใกลเ้คียงกนั คือ ร้อยละ 42.2, 39.4, 35.3, 33.0 ตามลาํดบั การรับรู้ข่าวสารของมหาวิทยาลยั

จากส่ือทัว่ไป ร้อยละ 46.1 ได้รับจากส่ือวิทยุ โดยส่ือหนังสือพิมพ์ ส่ือโทรทศัน์ ส่ือบุคคล กลุ่ม

ประชากรไดรั้บในอตัราท่ีใกล้เคียงกนั คือ ร้อยละ 18.9, 18.2, 17.9 ตามลาํดบั ภาพลกัษณ์ของ

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี โดยภาพลกัษณ์ ดา้นตวัองคก์รมีคะแนนสูง

ท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นบริการวิชาการ และดา้นการวิจยั สําหรับดา้น

การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมมีคะแนนตํ่าสุด เม่ือจาํแนกรายดา้น พบวา่ ภาพลกัษณ์ดา้นตวัองคก์ร 

การจดัการเรียนการสอน การวิจยั บริการวิชาการ และดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม มีคะแนน

ภาพลกัษณ์ อยู่ในระดบัดีเช่นเดียวกนั โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.00, 3.90, 3.81, 3.83, 3.73 
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ตามลําดับ จากการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ควรพฒันาบทบาทด้านการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมให้มีความเด่นชัดมากข้ึนและควรส่งเสริมด้านประชาสัมพนัธ์ให้บุคคลภายนอก

ไดรั้บรู้ถึงผลงานของมหาวทิยาลยัเพื่อใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อไป 

 กิตติพงศ์ ผาบุตร (2552) การรับรู้ภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่ ตามการรับรู้

ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า การเปิดรับขอ้มูล

ข่าวสารของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ในจงัหวดัเชียงใหม่เก่ียวกบัมหาวิทยาลยันอร์ท 

เชียงใหม่ รู้จักจากป้ายโฆษณามากท่ีสุด และผลจากการศึกษาพบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยกับด้นบุคลิกภาพ ด้านวฒันธรรม ด้าน

คุณประโยชน์ ดา้นผูใ้ช ้และดา้นคุณสมบติั  

 นางนุชนารถ อินทโรจน์ และคณะ (2553) ภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรีในทศันะประชาชนจงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อ

ภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในระดบัมาก โดยภาพลกัษณ์ด้านความ

น่าเช่ือถือมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือภาพลกัษณ์ดา้นความมีช่ือเสียง สําหรับภาพลกัษณ์ ดา้น

ความน่าเช่ือถือ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในระดบัมาก ในเร่ือง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรีเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดรั้บการยอมรับของสังคม มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 

รองลงมา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรีมีหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีทนัสมยัเหมาะสม

กบัสถานการณ์ปัจจุบนั และภาพลกัษณ์ดา้นความมีช่ือเสียง พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นใน

ระดบัมาก ในเร่ือง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีไดรั้บการ

ยอมรับและเป็นท่ีรู้จกัของสังคม มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ธญับุรีเป็นสถาบนัการศึกษาของรัฐท่ีก่อตั้งมายาวนานและมีช่ือเสียงภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงคข์อง

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง มีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ท่ีดีท่ีสุด

ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในด้านความมีช่ือเสียง และมีความคิดเห็นต่อ

ภาพลกัษณ์ท่ีควรปรัปปรุงท่ีสุดของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ในดา้นดา้นเอกลกัษณ์ 

 

2.4 สรุปเข้าสู่ประเด็นปัญหาการวจัิย 
 

 ภาพลกัษณ์ของวทิยาลยัราชพฤกษฯ์ มีองคป์ระกอบปัจจยัหลายดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความ

มีช่ือเสียง  ซ่ึงประเด็นท่ีทาํการศึกษา คือ การยอมรับและเป็นท่ีรู้จกัของสังคม ความเหมาะสมของ

สภาพแวดลอ้มกบัการเรียนการสอน การเป็นสถาบนัแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ การมีการจดักิจกรรม

ด้านต่างๆ สู่สาธารณะชนอย่างต่อเน่ือง  ปัจจยัด้านการผลิตบณัฑิต ประเด็นท่ีทาํการศึกษา คือ 

บณัฑิตท่ีจบมีคุณภาพ สู้งาน ทาํงานไดแ้ละเป็นท่ียอมรับของสังคม ความสามารถของบณัฑิตในการ
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นาํความรู้ท่ีไดไ้ปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนัได ้การไม่สร้างปัญหาให้กบัสังคม ความโดดเด่น

และสอดคลอ้งของหลกัสูตรกบัความตอ้งการของตลาดงานและสังคม  ปัจจยัดา้นงานวิจยั ประเด็น

ท่ีทาํการศึกษา คือ วิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ มีผลงานวิจัยสู่สาธารณะชน  วิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ มี

ผลงานวจิยัท่ีสามารถนาํไปใชแ้กปั้ญหาและเกิดประโยชน์แก่สังคม   ปัจจยัดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม  ประเด็นท่ีทําการศึกษา คือ  การดํา เ นินงานกิจกรรมด้านการทํานุบํา รุง

ศิลปวฒันธรรม และพฒันาเอกลกัษณ์ของจงัหวดัภูเก็ต การส่งเสริมสนบัสนุนประชาชน ให้มีส่วน

ร่วมในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ของทอ้งถ่ิน  ปัจจยัดา้นการบริการวิชาการแก่สังคม ประเด็นท่ี

ทาํการศึกษา การจดักิจกรรมเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมอาชีพให้กบัชุมชน การมีส่วนร่วมรณรงค์

ในการพฒันาสังคม บุคลากรวทิยาลยัมีบทบาทในการบริการวิชาการกบัชุมชน ให้บริการวิชาการท่ี

ดีมีคุณภาพแก่สังคมและชุมชนอย่างต่อเน่ือง  ปัจจยัด้านความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ประเด็นท่ี

ทาํการศึกษา คือ เป็นบณัฑิตนกัปฎิบติัท่ีสู้งาน สร้างงาน ทาํงานไดจ้ริง  ผูท่ี้สําเร็จการศึกษา เป็น

บณัฑิตท่ีมีประสิทธิภาพไดรั้บการยอมรับจากสังคม 

 องค์ประกอบของภาพลกัษณ์ในด้านต่างๆ ของวิทยาลยัราชพฤกษ์ฯ ข้ึนอยู่การรับรู้หรือ

มุมมองของประชาชนจังหวดัภูเก็ต ทั้ งจากประสบการณ์จากการเรียนรู้และการได้สัมผสัจาก

รูปแบบของส่ือ กิจกรรมต่างๆ ท่ีเผยแพร่สู่สาธารณะชน การวิจยัภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ์ฯ  

จะทาํให้สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดม้าพฒันาปรับปรุงในประเด็นหรือหัวขอ้ท่ียงัเป็นจุดดอ้ยในสายตา

ของประชาชนจงัหวดัภูเก็ตให้ดียิ่งข้ึน และพฒันาต่อยอดในประเด็นหรือหวัขอ้ท่ีเป็นจุดเด่นให้เป็น

ท่ียอมรับและรับรู้แก่ประชาชนจงัหวดัภูเก็ตและจงัหวดัใกลเ้คียงมากยิง่ข้ึน 
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2.5 กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 

 1.1 เพศ 

 1.2 อาย ุ

 1.3 อาชีพ 

 1.4 รายได ้

 1.5 การศึกษา 

 1.6 ท่ีพกัอาศยั 

การรับรู้ข่าวสารจากวทิยาลยัฯ 

(ความถ่ี) 

1.1 วทิย ุ

1.2 หนงัสือพิมพ ์

1.3 ป้ายโฆษณากลางแจง้ 

1.4 ฝ่ายแนะแนวของวทิยาลยั 

1.5 โบรชวัร์ แผน่พบั แผน่ปลิว 

1.6 การจดักิจกรรมต่างๆของ

วทิยาลยัฯ 

1.7 อินเตอร์เน็ท 

1.8 ขอ้ความจาก SMS 

  

ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์

 1.1 ดา้นความมีช่ือเสียง 

 1.2 ดา้นงานวิจยั 

 1.3 ดา้นการผลิตบณัฑิต 

 1.4 ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

 1.5 ดา้นการบริการวชิาการ 

 1.6 ดา้นความเป็นเอกลกัษณะเฉพาะ 



 

บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจิัย 

 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  เพื่อศึกษาความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์

ศูนยภู์เก็ต จากส่ือประเภทต่างๆและเพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยภู์เก็ต ของ

ประชาชนจงัหวดัภูเก็ต จาํแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ดา้น ดา้น เพศ อายุ อาชีพ รายได ้ระดบั

การศึกษาและท่ีพกัอาศยั ซ่ึงมีวธีิดาํเนินการวจิยัตามขั้นตอนดงัน้ี  

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้
 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัภูเก็ต  ปัจจุบนัมีจาํนวน 

ประชากรจาํนวน 345,067 คน (การปกครองจังหวดัภูเก็ต ณ ธันวาคม 2553 เข้าถึงได้ใน

http://www2.ect.go.th. คน้เม่ือ 20 กุมภาพนัธ์ 2555) ซ่ึงแบ่งเป็น 3 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองจงัหวดั

ภูเก็ต อาํเภอถลาง และอาํเภอกะทู ้  การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยการใช้ตารางสําเร็จรูปของ 

Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ณ ระดบัค่าคลาดเคล่ือนท่ี 5% จะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง

เท่ากบั 400 คน  
  
 

 

 

 

 
 

        ตารางที ่1 แสดงจาํนวนประชากรจงัหวดัภูเก็ต จาํแนกตามเพศ (ท่ีทาํการปกครองจงัหวดัภูเก็ต) 
 

 ผูว้จิยัไดก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน (จากตารางสําเร็จรูปของ Taro Yamane) 

โดยจาํแนกสัดส่วนของประชากรแต่ละอาํเภอดงัน้ี 
 

จงัหวดั/อาํเภอ/ตาํบล ชาย หญิง รวม 

จงัหวดัภูเก็ต 163,682 181,385 345,067 

อาํเภอเมือง 100,137 113,616 213,753 

อาํเภอกะทู ้ 22,665 25,326 47,991 

อาํเภอถลาง 40,880 42,443 83,323 

http://www2.ect.go.th/about.php?Province=phuket&SiteMenuID=2381
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การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามอาํเภอต่างๆ ในจงัหวดัภูเก็ต 

 

ตารางที ่2 แสดงขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามอาํเภอ 
 

การวิจัยคร้ังน้ี ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (Accidental 

Sampling or Convenience Sampling)  แบบสอบถาม จาํนวน 400 ชุด 
 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด โดยในส่วนของขอ้คาํถามมี

ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) และเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ

แบบสอบถาม ทาํการทดสอบกบักลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 ชุด วิเคราะห์โดยหา

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟามีค่าเท่ากบั 0.929  เน้ือหาของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 
 

ตอนที่ 1  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ได้แก่  เพศ  ระดบัการศึกษาสูงสุด  อาชีพ รายได้

ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน  อายุ และท่ีพกัอาศยั แบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด (Close Ended) ให้

เลือกตอบจาํนวน 6 ขอ้             

 ตอนที่ 2  การรับรู้ข่าวสารดา้นจากวิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยภู์เก็ต ไดแ้ก่ ความถ่ีในการรับ

ขอ้มูลข่าวสาร เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ในการ

กาํหนดค่านํ้าหนกัของการประเมินเป็น 5 ระดบัตามวธีิของลิเคิร์ท (Likert Scale) ดงัน้ี 

 ระดับความถี่ในการรับส่ือ ค่านํา้หนักของคําตอบ 

 มากท่ีสุด เท่ากบั    5   คะแนน 

 มาก เท่ากบั   4   คะแนน 

 ปานกลาง เท่ากบั   3   คะแนน 

 นอ้ย เท่ากบั   2   คะแนน 

 ไม่เคย เท่ากบั   1   คะแนน 

จงัหวดั/อาํเภอ รวม 
สัดส่วนขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่ง 
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งแต่ละอาํเภอ 

อาํเภอเมือง 213,753 70.0 % 240 คน 

อาํเภอกะทู ้ 47,991 15.0 % 60 คน 

อาํเภอถลาง 83,323 25.0 % 100 คน 

จงัหวดัภูเก็ต 345,067 100.0 % 400 คน 
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 ตอนที่ 3   ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยภู์เก็ต ในมุมมองของกลุ่มตวัอยา่ง มีหวัขอ้

ใหญ่ทั้งหมด 6 หัวขอ้ ได้แก่ ด้านความมีช่ือเสียง การผลิตบณัฑิต ด้านงานวิจยั การทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม การบริการวิชาการแก่สังคม และความเป็นเอกลกัษณะเฉพาะ แบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ในการกาํหนดค่านํ้ าหนกัของการประเมินเป็น 5 ระดบัตาม

วธีิของลิเคิร์ท (Likert Scale) ดงัน้ี  

 ระดับของการรับรู้ ค่านํา้หนักของคําตอบ 

 มากท่ีสุด เท่ากบั   5  คะแนน 

 มาก เท่ากบั   4   คะแนน 

 ปานกลาง เท่ากบั   3   คะแนน 

 นอ้ย เท่ากบั   2   คะแนน 

 นอ้ยท่ีสุด เท่ากบั   1   คะแนน 

 ตอนที ่4   ขอ้เสนอแนะต่างๆ ของกลุ่มตวัอยา่ง เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด  
 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีจะดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งจากขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) และ

ทุติยภูมิ (Secondary Data) ดงัต่อไปน้ี 

 3.3.1 การสํารวจข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data): 

 การสํารวจข้อมูลปฐมภูมิใช้ วิธีวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) โดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล

จากกลุ่มตวัอยา่ง โดยมีขั้นตอนในการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1) ติดต่อจดัหาผูช่้วยวิจยั ทั้งหมด 3 คนซ่ึงเป็นนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ท่ีมีใจรักใน

งานวจิยัและมีความรู้ความเขา้ใจในการทาํวจิยัเป็นอยา่งดี 

2) ประชุมเพื่อทาํความเขา้ใจกบักลุ่มผูช่้วยวิจยั ท่ีจะไปเก็บขอ้มูลภาคสนามในอาํเภอต่างๆ 

ในจงัหวดัภูเก็ต ไดแ้ก่ อาํเภอเมือง อาํเภอถลาง และอาํเภอกะทู ้เพื่อให้มีความเขา้ใจตรงกนัในเร่ือง

ของขอ้คาํถามและวธีิขั้นตอนในการสัมภาษณ์ในแต่ละตอนแต่ละขอ้ 

3) แบบสอบถามท่ีเก็บไดม้า ผูว้ิจยัจะทาํการตรวจสอบเบ้ืองตน้ หากมีปัญหา เช่น ขอ้มูลท่ี

ไดรั้บไม่สมบูรณ์ ขาดความเขา้ใจในบางคาํตอบ ผูว้ิจยัจะมอบหมายให้ผูช่้วยวิจยัโทรศพัท์ติดต่อ

กลบัไปยงัผูใ้หข้อ้มูลอีกคร้ัง เพื่อความครบถว้นของขอ้มูล (ตามท่ีตกลงไวก้่อนหนา้น้ี) 
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3.3.2 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

 ผูว้จิยัทาํการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั จากหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน ขอ้มูลออนไลน์ เวปไซด์ต่างๆ ตลอดจนรายงานผลการวิจยัภาพลกัษณ์ขององคก์ร หรือ

สถาบนัศึกษาต่างๆ 
 

3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ตามแต่ละขั้นตอนต่อไปน้ี 

 3.4.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 ขอ้ 1-6   

มีลกัษณะ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ใชว้ิธีการหาค่าความถ่ี (Frequency) แลว้สรุป

ออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 

 3.4.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นความถ่ีท่ีไดรั้บจากส่ือประเภทต่างๆ จากแบบสอบถามตอนท่ี 

2 มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีทั้งหมด 8 ขอ้ ใช้วิธีหาค่าเฉล่ีย 

(Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  
 

 การกาํหนดช่วงคะแนนค่าเฉล่ียของปัจจยัต่างๆ มีดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

 ช่วงคะแนนของค่าเฉลีย่                          ระดับความถี่ทีไ่ด้รับ  

 4.50 – 5.00 คะแนน หมายถึง   ไดรั้บมากท่ีสุด         

 3.50 – 4.49 คะแนน หมายถึง  ไดรั้บมาก  

 2.50 – 3.49 คะแนน หมายถึง  ไดรั้บปานกลาง       

 1.50 – 2.49 คะแนน หมายถึง   ไดรั้บนอ้ย  

 1.00 – 1.49 คะแนน หมายถึง  ไดรั้บนอ้ยท่ีสุด 
 

 3.4.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลด้านความถ่ีท่ีได้รับจากส่ือประเภทต่างๆ จาํแนกตามขอ้มูล

ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา และท่ีพกัอาศยั ใช้วิธีหาค่าเฉล่ียแบบ

จาํแนกสองทาง (Compare Mean) ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 

 3.4.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล ภาพลกัษณ์ของวิทยาลยัราชพฤกษฯ์ ในมุมมองของกลุ่มตวัอยา่ง

ในแบบสอบถามตอนท่ี 3 ไดแ้ก่ ดา้นความมีช่ือเสียง การผลิตบณัฑิต ดา้นงานวิจยั การทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม การบริการวิชาการแก่สังคม และความเป็นเอกลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงเป็นการประเมิน

ระดบัความสาํคญัของแต่ละปัจจยั แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้

วธีิหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D) มีทั้งหมด 20 ขอ้  

 การกาํหนดช่วงคะแนนค่าเฉล่ียของปัจจยัต่างๆ มีดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
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                    ช่วงคะแนนของค่าเฉลีย่                                    ระดับการรับรู้  

 4.50 – 5.00 คะแนน หมายถึง  รับรู้มากท่ีสุด 

 3.50 – 4.49 คะแนน หมายถึง  รับรู้มาก  

 2.50 – 3.49 คะแนน หมายถึง  รับรู้ปานกลาง    

 1.50 – 2.49 คะแนน หมายถึง   รับรู้นอ้ย  

 1.00 – 1.49 คะแนน หมายถึง  รับรู้นอ้ยท่ีสุด 
 

 3.4.5 การวิเคราะห์ขอ้มูล ภาพลกัษณ์ของวิทยาลยัราชพฤกษฯ์ ในมุมมองของกลุ่มตวัอยา่ง 

จาํแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้การศึกษา และท่ีพกัอาศยั ใชว้ิธีหา

ค่าเฉล่ียแบบจาํแนกสองทาง (Compare Mean) ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 

 3.4.6 ก า ร วิ เ ค รา ะ ห์ ข้อมู ล ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ภ า พ ลัก ษ ณ์  จํา แ น ก ต า ม ข้อมู ล ด้า น

ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้การศึกษา และท่ีพกัอาศยั ใชส้ถิติอนุมาน ไดแ้ก่สถิติ

ที (t-test) และวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance) และการ

ทดสอบรายคู่ดว้ยวธีิ Least Significant Difference (LSD) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

 3.4.7 การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ จากแบบสอบถามตอนท่ี 4 

มีลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open-Ended) ใช้วิธีวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แลว้สรุป

ออกมาเป็นค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

 



 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวิเคราะห์และการนาํเสนอการวิจยัเร่ือง “ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยก์ารศึกษา

นอกท่ีตั้ งวิทยาลยัเทคโนโลยีภูเก็ต ในมุมมองของประชาชนจงัหวดัภูเก็ต” นําเสนอในรูปแบบ

ตารางประกอบคาํบรรยาย โดยแบ่งส่วนการนาํเสนอเป็น 4 ขั้นตอน เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในการ

ส่ือสารท่ีตรงกนั จึงไดก้าํหนดสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ีดงัน้ี 
 

สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

   n แทน  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

 x  แทน  ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 

 S.D. แทน  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 t แทน  ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t - Distribution  

 F แทน  ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน F – Distribution 

r แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

 P แทน  ความน่าจะเป็นสาํหรับบอกค่านยัสาํคญัทางสถิติ 

 * แทน  ความมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

การนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ในการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและการแปลผลของการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอ

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล และแปลผลโดยแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ 

 4.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม  

 4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนยฯ์ภูเก็ต 

จากส่ือประเภทต่างๆ  

 4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนยฯ์ภูเก็ต 

จากส่ือประเภทต่างๆ จาํแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดบั

การศึกษา และท่ีพกัอาศยั 

 4.4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการรับรู้ภาพลกัษณ์ของวทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต 

 4.5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการรับรู้ภาพลกัษณ์ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต จาํแนก

ตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา และท่ีพกัอาศยั 
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 4.6 ผลการทดสอบสมมติฐาน ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ภาพลกัษณ์

วิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนยฯ์ภูเก็ต จาํแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได ้

ระดบัการศึกษา และท่ีพกัอาศยั 
 

4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check Lists) มีจาํนวน 6 ขอ้ 
 

ตารางที ่3 แสดงจาํนวนและร้อยละดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง (n=400) 
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) 

1. เพศ 
  

ชาย 184 46.00 

หญิง 216 54.00 

2. อาย ุ
  

ไม่เกิน  25  ปี 188 47.00 

25 - 30 ปี 145 36.20 

36 - 45 ปี   49 12.30 

46 ปี ข้ีนไป   18   4.50 

3. อาชีพ 
  

ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ   33   8.30 

พนกังานบริษทัเอกชน 137 34.30 

นกัเรียน / นกัศึกษา 159 39.80 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั   71 17.80 

4. รายได ้
  

ไม่เกิน  10,000  บาท 170 42.50 

10,001 - 20,000 บาท 172 43.00 

20,001 - 30,000 บาท   33   8.20 

30,001 - 40,000 บาท   19   4.80 

40,001 บาท  ข้ึนไป 

 

 

   6 

 

 

 1.50 
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ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จาํนวน (คน) ร้อยละ(%) 

5. ระดบัการศึกษา 
  

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 159 39.70 

ปริญญาตรี 228 57.00 

สูงกวา่ปริญญาตรี   13   3.30 

6. ท่ีพกัอาศยั 
  

อาํเภอเมือง 240 60.00 

อาํเภอกระทู ้   60 15.00 

อาํเภอถลาง 100 25.00 

 

 จากตารางท่ี 3 กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน พบวา่ เป็นเพศหญิง จาํนวน 216 คน คิดเป็น

ร้อยละ 54.00 และเพศชาย จาํนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 คน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อายุไม่

เกิน 25 ปี จาํนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00 มีอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา จาํนวน 159 คน ร้อย

ละ 39.80 และพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 137 คิดเป็นร้อยละ 34.30 รายได ้10,001-20,000 บาท 

และ ไม่เกิน 10,000 บาท จาํนวน 172 คน และ 170 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 และ 42.50 ตามลาํดบั 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 และส่วนใหญ่พกัอยูใ่นอาํเภอเมือง

ภูเก็ต จาํนวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความถี่ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จากส่ือ

ประเภทต่างๆ 
 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉล่ียความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต จากส่ือประเภท

ต่างๆ (n = 400 คน) 

ประเภทส่ือ Mean S.D. ระดบั อนัดบั 

1. วทิย ุ 3.05 1.18 ปานกลาง 1 

2. หนงัสือพิมพ ์ 2.82 1.22 ปานกลาง 3 

3. ป้ายโฆษณากลางแจง้ 2.89 1.04 ปานกลาง 2 

4. ฝ่ายแนะแนวของวทิยาลยัฯ 2.39 1.06 นอ้ย 5 

5. โบรชวัร์ แผน่พบั ใบปลิว 2.28 1.07 นอ้ย 7 

6. กิจกรรมของทางวทิยาลยัฯ 2.36 1.03 นอ้ย 6 

7. อินเตอร์เน็ต 2.61 1.34 ปานกลาง 4 

8. ขอ้ความ SMS 1.95 1.11 นอ้ย 8 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 2.54 0.83 ปานกลาง  

  

 จากตารางท่ี 4 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์

ภูเก็ต จากส่ือประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 2.54) 

 เม่ือพิจารณาความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารจากส่ือประเภทต่างๆ ของวทิยาลยัราชพฤกษ ์ศนูยฯ์

ภูเก็ต โดยเรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย สามอนัดบัแรกไดแ้ก่ วทิย ุ( = 3.05) ป้ายโฆษณา

กลางแจง้ ( = 2.89) และหนงัสือพิมพ ์( = 2.82) ตามลาํดบั 
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4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านความถี่ในการรับรู้ข่าวสารวทิยาลยัราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเกต็ จากส่ือประเภทต่างๆ จําแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ

รายได้ ระดับการศึกษา และทีพ่กัอาศัย 
 

ตารางที ่5 แสดงค่าเฉล่ียความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต จากส่ือประเภทต่างๆ จาํแนกตามเพศ 
  

ประเภทส่ือต่างๆ 

                   ชาย (n=184)                    หญิง (n=216) 

Mean S.D.    ระดบั Mean S.D.        ระดบั 

1.วทิย ุ 3.05 1.09 ปานกลาง 3.05 1.25 ปานกลาง 

2.หนงัสือพิมพ ์ 2.90 1.19 ปานกลาง 2.75 1.24 ปานกลาง 

3.ป้ายโฆษณากลางแจง้ 2.84 1.00 ปานกลาง 2.93 1.06 ปานกลาง 

4.ฝ่ายแนะแนวของวทิยาลยัฯ 2.37 1.12 นอ้ย 2.41 1.01 นอ้ย 

5.โบรชวัร์ แผน่พบั ใบปลิว 2.30 1.09 นอ้ย 2.26 1.06 นอ้ย 

6.กิจกรรมของทางวทิยาลยัฯ 2.35 1.08 นอ้ย 2.36 0.99 นอ้ย 

7.อินเตอร์เน็ต 2.72 1.27 ปานกลาง 2.52 1.38 ปานกลาง 

8.ขอ้ความ SMS 2.08 1.17 นอ้ย 1.83 1.06 นอ้ย 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 2.58 0.85 ปานกลาง 2.51 0.83 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 5 พบวา่ กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเพศชาย มีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต จากส่ือประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน

กลาง ( = 2.58) เม่ือพิจารณาความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารจาํแนกตามประเภทส่ือต่างๆ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย สามอนัดบัแรกไดแ้ก่ วิทยุ ( = 3.05) 

หนงัสือพิมพ ์( = 2.90) และป้ายโฆษณากลางแจง้ ตามลาํดบั ( =2.84) ตามลาํดบั 
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 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเพศหญิง มีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต จากส่ือประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 2.51) เม่ือ

พิจารณาความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารจาํแนกตามประเภทส่ือต่างๆ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย สามอนัดบัแรกไดแ้ก่ วิทยุ ( = 3.05) ป้ายโฆษณากลางแจง้ ( = 

2.93) และหนงัสือพิมพ ์( = 2.75) ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่6  แสดงค่าเฉล่ียความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต จากส่ือประเภทต่างๆ จาํแนกตามอาย ุ  
 

ประเภทส่ือต่างๆ 

ไม่เกิน  25  ปี 

(n=188) 

 25 - 30 ปี 

(n=145) 

36 - 45 ปี  

(n=49) 

 

 

46 ปี ข้ีนไป 

(n=18) 

Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั 

1.วทิย ุ 3.13 1.16 ปานกลาง 3.26 1.09 ปานกลาง 2.53 1.26 ปานกลาง 2.00 0.84 นอ้ย 

2.หนงัสือพิมพ ์ 2.82 1.14 ปานกลาง 3.04 1.21 ปานกลาง 2.37 1.40 นอ้ย 2.33 1.24 นอ้ย 

3.ป้ายโฆษณากลางแจง้ 3.04 0.98 ปานกลาง 2.94 0.97 ปานกลาง 2.45 1.17 นอ้ย 2.11 1.13 นอ้ย 

4.ฝ่ายแนะแนวของวทิยาลยัฯ 2.52 1.11 ปานกลาง 2.49 0.97 นอ้ย 1.92 1.00 นอ้ย 1.56 0.78 นอ้ย 

5.โบรชวัร์ แผน่พบั ใบปลิว 2.39 1.06 นอ้ย 2.37 1.06 นอ้ย 1.78 1.07 นอ้ย 1.83 0.92 นอ้ย 

6.กิจกรรมของทางวทิยาลยัฯ 2.45 1.00 นอ้ย 2.32 1.05 นอ้ย 2.22 1.14 นอ้ย 2.00 0.69 นอ้ย 

7.อินเตอร์เน็ต 2.85 1.33 ปานกลาง 2.59 1.29 ปานกลาง 2.06 1.27 นอ้ย 1.83 1.20 ปานกลาง 

8.ขอ้ความ SMS 2.08 1.16 นอ้ย 1.96 1.05 นอ้ย 1.63 1.07 นอ้ย 1.28 0.96 นอ้ยท่ีสุด 

ความถ่ีโดยเฉล่ีย 2.66 0.82 ปานกลาง 2.62 0.77 ปานกลาง 2.12 0.92 นอ้ย 1.87 0.58 นอ้ย 
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จากตารางท่ี 6 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุไม่เกิน 25 ปี มีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต จากส่ือประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง ( = 2.66) เม่ือพิจารณาความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารจากส่ือประเภทต่างๆ เป็นรายประเภทโดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย สามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ วิทยุ ( 

= 3.31)   ป้ายโฆษณากลางแจง้ ( = 3.04) และอินเตอร์เน็ต ( = 2.85) ตามลาํดบั 

กลุ่มอาย ุ25 - 30 ปี มีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์จากส่ือประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 2.62) เม่ือพิจารณาความถ่ีในการ

รับรู้ข่าวสารจากส่ือประเภทต่างๆ เป็นรายประเภทโดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย สามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ วิทยุ ( = 3.26) หนงัสือพิมพ ์( = 3.04) และ ป้าย

โฆษณากลางแจง้ ( = 2.94) ตามลาํดบั  

กลุ่มอายุ 36 - 45 ปี มีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์จากส่ือประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย ( = 2.12) เม่ือพิจารณาความถ่ีในการรับรู้

ข่าวสารจากส่ือประเภทต่างๆ เป็นรายประเภทโดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย สามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ วิทยุ ( = 2.53) ป้ายโฆษณากลางแจง้ ( = 2.45) และ

หนงัสือพิมพ ์( = 2.37) ตามลาํดบั 

กลุ่มอาย ุ46 ปีข้ึนไป มีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์จากส่ือประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย ( =1.87) เม่ือพิจารณาความถ่ีในการรับรู้

ข่าวสารจากส่ือประเภทต่างๆ เป็นรายประเภทโดยเรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ีย สามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์( = 2.33) ป้ายโฆษณากลางแจง้ ( = 2.11) และ วิทยุ ( 

= 2.00) ตามลาํดบั  
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ตารางที ่7 แสดงค่าเฉล่ียความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต จากส่ือประเภทต่างๆ จาํแนกตามอาชีพ  
 

ประเภทส่ือต่างๆ 
ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ (n=33) พนกังานบริษทัเอกชน (n=137) นกัเรียน / นกัศึกษา (n=159) ประกอบธุรกิจส่วนตวั (n=71) 

Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั Mean  S.D. ระดบั 

1.วทิย ุ 3.33 1.14 ปานกลาง 3.10 1.14 ปานกลาง 3.03 1.19 ปานกลาง 2.87 1.22 ปานกลาง 

2.หนงัสือพิมพ ์ 3.58 1.25 มาก 2.77 1.22 ปานกลาง 2.72 1.11 ปานกลาง 2.79 1.34 ปานกลาง 

3.ป้ายโฆษณากลางแจง้ 3.12 1.11 ปานกลาง 2.85 0.95 ปานกลาง 2.93 1.07 ปานกลาง 2.75 1.08 ปานกลาง 

4.ฝ่ายแนะแนวของวทิยาลยัฯ 2.64 1.43 ปานกลาง 2.22 1.00 นอ้ย 2.42 1.02 นอ้ย 2.55 1.07 ปานกลาง 

5.โบรชวัร์ แผน่พบั ใบปลิว 2.33 1.27 นอ้ย 2.04 0.95 นอ้ย 2.36 1.02 นอ้ย 2.54 1.24 ปานกลาง 

6.กิจกรรมของทางวทิยาลยัฯ 2.52 1.33 ปานกลาง 2.26 1.00 นอ้ย 2.40 0.94 นอ้ย 2.38 1.11 นอ้ย 

7.อินเตอร์เน็ต 2.94 1.54 ปานกลาง 2.62 1.32 ปานกลาง 2.70 1.35 ปานกลาง 2.24 1.17 นอ้ย 

8.ขอ้ความ SMS 2.45 1.39 นอ้ย 1.74 1.02 นอ้ย 2.03 1.09 นอ้ย 1.93 1.11 นอ้ย 

ความถ่ีโดยเฉล่ีย 2.86 1.03 ปานกลาง 2.45 0.76 นอ้ย 2.57 0.80 ปานกลาง 2.51 0.93 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 7 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพเป็นขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ   มีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนยฯ์ภูเก็ต จากส่ือประเภทต่างๆ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 2.86) เม่ือพิจารณาความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารจาํแนกตามประเภทส่ือต่างๆ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย สามอนัดบัแรก

ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์( = 3.58) วทิย ุ( = 3.33) และป้ายโฆษณากลางแจง้ ( = 3.12) ตามลาํดบั  
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พนกังานบริษทัเอกชน รัฐวสิาหกิจ   มีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต จากส่ือประเภทต่างๆ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย ( = 2.45) 

เม่ือพิจารณาความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารจาํแนกตามประเภทส่ือต่างๆ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย สามอนัดบัแรกไดแ้ก่ วิทยุ ( = 3.10) ป้ายโฆษณากลางแจง้ 

( = 2.85) และหนงัสือพิมพ ์( = 2.77) ตามลาํดบั   

นกัเรียน/นกัศึกษา  มีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต จากส่ือประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 2.57) เม่ือพิจารณา

ความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารจาํแนกตามประเภทส่ือต่างๆ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย สามอนัดบัแรกไดแ้ก่ วิทยุ ( = 3.03) ป้ายโฆษณากลางแจง้ ( = 2.93) 

และหนงัสือพิมพ ์( = 2.72) ตามลาํดบั 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั  มีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์จากส่ือประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 2.51) เม่ือพิจารณาความถ่ีใน

การรับรู้ข่าวสารจาํแนกตามประเภทส่ือต่างๆ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย สามอนัดบัแรกไดแ้ก่ วิทยุ ( = 2.87) หนงัสือพิมพ ์( = 2.79) และ ป้ายโฆษณา

กลางแจง้ ( = 2.75) ตามลาํดบั  
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ตารางที ่8  แสดงค่าเฉล่ียความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต จากส่ือประเภทต่างๆ จาํแนกตามรายได ้  
 

ประเภทส่ือต่างๆ 

              ไม่เกิน 10,000  บ. 

                    (n=170) 

     10,001 - 20,000 บาท 

   (n=172) 

                20,001 - 30,000 บ. 

                       (n=33) 

30,001 - 40,000 บ. 

(n=19) 

40,001 บ. ข้ึนไป 

(n=6) 

Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั Mean  S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั 

1.วทิย ุ 3.22 1.18 ปานกลาง 3.05 1.13 ปานกลาง 2.73 1.33 ปานกลาง 2.26  0.93 ปานกลาง 2.50 1.05 ปานกลาง 

2.หนงัสือพิมพ ์ 2.86 1.18 ปานกลาง 2.97 1.15 ปานกลาง 2.36 1.43 นอ้ย 2.26  1.33 นอ้ย 2.00 1.67 นอ้ย 

3.ป้ายโฆษณากลางแจง้ 3.02 1.01 ปานกลาง 2.91 1.00 ปานกลาง 2.52 1.15 ปานกลาง 2.42  1.12 ปานกลาง 2.00 0.89 ปานกลาง 

4.ฝ่ายแนะแนวของวทิยาลยัฯ 2.64 1.06 ปานกลาง 2.33 1.03 ปานกลาง 1.91 0.91 นอ้ย 1.95  1.03 นอ้ย 1.17 0.41 นอ้ย 

5.โบรชวัร์ แผน่พบั ใบปลิว 2.50 1.06 ปานกลาง 2.24 1.07 ปานกลาง 1.61 0.86 นอ้ย 2.16  1.02 นอ้ย 1.33 0.82 นอ้ย 

6.กิจกรรมของทางวทิยาลยัฯ 2.46 1.02 นอ้ย 2.37 1.04 นอ้ย 1.88 0.89 นอ้ย 2.32  1.00 นอ้ย 1.67 0.82 นอ้ย 

7.อินเตอร์เน็ต 2.74 1.31 ปานกลาง 2.73 1.31 ปานกลาง 1.88 1.24 นอ้ย 2.16  1.46 นอ้ย 1.33 0.82 นอ้ย 

8.ขอ้ความ SMS 2.19 1.17 นอ้ย 1.87 1.06 นอ้ย 1.42 0.61 นอ้ยท่ีสุด 1.63  1.30 นอ้ยท่ีสุด 1.00 0.00 นอ้ยท่ีสุด 

ความถ่ีโดยเฉล่ีย 2.70 0.85 ปานกลาง 2.56 0.79 ปานกลาง 2.04 0.65 นอ้ย 2.14  0.88 นอ้ย 1.63 0.64 นอ้ย 
 

 จากตารางท่ี  8  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท และ 10,001-20,000 บาท มีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต จากส่ือ

ประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (� = 2.70 , 2.56 ตามลาํดบั)  ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายได ้30,001-40,000 บาท , 20,001-30,000 บาท และ 40,001 บาท

ข้ึนไป มีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต จากส่ือประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย  ค่าเฉล่ีย () = 2.16 , 2.04 , 1.63  ตามลาํดบั 

 เม่ือพิจารณาเป็นรายประเภทส่ือ พบวา่ ทุกกลุ่มรายไดส่้วนใหญ่ ไดแ้ก่ ไม่เกิน 10,000 บาท, 10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บ. และ40, 001 บ. ข้ึนไป มี

ความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต จากส่ือประเภทวิทยุ มากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก ค่าเฉล่ีย ()= 3.22 , 3.05 , 2.73, 2.50 ตามลาํดบั ยกเวน้ 
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กลุ่มรายได ้30,001 - 40,000 บ. มีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต จากส่ือประเภทต่างๆ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย สามอนัดบัแรก

ไดแ้ก่  ป้ายโฆษณากลางแจง้ ( = 2.42) หนงัสือพิมพ ์( = 2.26,S.D.=1.13) และวทิย ุ( = 2.26,S.D.=1.09) ตามลาํดบั  

 

ตารางที ่9  แสดงค่าเฉล่ียความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต  จากส่ือประเภทต่างๆ จาํแนกตามระดบัการศึกษา  
 

ประเภทส่ือต่างๆ 
ตํ่ากวา่ปริญญาตรี (n=159)            ปริญญาตรี (n=228)               สูงกวา่ปริญญาตรี (n=13) 

Mean S.D.    ระดบั Mean S.D.    ระดบั Mean S.D.    ระดบั 

1.วทิย ุ 3.08 1.18 ปานกลาง 3.07 1.16 ปานกลาง 2.46 1.33 นอ้ย 

2.หนงัสือพิมพ ์ 2.80 1.30 ปานกลาง 2.84 1.13 ปานกลาง 2.77 1.74 ปานกลาง 

3.ป้ายโฆษณากลางแจง้ 2.97 1.04 ปานกลาง 2.84 1.00 ปานกลาง 2.69 1.49 ปานกลาง 

4.ฝ่ายแนะแนวของวทิยาลยัฯ 2.58 1.13 ปานกลาง 2.28 1.00 นอ้ย 2.08 1.12 นอ้ย 

5.โบรชวัร์ แผน่พบั ใบปลิว 2.44 1.06 นอ้ย 2.18 1.06 นอ้ย 2.23 1.24 นอ้ย 

6.กิจกรรมของทางวทิยาลยัฯ 2.48 1.08 นอ้ย 2.29 0.99 นอ้ย 2.08 0.86 นอ้ย 

7.อินเตอร์เน็ต 2.54 1.37 ปานกลาง 2.70 1.29 ปานกลาง 1.92 1.50 นอ้ย 

8.ขอ้ความ SMS 2.16 1.22 นอ้ย 1.84 1.03 นอ้ย 1.15 0.38 นอ้ยท่ีสุด 

ความถ่ีโดยเฉล่ีย 2.63 0.91 ปานกลาง 2.50 0.77 ปานกลาง 2.17 0.89 นอ้ย 
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 จากตารางท่ี 9 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี มีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต จากส่ือประเภทต่างๆ โดยรวม

อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 2.63) เม่ือพิจารณาความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารจาํแนกตามประเภทส่ือต่างๆ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย สามอนัดบัแรกไดแ้ก่ วิทย ุ

( = 3.08)   ป้ายโฆษณากลางแจง้ ( = 2.97) และหนงัสือพิมพ ์( = 2.80) ตามลาํดบั 

 กลุ่มตวัอยา่งระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์ ศูนยฯ์ภูเก็ต จากส่ือประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 

2.50) เม่ือพิจารณาความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารจาํแนกตามประเภทส่ือต่างๆ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย สามอนัดบัแรกไดแ้ก่ วิทยุ ( = 3.08)   หนงัสือพิมพ ์

( = 2.84, S.D.=1.13) และป้ายโฆษณากลางแจง้ ( = 2.84, S.D.=1.00)  ตามลาํดบั  

 กลุ่มตวัอยา่งระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต จากส่ือประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย ( = 

2.17) เม่ือพิจารณาความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารจาํแนกตามประเภทส่ือต่างๆ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย สามอนัดบัแรกไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์( = 2.77) ป้าย

โฆษณากลางแจง้ ( = 2.69) และวทิย ุ( = 2.46) ตามลาํดบั  
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ตารางที ่10  แสดงค่าเฉล่ียความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต จากส่ือประเภทต่างๆ จาํแนกตามท่ีพกัอาศยั   
 

ประเภทส่ือต่างๆ 

 อาํเภอเมือง (n=240)  อาํเภอกระทู ้(n=60)  อาํเภอถลาง (n=100) 

Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั 

1.วทิย ุ 2.69 1.09 ปานกลาง 4.20 0.58 ปานกลาง 3.23 1.15 ปานกลาง 

2.หนงัสือพิมพ ์ 2.67 0.91 ปานกลาง 4.22 0.72 ปานกลาง 2.36 1.49 ปานกลาง 

3.ป้ายโฆษณากลางแจง้ 2.70 0.97 ปานกลาง 3.65 0.69 ปานกลาง 2.88 1.16 ปานกลาง 

4.ฝ่ายแนะแนวของวทิยาลยัฯ 2.32 0.94 นอ้ย 2.95 0.70 นอ้ย 2.24 1.39 นอ้ย 

5.โบรชวัร์ แผน่พบั ใบปลิว 2.31 0.97 นอ้ย 2.47 0.97 นอ้ย 2.11 1.33 นอ้ย 

6.กิจกรรมของทางวทิยาลยัฯ 2.46 0.87 นอ้ย 1.93 1.04 นอ้ย 2.36 1.29 นอ้ย 

7.อินเตอร์เน็ต 2.57 1.05 ปานกลาง 2.50 1.58 ปานกลาง 2.77 1.73 ปานกลาง 

8.ขอ้ความ SMS 1.99 0.95 นอ้ย 1.60 0.96 นอ้ย 2.05 1.47 นอ้ย 

ความถ่ีโดยเฉล่ีย 2.46 0.69 นอ้ย 2.94 0.64 ปานกลาง 2.50 1.14 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 10 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูใ่นอาํเภอเมือง มีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวทิยาลยัราชพฤกษ ์จากส่ือประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย ( = 

2.46) เม่ือพิจารณาความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารจากส่ือประเภทต่างๆ เป็นรายประเภทโดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย สามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ป้ายโฆษณากลางแจง้ 

( = 2.70) วทิย ุ( = 2.69) และหนงัสือพิมพ ์( = 2.67) ตามลาํดบั  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูใ่นอาํเภอกระทู ้ มีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์จากส่ือประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ( = 2.94) เม่ือ

พิจารณาความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารจากส่ือประเภทต่างๆ เป็นรายประเภทโดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย สามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์( = 4.22) วิทยุ ( 

= 4.20) และป้ายโฆษณากลางแจง้ ( = 3.65) ตามลาํดบั  



45 
 

 
 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูใ่นอาํเภอถลาง  มีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์จากส่ือประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ( = 2.50) เม่ือ

พิจารณาความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารจากส่ือประเภทต่างๆ เป็นรายประเภทโดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย สามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ วิทยุ ( = 3.23) ป้ายโฆษณา

กลางแจง้ ( = 2.88) และอินเตอร์เน็ต ( = 2.77) ตามลาํดบั  
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4.4  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลกัษณ์ของวทิยาลยัราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเกต็ 
  

ตารางที่ 11  แสดงค่าเฉล่ียการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ ศูนยฯ์ภูเก็ต ของกลุ่มตวัอย่าง 

(n=400) 
 

ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต Mean S.D. แปลผล อนัดบั 

1. ดา้นความมีช่ือเสียง 3.37 0.70 ปานกลาง 3 

2. ดา้นการผลิตบณัฑิต 3.48 0.76 ปานกลาง 2 

3. ดา้นงานวิจยั 2.21 0.71 นอ้ย 6 

4. ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันะธรรม 3.14 0.63 ปานกลาง 4 

5. ดา้นบริการวชิาการ 3.04 0.65 ปานกลาง 5 

6. ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 3.67 0.92 มาก 1 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 3.15     0.55    ปานกลาง 

   

จากตารางท่ี 11 การรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.15)   

 เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ( 

= 3.67)   รองลงมาคือ ดา้นการผลิตบณัฑิต ( = 3.48) ดา้นความมีช่ือเสียง ( = 3.37) ดา้นทาํนุบาํรุง

ศิลปะและวฒันธรรม ( = 3.14) ดา้นบริการวิชาการ ( = 3.04) และดา้นงานวิจยั ( = 2.21) 

ตามลาํดบั  

 

ตารางที ่12  แสดงค่าเฉล่ียการรับรู้ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ของกลุ่มตวัอยา่ง ดา้น

ความมีช่ือเสียง (n=400) 
 

ภาพลกัษณ์ดา้นความมีช่ือเสียง Mean S.D. ระดบั 

1. การยอมรับและเป็นท่ีรู้จกัของสังคม 3.62 0.81  มาก 

2. สภาพแวดลอ้มเหมาะสมกบัการเรียน 3.37 0.85 ปานกลาง 

3. สถานท่ีตั้งมีความเหมาะสม อยูใ่จกลางเมืองภูเก็ตเดินทางสะดวก 3.28 0.94 ปานกลาง 

4. บรรยากาศของวทิยาลยัมีความอบอุ่นและเอ้ืออาทร 3.21 0.85 ปานกลาง 

5. การจดักิจกรรมดา้นต่างๆ สู่สาธารณะชนอยา่งต่อเน่ือง 3.25 0.89 ปานกลาง 

6. ศูนยฯ์ภูเก็ต เป็นสถาบนัแห่งการเรียนรู้ยคุใหม่ 3.47 0.85 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 3.37  0.77       ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 12 การรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ของกลุ่มตวัอยา่ง ดา้น

ความมีช่ือเสียง พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.37)  เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละ

ดา้นพบวา่  ประเด็นท่ีไดค้่าเฉล่ียสูงสุด คือ การยอมรับและเป็นท่ีรู้จกัของสังคม ( = 3.62) รองลงมา

คือ  ศูนยฯ์ภูเก็ต เป็นสถาบนัแห่งการเรียนรู้ยคุใหม่ ( = 3.47)  สภาพแวดลอ้มเหมาะสมกบัการเรียน 

( = 3.37) สถานท่ีตั้งมีความเหมาะสม อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตเดินทางสะดวก ( = 3.28) การจดั

กิจกรรมดา้นต่างๆ สู่สาธารณะชนอย่างต่อเน่ือง ( = 3.25) บรรยากาศของวิทยาลยัมีความอบอุ่น

และเอ้ืออาทร ( = 3.21) ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่13  แสดงค่าเฉล่ียการรับรู้ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ของกลุ่มตวัอยา่ง  

ดา้นการผลิตบณัฑิต (n=400) 
 

ภาพลกัษณ์ดา้นการผลิตบณัฑิต Mean S.D. ระดบั 

1. บณัฑิตท่ีจบมีคุณภาพ สู้งาน ทาํงานไดแ้ละเป็นท่ียอมรับของสังคม 3.55 0.82 มาก 

2. บณัฑิตมีทกัษะ สามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัชีวิตประจาํวนั 3.46 0.90 ปานกลาง 

3. นกัศึกษาวทิยาลยัฯศูนยฯ์ภูเก็ต ไม่สร้างปัญหาใหส้ังคม 3.41 0.89 ปานกลาง 

4. หลกัสูตรท่ีเปิดสอนมีความโดดเด่นสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

ของตลาด 3.50 0.85 มาก 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 3.48 0.76 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 13 การรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ของกลุ่มตวัอยา่ง ดา้น

การผลิตบณัฑิต พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.48)  เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละ

ดา้นพบวา่  ประเด็นท่ีไดค้่าเฉล่ียสูงสุด คือ บณัฑิตท่ีจบมีคุณภาพ สู้งาน ทาํงานไดแ้ละเป็นท่ียอมรับ

ของสังคม ( = 3.55) รองลงมาคือ หลกัสูตรท่ีเปิดสอนมีความโดดเด่นสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของตลาด ( = 3.50) บณัฑิตมีทกัษะ สามารถนาํความรู้ไปประยุกตใ์ชก้บัชีวิตประจาํวนั ( = 3.46) 

นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ไม่สร้างปัญหาใหส้ังคม ( = 3.41) ตามลาํดบั 
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ตารางที ่14  แสดงค่าเฉล่ียการรับรู้ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ของกลุ่มตวัอยา่ง   

ดา้นงานวจิยั (n=400) 
 

ภาพลกัษณ์ดา้นงานวจิยั Mean S.D. ระดบั 

1. วทิยาลยัฯศูนยฯภูเก็ต มีผลงานวจิยัสู่สาธารณะชน 2.21 0.74 นอ้ย 

2. มีผลงานวจิยัท่ีสามารถนาํไปใชแ้กปั้ญหาและเกิด 

ประโยชน์แก่สังคม 2.21 0.81 

 

นอ้ย 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 2.21 0.71 นอ้ย 

 

จากตารางท่ี 14 การรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ของกลุ่มตวัอยา่ง ดา้น

งานวิจยั พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย ( = 2.21) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้นพบวา่ มี

ผลงานวจิยัท่ีสามารถนาํไปใชแ้กปั้ญหาและเกิดประโยชน์แก่สังคม ( = 2.21, S.D.= 0.81) และดา้น

วิทยาลยัฯศูนยฯภูเก็ต มีผลงานวิจยัสู่สาธารณะชน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ ( = 2.21, S.D.= 0.74) 

ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่15  แสดงค่าเฉล่ียการรับรู้ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ของกลุ่มตวัอยา่ง  

ดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม (n=400) 
 

ภาพลกัษณ์ดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม Mean S.D. แปลผล 

1. วทิยาลยัมีการดาํเนินกิจกรรมดา้นการทนุบาํรุงศิลปะ

และวฒันธรรม 3.07 0.84 

 

ปานกลาง 

2. ส่งเสริมสนบัสนุนประชาชน ใหมี้ส่วนร่วมในการ

ทนุบาํรุงฯ 3.22 0.66 

 

ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 3.14 0.63 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 15 การรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ของกลุ่มตวัอยา่ง ดา้น

การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.14) เม่ือพิจารณา

รายละเอียดในแต่ละดา้น ประเด็นท่ีไดค้่าเฉล่ียสูงสุด คือ ส่งเสริมสนบัสนุนประชาชน ให้มีส่วนร่วม

ในการทนุบาํรุงฯ ( = 3.22) และวิทยาลยัมีการดาํเนินกิจกรรมด้านการทนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันธรรม ( = 3.07) ตามลาํดบั  
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ตารางที ่16  แสดงค่าเฉล่ียการรับรู้ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ของกลุ่มตวัอยา่ง  

ดา้นบริการวชิาการ (n=400) 
 

ภาพลกัษณ์ดา้นบริการวชิาการ    Mean    S.D. แปผล 

1. การจดักิจกรรมเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมอาชีพใหก้บัชุมชน 3.09 0.75 ปานกลาง 

2. การมีส่วนร่วมรณรงคใ์นการพฒันาสังคม 3.05 0.77 ปานกลาง 

3. บุคคลากรวทิยาลยัมีบทบาทในการบริการกบัชุมชน 2.99 0.74 ปานกลาง 

4. ใหบ้ริการวชิาการท่ีดีมีคุณภาพแก่สังคมและชุมชนอยา่ง

ต่อเน่ือง 3.02 0.78 

 

ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 3.04    0.65 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 16 การรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ของกลุ่มตวัอยา่ง ดา้น

บริการวิชาการ พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.04) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละ

ดา้น ประเด็นท่ีไดค้่าเฉล่ียสูงสุด คือ การจดักิจกรรมเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมอาชีพให้กบัชุมชน 

( = 3.09) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมรณรงคใ์นการพฒันาสังคม ( = 3.05) ให้บริการวิชาการท่ีดี

มีคุณภาพแก่สังคมและชุมชนอยา่งต่อเน่ือง ( = 3.02) บุคคลากรวทิยาลยัมีบทบาทในการบริการกบั

ชุมชน ( = 2.99) ตามลาํดบั     
 

ตารางที ่17  แสดงค่าเฉล่ียการรับรู้ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ของกลุ่มตวัอยา่ง  

ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ (n=400) 

 

จากตารางท่ี 17 การรับรู้ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศนูยฯ์ภูเก็ต ในมุมมองของ

ประชาชนจงัหวดัภูเก็ต ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 

3.67) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้นพบวา่ ผูส้าํเร็จการศึกษาเป็นบญัฑิตนกัปฏิบติัท่ีสู้งาน 

สร้างงานทาํงานได ้( = 3.69) ผูส้าํเร็จการศึกษา เป็นบญัฑิตท่ีมีประสิทธิภาพไดรั้บการยอมรับจาก

สังคม (=3.67)    

ภาพลกัษณ์ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะเฉพาะ    Mean S.D. ระดบั  

1. ผูส้าํเร็จการศึกษา เป็นบญัฑิตนกัปฏิบติัท่ีสู้งาน สร้างงาน 

ทาํงานได ้ 3.69 0.91 

 

มาก 

2. ผูส้าํเร็จการศึกษา เป็นบญัฑิตท่ีมีประสิทธิภาพไดรั้บการ

ยอมรับจากสังคม 3.64 1.00 

 

มาก 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 3.67 0.92  มาก  
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4.5 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเกต็ จําแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา และที่

พกัอาศัย 
 

ตารางที ่18  แสดงค่าเฉล่ียการรับรู้ภาพลกัษณ์ของวทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามเพศ  
 

ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต 

                  ชาย (n=184)  หญิง (n=216) 

  Mean S.D. ระดบั     Mean S.D. ระดบั 

1. ดา้นความมีช่ือเสียง 3.37 0.67 ปานกลาง 3.36 0.73 ปานกลาง 

2. ดา้นการผลิตบณัฑิต 3.49 0.71 ปานกลาง 3.47 0.80 ปานกลาง 

3. ดา้นงานวิจยั 2.21 0.72 นอ้ย 2.20 0.69 นอ้ย 

4. ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันะธรรม 3.11 0.67 ปานกลาง 3.17 0.60 ปานกลาง 

5. ดา้นบริการวชิาการ 3.04 0.65 ปานกลาง 3.04 0.65 ปานกลาง 

6. ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 3.60 0.91 มาก 3.72 0.92 มาก 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 3.14 0.55 ปานกลาง      3.16 0.56 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 18 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเพศชาย รับรู้ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.14) เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ( =3.60) รองลงมาคือ ดา้นการผลิตบณัฑิต ( =3.49) ดา้นความมีช่ือเสียง ( =3.37) ดา้น

ทะนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม ( =3.11) ดา้นบริการวชิาการ ( =3.04) และดา้นงานวจิยั ( =2.21) ตามลาํดบั 
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 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเพศหญิง รับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.16) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ( =3.72) รองลงมาคือ ด้านการผลิตบณัฑิต ( =3.47) ด้านความมีช่ือเสียง ( =3.36) ด้านทะนุบาํรุง

ศิลปะวฒันธรรม ( =3.17) ดา้นบริการวชิาการ ( =3.04) และดา้นงานวจิยั ( =2.20) ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่19  แสดงค่าเฉล่ียการรับรู้ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามอาย ุ
 

ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ 

ศูนยฯ์ภูเกต็ 

ไม่เกิน  25  ปี (n=188)    25 – 30 ปี (n=145)  36 – 45 ปี (n=49)  46 ปี ข้ีนไป (n=18) 

Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั 

1. ดา้นความมีช่ือเสียง 3.41 0.68 ปานกลาง 3.33 0.67 ปานกลาง 3.28 0.82 ปานกลาง 3.50 0.87 มาก 

2. ดา้นการผลิตบณัฑิต 3.52 0.80 มาก 3.42 0.72 ปานกลาง 3.52 0.77 มาก 3.39 0.69 ปานกลาง 

3. ดา้นงานวิจยั 2.20 0.77 นอ้ย 2.15 0.59 นอ้ย 2.36 0.69 นอ้ย 2.36 0.84 นอ้ย 

4. ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันะธรรม 3.07 0.68 ปานกลาง 3.19 0.54 ปานกลาง 3.26 0.59 ปานกลาง 3.19 0.88 ปานกลาง 

5. ดา้นบริการวิชาการ 3.07 0.69 ปานกลาง 3.04 0.52 ปานกลาง 2.84 0.74 ปานกลาง 3.17 0.77 ปานกลาง 

6. ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 3.59 0.92 มาก 3.54 0.89 มาก 4.13 0.85 มาก 4.17 0.77 มาก 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 3.14 0.61 ปานกลาง 3.11 0.48 ปานกลาง 3.23 0.50 ปานกลาง 3.30 0.67 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 19 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุไม่เกิน 25 ปี รับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.14) เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ( =3.59) รองลงมาคือ ดา้นการผลิตบณัฑิต ( =3.52) ดา้นความมีช่ือเสียง ( =3.41) 

ดา้นบริการวชิาการ ( =3.07, S.D.= 0.69) ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม ( =3.07, S.D.= 0.68) และดา้นงานวจิยั ( =2.20) ตามลาํดบั 
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 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ25 – 30 ปี รับรู้ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ( =3.54) รองลงมาคือ ด้านการผลิตบณัฑิต ( =3.42) ด้านความมีช่ือเสียง ( =3.33) ด้านทะนุบาํรุง

ศิลปะวฒันธรรม ( =3.19) ดา้นบริการวชิาการ ( =3.04) และดา้นงานวจิยั ( =2.15) ตามลาํดบั 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ36 – 45 ปี รับรู้ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.23) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ี

มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ( =4.13) รองลงมาคือ ด้านการผลิตบณัฑิต ( =3.42) ด้านความมีช่ือเสียง ( =3.28) ด้านทะนุบาํรุง

ศิลปะวฒันธรรม ( =3.26) ดา้นบริการวชิาการ ( =2.84) และดา้นงานวจิยั ( =2.36) ตามลาํดบั   

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ46 ปี ข้ีนไป รับรู้ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.30) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้น

ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ( =4.17) รองลงมาคือ ด้านความมีช่ือเสียง ( =3.50) ด้านการผลิตบณัฑิต ( =3.39) ด้านทะนุบาํรุง

ศิลปะวฒันธรรม ( =3.19) ดา้นบริการวชิาการ ( =3.17) และดา้นงานวจิยั ( =2.36) ตามลาํดบั 
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ตารางที ่20   แสดงค่าเฉล่ียการรับรู้ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามอาชีพ 
 

ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ 

ศูนยฯ์ภูเก็ต 

ขา้ราชการ / 

รัฐวสิาหกิจ (n=33) 

  พนกังานบริษทัเอกชน 

(n=137) 

 นกัเรียน / นกัศึกษา 

(n=159) 

 ประกอบธุรกิจส่วนตวั  

(n=71) 

Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั 

1. ดา้นความมีช่ือเสียง 3.61 0.71 มาก 3.36 0.69 ปานกลาง 3.37 0.71 ปานกลาง 3.26 0.70 ปานกลาง 

2. ดา้นการผลิตบณัฑิต 3.55 0.70 มาก 3.54 0.72 มาก 3.48 0.82 ปานกลาง 3.32 0.73 ปานกลาง 

3. ดา้นงานวิจยั 2.41 0.84 นอ้ย 2.15 0.61 นอ้ย 2.23 0.75 นอ้ย 2.18 0.72 นอ้ย 

4. ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันะธรรม 3.35 0.64 ปานกลาง 3.07 0.57 ปานกลาง 3.11 0.67 ปานกลาง 3.27 0.64 ปานกลาง 

5. ดา้นบริการวชิาการ 3.24 0.90 ปานกลาง 3.01 0.56 ปานกลาง 3.05 0.64 ปานกลาง 2.96 0.69 ปานกลาง 

6. ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 3.92 0.79 มาก 3.57 0.85 มาก 3.65 0.96 มาก 3.75 1.00 มาก 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 3.35 0.61 ปานกลาง 3.12 0.49 ปานกลาง 3.15 0.60 ปานกลาง 3.12 0.53 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 20 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพเป็นขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ รับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 

3.35) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ( =3.92) รองลงมาคือ ดา้นความมีช่ือเสียง ( =3.61) ดา้นการผลิต

บณัฑิต ( =3.55) ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม ( =3.35) ดา้นบริการวชิาการ ( =3.24) และดา้นงานวจิยั ( =2.41) ตามลาํดบั 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน รับรู้ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.12) เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ( =3.57) รองลงมาคือ ดา้นการผลิตบณัฑิต ( =3.54) ดา้นความมีช่ือเสียง ( =3.36) ดา้น

ทะนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม ( =3.07) ดา้นบริการวชิาการ ( =3.01) และดา้นงานวจิยั ( =2.15) ตามลาํดบั 
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 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา รับรู้ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.15) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ( =3.65) รองลงมาคือ ดา้นการผลิตบณัฑิต ( =3.48) ดา้นความมีช่ือเสียง ( =3.37) ดา้นทะนุบาํรุง

ศิลปะวฒันธรรม ( =3.11) ดา้นบริการวชิาการ ( =3.05) และดา้นงานวจิยั ( =2.23) ตามลาํดบั 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั รับรู้ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.12) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ( =3.75) รองลงมาคือ ดา้นการผลิตบณัฑิต ( =3.32) ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม ( =3.27) ดา้น

ความมีช่ือเสียง ( =3.26) ดา้นบริการวชิาการ ( =2.96) และดา้นงานวจิยั ( =2.18) ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่21  แสดงค่าเฉล่ียการรับรู้ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามรายได ้
 

ประเภทส่ือต่างๆ 

              ไม่เกิน 10,000  บ. 

                    (n=170) 

     10,001 - 20,000 

บาท (n=172) 

                20,001 - 30,000 บ. 

                       (n=33) 

30,001 - 40,000 บ. 

(n=19) 

             40,001 บ. ข้ึนไป 

                      (n=6) 

Mean     S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั Mean  S.D. ระดบั        Mean S.D. ระดบั 

1. ดา้นความมีช่ือเสียง 3.39 0.71 ปานกลาง 3.34 0.69 ปานกลาง 3.28 0.65 ปานกลาง 3.40 0.78 ปานกลาง 3.75 0.94 มาก 

2. ดา้นการผลิตบณัฑิต 3.51 0.83 มาก 3.43 0.70 ปานกลาง 3.52 0.71 มาก 3.49 0.81 ปานกลาง 3.75 0.42 มาก 

3. ดา้นงานวจิยั 2.21 0.80 นอ้ย 2.16 0.57 นอ้ย 2.26 0.73 นอ้ย 2.32 0.80 นอ้ย 2.92 0.66 ปานกลาง 

4. ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันะธรรม 3.13 0.71 ปานกลาง 3.10 0.53 ปานกลาง 3.27 0.64 ปานกลาง 3.21 0.67 ปานกลาง 3.83 0.68 มาก 

5. ดา้นบริการวชิาการ 3.09 0.70 ปานกลาง 2.99 0.57 ปานกลาง 3.08 0.44 ปานกลาง 2.72 0.91 ปานกลาง 3.67 0.44 มาก 

6. ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 3.61 0.97 มาก 3.56 0.84 มาก 4.11 0.85 มาก 4.18 0.92 มาก 4.33 0.52 มาก 

ความถ่ีโดยเฉล่ีย 3.15 0.64 ปานกลาง 3.10 0.47 ปานกลาง 3.25 0.44 ปานกลาง 3.22 0.56 ปานกลาง 3.71 0.45 มาก 
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จากตารางท่ี 21 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน รับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 

3.15) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ( =3.61) รองลงมาคือ ดา้นการผลิตบณัฑิต ( =3.51) ดา้นความมี

ช่ือเสียง ( =3.39) ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม ( =3.13) ดา้นบริการวชิาการ ( =3.09) และดา้นงานวจิยั ( =2.21) ตามลาํดบั 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายได ้10,001 - 20,000 บาทต่อเดือน  รับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.10) เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้น  พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ( =3.56) รองลงมาคือ ดา้นการผลิตบณัฑิต ( =3.43) ดา้นความมีช่ือเสียง ( =3.34) 

ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม ( =3.10) ดา้นบริการวชิาการ ( =2.99) และดา้นงานวจิยั ( =2.16) ตามลาํดบั 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายได ้30,001 - 40,000 บาทต่อเดือน รับรู้ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.25) เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ( =4.11) รองลงมาคือ ดา้นการผลิตบณัฑิต ( =3.52) ดา้นความมีช่ือเสียง ( =3.28) ดา้น

ทะนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม ( =3.27) ดา้นบริการวชิาการ ( =3.08) และดา้นงานวจิยั ( =2.26) ตามลาํดบั 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายได ้20,001 - 30,000 บาทต่อเดือน รับรู้ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.22) เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ( =4.18) รองลงมาคือ ดา้นการผลิตบณัฑิต ( =3.49) ดา้นความมีช่ือเสียง ( =3.40) ดา้น

ทะนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม ( =3.21) ดา้นบริการวชิาการ ( =2.72) และดา้นงานวจิยั ( =2.32) ตามลาํดบั 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายได ้40,001 บ. ข้ึนไปต่อเดือน รับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.71) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  

พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ( =4.33) รองลงมาคือ ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม ( =3.83) ดา้นความมีช่ือเสียง ( =3.75, S.D.= 

0.94) ดา้นการผลิตบณัฑิต ( =3.75, S.D.= 0.42) ดา้นบริการวชิาการ ( =3.67) และดา้นงานวจิยั ( =2.92) ตามลาํดบั 
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ตารางที ่22  แสดงค่าเฉล่ียการรับรู้ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต 

           ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

                (n=159) 

 ปริญญาตรี 

(n=228) 

             สูงกวา่ปริญญาตรี 

         (n=13) 

Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั 

1. ดา้นความมีช่ือเสียง 3.59 0.84 มาก 3.38 0.69 ปานกลาง 3.29 0.62 ปานกลาง 

2. ดา้นการผลิตบณัฑิต 3.45 0.91 ปานกลาง 3.48 0.75 ปานกลาง 3.37 0.50 ปานกลาง 

3. ดา้นงานวิจยั 2.28 0.82 นอ้ย 2.17 0.62 นอ้ย 2.08 0.57 นอ้ย 

4. ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันะธรรม 3.14 0.88 ปานกลาง 3.09 0.56 ปานกลาง 3.15 0.43 ปานกลาง 

5. ดา้นบริการวชิาการ 3.66 1.02 มาก 3.00 0.55 ปานกลาง 2.98 0.59 ปานกลาง 

6. ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 3.27 0.83 ปานกลาง 3.67 0.85 มาก 4.08 0.64 มาก 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 3.18 0.68 ปานกลาง 3.13 0.46 ปานกลาง 3.16 0.30 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 22 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาตํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี รับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.18) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นบริการวิชาการ ( =3.66) รองลงมาคือ ดา้นความมีช่ือเสียง ( =3.59) ดา้นการผลิตบณัฑิต ( =3.45) 

ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ( =3.27) ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม ( =3.14) และดา้นงานวจิยั ( =2.28) ตามลาํดบั 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาระดบัปริญญาตรี รับรู้ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.13) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ( =3.67) รองลงมาคือ ดา้นการผลิตบณัฑิต ( =3.48) ดา้นความมีช่ือเสียง ( =3.38) ดา้นทะนุบาํรุง

ศิลปะวฒันธรรม ( =3.09) ดา้นบริการวชิาการ ( =3.00) และดา้นงานวจิยั ( =2.17) ตามลาํดบั 
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กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี รับรู้ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.16) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ( =4.08) รองลงมาคือ ดา้นการผลิตบณัฑิต ( =3.37) ดา้นความมีช่ือเสียง ( =3.29) ดา้นทะนุบาํรุง

ศิลปะวฒันธรรม ( =3.15) ดา้นบริการวชิาการ ( =2.98) และดา้นงานวจิยั ( =2.08) ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่23  แสดงค่าเฉล่ียการรับรู้ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามท่ีอยูอ่าศยั 

ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต 
อาํเภอเมือง (n=240)  อาํเภอกระทู ้(n=60)     อาํเภอถลาง (n=100)   

Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั  Mean S.D. ระดบั 

1. ดา้นความมีช่ือเสียง 3.17 0.59 ปานกลาง 3.64 0.61 มาก  3.67 0.83 มาก 

2. ดา้นการผลิตบณัฑิต 3.26 0.70 ปานกลาง 3.69 0.70 มาก  3.87 0.74 มาก 

3. ดา้นงานวิจยั 2.05 0.58 นอ้ย 2.18 0.62 นอ้ย  2.62 0.86 ปานกลาง 

4. ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันะธรรม 3.01 0.53 ปานกลาง 3.14 0.53 ปานกลาง  3.46 0.79 ปานกลาง 

5. ดา้นบริการวชิาการ 2.89 0.50 ปานกลาง 3.09 0.32 ปานกลาง  3.35 0.93 ปานกลาง 

6. ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 3.60 0.98 มาก 3.28 0.61 ปานกลาง  4.05 0.79 มาก 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 3.00 0.44 ปานกลาง 3.17 0.38 ปานกลาง  3.50 0.70 มาก 

 

 จากตารางท่ี 23 พบวา่ กลุ่มตวัอย่างท่ีอาศยัอยูใ่นอาํเภอเมือง รับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.00) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ( =3.60) รองลงมาคือ ดา้นการผลิตบณัฑิต ( =3.26) ดา้นความมีช่ือเสียง ( 

=3.17) ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม ( =3.01) ดา้นบริการวชิาการ ( =2.89) และดา้นงานวจิยั ( =2.05) ตามลาํดบั 
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 กลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูใ่นอาํเภอกระทู ้รับรู้ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.17) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการผลิตบณัฑิต ( =3.69) ดา้นความมีช่ือเสียง ( =3.64) ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ( =3.28) รองลงมาคือ ดา้นทะนุบาํรุง

ศิลปะวฒันธรรม ( =3.14) ดา้นบริการวชิาการ ( =3.09) และดา้นงานวจิยั ( =2.18) ตามลาํดบั 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูใ่นอาํเภอถลาง รับรู้ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.50) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้น

ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ( =4.05) รองลงมาคือ ดา้นการผลิตบณัฑิต ( =3.87) ดา้นความมีช่ือเสียง ( =3.67) ดา้นทะนุบาํรุง

ศิลปะวฒันธรรม ( =3.46) ดา้นบริการวชิาการ ( =3.35) และดา้นงานวจิยั ( =2.62) ตามลาํดบั
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4.6  ผลการทดสอบสมมติฐาน ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ภาพลักษณ์วิทยาลัย

ราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จําแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับ

การศึกษา และทีพ่กัอาศัย 
 

ตารางที่ 24  แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างดา้นเพศท่ีมีการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราช

พฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ตในดา้นต่างๆ  
 

ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ 

ศูนยฯ์ ภูเก็ต 

ชาย หญิง 
t P 

Mean S.D. Mean S.D. 

1. ดา้นความมีช่ือเสียง 3.37 0.67 3.36 0.73 0.204 0.839 

2. ดา้นการผลิตบณัฑิต 3.49 0.71 3.47 0.80 0.285 0.776 

3. ดา้นงานวิจยั 3.21 0.72 3.20 0.70 0.218 0.827 

4. ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันะธรรม 3.11 0.67 3.17 0.60 -1.022 0.307 

5. ดา้นบริการวชิาการ 3.04 0.65 3.04 0.65 -0.044 0.965 

6. ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 3.60 0.91 3.72 0.92 -1.296 0.196 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 3.31 0.55 3.32 0.58 -0.156 0.876 

 

 จากตารางท่ี 24 พบวา่ เพศชายและเพศหญิงมีการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์

ภูเก็ต ไม่แตกต่างกนั ในทุกๆดา้น 
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ตารางที ่ 25  แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างดา้นอายุท่ีมีการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราช

พฤกษ ์ศูนยฯ์ ภูเก็ตในดา้นต่างๆ  
 

ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์

ศูนยฯ์ ภูเก็ต 

แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F P 

1. ดา้นความมีช่ือเสียง ระหวา่งกลุ่ม 3 1.25 0.42 0.844 0.470 

 

ภายในกลุ่ม 396 195.81 0.49 

  

 

รวม 399 197.06 

   2. ดา้นการผลิตบณัฑิต ระหวา่งกลุ่ม 3 1.06 0.35 0.612 0.608 

 

ภายในกลุ่ม 396 229.01 0.58 

  

 

รวม 399 230.07 

   3. ดา้นงานวิจยั ระหวา่งกลุ่ม 3 1.98 0.66 1.334 0.263 

 

ภายในกลุ่ม 396 196.33 0.50 

  

 

รวม 399 198.32 

   4. ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันะธรรม ระหวา่งกลุ่ม 3 1.98 0.66 1.654 0.176 

 

ภายในกลุ่ม 396 158.00 0.40 

  

 

รวม 399 159.98 

   5. ดา้นบริการวชิาการ ระหวา่งกลุ่ม 3 2.53 0.84 2.029 0.109 

 

ภายในกลุ่ม 396 164.74 0.42 

  

 

รวม 399 167.27 

   6. ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะ ระหวา่งกลุ่ม 3 18.51 6.17 7.680 0.000* 

 

ภายในกลุ่ม 396 318.10 0.80 

  

 

รวม 399 336.61 

   ค่าเฉล่ียโดยรวม ระหวา่งกลุ่ม 3 0.90 0.30 0.982 0.401 

 

ภายในกลุ่ม 396 121.41 0.31 

  

 

รวม 399 122.32 

   * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 25 พบว่า อายุท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ 

ภูเก็ต แตกต่างกนัในดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงไดท้ดสอบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวธีิ Least Singnificant Difference (LSD) ปรากฎผลดงัตารางท่ี 24  
 

ตารางที่ 26  แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของอายุท่ีมีการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราช

พฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ในดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ  
 

ระดบัการศึกษา 
Mean 

 

ไม่เกิน  25  ปี 25 - 30 ปี 
36 - 45 

ปี 

46 ปี  

ข้ีนไป 

3.59 3.54 4.13 4.17 

ไม่เกิน  25  ปี 3.59         - 0.05 -0.54* -0.58* 

25 - 30 ปี 3.54 

 

        - -0.59* -0.63* 

36 - 45 ปี 4.13  

 

- 0.04 

46 ปี ข้ีนไป 4.17  
 

 - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 จากตารางท่ี 26  เม่ือทดสอบความแตกต่างการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์

ภูเก็ต ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ จาํแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มอายุต่างๆ มี การรับรู้

แตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีจาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีอายุ 36-45 ปี ( =4.13) รับรู้

ภาพลกัษณ์ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะสูงกวา่กลุ่มท่ีมีอายุไม่เกิน 25 ปี ( =3.59) และอายุ 25-

30 ปี (=3.54)  กลุ่มท่ีมีอายุเกิน 46 ปีข้ึนไป ( =4.17) รับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะสูงกวา่กลุ่มท่ีมีอายไุม่เกิน 25 ปี ( =3.59) และอาย ุ25-30 ปี (=3.54) 
 

ตารางที่ 27  แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างดา้นอาชีพท่ีมีการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราช

พฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ตในดา้นต่างๆ  

ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์

ศูนยฯ์ภูเก็ต 

แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F P 

1. ดา้นความมีช่ือเสียง ระหวา่งกลุ่ม 3 2.87 0.96 1.948 0.121 

 

ภายในกลุ่ม 396 194.20 0.49 

  

 

รวม 399 197.06 

   2. ดา้นการผลิตบณัฑิต ระหวา่งกลุ่ม 3 2.53 0.84 1.469 0.222 

 

ภายในกลุ่ม 396 227.54 0.57 

  

 

รวม 399 230.07 
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ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์

ศูนยฯ์ภูเก็ต 

แหล่งความ

แปรปรวน 

df SS MS F P 

3. ดา้นงานวิจยั ระหวา่งกลุ่ม 3 1.89 0.63 1.271 0.284 

 

ภายในกลุ่ม 396 196.43 0.50 

  

 

รวม 399 198.32 

   4. ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันะธรรม 

ระหวา่งกลุ่ม 3 3.46 1.15 2.914 0.034* 

ภายในกลุ่ม 396 156.53 0.40 

  

 

รวม 399 159.98 

   5. ดา้นบริการวชิาการ ระหวา่งกลุ่ม 3 1.86 0.62 1.484 0.218 

 

ภายในกลุ่ม 396 165.41 0.42 

  

 

รวม 399 167.27 

   6. ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะ ระหวา่งกลุ่ม 3 4.05 1.35 1.606 0.187 

 

ภายในกลุ่ม 396 332.56 0.84 

  

 

รวม 399 336.61 

   ค่าเฉล่ียโดยรวม ระหวา่งกลุ่ม 3 1.51 0.50 1.649 0.178 

 

ภายในกลุ่ม 396 120.81 0.31 

  

 

รวม 399 122.32 

   * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 27 พบวา่ อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ 

ภูเก็ต ดา้นต่างๆ แตกต่างกนัในดา้นทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันะธรรม อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 

0.05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวิธี Least Singnificant Difference (LSD) ปรากฎผล

ดงัตารางท่ี 26 
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ตารางที ่28  แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างดา้นอาชีพ ท่ีมีการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราช

พฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ในดา้นทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันะธรรม  
 

ระดบัการศึกษา Mean 

ขา้ราชการ / 

รัฐวสิาหกิจ 

พนกังาน

บริษทัเอกชน 

นกัเรียน / 

นกัศึกษา 

ประกอบ

ธุรกิจส่วนตวั 

3.35 3.07 3.11 3.27 

ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ 3.35 - 0.28* 0.24 0.08 

พนกังานบริษทัเอกชน 3.07 

 

- -0.04 -0.20* 

นกัเรียน / นกัศึกษา 3.11 

 

            - -0.16 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั 3.27 

 

 

 

- 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 จากตารางท่ี 28 เม่ือทดสอบความแตกต่างการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ 

ภูเก็ต ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันะธรรม จาํแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มอาชีพต่างๆ มี

การรับรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีจาํนวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มข้าราชการ / 

รัฐวสิาหกิจ ( =3.35) รับรู้ภาพลกักษณ์ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันะธรรม สูงกวา่กลุ่มพนกังาน

บริษทัเอกชน ( =3.07) กลุ่มประกอบธุรกิจส่วนตวั ( =3.27) รับรู้ภาพลกักษณ์ดา้นทะนุบาํรุง

ศิลปะและวฒันะธรรม สูงกวา่กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน ( =3.07)  

 

ตารางที ่29  แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ดา้นรายไดท่ี้มีการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราช

พฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ตในดา้นต่างๆ 
  

การรับรู้ข่าวสารวทิยาลยัราช

พฤกษ ์ประเภทต่างๆ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F P 

1. ดา้นความมีช่ือเสียง ระหวา่งกลุ่ม 4 1.30 0.33 0.656 0.623 

 

ภายในกลุ่ม 395 195.76 0.50 

  

 

รวม 399 197.06 

   2. ดา้นการผลิตบณัฑิต ระหวา่งกลุ่ม 4 0.95 0.24 0.408 0.803 

 

ภายในกลุ่ม 395 229.12 0.58 

  

 

รวม 399 230.07 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 
 

การรับรู้ข่าวสารวทิยาลยัราช

พฤกษ ์ประเภทต่างๆ 

แหล่งความ

แปรปรวน 

df SS MS F P 

3. ดา้นงานวิจยั ระหวา่งกลุ่ม 4 3.67 0.92 1.860 0.117 

 

ภายในกลุ่ม 395 194.65 0.49 

  

 

รวม 399 198.32 

   4. ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันะธรรม ระหวา่งกลุ่ม 4 3.80 0.95 2.403 0.049* 

 

ภายในกลุ่ม 395 156.18 0.40 

  

 

รวม 399 159.98 

   5. ดา้นบริการวชิาการ ระหวา่งกลุ่ม 4 5.05 1.26 3.073 0.016* 

 

ภายในกลุ่ม 395 162.22 0.41 

  

 

รวม 399 167.27 

   6. ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะ ระหวา่งกลุ่ม 4 16.83 4.21 5.197 0.000* 

 

ภายในกลุ่ม 395 319.78 0.81 

  

 

รวม 399 336.61 

   ค่าเฉล่ียโดยรวม ระหวา่งกลุ่ม 4 2.77 0.69 2.286 0.060 

 

ภายในกลุ่ม 395 119.55 0.30 

  

 

รวม 399 122.32 

   * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 จากตารางท่ี 29 พบวา่ รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ 

ภูเก็ต ดา้นต่างๆ แตกต่างกนัในดา้นดา้นทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันะธรรม ดา้นบริการวิชาการ และ

ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นราย

คู่ ดว้ยวธีิ Least Singnificant Difference (LSD) ปรากฎผลดงัตารางท่ี 28-30 
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ตารางที ่30  แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของรายได ้ท่ีมีการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราช

พฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ในดา้นทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันะธรรม 
 

ระดบัการศึกษา 
Mean 

 

ไม่เกิน  

10,000   

บาท 

10,001 - 

20,000 

บาท 

20,001 - 

30,000 

บาท 

30,001- 

40,000 

บาท 

40,001 บาท  

ข้ึนไป 

3.13 3.10 3.27 3.21 3.83 

ไม่เกิน  10,000  บาท 3.13 - 0.03 -0.14 -0.08 -0.70* 

10,001 - 20,000 บาท 3.10 

 

- -0.17 -0.11 -0.73* 

20,001 - 30,000 บาท 3.27  

 

- 0.06   -0.56* 

30,001 – 40,000 บาท 3.21  
 

 - -0.62* 

40,001 บาท  ข้ึนไป 3.83  
 

 
 - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 จากตารางท่ี 30 เม่ือทดสอบความแตกต่างการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์

ภูเก็ต ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันะธรรม จาํแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มรายไดต่้างๆ มี 

การรับรู้แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีจาํนวน 4 คู่ ได้แก่ กลุ่มท่ีมีรายได ้40,001 

บาท ข้ึนไป ( =3.83) รับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันะธรรมสูงกวา่กลุ่มท่ีมีรายได้

ไม่เกิน 10,000 บาท ( =3.13)  กลุ่มท่ีมีรายได ้10,001 - 20,000 บาท ( =3.10) กลุ่มท่ีมีรายได ้

20,001 - 30,000 บาท ( =3.27) และกลุ่มท่ีมีรายได ้30,001 – 40,000 บาท ( =3.21)  
 

ตารางที ่31  แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของรายได ้ท่ีมีการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราช

พฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ใน ดา้นบริการวชิาการ 

ระดบัการศึกษา 
Mean 

 

ไม่เกิน  10,000   

บาท 

10,001 - 

20,000 

บาท 

20,001 - 

30,000 

บาท 

30,001- 

40,000 

บาท 

40,001 บาท  

ข้ึนไป 

3.09 2.99 3.08 2.72 3.67 

ไม่เกิน  10,000  บาท 3.09 - 0.10 0.01 0.37* -0.58* 

10,001 - 20,000 บาท 2.99 

 

- -0.09 0.27 -0.68* 

20,001 - 30,000 บาท 3.08  

 

- 0.36   -0.59* 

30,001 – 40,000 บาท 2.72    - -0.95* 

40,001 บาท  ข้ึนไป 3.67     - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 



66 

 

 
 

 จากตารางท่ี 31 เม่ือทดสอบความแตกต่างการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์

ภูเก็ต ดา้นบริการวิชาการ จาํแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มรายไดต่้างๆ มี การรับรู้แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีจาํนวน 5 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีรายได ้40,001 บาท  ข้ึนไป ( 

=3.67) รับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นบริการวิชาการสูงกวา่กลุ่มท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท ( =3.09)  

กลุ่มท่ีมีรายได ้10,001 - 20,000 บาท ( =2.99) กลุ่มท่ีมีรายได ้20,001 - 30,000 บาท ( =3.08) 

กลุ่มท่ีมีรายได ้30,001 – 40,000 บาท ( =3.67) และกลุ่มท่ีมีรายได ้ไม่เกิน 10,000 บาท ( =3.09)  

รับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นบริการวชิาการสูงกวา่กลุ่มท่ีมีรายได ้30,001- 40,000 บาท ( =3.72)  

 

ตารางที ่32  แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของรายได ้ท่ีมีการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราช

พฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ในดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 
 

ระดบัการศึกษา 
Mean 

 

ไม่เกิน  

10,000   

บาท 

10,001 - 

20,000 

บาท 

20,001 - 

30,000 

บาท 

30,001- 

40,000 

บาท 

40,001 บาท  

ข้ึนไป 

3.61 3.56 4.11 4.18 4.33 

ไม่เกิน  10,000  บาท 3.61 - 0.05 -0.50* -0.57* -0.72 

10,001 - 20,000 บาท 3.56 

 

- -0.55* -0.62* -0.77* 

20,001 - 30,000 บาท 4.11  

 

- -0.07    -0.22 

30,001 – 40,000 บาท 4.18  
 

 -  -0.15 

40,001 บาท  ข้ึนไป 4.33  
 

 
 - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 จากตารางท่ี 32 เม่ือทดสอบความแตกต่างการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์

ภูเก็ต ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ จาํแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มรายไดต่้างๆ มี การ

รับรู้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีจาํนวน 5 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 10,000 

บาท ( =3.61)  รับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความแป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตํ่ากว่ากลุ่มท่ีมีรายได ้20,001 - 

30,000 บาท ( =4.11) และกลุ่มท่ีมีรายได ้30,001 – 40,000 บาท ( =4.18)  กลุ่มท่ีมีรายได ้10,001 

- 20,000 บาท ( =3.56) รับรู้ภาพลักษณ์ด้านความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตํ่ากว่ากลุ่มท่ีมีรายได ้

20,001 - 30,000 บาท ( =4.11) กลุ่มท่ีมีรายได ้30,001 – 40,000 บาท ( =4.18) และกลุ่มท่ีมี

รายได ้40,001 บาท  ข้ึนไป  
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ตารางที่ 33  แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างดา้นระดบัการศึกษาท่ีมีการรับรู้ภาพลกัษณ์

วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ตในดา้นต่างๆ  

ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์

ศูนยฯ์ภูเก็ต 

แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F P 

1. ดา้นความมีช่ือเสียง ระหวา่งกลุ่ม 2 0.10 0.05 0.096 0.908 

 

ภายในกลุ่ม 397 196.96 0.50 

  

 

รวม 399 197.06 

   2. ดา้นการผลิตบณัฑิต ระหวา่งกลุ่ม 2 0.17 0.09 0.150 0.861 

 

ภายในกลุ่ม 397 229.90 0.58 

  

 

รวม 399 230.07 

   3. ดา้นงานวิจยั ระหวา่งกลุ่ม 2 1.32 0.66 1.334 0.265 

 

ภายในกลุ่ม 397 197.00 0.50 

  

 

รวม 399 198.32 

   4. ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันะธรรม ระหวา่งกลุ่ม 2 1.86 0.93 2.336 0.098 

 

ภายในกลุ่ม 397 158.12 0.40 

  

 

รวม 399 159.98 

   5. ดา้นบริการวชิาการ ระหวา่งกลุ่ม 2 0.78 0.39 0.935 0.393 

 

ภายในกลุ่ม 397 166.48 0.42 

  

 

รวม 399 167.27 

   6. ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะ ระหวา่งกลุ่ม 2 2.41 1.21 1.433 0.240 

 

ภายในกลุ่ม 397 334.20 0.84 

  

 

รวม 399 336.61 

   ค่าเฉล่ียโดยรวม ระหวา่งกลุ่ม 2 0.21 0.10 0.333 0.717 

 

ภายในกลุ่ม 397 122.11 0.31 

  

 

รวม 399 122.32 

    

 จากตารางท่ี 33 พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ วิทยาลยัราช

พฤกษ ์ศูนยฯ์ ภูเก็ตไม่แตกต่างกนั ในทุกๆดา้น 
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ตารางที ่34  แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ดา้นท่ีพกัอาศยัท่ีมีการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยั

ราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ตในดา้นต่างๆ  

การรับรู้ข่าวสารวทิยาลยัราช

พฤกษ ์ประเภทต่างๆ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F P 

1. ดา้นความมีช่ือเสียง ระหวา่งกลุ่ม 2 23.41 11.70 26.758 0.000* 

 

ภายในกลุ่ม 397 173.65 0.44 

  

 

รวม 399 197.06 

   2. ดา้นการผลิตบณัฑิต ระหวา่งกลุ่ม 2 29.34 14.67 29.016 0.000* 

 

ภายในกลุ่ม 397 200.73 0.51 

  

 

รวม 399 230.07 

   3. ดา้นงานวิจยั ระหวา่งกลุ่ม 2 22.91 11.46 25.929 0.000* 

 

ภายในกลุ่ม 397 175.41 0.44 

  

 

รวม 399 198.32 

   4. ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันะธรรม ระหวา่งกลุ่ม 2 14.14 7.07 19.239 0.000* 

 

ภายในกลุ่ม 397 145.85 0.37 

  

 

รวม 399 159.98 

   5. ดา้นบริการวชิาการ ระหวา่งกลุ่ม 2 15.10 7.55 19.703 0.000* 

 

ภายในกลุ่ม 397 152.16 0.38 

  

 

รวม 399 167.27 

   6. ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะ ระหวา่งกลุ่ม 2 24.13 12.07 15.328 0.000* 

 

ภายในกลุ่ม 397 312.48 0.79 

  

 

รวม 399 336.61 

   ค่าเฉล่ียโดยรวม ระหวา่งกลุ่ม 2 18.09 9.04 34.449 0.000* 

 

ภายในกลุ่ม 397 104.23 0.26 

  

 

รวม 399 122.3171 

   * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 34 พบว่า ท่ีพกัอาศยัท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์

ศูนยฯ์ ภูเก็ต แตกต่างกนัในทุกๆดา้น อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่าง

เป็นรายคู่ ดว้ยวธีิ Least Singnificant Difference (LSD) ปรากฎผลดงัตารางท่ี 33  
 

ตารางที ่35  แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างดา้นท่ีพกัอาศยัท่ีมีการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยั

ราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ในดา้นความมีช่ือเสียง 
 

ระดบัการศึกษา        Mean 
อาํเภอเมือง อาํเภอกระทู ้ อาํเภอถลาง 

3.17 3.64 3.67 

อาํเภอเมือง 3.17            - -0.47* -0.50* 

อาํเภอกระทู ้ 3.64 
 

- -0.03* 

อาํเภอถลาง 3.67 
 

            - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 จากตารางท่ี 35  เม่ือทดสอบความแตกต่างการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์

ภูเก็ต ด้านความมีช่ือเสียง จาํแนกตามรายได้เป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มท่ีอยู่อาศยัต่างๆ มี การรับรู้

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีจาํนวน 3 คู่ ได้แก่ อาํเภอกระทู้ (=3.64) รับรู้

ภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงสูงกว่าอาํเภอเมือง (=3.17) และอาํเภอถลาง (=3.67) รับรู้

ภาพลกัษณ์ดา้นความมีช่ือเสียงสูงกวา่อาํเภอเมือง (=3.17) และอาํเภอกระทู ้(=3.64) 

 

ตารางที ่36  แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของท่ีพกัอาศยัท่ีมีการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยั

ราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ในดา้นการผลิตบณัฑิต 
 

ระดบัการศึกษา        Mean 
อาํเภอเมือง อาํเภอกระทู ้ อาํเภอถลาง 

3.26 3.69 3.87 

อาํเภอเมือง 3.26            - -0.43* -0.61* 

อาํเภอกระทู ้ 3.69 

 

- -0.18 

อาํเภอถลาง 3.87 

 

            - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  

 จากตารางท่ี 36 เม่ือทดสอบความแตกต่างการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์

ภูเก็ต ด้านการผลิตบณัฑิต จาํแนกตามรายได้เป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มท่ีอยู่อาศยัต่างๆ มี การรับรู้

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีจาํนวน 2 คู่ ได้แก่ อาํเภอเมือง (=3.26) รับรู้

ภาพลกัษณ์ดา้นการผลิตบณัฑิตตํ่ากวา่อาํเภอกระทู ้(=3.69) และอาํเภอถลาง (=3.87)  
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ตารางที ่37  แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างดา้นท่ีพกัอาศยัท่ีมีการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยั

ราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ในดา้นงานวจิยั 
 

ระดบัการศึกษา     Mean 
อาํเภอเมือง อาํเภอกระทู ้ อาํเภอถลาง 

2.05 2.18 2.62 

อาํเภอเมือง 2.05            - -0.13 -0.57* 

อาํเภอกระทู ้ 2.18 

 

- -0.44* 

อาํเภอถลาง 2.62 

 

            - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  

 จากตารางท่ี 37 เม่ือทดสอบความแตกต่างการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์

ภูเก็ต ดา้นงานวิจยั จาํแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มท่ีอยูอ่าศยัต่างๆ มี การรับรู้แตกต่างกนั

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีจาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ อาํเภอถลาง (=2.62) รับรู้ภาพลกัษณ์ดา้น

งานวจิยัสูงกวา่อาํเภอเมือง (=2.05) และอาํเภอกระทู ้(=2.18)  

 

ตารางที ่38  แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างดา้นท่ีพกัอาศยั ท่ีมีการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยั

ราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ ภูเก็ต ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันะธรรม 
 

ระดบัการศึกษา     Mean 
อาํเภอเมือง อาํเภอกระทู ้ อาํเภอถลาง 

3.01 3.14 3.46 

อาํเภอเมือง 3.01            - -0.13 -0.45* 

อาํเภอกระทู ้ 3.14 

 

- -0.32* 

อาํเภอถลาง 3.46 

 

            - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  

 จากตารางท่ี 38 เม่ือทดสอบความแตกต่างการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์

ภูเก็ต ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันะธรรม จาํแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มท่ีอยูอ่าศยัต่างๆ 

มี การรับรู้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีจาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ อาํเภอถลาง (=3.46) 

รับรู้ภาพลักษณ์ด้านทะนะบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมสูงกว่าสูงกว่าอาํเภอเมือง (=3.01) และ

อาํเภอกระทู ้(=3.14)  
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ตารางที ่39  แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างดา้นท่ีพกัอาศยัท่ีมีการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยั

ราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ดา้นบริการวชิาการ 
 

ระดบัการศึกษา     Mean 
อาํเภอเมือง อาํเภอกระทู ้ อาํเภอถลาง 

2.89 3.09 3.35 

อาํเภอเมือง 2.89            - -0.20* -0.46* 

อาํเภอกระทู ้ 3.09 

 

- -0.26* 

อาํเภอถลาง 3.35 

 

            - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  

 จากตารางท่ี 39 เม่ือทดสอบความแตกต่างการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนยฯ์

ภูเก็ต ดา้นบริการวิชาการ จาํแนกตามท่ีพกัอาศยัเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มท่ีอยู่อาศยัต่างๆ มีการรับรู้

แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีจาํนวน 3 คู่ ได้แก่ อาํเภอถลาง (=3.35) รับรู้

ภาพลกัษณ์ด้านบริการวิชาการสูงกว่าสูงกว่าอาํเภอเมือง (=2.89) และอาํเภอกระทู้ (=3.09) 

อาํเภอกระทู ้(=3.09) รับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นบริการวชิาการสูงกวา่สูงกวา่อาํเภอเมือง (=2.89) 

 

ตารางที ่40  แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างดา้นท่ีพกัอาศยัท่ีมีการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยั

ราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 
 

ระดบัการศึกษา     Mean 
อาํเภอเมือง อาํเภอกระทู ้ อาํเภอถลาง 

3.60 3.28 4.05 

อาํเภอเมือง 3.60            - -0.32* -0.45* 

อาํเภอกระทู ้ 3.28 

 

- -0.77* 

อาํเภอถลาง 4.05 

 

            - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  

 จากตารางท่ี 40 เม่ือทดสอบความแตกต่างการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนยฯ์

ภูเก็ต ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ จาํแนกตามท่ีพกัอาศยัเป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มท่ีอยูอ่าศยัต่างๆ มี

การรับรู้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีจาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก่ อาํเภอถลาง (=4.05) รับรู้

ภาพลกัษณ์ด้านความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะสูงกว่าสูงกว่าอาํเภอเมือง (=3.60) และอาํเภอกระทู ้

(=3.28) อาํเภอเมือง (=3.60) รับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะสูงกวา่สูงกวา่อาํเภอ

กระทู ้(=3.28)  
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ตารางที ่41  แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างดา้นท่ีพกัอาศยั ท่ีมีการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยั

ราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ ภูเก็ต ดา้นภาพลกัษณ์โดยรวม 
 

ระดบัการศึกษา     Mean 
อาํเภอเมือง อาํเภอกระทู ้ อาํเภอถลาง 

3.00 3.17 3.50 

อาํเภอเมือง 3.00            - -0.17* -0.50* 

อาํเภอกระทู ้ 3.17 
 

- -0.33* 

อาํเภอถลาง 3.50 
 

            - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  

 จากตารางท่ี 41 เม่ือทดสอบความแตกต่างการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนยฯ์

ภูเก็ต ดา้นภาพลกัษณ์โดยรวม จาํแนกตามท่ีพกัอาศยัเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มท่ีอยู่อาศยัต่างๆ มีการ

รับรู้แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีจาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก่ อาํเภอถลาง (=3.50) รับรู้

ภาพลกัษณ์โดยรวมสูงกวา่อาํเภอกระทู ้(=3.17) และอาํเภอเมือง (=3.00) อาํเภอกระทู ้(=3.17) 

รับรู้ภาพลกัษณ์โดยรวมสูงกวา่อาํเภอเมือง (=3.00)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 งานวิจยัเร่ือง ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ์  ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้งวิทยาลยัเทคโนโลยี

ภูเก็ต ในมุมมองของประชาชนจงัหวดัภูเก็ต เป็นงานวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดย

กาํหนดเป็นวตัถุประสงคข์องการวจิยัได ้2 ขอ้ ดงัน้ี 

 1. เพื่อศึกษาความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนย ์ศูนยภู์เก็ต จากส่ือประเภท

ต่างๆ ของประชาชนจงัหวดัภูเก็ต จาํแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ด้าน เพศ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายได ้อายแุละท่ีพกัอาศยั 

 2. เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยภู์เก็ต ของประชาชนจงัหวดัภูเก็ต 

จาํแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ดา้น เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้อายแุละท่ีพกัอาศยั 
 

 การกาํหนดสมมติฐานการวจิยั 

 ประชากรท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได ้การศึกษาและท่ีพกั

อาศยัต่างกนั มีการรับรู้ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยภู์เก็ต แตกต่างกนั   
 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัภูเก็ต  ปัจจุบนัมีจาํนวน 

ประชากรจาํนวน 345,067 คน (การปกครองจังหวดัภูเก็ต ณ ธันวาคม 2553. เข้าถึงได้ใน

http://www2.ect.go.th. คน้เม่ือ 20 กุมภาพนัธ์ 2555) ซ่ึงแบ่งเป็น 3 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองจงัหวดั

ภูเก็ต อาํเภอถลาง และอาํเภอกะทู  ้การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยการใช้ตารางสําเร็จรูปของ 

Taro Yamane ท่ีระดบัค่าคลาดเคล่ือนท่ี 5% จะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 คน การวิจยัคร้ังน้ี 

ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญหรือตามความสะดวก (Accidental Sampling or Convenience 

Sampling)   
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด โดยในส่วนของขอ้คาํถามมี

ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) และเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ

แบบสอบถาม ทาํการทดสอบกบักลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 ชุด วิเคราะห์โดยหา

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟามีค่าเท่ากบั 0.929  เน้ือหาของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

 

http://www2.ect.go.th/about.php?Province=phuket&SiteMenuID=2381
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ตอนท่ี 1  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา รายได ้และท่ี

พกัอาศยั แบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด (Close Ended) ใหเ้ลือกตอบจาํนวน 6 ขอ้             

 ตอนท่ี 2  การรับรู้ข่าวสารดา้นจากวิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนยภู์เก็ต ไดแ้ก่ ความถ่ีในการรับ

ขอ้มูลข่าวสาร เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

 ตอนท่ี 3  ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ ศูนยภู์เก็ต ในมุมมองของกลุ่มตวัอยา่ง มีหัวขอ้

ใหญ่ทั้งหมด 6 หัวขอ้ ได้แก่ ด้านความมีช่ือเสียง การผลิตบณัฑิต ด้านงานวิจยั การทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม การบริการวิชาการแก่สังคม และความเป็นเอกลกัษณะเฉพาะ แบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale)  
  

 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ตามแต่ละขั้นตอนต่อไปน้ี 

 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 ขอ้ 1-6 มี

ลกัษณะ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ใชว้ิธีการหาค่าความถ่ี (Frequency) แลว้สรุปออ

มาเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 

 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นความถ่ีท่ีไดรั้บจากส่ือประเภทต่างๆ จากแบบสอบถามตอนท่ี 2 

มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีทั้งหมด 8 ขอ้ ใชว้ิธีหาค่าเฉล่ีย (Mean) 

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)   

 3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านความถ่ีท่ีได้รับจากส่ือประเภทต่างๆ จาํแนกตามข้อมูล

ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา และท่ีพกัอาศยั ใช้วิธีหาค่าเฉล่ียแบบ

จาํแนกสองทาง (Compare Mean) ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 

 4. การวิเคราะห์ขอ้มูล ภาพลกัษณ์ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยภู์เก็ต ในมุมมองของกลุ่ม

ตวัอยา่งในแบบสอบถามตอนท่ี 3 ไดแ้ก่ ดา้นความมีช่ือเสียง การผลิตบณัฑิต ดา้นงานวิจยั การทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรม การบริการวิชาการแก่สังคม และความเป็นเอกลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงเป็นการ

ประเมินระดบัความสําคญัของแต่ละปัจจยั แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) ใช้วิธีหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D) มี

ทั้งหมด 20 ขอ้   

 5. การวิเคราะห์ขอ้มูล ภาพลกัษณ์ของวิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนยภู์เก็ต ในมุมมองของกลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได ้การศึกษา และท่ีพกัอาศยั 

ใชว้ธีิหาค่าเฉล่ียแบบจาํแนกสองทาง (Compare Mean) ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 

 6. ผลการทดสอบสมมติฐาน ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ภาพลกัษณ์

วิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนยภ์ูเก็ต จาํแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได ้

ระดบัการศึกษา และท่ีพกัอาศยั ใชส้ถิติอนุมาน ไดแ้ก่สถิติ (t-test) และวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน
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ทางเดียว (One – way Analysis of Variance) และการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธี Least Singnificant 

Difference (LSD)   

 

5.1 สรุปผลการวจัิย 
 

 ผลการวจิยัเร่ือง ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้งวิทยาลยัเทคโนโลยี

ภูเก็ต ในมุมมองของประชาชนจงัหวดัภูเก็ต ผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัตามวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐาน

การวจิยั มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

 1. ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 

 ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ีคือ ชาวจงัหวดัภูเก็ต อาศยัอยู่ใน 3 อาํเภอได้แก่ อาํเภอเมือง 

อาํเภอกระทู ้และอาํเภอถลาง การเก็บรวบรวมขอ้มูลประชากรท่ีตกเป็นกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 

คน พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี และ 25 - 30 ปี มีอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา

และพนกังานบริษทัเอกชน รายได ้10,001-20,000 บาท และ ไม่เกิน 10,000 บาท ตามลาํดบั ระดบั

การศึกษาปริญญาตรี และส่วนใหญ่พกัอาศยัอยูใ่นอาํเภอเมืองภูเก็ต  

 2. ความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยภู์เก็ต จากส่ือประเภทต่างๆ โดยรวม

อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารจากส่ือประเภทต่างๆ ของวิทยาลยัราช

พฤกษ ์ศูนยภู์เก็ต โดยเรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย สามอนัดบัแรกไดแ้ก่ วิทยุ ป้ายโฆษณา

กลางแจง้ และหนงัสือพิมพ ์ตามลาํดบั  

  2.1 ความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ ภูเก็ต จากส่ือประเภท

ต่างๆ ของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเพศชาย มีความถ่ีในการรับรู้

ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนยภู์เก็ต จากส่ือประเภทต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ

พิจารณาความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารจาํแนกตามประเภทส่ือต่างๆ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไป

นอ้ย สามอนัดบัแรกไดแ้ก่ วทิย ุ หนงัสือพิมพ ์ และป้ายโฆษณากลางแจง้ ตามลาํดบั กลุ่มตวัอยา่งท่ี

เป็นเพศหญิง มีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต จากส่ือประเภทต่างๆ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารจาํแนกตามประเภทส่ือต่างๆ 

โดยเรียงลาํดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย สามอันดับแรกได้แก่ วิทยุ ป้ายโฆษณากลางแจ้ง และ

หนงัสือพิมพ ์ตามลาํดบั 

 2.2 ความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ ภูเก็ต จากส่ือประเภท

ต่างๆ ของประชาชนจงัหวดัภูเก็ต จาํแนกตามอายุ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุไม่เกิน 25 ปี  มีความถ่ี

ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต จากส่ือประเภทต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดบัปาน

กลาง เม่ือพิจารณาความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารจากส่ือประเภทต่างๆ เป็นรายประเภทโดยเรียงลาํดบั
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ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย สามอนัดบัแรก ได้แก่  วิทยุ ป้ายโฆษณากลางแจง้ และอินเตอร์เน็ต 

ตามลาํดบั กลุ่มอาย ุ25 - 30 ปี มีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์จากส่ือประเภทต่างๆ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลา  เม่ือพิจารณาความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารจากส่ือประเภทต่างๆ เป็นราย

ประเภทโดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย สามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์และป้าย

โฆษณากลางแจง้ ตามลาํดบั กลุ่มอายุ 36 - 45 ปี  มีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์

จากส่ือประเภทต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารจากส่ือ

ประเภทต่างๆ เป็นรายประเภทโดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย สามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ วิทย ุ

ป้ายโฆษณากลางแจ้ง และหนังสือพิมพ์ ตามลาํดบั กลุ่มอายุ 46 ปีข้ึนไป มีความถ่ีในการรับรู้

ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์จากส่ือประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาความถ่ีใน

การรับรู้ข่าวสารจากส่ือประเภทต่างๆ เป็นรายประเภทโดยเรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ีย สามอนัดบัแรก 

ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์ป้ายโฆษณากลางแจง้ และ วทิย ุตามลาํดบั  

 2.3 ความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ ภูเก็ต จากส่ือประเภท

ต่างๆ ของประชาชนจงัหวดัภูเก็ต จาํแนกตามอาชีพ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพเป็นขา้ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ   มีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนยฯ์ภูเก็ต จากส่ือประเภทต่างๆ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารจาํแนกตามประเภทส่ือต่างๆ 

โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย สามอนัดบัแรกไดแ้ก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุและป้ายโฆษณา

กลางแจง้ ตามลาํดบั พนกังานบริษทัเอกชน รัฐวิสาหกิจ   มีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราช

พฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต จากส่ือประเภทต่างๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาความถ่ีในการ

รับรู้ข่าวสารจาํแนกตามประเภทส่ือต่างๆ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย สามอนัดบัแรก

ไดแ้ก่ วิทยุ ป้ายโฆษณากลางแจง้ และหนงัสือพิมพ ์ตามลาํดบั นกัเรียน/นกัศึกษา  มีความถ่ีในการ

รับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนยฯ์ภูเก็ต จากส่ือประเภทต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 

พิจารณาความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารจาํแนกตามประเภทส่ือต่างๆ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไป

นอ้ย สามอนัดบัแรกไดแ้ก่ วทิย ุป้ายโฆษณากลางแจง้และหนงัสือพิมพ ์ตามลาํดบั ผูป้ระกอบธุรกิจ

ส่วนตวั  มีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์จากส่ือประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง เม่ือพิจารณาความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารจาํแนกตามประเภทส่ือต่างๆ โดยเรียงลาํดับ

ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย สามอนัดับแรกได้แก่ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และ ป้ายโฆษณากลางแจ้ง 

ตามลาํดบั  

  2.4 ความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ ภูเก็ต จากส่ือประเภท

ต่างๆ ของประชาชนจงัหวดัภูเก็ต จาํแนกตามรายได ้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 10,000 

บาท และ 10,001-20,000 บาท มีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนยฯ์ภูเก็ต จากส่ือ
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ประเภทต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ 30,001-40,000 บาท , 

20,001-30,000 บาท และ 40,001 บาทข้ึนไป มีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์

ภูเก็ต จากส่ือประเภทต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายประเภทส่ือ พบว่า ทุก

กลุ่มรายไดส่้วนใหญ่ ไดแ้ก่ ไม่เกิน 10,000  บาท, 10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บ. และ

40,001 บ. ข้ึนไป มีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต จากส่ือประเภทวิทย ุ

มากท่ีสุดเป็นอนัดับแรก ยกเวน้ กลุ่มรายได้ 30,001 - 40,000 บ. มีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสาร

วิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนยฯ์ภูเก็ต จากส่ือประเภทต่างๆ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย สาม

อนัดบัแรกไดแ้ก่  ป้ายโฆษณากลางแจง้ หนงัสือพิมพ ์และวทิย ุตามลาํดบั 

  2.5 ความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ ภูเก็ต จากส่ือประเภท

ต่างๆ ของประชาชนจงัหวดัภูเก็ต จาํแนกตามการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งระดบัการศึกษาตํ่ากวา่

ปริญญาตรี  มีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนยฯ์ภูเก็ต จากส่ือประเภทต่างๆ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารจาํแนกตามประเภทส่ือต่างๆ 

โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย สามอันดับแรกได้แก่ วิทยุ ป้ายโฆษณากลางแจ้งและ

หนงัสือพิมพ ์ ตามลาํดบั กลุ่มตวัอย่างระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสาร

วิทยาลยัราชพฤกษ ์ ศูนยฯ์ภูเก็ต จากส่ือประเภทต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา

ความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารจาํแนกตามประเภทส่ือต่างๆ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย สาม

อนัดบัแรกได้แก่ วิทยุ หนังสือพิมพ์และป้ายโฆษณากลางแจ้ง ตามลาํดบั  กลุ่มตวัอย่างระดับ

การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนยฯ์ภูเก็ต จากส่ือ

ประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารจาํแนกตามประเภท

ส่ือต่างๆโดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย สามอนัดบัแรกไดแ้ก่ หนังสือพิมพ ์ป้ายโฆษณา

กลางแจง้ และวทิย ุตามลาํดบั  

 2.6 ความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ ภูเก็ต จากส่ือประเภท

ต่างๆ ของประชาชนจงัหวดัภูเก็ต จาํแนกตามท่ีพกัอาศยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูใ่นอาํเภอ

เมือง  มีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ์ จากส่ือประเภทต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดบั

นอ้ย  เม่ือพิจารณาความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารจากส่ือประเภทต่างๆ เป็นรายประเภทโดยเรียงลาํดบั

ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย สามอนัดับแรก ได้แก่ ป้ายโฆษณากลางแจง้ วิทยุ และหนังสือพิมพ ์

ตามลาํดบั  กลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูใ่นอาํเภอกระทู ้ มีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์

จากส่ือประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารจากส่ือ

ประเภทต่างๆ เป็นรายประเภทโดยเรียงลาํดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย สามอนัดับแรก ได้แก่ 

หนงัสือพิมพ ์ วิทยุ และป้ายโฆษณากลางแจง้ ตามลาํดบั กลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูใ่นอาํเภอถลาง  มี
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ความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์จากส่ือประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  

เม่ือพิจารณาความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารจากส่ือประเภทต่างๆ เป็นรายประเภทโดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย

จากมากไปนอ้ย สามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ วทิย ุป้ายโฆษณากลางแจง้ และอินเตอร์เน็ต ตามลาํดบั 
 

3. การรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ โดยรวมอยู่

ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านความเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะ รองลงมาคือ ดา้นการผลิตบณัฑิต ดา้นความมีช่ือเสียง ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันธรรม ดา้นบริการวชิาการ และดา้นงานวจิยั ตามลาํดบั  

 3.1 การรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ดา้นความมีช่ือเสียง พบวา่ 

โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้นพบว่า ประเด็นท่ีได้ค่าเฉล่ีย

สูงสุด คือ การยอมรับและเป็นท่ีรู้จกัของสังคม รองลงมาคือ ศูนยฯ์ภูเก็ต เป็นสถาบนัแห่งการเรียนรู้

ยุคใหม่ สภาพแวดล้อมเหมาะสมกบัการเรียน สถานท่ีตั้งมีความเหมาะสม อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ต

เดินทางสะดวก การจดักิจกรรมดา้นต่างๆ สู่สาธารณะชนอย่างต่อเน่ือง บรรยากาศของวิทยาลยัมี

ความอบอุ่นและเอ้ืออาทร ตามลาํดบั 

 3.2 การรับรู้ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ดา้นการผลิตบณัฑิต พบวา่ 

โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้นพบว่า ประเด็นท่ีได้ค่าเฉล่ีย

สูงสุด คือ บัณฑิตท่ีจบมีคุณภาพ สู้งาน ทาํงานได้และเป็นท่ียอมรับของสังคม รองลงมาคือ 

หลกัสูตรท่ีเปิดสอนมีความโดดเด่นสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด บณัฑิตมีทกัษะ สามารถ

นาํความรู้ไปประยุกตใ์ชก้บัชีวิตประจาํวนั นกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ไม่สร้างปัญหา

ใหส้ังคม ตามลาํดบั 

 3.3 การรับรู้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ด้านงานวิจยั พบว่า 

โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า มีผลงานวิจยัท่ีสามารถ

นําไปใช้แก้ปัญหาและเกิดประโยชน์แก่สังคม และด้านวิทยาลัยฯศูนยฯภูเก็ต มีผลงานวิจัยสู่

สาธารณะชน ตามลาํดบั 

 3.4 การรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนยฯ์ภูเก็ต ดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะ

และวฒันธรรม พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้น ประเด็น

ท่ีไดค้่าเฉล่ียสูงสุด คือ ส่งเสริมสนบัสนุนประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการทนุบาํรุงฯ และวิทยาลยัมี

การดาํเนินกิจกรรมดา้นการทนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม ตามลาํดบั  

 3.5 การรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ดา้นบริการวิชาการ พบวา่ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้น ประเด็นท่ีไดค้่าเฉล่ียสูงสุด คือ 

การจดักิจกรรมเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมอาชีพให้กบัชุมชน รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมรณรงค์
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ในการพฒันาสังคม ให้บริการวิชาการท่ีดีมีคุณภาพแก่สังคมและชุมชนอย่างต่อเน่ือง บุคคลากร

วทิยาลยัมีบทบาทในการบริการกบัชุมชน ตามลาํดบั     

 3.6 การรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้นพบว่า ผูส้ําเร็จ

การศึกษาเป็นบญัฑิตนักปฏิบติัท่ีสู้งาน สร้างงานทาํงานได้ ผูส้ําเร็จการศึกษา เป็นบญัฑิตท่ีมี

ประสิทธิภาพไดรั้บการยอมรับจากสังคม  

4. การรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ของประชาชนจงัหวดัภูเก็ต จาํแนก

ตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้การศึกษาและท่ีอยูอ่าศยั  

 4.1 ดา้นเพศ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเพศชาย รับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์

ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้น

ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ รองลงมาคือ ดา้นการผลิตบณัฑิต ดา้นความมีช่ือเสียง ดา้นทะนุบาํรุง

ศิลปะวฒันธรรม ดา้นบริการวิชาการและดา้นงานวิจยั ตามลาํดบั กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเพศหญิง รับรู้

ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  

พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ รองลงมาคือ ดา้นการผลิตบณัฑิต 

ดา้นความมีช่ือเสียง ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม ดา้นบริการวชิาการและดา้นงานวจิยั ตามลาํดบั 

  4.2 ดา้นอาย ุกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุไม่เกิน  25  ปี รับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์

ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 

ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ รองลงมาคือ ดา้นการผลิตบณัฑิต ดา้นความมีช่ือเสียง ดา้นบริการ

วชิาการ ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรมและดา้นงานวิจยั ตามลาํดบั กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 25 – 30 ปี 

รับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้น  พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ รองลงมาคือ ดา้นการผลิต

บณัฑิต ดา้นความมีช่ือเสียง ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม ดา้นบริการวิชาการ และดา้นงานวจิยั 

ตามลาํดบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ36 – 45 ปี รับรู้ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยู่

ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านความเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะ รองลงมาคือ ด้านการผลิตบัณฑิต  ด้านความมีช่ือเสียง ด้านทะนุบํารุง

ศิลปะวฒันธรรม ดา้นบริการวิชาการและดา้นงานวิจยั ตามลาํดบั กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 46 ปี ข้ีนไป 

รับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้น  พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ รองลงมาคือ ดา้นความมี

ช่ือเสียง ดา้นการผลิตบณัฑิต ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม ดา้นบริการวิชาการและดา้นงานวจิยั 

ตามลาํดบั 
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 4.3 ดา้นอาชีพ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพเป็นขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ รับรู้ภาพลกัษณ์

วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้น

ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ รองลงมาคือ ดา้นความมีช่ือเสียง ดา้นการผลิต

บณัฑิต ด้านทะนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม ด้านบริการวิชาการและด้านงานวิจยั ตามลาํดับ กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รับรู้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความ

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ รองลงมาคือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านความมีช่ือเสียง ด้านทะนุบาํรุง

ศิลปะวฒันธรรม ด้านบริการวิชาการ และด้านงานวิจยั ตามลาํดบั กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพเป็น

นกัเรียน/นกัศึกษา รับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ รองลงมา

คือ ดา้นการผลิตบณัฑิต ดา้นความมีช่ือเสียง ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม ดา้นบริการวิชาการ

และดา้นงานวิจยั ตามลาํดบั กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั รับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยั

ราชพฤกษ์ ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า ด้านท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ รองลงมาคือ ดา้นการผลิตบณัฑิต ดา้นทะนุบาํรุง

ศิลปะวฒันธรรม ดา้นความมีช่ือเสียง ดา้นบริการวชิาการและดา้นงานวจิยั ตามลาํดบั 

 4.4 ด้านรายได้ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ไม่เกิน 10,000  บาทต่อเดือน  รับรู้

ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  

พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ รองลงมาคือ ดา้นการผลิตบณัฑิต 

ดา้นความมีช่ือเสียง ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม ดา้นบริการวชิาการและดา้นงานวิจยั ตามลาํดบั 

กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ 10,001 - 20,000 บาทต่อเดือน รับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนยฯ์

ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้น

ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ  รองลงมาคือ ดา้นการผลิตบณัฑิต ดา้นความมีช่ือเสียง ดา้นทะนุบาํรุง

ศิลปะวฒันธรรม ดา้นบริการวิชาการและดา้นงานวิจยั ตามลาํดบั กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายได ้30,001 - 

40,000 บาทต่อเดือน  รับรู้ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ รองลงมา

คือ ดา้นการผลิตบณัฑิต ดา้นความมีช่ือเสียง ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม ดา้นบริการวิชาการ 

และดา้นงานวิจยั ตามลาํดบั กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายได ้20,001 - 30,000 บาทต่อเดือน  รับรู้ภาพลกัษณ์

วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้น

ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ รองลงมาคือ ดา้นการผลิตบณัฑิต ดา้นความมี

ช่ือเสียง ด้านทะนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม ด้านบริการวิชาการ และด้านงานวิจยั ตามลาํดบั กลุ่ม
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ตวัอย่างท่ีมีรายได ้40,001 บ. ข้ึนไปต่อเดือน  รับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนยฯ์ภูเก็ต 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะ รองลงมาคือ ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม ดา้นความมีช่ือเสียง ดา้นการผลิต

บณัฑิต ดา้นบริการวชิาการและดา้นงานวจิยั ตามลาํดบั 

 4.5 ดา้นการศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาตํ่ากว่าระดบัปริญญาตรี รับรู้ภาพลกัษณ์

วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ ดา้น

ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นบริการวชิาการ รองลงมาคือ ดา้นความมีช่ือเสียง ดา้นการผลิตบณัฑิต ดา้น

ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ด้านทะนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรมและด้านงานวิจยั ตามลาํดับ กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีศึกษาระดบัปริญญาตรี รับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะ รองลงมาคือ ดา้นการผลิตบณัฑิต ดา้นความมีช่ือเสียง ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม ดา้น

บริการวิชาการ  และดา้นงานวิจยั ตามลาํดบั กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาสูงกว่าระดบัปริญญาตรี รับรู้

ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านความเป็นเอกลกัษณ์ รองลงมาคือ ดา้นการผลิตบณัฑิต ดา้น

ความมีช่ือเสียง ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม ดา้นบริการวชิาการ และดา้นงานวจิยั ตามลาํดบั 

  4.6 ดา้นท่ีพกัอาศยั กลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูใ่นอาํเภอเมือง รับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยั

ราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ รองลงมาคือ ดา้นการผลิตบณัฑิต ดา้นความมี

ช่ือเสียง ด้านทะนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม ด้านบริการวิชาการและด้านงานวิจยั ตามลาํดบั กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีอาศยัอยู่ในอาํเภอกระทู ้รับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการผลิตบณัฑิต ดา้น

ความมีช่ือเสียง ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ รองลงมาคือ ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม ดา้น

บริการวิชาการและดา้นงานวิจยั ตามลาํดบั กลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูใ่นอาํเภอถลาง รับรู้ภาพลกัษณ์

วิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนยฯ์ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ รองลงมาคือ ดา้นการผลิตบณัฑิต ดา้นความมี

ช่ือเสียง ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม  ดา้นบริการวชิาการและดา้นงานวจิยั ตามลาํดบั 

 5. ผลการทดสอบสมมติฐาน ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ภาพลกัษณ์

วิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนยฯ์ภูเก็ต จาํแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได ้

ระดบัการศึกษา และท่ีพกัอาศยั 
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  5.1 เพศชายและเพศหญิงมีการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ไม่

แตกต่างกนั ในทุกๆดา้น 

  5.2 อายท่ีุแตกต่างกนัมีการรับรู้ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต แตกต่าง

กนัในดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ จึงไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  พบวา่ กลุ่มอายุต่างๆ มี 

การรับรู้แตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีจาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีอายุ 36-45 ปี รับรู้

ภาพลกัษณ์ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะสูงกวา่กลุ่มท่ีมีอายุไม่เกิน 25 ปี และอายุ 25-30 ปี  กลุ่มท่ี

มีอายุเกิน 46 ปีข้ึนไป รับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะสูงกวา่กลุ่มท่ีมีอายุไม่เกิน 25 

ปีและอาย ุ25-30 ปี  

  5.3 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ดา้น

ต่างๆ แตกต่างกนัในด้านทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันะธรรม จึงไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 

พบวา่ กลุ่มอาชีพต่างๆ มีการรับรู้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีจาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ 

กลุ่มขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ รับรู้ภาพลกักษณ์ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันะธรรม สูงกว่ากลุ่ม

พนักงานบริษทัเอกชน กลุ่มประกอบธุรกิจส่วนตวั รับรู้ภาพลักกษณ์ด้านทะนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันะธรรม สูงกวา่กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน  

  5.4 รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ ภูเก็ต ดา้น

ต่างๆ แตกต่างกนัในดา้นทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันะธรรม ดา้นบริการวิชาการ และดา้นความเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะ จึงไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ในดา้นทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันะธรรม 

พบวา่  กลุ่มรายไดต่้างๆ มีการรับรู้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีจาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก่ 

กลุ่มท่ีมีรายได ้40,001 บาท ข้ึนไป รับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันะธรรมสูงกวา่กลุ่ม

ท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท กลุ่มท่ีมีรายได ้10,001 - 20,000 บาท กลุ่มท่ีมีรายได ้20,001 - 30,000 

บาท และกลุ่มท่ีมีรายได ้30,001 – 40,000 บาท ดา้นบริการวิชาการ พบวา่ กลุ่มรายไดต่้างๆ มี การ

รับรู้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีจาํนวน 5 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีรายได ้40,001 บาท  

ข้ึนไป รับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นบริการวิชาการสูงกวา่กลุ่มท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท กลุ่มท่ีมีรายได ้

10,001 - 20,000 บาท กลุ่มท่ีมีรายได ้20,001 - 30,000 บาท กลุ่มท่ีมีรายได ้30,001 – 40,000 บาท 

และกลุ่มท่ีมีรายได ้ไม่เกิน 10,000 บาท รับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นบริการวิชาการสูงกวา่กลุ่มท่ีมีรายได ้

30,001- 40,000 บาท  ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ พบว่า กลุ่มรายไดต่้างๆ มี การรับรู้แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีจาํนวน 5 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท รับรู้

ภาพลกัษณ์ดา้นความแป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตํ่ากวา่กลุ่มท่ีมีรายได ้20,001 - 30,000 บาท และกลุ่มท่ีมี

รายได ้30,001 – 40,000 บาท กลุ่มท่ีมีรายได ้10,001 - 20,000 บาท รับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความเป็น
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เอกลกัษณ์เฉพาะตํ่ากวา่กลุ่มท่ีมีรายได ้20,001 - 30,000 บาท กลุ่มท่ีมีรายได ้30,001 – 40,000 บาท 

และกลุ่มท่ีมีรายได ้40,001 บาท  ข้ึนไป 

  5.5 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ 

ภูเก็ตไม่แตกต่างกนั ในทุกๆดา้น 

  5.6 ท่ีพกัอาศยัท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต 

แตกต่างกนัในทุกๆดา้น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดา้น

ความมีช่ือเสียง พบวา่ กลุ่มท่ีอยูอ่าศยัต่างๆ มี การรับรู้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 มี

จาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก่ อาํเภอกระทู ้ รับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความมีช่ือเสียงสูงกวา่อาํเภอเมืองและอาํเภอ

ถลางรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความมีช่ือเสียงสูงกว่าอาํเภอเมืองและอาํเภอกระทู ้ ดา้นการผลิตบณัฑิต 

พบว่า กลุ่มท่ีอยู่อาศยัต่างๆ มี การรับรู้แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีจาํนวน 2 คู่ 

ได้แก่ อาํเภอเมือง รับรู้ภาพลกัษณ์ด้านการผลิตบณัฑิตตํ่ากว่าอาํเภอกระทู ้และอาํเภอถลาง ด้าน

งานวจิยั พบวา่ กลุ่มท่ีอยูอ่าศยัต่างๆ มี การรับรู้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีจาํนวน 

2 คู่ ได้แก่ อาํเภอถลาง รับรู้ภาพลักษณ์ด้านงานวิจยัสูงกว่าอาํเภอเมืองและอาํเภอกระทู้ ด้าน

ทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันะธรรม พบวา่ กลุ่มท่ีอยูอ่าศยัต่างๆ มี การรับรู้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ี 0.05 มีจาํนวน 2 คู่ ได้แก่ อาํเภอถลาง รับรู้ภาพลักษณ์ด้านทะนะบาํรุงศิลปะและ

วฒันธรรมสูงกว่าสูงกว่าอาํเภอเมืองและอาํเภอกระทู ้ ดา้นบริการวิชาการ พบว่า กลุ่มท่ีอยู่อาศยั

ต่างๆ มีการรับรู้แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีจาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก่ อาํเภอถลางรับรู้

ภาพลักษณ์ด้านบริการวิชาการสูงกว่าสูงกว่าอาํเภอเมืองและอําเภอกระทู้  อาํเภอกระทู้รับรู้

ภาพลกัษณ์ดา้นบริการวิชาการสูงกว่าสูงกว่าอาํเภอเมือง ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ พบว่า 

กลุ่มท่ีอยู่อาศยัต่างๆ มีการรับรู้แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีจาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก่ 

อาํเภอถลาง รับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะสูงกว่าสูงกว่าอาํเภอเมืองและอาํเภอ

กระทู ้ อาํเภอเมือง รับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะสูงกวา่สูงกว่าอาํเภอกระทู ้ ดา้น

ภาพลกัษณ์โดยรวม พบว่า กลุ่มท่ีอยู่อาศยัต่างๆ มีการรับรู้แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 

0.05 มีจาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก่ อาํเภอถลาง รับรู้ภาพลกัษณ์โดยรวมสูงกวา่อาํเภอกระทูแ้ละอาํเภอเมือง 

อาํเภอกระทูรั้บรู้ภาพลกัษณ์โดยรวมสูงกวา่อาํเภอเมือง  
 

5.2 อภิปรายผล 
 

 จากผลการวจิยั ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้งวิทยาลยัเทคโนโลยี

ภูเก็ตในมุมมองของประชาชนจงัหวดัภูเก็ต  พบว่า ความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลยัราชพฤกษ ์

ศูนยฯ์ ภูเก็ต จากส่ือประเภทต่างๆ ของประชาชนจงัหวดัภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดย
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เรียงลาํดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย สามอนัดับแรกได้แก่ วิทยุ ป้ายโฆษณากลางแจ้ง และ

หนงัสือพิมพ ์ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุดจินดา  ดงักอ้ง (2550)  การศึกษาภาพลกัษณ์

ของมหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปางในทศันะของประชาชนในจงัหวดัลาํปาง ผลการศึกษาพบว่า การ

เปิดรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนในจงัหวดัลาํปางเก่ียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปางผ่าน

ส่ือมวลชนมากท่ีสุดคือ ส่ือวทิยกุระจายเสียง และงานวจิยัของ กิตติพงศ ์ผาบุตร การรับรู้ภาพลกัษณ์

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ตามการรับรู้ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายในจงัหวดั

เชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า การเปิดรับขอ้มูลข่าวสารของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ใน

จงัหวดัเชียงใหม่เก่ียวกบัมหาวิทยาลยันอร์ท เชียงใหม่ รู้จกัจากป้ายโฆษณามากท่ีสุด นอกจากน้ียงั

สอดคลอ้งกบั วราภรณ์ ชวพงษ ์ (2548)  ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ตามการรับรู้

ข อ ง ชุ ม ช น ท้ อ ง ถ่ิ น อํ า เ ภ อ ห า ด ใ ห ญ่  ผ ล วิ จั ย พ บ ว่ า  ก า ร รั บ รู้ ข่ า ว ส า ร จ า ก ส่ื อ ข อ ง

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  พบวา่ ร้อยละ 69.5 ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากสถานีวิทยุ ม.อ. FM 88 

MHz รองลงมาเป็น คทัเอาท/์ป้ายผา้ เวบไซต์ แผ่นพบั และโปสเตอร์ ในสัดส่วนใกลเ้คียงกนั คือ 

ร้อยละ 42.2, 39.4, 35.3, 33.0 ตามลาํดบั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยภู์เก็ต มุ่งในการ

ประชาสัมพนัธ์โดยการสร้างการรับรู้แก่สาธารณะชนทั้งในรูปแบบการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ 

ไดแ้ก่ ส่ือวทิย ุหนงัสือพิมพ ์ป้ายโฆษณากลางแจง้ อินเตอร์เน็ต โบรชวัร์ ใบปลิว แผน่ ฝ่ายแนะแนว

ของวิทยาลยัฯ และกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลยัฯ  ท่ีมีส่วนร่วมกบัชุมชนทั้งกิจกรรมบริการวิชาการ

และทะนุบาํรุงศิลปและวฒันธรรม  

 การรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนยฯ์ภูเก็ต พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  

เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ  รองลงมา

คือ ดา้นการผลิตบณัฑิต ดา้นความมีช่ือเสียง ด้านทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม ดา้นบริการ

วชิาการ และดา้นงานวิจยั ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํอธิบายความหมายของ Emma Wood (อา้ง

ถึงใน พชัราภรณ์ เกษะประกร, 2550) ไดใ้ห้คาํนิยามวา่ “ภาพลกัษณ์” ของ องคก์ร เป็นการรับรู้ท่ี

เกิดข้ึนในจิตใจของประชาชนท่ีมีต่อองคก์รโดยประชาชนจะรับรู้จากการสร้างเอกลกัษณ์ (Identity) 

หรือสัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีองค์กรสร้างข้ึนมาในสถานการณ์ต่างๆ และนอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ นุชนารถ อินทโรจน์และคณะ(2553) ภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ธญับุรีในทศันะของประชาชนจงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นดว้ย

อย่างมากต่อภาพลักษณ์ด้านเอกลักษณ์เฉพาะทางในเร่ือง บัณฑิตฯของมหาวิทยาลัยฯ มี

ความสามารถในการนาํความรู้ทางวิชาชีพมาประยุกตใ์ชก้บัการทาํงานและผูป้ระกอบการพึงพอใจ 

ทั้งน้ีเป็นเพราะผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาจากวิทยาลยัราชพฤกษ ์ศุนยฯ์ภูเก็ต เป็นบณัฑิตนกัปฎิบติัท่ีสู้งาน 
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สร้างงาน ทาํงานไดจ้ริง เป็นบณัฑิตท่ีมีประสิทธิภาพไดรั้บการยอมรับจากสังคม ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์

ท่ีโดดเด่นในมุมมองของชาวจงัหวดัภูเก็ต  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ภาพลักษณ์

วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนยฯ์ภูเก็ต ด้านอายุท่ีแตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์

ศูนยฯ์ภูเก็ต แตกต่างกนัในดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ จึงไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  

พบวา่ กลุ่มอายตุ่างๆ มี การรับรู้แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีจาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี

มีอายุ 36-45 ปี รับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะสูงกวา่กลุ่มท่ีมีอายุไม่เกิน 25 ปี และ

อายุ 25-30 ปี  กลุ่มท่ีมีอายุเกิน 46 ปีข้ึนไป รับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะสูงกว่า

กลุ่มท่ีมีอายไุม่เกิน 25 ปีและอาย ุ25-30 ปี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกลุ่มอายุ 36-45 ปีและอายุ 46 ปีข้ึนไป 

เป็นกลุ่มคนทาํงานหรือเป็นผูป้ระกอบการมีโอกาสไดรั้บรู้ถึงบณัฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลยั

ราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ในดา้นประสิทธิภาพ การปฎิบติังาน การสู้งาน สร้างงานและทาํงานไดจ้ริงๆ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อรอุมา ไชยเศรษฐ (2551) ภาพลกัษณ์มีความสําคญัอย่างยิ่งต่อองค์กร สถาบนั 

สินคา้ หรือธุรกิจต่างๆ เพราะเป็นมูลค่าท่ีแฝงอยู ่ เป็นภาพท่ีสร้างความเช่ือให้กบับุคคล ซ่ึงจะดี

หรือไม่ดีก็ข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีแสดงให้สังคมไดรั้บรู้ผา่นการดาํเนินงาน และการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ 

อย่างสมํ่าเสมอ ดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยฯ์ภูเก็ต ดา้น

ต่างๆ  แตกต่างกนัในดา้นทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันะธรรม จึงไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 

พบวา่ กลุ่มอาชีพต่างๆ มีการรับรู้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีจาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ 

กลุ่มขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ รับรู้ภาพลกักษณ์ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันะธรรม สูงกว่ากลุ่ม

พนกังานบริษทัเอกชน กลุ่มประกอบธุรกิจส่วนตวั รับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันะ

ธรรม สูงกว่ากลุ่มพนักงานบริษทัเอกชน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต มี

กิจกรรมร่วมกับชุมชนในด้านทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม โดยมุ่งเน้นในการมีส่วนร่วมกับ

หน่วยงานภาครัฐทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัจงัหวดั ตลอดจนการเชิญผูป้ระกอบการเขา้มามีส่วน

ร่วมกบักิจกรรมดงักล่าว สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พชัราภรณ์ เกษะประกร (2550) ไดน้าํเสนอถึง

ภาพลกัษณ์องคก์รวา่ตอ้งมององคป์ระกอบในดา้นกิจกรรมสังคม (Social Activities) คือการดูแลเอา

ใจใส่สังคม ร่วมกิจกรรมการกุศล หรือสร้างประโยชน์ใหก้บัสังคม 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 

 1. การรับรู้ข่าวสารจากวิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยภู์เก็ต ประชาชนจงัหวดัภูเก็ตมีความถ่ี

ในการรับรู้ข่าวสารมากท่ีสุดสามอนัดบัแรกได้แก่ วิทยุ ป้ายโฆษณากลางแจง้ และหนังสือพิมพ ์
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ตามลาํดบั ส่วนส่ือประเภท โบร์ชวัร์ แผ่นพบั ใบปลิว การจดักิจกรรมของทางวิทยาลยัฯ และฝ่าย

แนะแนว ผูบ้ริโภคมีความถ่ีในการรับรู้น้อยกว่าส่ือประเภทอ่ืนๆ ฉะนั้ นผู ้บริหารควรมุ่งให้

ความสําคัญและนําข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงวางแผนโดยการทําการส่ือสารในด้านต่างๆ ทั้ ง

องค์ประกอบ 6 ไดแ้ก่  ดา้นความมีช่ือเสียง การผลิตบณัฑิต งานวิจยั ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

บริการวิชาการแก่สังคม ความเป็นเอกลักษณะเฉพาะ โดยมีการดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองและ

หลากหลายช่องทาง เพื่อใหเ้ป็นท่ีรับรู้แก่ประชาชนจงัหวดัภูเก็ตเพิ่มมากยิง่ข้ึน 

2. การรับรู้ภาพลกัษณ์วิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนยภู์เก็ต พบว่า ประชาชนจงัหวดัภูเก็ต 

รับรู้ภาพลกัษณ์ในดา้นงานวิจยันอ้ยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัภาพลกัษณ์ดา้นอ่ืนๆ ผูบ้ริหารรวมถึง

คณาจารยค์วรตระหนกัและให้ความสําคญัในการสร้างสรรค์งานวิจยัและเผยแพร่สู่สาธารณะชน 

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ต่อไป                                                                                         
 

ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยนาํแนวคิดการ

วเิคราะห์จุดแขง็  จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เขา้มาศึกษาร่วมดว้ย 

2. ควรมีการวจิยัต่อเน่ืองเพื่อผลการวจิยัท่ีไดม้าพฒันาปรับปรุงภาพลกัษณ์ในดา้นท่ียงั

เป็นจุดดอ้ยใหเ้ป็นท่ีรับรู้มากยิง่ขั้น 
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แบบสอบถาม 
 

       ภาพลกัษณ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ ศนูยก์ารศึกษานอกท่ีตั้งวิทยาลยัเทคโนโลยภูีเกต็  

ในมุมมองของประชาชนจงัหวดัภูเกต็ 

   

คําถามในการคัดเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

ท่านรู้จกัวิทยาลยัราชพฤกษ ์ศนูยก์ารศึกษานอกท่ีตั้งวทิยาลยัเทคโนโลยภูีเกต็ หรือไม่ 

[    ]   รู้จกั      [    ]   ไม่รู้จกั (ยกเลิกการสัมภาษณ์) 
 

คําช้ีแจง : โปรดใส่เคร่ืองหมาย √ ในคาํตอบท่ีท่านเห็นวา่เหมาะสมกบัท่านมากท่ีสุด                       
 

ตอนที ่1 : ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 
 

1. เพศ  

[  ]  1. ชาย   [  ] 2. หญิง 
 

2. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

[  ] 1. ตํ่ากวา่ปริญญาตรี [  ] 2. ปริญญาตรี  [  ] 3. สูงกวา่ปริญญาตรี 

 

3. อาชีพ 

[  ] 1. ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ  [  ] 2. พนกังานบริษทัเอกชน       [  ] 3. นกัเรียน/นกัศึกษา  

[  ] 4. ประกอบธุรกิจส่วนตวั 

 

4.  รายไดส่้วนตวัต่อเดือน 

 [  ] 1. ไม่เกิน 10,000 บาท   [  ] 2. 10,001 – 20,000 บาท            

 [  ] 3. 20,001 – 30,000 บาท  [  ] 4. 30,001 – 40,000 บาท  

       [  ] 5. 40,001 บาทข้ึนไป 
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5. อาย ุ

 [  ] 1. ไม่เกิน 25 ปี         [  ] 2. 25 – 35 ปี                [  ] 3. 36 – 45 ปี [  ] 4. 46 ปีข้ึนไป 

 

6. ท่ีพกัอาศยั 

[  ] 1. อาํเภอเมือง  [  ] 2. อาํเภอกะทู ้ [  ] 3. อาํเภอถลาง 

 

ตอนที ่2 การรับรู้ข่าวสารจากทางวทิยาลยัราชพฤกษ์ภูเก็ต 

 ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เก่ียวกบัวทิยาลยัราชพฤกษ ์มากนอ้ยเพียงใด เกณฑก์ารให้

คะแนนมีดงัน้ี 

 5 = บ่อยมากท่ีสุด      4 = บ่อย  3 = ปานกลาง         2 = นอ้ย        1 = ไม่เคย 

ประเภทส่ือ 

ความถี่ของการได้รับส่ือ 

บ่อย

ทีสุ่ด 

5 

บ่อย 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

ไม่เคย 

 

1 

1. วทิย ุ      

2. หนงัสือพิมพ ์      

3. ป้ายโฆษณากลางแจง้      

4. ฝ่ายแนะแนวของวทิยาลยัฯ      

5. โบรชวัร์ แผน่พบั แผน่ปลิว      

6. จากบุคคล เช่น เพื่อน ญาติ พี่นอ้ง เป็นตน้      

7. การจดัแสดงกิจกรรมต่างๆ ของทางวทิยาลยั      

8. อินเทอร์เน็ต      

9. ขอ้ความจาก SMS      
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ตอนที ่3   การรับรู้ภาพลกัษณ์วทิยาลัยราชพฤกษ์  

ระดบัการรับรู้   5 = มากท่ีสุด      4 = มาก      3 = ปานกลาง      2 = นอ้ย       1 = นอ้ยท่ีสุด 

ประเภทส่ือ 

ระดับการรับรู้ 

มาก

ทีสุ่ด 

5 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อย

ทีสุ่ด 

1 

1. ด้านความมช่ืีอเสียง 

1.1 วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยภู์เก็ต เป็นสถาบนัการศึกษา 

ท่ีไดรั้บการยอมรับและเป็นท่ีรู้จกัของสงัคม 

     

1.2 วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยภู์เก็ต มีสภาพแวดลอ้ม 

เหมาะสมกบัการเรียนการสอน 

     

1.3 วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยภู์เก็ต สถานท่ีตั้งมีความเหมาะสม 

อยูใ่จกลางเมืองภูเก็ต สะดวกต่อการเดินทาง 

     

1.4  บรรยากาศของมหาวทิยาลยัมีความอบอุ่นและเอ้ือต่อการ

เรียนรู้ของนิสิต 

     

1.5  วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยภู์เก็ต มีการจดักิจกรรมดา้นต่างๆ 

สู่สาธารณะชนอยา่งต่อเน่ือง 

     

1.6  วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยภู์เก็ต เป็นสถาบนัแห่งการเรียนรู้

ยคุใหม่ 

     

2. ด้านการผลติบณัฑิต 

2.1  บณัฑิตท่ีจบมีคุณภาพ สูง้าน ทาํงานไดแ้ละเป็นท่ียอมรับ

ของสงัคม 

     

2.2  นกัศึกษามีทกัษะ สามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้น

ชีวติประจาํวนัได ้

     

2.3  นกัศึกษาและบณัฑิต วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยภู์เก็ต 

ไม่สร้างปัญหาใหก้บัสงัคม 

     

2.4  หลกัสูตรท่ีเปิดสอนมีความโดดเด่นและสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของตลาดงานและสงัคม 

     

3. ด้านงานวจิยั 

3.1 วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศุนยภู์เก็ต มีผลงานวจิยัสู่สาธารณะชน      

3.2 วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยภู์เก็ต มีผลงานวจิยัท่ีสามารถ

นาํไปใชแ้กปั้ญหาและเกิดประโยชน์แก่สงัคม 
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ประเภทส่ือ 

ระดบัการรับรู้ 

มาก

ทีสุ่ด 

5 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อย

ทีสุ่ด 

1 

4.  ด้านการทาํนุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

4.1  วทิยาลยัมีการดาํเนินงานกิจกรรมดา้นการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม และพฒันาเอกลกัษณ์ของจงัหวดัภูเก็ต 

     

4.2 ส่งเสริมสนบัสนุนประชาชน ใหมี้ส่วนร่วมในการทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรม ของทอ้งถ่ิน 

     

5.  ด้านการบริการวชิาการ 

5.1  การจดักิจกรรมเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมอาชีพใหก้บั

ชุมชน 

     

5.2  การมีส่วนร่วมรณรงคใ์นการพฒันาสงัคม      

5.3  บุคลากรวทิยาลยัมีบทบาทในการบริการวชิาการกบัชุมชน      

5.4  ใหบ้ริการวชิาการท่ีดีมีคุณภาพแก่สงัคมและชุมชนอยา่ง

ต่อเน่ือง 

     

6.ด้านความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 

3.1 ผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาจากวทิยาลยัราชพฤกษ ์ศุนยภู์เก็ต 

เป็นบณัฑิตนกัปฎิบติัท่ีสูง้าน สร้างงาน ทาํงานไดจ้ริง 

     

3.2 ผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาจากวทิยาลยัราชพฤกษ ์ศุนยภู์เก็ต 

เป็นบณัฑิตท่ีมีประสิทธิภาพไดรั้บการยอมรับจากสงัคม 

     

 

ตอนที ่4 ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

       ขอบคุณครับ 
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การกําหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 
 

ใช้ตารางสาํเรจ็รปูของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 
 

Sample Size (n) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือนต่าง ๆ 

Size of 

Population(N) 
±1% ±2% ±3% ±4% ±5% ±10% 

500 B B B B 222 83 

1,000 B B B 385 206 91 

1,500 B B 938 441 316 94 

2,000 B B 714 476 333 95 

2,500 B 1,250 769 500 345 96 

3,000 B 1,364 811 517 353 97 

3,500 B 1,458 843 530 359 97 

4,000 B 1,538 870 541 364 98 

4,500 B 1,607 891 549 367 98 

5,000 B 1,667 909 556 370 98 

6,000 B 1,765 938 566 375 98 

7,000 B 1,842 959 574 378 99 

8,000 B 1,905 976 580 381 99 

9,000 B 1,957 989 584 383 99 

10,000 5,000 2,000 1,000 588 385 99 

15,000 6,000 2,143 1,034 600 390 99 

20,000 6,667 2,222 1,053 606 392 100 

25,000 7,143 2,273 1,064 610 394 100 

50,000 8,333 2,381 1,087 617 397 100 

100,000 9,001 2,439 1,099 621 398 100 

∞ 10,000 2,500 1,111 625 400 100 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 
 

ช่ือ    นายรณชยั คงกะพนัธ์ 
สถานทีท่าํงาน    วทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้งวทิยาลยัเทคโนโลยภูีเก็ต 
ตําแหน่ง    อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ 
    หวัหนา้งานกิจการนกัศึกษา 

วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
    ปริญญาตรี สาขาบริหารรัฐกิจ สาขารัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

   ปริญญาโท สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวทิยาลยั    
   หอการคา้ไทย 

ผลงานวจัิย    ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนต่อในสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียน  
    สายอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงในจงัหวดัภูเก็ตและ  
    พงังา   
บทความวจัิยทีเ่ผยแพร่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนต่อในสถาบนัอุดมศึกษาของ 
    นกัเรียนสายอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงในจงัหวดัภูเก็ต  
     และพงังา   

- งานประชุมวชิาการระดบัชาติ มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม คร้ังท่ี 5  

- งานประชุมวชิาการระดบัชาติ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  

            “วลยัลกัษณ์วจิยั” คร้ังท่ี 5 

เบอร์โทรศัพท์ 087-8834466  

Email rkongkaphan@gmail.com 
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