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บทบาทของสื่อประชาสัมพันธท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอของ
นักศึกษาช้ันปท่ี 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ
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หลักสตูรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัราชพฤกษ จังหวัดนนทบุรี

บทคัดยอ
บทบาทของสื่อประชาสัมพันธท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอของ

นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ มีวัตถุประสงคคือ 1) เพ่ือศึกษา
ปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปท่ี
1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ 2) เพ่ือศึกษาการเปดรับสื่อประชาสัมพันธท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัย
ราชพฤกษ 3) เพ่ือศึกษาการรับรูสื่อประชาสัมพันธท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ
ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี 1 วิทยาลัยราชพฤกษ จํานวน 372 คน เครื่องมือท่ีใช
วิจัยนี้เปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรดวยวิธีการวิเคราะห
การถดถอยพหุ (multiple regression analysis)

ผลการทดสอบสมมุติฐานไดดังนี้
1. เพศท่ีแตกตางกันมีการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีวิทยาลัย

ราชพฤกษ ในเรื่องขอมูลการเดินทางจากสื่อประชาสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05

2. ระบบการศึกษาของนักศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรีในเรื่องเห็นภาพอาคารสถานท่ีในวิทยาลัยจากสื่อประชาสัมพันธ ทราบมา
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จากนักศึกษาท่ีกําลังเรียนวาคณาจารยดูแลเอาใจใสดี และมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษสําหรับ
นักศึกษาใหม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

3. สาขาวิชาของนักศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาตรีในเรื่องเห็นภาพหองเรียนและบรรยากาศการเรียนการสอนจากสื่อ
ประชาสัมพันธ เห็นบุคลิกคณาจารยจากสื่อประชาสัมพันธ มีความเชื่อม่ันในทีมผูบริหาร
วิทยาลัย มีบริการดานเงินกูเพ่ือการศึกษา มีการประชาสัมพันธถึงทุนการศึกษา มีการ
โฆษณาประชาสัมพันธวิทยาลัย เพ่ือนๆ มาเรียนท่ีวิทยาลัยแนะนําใหมาเรียนดวยกัน ครู
อาจารยท่ีสถาบันเดิมแนะนําใหมาเรียนท่ีนี้ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

4. อาชีพผูปกครองของนักศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษา
ตอในระดับปริญญาตรี ในเรื่องเห็นภาพอาคารสถานท่ีในวิทยาลัยจากสื่อประชาสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

5. รายไดเฉลี่ยครอบครัวของนักศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขา
ศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ซึ่งทราบจากสื่อประชาสัมพันธถึงตําแหนงท่ีตั้งของวิทยาลัย
และเห็นภาพอาคารสถานท่ีในวิทยาลัยจากสื่อประชาสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05

ผลการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรดวยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุ
พบวา การเปดรับสื่อประชาสัมพันธของนักศึกษามีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกเขา
ศึกษาตอในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
และการรับรูสื่อประชาสัมพันธของนักศึกษามีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกเขาศึกษา
ตอในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

ABSTRACT
Role of public relations media towards the decision-making of

continuing study of freshman year students in Ratchaphruek College are
1) to study the personal individual’s factor towards the decision-making of
continuing study of freshman year students in Ratchaphruek College 2) to
study the exposure on public relations media towards the decision-making
of continuing study of freshman year students in Ratchaphruek College 3) to
study perception on public relations media towards the decision-making of
continuing study of freshman year students in Ratchaphruek College.
The samples in this study composed of 372 students. The instrument tool
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was the Questionnaire forms. The data was analyzed by using means,
standard deviation and multiple regression analysis.

The result of testing hypothesis was;
1. There was the difference between sexes in term of commutation

information from public relations media at .05 level of significant.
2. There was the difference between Ex-school in terms of seeing

the building and area from public relations media, having known from the
student that lecturers here are well taking care, and special promotion for
new student at .05 level of significant.

3. There was the difference between different majors in term of
seeing the classroom and academic environment from publish relations
media, seeing the lecturer’s, having a confident on management team,
having a loan for students, having publish relation about loan, having
advertisement for Ratchaphruek College, introducing from the student,
teacher from the old school was recommended at .05 level of significant.

4. There was the difference between parents’ occupation in term of
seeing the building and area from public relations media at .05 level of
significant.

5. There was the difference between parents’ income in term of
location of the Ratchaphruek College and seeing the building and area from
public relations media at .05 level of significant.

The results of testing multiple regression analysis were found that
the open-minded of public relation media had a positive relationship to
decide continuing study in bachelor’s degree level at .05 level of significant
and the perception of public relation media had a positive relationship to
decide continuing study in bachelor’s degree level at .05 level of significant

คําสําคัญ
สื่อประชาสัมพันธ ศึกษาตอ วิทยาลัยราชพฤกษ
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ความสําคัญของปญหา
สังคมปจจุบันเม่ือมองไปดานใดก็ลวนแตมีเรื่องราวท่ีเก่ียวกับการสื่อสารท้ังสิ้น

อันไดแก สื่อโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสื่อพิมพแผน
ปลิว แผนพับ การใชสื่อมีประโยชนมากมายในดานการแจงขาวสาร การโฆษณา
ประชาสัมพันธ และใหขอมูลความรูตางๆ และสถาบันการศึกษาถือเปนองคกรหนึ่งท่ีไดมี
การนําสื่อประชาสัมพันธมาใชในการประชาสัมพันธทางการศึกษา ซึ่งทําใหสามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายเพ่ือสรางกระบวนการปฏิสัมพันธในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
การสรางภาพพจนท่ีดีใหแกสถาบันนั้นจําเปนตองใชสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธท่ีทําใหเกิด
ภาพพจน ซึ่งมีสวนชวยใหองคการดําเนินงานไปดวยดี สรางความเชื่อม่ัน สรางความเขาใจ
การยอมรับและความเชื่อถือจากประชาชนท่ัวไป (วิมลพรรณ อาภาเวท, 2546) ถาสถาบัน
ใดมีภาพพจนท่ีดีจะไดรับความเชื่อถือไววางใจและการสนับสนุนรวมมือใหสถาบันนั้น
ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน แตถาสถาบันใดมีภาพพจนท่ีไมดี ยอมไดรับการ
ตอตานและการดูหม่ินเกลียดชังภาพพจนจึงเปนรากฐานแหงความม่ันคงของสถาบันตาง ๆ
(วีระวัฒน อุทัยรัตน, 2545)

วิทยาลัยราชพฤกษ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสถาบันท่ี 9 ของสถาบันใน
เครือตั้งตรงจิตรเปนสถาบันแหงการเรียนรูยุคใหม มีความมุงม่ันท่ีจะผลิตบัณฑิตใหเปนคน
เกง มีความรู ทักษะ ความชํานาญ ในแตละสาขาวิชา สรางคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ดังปรัชญาของวิทยาลัยท่ีกลาวไววา “สถาบันแหงการเรียนรูยุคใหม คุณภาพ คุณธรรม
นําหนาสูสากล” โดยวิทยาลัยราชพฤกษมีแนวทางในการขยายสถาบันเพ่ือรองรับจํานวน
นักศึกษาท่ีเพ่ิมมากข้ึน รวมไปถึงความจําเปนอยางเรงดวนในการจูงใจ โนมนาวใจ
หาวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพและจูงใจนักศึกษาใหเขามาศึกษาท่ีสถาบัน โดยใชสื่อเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารใหเกิดความเขาใจ สรางภาพพจนท่ีดีใหแกวิทยาลัย
ราชพฤกษสรางแรงจูงใจในการศึกษา ใหนักศึกษามีความตองการท่ีจะเขาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรีท่ีวิทยาลัยราชพฤกษแหงนี้อยางถาวร สําหรับสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ
วิทยาลัยราชพฤกษมีท้ังสื่อสิ่งพิมพสื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อบุคคล เปนสื่อเพ่ือการ
ประชาสัมพันธท่ีมีความสําคัญอยางหนึ่งท่ีวิทยาลัยราชพฤกษนํามาใชประโยชนในการ
ประชาสัมพันธการรับเขาของวิทยาลัยราชพฤกษ (คูมือนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษป
การศึกษา, 2553)

จากความสํา คัญขางตนทําใหผู วิจั ย เ กิดสนใจท่ีจะศึกษาบทบาทของสื่ อ
ประชาสัมพันธท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราช
พฤกษ เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธของวิทยาลัยราชพฤกษ และ
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เพ่ือปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธของวิทยาลัยราชพฤกษใหมีเหมาะสมแกการสรางภาพพจน
ท่ีดีใหสถาบัน และจูงใจใหนักศึกษาเขามาศึกษาตอท่ีวิทยาลัยราชพฤกษเพ่ิมมากข้ึน

โจทยวิจัย/ปญหาการวิจัย
สื่อประชาสัมพันธใดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปท่ี 1

ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษา

ตอของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ
2. เพ่ือศึกษาการเปดรับสื่อประชาสัมพันธท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ

ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ
3. เพ่ือศึกษาการรับรูสื่อประชาสัมพันธท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ

ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ

สมมติฐานการวิจัย
1. นักศึกษาท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน จะทําใหการตัดสินใจเลือกเขาศึกษา

ตอของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษแตกตางกัน
2. การเปดรับสื่อประชาสัมพันธ วิทยาลัยราชพฤกษมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก

เขาศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ
3. การรับรูสื่อประชาสัมพันธ วิทยาลัยราชพฤกษมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก

เขาศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ในครั้งนี้ คือ ประชากรและกลุม

ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2552
ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษซึ่งมีจํานวนประชากร 372 คน ดังนี้ คณะ

บริหารธุรกิจ 187 คน คณะบัญชี 37 คน คณะนิติศาสตร 70 คน คณะนิเทศศาสตร 41 คน
คณะวิทยาศาสตร 37 คน
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2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
แบบสอบถามปลายปด และปลายเปด ท่ีกําหนดไวเปนโครงสราง ใหครอบคลุม

หัวขอท่ีตองการศึกษา ประกอบดวย 3 สวน คือ
สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ซึ่งประกอบดวย

เพศ ประเภทโรงเรียนเดิม สาขาท่ีศึกษา อาชีพผูปกครอง และรายไดผูปกครอง
สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการเปดรับ และการรับรูสื่อประชาสัมพันธระดับ

ปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 วิทยาลัยราชพฤกษ ไดแก สื่อบุคคล สื่อมวลชน
สื่อเฉพาะกิจ และสื่ออ่ืนๆ ท่ีมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับคือ บอยครั้งมาก บอยครั้ง บางครั้ง
นานๆ ครั้ง ไมเคย โดยใชคาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนําคาเฉลี่ยมาแปล
ระดับตามเกณฑการประเมิน

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจในการเลือกเขาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรี วิทยาลัย ราชพฤกษ โดยใชมาตรวัดแบบ Likert Scale ท่ีมีคําตอบใหเลือก
5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด โดยใชคาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จากนั้นนําคาเฉลี่ยมาแปลระดับตามเกณฑการประเมิน

และเพ่ือใหแบบสอบถามมีคุณภาพ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try
out) เพ่ือใหแนใจวาผูตอบจะมีความเขาใจตรงกัน และตอบคําถามตามความเปนจริงไดทุก
ขอ กําหนดกลุมตัวอยางท่ีใชในการทดสอบ จํานวน 30 คน เพ่ือหาความเท่ียง (Reliability)
ของแบบสอบถาม ใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) คา  ตั้งแต .70 ข้ึนไป ถือวามีความเท่ียงใชได (กัลยา วานิชยบัญชา, 2551)

3. การวิเคราะหทางสถิติ
ในการวิเคราะหขอมูลนี้สถิติ ท่ี ใชไดแก คารอยละ(Percentage) คาความถ่ี

(Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรดวยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุ (multiple
regression analysis)

ผลการวิจัย
สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกเขาศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปท่ี 1ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ
1. เพศของนักศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอของ

นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ในระดับปริญญาตรีวิทยาลัยราชพฤกษ แตกตางกันหรือไม พบวา
นักศึกษาชาย มีการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีวิทยาลัยราชพฤกษ ใน
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เรื่องขอมูลการเดินทางจากสื่อประชาสัมพันธสูงกวานักศึกษาหญิง (t=4.438) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

2. สายสามัญศึกษามีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปท่ี 1ระดับ
ปริญญาตรีในเรื่องเห็นภาพอาคารสถานท่ีในวิทยาลัยจากสื่อประชาสัมพันธ ทราบมาจาก
นักศึกษาท่ีกําลังเรียนวาคณาจารยดูแลเอาใจใสดี และมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษสําหรับ
นักศึกษาใหมสูงกวาสายอาชีวศึกษา (t=5.300 t=5.012 และt=4.000 ตามลําดับ) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

3. สาขาวิชาของนักศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ
ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ในระดับปริญญาตรี ในเรื่องเห็นภาพหองเรียนและบรรยากาศการ
เรียนการสอนจากสื่อประชาสัมพันธ เห็นบุคลิกคณาจารยจากสื่อประชาสัมพันธ มีความ
เชื่อม่ันในทีมผูบริหารวิทยาลัย มีบริการดานเงินกูเพ่ือการศึกษา มีการประชาสัมพันธถึง
ทุนการศึกษา มีการโฆษณาประชาสัมพันธวิทยาลัย เพ่ือนๆ มาเรียนท่ีวิทยาลัยแนะนําใหมา
เรียนดวยกัน และครูอาจารยท่ีสถาบันเดิมแนะนําใหมาเรียนท่ีนี้ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05

4. อาชีพผูปกครองของนักศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษา
ตอของนักศึกษา ชั้นปท่ี 1 ในระดับปริญญาตรี ในเรื่องเห็นภาพอาคารสถานท่ีในวิทยาลัย
จากสื่อประชาสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

5. รายไดเฉลี่ยครอบครัวของนักศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขา
ศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ซึ่งทราบจากสื่อประชาสัมพันธถึงตําแหนงท่ีตั้งของวิทยาลัย
และเห็นภาพอาคารสถานท่ีในวิทยาลัยจากสื่อประชาสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05

สมมติฐานท่ี 2 การเปดรับสื่อประชาสัมพันธวิทยาลัยราชพฤกษมีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัย
ราชพฤกษ
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์การถดถอยของการเปดรับสื่อประชาสัมพันธของ
นักศึกษามีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ

การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ Unstandardized
coefficients

Standardized
Coefficients t p

คาคงที่ (Constant) 0.188 6.508 0.000*
1. ทราบจากสือ่ประชาสัมพันธถึงตําแหนง
ที่ตั้งของวิทยาลัย

0.059 0.185 2.651 0.008*

2. เห็นภาพอาคารสถานที่ในวิทยาลยัจาก
สื่อประชาสัมพันธ

0.060 0.107 1.349 0.178

3. เห็นภาพบรรยากาศ ภูมิทัศนรอบๆ
วิทยาลยัจากสื่อประชาสัมพันธ

0.057 -0.212 -2.604 0.010*

4. เห็นภาพหองเรียนและบรรยากาศการ
เรียนการสอนจากสื่อประชาสัมพันธ

0.061 0.018 0.232 0.817

5. เห็นบุคลิกคณาจารยจากสื่อ
ประชาสัมพันธ

0.046 0.125 1.885 0.060

6. ทราบมาจากนักศึกษาที่กาํลังเรียนวา
คณาจารยดูแลเอาใจใสดี

0.045 -0.038 -0.579 0.563

7. มีความเชื่อมั่นในทีมผูบริหารวิทยาลยั 0.046 0.061 0.930 0.353
8. อัตราคาเลาเรียน 0.047 0.090 1.363 0.174
9. ขอมูลการเดินทางจากสื่อประชาสัมพันธ 0.058 -0.059 0.746 0.456
10. มีรถสาธารณะใหบริการ 0.043 0.098 1.453 0.147
11. สื่ อประสัมพันธมี การแนะนําวั สดุ
อุปกรณที่ใชหองเรียนวาทันสมัย

0.052 0.074 1.052 0.294

12. มีภาพกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษาให
เห็นในสื่อประชาสัมพันธ

0.050 0.006 0.084 0.933

13. มีบริการดานเงินกูเพื่อการศึกษา 0.043 -0.128 -1.867 0.063
14. มีสนามกีฬาใหบริการ 0.044 0.111 1.706 0.089
15. มีการประชาสัมพันธถึงทุนการศึกษา 0.049 -0.035 -0.414 0.679
16. มี ก า รจั ด โปร โ มชั่ นพิ เศษสํ าห รับ
นักศึกษาใหม

0.050 0.119 1.568 0.118

17. มีการโฆษณาประชาสัมพันธวิทยาลัย 0.045 0.000 0.000 1.000
18. เพื่อนๆ มาเรียนที่วิทยาลัยแนะนําให
มาเรียนดวยกัน

0.041 0.185 2.846 0.005*

19. ครูอาจารยที่สถาบันเดิมแนะนําใหมา
เรียนที่นี้

0.033 -0.029 -0.488 0.626

F = 5.187 R2 = 0.219 r = 0.468
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จากตารางท่ี 1 พบวา การเปดรับสื่อประชาสัมพันธของนักศึกษามีความสัมพันธ
กับการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ในเรื่อง ทราบจากสื่อประชาสัมพันธถึงตําแหนงท่ีตั้งของวิทยาลัย เห็น
ภาพบรรยากาศ ภูมิทัศนรอบๆ วิทยาลัยจากสื่อประชาสัมพันธ และเพ่ือนๆ มาเรียนท่ี
วิทยาลัยแนะนําใหมาเรียนดวยกัน

สมมติฐานท่ี 3 การรับรูสื่อประชาสัมพันธ วิทยาลัยราชพฤกษมีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัย
ราชพฤกษ

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์การถดถอยของการรับรูสื่อประชาสัมพันธของ
นักศึกษามีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยราชพฤกษ

การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ Unstandardized
coefficients

Standardized
Coefficients t p

คาคงที่ (Constant) 0.135 14.767 0.000*
1. ท ร า บจา กสื่ อ ป ระช าสั มพั น ธ ถึ ง
ตําแหนงที่ตั้งของวิทยาลัย

0.042 0.179 2.758 0.006*

2. เห็นภาพอาคารสถานที่ในวิทยาลยัจาก
สื่อประชาสัมพันธ

0.043 0.018 0.243 0.808

3. เห็นภาพบรรยากาศ ภูมิทัศนรอบๆ
วิทยาลัยจากสื่อประชาสัมพันธ

0.041 -0.025 -0.334 0.739

4. เห็นภาพหองเรียนและบรรยากาศการ
เรียนการสอนจากสื่อประชาสัมพันธ

0.044 0.133 1.840 0.067

5. เ ห็ น บุ ค ลิ ก ค ณ า จ า ร ย จ า ก สื่ อ
ประชาสัมพันธ

0.033 0.015 0.238 0.812

6. ทราบมาจากนักศึกษาที่กําลังเรียนวา
คณาจารยดูแลเอาใจใสดี

0.032 -0.064 -1.059 0.290

7. มีความเชื่อมั่นในทีมผูบริหารวิทยาลัย 0.033 -0.029 -0.480 0.632
8. อัตราคาเลาเรียน 0.034 0.302 4.918 0.000*
9. ข อ มู ล ก า ร เ ดิ น ท า ง จ า ก สื่ อ
ประชาสัมพันธ

0.041 0.058 0.795 0.427

10. มีรถสาธารณะใหบริการ 0.031 -0.136 -2.179 0.030*
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ตารางท่ี 2 (ตอ)

การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ Unstandardized
coefficients

Standardized
Coefficients t p

11. สื่อประสัมพันธมีการแนะนําวัสดุ
อุปกรณที่ใชหองเรียนวาทันสมัย

0.038 -0.075 -1.159 0.247

12. มีภาพกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษาให
เห็นในสื่อประชาสัมพันธ

0.036 0.140 2.108 0.036*

13. มีบริการดานเงินกูเพื่อการศึกษา 0.031 0.098 1.538 0.125
14. มีสนามกีฬาใหบริการ 0.032 0.066 1.096 0.274
15. มีการประชาสัมพันธถึงทุนการศึกษา 0.035 0.001 0.015 0.988
16. มีการจัด โปรโมชั่นพิ เศษสําหรับ
นักศึกษาใหม

0.036 0.015 0.216 0.829

17. มีการโฆษณาประชาสัมพันธวิทยาลัย 0.032 0.011 0.174 0.862
18. เพื่อนๆ มาเรียนที่วิทยาลัยแนะนําให
มาเรียนดวยกัน

0.030 0.027 0.451 0.652

19. ครูอาจารยที่สถาบันเดิมแนะนําใหมา
เรียนที่นี้

0.023 0.088 1.614 0.108

F = 9.036 R2 =0.328 r =0.573

จากตารางท่ี 2 พบวา การรับรูสื่อประชาสัมพันธของนักศึกษามีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ในเรื่อง ทราบจากสื่อประชาสัมพันธถึงตําแหนงท่ีตั้งของวิทยาลัย
อัตราคาเลาเรียน มีรถสาธารณะใหบริการ และมีภาพกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษาใหเห็นใน
สื่อประชาสัมพันธ

อภิปรายผล
ผลการจากวิเคราะหขอสมมุติฐานพบวา นักศึกษาชายมีการตัดสินใจเลือกเขา

ศึกษาตอในระดับปริญญาตรีวิทยาลัยราชพฤกษ ในเรื่องขอมูลการเดินทางจากสื่อ
ประชาสัมพันธสูงกวานักศึกษาหญิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผลของการ
เปรียบเทียบระบบการศึกษา นักศึกษาสายสามัญศึกษามีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรีในเรื่องเห็นภาพอาคารสถานท่ีในวิทยาลัยจากสื่อประชาสัมพันธ ทราบมา
จากนักศึกษาท่ีกําลังเรียนวาคณาจารยดูแลเอาใจใสดี และมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษสําหรับ
นักศึกษาใหม สูงกวาสายอาชีวศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนผลการ
ทดสอบสาขาวิชาของนักศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ พบวา สาขาวิชาของนักศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอการ
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ตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ในเรื่องเห็นภาพหองเรียน และบรรยากาศ
การเรียนการสอนจากสื่อประชาสัมพันธ เห็นบุคลิกคณาจารยจากสื่อประชาสัมพันธ
มีความเชื่อ ม่ันในทีมผูบริหารวิทยาลัย มีบริการดานเงินกู เ พ่ือการศึกษา มีการ
ประชาสัมพันธถึงทุนการศึกษามีการโฆษณาประชาสัมพันธวิทยาลัย เพ่ือน ๆ มาเรียนท่ี
วิทยาลัยแนะนําใหมาเรียนดวยกัน และครูอาจารยท่ีสถาบันเดิมแนะนําใหมาเรียนท่ีนี้ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และอาชีพผูปกครองของนักศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอ
การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ในเรื่องเห็นภาพอาคารสถานท่ีใน
วิทยาลัยจากสื่อประชาสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนรายไดเฉลี่ย
ครอบครัว ผลการทดสอบพบวารายไดเฉลี่ยครอบครัวของนักศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอ
การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ในเรื่องทราบจากสื่อประชาสัมพันธถึง
ตําแหนงท่ีตั้งของวิทยาลัย และเห็นภาพอาคารสถานท่ีในวิทยาลัยจากสื่อประชาสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจจะเปนเพราะการท่ีมีสายการเรียนท่ีแตกตางกัน
หรือระดับการศึกษาสงผลใหมีทัศนคติหรือมุมมองท่ีแตกตางกันไป ซึ่งมีความสอดคลอง
กับปรมะ สตะเวทิน (2538) กลาววา ลักษณะประชากรศาสตรของผูรับสารนั้น
ประกอบดวยลักษณะทางจิตวิทยาของมวลชนผูรับสาร ซึ่งหมายถึงลักษณะทางจิตใจของ
มวลชนผูรับสาร เชน นิสัยการใชสื่อมวลชน ทัศนคติ ความคิดเห็น คานิยม ความนับถือ
ตนเอง รสนิยม ความตองการ เปนตน ดานลักษณะทางประชากรศาสตรของผูรับสาร
หมายถึง ดานอายุ เพศ สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนาและภูมิลําเนา
และมีความสอดคลองยุบล  เบ็ญจรงคกิจ (2542) ไดกลาวไววา เม่ือบุคคลท่ีมีลักษณะทาง
ประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน มีแบบแผนพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การสื่อสารซึ่งถือ
วาเปนพฤติกรรมอยางหนึ่งของบุคคล ยอมเปนไปตามหลักดังกลาวเชนกัน กลาวคือ บุคคล
ท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน ยอมมีพฤติกรรมการสื่อสารท่ีแตกตางกัน
ดวย

ดังนั้นจึงสรุปไดวา “สื่อ” (Channel หรือ Media) เปนองคประกอบสําคัญของ
กระบวนการสื่อสารเพราะสื่อทําหนาท่ีเปนพาหนะหรือตัวกลาง ในการเชื่อมโยงระหวางผู
สงสารกับผูรับสารใหสามารถติดตอสื่อสารกันได ซึ่งหากไมมีสื่อเปนตัวกลางนําสารไปยัง
ผูรับสารแลว การสื่อสาร ไมวาจะเปนสื่อทางดานบุคคล, ดานสื่อมวลชน และดานสื่อ
เฉพาะกิจ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในการสื่อสารท่ีมี
วัตถุประสงค  เ พ่ือการเผยแพรความรูและขาวสารท่ีเปนเรื่องราวเฉพาะสําหรับ
กลุมเปาหมายท่ีไดรับการกําหนดไวแนนอนแลว ยังเปนการจัดทําข้ึนเพ่ือใหผูรับขาวสาร
บังเกิดความเขาใจอีกดวยอยางไรก็ดี การจัดทําสื่อเพ่ือการเผยแพรขาวสารความรูไปยัง
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ผูรับสารนั้นสามารถจัดทําไดหลายรูปแบบ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพ
ทองถ่ิน สิ่งแวดลอมงบประมาณ ตลอดจนความพรอมของผูรับสารและผูสงสาร

ขอเสนอแนะ
ผลการศึกษาพบวา ควรใชสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธมากยิ่งข้ึนในดานสื่อบุคคล

ดานมวลชน และดานสื่อเฉพาะกิจ เพ่ือใหนักเรียนหรือนักศึกษาไดเพ่ิมระดับการรับรู
ขาวสารเก่ียวกับวิทยาลัยราชพฤกษ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานสื่อบุคคล เพราะสื่อบุคคลถือได
วาเปนสื่อท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการประชาสัมพันธ
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