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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษากลยุทธ์และประสิทธิผลการประชาสมัพันธ์ ของมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นการวิจยัแบบผสานวิธี โดยแบ่งการศกึษาวิจยัออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 

เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพใช้การสมัภาษณ์ 1แบบเจาะลกึกบับุคลากร 1ในสํานกังานประชาสมัพนัธ์และวิเทศสมัพนัธ์ 

จํานวน 3 คน สว่นท่ี 2 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามสํารวจนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1 ปี

การศกึษา 2555 จํานวน 364 คน ใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน การวิเคราะห์ข้อมลูผู้ วิจยัได้ใช้ การแจก

แจงความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติ t-test และ One way ANOVA และการวิเคราะห์

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation(r))  โดยกําหนดระดบันยัสําคญั

ทางสถิติท่ี 0.05 ผลการวิจัยพบว่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ใช้กลยุทธ์การประชาสมัพนัธ์

โดยการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์แบ่งเป็น 3 ประเภท จํานวน 14 สื่อ คือ 1. สื่อมวลชน                                     

2. สื่อเฉพาะกิจ และ 3. สื่อบุคคล สําหรับประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์นัน้วัดจากการเปิดรับข่าวสารการ

ประชาสมัพนัธ์ของนกัศกึษา พบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.40 และวดัจากความพึงพอใจ

ตอ่ข่าวสารการประชาสมัพนัธ์ของนกัศกึษา พบวา่อยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.57  

 

ABSTRACT 

 The objective of this research is to study Public Relations Strategies and Effectiveness of 

Rajamangala University of Technology Rattanakosin. The research methodology uses a mixed 

methodology and is divided 2 parts. The part 1 uses Qualitative research by the in-depth interview 

with 3 persons who work at Public Relations and International Affairs office. The part 2 uses 

Quantitative research by the questionnaire with 364 first year students in the 2012 academic year. 

Data from the questionnaire were analyzed using descriptive statistics including frequency, 

percentage, mean and standard deviation. The difference and data variance were analyzed by t – 

test, One way ANOVA and Pearson Product Moment Correlation in statistically significant level at 

0.05. The results of the study were as follows: Rajamangala University of Technology Rattanakosin’s 

public relations strategies were divided in three types among fourteen tools that are mass media, 

specialized media and personal media. Overall, the participants’ exposure to university public 

relations in types of media was at a moderate level and have mean at 3.40. Overall satisfactions of 

information from public relations were highly satisfied and have mean at 3.57. 
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คาํนํา 

ปัจจบุนัการประชาสมัพนัธ์เป็นกระบวนการสื่อสารขององค์กรกบัประชาชนหรือสงัคม เพ่ือก่อให้เกิดการ

ผสมผสานแนวทางความรู้สกึ การสนบัสนนุ ความร่วมมือร่วมใจในการทํางาน จึงถือได้ว่าการประชาสมัพนัธ์เป็น

องค์ประกอบสําคญัในการดําเนินงานขององค์กรให้บรรลุผลสําเร็จ การประชาสมัพันธ์มีบทบาทสําคญัในการ

ดําเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ไม่เว้นแม้แต่องค์กรทางด้านการศกึษา ในปัจจุบันสถาบนัการศกึษาทุกแห่งต่างมุ่ง

พัฒนาปฏิรูประบบการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ซึ่งกําหนด

วตัถุประสงค์หลักทางโครงสร้างการศึกษาไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ 1. ระบบการศึกษาท่ีเน้นตลอดชีวิต 2. ระบบ

บริหารจดัการมุ่งเน้นคณุภาพ  3. การส่งเสริมทางการศึกษากับทุกส่วนของสงัคม (พระราชบัญญัติการศกึษา

แห่งชาติ, 2553) นบัจากปี พ.ศ. 2517 มีสถาบนัการศึกษาระดบัปริญญาเพียง 10 สถาบัน ในปี พ.ศ. 2555 มี

สถาบนัการศกึษาท่ีเปิดสอนระดบัปริญญาเพ่ิมขึน้ถงึ 170 สถาบนั (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ, 2555) การแข่งขนัท่ีสงูขึน้นี ้ทําให้สถาบนั การศกึษาเห็นความสําคญัของการประชาสมัพนัธ์

ข่าวสาร เพ่ือให้มีจํานวนนกัศกึษาเพ่ิมขึน้ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก็เช่นเดียวกนั จากใน

อดีตซึง่เป็นเพียงสถาบนัการศกึษา ตอ่มาในปี พ.ศ.2548 ได้ถูกยกระดบัเป็นมหาวิทยาลยั ทําให้ปัจจุบนัได้มีการ

เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากในด้านการบริหารงาน และด้านการจัดการการศึกษา จึงมีการดําเนินการ

ประชาสัมพันธ์องค์กรอย่างต่อเน่ือง จากท่ีกล่าวมาแล้วนัน้ จะเห็นได้ว่าการประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งสําคัญต่อ

มหาวิทยาลัยอย่างย่ิง เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ทราบถึงประสิทธิผลในการ

เลือกใช้สื่อ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขสื่อประชาสมัพันธ์และกลยุทธ์ในการประชาสมัพนัธ์ให้บรรลุ

เป้าหมาย ผู้ วิจยัจงึสนใจศกึษา เร่ือง “กลยทุธ์และประสิทธิผลการประชาสมัพนัธ์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร์” เพ่ือนําผลการศกึษามาพัฒนางานด้านการประชาสมัพนัธ์ให้มีประสิทธิผลมากย่ิงขึน้ และ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับท่ี 8 (2555-2559) ในการสร้างศกัยภาพและความสามารถเพ่ือ

การพัฒนาทางด้านสงัคม และมุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษาไทยให้มีศกัยภาพสู่การเป็นหนึ่งใน

ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (สํานกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 2555)  

จากแนวคิดเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์ และกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ผู้ วิจัยพบว่า เมธี คชาไพร 

(2548) กล่าวว่า การประชาสมัพนัธ์เป็นการดําเนินงานอย่างมีระบบแบบแผนขององค์กรและสถาบนัต่าง ๆ ใน

การเสริมสร้างเจตคติท่ีดีของบุคคลภายในและภายนอกองค์กร ซึง่สอดคล้องกบั ผุสดี บํารุงกิจ  (2550) ท่ีว่าการ

ประชาสมัพันธ์ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าใจถึงนโยบายและวตัถุประสงค์ขององค์กรโดยการเผยแพร่

กระจายข่าวสารทางเคร่ืองมือสื่อสารตา่ง ๆ เช่น หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยกุระจายเสียง โทรทศัน์และภาพยนตร์ 

ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานให้บรรลตุามวตัถุประสงค์ ซึง่ Scott M.Cutlip and Others (1985) กล่าวว่า 

กระบวนการประชาสมัพันธ์ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนใหญ่ ๆ (The Four – step Process) ซึ่งจะหมุนเวียน

ต่อเน่ืองกนัอยู่ตลอดเวลา คือ  1. การสํารวจและกําหนดปัญหา 2. การวางแผนและกําหนดแผนงานการปฏิบติั              

3. การปฏิบติัการและการสื่อสาร 4. การประเมินผลการปฏิบติังาน Cutlip and Broom (1999) กล่าวว่า กลยุทธ์
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ในแง่ของการประชาสมัพนัธ์ คือ การใช้ข่าวสาร ความคิด จิตวิทยา วิธีการดําเนินการสื่อสารใด ๆ ท่ีผสมผสานกนั

อย่างมีเหตมีุผลและระบบท่ีดี เพ่ือให้เกิดผลแนวโน้ม จงูใจตอ่แนวความคิด อารมณ์ ทศันคติ พฤติกรรมใด ๆ ของ

ประชาชน กลยุทธ์ในการประชาสมัพันธ์ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 1. การดําเนินการประชาสมัพันธ์เชิงรับ                       

2. การประชาสมัพันธ์ตามปกติ 3. การประชาสมัพันธ์เชิงรุก และจากแนวคิดเก่ียวกับการเปิดรับและความพึง

พอใจสื่อประชาสมัพนัธ์ ผู้ วิจยัพบว่า พชันี  เชยจรรยา, เมตตา  วิวฒันานุกูล และถิรนนัท์  อนวชัศิริวงศ์ (2541) 

กลา่ววา่การเปิดรับข่าวสารประชาสมัพนัธ์มีความหมายถึงการเปิดรับสื่อ ทัง้ท่ีเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ (print media) เช่น 

แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร จดหมายเวียน และเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ท่ีนําสารไปสู่มวลชน โดยผ่านทาง

สายตา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (electronics media) เช่น รายการโทรทศัน์ รายการวิทยุ ภาพยนตร์ วีดิทศัน์ ซึ่ง

สามารถรับฟังทางหูและดูด้วยตา และ Klapper (1960) ได้กล่าวว่ากระบวนการของการเปิดรับข่าวสาร

ประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ นัน้ จะแตกตา่งกนัไปตามประสบการณ์ ความต้องการ ความเช่ือ ทศันคติ ความรู้สกึนึกคิด

ของแตล่ะคน กระบวนการเลือกสรร เปรียบเสมือนเคร่ืองกรองข่าวสารประชาสมัพนัธ์ ซึง่สอดคล้องกบั McComb 

and Beaker (1979) ท่ีกลา่ววา่ มนษุย์เปิดรับและเข้าถึงข่าวสารการประชาสมัพนัธ์เพ่ือสนองความต้องการ เช่น

นกัเรียนท่ีจบการศกึษาระดบัมธัยม ก็จะเปิดรับข่าวสารประชาสมัพนัธ์ในเร่ืองการศกึษาตอ่ในระดบัปริญญา ส่วน

เร่ือง “ความพึงพอใจ” Longman Dictionary Of Contemporary English (1997) นัน้ ได้มีการอธิบายว่า 

หมายถึง ภาวะท่ีมีความพอใจ หรือภาวะท่ีได้รับการตอบสนองความพอใจ นอกจากนี ้นุจรี ดวงแก้ว (2542) ได้

อธิบายว่า คนเรามีเหตผุลในการเลือกเปิดรับข่าวสารประชาสมัพนัธ์แตกต่างกนัไป บางอย่างท่ีสื่อมวลชนนัน้ ๆ 

สามารถตอบสนองและสร้างความพอใจให้แก่บคุคลนัน้ได้ ซึง่ถือวา่เป็นเร่ืองเฉพาะของแตล่ะบคุคล และนีคื้อสิ่งท่ี

เรียกว่า ความพึงพอใจ (Gratification) และระดบัของความพึงพอใจต่อข่าวสารประชาสมัพนัธ์นัน้อาจขึน้อยู่กบั 

ปริมาณการเปิดรับมากหรือน้อย และสื่อประชาสมัพนัธ์มีเนือ้หาท่ีเข้าใจง่ายตรงต่อความต้องการของบุคคลนัน้ ๆ 

ด้วยหรือไม ่

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี19 มกราคม 2548 มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ มีหน้าท่ีในการรับผิดชอบดแูล 6พืน้ท่ีการศกึษา

ทัง้หมด 4 พืน้ท่ีด้วยกนั ประกอบด้วย 1. พืน้ท่ีศาลายา 2. พืน้ท่ีบพิตรพิมขุ จกัรวรรดิ  3. พืน้ท่ีวงัไกลกงัวล 6 6และ                  

4.วิทยาลยัเพาะช่าง (6มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์6 2555) 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 เป็นการวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) เพ่ือท่ีจะตอบคําถามการวิจยัได้สมบูรณ์และเพ่ือเป็น

การขยาย ให้งานวิจยัมีขอบข่ายท่ีกว้างขวางมากขึน้โดยแบ่งการศกึษาวิจยัออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นการ

วิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative  Research)โดยใช้1การสมัภาษณ์1แบบเจาะลกึ1 1(1Depth Interview)1 1มีการ1เลือกกลุ่ม

ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยคดัเลือกบคุลากรในสํานกังานประชาสมัพนัธ์และวิเทศสมัพนัธ์ 

ในระดบัตําแหน่งผู้บริหารและหวัหน้าฝ่ายงาน ท่ีมีประสบการณ์การทํางานในสํานกังานประชาสมัพนัธ์และวิเทศ

สมัพันธ์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ไม่น้อยกว่า 3 ปีจํานวน 3 คน ผู้ วิจัยจะนําข้อมูลท่ี

ได้มาวิเคราะห์เพ่ือสร้างแบบสอบถามในการวิจัยส่วนท่ีสองในขัน้ต่อไป ส่วนท่ี 2 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) ใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูจาก

แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูเพียงครัง้เดียว (One-Shot case study) ใช้กลุ่ม

http://www.google.co.th/search?hl=th&biw=1280&bih=639&sa=X&ei=wWmCT_itFoKyrAeX5vzzBQ&ved=0CCMQvwUoAQ&q=Depth+interview&spell=1
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ตวัอย่าง 364 คน  เป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร์ ผู้ วิจัยได้ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) โดยผู้ วิจยัใช้วิธีการ

สุ่มตวัอย่างโดยกําหนดโควตา (Quota Sampling) กับกลุ่มนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามเป็นคณะ คณะละ                   

52 คน ผู้ วิจยัใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีมีคําถามชนิดปลายปิด (Close-ended Questions) การเก็บ

รวบรวมข้อมลูจะให้นกัศกึษาเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเอง มีการอธิบายให้เข้าใจก่อนลงมือตอบและคอยอธิบาย

เสริมเม่ือนักศึกษาไม่เข้าใจ ภายหลังท่ีได้เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ วิจัยได้นําข้อมูลดังกล่าวนํามาลงรหัส (coding) 

ตามคู่มือลงรหัส แล้วนําไปประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือคํานวณ

ค่าสถิติต่าง ๆ ท่ีใช้ในการวิจัย ในการทดสอบนัยสําคญัทางสถิติใช้เกณฑ์ ยอมรับ หรือปฏิเสธสมมติฐานด้วย

ระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี .05 ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เพ่ืออธิบายข้อมูลลกัษณะทาง

ประชากรของกลุ่มตัวอย่าง การเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ และความพึงพอใจต่อข่าวสารการ

ประชาสมัพันธ์ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation-S.D.) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ท่ีใช้ในการทดสอบ

สมมุติฐานแต่ละข้อเพ่ือเปรียบเทียบการเปิดรับข่าสารการประชาสมัพันธ์ จําแนกตามเพศ ด้วยการวิเคราะห์

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ด้วยค่าสถิติทดสอบที ( t-test)  และการเปรียบเทียบการเปิดรับข่าสารการ

ประชาสมัพนัธ์ จําแนกตาม ประเภทสายการศกึษาก่อนเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยั  รายได้โดยรวมของครอบครัว   

พืน้ท่ีท่ีกําลงัศกึษาอยู่  และคณะวิชาท่ีกําลงัศกึษาอยู่  เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของตวัแปรเป็นรายกลุ่ม  ด้วย

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (one-way Anova) และ เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรับข่า

สารการประชาสมัพนัธ์ความพงึพอใจตอ่ข่าวสารการประชาสมัพนัธ์ ด้วยการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ (Correlations) 
 

ผลการทดลอง 

 1. ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ผลสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากบคุลากรในสํานกังานประชาสมัพนัธ์

และวิเทศสมัพันธ์ จํานวน 3 คน ผู้ วิจยัพบว่า กลยุทธ์ในการประชาสมัพันธ์คือการประชาสมัพันธ์ต้องมีข้อมูล 

ท่ีฉบัไว มีช่องทางการประชาสมัพนัธ์หลากหลายช่องทาง มีพนัธมิตรช่วยการประชาสมัพนัธ์ท่ีดี และมีหลกัในการ

ทํางานคือ มีความถูกต้อง กระชับ รวดเร็ว เข้าใจง่าย โดยใช้กลยุทธ์การประชาสมัพันธ์เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อ

ประชาสัมพันธ์แบ่งเป็น 3 ประเภท  จํานวน 14 สื่อ คือ 1. สื่อมวลชน ได้แก่ โทรทัศน์วิทยุกระจายเสียง 

หนงัสือพิมพ์ 2. สื่อเฉพาะกิจ ได้แก่ จุลสาร แผ่นพบั โปสเตอร์ สื่อกลางแจ้ง วีดิทศัน์ อินเทอร์เน็ต สินค้าพรีเม่ียม 

สื่อกิจกรรม 3. สื่อบุคคล ได้แก่ ครู/อาจารย์แนะแนว ของโรงเรียน/วิทยาลยัต่าง ๆ เจ้าหน้าท่ีประชาสมัพันธ์/

อาจารย์แนะแนวของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และ รุ่นพ่ีท่ีกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 2. ลักษณะทางประชากร (Demographics)  ของกลุ่มตวัอย่าง ผลการวิจัยพบว่า จากกลุ่มตวัอย่าง

ทัง้หมด 364 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 60.4 และเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 39.6 ส่วนใหญ่ 

จบการศึกษา ม.6 คิดเป็นร้อยละ 54.1 รองลงมาคือ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 43.4 อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 1.9   

และการศึกษานอกโรงเรียนคิดเป็นคิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามลําดบั กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ของครอบครัว 

ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมาคือ 5,000-10,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 21.2  

และ15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.5 ตามลําดบั กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ศกึษาอยู่ท่ีวงัไกลกงัวลคิดเป็น
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ร้อยละ 40.4 รองลงมาคือ ศาลายาคิดเป็นร้อยละ 26.4 บพิตรภิมขุคิดเป็นร้อยละ 19.0 และเพาะช่างร้อยละ 14.3 

ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ศึกษาอยู่คณะวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและท่องเท่ียว บริหารธุรกิจ 

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมและการออกแบบ ศิลปศาสตร์  

และวิทยาลยัเพาะช่าง คิดเป็นร้อยละ 14.3 

 3. ผลจากการเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ 

ตารางที่ 1 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเปิดรับข่าวสารการประชาสมัพนัธ์ของกลุม่ตวัอย่าง                

การเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ x  S.D. ระดับการเปิดรับ 

1. สื่อมวลชน 2.94 0.745 ปานกลาง 

2. สื่อเฉพาะกิจ     3.53 0.662 มาก 

3. สื่อบคุล 3.40 0.854 ปานกลาง 

รวม 3.40 0.636 ปานกลาง 

หมายเหตุ ประสิทธิผลการประชาสมัพนัธ์ วดัจากการเปิดรับข่าวสารการประชาสมัพนัธ์ของนกัศกึษาที่ตดัสินใจเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วดัโดยใช้ 5-point rating scale 

 จากตารางพบว่า  การเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสื่อมวลชน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มี

คา่เฉลี่ยเท่ากบั 2.94  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การเปิดรับสื่อโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ และวิทยุกระจายเสียง 

อยู่ในระดบัปานกลาง  มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.20, 2.89 และ 2.74 ตามลําดบั  ด้านสื่อเฉพาะกิจ โดยรวมอยู่ในระดบั

มาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.53 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการเปิดรับสื่อเว็บไซต์ อยู่ในระดบัมาก รองลงมา5คือ 

โปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์การรับสมคัรนกัศกึษา และโปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์กิจกรรม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากบั 4.20, 3.77 และ 3.69 ตามลําดบั  ด้านสื่อบคุล โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.40 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รุ่นพ่ีท่ีกําลงัศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยั  อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 5

รองลงมา5คือ  ครู/อาจารย์แนะแนวในโรงเรียนหรือวิทยาลยัท่ีเคยศกึษา และเจ้าหน้าท่ีประชาสมัพนัธ์/อาจารย์

แนะแนวของมหาวิทยาลยั อยู่ในระดบัปานกลาง  มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.77 และ 3.69 ตามลําดบั 

4. ผลจากความพงึพอใจต่อข่าวสารการประชาสัมพันธ์ 

ตารางที่ 2 แสดงคา่เฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อข่าวสารการประชาสมัพนัธ์ของกลุ่ม

ตวัอย่าง 

ความพงึพอใจต่อข่าวสารการประชาสัมพันธ์ x  S.D. ระดับความพงึพอใจ 

1. ส่ือมวลชน ได้แก่ โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ์ 3.51 0.574 มาก 

2. ส่ือเฉพาะกจิ     

     2.1 สื่อสิ่งพิมพ์ และ สื่อกลางแจ้ง 

     2.2 สื่อโสตทศัน์ 

     2.3 สื่ออินเทอร์เน็ต 

     2.4 สินค้าพรีเม่ียม 

     2.5 สื่อกิจกรรม 

 

3.57 

3.58 

3.67 

3.47 

3.54 

 

0.605 

0.637 

0.629 

0.694 

0.733 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

3. ส่ือบุคล 3.64 0.722 มาก 
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รวม 3.57 0.551 มาก 
หมายเหตุ ประสิทธิผลการประชาสมัพนัธ์ วดัจากความพงึพอใจตอ่ข่าวสารการประชาสมัพนัธ์ของนกัศกึษาที่ตดัสนิใจเข้าศกึษาใน

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วดัโดยใช้ 5-point rating scale 

 จากตารางพบว่า  ความพึงพอใจต่อข่าวสารการประชาสมัพันธ์ของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  

มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.57 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสื่อมวลชน ได้แก่ โทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ์ อยู่ใน

ระดบัมาก  มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.51  ด้านสื่อเฉพาะกิจ (สื่อสิ่งพิมพ์ และ สื่อกลางแจ้ง) อยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.57  ด้านสื่อเฉพาะกิจ (สื่อโสตทัศน์) อยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ด้านสื่อเฉพาะกิจ (สื่อ

อินเทอร์เน็ต) อยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67  ด้านสื่อเฉพาะกิจ (สินค้าพรีเม่ียม) อยู่ในระดบัมาก  มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.47  ด้านสื่อเฉพาะกิจ (สื่อกิจกรรม) อยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.54  ด้านสื่อบุคคล 

ได้แก่  ครู/อาจารย์แนะแนวในโรงเรียนหรือวิทยาลยั ท่ีท่านเคยศกึษา  เจ้าหน้าท่ีประชาสมัพนัธ์/อาจารย์แนะแนว

ของมหาวิทยาลยั และ รุ่นพ่ีท่ีกําลงัศกึษาในมหาวิทยาลยั อยู่ในระดบัมากมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.64   

 5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์และความพึงพอใจ

ต่อข่าวสารการประชาสัมพันธ์ 

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารการประชาสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อ

ข่าวสารการประชาสมัพนัธ์ 

การเปิดรับข่าวสาร                

การประชาสัมพันธ์ 

ความพงึพอใจโดยรวม 

Pearson 

Correlation 

Sig 

(2-tailed) 

ระดับความสัมพันธ์ 

  สื่อมวลชน 0.499** 0.000 มีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง 

  สื่อเฉพาะกิจ 0.640** 0.000 มีความสมัพนัธ์ในระดบัคอ่นข้างสงู 

  สื่อบคุคล 0.494** 0.000 มีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง 

รวม 0.647** 0.000 มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง 
** มีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตารางพบว่า การเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ด้านสื่อมวลชน และด้านสื่อบุคคลมี

ความสมัพันธ์กับความพึงพอใจต่อข่าวสารการประชาสมัพันธ์โดยรวม อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.499 และ 0.494 ตามลําดับ แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมี

ความสัม พันธ์ กัน ใ นร ะดับ ปานกลาง โ ดย ค วา มสัม พัน ธ์ เ ป็ น ไ ปใ น ทิศ ทา ง เ ดียว กัน  ส่วนการเปิดรับ

ข่าวสารการประชาสมัพันธ์ ด้านสื่อเฉพาะกิจ มีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจต่อข่าวสารการประชาสมัพันธ์

โดยรวม อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.640 แสดงว่า 

ตวัแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์กันในระดับคอ่นข้างสงู โดยความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 

วิจารณ์ 

1.กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จากผลการ

วิเคราะห์กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นไปตาม                                 

ปรมะ สตะเวทิน (2538) กล่าว่าสื่อมวลชนสามารถเปลี่ยนการรับรู้ หมายถึง การเพ่ิมพูน ความรู้ ความเข้าใจได้

อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การสื่อสารระหว่างบุคคลนัน้มีประสิทธิผลมากกว่า เม่ือผู้ส่งสารมีวตัถปุระสงค์ต้องการ
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เปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ รับสาร เพราะข่าวสารท่ีถ่ายทอดออกจากสื่อมวลชนเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถ

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ และคงพร เทียมเล่ม (2545) กล่าวอีกว่า

นอกจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคลแล้ว ยังมีสื่ออีกชนิดหนึ่งท่ีผู้ ส่งสารใช้ในการถ่ายทอดข่าวสารข้อมูล ไปยัง

มวลชนบุคคลหรือกลุ่มบุคคล สื่อดังกล่าวนีถู้กสร้างขึน้เพ่ือให้ติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เรียกว่า                                

สื่อเฉพาะกิจ (specialized media) ได้แก่ สื่อประเภท โสตทศันูปกรณ์ (audio-visual media) และสื่อสิ่งพิมพ์       

ตา่ง ๆ (printed media)  

 2. ประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์จากการเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ จากการศึกษา

ข้อมลูเก่ียวกบัการเปิดรับข่าวสารการประชาสมัพันธ์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พบว่า 

การเปิดรับข่าวสารการประชาสมัพนัธ์ของนกัศกึษาอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน

สื่อมวลชนและด้านสื่อบคุคลมีการเปิดรับในระดบัปานกลาง ส่วนด้านสื่อเฉพาะกิจมีการเปิดรับในระดบัมาก ซึง่

สอดคล้องกับ McComb and Beaker (1979) ท่ีกล่าวว่า มนุษย์ต้องการข่าวสารเพ่ือช่วยในการตดัสินใจ 

(decision) โดยเฉพาะการตัดสินใจเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจําวนั โดยการเปิดรับสื่อ ทําให้บุคคลสามารถ

กําหนดความเห็นของตนต่อสภาพแวดล้อมหรือเหตุการณ์รอบตวั และยังสอดคล้องกับ Schramm (1973) ท่ี

กลา่ววา่การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (selective exposure or selective attention) เป็นแนวโน้มท่ีผู้ รับสารจะ

เปิดรับสื่อ และข่าวสารจากแหล่งหนึ่งแหล่งใดท่ีมีอยู่ด้วยกนัหลายแหล่งตามความสนใจ และความต้องการเพ่ือ

นํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการของตน 

 3. ประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์จากความพึงพอใจต่อข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ความพึง

พอใจต่อข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน

สื่อมวลชน ได้แก่ โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ์ ด้านสื่อเฉพาะกิจ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ และ สื่อกลางแจ้ง สื่อโสตทศัน์ 

อินเทอร์เน็ตสินค้าพรีเม่ียม สื่อกิจกรรม และด้านสื่อบุคคล ได้แก่  ครู/อาจารย์แนะแนวในโรงเรียนหรือวิทยาลยั 

ท่ีท่านเคยศึกษา  เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์/อาจารย์แนะแนวของมหาวิทยาลัย และรุ่นพ่ีท่ีกําลังศึกษา 

ในมหาวิทยาลยั อยู่ในระดบัมาก ซึง่สอดคล้องกบั เมืองยศ จนัทรมหา (2538) ได้กล่าวว่าความพึงพอใจเป็นสิ่งท่ี

บคุคลแสวงหาจากสื่อ (Gratification Sought) เป็นการมองในแง่ของผลจากความเช่ือ ความคาดหวงั ของบุคคล

ตลอดจนการประเมินค่าเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีสื่อจะพึงให้ได้ อนัเป็นแรงจูงใจผลกัดนัให้บุคคลเปิดรับสื่อนัน้

แสดงว่าเม่ือกลุ่มเป้าหมายได้มีการเปิดรับข่าวสารการประชาสมัพันธ์แล้วเกิดความรู้สึก พอใจกับข่าวสารการ

ประชาสมัพันธ์เพราะสามารถตอบสอนงความต้องการในเร่ืองความอยากรู้ เช่น การได้คําตอบตรงตามความ

ต้องการเพ่ือนํามาใช้ประกอบในการตดัสินใจศกึษาตอ่ในระดบัปริญญา 
 

สรุป 

 จากการศึกษาประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์จากการเปิดรับและความพึงพอใจต่อข่าวสารการ

ประชาสมัพันธ์ในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั นักศึกษามีการเปิดรับและความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง

และมาก ดงันัน้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องควรมีการปรับปรุงดงัตอ่ไปนี ้ควรมีการปรับปรุงวิธีการนําเสนอการประชาสมัพนัธ์ใน

สื่อมวลชน ได้แก่ โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ์ หรือเพ่ิมเนือ้หาในการประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อนีใ้ห้มากขึน้ ควรมีการ

กระจายข้อมูลข่าวสารของสื่อเฉพาะกิจ (สื่อสิ่งพิมพ์ และ สื่อกลางแจ้ง) ได้แก่ จุลสาร แผ่นพับ โปสเตอร์                 

ป้ายคตัเอาท์  ป้ายไวนิล ในมหาวิทยาลยัให้ทัว่ถึง ควรมีการปรับปรุงสื่อเฉพาะกิจ (อินเทอร์เน็ต) ได้แก่ เว็บไซต์ 
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โซเชียลมีเดีย  ให้มีความเร็วในการโหลดข้อมูลหรือรูปภาพมากขึน้ ควรมีการปรับปรุงสื่อเฉพาะกิจ               

(สินค้าพรีเม่ียม) ได้แก่ ปากกา สมดุฉีก สมดุโน้ต แฟ้มใส่กระดาษ ปฏิทิน ถุงกระดาษ ถุงพลาสติก ถุงผ้า แก้วนํา้                   

เข็มกลดั พวงกุญแจ สต๊ิกเกอร์ เน็กไทค์ เสือ้ โดยระบุรายละเอียดเก่ียวกบั วนัท่ี สถานท่ี และช่องทางการสมคัร

เรียน รวมทัง้รายละเอียดเก่ียวกบัการติดตอ่สอบถามเพ่ิมเติม เพ่ือความสะดวกสบาย และควรมีการนําเสนอและ

กระจายข้อมลูข่าวสารของมหาวิทยาลยัให้ทัว่ถงึมากขึน้                                                                                     

 ควรทําการศกึษาเร่ืองกลยุทธ์และประสิทธิผลการประชาสมัพนัธ์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ ของนกัศกึษาในพืน้ท่ีอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม  เพ่ือนํามาเป็นข้อมลูในการวางแผนการบริหารให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน  และควรทําการศึกษาในเร่ืองของความพึงพอใจต่อกลยุทธ์ และการประชาสมัพนัธ์ของมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เพ่ิมเติม เพ่ือรองรับความความต้องการของนกัศกึษาในอนาคต 
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