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บทคัดย่ อ
การวิจัยครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษากลยุทธ์ และประสิทธิ ผลการประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็ นการวิจยั แบบผสานวิธี โดยแบ่งการศึกษาวิจยั ออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1
เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพใช้ การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกกับบุคลากร ในสํานักงานประชาสัมพันธ์ และวิเทศสัมพันธ์
จํานวน 3 คน ส่วนที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณโดยใช้ แบบสอบถามสํารวจนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชนปี
ั ้ ที่ 1 ปี
การศึกษา 2555 จํานวน 364 คน ใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบหลายขันตอน
้
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจยั ได้ ใช้ การแจก
แจงความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ สถิติ t-test และ One way ANOVA และการวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation(r)) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ผลการวิจัยพบว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ใช้ กลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์
โดยการเผยแพร่ ข่ า วสารผ่ า นสื่ อ ประชาสัม พั น ธ์ แ บ่ ง เป็ น 3 ประเภท จํ า นวน 14 สื่ อ คื อ 1. สื่ อ มวลชน
2. สื่ อเฉพาะกิ จ และ 3. สื่อ บุคคล สําหรั บประสิท ธิ ผลการประชาสัมพันธ์ นัน้ วัดจากการเปิ ดรั บข่ าวสารการ
ประชาสัมพันธ์ ของนักศึกษา พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 และวัดจากความพึงพอใจ
ต่อข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของนักศึกษา พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.57
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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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คํานํา
ปั จจุบนั การประชาสัมพันธ์เป็ นกระบวนการสื่อสารขององค์กรกับประชาชนหรื อสังคม เพื่อก่อให้ เกิดการ
ผสมผสานแนวทางความรู้ สกึ การสนับสนุน ความร่ วมมือร่ วมใจในการทํางาน จึงถือได้ ว่าการประชาสัมพันธ์ เป็ น
องค์ประกอบสําคัญในการดําเนินงานขององค์กรให้ บรรลุผลสําเร็ จ การประชาสัมพันธ์ มีบทบาทสําคัญในการ
ดําเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ไม่เว้ นแม้ แต่องค์กรทางด้ านการศึกษา ในปั จจุบันสถาบันการศึกษาทุกแห่งต่างมุ่ง
พัฒนาปฏิ รูประบบการศึกษาเพื่ อให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ซึ่งกําหนด
วัตถุประสงค์ หลักทางโครงสร้ างการศึกษาไว้ 3 ประเด็น ได้ แก่ 1. ระบบการศึกษาที่ เน้ นตลอดชี วิต 2. ระบบ
บริ หารจัดการมุ่งเน้ นคุณภาพ 3. การส่งเสริ มทางการศึกษากับทุกส่วนของสังคม (พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ, 2553) นับจากปี พ.ศ. 2517 มีสถาบันการศึกษาระดับปริ ญญาเพียง 10 สถาบัน ในปี พ.ศ. 2555 มี
สถาบันการศึกษาที่เปิ ดสอนระดับปริ ญญาเพิ่มขึ ้นถึง 170 สถาบัน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2555) การแข่งขันที่สงู ขึ ้นนี ้ ทําให้ สถาบัน การศึกษาเห็นความสําคัญของการประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร เพื่อให้ มีจํานวนนักศึกษาเพิ่มขึน้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสินทร์ ก็เช่นเดียวกัน จากใน
อดีตซึง่ เป็ นเพียงสถาบันการศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ.2548 ได้ ถูกยกระดับเป็ นมหาวิทยาลัย ทําให้ ปัจจุบนั ได้ มีการ
เปลี่ ย นแปลงเป็ นอย่ า งมากในด้ า นการบริ ห ารงาน และด้ า นการจั ด การการศึ ก ษา จึ ง มี ก ารดํ า เนิ น การ
ประชาสัมพันธ์ องค์ กรอย่างต่อเนื่ อง จากที่ กล่าวมาแล้ วนัน้ จะเห็นได้ ว่าการประชาสัมพันธ์ เป็ นสิ่งสําคัญต่อ
มหาวิท ยาลัยอย่างยิ่ ง เพื่ อให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรั ต นโกสิน ทร์ ได้ ทราบถึงประสิทธิ ผลในการ
เลือกใช้ สื่อ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุ งแก้ ไขสื่อประชาสัมพันธ์ และกลยุทธ์ ในการประชาสัมพันธ์ ให้ บรรลุ
เป้าหมาย ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษา เรื่ อง “กลยุทธ์และประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ ” เพื่อนําผลการศึกษามาพัฒนางานด้ านการประชาสัมพันธ์ ให้ มีประสิทธิ ผลมากยิ่งขึ ้น และ
สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติฉบับที่ 8 (2555-2559) ในการสร้ างศักยภาพและความสามารถเพื่อ
การพัฒนาทางด้ านสังคม และมุ่งเน้ นการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้ มีศกั ยภาพสู่การเป็ นหนึ่งใน
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ 2555)
จากแนวคิ ด เกี่ ย วกับ การประชาสัม พันธ์ และกลยุทธ์ การประชาสัมพัน ธ์ ผู้วิจัยพบว่า เมธี คชาไพร
(2548) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ เป็ นการดําเนินงานอย่างมีระบบแบบแผนขององค์กรและสถาบันต่าง ๆ ใน
การเสริ มสร้ างเจตคติที่ดีของบุคคลภายในและภายนอกองค์กร ซึง่ สอดคล้ องกับ ผุสดี บํารุ งกิจ (2550) ที่ว่าการ
ประชาสัมพันธ์ เป็ นการส่งเสริ มให้ ประชาชนได้ เข้ าใจถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยการเผยแพร่
กระจายข่าวสารทางเครื่ องมือสื่อสารต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์และภาพยนตร์
ซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึง่ Scott M.Cutlip and Others (1985) กล่าวว่า
กระบวนการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้ วย 4 ขัน้ ตอนใหญ่ ๆ (The Four – step Process) ซึ่งจะหมุนเวียน
ต่อเนื่องกันอยู่ตลอดเวลา คือ 1. การสํารวจและกําหนดปั ญหา 2. การวางแผนและกําหนดแผนงานการปฏิบตั ิ
3. การปฏิบตั ิการและการสื่อสาร 4. การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน Cutlip and Broom (1999) กล่าวว่า กลยุทธ์
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ในแง่ของการประชาสัมพันธ์ คือ การใช้ ข่าวสาร ความคิด จิตวิทยา วิธีการดําเนินการสื่อสารใด ๆ ที่ผสมผสานกัน
อย่างมีเหตุมีผลและระบบที่ดี เพื่อให้ เกิดผลแนวโน้ ม จูงใจต่อแนวความคิด อารมณ์ ทัศนคติ พฤติกรรมใด ๆ ของ
ประชาชน กลยุทธ์ ในการประชาสัมพันธ์ แบ่งได้ เป็ น 3 ประเภท คือ 1. การดําเนินการประชาสัมพันธ์ เชิงรั บ
2. การประชาสัมพันธ์ ตามปกติ 3. การประชาสัมพันธ์ เชิงรุ ก และจากแนวคิดเกี่ยวกับการเปิ ดรั บและความพึง
พอใจสื่อประชาสัมพันธ์ ผู้วิจยั พบว่า พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวฒ
ั นานุกูล และถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ (2541)
กล่าวว่าการเปิ ดรับข่าวสารประชาสัมพันธ์มีความหมายถึงการเปิ ดรับสื่อ ทังที
้ ่เป็ นสื่อสิ่งพิมพ์ (print media) เช่น
แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร จดหมายเวียน และเครื่ องมืออื่น ๆ ที่นําสารไปสู่มวลชน โดยผ่านทาง
สายตา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (electronics media) เช่น รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ ภาพยนตร์ วีดิทศั น์ ซึ่ง
สามารถรั บฟั ง ทางหูแ ละดูด้ วยตา และ Klapper (1960) ได้ ก ล่าวว่ากระบวนการของการเปิ ดรั บ ข่ าวสาร
ประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ นัน้ จะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ความต้ องการ ความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้ สกึ นึกคิด
ของแต่ละคน กระบวนการเลือกสรร เปรี ยบเสมือนเครื่ องกรองข่าวสารประชาสัมพันธ์ ซึง่ สอดคล้ องกับ McComb
and Beaker (1979) ที่กล่าวว่า มนุษย์เปิ ดรับและเข้ าถึงข่าวสารการประชาสัมพันธ์ เพื่อสนองความต้ องการ เช่น
นักเรี ยนที่จบการศึกษาระดับมัธยม ก็จะเปิ ดรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ในเรื่ องการศึกษาต่อในระดับปริ ญญา ส่วน
เรื่ อง “ความพึงพอใจ” Longman Dictionary Of Contemporary English (1997) นัน้ ได้ มีการอธิบายว่า
หมายถึง ภาวะที่มีความพอใจ หรื อภาวะที่ได้ รับการตอบสนองความพอใจ นอกจากนี ้ นุจรี ดวงแก้ ว (2542) ได้
อธิบายว่า คนเรามีเหตุผลในการเลือกเปิ ดรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ แตกต่างกันไป บางอย่างที่สื่อมวลชนนัน้ ๆ
สามารถตอบสนองและสร้ างความพอใจให้ แก่บคุ คลนันได้
้ ซึง่ ถือว่าเป็ นเรื่ องเฉพาะของแต่ละบุคคล และนี ้คือสิ่งที่
เรี ยกว่า ความพึงพอใจ (Gratification) และระดับของความพึงพอใจต่อข่าวสารประชาสัมพันธ์ นนอาจขึ
ั้
้นอยู่กบั
ปริ มาณการเปิ ดรับมากหรื อน้ อย และสื่อประชาสัมพันธ์มีเนื ้อหาที่เข้ าใจง่ายตรงต่อความต้ องการของบุคคลนัน้ ๆ
ด้ วยหรื อไม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ก่อตังเมื
้ ่อวันที่19 มกราคม 2548 มีฐานะเป็ นนิติบุคคล
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้ าที่ในการรับผิดชอบดูแล พื ้นที่การศึกษา
ทังหมด
้
4 พื ้นที่ด้วยกัน ประกอบด้ วย 1. พื ้นที่ศาลายา 2. พื ้นที่บพิตรพิมขุ จักรวรรดิ 3. พื ้นที่วงั ไกลกังวล และ
4.วิทยาลัยเพาะช่าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2555)
6

6

6

6

6

อุปกรณ์ และวิธีการ

เป็ นการวิจยั แบบผสานวิธี (Mixed Methodology) เพื่อที่จะตอบคําถามการวิจยั ได้ สมบูรณ์ และเพื่อเป็ น
การขยาย ให้ งานวิจยั มีขอบข่ายที่กว้ างขวางมากขึ ้นโดยแบ่งการศึกษาวิจยั ออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็ นการ
วิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยใช้ การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (Depth Interview) มีการ เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยคัดเลือกบุคลากรในสํานักงานประชาสัมพันธ์ และวิเทศสัมพันธ์
ในระดับตําแหน่งผู้บริ หารและหัวหน้ าฝ่ ายงาน ที่มีประสบการณ์การทํางานในสํานักงานประชาสัมพันธ์ และวิเทศ
สัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสินทร์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี จํานวน 3 คน ผู้วิจัยจะนําข้ อมูลที่
ได้ มาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ สร้ างแบบสอบถามในการวิ จัย ส่ว นที่ ส องในขัน้ ต่อไป ส่วนที่ 2 เป็ นการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) ใช้ วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพียงครัง้ เดียว (One-Shot case study) ใช้ กลุ่ม
1

1
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ตัวอย่าง 364 คน เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชนปี
ั ้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ ผู้วิจัยได้ ใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอน
้
(Multi-Stage Sampling) โดยผู้วิจยั ใช้ วิธีการ
สุ่มตัวอย่างโดยกํ าหนดโควตา (Quota Sampling) กับกลุ่มนักศึกษาที่ ตอบแบบสอบถามเป็ นคณะ คณะละ
52 คน ผู้วิจยั ใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีคําถามชนิดปลายปิ ด (Close-ended Questions) การเก็บ
รวบรวมข้ อมูลจะให้ นกั ศึกษาเป็ นผู้ตอบแบบสอบถามเอง มีการอธิบายให้ เข้ าใจก่อนลงมือตอบและคอยอธิบาย
เสริ มเมื่อนักศึกษาไม่เข้ าใจ ภายหลังที่ ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลผู้วิจัยได้ นําข้ อมูลดังกล่าวนํามาลงรหัส (coding)
ตามคู่มือลงรหัส แล้ วนํ าไปประมวลผลด้ วยเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ เพื่ อคํานวณ
ค่าสถิ ติต่าง ๆ ที่ใช้ ในการวิจัย ในการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติใช้ เกณฑ์ ยอมรั บ หรื อปฏิเสธสมมติฐานด้ วย
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เพื่ออธิ บายข้ อมูลลักษณะทาง
ประชากรของกลุ่มตัว อย่ า ง การเปิ ดรั บ ข่ า วสารการประชาสัม พัน ธ์ และความพึง พอใจต่อ ข่ าวสารการ
ประชาสัมพันธ์ ได้ แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation-S.D.) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ที่ใช้ ในการทดสอบ
สมมุติฐานแต่ละข้ อเพื่อเปรี ยบเทียบการเปิ ดรั บข่าสารการประชาสัมพันธ์ จําแนกตามเพศ ด้ วยการวิเคราะห์
ความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ด้ ว ยค่ า สถิ ติ ท ดสอบที ( t-test) และการเปรี ย บเที ย บการเปิ ดรั บ ข่ า สารการ
ประชาสัมพันธ์ จําแนกตาม ประเภทสายการศึกษาก่อนเข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัย รายได้ โดยรวมของครอบครัว
พื ้นที่ที่กําลังศึกษาอยู่ และคณะวิชาที่กําลังศึกษาอยู่ เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรเป็ นรายกลุ่ม ด้ วย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way Anova) และ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างการเปิ ดรับข่า
สารการประชาสัมพันธ์ความพึงพอใจต่อข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ด้ วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlations)

ผลการทดลอง
1. ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ ผลสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก จากบุคลากรในสํานักงานประชาสัมพันธ์
และวิเทศสัมพันธ์ จํานวน 3 คน ผู้วิจยั พบว่า กลยุทธ์ ในการประชาสัมพันธ์ คือการประชาสัมพันธ์ ต้องมีข้อมูล
ที่ฉบั ไว มีช่องทางการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง มีพนั ธมิตรช่วยการประชาสัมพันธ์ที่ดี และมีหลักในการ
ทํางานคือ มีความถูกต้ อง กระชับ รวดเร็ ว เข้ าใจง่าย โดยใช้ กลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข่าวสารผ่านสื่อ
ประชาสัม พัน ธ์ แ บ่ ง เป็ น 3 ประเภท จํ านวน 14 สื่ อ คื อ 1. สื่ อมวลชน ได้ แ ก่ โทรทัศน์ วิท ยุก ระจายเสี ย ง
หนังสือพิมพ์ 2. สื่อเฉพาะกิจ ได้ แก่ จุลสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อกลางแจ้ ง วีดิทศั น์ อินเทอร์ เน็ต สินค้ าพรี เมี่ยม
สื่อกิจกรรม 3. สื่อบุคคล ได้ แก่ ครู /อาจารย์ แนะแนว ของโรงเรี ยน/วิทยาลัยต่าง ๆ เจ้ าหน้ าที่ประชาสัมพันธ์ /
อาจารย์ แนะแนวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสินทร์ และ รุ่ นพี่ ที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2. ลักษณะทางประชากร (Demographics) ของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า จากกลุ่มตัวอย่าง
ทังหมด
้
364 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้ อยละ 60.4 และเป็ นเพศชายคิดเป็ นร้ อยละ 39.6 ส่วนใหญ่
จบการศึกษา ม.6 คิดเป็ นร้ อยละ 54.1 รองลงมาคือ ปวช. คิดเป็ นร้ อยละ 43.4 อื่น ๆ คิดเป็ นร้ อยละ 1.9
และการศึกษานอกโรงเรี ยนคิดเป็ นคิดเป็ นร้ อยละ 0.5 ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ ของครอบครั ว
ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 27.5 รองลงมาคื อ 5,000-10,000 บาทคิดเป็ นร้ อยละ 21.2
และ15,001-20,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 16.5 ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ศกึ ษาอยู่ที่วงั ไกลกังวลคิดเป็ น
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ร้ อยละ 40.4 รองลงมาคือ ศาลายาคิดเป็ นร้ อยละ 26.4 บพิตรภิมขุ คิดเป็ นร้ อยละ 19.0 และเพาะช่างร้ อยละ 14.3
ตามลํ าดับ กลุ่มตัวอย่ า งส่วนใหญ่ ศึก ษาอยู่ค ณะวิ ช าอุต สาหกรรมการโรงแรมและท่ องเที่ ย ว บริ ห ารธุ ร กิ จ
อุต สาหกรรมและเทคโนโลยี วิ ศ วกรรมและสถาปั ต ยกรรม สถาปั ต ยกรรมและการออกแบบ ศิ ล ปศาสตร์
และวิทยาลัยเพาะช่าง คิดเป็ นร้ อยละ 14.3
3. ผลจากการเปิ ดรั บข่ าวสารการประชาสัมพันธ์
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเปิ ดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของกลุม่ ตัวอย่าง
การเปิ ดรั บข่ าวสารการประชาสัมพันธ์
S.D.
ระดับการเปิ ดรั บ
x
1. สื่อมวลชน
2.94
0.745
ปานกลาง
2. สื่อเฉพาะกิจ
3.53
0.662
มาก
3. สื่อบุคล
3.40
0.854
ปานกลาง
รวม
3.40
0.636
ปานกลาง
หมายเหตุ ประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ วัดจากการเปิ ดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ของนักศึกษาที่ตดั สินใจเข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วัดโดยใช้ 5-point rating scale

จากตารางพบว่า การเปิ ดรั บข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านสื่อมวลชน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า การเปิ ดรับสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และวิทยุกระจายเสียง
อยู่ในระดับปานกลาง มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.20, 2.89 และ 2.74 ตามลําดับ ด้ านสื่อเฉพาะกิจ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.53 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่าการเปิ ดรับสื่อเว็บไซต์ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ
โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษา และโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.20, 3.77 และ 3.69 ตามลําดับ ด้ านสื่อบุคล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.40 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า รุ่ นพี่ที่กําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20
รองลงมา คือ ครู /อาจารย์แนะแนวในโรงเรี ยนหรื อวิทยาลัยที่เคยศึกษา และเจ้ าหน้ าที่ประชาสัมพันธ์ /อาจารย์
แนะแนวของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับปานกลาง มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และ 3.69 ตามลําดับ
4. ผลจากความพึงพอใจต่ อข่ าวสารการประชาสัมพันธ์
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ของกลุ่ม
ตัวอย่าง
ความพึงพอใจต่ อข่ าวสารการประชาสัมพันธ์
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
x
3.51
0.574
มาก
1. สื่อมวลชน ได้ แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์
2. สื่อเฉพาะกิจ
3.57
0.605
มาก
2.1 สื่อสิ่งพิมพ์ และ สื่อกลางแจ้ ง
3.58
0.637
มาก
2.2 สื่อโสตทัศน์
3.67
0.629
มาก
2.3 สื่ออินเทอร์ เน็ต
3.47
0.694
มาก
2.4 สินค้ าพรี เมี่ยม
3.54
0.733
มาก
2.5 สื่อกิจกรรม
3. สื่อบุคล
3.64
0.722
มาก
5

5

5
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รวม

3.57

0.551

มาก

หมายเหตุ ประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ วัดจากความพึงพอใจต่อข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ของนักศึกษาที่ตดั สินใจเข้ าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วัดโดยใช้ 5-point rating scale

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจต่อข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก
มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.57 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านสื่อมวลชน ได้ แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ อยู่ใน
ระดับมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ด้ านสื่อเฉพาะกิจ (สื่อสิ่งพิมพ์ และ สื่อกลางแจ้ ง) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.57 ด้ านสื่อเฉพาะกิจ (สื่อโสตทัศน์ ) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ด้ านสื่อเฉพาะกิจ (สื่อ
อินเทอร์ เน็ต) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ด้ านสื่อเฉพาะกิจ (สินค้ าพรี เมี่ยม) อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 ด้ านสื่อเฉพาะกิจ (สื่อกิจกรรม) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 ด้ านสื่อบุคคล
ได้ แก่ ครู /อาจารย์แนะแนวในโรงเรี ยนหรื อวิทยาลัย ที่ท่านเคยศึกษา เจ้ าหน้ าที่ประชาสัมพันธ์ /อาจารย์แนะแนว
ของมหาวิทยาลัย และ รุ่ นพี่ที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมากมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.64
5. การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่ างการเปิ ดรั บข่ าวสารการประชาสัมพันธ์ และความพึงพอใจ
ต่ อข่ าวสารการประชาสัมพันธ์
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างการเปิ ดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ กบั ความพึงพอใจต่อ
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์
การเปิ ดรั บข่ าวสาร
การประชาสัมพันธ์
สื่อมวลชน
สื่อเฉพาะกิจ
สื่อบุคคล
รวม

ความพึงพอใจโดยรวม
ระดับความสัมพันธ์

Pearson
Sig
Correlation (2-tailed)
0.499**
0.000 มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
0.640**
0.000 มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้ างสูง
0.494**
0.000 มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
0.647**
0.000 มีความสัมพันธ์ ในระดับค่ อนข้ างสูง

** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางพบว่ า การเปิ ดรั บ ข่ า วสารการประชาสัม พั น ธ์ ด้ า นสื่ อ มวลชน และด้ า นสื่ อ บุ ค คลมี
ความสัมพันธ์ กับความพึงพอใจต่อข่าวสารการประชาสัมพันธ์ โดยรวม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) มี ค่าเท่ ากับ 0.499 และ 0.494 ตามลําดับ แสดงว่า ตัวแปรทัง้ สองมี
ความสั ม พั น ธ์ ก ั น ในระดั บ ปานกลาง โดยความสั ม พั น ธ์ เ ป็ นไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ส่วนการเปิ ดรั บ
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ด้ านสื่อเฉพาะกิจ มีความสัมพันธ์ กับความพึงพอใจต่อข่าวสารการประชาสัมพันธ์
โดยรวม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.640 แสดงว่า
ตัวแปรทังสองมี
้
ความสั ม พั น ธ์ กั น ในระดั บ ค่อนข้ างสูง โดยความสั ม พั น ธ์ เ ป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น

วิจารณ์
1.กลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสินทร์ จากผลการ
วิ เ คราะห์ ก ลยุ ท ธ์ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ เป็ นไปตาม
ปรมะ สตะเวทิน (2538) กล่าว่าสื่อมวลชนสามารถเปลี่ยนการรับรู้ หมายถึง การเพิ่มพูน ความรู้ ความเข้ าใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การสื่อสารระหว่างบุคคลนันมี
้ ประสิทธิผลมากกว่า เมื่อผู้ส่งสารมีวตั ถุประสงค์ต้องการ
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เปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้รับสาร เพราะข่าวสารที่ ถ่ายทอดออกจากสื่อมวลชนเพี ยงอย่างเดียว ไม่สามารถ
ก่อให้ เ กิ ด การเปลี่ ยนแปลงทัศ นคติห รื อ เปลี่ย นแปลงพฤติก รรมได้ และคงพร เที ยมเล่ม (2545) กล่าวอี กว่า
นอกจากสื่ อมวลชนและสื่อบุค คลแล้ ว ยังมีสื่ออีกชนิ ดหนึ่งที่ ผ้ ูส่งสารใช้ ในการถ่ ายทอดข่ าวสารข้ อมูล ไปยัง
มวลชนบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คล สื่ อ ดั ง กล่ า วนี ถ้ ู ก สร้ างขึ น้ เพื่ อ ให้ ติ ด ต่ อ กั บ กลุ่ ม เป้ าหมายเฉพาะ เรี ย กว่ า
สื่อเฉพาะกิจ (specialized media) ได้ แก่ สื่อประเภท โสตทัศนูปกรณ์ (audio-visual media) และสื่อสิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ (printed media)
2. ประสิทธิผลการประชาสั มพันธ์ จากการเปิ ดรั บข่ าวสารการประชาสั มพันธ์ จากการศึกษา
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเปิ ดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พบว่า
การเปิ ดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ าน
สื่อมวลชนและด้ านสื่อบุคคลมีการเปิ ดรับในระดับปานกลาง ส่วนด้ านสื่อเฉพาะกิจมีการเปิ ดรับในระดับมาก ซึง่
สอดคล้ องกับ McComb and Beaker (1979) ที่ กล่าวว่า มนุษย์ ต้องการข่าวสารเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
(decision) โดยเฉพาะการตัดสินใจเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับชี วิตประจํ าวัน โดยการเปิ ดรั บสื่อ ทําให้ บุคคลสามารถ
กําหนดความเห็นของตนต่อสภาพแวดล้ อมหรื อเหตุการณ์ รอบตัว และยังสอดคล้ องกับ Schramm (1973) ที่
กล่าวว่าการเลือกเปิ ดรับหรื อเลือกสนใจ (selective exposure or selective attention) เป็ นแนวโน้ มที่ผ้ รู ับสารจะ
เปิ ดรับสื่อ และข่าวสารจากแหล่งหนึ่งแหล่งใดที่มีอยู่ด้วยกันหลายแหล่งตามความสนใจ และความต้ องการเพื่อ
นํามาใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาหรื อสนองความต้ องการของตน
3. ประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ จากความพึงพอใจต่ อข่ าวสารการประชาสัมพันธ์ ความพึง
พอใจต่อ ข่ า วสารการประชาสัม พัน ธ์ ของนักศึกษาอยู่ ใ นระดับ มาก เมื่ อพิ จ ารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ า น
สื่อมวลชน ได้ แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ด้ านสื่อเฉพาะกิจ ได้ แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ และ สื่อกลางแจ้ ง สื่อโสตทัศน์
อินเทอร์ เน็ตสินค้ าพรี เมี่ยม สื่อกิจกรรม และด้ านสื่อบุคคล ได้ แก่ ครู /อาจารย์แนะแนวในโรงเรี ยนหรื อวิทยาลัย
ที่ ท่ า นเคยศึ ก ษา เจ้ าหน้ าที่ ป ระชาสัม พั น ธ์ / อาจารย์ แ นะแนวของมหาวิ ท ยาลัย และรุ่ น พี่ ที่ กํ า ลัง ศึ ก ษา
ในมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก ซึง่ สอดคล้ องกับ เมืองยศ จันทรมหา (2538) ได้ กล่าวว่าความพึงพอใจเป็ นสิ่งที่
บุคคลแสวงหาจากสื่อ (Gratification Sought) เป็ นการมองในแง่ของผลจากความเชื่อ ความคาดหวัง ของบุคคล
ตลอดจนการประเมินค่าเกี่ยวกับความพึงพอใจที่สื่อจะพึงให้ ได้ อันเป็ นแรงจูงใจผลักดันให้ บุคคลเปิ ดรั บสื่อนัน้
แสดงว่าเมื่อกลุ่มเป้าหมายได้ มีการเปิ ดรั บข่าวสารการประชาสัมพันธ์ แล้ วเกิดความรู้ สึก พอใจกับข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์ เพราะสามารถตอบสอนงความต้ องการในเรื่ องความอยากรู้ เช่น การได้ คําตอบตรงตามความ
ต้ องการเพื่อนํามาใช้ ประกอบในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริ ญญา

สรุ ป
จากการศึก ษาประสิ ท ธิ ผ ลการประชาสัม พัน ธ์ จ ากการเปิ ดรั บ และความพึ ง พอใจต่ อ ข่ า วสารการ
ประชาสัมพันธ์ ในด้ านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย นักศึกษามีการเปิ ดรั บและความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
และมาก ดังนันผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องควรมีการปรับปรุ งดังต่อไปนี ้ ควรมีการปรับปรุ งวิธีการนําเสนอการประชาสัมพันธ์ ใน
สื่อมวลชน ได้ แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ หรื อเพิ่มเนื ้อหาในการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อนี ้ให้ มากขึ ้น ควรมีการ
กระจายข้ อ มูล ข่ าวสารของสื่ อ เฉพาะกิ จ (สื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ และ สื่ อกลางแจ้ ง ) ได้ แ ก่ จุล สาร แผ่ น พับ โปสเตอร์
ป้ายคัตเอาท์ ป้ายไวนิล ในมหาวิทยาลัยให้ ทวั่ ถึง ควรมีการปรับปรุ งสื่อเฉพาะกิจ (อินเทอร์ เน็ต) ได้ แก่ เว็บไซต์
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โซเชี ย ลมี เ ดี ย ให้ มี ค วามเร็ ว ในการโหลดข้ อมูล หรื อ รู ป ภาพมากขึ น้ ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง สื่ อ เฉพาะกิ จ
(สินค้ าพรี เมี่ยม) ได้ แก่ ปากกา สมุดฉีก สมุดโน้ ต แฟ้มใส่กระดาษ ปฏิทิน ถุงกระดาษ ถุงพลาสติก ถุงผ้ า แก้ วนํ ้า
เข็มกลัด พวงกุญแจ สติ๊กเกอร์ เน็กไทค์ เสื ้อ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ วันที่ สถานที่ และช่องทางการสมัคร
เรี ยน รวมทังรายละเอี
้
ยดเกี่ยวกับการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เพื่อความสะดวกสบาย และควรมีการนําเสนอและ
กระจายข้ อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้ ทวั่ ถึงมากขึ ้น
ควรทําการศึกษาเรื่ องกลยุทธ์ และประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ของนักศึกษาในพื ้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อนํามาเป็ นข้ อมูลในการวางแผนการบริ หารให้ เป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน และควรทําการศึกษาในเรื่ องของความพึงพอใจต่อกลยุทธ์ และการประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพิ่มเติม เพื่อรองรับความความต้ องการของนักศึกษาในอนาคต
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