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บทคดัย่อ 
วิจัยเชิงส ารวจน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านคุณลกัษณะทางประชากร พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ 

ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงมหาวิทยาลยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลศรีชยัในสายตาของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีศึกษาใน 7 
จงัหวดัภาคใต ้สุ่มกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน ดว้ยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น  และ วิธีสุ่มอยา่งง่าย โดยไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ และสถิติการถดถอยพหุคูณแบบตวัแปรตามพหุนาม และสถิติการวิเคราะห์
แบบจ าแนกประเภท ผลการศึกษาพบวา่ 1. กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศ และสาขาวิชาท่ีเลือกเรียนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการ
เปิดรับส่ือท่ีเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั  2. พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ
ไม่ส่งผลต่อช่ือเสียงดา้นใดในสายตาของกลุ่มตวัอย่างอยา่งมีนยัส าคญั ในขณะท่ีการรับรู้ภาพลกัษณ์ส่งผลต่อช่ือเสียง
ของมหาวิทยาลยัในหลายดา้นอย่างมีนยัส าคญัดงัน้ี (2.1) ภาพลกัษณ์ดา้นสถานศึกษาส่งผลต่อช่ือเสียงดา้นสินคา้และ
บริการ, ดา้นความเป็นผูน้ า (2.2) ภาพลกัษณ์ดา้นคณาจารยแ์ละบุคลากรส่งผลต่อช่ือเสียงดา้นสินคา้และบริการ,ดา้น
ความเป็นผูน้ า, ด้านผลการด าเนินงาน (2.3) ภาพลกัษณ์ด้านคณบดี ส่งผลต่อช่ือเสียงด้านสินค้าและบริการ, ด้าน
นวตักรรม, ดา้นความเป็นผูน้ า, ดา้นการก ากบัดูแล, ดา้นสถานท่ีท างานภายในมหาวิทยาลยั และ (2.4) ภาพลกัษณ์ดา้น
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มส่งผลต่อช่ือเสียงด้านความเป็นผูน้ า, ดา้นสินคา้และบริการ, ดา้นการเป็น
พลเมืองดี, ดา้นการก ากบัดูแล, และดา้นผลการด าเนินงานตามล าดบั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และ 3. ช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการตดัสินใจในการเลือกศึกษาในมหาวิทยาลยัฯ
ร้อยละ 84.5 โดยช่ือเสียงในประเด็นด้านท่ีท างานมีบรรยากาศด้านการเรียนรู้ท่ีดี  สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการ
ตัดสินใจในการเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สูงท่ีสุด รองลงมือ คือ ช่ือเสียงด้านการ
ด าเนินงาน มีการน าเสนอผลงานวิจยัท่ีมีคุณภาพต่อหน่วยงานอ่ืนๆอย่างสม ่าเสมอ  และ ช่ือเสียงดา้นการด าเนินงาน
มหาวทิยาลยัฯสามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้และคุณธรรมจนเป็นท่ีประจกัษต์่อชุมชน 

ABSTRACT 
 This survey research aims to examine the influence of demographic characteristics, media exposure, image, 
and reputation on students’  decision to pursue an educational degree at Rajamangala University of Technology 
Srivijaya.  Four hundred students studying in high schools and vocational schools in seven Southern provinces were 
selected using stratified sampling and simple sampling.  The data was analyzed using Multivariate Analysis of 
Covariance, Multivariate Multiple Regression, and Discriminant Analysis. The results revealed that 1. Respondents  
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who varied in gender and major of study had significantly different media exposure to the university’s news; 2. 
Respondents’ media exposure did not significantly influence their perceived image toward the university, but their 
perceived image significantly influenced their reputation in several dimensions as follows: (2.1) Image of university 
significantly influence respondents’ perceived reputation toward products and services, and leadership, respectively; 
(2.2) Image of personnel and professors significantly influenced their perceived reputation toward products and 
services, leadership, and operation, respectively; (2.3) Image of dean significantly influence their perceived reputation 
toward products and services, innovation, leadership, corporate governance, and workplace in the university, 
respectively; and (2.4) Image of corporate social responsibility and environment significantly influenced their perceived 
reputation toward leadership, products and services,  good citizenship, corporate governance, and operation, 
respectively; 3. University reputation can predict 84% of students’ decision to pursue an educational degree at 
Rajamangala University of Technology Srivijaya, while workplace and good environment was ranked the highest 
predictor of reputation, followed by operation in promoting quality research, and operation in producing students with 
knowledge and ethicality, respectively. 
 
บทน า 

การศึกษาเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัเร่ืองหน่ึงในสังคมไทยเพราะการศึกษาช่วยสร้างให้เยาวชนเป็นคนท่ีมี
ศกัยภาพท่ีจะน าไปสู่การเสริมสร้างและพฒันาประเทศใหเ้จริญรุ่งเรืองเทียบเท่านานาประเทศ ปัจจุบนั จ านวนประชากร
ของประเทศไทยมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน ท าใหส้ถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก เพ่ือตอบสนองต่อความ
ตอ้งการในการศึกษาของประชากรในประเทศ จึงท าให้เกิดการเติบโตอยา่งรวดเร็วของสถาบนัการศึกษา ประกอบกบั
รัฐบาลทุกรัฐบาลต่างให้ความส าคญักบัการศึกษาโดยไดมี้นโยบายการเปิดเสรีทางการศึกษาท าให้สถาบนัการศึกษามี
การแข่งขนักนัสูงข้ึนและดว้ยความหลายหลากของสถาบนัการศึกษาในประเทศไทย ท าให้เกิดช่องวา่งท่ีส่งผลกระทบ
ต่อการพฒันาการอุดมศึกษาของประเทศ ซ่ึงมีผลให้ทิศทางการจดัการศึกษาเปล่ียนแปลงไปโดยมุ่งในเชิงพาณิชยม์าก
ข้ึน (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) ดงันั้น สถาบนัอุดมศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งจดัการศึกษาให้ตอบสนอง
ความตอ้งการของผูเ้รียนและดึงดูดให้มีผู ้เรียนเขา้มาเรียนรู้และศึกษาในสถาบันให้ได้มากท่ีสุด ประกอบกับตอ้ง
ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของสถาบนัใหเ้ป็นท่ียอมรับของนกัเรียนหรือผูท่ี้จะเขา้มาศึกษา เช่น การจดัอนัดบัวชิาการ 
ความเป็นเลิศดา้นการเรียนการสอน ดา้นผลงานการวจิยั ดา้นความทนัสมยัของเทคโนโลยี ฯลฯ ในสถานการณ์ปัจจุบนั
สถาบนัอุดมศึกษามีการแข่งขนัสูงเพ่ือแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาด พิจารณาไดจ้ากการมีการน ากลยทุธ์ทางการตลาด
ในรูปแบบต่างๆ มาใชใ้นการประชาสมัพนัธ์เพ่ือใหน้กัศึกษาสนใจสมคัรเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัของตน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัเป็นอีกมหาวิทยาลยัหน่ึงท่ีเนน้การจดัการศึกษาเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูท่ี้ตอ้งการเขา้มาศึกษาและพฒันาพ้ืนท่ีภาคใตข้องประเทศไทย ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะท่ีมีทกัษะดา้น
ช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การประมง เทคโนโลยสีารสนเทศ วศิวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การท่องเท่ียว 
การบริหารจดัการและทกัษะดา้นธุรกิจ สามารถปฏิบติังานไดจ้ริง มีความคิดสร้างสรรค ์ผูท่ี้จบการศึกษาสามารถน าวิชา
ความรู้ท่ีไดรั้บไปประกอบอาชีพไดห้ลายอาชีพ เป็นมหาวทิยาลยัท่ีมีคุณภาพทางดา้นเทคโนโลยท่ีีดีในภาคใต ้การศึกษา
เร่ืองภาพลกัษณ์ของวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั เป็นการศึกษาถึงภาพลกัษณ์ในปัจจุบนั  และศึกษาถึงแนวทาง
ในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงค ์ เพื่อไดท้ราบถึงสถานการณ์และแนวทางในการธ ารงไวซ่ึ้งภาพลกัษณ์ท่ีดีและ
วางแผนในการพฒันาการบริหารจดัการดา้นการศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ทั้งในดา้นหลกัสูตร
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การเรียนการสอน สภาพแวดลอ้ม และกระบวนการการเรียนการสอน คุณภาพของอาจารยผ์ูส้อน บุคลากร ตลอดจน
ประเด็นเน้ือหาต่างๆ ท่ีไดจ้ากผลการวิจยัให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สุดทา้ยเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของชุมชน 
ในการเป็นสถาบนัท่ีรองรับและผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพสู่ชุมชนและสังคมต่อไป จากการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัพบวา่ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกมหาวิทยาลยัเขา้ศึกษาต่อของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายนั้นมี
หลายปัจจยั เช่น ความชอบและความถนดัของตวันกัเรียน ช่ือเสียงมหาวทิยาลยั ช่ือเสียงของคณาจารยผ์ูส้อน ค่าเล่าเรียน 
คุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลยั ความเป็นท่ียอมรับในวงการต่อหลกัสูตรและมหาวิทยาลยัท่ีเลือกเรียน ความคาดหวงัหลงั
จบการศึกษา คุณภาพของหลกัสูตรวชิา คุณภาพสถาบนัและช่ือเสียงของสถาบนั (Chen & Zimitat, 2006)  

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ลักษณะประชากร พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ภาพลักษณ์ และช่ือเสียง จึงมี
ความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั เพราะเป็นปัจจยัขบัเคล่ือน
ส าคญัท่ีส่งผลให้การพยากรณ์พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลยั สามารถน ามาเป็นขอ้มูลในการ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอยา่งเป็นรูปธรรมมากข้ึน ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการวจิยั
เก่ียวกบัคุณลกัษณะทางประชากร พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ภาพลกัษณ์ และช่ือเสียงท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัไวเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพงานสามารถน าขอ้มูลไป
ประยกุตใ์ชใ้นการก าหนดทิศทางแนวนโยบายการบริหารจดัการและการวางแผนกลยทุธ์การส่ือสารประชาสมัพนัธ์ของ
มหาวิทยาลยัฯ และผลการวิจยัท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีสามารถน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาดา้นการส่ือสารเพ่ือการ
พฒันาเก่ียวกบัการศึกษาภาพลกัษณ์และการสร้างช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั หน่วยงานอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวขอ้ง และสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาอ่ืนๆ ต่อไป 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือและการรับรู้ภาพลกัษณ์ต่อมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัท่ี
ส่งผลต่อช่ือเสียงของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัในสายตาของกลุ่มตวัอยา่ง 

3. เพื่อศึกษาช่ือเสียงของมหาวทิยาลยัฯ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจในการเลือกศึกษาในมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัในสายตาของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
วธีิการวจิยั 

1.   ประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 
     ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ใน

เขตภาคใต ้7 จงัหวดั ไดแ้ก่ นครศรีธรรมราช พทัลุง สตูล สงขลา ตรัง ปัตตานี และยะลา จ านวน 136,250 คน และ
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างประชากรโดยวิธีการของ Taro Yamane ท่ีขนาดความคลาดเคล่ือน 5% โดยก าหนดระดบั
ความเช่ือมั่นท่ี 95%  สรุปกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี จ านวน  400  คน ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศึกษา ใชว้ิธีสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ด าเนินการตามล าดบั ดงัน้ี 1) สุ่ม
แบบแบ่งชั้นตามสดัส่วน (Stratified Sampling) และ 2) สุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลาก  
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2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึน ซ่ึงมีทั้งชนิดค าถามปลาย

ปิดและค าถามปลายเปิด เน้ือหาแบบสอบถามไดแ้บ่งออกเป็น 5 ตอนดงัน้ี   ตอนท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรประกอบดว้ย 
เพศ สาขาวชิาท่ีเลือกเรียน ผลการเรียนเฉล่ียสะสม รายไดค้รอบครัวและท่ีอยูปั่จจุบนั ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ
ของเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัในสายตาของนักเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) ใชม้าตราวดัอนัตรภาคชั้น มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค .741  ตอนท่ี 3 การรับรู้ภาพลกัษณ์
ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค .819  ตอนท่ี 4 สอบถามช่ือเสียง
ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค .840 และตอนท่ี 5 การเลือกเขา้
ศึกษาต่อมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั จ านวน 1 ขอ้ ใชม้าตรวดัเป็นนามบญัญติั โดยตอนท่ี 2 - 4 ใชม้าตรา
วดัอนัตรภาคชั้น 1 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุดไปและ 5 เห็นดว้ยมากท่ีสุด ตามล าดบั 

3.  ตวัแปรท่ีศึกษา 
    ตวัแปรท่ีศึกษาประกอบดว้ยตวัแปรอิสระ 3 ตวั คือ 1) ลกัษณะทางประชากร คือ เพศ สาขาวชิาท่ีเลือกเรียน 

และจงัหวดัท่ีอาศยั ตวัแปรแทรกซอ้น คะแนนเฉล่ียสะสม และรายได ้2) พฤติกรรมการเปิดรับส่ือของมหาวทิยาลยัฯ 3) 
ช่ือเสียงของมหาวทิยาลยั และตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการเลือกมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

4.  วธีิการเก็บขอ้มูล  
     เก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 
5.   กาวเิคราะห์ขอ้มูล 
     วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ (Multivariate Analysis of Covariance) ใน

การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 และใชส้ถิติการถดถอยพหุคูณแบบตวัแปรตามพหุนาม (Multivariate Multiple Regression) 
ในการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 และใชส้ถิติการวิเคราะห์แบบจ าแนกประเภท (Discriminant Analysis) ในการทดสอบ
สมมติฐานท่ี 3  

 
ผลการวจิยั 

สมมติฐานท่ี 1 นกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และนกัเรียนประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ท่ีมีลกัษณะ
ประชากรด้าน เพศ สาขาวิชาท่ีศึกษา จังหวดัท่ีอาศัย แตกต่างกัน จะส่งผลให้พฤติกรรมการเปิดรับส่ือท่ีเก่ียวกับ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยัแตกต่างกนั หลงัจากควบคุมคะแนนเฉล่ียสะสมและรายไดเ้ฉล่ียครอบครัวของ
นกัเรียน  
 จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะประชากรท่ีมีต่อพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชยั ดว้ยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ (Multivariate Analysis of Covariance: MANCOVA) 
เม่ือควบคุมผลการเรียนเฉล่ียสะสมและรายไดเ้ฉล่ียครอบครัวแลว้ พบว่าลกัษณะประชากรของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศ
แตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมการการเปิดรับส่ือท่ีเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัแตกต่างกนั (F(1,387)= 
7.12*, p < 0.05) และกลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกเรียนสาขาแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัแตกต่างกนั (F(1,387)= 3.35*, p < 0.05) อยา่งมีนยัส าคญัท่ีสถิติ โดยไม่มีตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ ท่ี
มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 
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ตารางที ่1  ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของลกัษณะประชากรและพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของมหาวทิยาลยั 
    เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ในรูปแบบ MANCOVA 

ตวัแปร องคป์ระกอบ SS df MS F Sig. 
ผลการเรียนเฉล่ียสะสม ส่ือบุคคล 1.746 1 1.746 5.469 .020 

ส่ือมวลชน .974 1 .974 3.619 .058 
ส่ือเฉพาะกิจ .081 1 .081 .251 .617 

รายไดเ้ฉล่ียครอบครัว ส่ือบุคคล .434 1 .434 1.361 .244 
ส่ือมวลชน .022 1 .022 .083 .773 
ส่ือเฉพาะกิจ .194 1 .194 .602 .438 

เพศ ส่ือบุคคล 2.273 1 2.273 7.121 .008 
ส่ือมวลชน .002 1 .002 .008 .927 
ส่ือเฉพาะกิจ .003 1 .003 .010 .922 

สาขาวชิาท่ีศึกษา ส่ือบุคคล .396 3 .132 .414 .743 
ส่ือมวลชน 2.709 3 .903 3.354 .019 
ส่ือเฉพาะกิจ .965 3 .322 1.000 .393 

จงัหวดัท่ีอาศยั ส่ือบุคคล .460 6 .077 .240 .963 
ส่ือมวลชน 1.029 6 .171 .637 .701 
ส่ือเฉพาะกิจ .787 6 .131 .407 .874 

 
ผลการวิเคราะห์เพศของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อประเภทของส่ือท่ีกลุ่มตัวอย่างเปิดรับส่ือของมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ดว้ย  Bonferroni พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงจะมีการเปิดรับส่ือบุคคลมากกวา่เพศชาย (I-J 
= -.154* , p < .05) อย่างมีนัยส าคญัท่ีสถิติ  โดยเพศหญิงมีค่าเฉล่ีย 3.856 และเพศชายมีค่าเฉล่ีย 3.703 อยู่ในระดับ
บ่อยคร้ังทั้งสองเพศ 

ผลการวิเคราะห์รายคู่ระหวา่งสาขาท่ีเลือกเรียนและพฤติกรรมการเปิดรับส่ือแต่ละประเภทของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัดว้ย Bonferroni พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ท่ีเลือกสาขาวิทยาศาสตร์และศิลป์ค านวณ จะมีการ

เปิดรับส่ือประเภทส่ือมวลชนแตกต่างกนั (I-J = -.188, p < .05) โดยกลุ่มท่ีเลือกเรียนสาขาศิลป์ค านวณ (x̅= 3.874) จะมี
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือประเภทส่ือมวลชนสูงกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกเรียนสาขาวทิยาศาสตร์ (x̅= 3.675) ตามภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 แสดงความเฉล่ียของพฤติกรรมการเปิดรับส่ือส่ือมวลชนของมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ีราชมงคลศรี

วชิยัท่ีมีแต่ละสาขาวชิาท่ีกลุ่มตวัอยา่งเรียน 
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สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ และการรับรู้ภาพลกัษณ์ต่อมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  
ส่งผลต่อช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัในสายตาของนักเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
และนกัเรียนประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)  

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ และการรับรู้ภาพลกัษณ์ต่อมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชยัท่ีส่งผลต่อ ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัฯในสายตาของนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและนกัเรียน
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ดว้ยสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบตวัแปรตามพหุนาม (Multivariate Multiple 
Regression: MMR) พบวา่พฤติกรรมการเปิดรับส่ือบุคคล ส่ือมวลชน และส่ือเฉพาะกิจ ไม่ส่งผลต่อช่ือเสียงดา้นใดใน
สายตาของกลุ่มตวัอย่างอย่างมีนัยส าคญั (p > 0.05) แต่การรับรู้ภาพลกัษณ์ต่อมหาวิทาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
ส่งผลต่อช่ือเสียงในดา้นดงัต่อไปน้ี   

(1) การับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นสถานศึกษาของมหาวทิยาลยัฯ ส่งผลตอ่ช่ือเสียงดา้นสินคา้และบริการ (F(1, 

390) = 38.480*, p < .05) ช่ือเสียงดา้นความเป็นผูน้ า (F(1, 390) = 7.533*, p < .05) ช่ือเสียงดา้นการเป็นพลเมืองดี (F(1, 390) = 
5.965*, p < .05) ตามล าดบัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

(2) การรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นคณาจารยแ์ละบุคลากร ส่งผลต่อช่ือเสียงดา้นสินคา้และบริการ (F(1, 390) = 
6.908*, p < .05) ช่ือเสียงดา้นผลการด าเนินงาน (F(1, 390) = 5.784*, p < .05) ช่ือเสียงดา้นความเป็นผูน้ า (F(1, 390) = 4.549*, 
p < .05) ตามล าดบัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

(3) การรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นคณบดี ส่งผลต่อช่ือเสียงดา้นสินคา้และบริการ (F(1, 390) = 34.434, p < .05) 
ช่ือเสียงดา้นนวตักรรม (F(1, 390) = 20.957*, p < .05) ช่ือเสียงดา้นความเป็นผูน้ า (F(1,400) = 15.646*, p < .05) ช่ือเสียงดา้น
การก ากบัดูแล (F(1, 390) = 9.582*, p < .05) ตามล าดบัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

(4) การรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มส่งผลต่อช่ือเสียงดา้นความเป็น
ผูน้ า (F(1, 390) = 19.010, p < .05) ช่ือเสียงดา้นช่ือเสียงดา้นสินคา้และบริการ (F(1, 390) = 18.868*, p < .05) ช่ือเสียงดา้นการ
เป็นพลเมืองดี (F(1, 390) = 15.658*, p < .05) ช่ือเสียงดา้นการก ากบัดูแล (F(1, 390) = 9.824*, p < .05) และช่ือเสียงดา้นผล
การด าเนินงาน (F(1, 390) = 4.228*, p < .05) ตามล าดบัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

(5) การรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน ส่งผลต่อช่ือเสียงดา้นสถานท่ีท างานภายใน
มหาวทิยาลยั (F(1, 390) = 12.975*, p < .05), ช่ือเสียงดา้นผลการด าเนินงาน (F(1, 390) = 4.311*, p < .05) ช่ือเสียงดา้นการ
เป็นพลเมืองดี (F(1, 390) = 3.903*, p < .05) ตามล าดบัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

(6) การรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นการจดัการอุปกรณ์ อาคาร และสถานท่ี ส่งผลต่อ ช่ือเสียงดา้นนวตักรรม 
(F(1, 390) = 49.078*, p < .05) ช่ือเสียงดา้นสถานท่ีท างานภายในมหาวทิยาลยั (F(1, 390) = 36.931*, p < .05) ช่ือเสียงดา้นการ
ก ากบัดูแล (F(1, 390) = 5.038*, p < .05) ช่ือเสียงดา้นผลการด าเนินงาน (F(1, 390) = 4.624*,  p < .05) ตามล าดบั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางที ่2   ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับส่ือและภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัฯ ท่ีส่งผลต่อช่ือเสียงของ 
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 
 
ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม SS df MS F Sig. 
ส่ือบุคคล 
 
 
 
 
 
 

ช่ือเสียงดา้นสินคา้และบริการ .290 1 .290 1.229 .268 
ช่ือเสียงดา้นนวตักรรม .650 1 .650 1.859 .174 
ช่ือเสียงดา้นสถานท่ีท างานภายในมหาวทิยาลยั .754 1 .754 1.971 .161 
ช่ือเสียงดา้นการก ากบัดูแล .000 1 .000 .001 .976 
ช่ือเสียงดา้นการเป็นพลเมืองดี .141 1 .141 .392 .532 
ช่ือเสียงดา้นความเป็นผูน้ า .000 1 .000 .001 .981 
ช่ือเสียงดา้นผลการด าเนินงาน .028 1 .028 .172 .678 

ส่ือมวลชน ช่ือเสียงดา้นสินคา้และบริการ .241 1 .241 1.023 .312 
ช่ือเสียงดา้นนวตักรรม .058 1 .058 .165 .685 
ช่ือเสียงดา้นสถานท่ีท างานภายในมหาวทิยาลยั .287 1 .287 .750 .387 
ช่ือเสียงดา้นการก ากบัดูแล 3.54 1 3.54 .000 .999 
ช่ือเสียงดา้นการเป็นพลเมืองดี 1.222 1 1.222 3.406 .066 
ช่ือเสียงดา้นความเป็นผูน้ า .057 1 .057 .171 .680 
ช่ือเสียงดา้นผลการด าเนินงาน .125 1 .125 .769 .381 

ส่ือเฉพาะกิจ 
 
 

ช่ือเสียงดา้นสินคา้และบริการ .246 1 .246 1.043 .308 
ช่ือเสียงดา้นนวตักรรม .178 1 .178 .508 .476 
ช่ือเสียงดา้นสถานท่ีท างานภายในมหาวทิยาลยั .177 1 .177 .464 .496 
ช่ือเสียงดา้นการก ากบัดูแล .121 1 .121 .284 .594 
ช่ือเสียงดา้นการเป็นพลเมืองดี .105 1 .105 .292 .589 
ช่ือเสียงดา้นความเป็นผูน้ า .003 1 .003 .009 .924 
ช่ือเสียงดา้นผลการด าเนินงาน .033 1 .033 .201 .654 

ภาพลกัษณ์ดา้น
สถานศึกษา 
 
 
 

ช่ือเสียงดา้นสินคา้และบริการ 9.069 1 9.069 38.480* .000 
ช่ือเสียงดา้นนวตักรรม .518 1 .518 1.481 .224 
ช่ือเสียงดา้นสถานท่ีท างานภายในมหาวทิยาลยั .020 1 .020 .052 .820 
ช่ือเสียงดา้นการก ากบัดูแล 1.189 1 1.189 2.804 .095 
ช่ือเสียงดา้นการเป็นพลเมืองดี 2.140 1 2.140 5.965* .015 
ช่ือเสียงดา้นความเป็นผูน้ า 2.500 1 2.500 7.533* .006 
ช่ือเสียงดา้นผลการด าเนินงาน .165 1 .165 1.016 .314 
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ตารางที ่2   ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับส่ือและภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัฯ ท่ีส่งผลต่อช่ือเสียงของ 
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั (ต่อ) 
 

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม SS df MS F Sig. 
ภาพลกัษณ์ดา้น
คณาจารยแ์ละ
บุคลากร 

ช่ือเสียงดา้นสินคา้และบริการ 1.628 1 1.628 6.908* .009 
ช่ือเสียงดา้นนวตักรรม .722 1 .722 2.066 .151 
ช่ือเสียงดา้นสถานท่ีท างานภายในมหาวทิยาลยั .040 1 .040 .106 .745 
ช่ือเสียงดา้นการก ากบัดูแล 1.421 1 1.421 3.352 .068 
ช่ือเสียงดา้นการเป็นพลเมืองดี .002 1 .002 .005 .945 
ช่ือเสียงดา้นความเป็นผูน้ า 1.510 1 1.510 4.549* .034 
ช่ือเสียงดา้นผลการด าเนินงาน .938 1 .938 5.784* .017 

ภาพลกัษณ์ดา้น
คณบดี 

ช่ือเสียงดา้นสินคา้และบริการ 8.116 1 8.115 34.434* .000 
ช่ือเสียงดา้นนวตักรรม 7.327 1 7.327 20.957* .000 
ช่ือเสียงดา้นสถานท่ีท างานภายในมหาวทิยาลยั 1.048 1 1.048 2.740 .099 
ช่ือเสียงดา้นการก ากบัดูแล 4.062 1 4.062 9.582* .002 
ช่ือเสียงดา้นการเป็นพลเมืองดี 1.017 1 1.017 2.834 .093 
ช่ือเสียงดา้นความเป็นผูน้ า 5.193 1 5.193 15.646* .000 
ช่ือเสียงดา้นผลการด าเนินงาน .086 1 .086 .532 .466 

ภาพลกัษณ์ดา้น
ความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม  

ช่ือเสียงดา้นสินคา้และบริการ 4.447 1 4.447 18.868* .000 
ช่ือเสียงดา้นนวตักรรม 1.269 1 1.259 3.629 .058 
ช่ือเสียงดา้นสถานท่ีท างานภายในมหาวทิยาลยั .698 1 .698 1.825 .178 
ช่ือเสียงดา้นการก ากบัดูแล 4.165 1 4.165 9.824* .002 
ช่ือเสียงดา้นการเป็นพลเมืองดี 5.618 1 5.618 15.658* .000 
ช่ือเสียงดา้นความเป็นผูน้ า 6.309 1 6.309 19.010* .000 
ช่ือเสียงดา้นผลการด าเนินงาน .686 1 .686 4.228* .040 

ภาพลกัษณ์ดา้น
หลกัสูตร การ
เรียนการสอน 
 
 
 

ช่ือเสียงดา้นสินคา้และบริการ .022 1 .022 .093 .761 
ช่ือเสียงดา้นนวตักรรม .063 1 .063 .180 .672 
ช่ือเสียงดา้นสถานท่ีท างานภายในมหาวทิยาลยั 4.962 1 4.952 12.975* .000 
ช่ือเสียงดา้นการก ากบัดูแล 1.336 1 1.336 3.152 .077 
ช่ือเสียงดา้นการเป็นพลเมืองดี 1.400 1 1.400 3.903* .049 
ช่ือเสียงดา้นความเป็นผูน้ า .646 1 .646 1.948 .164 
ช่ือเสียงดา้นผลการด าเนินงาน .699 1 .699 4.311* .039 
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ตารางที ่2  ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับส่ือและภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัฯ ท่ีส่งผลต่อช่ือเสียงของ 
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั (ต่อ) 
 

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม SS df MS F Sig. 
ภาพลกัษณ์ดา้น
การจดัการ
อุปกรณ์ อาคาร 
สถานท่ี 

 

ช่ือเสียงดา้นสินคา้และบริการ .337 1 .337 1.429 .233 
ช่ือเสียงดา้นนวตักรรม 17.159 1 17.159 49.078* .000 
ช่ือเสียงดา้นสถานท่ีท างานภายในมหาวทิยาลยั 14.124 1 14.124 36.931* .000 
ช่ือเสียงดา้นการก ากบัดูแล 2.136 1 2.136 5.038* .025 
ช่ือเสียงดา้นการเป็นพลเมืองดี .022 1 .022 .060 .807 
ช่ือเสียงดา้นความเป็นผูน้ า .350 1 .350 1.053 .305 
ช่ือเสียงดา้นผลการด าเนินงาน .750 1 .750 4.624* .032 

 

           สมมติฐานท่ี 3 ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัฯ ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจในการเลือกศึกษาในมหาวิทยาลยั   
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัในสายตาของนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และนกัเรียนประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
(ปวช.) 
 ผลการวิเคราะห์ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั ฯ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจในการเลือกศึกษาในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัในสายตาของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยสถิติการวิเคราะห์จ าแนกประเภท (Discriminant Analysis) 
พบว่า ตอกแรกเม่ือวิเคราะห์ช่ือเสียงเป็น 6 ด้าน สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกศึกษาใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัในสายตาของกลุ่มตวัอยา่งไดเ้พียง 58.8 ซ่ึงถือวา่ความแม่นย  าไม่สูงเท่าไร แต่
เม่ือผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ช่ือเสียงเป็นประเด็นย่อยรวม 21 ประเด็น สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการตดัสินใจในการเลือก
ศึกษาในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัในสายตาของกลุ่มตวัอยา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  คิดเป็นร้อย
ละ 84.5 ซ่ึงสูงข้ึนกวา่เดิมมาก เรียงตามล าดบัจากสูงสุดไปต ่าสุดดงัน้ี  (1) ช่ือเสียงในประเด็นดา้นท่ีท างาน มีบรรยากาศ
ดา้นการเรียนรู้ท่ีดี (D3.3), (2) ช่ือเสียงดา้นการด าเนินงาน มีการน าเสนอผลงานวิจยัท่ีมีคุณภาพ (D7.3), (3) ดา้นการ
ด าเนินงาน ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้และคุณธรรม (D7.2), (4) ดา้นสินคา้และบริการ มีครู นกัวิจยั ผูเ้ช่ียวชาญ (D1.4),  (5) 
ดา้นความเป็นผูน้ า มีการบริหารจดัการท่ีดี (D6.1) , (6) ดา้นการเป็นพลเมืองดี พฒันาคุณภาพสงัคม (D5.4) , (7) ดา้นการ
ก ากบัดูแล ยติุธรรมในการด าเนินธุรกิจ (D4.3), (8) ดา้นความเป็นผูน้ า ด าเนินงานตามวสิยัทศัน์ (D6.4), (9) ดา้นท่ีท างาน 
เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ (D3.1), (10) ดา้นสินคา้และบริการ การจดัการเรียนการสอน (D1.1), (11)ดา้นนวตักรรม มี
ความคิดสร้างสรรค์ทนักระแสโลก (D2.4), (12) ดา้นสินคา้และบริการ ความสามารถดา้นการวิจยั (D1.3), (13) ดา้น
สินคา้และบริการ มีผูส้อนมีช่ือเสียง (D1.5), (14) ดา้นนวตักรรม การผลิตผลงานวิจยัท่ีไดรั้บรางวลั (D2.1), (15) ดา้น
สินคา้และบริการ มีวิญญาณความเป็นครู (D1.2), (16) ดา้นท่ีท างาน จดัส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม (D3.2), (17) ดา้นการ
ด าเนินงาน บณัฑิตท่ีจบไดรั้บการยอมรับ (D7.4), (18) ดา้นการก ากบัดูแล มีความซ่ือสตัย ์(D4.2), (19) ดา้นนวตักรรม มี
การพฒันาการสอนอย่างต่อเน่ือง (D2.3), (20) ด้านนวตักรรม เป็นผูน้ าดา้นวิชาการ (D2.2), และ (21) ด้านการเป็น
พลเมืองดี มีกิจกรรมแก่สงัคม (D5.2) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 3  ผลการทดสอบปัจจยัทางดา้นช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษา
ต่อของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการวเิคราะห์จ าแนกประเภท (Discriminant Analysis) 

 
การน าเขา้ตวัแปรอิสระ 

ขั้นท่ี ตวัแปรอิสระ น ้าหนกั 
Wilk’s Lambda 

df1 df2 df3 
Exact F 

Statistic df1 df2 Sig. 
1 ดา้นท่ีท างาน มีบรรยากาศดา้นการเรียนรู้ท่ีดี 

(D3.3) 
.815 1 2 397.000 45.129 2 397.000 .000 

2 ดา้นการด าเนินงาน เสนอผลงานวจิยัท่ีมีคุณภาพ 
(D7.3) 

.656 2 2 397.000 46.499 4 792.000 .000 

3 ดา้นการด าเนินงาน ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ (D7.2) .577 3 2 397.000 41.686 6 790.000 .000 
4 ดา้นสินคา้และบริการ มีครู นกัวจิยั ผูเ้ช่ียวชาญ 

(D1.4) 
.516 4 2 397.000 38.673 8 788.000 .000 

5 ดา้นความเป็นผูน้ า มีการบริหารจดัการท่ีดี (D6.1) .479 5 2 397.000 34.935 10 786.000 .000 
6 ดา้นการเป็นพลเมืองดี พฒันาคุณภาพสงัคม 

(D5.4) 
.437 6 2 397.000 33.505 12 784.000 .000 

7 ดา้นการก ากบัดูแลยติุธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
(D4.3) 

.411 7 2 397.000 31.324 14 782.000 .000 

8 ดา้นความเป็นผูน้ า ด าเนินงานตามวสิยัทศัน์ 
(D6.4) 

.384 8 2 397.000 29.939 16 780.000 .000 

9 ดา้นท่ีท างาน เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ (D3.1) .353 9 2 397.000 29.558 18 778.000 .000 
10 ดา้นสินคา้และบริการ การจดัการเรียนการสอน 

(D1.1) 
.322 10 2 397.000 28.552 20 776.000 .000 

11 ดา้นนวตักรรม มีความคิดสร้างสรรคท์นักระแส
โลก (2.4) 

.309 11 2 397.000 28.103 22 774.000 .000 

12 ดา้นสินคา้และบริการ ความสามารถดา้นการวจิยั  
(D1.3) 

.294 12 2 397.000 27.124 24 772.000 .000 

13 ดา้นสินคา้และบริการ มีผูส้อนมีช่ือเสียง (D1.5)  .282 13 2 397.000 26.172 26 770.000 .000 
14 ดา้นนวตักรรม การผลิตผลงานวจิยัท่ีไดรั้บรางวลั 

(D2.1) 
.267 14 2 397.000 25.261 28 768.000 .000 

15 ดา้นสินคา้และบริการ มีวญิญาณความเป็นครู 
(D1.2) 

.250 15 2 397.000 25.509 30 766.000 .000 

16 ดา้นท่ีท างาน จดัส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม (D3.2) .239 16 2 397.000 24.931 32 764.000 .000 
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ตารางที่ 3  ผลการทดสอบปัจจยัทางดา้นช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษา
ต่อของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการวเิคราะห์จ าแนกประเภท (Discriminant Analysis) (ต่อ) 

 
การน าเขา้ตวัแปรอิสระ 

ขั้นท่ี ตวัแปรอิสระ น ้าหนกั 
Wilk’s Lambda 

df1 df2 df3 
Exact F 

Statistic df1 df2 Sig. 
17 ดา้นการด าเนินงาน บณัฑิตท่ีจบไดรั้บการยอมรับ 

(D7.4) 
.228 17 2 397.000 24.479 34 762.000 .000 

18 ดา้นการก ากบัดูแล มีความซ่ือสตัย ์(D4.2) .222 18 2 397.000 23.707 36 760.000 .000 
19 ดา้นนวตักรรม มีการพฒันาการสอนอยา่ง

ต่อเน่ือง (D2.3) 
.216 19 2 397.000 23.002 38 758.000 .000 

20 ดา้นนวตักรรม เป็นผูน้ าดา้นวชิาการ (D2.2) .209 20 2 397.000 22.460 40 756.000 .000 
21 ดา้นการเป็นพลเมืองดี มีกิจกรรมแก่สงัคม (D5.2) .204 21 2 397.000 21.764 42 754.000 .000 

 
 ผลการวเิคราะห์คน้พบวา่ ช่ือเสียงในประเด็นดา้นท่ีท างาน มีบรรยากาศดา้นการเรียนรู้ท่ีดีสามารถพยากรณ์พฤติกรรม
การตดัสินใจในการเลือกศึกษาในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัสูงท่ีสุด (Wilk’s Lamda = .815, p < .05) รองลง
มือ คือ ช่ือเสียงดา้นการด าเนินงาน มีการน าเสนอผลงานวิจยัท่ีมีคุณภาพ (Wilk’s Lamda = .656, p < .05) และ ช่ือเสียงดา้น
การด าเนินงาน ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้และคุณธรรม (Wilk’s Lamda = .577, p < .05) ตามดว้ยประเด็นอ่ืน ๆ 
  จากตารางท่ี 3 เม่ือพิจารณาในดา้นของความถูกตอ้งของการพยากรณ์กลุ่มจากสมการจ าแนกประเภท พบว่าตวั
แปรอิสระทั้ ง 21 ตัว สามารถพยากรณ์กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความตั้ งใจอย่างยิ่งในการเลือกศึกษาต่อของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัไดถู้กตอ้งร้อยละ 80.4 พยากรณ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่มีความตั้งใจแน่นอนในการเลือกศึกษาต่อ
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัไดถู้กตอ้งร้อยละ 90.0 และพยากรณ์กลุ่มตวัอยา่งท่ียงัไม่แน่ใจในการเลือก
ศึกษาต่อมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัไดถู้กตอ้งร้อยละ 82.4 ดงันั้นสมการจ าแนกประเภทจึงมีความสามารถ
ในการพยากรณ์กลุ่มไดอ้ยา่งถูกตอ้งทุกกลุ่มร้อยละ 84.5 ของจ านวนทั้งหมด 
 

ตารางที ่4  ผลการวเิคราะห์การพยากรณ์พฤติกรรมการตดัสินใจในการเลือกศึกษาในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  
                   ศรีวชิยัท่ีส่งผลจากช่ือเสียงในดา้นต่างๆ  

จ านวน (ร้อยละ) ความถูกตอ้ง 
ของการจ าแนก 

กลุ่มท่ีท านาย รวม 
มีความตั้งใจอยา่งยิง่ ไม่มีความตั้งใจแน่นอน ยงัไม่แน่ใจ  

การ
ตดัสินใจ 

มีความตั้งใจอยา่งยิง่ 90 (80.4) 10 (8.9) 12 (10.7) 112 (100) 
ไม่มีความตั้งใจแน่นอน 8 (5.7) 126 (90.0) 6 (4.3) 140 (100) 
ยงัไม่แน่ใจ 18 (12.2) 8 (5.4) 122 (82.4) 148 (100) 

หมายเหตุ: ช่ือเสียงของมหาวทิยาลยัในดา้นต่างๆ สามารถพยากรณ์ร้อยละ 84.5 ของพฤติกรรมการตดัสินใจในการเลือก  
                  ศึกษาในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 
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การอภิปรายผล 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูล พบประเด็นท่ีน่าสนใจจึงน ามาอภิปรายผลดงัน้ี 
1. ลกัษณะทางประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม เพศ และสาขาวิชาท่ีเลือกเรียนแตกต่างกนั 

จะมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือท่ีเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัราชมงคลศรีวิชยัแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกับ 
ทฤษฎีการรับรู้และพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ปรมะ สตะเวทิน (2539) กล่าววา่ การเลือกสรรข่าวสารของบุคคลเป็น
ส่ิงท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมการส่ือสารของแต่ละบุคคลวา่ ความแตกต่างกนัทางสภาพส่วนบุคคลหรือสภาพจิตวิทยามีผล
ต่อการเปิดรับข่าวสาร ทั้งน้ี ข่าวสารเป็นส่ิงส าคญัต่อมนุษย ์เราใชข้่าวสารเป็นเคร่ืองมือในการสนทนาในชีวติประจ าวนั
เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สงัคมปัจจุบนัเป็นสังคมข่าวสาร (The Information Society) และเรา
ก าลงัอยูใ่นยคุข่าวสารและสอดคลอ้งกบัทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรซ่ึง กิติมา สุรสนธิ (2541) กล่าววา่ เพศหญิง
ชายมีความแตกต่างกันทั้ งในด้านสรีระ ความถนัด สภาวะทางจิตใจอารมณ์ และมองว่าอายุเป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อ
พฤติกรรมการส่ือสารของมนุษย ์เน่ืองจากอายจุะเป็นตวัก าหนดหรือเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกเก่ียวกบัความมีประสบการณ์ใน
เร่ืองต่าง ๆ ของบุคคล ส่ิงเหล่าน้ี ลว้นแลว้แต่เป็นเคร่ืองบ่งช้ีหรือแสดงความคิด ความเช่ือ ลกัษณะการโตต้อบต่อ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนของบุคคล คนเราโดยทัว่ไปเม่ืออายเุพ่ิมข้ึน ประสบการณ์สูงข้ึน ความฉลาดรอบคอบก็เพ่ิม
มากข้ึน วิธีคิดและส่ิงท่ีสนใจก็จะเปล่ียนแปลงไปดว้ย ปัจจยัทางดา้นประชากรนั้นยงัมีลกัษณะอ่ืน ๆ อีก ซ่ึงสามารถ
น ามาวิเคราะห์เพื่อท าความรู้จกักบัการส่ือสารได ้โดยอยูภ่ายใตแ้นวความคิดท่ีวา่ถา้บุคคลมีปัจจยัเหล่านั้นแตกต่างกนั
ความคิด การกระท าก็มีแนวโนม้ท่ีจะแตกต่างกนัไปดว้ย ซ่ึงแนวความคิดน้ีสามารถน าไปใชอ้ธิบายปัจจยัของประชากร
ดา้นอ่ืน ๆ ได ้

2. พฤติกรรมการเปิดรับส่ือท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ต่อมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัพบว่า พฤติกรรม 
การเปิดรับส่ือเก่ียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยัในสายตาของกลุ่มตวัอยา่งอยา่งมีนยัส าคญั ส าหรับตวัแปรอ่ืน ๆ ไม่มีผลต่อภาพลกัษณ์ใน
สายตาของกลุ่มตวัอยา่งอยา่งมี นยัส าคญัสอดคลอ้งกบัทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการเลือกรับข่าวสาร (Selectivity Process) 
ซ่ึง แคลปเปอร์ (Klapper, 1960) ได้อธิบายเก่ียวกับกระบวนการเลือกรับข่าวสารว่า การเลือกเปิดรับ (Selective 
Exposure) หมายถึง แนวโนม้ท่ีผูรั้บสารเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกบัความคิดเห็น ความสนใจท่ีมีอยู่
เดิมและพยายามหลีกเล่ียงข่าวสารท่ีไม่สอดคลอ้งกบัทศันคติและความคิดเห็นเดิมของตน ทั้งน้ีเพราะการไดรั้บข่าวสาร
ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความรู้ ความเขา้ใจ หรือทศันคติท่ีมีอยู่เดิมก็จะก่อให้เกิดภาวะความไม่สมดุลทางจิตใจท่ีเรียกว่า 
“Cognitive Dissonance” ซ่ึงบุคคลอาจลดภาวะความไม่สมดุลน้ีไดโ้ดยการเปล่ียนทศันคติ ความรู้ หรือพฤติกรรมท่ี
แสดงออก หรือเลือกสรรเฉพาะข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกับความคิดของตน และ ชแรมม์ (Schramm, 1964) ได้ให้เห็น
ความเห็นไวว้่าข่าวสารท่ีเขา้ถึงความสนใจของผูรั้บสารไดม้าก มีแนวโน้มท่ีจะท าให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึนซ่ึงกระบวนการเลือกสรรของมนุษยจึ์งเปรียบเสมือนเคร่ืองกรอง (Filters) โดยมีความอยากรู้อยากเห็นในส่ิงต่าง ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนเป็นปัจจยัพ้ืนฐาน เพระปกติมนุษยจ์ะมีความอยากรู้อยากเห็นอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติ ดงันั้นส่ือมวลชนจึง ถือ
ความอยากรู้อยากเห็นเป็นหลกัในการเสนอข่าวสารต่าง ๆ โดยเร่ิมจากส่ิงใกลต้วัก่อนไปจนถึงส่ิงท่ีอยูไ่กลตวัออกไป 

ส าหรับพฤติกรรมการเปิดรับส่ือไม่ส่งผลต่อช่ือเสียงดา้นใดในสายตาของกลุ่มตวัอย่างอย่างมีนัยส าคญั แต่
ผลการวจิยั พบวา่ การรับรู้ภาพลกัษณ์ต่อมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ส่งผลต่อช่ือเสียงในหลายดา้นอยา่งมี
นยัส าคญัดงัน้ี 1) ภาพลกัษณ์ดา้นสถานศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ส่งผลต่อช่ือเสียงดา้นสินคา้
และบริการและช่ือเสียงดา้นความเป็นผูน้ า 2) การรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นคณาจารยแ์ละบุคลากรส่งผลต่อช่ือเสียงดา้นสินคา้
และบริการช่ือเสียงดา้นความเป็นผูน้ าช่ือเสียงดา้นผลการด าเนินงาน 3) ภาพลกัษณ์ดา้นคณบดี ส่งผลต่อช่ือเสียงดา้น
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สินคา้และบริการช่ือเสียงดา้นนวตักรรมช่ือเสียงดา้นความเป็นผูน้ าช่ือเสียงดา้นการก ากับดูแลช่ือเสียงดา้นสถานท่ี
ท างานภายในมหาวทิยาลยั และ 4) ภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มส่งผลต่อช่ือเสียงดา้นความ
เป็นผูน้ าช่ือเสียงดา้นสินคา้และบริการช่ือเสียงดา้นการเป็นพลเมืองดีช่ือเสียงดา้นการก ากบัดูแลและช่ือเสียงดา้นผลการ
ด าเนินงานตามล าดบั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั คอทเลอร์ (Kolter, 2000 อา้งใน รุ่งรัตน์ ชยัส าเร็จ, 
2549) ซ่ึงกล่าวไวว้า่ ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรือองคก์าร (Institutional Image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของประชาชนท่ีมี
ต่อองค์การหรือสถาบนั ซ่ึงเน้นเฉพาะภาพของตวัสถาบนัหรือองคก์ารเพียงส่วนเดียว ไม่รวมถึงสินคา้หรือบริการท่ี
จ าหน่าย ดงันั้น ภาพลกัษณ์ประเภทน้ีจึงเป็นภาพท่ีสะทอ้นถึงการบริหารและการด าเนินงานของ องคก์าร ทั้งในแง่ระบบ
บริหารจดัการ บุคลากร (ผูบ้ริหารและพนักงาน) ความรับผิดชอบต่อสังคม และการท าประโยชน์แก่สาธารณะ ใน
ขณะเดียวกนัช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัฯ สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการตดัสินใจในการเลือกศึกษาในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัร้อยละ 84.5  

3. ช่ือเสียงในประเด็นดา้นท่ีท างาน มีบรรยากาศดา้นการเรียนรู้ท่ีดี สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการตดัสินใจ
ในการเลือกศึกษาในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัสูงท่ีสุด รองลงมือ คือ ช่ือเสียงดา้นการด าเนินงาน มีการ
น าเสนอผลงานวจิยัท่ีมีคุณภาพ และช่ือเสียงดา้นการด าเนินงานผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้และคุณธรรมซ่ึงสอดคลอ้งกบั รุ่ง
นภา พิตรปรีชา (2551) ซ่ึงกล่าวถึงความหมายของช่ือเสียงองคก์รวา่ คือผลการด าเนินงานและผลงานในอดีตท่ีผ่านมา
ขององคก์รท่ีสั่งสมมายาวนานและผลงานดงักล่าวรวมถึงความสามารถขององคก์รในการมีผลประกอบการท่ีดี และให้
ผลประโยชน์ดา้นใดดา้นหน่ึงท่ีเป็นท่ีพอใจของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง หรืออีกนัยหน่ึง ช่ือเสียงองคก์รคือ รายงานผลการ
ด าเนินงานขององคก์รท่ีปรากฏในใจของสาธารณชน 
 
ข้อเสนอแนะ   

1. ขอ้เสนอแนะเพื่อการน าไปใช ้
 จากการศึกษาพบว่า เพศ และสาขาวิชาท่ีนักเรียนศึกษามีผลต่อการเปิดรับส่ือประเภทส่ือบุคคลและ
ส่ือมวลชนแตกต่างกนั ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวจะเป็นประโยชน์อยา่งมากส าหรับมหาวิทยาลยัฯ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ใน
ฐานะท่ีเป็นหน่วยงานท่ีจะตอ้งรองรับ การเขา้เรียนของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และนกัเรียนระดบัประกาศ
นยับตัรวิชาชีพ (ปวช.) จ าเป็น ตอ้งทราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงวา่นกัเรียนท่ีมีลกัษณะประชากรกลุ่มไหนสนใจท่ีจะ
เปิดรับส่ือประเภทใดมากท่ีสุด เพ่ือน าไปเป็นขอ้มูลในก าหนดกลยทุธ์ทางดา้นการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ เปิดรับ
นกัเรียนเขา้ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัต่อไป  
 นอกจากน้ีการศึกษาคร้ังน้ียงัพบวา่ พฤติกรรมการเปิดรับส่ือทั้งประเภทท่ีเป็นส่ือบุคคล ส่ือมวลชน และส่ือ
เฉพาะกิจของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ในกลุ่มตวัอยา่ง ไม่
ส่งผลต่อช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั แต่พบวา่ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัฯทั้ง 6 ดา้น คือ ดา้นสถานศึกษา ดา้นคณาจารย์
และบุคลากร ดา้นคณบดี ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน ดา้นการจดัการ
อุปกรณ์ อาคาร และสถานท่ี ส่งผลต่อช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัฯ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับ
มหาวทิยาลยัฯ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพฒันาภาพลกัษณ์ ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการและความสนใจของนกัเรียน 
 ดงันั้นผลจาการวิจยัในคร้ังน้ี สามารถน าขอ้มูลท่ีคน้พบ มาก าหนดสร้างเป็นเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาอ่ืนๆได ้ซ่ึงอาจเป็นในลกัษณะของการพฒันาคุณภาพของ
มหาวิทยาลยัใหโ้ดดเด่นในดา้นดา้นต่าง ๆ ข้ึนมา เช่น ภาพลกัษณ์ดา้นคณาจารยแ์ละบุคลากร มีการวิจยั มีนวตักรรม ฯลฯ 
ดา้นหลกัสูตร การเรียนการสอน จดัให้มีสาขาตามท่ีนกัเรียนตอ้งการ เช่น สาขาการบริหารธุรกิจ สาขาวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
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โดยพิจารณาตามศกัภาพและความพร้อมดา้นทรัพยากรทางการศึกษา และดึงเอาอาจารยแ์ละนกัวิจยัท่ีเก่ง ๆ มาช่วยเพ่ิม
คุณภาพการศึกษา ในดา้นหรือสาขาท่ีมหาวทิยาลยัตั้งใจใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ ทั้งน้ี มหาวทิยาลยั 1 แห่ง อาจมีความโดดเด่นได้
หลายด้านก็ได้ หากมีศักยภาพและทรัพยากรเพียงพอ นอกจากน้ี อาจท าได้โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใน
มหาวิทยาลยัควบคู่กนัไป เช่น สร้างศูนยว์ิจยั สร้างห้องสมุดขนาดใหญ่ สร้างสนามกีฬา สร้างหอพกั จดัตั้งบริษทัจ าลอง
ข้ึนในมหาวทิยาลยั เพ่ือการเรียนรู้ในภาคปฏิบติัของนกัศึกษาฯลฯ 
 2. ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังตอ่ไป 

2.1) การวิจยัคร้ังต่อไปควรจะศึกษาคุณลกัษณะทางประชากร พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ภาพลกัษณ์ 
และช่ือเสียงท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัโดยการเพ่ิมเติม
การเก็บขอ้มูลเชิงลึกดว้ยวธีิการสัมภาษณ์ หรือจดัประชุมสมัมนากลุ่มยอ่ยเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลในการแปลผลเชิงคุณภาพ ซ่ึง
จะช่วยให้ทราบถึงความคิดเห็นของนกัเรียนฯ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อการเปิดรับส่ือ ภาพลกัษณ์ ช่ือเสียง และการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยั  

2.2) การวิจัยคร้ังต่อไปควรศึกษาเก่ียวกับแนวทางการสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้
เป็นไปตามความตอ้งการของนกัเรียนท่ีจะตดัสินใจเลือกเขา้มาศึกษาต่อ 

 
กติตกิรรมประกาศ 

วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาภาควทิยานิพนธ์ ในหลกัสูตรปริญญานิเทศศาสตร์มหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ ซ่ึงผูเ้ขียนใคร่ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พชัราภรณ์ เกษะประกร และผูช่้วยศาสตราจารย ์
พิเศษ ดร.ธนวฒิุ นยัโกวทิ อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ตลอดจนรองศาสตราจารยว์ฒันา สุนทรธยั ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุ
ในการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัสถิติในการวิจยั ท่ีกรุณาตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องหลายประการ ให้ค  าแนะน า ช้ีแนะ
แนวทาง และขอขอบคุณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยัท่ีใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
งานวจิยัซ่ึงมีส่วนส าคญัท่ีท าใหก้ารวจิยัคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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