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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษำระดับของภำพลักษณ์ตำมทัศนะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยแบบตลำดวิชำ และ 
(2) เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงภำพลักษณ์ตำมทัศนะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยแบบตลำดวิชำ จ ำแนกตำมเพศ อำยุ ช้ันปีที่ศึกษำ 
คณะที่ศึกษำ ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ คือ นักศึกษำปริญญำตรีมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ที่ลงทะเบียน ภำคเรียนที่ 1            
ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 71,868 คน ได้กลุ่มตัวอย่ำง 400 คน ใช้วิธีกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงแบบหลำยขั้นตอน (multi-stage 
sampling) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แบบสอบถำม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ (1) แบบสอบถำมสถำนภำพส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อำยุ ช้ันปีที่ศึกษำ และคณะที่ศึกษำ (2) แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำพลักษณ์ตำมทัศนะของนักศึกษำที่มีต่อ

มหำวิทยำลัยแบบตลำดวิชำ จ ำนวน 37 ข้อ สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย คือ ค่ำเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD) และกำร
เปรียบเทียบประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน จ ำแนกตำมสถำนภำพส่วนบุคคล กลุ่มที่มีตัวแปร 2 กลุ่ม ใช้สถิติ t test ในกรณี
เปรียบเทียบ  2 กลุ่ม กรณีที่แตกต่ำงกันมำกกว่ำ 2 กลุ่ม ใช้สถิติวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบทำงเดียว (One-way ANOVA) และ
หำกพบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ จะน ำไปเปรียบเทียบเป็นรำยคู่ตำมวิธีของ LSD ผลกำรวิจัยพบว่ำ (1) ผลกำรศึกษำ
ระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำพลักษณ์ตำมทัศนะของนักศึกษำที่มีต่อมหำวิทยำลัยแบบตลำดวิชำ พบว่ำ มีระดับควำมคิดเห็นใน
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเห็นรำยด้ำน พบว่ำ ทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก (2) ผลกำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภำพลักษณ์ของนักศึกษำที่มีต่อมหำวิทยำลัยแบบตลำดวิชำ จ ำแนกตำมเพศ อำยุ ช้ันปีที่ศึกษำ และคณะที่ศึกษำ พบว่ำ               
(2.1) นักศึกษำที่มีเพศต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำพลักษณ์ โดยภำพรวม และรำยด้ำน แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่
ระดับ .05 โดยค่ำเฉลี่ยควำมเห็นแตกต่ำงของแต่ละด้ำน พบว่ำ เพศชำยสูงกว่ำเพศหญิง ซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ ส่วนด้ำน
บุคลำกร มีควำมคิดเห็นไม่แตกต่ำงกัน (2.2) นักศึกษำที่มีอำยุ ช้ันปีที่ศึกษำ และคณะที่ศึกษำต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นโดยภำพรวม 
และรำยด้ำน แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ 
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Abstract 
 This research aimed to (1) study the visual image level of university students, subject market model, 
and (2) compare the difference in image according to the perception of university students, subject market 
model, classified by sex, age, year of study, faculties studied. The population of this study was 71,868 
undergraduates of Ramkhamhaeng University who were enrolled in the first semester of the 2020 academic 
year. The sample was 400 people using multi-stage sampling. The research was a questionnaire which was 
divided into 2 parts as follows: (1) the questionnaire of personal status was gender, age, year of study (2) 37 
questionnaires on the image of students' perception towards the university in the subject market. The 
statistics used in the research were mean (), standard deviation (SD), and comparison of the effectiveness of 
the study. Work Classified by personal status Two groups of variables used the t test statistic for more than 2 
different cases. One-way ANOVA was used and, if a statistically significant difference was found, the statistical 
significance was obtained. The results of the study found that (1) the results of the opinion level study on the 
image of students towards the university in the subject market model showed that the overall opinion level 
was in the study. High level When considering each aspect, it was found that all aspects were at a high level. 
And the study faculty found that (2.1) students of different sexes There was a statistically significant difference 
in opinion on the overall image and the individual aspects at the .05 level, with the mean opinion of each 
aspect that males were higher than females. Which is based on the assumptions set Personnel section There 
were no differences in opinions. (2.2) Students aged Year of Study And different faculties There was a 
statistically significant difference in the overall opinions and aspects at the .05 level based on the assumptions 
established. 
 
Keywords: Image, attitude, Marketplace Model 

 
บทน า 

ประเทศไทยในปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำง ๆ มำกมำย ท้ังในเรื่องวิถีชีวิต เศรษฐกิจ กำรเมือง กำรจัดกำรศึกษำ 
เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรต่ำง ๆ ท ำให้เกิดผลกระทบกับรูปแบบกำรด ำรงชีวิต และควำมเป็นอยู่ที่ดีได้ ในสภำพแวดล้อม               
ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว กำรศึกษำเป็นปัจจัยพื้นฐำนที่ส ำคัญยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมคนและพัฒนำประเทศไทยให้เจริญก้ำวหน้ำ
ทัดเทียมกับอำรยประเทศได้ กำรศึกษำท ำให้ประชำชนเกิดควำมคิด ช่วยปรับปรุงคุณภำพชีวิตให้ดี มีอำชีพที่สำมำรถด ำรงชีวิต          
ให้เจริญก้ำวหน้ำต่อไปในอนำคต (ดุษฎี เทียมเทศ บุญมำสูงส่ง, 2553, หน้ำ 1) 

กำรเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว อันเนื่องมำจำกควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีกำร
ด ำรงชีวิตของคนท่ัวไป กำรแข่งขันเพื่อควำมอยู่รอดของประเทศต่ำง ๆ มีอัตรำสูงขึ้นทุกขณะ ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำประเทศจึง
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบทุนหรือทรัพยำกรอื่นอีกต่อไป แต่ขึ้นอยู่กับศักยภำพและคุณภำพของคนเป็นส ำคัญ ระบบกำรศึกษำในปัจจุบัน
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มีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว ควำมเจริญทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยส ำคัญที่ผลักดันสังคมเรียกร้องให้
สถำบันกำรศึกษำผลิตนักเรียน นักศึกษำที่มีคุณภำพ ควบคู่ไปกับกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงเป็นสถำนศึกษำของรัฐ จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำมค ำแหงปี พ.ศ. 2514 โดยมี
จุดมุ่งหมำยให้เป็นสถำนศึกษำแบบ“ตลำดวิชำ” มีปรัชญำกำรด ำเนินงำนเน้นกำรเปิดโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำแก่
ปวงชนชำวไทย เอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง คือ กำรเป็นมหำวิทยำลัยแบบตลำดวิชำ อัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม มหำวิทยำลัยจัดกำรศึกษำโดยมีจุดยืนและภำรกิจทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชำติ 
และระดับนำนำชำติยึดหลักบริกำรวิชำกำรที่สอดคล้องกับสังคม มีคุณภำพมำตรฐำนสูง และมีควำมเป็นสำกลมหำวิทยำลัยได้ให้
โอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำอย่ำงกว้ำงไกลจัดกำรเรียนกำรสอนครบทุกระดับทั้งระดับปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำ
เอก หลักสูตรนำนำชำติ และหลักสูตรโครงกำรพิเศษ หลักสูตรทุกระดับของมหำวิทยำลัย มีกำรควบคุมคุณภำพและมำตรฐำน          
มีกำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งสำมำรถตรวจสอบได้ และเป็นที่ยอมรับระดับสำกล (มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง, 
2558) ซึ่งปัจจุบันได้เปิดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้แก่ กำรสอนทำงไกล กำรเรียนกำรสอนแบบ e-Learning 
กำรสอนด้วยระบบ e-Testing กำรใช้คอมพิวเตอร์ ในงำนด้ำนบริหำรและบริกำรจนท ำให้มหำวิทยำลัยก้ำวเข้ำสู่กำรเป็น                 
e-Univevsity ในระดับมำตรฐำนสำกล มหำวิทยำลัยมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแต่ไมบ่ังคับให้เข้ำช้ันเรียน (มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
2559) ดังนัน้ จึงเป็นกำรเปิดโอกำสให้บุคคลหลำกหลำยกลุ่มสำมำรถเข้ำมำศึกษำท่ีมหำวิทยำลัยได้ ไม่ว่ำจะเป็นกลุ่มบุคคลที่ท ำงำน
อยู่ หรือกลุ่มบุคคลที่ก ำลังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำอื่น และกลุ่มบุคคลที่มีเวลำสำมำรถเข้ำช้ันเรียนได้ นักศึกษำมหำวิทยำลัย
รำมค ำแหงจึงมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เข้ำช้ันเรียนซึ่งใช้หลักกำรเรียนรู้ผู้ใหญ่เป็นแนวทำงในกำรศึกษำและกลุ่มที่ศึกษำด้วยตนเองเป็น
หลัก ท ำให้ผู้วิจัยมองปัญหำทั้ง 2 ประเด็น เป็นแนวทำงในกำรศึกษำ คือ ศึกษำทั้งปัจจัยสภำพแวดล้อมในกำรเรียนรู้และควำม
พร้อมในกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจำกนี้กำรที่นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำมค ำแหงจะประสบควำมส ำเร็จในกำรศึกษำได้นั้น นักศึกษำ
จะต้องเป็นผู้ที่มีควำมขยัน มำนะ อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีควำมเอำใจใส่และมีเป้ำหมำยในกำรศึกษำ  
 จำกควำมส ำคัญดังกล่ำวข้ำงต้น ท ำให้ผู้วิจัยมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำภำพลักษณ์ตำมทัศนะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยแบบ
ตลำดวิชำ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผน ปรับปรุง พัฒนำและประชำสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีในสำยตำ
บุคคลภำยนอก ให้มีประสิทธิภำพเพิ่มมำกข้ึน ซึ่งจะส่งผลให้มหำวิทยำลัยมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับ ศรัทธำ ควำมเช่ือถือ และสำมำรถ
แข่งขันกับมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ท้ังของภำครัฐและภำคเอกชนต่อไปในอนำคต 
   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษำระดับของภำพลักษณ์ตำมทัศนะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยแบบตลำดวิชำ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงภำพลักษณ์ตำมทัศนะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยแบบตลำดวิชำ จ ำแนกตำมเพศ อำยุ 
ช้ันปีท่ีศึกษำ คณะที่ศึกษำ 
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การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ Harrison (1995, pp. 71-75) กล่ำวว่ำ ภำพลักษณ์องค์กรเกิดจำกองค์ประกอบที่สัมพันธ์

กัน 4 ส่วน คือ (1) บุคลิกภำพขององค์กร (personality) หมำยถึง บุคลิกภำพหรือผลรวมของคุณสมบัติหรือลักษณะในเรื่องต่ำง ๆ 
โดยกำรรับรู้ข้อมูลของบุคคลภำยนอกองค์กร ซึ่งบ่งบอกว่ำองค์กรเป็นอย่ำงไร มีลักษณะอย่ำงไร ทัศนคติหรือควำมคิดเห็นของ
บุคคลในกำรมองบุคลิกภำพขององค์กรเป็นหลักกำรหนึ่งซึ่งได้น ำมำใช้เป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นมำตรฐำน  (2) ช่ือเสียงขององค์กร 
(reputation) คือ ช่ือเสียงหรือกิตติศัพท์ขององค์กรที่ประชำชนหรือบุคคลมีควำมเช่ือถือ ให้ควำมไว้วำงใจ มั่นใจในเรื่องคุณภำพ 
ควำมมีมำตรฐำนของผลผลิตและกำรบริกำร ช่ือเสียงขององค์กรเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ท ำให้ผู้บริโภคให้ควำมเช่ือถือ และท ำให้
องค์กรประสบควำมส ำเร็จ (3) เอกลักษณ์ขององค์กร (corporate identity) หมำยถึง ควำมโดดเด่นขององค์กร เครื่องบ่งช้ีทำง
กำยภำพขององค์กร องค์กรสำมำรถใช้เอกลักษณ์ในกำรสะท้อนบุคลิกภำพและแสดงโครงร่ำงขององค์กรได้อย่ำงชัดเจนและมีคุณค่ำ 
และ (4) คุณค่ำหรือจรรยำบรรณขององค์กร (value/ethics) หมำยถึง ควำมดีหรือจรรยำบรรณขององค์กร ซึ่งได้รับกำรยอมรับ 
ประเมินคุณค่ำและยกย่องจำกบุคคลภำยนอกควำมมีคุณค่ำและจรรยำบรรณขององค์กรที่เป็นมำตรฐำนในกำรประพฤติดี              
ของบุคคลในองค์กร จะไม่ท ำให้เกิดภำพลักษณ์ในทำงลบหรือมีผลกระทบต่อองค์กรในทำงที่ไม่ดี  ส่วน Kenneth (2001, p. 52) 
กล่ำวว่ำ “ภำพลักษณ์” เป็นควำมรู้สึกของคนเรำที่มีต่อสิ่งต่ำง ๆ โดยเฉพำะควำมรู้สึกนั้นเป็นควำมรู้ที่เรำสร้ำงขึ้นมำเอง 
(subjective knowledge) ซึ่งประกอบไปด้วย “ข้อเท็จจริง” คุณค่ำที่เรำเป็นผู้ให้รวมอยู่ บำวล์ดิงจ์ เสนอว่ำบุคคลแต่ละคนจะเก็บ
สะสมควำมรู้เชิงอัตวิสัย (subjective knowledge) เป็นกำรสะสมเกี่ยวกับสิ่งในโลกรอบ ๆ ตัวเรำที่ได้ประสบ ควำมรู้เชิงอัตวิสัย
ของบุคคลเหล่ำนี้เป็นท่ีรวมของสิ่งต่ำง ๆ ที่เรำเช่ือว่ำเป็นจริงเสมอ เนื่องจำกเรำไม่สำมำรถที่จะรับรู้และท ำควำมเข้ำใจกับสิ่งต่ำง ๆ 
นั้นได้อย่ำงถี่ถ้วนเสมอไป เรำมักจะได้เฉพำะภำพบำงส่วนหรือลักษณะกว้ำง ๆ ของสิ่งเหล่ำนั้นซึ่งจะเป็นภำพที่ไม่แน่นอน ควำมรู้
เชิงอัตวิสัยนี้จะประกอบเป็นภำพลักษณ์ของเรำที่มีอยู่ในโลก และพฤติกรรมของเรำก็จะขึ้นอยู่กับภำพลักษณ์ที่มีอยู่ในสมองด้วย  
 แนวคิดเกี่ยวกับสถานที่ต้ัง อนันต์ เลำหทวีกูล (2544, หน้ำ 21) ได้กล่ำวถึง สถำนที่ในสถำบันอุดมศึกษำไว้ว่ำ อำคำร
สถำนที่สะอำด มีระเบียบถูกหลัก และสอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยย่อมแสดงถึงควำมสำมำรถทำงกำรบริหำรสถำบันทำง
กำรศึกษำในกำรหำทรัพยำกรในด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวก ให้แก่กำรเรียนกำรสอน กำรค้นคว้ำและสร้ำงควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยอื่น ๆ ด้วย ดังนั้น กำรที่สถำบันอุดมศึกษำมีห้องเรียน ห้องท ำงำนเพียงพอ ย่อมส่งเสริมสมรรถภำพ กำรท ำงำนของคน        
ในสถำบันนั้น ส่วน อุดมศักดิ์ มุนิกำนนท์ (2540, หน้ำ 24) ได้ให้หลักในกำรเลือกทำเลที่ตั้งสถำนศึกษำว่ำควรจะได้พิจำรณำ                
ในประเด็นดังต่อไปนี ้(1) มีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่ำงที่ดินของสถำนศึกษำกับชุมชนในย่ำนนั้น (2) มีควำมสัมพันธ์กับจ ำนวน
ประชำกร สำมำรถบริกำรทำงด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำงท่ัวถึง (3) ระยะทำงระหว่ำงบ้ำนกับสถำนศึกษำไม่ห่ำงจนเกินไป (4) ต้องคำนึง
บริเวณ (zoning) ในด้ำนผังเมืองและสิ่งแวดล้อม (5) ต้องคำนึงถึงขนำดสถำนศึกษำเมื่อถึงจุดอิ่มตัวสูงสุด (6) ค ำนึงสวนสำธำรณะ
และบริเวณอื่น ๆ (7) คงสภำพต้นไม้และสิ่งที่มีอยู่แล้วให้คงสภำพตำมธรรมชำติ (8) ลักษณะดินอยู่ในสภำพดีควรปลูกต้นไม้ และ 
(9) มีกำรบริกำรด้ำนสำธำรณูปโภคอย่ำงเพียงพอ  
 แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ลักษณำ สตะเวทิน (2547, หน้ำ 173) กล่ำวว่ำ กำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์นั้น 
นักประชำสัมพันธ์มีสื่อซึ่งสำมำรถน ำมำใช้เพื่อประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนได้ 2 ประเภท คือ (1) Controlled media หมำยถึง 
สื่อที่นักประชำสัมพันธ์จัดท ำขึ้นเองทั้งในด้ำนเนื้อหำ วิธีกำร รูปแบบ กำรผลิต รวมทั้งวิธีกำรด ำเนินกำรเผยแพร่ไปสู่ประชำชน
เป้ำหมำยได้เป็นกลุ่ม ๆ สิ่งเหล่ำนี้ ได้แก่ สิ่งพิมพ์ (print media) คำพูด (spoken word) ภำพและเสียง (sight and sound)            
กำรจัดเหตุกำรณ์พิเศษ (staged events) กำรโฆษณำเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ (public relations advertising) เป็นต้น และ            
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(2) Mass media หมำยถึง สื่อที่นักประชำสัมพันธ์สำมำรถใช้เผยแพร่ข่ำวสำรไปยังผู้รับ ซึ่งเป็นประชำชนจ ำนวนมำก ๆ หรือที่
เรียกว่ำมวลชน (mass media) ซึ่งสื่อประเภทนี้ถ่ำยทอดข่ำวสำร กำรประชำสัมพันธ์ไปสู่คนจ ำนวนมำกได้ในเวลำเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกันอย่ำงรวดเร็ว สื่อมวลชนเหล่ำนี้ ได้แก่ วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ ์นิตยสำร และภำพยนตร์ อย่ำงไรก็
ตำม นักประชำสัมพันธ์จะต้องระลึกอยู่เสมอว่ำองค์กำรหรือสถำบันไม่ได้เป็นเจ้ำของสื่อเหล่ำนี้  และในขณะเดียวกันองค์กำรหรือ          
นักประชำสัมพันธ์ก็ไม่มีอ ำนำจในกำรควบคุมหรือไม่มีอ ำนำจบังคับให้สื่อเหล่ำนี้เสนอข่ำวสำรให้แก่องค์กำรได้  และกำรเผยแพร่       
ก็เป็นกำรมุ่งไปสู่มวลชนทั่วไปจะไม่มุ่งเผยแพร่เฉพำะประชำชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพรำะฉะนั้นกำรเผยแพร่ข่ำวสำรในเรื่องใดก็ตำม           
ที่มุ่งถึงประชำชนเฉพำะกลุ่มจึงอำศัยสื่อมวลชนไม่ได้จะใช้ได้เฉพำะเรื่องที่มีวัตถุประสงค์ที่ต้องกำรมุ่งเผยแพร่ให้ประชำชนได้ทรำบ
ส ำหรับประเภทสื่อที่ใช้ในกำร-ประชำสัมพันธ์นั้น มีจ ำนวนมำกมำย ซึ่งรวมไปถึง กำรใช้สื่อประเภทกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ชักน ำ           
ให้ประชำชน หรือชุมชนนั้น ๆ เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมนิยมชมชอบต่อสถำบันองค์กำร ส่วน บุญเกื้อ ควรหำเวช (2545, 
หน้ำ 92) กล่ำวว่ำ สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีควำมส ำคัญมำกและเป็นสื่อที่ได้รับควำมนิยมจำกประชำชนสูงสุด  ทั้งนี้โทรทัศน์มีข้อ
ได้เปรียบสื่ออื่น ๆ คือ สำมำรถเสนอได้ทั้งภำพและเสียง อีกทั้งภำพยังมีกำรเคลื่อนไหว มีสีสวยงำม ดังนั้น กำรเสนอข่ำวสำร 
กิจกรรม ควำมเคลื่อนไหวต่ำง ๆ ของสถำบัน องค์กำร จึงดึงดูดควำมสนใจและสร้ำงควำมประทับใจในกลุ่มประชำชนได้สูง ซึ่งใน
ปัจจุบันเป็นยุคของโทรทัศน์สี โทรทัศน์ก็ยิ่งดึงดูดควำมสนใจได้เพิ่มมำกขึ้นเป็นทวีคูณและสำหรับรูปแบบกำรใช้สื่อโทรทัศน์ในงำน
ประชำสัมพันธ์นั้นก็ขึ้นอยู่กับ ควำมเหมำะสมในกำรเลอืกรูปแบบรำยกำรต่ำง ๆ เช่น รำยกำรข่ำวรำยกำรสัมภำษณ์ รำยกำร สำรคดี 
ซึ่งจัดน ำเสนอในโอกำสพิเศษต่ำง ๆ ของสถำบัน องค์กำร เป็นต้น  
 แนวคิดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน Ornstein and Hunkins (อ้ำงถึงใน สุมนำ ระบอบ, 2540, หน้ำ 5) 
กล่ำวว่ำ หลักสูตร คือ แผนส ำหรับปฏิบัติกำรรวมทั้งกลยุทธ์ในกำรจัดกำรศึกษำไปสูเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หลักสูตรเป็นแผนที่จัดไว้
ส ำหรับให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ นอกจำกน้ัน Saylor and Alexander (อ้ำงถึงใน สุมนำ ระบอบ, 2540, หน้ำ 5) กล่ำวว่ำ หลักสูตร 
คือ แผนส ำหรับจัดโอกำสทำงกำรเรียนรู้ให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และ ธ ำรง บัวศรี (2542, หน้ำ 7) กล่ำวว่ำ หลักสูตร คือ แผน
ซึ่งได้ออกแบบจัดท ำขึ้นเพื่อแสดงถึงจุดหมำย กำรจัดเนื้อหำ กิจกรรมและมวลประสบกำรณ์ในแต่ละโปรแกรมกำรศึกษำ เพื่อให้
ผู้เรียนมีพัฒนำกำรในด้ำนต่ำง ๆ ตำมจุดหมำยที่ได้ก ำหนดไว้ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยด ำเนินกำรวิจัย ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถำมสถำนภำพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม มีลักษณะเป็นข้อค ำถำมแบบตรวจสอบรำยกำร (check 
list) ประกอบด้วย ค ำถำม 4 ข้อ ได้แก่ เพศ อำยุ ช้ันปีท่ีศึกษำ และคณะที่ศึกษำ 
 ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำพลักษณ์ตำมทัศนะของนักศึกษำที่มีต่อมหำวิทยำลัยแบบตลำดวิชำ ประกอบด้วย           
ข้อค ำถำมทั้งหมด 37 ข้อ  

 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย คือ ค่ำเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD) และกำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
จ ำแนกตำมสถำนภำพส่วนบุคคล กลุ่มที่มีตัวแปร 2 กลุ่ม ใช้สถิติ t test ในกรณีเปรียบเทียบ  2 กลุ่ม กรณีที่แตกต่ำงกันมำกกว่ำ              
2 กลุ่ม ใช้สถิติวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบทำงเดียว (One-way ANOVA) และหำกพบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ    
จะน ำไปเปรียบเทียบเป็นรำยคู่ตำมวิธีของ LSD 
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ผลการวิจัย 
 
ตาราง 1  ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำพลักษณ์ของนักศึกษำที่มีต่อมหำวิทยำลัย             
แบบตลำดวิชำ เปน็รำยด้ำน 

ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำพลักษณ์ของนักศึกษำ 
ที่มีต่อมหำวิทยำลัยแบบตลำดวิชำ 

  SD ระดับ 
ควำมคิดเห็น 

1. ด้ำนภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 4.28 .447 มำก 
2. ด้ำนสถำนที่ตั้ง 4.27 .417 มำก 
3. ด้ำนกำรประชำสัมพันธ ์ 4.18 .438 มำก 
4. ด้ำนบุคลำกร 4.24 .480 มำก 
5. ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 4.22 .442 มำก 

ภำพรวม 4.24 .394 มำก 
 
 จำกตำรำง 1 พบว่ำ นักศึกษำมีระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำพลักษณ์ที่มีต่อมหำวิทยำลัยแบบตลำดวิชำ ในภำพรวม           
อยู่ในระดับมำก ( = 4.24, SD = .394) และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก เรียงล ำดับจำกมำกไปหำ
น้อยได้ดังนี้ ด้ำนภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย (  = 4.28, SD = .447) ด้ำนสถำนที่ตั้ง ( = 4.27, SD = .417) ด้ำนบุคลำกร 
( = 4.24, SD = .480) ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (  = 4.22, SD = .442) และด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ( = 4.18, SD = .438) 
 
ตาราง 2 ผลกำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำพลักษณ์ของนักศึกษำท่ีมีต่อมหำวิทยำลัยแบบตลำดวิชำ จ ำแนกตำมเพศ 

ภำพลักษณ์ของนักศึกษำท่ีมตี่อ 
มหำวิทยำลยัแบบตลำดวิชำ 

เพศ 
t Sig. ชำย หญิง 

  SD   SD 
1. ด้ำนภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 4.35 .375 4.22 .502 2.872 .004* 
2. ด้ำนสถำนที่ตั้ง 4.32 .403 4.21 .424 2.782 .006* 
3. ด้ำนกำรประชำสัมพันธ ์ 4.23 .425 4.13 .446 2.439 .015* 
4. ด้ำนบุคลำกร 4.26 .473 4.21 .487 1.075 .283* 
5. ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 4.27 .382 4.16 .490 2.497 .013* 

ภำพรวม 4.29 .370 4.19 .411 2.606 .010* 
*p < .05 
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 จำกตำรำง 2 พบว่ำ นักศึกษำที่มีเพศต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำพลักษณ์ที่มีต่อมหำวิทยำลัยแบบตลำดวิชำ          
โดยภำพรวม และรำยด้ำน ได้แก่ ด้ำนภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย ด้ำนสถำนที่ตั้ง ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และด้ำนหลักสูตรและ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 โดยค่ำเฉลี่ยควำมเห็นแตกต่ำงของแต่ละด้ำน พบว่ำ    
เพศชำยสูงกว่ำเพศหญิง ส่วนด้ำนบุคลำกร มีควำมคิดเห็นไม่แตกต่ำงกัน 
 

การอภิปรายผล  
 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำพลักษณ์ตำมทัศนะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยแบบตลำดวิชำ โดยภำพรวมและรำยด้ำยทุกด้ำน 
อยู่ในระดับมำก สำมำรถอภิปรำยผลได้ดังนี้ 
 1. ด้ำนภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย นักศึกษำมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำพลักษณ์ที่มีต่อมหำวิทยำลัยแบบตลำดวิชำ               
ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ มีระดับควำมคิดเห็นในระดับมำกท่ีสุด  1 ข้อ และระดับมำก 4 ข้อ 
โดยข้อที่มีค่ำเฉลี่ยเป็น 3 อันดับแรก ได้แก่  มหำวิทยำลัยมีกำรจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อภำพลักษณ์ที่ดีของมหำวิทยำลัยอยู่เสมอ 
มหำวิทยำลัยมีกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำให้กับนักศึกษำอย่ำงเพียงพอ และช่ือเสียงของมหำวิทยำลัยเป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้อำจเนื่องจำก
มหำวิทยำลัยเป็นสถำนศึกษำที่ก่อตั้งมำนำน จึงสำมำรถสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้ปกครองในกำรเข้ำศึกษำ และมีควำมคำดหวังว่ำ  
เมื่อเข้ำศึกษำแล้วจะได้รับควำมรู้ ควำมสำมำรถ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ อุษณี แจ่มใส (2551) ศึกษำเรื่อง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อ          
การตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยทำงกำรตลำดที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจศึกษำต่อ
ระดับอุดมศึกษำมหำวิทยำลัยรังสิต ด้ำนภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย อยู่ในระดับมำก  
 2. ด้ำนสถำนที่ตั้ง นักศึกษำมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำพลักษณ์ที่มีต่อมหำวิทยำลัยแบบตลำดวิชำ ในภำพรวมอยู่ในระดับ
มำก และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ มีระดับควำมคิดเห็นในระดับมำกทุกข้อ โดยข้อที่มีค่ำเฉลี่ยเป็น 3 อันดับแรก ได้แก่            
กำรจัดบริกำรด้ำนสถำนที่เพียงพอส ำหรับกำรพักผ่อน เช่น โต๊ะหินอ่อน ซุ้มต่ำง ๆ มีอำคำรและจ ำนวนห้องเรียนที่เพียงพอกับ
จ ำนวนนักศึกษำ และมหำวิทยำลัยตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้บ้ำนพัก หรือ มีหอพักไว้บริกำร ท ำให้ประหยัดค่ำใช้จ่ำย ทั้งนี้เนื่องจำก
มหำวิทยำลัยมีพื้นที่กว้ำงขวำง   มีภูมิทัศน์ที่สวยงำม บรรยำกำศเหมำะแก่กำรพักผ่อน และอ่ำนหนังสือ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัย
ของ ชูเกียรติ ผุดพรหมรำช (2550) ศึกษำสถิติวิเครำะห์กำรตัดสินใจเรียนต่อระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ               
ในเขตกรุงเทพมหำนคร ผลกำรวิจัยพบว่ำ ที่ตั้งของมหำวิทยำลัย และสวัสดิกำรบริกำรของมหำวิทยำลัย เป็นปั จจัยที่มีผลต่อ       
กำรตัดสินใจศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี 
 3. ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ นักศึกษำมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำพลักษณ์ที่มีต่อมหำวิทยำลัยแบบตลำดวิชำ ในภำพรวมอยู่
ในระดับมำก และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ มีระดับควำมคิดเห็นในระดับมำกทุกข้อ โดยข้อที่มีค่ำ เฉลี่ยเป็น 3 อันดับแรก           
ได้แก่ มีกิจกรรมพิเศษนอกมหำวิทยำลัยแสดงต่อสำธำรณะ เช่น กำรจัดแสดงผลงำนของนักศึกษำ กำรร่วมประกวด และแข่งขัน
กีฬำกับสถำบันต่ำง ๆ นักศึกษำทรำบข่ำว กำรแนะน ำมหำวิทยำลัย โดยฝ่ำยประชำสัมพันธ์ร่วมกับมหำวิทยำลัยในกำรรับสมัคร
นักศึกษำ และนักศึกษำทรำบข่ำวกำรประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครจำกเพื่อน รุ่นพี่ ญำติ  คนรู้จัก ทั้งนี้เนื่องจำก มหำวิทยำลัยมีกำร
ประชำสัมพันธ์ และกำรแนะแนวกำรศึกษำ กำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรให้กับนักศึกษำ หรือผู้ที่สนใจเข้ำศึกษำทรำบข้อมูล         
อย่ำงละเอียด ชัดเจน และหลำกหลำยช่องทำง เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สื่อต่ำง ๆ จึงส่งผลให้นักศึกษำหรือผู้ที่สนใจเข้ำศึกษำได้รับทรำบ
ข้อมูลตรงตำมควำมต้องกำร สอดคล้องกับงำนวิจัยของ สิงโต เพ็ชรไพโรจน์ (2548) ศึกษำเรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
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ศึกษาในวิชาอุสาหกรรมศิลป์ของนักศึกษา สถาบันราชภัฏอีสานใต้ ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยภำยในคือ ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด       
มีกำรโฆษณำผ่ำนสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วำรสำร และป้ำยประชำสัมพันธ์ นิตรสำร วำรสำร ป้ำยโฆษณำ 
 4. ด้ำนบุคลำกร นักศึกษำมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำพลักษณ์ที่มีต่อมหำวิทยำลัยแบบตลำดวิชำ ในภำพรวมอยู่ในระดับ
มำก และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ มีระดับควำมคิดเห็นในระดับมำกทุกข้อ โดยข้อที่มีค่ำเฉลี่ยเป็น 3 อัน ดับแรก ได้แก่ 
คณำจำรย์ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถตรงกับสำขำวิชำที่สอน คณำจำรย์มีบุคลิกภำพที่ดี น่ ำเช่ือถือและมีควำมเช่ียวชำญในกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ และเจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู้เกี่ยวกับงำนวิชำกำรในกำรให้ค ำแนะน ำและให้ค ำตอบแก่นักศึกษำเป็นอย่ำงดี ทั้งนี้เนื่องจำก 
คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่มีคุณภำพตรงกับสำขำวิชำ ซึ่งมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่นักศึกษำ ท ำให้มี
ควำมน่ำเชื่อถือ นักศกึษำจึงสนใจเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยดังกล่ำว สอดคล้องกับงำนวิจัยของ เกษรำ โพธิ์เงิน (2551) ศึกษำเรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยด้ำน
บุคลำกร ได้แก่ คณำจำรย์มีควำมเชี่ยวชำญในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ยินดีให้ค ำปรึกษำด้วยควำมเต็มใจ และมีผลงำนทำงวิชำกำร อยู่
ในระดับมำก และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ อุษณี แจ่มใส (2551) ศึกษำเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ผลกำรวิจัยพบว่ำ บุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่มีจิตส ำนึก ในกำรให้บริกำรและรับฟังปัญหำของ
นักศึกษำ 
 5. ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน นักศึกษำมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำพลักษณ์ที่มีต่อมหำวิทยำลัยแบบตลำด
วิชำ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ มีระดับควำมคิดเห็นในระดับมำกทุกข้อ โดยข้อที่มีค่ ำเฉลี่ย 
เป็น 3 อันดับแรก ได้แก่ อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำมีควำมเหมำะสม มีกำรช้ีแจงเกี่ยวกับหลักสูตรตำมสำขำวิชำ ให้นักศึกษำ
ทรำบอย่ำงชัดเจน และมีสำขำวิชำให้เลือกหลำกหลำย และตรงต่อควำมต้องกำรของนักศึกษำ ทั้งนี้เนื่องจำก มหำวิทยำลัยมีกำร
ปรับปรุงหลักสูตรที่ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และยังมีกำรเปิดหลักสูตรใหม่ที่หลำกหลำยให้ตรงกับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน ซึ่งเมื่อผู้ เข้ำศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำไปแล้วก็สำมำรถประกอบอำชีพได้ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ละเอียด                
ศรีหำเหง่ำ (2548) ศึกษำเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการศึกษาต่อในโรงเรียนระดับอาชีวศึกษาของ
เอกชน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลกำรวิจัยพบว่ำ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน สถำนศึกษำมีกำรช้ีแจงเกี่ยวกับหลักสุตร
ตำมสำขำให้กับนักเรียนทรำบอย่ำงชัดเจน พร้อมทั้งกำรจัดกำรหลักสูตรให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้เรียนและตลำดแรงงำน           
มีอุปกรณ์สื่อกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย เพียงพอต่อนักเรียนทุกคน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัย 
 1. ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของมหำวิทยำลัยอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 2. ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรกำรศึกษำในหลำกหลำยช่องทำงมำกขึ้น 
 3. ควรมีกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรให้ทรำบอย่ำงชัดเจน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่นักเรียน อำจำรย์แนะแนว 
บิดำมำรดำ หรือผู้ปกครองของนักเรียนเพื่อช่วยให้กำรตัดสินใจเลือกสำขำวิชำที่นักเรียนหรือผู้ที่สนใจเข้ำศึกษำ ใช้เป็นแนวทำง
ตัดสินใจที่ดียิ่งข้ึน 
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 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีกำรศึกษำภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัยจำกมุมมองของกลุ่มบุคคลต่ำง ๆ ได้แก่ บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำไปแล้ว 
ผู้ที่สนใจเข้ำศึกษำต่อ อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ ผู้ประกอบกำรจำกองค์กรต่ำง ๆ รวมถึงประชำชนทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลำกหลำย 
มำกขึ้น 
 2. ผลจำกกำรศึกษำท่ีมีควำมหลำกหลำย สำมำรถน ำไปเป็นข้อมูลในกำรวำงแผน พิจำรณำ ปรับปรุง แก้ไขภำพลักษณ์ที่
ไม่พึงประสงค์ รวมถึง น ำไปสร้ำงและรักษำภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย ให้เป็นไปตำมที่ต้องกำรได้ 
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