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Abstract

Code of project: Uni 003/2557
Project’s name: The Perception and need of information: case study on students,

instructors and staff of Rajamangala University of Technology
Rattanakosin

Researcher’s names: Miss Khemjira Vichi Miss Benjawan Cheevanon and
Miss Parichat  Daesuk

The purposes of this research are: 1) to examine the perception of public
relations affairs by students, lectures and staff of Rajamangala University of
Technology Rattanakosin through all media channels in Salaya area both Faculty of
Engineering and Business Administration; 2) to study about their needs for all media
channels and 3) to analyze all problems with the perception and requirement of
information.  Moreover, the research sample group is 126 students, 48 lectures and
23 staff of Rajamangala University of Technology Rattanakosin in Salaya area both
Faculty of Engineering and Business Administration.  Furthermore, the simple random
sampling method is applied for all these sample groups.  Finally, the results of this
study are: 1) the perception of public relations affairs by students and lectures and
staff at medium 2) their needs for news of public relations affairs through all media
at medium that they would like to get more news from website, Facebook, and
other media channels 3) problems with the perception and requirement of
information at most.  They would like to have more powerful and active in public
relation news that we should develop more and more in every aspects.

Keyword:
Word 1: Perception Word 2: Public Relations
E-mail Address: sasithorn@rmutr.ac.th
Period of project: October 2013 – September 2014
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บทที่ 1
บทนํา

1.ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันขาวสารและการประชาสัมพันธเปนปจจัยสําคัญยิ่งในการดําเนินงานขององคกร

ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เปนกระบวนการสื่อสารขององคกรกับประชาชนหรือสังคม โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือพัฒนา สรางเสริม ฟนฟู ธํารงรักษาภาพพจนและสัมพันธภาพอันดี ใหไดรับการสนับสนุน
นิยมยกยอง [1] สํานักงานประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธเปนอีกองคกรหนึ่งท่ีมีการดําเนินงาน
ดานการประชาสัมพันธเพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจและเปนไปตามบทบาทของงานประชาสัมพันธ
การปรับตัวและพัฒนาใหกาวทันความเปลี่ยนแปลงท่ีหลากหลายและรุนแรงเหลานั้น อาจเปรียบไดวา
การท่ีบุคคลใดมีขอมูลขาวสาร (Data and Information) อยูกับตัวมากเทาไรก็ยอมสรางโอกาสและ
ความไดเปรียบเกิดข้ึนมากเทานั้น เฉกเชนเดียวกับคํากลาวท่ีวา “ขอมูลคือพลังอํานาจ (Data is Power)”
อยางไรก็ตาม การสรางพลังอํานาจจากฐานขอมูลท่ีมีอยูใหเกิดศักยภาพสูงสุดไดนั้นตองอาศัย
กระบวนการสงผานหรือถายทอดขอมูลขาวสารใหเกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพท่ีเรียกวา“กระบวน
การสื่อสาร (Communications Process)” ท่ีจะเปนกระบวนการกระจายขาวสารขอมูลจากผูสงไปยัง
ผูรับเปนกลยุทธท่ีเรียกกันวา “การประชาสัมพันธ (Public Relations:PR)”และตัวเชื่อมสําคัญของกลยุทธ
ดังกลาว ยอมหมายถึงตัวกลางหรือท่ีรูจักกันดีคือ คําวา “สื่อประชาสัมพันธ (Public Relations Media)”

ท้ังนี้ เพราะสํานักงานประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธเปนแหลงทรัพยากรทางความคิดท่ีมี
คุณคาเปนท่ีรวบรวมขาวสารยังมีบริการในดานตาง ๆ อยางมากมาย ซึ่งภารกิจในการใหบริการความรู
แกชุมชนและประชาชนท่ัวไป ตองมีความพยายามท่ีจะโนมนาวและชักจูงความคิดเห็นของคนในสังคม
ใหมีทัศนคติท่ีดีตอสํานักงานประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ [2] ปจจุบันในองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน
ตางใหความสําคัญกับการดําเนินงานประชาสัมพันธ

สํานักงานประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธมีหนาท่ีหลักในการสนับสนุนภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยในดานขอมูลขาวสาร การจัดทําตําราการเรียนการสอน การประชาสัมพันธการวิจัยและ
การบริการวิชาการ โดยไดจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ไมวาจะเปนสื่อสิ่งพิมพและ
สื่อโสตทัศนวัสดุใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ รวมท้ัง จัดบริการและกิจกรรมเพ่ือ
กระตุนและสงเสริมใหผูใชบริการไดรับรูขาวสารการประชาสัมพันธและใชบริการของสํานักงาน
ประชาสัมพันธและวเิทศสัมพันธอยางคุมคา เนื่องจากท่ีผานมากพบวา นักศึกษา อาจารย และบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรประสบปญหาไดรับขาวสารไมมากเทาท่ีควร
ทางสํานักงานประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธตระหนักดีวาตองดําเนินการประชาสัมพันธเพ่ีอ
เสริมสรางความเขาใจกับผูใชบริการ เพ่ือสงเสริมการใชบริการ ท้ังนี้ เพ่ือใหสามารถประชาสัมพันธ
ขาวสารใหตรงตามความตองการของผูใชบริการมากท่ีสุด เชน การจัดทําวารสารรายเดือน เวปไซด
เฟสบุค และการติดปายประชาสัมพันธ ผูวิจัยในฐานะผูรับผิดชอบ งานประชาสัมพันธของสํานักงาน
ประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธจึงเห็นความสําคัญในการศึกษาความตองการและการรับรูขาวสาร
ประชาสัมพันธของนักศึกษาอาจารย และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
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เพ่ือนําขอมูลมาใชในการวางแผนดําเนินงานประชาสัมพันธของสํานักงานประชาสัมพันธและ
วิเทศสัมพันธใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพ่ือศึกษาการรับรูขาวสารประชาสัมพันธของสํานักงานประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ

ผานสื่อตาง ๆ ของนักศึกษา อาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
2.2 เพ่ือศึกษาความตองการขาวสารประชาสัมพันธสํานักงานประชาสัมพันธและวิเทศ

สัมพันธ ของของนักศึกษา อาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ในดานเนื้อหาของขาวสารและรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ

2.3 เพ่ือศึกษาปญหาในการเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธของสํานักงานประชาสัมพันธและ
วิเทศสัมพันธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา อาจารย และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร
พ้ืนท่ีศาลายา และคณะบริหารธุรกิจ พ้ืนท่ีศาลายา

3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ตองการศึกษา การรับรูขาวสารผานสื่อตางๆและความตองการขาวสาร

ในดานตางๆ ของนักศึกษา อาจารยและบุคลากร รวมท้ัง การศึกษาปญหาในการเผยแพรขาวสาร
ประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

3.3 ขอบเขตดานตัวแปรท่ีศึกษา
- ตัวแปรตาม ไดแก การรับรูและความตองการขาวสารประชาสัมพันธของนักศึกษา

อาจารย และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
- ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานพฤติกรรม และปจจัยดานเวลา

4. นิยามศัพทเฉพาะ
การรับรู หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลตอสิ่งเราภายนอก เชน การไดเห็น ไดยิน

ไดฟง ไดอาน ขาวสารประชาสัมพันธ ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ
ขาวสารประชาสัมพันธ หมายถึง ขอมูลขาวสารท่ีองคกร สถาบันหรือหนวยงานตองการ

เผยแพร ไดแก เรื่องราวท่ีเปนเนื้อหา สาระ รูปภาพ สัญลักษณ หรือเครื่องหมาย ท่ีสามารถสื่อสาร
ความเขาใจได
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5.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากวิจัย
5.1 ทําใหทราบถึงการรับรูขาวสารประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ของนักศึกษา อาจารยและ

บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร และคณะบริหารธุรกิจ พ้ืนท่ีศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร

5.2 ทําใหทราบถึงตองการขาวสารประชาสัมพันธของนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของ
คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะบริหารธุรกิจ พ้ืนท่ีศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร

5.3 ทําใหทราบวา การประชาสัมพันธขาวสารควรจะปรับปรุงดานใดมากนอยเพียงใด
สามารถนํามาเปนขอมูลสําหรับสํานักงานประชาสัมพันธในการวางแผนและเปนแนวทางใน
การดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการวิจัยเรื่อง การรับรูและความตองการขาวสารประชาสัมพันธของนักศึกษา อาจารย
และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร คณะผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยแบงการนําเสนอดังนี้

1.แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูดานความตองการบริโภคสื่อ
งานประชาสัมพันธขององคกรหรือสถาบันมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถเขาถึงกลุม

ประชาชนเปาหมายตางๆ ไดอยางกวางขวางหรือสามารถแพรกระจายขาวสารไปสูประชาชน และทํา
ใหองคกรหรือสถาบันสามารถดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคตามความตองการไดนั้น อาจทําไดหลาย
วิธีการ วิธีหนึ่งก็คือ การใชเครื่องมือและสื่อตางๆ มาชวยในการดําเนินงาน ซึ่งไดมีผูกลาวถึงเครื่องมือ
และสื่อท่ีใชในการประชาสัมพันธไว ดังนี้

1. การลงโฆษณา
2. การเขียนบทความและสารคดี
3. การจัดประชุมและสัมมนา
4. การชวยเหลือสังคม
5. การจัดนิทรรศการ
6. การจัดทําหนังสือพิมพ
7. สิ่งพิมพท่ีเก่ียวกับลูกคา
8. การจัดทําวารสารภายใน
9. การจัดทําวารสารภายนอก
10 ภาพยนตร วีดิทัศน
11. การแจกขาวในหนังสือพิมพ
12. การติดตอสวนตัว
13 จัดทําสิ่งพิมพในโอกาสตางๆ
14. การแสดงสุนทรพจน และการไปบรรยายในท่ีตางๆ
วิธีท่ีจะไดมาซึ่งความสําเร็จมีหลายวิธีแตท่ีนิยมใชกันมาก คือ การเลือกใชสื่อชวยเสริมให

การดําเนินงานเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางกวางขวาง สําหรับการดําเนินงานประชาสัมพันธนั้น
นักประชาสัมพันธมีสื่อซึ่งสามารถนํามาใชเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพของการดําเนินงานได 2 ประเภท คือ

1. Controlled Media คือ สื่อท่ีนักประชาสัมพันธจัดทําข้ึนเองในดานเนื้อหา วิธีการรูปแบบ
การผลิต รวมท้ัง วิธีการดําเนินการเผยแพรไปสูประชาชนกลุมเปาหมาย ซึ่งการใชสื่อสิ่งพิมพ
นักประชาสัมพันธสามารถเจาะจงประชาชนเปาหมายไดเปนกลุมๆ สื่อเหลานี้ ไดแก สิ่งพิมพ (Printed
Media) คําพูด (Spoken Word) ภาพและเสียง (Sight and Sound) การจัดเหตุการณพิเศษ
(Staged Events) การโฆษณาเพ่ือการประชาสัมพันธ Public Relations Advertising) เปนตน
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2. Mass Media คือ สิ่งท่ีนักประชาสัมพันธสามารถใชเผยแพรขาวสารไปยังผูรับ ซึ่งเปนประชาชน
จํานวนมากๆ หรือเรียกวา มวลชน (Mass Audience) ประชาชนเหลานี้อยูกันอยางกระจัดกระจาย
ในท่ีตางๆ กัน

แตดวยพัฒนาการทางดานเทคโนโลยีการสื่อสาร จึงทําใหสามารถใชสื่อประเภทนี้ถายทอด
ขาวสารการประชาสัมพันธไปสูคนจํานวนมากไดในเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกันอยางรวดเร็ว
สื่อมวลชนเหลานี้ ไดแก วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสารและภาพยนตร
การท่ีสื่อมวลชนจะเสนอขาวใหหรือไม สั้นหรือยาว มากหรือนอย องคกรไมสามารถบังคับไดและ
การเผยแพรก็เปนการมุงไปสูมวลชนท่ัวไปจะไมมุงเจาะจง เผยแพรเฉพาะประชาชนกลุมใดกลุมหนึ่ง
เพราะฉะนั้น การเผยแพรขาวสารในเรื่องใดก็ตามท่ีมุงถึงประชาชนเฉพาะกลุมจึงอาศัยสื่อมวลชนไมได
จะใชไดเฉพาะเรื่องท่ีตองการมุงเผยแพรใหประชาชนไดรับทราบนั้นมีอยูมากมายหลายประเภทตอไปนี้

1. สื่อบุคคล Personal Media) ไดแก คําพูด (Spoken Words) ในลักษณะตางๆ ซึ่งเปน
เครื่องมือสําคัญในการประชาสัมพันธประเภทหนึ่งท่ีมนุษยเราทุกคนมีติดตัวอยูแลว การพูดเปนสื่อ
ท่ียังจําเปนและทรงอิทธิพลอยางยิ่งสําหรับการประชาสัมพันธ

2. สื่อมวลชน (Mass Media) ไดแก วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ โทรทัศน ภาพยนตร
3. สื่อสิ่งพิมพและเอกสาร (Printed Media) ไดแกวารสาร นิตยสาร ภาพนิ่ง ฟลมสตริป

จดหมายขาว โปสเตอรและปายประกาศ การโฆษณา สถาบันหรือการโฆษณาเพ่ือการประชาสัมพันธ
4. การจัดเหตุการณพิเศษตางๆ ไดแก การจัดวันและสัปดาหพิเศษ จัดการแสดงและ

นิทรรศการ การพบปะและการประชุม การจัดวันครบรอบป การใหรางวัลพิเศษ ฯลฯ การจัดกิจกรรม
สําหรับนักศึกษาซึ่งถือเปนกิจกรรมนอกหลักสูตร เสริมหลักสูตรเปนท่ียอมรับของผูปกครองและ
ประชาชน ดังนั้น บทบาทกิจกรรมนักศึกษา จึงอาจใชเปนสื่อท่ีดีในการท่ีจะประชาสัมพันธงานของ
วิทยาลัย ในชุมชนไดทราบ ประเภทกิจกรรมนักศึกษา และหนทางท่ีมหาวิทยาลัยจะใชงานเปนเครื่อง
ติดตอประชาสัมพันธกับประชาชนมีหลายทาง ดังนี้

1. ขาวเก่ียวกับการเรียนดีของนักศึกษาจนมีชื่อประกาศในการแขงขันทางวิชาการดีเดน
2. ขาวการเลนกีฬาเกง มีความสุภาพในการเลนและการเชียรก็ชวยประชาสัมพันธได

วงดนตรีของวิทยาลัย วารสารซึ่งนักศึกษาชวยกันจัดทําออกไปถึงมือประชาชน กิจกรรมสโมสร หรือ
ชุมชนหรือกลุมตางๆ นอกจากนี้สิ่งท่ีวิทยาลัยนาจะพิจารณาจัดทําเพ่ือประชาสัมพันธวิทยาลัย
เปนการใหการศึกษาและใหประสบการณพิเศษแกนักศึกษาไปในตัว ดังนี้

2.1 การแขงขันและประกวด (Contests)
2.2 การแสดงละครและการแสดงดนตรี (Entertainments)
2.3 จัดงานสังคมรวมกับชุมชน (Social Affairs)
2.4. การออกวารสารของวิทยาลัย (College Publications)
2.5 องคกรบริหารนิสิต (Student council)
2.6 การประชุมนักศึกษา (Assembly Programs) กิจกรรมท้ัง 6 ประการ ไมควรเปน

กิจกรรมเพ่ือบีบบังคับหรือขอเงินมาบํารุงวิทยาลัยแตมุงในดานประชาสัมพันธจึงจะไดผล ประเภท
ของสื่อท่ีใชสะดวก รวดเร็วและประหยัดดังนี้
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2.6.1 สื่อบุคคลและสื่อคําพูดเปนสื่อท่ีตองใชควบคูกันอยูเสมอ ซึ่งในขณะท่ีตอง
ใชคําพูดเปนเครื่องมือในการสื่อสารประชาสัมพันธ ตองอาศัยบุคคลเปนผูสงสาร ซึ่งมีรูปแบบตางๆ
ของการใชคําพูดเพ่ือการประชาสัมพันธ ซึ่งสรุปไดดังนี้

-การพูดในท่ีชุมชน
-การพูดสนทนาอยางไมเปนทางการ
-การประชุมรูปแบบตาง ๆ
-การอภิปรายกลุม
-การกลาวสนุทรพจน
-การกลาวปราศรัย
-การใหโอวาท
-การอบรมสัมมนา

2.6.2 สื่อมวลชน โดยลักษณะของสื่อมวลชนนั้นเปนสื่อท่ีสามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายไดอยางกวางขวางและมีความรวดเร็วอีกท้ังยังมีความนาเชื่อถือในความคิดของผูรับสาร
อีกดวย ดังนั้น สถาบัน องคการ จึงนิยมใชสื่อมวลชนเปนสื่อในการประชาสัมพันธ สื่อมวลชน
ประกอบดวย

2.6.2.1 สื่อวิทยุกระจายเสียง
2.6.2.2 โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร สื่อท่ีหนวยงานผลิต และยัง

เผยแพรไดเอง คือ สิ่งพิมพอ่ืนๆ ท่ีหนวยงาน สถาบันองคกรโดยฝายประชาสัมพันธหรือหนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบงานทางดานประชาสัมพันธผลิตข้ึนและนําไปเผยแพรสูประชาชนไดเอง คือ ประเภท
กิจกรรมหรือเหตุการณพิเศษ สื่อประเภทนี้ถึงแมวาจะเผยแพรไปสูประชาชนไดในวงการแคบกวา
สื่อมวลชน แตก็นับไดวามีความสําคัญ และมีอิทธิพลตอการดําเนินงานประชาสัมพันธไมนอยเลย
ซึ่งแบงออกเปนดังนี้

1.สื่อสิ่งพิมพอ่ืนๆ ท่ีไมใชหนังสือพิมพ นิตยสาร แตเปนสื่อสิ่งพิมพ
ท่ีสถาบัน องคกร สามารถผลิตและเผยแพรไดเอง ซึ่งประกอบไปดวยสื่อตางๆ ดังนี้ 31 วารสาร (Journal)
เปนสื่อสิ่งพิมพท่ีจัดพิมพออกมาเปนรูปเลมและมีปก ท่ีสถาบัน องคกร จัดทําข้ึนเพ่ือเผยแพรขาวสาร
เรื่องราวตางๆ แกกลุมประชาชนภายนอกและกลุมภายในหนวงงานเอง

2.จุลสาร (Booklet) เปนหนังสือเลมเล็กๆ มีขนาดตางๆ กัน ข้ึนอยู
กับความตองการของผูจัดทํา โดยจะเปนปกออน เปนการนําเสนอเรื่องราวท่ีอยูในความสนใจของคนท่ัวไป
และเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับสถาบัน องคกร เชน กิจกรรม ความเคลื่อนไหวตางๆ ไปยังกลุมประชาชน
ภายนอกและภายในสถาบัน องคกร

3.จดหมายขาว (Newsletter) มีการออกแบบและจัดหนาเหมือน
หนังสือพิมพและมีลักษณะการเขียนเปนรูปแบบขาว เปนสื่อท่ีแตกตางจากหนังสือพิมพ คือ เนื้อหา
ของจดหมายขาวจะเปนการนําเสนอรายละเอียด ขาวสาร ความเคลื่อนไหว ตลอดจนกิจกรรมของ
สถาบัน องคกร หรือหนวยงาน สวนหนังสือพิมพจะเสนอขาวท่ัวๆไป ท่ีอยูในความสนใจเปนขาวท่ีมี
ผลกระทบกับประชาชน
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4.จดหมาย – ถอยแถลง เปนการติดตอสื่อสารการประชาสัมพันธ
ท่ีสถาบัน องคกร ตองการใหความรูความเขาใจแกผูรับ

5.แผนพับ (Folder) มีลักษณะคลายแผนปลิว เปนเอกสารแผนเดียว
ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับขาวสาร ความรูท่ีสถาบัน องคการตองการเผยแพร

6.แผนปลิวและใบแทรก (Leaflet and Insert) เปนเอกสารสิ่งพิมพ
ท่ีนําเสนอขาวสารหรือขอเขียนท่ีสถาบัน องคกร ตองการเผยแพร

7.ใบปด (Poster) หรือโปสเตอร เพ่ือเผยแพรใหผูดูมีความรู
ความเขาใจและปฏิบัติตาม

8.ปายกลางแจง (Cut out) มีคุณสมบัติคลายกับใบปดหรือโปสเตอร
เพียงแตกตางกันท่ีขนาดและอายุการใชงาน โดยปายกลางแจงจะมีขนาดใหญและตั้งอยูบนฐานของตัวเอง
และมักจะมีอายุการใชงานท่ียาวนานกวาโปสเตอร 3.2 สื่อกิจกรรมหรือบางครั้งเรียกวาเหตุการณ
พิเศษ (Special Events) คือ การท่ีสถาบัน องคกร หรือหนวยงานไดจัดกิจกรรมตางๆ ข้ึน เพ่ือสราง
ความสัมพันธกับกลุมประชาชน เปาหมาย ชุมชน โดยการแพรกระจายขาวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหว
ตลอดจนผลงานและความกาวหนาของหนวยงาน ซึ่งสามารถสรุปลักษณะของสื่อประเภทนี้ไดดังตอไปนี้

- เปนการดําเนินงานประชาสัมพันธในเชิงรุก
- เปนการกระตุนความสนใจของกลุมประชาชน
- เปนการสรางชื่อเสียง และความนิยมในหมูประชาชน

ใหมีตอสถาบัน องคกร หรือหนวยงาน
- เปนการเผยแพรพัฒนาการของสถาบันองคกรไปสูประชาชน
- เปนการเพ่ิมบทบาทของสถาบัน องคกรท่ีมีตอสังคม

จากขอความขางตน จะเห็นไดวา สื่อท่ีใชในการประชาสัมพันธมีอยูมากมายหลายชนิด ซึ่งแตละชนิด
มีขอเดนและขอจํากัดตางกันไป เครื่องมือ และสื่อเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญและมีความจําเปนสําหรับ
การปฏิบัติงาน เพราะความสําเร็จหรือความลมเหลวของการประชาสัมพันธสวนหนึ่งข้ึนอยูกับศักยภาพ
ในการเลือกใชเครื่องมือและสื่อท่ีถูกตองเหมาะสมกับกลุมประชาชน เปาหมาย และจุดมุงหมายหรือ
วัตถุประสงคของการประชาสัมพันธเปนสําคัญ

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของพบวา มีท้ังการศึกษาเรื่องการรับรู ขาวสารประชาสัมพันธ

ความตองการขาวสารประชาสัมพันธ ความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ ตลอดจนปญหาในการ
ประชาสัมพันธ และพบผลการวิจัยท้ังสอดคลองและแตกตางกัน แตเนื่องจากแตละสถาบันหรือ
องคกรมีลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกันประกอบกับสํานักงานประชาสัมพันธ
และวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ไมเคยมีการศึกษาวิจัยดานการ
ประชาสัมพันธ ผูวิจัยจึงมีความสนใจทําการศึกษาความตองการและการรับรูขาวสารประชาสัมพันธ
ของนักศึกษา อาจารย และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เพ่ือนําขอมูลมา
ใชในการวางแผนดําเนินงานประชาสัมพันธของสํานักงานประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ ใหมี
ประสิทธิภาพ มากยิ่งข้ึน
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง “การรับรูและความตองการขาวสารประชาสัมพันธของนักศึกษา อาจารยและ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร” เก่ียวกับการรับรูขาวสารประชาสัมพันธ
และความตองการขาวสารประชาสัมพันธ ในดานเนื้อหาของขาวสารและรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ
แตกตางกัน มีวิธีดําเนินการดังตอไปนี้
3.1 คนควาเอกสาร (Documentary Research)

การทบทวนวรรณกรรม (Survey Literature) โดยมีแหลงท่ีมาของขอมูลจากสารสนเทศตาง ๆ
ไดแก หนังสือ เอกสาร บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ และสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส เปนตน สําหรับการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research)
3.2 หาตัวแปรท่ีใชในการวิจัย

- ตัวแปรตาม ไดแก การรับรูและความตองการขาวสารประชาสัมพันธของนักศึกษา อาจารย
และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

- ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานพฤติกรรม ปจจัยดานเวลา
3.3 จัดทําเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

คือ แบบสอบถาม โดยผูวิจัยสรางข้ึนจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกอนนําไป
ทดลองใช (Try out) โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 5 ตอน
3.4 การรวบรวมขอมูล

- ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยเก็บสถิติ โดยผูวิจัยเก็บรวบรวม
ขอมูลไดนําแบบสอบถามไปรวบรวมขอมูลดวยตนเอง

- ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ
ท่ีเก่ียวของ วิเคราะหขอมูล ขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวม นํามาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณและ
ทําการประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอรในการวิเคราะห ดังนี้

- การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา เพ่ือหาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก ความถ่ี คารอยละ
เพ่ืออธิบายลักษณะขอมูลท่ัวไปของเจาหนาท่ีสารบรรณตามหนวยงานตางๆ สถิติความผิดพลาด
หลังการทดลองใชซึ่งนําเสนอในรูปตารางประกอบคําอธิบาย
3.5 สถานท่ีทําการทดลอง/เก็บขอมูล

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
3.6 ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากร (Population) หมายถึง กลุมของสิ่งตางๆท้ังหมดท่ีผูวิจัยสนใจ ซึ่งอาจเปนกลุมของ
สิ่งของ คน หรือเหตุการณตางๆ

กลุมตัวอยางกลุม (Sample) หมายถึง  เปนสวนหนึ่งของประชากรท่ีผูวิจัยสนใจ กลุมตัวอยางท่ีดี
หมายถึง กลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะตางๆท่ีสําคัญครบถวนเหมือนกับกลุมประชากร เปนตัวแทนท่ีดีของ
กลุมประชากรได
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การใชกลุมตัวอยางมาศึกษาคาสถิติ (statistics) ซึ่งเปนลักษณะท่ีไดจากการวิเคราะหกับ
กลุมตัวอยาง อาจจะมีความผิดพลาดไดเม่ือนําไปใชประมาณคาพารามิเตอร (parameter) หรือ
ลักษณะของประชากร (characteristics of population) บางครั้งคาสถิติท่ีไดอาจประมาณต่ํากวา
คาพารามิเตอร (underestimation) หรือประมาณเกินกวาความเปนจริงของลักษณะประชากร
(overestimation) ซึ่งถาทําการศึกษาโดยการเลือกกลุมตัวอยางประชากรจากประชากรเดิม
(parent population) ดวยขนาดของกลุมตัวอยางเทาเดิมโดยวิธีการสุม (random) และใชหลัก
การสุมโดยอาศัยความนาจะเปน (probability sampling) ความแปรผันของการประมาณคาพารามิเตอร
จากการแจกแจงคาสถิติท่ีนํามาใชในการประมาณจะแปรผันตามขนาดของกลุมตัวอยาง โดยการ
แจกแจงของคาสถิตินี้จะมีลักษณะการแจกแจงเขาสูการแจกแจงปกติ (normal distribution)
ซึ่งเรียกวาการแจกแจงเชิงสุม (sampling distribution) โดยคาคาดหวังของคาสถิติตจะมีคาเทากับ
คาพารามิเตอร ความแปรผันหรือความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา ใหเปนความเคลื่อนแบบสุม
(random error) หรือ เรียกวาเปนความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการเลือกตัวอยาง (sampling error)
หรือเรียกวาเปนความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard error) ในการวิจัย นักวิจัยไมไดศึกษากับ
กลุมตัวอยางหลายๆกลุมจากประชากรเดียวกันเพ่ือหาการแจกแจงเชิงสุม แตจะศึกษากับกลุมตัวอยาง
เพียงกลุมเดียว เพ่ือหาการการแจกแจงของกลุมตัวอยาง และใหใช ทฤษฎี central limit theorem
เชื่อมโยงความสัมพันธของการแจกแจงเชิงสุม และการแจงแจงของประชากร ประมาณพารามิเตอร
และคาความคลาดมาตรฐานโดยระบุความม่ันใจหรือความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา ดังนั้น
ในการใชกลุมตัวอยางศึกษาแทนประชากรจําเปนตองคํานึงถึง ความถูกตอง (accuracy) ในการเปน
ตัวแทนท่ีดีของประชากร ซึ่งหมายถึง การไมมีอคติ (bias) ในตัวอยางท่ีถูกเลือก หรือกลาวไดวาโอกาส
ของการเลือกตัวอยางมาศึกษาเพ่ือประมาณคาพารามิเตอรสูงหรือต่ํากวาความเปนจริงมีพอๆกัน
นอกจากนี้ ยังตองคํานึงถึงความแมนยําในการประมาณคาพารามิเตอร (precision of estimate)
ซึ่งความแมนยํานี้สามารถวัดไดจากคาความคลาดเลื่อนในการประมาณคา โดยคาความคลาดเลื่อนต่ํา
จะใหความแมนยําในการประมาณคาสูง ซึ่งคาความคลาดเคลื่อนนี้ข้ึนอยูกับกระบวนการเลือกกลุม
ตัวอยาง เปนความคลาดเคลื่อนจากการเลือกหนวยตัวอยาง (sampling error) ท่ีคาดเคลื่อนไปจาก
คาพารามิเตอร

การเลือกกลุมตัวอยางเพ่ือเปนตัวแทนของประชากรนั้นมีอยูสองหลักการใหญคือ 1) หลักการ
อาศัยความนาจะเปน (probability sampling) หรือการเลือกอยางสุม (random selection) ซึ่งเปน
หลักการท่ีสมาชิกของประชากรแตละหนวยมีความนาจะเปนในการถูกเลือกเทาๆกันและทราบ
ความนาจะเปนนั้น 2) ไมใชหลักการความนาจะเปน (nonprobability sampling) เปนการเลือกกลุม
ตัวอยางท่ีความนาจะเปนในการถูกเลือกของแตละหนวยตัวอยางไมเทากัน หรือบางหนวยมีโอกาสท่ี
จะไมถูกเลือก

ดังนั้น ในการจะเห็นไดวาในการท่ีจะไดวาถาเราเลือกกลุมตัวอยางโดยอาศัยหลักความนาจะเปน
จะทําใหการประมาณคาพารามิเตอรไดแมนยํากวา
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ข้ันตอนการเลือกกลุมตัวอยาง
- กําหนด/นิยามประชากรเปาหมาย
- รวบรวมสมาชิกท้ังหมดของประชากร
- กําหนดหนวยของการสุมตัวอยาง
- วางแผนการเลือกกลุมตัวอยาง
- ทําการเลือกกลุมตัวอยาง

3.7 เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือ (Tool or Instrument) คือ สิ่งท่ีใชวัดตัวแปรเพ่ือใหไดผลการวัดท่ีเรียกวาขอมูล

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเพ่ือใหไดขอมูลหรือขอเท็จจริงท่ีมีประสิทธิภาพท่ีนิยมใชกัน คือ แบบสอบถาม
แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ และแบบบันทึก ในงานวิจัยนี้เลือกเครื่องมือเปนแบบสอบถาม
3.8 แบบสอบถาม (Questionnaire)

เปนชุดของคําถามท่ีใชถามขอเท็จจริงหรือความรูสึกนึกคิดตลอดจนความคิดเห็นตางๆ
ซึ่งสวนมากแลวใชในการสํารวจ โดยมีคําถามท่ีเตรียมไวถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพ่ือใชเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยางใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัย ประกอบไปดวย 5 สวน คือ

สวนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ สถานภาพ ผูตอบ
แบบสอบถาม ความถ่ีในการรับขาวสารประชาสัมพันธ

สวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับการรับรูขาวสารการประชาสัมพันธ สํานักงานประชาสัมพันธและ
วิเทศสัมพันธจากสื่อประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ

สวนท่ี 3 คําถามท่ีการรับรูและความตองการขาวสารประชาสัมพันธ สํานักงานประชาสัมพันธ
และวิเทศในดานเนื้อหาขาวสารประชาสัมพันธและรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ

สวนท่ี 4 ปญหาดานการเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธ สํานักงานประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ
สวนท่ี 5 อภิปรายผล

3.9 ลักษณะของแบบสอบถาม
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยจะแบงแบบสอบถามออกเปน 2 ลักษณะ คือ

- แบบสอบถามปลายปด (Closed form) คือ แบบสอบถามท่ีใหเลือกตอบหลายคําตอบ
(Multiple Response Questions or Checklist Questions) โดยเลือกตอบจากคําตอบท่ีกําหนด
ใหหลายคําตอบ

- แบบสอบถามปลายเปด (Opened form)เปนแบบสอบถามท่ีไมไดกําหนดคําตอบ
ไวแนนอน แตเปดโอกาสใหผูตอบ ตอบแบบสอบถามไดอยางอิสระดวยคําพูดของตนเอง
3.10 การเก็บรวบรวมขอมูล

การเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติ มักจะสนใจเก็บขอมูลในลักษณะท่ีเปนตัวเลขหรือคะแนน
โดยไดขอมูลจากการบันทึก นับ วัดหรือประมาณคาของสิ่งท่ีจะศึกษาดวยการใชเครื่องมือชนิดตางๆ
เชน แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ แบบทดสอบ แบบลงทะเบียน แบบการทดลอง เปนตน
ดังนั้น การเก็บรวบรวมขอมูล คือ การรวบรวมขอเท็จจริงโดยทําเปนตัวเลขขอมูลภายใตขอบขาย
ของโครงการท่ีกําหนดไวนั่นเอง
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3.11 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
วิธีเก็บรวบรวมขอมูลจะเลือกใชวิธีใดนั้น ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการศึกษาและลักษณะ

ของขอมูลเหลานั้น ซึ่งโครงการวิจัยนี้เลือกใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจากการสํารวจเปนการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสํารวจซึ่งผูทําการสํารวจไดจัดเตรียมไวลวงหนา อาจทําไดหลายวิธี แตวิธีท่ีใชคือ
การสงเจาหนาท่ีถือแบบสํารวจไปสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของกับขอมูลโดยตรง เชน เจาของโรงงาน
อุตสาหกรรม เจาของกิจการ หรืออาจสํารวจโดยตั้งกระทูถามโดยผูสํารวจเปนผูสงแบบสอบถามไปยัง
ผูท่ีเก่ียวของ กับขอมูลเพ่ือใหตอบคําถามตาง ๆ แลวสงกลับคืนมายังผูทําการสํารวจ ซึ่งแบบสํารวจ
จะตองเหมาะสมและอานเขาใจงาย ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของแตละสถานประกอบการ

อนึ่งการตรวจสอบคุณภาพขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม ผูวิจัยใชวิธีการ ดังนี้
- ถามซ้ํา เชน แบบสอบถามขอ 5 เหมือนกันกันขอ 18 ซึ่งผูตอบแบบสอบถามควรตอบตรงกัน

หากผูกรอกแบบสอบถามตอบไมตรงกันอาจจะเปนไปไดวาผูตอบ ไมมีสมาธิหรือไมใสใจในการใหขอมูล
- แทรกคําถามงายๆไวในแบบสอบถามซึ่งเปนคําถามท่ีมีคําตอบแนนอนและไมควรตอบขออ่ืน

3.12 การวิเคราะหขอมูล
การทําวิจัยนี้ จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีข้ันตอนของการวิเคราะหขอมูล ท้ังขอมูลท่ีอยูในรูป

เชิงคุณภาพ และขอมูลท่ีอยูในรูปเชิงปริมาณ แตในการทําวิจัยทางสาขาการวัดผลและวิจัยการศึกษา
ขอมูลสวนใหญอยูในรูปของเชิงปริมาณ โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีจะชวยผูวิจัยใหสามารถประมวลผล
ขอมูลไดอยางรวดเร็วและถูกตองมีอยูดวยกันหลายโปรแกรม ซึ่งโปรแกรม SPSS ก็เปนโปรแกรมหนึ่ง
ท่ีเปนท่ีนิยมกันเปนสวนใหญ เนื่องมาจากใชงานไดงาย และสามารถหามาใชไดงาย

การวิเคราะหแบบสอบถามในการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัยหรือการประเมิน ผูศึกษาจําเปนท่ี
จะตองมีการใชสถิติ ดังตอไปนี้

- การแจกแจงความถ่ีและรอยละ (Frequency Distribution and Percent)
- การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง (Measure of Central Tendency)
- การวัดการกระจาย (Measure of Variability)
- การหาคุณภาพเครื่องมือโดยหาคาความเท่ียงหรือความเชื่อม่ัน (Reliability)

แบบวิธีแอลฟา ( )
ในการวิเคราะหขอมูลไดจากการสมมุติ การตอบแบบสอบถามความคิดเห็น “แบบประเมิน

การอบรมปฏิบัติการประเมินผลตามสภาพจริง” ประกอบดวย ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนตัว ประกอบดวย
เพศและตําแหนง หนาท่ี ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นเปนมาตรประมาณคาแบบลิเคอรต จํานวน 5 ขอ

การตอบขอคําถามในมาตรประมาณคาแบบลิเคอรต ใหคะแนน 1 – 5 ดังนี้ คือ
ผูตอบทําเครื่องหมายในชอง “มากท่ีสุด” ใหระดับคะแนน “ 5“
ผูตอบทําเครื่องหมายในชอง “มาก” ใหระดับคะแนน “ 4 “
ผูตอบทําเครื่องหมายในชอง “ปานกลาง ” ใหระดับคะแนน “ 3 “
ผูตอบทําเครื่องหมายในชอง “ นอย ” ใหระดับคะแนน “ 2 “
ผูตอบทําเครื่องหมายในชอง “นอยท่ีสุด” ใหระดับคะแนน “ 1 “

นําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวิจัย / ประเมิน สําหรับการวิเคราะห
ขอมูลครั้งนี้ เก็บจากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 5 คน ไดแก ก, ข, ค, ง, จ นําขอมูลมาวิเคราะห ดังนี้
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3.13 การแจกแจงความถี่และรอยละ (Frequency Distribution and Percent)
การแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละเพ่ือแสดงวาตัวแปรแตละตัวท่ีทําการศึกษา มีลักษณะ

การแจกแจงเปนแบบใด  กลาวคือในแตละประเภทหรือแตละระดับของตัวแปรหนึ่งมีความถ่ีหรือมีจํานวน
ขอมูลเทาไร  คิดเปนรอยละ และตัวแปรใดหรือระดับใดมีจํานวนขอมูลมากท่ีสุด หรือนอยท่ีสุด
เปนตน ขอมูลท่ีนํามาแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละเปนขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data)
ใชวิธีแยกหรือจําแนกจํานวนขอมูลท่ีไมเหมือนกันออกจากกันเปนประเภท แลวนับจํานวน ความถ่ีของ
ขอมูลท่ีเหมือนกันนับรวมกันในกลุมประเภทเดียวกัน จากตัวอยางขอมูลสถานะภาพผูตอบ มีตัวแปร
คือ เพศ และ ตําแหนงหนาท่ี เราสามารถจําแนกตัวแปรเพศ ออกเปน 2 ประเภท คือ ชาย และ หญิง
จําแนกตัวแปรตําแหนงหนาท่ีออกเปน 3 ประเภท คือ ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และ
ครูผูสอน เปนตน

หลักการจําแนกความถ่ีก็คือ ตองแยกประเภทขอมูลท่ีไมเหมือนกันออกจากกันอยางเด็ดขาด
ไมใหปะปนหรือซ้ําซอนกัน ขอมูลหนึ่งตัวจะจัดใหอยูเกินหนึ่งประเภทไมได เม่ือรวมความถ่ีของขอมูล
แตละประเภทแลว ข้ันตอไปเปนการหาคารอยละของความถ่ีแตละประเภท โดยเอาคาความถ่ีคูณ 100
แลวหารดวยจํานวนขอมูลท้ังหมดหรือความถ่ีรวมท้ังหมดของตัวแปร ดังสมการ

เม่ือ f คือ จํานวนความถ่ีแตละประเภท
N คือ   ความถ่ีรวมของตัวแปรท้ังหมด

จากแบบประเมินการอบรมปฏิบัติการประเมินผลตามสภาพจริง เม่ือวิเคราะหคาสถิติความถ่ี
และรอยละเสร็จเรียบรอยแลว  นําผลการวิเคราะหกรอกลงตารางและเขียนอธิบายใตตาราง
3.14 การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง (Measure of Central Tendency)

การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลางเปนการสรุปภาพรวมของลักษณะของกลุมขอมูลดวยคาสถิติ
เพียงคาเดียวเทานั้น เพ่ือใหสามารถสื่อความหมายเขาใจไดงายและรวดเร็ว โดยหาคาตัวกลางของขอมูล
หรือของตัวแปรแตละตัว ไดแก คาเฉลี่ยหรือมัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean or Average) มัธยฐาน
(Median )และฐานนิยม (Mode) เปนตน สําหรับการวิเคราะหขอมูลในแบบประเมินการอบรม
ปฏิบัติการประเมินผลตามสภาพจริง ในตอนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นของผูตอบคําถามตามรายการ
สถิติใชวิเคราะหขอมูลคือคาเฉลี่ยหรือมัชฌิมเลขคณิต

คาเฉลี่ยหรือมัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean or Average) คือ คาเฉลี่ยจากขอมูลท้ังหมด
โดยเอาขอมูลแตละคามาบวกกันแลวหารดวยจํานวนขอมูล คาเฉลี่ยจะใชสรุปขอมูลเชิงปริมาณเทานั้น
สําหรับการดําเนินการวิเคราะหมีข้ันตอนดังนี้

1. ตรวจสอบแบบประเมินวาขอมูลท่ีผูตอบครบถวนสมบูรณหรือไม
2. ลงรหัสคะแนนตามขอคําถามทีละรายการ เชน ระดับความคิดเห็น“ มากท่ีสุด ”

แทนดวย “ 5 ” ระดับความคิดเห็น “ มาก ” แทนดวย “ 4 ” เปนตน
3. แจกแจงขอมูลการตอบของผูตอบแบบประเมินทุกคนดังตาราง

เปอร์เซน็ต์(p)   = )100(
N

f
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ตาราง 2 ตัวอยางคะแนนของผูตอบแตละคน และคะแนนท่ีไดรายขอ
ผูตอบ ขอคําถาม

ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 ขอ5
ก 5 3 4 4 3
ข 3 5 5 3 4
ค 4 4 3 4 5
ง 2 3 2 3 4
จ 3 3 1 2 2
4. คํานวณหาคะแนนรวมของขอคําถามแตละขอ (xi

) เชน ขอท่ี 1 รวมจากคะแนน
ผูตอบ 5 คน จากคนท่ี 1 ถึง คนท่ี 5 คะแนนรวมขอท่ี 1 เทากับ 5 + 3 + 4 + 2 + 3 = 17 ขอท่ี 2
เทากับ 18 ขอท่ี 3 เทากับ 15 ขอท่ี 4 เทากับ 16 ขอท่ี 5 เทากับ 18

5. คะแนนคาเฉลี่ย ( x ) ของขอท่ี 1 ไดมาจากคะแนนรวมหารดวยจํานวนผูตอบ 5 คน
มีคาเทากับ 3.4 แสดงวิธีหาคาเฉลี่ย ( x ) ดังนี้

x =
N
xi ; โดยท่ี i ขอคําถามขอท่ี 1 - 5

=
5

17

=    3.4
การหาคะแนนรวม (xi

) และคาเฉลี่ย ( x ร) ทุกขอคําถามจากผูตอบคําถาม 5 คน แสดงตามตาราง
ตาราง 3 ตัวอยางคะแนนเฉลี่ยรายขอของผูตอบแบบสอบถาม

ผูตอบ ขอคําถาม รวม
( x j

)ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 ขอ5

ก 5 3 4 4 3 19
ข 3 5 5 3 4 20
ค 4 4 3 4 5 20
ง 2 3 2 3 4 14
จ 3 3 1 2 2 11

รวม(xi
) 17 18 15 16 18 84

คาเฉลี่ย

( x =
N
xi )

3.4 3.6 3.0 3.2 3.6 3.36



14

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย ( x ) ระดับความคิดเห็นของผูเขาอบรมอาจกําหนดการแปลความหมาย
ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูในระดับนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด

3.15 การวัดการกระจาย (Measure of Variability)
การวัดการกระจายเปนการวัดความแตกตางของขอมูลเพ่ือสรุปใหทราบวาขอมูลท่ีนํามา

วิเคราะหนั้น มีความแตกตางกันมากนอยเพียงไร ดวยคาสถิติเพียงคาเดียว เชน พิสัย (Range)
คาเบี่ยงเบนเฉลี่ย (Average Deviation) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความแปรปรวน
(Variance) และสัมประสิทธิ์การกระจาย (Coefficient of variation) เปนตนสําหรับการวิเคราะห
ขอมูลในแบบประเมินการอบรมปฏิบัติการประเมินผลตามสภาพจริง ในตอนท่ี 2 ระดับความคิดเห็น
ของผูตอบคําถามตามรายการ สถิติใชวิเคราะหขอมูลคือ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คือ การกระจายโดยเฉลี่ยท่ีขอมูล (คะแนน)
แตละจํานวนเบนหางจากคาเฉลี่ยเทาใด หาไดจากขอมูลแตละตัวนั้นเบี่ยงเบนไปจากคาเฉลี่ยเทาใด
แลวนําเอาคาเบี่ยงเบนแตละคามายกกําลังสองกอนแลวจึงหาผลรวม แลวหารผลรวมนี้ดวย N
(หรือ N –1) เม่ือหารเสร็จแลวจึงถอดกรณีท่ี 2 (Square Root) ของผลหารก็จะไดคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน( S i

2 )
โดยท่ี S i

2 คือ  ความแปรปรวน(Variance) มีสูตรหาคาดังนี้

S i

2 =
 xi

2 - (
n
xi )2

n - 1

สําหรับการวิเคราะหขอมูลในแบบประเมินการอบรมปฏิบัติการประเมินผลตามสภาพจริง
ในตอนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นของผูตอบคําถามตามรายการ การหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานในขอคําถาม
ขอท่ี 1 มีข้ันตอนดังนี้

1. หาคะแนนรวม (xi
) ในขอคําถามขอท่ี 1 มีคาเทากับ 17

2. หากําลังสองของผลรวม (xi
)2 ของคะแนนขอคําถามขอท่ี 1 โดยการนํา 1717 = 289

3. หาผลรวมของกําลังสอง ( xi

2 ) ของคะแนนขอคําถามขอท่ี 1 โดยการนําคะแนน
จากผูตอบคนท่ี 1(ก) มีคา 5 ยกกําลังสองมีคาเทากับ 25 ผูตอบคนท่ี 2(ข) มีคา 3 ยกกําลังสองมีคา
เทากับ 9 ผูตอบคนท่ี 3(ค) มีคา 4 ยกกําลังสองมีคาเทากับ 16 ผูตอบคนท่ี 4(ง) มีคา 2 ยกกําลังสอง
มีคาเทากับ 4 ผูตอบคนท่ี 5 (จ) มีคา 3 ยกกําลังสองมีคาเทากับ 9 แลวรวมคาท่ียกกําลังสองมีคา
เทากับ 25 + 9 + 16 + 4 + 9 = 63 สําหรับการเตรียมขอมูลเพ่ือหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานในขอ
คําถามขอท่ี 1 ถึง ขอท่ี 5 แสดงตามตาราง
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ตาราง 4 ตัวอยางคะแนนรวม กําลังสองของผลรวมและผลรวมกําลังสองของคะแนนขอคําถาม

ผูตอบ
ขอคําถาม
ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 ขอ5

x1 x
2

1 x2 x
2

2 x3 x
2

3 x4 x
2

4 x5 x
2

5

ก 5 25 3 9 4 16 4 16 3 9
ข 3 9 5 25 5 25 3 9 4 16
ค 4 16 4 16 3 9 4 16 5 25
ง 2 4 3 9 2 4 3 9 4 16
จ 3 9 3 9 1 1 2 4 2 4

รวมxi
17 18 15 16 18

(xi
)2 289 324 225 256 324

 xi

2 63 68 55 54 70

4. หาคาความแปรปรวน S i

2 ดังนี้

S i

2 =
 xi

2 - (
n
xi )2

n - 1

เม่ือ S
2

1
คือ  ความแปรปรวนในขอคําถามขอท่ี 1

(xi
)2 คือ  กําลังสองของผลรวมของคะแนนขอคําถามขอท่ี 1

 xi

2 คือ  ผลรวมของกําลังสองของคะแนนขอคําถามขอท่ี 1
5.นําคาตามตารางมาแทนในสูตร

S
2

1
=

63 - (
5

289 )

5 - 1

=
4

8.5763

S
2

1
=    1.3

6. แทนคาเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ S i

2 = 3.1 =  1.14
7. หาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานตามวิธีการดังกลาวกับขอคําถามขอท่ี 2 มีคา .89 ขอท่ี 3

มีคา 1.58 ขอท่ี 4 มีคา .63 ขอท่ี 5 มีคา 1.14
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8. นําคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานไปกรอกขอมูลลงในตารางและอธิบายผลการ
วิเคราะหใตตาราง
ตาราง 5 ตัวอยางความคิดเห็นของผูเขาอบรมปฏิบัติการประเมินผลตามสภาพจริง

ท่ี รายการ ระดับความคิดเห็น แปล
ความหมายX S.D.

1 สถานท่ีจัดประชุมปฏิบัติการเหมาะสมเพียงใด 3.4 1.14 มาก
2 อาหารวาง / อาหารกลางวัน 3.6 0.89 มากท่ีสุด
3 เอกสารประกอบการอบรม 3.0 1.58 มาก
4 การจัดนิทรรศการของโรงเรียนตนแบบ 3.2 0.83 มาก
5 ระยะเวลาการอบรม 3.6 1.14 มากท่ีสุด

รวม 3.32 .82 มาก

จากตาราง 5 พบวา ผูเขาอบรมปฏิบัติการประเมินผลตามสภาพจริงมีความคิดเห็นโดยรวม
อยูในระดับมาก ( X = 3.32 ,S.D.= .82) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ผูเขาอบรมปฏิบัติการประเมินผล
ตามสภาพจริงมีความคิดเหน็วา อาหารวาง/อาหารกลางวัน และระยะเวลาการอบรม อยูในระดับมากท่ีสุด
3.16 การหาคุณภาพเครื่องมือโดยหาคาความเท่ียงหรือความเช่ือม่ัน (Reliability) แบบวิธี ( )

การหาคุณภาพเครื่องมือโดยหาคาความเท่ียงหรือความเชื่อม่ัน (Reliability) แบบวิธีแอลฟา
( ) วิธีนี้ไดรับการพัฒนาจากครอนบาช (Cronbach) ท่ีไดพัฒนาสูตรคูเดอรริชารดสัน 20 เปน
สัมประสิทธิ์แอลฟา เพ่ือใหใชไดกับการใหคะแนนท่ีไมใชตอบถูกได “ 1 ” และตอบผิดได “ 0 ” เชน
แบบสอบอัตนัย มาตรประมาณคา (Rating Scale) เปนตน การหาคุณภาพเครื่องมือแบบนี้เปนการ
หาคุณภาพเครื่องมือท้ังฉบับ
มีสูตรในการคํานวณดังนี้

 =
1k

k ( 1 -
s
s
j

i
2

2 )

โดยท่ี  คือ  คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม
k คือ  จํานวนขอคําถามในแบบสอบถาม

 si

2 คือ  ผลรวมของความแปรปรวนของขอคําถามแตละขอ

s j

2 คือ   ความแปรปรวนของคะแนนของผูเขาสอบท้ังหมด
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สําหรับการวิเคราะหขอมูลในแบบประเมินการอบรมปฏิบัติการประเมินผลตามสภาพจริง
ในตอนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นของผูตอบคําถามตามรายการ หาคาความเชื่อม่ัน  มีข้ันตอนดังนี้

1. หาคา xi
,  (xi

)2 และ  xi

2 (คาท่ีหาไดตารางขางลาง)
2. หาคา  x j

และ ( x j
)2 (คาท่ีหาไดตารางขางลาง)

ตาราง 6 ตัวอยางคะแนนรวมขอคําถาม กําลังสองของผลรวมคะแนนขอคําถามผลรวมกําลังสองของคะแนน
ขอคําถาม คะแนนรวมผูตอบรายบุคคล และกําลังสองของผลรวมคะแนนผูตอบรายบุคคล

ผูตอบ
ขอคําถาม รวม

 x j ( x j
)2ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 ขอ5

x1 x
2

1 x2 x
2

2 x3 x
2

3 x4 x
2

4 x5 x
2

5

ก 5 25 3 9 4 16 4 16 3 9 19 361
ข 3 9 5 25 5 25 3 9 4 16 20 400
ค 4 16 4 16 3 9 4 16 5 25 20 400
ง 2 4 3 9 2 4 3 9 4 16 14 196
จ 3 9 3 9 1 1 2 4 2 4 11 121
ร ว ม
xi

17 18 15 16 18

(xi
)2 289 324 225 256 324

 xi

2 63 68 55 54 70 84 1478

3. คํานวณคาความแปรปรวนในขอคําถามแตละขอ ดังนี้

S i

2 =
 xi

2 - (
n
xi )2

n - 1

โดยท่ี i คือ ขอคําถามท่ี 1 - 5

เม่ือ S i

2 คือ  ความแปรปรวนในขอคําถามขอท่ี i

xi
คือ  คะแนนรวมในขอคําถามขอท่ี i

(xi
)2 คือ  กําลังสองของผลรวมของคะแนนขอคําถามขอท่ี i

 xi

2 คือ  ผลรวมของกําลังสองของคะแนนขอคําถาม
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S
2

1
=

63 - (
5

289 )

5 - 1 =
4

8.5763 =    1.3

S
2

2
=

68 - (
5

324 )

5 - 1 =
4

8.6468  =    0.8

S
2

3
=

55 - (
5

225 )

5 - 1 =
4

4555  =    2.5

S
2

4
=

54 - (
5

256 )

5 - 1 =
4

2.5154  =    0.4

S
2

5
=

70 - (
5

324 )

5 - 1 =
4

8.6470  =    1.3

ดังนั้น  si

2 =    1.3 + 0.8 + 2.5 + 0.4 + 1.3      =   6.3
4. หาคาความแปรปรวนของคะแนนท่ีวัดไดแตละบุคคล ดังนี้

S j

2 =
x j

2 - (
n
xi )2

n - 1

โดยท่ี j คือคนท่ี 1 - 5

เม่ือ S j

2 คือ  ความแปรปรวนของคะแนนท่ีวัดไดแตละบุคคล

 x j
คือ  คะแนนรวมคนท่ี j

( x j
)2 คือ  กําลังสองของผลรวมของคะแนนทุกคน

S j

2 =
1478 - (

5

84 )2

5 - 1
=

4
5

7056
1478 

=
4

2.14111478 
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=
4

8.66

=       16.7
5. นําไปแทนคาในสูตรคํานวณความเชื่อม่ัน( )

 =
1k

k ( 1 -
s
s
j

i
2

2 )  : โดยท่ี k คือ จํานวนขอคําถามท่ีมีอยู 5 ขอ

=
15

5


( 1 -

7.16

3.6 ) =
4

5 ( 1 - .3772  )

=
4

5 ( 0.6228 ) =  1.25  0.6228

คาความเช่ือม่ัน( )  =  0.7785
สําหรับนักวิจัยหรือนักประเมินท่ีไมคอยมีประสบการณมักจะมีปญหาเรื่องคาความเชื่อม่ัน

ท่ีคํานวณไดวามีคาเทาไรจึงจะใชไดหรือเปนท่ียอมรับ โคเฮน (Cohen R.J.) ไดกลาวไวในหนังสือ
Psychological Testing and Assessment คาความเชื่อม่ันมีคาตั้งแต .64 - .92 โดยมีข้ันตอน
การดําเนินงานดังนี้

1. ออกแบบแบบสอบถาม
2. วิเคราะหคําถาม
3. รวบรวมรายชื่อกลุมเปาหมาย
4. แจกแบบสอบถามและผูชวยนักวิจัยเดินทางสอบถาม
5. คัดกรองแบบสอบถาม
6. วิเคราะหขอมูล
7. ประมวลผล
8. สรุป
9. รายงานผล
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บทที่ 4
วิเคราะหผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง “การรับรูและความตองการขาวสารประชาสัมพันธของนักศึกษา อาจารยและ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร” เก่ียวกับการรับรูขาวสารประชาสัมพันธ
และความตองการขาวสารประชาสัมพันธ ในดานเนื้อหาของขาวสารและรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ
แตกตางกัน โดยประชาการท่ีใชในการศึกษาวิจัยไดแก นักศึกษา อาจารย และบุคลากรในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร พ้ืนท่ีศาลายา อันไดแก คณะวิศวกรรมศาสตรและคณะบริหารธุรกิจ
สามารถวิเคราะหผลการวิจัยดังตอไปนี้

4.1 ตอนท่ี 1 สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม
สถานะผูตอบแบบสอบถามแบงออกเปน 3 กลุมดังนี้
1. นักศึกษา จํานวน 126 คน
2. อาจารย จํานวน 48 คน
3. บุคลากร จํานวน 23 คน

กลุมท่ี 1 การรับรูและความตองการขาวสื่อประชาสัมพันธของนักศึกษา จํานวน 126 คน

4.2 ตอนท่ี 2 ความถี่ในการรับรูขาวสาร
ตารางท่ี 4.1 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความถ่ีในการรับรูขาวสารของนักศึกษา

จากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่อสิ่งพิมพ

สื่อสิ่งพิมพ
ระดับการประเมิน

คาเฉลี่ย
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

หนังสือพิมพรายวัน 14(18) 24(30) 38(48) 19(24) 5(6) 3.24
จดหมายขาวRMUTR
วารสารRMUTR 10(12) 28(32) 29(36) 30(38) 6(8) 3.02
แผนพับ ใบปลิว โบวชัวร 5(6) 14(18) 62(78) 5(18) 5(6) 3.00
ปายไวนิล 10(12) 24(30) 62(78) 5(6) 3.38
โปสเตอร 10(12) 24(30) 57(72) 10(12) 3.33

สื่อสิ่งพิมพ 3.19
จากตารางท่ี 4.1 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความถ่ีในการรับรูขาวสารของ

นักศึกษาจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่อสิ่งพิมพของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักศึกษาจํานวน 126 คน
พบวา คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.19 โดยสามารถจําแนกเปนรายดาน
ดังนี้ ความถ่ีในการรับรูขาวสารจากหนังสือพิมพรายวัน จดหมายขาวRMUTR/วารสารRMUTR แผนพับ
ใบปลิว/โบวชัวร ปายไวนิล โปสเตอร ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดใหระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง
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ตารางท่ี 4.2 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความถ่ีในการรับรูขาวสารของ
นักศึกษาจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส

สื่ออิเล็กทรอนิกส
ระดับการประเมิน

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
เสียงตามสาย 19(24) 29(36) 38(48) 10(12) 5(6) 3.48
เว็บไซด 33(42) 29(36) 29(36) 5(6) 5(6) 3.81
เฟสบุค 29(36) 43(54) 24(30) 5(6) 3.90
อีเมล 14(18) 29(36) 38(48) 10(12) 10(12) 3.29
โทรทัศน 10(12) 38(48) 33(42) 10(12) 10(12) 3.29
วิทยุกระจายเสียง RMUTR 14(18) 29(36) 52(66) 5(6) 3.52
จอ LED 10(12) 29(36) 62(78) 3.48

สื่ออิเล็กทรอนิกส 3.54
จากตารางท่ี 4.2 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความถ่ีในการรับรูขาวสารของ

นักศึกษาจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักศึกษาจํานวน
126 คน พบวาคาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.54 โดยสามารถจําแนกเปน
รายดาน ดังนี้ การับรูขาวสารจากเสียงตามสาย เว็บไซด เฟสบุค อีเมล โทรทัศน วิทยุกระจายเสียง
RMUTR จอ LED ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดใหระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง

ตารางท่ี 4.3 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความถ่ีในการรับรูขาวสารของ
นักศึกษาจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่ออ่ืนๆ

สื่ออ่ืนๆ
ระดับการประเมิน

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ
รุนพ่ี/ครูแนะแนว 29(36) 24(30) 38(48) 10(12) 3.71
หนังสือแจงเวียน 19(24) 24(30) 38(48) 19(24) 3.43
บูธแนะแนวตลาดนัดหลักสูตร 24(30) 14(18) 48(60) 10(12) 5(6) 3.43

สื่ออ่ืนๆ 3.52
จากตารางท่ี 4.3 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความถ่ีในการรับรูขาวสารของ

นักศึกษาจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่ออ่ืนๆ ของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักศึกษาจํานวน 126 คน
พบวาคาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.52 โดยสามารถจําแนกเปนรายดาน
ดังนี้ การับรูขาวสารจากเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ/รุนพ่ี/ครูแนะแนว หนังสือแจงเวียน บูธแนะแนว
ตลาดนัดหลักสูตร ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดใหระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง
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4.3 ตอนท่ี 3 ความตองการในการรับรูเนื้อหาขาวสารประขาสัมพันธ
4.3.1 ความตองการรับรูเนื้อหาขาวสาร
ตารางท่ี 4.4 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความตองการรับรูเนื้อหาขาวสาร

ในดานตางๆของนักศึกษาผูตอบแบบสอบถาม

เนื้อหาประชาสัมพันธ
ระดับการประเมิน

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
1.นโยบายของมหาวิทยาลัย 19(24) 52(66) 29(36) 3.90
2.กิจกรรมของ มทร. 29(36) 49(62) 17(22) 5(6) 4.02
3.กิจกรรมการเรียนการสอน 24(30) 24(30) 52(66) 3.71
4.ขาวสวัสดิ์การ 24(30) 43(54) 29(36) 5(6) 3.86
5.ขาวผูไดรับรางวัล/เรียนดี 19(24) 48(60) 33(42) 3.86
6.ขาวรับสมัครงาน 24(30) 43(54) 29(36) 5(6) 3.86
7.ขาวทุนการศึกษา 19(24) 33(42) 33(42) 10(12) 5(6) 3.52
8.ขาวฝกอบรม/ประชุมสัมมนา 14(18) 24(30) 52(66) 10(12) 3.43
9.ขาวเสนอผลงานวิจัย 19(24) 38(48) 33(42) 10(12) 3.67
10.ขาวการประกวด/แขงขัน 14(18) 43(54) 33(42) 10(12) 3.62
อ่ืนๆ(โปรดระบุ).....

เนื้อหาประชาสัมพันธ 3.74
จากตารางท่ี 4.4 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความตองการรับรูเนื้อหาขาวสาร

ในดานตางๆ ของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักศึกษาจํานวน 126 คน พบวาคาเฉลี่ยในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.74 โดยสามารถจําแนกเปนรายดานดังนี้ เรื่องกิจกรรมของ มหาวิทยาลัย
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 49 มีความตองการในระดับท่ีมาก รองลงมา คือ นโยบายของ
มหาวิทยาลัย กิจกรรมการเรียนการสอน ขาวสวัสดิการ ขาวผูไดรับรางวัล/เรียนดี ขาวรับสมัครงาน
ขาวทุนการศึกษา ขาวฝกอบรม/ประชุมสัมมนา ขาวเสนอผลงานวิจัย ขาวการประกวด/แขงขัน ผูตอบ
แบบสอบถามมีความตองการในระดับปานกลาง
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4.3.2 ความตองการรับรูขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธใด
ตารางท่ี 4.5 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความตองการในการรับรูขาวสารของ

นักศึกษาจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่อสิ่งพิมพ

สื่อสิ่งพิมพ
ระดับการประเมิน

คาเฉลี่ย
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

หนังสือพิมพรายวัน 24(30) 29(36) 43(54) 5(6) 3.71
จดหมายขาวRMUTR
วารสารRMUTR 10(12) 43(54) 48(60) 3.62
แผนพับ ใบปลิว โบรชวัร 10(12) 38(48) 48(60) 5(6) 3.52
ปายไวนิล 10(12) 43(54) 43(54) 5(6) 3.57
โปสเตอร 10(12) 43(54) 48(60) 3.62

สื่อสิ่งพิมพ 3.61
จากตารางท่ี 4.5 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความตองการในการรับรูขาวสารของ

นักศึกษาจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่อสิ่งพิมพของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักศึกษาจํานวน 126 คน
พบวาคาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.61 โดยสามารถจําแนกเปนรายดาน
ดังนี้ ความตองการในการรับรูขาวสารจากหนังสือพิมพรายวัน จดหมายขาวRMUTR/วารสารRMUTR
แผนพับ/ใบปลิว/โบรชัวร ปายไวนิล โปสเตอร ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดใหระดับความตองการใน
ระดับปานกลาง

ตารางท่ี 4.6 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความตองการในการรับรูขาวสารของ
นักศึกษาจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส

สื่ออิเล็กทรอนิกส
ระดับการประเมิน

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
เสียงตามสาย 19(24) 57(72) 24(30) 3.95
เว็บไซด 38(48) 33(42) 24(30) 5(6) 4.05
เฟสบุค 29(36) 43(54) 29(36) 4.00
อีเมล 19(24) 38(48) 33(42) 10(12) 3.67
โทรทัศน 14(18) 48(60) 29(36) 5(6) 5(6) 3.62
วิทยุกระจายเสียง RMUTR 14(18) 43(54) 33(42) 10(12) 3.62
จอ LED 24(30) 24(30) 52(66) 3.71

สื่ออิเล็กทรอนิกส 3.80
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จากตารางท่ี 4.6 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความตองการในการรับรูขาวสาร
ของนักศึกษาจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักศึกษา
จํานวน 126 คน พบวาคาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.80 โดยสามารถ
จําแนกเปนรายดานดังนี้ ความตองการในการรับรูขาวสารจากเว็บไซด เฟสบุค ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญรอยละ 43 มีความตองการในระดับท่ีมาก รองลงมาเสียงตามสาย อีเมล โทรทัศน
วิทยุกระจายเสียง RMUTR จอ LED ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความตองการในระดับปานกลาง

ตารางท่ี 4.7 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความตองการในการรับรูขาวสารของ
นักศึกษาจากสื่อประชาสัมพันธสื่ออ่ืนๆ

สื่ออ่ืนๆ
ระดับการประเมิน

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ
รุนพ่ี/ครูแนะแนว 29(36) 33(42) 29(36) 10(12) 3.81
หนังสือแจงเวียน 14(18) 43(54) 38(48) 5(6) 3.67
บูธแนะแนวตลาดนัดหลักสูตร 19(24) 38(48) 33(42) 10(12) 3.67
อ่ืนๆ โปรดระบุ.......

สื่ออ่ืนๆ 3.71

จากตารางท่ี 4.7 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความตองการในการรับรูขาวสาร
ของนักศึกษาจากสื่อประชาสัมพันธสื่ออ่ืนๆของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักศึกษาจํานวน 126 คน
พบวาคาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.71 โดยสามารถจําแนกเปนรายดานดังนี้
ความตองการในการรับรูขาวสารจากเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ/รุนพ่ี/ครูแนะแนว หนังสือแจงเวียน
บูธแนะแนวตลาดนัดหลักสูตรผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดใหระดับความตองการในระดับปานกลาง
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4.4 ตอนท่ี 4 การเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธในปจจุบันควรปรับปรุงในดานใด มากนอยเพียงใด
ตารางท่ี 4.8 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินการเผยแพรเนื้อหาขาวสาร

ประชาสัมพันธในปจจุบันท่ีควรปรับปรุง

เนื้อหาประชาสัมพันธ
ระดับการประเมิน

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
1.ความถูกตอง 19(24) 38(48) 33(42) 5(6) 5(6) 3.62
2.ความหลากหลายของสื่อ
ประชาสัมพันธ 29(36) 24(30) 38(48) 10(12) 3.62
3.การสื่อสารภายในองคกร 19(24) 29(36) 48(60) 5(6) 3.62
4.การบริการของบุคลากร 19(24) 24(30) 43(54) 10(12) 5(6) 3.43
5.การติดตอกับชองทางการ
ประชาสัมพันธ เชน โทรศัพท 24(30) 24(30) 43(54) 10(12) 3.62

เนื้อหาประชาสัมพันธ 3.58
จากตารางท่ี 4.8 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินการเผยแพรเนื้อหาขาวสาร

ประชาสัมพันธในปจจุบันท่ีควรปรับปรุงของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักศึกษาจํานวน 126 คน
พบวาคาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.58 โดยสามารถจําแนกเปนรายดาน
ดังนี้ ความถูกตอง ความหลากหลายของสื่อประชาสัมพันธ การสื่อสารภายในองคกร การบริการของ
บุคลากร การติดตอกับชองทางการประชาสัมพันธ เชน โทรศัพท ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดให
ความคิดเห็นในระดับปานกลาง
กลุมท่ี 2 การรับรูและความตองการขาวสื่อประชาสัมพันธของอาจารย จํานวน 48 คน

ตอนท่ี 2 ความถ่ีในการรับรูขาวสาร
ตารางท่ี 4.9 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความถ่ีในการรับรูขาวสารของ

อาจารยจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่อสิ่งพิมพ

สื่อสิ่งพิมพ
ระดับการประเมิน

คาเฉลี่ย
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

หนังสือพิมพรายวัน 13(6) 25(12) 29(14) 33(16) 2.17
จดหมายขาวRMUTR
วารสารRMUTR 25(12) 33(16) 25(12) 17(8) 2.67
แผนพับ ใบปลิว โบรชวัร 13(6) 38(18) 29(14) 21(10) 2.42
ปายไวนิล 13(6) 38(18) 46(22) 4(2) 3.54
โปสเตอร 8(4) 29(14) 33(16) 13(6) 17(8) 3.00

สื่อสิ่งพิมพ 2.76
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จากตารางท่ี 4.9 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความถ่ีในการรับรูขาวสารจากสื่อ
ประชาสัมพันธแบบสื่อสิ่งพิมพของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนอาจารยจํานวน 48 คนพบวา คาเฉลี่ยใน
ภาพรวมอยูในระดับนอยดวยคาเฉลี่ย 2.76 โดยสามารถจําแนกเปนรายดาน ดังนี้ ปายไวนิล โปสเตอร
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 46 มีความถ่ีในการรับรูขาวสารในระดับปานกลาง รองลงมาคือ
หนังสือพิมพรายวัน จดหมายขาวRMUTR/วารสารRMUTR แผนพับ ใบปลิว โบรชัวร ผูตอบแบบสอบถาม
มีความถ่ีในการรับรูขาวสารในระดับนอย

ตารางท่ี 4.10 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความถ่ีในการรับรูขาวสารของอาจารยจากสื่อ
ประชาสัมพันธแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส

สื่ออิเล็คทรอนิกส
ระดับการประเมิน

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
เสียงตามสาย 13(6) 4(2) 29(14) 29(14) 25(12) 2.50
เว็บไซด 29(14) 42(20) 21(10) 8(4) 3.92
เฟสบุค 25(12) 33(16) 25(12) 8(4) 8(4) 3.58
อีเมล 8(4) 8(4) 38(18) 25(12) 21(10) 2.58
โทรทัศน 8(4) 25(12) 33(16) 33(16) 2.08
วิทยุกระจายเสียง RMUTR 4(2) 25(12) 33(16) 38(18) 1.96
จอ LED 13(6) 17(8) 38(18) 25(12) 8(4) 3.00

สื่ออิเล็คทรอนิกส 2.80
จากตารางท่ี 4.10 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความถ่ีในการรับรูขาวสารของ

อาจารยจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนอาจารยจํานวน
48 คน พบวา คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับนอยดวยคาเฉลี่ย 2.80 โดยสามารถจําแนกเปนรายดาน
ดังนี้ เว็บไซด เฟสบุค จอ LED ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 42 มีความถ่ีในการรับรูขาวสาร
ในระดับปานกลาง รองลงมาคือเสียงตามสาย อีเมล โทรทัศน ผูตอบแบบสอบถามมีความถ่ีในการรับรู
ขาวสารในระดับนอย และวิทยุกระจายเสียง RMUTR ผูตอบแบบสอบถามมีความถ่ีในการรับรูขาวสาร
ระดับนอยท่ีสุด
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ตารางท่ี 4.11 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความถ่ีในการรับรูขาวสารของ
อาจารยจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่ออ่ืนๆ

สื่ออ่ืนๆ
ระดับการประเมิน

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ
รุนพ่ี/ครูแนะแนว 4(2) 13(6) 25(12) 38(18) 21(10) 2.42
หนังสือแจงเวียน 4(2) 42(20) 21(10) 25(12) 8(4) 3.08
บูธแนะแนวตลาดนัดหลักสูตร 13(6) 17(8) 33(16) 38(18) 2.04

สื่ออ่ืนๆ 2.51
จากตารางท่ี 4.11 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความถ่ีในการรับรูขาวสารของอาจารยจาก

สื่อประชาสัมพันธแบบสื่ออ่ืนๆของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนอาจารยจํานวน 48 คนพบวาคาเฉลี่ยในภาพรวมอยู
ในระดับนอยดวยคาเฉลี่ย 2.51 โดยสามารถจําแนกเปนรายดานดังนี้ หนังสือแจงเวียน ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญรอยละ 42 มีความถ่ีในการรับรูขาวสารในระดับปานกลาง รองลงมาคือ เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ/รุนพ่ี/
ครูแนะแนว บูธแนะแนวตลาดนัดหลักสูตร ผูตอบแบบสอบถามมีความถ่ีในการรับรูขาวสารในระดับนอย

ตอนท่ี 3 ความตองการในการรับรูเนื้อหาขาวสารประขาสัมพันธ
3.1  ความตองการรบัรูเนื้อหาขาวสารในดานใด มากนอยเพียงใด
ตารางท่ี 4.12 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความตองการรับรูเนื้อหาขาวสาร

ในดานตางๆของอาจารยผูตอบแบบสอบถาม

เนื้อหาประชาสัมพันธ
ระดับการประเมิน

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
1.นโยบายของมหาวิทยาลัย 58(28) 21(10) 17(8) 4(2) 4.33
2.กิจกรรมของมทร. 58(28) 21(10) 21(10) 4.38
3.กิจกรรมการเรียนการสอน 46(22) 38(18) 17(8) 4.29
4.ขาวสวัสดิ์การ 50(24) 33(16) 17(8) 4.33
5.ขาวผูไดรับรางวัล/เรียนดี 38(18) 29(14) 29(14) 4(2) 3.96
6.ขาวรับสมัครงาน 46(22) 17(8) 33(16) 4(2) 4.04
7.ขาวทุนการศึกษา 67(32) 17(8) 17(8) 4.50
8.ขาวฝกอบรม/ประชุมสัมมนา 67(32) 17(8) 17(8) 4.50
9.ขาวเสนอผลงานวิจัย 58(28) 17(8) 25(12) 4.33
10.ขาวการประกวด/แขงขัน 46(22) 25(12) 25(12) 4(2) 4.08
อ่ืนๆ(โปรดระบุ)..... 4.28
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จากตารางท่ี 4.12 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความตองการรับรูเนื้อหาขาวสาร
ในดานตางๆของอาจารยผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 48 คน พบวาคาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมาก
ดวยคาเฉลี่ย 4.28 โดยสามารถจําแนกเปนรายดานดังนี้ เรื่องนโยบายของมหาวิทยาลัย กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย กิจกรรมการเรียนการสอน ขาวสวัสดิการ ขาวรับสมัครงาน ขาวทุนการศึกษา ขาวฝกอบรม/
ประชุมสัมมนา ขาวเสนอผลงานวิจัย ขาวเสนอผลงานวิจัย ขาวการประกวด/แขงขัน ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีความตองการในระดับมาก รองลงมา คือ ขาวผูไดรับรางวัล/เรียนดี ผูตอบแบบสอบถาม
มีความตองการในระดับปานกลาง

3.2 ความตองการรับรูขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธใด
ตารางท่ี 4.13 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความตองการในการรับรูขาวสาร

ของอาจารยจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่อสิ่งพิมพ

สื่อสิ่งพิมพ
ระดับการประเมิน

คาเฉลี่ย
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

หนังสือพิมพรายวัน 17(8) 17(8) 42(20) 8(4) 17(8) 3.08
จดหมายขาวRMUTR
วารสารRMUTR 21(10) 21(10) 38(18) 13(6) 8(4) 3.33
แผนพับ ใบปลิว โบรชวัร 17(8) 25(12) 42(20) 13(6) 4(2) 3.38
ปายไวนิล 25(12) 33(16) 25(12) 8(4) 8(4) 3.58
โปสเตอร 21(10) 29(14) 38(18) 13(6) 3.46

สื่อสิ่งพิมพ 3.37
จากตารางท่ี 4.13 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความตองการในการรับรูขาวสาร

ของอาจารยจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่อสิ่งพิมพ จํานวน 48 คน พบวา คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.37 โดยสามารถจําแนกเปนรายดานดังนี้ หนังสือพิมพรายวัน จดหมาย
ขาว RMUTR/วารสารRMUTR แผนพับ ใบปลิว โบรชัวร ปายไวนิล โปสเตอร ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญประเมินความตองการในการรับรูขาวสารในระดบัปานกลาง
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ตารางท่ี 4.14 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความตองการในการรับรูขาวสาร
ของอาจารยจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส

สื่ออิเลก็ทรอนิกส
ระดับการประเมิน

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
เสียงตามสาย 17(8) 13(6) 50(24) 13(6) 8(4) 3.17
เว็บไซด 71(34) 17(8) 13(6) 4.58
เฟสบุค 54(26) 25(12) 13(6) 8(4) 4.17
อีเมล 42(20) 21(10) 25(12) 13(6) 3.79
โทรทัศน 21(10) 29(14) 38(18) 4(2) 8(4) 3.50
วิทยุกระจายเสียง RMUTR 21(10) 29(14) 29(14) 13(6) 8(4) 3.42
จอ LED 25(12) 42(20) 17(8) 8(4) 8(4) 3.67

สื่ออิเลก็ทรอนิกส 3.76
จากตารางท่ี 4.14 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความตองการในการรับรูขาวสาร

ของอาจารยจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส จํานวน 48 คน พบวาคาเฉลี่ยในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.76 โดยสามารถจําแนกเปนรายดานดังนี้ ความตองการในการรับรู
ขาวสาร เว็บไซด เฟสบุค ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 71 มีความตองการในระดับท่ีมาก
รองลงมา คือ เสียงตามสาย อีเมล โทรทัศน วิทยุกระจายเสียง RMUTR จอ LED ผูตอบแบบสอบถาม
ใหระดับความตองการในระดับปานกลาง

ตารางท่ี 4.15 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความตองการในการรับรูขาวสาร
ของอาจารยจากสื่อประชาสัมพันธสื่ออ่ืนๆ

สื่ออ่ืนๆ
ระดับการประเมิน

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ
รุนพ่ี/ครูแนะแนว 17(8) 38(18) 29(14) 4(2) 13(6) 3.42
หนังสือแจงเวียน 46(22) 21(10) 25(12) 8(4) 3.96
บูธแนะแนวตลาดนัดหลักสูตร 21(10) 38(18) 21(10) 4(2) 17(8) 3.42
อ่ืนๆ โปรดระบุ.......

สื่ออ่ืนๆ 3.60



30

จากตารางท่ี 4.15 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความตองการในการรับรูขาวสาร
ของอาจารยจากสื่อประชาสัมพันธสื่ออ่ืนๆของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนอาจารย จํานวน 48 คน
พบวาคาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.60 โดยสามารถจําแนกเปนรายดาน
ดังนี้ เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ/รุนพ่ี/ครูแนะแนว หนังสือแจงเวียน บูธแนะแนวตลาดนัดหลักสูตร
ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดใหระดับความตองการในระดับปานกลาง

ตอนท่ี 4 การเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธในปจจุบันควรปรับปรุงในดานใด
ตารางท่ี 4.16 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินการเผยแพรเนื้อหาขาวสาร

ประชาสัมพันธในปจจุบันท่ีควรปรับปรุง

ควรปรับปรุงดานใด มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด คาเฉลี่ย
1.ความถูกตอง 46(22) 25(12) 21(10) 4(2) 4(2) 4.04
2.ความหลากหลายของสื่อ
ประชาสัมพันธ 33(16) 29(14) 21(10) 8(4) 8(4) 3.71
3.การสื่อสารภายในองคกร 50(24) 29(14) 13(6) 8(4) 4.21
4.การบริการของบุคลากร 42(20) 33(16) 17(8) 8(4) 4.08
5.การติดตอกับชองทางการ
ประชาสัมพันธ เชน โทรศัพท 29(14) 29(14) 29(14) 8(4) 4(2) 3.71

ควรปรับปรุงดานใด 3.95
จากตารางท่ี 4.16 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินการเผยแพรเนื้อหาขาวสาร

ประชาสัมพันธในปจจุบันท่ีควรปรับปรุงของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนอาจารยจํานวน 48 คน พบวา
คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.95 โดยสามารถจําแนกเปนรายดาน ดังนี้
การสื่อสารภายในองคกร ความถูกตอง การบริการของบุคลากร พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ 50 ใหระดับมาก และรองลงมาคือ ความหลากหลายของสื่อประชาสัมพันธ การติดตอกับ
ชองทางการประชาสัมพันธ เชน โทรศัพท พบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับปานกลาง
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กลุมท่ี 3 การรับรูและความตองการขาวสื่อประชาสัมพันธของบุคลากร จํานวน 23 คน
ตอนท่ี 2 ความถ่ีในการรับรูขาวสาร
ตารางท่ี 4.17 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความถ่ีในการรับรูขาวสาร

ของบุคลากรจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่อสิ่งพิมพ

สื่อสิ่งพิมพ
ระดับการประเมิน

คาเฉลี่ย
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

หนังสือพิมพรายวัน 9(2) 65(15) 17(4) 9(2) 2.74
จดหมายขาวRMUTR
วารสารRMUTR 4(1) 35(8) 57(13) 4(1) 3.39
แผนพับ ใบปลิว โบรชวัร 22(5) 65(15) 9(2) 4(1) 3.04
ปายไวนิล 9(2) 30(7) 52(12) 9(2) 3.39
โปสเตอร 4(1) 35(8) 52(12) 9(2) 3.35

สื่อสิ่งพิมพ 3.18
จากตารางท่ี 4.17 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความถ่ีในการรับรูขาวสารของ

บุคลากรจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่อสิ่งพิมพของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนบุคลากรจํานวน 23 คน
พบวาคาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.18 โดยสามารถจําแนกเปนรายดาน
ดังนี้ จดหมายขาวRMUTR/วารสารRMUTR แผนพับ/ใบปลิว/โบรชัวร ปายไวนิล โปสเตอร พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 65 มีความถ่ีในการรับรูขาวสารในระดับปานกลาง รองลงมาคือ
หนังสือพิมพรายวัน พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความถ่ีในการรับรูขาวสารในระดับนอย

ตารางท่ี 4.18 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความถ่ีในการรับรูขาวสารของ
บุคลากรจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส

สื่ออิเล็คทรอนิกส
ระดับการประเมิน

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
เสียงตามสาย 9(2) 30(7) 57(13) 4(1) 3.43
เว็บไซด 17(4) 57(13) 26(6) 3.91
เฟสบุค 17(4) 52(12) 26(6) 4(1) 3.83
อีเมล 4(1) 26(6) 52(12) 17(4) 3.17
โทรทัศน 4(1) 22(5) 43(10) 30(7) 3.00
วิทยุกระจายเสียง RMUTR 4(1) 43(10) 35(8) 17(4) 3.35
จอ LED 4(1) 39(9) 35(8) 17(4) 4(1) 3.22

สื่ออิเล็คทรอนิกส 3.42
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จากตารางท่ี 4.18 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความถ่ีในการรับรูขาวสารของ
บุคลากรจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนบุคลากรจํานวน 23 คน
พบวาคาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.42 โดยสามารถจําแนกเปนรายดานดังนี้
เสียงตามสาย เว็บไซด เฟสบุค อีเมล โทรทัศน วิทยุกระจายเสียง RMUTR จอ LED พบวาผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมดมีความถ่ีในการรับรูขาวสารในระดับปานกลาง

ตารางท่ี 4.19 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความถ่ีในการรับรูขาวสารของ
บุคลากรจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่ออ่ืนๆ

สื่ออ่ืนๆ
ระดับการประเมิน

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ
รุนพ่ี/ครูแนะแนว 4(1) 43(10) 35(8) 17(4) 3.35
หนังสือแจงเวียน 13(3) 39(9) 35(8) 9(2) 4(1) 3.48
บูธแนะแนวตลาดนัดหลักสตูร 4(1) 26(6) 39(9) 30(7) 3.04

สื่ออ่ืนๆ 3.29
จากตารางท่ี 4.19 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความถ่ีในการรับรูขาวสารของ

บุคลากรจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่ออ่ืนๆของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนบุคลากรจํานวน 23 คน
พบวาคาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.29 โดยสามารถจําแนกเปนรายดาน
ดังนี้ เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ/รุนพ่ี/ครูแนะแนว หนังสือแจงเวียน บูธแนะแนวตลาดนัดหลักสูตร
พบวาผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดมีความถ่ีในการรับรูขาวสารในระดับปานกลาง
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ตอนท่ี 3 ความตองการในการรับรูเนื้อหาขาวสารประขาสัมพันธ
3.1  ความตองการรับรูเนื้อหาขาวสารในดานใด
ตารางท่ี 4.20 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความตองการรับรูเนื้อหาขาวสาร

ในดานตางๆของบุคลากรผูตอบแบบสอบถาม

เนื้อหาประชาสัมพันธ
ระดับการประเมิน

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
1.นโยบายของมหาวิทยาลัย 26(6) 30(7) 43(10) 3.83
2.กิจกรรมของมทร. 26(6) 48(11) 26(6) 4.00
3.กิจกรรมการเรียนการสอน 13(3) 30(7) 52(12) 4(1) 3.52
4.ขาวสวัสดิ์การ 43(10) 22(5) 35(8) 4.09
5.ขาวผูไดรับรางวัล/เรียนดี 17(4) 43(10) 39(9) 3.78
6.ขาวรับสมัครงาน 22(5) 26(6) 52(12) 3.70
7.ขาวทุนการศึกษา 26(6) 35(8) 39(9) 3.87
8.ขาวฝกอบรม/ประชุมสัมนา 39(9) 35(8) 22(5) 4(1) 4.09
9.ขาวเสนอผลงานวิจัย 17(4) 39(9) 43(10) 3.74
10.ขาวการประกวด/แขงขัน 13(3) 61(14) 26(6) 3.87
อ่ืนๆ(โปรดระบุ).....

เนื้อหาประชาสัมพันธ 3.85
จากตารางท่ี 4.20 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความตองการรับรูเนื้อหา

ขาวสารในดานตางๆของบุคลากรผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 23 คน พบวาคาเฉลี่ยในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.85 โดยสามารถจําแนกเปนรายดานดังนี้ เรื่องกิจกรรมของมทร. ขาว
สวัสดิการ ขาวฝกอบรม/ประชุมสัมมนา พบผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รอยละ 48 มีความตองการ
ในระดับมาก รองลงมาคือนโยบายของมหาวิทยาลัย กิจกรรมการเรียนการสอน ขาวผูไดรับรางวัล/
เรียนดี ขาวรับสมัครงาน ขาวทุนการศึกษา ขาวเสนอผลงานวิจัย ขาวการประกวด/แขงขัน พบกวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการในระดับปานกลาง
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3.2 ความตองการรับรูขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธใด
ตารางท่ี 4.21 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความตองการในการรับรูขาวสาร

ของบุคลากรจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่อสิ่งพิมพ

สื่อสิ่งพิมพ
ระดับการประเมิน

คาเฉลี่ย
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

หนังสือพิมพรายวัน 9(2) 22(5) 61(14) 4(1) 4(1) 3.26
จดหมายขาวRMUTR
วารสารRMUTR 22(5) 39(9) 35(8) 4(1) 3.78
แผนพับ ใบปลิว โบรชวัร 9(2) 43(10) 43(1)0 4(1) 3.57
ปายไวนิล 9(2) 52(12) 35(8) 4(1) 3.65
โปสเตอร 9(2) 52(12) 35(8) 4(1) 3.65

สื่อสิ่งพิมพ 3.58
จากตารางท่ี 4.21 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความตองการในการรับรู

ขาวสารของบุคลากรจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่อสิ่งพิมพ จํานวน 23 คน พบวาคาเฉลี่ยในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.58 โดยสามารถจําแนกเปนรายดานดังนี้ หนังสือพิมพรายวัน
จดหมายขาวRMUTR/วารสารRMUTR แผนพับ ใบปลิว โบรชัวร ปายไวนิล โปสเตอร พบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญประเมินความตองการในการรับรูขาวสารในระดับปานกลาง

ตารางท่ี 4.22 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความตองการในการรับรูขาวสาร
ของบุคลากรจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส

สื่ออิเลก็ทรอนิกส มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด คาเฉลี่ย
เสียงตามสาย 30(7) 39(9) 26(6) 4(1) 3.96
เว็บไซด 43(10) 43(10) 13(3) 4.30
เฟสบุค 35(8) 39(9) 22(5) 4(1) 4.04
อีเมล 13(3) 48(11) 39(9) 3.74
โทรทัศน 13(3) 52(12) 30(7) 4(1) 3.74
วิทยุกระจายเสียง RMUTR 22(5) 43(10) 30(7) 4(1) 3.83
จอ LED 4(1) 43(10) 48(11) 4(1) 3.48

สื่ออิเลก็ทรอนิกส 3.87
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จากตารางท่ี 4.22 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความตองการในการรับรู
ขาวสารของบุคลากรจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส จํานวน 23 คน พบวาคาเฉลี่ยใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.87 โดยสามารถจําแนกเปนรายดานดังนี้ ความตองการ
ในการรับรูขาวสาร เว็บไซด เฟสบุค ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 43 มีความตองการในระดับ
มาก รองลงมาคือเสียงตามสาย อีเมล โทรทัศน วิทยุกระจายเสียง RMUTR จอ LED ผูตอบ
แบบสอบถามใหระดับความตองการในระดับปานกลาง

ตารางท่ี 4.23 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความตองการในการรับรูขาวสาร
ของบุคลากรจากสื่อประชาสัมพันธสื่ออ่ืนๆ

สื่ออ่ืนๆ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด คาเฉลี่ย
เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ
รุนพ่ี/ครูแนะแนว 13(3) 48(11) 39(9) 3.74
หนังสือแจงเวียน 22(5) 43(10) 26(6) 9(2) 3.78
บูธแนะแนวตลาดนัดหลักสูตร 13(3) 48(11) 39(9) 3.74
อ่ืนๆ โปรดระบุ.......

สื่ออ่ืนๆ 3.75
จากตารางท่ี 4.23 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินความตองการในการรับรู

ขาวสารของบุคลากรจากสื่อประชาสัมพันธสื่ออ่ืนๆ จํานวน 23 คน พบวาคาเฉลี่ยในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.75 โดยสามารถจําแนกเปนรายดานดังนี้ เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ/รุน
พ่ี/ครูแนะแนว หนังสือแจงเวียน บูธแนะแนวตลาดนัดหลักสูตร ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดใหระดับ
ความตองการในระดับปานกลาง
ตอนท่ี 4 การเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธในปจจุบันควรปรับปรุงในดานใด

ตารางท่ี 4.24 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินการเผยแพรเนื้อหาขาวสาร
ประชาสัมพันธในปจจุบันท่ีควรปรับปรุง

ควรปรับปรุงดาน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด คาเฉลี่ย
1.ความถูกตอง 30(7) 43(10) 26(6) 4.04
2.ความหลากหลายของสื่อ
ประชาสัมพันธ 26(6) 57(13) 17(4) 4.09
3.การสื่อสารภายในองคกร 35(8) 43(10) 17(4) 4(1) 4.09
4.การบริการของบุคลากร 35(8) 43(10) 22(5) 4.13
5.การติดตอกับชองทางการ
ประชาสัมพันธ เชน โทรศัพท 43(10) 35(8) 22(5) 4.22

ควรปรับปรุงดานใด 4.11
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จากตารางท่ี 4.24 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของการประเมินการเผยแพรเนื้อหาขาวสาร
ประชาสัมพันธในปจจุบันท่ีควรปรับปรุงของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนบุคลากรจํานวน 23 คน พบวา
คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.11 โดยสามารถจําแนกเปนรายดานดังนี้ ความ
ถูกตอง ความหลากหลายของสื่อประชาสัมพันธ การสื่อสารภายในองคกร การบริการของบุคลากร
การติดตอกับชองทางการประชาสัมพันธ เชน โทรศัพท พบวาผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดใหระดับมาก
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพ่ือศึกษาการรับรูขาวสาร ความตองการขาวสาร และปญหา
ในการเผยแพรขาวสาร ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ของนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เพ่ือนําไปปรับปรุง แกไขใหดียิ่งข้ึน โดยสามารถ
สรุปผลการวิจัยไดดังนี้

5.1 สรุปผล
ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดจํานวน 197 คน แบงเปนนักศึกษา 126 คน อาจารย 48 คน

และบุคลากร 23 คน และสามารถสรุปผลไดดังนี้

กลุมท่ี 1 นักศึกษา
5.1.1 ความถ่ีในการรับรูขาวสารของนักศึกษาจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่อสิ่งพิมพ

พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักศึกษาจํานวน 126 คน มีระดับความถ่ีในการรับรู
ขาวสารจากสื่อสิ่งพิมพอยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.19

5.1.2 ความถ่ีในการรับรูขาวสารของนักศึกษาจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส
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พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักศึกษาจํานวน 126 คน มีระดับความถ่ี
ในการรับรูขาวสารจากสื่ออิเล็กทรอนิกสอยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.54

5.1.3 ความถ่ีในการรับรูขาวสารของนักศึกษาจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่ออ่ืนๆ

พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักศึกษาจํานวน 126 คน มีระดับความถ่ี
ในการรบัรูขาวสารจากสื่ออ่ืน ๆ อยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.52

5.1.4 ความตองการรับรูเนื้อหาขาวสารในดานตางๆของนักศึกษา

พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักศึกษาจํานวน 126 คน มีระดับความตองการรับรู
เนื้อหาขาวสารในดานตาง ๆ อยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.74
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5.1.5 ความตองการในการรับรูขาวสารของนักศึกษาจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่อสิ่งพิมพ

พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักศึกษาจํานวน 126 คน มีระดับความตองการรับรู
เนื้อหาขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่อสิ่งพิมพ อยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.61

5.1.6 ความตองการในการรับรูขาวสารของนักศึกษาจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส

พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักศึกษาจํานวน 126 คน มีระดับความตองการรับรูเนื้อหา
ขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยความตองการจากเว็บไซด เฟสบุก อยูใน
ระดับความตองการมาก ความตองการจากเสียงตามสาย อีเมล โทรทัศน วิทยุกระจายเสียง RMUTR
จอ LED อยูในระดับความตองการปานกลาง
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5.1.7 ความตองการในการรับรูขาวสารของนักศึกษาจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่ออ่ืน ๆ

พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักศึกษาจํานวน 126 คน มีระดับความตองการรับรู
เนื้อหาขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่อสิ่งอ่ืน ๆ อยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.71

5.1.8 การเผยแพรเนื้อหาขาวสารประชาสัมพันธในปจจุบันท่ีควรปรับปรุง.

พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักศึกษาจํานวน 126 คน มีระดับความความคิดเห็น
ในการเผยแพรเนื้อหาขาวสารประชาสัมพันธ อยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.58
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กลุมท่ี 2 อาจารย
5.1.9 ความถ่ีในการรับรูขาวสารของอาจารยจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่อสิ่งพิมพ

พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนอาจารยจํานวน 48 คน มีระดับความถ่ีในการรับรูขาวสาร
จากสื่อสิ่งพิมพ โดยความความถ่ีในการรับรูขาวสารจากปายไวนิล โปสเตอร อยูในระดับปานกลาง
แผนพับ/ใบปลิว/โบรชัวร จดหมายขาวRMUTR/วารสารRMUTR หนังสือพิมพรายวัน อยูในระดับนอย

5.1.10 ความถ่ีในการรับรูขาวสารของอาจารยจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส

พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนอาจารยจํานวน 48 คน มีระดับความถ่ีในการรับรูขาวสารจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส โดยความความถ่ีในการรับรูขาวสารจากเว็บไซด เฟสบุค จอ LED อยูในระดับปานกลาง
โทรทัศน อีเมล เสียงตามสาย อยูในระดับนอย และวิทยุกระจายเสียง RMUTR อยูในระดับนอยมาก
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5.1.11 ความถ่ีในการรับรูขาวสารของอาจารยจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่ออ่ืนๆ

พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนอาจารยจํานวน 48 คน มีระดับความถ่ีในการรับรูขาวสาร
จากสื่ออ่ืน ๆ โดยความความถ่ีในการรับรูขาวสารจากหนังสือแจงเวียน อยูในระดับปานกลางและ
เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ/รุนพ่ี/ครูแนะแนว บูธแนะแนวตลาดนัดหลักสูตร อยูในระดับนอย

5.1.12 ความตองการรับรูเนื้อหาขาวสารในดานตางๆของอาจารย

พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนอาจารยจํานวน 48 คน มีระดับความตองการรับรูเนื้อหา
ขาวสารในดานตาง ๆ สวนใหญอยูในระดับมาก และขาวผูไดรับรางวัล/เรียนดี อยูในระดับปานกลาง
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5.1.13 ความตองการในการรับรูขาวสารของอาจารยจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่อสิ่งพิมพ

พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนอาจารยจํานวน 48 คน มีระดับความตองการรับรู
เนื้อหาขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่อสิ่งพิมพอยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.37

5.1.14 ความตองการในการรับรูขาวสารของอาจารยจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส

พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนอาจารยจํานวน 48 คน มีระดับความตองการรับรูเนื้อหา
ขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยความตองการจากเว็บไซด เฟสบุก อยูใน
ระดับความตองการมากความตองการจากเสียงตามสาย อีเมล โทรทัศน วิทยุกระจายเสียง RMUTR
จอ LED อยูในระดับความตองการปานกลาง
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5.1.15 ความตองการในการรับรูขาวสารของอาจารยจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่ออ่ืน ๆ

พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนอาจารยจํานวน 48 คน มีระดับความตองการรับรู
เนื้อหาขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่อสิ่งอ่ืน ๆ อยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.60

5.1.16 การเผยแพรเนื้อหาขาวสารประชาสัมพันธในปจจุบันท่ีควรปรับปรุง

พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนอาจารยจํานวน 48 คน โดยมีความคิดเห็นวาควรปรับปรุงใน
เรื่องการสื่อสารภายในองคกร ความถูกตอง การบริการบุคลากร อยูในระดับมาก และ2ความหลากหลาย
ของสื่อประชาสัมพันธการติดตอกับชองทางการประชาสัมพันธ เชน โทรศัพท อยูในระดับปานกลาง
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กลุมท่ี 3 บุคลากร
5.1.17 ความถ่ีในการรับรูขาวสารของบุคลากรจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่อสิ่งพิมพ

พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนบุคลากรจํานวน 23 คน มีระดับความถ่ีในการรับรูขาวสาร
จากสื่อสิ่งพิมพ โดยความความถ่ีในการรับรูขาวสารจากจดหมายขาวRMUTR/วารสารRMUTR แผนพับ
ใบปลิว โบรชัวร ปายไวนิล โปสเตอร อยูในระดับปานกลาง และหนังสือพิมพรายวัน อยูในระดับนอย

5.1.18 ความถ่ีในการรับรูขาวสารของบุคลากรจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส

พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนบุคลากรจํานวน 23 คน มีระดับความถ่ีในการรับรู
ขาวสารจากสื่ออิเล็กทรอนิกสอยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.42
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5.1.19 ความถ่ีในการรับรูขาวสารของบุคลากรจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่ออ่ืน ๆ

พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนบุคลากรจํานวน 23 คน มีระดับความถ่ีในการรับรู
ขาวสารจากสื่ออ่ืนๆ อยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.29

5.1.20 ความตองการรับรูเนื้อหาขาวสารในดานตาง ๆ ของบุคลากร

พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนบุคลากรจํานวน 23 คน มีความตองการรับรูเนื้อหาขาวสาร
ในดานตาง ๆ โดยกิจกรรมของมทร. ขาวสวัสดิ์การ ขาวฝกอบรม/ประชุมสัมมนา อยูในระดับมาก
นโยบายของมหาวิทยาลัย กิจกรรมการเรียนการสอน ขาวผูไดรับรางวัล/เรียนดี ขาวรับสมัครงาน ขาว
ทุนการศึกษา ขาวเสนอผลงานวิจัย ขาวการประกวด/แขงขัน อยูในระดับปานกลาง
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5.1.21 ความตองการในการรับรูขาวสารของบุคลากรจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่อสิ่งพิมพ

พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนบุคลากรจํานวน 23 คน มีระดับความตองการรับรู
เนื้อหาขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่อสิ่งพิมพ อยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.58

5.1.22 ความตองการในการรับรูขาวสารของบุคลากรจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส

พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนบุคลากรจํานวน 23 คน มีระดับความตองการรับรูเนื้อหา
ขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยความตองการจากเว็บไซด เฟสบุก อยูใน
ระดับความตองการมากความตองการจากเสียงตามสาย อีเมล โทรทัศน วิทยุกระจายเสียง RMUTR
จอLED อยูในระดับความตองการปานกลาง



48

5.1.23 ความตองการในการรับรูขาวสารของบุคลากรจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่ออ่ืน ๆ

พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนบุคลากรจํานวน 23 คน มีระดับความตองการรับรู
เนื้อหาขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่ออ่ืน ๆ อยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.75

5.1.24 การเผยแพรเนื้อหาขาวสารประชาสัมพันธในปจจุบันท่ีควรปรับปรุง

พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนบุคลากรจํานวน 23 คน มีระดับความตองการรับรู
เนื้อหาขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธแบบสื่ออ่ืน ๆ อยูในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.11
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5.2 อภิปรายผล
ภาพรวมของเจตคติตอการตอบคําถามอยูในระดับปานกลาง โดยมีความถ่ีในการรับรูขาวสาร

ของนักศึกษา อาจารย และเจาหนาท่ี จากสื่อประชาสัมพันธอยูเกณฑปานกลาง ความตองการรับรู
เนื้อหาขาวสารในดานตางๆของนักศึกษา อาจารย และเจาหนาท่ีอยูเกณฑท่ีมีความตองการมากข้ึน
โดยเฉพาะสื่อจาก เว็บไซด เฟสบุก  สิ่งท่ีควรปรับปรุงในเนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ สวนใหญอยูใน
เกณฑคอนขางมาก ควรปรับปรุงในทุกเรื่องเพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธมากข้ึน

5.3 ขอเสนอแนะ
5.3.1 ควรเพ่ิมสื่อสิ่งพิมพ สื่อประชาสัมพันธ ตามสถานท่ีตาง ๆ เชน ซุมขายของ ท่ีนั่งผักผอน
5.3.2 ควรเพ่ิมการประกาศเสียงตามสายเวลามีกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก
แบบสอบถามการรับรูและความตองการขาวสารประชาสัมพันธของนักศึกษา

อาจารย และบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
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แบบสอบถาม
การรับรูและความตองการขาวสารประชาสัมพันธของนักศึกษา อาจารย และบุคลากร

ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
(เฉพาะนักศึกษา อาจารย และบุคลากร พื้นท่ีศาลายา)

แบบสอบถามนี้สรางข้ึนเพ่ือรวบรวมขอมูลสําหรับวิจัย เรื่อง การรับรูและความตองการขาวสาร
ประชาสัมพันธของนักศึกษา  อาจารย และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

คําช้ีแจง แบบสอบถามนี้ แบงออกเปน 5 ตอน ดังนี้
ตอนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนท่ี 2 ความถ่ีในการรับรูขาวสารประชาสัมพันธ
ตอนท่ี 3 ความตองการรับรูขาวสารประชาสัมพันธ
ตอนท่ี 4 ปญหาดานการเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย
ตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ  ชาย  หญิง
2. สถานะ
 นักศึกษา  อาจารย  บุคลากร  โปรดระบุ …………………..……………

ตอนท่ี 2 ความถี่ในการรับรูขาวสาร
คํานิยาม “การรับรู” หมายถึง  พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลตอสิ่งเราภายนอก เชน การไดเห็น
ไดยิน ไดฟง  ไดอาน ขาวสารประชาสัมพันธท่ีเก่ียวกับมหาวทิยาลัย ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ
ปจจุบันทานไดรับขาวสารประชาสัมพันธจากสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ มากนอยเพียงใด
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย ..... ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน
(5 = ตองการมากท่ีสดุ  4 = ตองการมาก  3 = ตองการปานกลาง  2 = ตองการนอย  1 = ตองการนอยท่ีสุด)

สื่อประชาสัมพันธ ความถี่
5

มากที่สุด
4

มาก
3

ปานกลาง
2

นอย
1

นอยที่สุด

สื่อสิ่งพิมพ
-หนังสือพิมพรายวนั
-จดหมายขาวRMUTR/วารสารRMUTR
-แผนพับ ใบปลวิ โบรชัวร
-ปายไวนลิ
-โปสเตอร
สื่ออิเล็คทรอนิกส
- เสียงตามสาย
- เวบไซต
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สื่อประชาสัมพันธ ความถี่
5

มากที่สุด
4

มาก
3

ปานกลาง
2

นอย
1

นอยที่สุด

- เฟสบุค
- อีเมล
- โทรทัศน
- วิทยุกระจายเสียง RMUTR
- จอLED
สื่ออ่ืน ๆ
-เจาหนาทีป่ระชาสัมพนัธ/รุนพี/่ครูแนะแนว
-หนังสือแจงเวียน
-บูธแนะแนวตลาดนดัหลักสูตร

ตอนท่ี 3 ความตองการรับรูขาวสารประชาสัมพันธ
3.1 ทานตองการรับรูเนื้อหาขาวสารประชาสัมพันธดานใด มากนอยเพียงใด
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย ..... ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน
(5 = ตองการมากท่ีสุด  4 = ตองการมาก  3 = ตองการปานกลาง  2 = ตองการนอย   1 = ตองการนอยท่ีสุด)

เน้ือหาประชาสัมพันธ ความตองการรับรู
5

มากที่สุด
4

มาก
3

ปานกลาง
2

นอย
1

นอยที่สุด

1. นโยบายของมหาวิทยาลัย
2. กิจกรรมของมทร.
3. กิจกรรมเรียนการสอน
4. ขาวสวัสดิการ
5. ขาวผูไดรับรางวัล/เรียนดี
6. ขาวรับสมัครงาน
7. ขาวทุนการศึกษา
8. ขาวฝกอบรม/ประชุมสัมมนา
9. ขาวเสนอผลงานวิจัย
10. ขาวการประกวด/แขงขัน
อ่ืน (โปรดระบุ) .........................................................
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3.2 ทานตองการรับรูขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธใด มากนอยเพียงใด
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย ..... ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน
(5 = ตองการมากท่ีสุด  4 = ตองการมาก  3 = ตองการปานกลาง  2 = ตองการนอย   1 = ตองการนอยท่ีสุด)

สื่อประชาสัมพันธ ความตองการรับรูผานสื่อ
5

มากที่สุด
4

มาก
3

ปานกลาง
2

นอย
1

นอยทีสุด

สื่อสิ่งพิมพ
-หนังสือพิมพรายวนั
-จดหมายขาวRMUTR/วารสารRMUTR
-แผนพับ ใบปลวิ โบรชัวร
-ปายไวนลิ
-โปสเตอร
สื่ออิเล็คทรอนิกส
- เสียงตามสาย
- เวบไซต
- เฟสบุค
- อีเมล
- โทรทัศน
- วิทยุกระจายเสียง RMUTR
- จอLED
สื่ออ่ืน ๆ
-เจาหนาทีป่ระชาสัมพนัธ/รุนพี/่ครูแนะแนว
-หนังสือแจงเวียน
-บูธแนะแนวตลาดนดัหลักสูตร
-อ่ืน ๆ โปรดระบุ ....................................................
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ตอนท่ี 4 ทานคิดวา การเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธในปจจุบันควรจะปรับปรุงดานใด มากนอยเพียงใด
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย ..... ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน
(5 = ตองการมากท่ีสดุ  4 = ตองการมาก  3 = ตองการปานกลาง  2 = ตองการนอย   1 = ตองการนอยท่ีสุด)

เน้ือหาประชาสัมพันธ ความตองการรับรู
5

มากที่สุด
4

มาก
3

ปานกลาง
2

นอย
1

นอยที่สุด

1. ความถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว และคณุภาพของขาว
2. ความหลากหลายของสื่อประชาสัมพนัธ
3. การสื่อสารภายในองคกร
4. การบริการของบุคลากร
5. การติดตอกับชองทางการประชาสัมพันธ เชน โทรศัพท

ตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะ อ่ืน ๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
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ประวตัิผู้วิจยั
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1. หัวหนาโครงการ/ผูวิจัยหลัก
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวเขมจิรา  วิชิ

(ภาษาอังกฤษ) Miss Khemjira Vichi
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 3770300425838
3. ตําแหนงปจจุบัน นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ
4. หนวยงานท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ e-mail

- สํานักงานประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร เลขท่ี 96 หมู 3 ถ. พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทรศัพท 02-889-4585-7 โทรสาร 02-8894585-7 E-mail : khemjira.vic@rmutr.ac.th

5. ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

6. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
- ไมมี

7. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ
โดยระบุสถานภาพในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัยหรือ
ผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอการวิจัย

- ไมมี
8. งานวิจัยท่ีกําลังทํา: ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัยวา

ไดทําการวิจัยลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด
- ไมมี
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2. ผูรวมวิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวเบญจวรรณ  ชีวานนท

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss. Benjawan  Cheevanon
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 3240400488194
3. ตําแหนงปจจุบัน นักประชาสัมพันธ
4. หนวยงานท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ e-mail

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  กระทรวงศึกษาธิการ เลขท่ี 96 ม.3 ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท 0 2889 4585-7 โทรสาร 0 2889 4585 -7
ตอ 2002 E-mail - benjawan @ rmutr.info

5. ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

6. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
- การพิมพสื่อประชาสัมพันธดานเอกสาร และวัสดุไวนิล สติ๊กเกอร ฯลฯ

7. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ
โดยระบุสถานภาพในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัยหรือ
ผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอการวิจัย

- ไมมี
8. งานวิจัยท่ีกําลังทํา: ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัยวาไดทํา

การวิจัยลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด
- ไมมี
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3. ผูรวมวิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวปาริฉัตร เดชสุข

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss. Parichat Daesuk
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 1102000703094
3. ตําแหนงปจจุบัน นักประชาสัมพันธ
4. หนวยงานท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ e-mail

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร กระทรวงศึกษาธิการ เลขท่ี 96 ม.3 ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท 0 2889 4585-7 โทรสาร 0 2889 4585 -7
ตอ 2650 E-mail - parichat @ rmutr.info

5. ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

6. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
- การพิมพสื่อประชาสัมพันธดานเอกสาร และวัสดุไวนิล สติ๊กเกอร ฯลฯ

7.ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ
โดยระบุสถานภาพในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัยหรือผูรวม
วิจัยในแตละขอเสนอการวิจัย

- ไมมี
8. งานวิจัยท่ีกําลังทํา: ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัยวาไดทํา

การวิจัยลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด
- ไมมี
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