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บทคัดย่อ
การวิจัย R2R ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและ
ความต้องการข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ
นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาพัฒ นาสื่ อประชาสัมพันธ์ภ ายในมหาวิทยาลั ย หั วเฉียวเฉลิ มพระเกียรติ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลั ยหั ว เฉียวเฉลิมพระเกียรติ
จานวน 200 คน การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการสารวจ และใช้แบบสอบถาม เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และประมวลผลข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จานวน
200 คน แบ่งเป็นเพศหญิง 133 คน และเพศชาย 67 คน โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี อยู่ใน
สังกัดกอง/ศูนย์/สานัก และมีระยะเวลาศึกษา/ปฏิบัติงานอยู่ในช่วง 1 – 5 ปี มากที่สุด
ด้านการรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของนักศึกษา
และบุ ค ลากรมากที่ สุ ด คื อ การรั บ ข่ า วสารผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ (www.hcu.ac.th) จ านวน 132 คน
รับข่าวสารสัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง มากที่สุด จานวน 96 คน และอยู่ในช่วงเวลา 12.01 – 16.30 น. มากที่สุด
โดยส่วนใหญ่รับข่าวสารเพื่อทราบข่าวสารต่าง ๆ มากที่สุด จานวน 163 คน โดยนักศึกษาและบุคลากรส่วนใหญ่
จะเลือกอ่านอย่างละเอียดเฉพาะสื่อที่สนใจ และอ่านเฉพาะประเด็นที่สนใจมากที่สุ ด จานวน 52 คน และ
ถ้ารับ ข่าวสารแล้วมีข้อสงสัยนั กศึกษาและบุคลากรจะเลื อกสอบถามจากหน่วยงานต้นสั งกัดมากที่สุ ด
จานวน 100 คน ปัญหาในการรับข่าวสารที่พบส่วนใหญ่คือ ได้รับข้อมูลล่าช้า จานวน 76 คน
ด้านรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่นักศึกษาและ
บุคลากรสนใจมากที่สุดคือ ปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย จานวน 119 คน ส่วนรูปแบบสื่อออนไลน์ที่
นักศึกษาและบุคลากรสนใจมากที่สุดคือ มีข้อมูลครบถ้วน จานวน 80 คน การนาเสนอสื่อประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อออนไลน์ที่นักศึกษาและบุคลากรสนใจมากที่สุดคือ สื่อผสม จานวน 76 คน
ด้ า นความต้ อ งการสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ภ ายใน นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรมี ค วามต้ อ งการสื่ อ
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ นภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่ 3.70 มากที่ สุ ด คื อ สื่ อ เว็ บ ไซต์
(www.hcu.ac.th) คิดค่าเฉลี่ยได้ 4.15 อยู่ในระดับความต้องการมาก นักศึกษาและบุคลากรต้องการรับ
ข่าวสารด้านความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยในคณะวิชาและหน่วยงานมากที่สุด คิดค่าเฉลี่ยได้ 4.02
นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรมี ค วามต้ อ งการสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ที่ ห ลากหลายในภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.99 ส่วนความต้องการให้มีการประชาสัมพั นธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะวิชา/หน่วยงาน
ลงสื่อประชาสัมพันธ์เป็นรายเดือน (ปฏิทินข่าว) มีความต้องการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่
3.91 และความต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.95

ข

ส่วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องของสื่อประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย
หั ว เฉีย วเฉลิ มพระเกีย รติ นั ก ศึกษาและบุ คลากรมีความคิดเห็ นแตกต่างกันบ้ างเล็ กน้ อย ในเรื่องของ
ข่าวสาร นั กศึกษาต้องการข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน การลงทะเบียน การถอนรายวิชา หรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียน ส่วนบุคลากรต้องการข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และ
เกร็ ดความรู้ทั่ ว ๆ ไป ส่ ว นในด้านอื่น ๆ มี ข้อเสนอแนะให้ ป ระชาสั ม พั นธ์ข่าวสารให้ รวดเร็ว ถูกต้อ ง
แม่นยา ข้อมูลครบถ้วน ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมเพื่ อประโยชน์ทั้งนักศึกษา
และบุคลากร และต้องการให้แผนกประชาสัมพันธ์เป็นสื่อกลางของมหาวิทยาลัยในการรับข้อมูลจากทุก
หน่วยงาน

ค

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิ ม พระเกีย รติ ส าเร็จ ได้ด้วยความกรุณ าจากหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์ช าตรี บัวคลี่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัจ พุกสวัสดิ์ อาจารย์รัตนา ทิมเมือง และอาจารย์สรวลสรรค์ พจนอารี อาจารย์
คณะนิเทศศาสตร์ ที่ได้กรุณ าให้ ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และตรวจแบบสอบถามให้ ครอบคลุ มและ
เหมาะสมที่สุด
ผู้ศึกษาขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ แก่ ผู้อานวยการกองกลาง หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ ที่
ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นางบงกชกร อยู่เจริญ นักวิชาการประชาสัมพันธ์
ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการแจกแบบสอบถาม และอาจารย์พัทธนันท์ เลิศคุณอธินนท์ อาจารย์
คณะศิลปศาสตร์ ที่เสียสละเวลาการสอนบางส่วนเพื่อให้นักศึกษาตอบแบบสอบถาม นางสาวพรรณรวี
สุขนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์แปลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม รวมถึงนักศึกษา
และบุ คลากรที่ ให้ ค วามร่ ว มมื อในการตอบแบบสอบถามทุ กท่ าน และผู้ ที่ ช่ว ยเหลื อตลอดระยะเวลา
การศึกษาในครั้งนี้
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมสำคัญและที่มำของปัญหำ
การสื่ อ สารภายในองค์ ก ร มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การบริ ห ารงานองค์ ก ร เพราะองค์ ก รเป็ น ที่ ร วม
ของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ และบุ ค คลที่ จ ะมาปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น เป็ น จ านวนมาก จึ งจ าเป็ น ต้ อ งมี ร ะบบการ
ติดต่อสื่อสารที่จะช่วยนาความต้องการ ความคิด ความรู้สึก ระหว่างบุคคลต่อบุคคล หรือกลุ่มต่อกลุ่มภายใน
องค์ ก รไปสู่ ค วามเข้ า ใจในเป้ า หมายร่ ว มกั น เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจที่ เ ป็ น แนวทางเดี ย วกั น และ
เพื่ อการด าเนิ น งานในด้ า นต่ า ง ๆ ขององค์ ก รเป็ น ไปได้ ด้ ว ยดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร (สุวรรณา ทองประดิษฐ์, 2521, หน้า 217) การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
ก็เป็นอีกวิธีการสื่อสารภายในองค์กรที่มีการใช้สื่อต่าง ๆ หลายประเภท เพื่อสร้างความเข้าใจและสัมพันธ์อันดี
ระหว่า งผู้ บ ริ ห ารและผู้ ป ฏิ บั ติ งานทุ ก คนในองค์ ก ร ตลอดจนเป็ น การเสริ ม สร้ างขวั ญ และก าลั งใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่องค์กรกาหนดไว้ (รุ่งนภา พิตรปรีชา, 2530, หน้า 480)
การสื่อสารในองค์กรจึงเป็นกระบวนการในการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างหน่วยงาน และบุคลากร
ทุ ก ระดั บ ภายในองค์ ก ร และสั ง คม สามารถที่ จ ะแปรปรวนได้ ต ามสถานการณ์ และการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ส าหรั บ ทุ ก องค์ ก ร เพราะเป็ น สื่ อ น าความต้ อ งการความคิ ด ความรู้ สึ ก ไปสู่ ค วามเข้ า ใจ
ในเป้ าหมายระหว่างบุ ค คลต่ อบุ คคล กลุ่ ม ต่ อกลุ่ ม บุ คคลต่อ กลุ่ ม หรือ ระหว่างองค์ ก รเข้าด้ ว ยกั น เพื่ อ ให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างสอดคล้อง หรือตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กร (อรุณ รักธรรม, 2539, หน้า 4)
วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ภายใน คือ การประชาสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กรเพื่อส่ งเสริมความรู้
ความเข้ า ใจในวั ต ถุ ป ระสงค์ นโยบาย เป้ า หมายและอุ ด มการณ์ ข ององค์ ก ร เสริม สร้ างขวั ญ ก าลั งใจและ
ความมั่น ใจในการปฏิ บั ติงาน ลดช่องว่างระหว่างฝ่ ายบริห ารและบุ ค ลากร กระตุ้ น ชัก จูงใจ และส่ งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนทางานเต็มที่ด้วยความเต็ม ใจและทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์องค์กรไปพร้อมกันด้วย
โดยมีความรู้สึกจงรักภักดีต่อองค์กร รู้สึกมีส่วนร่วมในความสาเร็จมีความภาคภูมิในเกียรติยศและชื่อเสียง
ขององค์กร (ดวงพร คานูณวัฒน์ และคณะ, 2541, หน้า 53) การสื่อสารในองค์กรจึงกลายเป็นปัจจัยสาคัญ
ที่จะเอื้อให้องค์กรประสบความสาเร็จ เพราะเป็นการติดต่อสื่อสารที่นาไปสู่ความเข้าใจในเป้าหมายระหว่าง
ผู้บริหารต่อพนักงานในองค์กรร่วมกัน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างสอดคล้องหรือตรงกับวัตถุประสงค์ของ
องค์กร มีการประสานงานที่ดีเกิดความสอดคล้องและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในองค์กรและย่อมส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาและการทางานที่มีประสิทธิภาพ (เมธาวี กัลวทานนท์, 2552, หน้า 1-2)
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยมูลนิธิฮั้วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง
หรือป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งในตอนแรกก่อตั้งเป็นโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยหัวเฉียว และ
พั ฒ นาเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ โดยได้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ จากพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่ หั ว ทรงพระราชทานนามและทรงเสด็จพระราชดาเนิ นมาเป็ นองค์ประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลั ย
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นองค์กรหนึ่งที่ต้องอาศัยการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในองค์กร เพราะเป็นองค์กรที่ประกอบด้วยหลายหน่วยงานทั้งคณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุน
การประชาสั ม พั น ธ์ภ ายในองค์ก รจึ งมีค วามจาเป็ น อย่ างยิ่ ง เพื่ อให้ บุ คลากรได้ รับ รู้ข้อ มูล ข่าวสารเกี่ยวกั บ
กิจกรรม และนโยบายการดาเนินการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน
กับบุคลากรโดยใช้การประชาสัมพันธ์ภายใน
แผนกประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสาร ขององค์กรให้เป็นที่ ทราบถึงบุคลากร
ภายในองค์กร รวมถึงสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็นที่ประจักษ์ และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานด้านประชาสัมพันธ์ ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ที่ดีจะประสบความสาเร็จได้นั้น
จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการประชาสั ม พั น ธ์ ที่ ดี คื อ การประชาสั ม พั น ธ์ ภ ายในองค์ ก รจะต้ อ งประสบความส าเร็ จ
ก่อนที่ดาเนินการประชาสัมพันธ์สู่ภายนอก
มหาวิทยาลัยหั วเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีบุคลากรจานวนมาก การสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยและบุคลากร มีความสาคัญมาก และต้องคานึงถึงเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรม นโยบายต่ า ง ๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ เข้ า ถึ ง ให้ ม ากที่ สุ ด เป็ น การสร้ า งสั ม พั น ธภาพ
ที่ดีระหว่างสถาบันและบุคลากรในหน่วยงานด้วยการประชาสัมพันธ์ภายใน เพื่อความสามัคคีและเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของคนในองค์กร แผนกประชาสั มพันธ์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ด้วยช่องทางที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น HCU News, วารสาร
ร่มโพธิ์ทอง, บอร์ดประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์, ป้าย LED, Face book, อีเมล์, หนังสือเวียน, สื่อบุคคล (การบอกต่อ)
และสื่อต่าง ๆ ดังนั้นเพื่อให้การประชาสัมพันธ์ภายในเข้าถึงบุคลากรทุกฝ่ายอย่างทั่วถึง แผนกประชาสัมพันธ์
จึงต้องพัฒนาวิธีการประชาสัมพันธ์ภายในให้ครอบคลุมกับบุคลากรทุกฝ่าย
จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่ส่งเสริมและพัฒ นา
การประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อศึกษาว่า วิธีการประชาสัมพันธ์ภายใน
ช่องทางใดมีประสิทธิผลมากที่สุดต่อการรับรู้ข่าวสารของบุคลากร เพื่อจะได้นาไปพัฒนารูปการประชาสัมพันธ์
ภายในให้เข้าถึงบุคลากรมากที่สุด และจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการประชาสัมพันธ์ภายในต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเปิ ด รับ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ภ ายในของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย ว
เฉลิมพระเกียรติ
2. เพื่อศึกษาความต้องการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

สมมติฐำน
1. ลักษณะประชากรแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในแตกต่างกัน
2. ลักษณะประชากรแตกต่างกันจะมีความต้องการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในแตกต่างกัน

ขอบเขตของกำรวิจัย
ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน และความต้องการข้อมูลข่าวสารของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยประชากรที่ใช้ศึกษาคือ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และทาการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม 2558
นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. รูปแบบการประชาสัมพันธ์ภายใน หมายถึง ช่องทางการประชาสัมพันธ์ภายใน เช่น HCU News,
วารสารร่มโพธิ์ทอง, บอร์ดประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์, ป้าย LED, Facebook, อีเมล์, หนังสือเวียน และสื่อบุคคล
(การบอกต่อ)
2. ผู้ บ ริห าร หมายถึง อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ ช่วยอธิการบดี ผู้ อานวยการกอง/ ศูนย์/ ส านั ก
คณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา และหัวหน้าแผนกของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3. บุคลากร หมายถึง อาจารย์ประจาคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานในสังกัดกอง/ ศูนย์/ สานัก และคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ชั้นปีที่ 1-4

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ผลการวิจัยครั้งนี้ส ามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการกาหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ์ภ ายใน
ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2. ผลการวิจัย ครั้งนี้ ส ามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพั ฒ นารูป แบบการประชาสัมพั นธ์ภ ายใน
ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะทางประชากรของบุคลากร
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารของบุคลากร
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ความต้องการสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาการวิจัยในเรื่อง
ดังกล่าว ภายในกรอบแนวคิดของตัวแปรต่าง ๆ โดยจะได้ดาเนินการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดบทต่อไป

บทที่ 2
ประวัติความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ”
ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและหนังสือวิชาการต่าง ๆ รวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการศึกษา โดยได้ประมวลแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้
1. ประวัติมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากร
3. ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
4. ทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการ
5. แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
6. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์
7.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. ประวัติมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ (Huachiew Chalermprakiet University) ก่ อ ตั้ ง เมื่ อ
พ.ศ. 2535 โดย มูลนิธิฮั้วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง หรือป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
โดยชื่อ ของมหาวิทยาลัย "หัวเฉียว" หมายถึง ชาวจีนโพ้นทะเล และเป็นชื่อที่มูลนิธิใช้เป็นชื่อของโรงพยาบาล
และวิทยาลัยของมูลนิธิอยู่แล้ว
“มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ” ก่อกาเนิดมาจาก “วิทยาลัยหัวเฉียว” ซึ่งมีรากฐานเติ บโต
มาจากโรงเรี ย นผดุงครรภ์ อ นามั ย ก่อ ตั้งโดยมูล นิ ธิป่ อเต็ม ตึ๊ ง ที่ ก่อ เกิ ดขึ้ น จากพลั งศรัท ธาในคุณ ธรรมแห่ ง
“ไต้ฮงภิกขุ” ผู้ก่อตั้ง “คณะเก็บศพไต้ฮงกง” หรือ “มูลนิธิป่อเต็งตึ๊ง” ในปัจจุบัน โดยมีภารกิจในการบาเพ็ญทาน
การสร้างสถานพยาบาลและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อมวลชน รวมถึงการทางานด้านการศึกษา โดยเปิดสอน
หลักสู ตรพยาบาลในระดับ ปริญ ญาตรีเป็ น หลักสู ตรแรก ก่อนที่จะได้รับการยกสถานะเป็น “มหาวิทยาลั ย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” ในปัจจุบัน
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ในวาระที่มูล นิธิ ป่อเต็กตึ๊งมีวาระครบรอบ 80 ปี จึงได้ระดมทุนจากชาวไทย
เชื้อสายจีนเพื่อใช้ในการก่อสร้าง เมื่อได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้ยกสถานะเป็นมหาวิทยาลัย
จึ งเริ่ ม ด าเนิ น การก่ อ สร้ างแล้ ว เสร็ จ ในปี พ.ศ. 2535 โดยได้ รั บ พระมหากรุณ าธิ คุ ณ จากพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ าอยู่ หั ว ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ พระราชทานนามว่า “มหาวิท ยาลั ยหั วเฉียวเฉลิ มพระเกียรติ ”
ทั้ ง ยั ง ได้ เสด็ จ พระราชด าเนิ น มาเป็ น องค์ ป ระธานในพิ ธี เปิ ด มหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ วั น ที่ 24 มี น าคม 2537
โดยถื อ ได้ ว่ า มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย เอกชนแห่ งเดี ย วในประเทศไทย
ที่พ ระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่ หั วทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ มาเป็นประธานเปิดมหาวิทยาลัยให้ เนื่องจาก
พระองค์ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยให้กับของรัฐบาลเท่านั้น จึงเป็นผลนามาซึ่งความปลาบปลื้ม
และนับเป็นสิริมงคลอันใหญ่หลวงแก่ชาวมหาวิทยาลัย และชาวจีนโพ้นทะเลในดินแดนสยาม ที่ได้ร่วมมือกันก่อตั้ง
สถาบันการศึกษาแห่งนี้
นั บ จากการสถาปนาจนถึงปั จจุ บั น “มหาวิทยาลั ยหั ว เฉียวเฉลิมพระเกียรติ ” ได้ทาหน้าที่ในฐานะ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ออกไปรับ ใช้ สั งคมและประเทศชาติ โดยยึ ด กระแสพระราชด ารั ช
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงดารัสไว้ครั้งสด็จพระราชดาเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัยว่า “ขอให้ทา
มหาวิ ท ยาลั ย แห่ งนี้ ให้ ดี ” เป็ น กระแสพระราชด ารัส ที่ ยั งความปลาบปลื้ ม แก่ ค ณะผู้ ก่ อ ตั้ ง คณะผู้ บ ริห าร
คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นล้นพ้น และก่อให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งนี้
ให้บรรลุผลสาเร็จตามปณิธานที่ตั้งไว้ นั่นคือ “การกระจายโอกาส และสร้างความเสมอภาค ในระดับอุดมศึกษา
ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามตามพื้นฐานพระพุทธศาสนา และบูชาคุณธรรมบรรพชน เพื่อสร้างบัณฑิตที่รู้รอบ
รู้ลึ ก และมีความช านาญงาน โดยเน้ น ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างบัณ ฑิตผู้ รู้จริง ปิิบัติงานได้จริง
ควบคู่กับการมีคุณธรรม พร้อมที่จะถ่ายทอดวิชา และอุทิศตนเพื่อรับใช้สังคมอย่างเต็มภาคภูมิ ” เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ นั่นคือ “มุ่งหวังให้เป็นมหาวิทยาลัยปวงชนที่มีมาตรฐานสากล ทันสมัย มีความพร้อม
สาหรับการแข่งขัน และพึ่งตนเองได้" วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์
สุขภาพ”
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2. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากร
การวิจั ยครั้งนี้ มุ่งศีกษาผู้ รับ สารเป็นส าคัญ และต้องการวิเคราะห์ ลักษณะประชากรของผู้ รับ สาร
(demographic characteristics of audiences) ซึ่ง ได้กาหนดตัวแปรทางด้านประชากรที่จะวิจัย ได้แก่ เพศ
อายุ และสถานะในมหาวิทยาลัย
แนวคิดด้านประชากรนี้ เป็นแนวคิดที่มีหลักการของความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือ พฤติกรรมต่าง ๆ
ของมนุษย์เกิดขึ้นตามแรงบังคับจากภายนอกมากระตุ้น เป็นความเชื่อที่ว่ามนุษย์ดาเนินชีวิตตามที่สังคมกาหนดไว้
พฤติกรรมของคนในวัยเดียวกันจะเหมือนกัน ส่วนคนที่มีคุณสมบัติของประชากรที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรม
ที่แตกต่างกัน ไปด้วย งานวิจัยทางด้านประชากร มักจะมองหาความสั มพันธ์ระหว่างตัวแปรด้ านประชากร
กับ พฤติกรรมในการเปิดรับจากสื่อต่าง ๆ เนื่องจากบุคคลที่อยู่ในแต่ ล ะกลุ่มประชากรย่อม จะมีพฤติกรรม
การดาเนินชีวิตตลอดจนการมีเวลาที่แตกต่างกัน ตัวแปรทางประชากรที่ใช้มีดังนี้
1. เพศ บุ คคลที่มีเพศแตกต่างกันส่ งผลให้ มีพฤติกรรมในการติดต่อสื่ อสารที่ แตกต่างกันโดยเพศหญิ ง
จะมี แนวโน้ มความต้อ งการที่ จ ะส่ ง และรั บ ข่ าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่ เพศชายต้ อ งการที่ จะสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นจากการรับข่าวสารนั้นด้วย และจากการวิจัยทางด้านจิตวิทยาได้แสดงว่า หญิงชาย
มีความแตกต่างกัน ในเรื่องของความคิด ค่านิยมและทัศนคติ เพราะมีวัฒ นธรรมและสั งคมเป็นตัว กาหนด
บทบาทและกิจกรรมของคนทั้งสองเพศไว้แตกต่างกัน (Brooks อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2540, หน้า 114)
2. อายุ ของผู้รับ สารเป็ น ปั จ จัย หนึ่งที่ท าให้ คนมีความแตกต่างกันในเรื่องของความคิด พฤติกรรม
โดยทั่วไปแล้วคนที่มีอายุน้อยมักจะมีความคิดเสรีนิยมยึดถืออุดมการณ์ และมองโลกในแง่ดีกว่าคนที่อายุมาก คนที่
มีอายุมากมักเป็นคนที่ยึดถือปิิบัติ มีความระมัดระวัง และมีความคิดอนุรักษ์นิยม นอกจากความแตกต่างเรื่อง
ความคิดแล้วอายุยังกาหนดความแตกต่างในเรื่องความยากง่ายในการชักจูงด้ว ย (Brooks อ้างถึงใน นิสากร
โลกสุทธิ, 2551, หน้า 51) จากการวิจัยทางจิตวิทยา พบว่า คนเราเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้นโอกาสที่จ ะเปลี่ยนใจหรือ
ถูกชักจูงใจจะน้อยลง นอกจากนั้นกลุ่มคนที่อายุแตกต่างกันลักษณะการใช้สื่อมวลชน ก็แตกต่างกัน คนที่มีอายุ
มากกว่ามักจะใช้สื่อมวลชนเพื่อแสวงหาข่าวสารมากกว่าความบันเทิง
3. สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้ และชาติพันธุ์ ตลอดจนภูมิห ลังของ
ครอบครัว การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ชี้ให้เห็นว่า สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้รับสารมีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อปิิกิริยาของผู้รับสารที่มีต่อผู้ส่งสาร นอกจากนี้สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจยังทาให้คน มีวัฒนธรรม
ที่ต่างกัน มีประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม และเป้าหมายที่ต่างกัน
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สรุ ป ได้ ว่ า ลั ก ษณะประชากร ได้ แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ย่ อ มมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรั บ รู้ ข่ า วสาร
มีส่ วนเสริ มประสบการณ์ และเป็ นตั วกาหนดความสนใจในการแสวงหาข่าวสารของผู้ รับสาร อาจกล่ าวได้ว่า
สารต่าง ๆ ที่ผู้ส่งสารส่งไปยังผู้รับสารนั้น มิได้มีอิทธิพลต่อผู้รับสารโดยตรง เป็นการสนับสนุนความเชื่อดั้งเดิม
หรือประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคลให้มีความหนักแน่นมากยิ่งขึ้น บุคคลแต่ละคนมีความแตกต่างกัน จึงทาให้
แรงจู งใจ และการมี ส วนร่ ว มแตกต่ างกัน ซึ่งการน าแนวคิด เรื่องประชากรเข้ ามาใช้ในการวิเคราะห์ เรื่อ ง
แรงจู ง ใจ ความต้ อ งการ และการมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมเพื่ อ สร้ า งภาพลั ก ษณ์
ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นการวิเคราะห์ผู้รับสารในเรื่อง แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมกิจกรรม
รับผิดชอบต่อสังคม
3. ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
แรงจูงใจ มาจากคากริยาในภาษาละตินว่า movere (Kidd, 1973, p. 101) ซึ่งมีความหมายตรงกับ
คาในภาษาอังกฤษว่า “to move” อันมีความหมายว่า “เป็นสิ่งที่โน้มน้าวหรือมักชักนาบุคคลเกิดการกระทา
หรือปิิบัติการ (to move a person to a course of action)
สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2529, หน้า 120) แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งเร้าใจที่ทาให้ เกิดการใช้พลังที่มีอยู่
ในตัวบุคคล กระทากิจกรรมเพื่อให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายหรือแรงจูงใจเป็นสิ่งหนึ่ง ที่ยั่วยุให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตนต้องการ
สมพงษ์ เกษมสิน (2531, หน้า 414) แรงจูงใจ หมายถึง ความพยายามที่จะแสดงออกหรือปิิบัติ ตาม
สิ่งที่ต้องการ สิ่งจูงใจที่มีทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคล แต่มูลเหตุจูงใจอันสาคัญของบุคคล คือ ความต้องการ
วิ ไลวรรณ ศรี ส งคราม (2550, หน้ า 169) แรงจู ง ใจ หมายถึ ง พลั ง ที่ อ ยู่ ภ ายในตั ว บุ ค คล เช่ น
ความต้องการ ความสนใจ และทัศนคติ ที่เป็นตัวเร้าให้บุคคลกระทาพฤติกรรม
Wikipedia (2552) แรงจูงใจ หมายถึง สิ่ง ซึ่งควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ อันเกิ ดจากความต้องการ
(needs) พลั ง กดดั น (drives) หรื อ ความปรารถนา (desires) ที่ จ ะพยายามดิ้ น รนเพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลส าเร็ จ
ตามวัตถุป ระสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือการเรียนรู้ก็ได้ แรงจูงใจเกิดจากสิ่งเร้าทั้งภายในและ
ภายนอกตัวบุคคลนั้น ๆ เอง ภายใน ได้แก่ ความรู้ สึกต้องการหรือขาดอะไรบางอย่าง จึงเป็นพลังชักจูง หรือ
กระตุ้น ให้ มนุ ษย์ ป ระกอบกิจ กรรมเพื่อทดแทนสิ่ งที่ขาดหรือต้องการนั้น ส่ วนภายนอกได้แก่ สิ่ งใดก็ตามที่
มาเร่งเร้านาช่องทาง และมาเสริมสร้างความปรารถนาในการประกอบกิจกรรมในตัวมนุษย์ ซึ่งแรงจูงใจนี้อาจ
เกิดจากสิ่งเร้าภายในหรือภายนอก แต่เพียงอย่างเดียว หรือทั้งสองอย่างพร้อมกันได้ อาจกล่าวได้ว่า แรงจูงใจ
ทาให้ เกิดพฤติกรรมซึ่งเกิดจากความต้องการของมนุษย์ ซึ่งความต้องการเป็นสิ่ งเร้าภายในที่ส าคัญ กับการ
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เกิดพฤติกรรม นอกจากนี้ยังมีสิ่งเร้าอื่น ๆ เช่น การยอมรับทางสังคม สภาพบรรยากาศที่เป็นมิตร การบังคับขู่
เข็ญการให้รางวัลหรือกาลังใจหรือการทาให้เกิดความพอใจล้วนเป็นเหตุจูงใจให้เกิดแรงจูงใจได้
James C. Davies (1963, pp. 108-113) ให้ ค วามหมายของแรงจู งใจว่า เป็ น การแสวงหาหนทาง
ให้ได้มาซึ่งความพอใจในแต่ละขั้นของความต้องการ อันเป็นแบบแผนพฤติกรรมของมนุษย์
Sanford and Wrightman (1970, p. 186) ให้ ความหมายของแรงจูงใจว่าเป็นความรู้สึกที่ไม่อยาก
หยุดนิ่ ง เป็ น พลั งอะไรก็ตามที่มนุ ษย์อยู่ ภ ายใต้การชักจูงบางอย่าง มนุษย์เองก็จะหาอะไรบางอย่างซึ่งเป็ น
การกระทาเพื่อที่จะตอบสนองสภาพการณ์ที่เรียกว่า สภาพที่ไม่หยุดหย่อน หรือสภาพการขาดหรือทดแทนพลัง
บางอย่าง
Dale S. Beach (1995, p. 379) ให้ ความหมายของแรงจูงใจว่าเป็นความเต็มใจที่ จะใช้พลังเพื่ อให้
ประสบความส าเร็จ ในเป้าหมาย (goal) หรือให้ ได้รางวัล (reward) เป็นสิ่งสาคัญของการกระทาของมนุษย์
และเป็นสิ่งที่ยั่วยุคนให้ไปถึงซึ่งวัตถุประสงค์ที่มีสัญญาเกี่ยวกับรางวัล
จากความหมายของแรงจูงใจดังกล่าว พบว่า แรงจูงใจเป็นสิ่งเร้าหรือกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการหรือเป้ าหมายอื่น ๆ ของบุค คลนั้น ซึ่งสามารถแบ่งแรงจูงใจออกเป็ น
2 ประเภทตามที่มาของแรงจูงใจนั้น คือ แรงจูงใจที่มาจากภายในของตัวบุคคลซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
โดยไม่ห วังรางวัล หรือแรงเสริมภายนอก เช่น ความต้องการ ความรู้สึ ก ความสนใจ ทัศนคติ เป็นต้น และ
จากภายนอกตัวบุคคลที่เกิดจากสิ่งเร้าภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมมากระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม เช่น การให้รางวัล
การลงโทษ คาชมเชย คาตาหนิ การแข่งขัน เป็นต้น
ประเภทของแรงจูงใจ
ประดิ นั น ท์ อุ ป รมั ย (2518, หน้ า 110) กล่ า วถึ งประเภทของแรงจู งใจว่าสามารถแบ่ งออกเป็ น
2 ประเภท คือ
1. แรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) หมายถึง สิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่กระตุ้นให้บุคคลกระทา
ในสิ่งที่ตนปรารถนา ได้แก่ ความสนใจพิเศษ (special interest) ความต้องการ (needs) และเจตคติ (attitude)
2. แรงจูงใจภายนอก (extrinsic motivation) หมายถึง แรงจูงใจอันเกิดจากสิ่งล่อใจ (incentives)
ภายนอกมากระตุ้น ให้ เกิดแรงจูงใจในการกระทาอันพึ ง ปรารถนา ได้แก่ เป้าหมาย (goal) ความรู้เกี่ยวกับ
ความก้าวหน้า (knowledge of progress) และสิ่งล่อใจ
ในการทางานหรือการทากิจกรรมต่าง ๆ นั้น ถ้าบุคคลทากิจกรรมโดยมีแรงจูงใจภายในมากระตุ้น เช่น
ความรักหรือชอบในกิจกรรม ซึ่งจะเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าบุคคลนั้นทากิจกรรมด้วยใจอย่างแท้จริง บุคคล
ก็ย่อมที่จะทุ่มเทเวลา กาลังกาย กาลังใจ เพื่อที่จะได้ทากิจกรรมที่ชอบ และผลงานที่ได้ออกมามักจะเป็นผลงาน
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ที่ มี คุ ณ ภาพดี ส่ ว นแรงจู งใจภายนอกซึ่ งเป็ น แรงจู งใจที่ เกิ ด จากสิ่ งจู งใจที่ อ ยู่ ภ ายนอกตั ว บุ ค คล เช่ น เงิน
คาชมเชย ซึ่งแรงจูงใจดังกล่าวจะมีผลให้บุคคลทากิจกรรมเพื่อสิ่งจูงใจดังกล่าวเพียงเท่านั้น ไม่ได้มุ่งไปที่งาน
หรือกิจกรรมที่ตัวบุ คคลนั้ น กาลั งกระทา จึงทาให้ ผ ลงานที่ออกมาเป็นผลงานที่ไม่มีคุณ ภาพมากพอ อีกทั้ ง
ถ้าไม่ ได้ รั บ สิ่ งจู งใจภายนอกดังกล่ าวแรงจูงใจในการทากิจกรรมก็จะเป็ นเรื่องยากที่ จะเกิดขึ้น และประสบ
ผลสาเร็จ
จากการทดลองของนักจิตวิทยาทาให้ได้ข้อสรุปว่า แรงจูงใจภายนอกที่เกิดจากการให้สิ่งจูงใจต่าง ๆ
มีผลทาให้แรงจูงใจภายในที่จะทากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความรักและความชอบจากใจจริงลดลงไป (Deci, 1972)
พฤติกรรมของบุคคลถึงแม้ว่าเราจะทราบโดยทั่วไปว่าส่วนหนึ่งเกิดจากแรงจูงใจของแต่ละบุคคลแต่การ
ที่เราจะทราบว่าเป็นแรงจูงใจประเภทใดจะทาให้เกิดพฤติกรรมใดนั้นก็เป็นสิ่งที่ยากที่จะสรุป ซึ่งจะเห็นได้จาก
แนวคิดเกี่ยวกับเหตุผล หรือแรงจูงใจกับพฤติกรรมของมนุษย์ ของฮิลการ์ด และแอดคินสัน ซึ่งกล่าวถึงความ
ยุ่งยากในการที่จะสรุปว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะแรงจูงใจตัวใดบ้าง ดังนี้
1. การแสดงออกของแรงขับ ของคนเรา มีความแตกต่างกัน และความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย
ถึงแม้ว่าจะอยู่ในวัฒนธรรมเดียวกันก็ตาม
2. แรงขับที่คล้ายคลึงกัน อาจจะแสดงออกโดยพฤติกรรมไม่เหมือนกัน
3. แรงขับที่ไม่เหมือนกัน อาจจะถูกแสดงออกโดยพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันได้
4. แรงขับอาจจะแสดงให้เห็นได้ในรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน หรือในรูปแบบต่าง ๆ
5. พฤติกรรมการกระทาหนึ่ง ๆ อาจจะแสดงถึงแรงขับหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน
แรงจูงใจ (motivation) คือ สิ่งซึ่งควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ อันเกิดจากความต้องการ (needs)
พลังกดดัน (drives) หรือ ความปรารถนา (desires) ที่จะพยายามดิ้นรนเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ซึ่งอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรู้ก็ได้ แรงจูงใจเกิดจากสิ่ งเร้าทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคล
นั้น ๆ เอง ภายใน ได้แก่ ความรู้สึกต้องการ หรือขาดอะไรบางอย่าง จึงเป็นพลังชักจูง หรือกระตุ้นให้มนุษย์
ประกอบกิจกรรมเพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหรือต้องการนั้น ส่วนภายนอก ได้แก่ สิ่งใดก็ตามที่มาเร่งเร้า นาช่องทาง
และมาเสริมสร้างความปรารถนาในการประกอบกิจกรรมในตัวมนุษย์ ซึ่งแรงจูงใจนี้อาจเกิดจากสิ่งเร้าภายใน
หรือภายนอก แต่เพียงอย่างเดียว หรือทั้งสองอย่างพร้อมกันได้ อาจกล่าวได้ว่า แรงจูงใจทาให้เกิดพฤติกรรม
ซึ่งเกิดจากความต้องการของมนุษย์ ซึ่งความต้องการเป็นสิ่งเร้าภายในที่สาคัญกับการเกิด พฤติกรรม นอกจากนี้
ยังมีสิ่งเร้าอื่น ๆ เช่น การยอมรับของสังคม สภาพบรรยากาศที่เป็นมิตร การบังคับขู่เข็ญ การให้รางวัลหรือ
กาลังใจหรือการทาให้เกิดความพอใจ ล้วนเป็นเหตุจูงใจให้เกิดแรงจูงใจได้ ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มทฤษฎีแรงจูงใจ
ออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ (Wikipedia, 2555)
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1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral View of Motivation)
ทฤษฎีนี้ให้ความสาคัญกับประสบการณ์ในอดีต (past experience) ว่ามีผลต่อแรงจูงใจของบุคคลเป็น
อย่ างมาก ดั งนั้ น ทุ กพฤติ กรรมของมนุ ษ ย์ถ้าวิเคราะห์ ดู แล้ ว จะเห็ นว่าได้รับ อิท ธิพ ลที่เป็ น แรงจูงใจมาจาก
ประสบการณ์ ในอดีต เป็ น ส่ วนมาก โดยประสบการณ์ ในด้านดี และกลายเป็ นแรงจูงใจทางบวกที่ ส่ งผลเร้า
ให้มนุษย์มีความต้องการแสดงพฤติกรรมในทิศทางนั้นมากยิ่งขึ้นทฤษฎีนี้เน้นความสาคัญของสิ่งเร้าภายนอก
(extrinsic motivation)
2. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning View of Motivation)
ทฤษฎี นี้ เห็ น ว่าแรงจู งใจเกิด จากการเรียนรู้ท างสั งคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเอกลั ก ษณ์ แ ละ
การเลียนแบบ (Identification and Imitation) จากบุคคลที่ตนเองชื่นชม หรือคนที่มีชื่อเสียงในสังคมจะเป็น
แรงจูงใจที่สาคัญในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล
3. ทฤษฎีพุทธินิยม (Cognitive View of Motivation)
ทฤษฎีนี้ เห็ น ว่าแรงจู งใจในการกระทาพฤติกรรมของมนุษย์ ขึ้นอยู่กับการรับรู้ (perceive) สิ่งต่าง ๆ
ที่ อยู่ ร อบตัว โดยอาศั ย ความสามารถทางปั ญ ญาเป็ นส าคัญ มนุ ษ ย์จะได้ รับ แรงผลั กดั น จากหลาย ๆ ทาง
ในการแสดงพฤติ ก รรม ซึ่ ง ในสภาพเช่ น นี้ ม นุ ษ ย์ จ ะเกิ ด สภาพความไม่ ส มดุ ล (disequilibrium) ขึ้ น
เมื่อเกิดสภาพเช่นว่านี้มนุษย์จะต้องอาศัยขบวนการดูดซึม (assimilation) และการปรับ (accommodation)
ความแตกต่างของประสบการณ์ ที่ได้รับ ใหม่ให้ เข้ากับประสบการณ์เดิมของตนซึ่งการจะทาได้จะต้องอาศัย
สติปัญญาเป็นพื้นฐานที่สาคัญทฤษฎีนี้เน้นเรื่องแรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) นอกจากนั้นทฤษฎีนี้
ยังให้ ความส าคัญ กับ เป้ าหมาย วัตถุป ระสงค์ และการวางแผน ทฤษฎีนี้ให้ ความส าคัญ กับระดับของความ
คาดหวัง (level of aspiration) โดยที่เขากล่าวว่าคนเรามี แนวโน้มที่จะตั้งความคาดหวังของตนเองให้สูงขึ้น
เมือ่ เขาทางานหนึ่งสาเร็จ และตรงกันข้ามคือจะตั้งความคาดหวังของตนเองต่าลงเมื่อเขาทางานหนึ่งแล้วล้มเหลว
4. ทฤษฎีมานุษยนิยม (Humanistic View of Motivation)
แนวความคิ ด นี้ เป็ น ของมาสโลว์ (Maslow) ที่ ได้ อ ธิ บ ายถึ ง ล าดั บ ความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ โดยที่
ความต้องการจะเป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมเพื่อไปสู่ความต้องการนั้น ดังนี้ถ้าเข้าใจความต้องการ
ของมนุษย์ก็สามารถอธิบายถึงเรื่องแรงจูงใจของมนุษย์ได้เช่นเดียวกัน
จะเห็ นได้ว่าทฤษฎีที่กล่าวถึงแรงจูงใจมีห ลายทฤษฎี แตกต่างกันไป ผู้วิจัยจึงขอนาเสนอบางทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแรงจูงใจในการทากิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

12

ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Two-Factor Theory of Motivation)
เฟรดเดอริก เฮิร์ซเบิ ร์ก (Frederick Herzberg, 1959, p. 157) ได้ศึกษาถึงองค์ประกอบความพึงพอใจ
ในการทางานจนทาให้งานหรือผลผลิตนั้นมีประสิทธิภาพ พบว่า ความพึงพอใจในการทางานนั้นมีองค์ประกอบ
2 องค์ประกอบ ได้แก่
1. ปั จ จั ย จู งใจ (motivator factors) หมายถึ ง ความพึ งพอใจในการท างานเกี่ ยวข้อ งกั บ เรื่อ งงาน
โดยตรงเป็นเครื่องกระตุ้นให้คนรักงานหรือชอบงาน ได้แก่
- ความสาเร็จในหน้าที่การงาน (achievement)
- การได้รับการยอมรับนับถือ (recognition)
- ลักษณะงานที่ทา (work itself)
- ความรับผิดชอบ (responsibility)
- ความก้าวหน้า (advancement)
2. ปั จ จั ยอนามัย (hygiene factors) หมายถึง องค์ป ระกอบที่ เป็น สิ่ งแวดล้ อมของงานที่ช่วยส่ งให้
ผู้ปิิบัติงานพอใจในงานหรือเป็นปัจจัยที่จะบารุงรักษาและการเพิ่มปัจจัยนี้ให้มากขึ้นก็ไม่ได้ไปเพิ่มความพึงพอใจ
ในการทางานแต่ยังคงปิิบัติงานอยู่ เพราะเป็นปัจจัยที่ป้องกันความไม่พอใจในงานเท่านั้น ไม่ใช่ปัจจัยที่จะส่งเสริม
ให้คนทางานโดยมีประสิทธิภาพหรือผลผลิตมากขึ้นได้ ได้แก่
- นโยบายและการบริหารงาน (company policy and administration)
- การควบคุมบังคับบัญชา (supervision)
- สภาพแวดล้องการทางาน (work condition)
- ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน (interpersonal-relation supervision)
- เงินเดือน (salary)
ดังนั้ น การสร้ างแรงจู งใจแก่ ผู้ ป ิิ บั ติ งานจึ งมี ส องขั้น ตอน คือ ตอนแรกหั ว หน้ างานหรือ ผู้ บ ริห าร
ต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าปัจจัยอนามัยไม่ขาดแคลนหรือบกพร่อง เช่น ระดับเงินเดือนค่าจ้างเหมาะสม งาน
มีความมั่นคง สภาพแวดล้อมปลอดภัย และอื่ น ๆ จนแน่ใจว่าความรู้สึกไม่พอใจจะไม่เกิดขึ้นในหมู่ผู้ปิิบัติงาน
ในตอนที่สอง คือ การให้ โอกาสที่จ ะได้รับปัจจัยจูงใจ เช่น การได้รับการยกย่องในความสาเร็จและผลการ
ปิิบัติงาน มอบความรับผิดชอบตามสัดส่วน ให้โอกาสใช้ความสามารถในงานสาคัญ ซึ่งอาจต้องมีการออกแบบ
ในการทางานให้ เหมาะสมด้วย การตอบสนองด้วยปัจจัยอนามัยก่อน จะทาให้เกิดความรู้สึกเป็นกลาง ไม่มี
ความไม่พอใจ และจึงใช้ปัจจัยจูงใจเพื่อสร้างความพอใจ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ปิิบัติงานทุ่มเทในการทางานอย่างมี
ประสิทธิผลมากขึ้น
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ทฤษฎีความต้องการจากการเรียนรู้ (Learn Needs Theory)
เดวิด ซี แมคคลี แ ลนด์ ได้ เขีย นหนั งสื อ เรื่อ ง The Achieve Society ภายหลั งการวิจัย แล้ ว พบว่ า
สังคมที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากจะมีสมาชิกเป็นคนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง ในระยะทศวรรษที่ผ่านมา
แมคคลีแลนด์ได้หันมาให้ความสนใจในการวิจัยเรื่องแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์และแรงจูงใจใฝ่อานาจ เพื่อที่จะฝึกคน
ให้มีแรงจูงใจดังกล่าวมาในสัดส่วนที่เหมาะกับการทางานของบุคคล ทั้งนี้เพราะเค้าได้พบว่า คนที่มีแรงจูงใจ 3 ชนิด
ดังกล่าวต่างก็จะมีแบบแผนของพฤติกรรมแตกต่างกัน จึงสรุปแรงจูงใจของมนุษย์ได้ดังนี้
1. แรงจู งใจใฝ่ สั มฤทธิ์ (need for achievement) ความต้ องการความส าเร็จที่จ ะแข่งขัน เอาชนะ
เกณฑ์มาตรฐาน คนที่มีแรงจูงใจชนิดนี้มักชอบคิดที่จะทางานเพื่อให้ดีขึ้น และทางานให้สาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
หาทางก้ าวหน้ าในอาชีพ ของตน และมี ค วามรู้สึ ก พึ งพอใจกั บ การเรีย กร้อ งหาความส าเร็จ เสมอ ลั ก ษณะ
ของบุคคลที่มีแรงจูงใจดังกล่าว คือ กล้าเสี่ยงแต่ต้องสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ได้ เมื่อลงมือทาแล้วจะต้อง
ประสบความสาเร็จในทุกครั้ง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต้องการความแน่ชัดเมื่อจะตัดสินใจและจะมีผล
อย่างไร คาดการณ์ล่วงหน้า มีการพัฒนางานของตนเองให้ดีขึ้น
2. แรงจู ง ใจใฝ่ อ านาจ (need of power) หมายถึ ง ความต้ อ งการที่ จ ะมี อิ ท ธิ พ ลเหนื อ ผู้ อื่ น และ
ความต้องการที่จะควบคุมผู้อื่น ให้อยู่ในอานาจของตน คนที่มีแรงจูงใจใฝ่อานาจสูงจะคิด และหาวิธีให้ได้มา
ซึ่งอ านาจ หาทางใช้อ านาจ และอิท ธิพ ลเอาชนะผู้ อื่น และเปลี่ ย นแปลงพฤติก รรมของผู้ อื่น ถ้ าเขาได้ท า
เช่นที่กล่าวไปแล้วจะทาให้เขาบรรลุสู่ความพึงพอใจ ซึ่งความต้องการอานาจมีสองลักษณะ คือ อานาจบุคคล
และอานาจสถาบัน อานาจบุคคลมุ่งเพื่อประโยชน์ส่วนตัวมมากกว่าองค์กร แต่อานาจสถาบันมุ่งเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมโดยทางานร่วมกับคนอื่น
3. แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ (need of affiliation) หมายถึง ความต้องการอบอุ่นใจจากการมีสัมพันธภาพ
ที่ดีกับคนอื่น คนที่มีแรงจูงใจนี้สูงมักจะมีพฤติกรรมออกมาในลักษณะชอบการสนทนา ชอบงานเลี้ยง หรือ
งานที่เกี่ยวกับการให้คาแนะนา
แมคคลีแลนด์ให้ความสัมคัญกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์หรือความต้องการความสาเร็จมากที่สุด เพราะเป็น
สิ่ งที่เมื่อบุ คคลมีแรงจู งใจดังกล่ าวแล้ ว จะช่วยท าให้ สั งคมมี การพั ฒ นาความเจริญ ก้าวหน้ามาสู่ สั งคม ทั้งนี้
เป็นเพราะบุคคลที่มีความต้องการสาเร็จสูงเมื่ อเขาทางานหรือทากิจกรรม เขาจะพยายามทาจนสาเร็จและ
บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ฉะนั้นหากสังคมมีบุคคลที่ มุ่งสาเร็จมากจะทาให้กิจการงานต่าง ๆ ในสังคมสาเร็จ
ลุล่วงได้ดี
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ทฤษฎีความคาดหวัง (The Expectancy Theory)
ทฤษฎีนี้ถูกนาเสนอโดยนักจิตวิทยาที่อยู่ในกลุ่มปัญญานิยม Victor Room, 1964 (อ้างถึงในปิยะนาถ
สรวิสู ตร, 2552, หน้ า 25-26) เป็ น หนึ่ งในนั ก จิต วิท ยาที่ น าเสนอทฤษฎี ดังกล่ าว โดยมีความเชื่อว่ามนุ ษ ย์
เป็นสัตว์โลกที่ใช้ปัญญาหรือความคิดในการตัดสินใจว่าจะแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะนาไปสู่
เป้าหมายที่สนองตอบความต้องการของตนเองด้วยความเชื่อเช่นนี้จึงเกิดสมมติฐาน ดังนี้
1. พฤติกรรมของมนุษย์ถูกกาหนดขึ้นโดยผลรวมของแรงผลักดันภายในของตัวเขาเองและแรงผลักดัน
จากสิ่งแวดล้อม
2. มนุษย์แต่ละคนมีความต้องการ ปรารถนา และเป้าหมายแตกต่างกัน
3. บุ ค คลตั ด สิ น ใจที่ จ ะท าพฤติ ก รรมโดยเลื อ กจากสิ่ งที่ เป็ น ข้ อ มู ล อั น ได้ แ ก่ ความคาดหวั งในค่ า
ของผลลัพธ์ที่จะได้ภายหลังจากการแสดงพฤติกรรมนั้นไปแล้ว
ทฤษฎี นี้ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งมากในการอธิ บ ายกระบวนการจู ง ใจของมนุ ษ ย์ ในการท างาน
โดย Vroom มีความเห็ น ว่า การที่จ ะจูงใจให้ พนักงานทางานเพิ่มมากขึ้นนั้นจะต้องเข้าใจกระบวนการทาง
ความคิดและการรับรู้ของบุคคลก่อน โดยปกติเมื่อคนเราจะทางานเพิ่มขึ้นกว่าระดับปกติเขาจะคิดว่าเขาจะได้
อะไรจากการกระทานั้ น หรือการคาดคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเขาได้แสดงพฤติกรรมบางอย่างในกรณี ของ
การทางาน พนักงานจะเพิ่มความพยายามมากขึ้นเมื่อเขาคิดว่าการกระทานั้นนาไปสู่ผลลัพธ์บางประการที่เขา
มีค วามพึ งพอใจ เช่ น เมื่อ ท างานหนั กขึ้ น ผลการปิิ บั ติ งานของเขาอยู่ในเกณฑ์ ที่ ดี ขึ้ น ท าให้ เขาได้ รับ การ
พิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งและได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้น ค่าจ้างกับค่าตาแหน่งเป็นผลของการทางานหนักและ
เป็นรางวัลที่เขาต้องการเพราะทาให้เขารู้สึกว่าได้รับยกย่องจากผู้อื่นมากขึ้น แต่ถ้าเขาคิดว่าแม้เขาจะทางานหนักขึ้น
เท่าไหร่ก็ตามหัวหน้าของเขาไม่เคยสนใจดูแลยกย่อง เขาจึงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น
เขาไม่เห็นความจาเป็นของการทางานเพิ่มขึ้น ความรุนแรงของพฤติกรรมที่จะทางานขึ้นอยู่กับความคาดหวัง
ที่ จ ะกระท าตามความคาดหวั งนั้ น รวมถึ งความดึ งดู ด ใจของผลลั พ ธ์ที่ จ ะได้ รับ ซึ่ งมี เรื่อ งของการดึ งดู ด ใจ
การเชื่อมโยงรางวัลกับผลงาน การเชื่อมโยงระหว่างผลงานกับความพยายาม โดยทฤษฎีนี้จะเน้นเรื่องการจ่าย
และการให้รางวัลตอบแทนในเรื่องพฤติกรรมที่คาดหวังเอาไว้ต่อเรื่องผลงาน ผลรางวัลและผลลัพธ์ของความพึงพอใจ
ต่อเป้าหมายจะเป็นตัวกาหนดระดับของความพยายามของพนักงาน
ดังนั้ น Vroom จึงได้เสนอรูป แบบของความคาดหวังในการทางานที่เรียกว่า VIE Theory ซึ่งได้รับ
ความนิยมอย่างมากในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษย์ในการทางาน
V = valence หมายถึง ระดับความรุนแรงของความต้องการของบุคคลในเป้าหมายหรือรางวัล คือ
คุณค่า หรือความสาคัญของรางวัลที่บุคคลให้กับรางวัลนั้น
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I = instrument หมายถึง ความเป็นเครื่องมือของผลลัพธ์ (outcomes) หรือรางวัลระดับที่ 1 ที่จะนาไปสู่
ผลลัพธ์ที่ 2 เชื่อมโยงรางวัลกับผลงาน
E = expectancy ได้แก่ ความคาดหวังถึงความเป็นไปได้ของการได้ซึ่งผลลัพธ์หรือรางวัลที่ต้องการ
เมื่อแสดงพฤติกรรมบางอย่าง (การเชื่อมโยงระหว่างผลงานกับความพยายาม)
4. ทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการ
พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 (2526, หน้า 323) กล่าวถึง "ความต้องการ" ว่าหมายถึง
ความอยากได้ ใคร่ได้หรือประสงค์จะได้ และเมื่อเกิดความรู้สึกดังกล่าวจะทาให้ร่างกายเกิด การขาดสมดุล ย์
เนื่ องมาจากมีสิ่ งเร้ามากระตุ้น มีแรงขับ ภายในเกิดขึ้น ทาให้ ร่างกายไม่อาจอยู่นิ่งต้องพยายามดิ้นรน และ
แสวงหาเพื่อตอบสนองความต้องการนั้ น ๆ เมื่อร่างกายได้รับ ตอบสนองแล้ ว ร่างกายมนุษ ย์ก็กลั บสู่ ภ าวะ
สมดุลย์อีกครั้งหนึ่ง และก็จะเกิดความต้องการใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาทดแทนวนเวียนอยู่ไม่มีที่สิ้นสุด
ทฤษฎีความต้องการตามลาดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow’s Need Hierarchy)
มาสโลว์ (Maslow, 1954, pp. 35-47) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแบรนดีส์ ได้อธิบายถึงพฤติกรรม
ของมนุษย์ว่าเป็นผลมาจากการที่มนุษย์มีความต้องการ โดยความต้องการของมนุษย์จะแบ่งออกเป็นลาดับ 5 ขั้น
เริ่มจากระดับล่างไปถึงระดับสูง คือ
1. ความต้องการทางร่างกาย (physiological needs) เป็นความต้องการขั้นพื้น ฐานของมนุษย์เพื่อ
ความอยู่รอดของชีวิต เช่น ความต้องการในเรื่องอาหาร น้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่พักอาศัย รวมทั้งความ
ต้องการทางเพศ ซึ่งเป็นความสุขทางกายทั้งหมด
2. ความต้องการด้านความปลอดภัย (safety needs) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการป้องกันเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับร่างกาย ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงในหน้าที่การงาน
และผลประโยชน์พิเศษต่าง ๆ รวมทั้งสถานะทางสังคม
3. ความต้องการทางด้านสังคม (social needs) ความต้องการขั้นนี้จะเกี่ยวกับการต้องการความรัก
การอยู่ร่วมกันในสังคม การต้องการได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นและการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทางสังคม
4. ความต้ อ งการยอมรั บ นั บ ถื อ (esteem needs) เป็ น ความต้ อ งการและปรารถนาที่ จ ะได้ รั บ
การยอมรับนับถือจากบุคคลอื่น ในด้านการมีพลังเข้มแข็ง ความสาเร็จ ความสามารถและความมีอิสระเสรี และ
ความต้องการมีเกียรติชื่อเสียง มีฐานะที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น
5. ความต้องการสาเร็จในชีวิต (self-actualization needs) เป็นความต้องการระดับสูงสุดที่อยากให้เกิด
ความสาเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างตามความนึกคิดของตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นความสามารถในระดับที่มนุษย์พึงกระทาได้
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มาสโลว์ มีกรอบความคิดที่สาคัญของทฤษฎีนี้ 3 ประการ คือ
1. เมื่อความต้องการลาดับขั้นต่าได้รับการสนองตอบอย่างดีแล้ว บุคคลที่จะก้าวไปสู่ความต้องการ
ลาดับที่สูงขึ้นต่อไป
2. บุ ค คลเป็ น สิ่ งมี ชี วิต ที่ มี ค วามต้ อ งการ ความต้ องการมี อิท ธิพ ลหรือเป็ น เหตุ จู งใจต่ อ พฤติ กรรม
ความต้องการที่ยังไม่ได้รับ การสนองตอบเท่านั้นที่เป็นเหตุจูงใจ ส่วนความต้องการที่ได้รับการสนองตอบแล้ว
จะไม่เป็นเหตุจูงใจอีกต่อไป
3. ความต้องการของบุ คคลเป็ น ล าดับขั้นเรียงตามความส าคัญ จากความต้องการพื้น ฐานไปจนถึง
ความต้องการที่ซับซ้อน
ซามู แ อลสั น (Samuelson,1917 อ้ า งถึ ง กฤษณา ศั ก ดิ์ ศ รี , 2534, หน้ า 159) กล่ าวว่ า มนุ ษ ย์ นั้ น
เพียรพยายามทุกวิถีทางในอันที่จะให้บรรลุความต้องการทีละขั้น เมื่อความต้องการขั้นแรกได้รับการตอบสนองแล้ว
ความต้ องการขั้ น นั้ น ก็ จ ะลดความส าคัญ ลงจนหมดความส าคั ญ ไป ไม่เป็น แรงกระตุ้ นอี กต่ อไป แต่จ ะเกิ ด
ความสนใจและความต้องการสิ่งใหม่อีกต่อไป แต่ความต้องการขั้นต้น ๆ ที่ได้รับการตอบสนองไปเรียบร้อยแล้วนั้น
อาจกลับ มาเป็ น ความจาเป็ น หรื อความต้องการครั้งใหม่อีกได้ เมื่อการตอบสนองความต้องการครั้งแรกได้
สูญเสียหรือขาดหายไป และความต้องการที่เคยมีความสาคัญจะลดความสาคัญลง เมื่อมีความต้องการใหม่ ๆ
เข้ามาแทนที่ นอกจากนั้นแล้ว กิลเมอร์ (Gilmer) กล่าวว่า "มนุษย์มีความต้องการหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น
อาหาร อากาศ น้า ที่อยู่อาศัยรวมทั้งสิ่งอื่น ๆ ด้วย เช่น การยอมรับนับถือ สถานภาพ การเป็นเจ้าของ ฯลฯ
แต่อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปความต้องการเหล่านี้ยากที่จะได้รับการตอบสนองจนอิ่มและพอใจทั้ง ๆ ที่ก็ได้รับอยู่แล้ว"
ทุกวัน นี้ คนเราพยายามท างานก็เพื่ อจะสนองความต้องการของตน ทางานเพื่ อเงิน เพราะเงิน เป็ นสื่ อกลาง
ของการแลกเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ตามต้องการ แต่ถ้ามองให้ลึกลงไปแล้วการทางานไม่ใช่เพื่อเงินแต่อย่างเดียวเสมอไป
เศรษฐีมีเงินมหาศาลก็ยังทางานทั้ง ๆ ที่ทางานแล้วได้เงินเป็นค่าตอบแทนเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ การทางานเพื่อเงิน
เป็นเพียงเหตุผลประการหนึ่งเท่านั้น ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกมากที่คนต้องการได้รับจากการทางาน ซึ่งบางครั้งเงิน
ไม่สามารถซื้อความต้องการบางอย่างได้ เพราะความต้องการของมนุษย์มีอยู่ 3 ประการ (เสถียร เหลืองอร่าม,
2525, หน้า 10- 18 และนิพนธ์ คันธเสวี, 2528, หน้า 71)
1. ความต้องการทางด้านร่างกาย หรือความต้องการทางสรีระ (physical or physiological needs)
หรือความต้องการปฐมภูมิ (primary needs) หรือความต้องการทางด้านชีววิทยา (biological needs) หรือ
ความต้องการปฐมภูมิ (primary) เป็นความต้องการทางชีววิทยา หรือ ความต้องการทางกายภาพ เป็นความต้องการ
ขั้นพื้นฐานอันดับแรกหรือขั้นต่าสุดของมนุษย์ซึ่งจาเป็นในการดารงชีวิตเป็นความต้องการที่จาเป็นสาหรั บชีวิต
เป็ น ความต้องการเพื่อการดารงชีวิตอยู่ ของมนุษย์ เพื่อการมีชีวิตอยู่ เป็นความต้องการที่มีมาตั้งแต่กาเนิด
ในฐานะที่เป็นอินทรีย์ทางกายภาพ เป็นแรงขับ (drive) ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เป็นแรงขับดันทางกายภาพ
เป็ น ความต้อ งการที่ เกิ ดขึ้ น ตามธรรมชาติ เป็ น ปรากิการณ์ ท างธรรมชาติ ของสิ่ งมี ชีวิต เพื่ อ ความอยู่รอด
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จึงเป็นความต้องการพื้นฐานที่จะขาดเสียมิได้ ความต้องการชนิดนี้หากไม่ได้รับการตอบสนองจะมีความรู้สึก
ตึงเครียดอยู่ตลอดเวลา และมีความกระวนกระวาย เช่น ความต้องการอากาศหายใจ อาหาร ความอบอุ่น น้า
ยารักษาโรค อุณหภูมิที่เหมาะสม เครื่องนุ่งห่ม การเคลื่อนไหวทางร่างกาย การขับถ่าย ความต้องการเรื่องเพศ
การพักผ่อนนอนหลับ ที่อยู่อาศัย ถ้าขาดความต้องการประเภทนี้เพียงประการใดประการหนึ่งชีวิตจะต้อง
มีอันเป็นไป เพราะความต้องการนี้เป็นสิ่งจาเป็นมากสาหรับมนุ ษย์ทุกคนจะขาดเสียมิได้ การแสวงหาสิ่งต่าง ๆ
มาเพื่อตอบสนองความต้องการในทางกายของมนุษย์นี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสังคม วัฒนธรรม การฝึกอบรม
สิ่งแวดล้อม ศาสนา เศรษฐกิจ ฯลฯ
2. ความต้องการทางด้านจิตใจ หรือ ความต้องการในระดับสูง หรือ ความต้องการทางด้านจิตวิทยา
หรือความต้องการทุติยภูมิ หรือความต้องการที่เกิดใหม่ (psychological needs or secondary needs or
acquired needs) เป็นความต้องการที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายหลัง หลังจากความต้องการทางร่างกายได้รับการ
ตอบสนองแล้ว บางครั้งจึงเรียกความต้องการทางจิตใจว่า "ความต้องการที่เกิ ดขึ้นใหม่" (acquired needs)
เพราะเป็น ความต้องการที่เกิดจากความรู้ และการเรียนรู้ประสบการณ์ การสนองตอบต่าง ๆ ก็เพื่อให้ เกิด
ความพึงพอใจ เป็ น แรงขับ (drive) ชนิ ดหนึ่งที่ ไม่ห ยุดอยู่กับ ที่ (dynamic) ไม่มีรากฐานจากความต้องการ
ทางร่างกาย แต่อาศัยกลไกทางสมองที่สั่งสมจากประสบการณ์ สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแต่ละ
บุคคลอาจเหมือนกันหรือต่างกันได้ เนื่องจากแต่ละคนมีระดับความต้องการแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้
และประสบการณ์ ความต้องการทางจิตใจเป็นความต้องการที่สลับซับซ้อน และมีความแตกต่างกันมากระหว่างบุคคล
3. ความต้องการทางสั งคม เป็ น ความต้อ งการทางจิตใจนั่น เอง แต่ เน้น หนั กในด้านความต้องการ
ที่จะดารงชีวิตให้เป็นที่ยอมรับนับถือของคนอื่น หรือมีความเป็นอยู่ดีกว่าบุคคลอื่น เช่น ต้องการความปลอดภัย
ต้องการได้รับการยกย่องนับถือ ต้องการความยอมรับในสังคม ต้องการความก้าวหน้า เป็นต้น ตามธรรมชาติ
แล้วมนุษย์มีความต้องการมากมายหลายอย่าง จนไม่มีขอบเขตจากัด ซึ่งทั้งความต้องการที่เกิดจากความคิดคานึง
หรื อ ความต้ อ งการด้ านจิ ต ใจ หรื อ ความต้ องการทางกาย ซึ่ งเป็ น ความต้ อ งการที่ ข าดมิ ได้ และในบรรดา
ความต้ อ งการต่ า ง ๆ ของมนุ ษ ย์ นั้ น ยากที่ จ ะได้ รั บ การสนองตอบจนเป็ น ที่ พ อใจ เพราะเป็ น เรื่ อ งของ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ทฤษฎี ERG ของ Alderfer’s Existence Relatedness-Growth Theory)
ทฤษฎี ERG ของ Alderfer เป็ น ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งเขาได้
ปรับปรุงจากลาดับความต้องการตามแนวคิดของมาสโลว์ เหลือเพียงความต้องการ 3 ระดับ แต่ไม่คานึงถึง
ขั้นความต้องการว่า ความต้องการใดเกิดขึ้นก่อนหรือหลัง และความต้องการหลาย ๆ อย่างอาจเกิดขึ้นพร้อมกันได้
ความต้ อ งการตามทฤษฎี ERG จะมี น้ อ ยกว่ าความต้ อ งการตามล าดั บ ขั้ น ของมาสโลว์ โดยแบ่ งออกเป็ น
3 ประการ (อ้างถึงใน ปิยะนาถ สรวิสูตร, 2552, หน้า 22) ดังนี้
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1. ความต้องการเพื่อความอยู่รอด (existence needs) เป็นความต้องการพื้นฐานของร่างกายเพื่อให้
มนุษย์ดารงชีวิตอยู่ได้ เช่น ความต้องการอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เป็นต้น เป็นความต้องการ
ในระดับต่าสุดและมีลักษณะเป็นรูปธรรมสูงสุด ประกอบด้วยความต้องการทางร่างกายบวกด้วยความต้องการ
ความปลอดภัยและความมั่น คงตามทฤษฎีของมาสโลว์ ผู้บริหารสามารถตอบสนองความต้องการในด้านนี้
ได้ด้วยการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีสวัสดิการที่ดี มีเงินโบนัส รวมถึงทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกมั่นคง
ปลอดภัยจากการทางาน ได้รับความยุติธรรม มีการทาสัญญาว่าจ้างการทางาน เป็นต้น
2. ความต้องการมีสัมพันธภาพ (relatedness needs) เป็นความต้องการที่จะให้และได้รับไมตรีจิต
จากบุ ค คลที่ แ วดล้ อ ม เป็ น ความต้ อ งการที่ มี ลั ก ษณะเป็ น รู ป ธรรมน้ อ ยลง ประกอบด้ ว ยความต้ อ งการ
ความผูกพันหรือการยอมรับ (ความต้องการทางสังคม) ตามทฤษฎีของมาสโลว์ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากร
ในองค์การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลภายนอกด้วย เช่น การจัดกิจกรรม
ที่ทาให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้นาและผู้ตาม เป็นต้น
3. ความต้องการความเจริญก้าวหน้า (growth needs) เป็นความต้องการในระดับสูงสุดของบุคคล
ซึ่งมีความเป็นรูปธรรมต่าสุดประกอบด้วยความต้องการการยกย่องบวกด้วยความต้องการประสบความสาเร็จ
ในชี วิ ต ตามทฤษฎี ข องมาสโลว์ ผู้ บ ริ ห ารควรสนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานพั ฒ นาตนเองให้ เจริ ญ ก้ า วหน้ า ด้ ว ย
การพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง หรือมอบหมายให้รับผิดชอบต่องานกว้างขึ้น โดยมีหน้าที่การงานสูงขึ้น
อันเป็นโอกาสที่พนักงานจะก้าวไปสู่ความสาเร็จ
7. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์
ความหมายของคาว่าภาพลักษณ์
คาว่า ภาพลั กษณ์ เดิมใช้คาว่า ภาพพจน์ มาจากคาภาษาอังกฤษว่า image ซึ่งแปลว่า จินตภาพ
ซึ่งคาว่าภาพพจน์นั้น พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบัญญัติศัพท์
ภาษาไทย ได้ ก ล่ า วว่ า น่ า จะมี ค วามหมายตรงกั บ ค าว่ า figure of speed มากกว่ า อย่ างไรก็ ต าม ค าว่ า
จินตภาพไม่นิยมแพร่หลาย ต่อมาคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติคาว่ า ภาพลักษณ์
มาใช้แทนที่ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการศึกษาในครั้งนี้ จึงใช้คาว่า “ภาพลักษณ์”
วิรัช ลภิรัตนกุล (2540, หน้า 80) ได้สรุปความหมายของภาพลักษณ์ไว้ดังนี้ ภาพลักษณ์ “Image”
ในด้านวิชาการประชาสัมพันธ์ หมายถึง ภาพลักษณ์ในใจ (mental picture) ของคนเรา อาจจะเป็นภาพที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิต หรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ได้ เช่น ภาพที่มีต่อบุคคล (person) องค์การ (organization) สถาบัน (institution) ฯลฯ และภาพดังกล่าว อาจจะเป็นภาพที่สิ่งเหล่านั้น กล่าวคือ บุคคล องค์การ สถาบัน ฯลฯ หรือสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง สร้างให้เกิดขึ้นแก่จติ ใจเราหรืออาจเป็นภาพที่เรานึกสร้างเองก็ได้
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Philip Lesty (1997) ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ที่มีชื่อเสี ยงอีกผู้หนึ่งได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
คาว่าภาพลักษณ์ว่า หมายถึง ความประทับใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีต่ อองค์กร สถาบัน บุคคล กลุ่มบุคคล
ซึ่งความประทับใจดังกล่าวมีรากฐานมาจากผลกระทบระหว่างบุคคลกับสิ่งนั้น ๆ
Walter Barlow & Claude Robinson, n.d. (อ้างถึงใน วรทัย ราวินิจ, 2549 หน้า 26) ได้ให้ทัศนะ
เกี่ยวกับ คาว่า ภาพลั กษณ์ ไว้ ว่า ภาพลั กษณ์ หมายถึงภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจ ซึ่งบุคคลมีความรู้สึ กนึกคิดต่ อ
องค์กร ภาพในใจดังกล่า วของบุ คคลนั้ น ๆ อาจได้มาจากประสบการณ์ ทางตรง (direct experience) และ
ประสบการณ์ทางอ้อม (indirect experience) ของตนเอง
วิรัช ลภิรัตนกุล (2540, หน้า 81) ได้กล่าวว่า ภาพลักษณ์ (image) มีความสาคัญต่อการประชาสัมพันธ์
มาก เนื่องจากการประชาสัมพันธ์เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ และเป็นงานที่มีส่วนเสริมสร้างภาพลักษณ์
ของหน่ วยงาน สถาบั น หรือองค์กร ให้ มีภ าพลั กษณ์ ที่ดี (good image) ต่อความรู้สึ กนึกคิดของประชาชน
เพื่อผลแห่งชื่อเสียง ความเชื่อศรัทธาจากประชาชนที่มีต่อองค์กรหรือสถาบัน
คาว่าภาพลักษณ์ จึงหมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในใจ (mental picture) ของคนเราอาจเป็นภาพที่มี ต่อ
สิ่ งมี ชี วิ ต หรื อ ไม่ มี ก็ ได้ เช่ น ภาพที่ มี ต่ อ บุ ค คล (person) องค์ กร (organization) ฯลฯ และภาพดั งกล่ า วนี้
อาจจะเป็นภาพที่สิ่งเหล่านั้น กล่าวคือบุคคล องค์กร ฯลฯ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งสร้างให้เกิดขึ้นแก่จิตใจเรา หรืออาจ
เป็นภาพที่เรานึกสร้างเองก็ได้
Kotler (2000, p. 533) ปรมาจารย์ ด้ า นการตลาดอธิบ ายถึ งค า ภาพลั ก ษณ์ ว่ า เป็ น องค์ รวมของ
ความเชื่อ ความคิด และความประทับใจที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งทัศนคติและการกระทาใด ๆ ที่คนเรามีต่อ
สิ่งนั้นจะมีความเกี่ยวพันอย่างสูงกับภาพลักษณ์ของสิ่งนั้น ๆ
Jefkins (1993, pp. 21-22) นักประชาสัมพันธ์ชาวอังกฤษ ได้อธิบายภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจไว้ว่า
ภาพลักษณ์ของบริษัทหรือภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจ (corporate image) คือ ภาพขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง
ซึ่งหมายรวมทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับองค์กรที่ประชาชนรู้จักเข้าใจ และได้มีประสบการณ์ในการสร้างภาพลักษณ์
ขององค์ ก รนั้ น ส่ ว นหนึ่ ง กระท าได้ โ ดยอาศั ย การน าเสนออั ต ลั ก ษณ์ ข ององค์ ก ร (Corporate Identity)
ซึ่งปรากิแก่สายตาคนทั่วไปได้ง่าย เช่น สัญลักษณ์ เครื่องแบบ ฯลฯ
Anderson & Rubin (1986) กล่าวว่า ภาพลักษณ์เป็นการรับรู้ของผู้ บริโภคเกี่ยวกับองค์กรทั้งหมด
โดยองค์กรก็เปรียบเสมือนคน ซึ่งย่อมจะมีบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ต่างกัน
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องค์ประกอบของภาพลักษณ์
Kenneth E. Boulding, 1989, p. 52 ได้กล่าวถึง “ภาพลักษณ์ ” ว่าเป็นความรู้สึกของคนเราที่มีต่อ
สิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะความรู้สึกนั้นเป็นความรู้ที่เราสร้ างขึ้นมาเอง (subjective knowledge) ซึ่งประกอบไปด้วย
“ข้อเท็จจริง” คุณค่าที่เราเป็นผู้ให้รวมอยู่ Boulding เสนอว่าบุคคลแต่ละคนจะเก็บสะสมความรู้ เชิงอัตวิสัย
(subjective knowledge) เป็ นการสะสมเกี่ยวกับสิ่งในโลกรอบ ๆ ตัวเราที่ได้ประสบความรู้เชิงอัตวิสัยของ
บุคคลเหล่านี้เป็นที่รวมของสิ่งต่า ง ๆ ที่เราเชื่อว่าเป็นจริงเสมอ เนื่องจากเราไม่สามารถที่จะรับรู้และทาความ
เข้ าใจกั บ สิ่ งต่ า ง ๆ นั้ น ได้ อ ย่ างถี่ ถ้ ว นเสมอไป เรามั ก จะได้ เฉพาะภาพบางส่ ว นหรือ ลั ก ษณะกว้ าง ๆ ของ
สิ่งเหล่านั้นซึ่งจะเป็นภาพที่ไม่แน่นอน ความรู้เชิงอัตวิสัยนี้จะประกอบเป็นภาพลักษณ์ของเราที่มีอยู่ในโลก และ
พฤติกรรมของเราก็จะขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์ที่มีอยู่ในสมองด้วย
ภาพลักษณ์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตใจโดยตรง เพราะเราไม่ได้มีประสบการณ์โดยตรงกับสิ่งแวดล้อม
ที่เราได้สัมผัสมา แต่เราก็ยังได้รับประสบการณ์จากทางอื่นอีก ซึ่งเราต้องอาศัยการตีความหมายสาหรับตัวเองเสมอ
ภาพลักษณ์จึงเป็นการทดแทนความหมาย เชิงอัตวิสัย (subjective representation) ของสิ่งต่าง ๆ ที่เรารับรู้มา
เป็ น ความรู้สึ กเชิงตีความหมาย (interpreted sensation) หรือความประทั บใจในภาพที่ปรากิ (appearance) ความคล้ายคลึงหรือความหมายของการรับรู้ (perception) กระบวนการของการรับรู้อย่า งเลือกสรร
ตีค วาม และให้ ค วามหมายต่ อ สิ่ งต่า ง ๆ เหล่ า นั้ น นั้ น คื อ กระบวนการก่ อ จิน ตภาพ (process of image)
ซึ่งมักจะมีความสาคัญยิ่งต่อการรับรู้ในสิ่งที่ไม่มีความหมายแน่นอนชัดเจนในตัวของมันเอง
1. องค์ประกอบเชิงการรับรู้ (perceptual component) เป็นสิ่งที่บุคคลได้รับจากการสังเกต
โดยตรง การสั งเกตจะน าไปสู่ ก ารรั บ รู้ (cures) ซึ่ งอาจจะเป็ น บุ ค คล สถานที่ เหตุ ก ารณ์ ความคิ ด หรื อ
วัตถุสิ่งของต่าง ๆ เราจะได้ภาพต่าง ๆ ผ่านจากการรับรู้นี้
2. องค์ ป ระกอบเชิ ง ความรู้ (cognitive component) ได้ แ ก่ ภาพลั ก ษณ์ ที่ เป็ น ความรู้
เกี่ยวกับลักษณะประเภทความแตกต่างของสิ่งต่าง ๆ ที่ได้จากการสังเกตสิ่งที่ถูกรับรู้
3. องค์ ป ระกอบเชิ ง ความรู้ สึ ก (affective component) ได้ แ ก่ ภาพลั ก ษณ์ ข องบุ ค คล
ที่เกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวพันกับความรู้สึกยอมรับหรือไม่ยอมรับ ชอบหรือไม่ชอบ
4. องค์ประกอบเชิงการกระทา (cognitive component) เป็นภาพลักษณ์ที่เกี่ยวกับความมุ่งหมาย
หรือเจตนาที่จะเป็นแนวทางปิิบัติตอบโต้สิ่งเร้านั้น อันเป็นผลปิิบัติสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบความรู้และ
ความรู้สึก
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ประเภทของภาพลักษณ์
Frank Jefkins, n.d. (อ้างถึงใน ชูเกียรติ วงศ์เทพเตียน, 2548, หน้า 75-81) ได้จาแนกประเภทของ
ภาพลักษณ์ไว้ดังนี้
1. ภาพลักษณ์ซ้อน (multiple image) เป็นภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ในสายตาของประชาชน
หรือเป็ น ภาพลักษณ์ ที่ตัว แทนขององค์กรหรือสถาบันต่า ง ๆ ได้ทาให้ เกิดขึ้น เช่ น พริตตี้เกิร์ล (pretty girl)
ที่ทาให้ภาพลักษณ์ของบริษัทสินค้าหรือบริการที่ว่าจ้างมีความแตกต่างกันออกไปในสายตาของประชาชน เป็นต้น
2. ภาพลั ก ษณ์ ปั จ จุ บั น (current image) เป็ น ภาพลั ก ษณ์ ปั จ จุ บั น ที่ ก ลุ่ ม ชนมี ค วามคิ ด
เป็นเป็นไปในทางเดียวกัน เช่น ภาพลักษณ์ของนักการเมืองที่เป็นบุคคลที่เป็นบุคคลที่ไม่สุจริตในสายตาของคน
3. ภาพลั ก ษณ์ ก ระจกเงา (mirror image) เป็ น ภาพลั ก ษณ์ ที่ เปรี ย บเสมื อ นกระจกเงา
ที่สะท้อนภาพของผู้ส่งออกมา แต่อาจจะเป็นลักษณะใดก็ได้ตามความคิดของบุคคลนั้นที่ส่องกระจกอยู่อาจจะ
ถูกต้องหรือไม่ก็ได้ แต่ขึ้นอยู่กับความนึกคิดของตนเอง
4. ภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนา (wish image) เป็นภาพลักษณ์ที่ฝ่ายบริหารขององค์กรต้องการ
ให้เกิดขึ้นกับองค์กรของตนเอง
5. ภาพลักษณ์สูงสุดที่ทาได้ (optimum image) เป็นภาพลักษณ์ที่ต้องตระหนักถึงความเป็น
จริงและความเข้าใจ แต่การที่จะได้ภาพลักษณ์แบบนี้ย่อมจะมีอุปสรรคหลายอย่า ง ไม่ว่าการรับรู้ของผู้รับสาร
อุปสรรคของการใช้สื่อต่าง ๆ จนไม่สามารถทาให้การกาหนดภาพลักษณ์ที่ต้องการได้ตามความเป็นจริง
6. ภาพลั ก ษณ์ ที่ ถูก ต้ อ งและไม่ ถูก ต้ อ ง (correct and incorrect image) เป็ น ภาพลั ก ษณ์
ที่เกิด ขึ้น ไม่ ตรงกั บ ความเป็ น จริ ง หรื อตามเหตุ การณ์ ที่ เป็ นอยู่ จึงจาเป็ น ต้อ งแก้ไขให้ ถูก ต้อ งให้ ก ลายเป็ น
ภาพลักษณ์ที่เป็นจริง
7. ภาพลักษณ์สินค้าและบริการ product and service image) เป็นภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับตัวสินค้ าและการบริก าร และภาพลักษณ์นี้เป็น ภาพลักษณ์ที่เกี่ยวพันกับองค์กรด้ วย เพราะว่าถ้า
ภาพลักษณ์ขององค์กรไม่ดีก็จะทาให้ภาพลักษณ์ของตัวสินค้าและการบริการไม่ดีไปด้วย
8. ภาพลักษณ์ตราสินค้า (brand image) เป็นภาพลักษณ์คล้ายกับตัวสินค้าแต่ ภาพลักษณ์นี้
เป็นภาพลักษณ์ของ ตราสินค้า หรือ logo
9. ภาพลักษณ์องค์กร (corporate image) เป็นภาพลักษณ์ขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง โดยเน้น
ที่ภาพรวมขององค์กรนั้น
10. ภาพลั ก ษณ์ ส ถาบั น (institution image) คล้ า ยกั บ ภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก ร แต่ มุ่ ง เน้ น ที่
ตัวสถาบันหรือตัวองค์กรโดยตรง โดยที่ไม่ได้มุ่งเน้นทางด้านธุรกิจหรือการค้า
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Kotler, 2000, p. 296 ได้ ก ล่ า วถึ งภาพลั ก ษณ์ ในบริบ ทของการตลาด ไว้ ว่ า ภาพลั ก ษณ์ (image)
เป็นวิถีที่ประชาชนรับรู้ เกี่ยวกับบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทและภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากปัจจัย
หลายประการภายใต้ การควบคุมของธุรกิจ เมื่อพิ จารณาภาพลักษณ์ ที่ องค์การธุรกิจจะสามารถน ามาเป็ น
องค์ ป ระกอบทางการบริ ห ารจั ด การได้ แ ล้ ว อาจจ ากั ด ขอบเขตประเภทของภาพลั ก ษณ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การส่งเสริมการตลาดให้ชัดเจน
อนึ่ ง ภาพลั ก ษณ์ ข ององค์ ก รที่ สั งคมต้ อ งการในความเห็ น ของ ดร.อ านวย วี ร วรรณ นั ก วิ ช าการ
ซึ่งมีประสบการณ์ทางานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ระบุไว้ดังนี้ (อานวย วีรวรรณ, 2540 อ้างถึงใน พรทิพย์
พิมลสินธุ์, 2540, หน้า 107-108)
1. เป็นองค์กรที่เจริญก้าวหน้าทันโลก
2. มีบริการและสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
3. มีระบบบริหารและฝ่ายจัดการที่สูงด้วยประสิทธิภาพ
4. ทาคุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ส่วนรวม
5. ปิิบัติงานภายในกรอบกฎหมายของบ้านเมือง
6. มีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูง
ภาพลักษณ์ขององค์กรนั้นเกิดขึ้นได้ 2 ทางคือ
1. ภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ คือ การปล่อยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมที่มากระทบ
ซึ่งภาพที่ออกมาอาจจะผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง เพราะอิทธิพลของทัศนคติในแต่ละสังคมที่ไม่ เหมือนกัน
เช่ น พริ ต ตี้ เกิ ร์ ล (pretty girl) ที่ แต่ งกายตามนโยบายของบริษั ท บางสิ น ค้ า ให้ แ ต่ งกายในลั ก ษณะที่ สั้ น
ดูในเชิงโป๊หรือเซ็กซี่ แต่การที่ผู้คนส่วนใหญ่มองและตัดสินว่า พริตตี้ เกิร์ล (pretty girl) แต่งตัวโป๊ ไม่รู้สึกอาย
หรือหวงตัว นั่นคือ ภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั่นเอง
2. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่ ง ก็คือ การใช้กระบวนการในการสร้างภาพพจน์ให้เกิด
ภาพที่เขาต้องการให้ เกิดออกมา ไม่ว่าจะเป็นภาพจริง หรือภาพลวงก็ตามแต่ไม่ว่าภาพพจน์จะเกิดขึ้นเองโดย
ธรรมชาติ หรือเกิดจากการปรุงแต่งก็ตามภาพลักษณ์ขององค์กร อาจแยกได้เป็นสองส่วนคือ
ส่ ว นที่ 1 เป็ น กิ จ กรรม คื อ ส่ ว นที่ ไม่ มี ชี วิ ต จิ ต ใจขององค์ ก ร ได้ แ ก่ เรื่ อ งที่ เกี่ ย วกั บ การ
ประกอบการต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับบุคคล
ส่วนที่ 2 เป็นเรื่องของตัวบุคคล ซึ่งหมายถึง ส่วนที่ทาให้องค์กรมีชีวิตจิตใจนั่นเอง
ถ้ า เปรี ย บเที ย บกั บ คน ส่ ว นที่ 1 ก็ เปรีย บเสมื อ นกั บ ร่ า งกาย ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยอวั ย วะ
32 ประการ ส่วนที่ 2 ก็คอื ส่วนที่เป็นจิตใจซึ่งทาหน้าที่ควบคุมสั่งการให้ส่วนที่หนึ่ง คือ ร่างกายแสดงพฤติกรรม
ออกมา ส่วนที่เป็นกิจกรรมเป็นส่วนที่อาจมีภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรืออาจปรุงแต่งให้ชัดเจนขึ้น
ได้ ง่ า ย ขึ้ น อยู่ กั บ การบงการของส่ ว นที่ 2 คื อ คนซึ่ งเป็ น ผู้ ป รุ ง แต่ ง หรื อ ผู้ ก ากั บ น้ าหนั ก ของความส าคั ญ
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ที่จะทาให้ภาพลักษณ์ขององค์กรออกมาเป็นอย่างไร จึงขึ้นอยู่กับส่วนที่เป็นตัวบุคคล เพราะนอกจากคนจะเป็น
ตัวกาหนดบทบาทขององค์กร ในส่วนที่เป็นกิจกรรมให้แสดงภาพพจน์ออกมาในรูปใดแล้ว ข้อเท็จจริงประการหนึ่ง
ก็คือ บุคลิกของผู้บริหารระดับสูงจะถู กมองว่าเป็นบุคลิกภาพหรือภาพลักษณ์ขององค์ กรอีกด้วย โดยเฉพาะ
องค์ ก รขนาดใหญ่ แต่ ในเวลาเดี ย วกั น ก็ ไม่ได้ ห มายความว่า บุ ค ลิ ก ของพนั ก งานทุ กคนในองค์ก รจะไม่ ได้
เป็ นตัวแทนของภาพลักษณ์ ด้ วย แต่เนื่องจากผู้ บริหารระดับสูงเป็นที่รู้จักในวงสังคมมากกว่าและข่า วคราว
ออกไปมากกว่า สังคมจึงให้ความสนใจกับบทบาทของผู้บริหารระดับสูงในฐานะผู้ชี้นาขององค์กรมากเป็นพิเศษ
อย่ างไรก็ต ามในภาคปิิ บั ติ จ ริ ง ๆ แล้ ว สั งคมไทยมั กให้ ค วามส าคั ญ แก่ บุ คคลมากเป็ น พิ เศษ ถึงกั บ เคยมี
ผู้เปรียบเปรยเอาไว้ว่า “ค่าของคน อยู่ที่ว่าเป็นคนของใคร”
นอกจากภาพลักษณ์ของผู้ บริหารระดับสูง จะมีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรแล้ ว ในทุกอาชีพเองก็มี
ภาพลักษณ์ของตัวบุคคลและอาชีพ ซึ่งภาพลักษณ์ของบุคคล โดยเฉพาะผู้ที่มีอาชีพในการแสดง นักร้อง ดารา
ภาพยนตร์ นั ก การเมือง รวมทั้ งอาชีพ อื่น ๆ ด้ ว ย เช่ น ดาราภาพยนตร์นักร้ อง ต้ องประพฤติดี แต่ งกายดี
ถ้าปรากิว่า มีชู้ ขายตัว ลักขโมยของคนอื่น ชอบอิจฉาริษยา ไม่เคยทาบุญหรือร่วมในกิจการสาธารณกุศลแล้ว
ประชาชนจะรู้สึกรังเกียจและไม่นิยมและนักแสดงก็จะหมดอาชีพไปในที่สุด
ภาพลักษณ์มีความสาคัญเป็นอย่างมากต่อองค์กรหรือสถาบันในสังคม เพราะการอยู่รอดขององค์กรนั้น
ขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์ หากมีภาพลักษณ์องค์กรที่ดี ประชาชนก็จะเกิดความเลื่อมใสศรัทธา ไว้วางใจ ต่อองค์กรนั้น ๆ
นอกจากนี้การจัดกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยนั้น ก็ถือว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน เพราะกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นนั้นเป็นกิจ กรรมที่ดีแก่
ชุมชนและประชาชน เช่น กิจกรรมบริการตรวจสุขภาพ กิจกรรมรักษาสิ่ งแวดล้ อม กิจกรรมมอบอุปกรณ์
การเรียน กิจกรรมเหล่านี้ทาให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ และสามารถทาให้คนจดจาได้ว่ามหาวิทยาลัย
เข้าไปให้บริการ เข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ทาให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อมหาวิทยาลัย และเป็น
การสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างยั่งยืน
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8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการเปิดรับข่าวสาร
พรศิริ สุขสวัสดิ์ (2553) ศึกษาเรื่อง สื่อประชาสัมพันธ์ภายในที่มีผลต่อการรับรู้ข่าวสารของบุคลากร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยเก็บข้อมูลจากบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 400 คน ผลการวิจัย
พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคาแหงที่มีอายุ 25 – 35 ปี มีการรับรู้ข่าวสารมากกว่าบุคลากรที่มีอายุต่ากว่า
25 ปี ซึ่งพฤติกรรมการใช้สื่อประชาสั มพั นธ์ภ ายในของบุคลากรมหาวิทยาลั ยรามคาแหง มีผ ลต่อการรับรู้
ข่าวสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคาแหง กล่าวคือ บุคลากรที่ติดตามโทรทัศน์ภายใน (RU-ITV) ช่วงเวลา
08.01 – 10.00 น. มีการรับรู้ข่าวสารมากกว่าบุคลากรที่ติดตามโทรทัศน์ภายใน (RU-ITV) ช่วงเวลา 10.01 –
12.00 น. ช่วงเวลา 14.01 – 16.00 น. และบุคลากรที่ติดตามสื่อสิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง ช่วงเวลา
10.01 – 12.00 น. มีการรับรู้ข่าวสารมากกว่าบุคลากรที่ติดตามสื่อสิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง ช่วงเวลา
08.01 – 10.00 น. และช่วงเวลา 14.01 – 16.00 น. โดยบุคลากรที่สนใจการพาดหัวข่าวจากข่าวมหาวิทยาลัย
รามคาแหง มีการรับรู้ข่าวสารมากกว่าบุคลากรที่สนใจบทบรรณาธิการ และเนื้อหาข่าวจากข่าวมหาวิทยาลัย
รามคาแหง และปัญหาในการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยไม่มีผลต่อการรับรู้ข่าวสารของบุคลากร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อังคณา คุ้มไทย (2553) ศึกษาเรื่อง การเปิดรับสื่อและความพึงพอใจสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของ
พนักงานบริษัทโทรคมนาคม โดยเก็บข้อมูลจาก พนักงานกลุ่มบริษัทสามารถ จานวน 400 คน ผลการวิจัย
พบว่า ลักษณะประชากรมีผลต่อการเปิดรับสื่อและพึงพอใจสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับ
สื่อประชาสัม พัน ธ์ภ ายในของพนั กงาน พบว่า ส่ ว นใหญ่ พ นักงานจะเปิดรับจดหมายภายในหน่ว ยงานทาง
e-mail โดยใช้โปรแกรม Lotus Note และเปิดรับข่าวสารจากเว็บไซต์ www.samartnews.com เพื่อทราบ
ข่าวสารของบริษัท พนักงานส่วนใหญ่เปิดรับสื่ อประเภทสื่อสิงพิมพ์โดยจะเลือกรูปแบบที่มีสีสันดึงดูดสายตา
และการเปิดรับสื่อเว็บไซต์โดยจะเลือกในรูปแบบที่หลากหลาย ส่วนเนื้อหาในการเลือกเปิดรับสื่อสิ่งพิมพ์เพราะ
ความสั้น กระชับของข้อมูล เลือกเปิดฟังรายการเสียงตามสาย home smart home เพราะเนื้อหาที่ให้ความ
บันเทิง และสื่อประชาสัมพันธ์ภ ายในที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดคือ เว็ยไซต์ www.samartnews.com,
internet mail และบอร์ดประชาสัมพันธ์
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านความต้องการ
เมธาวี กัลวทานนท์ (2552) ศึกษาเรื่อง การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของพนักงาน
บริษัททีโอที จากัด (มหาชน) โดยเก็บข้อมูลจากพนักงานบริษัททีโอที จานวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า การ
เปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยจะเปิดรับสื่ออื่น ๆ (บอร์ดประชาสัมพันธ์)
สู ง สุ ด ในส่ ว นของสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก ารเปิ ด รั บ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ประเภทโปสเตอร์ ม ากที่ สุ ด สื่ อ
วิทยุกระจายเสียงหรือเสียงตามสายมีการเปิดรับรายการคุยข่าวเช้านี้มากที่สุด ส่วนสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
ประเภทเว็บไซต์ภายใน (intranet) เพื่อรับข้อมูลข่าวสารผ่านจดหมายอิเ ล็กทรอนิกส์ (e-mail) มากที่สุด กลุ่ม
ตัวอย่างมีความต้องการข้อมูลอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่มีความต้องการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการ/
สิทธิประโยชน์และผลประโยชน์ต่าง ๆ มากที่สุด และลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันจะมีการเปิดรับ
สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง (เสียงตามสาย) สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออื่น ๆ แตกต่างกัน และมีความต้องการข้อมูลข่าวสารประเด็นเกี่ยวกับการปิิบัติงาน ประเด็นสวัสดิการ/
สิทธิประโยชน์และผลประโยชน์ต่าง ๆ ประเด็นการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ และข้อมูลข่าวสารภายนอก
เกี่ยวกับองค์กรแตกต่างกัน

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
จานวนทั้งสิ้น 200 คน แบ่งสัดส่วนตามจานวนบุคลากรและนักศึกษาของแต่ละหน่วยงาน โดยการกาหนด
จ านวนประชากรกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใช้ ก ารก าหนดขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ค วาม
คลาดเคลื่อน 5% ซึ่งมีขนาดตัวอย่างทั้งหมด 200 ตัวอย่าง

2. เนื้อหาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา รูปแบบการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อนาไปพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ภายในให้มีประสิทธิภาพ บุคลากรและนักศึกษาสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้ดัดแปลงจากแบบสอบถามที่มีผู้ส ร้างมาแล้ว รวมทั้งได้ปรึกษา
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ อภิ ชัจ พุ กสวัส ดิ์ อาจารย์ ช าตรี บั ว คลี่ อาจารย์รัตนา ทิ ม เมื อง และอาจารย์
สรวลสรรค์ พจนอารี อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จนได้แนวทาง
ในการสร้ างเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ผู้ วิ จั ย ต้ อ งการศึ ก ษา ซึ่ งเป็ น
แบบสอบถามปลายเปิ ด และแบบสอบถามปลายปิ ด (open and close-end questionnaire)
ซึง่ แบบสอบถามได้ดัดแปลงมาจากแบบสอบถามเรื่อง สื่อประชาสัมพันธ์ภายในที่มีผลต่อการรับรู้ข่าวสาร
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคาแหง (พรศิริ สุขสวัสดิ์, 2553) การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและ
ความต้องการข้อมูลข่าวสารของ TOT (เมธาวี กัลวทานนท์, 2552) และการเปิดรับสื่อและความพึงพอใจ
สื่อประชาสัมพันธ์ภายในของพนักงานบริษัทโทรคมนาคม (อังคณา คุ้มไทย, 2553) โดยแบ่งโครงสร้าง
คาถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อคาถามมีลักษณะเป็นปลาย
ปิด แบบหลายตัวเลือก (multiple choice) ประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ สังกัด
และระยะเวลาการทางานที่มหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 การรับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลด้านการรับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ข้อคาถามมีลักษณะเป็นปลายปิด และมีข้อเสนอแนะ จานวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 3 รูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อมูลรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ ข้อคาถามมีลักษณะปลายปิด และมีข้อเสนอแนะ จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 4 ความต้องการของสื่อการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เป็ น รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการของสื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ภ ายใน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ข้อคาถามมีลักษณะเป็นปลายปิด และมีข้อเสนอแนะ มาตรฐาน
ข้อคาถามแบบประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับ
5 หมายถึง มีความต้องการมากที่สุด
4 หมายถึง มีความต้องการมาก
3 หมายถึง มีความต้องการปานกลาง
2 หมายถึง มีความต้องการ
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็น

วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิ จัยกาหนดกลุ่มตัวอย่างไว้จานวน 200 คน เป็นนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 : การสุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ วิ ธี สุ่ ม แบบแบ่ ง ออกเป็ น กลุ่ ม (stratified random sampling)
แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักศึกษาและกลุ่มบุคลากร
ขั้นตอนที่ 2 : การกาหนดตัวอย่าง (quota sampling) โดยกาหนดสัดส่วนเป็นของนักศึกษา 100 ชุด
และของบุคลากร 100 ชุด
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ
หาความเที่ยงตรง (validity) ของแบบสอบถามโดยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อที่ปรึกษา
วิจัย ก่อนเป็น ล าดับ แรก และน าข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ให้ แบบสอบถามมีความ
เที่ยงตรง และมีความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามตามจานวน ผู้วิจัยนามาตรวจสอบความถูกต้องและ
บันทึกข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office (Excels) และทาการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้
ส่วนที่ 1 เพื่ ออธิบ ายข้อ มูล พื้ น ฐานทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ สั งกั ด
หน่วยงาน วิเคราะห์ด้วยข้อมูลเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ใช้วิธีแจกแจงความถี่ (frequency)
และนาเสนอข้อมูลด้วยตารางแสดงร้อยละ (percentage)
ส่ ว นที่ 2 ข้ อ มู ล ด้ านการรั บ ข้ อ มู ล ข่ าวสารการประชาสั ม พั น ธ์ ภ ายในมหาวิท ยาลั ย หั ว เฉี ย ว
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ใช้ วิ ธี แ จกแจงความถี่ (frequency) และน าเสนอข้ อ มู ล ด้ ว ยตารางแสดงร้ อ ยละ
(percentage) และค่าเฉลี่ย (mean)
ส่วนที่ 3 รูปแบบการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ใช้วิธีแจกแจง
ความถี่ (frequency) และนาเสนอข้อมูลด้วยตารางแสดงร้อยละ (percentage) และค่าเฉลี่ย (mean)
ส่วนที่ 4 ความต้องการของสื่อการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ด้วย ใช้วิธีแจกแจงความถี่ (frequency) และนาเสนอข้อมูลด้วยตารางแสดงร้อยละ (percentage) และ
ค่าเฉลี่ ย (mean) และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ส าหรับ ในส่ วนที่ 4 นี้ ได้กาหนด
ระดับ ความต้ อ งการเป็ น แบบมาตรฐานส่ ว นประมาณค่ า (rating scale) 5 ระดับ คื อ มากที่ สุ ด มาก
ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุ ด ดดยให้ คะแนน 5 4 3 2 1 ตามล าดับ แลผู้ วิจัยได้กาหนดความหมายการ
แปลผลของค่าเฉลี่ย (mean) ไว้ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
4.21 - 5.00
3.41 - 4.20
2.61 - 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ความต้องการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
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การประมวลผล
เมื่อเก็บ ข้อมูลมาได้ครบถ้วนพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อ งเรียบร้อยของแบบสอบถามแล้ ว
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลทั้งหมดไปลงรหัสข้อมูล (coding) แล้วนาไปประมวลผลโดยการใช้โปรแกรม Microsoft
Office (Excels)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึ ก ษาเรื่ อ ง “ปั จ จั ย ที่ ส่ งเสริม และพั ฒ นาการประชาสั ม พั น ธ์ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย ว
เฉลิมพระเกียรติ” เป็นการศึกษาแบบสารวจซึ่งมีประชากรที่ศึกษา คือ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย
หั ว เฉีย วเฉลิ มพระเกีย รติ โดยใช้เครื่ องมือในการส ารวจความคิ ดเห็ น ของกลุ่ มตั วอย่าง ซึ่งมี แบบสอบถาม
จานวน 200 ชุด และมีระยะเวลาทาการแจกแบบสอบถามอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 ซึ่งผู้วิจัยได้นา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติเชิงพรรณนาและผลทดสอบสมมติฐานการวิจัยสถิติเชิงอนุมาน ซึ่งมีลาดับ
การแสดงผลวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่ 2 การรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของนักศึกษา
และบุคลากร
ส่วนที่ 3 รูปแบบของสื่อการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของนักศึกษา
และบุคลากร
ส่วนที่ 4 ความต้องการของสื่อการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของ
นักศึกษาและบุคลากร
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร
ตารางที่ 1
จานวนและค่าร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน(คน)
67
133
200

ร้อยละ
33.50
66.50
100.0

จากตารางที่ 1 พบว่า นั กศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยหั วเฉียวเฉลิ มพระเกียรติ เป็นกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 200 คน เป็นเพศหญิง จานวน 133 คน (ร้อยละ 66.50) และเป็นเพศชาย จานวน 67 คน (ร้อยละ 33.50)
แสดงให้เห็นว่านักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

31

ตาราง 2
จานวนและค่าร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จาแนกตามอายุ
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
50 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน(คน)
41
77
27
41
14
200

ร้อยละ
20.50
38.50
13.50
20.50
7
100.0

จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 21 – 30 ปี จานวน 77 คน (ร้อยละ 38.50) รองลงมา อายุต่ากว่า 20 ปี และอายุ 41 – 50 ปี จานวน
อย่ างละ 41 คน (ร้อยละ 20.50) อายุ 31 – 40 ปี จานวน 27 คน (ร้อยละ 13.50) และ อายุ 50 ปีขึ้นไป
น้อยที่สุด จานวน 14 คน (ร้อยละ 7.0) ตามลาดับ
ตาราง 3
จานวนและค่าร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จาแนกตาม
สถานภาพในมหาวิทยาลัย
สถานภาพ
นักศึกษา
อาจารย์
เจ้าหน้าที่
ผู้บริหาร
อื่น ๆ
รวม

จานวน(คน)
100
32
65
3
0
200

ร้อยละ
50
16
32.50
1.50
0
100.0

จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษาและบุคลากรมหาวิท ยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นกลุ่มตัวอย่าง
200 คน เป็นนักศึกษามากที่สุด จานวน 100 คน (ร้อยละ 50) เป็นอาจารย์ จานวน 32 คน (ร้อยละ 16) เป็น
เจ้าหน้าที่ จานวน 65 คน (ร้อยละ 32.50) และเป็นผู้บริหาร จานวน 3 คน (ร้อยละ 1.50)
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ตารางที่ 4
จานวนและค่าร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จาแนกตามสังกัด
อาชีพ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะกายภาพบาบัด
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะการแพทย์แผนจีน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะนิเทศศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
คณะนิติศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
บัณฑิตวิทยาลัย
กอง/ศูนย์/สานัก
รวม

จานวน(คน)
6
8
6
9
14
10
12
9
6
26
21
6
8
0
59
200

ร้อยละ
3.0
4.0
3.0
4.50
7.0
5.0
6.0
4.50
3.0
13.0
10.50
3.0
4.0
0
29.50
100.0

จากตารางที่ 4 เป็นการสารวจแบบสุ่มตัวอย่างกระจายตามสังกัด ผลการสารวจพบว่า นักศึกษาและ
บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ในสั งกั ด กอง/ศู น ย์ /ส านั ก จ านวน 59 คน
(ร้อยละ 29.50) รองลงมาอยู่ในสังกัดคณะบริหารธุรกิจ จานวน 26 คน (ร้อยละ 13.0) คณะศิลปศาสตร์ จานวน
21 คน (ร้อยละ 10.50) คณะการแพทย์แผนจีน จานวน 14 คน (ร้อยละ 7.0) คณะนิเทศศาสตร์ จานวน 12 คน
(ร้ อ ยละ 6.0) คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จ านวน 10 คน (ร้ อ ยละ 5.0) คณะเทคนิ ค การแพทย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จานวนคณะละ 9 คน (ร้อยละ 4.5) คณะเภสัชศาสตร์ คณะภาษาและ
วัฒนธรรมจีน จานวนคณะละ 8 คน (ร้อยละ 4.0) คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกายภาพบาบัด คณะนิติศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม จานวนคณะละ 6 คน (ร้อยละ 3.0) และบัณฑิตวิทยาลัย ไม่มี
ผู้ตอบแบบสอบถาม ตามลาดับ
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ตารางที่ 5
จานวนและค่าร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จาแนกตามอายุงาน
อายุงาน
ต่ากว่า 1 ปี
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
10 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน(คน)
48
77
11
64
200

ร้อยละ
24.0
38.50
5.50
32.0
100.0

จากตารางที่ 5 เป็นการสารวจเกี่ยวกับระยะเวลาการทางานและการศึกษาที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ส่วนใหญ่ มีอายุงานระหว่าง
1 – 5 ปี จานวน 77 คน (ร้อยละ 38.50) รองลงมามีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป จานวน 64 คน (ร้อยละ 32.0)
ต่ากว่า 1 ปี จานวน 48 คน (ร้อยละ 24.0) และอายุงาน 6 – 10 ปี น้อยที่สุด จานวน 11 คน (ร้อยละ 5.50)
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ส่วนที่ 2 การรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของ
นักศึกษาและบุคลากร
ตารางที่ 6
การรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สื่อภายใน

HCU News
บอร์ดประชาสัมพันธ์
วารสารร่มโพธิ์ทอง
เว็บไซต์ (www.hcu.ac.th)
จอ LED
จดหมายเวียน
Huachiew FanPage
Facebook พีอาร์ เอซ ซี ยู
Facebook ของแต่ละคณะวิชา
Facebook ของแต่ละกอง/ศูนย์/สานัก
Line กลุ่มของแต่ละคณะวิชา
Line กลุมของแต่ละกอง/ศูนย์/สานัก
แจ้งผ่านทางโทรศัพท์
เว็บไซต์ของแต่ละคณะวิชา
เว็บไซต์ของแต่ละกอง/ศูนย์/สานัก
อื่น ๆ

ความถี่

55
44
29
132
18
42
51
44
51
25
37
21
10
17
29
4

จากตารางที่ 6 เป็นการสารวจเกี่ยวกับการรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ภายในของนักศึกษาและ
บุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ทาให้ทราบว่านักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติรับข่าวสารจากช่องทางไหนมากที่สุด เพื่อนาไปกาหนดกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ภายในให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผลการสารวจพบว่า นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติส่วนใหญ่มีการรับ
ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ (www.hcu.ac.th) มากที่สุด จานวน 132 คน รองลงมาคือ HCU News จานวน 55 คน
Huachiew Fanpage และ Facebook ของแต่ละคณะวิชา จานวนอย่างละ 51 คน บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ
Facebook พีอาร์ เอซ ซี ยู จานวนอย่างละ 44 คน จดหมายเวียน จานวน 42 คน Line กลุ่มของแต่ละคณะวิชา
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จานวน 37 คน วารสารร่มโพธิ์ทอง และเว็บไซต์ของแต่ละกอง/ศูนย์/สานัก จานวนอย่างละ 29 คน Line กลุ่ม
ของแต่ละกอง/ศูน ย์/สานั ก จานวน 21 คน จอLED จานวน 18 คน เว็บไซต์ข องแต่ละวิชา จานวน 17 คน
น้อยที่สุดคือ แจ้งผ่านทางโทรศัพท์ จานวน 10 คน และอื่น ๆ อีก 4 คน คือรับทราบข่าวสารจากรุ่นพี่ที่คณะวิชา
ตารางที่ 7
ความบ่อยในการรับข่าวสารของมหาวิทยาลัยการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
จานวนครั้ง
น้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์
1 – 2 ครั้ง/สัปดาห์
3 – 4 ครั้ง/สัปดาห์
มากกว่า 5 ครั้ง/สัปดาห์
รวม

จานวน(คน)
49
96
38
17
200

จากตารางที่ 7 เป็น การสารวจเกี่ยวกับ ความบ่อยครั้งในการรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ภายใน
ของนั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ เพื่ อ น าไปก าหนดระยะเวลาการ
ประชาสั มพั น ธ์ ให้ ได้ผ ลและเข้าถึงกลุ่ มเป้าหมายได้ มากที่สุ ด ผลการส ารวจพบว่า นั กศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับข่าวสารสัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้งมากที่สุด จานวน 96 คน รองลงมาคือ
น้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์ จานวน 49 คน 3 – 4 ครั้ง/สัปดาห์ จานวน 38 คน น้อยที่สุดคือ มากกว่า 5 ครั้ง/
สัปดาห์ จานวน 17 คน ตามลาดับ
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ตารางที่ 8
ช่วงเวลาในการรับข่าวสารของมหาวิทยาลัยการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ช่วงเวลา
ก่อน 8.30 น.
8.30 – 12.00 น.
12.01 – 16.30 น.
หลัง 16.31น.
ตลอดเวลา
รวม

จานวน(คน)
12
65
69
54
0
200

จากตารางที่ 8 เป็ น การส ารวจเกี่ยวกับ ช่วงเวลาในการรับข่าวสารการประชาสั มพันธ์ภ ายในของ
นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อนาไปกาหนดช่วงเวลาการประชาสัมพันธ์ให้
ได้ผลมากที่สุด ผลการสารวจพบว่า นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับข่าวสาร
ช่วงเวลา 12.01 – 16.30 น. มากที่สุด จานวน 69 คน รองลงมาคือ ช่วงเวลา 8.30 – 12.00 น. จานวน 65
คน ช่วงเวลาหลัง 16.31 น. จานวน 54 คน และน้อยที่สุดคือ ช่วงเวลาก่อน 8.30 น. จานวน 12 คน ตามลาดับ
ตารางที่ 9
เหตุผลในการรับข่าวสารของมหาวิทยาลัยการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เหตุผล
เพื่อทราบข่าวสารต่าง ๆ
เพื่อความรู้
เพื่อความบันเทิง
เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติกับเพื่อนร่วมงาน
อื่น ๆ
รวม

จานวน(คน)
163
30
2
5
0
200

จากตารางที่ 9 เป็ น การส ารวจเกี่ ยวกั บ เหตุ ผ ลในการรับ ข่าวสารการประชาสั ม พั น ธ์ ภ ายในของ
นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อนาไปปรับปรุงข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ให้
ได้ผลมากที่สุด ผลการสารวจพบว่า นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติรับข่าวสารเพื่อ
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ทราบข่าวสารต่าง ๆ มากที่สุด จานวน 163 คน รองลงมา คือ เพื่อความรู้ จานวน 30 คน เพื่อแลกเปลี่ยน
ทัศนคติกับเพื่อร่วมงาน จานวน 5 คน และน้อยที่สุด คือ เพื่อความบันเทิง จานวน 2 คน ตามลาดับ
ตารางที่ 10
ลักษณะในการรับข่าวสารของมหาวิทยาลัยการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลักษณะ
อ่านอย่างละเอียดทุกสื่อ
อ่านอย่างละเอียดเฉพาะสื่อที่สนใจ
อ่านแบบผ่าน ๆ แต่อ่านทุกสื่อ
อ่านแบบผ่าน ๆ เฉพาะสื่อที่สนใจ
อ่านเฉพาะหัวเรื่อง
อ่านตลอดทั้งเรื่อง
อ่านเฉพาะประเด็นที่สนใจ
ดูเฉพาะภาพประกอบ
รวม

จานวน(คน)
16
52
36
25
8
10
52
1
200

จากตารางที่ 10 เป็ นการสารวจเกี่ยวกับลักษณะในการรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ภายในของ
นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อนาไปปรับปรุงข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ให้
น่าสนใจมากที่สุด ผลการสารวจพบว่า นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับข่าวสาร
โดยอ่านอย่ างละเอีย ดเฉพาะสื่ อที่ ส นใจ และอ่านเฉพาะประเด็นที่ส นใจมากที่สุ ด จานวนอย่างละ 52 คน
รองลงมา คือ อ่านแบบผ่าน ๆ แต่อ่านทุกสื่อ จานวน 36 คน อ่านแบบผ่าน ๆ เฉพาะสื่อที่สนใจ จานวน 25 คน
อ่านอย่างละเอียดทุกสื่อ จานวน 16 คน อ่านตลอดทั้งเรื่อง จานวน 10 คน อ่านเฉพาะหัวเรื่อง จานวน 8 คน
และน้อยที่สุด คือ ดูเฉพาะภาพประกอบ จานวน 1 คน ตามลาดับ
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ตารางที่ 11
หน่วยงานที่สอบถามเมื่อมีข้อสงสัยในการรับข่าวสารของมหาวิทยาลัยการประชาสัมพันธ์ภายใน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสอบถามหน่วยงานใด
ลักษณะ
แผนกประชาสัมพันธ์
คณะ/หน่วยงานที่ท่านสังกัด
คณะ/หน่วยงานที่เป็นข่าว
อื่น ๆ
รวม

จานวน(คน)
70
100
28
2
200

จากตารางที่ 11 เป็นการสารวจเกี่ยวกับหน่วยงานที่จะสอบถามเมื่อมีข้อสงสัยในการรับข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์ภายในของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อนาไปปรับปรุงการ
ให้ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ให้ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผลการสารวจพบว่า นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติรับจะสอบถามจากคณะ/หน่วยงานที่สังกัด มากที่สุด จานวน 100 คน รองลงมา คือ
แผนกประชาสัมพันธ์ จานวน 70 คน คณะ/หน่วยงานที่เป็นข่าว จานวน 28 คน และอื่น ๆ น้อยที่สุด คือ
สอบถามจากเพื่อนร่วมงานหน่วยงานอื่น ๆ จานวน 2 คน ตามลาดับ
ตารางที่ 12
ปัญหาในการรับข่าวสารของมหาวิทยาลัยการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลักษณะ
ได้รับข้อมูลข่าวสารล่าช้า
รูปแบบในการประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุม
ข้อมูลและข่าวสารที่ได้รับไม่ครบถ้วน
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ไม่น่าสนใจ
รวม

จานวน(คน)
76
64
23
37
200

จากตารางที่ 12 เป็ น การส ารวจเกี่ยวกับ ปั ญ หาในการรับ ข่าวสารการประชาสั มพั นธ์ภ ายในของ
นักศึกษาและบุ คลากรมหาวิทยาลัย หั วเฉียวเฉลิ มพระเกียรติ เพื่อนาข้อมูล ที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒ นาการ
ประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการสารวจพบว่า นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
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พระเกี ย รติ มี ปั ญ หาในการได้ รั บ ข่ าวสารล่ าช้ า มากที่ สุ ด จ านวน 76 คน รองลงมา คื อ รู ป แบบในการ
ประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุม จานวน 64 คน รูปแบบการประชาสัมพันธ์ไม่น่าสนใจ จานวน 37 คน และน้อย
ที่สุด คือ ข้อมูลและข่าวสารที่ได้รับไม่ครบถ้วน จานวน 23 คน ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 รูปแบบของสื่อการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของ
นักศึกษาและบุคลากร
ตารางที่ 13
ชนิดของสื่อสิ่งพิมพ์ที่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสนใจมากที่สุด
ชนิดของสื่อสิ่งพิมพ์
ปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
จดหมายเวียน
Diary/Year Planner
อื่น ๆ

ความถี่
119
62
51
7

จากตารางที่ 13 เป็นการสารวจเกี่ยวกับชนิดของสื่อสิ่งพิมพ์ที่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
หั ว เฉีย วเฉลิ มพระเกีย รติ ส นใจมากที่ สุ ด เพื่ อน าข้อ มูล ที่ ได้ ไปปรับ ปรุงและพั ฒ นาชนิด ของสื่ อ สิ่ งพิ มพ์ ให้ มี
ประสิ ทธิภ าพมากขึ้น ผลการส ารวจพบว่า ชนิด ของสื่ อสิ่ งพิ มพ์ ที่ นั กศึกษาและบุค ลากรของมหาวิท ยาลั ย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสนใจมากที่สุด คือ ปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย จานวน 119 คน รองลงมา คือ
จดหมายเวี ย น จ านวน 62 คน Diary/Year Planner จ านวน 51 คน และอื่ น ๆ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ จานวน 7 คน ตามลาดับ
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ตารางที่ 14
รูปแบบการออกแบบสื่อออนไลน์ที่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สนใจมากที่สุด
รูปแบบการออกแบบสื่อออนไลน์
สีสันดึงดูดสายตา
ภาพประกอบสวยงาม
รูปแบบตัวอักษรอ่านง่าย
ข้อมูลครบถ้วน

ความถี่
56
76
66
80

จากตารางที่ 14 เป็นการสารวจเกี่ยวกับรูปแบบการออกแบบสื่อออนไลน์ที่นักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลั ยหั วเฉียวเฉลิมพระเกีย รติส นใจมากที่สุ ด เพื่อนาข้อมูล ที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒ นารูปแบบการ
ออกแบบสื่ อ ออนไลน์ ให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพมากขึ้ น ผลการส ารวจพบว่า รูป แบบการออกแบบสื่ อ ออนไลน์ ที่
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสนใจมากที่สุด คือ ข้อมูลครบถ้วน จานวน 80
คน รองลงมา คือ ภาพประกอบสวยงาม จานวน 76 คน รูปแบบตัวอักษรอ่านง่าย จานวน 66 คน และ น้อย
ที่สุด คือ สีสันดึงดูดสายตา จานวน 56 คน ตามลาดับ
ตารางที่ 15
การนาเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ที่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติสนใจมากที่สุด
รูปแบบการออกแบบสื่อออนไลน์
สื่อผสม (Multimedia)
ภาพประกอบ (Picture)
วิดีโอ (Video)
ข้อความอย่างเดียว (Text)
ข้อความกับภาพประกอบ (Text and Picture)
ภาพเคลื่อนไหว (Animation)

ความถี่
76
65
34
5
67
27
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จากตารางที่ 15 เป็นการสารวจเกี่ยวกับการนาเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ที่นักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสนใจมากที่สุด เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบการนาเสนอสื่อออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการสารวจพบว่า รูปแบบการนาเสนอสื่อออนไลน์
ที่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสนใจมากที่สุด คือ สื่อผสม (Multimedia)
จานวน 76 คน รองลงมา คือ ข้อความกับภาพประกอบ (Text and Picture) จานวน 67 คน ภาพประกอบ
(Picture) จานวน 65 คน วิดีโอ (Video) จานวน 34 คน ภาพเคลื่อนไหว (Animation) จานวน 27 คน และ
น้อยที่สุด คือ ข้อความอย่างเดียว (Text) จานวน 5 คน ตามลาดับ
ส่วนที่ 4 ความต้องการของสื่อการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ของนักศึกษาและบุคลากร
ตารางที่ 16
ความต้องการด้านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สื่อประชาสัมพันธ์

HCU News
วารสารร่มโพธิ์ทอง
บอร์ดประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์ (www.hcu.ac.th)
จอ LED
Facebook Fanpage
จดหมายเวียน
เสียงตามสาย
รวม

ค่าเฉลี่ย
(Mean)
3.82
3.61
3.77
4.15
3.51
3.86
3.56
3.33
3.70

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.73
0.86
0.90
0.89
0.99
0.90
1.07
1.11
0.93

ระดับ
(Level)
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 16 แสดงผลการวิเคราะห์ความต้องการของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติที่มีต่อสื่ อประชาสัมพัน ธ์ภ ายในมหาวิทยาลั ย ผลการสารวจพบว่า นักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความต้องการสื่อเว็บไซต์ (www.hcu.ac.th) อยู่ในระดับความต้องการ
มาก คิ ด ค่ า เฉลี่ ย ได้ 4.15 ซึ่ ง เป็ น ค่ า เฉลี่ ย ที่ สู ง ที่ สุ ด รองลงมา คื อ ความต้ อ งการ Facebook Fanpage
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คิดค่าเฉลี่ยได้ 3.86 อยู่ในระดับความต้องการมาก ส่วนลาดับที่ 3 คือ ความต้องการ HCU News คิดค่าเฉลี่ย
ได้ 3.82 อยู่ในระดับความต้องการมาก การสารวจพบว่า นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิ มพระ
เกียรติมีความต้องการสื่อประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.70
ตารางที่ 17
ความต้องการรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ข่าวสาร

ค่าเฉลี่ย
(Mean)

ระดับ
(Level)

3.76
3.90
4.01
4.02

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.87
0.76
0.82
0.82

1. การจัดอบรม/สัมมนา
2. การรับสมัครนักศึกษาใหม่
3. การจัดกิจกรรมของหน่วยงาน/คณะวิชา
4. ความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยใน
คณะวิชาและหน่วยงาน
รวม

3.92

0.81

มาก

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 17 แสดงผลการวิ เคราะห์ ค วามต้ อ งการรั บ ข่ า วสารของนั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร
มหาวิท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกีย รติ ที่ มี ต่อ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ภ ายในมหาวิท ยาลั ย ผลการส ารวจพบว่า
นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีความต้องการรับข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหว
ของมหาวิทยาลัยในคณะวิชาและหน่วยงาน อยู่ในระดับความต้องการมาก คิดค่าเฉลี่ยได้ 4.02 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย
ที่สูงที่สุด รองลงมา คือ ความต้องการรับข่าวสารการจัดกิจกรรมของหน่วยงาน/คณะวิชา คิดค่าเฉลี่ยได้ 4.01
อยู่ ในระดั บ ความต้ อ งการมาก ส่ ว นล าดั บ ที่ 3 คื อ ความต้ อ งการรั บ ข่ าวสารการรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาใหม่
คิดค่าเฉลี่ ย ได้ 3.90 อยู่ ในระดับ ความต้องการมาก การส ารวจพบว่า นักศึกษาและบุคลากรมหาวิท ยาลั ย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีความต้องการรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยในภาพรวมอยู่ใ นระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.92
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ตารางที่ 18
ความต้องการสื่อประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่หลากหลาย
รายการ

สื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย

ค่าเฉลี่ย
(Mean)
3.99

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.90

ระดับ
(Level)
มาก

จากตารางที่ 18 แสดงผลการวิเคราะห์ความต้องการสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายของนักศึกษาและ
บุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผลการสารวจพบว่า นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติมีความต้องการสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย อยู่ในระดับความต้องการมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่
3.99
ตารางที่ 19
ความต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะวิชา/หน่วยงานลงสื่อประชาสัมพันธ์เป็น
รายเดือน (ปฏิทินข่าว)
รายการ

ค่าเฉลี่ย
(Mean)

การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ
วิชา/หน่วยงานลงสื่อประชาสัมพันธ์เป็น
รายเดือน (ปฏิทินข่าว)

3.91

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.89

ระดับ
(Level)
มาก

จากตารางที่ 19 แสดงผลการวิเคราะห์ความต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ
วิชา/หน่วยงานลงสื่อประชาสัมพันธ์เป็นรายเดือน (ปฏิทินข่าว) ผลการสารวจพบว่า นักศึกษาและบุคลากร
มหาวิท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกีย รติ มี ค วามต้ อ งการการประชาสั ม พั น ธ์กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของคณะวิ ช า/
หน่วยงานลงสื่อประชาสัมพันธ์เป็นรายเดือน อยู่ในระดับความต้องการมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.91
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ตารางที่ 20
ความต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย (นักศึกษาและบุคลากร)
รายการ

การประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมนักศึกษา
และบุคลากร

ค่าเฉลี่ย
(Mean)
3.95

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.95

ระดับ
(Level)
มาก

จากตารางที่ 20 แสดงผลการวิ เคราะห์ ค วามต้ อ งการให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ค รอบคลุ ม
กลุ่มเป้าหมาย (นักศึกษาและบุคลากร) ผลการสารวจพบว่า นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติมีความต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับความต้องการมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.91
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
ในส่วนที่ 5 นั้น นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ให้ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
1. ข่าวสารที่ได้รับส่วนใหญ่ต้องเข้าเว็บไซต์ ซึ่งถ้าไม่เข้าไปดูจะไม่ทราบอะไรเลยว่า การลงทะเบียน
ล่าช้า การถอนรายวิชา หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียน
2. แต่ละคณะวิชา/หน่วยงานที่จัดกิจกรรม มีการประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ ลักษณะเป็นข่าวภายใน
จึงไม่ทราบว่าแต่ละคณะ/หน่วยงานมีกิจกรรมอะไรบ้าง
3. รูปแบบการประชาสัมพันธ์ไม่น่าสนใจ เนื้อหาการประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมและไม่ครบถ้วน
4. บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจในงานประชาสัมพันธ์ไม่มากเท่าที่ควร
5. ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ก่อนมีกิจกรรมประมาณ 15-20 วันทุกครั้ง
6. ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ครบถ้วนและแม่นยา โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับนักศึกษา
7. ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ให้กว้างกว่านี้ ควรเพิ่มข้อมูลเกร็ดความรู้
8. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ควรรวดเร็วมากกว่านี้
9. ขนาดของโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์มีขนาดเล็กเกินไป ควรคัดเฉพาะข้อความสาคัญมาจัดทาโปสเตอร์
หรือ Banner เพื่อง่ายต่อการจดจา
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10. ต้องการให้แผนกประชาสัมพันธ์เป็นสื่อกลางของมหาวิทยาลัยในการรับข้อมูลจากทุกหน่วยงาน
กรณีที่หน่วยงานนั้น ๆ จัดกิจกรรม ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ สามารถถามที่ประชาสัมพันธ์ได้เลยโดยที่ไม่ต้อง
สอบถามหน่วยงานไหนจัดกิจกรรมอะไรบ้าง
11. นักศึกษาจะสนใจในสื่อที่เป็นภาพจอ LED เหมือนชมโฆษณาตามสี่แยกที่รถติด ควรประชาสัมพันธ์
ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน หรือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามวงจรปิดในอาคารเรียน โรงอาหาร ซึ่งเป็นจุด
รวมตัวของนักศึกษา

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ ส่ งเสริม และพั ฒ นาการประชาสั ม พั น ธ์ภ ายในมหาวิท ยาลั ยหั ว เฉี ย ว
เฉลิ มพระเกี ย รติ ผู้ ศึก ษาได้ ใช้ แนวคิด และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อ งมาประกอบการศึก ษาในครั้งนี้ โดย มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรั บสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิ มพระเกีย รติ และศึกษาความแตกต่ างของลั กษณะประชากรที่ มี ผลความต้องการข้อมูลข่ าวสารจาก
สื่อประชาสัมพันธ์ภายในของบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นอกจากนี้ยังต้องศึกษาความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ อันจะเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงพัฒนาการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจแบบวัดผลครั้งเดียว โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ประชากรตั ว อย่ างที่ เป็ น นั กศึ กษาและบุ ค ลากรของมหาวิท ยาลั ยหั ว เฉี ยวเฉลิ มพระเกี ยรติ และได้ ใช้
แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จานวนทั้งสิ้น 200 ชุด ซึ่งแบบสอบถามดังกล่าว
ประกอบด้วยคาถาม 5 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 การรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่ 3 รูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่ 4 ความต้องการของสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้นามาตรวจสอบความถูกต้องและวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายข้อมูลลักษณะประชากร ด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลพื้นฐานด้านลักษณะทางประชากร และข้อมูลส่วน
บุคคล
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สรุปผลการศึกษา
1. ข้อมูลลักษณะประชากร
กลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จานวน 200 คน
ในจานวนนี้เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี อยู่ในสังกัดกอง/ศูนย์/
สานัก และมีระยะเวลาศึกษา/ปฏิบัติงานอยู่ในช่วง 1 – 5 ปี มากที่สุด
2. ผลการศึกษาด้านการรับข่าวสาร
การรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของนักศึกษาและ
บุคลากรมากที่สุด คือ การรับข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ (www.hcu.ac.th) จานวน 132 คน รองลงมาคือ
HCU News จานวน 55 คน และน้ อยที่สุดคือ รับข่าวสารจากรุ่นพี่ที่คณะวิชา จานวน 4 คน มีการรับ
ข่าวสารสัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง มากที่สุด จานวน 96 คน รองลงมาคือ น้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์ จานวน
49 คน และน้อยที่สุดคือ มากกว่า 5 ครั้ง/สัปดาห์ อยู่ในช่วงเวลา 12.01 – 16.30 น. มากที่สุด รองลงมา
คือ 8.30 – 12.00 น. จ านวน 65 คน และน้อยที่สุ ดคือ ก่อน 8.30 น. จานวน 12 คน โดยส่ว นใหญ่
รับข่าวสารเพื่อทราบข่าวสารต่าง ๆ มากที่สุด จานวน 163 คน รองลงมาคือ เพื่อความรู้ จานวน 30 คน และ
น้อยที่สุดคือ เพื่อความบันเทิง จานวน 2 คน นักศึกษาและบุคลากรส่วนใหญ่จะเลือกอ่านอย่างละเอียด
เฉพาะสื่อที่สนใจ และอ่านเฉพาะประเด็นที่สนใจมากที่สุด จานวน 52 คน รองลงมาคือ อ่านแบบผ่าน ๆ
แต่อ่านทุกสื่อ จานวน 36 คน และน้อยที่สุดคือ ดูเฉพาะภาพประกอบ จานวน 1 คน ซึ่งถ้ารับข่าวสารแล้ว
มีข้อสงสั ย นั กศึกษาและบุ คลากรจะเลื อกสอบถามจากหน่วยงานต้นสังกัดมากที่สุ ด จานวน 100 คน
รองลงมาคือ แผนกประชาสัมพันธ์ จานวน 70 คน และน้อยที่สุดคือ สอบถามจากเพื่อนร่วมงานหน่วยงาน
อื่น ๆ จานวน 2 คน และปั ญหาในการรับข่าวสารที่พบส่วนใหญ่คือ ได้รับข้อมูลล่าช้า จานวน 76 คน
รองลงมาคือ รูปแบบการประชาสัมพันธ์ไม่ ครอบคลุม จานวน 64 คน และน้อยที่สุดคือ ข่าวสารที่ได้รับ
ไม่ครบถ้วน จานวน 23 คน
3. ผลการศึกษาด้านรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์
รูป แบบของสื่ อ ประชาสั มพั น ธ์ภ ายในมหาวิท ยาลั ย หั ว เฉี ยวเฉลิ มพระเกี ยรติ ที่ นั กศึ ก ษาและ
บุคลากรสนใจมากที่สุดคือ ปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย จานวน 119 คน รองลงมาคือ จดหมายเวียน
จานวน 62 คน และน้อยที่สุดคือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จานวน 7 คน ส่วนรูปแบบสื่อออนไลน์ที่นักศึกษา
และบุ คลากรสนใจมากที่สุ ด คือ ข้อมูล ครบถ้วน จานวน 80 คน รองลงมาคือ ภาพประกอบสวยงาม
จานวน 76 คน และน้อยที่สุดคือ สีสันดึงดูดสายตา จานวน 56 คน การนาเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
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ออนไลน์ ที่นักศึกษาและบุ คลากรสนใจมากที่สุดคื อ สื่อผสม จานวน 76 คน รองลงมาคือ ข้อความกับ
ภาพประกอบ จานวน 67 คน และน้อยที่สุดคือ ข้อความอย่างเดียว จานวน 5 คน
3. ผลการศึกษาด้านความต้องการ
นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรมี ค วามต้ อ งการสื่ อ ประชาสั ม พั นธ์ ม ากที่ สุ ด คื อ สื่ อ เว็ บ ไซต์
(www.hcu.ac.th) คิดค่าเฉลี่ยได้ 4.15 อยู่ในระดับความต้องการมาก รองลงมาคือ Facebook Fanpage
คิดค่าเฉลี่ยได้ 3.86 และ HCU News คิดค่าเฉลี่ยได้ 3.82 อยู่ในระดับความต้องการมาก โดยระดับความ
ต้องการสื่ อประชาสั มพั น ธ์ในภาพรวมอยู่ในระดั บมาก โดยมี ค่าเฉลี่ ย ที่ 3.70 นั กศึก ษาและบุ คลากร
ต้องการรับข่าวสารด้านความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยในคณะวิชาและหน่วยงานมากที่สุด คิดค่าเฉลี่ย
ได้ 4.02 รองลงมาคือ การจั ดกิจกรรมของหน่วยงาน/คณะวิช า คิดค่าเฉลี่ ยได้ 4.01 โดยระดับความ
ต้องการข่าวสารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.92 นักศึกษาและบุคลากรมีความต้องการ
สื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.99 ส่วนความต้องการให้มี
การประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของคณะวิ ช า/หน่ ว ยงาน ลงสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ เป็ น รายเดื อ น
(ปฏิ ทิ น ข่ าว) มี ความต้องการในภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.91 และความต้อ งการให้ มี
การประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.95

49

อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ มีประเด็นที่ควรนามาอภิปรายผลการศึกษาดังนี้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร
จากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน พบว่า นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประกอบด้วยเพศหญิง จานวน 133 คน และเพศชายจานวน 67 คน ส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี
อยู่ในสังกัดกอง/ศูนย์/สานัก มากที่สุด มีระยะเวลาศึกษา/ปฏิบัติงานอยู่ในช่วง 1 – 5 ปี
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการรับข่าวสาร
จากผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีการรับ
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ภายในผ่านทุกสื่อที่มี ได้แก่ HCU News บอร์ดประชาสัมพันธ์ วารสารร่มโพธิ์
ทอง เว็บไซต์ (www.hcu.ac.th) จอ LED จดหมายเวียน Huachiew Fanpage Facebook พีอาร์ เอซ ซี
ยู Facebook ของแต่ละคณะวิชา Facebook ของแต่ละกอง/ศูนย์/สานัก Line กลุ่มของแต่ละคณะวิชา
Line กลุ่มของแต่ละกอง/ศูนย์/สานัก แจ้งผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ของแต่ละคณะวิชา เว็บไซต์ของแต่
ละกอง/ศูน ย์/สานั ก และสื่ออื่น ๆ โดยมีการรับข่าวสารผ่ านทางเว็บไซต์ (www.hcu.ac.th) มากที่สุ ด
เนื่ องจากอาจเป็ น เพราะเป็ น สื่ อที่ ส ามารถเข้าถึงได้อ ย่ างรวดเร็ว มีขั้ น ตอนไม่ซั บ ซ้อ น และมีข้ อมู ล ที่
ต้องการครบถ้วน โดยไม่ต้องรับข่าวสารจากสื่ออื่นเพิ่มเติม สอดคล้องกับ พรทิพย์ วโรกิจโภคาทร (2539,
น. 292) ที่ ก ล่ า วว่ า ตามธรรมชาติ ขิ ง มนุ ษ ย์ นั้ น มนุ ษ ย์ จ ะใช้ ค วามพยายามเพี ย งระดั บ หนึ่ ง เท่ า นั้ น
ในการแสวงหาสิ่งต่าง ๆ อะไรที่ได้มายาก ๆ มักจะไม่ได้รับการเลือก แต่ถ้าสามารถได้มาไม่ยากมักเลือกสิ่งนั้น
ซึ่งสอดคล้องกับที่ เมอร์ริล และโลเวนสไตน์ (อ้างถึงในมารียา ไชยเศรษฐ์, 2546, น. 21-22) กล่าวถึง
แรงผลักดันในการเปิดรับสื่อ ซึ่งกล่าวไว้ว่า ผู้รับสารโดยทั่วไปปกติแล้วจะมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและ
ข่าวสารตามแบบเฉพาะของแต่ละคนแตกต่างกันไป ซึ่งแรงผลักดันที่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้มีการเลือก
รับ สื่ อนั้ น เกิ ดจากปั จ จั ย พื้ น ฐานหลายประการ ซึ่ งหนึ่ งในนั้ น คือ “ความเหงา” และเป็ น เหตุ ผ ลทาง
จิ ตวิท ยาโดยตรงที่ ว่า ปกตอคนเราย่ อมไม่ช อบที่ จะอยู่ ล าพั งคนเดีย ว เนื่ องจากเกิ ดความรู้สึ ก สั บ สน
วิตกกังวลและหวาดกลัว จึงชอบหรือพยายามที่จะรวมกลุ่มเพื่อสังสรรค์ กับผู้อื่นเท่าที่โอกาสจะอานวยให้
ซึ่งในกรณีที่ไม่สามารถจะติดต่อสังสรรค์กับบุคคลอื่น ๆ ได้โดยตรง สิ่งที่ดีที่สุดคือการอยู่กับสื่อต่าง ๆ
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สื่อประชาสัมพันธ์ภายในที่นักศึกษาและบุคลากรรับข่าวสารรองจากเว็บไซต์ (www.hcu.ac.th)
คือ HCU News เนื่องจากเป็นสื่อที่ออกเป็นประจาทุกเดือน และส่งทางอีเมล์ของบุคลากร เพื่อเป็นการ
ประชาสั มพัน ธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลั ย พร้ อมเกร็ดความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ตามด้ว ย
Huachiew Fanpage และ Facebook ของแต่ ล ะคณะวิ ช า เพราะเป็ น สื่ อ ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย
ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรส่วนใหญ่ มีบัญชี Facebook อยู่แล้ว โดยประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น แบบทันเหตุการณ์ ลาดับต่อมาคือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ Facebook พีอาร์ เอซ ซี ยู
ซึ่ งบอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์จ ะติ ด อยู่ ต ามอาคารต่ า ง ๆ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย เช่ น อาคารเรีย น อาคาร
อานวยการ ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักศึกษาและบุคลากร จะต้องเดินผ่านและพลุกพล่าน ส่วน Facebook พี
อาร์ เอซ ซี ยู ทาขึ้นเพื่อรองรับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่บุคลากรเพื่อให้ได้ข่าวสารที่รวดเร็ว ลาดับ
ต่อมาคือ จดหมายเวียน ซึ่งจะเป็นเอกสารแนบทางอีเมล์ของบุคลากร คล้ายกับ HCU News แต่จะเป็น
ในลั ก ษณะที่ เมื่ อ มี ข่ าวสารหรื อ กิ จ กรรม จะเวี ย นแจ้ งทั น ที มี รู ป แบบเป็ น ข้ อ ความเพี ย งอย่ า งเดี ย ว
สื่อในลาดับต่อมาคือ Line กลุ่มของแต่ละคณะวิชา สื่อช่องทางนี้เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงเฉพาะกลุ่ม และ
สามารถส่งข่าวสารให้รับรู้ได้อย่างรวดเร็วทุกที่ ทุกเวลา โดยใช้ได้ทั้งโทรศัพท์มือถือ แท็บเลท คอมพิวเตอร์
ต่อมาคือ วารสารร่มโพธิ์ทอง และเว็บไซต์ข องแต่ละกอง/ศูนย์/สานัก ซึ่งสื่อทั้ง 2 ชนิดนี้ ก็อยู่บนเว็บไซต์
(www.hcu.ac.th) ซึ่งจะมีแถบเมนู ให้ เลือกเข้าถึงขึ้นอยู่กับว่าในช่วงเวลานั้นว่านักศึกษาและบุคลากร
ต้องการรับข่าวสารประเภทใด Line กลุ่มของแต่ละกอง/ศูนย์/สานัก จะคล้ายกับ Line กลุ่มของแต่ละ
คณะวิ ช า คื อ เข้ า ถึ ง เฉพาะกลุ่ ม ล าดั บ ต่ อ มาคื อ จอ LED ตั้ ง อยู่ บ ริ เวณประทางทางเข้ า ประตู ที่ 2
ซึ่งถ้านั กศึกษาและบุ คลากรไม่ผ่านมาที่จุดนี้ก็จะไม่ได้รับข่าวสาร โดยใช้ Banner ข้อความ และภาพ
มีการตั้งระยะเวลาการสลับ Banner อยู่ที่ประมาณ 10 วินาที/ Banner 1 แบบ จึงทาให้นักศึกษาและ
บุคลากรเข้าถึงสื่อนี้ได้ไม่มากเท่าที่ควร ลาดับสุดท้ายที่นักศึกษาและบุคลากรเลือกรับข่าวสารคือ ผ่านทาง
โทรศัพท์ เนื่องจากเป็นการสื่อสารเฉพาะตัวบุคคล 1ต่อ1 เท่านั้น การเข้าถึงข่าวสารจึงน้อยกว่าสื่ออื่น ๆ
นักศึกษาและบุคลากรจึงเลือกรับข่าวสารที่สามารถเข้าถึงง่ายที่สุด สอดคล้องกับ พีระ จิรโสภณ (2529,
น. 636) กล่าวว่า การรับรู้ข่าวสารของมนุษย์มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การเลื อ กเปิ ด รั บ หรื อ เลื อ กสนใจ (selective exposure or selective attention) คื อ
แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารจากแหล่งหนึ่งใดที่มีอยู่ด้วยกันหลายแห่ง
2. การเลือกรับรู้ห รือตีความ (selective perception or selective interpretation) คือ เมื่อ
บุคคลเลือกเปิดรับข่าวสารจากแหล่งหนึ่งแหล่งใดแล้วก็ใช่ว่าข่าวสารนั้นจะถู กรับรู้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของผู้ส่งสารทั้งหมด
3. การเลือกจดจา (selective retention) เป็นแนวโน้มในการจดจาข่าวสารเฉพาะส่วนที่ตรงกับ
ความสนใจ ความต้องการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเองและมักลืมว่าในส่วนที่ตนเองไม่สนใจหรือไม่เห็นด้วย
ง่ายกว่า
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นักศึกษาและบุคลากรส่วนใหญ่เลือกรับข่าวสารเพียง 1-2 ครั้ง/สัปดาห์เท่านั้น เนื่องจากข่าวสาร
ต่าง ๆ ที่ป ระชาสัมพันธ์จะเป็ น ข่าวสารกิจกรรมของมหาวิทยาลั ยที่เกิดขึ้นแล้ วเป็นส่วนใหญ่ จึงทาให้
นักศึกษาและบุคลากรเลือกรับข่าวสารน้อยกว่าที่ควรจะเป็น อาจเป็นเพราะข่าวสารที่นาเสนอออกไปนั้น
ไม่น่าสนใจ ไม่ตรงกับความต้องการ หรือเป็นข่าวสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเอง เพราะจากการศึกษาในครั้งนี้
น้ อยที่สุ ดคือเลื อกรับ ข่าวสารมากกว่า 5 ครั้ง/สัป ดาห์ แสดงให้ เห็ นว่านักศึกษาและบุคลากรเลื อกรับ
ข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับที่น้อยมาก ดังที่ ศิริชัย ศิริกายะ และกาญจนา แก้วเทพ (2531,
น. 110 – 112) ที่ ศึ ก ษาชุ ด ตั ว แปรความต้ อ งการของผู้ รับ สารต้ อ งการจากสื่ อ มวลชน ซึ่ งแมคเควล
(Mcquail) และคณะได้สร้างไว้ โดยกล่าวไว้ว่า ผู้รับสารมีความต้องการสารสนเทศเพื่อให้ทราบเหตุการณ์
ที่เกี่ยวกับตนเอง สภาพปัจจุบันที่อยู่รอบตัว และสภาพปัจจุบันของสังคมและโลก เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาข้อแนะนาในการปฏิบัติ ความคิดเห็นและการตัดสินใจเพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็นและสนอง
ความสนใจเพื่อให้การเรียนรู้เป็นการศึกษาด้วยตนเอง และเพื่อสร้างความรู้สึกมั่นคงโดบใช้ความรู้ที่ได้มา
จากสื่อ และช่วงเวลาในการรับข่าวสารมากที่สุดของนักศึกษาและบุคลากรจะอยู่ในช่วง 12.01 – 16.30 น.
เนื่ องจากช่วงเช้าเป็ น การเริ่มต้น ของการเรียนและการทางานทาให้ ไม่สามารถรับข่าวสารในช่วงเวลา
ดังกล่าวได้ ส่วนเหตุผลที่นักศึกษาและบุคลากรเลือกรับข่าวสารเพราะเพื่อต้องการทราบข่าวสารต่าง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัยว่ามีกิจกรรมใดเกิดขึ้นบ้าง โดยเลือกอ่านอย่างละเอียดเฉพาะสื่อที่สนใจ และอ่าน
เฉพาะประเด็นที่สนใจ เนื่องจากข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์มีหลากหลาย รวมถึงความต้องการข่าวสารของ
แต่ละคนแตกต่างกัน และหากมีข้อสงสัยนักศึกษาและบุคลากรส่วนใหญ่จะเลือกสอบถามหน่วยงานที่
ตนเองสังกัดก่อนเป็นลาดับแรก เนื่องจากอาจจะมีความคุ้นเคยและเป็นกันเองมากกว่าสอบถามจากที่อื่น
ปัญหาส่วนใหญ่ในการรับข่าวสารของนักศึกษาและบุคลากรประเด็นแรกคือ ได้รับข่าวสารล่าช้า อาจเป็น
เพราะโครงการต่าง ๆ มีการดาเนินงานต่างกัน หรืออาจลืมไปว่ากิจกรรมนั้น ๆ ต้อ งมีการประชาสัมพันธ์
เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ทราบก่อนล่วงหน้า
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ภายใน
ชนิดของสื่อประชาสัมพันธ์ที่นักศึกษาและบุคลากรส่วนใหญ่สนใจมากที่สุด คือ ปฏิทินกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากนักศึกษาและบุคลากรอาจต้องการทราบว่ามหาวิทยาลัยมีกิจกรรมใด เกิดขึ้นที่
ไหน เมื่อไหร่ ซึ่งสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดนี้ส่วนใหญ่ออกมาในรูปแบบแบนเนอร์ออนไลน์บนเว็บไซต์ หรือ
อาจจะเป็นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม ส่วนในเรื่องของการออกแบบสื่อออนไลน์ที่นักศึกษาและ
บุ ค ลากรสนใจมากที่ สุ ด คื อ ได้ ข้ อ มู ล ครบถ้ ว น โดยไม่ ต้ อ งไปหาข้ อ มู ล จากสื่ อ อื่ น เพิ่ ม เติ ม ส่ ว นเรื่ อ ง
ภาพประกอบ รูปแบบตัวอักษร และสีสัน เป็นส่วนที่สนใจรองลงมา ทาให้เห็นว่านักศึกษาและบุคลากร
สนใจในเนื้อหาของข่าวสารมากกว่าสนใจในเรื่องของการออกแบบ โดยส่วนใหญ่อยากให้เป็นในรูปแบบ
ของสื่อผสม (Multimedia) โดยการใช้สื่อที่หลากหลายมาผสมกัน เช่น การใช้คลิปวิดีโอ ผสมกับข้อความ
หรือภาพ เพื่อให้รูปแบบการประชาสัมพันธ์น่าสนใจมากกว่าที่จะเป็นวิดีโอหรือภาพ เพียงอย่างเดียว
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความต้องการ
นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรส่ ว นใหญ่ มี ค วามต้ อ งการสื่ อ เว็ บ ไซต์ (www.hcu.ac.th) มากที่ สุ ด
เนื่องจากเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายและมีข่าวสารของทั้งนักศึกษาและบุคลากรอย่างครบถ้วน และสื่ออื่น ๆ
เช่น Facebook Fanpage, HCU News หรือบอร์ด ประชาสั มพั น ธ์ ก็มี ความต้อ งการอยู่ในระดับ มาก
เพราะต้ อ งการทราบข่ า วสารต่ า ง ๆ แต่ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วสารอาจยั ง ไม่ เพี ย งพอ หรื อ เลื อ ก
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น อาจเป็นเพราะนักศึกษาและบุคลากร มีความ
แตกต่างกันในด้านความต้องการสื่อประชาสัมพันธ์ สอดคล้องกับคากล่าวของ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2534,
น. 38) ที่กล่าวว่า สภาวะของสังคมและจิตใจที่แตกต่างกัน ก่อให้มนุษย์มีความต้องการที่แตกต่างกัน โดย
ความต้องการนี้ ทาให้ คาดคะเนได้ว่าสื่ อแต่ล ะประเภทจะสนองความพอใจแตกต่างกัน ไปด้วย ดังนั้ น
ลักษณะของการใช้สื่ อของบุ คคลที่มีความต้องการไม่เหมือนกันก็จะแตกต่างกั นออกไป นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับ วิลเบอร์ แชรมน์ (1972, pp. 121 – 122) ที่ชี้ให้เห็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
รับ สาร อัน ได้แก่ป ระสบการณ์ ผู้ รับ สารแสวงหาข่าวสารแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ของตน การ
ประเมินสารประโยชน์ของข่าวสารที่ผู้รับสารแสวงหาเพื่อตอบสนองจุดประสงค์ของตนอย่างใดอย่างหนึ่งที่
แตกต่างกัน และผู้รับสารที่มีภูมิหลังแตกต่างกันจะให้ความสนใจต่อเนื่อหาข่าวสารต่างกัน ส่วนข่าวสารที่
นักศึกษาและบุคลากรต้องการมากที่สุดคือ ข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยในคณะวิชาและ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อต้องการทราบความเป็นไป หรือข่าวสารของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับคณะและ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ประเด็นต่อมาคือการจัดกิจกรรมของหน่วยงานและคณะวิชา การ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ และการจัดอบรม/สัมมนา ความต้องการข่าวสารมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย
เพราะความต้องการของแต่ละคนแตกต่างกัน ดังที่ กาญจนา แก้วเทพ (2545, น. 302) กล่าวไว้เกี่ยวกับ
แนวคิดด้านประชากรศาสตร์ไว้ว่า แนวคิดนี้เชื่อว่าคนเรามีพฤติกรรมต่าง ๆ ตามแรงผลักดันจากภายนอก
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(exogenous factors) และพฤติกรรมโดยส่วนใหญ่ของเราจะเป็นไปตามแบบฉบับที่สังคมวางไว้ หรือไม่
แน่ใจ (uncertainly) ของปัจเจกบุคคล อาจกล่าวได้ว่า บุคคลจะเกิดพฤติกรรมการเปิดรับสารก็เพื่อสนอง
ความต้องการ โดยบุคคลจะเป็นผู้กาหนดว่าตนต้องการอะไรจากสื่อ นักศึกษาและบุคลากรมีความต้องการ
สื่ อประชาสั ม พัน ธ์ที่ห ลากหลาย อยู่ ในระดับมาก อาจเป็ นเพราะสื่ อประชาสั มพั นธ์ยังไม่ห ลากหลาย
เท่าที่ควร หรือกิจกรรมมีการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อไม่หลากหลายเพียงพอ อาจใช้สื่อเพียงสื่อเดียว ทา
ให้ ก ารรั บ ข่ า วสารไม่ ทั่ ว ถึ ง นอกจากนี้ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรส่ ว นใหญ่ ยั ง มี ค วามต้ อ งการให้ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะวิชา/หน่วยงาน ลงสื่อประชาสัมพันธ์เป็นรายเดือน (ปฏิทินข่าว)
อาจทาในรูปแบบเป็นตารางปฏิทินกิจกรรมลงในเว็บไซต์ หรือ HCU News เพื่อให้ทราบว่าในเดือนนั้น ๆ
มีกิจกรรมใดจะเกิดขึ้นบ้าง หรือมีความต้องการอยากเข้าร่วมกิจกรรมจะได้มีการวางแผนและเตรียมตัว
เพื่อเข้าร่วม และยังมีความต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ค รอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับมาก
เนื่องจากว่าแต่ละกิจกรรมของคณะ/หน่วยงานจะมีกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกันออกไป บางกิจกรรมต้องการ
ให้นั กศึกษาเข้าร่วมหรือต้องการเพียงให้ นักศึกษาทราบ บางกิจกรรมต้องการให้ บุคลากรเข้าร่วมหรือ
ต้องการเพียงให้บุคลากรทราบ หรือบางกิจกรรมต้องการให้ทั้งนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมและทราบ
ข่าวสาร จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมและตรงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด
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ข้อเสนอแนะทั่วไป
จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ท าให้ ท ราบถึ ง การรั บ ข่ า วสาร รู ป แบบประชาสั ม พั น ธ์ และความต้ อ งการสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ภายในของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาทั้งหมดสามารถนามาพัฒนาสื่อการประชาสัมพันธ์ภายในไม่ว่าจะเป็นช่องทางการรับข่าวสาร
รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงความต้องการสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีค่าน้าหนักความต้องการอยู่ในระดับ
มาก จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. แผนกประชาสั ม พั น ธ์ ควรปรั บ ปรุ ง สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ดั ง รายละเอี ย ดต่ อ ไปนี้ ควรให้
ความสาคัญกับสื่อที่นักศึกษาและบุคลากรเลือกรับข่าวสารมากที่สุดคือ เว็บไซต์ (www.hcu.ac.th) ไม่ว่า
จะเป็นข่าวสารของนักศึกษาและบุคลากร ข้อมูลในเว็บไซต์ต้องมีการปรับปรุงให้ทันต่อเหตุการณ์ และต้อง
มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และง่ายต่อการเข้าถึง ข่าวสาร หากเป็นเรื่องสาคัญและเร่งด่วนควรจะอยู่ในจุดที่
สามารถมองเห็ น ได้ ชั ด เจน เพื่ อ เป็ น แรงจู งใจให้ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรรั บ ข่ า วสารเพิ่ ม มากขึ้ น ควร
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ ต่าง ๆ เช่น Facebook หรือ Line ให้มากขึ้นกว่าเดิม เพราะสื่อ
ช่องทางนี้ มีการแพร่กระจายข่าวสารอย่างรวดเร็ว รวมถึงนักศึกษาและบุ คลากรมีการรับข่าวสารผ่าน
ช่องทางนี้มากพอสมควร ควรใช้สื่อในรูปแบบที่เป็นสื่อผสม (Multimedia) คือมีทั้งภาพเคลื่อนไหว เสียง
และข้อความ ตามความเหมาะสมของสื่อแต่ละชนิด ควรปรับปรุงสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่แล้ว เช่น HCU News,
วารสารร่มโพธิ์ท อง ด้ว ยการเพิ่ มตารางการจั ดกิจกรรมรายเดือน(ปฏิ ทิน ข่าว) ให้ ส อดคล้ องกับความ
ต้องการของนักศึกษาและบุคลากร และสอดแทรกเกร็ดความรู้ต่าง ๆ ที่กาลังได้รับความสนใจในช่วงเวลา
นั้น ๆ
2. แผนกประชาสัมพันธ์ ควรปรับปรุงข่าวสารให้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์มากที่สุด เพราะข่าวสาร
ที่ล่าช้าคือปัญหาของนักศึกษาและบุคลากรส่วนใหญ่ ทาให้ข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ออกไปมีประสิทธิภาพ
น้อย เนื่องจากขาดความรวดเร็วของข่าวสาร ควรปรับปรุงข่าวสารให้น่าสนใจอยู่เสมอ โดยการใช้ข้อความ
ที่สั้น กระชับ แต่ได้ใจความ มาจัดทาแบนเนอร์ หรือโปสเตอร์ ไม่ควรใช้ข้อความที่ยาวเกินไป ต้องใช้เวลา
อ่านมาก ทาให้ข่าวสารไม่น่าสนใจ และควรให้มีการประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะจัดกิจกรรมอย่างน้อย 15 –
20 วัน เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง
3. แผนกประชาสัมพันธ์ ควรเป็นสื่อกลางและศูนย์รวมในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย สามารถสอบถามข้อมูลการจัดกิจกรรมของคณะและหน่วยงานได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ได้
โดยตรง เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่ต้องการทราบข่าวสารต่าง ๆ
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการวิจั ย ครั้งต่อ ไปควรหาความแตกต่ างระหว่างนัก ศึก ษาและบุ ค ลากร ด้ว ยการหาค่ า
ความสั มพั น ธ์ เพื่ อน าผลมาปรับ ปรุงข่ าวสารให้ มีความเหมาะสมทั้งนั กศึ กษาและบุค ลากร หรือหาก
แตกต่างกัน จะต้องปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์ภายในอย่างไรให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ และการมีส่วนร่วมในประชาสัมพันธ์ภายใน เพื่อนาผลที่ได้มา
พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน และให้นักศึกษารวมถึงบุคลากรมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์
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