บทความรายงานการวิจัย
สํานักวิจัยและบริการวิชาการ
ชื่อเรื่อง ทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรที่มีตอการรับขาวสารในการ
ประชาสัมพันธ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร
ผูวิจัย
วิรุณทิพย จันทรแดง
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การประชาสัมพันธเปนกลไกหนึ่งที่สราง ทัศนคติ ความนิยม ความเขาใจ และการ
สนับสนุนจากกลุมเปาหมาย ที่มีตอหนวยงาน ซึ่งนับวามีความสําคัญอยางยิ่งตองานดานการ
บริหารจัดการ และในปจจุบนั ซึ่งเปนยุคแหงขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธ ไดเขามามีบทบาท
และมีความสําคัญในสังคมอยางมาก จะเห็นไดจากการทีอ่ งคกร สถาบันตาง ๆ ทั้งในภาครัฐและ
เอกชน ตางลวนหันมาใหความสําคัญกับงานประชาสัมพันธกันมากขึ้น ทั้งนี้ดว ยเหตุวา การ
ประชาสัมพันธนั้นเปนกระบวนการสื่อสารสองทาง ที่จะทําใหองคกรสามารถรับรูความคิดเห็น
ความตองการของกลุมเปาหมายได ซึ่งเมื่อไหรก็ตามที่องคกร สถาบันสามารถดําเนินงานได
สอดคลองกับความตองการ ความรูสึก หรือความคิดเห็นของประชาชน เมื่อนัน้ องคกรก็จะมี
ภาพลักษณที่ดี อันจะทําใหไดรับการสนับสนุน ความรวมมือจาก กลุมเปาหมาย และสาธารณชนที่
เกี่ยวของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
สถาบันแหงการศึกษา จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
ภาพลักษณที่ดี เพื่อสรางและสนับสนุน ความนาเชื่อถือใหเกิดขึน้ ดรรชนีตัวหนึ่งทีจ่ ะชี้วดั ความ
นาเชื่อถือ คือ การดําเนินการตาง ๆ ใหโปรงใส การสื่อสารขาวสาร ความเคลื่อนไหวตาง ๆ ให
เปนที่รับรูและยอมรับจากประชาชนกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การยอมรับและการ
สนับสนุนจากกลุมเปาหมายภายในองคกร
โดยกลยุทธที่สําคัญอยางหนึ่งของการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธที่ประสบความสําเร็จคือ การทําใหบุคลากรในองคกรทุกคนเปนนักประชาสัมพันธ
กลาวคือ ดวยการทําใหบุคลากรทุกคนรับทราบเรื่องราว ขาวสาร ตลอดจนความเคลื่อนไหวตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับองคกร เปนไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งการทําใหบคุ ลากรรูสึกเปนสวนหนึ่งของ
องคกร
การประชาสัมพันธดานขาวสารของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในปจจุบนั หลาย
ชองทาง หลายวิธี เชน เสียงตามสาย สื่อบุคคล อินเตอรเน็ต สื่อกิจกรรมตาง ๆ สื่อ
วิทยุกระจายเสียง และสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ เปนตน หลายตอหลายครั้งที่ผูวิจัยมีความเคลือบแคลง
สงสัยวา ขาวสารที่ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ไปนั้น เขาถึงกลุมเปาหมายหรือไม มากนอย

เพียงไร กลุมเปาหมายรับขาวสารทางสื่อใดมากที่สุด มีความคิดเห็นตอการประชาสัมพันธใน
รูปแบบตาง ๆ เปนอยางไร ตลอดจนตองการใหขาวสารการประชาสัมพันธออกมาในรูปแบบใด
ดังนั้นดวยเหตุนี้ ผูวิจยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรที่มีตอ
การรับขาวสารในการประชาสัมพันธของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เพื่อที่จะไดนําผลจาก
การวิจยั มาออกแบบการสื่อสารใหสอดคลองกับพฤติกรรมและความตองการในการรับขาวสาร
ของกลุมเปาหมาย อันจะสงผลใหกลุมเปาหมายภายใน มีความรู ความเขาใจ ในการดําเนินงานของ
สถาบันฯ เปนไปในทิศทางเดียวกัน และเปนการตรวจสอบอีกทางในดานการใชงบประมาณได
เกิดประโยชนสูงสุด ในการเตรียมความพรอมอีกดานทีจ่ ะกาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัย อยางเต็ม
ความภาคภูมิใจ
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่องนีเ้ ปนการเชิงวิจยั ประยุกต (Applied Research) โดย
แหลงขอมูลที่ใช มี 2 แหลง ดังนี้คือ ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ไดจากการสอบถามฝาย
ทะเบียน และฝายการเจาหนาที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และแหลงขอมูลทุติยภูมิ
(Secondary Data)โดยการสอบถามกลุมตัวอยาง จํานวน 384 คน
ประชากรที่ใชในการศึกษาคือนักศึกษาคือบุคคลที่มีสถานภาพเปนนักศึกษาในปจจุบัน
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทั้งภาคปกติและภาค กศ.บท.และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่
ทํางานประจําและชั่วคราวโดยไมรวมถึง นายกสภา กรรมการสภา ผูทรงคุณวุฒิ อาจารยพิเศษ
ผูเชี่ยวชาญประจําสถาบัน บุคลากรที่ไปชวยราชการและลาศึกษาตอ ขอมูลจากฝายทะเบียนและ
ฝายการเจาหนาที่ ณ วันที่ 14 มกราคม 2547 ทั้งหมดมี 10,187 คน โดยไดกลุมตัวอยางจํานวน
384 คน โดยการสุมตัวอยาง ไมคํานึงถึงความนาจะเปน เลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ
กําหนดแนวความคิดของการศึกษาประกอบดวย ตัวแปรตนคือ ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล
และปจจัยลักษณะการรับขาวสาร สวนตัวแปรตามคือ ทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรที่มีตอ
การรับขาวสารในการประชาสัมพันธ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
การเก็บรวบรวมขอมูลคัดเลือกเริ่มจากการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเก็บขอมูล จํานวน 10 คน
จากนั้นอบรมวิธีการเก็บขอมูลแกนักศึกษาและนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูล โดยการเก็บขอมูล
จะเปนลักษณะการสัมภาษณแบบเผชิญหนา และเมื่อรับแบบสอบถามคืนจะทําการ ตรวจสอบ
ความถูกตองและคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบรูณ นําขอมูลที่ไดมาประมวลผลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS/PC (Statistical Package for Social Sciences) และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics)

ผลการวิจัย
จากผลการวิจยั พบวา ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนหญิง มีอายุ
สวนใหญอยูในชวง 23 -29 ป สถานภาพสวนใหญเปนนักศึกษาภาคปกติ สังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ โดยสวนใหญอยูมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีมา 4 -6 ป และสวนใหญมีการศึกษา
ระดับ ม.6/ปวช.
พฤติกรรมและความตองการในการรับขาวสารของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎรธานี ไดผลดังนี้ พฤติกรรม ความถี่/บอยในการรับขาวสารของนักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พบวาพฤติกรรมความถี่/บอยในการรับขาวสารสวนมากอยูใน
ระดับปานกลาง แตสื่อที่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีรับอยูในระดับมาก
คือ ปายประกาศ/ ปายประชาสัมพันธ ดานความตองการในการรับขาวสารในการประชาสัมพันธ
ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
พบวาของนักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีมีความตองการในการรับขาวสารการประชาสัมพันธ ทางสื่อ
วิทยุกระจายเสียง FM 106.5 MHz มากที่สุด ปจจัยที่มผี ลในการรับขาวสารในการประชาสัมพันธ
ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
พบวาปจจัยที่ทําใหนักศึกษาและ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เลือกรับขาวสาร เพื่อทราบขาวสาร เหตุการณตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีที่มีตอการ
เขาถึงขาวสารในการประชาสัมพันธ พบวาสวนใหญมคี วามคิดเห็นในระดับมาก โดยสื่อที่เห็นวา
เขาถึงในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ เสียงตามสาย ทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีที่มีตอการนําเสนอขาวสาร
พบวานักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเห็นวา ขาวสารที่นําเสนอในประเด็นตาง ๆ อยูในระดับมาก
ไดแก มีเนื้อหาครบถวน เขาใจงาย มีความชัดเจน เนื้อหาความถูกตอง เนื้อหามีความสมบรูณ
หลากหลาย เนื้อหามีความนาสนใจ ขาวสารเหมาะสมกับผูรับ ผูรับไดรับประโยชนจากสื่อ มี
ความรวดเร็วในการนําเสนอ ระยะเวลาในการนําเสนอนานพอ สื่อมีความเพียงพอกับผูรับ สื่อมี
ความนาสนใจ สื่อเหมาะสมกับผูรับ และ ภาพรวมการนําเสนอขาวสารมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. ปรับปรุงเนื้อหาขาวสารที่นําเสนอผานสื่อประชาสัมพันธ ใหสอดคลองกับความ
ตองการและสนใจของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ซึ่งผลการวิจัย

แสดงใหเห็นวา นักศึกษาและตองการขาวสารที่มีความหลากหลาย แตก็ควรใหอยูในบริบท
หนวยงานทีจ่ ะสามารถกระทําได
2. เปนขอมูลสําหรับการวางแผนการประชาสัมพันธในการพิจารณาเลือกใชสื่อเพือ่ ให
เขาถึงกลุมเปาหมาย และใหเผยแพรขาวสารการประชาสัมพันธเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ควรจะมีการศึกษาถึงความสัมพันธของตัวแปรอื่น เชน เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ เปน
ตน
วาจะมีผลตอความตางของทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรที่มีตอการรับขาวสารในการ
ประชาสัมพันธของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีอยางไร
2. ควรมีการศึกษาในเชิงลึกถึงสื่อแตละสื่อที่ใชในการประชาสัมพันธ เพื่อจะไดขอ มูลที่
ละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึน้
3. ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับ พฤติกรรมในการรับขาวสาร ของนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

