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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง "กลยุทธ์การบริหารสื่อใหม่เพ่ือการประชาสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา 
" ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การบริหารสื่อใหม่เพ่ือการประชาสัมพันธ์ของ
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องกับภาวการณ์แข่งขันของ
ธุรกิจการศึกษาที่รุนแรงในปัจจุบัน และสื่อใหม่มีบทบาทด้านการประชาสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
อย่างมาก  โดยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ เป็นปัจจัย
ส าคัญในการก าหนดกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา โดยน าข้อดีของสื่อใหม่ในการ
ประชาสัมพันธ์ คือ รวดเร็ว เข้าถึงง่ายและเป็นสื่อต้นทุนต่ า มาสร้างข้อได้เปรียบทางการประชาสัมพันธ์
เพ่ือสอดรับกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน 
 โดยในระดับคณะ ใช้การประชาสัมพันธ์องค์กร(Corporate Public Relations) เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์และการรับรู้ (Maintain Perception) ภาพลักษณ์ที่ดีของคณะ และเลือกใช้สื่อใหม่ในการ
ประชาสัมพันธ์เป็นช่องทางที่ส าคัญ ส าหรับในระดับมหาวิทยาลัย ใช้กลยุทธการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
การตลาด (MPR: Marketing Public Relations) เน้นการยืมความน่าสนใจ (Borrowed-Interest) คือ 
การใช้สื่อใหม่ที่ก าลังเป็นกระแสหรือได้รับความนิยมมาช่วยสร้างความเป็นข่าวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะช่วง
ฤดูกาลสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นเป็นปัจจัยหนึ่งที่กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจเข้าศึกษาต่อกับสถาบัน 
 ส าหรับการบริหารประเด็นเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์และกลยุทธ์การเลือกใช้สื่อใหม่ให้เหมาะสม
กับแต่ละประเด็นข่าวของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า สถาบันอุดมศึกษาระดับคณะ มุ่งน าเสนอประเด็นข่าว
ที่ตรงกับความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย คือ ผลงานที่ประสบผลส าเร็จของนักศึกษา อาจารย์ของสถาบัน 
และบทความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการเลือกใช้สื่อใหม่ให้เหมาะสมกับประเด็นข่าว โดยค านึงถึง
ข้อจ ากัดด้านเวลาของข่าวประชาสัมพันธ์ ส่วนในระดับมหาวิทยาลัย เน้นการน าเสนอความหลากหลาย
ทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับประเด็นการเรียนรู้เพ่ือตอบแทนสู่สังคม โดยเลือกใช้
สื่อใหม่ให้เหมาะสมกับประเด็นข่าว ค านึงถึงลักษณะความเป็นทางการและไม่เป็นทางการของข่าว
ประชาสัมพันธ์ 
 
ค าส าคัญ : กลยุทธ์การบริหาร, สื่อใหม,่ สถาบันอุดมศึกษา 
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บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในระยะเวลา 2 ทศวรรษที่ผ่านมา วงการอุดมศึกษาไทยต้องเผชิญกับปัญหาและการเปลี่ยนแปลง
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสภาพการแข่งขันที่รุนแรง และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เนื่องมาจากปัจจัย
ทางด้านกระแสโลกาภิวัฒน์ การเปิดเสรีทางการค้าการบริหาร ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศภายใต้ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "ธุรกิจไร้พรมแดน" นั้นส่งผลให้การศึกษาต้องกลายเป็นอีกหนึ่ง
ธุรกิจที่มีลักษณะเป็นสินค้าจับต้องไม่ได้จะต้องปรับตัวจากสภาพการณ์การเปลี่ยนที่มีการการแข่งมาก
ยิ่งขึ้น  
 ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2550 พบวา จากจ านวนมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ทั้งสิ้น 199 แห่ง (แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิทยาเขตหลัก 117 แห่ง กับอีก 82 วิทยาเขตย่อย) มีจ านวน
นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงเอกรวมกันเกือบ 2 ล้านคน มีเม็ดเงินค่าเล่าเรียน (หมายรวมถึง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ และค่าธรรมเนียมวิจัยเพ่ือท า
วิทยานิพนธ์) หมุนเวียนคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 50,000 ล้านบาท โดยเป็นเม็ดเงินค่าเล่าเรียนของ
มหาวิทยาลัยของรัฐประมาณร้อยละ 72 ของมูลค่าตลาดโดยรวม และอีกประมาณร้อยละ 28 เป็นของ
มหาวิทยาลัยเอกชน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2551) 
 จุดเปลี่ยนแห่งวงการอุดมศึกษาไทย จึงเกิดขึ้นโดยการที่มหาวิทยาลัยต่างจ้างบริษัทเอกชนที่รับ
กิจกรรมการสื่อสารทางกการตลาดเข้าไปท ากิจกรรมกับนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายตามโรงเรียนต่างๆ
กลายเป็นเรื่องธรรมดา และยิ่งไปกว่านั้น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ทั้งในระดับคณะไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย
ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนต่างทุ่มงบประมาณซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆในช่วงที่
อุณหภูมิการแข่งขันร้อนแรงที่สุดในช่วงโค้งสุดท้ายระหว่างรับนักศึกษาในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 
 เครื่องชี้วัดตัวหนึ่งที่บ่งบอกถึงการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัย คือ เม็ดเงินที่ใช้ไปกับการซื้อสื่อ
โฆษณา จากสถานการณ์การท าตลาดของมหาวิทยาลัยในภาพรวมพบว่าในปี 2549-2550 มหาวิทยาลัย
เอกชนต่างๆใช้งบประมาณไปกับการโฆษณาเพ่ิมมากขึ้น โดยในปี 2549 มีการใช้จ่าย 400 ล้านบาท และ
ในปี 2550 ที่มีปัจจัยเชิงลบด้านการชะลอตัวทางเศรษฐกิจก็ยังมีการใช้จ่ายถึง 424 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมา 6% (ผู้จัดการรายสัปดาห์, 2551) แต่ส าหรับปี 2551 แม้เศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณการชะลอตัว 
แต่ตัวเลขการใช้สื่อในตลาดมหาวิทยาลัยในภาพรวมเพ่ิมมากข้ึนถึง 9% หรือคิดเป็นเงิน 463 ล้านบาท  
 ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องกลยุทธ์การบริหารสื่อใหม่  
เพราะเห็นว่าการสื่อสารทางตลาดปัจจุบันนิยมการใช้สื่อใหม่ผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นเพ่ือให้เข้าถึงและ
สร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มเป้าหมายของตนเอง 
 

วัตถุประสงค์การศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษากลยุทธการบริหารสื่อใหม่เพ่ือการประชาสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในระดับ
คณะและระดับมหาวิทยาลัย (ระดับคณะ หมายถึง การให้การบริการทางวิชาการเฉพาะแขนงภายใต้การ
ก ากับของคณบดีที่ต้องสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ) (ระดับมหาวิทยาลัย หมายถึง 
สถาบันการศึกษาท่ีให้การบริการทางวิชาการแก่สังคมหลากหลายสาขาวิชา) 
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 2. เพ่ือศึกษาการบริหารประเด็นเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์และกลยุทธ์การเลือกใช้สื่อใหม่ให้
เหมาะสมกับแต่ละประเด็นข่าวในการประชาสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา 

 
วิธีการศึกษา 

 การศึกษาเรื่อง "กลยุทธ์การบริหารสื่อใหม่เพ่ือการประชาสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา" ผู้ศึกษา
ได้ท าการศึกษาด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่
ดูแลรับผิดชอบในการบริหารสื่อใหม่ในการประชาสัมพันธ์เพ่ือศึกษาถึงกลยุทธ์ กระบวนการและขั้นตอน
การบริหารสื่อใหม่เพ่ือการประชาสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาในปี 2552-2553 ทั้งนี้ได้แบ่งการศึกษา
เรื่องดังกล่าวออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งระดับคณะหมายถึง คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนระดับมหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัย
รังสิต  
 นอกจากนี้แหล่งข้อมูลการวิจัยยังแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ 
แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล คือ ผู้บริหารสื่อใหม่เพ่ือการประชาสัมพันธ์จ านวน 2 แห่งได้แก่ คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยสัมภาษณ์ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานแห่งละ 4 คน ดังนี้ 
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ระดับผู้บริหาร จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อดีตคณบดีคณะ
พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี (ด ารงต าแหน่งปี 2547-2552) และ รองศาสตราจารย์ วิทยา ด่านธ ารงกุล 
อดีตผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี (ด ารงต าแหน่งปี 2547-2552) 
 - ระดับหัวหน้างาน 1 ท่าน คือ คุณสุนิสา มะปรางหวาน หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะ
พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี  
 - ระดับปฏิบัติงาน จ านวน 1 ท่าน คือ นางหรรษา ค าประเสริฐ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คณะ
พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี  

มหาวิทยาลัยรังสิต 
 - ระดับผู้บริหาร จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณธนภัทร เอกกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการตลาด และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ ผู้อ านวยการส านักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 - ระดับหัวหน้างาน จ านวน 1 ท่าน คือ คุณนิจวรรณ นาวารัตน์ หัวหน้าส านักงานข่าวสารและ
กิจกรรม ส านักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต  
 - ระดบัปฏิบัติงาน จ านวน 1 ท่าน คือ คุณทวีศักดิ์ สุรขัน โปรแกรมเมอร์ ฝ่ายสื่อใหม่ ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
 ส่วนข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร งานวิจัย บทความ 

บทสัมภาษณ์ ต าราวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสื่อใหม่  และข้อมูลจากเว็บไซต์ในด้านการ
ประชาสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา 
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ผลการศึกษา 
 
 ส่วนที่ 1 กลยุทธ์การบริหารสื่อใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาในระดับ
คณะ และระดับมหาวิทยาลัยที่ท าให้เกิดประสิทธิผลในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
 จาการศึกษาท้ัง 2 ระดับพบว่ามีการใช้สื่อที่นักประชาสัมพันธ์ควบคุมได้และที่ควบคุมไม่ได้ควบคู่
กัน ซึ่งสื่อที่นักประชาสัมพันธ์ควบคุมได้ หมายถึง สื่อที่มหาวิทยาลัยสามารถควบคุมการผลิตและการ
เผยแพร่ได้ด้วยตัวเอง เช่น เว็บไซต์ของคณะหรือของมหาวิทยาลัย หรือสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น ขณะที่ 
สื่อที่นักประชาสัมพันธ์ไม่สามารถควบคุมได้ หมายถึง สื่อมวลชนที่ถูกขอความร่วมมือในการเผยแพร่
ข่าวสารซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสื่อว่าจะน าไปเผยแพร่หรือไม่ 
 โดยการพิจารณาใช้สื่อประเภทใดนั้นจะต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ 
ซึ่งในระดับคณะ (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ) ใช้สื่อใหม่ เช่น อีเมล์ 
เว็บไซต์สังคมออนไลน์ เพ่ือต้องการตอกย้ าภาพลักษณ์การเป็นผู้น าของสถาบันการศึกษาด้านการ
บริหารธุรกิจของประเทศแก่กลุ่มเป้าหมาย สร้างเครือข่ายให้กับครูแนะแนวโรงเรียนต่างๆตลอดจนศิษย์
เก่าให้รับรู้ถึงผลงานและกิจกรรมทางวิชาการของคณะ ขณะที่ในระดับมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยรังสิต) 
เน้นการซื้อพ้ืนที่สื่อมวลชนเป็นหลักเพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยมากข้ึน รวมไปถึงสร้างช่องทางการสื่อสารระบบออนไลน์เพ่ือให้เกิดการสื่อสาร2ทาง 
 
 ส่วนที่ 2 ศึกษาการบริหารประเด็นเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์และกลยุทธ์การเลือกใช้สื่อใหม่
ให้เหมาะกับแต่ละประเด็นข่าวในการประชาสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา 
 ในระดับคณะเน้นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และเกิดความเชื่อมั่นว่าคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันที่ "รวมคนเก่ง" ซึ่งจะก้าวไปเป็น
ทรัพยากรบุคคลส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวน โดยผู้บริหาร
คณะและหัวหน้างานให้ความส าคัญกับประเด็นข่าวไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน คือ ประเด็นผลงาน
รางวัลชนะเลิศของนักศึกษาในการประกวดในเวทีต่างๆทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เช่นเดียวกับการ
ประชาสัมพันธ์ผลงานของคณาจารย์และการจัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพ่ือให้เป็นประโยชน์
แก่สังคมเพ่ือให้เห็นถึงศักยภาพของคณะ 
 ส่วนระดับมหาวิทยาลัย พบว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิตให้ความส าคัญกับประเด็นข่าวในเรื่อง
ความส าเร็จของนักศึกษาและศิษย์เก่าในสาขาอาชีพต่างๆซึ่งสืบเนื่องมาจากจุดแข็งของมหาวิทยาลัยที่มี
คณะและสาขาวิชาหลากหลาย ท าให้มีผลงานนักศึกษาที่โดดเด่นในหลากหลายแขนง และมีศิษย์เก่าสร้าง
ชื่อเสียงในหลายสาขาอาชีพ รวมทั้งเน้นจุดยืนในเรื่องการตอบแทนกลับสู่สังคมด้วยและเน้นการน าเสนอ
ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการประเมินในระดับ "ดีมาก" จากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)และที่ส าคัญยังให้กับการเป็นข่าวด้วยการท า
ให้มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ของการเป็น "ผู้ริเริ่ม" ซึ่งจะสร้างความสนใจให้กับสื่อมวลชนเพ่ือน าไป
เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆด้วย 
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ตารางผลการศึกษากลยุทธ์การเลือกใช้สื่อใหม่ 
ให้เหมาะกับแต่ละประเด็นข่าวประชาสัมพันธ์ 
เปรียบเทียบระหว่างระดับคณะกับระดับมหาวิทยาลัย 
 
ระดับคณะ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ระดับมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรังสิต 

พิจารณาจากข้อจ ากัดด้านเวลาการเกิดขึ้นของข่าว 
คือ  

1.ข่าวที่มีเวลาตายตัว มีข้อจ ากัดด้านเวลา (ข่าว
อบรม สัมมนา/เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ฯลฯ) 
เน้นสื่อใหม่ที่นักประชาสัมพันธ์ควบคุมได้ เป็น
อันดับแรก คือ เว็บไซต์องค์กร และสื่อสั งคม
ออนไลน์เพ่ือความรวดเร็วและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ตามเวลาที่ต้องการแน่นอน 

2.ข่าวที่ เกิดขึ้นไม่ตายตัว (ผลงานโดดเด่นของ
นักศึกษา ฯลฯ) เน้นใช้สื่อใหม่ที่นักประชาสัมพันธ์
ควบคุมไม่ได้เป็นอันดับแรก คือ สื่อมวลชน เว็บไซต์
ยอดนิยมต่างๆ เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือและการ
รับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีในวงกว้าง 

พิจารณากลุ่มเป้าหมายจากพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่
ก่อนจากนั้นจึงพิจารณาลักษณะประเด็นข่าว ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  

1.ข่าวเป็นทางการ เน้นใช้ทั้งสื่อที่นักประชาสัมพันธ์
ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้  เ พ่ือส่งเสริมภาพ
ลักษณะให้กับมหาวิทยาลัย 

2.ข่าวไม่เป็นทางการ เน้นเผยแพร่ผ่านสื่อที่นัก
ประชาสัมพันธ์ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ควบคู่กัน
ไปเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในการน าเสนอข่าวสาร
ได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์และสร้างการรับรู้ใน
วงกว้าง 

 

อภิปรายผลการศึกษา 
 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร คือ การพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร
ออนไลน์ ที่ส่งผลให้พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเปิดรับข่าวสารจากสื่อใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นโอกาสใน
การที่ท าให้ทั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรังสิต สามาร
สื่อสารให้เข้าถึงและสร้างความผูกพันกับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น  โดยการเลือกใช้สื่อใหม่พบว่าทั้งสอง
ระดับก าหนดการใช้กลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือตอกย้ าภาพลักษณ์ที่ดีและมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมสัดส่วน
งบประมาณการโฆษณาลงในสื่อใหม่มากข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
 สอดคล้องกับแนวคิดของการบริหารจัดการสื่อ(ไพจิจิตร เทียนทอง, 2547: 93-94) ที่มีหลักการ
ว่า ต้องค านึงอ านาจที่มีมากขึ้น เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิตอล และพฤติกรรมของผู้บริโภค
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เปลี่ยนไป โดยสื่อดิจิตอลท าให้สามารถสื่อสารถึงผู้บริโภคได้อย่างเจาะจงและมีบทบาทต่อชีวิ ตประจ าวัน
มากขึ้น ส่งผลให้มีการรับสื่อในหลายรูปแบบ เพ่ือสนองความต้องการที่หลากหลายยิ่งขึ้น นอกจากนี้สภาพ
เศรษฐกิจและสังคมก็เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้สถาบันอุดมศึกษาจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ประชาชนด้วยการสร้างผลงานวิชาการให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ เป็นประโยชน์แก่สังคม
ต่อไป 
 เช่นเดียวกับ การใช้สื่อใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ สอดรับกับแนวคิดเรื่องสื่อ
ใหม่ (Burnet & Marshall, 2003, pp. 40-41) ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้มีการสื่อสาร
สองทางไม่ได้เป็นการสื่อสารทางเดียวเหมือนในอดีต สามารถหลอมรวมเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
การสื่อสาร เช่น อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะได้รับความแพร่หลายมากขึ้น  
 ขณะที่ กลยุทธ์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเรื่องการสร้าง
ภาพลักษณ์ผ่านการเผยแพร่ความส าเร็จทางวิชาการของนักศึกษาเพ่ือสร้างการรับรู้ของประชาชนทั่วไป 
เป็นไปตามแนวคิดเรื่องการประชาสัมพันธ์องค์กร (พรทิพย์ พิมลสินธุ์, 2548: 44) และการสร้าง
ภาพลักษณ์ (สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม, 2548: 223) ซึ่งให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ภาพลักษณ์ว่าจะต้องกระท าอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอกย้ าการรับรู้และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน 
 ส่วนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยรังสิตด้านการประชาสัมพันธ์เพ่ือการตลาดและเน้นการสร้าง
ประเด็นข่าวใหม่เพ่ือให้สังคมรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสังคม มีความสอดคล้องกับแนวความคิด
เรื่องการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในส่วนของการยืมความน่าสนใจ (พรทิพย์ พิมลสินธุ์, 2548: 58-59) 
ซึ่งระบุว่า กลยุทธ์การยืมความน่าสนใจเป็นการใช้ความใหม่ของสื่อที่ก าลังเป็นกระแสหรือได้รับความนิยม
มาช่วยสร้างความเป็นข่าวให้น่าสนใจใหม่ได้ สร้างกิจกรรมใหม่ๆในตัวสินค้าเก่าเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ
อีกครั้ง 
 อย่างไรก็ตาม ทั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
รังสิต มีการด าเนินการวางแผนการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ตามแนว
กระบวนการวางแผนประชาสัมพันธ์ 7 ขั้นตอน ของ แฟรงค์ เจฟกินส์ (Jefkins, F. 1980, pp. 107-116) 
ประกอบด้วย 1.การส ารวจสถานการณ์ 2.การก าหนดวัตถุประสงค์ 3.การก าหนดเป้าหมาย 4.การก าหนด
กิจกรรมและสื่อ 5.การจัดท าโครงการและแผนการปฎิบัติการ 6.การก าหนดงบประมาณ และ 7.การ
ประเมินแผนงานประชาสัมพันธ์ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.ในการบริหารจัดการสื่อใหม่เพ่ือการประชาสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งระดับคณะและ
ระดับมหาวิทยาลัย ควรมีการประเมินประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ของสื่อใหม่แต่ละประเภทในเชิง
คุณภาพด้วย เพ่ือจะได้ทราบว่าสื่อใหม่ประเภทใดสามารถดึงดูดความสนใจและสาเหตุใดสื่อใหม่นั้นจึงมี
ส่วนในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงเพ่ือน ามาพัฒนาการวางแผนบริหารสื่อ
ใหม่ในการประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2.ในการบริหารสื่อใหม่ ปัจจัยด้านบุคลากรมีความส าคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาใน
ระดับคณะที่มีจ านวนบุคลากรจ ากัด จึงควรใช้ทรัพยากรของคณะให้เกิดประโยชน์ โดยสามารถจัดทีม
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นักศึกษาเพ่ือช่วยในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อใหม่ทั้งในด้านการก าหนดประเด็น และการเลือกใช้สื่อ 
เนื่องจากนักศึกษามีวัยใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายและมีความเข้าใจจุดเด่นและข้อมูลต่างๆของคณะเป็น
อย่างดี จึงเป็นกลุ่มที่สามารถน าเสนอประเด็นข่าวและเลือกใช้รูปแบบสื่อใหม่ที่สอดคล้องกับความสนใจ
ของกลุ่มเป้าหมายได้มากท่ีสุด 
 3.สถาบันอุดมศึกษาท้ังระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ควรค้นหาสื่อใหม่ท่ีเริ่มเป็นกระแสนิยม
และน ามาใช้สื่อสารเป็นแห่งแรกด้วยวิธีการที่เน้นตอกย้ าภาพลักษณะของตนเอง ประกอบกับการหา
ช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายพร้อมและต้องการเปิดรับสารของสถาบันมากที่สุด องค์ประกอบเหล่านี้เป็น
ปัจจัยส าคัญต่อการสร้างการรับรู้ จดจ า และประสบความส าเร็จในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษาและเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด 
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