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บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่อง “การเปิดรับ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิดรับ ความ
คาดหวังและความพึงพอใจของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้ง 5 ประเภทสื่อ ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อ
จดหมายข่าว สื่อเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อบอร์ดประชาสัมพันธ์ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคาดหวังประโยชน์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรม
การเปิดรับกับความพึงพอใจจากการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ  ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เป็นการวิจัยเชิ งปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยมีรูปแบบการวิจัยแบบส ารวจ (Survey Research) ซึ่งใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้ งนี้ คือ 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา ทั้ง
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) จ านวน 2,680 คน 
โดยก าหนดขนาดของตัวอย่างของการศึกษาในครั้งนี้คือ จ านวน 260 คน  
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จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 260 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ โดยมีอายุ 20 ปี
มากที่สุด ศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มากกว่าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) และ
เป็นนิสิตที่เรียนในสาขาวิชาเคมีมากที่สุด   

ผลการศึกษา พบว่า นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ใช้ระยะเวล าในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อ
ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.98 โดยสื่อประชาสัมพันธ์ที่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ใช้ระยะเวลา (นาที/ครั้ง) ในการเปิดรับมากที่สุด 
ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 โดยนิสิตมีความบ่อยครั้ง (ความถ่ี/สัปดาห์) ในการเปิดรับ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.20 วันต่อสัปดาห์ โดยสื่อประชาสัมพันธ์ที่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์มีความบ่อยครั้ง 
(ความถ่ี/สัปดาห์) ในการเปิดรับมากท่ีสุด ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์    มีค่าเฉลี่ยในการเปิดรับ เท่ากับ 2.90 
วันต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มีการเปิดรับข่าวสารแต่ละประเภทอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 โดยประเภทข่าวสารที่มีการเปิดรับมากที่สุด ได้แก่ ข่าวรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบผลการเรียน การแจ้งจบการศึกษาได้ถูกต้องและตรงเวลา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.48 

ผลการศึกษา พบว่า นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความคาดหวัง
ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ จากสื่อบุคคล สื่อเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ ใน
ระดับ มาก และสื่อจดหมายข่าว และ สื่อบอร์ดประชาสัมพันธ์ในระดับ ปานกลาง โดยนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ มีความคาดหวังในด้านการติดตามข่าวสาร รู้เหตุการณ์ (Surveillance) มากที่สุด จากสื่อ
บุคคล สื่อจดหมายข่าว สื่อเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ และมีความคาดหวังในด้านเอกลักษณ์ของ
ปัจเจกบุคคลจากสื่อบอร์ดประชาสัมพันธ์ มากที่สุด  

ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์  พบว่า นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์มีความพึงพอใจต่อสื่อทั้ง 5 สื่อ ในระดับ ปานกลาง โดยมีความพึงพอใจในด้านการติดตาม
ข่าวสาร รู้เหตุการณ์ (Surveillance) จากสื่อทั้ง 5 ประเภทมากที่สุด ทั้งนี้ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์มีความ
พึงพอใจต่อสื่อบุคคล ทั้งในทางด้านการติดตามข่าวสาร รู้เหตุการณ์ และด้านมนุษยสัมพันธ์ (Personal 
Relations) มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.34 และมีความพึงพอใจต่อสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งทางด้านการติดตาม
ข่าวสาร รู้เหตุการณ์ และด้านเอกลักษณ์ของปัจเจกบุคคล (Personal Identity) มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 
3.44 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความคาดหวังประโยชน์ในการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท            
สื่อบุคคล สื่อเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อบอร์ดประชาสัมพันธ์ นั้นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
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เปิดรับ ทั้งด้านระยะเวลา (นาที/ครั้ง) ความบ่อยครั้ง (ครั้ง/สัปดาห์) และประเภทของข่าว แต่              
สื่อจดหมายข่าว พบว่า ความคาดหวังประโยชน์ในการเปิดรับมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับใน
ด้านระยะเวลา (นาที/ครั้ง) กับประเภทของข่าวที่เปิดรับ ยกเว้นด้านความบ่อยครั้ง ที่ไม่มีความสัมพันธ์ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ ในด้านระยะเวลา 
(นาที/ครั้ง) กับประเภทของข่าวที่เปิดรับ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจากการเปิดรับสื่อ  ยกเว้น 
พฤติกรรมการเปิดรับด้านความบ่อยครั้ง ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ 
 
ค าส าคัญ สื่อประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สื่อบุคคล สื่อจดหมายข่าว 
สื่อเว็บไซต ์สื่อสังคมออนไลน์ สื่อบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 

บทน า 
ที่มาและความส าคัญ 

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน การสื่อสาร ถือว่ามีบทบาทในการด าเนินชีวิตของทุกคน รวมถึงหน่วยงาน
หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสื่อสารในด้านต่างๆ โดยน าการ
สื่อสารมามีบทบาทมาใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภายใน และสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ    
ที่เป็นหน่วยงานภายนอก  
 การประชาสัมพันธ์มีบทบาทส าคัญในการให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ  ตลอดจนสร้าง
ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงาน ดังที่ พรทิพย์  พิมลสินธ์ (2545, น.
13) ได้ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์ไว้ประเด็นหนึ่งว่า “การประชาสัมพันธ์”     มีความสัมพันธ์
กับประชาชน กล่าวคือ ความเข้าใจที่ถูกต้องและจริงใจซึ่งกันและกัน หน่วยงานต้องให้ข่าวสารเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่างๆ ที่ถูกต้องและมีคุณค่าต่อปฏิกิริยาโต้ตอบของประชาชนด้วย 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น 1 ใน 23 คณะ/สถาบันของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานราชการที่มีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจ านวนกว่า 3,000 คน โดย
แบ่งเป็นคณาจารย์ จ านวน 148 คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 75 คน (ข้อมูลจาก งานการ
เจ้าหน้าที่ ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ส ารวจเมื่อ 30 เมษายน 2556) นิสิตระดับปริญญาตรี 
จ านวน 2,680 คน  และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 385 คน (ข้อมูลสรุปจ านวนนิสิต ประจ าปี
การศึกษา 2555 โดยงานทะเบียนนิสิตและสถิติ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ส ารวจเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555)  
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 คณะวิทยาศาสตร์ มีการแบ่งการบริหารงานเป็นออกเป็น 7 หน่วยงาน โดยมี 6 ภาควิชา ที่
ด าเนินการทางด้านวิชาการ เกี่ยวกับการเรียนการสอนของนิสิตโดยตรง และมี 1 หน่วยงานซึ่งเป็น
หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน นั่นคือ ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ทั้งนี้  ภายใน
ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ได้แบ่งส่วนงานออกเป็น 4 งานหลัก คือ งานบริหารและธุรการ งาน
บริการการศึกษา งานคลังและพัสดุ และ งานนโยบายและแผน ในส่วนของงานประชาสัมพันธ์นั้น อยู่ใน
ส่วนการแบ่งโครงสร้างของงานบริหารและธุรการ โดยมีนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติภารกิจในหน่วย
ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง และมีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติ
ภารกิจในหน่วยโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่ในเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภายใน
คณะวิทยาศาสตร์ และภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมทั้งจัดท าระบบสารสนเทศต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้  ในส่วนสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีดังนี้ 

1. สื่อบุคคล ได้แก่ นักประชาสัมพันธ์ หน่วยประชาสัมพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน่วย
โสตทัศนูปกรณ ์นักวิชาการศึกษา หน่วยบริการการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร หน่วยกิจการนิสิต 

2. สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ จดหมายข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ “Science News”  

3. สื่ออินเทอร์เน็ต ได้แก่ เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://science.swu.ac.th  
4. สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)  ได้แก่ เฟสบุค (Facebook) www.facebook.com 

/prsciswu (เฟสบุคงานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว) 
5. สื่อบอร์ดประชาสัมพันธ์ ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในอาคารต่างๆ ของคณะ

วิทยาศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์มีอาคารในความรับผิดชอบ จ านวน 3 อาคาร ได้แก่ อาคาร 10 อาคาร 
15 และอาคาร 19)  บอร์ดประชาสัมพันธ์ในลิฟท์  

6. สื่อเฉพาะกิจ ได้แก่ ป้ายผ้า ป้ายไม้อัด ป้ายตั้ง ป้ายต้อนรับ ซึ่งผลิตตามโอกาสต่างๆ  
อนึ่ง ในส่วนของคณาจารย์ และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์นั้น มีการช่องทางในการสื่อสารที่

มากกว่านิสิต โดยใช้การสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร ในรูปแบบของ ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นเอกสารทางราชการที่ เป็นค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาลงมาสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือในรูปแบบของบันทึกข้อความ ซึ่งเป็นเอกสารทางราชการจากหน่วยงานภายในแจ้ง
ไปยังผู้เกี่ยวข้อง โดยส่งในรูปแบบเอกสาร อีเมล์ และระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS หรือ 
Human Resources Information System) 
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 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรีมากเป็นอันดับ  
1 ของคณะ/วิทยาลัย/สถาบันที่เป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
วิโรฒ แต่ยังไม่เคยมีการศึกษาวิจัยทางด้านความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์โดยตรง รวมทั้ง
การวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการเปิดรับ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีแต่เพียงการส ารวจคิดเห็นของความพึงพอใจจากการจัด
กิจกรรมหรือโครงการเท่านั้น อีกครั้ง การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ นั้นเป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งต้องมีการถ่ายทอดและการเผยแพร่เพ่ือให้
กิจกรรม/โครงการประสบผลส าเร็จนั่นเอง ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาการเปิดรับ ความคาดหวัง และ
ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้ง 5 
ประเภท ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อจดหมายข่าว สื่อเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดย
ที่การศึกษาครั้งนี้ ไม่ได้ศึกษาในส่วนของสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทสื่อเฉพาะกิจ เนื่องจากเป็นสื่อที่จัดท า
ขึ้นเป็นครั้งคราว ไม่มีโอกาสแน่นอน จัดท าขึ้นเป็นเฉพาะกิจเท่านั้น ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและตรงตาม
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. เพ่ือศึกษาความคาดหวังประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
วิโรฒ ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ       
ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังประโยชน์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
วิโรฒ 
5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมการเปิดรับกับความพึงพอใจจากการเปิดรับสื่อ
ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 
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วิธีการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง “การเปิดรับ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยมีรูปแบบการวิจัยแบบส ารวจ (Survey Research) ซึ่ งใช้แบบสอบถาม    (Questionnaire)        
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้  คือ นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา ทั้งหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) จ านวน 2,680 คน โดย
ก าหนดขนาดของตัวอย่างของการศึกษาในครั้งนี้คือ จ านวน 260 คน 

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 260 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ โดยมีอายุ 20 ปี
มากที่สุด ศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มากกว่าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) และ
เป็นนิสิตที่เรียนในสาขาวิชาเคมีมากที่สุด   

ผลการศึกษา พบว่า นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ใช้ระยะเวลาในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อ
ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในระดับ ปานกลาง มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.98 โดยสื่อประชาสัมพันธ์ที่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ใช้ระยะเวลา (นาที/ครั้ง) ในการเปิดรับมากที่สุด 
ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 โดยนิสิตมีความบ่อยครั้ง (ความถ่ี/สัปดาห์) ในการเปิดรับ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.20 วันต่อสัปดาห์ โดยสื่อประชาสัมพันธ์ที่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์มีความบ่อยครั้ง 
(ความถ่ี/สัปดาห์) ในการเปิดรับมากท่ีสุด ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์    มีค่าเฉลี่ยในการเปิดรับ เท่ากับ 2.90 
วันต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มีการเปิดรับข่าวสารแต่ละประเภทอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 โดยประเภทข่าวสารที่มีการเปิดรับมากที่สุด ได้แก่ ข่าวรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบผลการเรียน การแจ้งจบการศึกษาได้ถูกต้องและตรงเวลา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.48 

ผลการศึกษา พบว่า นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความคาดหวัง
ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ จากสื่อบุคคล สื่อเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ ใน
ระดับ มาก และสื่อจดหมายข่าว และ สื่อบอร์ดประชาสัมพันธ์ในระดับ ปานกลาง โดยนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ มีความคาดหวังในด้านการติดตามข่าวสาร รู้เหตุการณ์ (Surveillance) มากที่สุด จากสื่อ
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บุคคล สื่อจดหมายข่าว สื่อเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ และมีความคาดหวังในด้านเอกลักษณ์ของ
ปัจเจกบุคคลจากสื่อบอร์ดประชาสัมพันธ์ มากที่สุด  

ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์  พบว่า นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์มีความพึงพอใจต่อสื่อทั้ง 5 สื่อ ในระดับ ปานกลาง โดยมีความพึงพอใจในด้านการติดตาม
ข่าวสาร รู้เหตุการณ์ (Surveillance) จากสื่อทั้ง 5 ประเภทมากที่สุด ทั้งนี้ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์มีความ
พึงพอใจต่อสื่อบุคคล ทั้งในทางด้านการติดตามข่าวสาร รู้เหตุการณ์ และด้านมนุษยสัมพันธ์ (Personal 
Relations) มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.34 และมีความพึงพอใจต่อสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งทางด้านการติดตาม
ข่าวสาร รู้เหตุการณ์ และด้านเอกลักษณ์ของปัจเจกบุคคล (Personal Identity) มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 
3.44 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ความคาดหวังประโยชน์ในการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์             
ประเภทสื่อบุคคล สื่อเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อบอร์ดประชาสัมพันธ์ นั้นมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเปิดรับ ทั้งด้านระยะเวลา (นาที/ครั้ง) ความบ่อยครั้ง (ครั้ง/สัปดาห์) และประเภทของข่าว 
แต่สื่อจดหมายข่าว พบว่า ความคาดหวังประโยชน์ในการเปิดรับมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับ 
ในด้านระยะเวลา (นาที/ครั้ง) กับประเภทของข่าวที่เปิดรับ ยกเว้นด้านความบ่อยครั้ง ที่ไม่มีความสัมพันธ์ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ ในด้านระยะเวลา 
(นาที/ครั้ง) กับประเภทของข่าวที่เปิดรับ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจากการเปิดรับสื่อ  ยกเว้น 
พฤติกรรมการเปิดรับด้านความบ่อยครั้ง ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
ในการศึกษา “การเปิดรับ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา ดังนี้ 
1. ผลการศึกษา พบว่า นิสิตคณะวิทยาศาสตร์มีระยะเวลา (นาที/ครั้ง) ในการเปิดรับ และความ

บ่อยครั้ง (ความถี่/สัปดาห์) ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ มากที่สุด จึงเห็นได้ว่า สื่อสังคมออนไลน์ เป็น
สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทหนึ่งจากสื่อทั้ง 5 ประเภท ที่เข้าถึงกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิตเป็นอย่างดี ดังนั้น จึง
ควรพัฒนาการสื่อสารในสื่อประเภทนี้ให้มีความน่าสนใจ และสามารถใช้สื่อประเภทนี้เป็นสื่อหลักในการ
ประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตมากกว่าสื่ออ่ืน  

2. ผลการศึกษา พบว่า นิสิตคณะวิทยาศาสตร์มีการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ในระดับ มาก ทั้ง
ระยะเวลาต่อครั้ง และความถี่ต่อสัปดาห์ และมีความคาดหวังในการเปิดรับ ในระดับ มาก ด้วย จึงเห็นได้
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ว่า นิสิตที่มีเปิดรับสื่อใดมาก ย่อมมีความคาดหวังในการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทนั้น ดังนั้น ใน
การจัดท าสื่อประเภทสื่อสังคมออนไลน์ จึงควรพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือตอบสนองตาม
ความคาดหวังของนิสิต 

3. ผลการศึกษา พบว่า นิสิตคณะวิทยาศาสตร์มีความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์คณะ
วิทยาศาสตร์ ทั้ง 5 ประเภท ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้รับผิดชอบในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภท
ต่างๆ จะต้องพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับความต้องการของนิสิตให้มากขึ้น ทั้งด้านความน่าสนใจ
ของสื่อ ความทั่วถึง ความทันสมัย และความสะดวกในการหาข้อมูล/ข่าวสาร     เป็นต้น 
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