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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ ส านักทะเบียนและ

ประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการการ

เปิดรับ ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมของนิสิตที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์  ส านักทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกับการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ กับทัศนคติที่

มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเพ่ือศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับแนวโน้มพฤติกรรมการการเปิดรับประชาสัมพันธ์ ส านักทะเบียนและ

ประมวลผล  มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์  กลุ่ มตั วอย่ า ง  คือ  นิ สิ ตปริญญาตรี ที่ ศึ กษาอยู่ ใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน จ านวน 300 คน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง ศึกษาอยู่ระดับชั้นปีที่ 2  เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มากที่สุด และเปิดรับข่าวสาร

จากสื่อสมัยใหม่มากที่สุด มีทัศนคติต่อสื่อประชาสัมพันธ์ส านักทะเบียนและประมวลผลในเชิงบวก และมี

ความตั้งใจที่จะเปิดรับและแนะน าสื่อประชาสัมพันธ์ ของส านักทะเบียนและประมวลผลต่อไป ส าหรับผล

การทดสอบสมมติฐาน พบว่า การเปิดรับข่าวสาร (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อสื่อ

ประชาสัมพันธ์ ส านักทะเบียนฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่ทัศนคติที่มีต่อ

สื่อประชาสัมพันธ์ ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม

พฤติกรรมการการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ค าส าคัญ : เปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ แนวโน้มพฤติกรรม สื่อประชาสัมพันธ์ 
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Abstract 

 The objectives of this research were to study media exposure, attitudes and 

behavioral inclinations towards the public relations media of the Office of the Registrar, 

Kasetsart University and theirs relations towards the public relations media of the Office 

of the Registrar. The sample of this study consisted of 300 undergraduate students in 

Kasetsart University, BangKhen Campus. The results showed that the samples mostly are 

female; 2nd year students; Faculty of Engineering students; and those who had expose 

media through new media. The sample had positive attitudes towards the public 

relations media of the Office of the Registrar and willingness of media exposure and 

recommending the public relations media of the Office of the Registrar to others. The 

results of hypothesis testing showed that media exposure (frequency per week) was not 

related to attitudes towards the public relations media However, the attitudes and 

behavioral Inclinations had relations towards the public relations media of the Office of 

the Registrar, Kasetsart University.   
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บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานระดับคณะของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนของนิสิตระดับปริญญา

ตรี ตั้งแต่เริ่มรับเข้าศึกษาจนกระทั่งส าเร็จการศึกษา ปัจจุบันมีนิสิตจ านวนทั้งสิ้น 26,734 คน (ข้อมูล ณ 

วันที่ 3 เมษายน 2558 ส านักทะเบียนฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558) เพ่ือให้การถ่ายทอดข้อมูล

ข่าวสาร กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถส่งไปถึง
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ผู้รับสารจ านวนมากได้นั้น ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีช่องทางใน

ประชาสัมพันธ์ด้วยกัน 3 ช่องทาง ดังนี้  

1. สื่อบุคคล บุคลากรของส านักทะเบียนและประมวลผล มีบทบาทส าคัญในการด าเนินการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และองค์ความรู้ต่างๆให้แก่นิสิต และผู้มาติดต่ออยู่เสมอ  

2. สื่อใหม่ ส านักทะเบียนฯได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารและ กิจกรรม ผ่านทาง

สื่อใหม่ต่างๆดังต่อไปนี้ เว็บไชต์ส านักทะเบียนและประมวลผล(www.regweb.registrar.ku.ac.th)  เว็บ

ไชต์ระบบสารสนเทศนิสิต (https://std.regis.ku.ac.th) และ facebook ของส านักทะเบียนและ

ประมวลผล  

 3. สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ ประกาศท่ัวไป เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหว 

ภายในส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 แต่จากการศึกษา เรื่อง ปัญหาและคุณภาพการให้บริการของส านักทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของพรรณศมน ค าสวน, 2557 พบว่านิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการของส านักทะเบียน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งอาจจะเป็นเพราะการ

ประชาสัมพันธ์ของส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังขาดประสิทธิภาพและให้

ข้อมูลไม่ตรงกับความต้องการของนิสิต  

ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ 

ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ที่จะแสดงให้เห็นถึงการเปิดรับ ทัศนคติและ

แนว โ น้ มพฤติ ก ร รมขอ งนิ สิ ตที่ มี ต่ อ สื่ อป ร ะชาสั ม พัน ธ์  ส า นั กทะ เบี ยน และประมวลผล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการศึกษา จะมีประโยชน์ในการน าไปพัฒนา

สื่อประชาสัมพันธ์ของส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือเป็นผลดีต่อบุคลากร

และนิสิต และจะน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ปรับปรุงและแก้ไข เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นิสิตและ

พัฒนาระบบการให้บริการ ให้รวดเร็ว และถูกต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับ ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมของนิสิตที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ ส านัก

ทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกับการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ กับทัศนคติของนิสิตที่มีต่อสื่อ

ประชาสัมพันธ์ ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับแนวโน้มพฤติกรรมการการเปิดรับประชาสัมพันธ์ 

ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
วิธีการศึกษา 

 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลโดยส ารวจ 

(Survey Research) ) โดยเก็บข้อมูล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว (Cross sectional Study) มี

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้

กรอกข้อมูลเอง (Self-Administered Questionnaire)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นิสิตปริญญา

ตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน จ านวน 300 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการส ารวจ คือ 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ จ านวน ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบายลักษณะทางประชากร พฤติกรรม (ความถี่) การเปิดรับ

สื่อประชาสัมพันธ์และทัศนคติที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ และสถิติเชิงวิเคราะห์ คือ ค่าสถิติ t (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบสมมติฐาน  

 
ผลการศึกษาและอภิปราย 

 ลักษณะทางประชากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.7  ส่วนใหญ่

ศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 17.3 และเป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 34.3 โดย

กลุ่มตัวอย่างเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ส านักทะเบียนและประมวลผลจากสื่อสมัยใหม่มากที่สุด คิดเป็นร้อย

ละ 69.4 และมีความถี่ในการเปิดรับข่าวสารอยู่ที่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้เป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่ม

วัยรุ่นที่มีพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่เป็นหลักอยู่แล้ว ซึ่งตรงกับส ารวจการมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ในครัวเรือนของส านักงานสถิติ ว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง15-24 ปี จะมีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูง

กว่ากลุ่มอ่ืน อีกทั้งสื่อใหม่มีข้อดีที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจ านวนมากได้อย่างรวดเร็ว และ เป็นการ

สื่อสารสองทางให้ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบได้ทันที ทั้งยังสามารถให้ข้อมูลได้หลายระดับทั้งแบบข้อมูล

ขั้นต้น และข้อมูลเชิงลึกรายละเอียด ตอบสนองความต้องการของบุคคลได้หลายประเภท จึงท าให้สื่อใหม่

เป็นสื่อที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับมากที่สุด โดยมีเหตุผลในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ส านัก

ทะเบียนและประมวลผลเพ่ือต้องการหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 39.85 

ส่วนเรื่องตรวจสอบผลลงทะเบียนและผลการเรียนของตนเอง เป็นเนื้อหาสาระที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับมาก

ที่ สุ ด  คิ ด เป็นร้ อยละ 30 .7  ทั้ งนี้ เป็ น เพราะจากข้อบั งคับว่ าด้ วยการศึกษาขั้ นปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ 2548 ที่ระบุไว้ว่า นิสิตจะต้องตรวจสอบสถานภาพของตนเองก่อนการ

ลงทะเบียนทุกครั้ง ซึ่งการตรวจสอบผลลงทะเบียนและผลการเรียน ถือได้ว่าเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ต้องท า

การตรวจสอบข้อมูลอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบผลการลงทะเบียนเพ่ือให้แน่ใจว่าการลงทะเบียน

ของตนเองนั้นถูกต้อง ไม่ผิดกฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัย อีกทั้งก่อนการลงทะเบียนนิสิตต้อง

ตรวจสอบสถานะภาพของตนเองก่อนเสมอ เพราะหากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดไว้จะไม่สามารถท าการลงทะเบียนเรียนในเทอมการศึกษาถัดไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพร

ทิพย์ วรกิจโภคาทร (2539, น. 293) ในเรื่องวัตถุประสงค์ของการเลือกรับข่าวสาร ที่กล่าวไว้ว่าผู้รับสารจะ

เลือกเปิดรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง (Utilization)  

 ส่วนทัศนคตทิี่มตี่อสื่อประชาสัมพันธ์ ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติอยู่ในเชิงบวก โดยทัศนคติด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  3.99 รองลงมาด้าน

รูปแบบ ค่าเฉลี่ย 3.88 และด้านการเข้าถึง ค่าเฉลี่ย 3.86 ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายสื่อ พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติอยู่ในเชิงบวกเช่นกัน มีค่าเฉลี่ย 3.92 โดยกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อสื่อใหม่มาก

ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.01 รองลงมาสื่อสิ่งพิมพ์ มีค่าเฉลี่ย 3.89 และสื่อบุคคล น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.86 

ตามล าดับ 

ส่วนด้านแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มหรือ

ความตั้งใจทีจ่ะเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของส านักทะเบียนและประมวลผล อยู่ในระดับตั้งใจมาก  
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 การทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

สมมติฐานการศึกษาที่ 1 การเปิดรับข่าวสารความถี่(ครั้ง/สัปดาห์)จากสื่อประชาสัมพันธ์ ส านัก

ทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ 

ส านักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของชแรมม์ 

(Schramm, 1973, pp. 121-122) เรื่ององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับสาร ที่กล่าวไว้ว่า 

ประสบการณ ์การประเมินสารประโยชน์ของข่าวสาร ภูมิหลัง การศึกษาและสิ่งแวดล้อม ความสามารถใน

การรับสาร บุคลิกภาพ สถานภาพทางอารมณ์ของผู้รับสารและทัศนคติ มีความสัมพันธ์ต่อการเปิดรับ

ข่าวสารของผู้รับสาร ตัวอย่างเช่น ปัจจัยด้านภูมิหลัง ที่กล่าวว่า ผู้รับสารที่มีภูมิหลังแตกต่างกันจะให้ความ

สนใจต่อเนื้อหาสารต่างกัน ซึ่งในความจริงแล้วไม่ว่ากลุ่มตัวอย่างจะมีภูมิหลังที่แตกต่างกันอย่างไร ย่อมมี

ความจ าเป็นที่จะเปิดรับข่าวสารจากสื่อประชาพันธ์ ส านักทะเบียนและประมวลผล หรือปัจจัยด้านทัศนคติ 

ที่ไม่ว่ากลุ่มตัวอย่างจะมีทัศนคติในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อส านักทะเบียนและประมวลผล ย่อมมีความจ าเป็น

ที่ต้องเปิดรับข้อมูลข่าวสารของสื่อประชาสัมพันธ์ ส านักทะเบียนและประมวลผล 

ทั้งนี้ เป็นเพราะเนื้อหาหรือสาระจากสื่อประชาสัมพันธ์ ส านักทะเบียนและประมวลผล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นข้อมูลพื้นฐานที่กลุ่มตัวอย่างจ าเป็นต้องเปิดรับอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเรื่องการ

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน การตรวจสอบผลการเรียน หรือกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

เพราะข้อมูลดังกล่าวที่ประโยชน์ต่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย และส านักทะเบียนและประมวลผลผล

เป็นเพียงหน่วยงานเดียวที่สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวได้ ท าให้กลุ่มตัวอย่างจ าเป็นต้องเปิดรับข่าวสารจากสื่อ

ประชาสัมพันธ์ ส านักทะเบียนและประมวล ดังนั้นไม่ว่ากลุ่มตัวอย่างจะมีความถี่การเปิดรับข่าวสารมาก

หรือน้อยครั้ ง  จึ ง ไม่มีความสัมพันธ์ กับทัศนคติที่ มีต่อสื่ อประชาสัมพันธ์ของส านักทะเบียนฯ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพราะกลุ่มตัวอย่างจ าเป็นต้องเปิดรับเพ่ือหาข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นประโยชน์แก่

ตนเอง ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของบุษบา ภู่สกุล (2534, น. บทคัดย่อ) เรื่อง พฤติกรรม

การเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของประชาชนในหมู่บ้าน อ .วัฒนา

นคร จ.ปราจีนบุรี ที่พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อต่างๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการอนุรักษ์ป่า

ไม้ของประชาชนในหมู่บ้าน 
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 สมมติฐานการศึกษาที่ 2 ทัศนคติที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ ส านักทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ ส านัก

ทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของฟิชเบิร์น และ อาเซน 

(Martin Fishbein & Icek AjZen,1975 อ้างใน ธนาพงษ์ จันทร์ชอน,2546) ในเรื่องของทัศนคติกับความ

ตั้งใจ และทัศนคติจากพฤติกรรม ที่อธิบายว่าพฤติกรรมทางสังคมส่วนใหญ่ของมนุษย์เกิดจากความตั้งใจ 

ดังนั้นบุคคลจะแสดงพฤติกรรมต่อวัตถุ หรือสิ่งเร้าตามที่ตนอยากจะแสดงออก ซึ่งเกิดจากความเชื่อ และ

ทัศนคติของบุคคลต่อสิ่งนั้น ดังนั้นเมื่อกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อสื่อประชาสัมพันธ์ ส านักทะเบียนฯ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในทางบวก ทั้งในด้านเนื้อหาที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามและเป็นปัจจุบัน 

สามารถน าข้อมูลไปใช้ได้จริง มีรูปแบบที่สวยงาม และมีความสะดวก สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่

ยุ่งยากซับซ้อน จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความตั้งใจที่จะเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ และแนะน าให้เพ่ือนให้

เปิดรับข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป 

อีกทั้งยังสอดคล้องกับการศึกษาของณัชชาวี กล่อมดี (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง

ทัศนคติและแนวโน้มของพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน: กรณีศึกษาบริษัท ทรู คอร์

ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ พบว่า ทัศนคติและแนวโน้มของพฤติกรรมการมีความสัมพันธ์กัน 

กล่าวคือ พนักงานมีความตั้งใจในการเปิดรับและแนะน าเพ่ือนให้เปิดรับสื่อต่อไป ทั้งนี้ เป็นเพราะพนักงาน

มีทัศนคติที่ดีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 1. กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อใหม่มากที่สุด ส่วนสื่อสิ่งพิมพ์นั้นมีการ

เปิดรับน้อยที่สุด ดังนั้นส านักทะเบียนและประมวลผล ควรให้ความส าคัญและส่งเสริมช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อใหม่มากยิ่งขึ้น ปรับเปลี่ยนวิธีการน าเสนอสื่อสิ่งพิมพ์จากน าไปประชาสัมพันธ์

ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์  ให้เปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอเป็นการส่งภาพหรือน าภาพนั้นไปโพสต์ในสื่อ

สมัยใหม่แทน เพราะสื่อใหม่สามารถสื่อสารกับคนจ านวนมากได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว ในการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังเป็นการประหยัดต้นทุนกระดาษ และเข้าถึงผู้สนใจได้มากกว่า

ด้วย  
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 2. กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะว่าสื่อประชาสัมพันธ์ที่ส านักทะเบียนและประมวลผล ใช้เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทางหน่วยงานควรน าข้อเสนอแนะน าดังกล่าว

มาปรับปรุง โดยทางส านักทะเบียนและประมวลผล ควรมีการพิจารณาสื่อประชาสัมพันธ์อ่ืนๆที่จะใช้ใน

การประชาสัมพันธ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อหน่วยงาน

ต่อไป 

 3. จากการศึกษาทัศนคติต่อสื่อประชาสัมพันธ์ ส านักทะเบียนฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเชิงบวก ทั้งในด้านเนื้อหา รูปแบบ และการเข้าถึง อยู่ในระดับดี ดังนั้นทาง

ผู้บริหารหน่วยงานควรรักษามาตรฐานเหล่านี้ไว้  พร้อมทั้งให้การส่งเสริมและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์

ต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

 1. การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ดังนั้นหากมีการวิจัยครั้งต่อไป ควรเพ่ิมการวิจัยเชิงคุณภาพ ( In-depth Interview) 

สนทนากลุ่ม (Focus group) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมาข้ึน 

 2. การศึกษาครั้งนี้ เป็นศึกษาการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของนิสิตที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ 

ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการศึกษาครั้งหน้า ควรท าการศึกษา

เพ่ิมเติมในเรื่องการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ ส านักทะเบียนและ

ประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือจะได้น าข้อมูลมาพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ 

และตรงความต้องต้องการของกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม 

 3. การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาที่รวมทุกสื่อประชาสัมพันธ์ของส านักทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการศึกษาครั้งหน้า ควรศึกษาเฉพาะเจาะจงเป็นรายสื่อ ไปเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่

เจาะลึก ครบถ้วน ที่จะน ามาพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ ส านักทะเบียนและประมวลต่อไป 
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