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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังประโยชน์และความพึงพอใจของบุคลากรต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ในรูปแบบการศึกษาเชิงส ารวจ  (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน จ านวน 300 คน โดยท าการศึกษา
ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2558 ใช้สถิติเชิงพรรณนา  ( Descriptive Statistics) โดย
แสดงเป็นตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ของร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
และ (t-test dependent) ในการวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี สังกัดคณะครุ
ศาสตร์และส านักโรงเรียนสาธิต ปฏิบัติงานสายสอน อยู่ในช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 1-3 ปี กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่โดยรวมเปิดรับสื่อเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.bsru.ac.th แต่เปิดรับสื่อผ่านโซเชียล
มีเดีย Facebook (BSRU News) บ่อยครั้งมากที่สุด โดยการเปิดรับสื่อ Facebook (BSRU News) 
โดยเฉลี่ย 21.12 ครั้งต่อเดือน หรือ 21 ครั้งต่อเดือน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.712 ครั้งต่อเดือน 
ระยะเวลาต่อครั้งในการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ น้อยกว่า 15 นาที ช่วงเวลา 10.00-12.59 น. พบว่า
ค่าเฉลี่ยระดับความคาดหวังโดยรวมเท่ากับ 3.44 อยู่ในระดับมาก ความคาดหวังประโยชน์ก่อนการ
เปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่กลุ่มตัวอย่างคาดหวังมากท่ีสุดคือ ประเด็น “สามารถใช้สื่อได้อย่างสะดวก” 
โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคาดหวังอยู่ที่ 3.71 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 3.43 อยู่
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ในระดับมาก พึงพอใจมากที่สุดคือ ประเด็น “สามารถใช้สื่อได้อย่างสะดวก” และประเด็น “เพ่ือเป็น
ช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสาร/เหตุการณ์ต่างๆ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความตั้งใจที่จะเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต่อไปในอนาคต อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ในการทดสอบสมมติฐานผลที่ได้
คือ สมมติฐานที่ 1 ความคาดหวังไม่มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อที่เปิดรับ
มากที่สุด (Facebook (BSRU News)) ความถี่ (ครั้ง/เดือน) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา สมมติฐานที่ 2 การเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อ Facebook BSRU News 
ความถี่ (ครั้ง/เดือน) ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สมมติฐานที่ 3 ความคาดหวังโดยรวมก่อนการเปิดรับไม่มี
ความแตกต่างกับความพึงพอใจโดยรวมหลังการเปิดรับต่อสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ค าส าคัญ:  ความคาดหวังประโยชน์ที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์, การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์, ความพึง
พอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์, แนวโน้มที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ 

 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การสื่อสารเป็นพฤติกรรมพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของมนุษยชาติ  เป็นกิจกรรมที่กระท า
ระหว่างกันในสังคมอันเนื่องมาจากการที่คนเราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ตามล าพังในสังคมโลก เพราะ
คนเป็นสัตว์สังคมที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือการสร้างความ
เข้าใจร่วมกันผ่านการถ่ายทอดสารสนเทศรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้  ความคิด ทัศนคติ  
อารมณ์ ความรู้ และภูมิปัญญาของบุคคล ผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆ ตามความเหมาะสม
ในลักษณะของรหัส สัญลักษณ์ หรือรูปแบบของข้อมูลข่าวสารที่เป็นที่รู้จักกันในกลุ่มหนึ่งๆ ที่มี
วัฒนธรรมเดียวกัน โดยอาศัยข่าวสารสารสนเทศเป็นตัวควบคุมและขัดเกลาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นใน
กลุ่มชนหรือวัฒนธรรมนั้นๆ 
 ในศตวรรษท่ี 21 เทคโนโลยีการสื่อสารมีการพัฒนาอย่างกว้างขวาง ทั้งการพัฒนาอุปกรณ์ใน
การสื่อสาร และการขยายช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพ่ือให้เนื้อหา ข้อมูล ข่าวสารสามารถ
แพร่กระจายไปได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เมื่อมีช่องทางการสื่อสารเพ่ิมมากขึ้นและอุปกรณ์ในการเข้าถึง
สื่อที่หลากหลายและราคาถูกลงมาก ท าให้ผู้รับสารมีทางเลือกในการรับข้อมูลข่าวสาร จนอาจกล่าวได้
ว่าผู้รับสารสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกท่ีทุกเวลา 
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 จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าสังคมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้องค์กรอยู่รอดได้จึงต้องมีการ
พัฒนาในหลายๆด้าน รวมทั้งด้านการสื่อสาร ที่เป็นสิ่งจ าเป็นในการด าเนินงานขององค์กร รวมไปถึง
การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆให้กับคนในสังคม หรือคนในองค์กรเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจร่วมกัน 
การท าความเข้าใจกับกลุ่มคนที่องค์กรต้องการจะสื่อสารจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยน
การสื่อสารให้เกิดการสัมฤทธิ์ผล และตรงตามความต้องการของผู้รับสารมากยิ่งขึ้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นองค์กรที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน และ
มีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อ
เหตุการณ์ในปัจจุบัน เมื่อมีการใช้สื่อที่หลากหลายจึงเกิดความคาดหวังก่อนการใช้ และความพึงพอใจ
หลังการใช้จนเป็นที่มาของการศึกษาว่ามีความคาดหวัง และความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์เป็น
อย่างไร 

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 
1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ ความคาดหวังประโยชน์ ความพึงพอใจต่อสื่อ

ประชาสัมพันธ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังประโยชน์ และการเปิดรับสื่อ

ประชาสัมพันธ์ของบุคคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับและความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์

ของบุคคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
4. เพ่ือศึกษาความคาดหวังประโยชน์ก่อนการเปิดรับแตกต่างจากความพึงพอใจหลังการ

เปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังประโยชน์และความพึงพอใจของบุคลากรต่อสื่อ

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ในรูปแบบการศึกษาเชิงส ารวจ  (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม 

(Quantitationnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน จ านวน 300 คน โดย

จะท าการศึกษาในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2558 เมื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง
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หมดแล้วจะท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนั้นจึงจะน าแบบสอบถามที่

สมบูรณ์เหล่านั้นมาเข้ารหัส (Coding) แล้วประมวลผล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  และทดสอบสมมติฐานการวิจัย      สถิติเชิงพรรณนา  

( Descriptive Statistics) เพ่ือน ามาอธิบายลักษณะทางประชากร การเปิดรับความคาดหวัง ความพึง

พอใจข้อมูลข่าวสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์

โดยแสดงเป็นตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ของร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

และ (t-test dependent) เพ่ือใช้ในการทดสอบสมมติฐาน หรืออธิบายความสัมพันธ์และความ

แตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามของสมมติฐาน ที่ก าหนดไว้ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ 

ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

ข้อมูลด้านประชากรและข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
จากการศึกษาลักษณะทางประชากรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา จ านวน 300 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 212 คน และเพศชาย 
จ านวน 88 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40  ปี สังกัดคณะครุศาสตร์และส านักโรงเรียนสาธิต ปฏิบัติงาน
ด้านสายสอน และอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานระหว่าง 1-3 ปี  
การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

โดยประเภทของการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์โดยรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เปิดรับสื่อเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.bsru.ac.th รองลงมาคือ (ผ่านโซเชียลมีเดีย Facebook BSRU 
News) (จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ E-document) (การสื่อสารแบบตัวต่อตัว Face to Face) (สื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ วารสาร ใบปลิวต่างๆ ป้ายไวนิล) (บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ) (โทรศัพท์ภายใน) (การ
จัดการประชุมต่างๆ) (E-mail) และอันดับสุดท้าย คือ โทรทัศน์วงจรปิด ตามล าดับ 

โดยการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์มากที่สุดดูที่ความบ่อยครั้ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เปิดรับสื่อผ่านโซเชียลมีเดีย Facebook (BSRU News) รองลงมาคือ สื่อเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
www.bsru.ac.th และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-document ตามล าดับ 

โดยความถี่ (ครั้ง/เดือน) ของการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เปิดรับสื่อ Facebook (BSRU News) 30 ครั้งขึ้นไปต่อเดือน รองลงมา คือ เปิดรับ 20 ครั้งต่อเดือน 
และเปิดรับ 31 ครั้งต่อเดือน ตามล าดับ โดยมีการหาค่าเฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่างที่มีการเปิดรับสื่อ 

http://www.bsru.ac.th/
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Facebook (BSRU News) บ่อยครั้งมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 21.12 ครั้งต่อเดือน หรือ 
21 ครั้งต่อเดือน ทีส่่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.712 

ทางด้านระยะเวลาต่อครั้งเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาต่อครั้งในการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ น้อยกว่า 15 นาที รองลงมาคือ ช่วงระยะเวลา 15-
29 นาท ีและช่วงระยะเวลา 30-59 นาที ตามล าดับ 

และช่วงเวลาที่เปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์มากที่สุด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับ
สื่อประชาสัมพันธ์ช่วงเวลา ก่อนเวลา 10.00-12.59 น. รองลงมาคือ ช่วงเวลา ก่อนเวลา 9.59 น. 
และช่วงเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ตามล าดับ 

ความคาดหวังประโยชน์จากการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

ความคาดหวังประโยชน์โดยรวมจากการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความคาดหวังโดยรวมเท่ากับ 3.44 ซึ่งหมายถึง กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคาดหวังประโยชน์จากการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ความคาดหวัง
ประโยชน์ก่อนการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่กลุ่มตัวอย่างคาดหวังมากที่สุดคือ ประเด็น “สามารถใช้
สื่อได้อย่างสะดวก” โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคาดหวังอยู่ที่ 3.71  
ความพึงพอใจหลังจากการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ความพึงพอใจโดยรวมหลังจากการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 3.43 ซึ่งหมายถึง กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจหลังจากการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจหลังจากการ
เปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมากที่สุดคือ ประเด็น “สามารถใช้สื่อได้อย่างสะดวก” 
และประเด็น “เพ่ือเป็นช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสาร/เหตุการณ์ต่างๆ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 3.65  

แนวโน้มการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โดยภาพรวมแล้ว กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราช

ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความตั้งใจรวมเท่ากับ 4.03 
แนวโน้มการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความตั้งใจที่จะเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาต่อไปในอนาคต อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความตั้งใจเท่ากับ 4.11  
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังประโยชน์และความพึงพอใจของบุคลากรต่อสื่อ

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” โดยศึกษาจากผู้ที่เลือกเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางสื่อ Facebook BSRU News บ่อยครั้งที่สุด ความถี่ (ครั้ง/เดือน)  สามารถน ามา
อภิปรายผลได้ดังนี้ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ความคาดหวังมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่าน
ทางสื่อ Facebook BSRU News ความถี่ (ครั้ง/เดือน) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา  

จากผลการศึกษา พบว่า ความคาดหวังไม่มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางสื่อ Facebook BSRU News ความถี่ (ครั้ง/เดือน) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

ซึ่งอาจวิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างแม้จะมีการเปิดรับสูงแต่ก็ยังมีอีกจ านวนมากที่เปิดรับ
สื่อน้อยครั้งต่อเดือนและระยะเวลาต่อครั้งในการเปิดรับสื่อ Facebook (BSRU News) พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาต่อครั้งในการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ น้อยกว่า 15 นาที เมื่อพิจารณา
ทั้งสองหัวข้อนี้จะพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาต่อการเปิดรับสื่อต่อครั้งที่น้อย แต่กลับมี
ความคาดหวังโดยรวมในระดับมาก อาจเป็นเหตุผลที่ท าให้ความคาดหวังโดยรวมไม่มีความสัมพันธ์กับ
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อ Facebook (BSRU News) ความถี่ (ครั้ง/เดือน) คือบุคลากรที่
เปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์บ่อยครั้งจะมีระยะเวลาในการเปิดรับสื่อน้อย แต่มีความคาดหวังในข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อในระดับมาก กลับกับถ้าบุคลากรที่เปิดรับสื่อน้อยครั้ง จะมีระยะเวลาในการเปิดรับสื่อ
น้อย ก็จะมีความคาดหวังในข้อมูลข่าวสารจากสื่ออยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน จึงได้ผลที่ว่าความ
คาดหวังโดยรวมไม่มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อ Facebook (BSRU News) 
ความถี่ (ครั้ง/เดือน)  

นอกจากนี้ อีกสาเหตุหนึ่งพบว่า ความคาดหวังด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ส่วนบุคคล 
ด้านการรวมตัวและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และด้านความบันเทิง ที่มีผลในระดับปานกลาง 
หมายความว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคาดหวังในด้านข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับมากกว่าการแสดงความคิดเห็นหรือความบันเทิง หรืออาจมีทัศนคติและค่านิยมในการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบเดิมอยู่คือ ต้องการทราบเพียงข่าวสารหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนที่ทางหน่วยงาน
แจ้งให้ทราบไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องแสดงความคิดเห็น หรือต้องการความสนุกสนานจากการเปิดรับ
สื่อ และดูได้จากผลพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เปิดรับสื่อเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.bsru.ac.th  ซึ่ง
การเปิดรับสื่อเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.bsru.ac.th เป็นการเปิดอ่านเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ
แสดงความคิดเห็นได้ ท าให้ไม่ว่าจะมีการเปิดรับสื่อมากหรือน้อย บุคลากรจึงไม่ได้คาดหวังทางด้าน
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นั้นๆ เป็นเหตุให้ความคาดหวังโดยรวมไม่มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อ 
Facebook (BSRU News) ความถี่ (ครั้ง/เดือน)  

ฮันท์ และ รูเบน (Hunt & Ruben, 1993, p. 65, อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, น. 122-
124) กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับสาร คือ ความต้องการ (need) โดยเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ที่สุดปัจจัยหนึ่ง ในกระบวนการเลือกของมนุษย์ ทั้งความต้องการทางกาย ความต้องการทางใจ 
ระดับสูง ระดับต่ า เป็นตัวก าหนดการเลือกของมนุษย์ และทัศนคติและค่านิยม (Attitude and 
Values) มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลือกสื่อ คือ ทัศนคติ เป็นความความชอบและมีใจโน้มเอียงต่อ
เหตุการณ์ต่างๆ และ ค่านิยม เป็น หลักพ้ืนฐาน ที่ยึดถือ เป็นความรู้สึกที่ว่าเราควรจะท าหรือไม่ ใน
การมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และมนุษย์ 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 การเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อ Facebook BSRU News 
ความถี่ (ครั้ง/เดือน) มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

จากผลการศึกษาพบว่า การเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อ Facebook BSRU News 
ความถี่ (ครั้ง/เดือน) ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ซึ่งอาจวิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อ Facebook (BSRU News) แม้จะมี
การเปิดรับสูงแต่ก็ยังมีอีกจ านวนมากที่เปิดรับสื่อน้อยครั้งต่อเดือนและระยะเวลาต่อครั้งในการเปิดรับ
สื่อ Facebook (BSRU News) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาต่อครั้งในการเปิดรับสื่อ
ประชาสัมพันธ์ น้อยกว่า 15 นาที เมื่อพิจารณาทั้งสองหัวข้อนี้จะพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาต่อการเปิดรับสื่อต่อครั้งที่น้อย ไม่ว่าจะมีความถ่ีในการเปิดรับสื่อมากครั้งหรือน้อยครั้ง แต่มี
ระยะเวลาในการเปิดรับสื่อส่วนใหญ่ต่อครั้งที่น้อย แต่กลับมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก อาจ
เป็นเหตุผลที่ท าให้ความพึงพอใจโดยรวมไม่มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อ 
Facebook (BSRU News) ความถี่ (ครั้ง/เดือน) คือบุคลากรที่เปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์บ่อยครั้ง มี
ระยะเวลาในการเปิดรับสื่อน้อย แต่มีความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารจากสื่อในระดับมาก กลับกับถ้า
บุคลากรที่เปิดรับสื่อน้อยครั้ง มีระยะเวลาในการเปิดรับสื่อน้อย ก็จะมีความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสาร
จากสื่ออยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน จึงได้ผลที่ว่าความพึงพอใจโดยรวมไม่มีความสัมพันธ์กับการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อ Facebook (BSRU News) ความถี่ (ครั้ง/เดือน)  

นอกจากนี้ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาส่วนใหญ่มี  Facebook 
ของตนเองท าให้เกิดการติดต่อสื่อสารกันผ่านทาง Facebook จนเกิดเป็นเครือข่าย หรือกลุ่มสังคม
ออนไลน์อีกกลุ่มหนึ่ง เมื่อบุคลากรมีการใช้งานสื่อ Facebook มากขึ้นเกิดและมีการขยายการใช้ของ
บุคลากรในองค์กรมากยิ่งขึ้น ท าให้เกิดการเปิดรับสื่อ Facebook มากยิ่งขึ้น จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้มี
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การใช้สื่อ Facebook (BSRU News) มากขึ้นสอดคล้องกับแนวคิดของ ขวัญเรือน กิติวัฒน์ (2531 : 
23-26) กล่าวว่าปัจจัยที่ท าให้บุคคลมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่เหมือนกันหรือต่างกัน คือ ปัจจัยด้าน
สภาพความสัมพันธ์ทางสังคม เนื่องจากมนุษย์มักยึดติดกับกลุ่มสังคมที่ตนสังกัดอยู่เป็นกลุ่มอ้างอิง 
(Reference Group) ในการตัดสินใจที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมใดๆก็ตาม เช่นเดียวกับแนวคิดของ 
ฮันท์ และรูเบน (Hunt & Ruben, 1993, p. 65, อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541: 122-124) พูด
ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับข่าวสารของบุคคล คือ บริบท (Context) หมายถึง สถานที่ บุคคล 
และเวลาที่อยู่ในสถานการณ์การสื่อสาร สิ่งเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อการเลือกของผู้รับสาร การมีผู้อ่ืน
อยู่ด้วยมีอิทธิพลโดยตรงต่อการเลือกใช้สื่อและรับสาร การเลือกตีความหมาย และเลือกจดจ าข่าวสาร 
การที่ถูกมองว่าเป็นอย่างไร การที่ผู้อ่ืนมองว่าเราเป็นอย่างไร เราเชื่อว่าผู้อื่นคาดหวังอะไรจากเรา และ
การที่ผู้อ่ืนคิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์อะไร ล้วนมีอิทธิพลต่อการเลือกของเรา ฉะนั้นดังที่กล่าวมาอาจ
เป็นอีกสาเหตุที่ท า การเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อ Facebook (BSRU News) ความถี่ (ครั้ง/
เดือน)ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจโดยรวม 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ความคาดหวังโดยรวมมีความแตกต่างกับความพึงพอใจ
โดยรวมต่อสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

จากการศึกษาพบว่า ความคาดหวังโดยรวมไม่มีความแตกต่างกับความพึงพอใจโดยรวม
ต่อสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ทั้งนี้ ความคาดหวังประโยชน์ก่อนการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับ
ความคาดหวังโดยรวมเท่ากับ 3.44 ซึ่งหมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังประโยชน์จากการเปิดรับ
สื่อประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ความคาดหวังประโยชน์ก่อนการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่กลุ่ม
ตัวอย่างคาดหวังมากท่ีสุดคือ ประเด็น “สามารถใช้สื่อได้อย่างสะดวก” โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความ
คาดหวังอยู่ที่ 3.71 ซึ่งหมายถึง คาดหวังมาก  

และความพึงพอใจหลังจากการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจโดยรวมเท่ากับ 3.43 ซึ่งหมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจหลังจากการเปิดรับสื่อ
ประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก  ความพึงพอใจหลังจากการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่กลุ่มตัวอย่างพึง
พอใจมากที่สุดคือ ประเด็น “สามารถใช้สื่อได้อย่างสะดวก” และประเด็น “เพ่ือเป็นช่องทางในการ
ติดตามข้อมูลข่าวสาร/เหตุการณ์ต่างๆ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา” โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 3.65 ซึ่งหมายถึง พึงพอใจมาก  

ซึ่ งพบว่า ความคาดหวัง โดยรวมไม่แตกต่างกับความพึงพอใจโดยรวมต่อสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยค่าเฉลี่ยระดับความ
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คาดหวังโดยรวมเท่ากับ 3.44  ซึ่งหมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังประโยชน์จากการเปิดรับสื่อ
ประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก และค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 3.43 ซึ่งหมายถึง 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจหลังจากการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดย
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเป็นด้านๆจะพบว่า ด้านรูปแบบการใช้งานมีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก
และความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ด้านเนื้อหาความคาดหวังอยู่ในระดับมากและความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ด้านการแสวงหาข่าวสารความคาดหวังอยู่ในระดับมากและความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ส่วนบุคคลความคาดหวังอยู่ใน
ระดับปานกลางและความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน ด้านความบันเทิงความคาดหวัง
อยู่ในระดับปานกลางและความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน  
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

จากการศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังประโยชน์  และความพึงพอใจของบุคลากรต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. จากผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังประโยชน์จากการเปิดรับสื่อ
ประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจหลังจากการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์
อยู่ในระดับมากเช่นกัน  ดังนั้น ผู้ที่รับผิดชอบท าสื่อประชาสัมพันธ์ ควรหาวิธีการกระตุ้นให้บุคลากรได้
เข้าใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน โดยดูจากแนวโน้มของผลการวิจัย พบว่าสื่อประชาสัมพันธ์โซเชียล
มีเดีย Facebook BSRU News ได้รับการตอบรับที่ดีจึงอาจจัดกิจกรรมเพ่ือโปรโมตสื่อให้มากขึ้น
เพ่ือให้เกิดการรับรู้และติดตามข้อมูลข่าวสาร อีกท้ังการเพิ่มเนื้อหาในสื่อให้เหมาะสมต่อความต้องการ
เพ่ือที่จะสร้างความน่าสนใจให้บุคลากรได้ใช้เวลาในการเปิดรับสื่อที่เพ่ิมมากขึ้น และติดตามสื่ออย่าง
สม่ าเสมอ 

2. จากการวิเคราะห์ค าถามปลายเปิด ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างอยากให้เพ่ิม
สิทธิในการเข้าถึงสื่อ E-document เพ่ือการรับรู้ข้อมูล อยากให้มีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารทางสื่อ 
www.bsru.ac.th ในแต่ละหน่วยงานให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งดูแลระบบให้มีความพร้อมใช้งานอย่าง
สม่ าเสมอ  อยากให้มีการใช้สื่อเสียงตามสายให้เพ่ิมมากขึ้นและเพ่ิมความหลากหลายทางเนื้อหาที่
ประชาสัมพันธ์ อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว อยากให้เพ่ิมความ ชัดเจน ความแน่นอนใน
เนื้อหาเพ่ือการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า อีกทั้งให้ความส าคัญด้านเนื้อหา อยากให้มีการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานและการรับรู้ข้อมูลของคนในหน่วยงานให้เพ่ิมมากขึ้น อยากเข้าถึงสื่อ
ได้สะดวก ครอบคลุม และง่ายต่อการใช้สื่อเพ่ิมมากขึ้น อยากให้เพ่ิมความถี่ในการประชาสัมพันธ์ให้
มากขึ้น และมีการพัฒนาสื่อให้ทันสมัยและมีความเคลื่อนไหวของสื่ออย่างสม่ าเสมอ 

http://www.bsru.ac.th/
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3. จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบมีความคาดหวังด้าน สามารถใช้สื่อได้อย่างสะดวก ผู้ที่
รับผิดชอบจึงควรให้ความส าคัญกับความสะดวกในการใช้สื่อ และเนื้อหาข้อมูลข่าวสาร/เหตุการณ์
ต่างๆ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จให้มากขึ้นด้วย 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรท าการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ การเปิดรับ ความ
คาดหวังประโยชน์และความพึงพอใจของบุคลากร และนิสิตนักศึกษา ต่อสื่อประชาสัมพันธ์ โซเชียล
มีเดีย Facebook BSRU News ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบถึงการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความคาดหวัง
ประโยชน์และความพึงพอใจของบุคลากร และนิสิตนักศึกษา ต่อสื่อประชาสัมพันธ์ โซเชียลมีเดีย 
Facebook BSRU 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม ในเรื่องเกี่ยวกับ การเปิดรับและความต้องการสื่อ
ประชาสัมพันธ์ท าให้ทราบความต้องการของผู้รับสาร เพ่ือที่จะตอบสนองความต้องการได้อย่าง
เหมาะสมและตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสนับสนุนให้อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ 
และนักวิชาชีพทางด้านสื่อมวลชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตและพัฒนา รวมทั้งการฝึกอบรม
บุคลากรที่ท างานด้านสื่อ เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญ สามารถผลิตสื่อที่สอดคล้องกับปัจจุบันทั้งด้าน
เนื้อหาและรูปแบบ  

3. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยท าการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยแนะน า
ว่าการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาด้านเนื้อหา รูปแบบ และองค์ประกอบต่างๆ 
เพ่ือน ามาเปรียบเทียบและประเมิน ความคาดหวังประโยชน์และความพึงพอใจ อันจะน าไปสู่การ
พัฒนาและปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์ใช้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาต่อไปในอนาคต 
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รายการอ้างอิง 
 

หนังสือและบทความในหนังสือ 
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