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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงคเพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาการรับรูขอมูลขาวสารของพนักงานและลูกจาง ผานสื่อประชาสัมพันธของ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (2) เพ่ือศึกษาการรับรูขอมูลขาวสารของพนักงานและลูกจาง ผานสื่อ
ประชาสัมพันธของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล (3) เพ่ือศึกษา
แหลงที่มาของสื่อประชาสัมพันธที่มีผลตอการรับรูขอมูลขาวสารของพนักงานและลูกจาง ผานสื่อประชาสัมพันธของธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย กลุมตัวอยางที่ใชใชนการวิจัยครั้งน้ีคือ พนักงานและลูกจาง ของธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (สํานักงานใหญ) จํานวน 347 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหไดแกความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการ
ทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธี
ของ LSD และใชสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา พนักงานและลูกจางท่ีมีเพศ และตําแหนงงาน ตางกัน ทําใหการรับรูขอมูลขาวสาร ผานสื่อ
ประชาสัมพันธของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ตางกัน และพนักงานและลูกจางที่มีอายุ และ
ระดับการศึกษา ตางกัน ทําใหการรับรูขอมูลขาวสาร ผานสื่อประชาสัมพันธของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง
ประเทศไทย ไมตางกัน 

แหลงท่ีมาของสื่อประชาสัมพันธที่มีผลตอการรับรูขอมูลขาวสารของพนักงานและลูกจาง ผานสื่อประชาสัมพันธของธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ไดแก ดานสื่อบุคคล ดานสื่อมวลชน ดานสื่อสิ่งพิมพ และดานสื่อสมัยใหม  
คําสําคัญ : การรับรูขอมูลขาวสาร ; สื่อประชาสัมพันธ 

ABSTRACT 
This independent study is intended to: (1) Study Employee’s Information Awareness through Public 

Relation of Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand. (2) Study Employee’s Information 
Awareness through Public Relation of Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand classified by 
demographic factors. And (3) Study the source of public relation materials that affect the information perception of 
employees through Public Relation of Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand. 
 The sample group used in this study is the employee of Small and Medium Enterprise Development Bank 
of Thailand – total in 347 people in Bangkok using the questionnaire as the tool in collecting data. The statistics 
used in the analysis are frequency, percentage, average, and standard deviation. Test hypotheses with t-test 
statistics, One-way Variance Statistics (One-way ANOVA). If a difference is found, it will be compared individually 
using the LSD method and use Multiple Regression Analysis statistic. 
 Hypothetical test results showed that: Employees of different sex and job position, resulting in different 
perceptions of information through Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand. But employees 
of different age and education level resulting in not different perception of information through Small and Medium 
Enterprise Development Bank of Thailand. 
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 Source of public relation factors affect information perception of employees through public relation of 
Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand, which is included of personal media, print media, 
and modern media. 
Keyword : Perception of information ; Public media relations 
 
บทนํา 

การประชาสัมพันธเปนศาสตรท่ีไดรบัความสนใจอยางกวางขวางและมีบทบาทสําคัญในองคการตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การ
ประชาสัมพันธเปนสิ่งท่ีสําคัญที่ชวยใหการสื่อสาร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบันทุกหนวยงานลวนแตใหความสําคัญกับการ
ประชาสัมพันธ และไดพยายามหาเทคนิควิธีตางๆ เพ่ือสรางสรรคการประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ ท่ีทํา
หนาท่ีเปนสื่อกลางในการเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางรัฐบาลกับประชาชน ตลอดจนระหวางประชาชนดวยกัน โดยวิธีการให
ขาวสารความรู ขอเท็จจริง และรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือเสนอรัฐบาล และหนวยงานที่เก่ียวของ นอกจากนี้ยังทําหนาที่โนม
นาวชักจูงประชาชน เพ่ือกอใหเกิดความรวมมือแกรัฐบาล และหนวยงานราชการตางๆ ตามแนวทางที่ถูกที่ควร 

ปจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารมีความสําคัญตอชีวิตประจําวันของมนุษย เพราะผูรับสารในยุคนี้จะบริโภคขาวสารจํานวนมาก 
และจะใหความสนใจ ติดตาม รับรูขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนท้ังในและตางประเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารสามารถทําให
ผูรับสารไดรับขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว วองไว ทันตอเหตุการณ ไมวาเหตุการณนั้นจะเกิดอยูในสถานท่ีใด ประเทศไหน ผูรับสารก็
สามารถรับรูขอมูลขาวสารไดพรอมๆ กัน โดยผานชองทางการรับรูขอมูลขาวสารไดจากสื่อตางๆ อาทิ วิทยุโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง 
หนังสือพิมพ และอินเทอรเน็ต  

ประชาสัมพันธจะชวยสรางความเขาใจท่ีถูกตอง เพ่ือใหเกิดความรวมมือท่ีดีและสรางความเขาใจอันดีกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ ดวย
การใหขาวสารขอเท็จจริงและความถูกตอง ซึ่งเปนการปูพ้ืนฐานดานคานิยม ทัศนคติท่ีดี ความรูสึกที่ดีและมีใจพรอมที่จะรับฟงขาวสาร 

การดําเนินงานประชาสัมพันธจึงเปนการดําเนินทุกวิถีทางเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจของบุคคลากรในองคกร เพื่อให
บุคคลากรเห็นพองตองใจดวย และใหบุคคลากรไดรูไดเขาใจถึงหนาท่ีความรับผิดชอบขององคกร เพ่ือเปนแรงผลักดันใหการดําเนินงาน
ของหนวยงานตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาการรับรูขอมูลขาวสารของพนักงานและลูกจาง ผานสื่อประชาสัมพันธของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย  

2.  เพ่ือศึกษาการรับรูขอมูลขาวสารของพนักงานและลูกจาง ผานสื่อประชาสัมพันธของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษาแหลงที่มาของสื่อประชาสัมพันธท่ีมีผลตอการรับรูขอมูลขาวสารของพนักงานและลูกจาง ผานสื่อประชาสัมพันธ
ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 

 
ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ประชากรและตัวอยางคือ พนักงานและลูกจางของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
ทั้งหมดรวม จํานวน 2,628 คน (ขอมูลจากฝายทรัพยากรบุคคล ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
ประจําป พ.ศ. 2563) โดยใชขนาดกลุมตัวอยางตามวิธีการของ Yamane (1973) ไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 347 คน 
 2.  ดานเน้ือหาคือ การรับรูขอมูลขาวสารของพนักงานและลูกจาง ผานสื่อประชาสัมพันธของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมแหงประเทศไทยโดยมุงหมายวิจัยแหลงท่ีมาของสื่อประชาสัมพันธ 4 ดาน ไดแก ดานสื่อบุคคล ดานสื่อมวลชน ดาน
สื่อสิ่งพิมพ และดานสื่อสมัยใหม 
 
ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหนงงาน และแหลงท่ีมาของสื่อ
ประชาสัมพันธ ประกอบดวย สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ และสื่อสมัยใหม 

2.   ตัวแปรตาม ไดแก การรับรูขอมูลขาวสารของพนักงานและลูกจาง ผานสื่อประชาสัมพันธของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือศึกษาการรับรูขอมูลขาวสารผานสื่อประชาสัมพันธของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ
ไทย 

2. เพ่ือทราบแหลงท่ีมาของสื่อประชาสัมพันธใดท่ีสามารถเขาถึงพนักงานและลูกจาง ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย 

3.  เปนแนวทางในการเลือกใชประเภทสื่อประชาสัมพันธใหตรงกับพนักงานและลูกจางของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย 
 
บททวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวของ ผูวิจัยไดแยกแหลงท่ีมาของสื่อประชาสัมพันธ ออกเปน 4 ดาน ดังน้ี 
ดานสื่อบุคคล 

 สาริณี ชางเจริญ (2557) ไดกลาววา สื่อบุคคล หมายถึง สื่อที่ใชคําพูดเปนตัวกลางในการประชาสัมพันธหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิตของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบดวย ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ
ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 

Administrator (2555)  ไดกลาววา สื่อบุคคล เปนวิธีการสื่อสารที่เกาแกที่สุด ใชกันตั้งแตเริ่มมีมนุษยข้ึนในโลก เปนสื่อท่ีใชกัน
มากใน กลุมประชาชนท่ัวไป เครื่องมือของสื่อบุคคลมีท้ังที่เปนคําพูด กรยิาทาทาง การแสดงออกทางอากัปกิริยา วิธีการสื่อสารดวยบุคคล
จะเปนการใชคําพูดเปนหลัก ดวยวิธีการสนทนา อภิปราย บรรยาย สาธิต ประชุม คําพูด (Spoken Word) เปนเครื่องมือสื่อสารที่ทุกคน
คุนเคยกันดีอยูแลว และทุกคนตองใชคําพูดในชีวิตประจําวัน ในงานอาชีพ ในชีวิตสวนตัว สื่อคําพูดจึงเปนสื่อที่เกาแกที่สุดชนิดหนึ่ง 
นอกจากนี้หากคําพูดน้ันพูดโดยบุคคลท่ีมีช่ือเสียงที่สังคมยกยองนับถือก็จะยิ่งเพ่ิมน้ําหนักในคําพูดนั้นมากขึ้นเปนเงาตามตัว การพูดจึง
เปนเครื่องมือในการถายทอดชกันําความรูสึกนึกคิดของมนุษยออกมาใหผูอ่ืนไดทราบและเขาใจ คําพูดจึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีจะทําให
มนุษยเกิดความรวมมือรวมใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  

สื่อบุคคลหรือการสื่อสารดวยคําพูดนั้น มี 2 แบบ คือ  
- แบบที่เปนทางการ (Formal oral communication) เชน การอภิปราย การบรรยาย การประชุม การประกาศขาว การให

สัมภาษณ การสัมมนา  
- แบบที่ไมเปนทางการ (Informal oral communication) คือ การพูดจา สนทนาปราศรัยตางๆ ในการพูดที่เปนทางการนั้น ผู

พูดจะตองพูดใหผูฟงสนใจ เขาใจ ประทับใจ เกิดศรัทธา แลวยังอาจจะมีวัตถุประสงคอื่นๆ ในทางการพูดดวย เชน เพื่อใหขาวสารความรู 
เพ่ือชักจูงใจ เพ่ือกระตุนเราอารมณ เพ่ือกอใหเกิดการปฏิบัติการหรือทําใหรูสึกซาบซึ้ง  

 
ดานสื่อมวลชน 
Administrator (2555) ไดกลาววา สื่อมวลชน สามารถแบงไดเปน 2 ชนิด คือ  
1. หนังสือพิมพ ท้ังรายวัน และนิตยสารท้ังรายสัปดาหและรายปกษ  2. สื่ อกระจายเสียงและแพรภาพ นอกจาก

วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนแลว ยังมี  
- ภาพยนตร เปนสื่อที่ไดจัดทําเปนรายการภาพยนตรเพ่ือใชในการประชาสัมพันธ 
- เคเบิลทีวี เปนเคเบิลท่ีมีลักษณะไรสาย ตองตดิตั้งเสาอากาศไมโครเวฟเพ่ือรับความถี่ ถอดรหัสเปนการ สงดวยคลื่นไมโครเวฟ  
- ดาวเทียม เปนการสื่อสารโดยการสงคลื่นวิทยุโทรทัศนจากสถานีข้ึนสูดาวเทียมและสะทอนกลับมายังจานรับคลื่น ซึ่งจะมี

ความคมชดัของภาพมาก  
- วิดีโอเท็กซ เปนสื่อท่ีคลายกับการสงสารสนเทศสิ่งพิมพของเทเลเท็กซท่ีสงไปพรอมกับคลื่นวิทยุโทรทัศนแตวิดีโอเท็กซอาศัย

สายโทรศพัทหรอืสายเคเบิลเปนตัวกลางเช่ือมระหวางสถานีสงกับผูรับและมีการโตตอบกันได 
รุจิรา จิตตตั้งตรง (2558) ไดกลาววาสื่อมวลชน เชน รายการโทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสารตางๆ เขามาสัมภาษณปราชญ

ชาวบานเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรียตางๆ ทําใหปราชญชาวบานไดออกสื่อไปยังผูรับสารจํานวนมากๆ ซึ่งสื่อมวลชนนับวาเปนเครื่องมือ
ที่เขาถึงเกษตรกรไดกลุมใหญๆ การใชสื่อมวลชน เปนกลยุทธหนึ่งในแงของการนําเสนอขอมูลขาวสาร ไปสูเกษตรกรไดรวดเร็วและยังเปน
การประชาสัมพันธหมูบานชาวปลาไหลดวย เกษตรกรสามารถนําความรูที่ไดจากการเปดรับขาวสารจากสื่อตางๆ มาพูดคุย หรือนํามา
ประยุกตใชในการประกอบอาชีพ 
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ดานสื่อสิ่งพิมพ 
สาริณี ชางเจริญ (2557) ไดกลาววา สื่อสิ่งพิมพ หมายถึง เปนสิ่งพิมพที่วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจจัดทําข้ึนเพ่ือประชาสัมพันธ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบดวย จดหมายสงตรงถึงบานหรือถึง
หนวยงาน (Direct mail) ปายผา ไวนิล ใบปลิว และ แผนพับ 
 รุจิรา จิตตตั้งตรง (2558) ไดกลาววาสื่อสิ่งพิมพคอนขางที่จะเขาถึงชาวบานไดโดยตรงและโดยงายและเปนสื่อท่ีคงทนถาวร 
สามารถเก็บรักษาไวนานอยางพวกเอกสารตางๆ สื่อเฉพาะกิจที่ปราชญชาวบานใชเปนชองทางการสื่อสารนั้น ไดแก โปสเตอร แผนพับ 
วิดิทัศน รูปภาพ แปลงสาธิต 
 จรัสโฉม ศิริรัตน (2558) ไดกลาววา สื่อสิ่งพิมพซึ่งถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือใชสําหรับการสื่อสารทีสนับสนุน กิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง
โดยเฉพาะ จํานวนและกลุมผูรับสารมีลักษณะที่แนนอน เชน การจัดทํานิตยสาร เพ่ือการประชาสัมพันธภายใน เปนตน 
 

ดานสื่อสมัยใหม 
สาริณี ชางเจริญ (2557) ไดกลาววา สื่อสมัยใหม หมายถึง สื่อท่ีนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการประชาสัมพันธ หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ไดแก เว็บไซตมหาวิทยาลัยบูรพา เว็บไซตวิทยาลัยการ
บริหารรฐักิจ SMS สงขอความประชาสัมพันธ การรับสมัครเรียน และขอความประชาสัมพันธทาง ตูเอทีเอ็ม (กรุงไทย) 
 ภัสรา พงษสุขเวชกุล (2554) ไดกลาววา สื่อท่ีมีความเปนดิจิตอลท่ีใชงานรวมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร โดยสงผลตอ
ความสามารถในการประมวลผลไดอยางรวดเร็ว และออกมาในรูปแบบตางๆ เชน ตัวเลข ขอความ รูปภาพ เสียง เปนตน 
 พิชิต วิจิตรบุญยรักษ (2554) ไดกลาววา สื่อแหงอนาคต สื่อสังคมออนไลน (Social Media) หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีทําให
ผูใชแสดงความเปนตัวตนของตัวเองเพื่อท่ีจะมีปฏิสัมพันธกันหรือแบงปนขอมูลกับบุคคล ตลอดจนเปนสิ่งท่ีผูสงสารแบงปนสารซึ่งอยูใน
รูปแบบตางๆ ไปยังผูรับสารผานเครือขายออนไลน โดยสามารถโตตอบกันระหวางผูสงสารและผูรับสารหรือผูรับสารดวยกันเอง ซึ่ง
สามารถแบงสื่อสังคมออนไลนออกเปนประเภทตางๆ ที่ใชกันบอยๆ ไดแก บล็อก (Blogging) ทวิตเตอรและไมโครบล็อก (Twitter and 
Microblogging) เครือขายสังคมออนไลน (Social Networking) และการแบงปนสื่อทางออนไลน (Media Sharing) 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

กชพร ตันทะสุวรรณ (2555) ศึกษาเรื่อง การเปดรับสื่อและการรับรูการประชาสัมพันธหองสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการเปดรับสื่อการ
ประชาสัมพันธและการรับรูการประชาสัมพันธหองสมุดของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครกลุมตัวอยางท่ีใชใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 540 คน ผลการวิจัยพบวา 1) นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง กําลังศึกษาในระดับชั้นปท่ี 2 
ในกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และเขาใชบริการหองสมุดสัปดาหละ 3-4 ครั้ง 2) นักศึกษาเปดรับสื่อการประชาสัมพันธ
หองสมุดโดยรวมและทุกประเภทสื่อในระดับปานกลาง โดยเปดรับดานสื่อมวลชนและดานสื่ออินเทอรเน็ตมากที่สุด ยกเวนสื่อเฉพาะกิจท่ี
เปดรับในระดับนอย 3) นักศึกษารับรูการประชาสัมพันธหองสมุดโดยรวมและรายดานในระดับปานกลาง ซึ่งเรียงลําดับคาเฉลี่ย ไดแก 
ดานขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับหองสมุด ดานบริการสื่อโสตทัศน ดานบริการยืม-คืน ดานบริการการอาน ดานบริการตอบคําถามและชวยการ
คนควา ดานบริการอบรม/แนะนํา การใชสารสนเทศ และดานบริการสารสนเทศดิจิทัล 4) การเปรียบเทียบการเปดรับสื่อการ
ประชาสัมพันธหองสมุดของนักศึกษา จําแนกตามเพศ ชั้นป และสาขาวิชา พบวา โดยรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และ 5) การเปรียบเทียบการรับรูการประชาสัมพันธหองสมุดของนักศึกษา จําแนกตามเพศ และชั้นป พบวา โดยรวมไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คือ นักศึกษาที่เรียนกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการรับรูการ
ประชาสัมพันธหองสมุดมากกวานักศึกษาที่เรียนกลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 จันจิรา ปรีอํ่า (2555) ศึกษาเรื่อง การรับรูขาวสารดานการประชาสัมพันธของประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี อําเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาความรูความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับขอมูลขาวสารของเทศบาล
นครนนทบุรี อําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 2) ศึกษาการรบัรูขอมูลขาวสารดานการประชาสัมพันธของประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 3) ศึกษาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล และความรูในเขตเทศบาลนครนนทบุรี อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี ประชากรท่ีใช ไดแก ประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีจํานวน 37,147 คน กลุมตัวอยางที่ใช ไดแก ประชาชน จํานวน 380 
คนกําหนดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางสุมของ Krejcie and Morgan (1970) เลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม และสถิติท่ีใชในการวิจัยคือ ความถี่ รอยละ และทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติไควสแคร 
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ผลการวิจัย พบวา1) ประชาชนมีความรูความเขาใจขอมูลขาวสารของเทศบาลนครนนทบุรีอยูในระดับปานกลางโดยประชาชนมีความรู
ความเขาใจสูงสุดในเรื่อง โครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณีไทย และประชาชนมีความเขาใจต่ําสุดในเร่ือง กําหนดระยะเวลาในการ
ยื่นแบบชําระภาษี 2) ประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของเทศบาลจากปายไฟว่ิงมากที่สุด โดยมีวารสารเปนสื่อท่ีทําใหประชาชนมีความ
เขาใจขอมูลขาวสารของเทศบาลมากท่ีสุด โทรทัศนเปนสื่อท่ีมีการนําเสนอขอมูลขาวสารนาสนใจที่สุด วิทยุเปนสื่อท่ีมีการใชภาษายาก
ที่สุด และประชาชนเห็นวาวารสารเปนสื่อท่ีมีปริมาณรายละเอียดและเปนสื่อท่ีมีประโยชนมากท่ีสุด 3) ประชาชนที่มีระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได และความรูตางกัน มีความสัมพันธกับการรับรูขอมูลขาวสารจากเทศบาลนครนนทบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Experimental Design) และเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross 
sectional Study) ใชเครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) แลวทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิต 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ พนักงานและลูกจางของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
ทั้งหมดรวม จํานวน 2,628 คน (ขอมูลจากฝายทรัพยากรบุคคล ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
ประจําป พ.ศ. 2563) โดยใชขนาดกลุมตัวอยางตามวิธีการของ Yamane (1973) ไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 347 คน 

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 

1. แบบสอบถามแบบปลายเปดและปด โดยแบงออกปน 4 สวน ดังตอไปนี้ 
1.1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศกึษา และตําแหนงงาน มี 

จํานวนขอคําถามในแบบสอบถามท้ังหมด 4 ขอ 
1.2 ขอมูลเกี่ยวกับการไดรับรูแหลงท่ีมาของสื่อประชาสัมพันธ ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

แหงประเทศไทย มีจํานวนขอคําถามในแบบสอบถามทั้งหมด 12 ขอ กําหนดให 5 = ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด, 4 =ระดับความคิดเห็น
มาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็นนอย, 1 = ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 

1.3 แหลงที่มาของสื่อประชาสัมพันธการรับรูประเภทขอมูลขาวสารผานสื่อประชาสัมพันธ ประกอบดวยดานสื่อ 
บุคคล ดานสื่อมวลชน ดานสื่อสิ่งพิมพ และดานสื่อสมัยใหม มีจํานวนขอคําถามในแบบสอบถามท้ังหมด 12 ขอ กําหนดให 5 = ระดับ
ความคิดเห็นมากท่ีสุด, 4 =ระดับความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็นนอย, 1 = ระดับความ
คิดเห็นนอยที่สุด 

1.4 ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูขอมูลขาวสารของพนักงานและลูกจาง ผานสื่อประชาสัมพันธของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ซึ่งเปนขอคําถามปลายเปด มีจํานวนขอคําถาม 1 ขอ 

2. ชวงเกณฑคะแนนเฉลี่ยการประเมินความคิดเห็นกําหนดให 4.21 – 5.00 = ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด, 3.41 – 4.20 = 
ระดับความคิดเห็นมาก, 2.61 – 3.40 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 1.81 – 2.60 = ระดับความคิดเห็นนอย, 1.00 – 1.80 = ระดับ
ความคิดเห็นนอยที่สุด 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพรรณนา (descriptive statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

1.1 ใชคารอยละและคาความถี่กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชงิกลุม ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ อายุ ระดับ 
การศึกษา และตําแหนงงาน 

1.2 ใชสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาเฉลี่ยในการอธิบายคุณลักษณะกับตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดแก 
 แหลงท่ีมาของประชาสัมพันธ และการรับรูขอมูลขาวสารของพนักงานและลูกจาง ผานสื่อประชาสัมพันธของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  

2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
2.1 ใชสถิติ t-test ในการวิเคราะหขอมูลการรับรูขอมูลขาวสารของพนักงานและลูกจาง ผานสื่อประชาสัมพันธของ 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ท่ีจําแนกปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ  
2.2 ใชสถิติ One-Way ANOVA ในการวิเคราะหขอมูลการรับรูขอมูลขาวสารของพนักงานและลูกจาง ผานสื่อ 

ประชาสัมพันธของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ไดแก อายุ ระดับการศึกษา และตําแหนงงาน หาก
พบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD 
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2.3 ใชสถิติ Multiple Regression Analysis ในการวิเคราะหขอมูลการรบัรูขอมูลขาวสารของพนักงานและลูกจาง 
ผานสื่อประชาสัมพันธของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 

 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะหการรับรูขอมูลขาวสารของพนักงานและลูกจาง ผานสื่อประชาสัมพันธของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย โดยรวม มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การรับรูขอมูลขาวสาร
ของพนักงานและลูกจาง ผานสื่อประชาสัมพันธของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย อยูในระดับมาก 
โดยเรียงตามลําดับ ไดแก ดานสื่อสมัยใหม ดานสื่อบุคคล ดานสื่อมวลชน และดานสื่อสิ่งพิมพ 

2.  ผลการเปรียบเทียบการรบัรูขอมูลขาวสารของพนักงานและลูกจาง ผานสื่อประชาสัมพันธของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

2.1 พนักงานและลูกจางที่มเีพศ และตําแหนงงานตางกัน ทาํใหการรบัรูขอมูลขาวสาร ผานสื่อประชาสัมพันธของ 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ตางกัน  

2.2 พนักงานและลูกจางที่มอีายุ และระดับการศกึษา ตางกัน ทําใหการรับรูขอมูลขาวสาร ผานสื่อประชาสัมพันธของ 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ไมตางกัน 

3.  ผลการวิเคราะหแหลงท่ีมาของสื่อประชาสัมพันธ ที่มีผลตอการรับรูขอมูลขาวสารของพนักงานและลูกจาง ผานสื่อ
ประชาสัมพันธของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย สามารถสรปุผลการวิจัยไดดังนี้ 

3.1 แหลงที่มาของสื่อประชาสัมพันธ ดานสื่อบุคคล ดานสื่อมวลชน ดานสื่อสิ่งพิมพ และดานสื่อสมัยใหม มีผลตอการ 
รบัรูขอมูลขาวสารของพนักงานและลูกจาง ผานสื่อประชาสัมพันธของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยการรับรูขอมูลขาวสารของพนักงานและลูกจาง ผานสื่อประชาสัมพันธของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย สามารถสรปุตามวัตถุประสงค ไดดังน้ี 

1.  ผลการวิจัยการรับรูขอมูลขาวสารของพนักงานและลูกจาง ผานสื่อประชาสัมพันธของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย โดยภาพรวมอยูในระดับความคิดเห็นระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาสื่อประชาสัมพันธเหลานี้เปนสิ่ง
สําคัญในการกระจายขาวสาร พรอมทั้งนําขอมูลดังกลาวไปใชในการประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ ใหพนักงานและลูกจางไดรับรู
รับทราบเกี่ยวกับแวดวงขาวสารภายในภายนอกของธนาคารฯ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สาริณี ชางเจริญ (2557) ไดศึกษาเรื่องการ
รับรูขอมูลจากสื่อประชาสัมพันธหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กลาววา การประชาสัมพันธ หมายถึง การประชาสัมพันธ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ไปสูกลุมเปาหมายในเขตอําเภอเมืองชลบุรี 
สื่อประชาสัมพันธ หมายถึง เครื่องมือ สื่อประชาสัมพันธหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบดวย สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ และสื่อสมัยใหม การรับรูสื่อประชาสัมพันธ หมายถึง การรับรูขอมูล
ของกลุมเปาหมายจากสื่อประชาสัมพันธหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ใน
ดานรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร สาขาท่ีเปดสอน คาใชจายตลอดหลักสูตร การจัดสรรทุนเพ่ือการศึกษา คุณวุฒิของอาจารยในแตละ
หลักสูตร คุณสมบัติของผูสมัคร การติดตอสอบถาม และ ผลงานของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สําราญ      
จูชวย (2555) ไดศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ : กรณีศึกษานักศึกษาเขาใหม 2555 กลาววา การประชาสัมพันธ 
หมายถึง ความพยายามของสถาบันท่ีจะแสวงหาความสัมพันธ ความรวมมือและการสนับสนุนจากประชาชน ตลอดจนดํารงไวซึ่งทัศนคติ
ที่ดีของประชาชนตอสถาบันใหคงอยูตอไปเพ่ือใหประชาชนยอมรับ สนับสนุน ใหความรวมมือ ในการดําเนินงานตามกระบวนการ 
นโยบาย วัตถุประสงค และความเคลื่อนไหวของสถาบันหรือหนวยงานน้ันๆ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ กุหลาบ แกวมณี (2558) ได
ศึกษาเรื่องการรับรูขาวสารดานกีฬาและการนําขาวสารดานกีฬาไปใชประโยชนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตนครหลวง
เวียงจันทน กลาววา การรับรูขาวสารดานกีฬา หมายถึง ความเขาใจ ในขอมูลสาระสนเทศทางกีฬาที่สื่อตางๆ ไดนําเสนอเก่ียวกับการ
แขงขัน การรายงานผลการแขงขัน การเตรียมตัวของนักกีฬาหรือทีมนักกีฬา กําหนดการแขงขัน การเคลื่อนไหวกิจกรรมของนักกีฬา การ
ฝกซอมของนักกีฬา ที่ไดรายงานใหแกผูรับสาร เพ่ือที่จะใหผูรับสารไดเขาใจในขาวสารท่ีสื่อออกไป และสอดคลองกับแนวคิดของ เมษิยา 
ญาณจินดาม (2558) ไดศึกษาเรื่องการรบัรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเลือกตั้งผานสื่อสังคมออนไลนกับทัศนคติ และพฤติกรรมการมีสวน
รวมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลาววา ขาวสาร หมายถึง สิ่งท่ีสื่อความหมายใหทราบถึงเร่ืองราวหรือ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยเนนที่การสื่อความหมายเปนหลัก มิไดเนนที่รูปรางหรือรูปแบบของความเปนขอมูลขาวสาร กลาวคือ 
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สิ่งที่เปนขอมูลขาวสารไดนั้นไมจําเปนตองอยูในรูปรางหรือรูปแบบของกระดาษที่มีขอความหรือแฟมเอกสาร แตหมายความรวมถึงสิ่ง
ตางๆ ที่อาจจะปรากฏใหเห็นเปนขอความ ตัวเลข สัญลักษณ เสียง และสิ่งอ่ืนๆ ผานสื่อสังคมออนไลนที่ทําใหประชาชนสามารถเขาใจ
และรูความหมายได 

2.  ผลการวิจัยการรับรูขอมูลขาวสารของพนักงานและลูกจาง ผานสื่อประชาสัมพันธของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

2.1 พนักงานและลูกจางของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ที่มีเพศ ตางกัน ทําให 
การรับรูขอมูลขาวสารผานสื่อประชาสัมพันธของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย โดยรวม ตางกัน ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ ชุลีกร บํารุงผล (2556) ไดศึกษาเรื่องความรูและการรับรูสื่อประชาสัมพันธดานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี อําเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรี โดยพบวาเพศเปนบุคลิกภาพในระดับปจเจกชนท่ีมี
อิทธิพลตอการรับรูสื่อประชาสัมพันธ โดยในปจจุบันทุกคนมีการเขาถึงสื่อประชาสัมพันธเทาเทียมกันขึ้นอยูกับการเลือกรับตามความของ
การและความสนใจตามความเชื่อ และพยายามหลีกเลี่ยงขาวสารท่ีไมสอดคลองกับทัศนคติและความเช่ือเดิมของตน ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ พรหมอาสา กัณวเศรษฐ (2558) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการเปดรับขอมูลการตลาดเชิงกิจกรรมของผูบริโภคผาน Fan 
Page บน Facebook วา บุคคลจะเลือกเปดรับสื่อและขาวสารจากแหลงสารที่มอียูดวยกันหลายแหลง ตามความสนใจและความตองการ
ของตน และสอดคลองกับแนวคิดของ เมธชนัน สุขประเสริฐ (2558) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยจากการใชสื่อออนไลนยูทูปท่ีสงผลตอความตั้งใจ
ซื้อสินคาของผูบริโภคในประเทศไทย กรณีศึกษา บิวตี้บล็อกเกอร วา ประสบการณผูรับสารแสวงหาขาวสารแตกตางกันไปตาม
ประสบการณของตน, การประเมินสารประโยชนของขาวสาร ผูรับสารจะแสวงหาขาวสารเพื่อตอบสนองจุดประสงคของตน, ภูมิหลัง 
ผูรบัสารมีภูมิหลังท่ีแตกตางกัน จะใหความสนใจตอเนื้อหาสารที่ตางกัน 

2.2 พนักงานและลูกจางของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ที่มีอายุ ตางกัน  
ทําใหการรับรูขอมูลขาวสารผานสื่อประชาสัมพันธของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย โดยรวม ไม
ตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดของ ช่ืนพฤกษา สุโรจนรัตน (2558) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อบัตรเก็บคาผาน
ทางพิเศษแบบอตัโนมัติ (Easy Pass) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อายุ การศึกษาอาชีพและรายได ท่ีตางกันมีผลตอ การตัดสินใจ
ซื้อสินคา เนื่องจากบุคคลที่อยูในแตละกลุมประชากรมีกิจกรรมและการดําเนินชีวิตตลอดจนเวลาวางที่แตกตางกันพฤติกรรมการเปดรับ
สารจากสื่อตางๆ แตกตางกัน และผูรับสื่อประชาสัมพันธแตละชวงอายุที่ตางกันมีความรู ประสมการณ และมีความสนใจที่จะจดจําสื่อ
ประชาสัมพันธตางกัน และสอดคลองกับแนวคิดของ สยุมพล ศรพรหม (2558) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการเปดรับชมออนไลนทีวี
บนสมารทโฟนของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ที่กลาววา อายุ (age) เปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องความคิด 
และพฤติกรรม  

2.3 พนักงานและลูกจางของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ที่มีระดับการศึกษา  
ตางกัน ทําใหการรับรูขอมูลขาวสารผานสื่อประชาสัมพันธของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
โดยรวม ไมตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พัชรพล เชาวพงษ (2559) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยการสื่อสารการตลาดท่ีสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซื้อบัตรโดยสาร สายการบินเจ็ท แอรเวยส ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทั้ง 3 ดาน คือ ดาน
ชองทางการเปดรับขาวสาร ดานประเภทเนื้อหาที่ไดรับ ดานสื่อที่ตองการรับขอมูลในอนาคต การตัดสินใจซื้อแตกตางกัน ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ สยุมพล ศรพรหม (2558) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการเปดรับชมออนไลนทีวีบนสมารทโฟนของคนวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร การศกึษาของผูรับสารน้ัน ทําใหผูรับสารมีพฤติกรรมของการรับการสื่อสารตางกันไป เชน บุคคลท่ีมีการศึกษาสูง ก็จะมี
ความสนใจขาวสารกวางขวาง แตจะไมคอยเชื่ออะไรงายๆ จะตองมีหลักฐาน หรือเหตุผลสนับสนุนเพียงพอจึงจะเชื่อ และสอดคลองกับ
แนวคิดของ ราช ศิริวัฒน (2560) ไดศึกษาเร่ืองกระบวนการตัดสินใจซื้อระบบกลองวงจรปด กลาววา การศึกษา (Education) ผูท่ีมี
ระดับการศึกษาสูง มีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑท่ีมีคณุภาพดีมากกวาผูท่ีมีการศึกษาต่ํา  

2.4 พนักงานและลูกจางของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ที่มีตําแหนงงาน  
ตางกัน ทําใหการรับรูขอมูลขาวสารผานสื่อประชาสัมพันธของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
โดยรวม ตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดของ ศศิพันธ เนียวกุล (2558) ไดศึกษาเรื่องการเปดรับและการประเมินสื่อประชาสัมพันธ 
(Thips) การเปลี่ยนแปลงองคกรไทยน้ําทิพยสูวิสัยทัศน 2020 ไดกลาววา การประเมินประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ (Thips) ในสื่อ
แตละประเภทของกลุมตัวอยางพนักงานพนักงานไทยน้ําทิพย มีความสัมพันธกันปานกลาง ในทางบวกกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงองคกรไทยน้ําทิพยสูวิสัยทัศน 2020 กลาวคือ การประเมินประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ (Thips) มากข้ึน ยิ่งเห็นดวย
กับการเปลี่ยนแปลงองคกรไทยน้ําทิพยสูวิสัยทัศน 2020 โดยเพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง การประเมินประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธก็
เปนปจจัยสาคัญอยางหน่ึง ในการทําใหเกิดแนวโนมพฤติกรรมของคนได หรือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได ซึ่งมาจาก 1. การ
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ประเมินแหลงขอมูล หรือแหลงขาวสาร (Source) ซึ่งแหลงขอมูลที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนเจตคติในที่นี คือ สื่อประชาสัมพันธ (Thips) 
ประเภทตางๆ หลากหลายสื่อรวมกัน 2. ขาวสาร หรือขอมูล (Message) ซึ่งประกอบดวย ขอมูลเนื้อหา และภาพที่นําเสนอหรือ
ประชาสัมพันธเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงภายในองคกร ใหรายละเอียดท่ีชัดเจนเพียงใดรูปแบบ สีสัน และการจัดวางองคประกอบ มีความ
สวยงาม สะดุดตา ดึงดูดความสนใจ และนาติดตามเพียงใด องคประกอบในสื่องายตอการเขาใจสิ่งท่ีตองการจะสื่อสาร และงายตอการ
จดจําเพียงใดเปนตน นอกจากนี้ ผูรับขอมูล หรือผูรับสาร (Audience) ซึ่งเปนผูที่องคกรตองการเปลี่ยนเจตคติหรือสื่อสารการ
เปลี่ยนแปลงน้ัน ลักษณะทางประชากรของผูรับสาร เชน เพศ อายุ การศึกษา อายุงานหนวยงานสังกัด ระดับตําแหนงงาน หรือ
ประสบการณเดิมและสิ่งแวดลอมก็มีผลตอการเปดรับและประเมินสื่อประชาสัมพันธ (Thips) ไดเชนกัน ซึ่งสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
แนวคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีองคกรตองการใหพนักงานทุกคนในองคกรพึงมี เพื่อนําไปสูพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการนําพาองคกรสู
เปาหมายที่วางไว และประสบความสําเร็จในการสื่อสารประชาสัมพันธภายในองคกรได ระดับตําแหนงงาน ซึ่งทุกคนจะตองเปลี่ยนแปลง
ไปพรอมองคกร ไมวาจะอยูในสังกัดหนวยงาน อายุงาน และระดับตําแหนงงานใดก็ตาม กลาวคือไมมีปจจัยของความผูกพันกับองคกร
จากการมีอายุงานท่ีมาก ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานในสังกัดหนวยงานที่ตนอยู หรือภาระความรับผิดชอบตอการ
เปลี่ยนแปลงองคกรสูวิสัยทัศน 2020 จากระดับตําแหนงงานของตน เปนตน และสอดคลองกับแนวคิดของ วิวรรธณี วงศาชโย (2558) 
ไดศึกษาเรื่องอิทธิพลของการรับรูการสนับสนุนจากหัวหนางานและการรับรูการสนับสนุนจากองคกร ท่ีสงผลตอความตั้งใจลาออกผาน
ความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ ของพนักงานจางเทศบาลนครนครปฐม ไดกลาววา การรับรูการสนับสนุนจากองคกรเปนสิ่งสําคัญในการ
พัฒนาองคกรใหประสบความสําเร็จตาม เปาหมายขององคกรนั้น องคกรตองดําเนินการทําใหพนักงานรับรูไดวาองคกรมองเห็นคุณคา
การเสียสละ ในการทํางาน พรอมท้ังใหการชวยเหลือและสนับสนุนความตองการพ้ืนฐานของมนุษยใหดีข้ึน เชน การใหความชวยเหลือ
หรือการจัดหาอุปกรณในการทํางาน เพื่อใหทํางานไดอยางสําเร็จ การจัดบรรยากาศ องคกรท่ีเอื้อตอการทํางาน การใหโอกาส
ความกาวหนาในงาน และโอกาสพัฒนาตัวเอง เปนตน โดยผาน นโยบาย กฎระเบียบตางๆ ขององคกรและมีการประชาสัมพันธให
พนักงานทราบโดยทั่วถึง  

3. ผลการวิจัยแหลงที่มาของสื่อประชาสัมพันธที่มีผลตอการรับรูขอมูลขาวสารของพนักงานและลูกจาง ผานสื่อประชาสัมพันธ
ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  

3.1 ดานสื่อบุคคลมีผลตอการรบัรูขอมูลขาวสารของพนักงานและลูกจางผานสื่อประชาสัมพันธของธนาคารพัฒนา 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา พนักงานและลูกจางของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย ใหความสําคัญกับสื่อบุคคล ซึ่งเปนสื่อที่ใชคําพูดเปนตัวกลางในการดําเนินการประชาสัมพันธ สามารถ
ใชไดในทุกโอกาส มีความกระชับในการสื่อสารและสงสารไปยังผูรับสารไดโดยตรง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Administrator (2555) 
ไดศึกษาเร่ืองการใชสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ กลาววา สื่อบุคคล เปนวิธีการสื่อสารท่ีเกาแกท่ีสุด ใชกันตั้งแตเริ่มมีมนุษยขึ้นในโลก เปน
สื่อท่ีใชกันมากใน กลุมประชาชนทั่วไป เครื่องมอืของสื่อบุคคลมีท้ังท่ีเปนคําพูด กริยาทาทาง การแสดงออกทางอากัปกิริยา วิธีการสื่อสาร
ดวยบุคคลจะเปนการใชคําพูดเปนหลัก ดวยวิธีการสนทนา อภิปราย บรรยาย สาธิต ประชุม คําพูด (Spoken Word) เปนเครื่องมือ
สื่อสารที่ทุกคนคุนเคยกันดีอยูแลว และทุกคนตองใชคําพูดในชีวิตประจําวัน ในงานอาชีพ ในชีวิตสวนตัว สื่อคําพูดจึงเปนสื่อที่เกาแกที่สุด
ชนิดหนึ่ง นอกจากนี้หากคําพูดน้ันพูดโดยบุคคลที่มีชื่อเสียงท่ีสังคมยกยองนับถือก็จะย่ิงเพ่ิมนํ้าหนักในคําพูดน้ันมากขึ้นเปนเงาตามตัว 
การพูดจึงเปนเคร่ืองมอืในการถายทอดชักนําความรูสึกนึกคิดของมนุษยออกมาใหผูอ่ืนไดทราบและเขาใจ คําพูดจึงเปนเคร่ืองมือที่สําคัญ
ที่จะทําใหมนุษยเกิดความรวมมือรวมใจเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน และสอดคลองกับแนวคิดของ สรวิชญ ทานอก (2555) ไดศึกษาเรื่อง
สื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ กลาววา สื่อบุคคล หมายถึง ตัวคนที่นํามาใชสื่อสารกับผูรับสารในลักษณะเผชิญหนาท้ังในรูปของ
การสนทนา หรือในรูปของการประชุมกลุม ซึ่งการใชสื่อบุคคลในการสื่อสารกอใหเกิดผลดีคือ สามารถนําขาวที่ตองการเผยแพรไปสูผูรับ
สารไดโดยตรง และทําใหการเผยแพรขาวสารเปนไปในลักษณะที่ความยืดหยุนปรับใหผูรับสาร เปนรายๆ ได และทราบความรูสึกของ
ผูรบัสารไดทนัที  

3.2 ดานสื่อมวลชนมีผลตอการรบัรูขอมูลขาวสารของพนักงานและลูกจางผานสื่อประชาสัมพันธของธนาคารพัฒนา 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา พนักงานและลูกจางของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย ใหความสําคัญกับสื่อมวลชน ซึ่งเปนการสื่อความหมายระหวางกลุมบุคคล เปนกระบวนการสื่อสารที่มี
ความซับซอน เนื่องจากมีองคประกอบท่ีเกี่ยวของหลายอยาง มีปริมาณของขาวสารมาก จําเปนตองใชเครื่องมือ บุคลากร หรือสื่อที่มี
ประสทิธิภาพสูงเพียงพอ ที่จะนําขาวสารไปถึงผูรับจํานวนมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ จรัสโฉม ศิริรัตน (2558) ไดศึกษาเรื่องปญหา
การติดตอสื่อสารของบุคลากรในองคกร : กรณีศึกษา สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลาววา มนุษยคิดสื่อมวลชน
ขึ้น เพ่ือที่จะติดตอกับผูรับสาร เปนจํานวนมากในเวลาเดียวกันได โดยท่ัวไปแลวสื่อมวลชน ไดแก หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน ภาพยนตร และสอดคลองกับแนวคิดของ รุจิรา จิตตตั้งตรง (2558) ไดศกึษาเรื่องกลยุทธสื่อบุคคลเพ่ือสรางเครือขายการสื่อสาร
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อยางมีสวนรวม เพ่ือพัฒนา “เกษตรอินทรีย” กลาววา สื่อมวลชน เชน รายการโทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสารตางๆ เขามาสัมภาษณ 
ปราชญชาวบานเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรียตางๆ ทําใหปราชญชาวบานไดออกสื่อไปยังผูรับสารจํานวนมากๆ ซึ่งสื่อมวลชนนับวาเปน
เครื่องมือที่เขาถึงเกษตรกรไดกลุมใหญๆ การใชสื่อมวลชน เปนกลยุทธหนึ่งในแงของการนําเสนอขอมูลขาวสาร ไปสูเกษตรกรไดรวดเร็ว
และยังเปนการประชาสัมพันธหมูบานชาวปลาไหลดวย เกษตรกรสามารถนําความรูที่ไดจากการเปดรับขาวสารจากสื่อตางๆ มาพูดคุย 
หรือนํามาประยุกตใชในการประกอบอาชีพ 

3.3 ดานสื่อสิ่งพิมพมีผลตอการรับรูขอมูลขาวสารของพนักงานและลูกจางผานสื่อประชาสัมพันธของธนาคารพัฒนา 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา พนักงานและลูกจางของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย ใหความสําคัญกับสื่อสิ่งพิมพ ซึ่งเปนสื่อในการประชาสัมพันธท่ีหนวยงานเปนผูผลิตและเผยแพรไปสูกลุม
พนักงานและลูกจางโดยตรง ดวยวัตถุประสงค ในการผลิตในรูปแบบแตกตางกันออกไป เชน แผนปลิว แผนผับ โปสเตอร จดหมายขาว
วารสารเอกสารเผยแพร หนังสอืในโอกาสพิเศษ รายงานประจําป เปนตน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ จรัสโฉม ศิริรัตน (2558) ไดศึกษา
เรื่องปญหาการติดตอสื่อสารของบุคลากรในองคกร : กรณีศึกษา สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลาววา สื่อซึ่งถูก
พัฒนาขึ้นเพื่อใชสําหรับการสื่อสารท่ีสนับสนุน กิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ จํานวนและกลุมผูรับสารมีลักษณะที่แนนอน เชน 
การจัดทํานิตยสาร เพ่ือการประชาสัมพันธภายใน เปนตน และสอดคลองกับแนวคิดของ รุจิรา จิตตตั้งตรง (2558) ไดศึกษาเร่ืองกลยุทธ
สื่อบุคคลเพื่อสรางเครือขายการสื่อสารอยางมีสวนรวม เพ่ือพัฒนา “เกษตรอินทรีย” กลาววา สื่อสิ่งพิมพคอนขางที่จะเขาถึงชาวบานได
โดยตรงและโดยงายและเปนสื่อที่คงทนถาวร สามารถเก็บรักษาไวนานอยางพวกเอกสารตางๆ สื่อเฉพาะกิจที่ปราชญชาวบานใชเปนชอง 
ทางการสื่อสารนั้น ไดแก โปสเตอร แผนพับ วิดิทัศน รูปภาพ แปลงสาธิต 

3.4 ดานสื่อสมัยใหมมีผลตอการรับรูขอมูลขาวสารของพนักงานและลูกจางผานสื่อประชาสัมพันธของธนาคารพัฒนา 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา พนักงานและลูกจางของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย ใหความสําคัญกับสื่อสมัยใหม ซึ่งสื่อสมัยใหมสามารถเขาถึงกลุมพนักงานลูกจาง หรือกลุมเปาหมายได
เปนจํานวนมาก และยังเปนสื่อที่นิยมใชมากที่สุดในปจจุบัน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเปนสื่อท่ีพนักงานและลูกจางสามารถรับรูไดสะดวกไมมี
ขอจํากัดดานเวลา และสถานที่ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ภัสรา พงษสุขเวชกุล (2554) ไดศึกษาเรื่องเทคโนโลยีสื่อใหมกับการสื่อสาร
ในครอบครัว ในเขตกรุงเทพมหานคร กลาววา สื่อที่มีความเปนดิจิตอลที่ใชงานรวมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร โดยสงผลตอความสามารถ
ในการประมวลผลไดอยางรวดเร็ว และออกมาในรูปแบบตางๆ เชน ตัวเลข ขอความ รูปภาพ เสียง เปนตน และสอดคลองกับแนวคิดของ 
เอมิกา เหมมินทร (2556) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใชและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social 
Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลาววา พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนในเรื่องประสบการณในการใชเครือขาย
สังคมออนไลนท่ีใชบอยท่ีสุด ชองทางที่ใชบอยท่ีสุดความถ่ีในการใชตอวัน ชวงเวลาที่ใช ระยะเวลาที่ใชตอวัน ใชเพ่ือวัตถุประสงคใดมาก
ที่สุด คุณสมบัติท่ีชอบมากที่สุด และแหลงหรือสื่อท่ีทําใหสนใจใช 

ขอเสนอแนะผลการวิจัย 
ปจจัยสวนบุคคล 
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวาพนักงานและลูกจางท่ีมีอายุ และระดับการศึกษา ตางกัน ทําใหการรับรูขอมูลขาวสาร 

ผานสื่อประชาสัมพันธของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ไมตางกัน ดังน้ันธนาคารฯ อาจจะไมตอง
เนนประเด็น ดานอายุ ดานระดับการศึกษา เน่ืองจากพนักงานและลูกจางมีการรับรูขอมูลขาวสารผานสื่อประชาสัมพันธของธนาคารฯ  
ไมมีความแตกตางกัน 
 สวนพนักงานและลูกจางท่ีมีเพศ และตําแหนงงาน ตางกัน ทําใหการรับรูขอมูลขาวสาร ผานสื่อประชาสัมพันธของธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ตางกัน ธนาคารควรใหความสําคัญในชองทางการใหขอมูลขาวสารผานการ
ประชาสัมพันธทุกดานสื่อ เพื่อนําขอมูลขาวสารเขาถึงกลุมเปาหมาย เพ่ือใหพนักงานและลูกจางไดเกิดความรูความเขาใจที่งายขึ้น ไม
ซับซอน สามารถคลอยตามคําสั่ง และนโยบายของธนาคารฯ อยางถ่ีถวน 
 

แหลงท่ีมาของสื่อประชาสัมพันธ 
แหลงท่ีมาของสื่อประชาสัมพันธที่มีผลตอการรับรูขอมูลขาวสารของพนักงานและลูกจาง ผานสื่อประชาสัมพันธของธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ประกอบไปดวย ดานสื่อบุคคล ดานสื่อมวลชน ดานสื่อสิ่งพิมพ และดานสื่อ
สมัยใหม โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
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1. ดานสื่อบุคคล จากการวิจัยพบวา ดานสื่อบุคคลมีผลตอการรบัรูขอมูลขาวสารของพนักงานและลูกจาง ผานสื่อ 
ประชาสัมพันธของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ดั้งนั้น บุคลากรหรือเจาหนาท่ีฝายประชาสัมพันธ
ของธนาคารฯ ตองมกีารใหขอมูลขาวสารนําเสนอออกมาใหมีความชัดเจน นาสนใจ กระชับ เขาใจงายมากยิ่งข้ึนกวาเดิม 

2. ดานสื่อมวลชน จากการวิจัยพบวา ดานสื่อมวลชนมีผลตอการรับรูขอมูลขาวสารของพนักงานและลูกจาง ผานสื่อ 
ประชาสัมพันธของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ดั้งนั้น เจาหนาที่ฝายประชาสัมพันธของธนาคารฯ 
ตองมีความรูและความเขาใจในขอมูลขาวสารน้ันๆ สามารถอธิบายและใหรายละเอียดแกพนักงานและลูกจางไดเปนอยางดี เพื่อความ
สะดวกแกบุคคลากรในหนวยงานและผูที่มาติดตอสอบถาม ควรมกีารจางผูเช่ียวชาญทางดานการทําสื่อประชาสัมพันธมาฝกอบรมเทคนิค 
วิธีการในการประชาสัมพันธ 

3. ดานสื่อสิ่งพิมพ จากการวิจัยพบวา ดานสื่อสิ่งพิมพมีผลตอการรับรูขอมูลขาวสารของพนักงานและลูกจาง ผานสื่อ 
ประชาสัมพันธของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ดั้งนั้น หนวยงานแตละฝายของธนาคารฯ ควรจะ
ผลิตสื่อออกมาอยางตอเนื่อง และเพ่ิมจํานวนการตีพิมพเผยแพรใหมากขึ้นกวาเดิม เพื่อเปนการตอกย้ําใหพนักงานและลูกจางไดรับรู
ขอมูลขาวสาร และสนใจในขอมูลขาวสารน้ันๆ มากยิ่งข้ึน 

4. ดานสื่อสมัยใหม จากการวิจัยพบวา ดานสื่อสมัยใหมมีผลตอการรบัรูขอมูลขาวสารของพนักงานและลูกจาง ผานสื่อ 
ประชาสัมพันธของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ดั้งนั้น ควรมีการพัฒนาเนื้อหาที่จะนําเสนอแก
บุคลากร เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมของพนักงานและลูกจาง จะตองมีการปรับปรุงเนื้อหา ขอความ ขาว รูปภาพ รูปแบบการนําเสนอ ให
ทันสมัยอยูเสมอ รวดเรว็ตอเหตุการณปจจุบัน มีความถูกตอง และไมเปนการละเมิดตอบุคคลอื่น 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาปจจัยตัวแปรอ่ืนๆ เพ่ิมเติมท่ีอาจสงผลตอการรับรูขอมูลขาวสารของพนักงานและลูกจางผานสื่อ
ประชาสัมพันธของธนาคารฯ อาทิ สื่อออนไลนประเภทตางๆ ที่พนักงานและลูกจางสามารถเขาถึงการรับรูขอมูลขาวสารผานสื่อ
ประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เหลานั้นได เพ่ือใหพนักงานและลูกจางไดรับขอมูลท่ีมีความถูกตองชัดเจน และเปนประโยชนตอธนาคารฯ 
ในการนําขอมูลเหลานั้นไปประเมินใชการประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ ตอไป 

2.    ควรมีการศึกษาเก่ียวกับกลุมบุคคลภายนอก เชน กลุมลูกคา กลุมบุคคลท่ีมาติดตอในสถานท่ีหนวยงาน รวมไปถึง
หนวยงานพันธมิตรท่ีเกี่ยวของกับธนาคารฯ วาสวนใหญไดรับคําแนะนํา หรือรับรู รบัทราบจากแหลงสื่อประเภทใดมากที่สุด 

3.    ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบแหลงท่ีมาของสื่อประชาสัมพันธในประเภทอื่นๆ เพ่ือจะไดทราบถึงปจจัยที่กอใหเกิดการ
ยอมรับและทัศนคติของพนักงานและลูกจาง ที่มีตอการรับขอมูลขาวสารผานประเภทสื่อดานน้ันๆ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธของธนาคารฯ ตอไป 
 
เอกสารอางอิง 

 บทความวารสาร  
พัชรพล เชาวพงษ. (2559). ปจจัยการสื่อสารการตลาดท่ีสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อบัตรโดยสาร สายการบินเจ็ท แอรเวยส, นักศึกษา 
 ปรญิญาโท คณะสื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
เมษิยา ญาณจินดา. (2558). การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผานสื่อสังคมออนไลนกับทัศนคติ และพฤติกรรมการมีสวนรวม 

ทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร, นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ, สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร. 

พิชิต วิจิตรบุญยรักษ. (2554). สื่อสังคมออนไลน: สื่อแหงอนาคต, วารสารนักบริหาร, มหาวิทยาลัยกรงุเทพ. 
 

วิทยานิพนธ 
กุหลาบ แกวมณี. (2558). การรับรูขาวสารดานกีฬาและการนําขาวสารดานกีฬาไปใชประโยชนของนกัเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน 

เขตนครหลวงเวียงจันทน, วิทยานิพจนตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการ
กีฬาบัณฑิตวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ชลุีกร บํารงุผล. (2556). ความรูและการรับรูสื่อประชาสัมพันธดานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนในเขตเทศบาล 
 เมืองชลบุร ีอําเภอเมอืงชลบุรี จังหวัดชลบุรี, (ปญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยบูรพา : ชลบุรี. 



11 
 
ภัสรา พงษสุขเวชกุล. (2554). เทคโนโลยีสื่อใหมกับการสื่อสารในครอบครัว ในเขตกรุงเทพมหานคร, วิทยานิพจนตามหลักสูตรนิติศาสตร 
 ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรบัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 
เมธชนัน สุขประเสริฐ. (2558). ปจจัยจากการใชสื่อออนไลนยูทูปที่สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาของผูบริโภคในประเทศไทย กรณีศึกษา  

บิวตี้บล็อกเกอร, การคนควาอิสระตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ราช ศริิวัฒน. (2560). กระบวนการตดัสินใจซื้อระบบกลองวงจรปด, วิทยานิพนธตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
 , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ.  
วิวรรธณี วงศาชโย. (2558). อิทธิพลของการรับรูการสนับสนุนจากหัวหนางานและการรับรูการสนับสนนุจากองคกร ท่ีสงผลตอความ 

ตั้งใจลาออกผานความผูกพันตอองคกรดานจิตใจของพนักงานจางเทศบาลนครนครปฐม, วิทยานิพนธตามหลักสูตรปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการบัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ศศิพันธ เนียวกุล. (2558). การเปดรับและการประเมินสื่อประชาสัมพันธ (Thips) การเปลี่ยนแปลงองคกรไทยน้ําทิพยสูวิสัยทัศน 2020,  
วิทยานิพนธตามหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองคกรคณะวารสารศาสตรและ
สื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

สยุมพล ศรพรหม. (2558). ปจจัยที่มีผลตอการเลือกเปดรับชมออนไลนทีวีบนสมารทโฟนของคนวัยทาํงานในกรงุเทพมหานคร,  
 วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ, มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  
สาริณี ชางเจริญ. (2557). การรับรูขอมูลจากสื่อประชาสัมพันธหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ของประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองชลบุรี, วิทยานิพจนตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยบูรพา. 

สําราญ จูชวย. (2555). คุณภาพชีวิตนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ : กรณีศึกษานักศึกษาเขาใหม 2555, ทุนการวิจัยวิทยาลัยราชพฤกษ :  
 นนทบุร.ี 
เอมิกา เหมมินทร. (2556). พฤติกรรมการใชและความคิดเห็นเก่ียวกับผลที่ไดจากการใชเครอืขายสังคมออนไลน (Social Media) ของ 
 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร, วิทยานิพนธตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
จันจิรา ปรอี่ํา. (2555). การรับรูขาวสารดานการประชาสัมพันธของประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี,  

การคนควาอิสระตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ:
จังหวัดปทุมธานี. 
 
สื่ออิเล็กทรอนิกส 

จรัสโฉม ศิริรัตน. (2558). ปญหาการตดิตอสื่อสารของบุคคลากรในองคกร : กรณีศึกษาสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ 
 โรฒ, สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คนเมื่อ 16 มีนาคม 2564, จาก  

http://ir.swu.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/4995/Charuschom_P_R_2558.pdf?sequence=3&isAllo
wed=y 

พรหมอาสา กัณวเศรษฐ. (2558). ปจจัยท่ีมีผลตอการเปดรับขอมูลการตลาดเชิงกิจกรรมของผูบริโภคผาน Fan Page บน Facebook.  
 คนเมื่อ 18 มีนาคม 2564, จาก  

https://opacdb02.dpu.ac.th/cgibin/koha/opacdetail.pl?biblionumber=172078&query_desc=su%2Cwrdl%3A
%20"พฤติกรรมผูบริโภค" 

รจุิรา จิตตตั้งตรง. (2558). กลยุทธสื่อบุคคลเพ่ือสรางเครือขายการสื่อสารอยางมีสวนรวมเพ่ือพัฒนา “เกษตรอินทรีย”, วารสารการ 
สื่อสารและการจัดการ นิดา. คนเมื่อ 16 มีนาคม 2564, จาก  
http://gscm.nida.ac.th/public-action/Journal/Vol.3-58/4.pdf 

สรวิชญ ทานอก. (2555). สื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ. คนเมื่อ 19 มีนาคม 2564, จาก 
 http://53011224035.blogspot.com 
Administrator. (2555). การใชสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ.คนเมื่อ 19 มีนาคม 2564, จาก  
 http://www.uniserv.buu.ac.th › Media-For-PR 
 


