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บทคััดย่่อ
การวิิจััยนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษา 1) การเปิิดรัับข่่าวสารผ่่านการสื่่�อสาร
องค์์กรของบุุคลากรมหาวิิทยาลััยบููรพา  2) ภาพลัักษณ์์ของมหาวิิทยาลััยบููรพาใน
มุุมมองของบุุคลากร และ 3) ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการเปิิดรัับข่่าวสารผ่่านการ
สื่่�อสารองค์์กรกัับภาพลัักษณ์์ของมหาวิิทยาลััยบููรพาในมุุมมองของบุุคลากร กลุ่่�ม
ตััวอย่่างเป็็นบุุคลากรของมหาวิิทยาลััยบููรพา เป็็นการวิิจััยเชิิงปริิมาณ ประเภท
การวิิจััยเชิิงสำำ�รวจ โดยใช้้แบบสอบถามจำำ�นวน  361 ชุุด ใช้้การสุ่่�มตััวอย่่างแบบ
ชั้้�นภููมิิ เครื่่�องมืือที่่�ใช้้เป็็นแบบสอบถามปลายปิิด  สถิิติิที่่�ใช้้ คืือ การหาค่่าความถี่่�
ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานและ สหสััมพัันธ์์แบบเพีียร์์สััน
ผลการวิิจัยั พบว่่า 1) บุุคลากรมีกี ารเปิิดรับั ข่่าวสารของฝ่่ายสื่่อ� สารองค์์กรอยู่่�
ในระดัับน้้อย (X = 2.08) 2) ภาพลัักษณ์์มหาวิิทยาลััยบููรพาในมุุมมองของบุุคลากร
อยู่่�ในระดัับดีี (X = 3.69) และ 3) การเปิิดรับั ข่่าวสารของฝ่่ายสื่่อ� สารองค์์กรมีีความ
สััมพัันธ์์ทางบวกกัับภาพลัักษณ์์ของมหาวิิทยาลััยบููรพาภาพรวม ที่่�ความสััมพัันธ์์
ในระดัับน้้อย (r = .280) อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .01
คำำ�สำำ�คัญ
ั : การเปิิดรับั ข่่าวสาร; การสื่่อ� สารองค์์กร; ภาพลัักษณ์์; มหาวิิทยาลััยบููรพา
Abstract
The research aimed to 1) study the media exposure to corporate
communication among Burapha University staff; 2) explore the image
of Burapha University from the perspective of Burapha University
staff; and 3) examine the relationship between media exposure to
corporate communication and Burapha University image among the
staff. Sample consists of 361 university staffs. Data were analyzed by
Percentage, Mean, S.D., and Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient.
The results found that 1) the overall exposure to information
via corporate communication was at the low level (X = 2.08) 2) the
feeling about the overall image of Burapha University at a good
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level (X= 3.69) 3) the overall image of the Burapha University was
positively correlated with media exposure at the low level (r = .280)
at statistical significance level of .01
Keywords : Media Exposure; Corporate Communication; Image;
Burapha University

5

บทนำ�
ในโลกของการแข่่งขััน สิ่่�งที่่�ทุุกองค์์กรจำำ�เป็็นจะต้้องคำำ�นึึงถึึงประการแรก ๆ
คืือ การเสริิมสร้้างภาพลัักษณ์์ เนื่่อ� งจากภาพลัักษณ์์ที่่ดีีจ
� ะส่่งผลให้้องค์์กรมีีชื่อ่� เสีียง
ที่่�ดีี มีปี ระสิิทธิภิ าพ และก่่อเกิิดความเชื่่อ� ถืือ ศรััทธา ตลอดจนความภัักดีีต่่อสถาบััน
หรืือองค์์กร ไม่่ว่า่ องค์์กรนั้้�นจะเป็็นองค์์กรธุุรกิิจหรืือองค์์กรที่่�ไม่่แสวงหากำำ�ไรก็็ตาม 
ซึ่่�งทุุกวัันนี้้�การแข่่งขัันที่่�มีีในตลาดมิิใช่่การแข่่งกัันที่่�ตััวสิินค้้า ราคา การเข้้าถึึงตััว
สิินค้้าอีีกต่่อไป หากแต่่เป็็นการแข่่งขัันกัันที่่�ภาพลัักษณ์์และการรัับรู้้�ของผู้้�บริิโภค
หรืือกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�มีีต่่อสิินค้้าหรืือองค์์กรนั่่�นเอง (ณััฐวิิโรจน์์ มหายศ และคณะ,
2563)
การเสริิมสร้้างภาพลัักษณ์์ของสถาบัันและองค์์กรนั้้�นจะสััมพัันธ์์กัับข้้อมููล
ข่่าวสารที่่�ถ่่ายทอดสู่่�สาธารณะ ซึ่่�งมหาวิิทยาลััยบููรพาก็็มีหี น่่วยงานสื่่�อสารองค์์กร
เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ในการประชาสััมพัันธ์์และให้้ข้้อมููลข่่าวสารเกี่่�ยวกัับมหาวิิทยาลััยซึ่่�ง
เป็็นงานด้้านหนึ่่�งที่่�ช่ว่ ยเสริิมสร้้างภาพลัักษณ์์ที่่ดีี� ให้้กัับมหาวิิทยาลััย ป้้องกัันภาวะ
วิิกฤตที่่�จะเกิิดขึ้้นต่
� อ่ มหาวิิทยาลััย ซึ่ง่� หน่่วยงานนี้้จ� ะทำำ�การสื่่อ� สารโดยใช้้เครื่่อ� งมืือ
สื่่�อสาร เพื่่�อเสริิมสร้้างภาพลัักษณ์์ทั้้�งภายในและภายนอก ทั้้�งเชิิงรุุกและเชิิงรัับ
(มหาวิิทยาลััยบููรพา, 2562)
ตราจิิตต์์ เมืืองคล้้าย (2556) ระบุุว่า่ การสร้้างภาพลัักษณ์์ที่่ดีี� เป็็นสิ่่ง� ที่่�สถาบััน
อุุดมศึึกษาสามารถสร้้างขึ้้�นได้้  โดยใช้้  หลัักการและวิิธีีการที่่�เหมาะสมสอดคล้้อง
กัับบริิบทของตนเอง อัันจะนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาองค์์กร ให้้ก้้าวหน้้าและมีีคุุณภาพ
เพิ่่�มมากขึ้้�น  ซึ่่�งภาพลัักษณ์์จะเกิิดขึ้้�นจากการเปิิดรัับข่่าวสาร การสื่่�อสาร เพราะ
ฉะนั้้�นหน่่วยงานสื่่�อสารองค์์กรก็็ต้้องทำำ�หน้้าที่่�สื่่�อสารสิ่่�งต่่าง ๆ ออกไปเพื่่�อสร้้าง
การรัับรู้้�ด้า้ นต่่าง ๆ และนำำ�ไปสู่่�ภาพลัักษณ์์ที่่�ดีี
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ฝ่่ายสื่่อ� สารองค์์กร เป็็นหน่่วยงานที่่�มีหี น้้าที่่�หลััก ในการสื่่อ� สาร ประชาสััมพันธ์
ั ์
ข่่าวสาร กิิจกรรม  ขององค์์กรออกไปเพื่่�อสร้้างการรัับรู้้�ด้้านต่่าง ๆ โดยการ
ประชาสััมพัันธ์์เป็็นกระบวนการสื่่�อสารอย่่างหนึ่่�งที่่�มุ่่�งเสริิมสร้้างภาพลัักษณ์์และ
ความเข้้าใจอัันดีีต่่อกัันระหว่่างบุุคคลภายในองค์์กร และระหว่่างองค์์กรกัับ
สาธารณชนภายนอก ทั้้�งนี้้เ� พื่่อ� ให้้การดํําเนิินงานขององค์์กรเป็็นไปอย่่างมีปี ระสิิทธิภิ าพ
สามารถบรรลุุเป้้าหมายขององค์์กรที่่�ตั้้�งไว้้  และนำำ�ไปสู่่�ภาพลัักษณ์์ที่่�ดีี  ด้้วยการ
สื่่�อสารไปสู่่�ผู้้�รัับสาร เพื่่�อเสริิมสร้้างภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีให้้เกิิดขึ้้�นกัับบุุคลากรของ
มหาวิิทยาลััยบููรพาซึ่่�งถืือเป็็นกลุ่่�มเป้้าหมายหลััก เพราะเป็็นกลุ่่�มที่่�ใกล้้ชิิดกัับ
มหาวิิทยาลััยบููรพามากที่่�สุด กั
ุ บั การได้เ้ ห็็นถึงึ ความเคลื่่อ� นไหว ความเปลี่่ย� นแปลง
ทั้้�งในด้้านการพััฒนาด้้านวิิชาการ ด้้านบริิการวิิชาการ ด้้านภููมิิทััศน์์และอาคาร
สถานที่่�และกิิจกรรมต่่าง ๆ ของมหาวิิทยาลััยบููรพามากที่่�สุุด
ผู้้�วิิจััยจึึงสนใจที่่�จะศึึกษาว่่า การเปิิดรัับข่่าวสารที่่�ส่่งผ่่านสื่่�อสารองค์์กรของ
บุุคลากร รวมถึึงภาพลัักษณ์์ของมหาวิิทยาลััยบููรพาในมุุมมองของบุุคลากรนั้้�นเป็็น
อย่่างไร เพื่่�อจะได้้นำำ�ไปเป็็นแนวทาง ในการปรัับปรุุงการสื่่�อสาร การพััฒนา
ภาพลัักษณ์์ อย่่างไรให้้มีีความทัันสมััยเกิิดประโยชน์์ครอบคลุุมทุกุ ด้า้ นทั้้�งด้า้ นการ
ศึึกษา การประชาสััมพัันธ์์และการบริิการอำำ�นวยความสะดวกให้้บุุคลากรตลอด
จนนิิสิิต ในการดำำ�เนิินการต่่างๆ และเพื่่�อการพััฒนาองค์์กรต่่อไป
วัตถุประสงค์
1) เพื่่� อ ศึึ ก ษาการเปิิ ดรัั บ ข่่ า วสารผ่่ า นการสื่่� อ สารองค์์ ก รของบุุ ค ลากร
มหาวิิทยาลััยบููรพา
2) เพื่่�อศึึกษาภาพลัักษณ์์ของมหาวิิทยาลััยบููรพา ในมุุมมองของบุุคลากร
3) เพื่่อ� ศึึกษาความสััมพันธ์
ั ร์ ะหว่่างการเปิิดรับั ข่่าวสารผ่่านการสื่่อ� สารองค์์กร
กัับภาพลัักษณ์์ของมหาวิิทยาลััยบููรพาในมุุมมองของบุุคลากร
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิิดเกี่่�ยวกัับการเปิิดรัับข่่าวสาร
ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้นำำ�ทฤษฎีีการเปิิดรับั ข่่าวสาร (Media exposure theory) มาศึึกษา
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โดยมีีประเด็็นที่่ต้้� องการทราบถึึงการเปิิดรับั ข่่าวสารผ่่านการสื่่อ� สารองค์์กรมีีความ
สััมพัันธ์์กัับภาพลัักษณ์์ของมหาวิิทยาลััยบููรพาในมุุมมองของบุุคลากร ได้้แก่่
ประเภทของสื่่�อที่่�เปิิดรัับ ช่่องทางการเปิิดรัับข่่าวสาร ความถี่่�ในการเปิิดรัับ ระดัับ
ความสนใจในการรัับข่่าวสาร และวััตถุุประสงค์์ในการเปิิดรัับข่่าวสาร เพื่่�อให้้
สามารถเข้้าใจได้้ถึึงการเปิิดรับั ข่่าวสารของบุุคลากร อัันเป็็นผลมาจากปััจจััยเฉพาะ
ลัักษณะของบุุคคลที่่�แตกต่่างกัันซึ่่ง� นำำ�ไปสู่่�การเกิิดความรู้้ ทั
� ศนคติ
ั
ิ และภาพลัักษณ์์
ต่่อมหาวิิทยาลััยบููรพา เพราะฉะนั้้�นการศึึกษาการเปิิดรับั ข่่าวสารผ่่านสื่่อ� ของผู้้รั� บั
สารจึึงเป็็นเรื่่อ� งจำำ�เป็็น เพื่่อ� ให้้ผู้้ส่� ง่ สารได้้ทราบช่่องทางการสื่่อ� สารซึ่่ง� จะทำำ�ให้้ผู้้ส่� ง่
สารสามารถเลืือกใช้้กลยุุทธ์์การสื่่�อสารให้้เหมาะสมกัับพฤติิกรรมการเปิิดรัับ
ข่่าวสารของกลุ่่�มเป้้าหมาย เช่่น พีีระ จีีรโสภณ (2553) ได้้ระบุุว่่าบุุคคลจะมีี
พฤติิกรรมในการเปิิดรัับสารด้้วยสาเหตุุต่่าง ๆ ได้้แก่่
1)  ความเหงา เพราะมนุุษย์์ต้้องการมีีเพื่่�อน จึึงไม่่สามารถอยู่่�ได้้เพีียงลำำ�พััง
ต้้องหาทางสื่่�อสารกัับบุุคคลอื่่�น ความอยากรู้้�อยากเห็็น  เพราะเป็็นสััญชาติิญาณ
ของมนุุษย์์ที่่�ต้้องการจะรัับรู้้�ข่่าวสารเพื่่�อตอบสนองความต้้องการของตนเอง  
2)  ประโยชน์์ใช้้สอย (Self-aggrandizement) มนุุษย์์ต้้องการรัับรู้้ข่� ่าวสาร
เพื่่�อประโยชน์์ของตนเอง เช่่น  ได้้รัับความรู้้� ความสนุุกสนาน ความสุุขกายและ
ความสบายใจ
3)  สาเหตุุจากตััวสื่อ่� ซึ่่ง� มีีลัักษณะกระตุ้้น ชี้
� นำ้� ำ� ท้า้ ทายให้้ผู้้รั� บั ข่่าวสารต้้องการ
ได้้รัับข่่าวสารนั้้�น ๆ
ในการเลืือกสรรข่่ า วสารของบุุ คค ลนั้้� น เป็็ นสิ่่� ง ที่่� ส ามารถอธิิ บ ายได้้ถึึ ง
พฤติิกรรมการสื่่�อสารของแต่่ละบุุคคลว่่าความแตกต่่างกัันทางด้้านสภาพส่่วน
บุุคคลหรืือทางด้า้ นสภาพจิิตวิิทยา ซึ่่�งมีีผลต่่อการเปิิดรัับข่่าวสาร โดยบุุคคลจะมีี
กระบวนการเลืือกสรร (selective process) ที่่�แตกต่่างกัันดัังที่่� Klapper (1960
อ้้างถึึงใน สุุกััญญา บููรณเดชาชััย, 2561 ) ได้้อธิิบายไว้้ว่่า กระบวนการเลืือกรัับ
ข่่าวสารหรืือเปิิดรัับข่่าวสารนั้้�นเปรีียบเสมืือนเครื่่�องกรองข่่าวสารในการรัับรู้้�ของ
มนุุษย์์ อันั ประกอบด้้วย การกลั่่น� กรอง 4 ขั้้�น ได้แ้ ก่่ (1) การเลืือกเปิิดรับั (selective
exposure) (2) การเลืือกให้้ความสนใจ  (selective attention) (3) การเลืือก
รัับรู้้�และตีีความหมาย (selective perception and interpretation) และ
(4) การเลืือกจดจำำ� (selective retention)
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นอกจากนั้้�น ประเภทของสื่่อ� ที่่�แตกต่่างกัันก็มี็ ีอิิทธิพิ ลต่่อพฤติิกรรมของผู้้รั� บั
สาร Schramm (1973) ได้้อธิิบายไว้้ว่่า สื่่�อแต่่ละประเภทนั้้�นมีีความสามารถใน
การสื่่�อสารที่่�แตกต่่างกัันออกไป โดยสื่่�อประเภทหนึ่่�งอาจเข้้าถึึงกลุ่่�มผู้้�รัับสารบาง
ประเภทได้้ดีีกว่่าสื่่�ออีีกชนิิดหนึ่่�ง
จะเห็็นได้้ว่่า ข่่าวสารเป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั ซึ่่ง� แต่่ละบุุคคลใช้้ในการตััดสินิ ใจเรื่่อ� งต่่าง ๆ
บุุคคลจะเปิิดรัับข่่าวสารซึ่่�งถืือเป็็นกระบวนการสื่่�อสารขั้้�นพื้้�นฐานของมนุุษย์์
เฉพาะในเรื่่�องที่่�ตนเองสนใจเท่่านั้้�นโดยแต่่ละคนจะมีีเกณฑ์์ในการเลืือกเปิิดรัับ
ข่่าวสารจากสื่่�อที่่�แตกต่่างกัันออกไป การเปิิดรัับข่่าวสารจึึงเป็็นตััวแปรสำำ�คััญ
ประการหนึ่่�งที่่�จะส่่งผลให้้เกิิดภาพลัักษณ์์ต่่อผู้้�รัับสารได้้ทั้้�งในเชิิงบวกหรืือลบ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์
Argenti (2009 อ้้างถึึงใน รุ่่�งรััตน์์ ชััยสำำ�เร็็จ, 2558) กล่่าวถึึง ภาพลัักษณ์์
องค์์กรว่่าเป็็นสิ่่ง� สะท้้อนอััตลัักษณ์์ขององค์์กร  หมายถึึง ภาพขององค์์กรในสายตา
ของกลุ่่�มผู้้�เกี่่�ยวข้้องต่่าง ๆ ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นจากการรัับรู้้�ข่่าวสารที่่�องค์์กรได้้เผยแพร่่ผ่่าน
ทางสื่่�อ ตราสััญลัักษณ์์ และการนำำ�เสนอตนเอง โดยครอบคลุุมถึึงการแสดงออก
ซึ่่�งวิิสััยทััศน์์ขององค์์กรด้้วย ทั้้�งนี้้�องค์์กรหนึ่่�ง ๆ อาจมีีภาพลัักษณ์์หลากหลายขึ้้�น
อยู่่�กับั มุุมมองของแต่่ละกลุ่่�มเหล่่านั้้น� ซึ่่ง� มีีความเกี่่ย� วข้้องกัับองค์์กรแตกต่่างกัันออกไป
รุ่่�งรััตน์์ ชััยสำำ�เร็็จ  (2558) ได้้สรุุปความหมายไว้้ว่่า ภาพลัักษณ์์องค์์กร เป็็น
ภาพในใจ  หรืือความรู้้�สึึกประทัับใจ ที่่�กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียต่่างๆ มีีต่่อองค์์กร
หนึ่่�ง ๆ โดยภาพลัักษณ์์องค์์กรอาจเปลี่่�ยนแปลงได้้ตามระยะเวลา ขึ้้�นอยู่่�กัับ
ประสบการณ์์ตรงที่่�แต่่ละกลุ่่�มได้้รัับจากการสื่่�อสารอััตลัักษณ์์ขององค์์กรนั้้�น 
รวมถึึงการได้มี้ ปี ฏิิสัมพั
ั นธ์
ั กั์ บั องค์์กร ตลอดจนการได้้รัับประสบการณ์์ทางอ้้อมจาก
คำำ�บอกเล่่า
วิิมลพรรณ อาภาเวท และ สาวิิตรีี ชีีวะสาธน์์ (2553) ได้ส้ รุุปความหมายของ
ภาพลัักษณ์์ว่่า ภาพลัักษณ์์ หมายถึึง ภาพขององค์์การสถาบััน  หรืือหน่่วยงานใน
ความรู้้�สึึกของประชาชนที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งเป็็นผลมาจากพฤติิกรรมต่่าง ๆ ของหน่่วย
งานที่่�ประชาชนได้้รัับรู้้�นั้้�น ๆ โดยการเกิิดภาพลัักษณ์์ต้้องใช้้ระยะเวลาที่่�ยาวนาน
ณััฐวิิโรจน์์ มหายศ  และคณะ (2563) ระบุุว่่า ภาพลัักษณ์์นั้้�นเป็็นภาพที่่�
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วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
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เกิิดขึ้้นภ
� ายในจิิตใจ ความรู้้สึ� กึ นึึกคิิด ความเชื่่อ� ของบุุคคลที่่�มีีต่่อบุุคคล องค์์กรหรืือ
สถาบััน ซึ่่ง� เกิิดจากการรัับรู้้เ� องทางตรงหรืือเป็็นผลมาจากการได้้รัับการสื่่อ� สารทั้้�ง
ทางตรงและทางอ้้อมเกี่่�ยวกัับบุุคคล องค์์กรหรืือสถาบััน แล้้วตราตรึึงจิิต ประทัับใจ
จึึงก่่อให้้เกิิดประสบการณ์์และสั่่�งสมไว้้ในใจจนก่่อเกิิดเป็็นภาพลัักษณ์์ ซึ่่�งจะ
ส่่งผลต่่อการกระทำำ� ความประพฤติิหรืือพฤติิกรรมของบุุคคล แล้้วแสดงออกมา
ทางความคิิด ทััศนคติิ ค่่านิิยม ความเคารพ  การนัับถืือ การบููชาต่่อสิ่่�งนั้้�น 
ซึ่ง่� ภาพลัักษณ์์นั้้น� สามารถมีไี ด้้ทั้้ง� ทางบวกและทางลบ ซึ่ง่� ขึ้้น� อยู่่�แต่่ละการรัับรู้้ข� อง
แต่่ละบุุคคลต่่อสิ่่�งนั้้�น
เสรีี วงษ์์มณฑา (2542) ระบุุว่า่ องค์์ประกอบของภาพพจน์์องค์์กร (Corporate
image) มีีดัังต่่อไปนี้้�
1) ผู้้บ� ริิหาร (Executive) องค์์กรจะดีีหรืือไม่่ดีีขึ้้น� อยู่่�กัับผู้้บ� ริิหาร ซึ่ง่� ต้้องเป็็น
บุุคคลที่่�มีีความรู้้คว
� ามสามารถ ถ้้าองค์์กรใดมีีผู้บ้� ริิหารที่่�มีีความสามารถ มีวิี สัิ ยั ทััศน์์
ที่่�ดีี  มีีนโยบายการบริิหารธุุรกิิจที่่�ดีี ซื่่�อสััตย์์ ไม่่เอาเปรีียบลููกค้้า บริิษััทนั้้�นก็็จะมีี
ภาพพจน์์ที่่�ดีี
2) พนัักงาน (Employee) บริิษัทที่่
ั �ดีีจะต้้องมีีพนัักงานที่่�มีีความสามารถ มีี
มนุุษยสััมพัันธ์์ที่่�ดีี มีีวิิญญาณของการให้้บริิการ และมีีบุุคลิิกภาพที่่�ดีี
3) สิินค้้า (Product) ต้้องเป็็นสินค้้
ิ าที่่�ดีี มีีคุุณภาพ มีีประโยชน์์ตรงกัับข้้อความ
โฆษณาที่่�เผยแพร่่ออกไป
4) การดำำ�เนิินธุุรกิิจ  (Business practice) ควรมีีการคืืนกำำ�ไรสู่่�สัังคมเพื่่�อ
สร้้างภาพพจน์์ที่่ดีี� ให้้กัับบริิษัท ดั
ั งั นั้้�นองค์์กรทั้้�งหลายจะต้้องให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการ
คืืนกำำ�ไรสู่่�สัังคม
5) กิิจกรรมสัังคม (Social activities) การดููแลเอาใจใส่่สัังคม ร่่วมกิจิ กรรม
การกุุศล หรืือสร้้างประโยชน์์ให้้กัับสัังคม  เนื่่�องจากเป็็นยุุคที่่�เน้้นการตลาดเพื่่�อ
สัังคม
6) เครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้หรืืออุุปกรณ์์ในสำำ�นัักงาน (Artifacts) บริิษััทต้้องมีีสิ่่�ง
ที่่�แสดงสััญลัักษณ์์ของบริิษัท 
ั ได้้แก่่ เครื่่อ� งมืือเครื่่อ� งใช้้ เครื่่อ� งแบบพนัักงาน อุุปกรณ์์
สำำ�นัักงาน วััสดุุสิ้้�นเปลืือง เช่่น  ปากกา ดิินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ ควรมีโี ลโก้้
ขององค์์กรแสดงอยู่่�ด้้วย
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ดัังนั้้�น จากการศึึกษาแนวคิิดเกี่่ย� วกัับภาพลัักษณ์์ อาจกล่่าวได้้ว่่า ภาพลัักษณ์์
คืือ ผลรวมของความคิิด ความรู้้�สึึก ทััศนคติิ ที่่�เกิิดขึ้้�นภายในตััวบุุคคล ผ่่านการ
เปิิดรัับข่่าวสารผ่่านสื่่�อต่่าง ๆ ของแต่่ละบุุคคลโดยเป็็นได้้ทั้้�งในเชิิงบวกและเชิิงลบ
และเปลี่่�ยนแปลงได้้เสมอ ซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับกระบวนการในการเปิิดรัับ คััดกรอง และ
เลืือกรัับสารของแต่่ละบุุคคล ซึ่่�งจะมีีความแตกต่่างกัันไปตามประสบการณ์์ รููป
แบบการดำำ�เนิินชีีวิิตและลัักษณะเฉพาะของแต่่ละบุุคคล ภาพลัักษณ์์ขององค์์กร
หรืือสถาบัันก็็เช่่นกัันล้้วนเกิิดจากการดำำ�เนิินงานขององค์์กรนั้้�น  ๆ ทั้้�งในด้้าน 
ตััวองค์์กร ผู้้�บริิหาร พนัักงาน สิินค้้าและบริิการ และการจััดการสถานที่่� ตลอดจน
กระบวนการสื่่�อสารรููปแบบการสื่่�อสารของผู้้�ส่่งสารหรืือองค์์กรนั้้�นไปสู่่�ผู้้รั� ับสาร
แนวคิดเกี่ยวกับการใช้สื่อเพื่อการสื่อสารองค์กร
องค์์กรทุุกแห่่งย่่อมมีีการดำำ�เนิินการที่่�หลากหลาย การสื่่�อสารองค์์กรเป็็น
ภารกิิจหนึ่่�งด้า้ นการจััดการขององค์์กร (Management Function) ที่่�ช่ว่ ยกำำ�หนด
กรอบ (Framework) สำำ�หรัับการประสานกัันอย่่างมีีประสิิทธิิผลของการสื่่�อสาร
ทั้้�งภายในและภายนอกทั้้�งหมด เพื่่อ� มุ่่�งสู่่�เป้้าหมายโดยรวม คืือ การสร้้างและรัักษา
ชื่่�อเสีียงที่่�ดีี (Favorable Reputation) ท่่ามกลางผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียต่่าง ๆ ที่่�องค์์กร
ต้้องพึ่่�งพา (Corrnelissen, 2014) การใช้้สื่่�อเพื่่�อการสื่่�อสารองค์์กรจึึงจำำ�เป็็นที่่�จะ
ต้้องอาศััยการสื่่�อสารหลากหลายรููปแบบหลากหลายช่่องทาง ทั้้�งการสื่่�อสารแบบ
เป็็นทางการ (Formal Communication) และการสื่่�อสารแบบไม่่เป็็นทางการ
(Informal Communication) ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัับเป้้าหมายวััตถุุประสงค์์และกลุ่่�ม
เป้้าหมายในการสื่่อ� สารนั้้�น ๆ ในยุุคปัจจุ
ั บัุ นั เทคโนโลยีีการสื่่อ� สารมีกี ารเปลี่่ย� นแปลง
อย่่างรวดเร็็ว มีีการพััฒนาและปรัับตััวอย่่างต่่อเนื่่�องจาก สื่่�อดั้้�งเดิิม (Traditional
Media) มาสู่่�สื่่�อใหม่่ (New media) แต่่ยัังคงพื้้�นฐานองค์์ประกอบหลัักของสื่่�อไว้้ 
ได้้แก่่ ข้้อความ  (Text) เสีียง (audio) ภาพนิ่่�ง (Still image) ภาพเคลื่่�อนไหว 
(motion picture) หรืือแอนิิเมชั่่�น (Animation) และ วีีดีีโอ (Video) องค์์กรส่่วน
ใหญ่่ทั้้ง� ภาครััฐและภาคเอกชนได้้มีกี ารบููรณาการทางด้า้ นการสื่่อ� สารและประยุุกต์์
ใช้้สื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพทางการสื่่�อสารโดยนิิยมใช้้  “สื่่�อใหม่่” (New media)
เพื่่�อการสื่่�อสารเพื่่�อความสะดวกรวดเร็็วในการสื่่�อสาร เช่่น อัศั วิิน  เนตรโพธิ์์�แก้้ว 
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(2561) กล่่าวว่่า สื่่อ� ใหม่่ คืือ สื่่อ� ที่่�มีกี ารเชื่่อ� มต่่อทางอิินเทอร์์เน็็ตเป็็นช่อ่ งทางที่่�เอื้้อ�
ประโยชน์์ต่่อผู้้�รัับและผู้้�ส่่งสาร สามารถสื่่�อสารได้้สองทางในเวลาเดีียวกััน รวมไป
ถึึงสามารถส่่งสารได้ห้ ลายรููปแบบ เช่่น ภาพ เสีียง หรืือข้้อความได้ใ้ นเวลาเดีียวกััน 
ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินชีีวิิตของคนในสัังคมปััจจุุบัันเปลี่่�ยนไปมากโดยเฉพาะชีีวิิตการ
ทำำ�งาน ทำำ�ให้้คนทำำ�งานจำำ�เป็็นต้้องใช้้สื่่�อใหม่่ในการทำำ�งานและแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล
ข่่าวสารเพราะมีีความสะดวกและรวดเร็็ว  
ขวััญฤทััย สายประดิิษฐ์์ (2551) ได้้กล่่าวถึึง คุุณลัักษณะของสื่่�อใหม่่ว่่าสื่่�อ
ใหม่่เป็็นสื่่�อที่่�ตอบสนองความต้้องการของสารสนเทศได้้ตามความต้้องการเปิิด
รัับสารของผู้้�รัับสารมากที่่�สุุด  เพราะสื่่�อใหม่่สามารถสร้้างโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ใน
การบรรจุุเนื้้�อหาของข้้อมููลข่่าวสารได้อ้ ย่่างเป็็นระบบ มีีการค้้นหาข้้อมููลที่่�ต้้องการ
ง่่าย อัันจะส่่งผลให้้เกิิดความสำำ�เร็็จในงานเผยแพร่่และรวบรวมข้้อมููลข่่าวสารได้้
มากกว่่า อีีกทั้้�งยัังใช้้คุุณสมบััติขิ องระบบโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ผสมผสานสื่่อ� ต่่างๆ
ที่่�เรีียกว่่า สื่่�อผสมผสาน ซึ่่�งสอดรัับกัับ อััศวิิน  เนตรโพธิ์์�แก้้ว (2561) ได้้กล่่าวว่่า
สื่่�อใหม่่ คืือ สื่่�อผสมผสาน  สามารถแสดงผลได้้ทั้้�งข้้อความ รููปภาพ  และเสีียง
รวมไปถึึงภาพเคลื่่อ� นไหว เป็็นสื่อ่� ที่่�ตอบสนองความต้้องการด้า้ นข้้อมููลสารสนเทศ
ได้้ตามความต้้องการของผู้้�บริิโภค  ไม่่มีีข้้อจำำ�กััดด้้านเวลา รวมทั้้�งเปิิดรัับข่่าวสาร
ของผู้้รั� บั สารมากที่่�สุด 
ุ เนื่่อ� งจากความสามารถของระบบและโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
ทำำ�ให้้การค้้นหาข้้อมููลข่่าวสาร การรวบรวมข้้อมููลข่่าวสารที่่�ต้้องการเป็็นเรื่่�องง่่าย
ผู้้�วิิจััยจึึงนำำ�แนวคิิดการใช้้สื่่�อเพื่่�อการสื่่�อสารองค์์กรมาเป็็นแนวทางในการ
ศึึกษาร่่วมกับั การเปิิดรับั ข่่าวสารดัังเช่่นที่่ไ� ด้ก้ ล่่าวมาข้้างตนว่่า ประเภทของสื่่อ� นั้้�น
มีีผลต่่อพฤติิกรรมของผู้้�รัับสาร และตััวสื่่�อซึ่่�งรวมถึึงรููปแบบการจััดทำำ�สื่่�อ ช่่อง
ทางการนำำ�เสนอที่่�จะเป็็นการกระตุ้้�น  โน้้มน้้าว ชี้้�นำำ�ให้้ผู้้�รัับสารเกิิดความสนใจใน
สารหรืือข่่าวสารนั้้�นๆ ตลอดจนส่่งผลถึึงการเกิิดทััศนคติิได้้ทั้้�งเชิิงบวกและเชิิงลบ
ต่่อการสื่่�อสารนั้้�น
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การศึึกษาวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็นการศึึกษาเชิิงปริิมาณ (Quantitative Research)
แบบวััดผลครั้้�งเดีียว  (One-Shot Case Study) โดยคณะผู้้�วิิจััยได้้กำำ�หนดและ
ดำำ�เนิินการตามระเบีียบวิิจััย ดัังนี้้�
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1) ประชากรในการวิิจััยในครั้้�งนี้้� คืือ บุุคลากรของมหาวิิทยาลััยบููรพา
วิิทยาเขตบางแสน จำำ�นวน  3,640 คน  (กองบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล,
2561) โดยใช้้วิิธีีการกำำ�หนดขนาดของกลุ่่�มตััวอย่่างตามสููตรของ ทาโร ยามาเน่่
(Taro Yamane, 1973) ที่่�ระดัับความเชื่่�อมั่่�นร้้อยละ 95 กำำ�หนดขอบเขต
N
ความคลาดเคลื่่�อนที่่� 0.05 คืือ N =              ได้้จำำ
�นวนตัวั อย่่างทั้้�งหมด 361 คน
1+Ne2
2) ใช้้การสุ่่�มตััวอย่่างแบบชั้้น� ภููมิิ (Stratified Random sampling) โดยแบ่่ง
บุุคลากรของมหาวิิทยาลััยบููรพาแบ่่งออกเป็็น  4 กลุ่่�ม  ได้้แก่่ (1) สำำ�นัักงานสภา
มหาวิิทยาลััย (2) สำำ�นัักงานอธิิการบดีี (3) ส่่วนงานวิิชาการ และ (4) ส่่วนงานอื่่�น ๆ
จากนั้้�นสุ่่�มเลืือกหน่่วยงานตััวอย่่างได้้จำำ�นวนทั้้�งหมด  13 หน่่วยงาน จาก 34
หน่่วยงาน แล้้วคำำ�นวณขนาดตััวอย่่างจากบุุคลากร ในแต่่ละกลุ่่�มงานจนครบ 361
ตััวอย่่าง
3) เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััยเป็็นแบบสอบถาม  (Questionnaire) ทั้้�งหมด 
4 ตอน  ประกอบด้้วย ตอนที่่� 1 ข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ตอบแบบสอบถาม  ตอนที่่� 2
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการเปิิดรัับข้้อมููลข่่าวสารผ่่านสื่่�อสารองค์์กร ตอนที่่� 3 ภาพลัักษณ์์
ของมหาวิิทยาลััยบููรพาในมุุมมองของบุุคลากร และตอนที่่� 4 ข้้อเสนอแนะอื่่น 
� ๆ
โดยมีีค่่าความเชื่่อ� มั่่น� โดยใช้้สััมประสิิทธิ์์แ� อลฟา (Alpha-Coefficient) ของเครื่่อ� งมืือ
หรืือแบบสอบถามที่่�ใช้้ในการวิิจััยในครั้้�งนี้้� มีีผลลััพธ์คว
์ ามเชื่่�อมั่่�นเท่่ากัับ 0.941
4) การหาคุุณภาพของเครื่่�องมืือวิิจััย นำำ�แบบสอบถามที่่�สร้้างขึ้้�นเสนอผู้้�ทรง
คุุณวุุฒิิ 3 ท่่าน ตรวจสอบความตรงเชิิงเนื้้�อหา (Content Validity) ของเครื่่�องมืือ
มีีค่่า IOC อยู่่�ระหว่่าง 0.50-1.00 แล้้วนำำ�มาปรัับปรุุงแก้้ไขตามข้้อเสนอแนะ และ
นำำ�แบบสอบถามไปทดลองเก็็บข้้อมููล (Try out) กัับบุุคลากรที่่�ไม่่ใช่่กลุ่่�มตััวอย่่าง
แต่่มีีลัักษณะคล้้ายกัับกลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 30 คน
5) นำำ�เครื่่อ� งมืือฉบัับสมบููรณ์์แล้้วไปเก็็บข้้อมููลจากบุุคลากรของมหาวิิทยาลััย
บููรพา
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้้�วิิจััยติิดต่่อหน่่วยงานของกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ทำำ�การสุ่่�มได้้ทั้้�ง 13 หน่่วยงาน 
ดำำ�เนิินการยื่่น� หนัังสืือขอความอนุุเคราะห์์ในการเก็็บข้้อมููลการวิิจัยั รอวัันนัดั หมาย
จากแต่่ละหน่่วยงานให้้เข้้าไปแจกและรัับแบบสอบถามกลัับ ได้้จำำ�นวน  361 ชุุด 
แล้้วจึึงนำำ�มาวิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยโปรแกรมทางสถิิติิต่่อไป

5

ผลการวิจัย
จากการศึึกษาวิิจััยเรื่่�อง การเปิิดรัับข่่าวสารผ่่านการสื่่�อสารองค์์กรกัับภาพ
ลัักษณ์์ของมหาวิิทยาลััยบููรพาในมุุมมองบุุคลากร สามารถสรุุปผลได้้ ดัังนี้้�
1) ผลการวิิเคราะห์์ค่า่ เฉลี่่ย� และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน ระดัับความถี่่�ในการ
เปิิดรัับข่่าวสารผ่่านการสื่่�อสารองค์์กร พบว่่า บุุคลากรมีีความถี่่�ในการเปิิดรัับ
ข่่าวสารของฝ่่ายสื่่อ� สารองค์์กรภาพรวมอยู่่�ในระดัับน้้อย (X = 2.08) เมื่่อ� พิิจารณา
ในรายละเอีียด พบว่่า ช่่องทางที่่�บุุคลากรเปิิดรัับข่่าวสารผ่่านการสื่่�อสารองค์์กร
มากที่่�สุุด คืือ อีีเมล์์ (E-mail) ของมหาวิิทยาลััยบููรพา (X = 3.32) ตามตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1 แสดงผลรวม ค่่าเฉลี่่�ย และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน และการแปล
ความหมายความถี่่�ในการเปิิดรัับข่่าวสารของมหาวิิทยาลััยบููรพา
ผ่่านช่่องทางสื่่�อประเภทต่่าง ๆ
ช่องทางการเปิดรับ
1. เว็บไซต์ (Web site) ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา
2. อีเมล์ (E-mail) ของมหาวิทยาลัย
บูรพา
3. เฟซบุ๊ค (Facebook) เพจของ
มหาวิทยาลัยบูรพา
4. YOUTUBE Channel รายการบูรพา
วาไรตี้

X

S.D.

ความหมาย

3.08

1.202

ปานกลาง

3.32

1.336

ปานกลาง

2.81

1.267

ปานกลาง

1.64

.832

น้อย
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ตารางที่่� 1 แสดงผลรวม ค่่าเฉลี่่�ย และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน และการแปล
ความหมายความถี่่�ในการเปิิดรัับข่่าวสารของมหาวิิทยาลััยบููรพา
ผ่่านช่่องทางสื่่�อประเภทต่่าง ๆ (ต่่อ)
ช่องทางการเปิดรับ
5. YOUTUBE Channel รายการสาย
ตรงผู้บริหาร
6. YOUTUBE Channel รายการรอบ
รั้วเทาทอง
7. YOUTUBE Channel คลิปข่าว BUU
News
8. รายการอืน่ ๆทาง Youtube Channel
9. ทีวีชั้น 1 ที่ตึก ภปร.
10. แผ่นพับของฝ่ายสื่อสารองค์กร
11. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของฝ่ายสื่อสาร
องค์กร
12. คัตเอาท์ประชาสัมพันธ์ของฝ่าย
สื่อสารองค์กร
13. ป้ายประชาสัมพันธ์ ณ จุดจอดรถ
บริการ
14. จุลสารมหาวิทยาลัยบูรพา
15. เสียงตามสายของมหาวิทยาลัย
บูรพา
16. LED บอร์ดหน้ามหาวิทยาลัยบูรพา
17. รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของฝ่าย
สื่อสารองค์กร
ภาพรวม

X

S.D.

ความหมาย

1.43

.708

น้อยที่สุด

1.45

.781

น้อยที่สุด

1.77

.867

น้อย

1.84
1.78
1.76

.956
1.182
.865

น้อย
น้อย
น้อย

1.93

.968

น้อย

2.04

1.082

น้อย

2.03

.945

น้อย

2.01

.908

น้อย

2.14

1.082

น้อย

2.86

1.181

ปานกลาง

1.63

.888

น้อย

2.08

.579

น้อย
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2) ผลการวิิเคราะห์์ค่่าเฉลี่่�ยและส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน  ระดัับความสนใจ
ในการเปิิดรัับข่่าวสารผ่่านการสื่่�อสารองค์์กร พบว่่า บุุคลากรมีีระดัับความสนใจ
ในการเปิิดรัับข่่าวสารผ่่านการสื่่�อสารองค์์กรของมหาวิิทยาลััยบููรพาภาพรวมใน
ระดัับปานกลาง (X = 3.16) เมื่่อ� พิิจารณาในรายละเอีียด พบว่่า บุุคลากรส่่วนใหญ่่
มีีระดัับความสนใจในการเปิิดรัับข่่าวสารผ่่านการสื่่�อสารองค์์กรของมหาวิิทยาลััย
บููรพามากที่่�สุุด คืือ ข่่าวสารเกี่่�ยวกัับประกาศ  หรืือคำำ�สั่่�งต่่างๆ (X = 3.75)
ตามตารางที่่� 2
ตารางที่่� 2 แสดงผลรวม ค่่าเฉลี่่�ย และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน และการแปล
ความหมาย จำำ�แนกตามระดัับความสนใจในการเปิิดรัับข่่าวสาร
ของมหาวิิทยาลััยบููรพา
ข่าวสารเกี่ยวกับ

5

X

S.D.

ความหมาย

1. การทำ�กิจกรรม

3.38

.893

ปานกลาง

2. บุคลากร

3.60

.880

มาก

3. ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC)

3.05

.918

ปานกลาง

4. ความร่วมมือภายนอก

3.04

.883

ปานกลาง

5. งานวิจัย

3.24

.932

ปานกลาง

6. นวัตกรรม

2.93

.953

ปานกลาง

7. ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย

2.79

.920

ปานกลาง

8. บรรยากาศของมหาวิทยาลัย

3.20

.913

ปานกลาง

9. การสร้างชื่อเสียง

3.28

.967

ปานกลาง

10. หลักสูตร

3.35

.974

ปานกลาง

11. การอบรม สัมมนา

3.48

.931

ปานกลาง
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ตารางที่่� 2 แสดงผลรวม ค่่าเฉลี่่�ย และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน และการแปล
ความหมาย จำำ�แนกตามระดัับความสนใจในการเปิิดรัับข่่าวสาร
ของมหาวิิทยาลััยบููรพา (ต่่อ)
ข่าวสารเกี่ยวกับ

X

S.D.

ความหมาย

12. การจัดซื้อจัดจ้าง

2.89

.944

ปานกลาง

13. นิสิต

3.26

1.069

ปานกลาง

14. ศิษย์เก่า

2.81

.977

ปานกลาง

15. การประกวดต่าง ๆ

2.85

.977

ปานกลาง

16. ศิลปะและวัฒนธรรรม

2.98

.967

ปานกลาง

17. ประกาศ หรือคำ�สั่งต่าง ๆ

3.75

1.030

มาก

3.16

.699

ปานกลาง

ภาพรวม

3) พบว่่า บุุคลากรมหาวิิทยาลััยบููรพามีีระดัับความรู้้สึ� ึกต่่อภาพลัักษณ์์ของ
มหาวิิทยาลััยบููรพาในภาพรวมอยู่่�ในระดัับดีี  (X = 3.69) เมื่่�อพิิจารณารายด้้าน 
พบว่่า บุุคลากรมหาวิิทยาลััยบููรพา มีีความรู้้สึ� กึ ต่่อภาพลัักษณ์์ด้า้ นผลผลิิต มากที่่�สุด 
ุ
ในระดัับดีี (X = 3.82) รองลงมา คืือ ภาพลัักษณ์์ด้า้ นองค์์กร อยู่่�ในระดัับดีี (X = 3.79)
ภาพลัักษณ์์ด้้านบุุคลากร (X = 3.74) ภาพลัักษณ์์ด้้านอุุปกรณ์์และสิ่่�งสนัับสนุุน 
(X = 3.71) และภาพลัักษณ์์ด้า้ นการบริิหาร (X = 3.62) และภาพลัักษณ์์ด้า้ นสิ่่�ง
อำำ�นวยความสะดวก ในระดัับพอใช้้ (X = 3.42) ตามตารางที่่� 3

5
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ตารางที่่� 3 แสดงระดัับภาพลัักษณ์์ของมหาวิิทยาลััยบููรพาในมุุมมองของ
บุุคลากร
ภาพลัักษณ์์ของมหาวิิทยาลััยบููรพา
1. ภาพลัักษณ์์ด้้านองค์์กร
2. ภาพลัักษณ์์ด้้านผลผลิิต
3. ภาพลัักษณ์์ด้้านบุุคลากร
4. ภาพลัักษณ์์ด้้านการบริิหารจััดการ
5. ภาพลัักษณ์์ด้้านสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
6. ภาพลัักษณ์์ด้้านอุุปกรณ์์และสิ่่�งสนัับสนุุนการ
ทำำ�งาน
ภาพลัักษณ์์ของมหาวิิทยาลััยบููรพาโดยรวม

5

X
3.79
3.82
3.74
3.62
3.42
3.71
3.69

ระดัับความรู้้�สึึก
S.D.
แปลผล
.522
ดีี
.495
ดีี
.557
ดีี
.678
ดีี
.709
พอใช้้
.642
ดีี
.490

ดีี

4) ผลการวิิเคราะห์์ความสััมพันธ์
ั ร์ ะหว่่างการเปิิดรับั ข่่าวสารของของบุุคลากร
ผ่่านการสื่่อ� สารองค์์กรกัับภาพลัักษณ์์ของมหาวิิทยาลััยบููรพา พบว่่า ความถี่่�ในการ
เปิิดรับั ข่่าวสารผ่่านการสื่่อ� สารองค์์กร มีีความสััมพันธ์
ั ท์ างบวกกัับภาพลัักษณ์์ของ
มหาวิิทยาลััยบููรพาภาพรวม ที่่�ความสััมพันธ์
ั ์ในระดัับน้้อย (r = .280 ) อย่่างมีีนััย
สำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .01 และ พบว่่า ระดัับความสนใจในการเปิิดรัับข่่าวสาร
ผ่่านการสื่่อ� สารองค์์กับั ภาพลัักษณ์์ของมหาวิิทยาลััยบููรพา มีีความสััมพันธ์
ั ท์ างบวก
กัับภาพลัักษณ์์ของมหาวิิทยาลััยบููรพาภาพรวม ที่่�ความสััมพัันธ์์ในระดัับน้้อย
(r = .395 ) ตามตารางที่่� 4
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ตารางที่่� 4 แสดงความสััมพัันธ์์ระหว่่างการเปิิดรัับข่่าวสารของฝ่่ายสื่่�อสาร
องค์์กรกัับภาพลัักษณ์์ของมหาวิิทยาลััยบููรพา

ความถี่

r

ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
บูรพาภาพรวม

ด้านอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุน
การทำ�งาน

ด้านสิ่งอำ�นวยความสะดวก

ด้านการบริหารจัดการ

ด้านบุคลากร

ด้านองค์กร

การเปิดรับ
ข่าวสารด้าน
ต่างๆ

ด้านผลผลิต

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพาในด้านต่างๆ

.287** .220** .224** .220** .231** .217** .280**

p-value <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001

r
.374** .352** .343** .285** .296** .330** .395**
ระดับความ
สนใจ
p-value <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึึกษาวิิจััยในครั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจััยสามารถอภิิปรายผลการวิิจััยโดยแยกตาม
วััตถุุประสงค์์ได้้ ดัังต่่อไปนี้้�
1) ผลการวิิจััย พบว่่า บุุคลากรมหาวิิทยาลััยบููรพามีกี ารเปิิดรัับข่่าวสารของ
ฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กร ภาพรวมอยู่่�ในระดัับน้้อย เมื่่�อพิิจารณาในรายละเอีียด พบว่่า
ช่่องทางที่่�มีีการเปิิดรัับข่่าวสารของฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กรมากที่่�สุุด  2 อัันดัับแรก
เรีียงตามอัันดัับค่่าเฉลี่่�ยจากมากไปหาน้้อย คืือ อีีเมล์์ (E-mail) ของมหาวิิทยาลััย
บููรพา และเว็็บไซต์์ (Web site) ของมหาวิิทยาลััยบููรพา อาจเนื่่�องมาจากการที่่�
บุุคลากรมหาวิิทยาลััยบููรพาใช้้เป็็นช่่องทางในการติิดต่่อสื่่�อสารในการทำำ�งานเพื่่�อ
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ความสะดวก รวดเร็็ว  ซึ่่�งอีีเมล์์ และ เว็็บไซต์์ เป็็นสื่่�อที่่�มีีการเชื่่�อมต่่อทางระบบ
อิินเทอร์์เน็็ตจััดอยู่่�ในประเภทของสื่่อ� ใหม่่หรืือสื่่อ� ออนไลน์์ เป็็นสื่อ่� ที่่�สามารถเข้้าถึึง
ได้้ง่่าย เข้้าถึึงได้้ทุุกที่่� ทุุกเวลาอย่่างไร้้พรมแดน มีีความสะดวก รวดเร็็ว  สามารถ
ค้้นหาข้้อมููลตามที่่�ตนเองมีีความต้้องการได้้ตรงประเด็็น อีีกทั้้�งยัังไม่่จำำ�เป็็นที่่�จะ
ต้้องจดเก็็บไว้้เป็็นจำำ�นวนมาก หากเมื่่�อต้้องการที่่�จะสืืบค้้น ก็็สามารถเข้้าในระบบ
แล้้วสืืบค้้นได้้ทัันทีี สอดคล้้องกัับ อััศวิิน เนตรโพธิ์์�แก้้ว (2561) ได้้กล่่าวไว้้ว่่า สื่่อ� ใหม่่  
คืือ สื่่�อที่่�มีกี ารเชื่่�อมต่่อทางอิินเทอร์์เน็็ตเป็็นช่่องทางที่่�เอื้้�อประโยชน์์ต่่อผู้้�รัับและผู้้�
ส่่งสาร สามารถสื่่อ� สารได้้สองทางในเวลาเดีียวกััน รวมไปถึึงสามารถส่่งสารได้ห้ ลาย
รููปแบบ เช่่น ภาพ เสีียง หรืือข้้อความได้ใ้ นเวลาเดีียวกััน ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินชีีวิิตของ
คนในสัังคมปััจจุุบัันเปลี่่�ยนไปมาก โดยเฉพาะชีีวิิตการทำำ�งาน ทำำ�ให้้คนทำำ�งาน
จำำ�เป็็นต้้องใช้้สื่่�อใหม่่ในการทำำ�งานและแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลข่่าวสารเพราะมีีความ
สะดวกและรวดเร็็ว และสอดคล้้องกัับงานวิิจัยั ของ วัันทนา เนาว์์วัน 
ั และ พรรษวรรณ
สุุ ข สมวัั ฒ น์์ (2553) ทำำ� การศึึ ก ษาเรื่่� อ งภาพลัั ก ษณ์์ ม หาวิิ ท ยาลัั ย ราชภัั ฏ
พระนครศรีีอยุุธยาในมุุมมองของประชาชนจัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา พบว่่า
เว็็บไซต์์ (Web site) ของมหาวิิทยาลััยมีีความถี่่�ในการเปิิดรัับสููงที่่�สุุด นอกจากนี้้�
ยัังสอดคล้้องกัับ วิิมลพรรณ อาภาเวท และ สาวิิตรีี ชีีวะสาธน์์ (2553) ได้้ทำำ�การ
ศึึกษาเรื่่อ� ง ภาพลัักษณ์์ของคณะเทคโนโลยีีสื่่อ� สารมวลชน มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
ราชมงคลพระนคร ในทััศนะของนัักเรีียนมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 ในเขตกรุุงเทพมหานคร
พบว่่า สื่่�ออิินเทอร์์เน็็ตเป็็นสื่่�อที่่�มีีการเปิิดรัับข่่าวสารจากกลุ่่�มตััวอย่่างมากที่่�สุุด
2) ภาพลัักษณ์์ของมหาวิิทยาลััยบููรพา ในมุุมมองของบุุคลากรอยู่่�ในระดัับดีี
หมายความถึึง บุุคลากรในมหาวิิทยาลััยบููรพามองว่่ามหาวิิทยาลััยมองมหาวิิทยาลััย
บููรพาในทิิ ศท างบวก อาจด้้วยเหตุุ ผ ลที่่� บุุ ค ลากรเองนั้้� น มีีความเชื่่� อ มโยงกัั บ
มหาวิิทยาลััยบููรพาจากการเป็็นสถานที่่�ทำำ�งานและใช้้เวลาอาศััยอยู่่�มากกว่่าสถาน
ที่่�อื่่�นๆ และข่่าวสารที่่�ได้้รัับนั้้�นตอบสนองความต้้องการของบุุคลากรเองด้้วย
เนื่่อ� งจากว่่าภาพลัักษณ์์นั้้น� เป็็นภาพในความคิิดของแต่่ละบุุคคลต่่อสิ่่ง� ใด สิ่่�งหนึ่่�งที่่�
ได้้รัับข่่าวสารหรืือผููกพัันธ์์ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม  และจากการที่่�ฝ่่ายสื่่�อสาร
องค์์กรเป็็นหน่่วยงานที่่�มีหี น้้าที่่�หลัักในการสื่่อ� สาร ประชาสััมพันธ์
ั ข่์ า่ วสาร กิิจกรรม 
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ขององค์์กรออกไปเพื่่�อสร้้างการรัับรู้้�ด้้านต่่าง ๆ ดัังที่่� ณััฐวิิโรจน์์ มหายศ และคณะ
(2563) ระบุุว่่า ภาพลัักษณ์์นั้้�นเป็็นภาพที่่�เกิิดขึ้้�นภายในจิิตใจ ความรู้้�สึึกนึึกคิิด 
ความเชื่่�อของบุุคคลที่่�มีีต่่อบุุคคล องค์์กรหรืือสถาบััน  ซึ่่�งเกิิดจากการรัับรู้้�เองทาง
ตรงหรืือเป็็นผลมาจากการได้้รัับการสื่่อ� สารทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมเกี่่ย� วกัับบุุคคล
องค์์กรหรืือสถาบััน แล้้วตราตรึึงจิิต ประทัับใจ จึึงก่่อให้้เกิิดประสบการณ์์และสั่่ง� สม
ไว้้ในใจจนก่่อเกิิดเป็็นภาพลัักษณ์์ ซึ่่�งจะส่่งผลต่่อการกระทำำ� ความประพฤติิหรืือ
พฤติิกรรมของบุุคคล แล้้วแสดงออกมาทางความคิิด ทัศนคติ
ั
 ค่
ิ า่ นิิยม ความเคารพ 
การนัับถืือ การบููชาต่่อสิ่่�งนั้้�น  ซึ่่�งภาพลัักษณ์์นั้้�นสามารถมีไี ด้้ทั้้�งทางบวกและทาง
ลบ ซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�แต่่ละการรัับรู้้�ของแต่่ละบุุคคลต่่อสิ่่�งนั้้�น อีีกทั้้�ง วิิมลพรรณ อาภาเวท 
และ สาวิิตรีี ชีีวะสาธน์์ (2553) ที่่�กล่่าวว่่า  ภาพลัักษณ์์ เป็็นภาพขององค์์การสถาบััน
หรืือหน่่วยงานในความรู้้�สึึกของประชาชนที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งเป็็นผลมาจากพฤติิกรรม
ต่่าง ๆ ของหน่่วยงานที่่�ประชาชนได้้รัับรู้้นั้้� น 
� ๆ โดยการเกิิดภาพลัักษณ์์ต้้องใช้้ระยะ
เวลาที่่�ยาวนาน 
3) จากผลการวิิจััย พบว่่า การเปิิดรัับข่่าวสารผ่่านการสื่่�อสารองค์์กรมีีความ
สััมพัันธ์์ทางบวกกัับภาพลัักษณ์์ของมหาวิิทยาลััยบููรพาในภาพรวม  อย่่างมีีนััย
สำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .01 เมื่่�อพิิจารณารายด้้าน พบว่่าความถี่่�และระดัับความ
สนใจในการเปิิดรับั ข่่าวสารของฝ่่ายสื่่อ� สารองค์์กรมีีความสััมพันธ์
ั ท์ างบวกกัับภาพ
ลัักษณ์์ของมหาวิิทยาลััยบููรพาทุุกด้า้ น  อาจเกิิดได้้จากการที่่�บุคุ ลากรมีกี ารเปิิดรับั
ข่่าวสารผ่่านสื่่อ� ตามประเภทและช่่องทางต่่าง ๆ ที่่�ฝ่า่ ยสื่่อ� สารองค์์กรซึ่่ง� เป็็นหน่่วย
งานที่่�มีีหน้้าที่่�หลัักได้้ดำำ�เนิินการในการสื่่�อสาร ประชาสััมพัันธ์์ข่่าวสาร กิิจกรรม 
ผลการดำำ�เนิินการขององค์์กรออกไปสู่่�บุุคลากรกลุ่่�มเป้้าหมายให้้ได้้รัับรู้้�ถึึงราย
ละเอีียด เพื่่�อสร้้างการรัับรู้้�ด้้านต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�องจนเกิิดทััศนคติิและมีีมุุมมอง
ที่่�ดีีต่่อองค์์กร สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ ณััฐวิิโรจน์์ มหายศ (2563) ได้้ศึึกษาเรื่่�อง
พฤติิกรรมการเปิิดรัับข่่าวสารผ่่านสื่่�อใหม่่กัับภาพลัักษณ์์และความสนใจในการ
เลืือกศึึกษาต่่อ ที่่�มหาวิิทยาลััยบููรพาของนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 สัังกััด
สำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษา เขต 18 พบว่่า ความถี่่�ในการเปิิดรัับ
ข่่าวสารของนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 มีีความสััมพัันธ์์กัับภาพลัักษณ์์ของ
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มหาวิิทยาลััยบููรพาภาพรวมอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .01 และสอดคล้้อง
กัับงานวิิจัยั ของ สุุดจินด
ิ า ดัังก้้อง (2551) ที่่�ศึกึ ษาเรื่่อ� ง ภาพลัักษณ์์ของมหาวิิทยาลััย
ราชภััฏลำำ�ปางในทััศนะของประชาชนในจัังหวััดลำำ�ปาง โดยพบว่่า การเปิิดรับั ข้้อมููล
ข่่าวสารของประชาชนมีีความสััมพัันธ์์กัับภาพลัักษณ์์ของมหาวิิทยาลััยราชภััฏ
ลำำ�ปาง โดยมีีความสััมพัันธ์์ในเชิิงบวก นอกจากนี้้�ยัังสอดคล้้องกัับผลการวิิจััยของ
จิิตสวาท  ปาละสิิงห์์ (2555) ได้้ทำำ�การศึึกษาเรื่่�อง การเปิิดรัับสื่่�อประชาสััมพัันธ์์
และภาพลัักษณ์์ของคณะมนุุษย์์ศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบููรพาใน
ทััศนะของประชาชนในเขตอำำ�เภอเมืือง จัังหวััดชลบุุรีี พบว่่า การเปิิดรัับสื่่�อของ
คณะมนุุ ษย์์ศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์  มหาวิิทยาลัั ย บููรพามีีความสัั มพัันธ์์กัับ
ภาพลัักษณ์์ของคณะฯ ในทุุกด้้าน 

5

ข้อเสนอแนะการวิจัย
การศึึกษาวิิจััยในครั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจััยมีีข้้อเสนอแนะ ดัังนี้้�
1) การเปิิดรัับข่่าวสารผ่่านการสื่่�อสารองค์์กรมีีความสััมพัันธ์์กัับภาพลัักษณ์์
ของมหาวิิทยาลััยบููรพาในทุุกด้้าน จากผลการวิิจััย พบว่่า บุุคลากรมหาวิิทยาลััย
บููรพามีีการเปิิดรัับข่่าวสารผ่่านการสื่่�อสารองค์์กรอยู่่�ในระดัับน้้อย และรายการที่่�
จััดทำำ�ผ่า่ นสื่่อ� ออนไลน์์ โดยช่่องทางยููทููป บางรายการมีีการเปิิดรับั อยู่่�ในระดัับน้้อย
ที่่�สุุด ดัังนั้้�น จึึงควรพิิจารณาปรัับปรุุงรููปแบบรายการเพื่่�อให้้มีีความน่่าสนใจมาก
ยิ่่�งขึ้้�น
2) ควรมีีการศึึกษาปััจจััยด้้านอื่่น 
� ๆ ที่่�มีผี ลหรืือความสััมพันธ์
ั อื่์ น 
่� ๆ เช่่น เนื้้�อหา
ของข้้อมููลข่่าวสารที่่�ได้้รัับจากมหาวิิทยาลััย ซึ่่�งอาจเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�นอกเหนืือ
จากการวิิจััยชิ้้�นนี้้� เพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลที่่�ครอบคลุุมชัดั เจนยิ่่�งขึ้้�น ทั้้�งนี้้�อาจมีกี ารศึึกษา
เปรีียบเทีียบเนื้้�อหาของสารที่่�มีีการนำำ�เสนอ กระบวนการสื่่�อสารของผู้้�ส่่งสารกัับ
การรัับรู้้� การเข้้าใจ  การเข้้าถึึง และกระบวนการตอบกลัับของสารจากผู้้�รัับสาร
เพื่่�อวิิเคราะห์์ให้้ทราบถึึงสารที่่�ส่่งไปนั้้�นมีีความหมายไปในทิิศทางเดีียวกัันหรืือไม่่
อย่่างไร
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3) งานวิิจััยครั้้�งต่่อไปอาจมีีการศึึกษาเปรีียบเทีียบเนื้้�อหาของสารที่่�มีีการนำำ�
เสนอ กระบวนการสื่่�อสารของผู้้�ส่่งสารกัับการรัับรู้้� การเข้้าใจ  การเข้้าถึึง และ
กระบวนการตอบกลัับของสารจากผู้้�รัับสาร เพื่่�อวิิเคราะห์์ให้้ทราบถึึงสารที่่�ส่่งไป
นั้้�นมีีความหมายไปในทิิศทางเดีียวกัันหรืือไม่่ อย่่างไร
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