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บทคัดยอ 

งานวิ จั ย เ รื่ อ งนี้ เป นการวิ จั ย เชิ งคุณภาพ  โดยทํ าการศึ กษากระบวนการประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   เพื่อศึกษาถึงกระบวนการประชาสัมพันธอันประกอบดวยผูสง

สารคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยศึกษาถึงขอมูลที่นําเสนอ ไดแกขอมูลเบื้องตน

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ขอมูลเกี่ยวกับคณะและหลักสูตรการเรียนการสอน 

ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ นอกจากนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารดานตางๆ 

ประกอบดวย ส่ือบุคคล  ส่ือมัลติมีเดีย ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือโทรทัศน ส่ือวิทยุ ส่ือกิจกรรม ส่ือมวลชน และสื่อสารการ

ทองเที่ยว โดยทําการศึกษาถึงการเปดรับขอมูลขาวสารของผูรับสาร 2 กลุมคือ ผูรับสารภายในองคกร ไดแก 

บุคลากรและนิสิตภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และผูรับสารภายนอกองคกร ไดแก 

หนวยงานตางๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และบุคคลภายนอกและประชาชนทั่วไป โดยนําผลที่ไดจาก

การศึกษามาวิเคราะหตามหลักทฤษฎีการสื่อสาร โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก และแบบไมเปนทางการ พบวา

ผูรับสารทั้ง 2 กลุม     มีการเปดรับขอมูลขาวสารผานสื่อตางๆ ขึ้นอยูกับความตองการขอมูลขาวสารในดานตางๆ

ของแตละบุคคล นอกจากนี้ลักษณะของปริมาณและความถี่ในการเปดรับขอมูลขาวสาร ก็ขึ้นอยูกับความ

ตองการของแตละบุคคลที่จะเลือกเปดรับขอมูลขาวสารดวย 
 

ABSTRACT 
The research done in this study is considered qualitative research. The authors studied the 

process of releasing of public relations information at Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus. 

Information about the curriculum, instruction,  and activities were primary aspects of the research. In 

addition, researchers studied ways information was disseminated to various media, multimedia, print 

media, television media, radio media, activities media, mass media, and tourism communications. 

The study used information provided by staff and students within the Kasetsart University Kamphaeng 

Saen Campus, external agencies and organizations, high school students, third parties, and the 

general public. The results of the study were analyzed according to the theory of communication 

andin-depth interviews.. The two groups showed that audiences are exposed to information through 

various media depending on demand. In addition, the amount and frequency of exposure information 

depended on the desires  of each individual to choose to receive information. 
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คํานํา 

ปจจุบันองคกรตางๆ ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนตางใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธ 

เนื่องจากการประชาสัมพันธเปนการสงเสริมภาพลักษณใหองคกรประสบความสําเร็จ มหาวิทยาลัยถือไดวาเปน

หนวยงานหรือองคกรทางดานการศึกษา ซึ่งไมวาจะเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือของเอกชน ตางก็ให

ความสําคัญกับการประชาสัมพันธดวยกันทั้งนั้น เพราะมหาวิทยาลัยเปนสถาบันทางดานการศึกษา และการวิจัย 

จึงมีความจําเปนที่จะตองอาศัยการประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารตลอดจนกิจกรรมตางๆ ไปยัง

บุคลากรทั้งภายในหนวยงาน รวมไปถึงบุคคลภายนอกเพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยนั้นๆ

ดวยเชนกัน ในขณะเดียวกันสื่อประชาสัมพันธก็ยังเปนตัวกลางในการเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับบุคคลที่

ตองการคนหาขอมูลขาวสารดานตางๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยดวย คัทลิปและเซ็นเตอร (Cutlip and Center, 

1994) ไดใหคําจํากัดความวา  การประชาสัมพันธ คือ “การติดตอเพื่อเผยแพรขาวสารนโยบายของหนวยงานไป

ยังประชาชนทั้งหลายที่มีสวนสัมพันธ ขณะเดียวกันก็เปนแนวทางการตรวจสอบความคิดเห็น ความรู และความ

ตองการของประชาชนใหหนวยงานหรือองคกรทราบ เพื่อสรางสนับสนุนอยางแทจริงใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย” 

( สะอาด  ตัณศุภผล, 2527) ใหคําจํากัดความวา การประชาสัมพันธ คือ “วิธีการของสถาบันอันมีแผนการและ

การกระทําที่ตอเนื่องกันในอันที่จะสรางหรือยังใหเกิดความสัมพันธอันดีกับกลุมประชาชนเพื่อให สถาบันและ

กลุมประชาชนที่เกี่ยวของมีความรู ความเขาใจ และใหการสนับสนุนรวมมือซึ่งกันและกัน อันจะเปนประโยชนให

สถาบันนั้นๆ ดําเนินงานไปไดผลดีสมความมุงหมาย โดยมีประชามติเปนแนวบรรทัดฐานสําคัญดวย” (วิรัช ลภิรัต

นกุล, 2546) ไดอธิบายวา การประชาสัมพันธคือ “การเสริมสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดี ระหวาง

องคการสถาบันกับกลุมประชาชนที่เกี่ยวของ เพื่อหวังผลในความรวมมือและสนับสนุนจากประชาชนนั่นเอง” 

การศึกษาในครั้งนี้ไดทําการวิเคราะหตามหลักทฤษฎีการสื่อสารอันประกอบไปดวยผูสงสารคือกระบวนการ

ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เนื้อหาขอมูลขาวสาร ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับคณะ 

จํานวนคณะจุดเดน ส่ือการเรียนการสอน ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร ไดแก จํานวนหลักสูตร หลักสูตรเฉพาะทาง 

การรับรองมาตรฐาน ความหลากหลายของหลักสูตร ขอมูลเกี่ยวกับหนวยงานตางๆ ไดแก  สํานักหอสมุด  สํานัก

สงเสริมและฝกอบรม    สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนยวิทยาศาสตรขาว ขอมูลเกี่ยวกับ

กิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย ไดแก การจัดประชุมสัมมนา  การประชุมวิชาการ การจัดกิจกรรมอื่นๆ ชอง

ทางการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประกอบดวย ส่ือ

บุคคล  ส่ือมัลติมีเดีย  ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือโทรทัศน  ส่ือวิทยุ  ส่ือกิจกรรม ส่ือมวลชนส่ือสารการทองเที่ยว ผูวิจัยเลือก

ศึกษาการเปดรับขอมูลขาวสารของผูรับสารผานสื่อการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน  ประกอบด วยผู รับสาร  2  กลุมคือ  ผู รับสารภายในองคกร  ได แก  บุคคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และผูรับสารภายนอกองคกร ไดแก หนวยงานตางๆ นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และบุคคลภายนอกและประชาชนทั่วไป โดยนําผลที่ไดจากการมาวิเคราะหตามหลัก

ทฤษฎีการสื่อสาร 
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อุปกรณและวิธีการ 

เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัยและเก็บขอมูล 
 ในการสรางเครื่องมือ และการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาวิจัยนี้ ผูวิจัยไดแบงตามประเภทของ

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล จาก 3 แหลงมาทําการวิเคราะห ดังนี้ 

 1 การสรางเครื่องมือและการรวบรวมเอกสารสิ่งพิมพตางๆ ไดแกการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับการ

ประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จากสื่อตางๆ มาทําการศึกษาวิเคราะห 

 2 การสรางเครื่องมือจากการสัมภาษณบุคคลตางๆ ไดแก การสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับการ

ศึกษาวิจัย เร่ืองกระบวนการประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยทําการ

สัมภาษณ ดังนี้ 

2.1 การสัมภาษณแบบเจาะลกึ (In-depth  Interview)  ไดแกการสัมภาษณบุคลากรภายในองคกร 

ประกอบดวย ผูบริหาร อาจารย  บุคลากร นสิิต  

2.2 การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal  Interview) ไดแกการสัมภาษณบุคคลภายนอกองคกร 

ประกอบดวย ส่ือมวลชน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  และบุคคลภายนอกและประชาชนทั่วไป  จากการ

เขารวมกิจกรรม การมีทั้งลักษณะรายเดี่ยว และลักษณะกลุม 

 3 การสรางเครื่องมือ จากการรวบรวมขอมูลประเภทวัสดุ/วัตถุ มาทําการวิเคราะหเกี่ยวกับส่ือ  ไดแก  

ส่ือมัลติมีเดีย ประกอบดวย เว็ปไซต  วิดิทัศน พรีเซนเตชั่น   โปรแกรม You Tube ส่ือโทรทัศน ประกอบดวย     

การประชาสัมพันธผานสถานีโทรทัศน   ชอง3  ชอง7  ชอง 9   ส่ือวิทยุ  คือ สถานีวิทยุ มก.กพส  98.75 MHz      

ส่ือกิจกรรมประกอบดวย งานประชุมสัมมนา งานครบรอบสถาบัน ฯลฯ     โครงการ 9 บวร    ส่ือสารการ

ทองเที่ยว ประกอบดวย โครงการเที่ยวไมตองไกล  ไปกําแพงแสน  การทองเที่ยวอําเภอกําแพงแสน  งานเกษตร

กําแพงแสน 

 
ผลและวจิารณผลการทดลอง 

การเปดรับขอมลูขาวสารของผูรับสารตอเนื้อหาขอมูลขาวสาร คิดเปนรอยละ 

เนื้อหาขอมูลขาวสาร 

ผูรับสารภายในองคกร ผูรับสารภายนอกองคกร 

ผูบริหาร บุคลากร นิสิต หนวยงาน 
นักเรียน 

ม.ปลาย 

ประชาชน

ทั่วไป 

1.ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน ไดแก ประวัติ สถานที่ตั้ง วิสัยทัศน 

ส่ิงแวดลอม 

95 80 85 72 86 50 

2.ขอมูลเกี่ยวกับคณะของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน ไดแก จํานวนคณะ จุดเดนของคณะ 

ส่ือการเรียนการสอนของคณะ  

93 88 85 72 80 40 
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3.ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน ไดแก จํานวนหลักสูตร หลักสูตร
เฉพาะทางการรับรองมาตรฐานความ

หลากหลายของหลักสูตร 

94 80 84 72 80 45 

4.ขอมูลเกี่ยวกับหนวยงานตางๆ ไดแก  

สํานักหอสมุด  สํานักสงเสริมและฝกอบรม    

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและ

พัฒนา ศูนยวิทยาศาสตรขาว 

95 85 85 72 86 40 

5.ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน ไดแก การจัดประชุมสัมมนา  การ

ประชุมวิชาการ การจัดกิจกรรมอื่นๆ 

93 88 88 16 15 42 

 
การเปดรับขอมลูขาวสารของผูรับสารผานตอส่ือประชาสัมพนัธ คิดเปนรอยละ 

ชองทางการสื่อสาร ผูรับสารภายในองคกร ผูรับสารภายนอกองคกร 

ผูบริหาร บุคลากร นิสิต หนวยงาน นักเรียน ม.

ปลาย 

ประชาชนทั่วไป 

1.ส่ือบุคคล  ไดแก ผูบริหาร อาจารย บุคลากร  

นิสิต 

95 80 85 72 86 60 

2.ส่ือมัลติมีเดีย  ไดแก  เว็ปไซต วีดีทัศน 93 82 85 70 85 55 

3.ส่ือส่ิงพิมพ ไดแก แผนพับ วารสาร โปสเตอร  94 82 80 68 87 57 

4.ส่ือโทรทัศน ไดแก การประชาสัมพันธผานสื่อ

โทรทัศน 

97 88 85 64 84 50 

5.ส่ือวิทยุ ไดแก สถานีวิทยุ มก.กพส  98.75 

MHz 

97 83 80 68 82 57 

6.ส่ือกิจกรรม โครงการ ไดแก  กิจกรรมครบรอบ

กอตั้ง โครงการ 9 บวร,ประเพณีตางๆ 

95 90 85 72 86 60 

7.ส่ือมวลชน ไดแก ผูส่ือขาว,ส่ือมวลชนทองถิ่น

และส่ือมวลชนจากสถานีชอง3,5,7,9 

93 92 85 80 85 55 

8.ส่ือสารการทองเที่ยว ไดแก งานเกษตร

กําแพงแสน ,โครงการเที่ยวไมตองไกล ไป

กําแพงแสน,การทองเที่ยวอําเภอกําแพงแสน 

97 98 80 84 84 57 
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สรุป 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไดขอมูลจากการศึกษา

เกี่ยวกับวิธีการในการประชาสัมพันธประกอบดวย การวิจัยและรับฟงความคิดเห็น การวางแผนและตัดสินใจ 

กระบวนการสื่อสาร การประเมินผล  ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยไดแก ประวัติ สถานที่ตั้ง วิสัยทัศน 

ส่ิงแวดลอม ขอมูลเกี่ยวกับคณะของมหาวิทยาลัย ไดแก จํานวนคณะ จุดเดนของคณะ ส่ือการเรียนการสอนของ

คณะ  ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยไดแก จํานวนหลักสูตร หลักสูตรเฉพาะทาง    

การรับรองมาตรฐาน ความหลากหลายของหลักสูตร  ขอมูลเกี่ยวกับหนวยงานตางๆ ไดแก  สํานักหอสมุด  สํานัก

สงเสริมและฝกอบรม    สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนยวิทยาศาสตรขาว  ขอมูลเกี่ยวกับ

กิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัย ไดแก การจัดประชุมสัมมนา  การประชุมวิชาการ การจัดกิจกรรมอื่นๆ การ

ศึกษาวิจัยเรื่องชองทางการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ของประกอบดวย ส่ือบุคคล  ส่ือมัลติมีเดีย  ส่ือส่ิงพิมพ 

ส่ือโทรทัศน  ส่ือวิทยุ  ส่ือกิจกรรม ส่ือมวลชน และสื่อสารการทองเที่ยว การศึกษาเรื่องการเปดรับขอมูลขาวสาร

ประกอบดวยผูรับสาร 2 กลุมคือ ผูรับสารภายในองคกร ไดแก บุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน และผูรับสารภายนอกองคกร ไดแก หนวยงานตางๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

และบุคคลภายนอกและประชาชนทั่วไป มาพัฒนางานประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขต

กําแพงแสน ในดานวิชาชีพการประชาสัมพันธสามารถนําผลของการวิจัยเรื่องกระบวนการประชาสัมพันธ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน สามารถนําไปปรับปรุง และประยุกตใชในงานประชาสัมพันธ

ในมหาวิทยาลัยและในองคกรอื่นๆที่สนใจในเรื่องของการใช   ส่ือประชาสัมพันธได ในดานวิชาการผลของการ

ศึกษาวิจัยกระบวนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน สามารถนําไปเปน

กรณีศึกษาในงานประชาสัมพันธหลักสูตรของสถาบันการศึกษาอื่นๆ และเพื่อเปนแนวทางในการวิจัยดาน

กระบวนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยตอไป 
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