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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลจากอาจารย์ที่ปรึกษา
งานวิจัย ได้แก่ อาจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์ สรเสริมสมบัติ ที่กรุณาเอาใจใส่และสละเวลาให้คาปรึกษา
แนะนาการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการดาเนินการจัดทาวิจัยฉบับนี้ ตั้งแต่เริ่มต้นจนบรรลุผลสาเร็จ
อย่างสมบูรณ์
ขอกราบขอบพระคุ ณ ผู้ บ ริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ผู้ บ ริ ห ารของ
คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ทุกท่านที่มีส่วนช่วยในการให้คาปรึกษา แนะนาและช่วยเหลือในการ
ดาเนินการจัดทาวิจัย และสถานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ที่ให้โอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่คอยให้
กาลังใจและให้คาแนะนาแนวทางการทาวิจัย ถามถึงความก้าวหน้าด้วย ความห่วงใยเสมอมา และ
กลุ่มตัวแทนนักศึกษาในการอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามในครั้งนี้
ท้ายที่สุดนี้ ผู้วิจัยขอราลึกในพระคุณบิดามารดา พร้อมทั้ง ครอบครัวอัน เป็นที่รักที่คอยให้
กาลังใจ ห่วงใย และอยู่ข้างกันเสมอมา
หากงานวิ จั ย เล่ ม นี้ มี สิ่ ง ใดขาดตกบกพร่ อ งหรื อ ผิ ด พลาดประการใด ผู้ เ ขี ย นขออภั ย
อย่างสูงในข้อบกพร่องและความผิดพลาดนั้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยเรื่องนี้ คงเป็นประโยชน์
สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจศึกษาในส่วนของสื่อประชาสัมพันธ์คณะต่อไป

เบญจมาศ สีตะพันธุ์
2562

ข

ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
หน่วยงาน/คณะ
ทุนอุดหนุนการวิจัย
ปีที่พิมพ์

สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละความต้ อ งการรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารประชาสั ม พั น ธ์
ของคณะวิ ท ยาการจั ด การ ของนั ก ศึ ก ษาคณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561
นางสาวเบญจมาศ สีตะพันธุ์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาสื่อประชาสัมพันธ์และความต้องการรับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
ของคณะวิ ท ยาการจั ด การ ของนั ก ศึ ก ษาคณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่
ปี ก ารศึ ก ษา 2561 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ (1) เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการติ ด ตามข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ประชาสัมพันธ์ (2) เพื่อศึกษาถึงประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์การที่ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร
(3) เพื่อศึกษาความต้องการเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ได้
ดาเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ด้ ว ยแบบสอบถามกั บนั กศึ ก ษาคณะวิท ยาการจั ดการ ชั้น ปี ที่ 1-4
ปี การศึกษา 2561 จ านวน 355 คน วิเคราะห์ ข้อมูล ด้ว ยสถิติเชิ งพรรณา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ศึกษาในหลักสูตรการจัดการภาคปกติ
และศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง Facebook มากที่สุด โดยเนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ติดตาม คือการ
กาหนดปฏิทินการศึกษา เช่น กาหนดการลงทะเบียน / การชาระค่าธรรมเนียม เหตุผลในการติดตาม
ข่าวประชาสัมพันธ์ คือ เพื่อทราบกาหนดเวลาในการดาเนินด้านงานทะเบียนและประมวลผล ทาให้
สามารถดาเนิน การให้ ตรงตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด ด้านระยะเวลาการติดตามข่าวสารใน
ช่วงเวลา 12.01-18.00 น. ด้านสถานที่ที่เปิดรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ พบว่า เปิดรับข่าวสารจาก
บ้าน/หอพัก ผลการวิเคราะห์การรับรู้และช่องทางการรับรู้ข่าวสาร พบว่า นักศึกษาให้ความสาคัญกับ
สื่อบุคคล นั่นคือ อาจารย์ที่ปรึกษา มากที่สุด และผลการวิเคราะห์ความต้องการข้อมูลข่าวสาร พบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการข้อมูลข่าวสารด้านการปฏิบัติตน มากที่สุด
คาสาคัญ สื่อประชาสัมพันธ์ , ความต้องการรับข้อมูลข่าวสาร, ข่าวประชาสัมพันธ์
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Abstract
This research is aimed to media exposure and information needs of public
relations news (PR news) from the faculty of management sciences, Chiang Mai
Rajabhat University in an academic year 2018.The research objectives focus on
1) to understand media use of students to the faculty’s PR news 2) to examine an
effectiveness of PR news of the faculty and 3) to analyze for an appropriate
information of the faculty PR media. This is a quantitative research using data
collection by questionnaires from students in all years from 1st year to 4th year
students and there were 355 respondents.
It is founded that most of respondents are female, 1st year student, studying
in the department of business administration. The students use Facebook as a main
communication channel to receive PR news from the faculty. The information most
in needs for students are the important date of activities in the university academic
calendar such as registration date, and tuition fee payment date which is the main
purpose to follow up many important activities date and deadline related to their
education. The respondents most spent time in the afternoon (12:01-18:00) in
reaching the faculty PR news and their location of most spending time reading news
of the faculty is in dormitory/home. Additionally, the most important media from
respondents is a personal media as from the advisor and the most essential
information is typically an academic instruction.
Keywords: media exposure, information needs, public relation news
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