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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการสื่อสารทางการตลาด ทีม่ ตี ่อการรับรูภ้ าพลักษณ์
องค์กรของสถาบันรัชต์ภาคย์ 2) เพื่อศึกษาปจั จัยคุณลักษณะส่วนบุคคลของการสื่อสารทางการตลาด ทีม่ ตี ่อ
การรับรูภ้ าพลักษณ์องค์กร ของสถาบันรัชต์ภาคย์ 3) เพื่อหาแนวการสื่อสารทางการตลาด ทีม่ ตี ่อการรับรู้
ภาพลักษณ์องค์กร ของสถาบันรัชต์ภาคย์ เพื่อสร้ างการรับรูข้ องสื่อมวลชนและประชาชน กลุ่มตัวอย่าง เป็น
การวิจยั เชิงคุณภาพและวิจยั เชิงปริมาณ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญโดยใช้แบบสัมภาษณ์ คือ ผูบ้ ริหาร ผูเ้ กีย่ วข้องด้าน
สื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อดิจติ อล ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญทางสื่อสาร การตลาด และคณาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักศึกษาในสถาบันรัชต์ภาคย์ รวม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ จานวน 12 คน ซึง่ ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง และเก็บข้อมูล 400 คนจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาในสถาบันรัชต์ภาคย์ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการ
วิจยั คือแบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่า
1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจานวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8
มีช่วงอายุส่วนใหญ่ ช่วงอายุ 26-35 ปี จานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่คอื
ระดับปริญญาตรีจานวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 มีอาชีพส่วนใหญ่คอื รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ จานวน
155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 มีประสบการณ์การทางานส่วนใหญ่อยูท่ ่ี 1-5 ปี จานวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ
38.2 มีรายได้ส่วนใหญ่อยูท่ ่ี 10,001-20,000 บาท จานวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 ซึง่ ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่าการรับรูภ้ าพลักษณ์องค์กร มีระดับความคิดเห็นปานกลาง คะแนนเฉลีย่ 2.95
และในส่วนการสื่อสารทางการตลาด มีระดับความคิดเห็นปานกลาง คะแนนเฉลีย่ 2.70 ส่วนที่ 2 การสื่อสาร
ทางการตลาด การสื่อสารทางการตลาดของสถาบันรัชต์ภาคย์ มีคะแนนเฉลี่ ยมากทีส่ ุดอยูใ่ นเกณฑ์ระดับ
ความคิดเห็นปานกลาง คะแนนเฉลีย่ 2.85 ส่วนที่ 3 การรับรูภ้ าพลักษณ์องค์กร การรับรูภ้ าพลักษณ์องค์กร
ของสถาบันรัชต์ภาคย์ ค่าเฉลีย่ คะแนนในหัวข้อด้านบุคลากร มีคะแนนเฉลีย่ มากทีส่ ุด อยูใ่ นเกณฑ์ระดับ
ความคิดเห็นปานกลาง คะแนนเฉลีย่ 2.98 เมือ่ ทาการวิเคราะห์พฤติกรรมของแต่ละตัวแปรในการตอบ
คาถาม พบว่า ตัวแปร เพศ อาชีพ และ รายได้ ไม่มผี ลต่อการตอบคาถามในส่วนที่ 2 และ ส่วนที่ 3 นัน้ ให้
ผลลัพธ์ในการตอบคาถามเหมือนกัน ซึง่ ส่งผลให้สามารถใช้ค่าเฉลีย่ รวมทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้นเป็นตัวแทน
กลุ่มประชากรของตัวแปรนี้ไ ด้ เมือ่ ทาการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์พบว่า ช่วงอายุ มีผลต่อการตอบคาถาม

ดังนี้ ช่วงอายุ ต่ากว่า 25 ปี และช่วงอายุ 26-35 ปี คือกลุ่มประชากรทีม่ กี ารตอบคาถามเหมือนกัน และยัง
พบด้วยว่าสาหรับกลุ่มประชากรทีอ่ ายุมากกว่า 46 ปีขน้ึ ไปจะมีความแตกต่างในเรือ่ งของการโฆษณาแล ะ
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และการติดต่อสื่อสารทางตรงโดยใช้เครือ่ งมือต่างๆ จากช่วงอายุอ่นื ซึง่ นัน่
อาจจะเป็ นเพราะในปจั จุบนั การสื่อสารสู่ผบู้ ริโภค มีการเปลีย่ นแปลงทัง้ เครือ่ งมือ ช่องทาง เนื้อหาทีร่ วดเร็ว
มาก จนทาให้การสื่อสารของทางสถาบันรัชต์ภาคย์นนั ้ ไม่ส ามารถเข้าถึงหรือเข้าถึงได้ชา้ กับกลุ่มประชากร
กลุ่มนี้ ซึง่ ผลทีไ่ ด้นนคื
ั ่ อการทีก่ ลุ่มประชากรนี้มคี ่าเบีย่ งเบนมาตรฐานทีส่ งู มาก หรือคือ 0.912 และ 0.919
ตามลาดับ โดยตัวเลขนี้แสดงถึงการทีก่ ลุ่มประชากรนี้มกี ารกระจายตัวสูงมาก ซึง่ ยิง่ เป็นการสนับสนุนว่าการ
เข้าถึงสื่อต่างๆ ของกลุ่มประชากรนี้เป็นดังข้อสันนิษฐานข้างต้น ต่อไปเป็นตัวแปรระดับการศึกษา มีผลต่อ
การตอบคาถามดังนี้ ระดับอนุปริญญา / เทียบเท่านัน้ มีความเหมือนกับระดับปริญญาตรี แต่ทเ่ี กิดความ
แตกต่างในด้านการใช้บุคลากรของทางสถาบัน อาจจะเป็นเพราะมุมมองทีแ่ ตกต่างจากกระบ วนการศึกษาที่
ได้รบั การสอนมากล่าวคือในระดับอนุปริญญา / เทียบเท่า นัน้ จะเน้นการศึกษาทางการกระทาและความ
เชีย่ วชาญ แต่ในระดับปริญญาตรีจะเน้นทางด้านกระบวนการความคิด
ซึง่ ทาให้ในระดับปริญญาตรี
มีคะแนนเฉลีย่ ทีน่ ้อยกว่าระดับอนุปริญญา / เทียบเท่า 2.94 และ 2.97 ตามลาดับ สาหรับกลุ่มระดับ
การศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก นัน้ จะมีการตอบคาถามทีเ่ หมือนกัน เนื่องด้วยทัง้ ปริญญาโท และ
ปริญญาเอกต่างเป็นระดับการศึกษาทีจ่ ะต้องมีการคิดวิเคราะห์คน้ หาข้อมูลเหมือนกัน จึงทาให้ในเรือ่ งการ
เข้าถึงสาสน์ทท่ี างสถาบันรัชต์ภาคย์ส่อื ออกไปนั ้ น ส่งผลไม่ต่างกัน และทัง้ สองกลุ่มนี้กลับแตกต่างจากกลุ่ม
อนุปริญญา / เทียบเท่า และปริญญาตรี อย่างชัดเจน ซึง่ เป็นเพราะว่ากระบวนการการศึกษาทีไ่ ด้รบั การ
ฝึกฝนมานัน้ แตกต่างกันเป็นอย่างมากนันเอง
่
และตัวแปรสุดท้ายคือตัวแปร ประสบการณ์การทางานทีผ่ ่าน
มา มีผลต่อการตอบคาถามดังนี้ ในแต่ละกลุ่มจะมีความเหมือนในการตอบคาถามกับกลุ่มทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงแต่จะ
แตกต่างกับกลุ่มทีห่ ่างออกไปดังนี้ กลุ่มทีม่ ปี ระสบการณ์การทางาน 1-5 ปี จะเหมือนกับกลุ่ม 6-10 ปี ใน
ขณะเดียวกันกลุ่ม 6-10 ปีจะเหมือนกับ กลุ่ม 1-5 ปี และกลุ่ม 11-15 ปี และกลุ่ม 11-15 ปี จะเหมือนกับกลุ่ม
16 ปีขน้ึ ไป ซึง่ นันอาจจะเกิ
่
ดขึน้ จากระดับการทางานทีไ่ ล่เลีย่ กันเป็นลาดับขัน้ เช่น ในกลุ่ม 6-10 ปีนนั ้ อาจจะ
เป็นหัวหน้าของกลุ่ม 1-5 ปี และเป็นลูกน้องของกลุ่ม 11-15 ปี จึงส่งผลให้เมือ่ เกิดการทางานจะต้องมีการ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันทาให้การตอบคาถามออกมาคล้ายคลึงกัน การสื่อสารทางการตลาดของสถาบัน
รัชต์ภาคย์ มีการเรียนรู้ ทาให้เกิดความคิด ความเข้าใจในกระบวนการสื่อสาร สามารถเลือกแบบการสื่อสาร
ไปใช้ได้จริง ทาให้รวู้ ่าปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละรูปแบบ จะช่วยในการคาดคะเนสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในการสื่อสาร
2. ปจั จัยคุณลักษณะส่วนบุคคลของสื่อมวลชนทีม่ ตี ่อการรับรูก้ ารสื่อสารทางการตลาดของสถาบัน
รัชต์ภาคย์ คือ เป็นคนทีม่ คี วามรูจ้ กั ถึงตัวสถาบัน สถาบันมีทม่ี าทีไ่ ปอย่างไร ก่อตัง้ มาเพื่อวัตถุประสงค์ใด
และเป็นผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์โดยตรงกับสถาบัน บุคลากรทีม่ ชี ่อื เสียง มี บทบาทให้ความรูต้ ่อสังคม ลักษณะ
บุคคลทีจ่ ะรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารประเภทนี้ ต้องเ ป็นคนทีส่ นใจในการศึกษาเป็นสาคัญ อีกทัง้ มีตาแหน่งหน้าที่
ผูส้ ่อื ข่าวสายการศึกษา จะมีการรับรูม้ ากทีส่ ุด

3. แนวทางการสื่อสารทางการตลาดของสถาบันรัชต์ภาคย์
เพื่อสร้างการรับรูข้ องสื่อมวลชน
ปจั จุบนั ควรสร้างการรับรูเ้ พิม่ ช่องทาง อาทิ สื่อสิง่ พิมพ์พเิ ศษ ทีแ่ จกตรงยังกลุ่มเป้าหมาย การจัดกิจกรรม
และนิทรรศการพิเศษ จัดสื่อสัญจรเข้าเยีย่ มชม สื่อสารทางไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์
(E-mail) สื่อ Social
Media ต่างๆ เช่น Facebook, Line, YouTube ฯลฯ รวมทัง้ บุคลากรเป็นแบบอย่างทีด่ ี ปลูกจิตสานึกในการ
บริการสร้างคุณประโยชน์ให้กบั สังคม และรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ควรมีช่องทาง
ทีเ่ ข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน เข้าถึงได้งา่ ยกับคนในปจั จุบนั ทัง้ จาเป็ นต้องได้ทป่ี รึกษ ามืออาชีพใน
การรณรงค์ ประกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูว้ างแผน ผูส้ ร้างภาพลักษณ์ และผูจ้ ดั การส่วนการตลาด เพราะ
เหล่านี้เป็นเครือ่ งมือ ทีบ่ ่งชีถ้ งึ พลังอานาจ สร้างการรับรูข้ องสื่อมวลชนได้เป็นอย่างดี และมีกจิ กรรมที่
เกีย่ วกับการประกวดผลงานของนักศึกษาให้มากขึน้ เพื่อเป็น การเชิญชวนรุน่ น้องให้เข้ามาศึกษาต่อใน
สถาบันในรูปแบบรุน่ พีช่ วนน้องมาเรียนหรือศึกษาต่อทีส่ ถาบันรัชภาคย์

