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บทคดัย่อ 

          การวิจยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์  1) เพื่อศกึษาการสื่อสารทางการตลาด ทีม่ต่ีอการรบัรูภ้าพลกัษณ์
องคก์รของสถาบนัรชัตภ์าคย์ 2) เพื่อศกึษาปจัจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคลของการสื่อสารทางการตลาด ทีม่ต่ีอ
การรบัรูภ้าพลกัษณ์องคก์ร ของสถาบนัรชัตภ์าคย์  3) เพื่อหาแนวการสื่อสารทางการตลาด ทีม่ต่ีอการรบัรู้
ภาพลกัษณ์องคก์ร ของสถาบนัรชัตภ์าคย์  เพื่อสร้างการรบัรูข้องสื่อมวลชนและประชาชน กลุ่มตวัอยา่ง เป็น
การวจิยัเชงิคุณภาพและวจิยัเชงิปรมิาณ ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัโดยใชแ้บบสมัภาษณ์ คอื ผูบ้รหิาร ผูเ้กีย่วขอ้งดา้น
สื่อมวลชน หนงัสอืพมิพ ์สื่อโทรทศัน์ สื่อดจิติอล  ทีม่คีวามเชีย่วชาญทางสื่อสาร การตลาด  และคณาจารย ์
เจา้หน้าที ่นกัศกึษาในสถาบนัรชัตภ์าคย ์รวม ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั จ านวน 12 คน ซึง่ไดม้าโดยการเลอืกแบบ
เจาะจง และเกบ็ขอ้มลู 400 คนจากคณาจารย ์เจา้หน้าที ่นกัศกึษาในสถาบนัรชัตภ์าคย์  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
วจิยัคอืแบบสอบถาม  

 ผลการวจิยั พบว่า  
1. ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 219 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.8 

มชี่วงอายสุ่วนใหญ่ ช่วงอาย ุ 26-35 ปี จ านวน 175 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.8 มรีะดบัการศกึษาส่วนใหญ่คอื
ระดบัปรญิญาตรจี านวน 224 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.0 มอีาชพีส่วนใหญ่คอืรบัราชการ / รฐัวสิาหกจิ จ านวน 
155 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.8 มปีระสบการณ์การท างานส่วนใหญ่อยูท่ี ่1-5 ปี จ านวน 153 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
38.2 มรีายไดส้่วนใหญ่อยูท่ี ่ 10,001-20,000 บาท จ านวน 206 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.5 ซึง่ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่าการรบัรูภ้าพลกัษณ์องคก์ร มรีะดบัความคดิเหน็ปานกลาง คะแนนเฉลีย่ 2.95 
และในส่วนการสื่อสารทางการตลาด มรีะดบัความคดิเหน็ปานกลาง คะแนนเฉลีย่ 2.70 ส่วนที ่2 การสื่อสาร
ทางการตลาด การสื่อสารทางการตลาดของสถาบนัรชัตภ์าคย ์มคีะแนนเฉลี่ ยมากทีสุ่ดอยูใ่นเกณฑร์ะดบั
ความคดิเหน็ปานกลาง คะแนนเฉลีย่ 2.85 ส่วนที ่3 การรบัรูภ้าพลกัษณ์องคก์ร การรบัรูภ้าพลกัษณ์องคก์ร
ของสถาบนัรชัตภ์าคย ์ค่าเฉลีย่คะแนนในหวัขอ้ดา้นบุคลากร มคีะแนนเฉลีย่มากทีสุ่ด อยูใ่นเกณฑร์ะดบั
ความคดิเหน็ปานกลาง คะแนนเฉลีย่ 2.98 เมือ่ท าการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของแต่ละตวัแปรในการตอบ
ค าถาม พบว่า ตวัแปร เพศ อาชพี และ รายได ้ไมม่ผีลต่อการตอบค าถามในส่วนที ่ 2 และ ส่วนที ่3 นัน้ให้
ผลลพัธใ์นการตอบค าถามเหมอืนกนั ซึง่ส่งผลใหส้ามารถใชค้่าเฉลีย่รวมทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้เป็นตวัแทน
กลุ่มประชากรของตวัแปรนี้ได ้เมือ่ท าการวเิคราะหห์าความสมัพนัธพ์บว่า ช่วงอาย ุมผีลต่อการตอบค าถาม



ดงันี้ ช่วงอาย ุต ่ากว่า 25 ปี และช่วงอาย ุ26-35 ปี คอืกลุ่มประชากรทีม่กีารตอบค าถามเหมอืนกนั และยงั
พบดว้ยว่าส าหรบักลุ่มประชากรทีอ่ายมุากกว่า 46 ปีขึน้ไปจะมคีวามแตกต่างในเรือ่งของการโฆษณาแล ะ
การประชาสมัพนัธผ์่านสื่อต่างๆ และการตดิต่อสื่อสารทางตรงโดยใชเ้ครือ่งมอืต่างๆ จากช่วงอายอุื่น ซึง่นัน่
อาจจะเป็นเพราะในปจัจบุนัการสื่อสารสู่ผูบ้รโิภค มกีารเปลีย่นแปลงทัง้เครือ่งมอื ช่องทาง เน้ือหาทีร่วดเรว็
มาก จนท าใหก้ารสื่อสารของทางสถาบนัรชัตภ์าคยน์ัน้ไมส่ ามารถเขา้ถงึหรอืเขา้ถงึไดช้า้กบักลุ่มประชากร
กลุ่มนี้ ซึง่ผลทีไ่ดน้ัน่คอืการทีก่ลุ่มประชากรน้ีมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานทีส่งูมาก หรอืคอื 0.912 และ 0.919
ตามล าดบั โดยตวัเลขน้ีแสดงถงึการทีก่ลุ่มประชากรน้ีมกีารกระจายตวัสงูมาก ซึง่ยิง่เป็นการสนบัสนุนว่าการ
เขา้ถงึสื่อต่างๆ ของกลุ่มประชากรน้ีเป็นดงัขอ้สนันิษฐานขา้งตน้ ต่อไปเป็นตวัแปรระดบัการศกึษา มผีลต่อ
การตอบค าถามดงันี้ ระดบัอนุปรญิญา / เทยีบเท่านัน้มคีวามเหมอืนกบัระดบัปรญิญาตร ีแต่ทีเ่กดิความ
แตกต่างในดา้นการใชบุ้คลากรของทางสถาบนั อาจจะเป็นเพราะมมุมองทีแ่ตกต่างจากกระบ วนการศกึษาที่
ไดร้บัการสอนมากล่าวคอืในระดบัอนุปรญิญา / เทยีบเท่า นัน้จะเน้นการศกึษาทางการกระท าและความ
เชีย่วชาญ แต่ในระดบัปรญิญาตรจีะเน้นทางดา้นกระบวนการความคดิ  ซึง่ท าใหใ้นระดบัปรญิญาตร ี           
มคีะแนนเฉลีย่ทีน้่อยกว่าระดบัอนุปรญิญา / เทยีบเท่า 2.94 และ 2.97 ตามล าดบั ส าหรบักลุ่มระดบั
การศกึษาปรญิญาโทและปรญิญาเอก นัน้จะมกีารตอบค าถามทีเ่หมอืนกนั เนื่องดว้ยทัง้ปรญิญาโท และ
ปรญิญาเอกต่างเป็นระดบัการศกึษาทีจ่ะตอ้งมกีารคดิวเิคราะหค์น้หาขอ้มลูเหมอืนกนั จงึท าใหใ้นเรือ่งการ
เขา้ถงึสาสน์ทีท่างสถาบนัรชัตภ์าคยส์ื่อออกไปนั ้ น ส่งผลไมต่่างกนั และทัง้สองกลุ่มนี้กลบัแตกต่างจากกลุ่ม
อนุปรญิญา / เทยีบเท่า และปรญิญาตร ีอยา่งชดัเจน ซึง่เป็นเพราะว่ากระบวนการการศกึษาทีไ่ดร้บัการ
ฝึกฝนมานัน้แตกต่างกนัเป็นอยา่งมากนัน่เอง และตวัแปรสุดทา้ยคอืตวัแปร ประสบการณ์การท างานทีผ่่าน
มา มผีลต่อการตอบค าถามดงันี้ ในแต่ละกลุ่มจะมคีวามเหมอืนในการตอบค าถามกบักลุ่มทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงแต่จะ
แตกต่างกบักลุ่มทีห่่างออกไปดงันี้ กลุ่มทีม่ปีระสบการณ์การท างาน 1-5 ปี จะเหมอืนกบักลุ่ม 6-10 ปี ใน
ขณะเดยีวกนักลุ่ม 6-10 ปีจะเหมอืนกบั กลุ่ม 1-5 ปี และกลุ่ม 11-15 ปี และกลุ่ม 11-15 ปี จะเหมอืนกบักลุ่ม 
16 ปีขึน้ไป ซึง่นัน่อาจจะเกดิขึน้จากระดบัการท างานทีไ่ล่เลีย่กนัเป็นล าดบัขัน้ เช่น ในกลุ่ม 6-10 ปีนัน้อาจจะ
เป็นหวัหน้าของกลุ่ม 1-5 ปี และเป็นลกูน้องของกลุ่ม 11-15 ปี จงึส่งผลใหเ้มือ่เกดิการท างานจะตอ้งมกีาร
แลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัท าใหก้ารตอบค าถามออกมาคลา้ยคลงึกนั การสื่อสารทางการตลาดของสถาบนั
รชัตภ์าคย์ มกีารเรยีนรู้ท าใหเ้กดิความคดิ ความเขา้ใจในกระบวนการสื่อสาร สามารถเลอืกแบบการสื่อสาร
ไปใชไ้ดจ้รงิ ท าใหรู้ว้่าปญัหาทีเ่กดิขึน้ในแต่ละรปูแบบ จะช่วยในการคาดคะเนสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในการสื่อสาร  

2. ปจัจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคลของสื่อมวลชนทีม่ต่ีอการรบัรูก้ารสื่อสารทางการตลาดของสถาบนั
รชัตภ์าคย ์คอื เป็นคนทีม่คีวามรูจ้กัถงึตวัสถาบนั  สถาบนัมทีีม่าทีไ่ปอยา่งไร ก่อตัง้มาเพื่อวตัถุประสงคใ์ด 
และเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์โดยตรงกบัสถาบนั บุคลากรทีม่ชีื่อเสยีง มี บทบาทใหค้วามรูต่้อสงัคม ลกัษณะ
บุคคลทีจ่ะรบัรูข้อ้มลูขา่วสารประเภทนี้ ตอ้งเ ป็นคนทีส่นใจในการศกึษาเป็นส าคญั อกีทัง้ มตี าแหน่งหน้าที ่
ผูส้ ื่อขา่วสายการศกึษา จะมกีารรบัรูม้ากทีสุ่ด 



 3. แนวทางการสื่อสารทางการตลาดของสถาบนัรชัตภ์าคย ์ เพื่อสรา้งการรบัรูข้องสื่อมวลชน 
ปจัจบุนัควรสรา้งการรบัรูเ้พิม่ช่องทาง อาท ิสื่อสิง่พมิพพ์เิศษ ทีแ่จกตรงยงักลุ่มเป้าหมาย การจดักจิกรรม
และนิทรรศการพเิศษ จดัสื่อสญัจรเขา้เยีย่มชม สื่อสารทางไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส ์ (E-mail) สื่อ Social 
Media ต่างๆ เช่น Facebook, Line, YouTube ฯลฯ รวมทัง้บุคลากรเป็นแบบอยา่งทีด่ี ปลกูจติส านึกในการ
บรกิารสรา้งคุณประโยชน์ใหก้บัสงัคม และรบัผดิชอบต่อสงัคมใหเ้กดิการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง ควรมชี่องทาง
ทีเ่ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจน เขา้ถงึไดง้า่ยกบัคนในปจัจบุนั ทัง้จ าเป็นตอ้งไดท้ีป่รกึษ ามอือาชพีใน
การรณรงค ์ประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญ ผูว้างแผน ผูส้รา้งภาพลกัษณ์ และผูจ้ดัการส่วนการตลาด เพราะ
เหล่านี้เป็นเครือ่งมอื ทีบ่่งชีถ้งึพลงัอ านาจ สรา้งการรบัรูข้องสื่อมวลชนไดเ้ป็นอยา่งด ีและมกีจิกรรมที่
เกีย่วกบัการประกวดผลงานของนกัศกึษาใหม้ากขึน้ เพื่อเป็น การเชญิชวนรุน่น้องใหเ้ขา้มาศกึษาต่อใน
สถาบนัในรปูแบบรุน่พีช่วนน้องมาเรยีนหรอืศกึษาต่อทีส่ถาบนัรชัภาคย ์ 


