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บทคัดยอ 

 

 การศึกษาฉบับน้ีมีวัตถุประสงคคือ (1) เพื่อสํารวจความคิดเห็นของสาธุชน อุบาสก อุบาสิกา 
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ABSTRACT 

 

 The objectives of this study were (1) to survey the congregants worshipers 

who have to communicate to the public (2) The survey of congregants worshipers 

with the image of a temple in PhraKhanong - Bang Na. Bangkok (3) The survey of 

congregants worshipers on the part of congregants to religious activities (4) to analyze 

communications to public relations that affect the image of PhraKhanong - Bang Na. 

Bangkok (5) to analyze communications to public relations affecting the participation 

of congregants in PhraKhanong - Bang Na Bangkok. 

 The sample used in this study is Buddhists in PhraKhanong - Bang Na. Bangkok 

By using a convenience sampling, 400 samples were used in the study was a 

questionnaire with the reliability of 0.05 and checking the accuracy of a panel of 

experts. The statistics used in this study is preliminary. Descriptive statistics were 

percentage, average, standard deviation. And according to statistics, Used to test the 

hypothesis that a significant level of 0.5. 

 The study found that Communication to the public affects the image 

measured in PhraKhanong - Bang Na. Bangkok and communications to public 

relations affect the participation of congregants to the religious community in 

PhraKhanong - Bang Na. Bangkok. 

 

Keywords:  Participation, Communication, Public Relations, Brand Image 
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 ขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่ใหความรวมมอื และสละเวลาในการตอบ 

แบบสอบถาม สุดทายน้ี ความรูและประสิทธิผลที่เกิดจากการคนควาอิสระฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบความ 

ดีงามเหลาน้ีใหแกผูมีพระคุณทุกทาน   
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความสาํคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 ปจจุบันการสือ่สารหรือการประชาสัมพันธเขามามบีทบาทเปนอยางมากในสังคมไมวาจะ 

อยูในรูปแบบของสื่อกลางทางสื่อสารเชนสื่อสิง่พิมพ วิทยุ โทรทัศน อินเทอรเน็ต โซเชียลเน็ตเวิรค 

ตาง ๆ เชน ไลนแอพพลเิคช่ัน เฟซบุก ฯลฯ หรือจะเปนการประชาสมัพันธโดยการบอกตอ ๆ  

กันไป หรือการประชาสัมพันธโดยตรงจากทางวัด เชน การประชาสมัพันธผานกจิกรรมทางการ 

ศึกษา การประชาสัมพันธผานกิจกรรมวิปสสนากมัมัฏฐาน การประชาสมัพันธผานกจิกรรมพิธี 

ทางพระพุทธศาสนา การประชาสัมพันธผานกิจกรรมงานบญุกศุล การประชาสัมพันธผานกิจกรรม

ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน การประชาสมัพันธผานกจิกรรมตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนในวันพระซึ่งมี

อุบาสก อบุาสกิา เขามาปฏิบัติธรรมถือศีลอุโบสถกันเปนประจําอยูแลว การสื่อสารถือเปนสิ่งสําคัญ

อยางมากทีผู่สงขาวสารตองมีความรูความเขาใจเพียงพอรวมถึงวิธีการในการประชาสัมพันธ ขอมูล

ขาวสาร การใชถอยคํา คําพูด หรือจะเปนการถายถอดผานดวยภาพหรือตัวอักษร ผูรับขาวสารเมื่อ

ไดรับขาวสารแลว อาจตีความทั้งโดยต้ังใจและไมไดต้ังใจ สามารถสงผลสะทอนถึงภาพลักษณของ

สถานที่น้ันทั้งภาพลักษณที่ดี และภาพลักษณที่ไมดีสามารถเปลี่ยนจากภาพลกัษณที่ดีเปนภาพลักษณ 

ที่ไมดี หรือเปลี่ยนจากภาพลักษณที่ไมดีเปนภาพลักษณที่ดีได อันเน่ืองมาจากสภาพการณภายในหรอื

ปจจัยภายนอกเขามากระทบ ภาพลักษณเปนสิง่ที่ถูกสรางข้ึนอยางมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความ

ศรัทธา ความนาเช่ือถือของ อุบาสก อาบาสิกา สาธุชนที่เขามารวมกจิกรรมตาง ๆ ที่ทางวัดไดจัดข้ึน 

ปญหาจากการสือ่สารเพือ่การประชาสัมพันธทีส่งผลตอภาพลักษณของวัดในเขตพระโขนง-

บางนา กรงุเทพมหานคร และการมสีวนรวมของสาธุชนตอกจิกรรมทางศาสนาเพื่อชุมชนในเขตพระ

โขนง-บางนา กรงุเทพมหานคร การสื่อสารอาจมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูทําการประชาสมัพันธ

ขาดความรูความเขาในในรายละเอียดกอนทําการประชาสัมพันธ ทําใหการถายทอดขอมลูอาจไม

ถูกตอง สับสน ขาดประสิทธิภาพ ผูทีร่ับขาวสารอาจนําไปตีความทั้งเจตนาและไมเจตนาไปในทาง 

ลบได อันสงผลใหภาพลักษณทางวัดดูแยลงได ทําใหสงผลกระทบในการเขารวมกจิกรรมตาง ๆ ที่ทาง

วัดจัดข้ึนนอยตามลงไปดวย 

ดังน้ันผูวิจัยจึงทําการศึกษาเรื่องปญหาของการวิจัยการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธทีส่ง 

ผลตอภาพลักษณของวัดในเขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพมหานคร และการมสีวนรวมของสาธุชนตอ

กิจกรรมทางศาสนาเพื่อชุมชนในเขตพระโขนง-บางนา กรงุเทพมหานคร เพื่อใหวัดที่ต้ังอยูในเขตพระ

โขนง-บางนา ไดรับขอมลูอันเปนประโยชน เพื่อการนําไปใชในการ ปฏิบัติงานหรือดําเนินงานในเรื่อง 
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การประชาสมัพันธ อันจะสงผลดีตอ คณะสงฆและไวยาวัจกร ในดานการสรางความนาเช่ือถือ  

การสรางช่ือเสียง เพื่อใหเปนที่ไววางใจแกสาธุชนสบืตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 การศึกษาในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคดังตอไปน้ีคือ 

1.2.1 เพื่อสํารวจความคิดเห็นของสาธุชน อุบาสก อุบาสิกา ที่มีตอการสื่อสารเพื่อการ

ประชาสมัพันธ 

 1.2.2 เพื่อสํารวจความคิดเห็นของสาธุชน อุบาสก อุบาสิกา ที่มีตอภาพลกัษณของวัดในเขต 

พระโขนง-บางนา กรงุเทพมหานคร 

 1.2.3 เพื่อสํารวจความคิดเห็นของสาธุชน อุบาสก อุบาสิกา ที่มีตอการมสีวนรวมของสาธุชน

ตอกิจกรรมทางศาสนา 

 1.2.4 เพื่อวิเคราะหการสื่อสารเพื่อการประชาสมัพันธทีส่งผลตอภาพลักษณของในเขต 

พระโขนง-บางนา กรงุเทพมหานคร 

1.2.5 เพื่อวิเคราะหการสื่อสารเพื่อการประชาสมัพันธทีส่งผลตอการมีสวนรวมของสาธุชนใน

เขตพระโขนง-บางนากรุงเทพมหานคร 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณสําหรับการศึกษาในครั้งน้ี โดยเลือกใชวิธีการสํารวจดวย

แบบสอบถามที่สรางข้ึนและไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังน้ีคือ 

1.3.1 ขอบเขตดานประชากร  

ประชากรที่ใชศึกษา คือ พุทธศาสนิกชน ในเขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพมหานคร 

1.3.2 ขอบเขตดานการใชตัวอยาง  

ตัวอยางที่ใชศึกษาเลือกจากประชากร ซึ่งเปน พุทธศาสนิกชน ในเขตพระโขนง-บางนา 

กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบ สะดวก และใชจํานวน 400 คน ซึ่งจํานวนน้ีไดจากการ

ใชตารางสําเร็จรูปของ Yamane (1967) 

1.3.3 ขอบเขตดานเน้ือหา  

เน้ือหาที่นํามาใชศึกษาโครงสรางของตัวแปรการต้ังสมมติฐาน การสรางแบบสอบถาม  

การวิเคราะหขอมลู และการอภิปรายผลการศึกษา ไดจากการสบืคนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวของในเรื่องตอไปน้ี คือ 

1) ปจจัยทางดานการสือ่สารเพือ่การประชาสัมพันธ 

2) ปจจัยทางดานภาพลักษณ 
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3) ปจจัยทางดานการมสีวนรวมกจิกรรม 

1.3.4 ขอบเขตดานตัวแปร  

 ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการศึกษา ประกอบดวย 

ตัวแปรตาม  คือ ภาพลักษณของวัดในเขตพระโขนง-บางนา กรงุเทพมหานคร 

ตัวแปรตาม คือ การมีสวนรวมของสาธุชนตอกิจกรรมทางศาสนาเพื่อชุมชนใน 

       ในเขตพระโขนง-บางนา กรงุเทพมหานคร 

ตัวแปรอิสระ  คือ การสื่อสารเพื่อการประชาสมัพันธ 

1.3.5 ขอบเขตดานสถานที่  

สถานที่ศึกษาที่ผูวิจัยใชเก็บรวบรมขอมลู คือ พื้นที่เขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพมหานคร 

1.3.6 ขอบเขตดานระยะเวลาในการศึกษา  

เริ่มต้ังแต มิถุนายน 2558 ถึง มกราคม 2559 

1.3.7 ขอบเขตดานการวิเคราะหขอมูล  

การดําเนินการวิเคราะหขอมลูจะใชเครื่องมือทางสถิติเพื่อใหทราบผลการศึกษาตาม

วัตถุประสงคของงานวิจัย ประกอบดวย 

1) สถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2) สถิติเชิงอนุมาน (อางอิง) ไดแกวิเคราะหการถดถอยเชิงพห ุ

  

1.4 ประโยชนท่ีใชในการศึกษา 

ประโยชนทีจ่ะไดรบัจากงานวิจัยฉบับน้ีแบงเปนเน้ือหาทีเ่กี่ยวของทางวิชาการและการ

ปฏิบัติการ ดังน้ี 

1.4.1 การไดรับทราบถึงผลสรุปจากการศึกษา (Output) ไดแก 

1) ทําใหทราบความคิดเห็นของสาธุชน อุบาสก อุบาสกิา ทีม่ีตอการสื่อสารเพื่อการ

ประชาสมัพันธ  

     2) ทําใหทราบความคิดเห็นของสาธุชน อุบาสก อุบาสกิา ทีม่ีตอภาพลักษณของวัด

ในเขตพระโขนง-บางนา กรงุเทพมหานคร  

     3) ทําใหทราบความคิดเห็นของสาธุชน อุบาสก อุบาสกิา ทีม่ีตอการมีสวนรวมของ

สาธุชนตอกิจกรรมทางศาสนา  

     4) ทําใหทราบการสื่อสารสงผลตอภาพลักษณของในเขตพระโขนง-บางนา 

กรุงเทพมหานคร 

5) ทําใหทราบการสื่อสารสงผลตอการมีสวนรวมของสาธุชนในเขตพระโขนง-บางนา 

กรุงเทพมหานคร 
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 1.4.2 การนําผลการศึกษาที่ไดไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงาน (Outcome) ในเรื่องตอไปน้ี 

คือ 

1) ทําใหคณะสงฆและผูที่สนใจใชสื่อการประชาสมัพันธที่ดีชวยสรางความเขาใจที่

ถูกตอง ทําใหเกิดความรวมมือในการเขารวมกจิกรรมที่ทางวัดจัดข้ึนเปนไปไดดวยดี 

2) เพื่อเปนประโยชนแกคณะสงฆในการนําขอมลูการวิจัยไปใชเปนแนวทางการวาง

แผนการประชาสัมพันธของวัด 

3) ไดนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาการประชาสมัพันธใหดีย่ิงข้ึนสงผลตอภาพลักษณที่ดี

ของวัดในเขตพระโขนง-บางนา กรงุเทพมหานคร 

4) ไดนําขอมูลที่ไดเปนแนวทางใหคณะสงฆวัดในพื้นที่เขตอืน่ ๆ เปนแนวทางในการ

ใชพัฒนาสื่อการประชาสมัพันธ ที่สงผลตอภาพลักษณและการมีสวนรวมตอไปได 

 

 



บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

บทน้ีเปนการนําเสนอ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรของการศึกษาซึ่งผูวิจัย

ไดทําการสบืคน จากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยจากแหลงตาง ๆ เพื่อนํามากําหนดสมมติฐาน  

โดยแบงเน้ือหาของบทน้ีเปน 5 สวน คือ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพนัธ (Public Relations) 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องภาพลกัษณและความไววางใจในตราสินคา

(Brand Trust) 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับตัวแปรเรื่องการมสีวนรวม 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.5 กรอบแนวความคิด 

รายละเอียดในแตละสวนที่กลาวมาขางตน มีสาระสําคัญดังน้ี 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับตัวแปรเรื่องการสื่อสารเพ่ือการประชาสมัพันธ (Public Relations) 

คุณลักษณะการสื่อสาร 

 กมลรัฐ อินทรทัศน และพรทิพย เย็นจะบก (2550) ไดอธิบายถึงคุณลักษณะของการสื่อสาร

วามีองคประกอบดังน้ี 

1) สัญลักษณ (Symbol) คือ สิ่งตาง ๆ ที่มองเห็นแลวเขาใจตรงกัน เชน ตัวเลข  ตัวหนังสือ 

สีเครือ่งหมาย เชน ไฟเขียว ไฟแดง ลูกศรเลี้ยวซายเลี้ยวขวา คําพูด ขอเขียน ตลอดจนเครือ่งหมาย

หรือสัญญาณที่แทนความหมาย (Meaning) เพื่อใชในการสือ่สารเพื่อใหการสื่อสารในครัง้น้ัน ๆ เขาใจ

งายชัดเจนและรวดเร็วข้ึนอีกทั้งใชเพือ่สื่อความหมายอยางใดอยางหน่ึง เชน ESSO ใชเพื่อสื่อความ 

หมายตาง ๆ เชน ไพที่เปนเลข 9 จะมีความหมายวา โชคดี เลข 7 จะไดเดินทาง เลข 10 จะไดสตางค 

เปนตน  

ในเชิงการประชาสัมพันธ นักประชาสัมพันธที่ดีมักใหความสาํคัญตอสัญลักษณ (Symbol)   

อันเปนสิ่งที่มนุษยใชแทนความหมาย (Meaning) ความคิด (Thought) ขาวสาร (Message) ขอมูล

ขาวสาร (Information) สุนทรพจน (Speech) ความคิดสรางสรรค (Idea) ดังน้ันการเลอืกสัญลักษณได

เหมาะสมที่สุด ถูกตองที่สุด ครบถวนทีสุ่ดกเ็ทากบัเปนการเลือกภาษา คําพูด ขอเขียน ขอความ ตัวอักษร

เพื่อการสื่อสารน้ัน ๆ ไดเหมาะสมและครบขอความซึ่งทําใหการสือ่สารเพือ่การประชาสัมพันธในครัง้น้ัน ๆ 

ประสบความสําเร็จ เกิดความเขาใจบรรลุวัตถุประสงคตามที่วางไว หากการประชาสมัพันธครั้งใดครัง้หน่ึง

ลมเหลวอาจมผีลจากปจจัยหลาย ๆ ดาน แตปจจัยหน่ึงที่ไมควรมองขามคือปจจัยทางดานการเลือกและ 
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ใชสัญลักษณทีม่นุษยใชเปนพาหะของความหมาย (Meaning) เน้ือหา (Content) ขาวสาร (Message)   

ที่ตนตองการสื่อสาร (Communicate) แกผูอื่นหรอืกลุมเปาหมาย อาจเปนไปไดวาสญัลักษณไมสามารถ

สื่อความหมายได ไมครอบคลุมเน้ือหาสาระที่ตองการจะสื่อ หรือเมื่อถูกถอดความ (Decode) แลวไม 

ตรงกบัสาระที่ตองการจะสื่อหรืออาจมสีาเหตุมาจากสญัลักษณที่ใชน้ันยากเกินกวากลุมเปาหมายจะ 

ถอดความ      

มีความคลุมเครือผูใชขาดทักษะในการใชสัญลักษณ หรือทักษะในการเลือกคําพูด ดังน้ันการใช

ภาษาในการสื่อสารเพื่อใหผูรบัสารหรือกลุมเปาหมายเขาใจ เห็นดวยและคลอยตาม นักประชาสมัพันธ

จําเปนตองเลือกภาษาอันเปนสัญลักษณที่สอดคลองกับกลุมเปาหมายอยูในระดับเดียวกันกับกลุม 

เปาหมายตลอดจนใชทักษะในการใชคําพูดเพื่อใหภาษามีพลงั (Impactful) เขาใจงาย เพื่อเกิดการ 

จดจําและประทบัใจ อันเปนสิง่ที่นักประชาสัมพันธไมควรมองขาม 

 2) การสื่อสารตองมีความเขาใจในสญัลักษณหรือภาษาใหตรงกัน (Understanding)  

การสือ่สารคือกระบวนการที่เกิดข้ึนเพื่อกอใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกันระหวางผูสงสาร (ผูทําการ

ประชา- สัมพันธ) และผูรับสาร (กลุมเปาหมาย) หรืออยางนอยที่สุดกเ็พื่อผูรบัสารไดเขาใจเน้ือหาสาระ 

ที่ผูสงสารตองการจะสื่อหากการสื่อสารหรอืการทําประชาสมัพันธครั้งน้ัน ๆ ขาดองคประกอบของความ

เขาใจที่ตรงกัน กระบวนการประชาสัมพันธหรอืกระบวนการสื่อสารน้ัน ๆ ถือวาลมเหลวตองถูกปรับปรุง

และเปลี่ยนแปลงใหม ดังน้ันผูสงสารและผูรับสารจะตองมีความเขาใจในสัญลักษณหรือภาษาที่ตองการ 

จะสือ่สารใหตรงกันเพราะสญัลักษณหรือการแสดงออกอยางหน่ึงจะมีความหมายที่แตกตางกันออกไป 

ในแตละชาติและแตละวัฒนธรรม อีกทั้งคําพูดที่ใชในการสือ่สารเพื่อประชาสมัพันธก็ผันแปรไปตาม 

แตละสถานการณเชนกันเพราะอาจถูกเขาใจตางกันทั้ง ๆ ทีเ่ปนคําพูดคําเดียวกัน ในขณะเดียวกัน  

เรื่องเดียวกันถาเปลี่ยนคนพูดกผ็ลที่ตางกันเพราะคนพูดแตละคนมีความสามารถในการทีจ่ะเลือกใช

สัญลักษณหรือภาษาที่ผูรับสารสามารถเขาใจไดในระดับที่แตกตางกัน 

 3) การสื่อสารจะตองมีการปฏิสังสรรค (Interaction) การสือ่สารเปนการเช่ือมคนใหอยาง

รวมกันหรือทําใหคนอยูรวมกันไดเพราะมีการพูดจาและโตตอบกันตลอดจนมีกิจกรรมระหวางกัน แต

ถาคนเราอยูดวยกันแลวไมพูดคุย ไมสื่อสารกัน ความอึดอัดใจก็เกดิข้ึนสุดทายกอ็ยูรวมกันไมได เชน  

การสือ่สารระหวางอาจารยกบันักศึกษาจะตองมีการต้ังคําถาม ตอบคําถามและกจิกรรมการเรียนการ

สอบเกิดข้ึนรวมกัน เปนตน การประชาสัมพันธคือการสือ่สารประเภทหน่ึงที่เช่ือมโยงผูคนเขาดวยกัน

และมจีุดมุงหมายสูงสดุใหคิดเหมือนกัน เขาใจตรงกัน ปฏิบติัอยางเดียวกัน เช่ือในสิง่เดียวกันซึง่

จุดมุงหมายสูงสุดดังกลาวจะเกิดข้ึนไดตองมาจากความเขาใจอันดีที่มีตอกนัทัง้สองฝาย คือ ผูสงสาร  

(ผูทําการประชาสมัพันธ) และผูรบัสาร (กลุมเปาหมาย) และความเขาใจอันดีที่มีตอกันทัง้สองฝาย  

(Mutual Understanding) จะเกิดข้ึนไดตองมกีารปฏิสังสรรค (Interaction) คือการตอบโตกนั

ระหวางผูรบัสารกบัผูสงสาร องคกรกับสื่อสารมวลชน องคกรกับชุมชน องคกรกบักลุมเปาหมาย  
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ในทางกลบักันหากไมมกีารปฏิสังสรรค ไมมีการแถลงขาวในยามที่องคกรถูกมองอยางเขาใจผิดหรือ

องคกรหลกีเลี่ยงการใหขาวแกสือ่มวลชนในยามทีอ่งคกรตกอยูในสภาวะวิกฤติ ปฏิเสธโอกาสที่จะ

ช้ีแจงขอเทจ็จริงผานทางสื่อหนังสือพมิพ สิ่งที่ถูกเขาใจผิด ภาพพจนเชิงลบก็ไมไดถูกแกไขความเขาใจ 

อันดีที่ควรจะเกิดข้ึนตอกันทัง้สองฝายยอมไมเกิดข้ึนดวย ทั้งน้ีเพราะขาดการปฏิสังสรรค อันเปน

องคประกอบหน่ึงของการสื่อสารน่ันเอง 

 4) การลดความไมแนใจ (Uncertainty) การสื่อสารน้ันจะชวยลดความไมแนใจใหกับผูสง

ขาวสารโดยจะสรางความเช่ือมั่นในตัวเองและลดความเสี่ยงในการตัดสินใจในเรือ่งใดเรื่องหน่ึงได 

เพราะในขณะทีเ่ราสื่อสารกันจะทําใหรูขอมูลหรอืขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกบัเรื่องทีเ่ราตองตัดสินใจมาก

ข้ึนความมั่นใจก็จะเกิดข้ึน เชน เราจะตัดสินใจแตงงานกับผูชายคนหน่ึงโดยทีไ่มรูขอมูลเกี่ยวกบัตัวเขา

เลยเรากจ็ะเกิดความไมมัน่ใจวาจะอยูดวยกันไดหรอืไม แตถาเราย่ิงมีขอมลูเกี่ยวกบัตัวเขาเชนนิสัยใจ

คือ พื้นฐานทางบานการศึกษา มากข้ึนเทาใด เราก็ย่ิงมีความมั่นใจในการตัดสินใจมากข้ึนเทาน้ันในการ

สื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธน้ันจะตองคํานึงถึงองคประกอบของการลดความไมแนใจ (Reduction 

of Uncertainty) เชน การประชาสัมพันธวาสินคาที่บริษัทผลิตน้ันดี เพื่อใหเกิดการซื้อหรอืทดลองใช 

ทั้งน้ีผูผลิตตองใสขอมูลดังกลาวไปยังกลุมเปาหมายหรือผูรบัสารโดยบอกเลาจุดขาย อรรถประโยชนที่

ผูใชจะไดรบัการใชสินคาพรอมทั้งขอมูลสนับสนุน วัตถุดิบ สวนผสม ตลอดจน ขอมลูเชิงบวก อันเปน

ขอมูลทีก่อใหเกิดความมั่นใจและเช่ือถือ หรือมองอกีนัยหน่ึง คือ ขอมูลดังกลาวจะชวยลดความไม

แนใจในตัวสินคาจนทําใหความมั่นใจมากกวาความไมมั่นใจน่ันเอง 

 5) กระบวนการ (Process) กระบวนการสือ่สารจะมีจุดเริม่ตนที่ผูสงขาวสาร (Sender)  

มีการออกแบบขาวสาร (Message) แลวสงขาวสารผานชองทาง (Channel) หรอืสื่อ (Media) โดยมี

วัตถุประสงคใหเกิดผล (Effect) คือผูรบัขาวสาร (Receiver) เกิดความรูความเขาใจ เกิดความรูสึกที่ดี 

หรือเกิดพฤติกรรมทีผู่สงสารตองการจะใหเกิดข้ึนดังน้ัน ในการพูดหรือเขียน เราจะตองคิดกอนวาจะพูด

หรือจะเขียนอะไร จะใชภาษาใดที่เหมาะสมและถูกใจทีสุ่ด เชนการเขียนแสดงความรักหรือคําอวยพร 

บางคนอาจจะรูสึกเขินที่ใชภาษาไทยจึงเลือกใชภาษาอังกฤษแทน  จากน้ันเรากต็องมาเลือกวาจะใชสื่อ

อะไรดี จะพูดดวยตนเอง โทรศัพท แฟกซ หรือจดหมายไปสดุทายก็มาเลือกวาจะสื่อสารเวลาใดดี

สําหรับกระบวนการ (Process) การสือ่สารเพือ่งานประชาสมัพันธก็เชนกัน จะมีจุดเริ่มตนที่สงขาวสาร

หรือผูกระทําการประชาสมัพันธเลือกทีจ่ะสื่อสารอะไร บอกอะไรแกกลุมเปาหมาย ขาวสารสาระไหน

สําคัญ จะเลือกใชทําพูดอยางไรจึงเขาใจ ประทบัใจ ผานสื่อชองทางใด ควรจะเปนบทความทางสื่อ

สิ่งพมิพหรือแถลงขาวทางสือ่โทรทัศนหรือเปนจดหมายสงตรงยังกลุมลูกคาเพื่อช้ีแจงขอเทจ็จริง  

ชองทางใดหรือสื่อใดทีจ่ะใหผลลพัธดีทีสุ่ดเหมาะสมกบัสถานการณ เขาถึงกลุมเปาหมายไดมากนอยแค

ไหน ภาพพจนของสือ่หรือชองทางทีเ่ลอืกเปนอยางไรขาดความเปนกลางไหม กลุมเปาหมายหรอืผูรับ

สารเปนใคร มทีัศนคติอยางไรกบัเรื่องที่เราจะสื่อสารดวย ระดับความรูของผูรบัสารสอดคลองกบัภาษา
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และสาระทีผู่สงสารเผยแพรออกไปหรือไมและมีปฏิกริิยาอยางไรเกี่ยวกบัขาวสารสาระของการ

ประชาสมัพันธครัง้น้ัน ๆ เห็นไดวากระบวนการเปนกําหนดข้ันตอนและแสดงข้ันตอนของการสื่อสาร 

6) การแลกเปลี่ยนระหวางกัน (Interchange) การสื่อสารน้ันคือการใหและการรบั (Give  

and Take) หมายความวาคน ๆ หน่ึงจะตองเปนผูใหและผูรบั จะไมมฝีายใดเปนผูรับฝายเดียวหรือ

ผูใหฝายเดียว เชนในการสอนหนังสอื ถาผูสอนสอนอยางเดียวโดยไมสนใจปฏิกริิยาของผูเรยีนเลยวา

เรียนรูเรื่องหรือไม จบช่ัวโมงก็ออกไปถือวาผูสอนทําหนาที่เปนผูใหอยางเดียวซึ่งเปนการสื่อสารที่ไมดี  

แตถาในขณะที่สอน ผูสอนสังเกตปฏิกิริยาของผูเรียนดวย เชน เห็นผูเรียนน่ังขมวดค้ิวจึงซักถามและ

อธิบายซ้ําจนผูเรยีนเขาใจตลอดจนฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของเรียนดวย น่ันแสดงวาผูสอน

ทําหนาทีเ่ปนผูรบัดวยขณะเดียวกันผูเรียนเองเปนทัง้ผูรับและผูใหดวยเชนกัน ฉะน้ันการสื่อสารที่ดีจงึ

ตองมีการแลกเปลี่ยนซึง่กันและกันและในการสื่อสารกม็ิไดหมายความวาจะตองเปนการพูดเพียงอยาง

เดียวแมกระทั่งการแสดงสหีนาทาทางตาง ๆ ก็ถือวาเปนการสื่อสารดวย 

7) ชองทางของการสื่อสาร (Channel) เปนเครื่องมือหรอืสือ่ที่ใชสงขาวสารไปยังผูรบัขาวสาร 

ซึ่งประกอบดวย 6 ชองทางคือ (1) การสื่อสารระหวางบุคคล เชน การใหสัมภาษณ การประชุม   

(2) การสือ่สารโดยใชสื่อมวลชน เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ (3) การสื่อสารแบบสองข้ันตอนคือ 

ใชทั้งคนและสือ่รวมกัน (4) การจัดกิจกรรมพเิศษ เชน กระทรวงมหาดไทยจัดงานขายสินคาราคาถูก   

(5) สื่ออเิลก็ทรอนิกส เชน เครื่องโทรสาร อินเทอรเน็ต โทรศัพท (6) เอกสารตาง ๆ เชน จดหมาย 

ขาว วารสาร แผนพับ ใบปลิวนักประชาสมัพันธจะตองตระหนักถึงความเหมาะสมของชองทางการ

สื่อสารทีจ่ะนําสาระขอความขาวสารของงานประชาสัมพันธไปสูผูรับสารที่เปนกลุมเปาหมายของการ

ประชาสมัพันธน้ัน ๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากชองทางการสื่อสารที่ประกอบไปดวยเครื่องมือและสื่อตาง ๆ น้ันมี

คุณสมบัติแตกตางกันออกไป เชน วิทยุ มีแตเสียงไมมีภาพ โทรทัศนมทีั้งภาพ เสียงและการเคลือ่นไหว 

จดหมายก็มีแตตัวหนังสือ เปนตน ความเหมาะสมในการใชสื่อน้ันจะถูกกําหนดข้ึนโดยประเภทของสาระ 

ขาวสาร สถานการณ และจํานวนของกลุมเปาหมายที่ตองการจะเขาถึง ประเภทของกลุมเปาหมาย 

ความตองการความแยบยล (Direct or Indirect) ในการสงสารไปยังกลุมเปาหมายในแตละกรณี เปนตน 

 8) การเช่ือมโยง (Linking) การสื่อสาร คือ กระบวนการทีเ่ช่ือมโยงผูคนเขาดวยกันโดยขจัด

สิ่งที่ขาดหายของแตละคนออกไป เชน เราสามารถรูความเปนไปของอีกซึกโลกหน่ึงไดดวยการฟงขาว  

อานหนังสือพิมพ ดูขาวทางโทรทัศน จากผูรายงานขาวโดยที่เราไมจําเปนตองไปอยูรวมในเหตุการณ

น้ัน ๆ นอกจากน้ีการสื่อสารยังเปนการเช่ือมโยงประสบการณของบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึงโดย

การบอกเลาประสบการณของบุคคลหน่ึงไปยังบุคคลอีกคนหน่ึงซึ่งบุคคลที่ถูกถายทอดไมไดประสบกับ

เหตุการณน้ันก็จะกลายเปนคนทีม่ีประสบการณรวมกัน จากผูไมรูมาเปนผูรับรู จากผูไมเห็นก็จะกลาย

มาเปนผูทีร่วมเห็นขอมลู ขาวสาร สาระ ความรู ขอเทจ็จริง ประสบการณตาง ๆ ที่แตละคนมีตางกัน  

ขาดหายในสวนที่ตางกันกจ็ะถูกถายทอดแลกเปลี่ยนหยิบย่ืนใหแกกันดวยกระบวนการสื่อสาร  
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กระบวนการประชาสมัพันธก็เชนกัน การกระจายขายสาร การช้ีแจงขอเท็จจรงิ การเขาไปมสีวนรวม

ในกิจกรรมหน่ึง การแถลงขาวสินคาใหม ฯลฯ ก็คือ กระบวนการทีล่วนแลวแตตองการเช่ือมโยง

องคกรกบัสาธารณชนเขาดวยกัน รับรูขาวสาร ขอมูล ขอเทจ็จริงจากองคกร และองคกรรับรูทัศนคติ  

ความคิดเห็น ตลอดจนความตองการสาธารณชน 

 9) ความเหมือน (Commonality) การสื่อสาร คือ กระบวนการลดความแตกตางทางดาน

ความคิดการรับรู ทัศนคติ มุมมอง การแสดงออก ความเช่ือ ฯลฯ ระหวางผูสงสารและผูรับสาร ซึง่สาระ

ที่ถูกใสรหสั (Encode) จากผูสงสารผานชองทางการสื่อสารและถูกถอดรหัส (Decode) โดยผูรับสาร

น้ันถือเปนการลดชองวางทางดานความคิด การรบัรู ทัศนคติ มุมมอง การแสดงออก ความเช่ือ ฯลฯ 

ของทั้งสองฝายโดยมีวัตถุประสงค คือมุงใหมีความคลายคลงึกัน คิด รับรูเหมือนกัน มีทัศนคติ มีมุมมอง 

ตลอดจนมีการแสดงออกทีเ่หมอืนกันมนุษยเปนสัตวสังคมทีอ่ยูรวมกันไดเพราะความคลายคลึงกันหรอื

มองอีกนัยหน่ึง คือสัตวสังคมเชนมนุษยสามารถรวมอยูเปนกลุม เปนชุมชน  ตําบล หมูบาน ประเทศ 

ได เพราะมีความเปนเอกลักษณ มีความคลายคลึงกัน การสือ่สารเพื่อการประชาสมัพันธก็เชนกันมี

วัตถุประสงคในการสื่อสารเพื่อลดความแตกตางทางดานความคิด ทัศนคติการรับรู ความรู ฯลฯ ของ

ผูทําการประชาสัมพันธและผูรบัสารที่เปนกลุมเปาหมายของงานประชาสมัพันธใหใกลเคียงกันมากทีสุ่ด 

มีความแตกตาง หรือความขัดแยงนอยที่สุด ทัง้น้ีเพื่อกอใหเกิดความเขาใจอันดีทั้งสองฝาย 

10) การลอกเลียนความทรงจํา (Memory) การสือ่สารคือกระบวนการสรางหรือเรียกรอง

ความสนใจของผูสงสารทีม่ีตอผูรับสารซึ่งผูสงสารมเีปาประสงคที่จะใหผูรับสารลอกเลียนความทรงจํา 

ดวยการจําสาระทีผู่สงสารสงมายังผูรับสารได คิดเหมือนสาระน้ัน ๆ ยอดรบัและกระทําตามสาระทีอ่ยู

ในความทรงจําของผูรับสารซึ่งไดรับการถายทอดมาจากผูสงสาร เชน การทําแผนงานประชาสัมพันธ

เรียกรองใหคนไทยทองเที่ยวในประเทศไทย ซื้อสินคาไทย กินอาหารไทย ผูทําการประชาสัมพันธ

จะตองเริม่ตนดวยการวางกลยุทธแผนงานประชาสัมพันธ วาตองพูดอะไรบาง (สาระ) และพูดอยางไร  

(เรียกรองความสนใจและการจดจํา) กบัคนไทยทั้งประเทศ ผานชองทางไหนบานเพื่อใหคนไทยทั้ง

ประเทศไดรบัขาวสารสาระที่พูดเพือ่ใหกลุมเปาหมายใหความสนใจ จดจํา ยอมรับในขาวสารน้ัน ๆ  

และปฏิบัติตามสาระทีเ่ราเวาวอนใหกระทํา ซึ่งสาระน้ัน ๆ อยูในความทรงจําของผูรับสาร สาระ

ขาวสารของงานประชาสัมพันธที่ถูกจดจําแตไมไดรบัการยอดรับหรือนํามาปฏิบัติตามกเ็ทากบัความ

ทรงจําที่ไมไดถูกลอดเลียนโดยผูรบัสารที่เปนกลุมเปาหมายของงานประชาสมัพันธ 

 11) เลือกวิธีการตอบโต (Discriminative) ในการสือ่สารเราสามารถทีจ่ะเลอืกวิธีการตอบโต

ได เชน เมื่อเราเห็นคนรูจักกําลังเดินมา เราสามารถเลือกวาเราจะเผชิญหนากบัเขาหรือเลือกทีจ่ะหลบ

หนาเขานอกจากน้ีวิธีการตอบโตของแตละคนก็จะแตกตางกนั เชน ขณะที่อาจารยต้ังคําถามทีห่นา

หองวา เขาใจบทเรียนทีส่อนหรือไม ผูเรียนจะเลอืกวิธีการทีจ่ะตอบโตที่แตกตางกนั บางคนพยักหนา  

บางคนตอบรับ บางคนสั่นหนา บางคนทําหนาเบือ่หนาย บางคนอธิบายเพิม่เติม เปนตนกระบวนการ
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ประชาสมัพันธมีทางเลือกของปฏิกริิยาการตอบโต (Response) เชนกัน เราเลือกทีจ่ะตอบโตตอบ

สนองกบัสิ่งเราตาง ๆ ตามวิธีการทีเ่ราคิดเหมาะสม เชน เราเลือกที่จะแถลงขาวทันททีี่มเีหตุการณ

วิกฤต (Crisis Management) เราเลือกที่จะใหสัมภาษณหนังสือพมิพทลีะฉบบั (Exclusive 

Interview) หรือทีละหลาย ๆ ฉบบั (Group Interview) เราเลือกที่จะพาสือ่มวลชนชมโรงงานหรอื

โครงการของเรา (Press Tour) เราเลือกปฏิเสธที่จะตอบคําถามบางคําถามจากสื่อมวลชน อันเน่ือง 

มาจากคําถามดังกลาวยังไมสามารถเปดเผยได ยังไมถึงเวลาที่จะบอกหรือไมแนใจในขอมูล เราเลือกที่

จะลงพื้นทีเ่พื่อจัดกิจกรรมชุมชนสมัพนัธ เมื่อเราตองการยอมรับและความเขาใจอันดีจากชุมชนน้ัน ๆ  

การเลือกวิธีทีจ่ะตอบโตหรือตอบสนองกับผูรบัสารข้ึนอยูกบัความเหมาะสมของวิธีการกับสถานการณ  

สาระน้ัน ๆ กลุมเปาหมาย งบประมาณ เวลา เปนตน ขณะเดียวกันผูรบัสาร (กลุมเปาหมาย) ก็มีทาง 

เลือกวิธีการทีจ่ะตอบโตหรือตอบสนองตอขาวสารสาระที่ไดรับจากเราเชนกัน 

 12) สิ่งเรา (Stimuli) ในการสื่อสารน้ันจะตองใชสิ่งจูงใจ (สิ่งเรา) เพื่อใหผูรบัขาวสารเกิด

ความต้ังใจและสนใจที่จะรับขาวสารซึง่จะมีผลทําใหการสื่อสารสัมฤทธ์ิผล เชน คนที่อานขาวหรือเปน

พิธีกร ทางสถานีจะตองคัดเลอืกคนที่มเีสียงไพเราะและหนาตาดีเพราะจะทําใหดึงดูดผูชมได หรือ

เวลาทีมีคนสองคนมีความสามารถเทากันไปสมัครงาน แตคนหน่ึงสวยกวาอีกคนหน่ึง คนทีส่วยกวา

ยอมที่จะเดนกวาอีกคนหน่ึงเสมอ เพราะมีความสวยเปนสิ่งเราน่ันเอง ดานการประชาสมัพันธก็เชนกัน

ฝากขาวดวยรูถายที่ชัดเจน มีบุคคลสําคัญอยูในภาพและเขียนบรรยายใตภาพ (Caption) ดวยภาษาที่

ถูกตอง เขาใจงาย ตลอดจนรอยเรียงเปนสาระอยางสมเหตุสมผลถูกสงผาน (Release) ชองทางการ

สื่อสารทีเ่หมาะสมยอมมีโอกาสมากในการทีจ่ะไดรบัการคัดเลือกใหตีพิมพในสื่อเพือ่เผยแพรแก

กลุมเปาหมาย นอกจากน้ีกจิกรรมทางการตลาดทีม่ีความแปลกและยังไมเคยมีใครทํามากอนก็ถือวา

เปนสิ่งเราที่ดีสามารถดึงดูดความสนใจจากสาธารชน ดังน้ันสิ่งเราจงึเปนองคประกอบของการสื่อสาร

ที่มีบทบาทและสงผลโดยตรงกบังานประชาสัมพันธ 

 13) ความต้ังใจ (Intention) ในการสื่อสารผูสงสารมีความต้ังใจหรอืมีวัตถุประสงคในการสง

สาร 3 ระดับ คือ  

13.1) ตองการใหผูรับสารเกิดความรูความเขาใจ (Cognitive) ขอน้ีเปนวัตถุประสงค

อันดับแรกและเปนการสื่อสารที่งายที่สุดเพราะเปนการใหขอมูลเพื่อแจงใหคนทั่วไปรับรูในเรื่องตาง ๆ  

เชน การช้ีใหเห็นวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ เปนตน หัวใจของวัตถุประสงคน้ีอยูทีเ่น้ือหาเทาน้ัน  

ดังน้ันในการสื่อสารถาเราเลือกใชคําไดอยางถูกตองมีการเรยีบเรียงที่ชัดเจนและเขาใจงายก็สามารถ

บรรลุวัตถุประสงคในขอน้ีไดแลว  

13.2) ตองการใหเกิดความรูสึก (Affective) ขอน้ีเปนการสือ่สารที่ตองการผล

ทางดานความรูสกึของผูรบัขาวสาร เชน ตองการเปลี่ยนใจคนจากชอบนอยใหชอบมากข้ึน จากไม

ชอบเปนชอบ จากรักกลายเปนเกลียด เปนตน วัตถุประสงคขอน้ีจะเปนการสื่อสารที่ยากข้ึนกวาขอ
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แรกเพราะมิใชเปนเพียงการสงขาวสารอยางเดียวเทาน้ันแตเราจะตองเปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนความ 

รูสึกของผูรับสารดวย ซึ่งเปนเรือ่งยากเพราะการที่เราจะใหมนุษยทําอะไรอยางหน่ึงที่เขาไมเคยทํามา

กอน เขายอมสงสัยวา เมือ่ทําไปแลวเขาจะไดอะไร บางคนอาจถามเราตรง ๆ แตบางคนก็ไดแตคิด 

ในใจ ฉะน้ันในการที่เราจะเปลี่ยนใจคนหรอืจงูใจคนน้ัน เราตองใชจุดเวาวอนหรือจุดจบัใจ (Appeal)  

ใหเหมาะกบัแตละคน ซึ่งไมจําเปนตองเปนการรับดานกายภาพ เชน แกว แหวน เงิน ทอง บาน 

รถยนต เทาน้ัน แตสามารถใหทางดานจิตวิทยาก็ได เชน คนที่ทําบุญ กจ็ะไดรบัความสบายใจวาได

ชวยคนยากจน คนพิการ เปนตน ฉะน้ันในการสื่อสารเราจงึตองหาสิ่งเราใจหรอืสิง่จงูใจ หรือสิ่งทีจ่ะ

ไปใหประโยชนใหตรงประเด็น ตรงกบัความคิดของผูรับสาร เพราะผูรบัมองวาสิง่ที่นําไปเสนอไมเปน

ประโยชนกบัเขา เขากจ็ะไมทําตามและการสือ่สารก็ไมอาจบรรลุวัตถุประสงคได 

13.3) ตองการใหเกิดพฤติกรรม (Behavioral) วัตถุประสงคขอน้ีตองการใหคน

ประพฤติปฏิบัติโดยหนักที่การใหคําแนะนําหรือคําสอน (Instruction) วาใหทําอะไร เพียงไหน 

ตลอดจนเปนความตองการที่จะใหผูรับสารเกิดการปฏิบัติได เชน เปลี่ยนจากไมทําเปนการทําเปลี่ยน

จากทําไมเปนใหเกิดการทําเปนและเกิดความชํานาญข้ึน เปนตน 

 14) กาลเทศะ (Time and Situation) ในการสือ่สารน้ันตองมีกาลเทศะ เรื่องเดียวกันถาพูด

ในสถานที่หรือเวลาที่ตางกันก็จะไดรับผลตางกัน เชน การไปทวงเงินคนขณะที่เขาโกรธอยูกบัเวลาที่

เขาอารมณดียอมไดผลตางกัน หรือ เรามีเพือ่นเปนชาวตางชาติ แตเราไมถนัดที่จะพูดภาษาอังกฤษ 

เมื่อเวลาอยูกันเปนกลุมจึงพูดภาษาไทย เพื่อชาวตางชาติคนน้ันก็ฟงภาษาไทยไมออก จงึทําใหเขา 

เกิดความกังวลวาเรากําลังกลาว นินทาเขาหรือเปลา ซึ่งทําใหเขาเกิดความรูสกึที่ไมดีโดยทีเ่ราไม 

รูตัวเปนตน ฉะน้ันในการสื่อสารเราจึงตองดูกาลเทศะดวยสาํหรับกระบวนการสื่อสารเพื่อการ

ประชาสมัพันธ กาลเทศะเปนอีกหน่ึงองคประกอบที่นักประชาสัมพันธใหความสําคัญ แผนงาน

ประชาสมัพันธตองถูกสงผาน (Launch) ชองทางการสือ่สารอยางทันกาล สาระเน้ือหาตองสอดคลอง

กันสถานการณ ผูรับสารจะยอมรบัขอมลูขาวสารทางการประชาสัมพันธแบบไหน ตรงไปตรงมา  

(Direct) หรือทางออม (Indirect)  คูแขงพูดอะไรไปบางและในสถานการณน้ี เราควรพูดเหมือนคูแขง

หรือพูดในอีกมุมมองหน่ึงขอมูลสาระที่มจีะพูดทเีดียวทั้งหมดเพื่อความแรกหรอืขยักไวทีละนิดเพื่อให

เกิดการติดตาม แผนแตละแผนมรีะยะเวลาเทาไหร แผนถัดไปจะเริ่มเมื่อใด จากสถานการณที่เปนอยู

ในปจจบุันจะมีการใชแผนถัดไปใหเร็วข้ึนหรือเลื่อนออกไปใหชาลงมากนอยแคไหน อยางไร เปนตน 

 15) อํานาจ (Power) กลไกของการสื่อสารเปนกลไกที่แฝงไวดวยอํานาจ เชน คําสั่ง คําเรียกรอง 

ขณะที่เราปฏิสังสรรคกันน้ันเราพยายามที่จะมีอํานาจเหนืออีกฝายหน่ึง คือ พูดเพื่อใหเปนดวยกับเรา

ยอมรบัเรามองวาเราเปนคนดีตองการแสดงภูมิปญญาตองการลวงรูความรูสึกและทัศนคติของอีกฝาย

หน่ึงตอเรื่องใดเรื่องหน่ึง แสวงหาความรู ขอมลูจากอกีฝาย ชักจูง โนมนาว ฯลฯ วัตถุประสงคตาง ๆ 

เหลาน้ี ลวนแลวแตสะทอนใหเห็นถึงความพยายามของผูที่ทาํการสื่อสารที่ตองการมีความอํานาจตอ 
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อีกฝาย หรืออํานาจที่มีตอกันและกัน ถาหันมามองกลไกของงานประชาสัมพันธ เราตองการสราง  

(Build) ภาพพจนที่ดีเสริม (Re – in Force) ตอกยํ้าขาวสารสาระที่ยังไมชัดเจนใหชัดเจนมากข้ึน   

(Re – in Force the Message) เปลี่ยนระบบความคิดของผูรบัสารหรือกลุมเปาหมายเสียใหม  

(Correct Pattern of Thought) ชักจูงใหเช่ือและ (Persuade) เกิดพฤติกรรม (Action) หรือการ

กระทําตามที่ผูทําการประชาสัมพันธตองการในที่สุด การที่ผูรับสารกระทําตามหรือคิดเหมือนที่ผู 

ทําการประชาสมัพันธตองการจะใหเปนน้ันกเ็ทากบัผูรับสารไดรับอิทธิพลจากผูทําประชาสัมพันธ 

ผานกลไกทางงานประชาสัมพันธที่แสดงแฝงไวดวยอํานาจจากผูทําการประชาสมัพันธ 

 บทบาทหนาที่ของการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ 

 กิจกรรมหรือหนาที่ของการประชาสัมพันธอาจแบงไดเปน 5 ประการ คือ 

 1) การใหคําแนะนําและคําปรึกษา (Advice and Counsel) หนาที่ของนักประชาสัมพันธ 

คือการใหคําปรึกษาแกผูบรหิารในเรื่องที่เกี่ยวกบัประเด็น หรือขอปญหาทีเ่ปนที่ถกเถียงของ

สาธารณชนหรือการสรางภาพลักษณขององคการ ในฐานะทีอ่งคการเปนสวนหน่ึงของสงัคมจงึตอง

แสดงใหสาธารณชนเห็นวาองคการมีความเต็มใจและมุงมั่นที่จะใหความรวมมือและชวยเหลือใน

กิจกรรมตาง ๆ ของสงัคมทัง้น้ีเพือ่จุดมุงหมายในการสรางภาพลักษณที่ดีขององคการ ตัวอยางเชน 

การสงเสรมิกจิกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษสัตวปาและใหความรวมมือกับชาวบานในการรักษาปา เมื่อ

องคการไดต้ังโรงงานอุตสาหกรรมใหม ซึง่การประชาสัมพันธจะตองใหคําแนะนําและปรึกษาในการ

พิจารณาถึงวิธีการที่ดีที่สุดในการอนุรักษสัตวปารวมกบันักสิง่แวดลอมและกลุมประชาชนอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของ 

 2) การประกาศ (Publication) หนาที่ของนักประชาสัมพันธ คือ การประกาศเพื่อเผยแพร

ขาวสารขององคการผานสื่อมวลชนที่องคการสามารถควบคุมไดทั้งในดานเน้ือหาและรูปแบบของสื่อที่

ใชเปนการนําเสนอขาวขององคการในดานที่เกี่ยวกบัผลิตภัณฑ และบุคลากร เพื่อเปนการดึงดูดความ

สนใจของสาธารณชนใหรูจักองคการ บุคลากร และผลิตภัณฑมากย่ิงข้ึน ตัวอยางเชน จดหมายขาว

สําหรับพนักงานทีม่ีรายละเอียดของกจิกรรมตาง ๆ ในปจจบุันและอนาคตของบริษัทรวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงในดานบุคลากรของฝายตาง ๆ หรืออาจอยูในรปูของแผนพับทีม่ีรายละเอียดเกี่ยวกบั

องคการใหลูกคา ภาพขาวงานแนะนําสินคาใหม เปนตน 

 3) การเผยแพร (Publicity) หนาที่ของการประชาสัมพันธ คือ การเผยแพรขาวสารของ

องคการตอสื่อมวลชนโดยหนวยงานประชาสัมพันธจะเปนเสมือนแหลงหรือศูนยกลางในการสือ่สาร

ขององคการ การเผยแพรน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสรางภาพลักษณ ความเช่ือ และทัศนคติที่ดีของ

สาธารณชนตอองคการ จะเห็นวาองคการอาจตองจายเงินซือ้เน้ือทีห่รอืเวลาในการเผยแพรและอาจไม

สามารถควบคุมหรอืควบคุมไดนอยทั้งในดานเน้ือหาและรปูแบบ ตัวอยางเชน การเผยแพรขาว 

(News Release) การประชุมนักขาว (Press Conference) การซื้อพื้นที่หรือเวลาขาวธุรกิจ 
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(Business View) การจัดสมัมนา (Seminar) เปนตนกิจกรรมในการเผยแพรขาวสารอาจแบงไดเปน 

2 รูปแบบ คือ การเผยแพรขาวสารดานบวก (Disseminating Positive Publicity) เชน การใหขาว

เกี่ยวกับนวัตกรรมของสินคา การเผยแพรขาวเกี่ยวกบักจิกรรมการกุศลของบริษัท เปนตนการจัดการ

กับขาวในลบในชวงบริษัทประสบภาวะวิกฤติ เปนการที่องคการทําการเผยแพรขาวเพื่อแกไขความ

เขาใจผิดทีเ่กิดข้ึนในแงลบ 

 4) การชักชวน (Lobbying) หนาที่ของนักประชาสมัพันธ คือ การประสานงานกับ

นักการเมืองและเจาหนาที่รฐับาลในการสงเสริมหรือสนับสนุนกฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ 

และคัดคานในการสิง่ทีจ่ะเปนผลเสียตอองคการเพราะหนาที่ของนักประชาสมัพันธเปนการสราง

ภาพลักษณและทัศนคติที่ดีของประชาชนและตองการการสนับสนุนจากสาธารณชน ดังน้ันการที่

องคการสามารถชักจูงใหรัฐบาลออกกฎหมายทีส่งผลกระทบตอองคการไดก็จะทําใหองคการสามารถ

ดําเนินการไดอยางราบรื่น 

 5) การสงเสรมิกิจกรรมสาธารณะ (Public Affairs) หนาที่ของนักประชาสมัพันธ คือ การให

การสนับสนุนหรือสงเสรมิการดําเนินการกิจกรรมของสาธารณชนตาง ๆ เพื่อเปนการแสดงใหสังคม

เห็นวาองคการใหความรวมมือและสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอสาธารณชน อันเปน

การสรางภาพลักษณและความนิยมขององคการตอประชาชนทั่วไป ตัวอยางเชน การมอบรายไดสวน

หน่ึงของบริษัท เปนทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน การจัดต้ังหองสมุดประชาชน เปนตน 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับตัวแปรเรื่องภาพลักษณและความไววางใจในตราสนิคา  

(Brand Trust)  

 ความนาเชื่อถือ (Trust)  

 Parasuraman และคณะ (1985 อางใน ขวัญ พิพัฒนสุขมงคล, 2551) ไดอธิบายถึงความ 

นาเช่ือวาความนาเช่ือถือเกิดจากประสบการณที่เกิดข้ึนหลงัจากทีบุ่คคลไดใชผลิตภัณฑหรือบริการน้ัน ๆ

แลว และหากพนักงานที่ใหบริการมีความสามารถในการใหบริการที่ตรงตามที่ไดสัญญาเอาไว ตรงกบั

ความคาดหวัง เชนการทํางานที่ไมเกิดความผิดพลาด การรกัษาขอมูลความลบัของลูกคา ตลอดจน

พนักงานที่ใหบริการมีจํานวนเพียงพอที่จะทําใหการบริการไมเกิดความลาชาแลวน้ัน องคกรกจ็ะไดรบั

ความนาเช่ือถือและไววางใจจากผูใชบรกิาร    

 Morgan และ Hunt (1994 อางใน พัชรธมน กรปติเศรษฐศิร,ิ 2556) กลาววา “ความเช่ือมั่น”  

มีความสําคัญอยางมากในการสรางความสมัพันธระหวางบุคคลกับองคกร ความเช่ือมั่นจะเกิดข้ึนกอ

ตอเมื่อมกีารแลกเปลี่ยนกันระหวางความเช่ือและความซื่อสตัยระหวางกัน องคกรจึงจะสามารถเขาถึง 
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ตัวลูกคาและเขาใจความตองการไดเน่ืองจากบุคคลเกิดความเช่ือใจ ไววางใจแลว ซึงการไดรบัความเช่ือมั่น

จากบุคคลแตละรายน้ันยอมมีความแตกตางกันไปตามแตลักษณะของการรับรูถึงและทัศนคติตอองคกร

น้ัน ๆ ในขณะที่ Larzelere และ Huston (1980 อางใน ปญจาภรณ ศรีกลุชา, 2553) ไดกลาวถึง 

ความเช่ือมั่นวา คือความไวเน้ือเช่ือใจของบุคคลที่จะเต็มใจเลือกใชบริการขององคน้ัน ๆ เมื่อผูใหบริการ

หรือองคกรมีความนาเช่ือถือและมีความซื่อสัตยจริงใจทีบุ่คคลจะสามารถไววางใจที่จะใชบริการน้ันได

อยางไรความกังวล  

 Rotter (1971 อางใน ปญจาภรณ ศรีกุลชา, 2553) กลาววา ความเช่ือถือน้ันเปนความคาดหวัง

สวนบุคคลที่คาดหวังวาจะสามารถไววางใจในผูอื่นได การใหความสําคัญตอความมั่นใจในองคกรน้ันจะ

สามารถสรางองคกรน้ันใหมีความนาเช่ือถือได ซึ่งตัวองคกรเองจะตองทําองคกรน้ัน ๆ ใหนาเช่ือถือดวยตัว

องคกรเองเสียกอนกลาวคือ ตองมีการสรางองคกรใหประกอบไปดวยความซื่อสัตย รับผิดชอบ ยุติธรรม 

รวมถึงการใหบริการผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ และใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ อยางเหมาะสม  

 Crotts และ Turner (1999 อางใน มีนา ออนบางนอย, 2553) ใหนิยามเกี่ยวกบัการใหความ

ไววางใจวา ความไววางใจที่มีตอกันสวนใหญน้ันมสีาเหตุมาจากการที่อีกฝายสามารถใหผลประโยชนสงูสุด

แกอีกฝายได ซึ่งสามารถแบงได 5 ระดับดังน้ี  

 1) ความไววางใจที่ไมประกอบดวยเหตุผล (Blind Trust) เปนความไววางใจที่ไมมีการศึกษา

ขอมูลหรือรับรูถึงขอมลูของอีกฝายหน่ึงเลย แตมีความรูสึกทีอ่ยากไววางใจจึงเปนความไววางใจที่ไรซ่ึง

เหตุผล  

 2) ความไววางใจที่มีแบบแผน (Calculative Trust) การตัดสินใจเลือกที่จะไววางใจโดยคํานึง

จากผลประโยชนอาจเปนในรปูแบบของตัวเงิน เชน คาใชจาย ที่อีกฝายหน่ึงสามารถใหไดจึงเริ่มดําเนิน

ความสัมพันธ  

 3) ความไววางใจที่พิสูจนได (Verifiable Trust) เปนความไววางใจที่อาศัยการตรวจสอบวาอีก

ฝายหน่ึงน้ันมีคุณสมบัติเพียงพอใหตัดสินใจทีส่มควรจะใหความไววางใจหรือไม 

 4) ความไววางใจจากการไดรบัมอบ (Earned Trust) เปนความไววางใจที่ไดจากการที่อีกฝาย

หน่ึงมอบความไววางใจใหกอนจากประสบการณที่ไดกระทํามากอน  

 5) ความไววางใจตอกัน (Reciprocal) เปนความไววางใจที่ตางฝายตางใหซึ่งกันและกัน 

(Mutually Trust) ที่เกิดจากความเช่ือถือตอกันและกัน 

 Stern (1997 อางใน สราวุธ ควชะกุล และไกรชิต สุตะเมือง, 2557) ไดอธิบายถึงความ

ไววางใจวา คือพื้นฐานสําคัญของการใหบริการติดตอสื่อสารกับบุคคล ดังน้ันองคกรจะตองเรียนรูที่จะ

ใกลชิดลูกคาเพื่อสรางความคุนเคยและสรางความพงึพอใจของลูกคา ซึง่ประกอบไปดวยปจจัย

ดังตอไปน้ี  
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1) การสื่อสาร (Communication) พนักงานควรมีความใสใจในลูกคาใหคําแนะนําและ

ชวยเหลือ ซึง่พนักงานควรแสดงความเปดเผยเพื่อสรางความเช่ือมั่นและไววางใจ เน่ืองจากเมื่อมกีาร

สื่อสาร จะเกิดการแสดงความรูสกึและความคิดรวมกันอยางเต็มใจ  

 2) ความใสใจ และการให (Care and Giving) ทําใหลกูคารูสึกวาตนเองถูกปกปองทําใหเกิด

ความวางใจที่จะพูดคุยหรือแสดงความใกลชิด ซึ่งแสดงถึงวาลูกคามีความเช่ือมั่นและไวใจในองคกร 

 3) การใหขอผูกมัด (Commitment) การแสดงถึงความเปนหวงเปนใยลูกคาอยางแทจริง 

โดยองคกรจําตองเสียสละผลประโยชนบางอยางเพื่อรักษาไวซึ่งความสัมพันธกบัลกูคา  

 4) การอํานวยความสะดวกสบาย (Comfort) ลูกคาจะมีความรูสกึที่มั่นคง เน่ืองจากองคกร

ใหการเอาใจใสตอตัวลูกคา ซึ่งวัดจากการบริการที่ดีขององคกร  

 5) การแกไขสถานการณทีม่ีความขัดแยง (Conflict Resolution) การที่องคกรสามารถแกไข

ปญหาหรอืความขัดแยงที่เกิดข้ึนกับตัวลูกคาโดยการแสดงความรับผิดชอบและไมทําใหลูกคาเกิด

ความไมพอใจกอนน้ัน องคกรจะไดรับความไววางใจจากลกูคา ซึ่งจะทําใหลูกคาคลายความโกรธและ

มุงไปสูการหารอืหาทางออกจากการรบีช้ีแจงโดยเร็วจากองคกร 

 ภาพลักษณและความศรัทธา 

 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องความไววางใจ ความหมายของความไววางใจ Parasuraman, 

Zeithaml และ Berry (1991) กลาววา ความไววางใจ คือ ตัวช้ีวัดผลที่สําคัญเกี่ยวกับสัมพันธภาพที่

ลูกคามีตอองคกรธุรกิจการบริการ เน่ืองจากโดยธรรมชาติแลวไมสามารถจบัตองตัวผลิตภัณฑไดอยู

แลว Morgan และ Hunt (1994, p. 23) กลาววา ความไววางใจมีความสําคัญอยางย่ิงในการกําหนด

ลักษณะขอผกูมัดเพื่อแสดงสัมพันธภาพระหวางลูกคาและองคกร ความไววางใจ คือ สภาพความเปน

จริงเมื่อคนจานวนหน่ึงเกิดความเช่ือมั่นโดยเปนผูที่มีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความเช่ือถือ 

(Reliability) และความซื่อสัตยจริงใจ (Integrity) โดยมีความสัมพันธใกลชิดและขนานกบักรอบ

แนวคิดทางการตลาดที่ศึกษาเรื่องบุคลิกภาพและจิตวิทยา Crotts และ Turner (1999) ใหนิยามถึง

ความไววางใจสวนใหญมักเกี่ยวของกบัความไววางใจที่มีตอกัน วาแตละฝายจะกระทาการหรือแสดง

พฤติกรรมในลักษณะที่สงผลประโยชนสงูสุดแกอีกฝายหน่ึง ซึ่งรปูแบบหรือระดับความไววางใจน้ี

สามารถแบงออกไดเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับที่ 1 ความไววางใจแบบไรเหตุผล (Blind Trust) คือ ความไววางใจที่เกิดข้ึนจากการมี

ขอมูลความรูไมเพียงพอ จึงใชหลักการที่ไรเหตุผลมากําหนดความไววางใจที่มีตออีกฝายหน่ึง  

 ระดับที่ 2 ความไววางใจแบบมีแผน (Calculative Trust) คือ ความไววางใจที่ใชหลักการ

ดานคาใชจาย หรือผลประโยชน ในทางฉอฉลหรือในทางมิชอบมาตัดสินใจเพื่อดาเนินความสมัพันธ

ตอไป   
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ระดับที่ 3 ความไววางใจที่สามารถพิสจูนได (Verifiable Trust) คือ ความไววางใจที่ฝายหน่ึง

สามารถจะทาการตรวจสอบการกระทาอีกฝายหน่ึงไดตามความสามารถ วามีความเหมาะสมและ

สมควรแกการใหความไววางใจหรือไม  

 ระดับที่ 4 ความไววางใจที่ไดรับมอบจากอีกฝายหน่ึง (Earned Trust) คือ ความไววางใจที่

เกิดข้ึนจากประสบการณทีฝ่ายหน่ึงไดรบัมาจากการกระทาของอีกฝายหน่ึง   

 ระดับที่ 5 ความไววางใจซึ่งกันและกัน (Reciprocal Trust) คือ ความไววางใจที่ทั้งสองฝายมี

ใหตอกัน (Mutual Trust) น้ันหมายถึง ฝายหน่ึงใหความไววางใจอีกฝายหน่ึง เพราะฝายน้ันใหความ

ไววางในตัวเขาน่ันเอง  

 Stern (1997 อางใน วรารัตน สันติวงษ, 2549 ก, หนา 18) กลาววา ความไววางใจ คือ 

พื้นฐานของความสัมพันธทางการติดตอสือ่สารในการใหบริการแกลูกคา องคกรจาเปนตองเรียนรู

ทฤษฎีความสัมพันธใกลชิด ความคุนเคยเพื่อครองใจลูกคา ซึ่งประกอบดวย 5 C ไดแก   

 การสือ่สาร (Communication)   

 ความดูแลและการให (Caring and Giving)  

 การใหขอผูกมัด (Commitment)  

 ที่เกี่ยวพันกบัลกูคา การใหความสะดวกสบาย (Comfort)   

 ความสอดคลอง (Compatibility)   

 การแกไขสถานการณความขัดแยง (Conflict)   

 การใหความไววางใจ (Trust) 

 

 1) การสื่อสาร (Communication): Self-disclosure and Sympathetic Listening

พนักงานควรจะสื่อสารกับลูกคาในลกัษณะที่ทาใหลูกคาอบอุนใจได พนักงานควรแสดงความเปดเผย 

จริงใจ และพรอมใหความชวยเหลือลกูคาเพื่อใหทั้งสองฝายเต็มใจแสดงความรูสกึและความคิดรวมกัน 

หรือสรางความรูสึกใหลูกคาอยากใชบริการดวยความแสดงความเต็มใจในการใหบริการ 

 2) ความใสใจ และการให (Caring and Giving) เปนคุณสมบัติของความสมัพันธใกลชิดที่

ประกอบดวยความเอื้ออาทร ความอบอุน และความรูสึกปกปอง ซึ่งมีผลใหลูกคารูสึกดี กลาวคือ

องคกรอาจแสดงความรูสึกเหลาน้ีจากสิ่งเลก็ ๆ นอย ๆ ที่เปนที่สังเกต เชน พนักงาน 

 3) การใหขอผูกมัด (Commitment) ที่เกี่ยวพันกบัลกูคา องคกรควรจะยอมเสียผลประโยชน

เพื่อคงไวซึ่งความสัมพันธอันดีกบัลกูคา เชน บริษัทผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ใหบริการดาวนโหลด

เพลงพอหลวงของแผนดินเปนรอสายโดยไมคิดคาบริการ เพือ่รวมมือกับรัฐบาลในการเฉลมิพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในวันเฉลมิพระชนมพรรษา ในการน้ีช้ีใหเห็นวา เปนการเสียประโยชน

เพียงบางสวน เพือ่ใหไดรบัความไววางใจที่เน่ินนาน  
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 4) การใหความสะดวกสบาย (Comfort) หรือความสอดคลอง (Compatibility) ความเอาใจ

ใสลูกคาจะทาใหลูกคารูสกึถึงความสะดวกสบาย กลาวคือ ลกูคาจะรูสึกยินดีอบอุน มั่นใจ มั่นคงที่

ไดรับบริการ ลูกคาสวนใหญประเมินความสะดวกสบายจากการบริการที่ดีขององคกร 

 5) การแกไขสถานการณขัดแยง (Conflict Resolution) และการไววางใจ (Trust) ถาองคกร

สามารถทาใหลกูคารูสึกวา “ทาตัวตามสบายเสมือนอยูบาน” ได คงดีกวาการทีอ่งคกรตองแกไข

สถานการณความขัดแยงกับลูกคา น่ันคือ องคกรควรจะแสดงความรับผิดชอบดวยการออกตัวไวกอน

วา ถาลูกคาพบสิ่งใดทีส่งสัยหรือไมชอบใจในสินคาและบริการที่ลกูคาคิดวาตอนจะเสียเปรียบ ขอให

ลูกคารบีถามเพือ่ใหพนักงานไดรบีช้ีแจงโดยเร็ว กอนทีลู่กคาจะรูสึกโกรธหรือไมพงึพอใจในสินคาและ

บริการพื้นฐานของความสัมพันธทางการติดตอสื่อสารระหวางองคกรกับลูกคา จะกอใหเกิดวงจรการ

พัฒนาความสัมพันธ ซึ่งมีแบบจาลองของ Levinger และ Snoek (1972 อางใน วรารัตน สันติวงษ, 

2549 ข, หนา 19) เรียกวา แบบจาลองข้ันตอน ABCDE คือ  

  5.1) ข้ันความรูสึก/ คุนเคย (Acquaintance) ลูกคาจะรูสกึพึงพอใจองคกรหรือ

บริการหรือไม ข้ึนอยูกับความประทับใจครั้งแรกทีลู่กคาไดรบั  

  5.2) ข้ันการสรางความสมัพันธ (Buildup) ถาลูกคาทดลองใชสินคาหรือบรกิารแลว

จะเกิด ความพึงพอใจหรือไมข้ึนอยูกับวิธีการสรางความประทับใจขององคกร เชน การโฆษณาหรือ

การประชาสมัพันธ หรือสินคาทดลองใช (Sample) เปนตน   

  5.3) ข้ันการเรียนรูความคุนเคย เปนการทาความรูจักใหมากข้ึนอยางตอเน่ือง  

ถาลูกคารูสึกพึงพอใจจะใชสินคาหรือบริการตอไป   

  5.4) ข้ันเลิกใชบริการ (Dissolution Deterioration and Endings) ถาลูกคารูสึกไม

พึงพอใจ ในสินคาหรอืบริการ หรือการโฆษณาที่ทาใหลูกคาไมชอบพอเสมือนเปนการดูถูกผูใชสินคา 

ลูกคา อาจเลิกใชบริการทันที กลาวโดยสรุป ความไววางใจ หมายถึง ความสัมพันธอยางใกลชิดซึ่งเกิด

จากการติดตอสื่อสารระหวางลกูคากับผูใหบริการ ลูกคาซึง่มีความไววางใจจะเกิดความรูสึกมั่นใจหรอื

เช่ือมั่นตอองคประกอบของสินคาหรือบรกิาร และผูใหบริการ ความไววางใจไดกลายเปนตัววัด

สัมพันธภาพซึ่งจับตองไดยากระหวางองคกรกับลูกคา 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับตัวแปรเรื่องการมีสวนรวม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการมีสวนรวม 

 การมสีวนรวมของประชาชนเปนยุทธศาสตรหน่ึงของการพฒันาชนบท หลักการสําคัญหรือ

หัวใจของการมสีวนรวมของประชาชนคือ จะตองใหประชาชนไดมีโอกาสเขารวมในทุกข้ันตอนของ

กระบวนการรวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติ รวมรับผิดชอบในผลการพัฒนาทีจ่ะเกิดข้ึน กลาวคือ การมีสวน

รวมเปนกระบวนการอยางหน่ึงในการพัฒนาปจจุบันวิถีชีวิตของประชาชน ถูกกระทบจากสิ่งตาง ๆ 
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เพิ่มมากข้ึน ไมวาจะเปนสภาพเศรษฐกิจสังคม และสิง่แวดลอมที่เสื่อมโทรมลง ทําใหเกิดสภาพการ

ตางคนตางอยู มุงหวังที่จะแกไขปญหาของตนใหอยูรอดไปในแตละวัน ไมมีความสนในตอสงัคมรอบ

ขาง ทําใหมีปญหาตามมาหลายดาน ที่นับวาจะเพิ่มมากย่ิงข้ึน จึงจําเปนทีจ่ะตองใหความสําคัญกับ

การมสีวนรวมซึง่กันและกันเพื่อทีจ่ะชวยแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนอยางตรงกับความตองการของคน

สวนใหญเพื่อทีจ่ะไดใหแนวทางในการพจิารณาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนผูทําการศึกษาจึง

ขอนําเสนอแนวคิดของนักวิชาการหลายทานที่ไดศึกษาและรวบรวมไว ดังน้ี 

 ไพรัตน เตชะรินทร (2527) ไดใหความหมายและหลักการสาํคัญเกี่ยวกับนโยบายการมสีวน

รวมของชุมชนในการพฒันา หมายถึง กระบวนการทีร่ัฐบาลสงเสริมการชักนําและการสรางโอกาส

ใหกับประชาชนในชุมชน ทั้งสวนบุคคล กลุมชุมชน สมาคม มูลนิธิและองคกรอาสาสมัครใหเขามามี

สวนรวมในการดําเนินการเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือหลายเรื่องรวมกันการมีสวนรวมของประชาชน 

หมายถึงกระบวนการทีป่ระชาชนมีความสมัครใจเขามามสีวนรวมในการกําหนดการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

ตัวประชาชนเอง โดยใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจเพื่อตนเองและมกีารดําเนินการเพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคที่ปรารถนา ทัง้น้ีตองมิใชเปนการกําหนดกรอบความคิดจากบุคคลภายนอก 

 ปรัชญา เวสารัชช (2538) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการซึง่

ประชาชนเขามามสีวนรวมเกี่ยวของในข้ันตอนตาง ๆ ของกจิกรรมของสวนรวมซึ่งมีวัตถุประสงคใน

การพัฒนาชนบท โดยในการเขามาเกี่ยวของน้ี ผูเขารวมไดใชความพยายามและเสียสละทรัพยากร

บางอยางเชน ความคิด วัตถุ แรงกาย และเวลา 

 เมธี จันทรจารุภรณ (2539) การมสีวนรวมของประชาชนเปนหัวใจสําคัญของการสาธารณสุข

มูลฐานทีจ่ะสงเสริมใหประชาชนมคีวามสามารถอยางแทจรงิ ในการกําหนดทิศทางและความตองการ

ของชุมชนที่สําคัญคือการมสีวนรวมอยางเปนฝายกระทําเพือ่ใหเกิดการเคลื่อนไหวพลังของประชาชน 

(Mass Movement) เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาสาธารณสขุ ใหเกิดการปองกันและควบคุมโรคใน

ชุมชนได 

 อคิน รพีพัฒน (2527) ไดกําหนดข้ันตอนของการมสีวนรวมของประชาชนดังน้ี 

1) การคนปญหา สาเหตุของปญหา ตลอดจนแนวทางแกไข 

2) การตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนาการแกไขปญหา 

3) การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพฒันาตามแผน 

4) การประเมินผลกิจกรรมพัฒนา 
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 สรปุแนวคิดการมสีวนรวมของประชาชน คือการเขามามสีวนรวมในทุกข้ันตอนโดยสมัครใจ

เขารวม ทั้งแรงกาย เวลา ความคิด ทุนทรพัย รวมปฏิบัติ และรวมรับผลกระทบ ผลประโยชนของการ

มีสวนรวม ในการกําหนดทิศทางและความตองการของชุมชน โดยไมมีใครมากําหนดกรอบทีม่าจาก

บุคคลภายนอก 

 ทฤษฎีการมีสวนรวม 

 ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2539) ไดกลาวถึงทฤษฎีการมสีวนรวมหรอืภาวะผูตามน้ี ไดรับความสนใจ

จากนักวิชาการสวนใหญนอยมาก เน่ืองจากนักวิชาการคิดวาหากองคการมีภาวะผูนําที่ดีก็พลอยมผีู

ตามที่ดีไปดวย เปนการมองคอนขางแคบ เพราะนอกจากจะมองปรากฏการณเพียงดานเดียว การที่

นักวิชาการใหความสําคัญแกการมสีวนรวมหรอืภาวะผูตามนอยน้ัน พอสรปุสาเหตุดังน้ี 

1) นักวิชาการบางคนอาจไมแนใจวาองคกรมีความจําเปนมากนอยเพียงใดทีจ่ะตองใหผูตาม

เขามารวมในการตัดสินใจ 

2) ผูคนยังไมแนใจวาวัตถุประสงคของการยอมใหผูตามเขามามสีวนรวม คืออะไรกันแน 

3) หากผูนํายอมใหผูตามเขามามีสวนรวมแลวผูตามควรเขามามีสวนรวมมากนอยเพียงใด

และลกัษณะการเขาไปมีสวนรวมเชนน้ัน สะทอนใหเห็นถึงลกัษณะความสัมพันธระหวางผูนํา และ 

ผูตามอยางไร 

 โกวิทย พวงงาม (2542) กลาวถึงทฤษฎีการมีสวนรวมพอสรุปไดดังน้ี 

1) โครงการทีจ่ัดทําข้ึนจะตองแสดงใหกลุมเปาหมายสนใจวา จะสนองความตองการของ

บุคคลอยางแทจริง 

2) กลุมเปาหมายน้ันตองไดมสีวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ ใหมากที่สุด 

3) การตัดสินใจตองมาจากกลุมเปาหมายสวนใหญและไมขัดแยงตอความเช่ือตาง ๆ ใน

ชุมชนน้ัน 

 Cohen และ Uphoff (1977) กลาวถึงการมีสวนรวมโดยทั่วไปในข้ันตอนการางแผนและ

ตัดสินใจไมไดหมายความวา จะเปนการตัดสินใจและวางแผนไดเพียงอยางเดียว ยังใชการวางแผนและ

ตัดสินใจควบคูไปกบัข้ันตอนการปฏิบัติการดวย การวางแผนและตัดสินใจยังเกี่ยวของกบัประชาชนใน

เรื่องของการรบัผลประโยชน และการตรวจสอบและประเมนิผล ในกิจการพฒันาดวย จะเห็นวาการ

วางแผนและตัดสินใจน้ันเกี่ยวของเกือบโดยตรงกับการปฏิบติัและก็เกี่ยวของกับผลประโยชนและการ

ตรวจสอบและประเมินผลดวยนอกจากน้ีกจ็ะมผีลสะทอนกลับจากการตรวจสอบและประเมินผลและ

การปฏิบัติการกลับไปสูการตัดสินใจอีกดวย 

 วรางคณา วัฒนโย (2540) กลาวถึงปจจัยในการเขามามีสวนรวมของประชาชน มีดังน้ี 

1) ปจจัยในตัวบุคคล ซึ่งเปนแรงผลักดันจูงใจที่เกิดข้ึนในตัวบุคคลเอง อาจเปน ความรูสึก

ความคิด ความคาดหวัง ความตองการ ความสํานึกทีม่ีสวนทําใหบุคคลเขารวมหรือไมเขารวมกิจกรรม 
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2) ปจจัยสภาพแวดลอม ไดแก แรงผลักดันจากจากสภาพแวดลอมทางกายภาพ สงัคม 

วัฒนธรรมเศรษฐกจิ และการเมือง 

3) ปจจัยผลักดันจากบุคคลอื่น ๆ หมายถึง แรงผลักดันหรือจูงใจ ที่เกิดจากบุคคลอื่น ๆ 

(ไมใชผูเขารวมเอง) มีบทบาทในการเปนผูริเริ่ม กระตุน ชักชวน อธิบาย และโนมนาวในการเขารวม

การพัฒนาชุมชน 

4) รางวัลตอบแทน ไดแก แรงจงูใจในรูปเงิน วัตถุ ตําแหนง สิทธิประโยชน 

 

2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

รามิล ชณุหบดี (2554) ไดทําการศึกษาเรือ่งการรบัรูการสื่อสารการตลาดกับภาพลกัษณของ

รถยนต มิตซูบิชิ แลนเซอร อเีอ็กซ ในใจผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 ผลการศึกษาพบวาความสมัพันธระหวางการรบัรูการสื่อสารการตลาดกบัภาพลกัษณของ

รถยนต มิตซูบิชิ แลนเซอร อเีอ็กซ ในดานตาง ๆ มีดังน้ี  

 การรบัรูการสื่อสารการตลาดจากสือ่โฆษณาในทุกประเภท มีความสัมพันธกบัภาพลักษณ 

ในดานตัวรถยนตมาก แตการรับรูทัง้ในเรื่อง การสื่อสารการตลาด ในดานกิจกรรมทางการตลาด,  

การสงเสรมิการขายและการบริการ มีความสัมพันธกบัภาพลักษณ ทางดานราคารถยนต, ภาพลักษณ

ของรถยนตผานกิจกรรมทางการตลาด, ผานการสงเสรมิการขาย, ผานการบริการในระดับไมมาก  

สวนการรับรูการสื่อสารการตลาด ในดานการสงเสริมการขาย เกือบไมมีความสัมพันธกบัภาพลักษณ

ในเรื่องทั้งน้ีทางมิตซูบิชิ แลนเซอร อเีอ็กซ จําเปนที่จะตองทบทวนในสวนของการสือ่สารการตลาด  

3 ดาน คือ ดานการจัดกิจกรรมทางการตลาด, ดานการสงเสริมการขายและดานการบริการที่จะตอง

ทําการสื่อสารการตลาดใหผูบริโภคไดรับรูมากข้ึนกวาที่เปนอยู เน่ืองจากผลการวิจัยที่ออกมาแสดงให

เห็นถึงการรับรูของผูบริโภคและภาพลกัษณในใจผูบริโภควา มีความสัมพันธกัน จะจําเปนที่จะตองทํา

ในสวนของการรับรูการสื่อสารการตลาดของผูบริโภคใหเพิม่มากข้ึน เพื่อจะสามารถสงผลตอไปถึง

ภาพลักษณที่ดีข้ึนไดสวนในดานการโฆษณาผานสือ่ตาง ๆ น้ัน มิตซูบิชิ จําเปนจะตองทบทวนในเรือ่ง

ของ พรีเซนเตอร ฉากประกอบและสโลแกน วาสามารถทําใหผูบริโภครบัรูและเกิดภาพลักษณตาม 

ที่บริษัทตองการไดมากนอยเทาไหร เพราะจะเห็นไดวาทัง้การรบัรูในสวนของ พรีเซนเตอร ฉาก

ประกอบและสโลแกน ไมไดมผีลตอภาพลักษณของตัวรถยนต 

 อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2544) ไดทําศึกษาเรื่อง การสื่อสาร การมสีวนรวม และความ 

พึงพอใจของประชาชนในวิทยุชุมชนจังหวัดอบุลราชธานีและจังหวัดระยอง (ตุลาคม 2541-สิงหาคม 

2544) เปนการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปรมิาณคือการศึกษาจากเอกสาร การสมัภาษณผูบริหาร

สถานีประชาชนผูจัดหรือผูดําเนินรายการ ผูนําชุมชน และการสํารวจโดยใชแบบสอบถามสมัภาษณ

ความพึงพอใจของประชาชนในฐานะผูฟง ผลการวิจัยสรปุไดดังน้ี  
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 1) ประชาชนทั้งสองจังหวัดที่มารวมผลิตและดําเนินรายการยังเปน “ปญญาชนคนช้ันกลาง” 

ในระยองเจาหนาทีส่ถานียังคงดําเนินการผลิตรายการวิทยุชุมชนเปนสวนใหญ ในทั้งสองจังหวัด 

ประชาชนระดับรากหญายังไมมีโอกาสผลิตรายการ รวมบรหิารรายการวิทยุชุมชน ไมคุนเคยกบั

แนวคิดของวิทยุชุมชนแตพอเขาใจการดําเนินรายการวิทยุแบบประชาธิปไตย   

 2) ประชาชนในฐานะผูฟงมีความพอใจรายการวิทยุชุมชนในระดับหน่ึงและเสนอการปรับปรงุ

เน้ือหาและรปูแบบของรายการ   

 3) หากไดรับการจัดสรรคลื่นความถ่ี 20% ตามที่พระราชบญัญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ี

และกํากบักิจการวิทยุกระจายเสียงฯ กําหนดไว ประชาชนอาจมทีางเลือกในระยะแรกคือใชเวลา

รวมกับสถานีวิทยุของรฐัที่มอียูแลวและคอยพัฒนาเปนเจาของสถานีในระยะหลงัโดยรวมตัวของคลื่น

ความถ่ีการดําเนินงานในรปูของวิทยุชุมชนเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ และการรวมมือกบกระทรวง

หลัก ๆ กจ็ะไดผลมากเชนกนั  

 4) เงินทุนอาจไดมาจากการจัดสรรของ กสช. การรับทุนอุดหนุนจากการไมแสวงกาไรการหา

โฆษณาจากธุรกิจรายยอยภายในชุมชนน้ัน ๆ การปนผลกาไรของวิทยุภาคเอกชน สวนการเกบ็เงิน

จากสมาชิกคงตองคอยเปนคอยไปเพราะผูฟงยังไมเห็นประโยชนเต็มท ี 

 5) ปญหาบุคลากรคือประชาชน 
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2.5 กรอบแนวความคิด 

 

ภาพที่ 2.1: ความสัมพันธระหวางการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธทีส่งผลตอภาพลักษณของ 

วัดบางนาใน พระอารามหลวงและการมีสวนรวมของสาธุชนตอกิจกรรมทางศาสนา 

เผื่อชุมชนในเขตบางนา กรงุเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดขางตนแสดงถึงความสมัพันธระหวาง การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ  

กับภาพลักษณที่ดีของวัดในเขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพมหานคร และการมสีวนรวมของสาธุชนตอ

กิจกรรมทางศาสนาเพื่อชุชมชนในเขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพมหานคร ภายใตแนวความคิดเรื่อง

การสือ่สาร กมลรัฐ อินทรทัศน และพรทพิย เย็นจะบก (2550) แนวคิดเรื่องความนาเช่ือถือ (Trust) 

และความไววางใจ ของ Parasuraman และคณะ (1985 อางใน ขวัญ พิพัฒนสุขมงคล, 2551) และ

งานวิจัยเรื่องปจจัยดานผลิตภัณฑที่มผีลตอความจงรักภักดีในตราสินคาตอการซื้อเสือ้ผา Esprit ของ

ผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร ของ จีรวรรณ อยูสุข (2549) 

การสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ  

 

ภาพลักษณของ 

วัดในเขตพระโขนง-บางนา 

กรุงเทพมหานคร 

 

การมีสวนรวมของสาธุชน 

ตอกิจกรรมทางศาสนา 

เพ่ือชุมชนในเขต 

พระโขนง-บางนา 

กรุงเทพมหานคร 

 

1. ดานการสื่อประชาสัมพันธ 

 

2. ดานกิจกรรมการประชาสัมพันธ

ท่ีพบบอยจากการติดตามขาวสาร 

 

3. ดานการรับรูเก่ียวกับขาวสาร

การประชาสัมพันธ 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 



บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

เน้ือหาของบทน้ีเปนการอธิบายถึงวิธีการวิจัยสําหรบัการศึกษาในครั้งน้ี ซึ่งใชรูปแบบของการ

วิจัยเชิงปริมาณที่ ประกอบดวย ประชากรและตัวอยาง เครือ่งมือที่ใชในการศึกษา การเก็บรวบรวม

ขอมูล การแปรผลขอมูล และวิธีการทางสถิติสําหรบัใชในการวิเคราะหและการทดสอบสมมติฐาน

เรื่องความสัมพันธระหวางตัวแปรทีก่ําหนดข้ึน 

 

3.1 ประชากร 

ประชากรที่ใชศึกษา คือ สาธุชน อุบาสก อุบาสกิา และพุทธศาสนิกชน ในเขต พระโขนง-บางนา 

กรุงเทพมหานคร ทัง้เพศชายและหญงิซึง่เปนผูที่เขามารวมกิจกรรมที่ทางวัด อาทิ การมาทําบุญ การมา

ถือศีลซึ่งเปนผูทีส่ามารถใหขอมลูไดอยางสมบรูณ ทั้งน้ีไมสามารถระบุจํานวนไดเน่ืองจากทางวัดไมมีการ

บันทึกเปนสถิติไว และไมสามารถหาแหลงขอมูลจากแหลงอางอิงได 

 

3.2 ตัวอยาง 

ตัวอยางที่ใชศึกษาคือสาธุชน อุบาสก อุบาสิกา และพทุธศาสนิกชน ในเขต พระโขนง-บางนา 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจํานวนดังกลาวโดยใชตารางของ 

Yamane (1967) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 และคาความคลาดเคลื่อนที่ระดับรอยละ ±5 ซึ่ง

ตัวอยางที่ไดน้ัน ผูวิจัยเลือกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวกโดยเลือกกลุมเปาหมายทีเ่ขามารวม

กิจกรรมที่ทางวัดไดจัดข้ึน 

 ผูทําวิจัยไดดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตัวอยาง ดังน้ี 

1) กําหนดคุณสมบัติและจํานวนของกลุมประชากรที่ใชในการศึกษา ซึ่งไดแก อุบาสก 

อุบาสิกา ผูที่เขามาทํากจิกรรมที่ทางวัดจัดข้ึน ซึง่จํานวนไมสามารถกําหนดแนนอนได 

2) กําหนดขนาดตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปและไดจํานวน 400 คน 

3) จัดแบงตัวอยางเปนกลุมยอยโดยใชเกณฑพื้นที่ ซึ่งแบงไดเปน 2 กลุม 

4) จัดสัดสวนของจํานวนตัวอยางแตละกลุม ดังตอไปน้ี  

  4.1) กลุมพื้นที่เขตบางนา ไดแก วัดบางนาในพระอารามหลวง วัดบางนานอก  

จํานวน 200 คน  

  4.2) กลุมเขตพระโขนง ไดแก วัดราษฎรศรัทธาธรรม วัดมหาบุศยจํานวน 200 คน 

5) เลือกตัวอยางของแตละกลุมโดยใชวิธีการสุมแบบ สะดวกจากผูทีเ่ขามาทําบญุ 
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3.3 ประเภทของขอมูล 

 ขอมูลที่ใชในกระบวนการศึกษา ไดแก การจัดทําขอมลูการเก็บรวบรวมขอมลูการวิเคราะห

ขอมูลการแปลความและการสรุปผลประกอบดวย 

 1) ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลที่ผูวิจัยไดสรางข้ึนเองโดยอาศัยเครื่องมือที่มีความเหมาะสม

สําหรับการเก็บรวบรวมซึ่งในที่น้ี คือ แบบสอบถาม 

 2) ขอมูลทุติยภูมิ เนนขอมลูทีผู่วิจัยเก็บรวบรวมมาจากแหลงที่สามารถอางอิงไดและมีความ

นาเช่ือถือ ไดแก (1) ตํารา หนังสือ (2) เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ผานมาแตมีความเกี่ยวของกบั

งานวิจัยในครั้งน้ีและ (3) วารสารและสิง่พิมพทางวิชาการทัง้ที่ใชระบบเอกสารและระบบออนไลน 

 

3.4 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเพื่อเกบ็รวบรวมขอมลูจากตัวอยาง โดยมีรายละเอียด

เกี่ยวกับการสรางแบบสอบถามเปนข้ันตอนดังน้ี 

 1) ทบทวนวัตถุประสงคของการศึกษา และตัวแปรที่ศึกษา 

 2) ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวของสราง

แบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นในประเด็นตอไปน้ี คือ (1) ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

(2) การสือ่สารเพือ่การประชาสัมพันธ (3) ภาพลักษณที่ดีของวัดในเขตพระโขนง-บางนา 

กรุงเทพมหานคร (4) การมสีวนรวมของสาธุชนตอกิจกรรมทางศาสนาเพื่อชุมชนในเขตพระโขนง-บางนา 

 3) นําแบบสอบถามที่ไดสรางข้ึนมาเสนอตออาจารยทีป่รกึษา เพื่อตรวจสอบเน้ือหาและ

เสนอแนะขอปรบัปรุงแกไขทําการปรับปรงุแกไขและนําเสนอผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเน้ือหาอกีครั้งหน่ึง 

4) ทําการแกไขปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะใหถูกตองนําแบบสอบถามไปทดลอง

กับตัวอยางจํานวน 30 ราย เพื่อหาคาความเช่ือมั่นและนําผลที่ไดเขาปรึกษากบัอาจารยทีป่รกึษา 

5) ทําการปรับปรงุแบบสอบถามฉบบัสมบรูณและนําเสนอใหอาจารยทีป่รึกษาอนุมัติกอน

แจกแบบสอบถาม 

6) แจกแบบสอบถามไปยังประชากรที่ใชศึกษา 

 

3.5 การตรวจสอบเครื่องมือ 

 การตรวจสอบเน้ือหา ผูวิจัยไดนําเสนอแบบสอบถามที่ไดสรางข้ึนตออาจารยที่ปรึกษาและ

ผูทรงคุณวุฒิเพือ่ตรวจสอบความครบถวนและความสอดคลองของเน้ือหาของแบบสอบถามที่ตรงกบั

เรื่องที่จะศึกษา 

 การตรวจสอบความเช่ือมั่น ผูวิจัยพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิครอนแบ็ชอัลฟา 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งมรีายละเอียดดังน้ี 
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สวนของคําถาม  คาอัลฟาแสดงความเช่ือมั่น 

       กลุมทดลอง     กลุมตัวอยาง 

        (30 คน)       (400 คน) 

 การสือ่สารประชาสัมพันธ      .896   .949 

 ภาพลักษณที่ดีของวัดในเขตพระโขนง-บางนา   .697   .861 

 การมสีวนรวมของสาธุชนตอกิจกรรมทางศาสนา   .877   .913 

   รวม      .936   .966  

ผลการตรวจสอบความเช่ือมั่นไดคาความเช่ือมั่นของคําถามแตละประเด็นและคาความ

เช่ือมั่นรวมอยูระหวางคา 0.7-1.00 นอกจากน้ีแบบสอบถามที่สรางข้ึนยังไดผานการตรวจสอบเน้ือหา

จากผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว จึงไดสรปุวาแบบสอบถามที่ไดสามารถนําไปใชในการเกบ็รวบรวม

ขอมูลได (พรรณี ลีกจิวัฒนา, 2553) 

 

3.6 องคประกอบของแบบสอบถาม 

 ผูทําวิจัยไดออกแบบสอบถามซึ่งประกอบดวย 4 สวนพรอมกับวิธีการตอบคําถามดังตอไปน้ี 

คือ 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศอายุ ระดับการศึกษา อาชีพรายได

และการติดตามขาวสารเกี่ยวกับกจิกรรมที่ทางวัดจัดข้ึน เปนคําถามแบบปลายปด ชนิดใหเลือกตอบ 

 สวนที่ 2 การสื่อสารเพื่อการประชาสมัพันธประกอบดวย ประเภทของสื่อ (ชองทาง) 

กิจกรรมการประชาสัมพันธ และการรบัรูเกี่ยวกบัขาวสาร 

 สวนที่ 3 ภาพลักษณที่ดีของวัดในเขต พระโขนง-บางนา กรงุเทพมหานคร ไดแก วัดมีสวน

รวมในการจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนอยางสม่ําเสมอ วัดมีการรักษาความปลอดภัยของผูที่เขามาในวัด 

เปนตน 

 สวนที่ 4 การมีสวนรวมของสาธุชนตอกิจกรรมทางศาสนาเพือ่ชุมชน ไดแก ทานยินดีที่จะได

เขารวมกจิกรรมเพื่อใหกิจกรรมของวัดสําเร็จลุลวง ทานรูสกึสบายใจที่ไดเขารวมกจิกรรม เปนตน 

 คําถามสวนที่ 2 ถึง 4 เปนลักษณะคําถามปลายปดซึ่งประกอบดวยคําตอบยอยที่แบงเปน  

5 ระดับ โดยใชมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) และใหคะแนนแตละระดับต้ังแตคาคะแนนนอย

ที่สุด คือ 1 ถึงคาคะแนนมากที่สุด คือ 5 
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3.7 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลตามข้ันตอนตอไปน้ี คือ 

1) ผูวิจัยอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเน้ือหาภายในแบบสอบถามและวิธีการตอบแกตัวแทน

และทีมงาน 

2) ผูวิจัยหรือตัวแทนและทีมงาน เขาไปในสถานที่ตาง ๆ ที่ตองการศึกษาตามทีร่ะบุไวขางตน 

3) ผูวิจัยหรือตัวแทนและทีมงาน ไดแจกแบบสอบถามใหกลุมเปาหมายและรอจนกระทั่ง

ตอบคําถามครบถวน ซึ่งในระหวางน้ันถาผูตอบมีขอสงสัยเกีย่วกับคําถาม ผูวิจัยหรือทมีงานจะตอบ 

ขอสงสัยน้ัน 

 

3.8 การแปลผลขอมลู 

ผูทําวิจัยไดกําหนดคาอันตรภาคช้ัน สําหรบัการแปลผลขอมลูโดยคํานวณคาอันตรภาคช้ัน  

เพื่อกําหนดชวงช้ัน ดวยการใชสูตรคํานวณและคําอธิบายสําหรบัแตละชวงช้ัน ดังน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 

2549) 

  อันตรภาคช้ัน  = คาสูงสุด – คาตํ่าสุด 

           จํานวนช้ัน 

     = 5 – 1 = 0.80 

        5 

 

      ชวงช้ันของคาคะแนน  คําอธิบายสําหรับการแปลผล 

  1.00 – 1.80   ระดับนอยที่สุด/ ไมเคยเลย 

  1.81 – 2.61   ระดับนอย/ นาน ๆ ครั้ง 

  2.62 – 3.42   ระดับปานกลาง 

  3.43 – 4.23   ระดับมาก/ คอนขางบอย 

  4.24 – 5.00   ระดับมากที่สุด/ บอยที่สุด 

 

3.9 การวิเคราะหมาตรวัดขอมลู 

ในข้ันตอนน้ีเปนการวิเคราะหมาตรวัดของขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวแปรทั้งหมดเพือ่กําหนด

คาสถิติที่เหมาะสมสําหรบัการประมวลผล การตีความ และการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานและ 

ผลการศึกษาของงานวิจัย การวิเคราะหมาตรวัดของขอมลูซึง่แบงเปนขอมลูมีดังน้ี  
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(ตารางมตีอ) 

ตารางที่ 3.1: มาตราวัดของขอมลู 
 

ขอมูลของแตละตัวแปร ประเภทของมาตรวัด ลักษณะของการวัด 

1. ขอมูลทางประชากรศาสตร 

     คุณลักษณะสวนบุคคล 

     เพศ 

 

 

นามบัญญัติ 

 

 

1=ชาย 

2 = หญิง 

     อายุ จัดอันดับ 1 = 20 – 30 ป 

  2 = 31 – 40 ป 

  3 = 41 - 50 ป 

  4 = มากกวา 50 ป 

     ระดับการศึกษา จัดอันดับ 1 = ตํ่ากวาปริญญาตร ี

2 = ปริญญาตร ี

3 = ปริญญาโท 

4 = สูงกวาปริญญาโท 

     อาชีพ นามบัญญัติ 1 = ขาราชการ 

2 = พนักงานเอกชน 

3 = พนักงานรัฐวิสาหกจิ 

4 = แมบาน/ พอบาน 

5 = เกษียณอายุ 

6 = ธุรกิจสวนตัว 

7 = อื่น ๆ 

     รายไดตอเดือน (บาท) จัดอันดับ 1 = ตํ่ากวา 15,000 บาท 

2 = 15,001 – 20,000 บาท 

3 = 20,001 – 30,000 บาท 

4 = 30,001 – 40,000 บาท 

5 = 40,001 – 50,000 บาท 

6 = มากกวา 50,000 บาท 

     การติดตามขาวสาร นามบัญญัติ 1 = ติดตามตลอดเวลา 

2 = ติดตามเปนครั้งคราว 

3 = ไมเคยติดตามเลย 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ): มาตราวัดของขอมลู 

 

ขอมูลของแตละตัวแปร ประเภทของมาตรวัด ลักษณะของการวัด 

2. ขอมูลเกี่ยวกบัความคิดเห็น 

    (ทัศนคติ)  

     การสื่อสารเพือ่การ 

     ประชาสัมพันธ 

 

 

อันตรภาค 

 

 

1 = มากที่สุด 

2 = มาก 

3 = ปานกลาง 

4 = นอย 

5 = นอยที่สุด 

     ภาพลักษณ อันตรภาค 1 = มากที่สุด 

2 = มาก 

3 = ปานกลาง 

4 = นอย 

5 = นอยที่สุด 

     การมีสวนรวม อันตรภาค 1 = บอยที่สุด 

2 = คอนขางบอย 

3 = ปานกลาง 

4 = นาน ๆ ครั้ง 

5 = ไมเคยเลย 

 

3.10 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 

ผูทําวิจัยไดกําหนดคาสถิติสําหรบัการวิเคราะหขอมลูอธิบายตัวแปรของการศึกษาครั้งน้ีไว

ดังน้ี คือ 

สถิติเชิงพรรณนา ผูวิจัยไดใชสถิติเชิงพรรณนาสําหรบัการอธิบายผลการศึกษาในเรื่องตอไปน้ี 

คือ  

1) ตัวแปรดานคุณสมบัติของตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับรายไดและระดับ

การศึกษาซึ่งเปนขอมูลที่ใชมาตรวัดแบบนามบัญญัติ เน่ืองจากไมสามารถวัดเปนมลูคาไดและผูวิจัย

ตองการบรรยายเพือ่ใหทราบถึงจํานวนตัวอยางจําแนกตามคุณสมบัติเทาน้ัน ดังน้ัน สถิติที่เหมาะสม 

คือ คาความถ่ี (จํานวน) และคารอยละ (กลัยา วานิชยบัญชา, 2552)  
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2) ตัวแปรดานระดับความคิดเห็น ไดแก การสือ่สารเพือ่การประชาสัมพันธ ภาพลักษณที่ดี

ของวัดในเขตพระโขนง-บางนากรุงเทพมหานคร และการมสีวนรวมของสาธุชนตอกิจกรรมทางศาสนา

เพื่อชุมชนในเขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพมหานคร เปนขอมูลที่ใชมาตรวัดอันตรภาคเน่ืองจากผูวิจัย

ไดกําหนดคาคะแนนใหแตละระดับ และผูวิจัยตองการทราบจํานวนตัวอยาง และคาเฉลี่ยคะแนนของ

แตละระดับความคิดเห็นของตัวอยาง สถิติที่ใชจงึไดแก คาความถ่ี คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (กัลยา วานิชยบัญชา, 2552)  

 สถิติเชิงอางอิงผูวิจัยไดใชสถิติเชิงอางอิง สําหรบัการอธิบายผลการศึกษาของตัวอยางในเรื่อง

ตอไปน้ี   

1) การวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธในลกัษณะของการสงผลตอกันระหวางตัวแปร

อิสระ ไดแก การสื่อสารเพื่อการประชาสมัพันธ ซึ่งใชมาตรวัดอันตรภาคกับตัวแปรตามหน่ึงตัวคือ 

ภาพลักษณที่ดีของวัดในเขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพมหานคร  ซึ่งใชมาตรวัดอันตรภาค และเพือ่

ทดสอบถึงความแตกตางที่ตัวแปรอสิระดังกลาวแตละตัวมีตอตัวแปรตาม ดังน้ันสถิติที่ใชคือการ

วิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2552)  

2) การวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธในลกัษณะของการสงผลตอกันระหวางตัวแปร

อิสระ ไดแก การสื่อสารเพื่อการประชาสมัพันธ ซึ่งใชมาตรวัดอันตรภาคกับตัวแปรตามหน่ึงตัวคือ  

การมสีวนรวมของสาธุชนตอกิจกรรมทางศาสนาเพือ่ชุมชนในเขตพระโขนง-บางนา กรงุเทพมหานคร  

ซึ่งใชมาตรวัดอันตรภาค และเพื่อทดสอบถึงความแตกตางทีตั่วแปรอิสระดังกลาวแตละตัวมีตอตัวแปร

ตาม ดังน้ันสถิติที่ใชคือการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) (กัลยา วานิชยบัญชา, 

2552) 

 

 



บทท่ี 4 

การวิเคราะหขอมูล 

 

บทน้ีเปนการวิเคราะหขอมลูเพื่อการอธิบายและการทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวของกับตัวแปร

แตละตัว ซึ่งขอมลูดังกลาวผูวิจัยไดเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามที่มีคําตอบครบถวนสมบรูณ จํานวน

ทั้งสิ้น 400 ชุด  ผลการวิเคราะหแบงออกเปน 5 สวนประกอบดวย 

 สวนที่ 1 เปนขอมลูทั่วไป (คุณสมบัติของผูตอบแบบสอบถามและความคิดเห็นเบือ้งตน) 

 สวนที่ 2 เปนขอมลูเกี่ยวกบัการสื่อสารประชาสัมพันธ 

 สวนที่ 3 เปนขอมลูเกี่ยวกบัภาพลักษณของวัดในเขตพระโขนง-บางนา กรงุเทพมหานคร 

 สวนที่ 4 เปนขอมลูเกี่ยวกบัการมีสวนรวมของสาธุชนตอกิจกรรมทางศาสนาเพือ่ชุมชน 

 สวนที่ 5  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

  

สัญลักษณทางสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 การเสนอผลการวิจัยครั้งน้ี ไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี     

 N    แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size)     

 X̄  แทน คาเฉลี่ย (Mean)     

 S.D.    แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)     

 t    แทน คาที่ใชพิจารณา t-Distribution     

 Y    แทน คาสมการพยากรณที่แทนคาในรูปคะแนนดิบ     

 R    แทน คาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธพหุคูณ     

 R2    แทน กําลังสองของคาสมัประสทิธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ     

 Adjust R2  แทน กําลังสองของคาสมัประสทิธ์ิสหสัมพันธพหุคูณที่ปรับแลว       

 Sig.    แทน คานัยสําคัญทางสถิติจากการคํานวณ (Significant Value)      

 *    แทน มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 

4.1 สวนท่ี 1: ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 การวิเคราะหขอมลูสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายไดและการติดตามขาวสารเกี่ยวกับกจิกรรมที่ทางวัดจัดข้ึน 
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ตารางที่ 4.1: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ  

 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 

หญิง 

209 

191 

52.30 

47.80 

รวม 400 100.00 

 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.1 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย 

จํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 52.30 และเพศหญิง จํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 47.80  

 

ตารางที่ 4.2: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ  

 

อาย ุ จํานวน รอยละ 

20 – 30 ป 

31 – 40 ป 

41 – 50 ป 

มากกวา 50 ป 

124 

221 

40 

15 

31.00 

55.30 

10.00 

3.70 

รวม 400 100.00 

 

 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.2 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญอายุ 31 – 40 ป 

จํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 55.30 รองลงมาคือ อายุ 20 – 30 ป จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 

31.00 อายุ 41 – 50 ป จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.00 มากกวา 50 ป จํานวน 15 คน คิดเปน

รอยละ 3.70 
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ตารางที่ 4.3: จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี

ปริญญาโท 

สูงกวาปริญญาโท 

193 

182 

25 

0 

48.30 

45.50 

6.30 

0 

รวม 400 100.00 

 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.3 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมรีะดับการศึกษา

ตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 48.30 รองลงมาคือปริญญาตรี จํานวน 182 คน 

คิดเปนรอยละ 45.50 ระดับการศึกษาปริญญาโท จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.30 

 

ตารางที่ 4.4: จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามอาชีพ 

 

อาชีพ จํานวน รอยละ 

ขาราชการ 

พนักงานเอกชน 

พนักงานรฐัวิสาหกิจ 

แมบาน/ พอบาน 

เกษียณอายุ 

ธุรกิจสวนตัว 

อื่น ๆ 

82 

130 

82 

23 

10 

72 

1 

20.50 

32.50 

20.50 

5.80 

2.50 

18.00 

0.20 

รวม 400 100.00 

 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.4 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพ 

พนักงานเอกชน จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 32.50 รองลงมาคือ ขาราชการ จํานวน 82 คน  

คิดเปนรอยละ 20.50 และพนักงานรัฐวิสาหกจิ จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.50 ธุรกิจสวนตัว 

จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18.00 เกษียณอายุ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.50 อื่น ๆ จํานวน 

1 คน คิดเปนรอยละ 0.20 
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ตารางที่ 4.5: จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามรายได 

 

รายได จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวา 15,000 บาท 

15,001 – 20,000 บาท 

20,001 – 30,000 บาท 

30,001 – 40,000 บาท 

40,001 – 50,000 บาท 

มากกวา 50,000 บาท 

156 

180 

32 

9 

13 

10 

39.00 

45.00 

8.00 

2.30 

3.30 

2.50 

รวม 400 100.00 

 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.5 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมรีายไดเฉลี่ย 

15,001-20,000 บาท จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 45 รองลงมาคือ ตํ่ากวา 15,000 บาท จํานวน 

156 คน คิดเปนรอยละ 39.00 20,001-30,000 บาท จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.00 40,001-

50,000 บาท จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.30 มากกวา 50,000 บาท จํานวน 10 คน คิดเปน 

รอยละ 2.50 30,001-40,000 บาท จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.30 

 

ตารางที่ 4.6: จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจากการติดตามขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางวัด 

 

การติดตามขาวสาร จํานวน รอยละ 

ติดตามตลอดเวลา 

ติดตามเปนครัง้คราว 

ไมเคยติดตามเลย 

73 

287 

40 

18.20 

71.80 

10.00 

รวม 400 100.00 

 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.6 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญติดตามขาวสาร

เปนครัง้คราว จํานวน 287 คน คิดเปนรอยละ 71.80 ติดตามขาวสารตลอดเวลา จํานวน 73 คน  

คิดเปนรอยละ 18.20 ไมเคยติดตามเลย จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.00 
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4.2 สวนท่ี 2: การสื่อสารเพ่ือการปะชาสัมพันธ 

 การวิเคราะหการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธประกอบดวย ประเภทของสือ่ (ชองทาง) 

กิจกรรมการประชาสัมพันธ และการรบัรูเกี่ยวกบัขาวสาร 

 

ตารางที่ 4.7: คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความถ่ีในการใชของสื่อประเภทตาง ๆ ในการ

ติดตามขาวสารการประชาสัมพนัธของวัด ประเภทของสือ่ (ชองทาง) 

 

ประเภทของสื่อ (ชองทาง) X̄ S.D. ระดับความคิดเห็น 

อินเทอรเน็ต 

วิทยุ 

หนังสือพิมพ 

โทรทัศน 

บุคคลทีรู่จักคุนเคย 

กิจกรรมตาง ๆ ที่ทางวัดจัดข้ึน 

4.34 

3.92 

4.29 

4.07 

4.25 

4.23 

0.92 

0.71 

0.87 

0.73 

0.81 

0.80 

มากที่สุด 

มาก 

มากที่สุด 

มาก 

มากที่สุด 

มาก 

รวม 4.18 0.87 มาก 

 

ผลการศึกษาตามตารางที ่4.7 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมกีารใชสื่อ (ชองทาง)  

ในการติดตามขาวสารการประชาสมัพันธของวัดโดยรวมในระดับมาก (X̄=4.18, S.D.=0.87) 

 เมื่อพจิารณาประเภทของสื่อ (ชองทาง) ทีผู่ตอบแบบสอบถามใชในการติดตามขาวสาร

ประชาสมัพันธแลวพบวาผูตอบแบบสอบถามใชบอยมากที่สดุ ไดแก อินเทอรเน็ต (X̄=4.34, 

S.D.=0.92) ตามดวยหนังสือพมิพ (X̄=4.29, S.D.=0.87)ตามดวยบุคคลที่รูจักคุนเคย (X̄=4.25, 

S.D.=0.81)และกิจกรรมตาง ๆ ทีท่างวัดจัดข้ึน (X̄=4.23, S.D.=0.80) เมื่อพิจารณาประเภทของสื่อ

(ชองทาง) ที่ผูตอบแบบสอบถามใชในการติดตามขาวสารประชาสัมพันธแลวพบวาผูตอบแบบสอบถาม

ใชบอยมาก ไดแก โทรทัศน (X̄=4.07, S.D.=0.73) และวิทยุ (X̄=3.92, S.D.=0.71) 
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ตารางที่ 4.8: คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานความถ่ีในการติดตามขาวสารกิจกรรมการประชาสมัพันธ

ที่พบบอย 

 

กิจกรรมการประชาสัมพันธท่ีพบบอย 

จากการติดตามขาวสาร 
X̄ S.D. ความบอย 

กิจกรรมทางการศึกษา 

กิจกรรมวิปสสนา กัมมัฏฐาน 

กิจกรรมเกี่ยวกบัพิธีทางพระพทุธศาสนา 

กิจกรรมงานบญุกุศล 

กิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

กิจกรรมอบรมพฒันาอาชีพ 

กิจกรรมดานสาธารณสุขรวมกบัสถานพยาบาล 

4.24 

4.05 

4.22 

4.21 

4.29 

3.98 

4.01 

0.80 

0.76 

0.78 

0.77 

0.80 

0.70 

0.78 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

มาก 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

รวม 4.14 0.89 มาก 

 

ผลการศึกษาตามตารางที ่4.8 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมกีารติดตามกจิกรรมการ

ประชาสมัพันธที่พบบอยจากการติดตามขาวสารของวัดโดยรวมในระดับมาก (X̄=4.14, S.D.=0.89) 

 เมื่อพจิารณากจิกรรมการประชาสัมพันธที่พบบอยจากการติดตามขาวสารแลวพบวาผูตอบ

แบบสอบถามมกีารติดตามกิจกรรมการประชาสัมพันธในระดับมากทีสุ่ด ไดแก กิจกรรมงานประเพณี

และวัฒนธรรมทองถ่ิน (X̄=4.29, S.D.=0.80) ตามดวยกิจกรรมทางการศึกษา (X̄=4.24, S.D.=0.80) 

ตามดวยกิจกรรมเกี่ยวกับพิธีทางพระพทุธศาสนา (X̄=4.22, S.D.=0.78) ตามดวยกิจกรรมงานบญุ

กุศล (X̄=4.21, S.D.=0.77) เมื่อพิจารณากิจกรรมการประชาสัมพันธที่พบบอยจากการติดตาม

ขาวสารแลวพบวาผูตอบแบบสอบถามมกีารติดตามกิจกรรมการประชาสมัพันธในระดับมากไดแก 

กิจกรรมวิปสสนา กัมมัฏฐาน (X̄=4.05, S.D.=0.76) ตามดวยกจิกรรมดานสาธารณสุขรวมกบั

สถานพยาบาล (X̄=4.01, S.D.=0.78) ตามดวยกิจกรรมอบรมพัฒนาอาชีพ (X̄=3.98, S.D.=0.70) 
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ตารางที่ 4.9: คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการรับรูเกีย่วกับขาวสารการประชาสัมพันธ 
 

การรับรูเก่ียวกับขาวสารการประชาสัมพันธ X̄ S.D. 
ระดับการ 

รับรู 

วัดมีการสือ่สารการประชาสัมพันธสม่ําเสมอ 

วัดมีการสือ่สารประชาสัมพันธผานชองทางทีห่ลากหลาย 

วัดมีการสือ่สารประชาสัมพันธผานชองทางออนไลน 

ขาวสารที่เผยแพรไดรับความรูทางพระพทุธศาสนา 

ขาวสารที่เผยแพรทําใหทราบวาวัดมสีวนรวมกบัสงัคมและชุมชน 

4.11 

3.97 

4.05 

3.97 

4.10 

0.84 

0.83 

0.89 

0.77 

0.89 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.04 0.88 มาก 

 

 ผลการศึกษาตารางที่ 4.9 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมกีารรับรูเกี่ยวกับขาวสารการ

ประชาสมัพันธโดยรวมระดับมาก (X̄=4.04, S.D.=0.88) 

 เมื่อพจิารณาการรบัรูเกี่ยวกับขาวสารการประชาสัมพันธแลวพบวาผูตอบแบบสอบถามมีการ

รับรูขาวสารการประชาสมัพันธในระดับมาก ไดแก วัดมีการสื่อสารการประชาสัมพันธอยางสม่ําเสมอ 

(X̄=4.11, S.D.=0.84) ตามดวยขาวสารที่เผยแพรทําใหทราบวาวัดมีสวนรวมกับสังคมและชุมชน  

(X̄=4.10, S.D.=0.89) ตามดวยวัดมีการสื่อสารประชาสัมพันธผานทางชองทางออนไลน (X̄=4.05, 

S.D.=0.89) ตามดวยวัดมีการสื่อสารประชาสมัพันธผานชองทางทีห่ลากหลาย (X̄=3.97, S.D.=0.83) 

และขาวสารที่เผยแพรไดรบัความรูทางพระพุทธศาสนา (X̄=3.97, S.D.=0.77) 

 

ตารางที่ 4.10: คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการรับรูภาพลักษณของวัดในเขตพระโขนง-บางนา

กรุงเทพมหานคร 

 

ภาพลักษณของวัดในเขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพมหานคร X̄ S.D. 
ระดับการ 

รับรู 

วัดมีสวนรวมในการจัดกจิกรรมรวมกบัชุมชนอยางสม่ําเสมอ 

วัดมีความเครงครัดในการควบคุมดูแลใหพระสงฆปฏิบัติตาม 

พระธรรมวินัย 

วัดมีการจัดสภาพแวดลอมใหสะอาดถูกสุขอนามัย 

4.09 

4.12 

 

4.17 

0.71 

0.80 

 

0.87 

มาก 

มาก 

 

มาก 

(ตารางมตีอ) 
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ตารางที่ 4.10 (ตอ): คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการรบัรูภาพลักษณของวัดในเขตพระโขนง- 

บางนากรุงเทพมหานคร 

 

ภาพลักษณของวัดในเขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพมหานคร X̄ S.D. 
ระดับการ 

รับรู 

วัดมีการจัดสอนหนังสือและสนับสนุนงานดานการศึกษา 

วัดมีการจัดกจิกรรมตาง ๆ เพื่อเผยแพรพระพทุธศาสนาอยาง

ตอเน่ือง 

วัดมีการรกัษาความปลอดภัยของผูทีเ่ขามาในวัด 

3.89 

4.06 

 

4.01 

0.73 

0.78 

 

1.03 

มาก 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.05 0.85 มาก 

 

 ผลการศึกษาตารางที่ 4.10 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมกีารรับรูถึงภาพลักษณของ

วัดในเขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพมหานครโดยรวมระดับมาก (X̄=4.05, S.D.=0.85) 

 เมื่อพจิารณาภาพลกัษณของวัดในเขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพมหานครแลวพบวาผูตอบ

แบบสอบถามคํานึงถึงภาพลักษณของวัดในเขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพมหานคร ในระดับมากไดแก 

วัดมีการจัดสภาพแวดลอมใหถูกสขุอนามัย (X̄=4.17, S.D.=0.87) ตามดวยวัดมีความเครงครัดในการ

ควบคุมดูแลใหพระสงฆปฏิบัติตามพระธรรมวินัย (X̄=4.12, S.D.=0.80) ตามดวยวัดมีสวนรวมในการ

จัดกิจกรรมรวมกับชุมชนอยางสม่ําเสมอ (X̄=4.09, S.D.=0.71) ตามดวยวัดมีการจัดกจิกรรมตาง ๆ

เพื่อเผยแพรพระพุทธศาสนาอยางตอเน่ือง (X̄=4.06, S.D.=0.78) ตามดวยวัดมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ

เพื่อเผยแพรพระพุทธศาสนาอยางตอเน่ือง (X̄=4.01, S.D.=1.03) และวัดมีการจัดสอนหนังสือและ

สนับสนุนงานดานการศึกษา (X̄=3.89, S.D.=0.73) 
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ตารางที่ 4.11: คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการมีสวนรวมของสาธุชนตอกิจกรรมทางศาสนา 

เพื่อชุมชน 

 

การมีสวนรวมของสาธุชนตอกิจกรรมทางศาสนาเพ่ือชุมชน X̄ S.D. 
ระดับความ 

คิดเห็น 

ความยินดีที่ไดเขารวมกิจกรรมเพื่อใหกิจกรรมของวัดสําเรจ็ลุลวง 

การไดเขารวมกจิกรรมของวัดอยางสม่ําเสมอ 

ความรูสึกสบายใจหลังจากไดเขารวมกิจกรรม 

ความเต็มใจทีจ่ะสงขาวสารของวัดใหผูอื่นรบัทราบ 

ความภูมิใจที่ไดแนะนําและจงูใจผูอื่นไดเขากจิกรรมของวัด 

4.28 

4.05 

4.19 

4.08 

4.17 

0.80 

0.73 

0.84 

0.87 

0.80 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

ความเช่ือวาการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมของวัดทําใหทาน

บําเพ็ญประโยชนเพื่อคนอื่น 
4.12 0.83 มาก 

การมสีวนรวมในการจัดทํากิจกรรมของวัดไมเปนภาระกบัการทํา

กิจกรรมของทาน 
4.23 0.87 มาก 

รวม 4.16 0.91 มาก 

 

 ผลการศึกษาตารางที่ 4.11 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมกีารการมสีวนรวมของ

สาธุชนตอกิจกรรมทางศาสนาเพื่อชุมชนโดยรวมระดับมาก (X̄=4.16, S.D.=0.91) 

 เมื่อพจิารณาการมสีวนรวมของสาธุชนตอกิจกรรมทางศาสนาเพื่อชุมชนแลวพบวาผูตอบ

แบบสอบถามคํานึงถึงการมีสวนรวมของสาธุชนตอกจิกรรมทางศาสนาเพื่อชุมชนในระดับมากทีสุ่ด

ไดแกทานยินดีที่ไดเขารวมกจิกรรมเพื่อใหกิจกรรมของวัดสําเรจ็ลลุวง (X̄=4.28, S.D.=0.80) ตาม 

ดวยทานคิดวาการมีสวนรวมในการจัดทํากิจกรรมของวัดไมเปนภาระกบัการทํากิจกรรมของทาน  

(X̄=4.23, S.D.=0.87) เมื่อพจิารณาการมสีวนรวมของสาธุชนตอกิจกรรมทางศาสนาเพื่อชุมชนแลว

พบวาผูตอบแบบสอบถามคํานึงถึงการมสีวนรวมของสาธุชนตอกิจกรรมทางศาสนาเพื่อชุมชนในระดับ

มากไดแก ทานรูสกึสบายใจหลงัจากไดเขารวมกจิกรรม (X̄=4.19, S.D.=0.84) ตามดวยทานภูมิใจที่ได

แนะนําและจงูใจผูอื่นไดเขากจิกรรมของวัด (X̄=4.17, S.D.=0.80) ตามดวยทานเช่ือวาการมสีวนรวม

ในการทํากจิกรรมของวัดทําใหทานบําเพญ็ประโยชนเพื่อคนอื่น (X̄=4.12, S.D.=0.83) ตามดวยทาน

เต็มใจทีจ่ะสงขาวสารของวัดใหผูอื่นรับทราบ (X̄=4.08, S.D.=0.87) ตามดวยทานไดเขารวมกิจกรรม

ของวัดอยางสม่ําเสมอ (X̄=4.05, S.D.=0.73) 
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4.3 การวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐาน 

 

ตารางที่ 4.12: ตารางแสดงอิทธิพลระหวางการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธทีม่ีตอภาพลกัษณของ 

วัดในเขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพมหานคร   

  

ตัวแปรอิสระ: การสือ่สารเพ่ือการประชาสัมพันธ B Beta t Sig. 

ประเภทของสื่อ (ชองทาง) กิจกรรมการประชาสัมพันธ -.072 -.072 -1.508 .132 

การติดตามขาวสาร กิจกรรมการประชาสัมพันธที่พบบอย .429 .407 6.859 .000* 

การรับรูเกี่ยวกับขาวสารการประชาสัมพันธ .465 .513 10.267 .000* 

Adjusted R2 = .676 , F = 278.100 , P*<0.05     

ตัวแปรตาม คือ ภาพลักษณของวัดในเขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพมหานคร 

 

 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.12 แสดงใหเห็นวาการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ สงผลตอ

ภาพลักษณของวัดในเขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 67.6 อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 นอกจากน้ีเมื่อพจิารณาการสื่อสารเพือ่การประชาสมัพันธเปนรายประเภท

พบวาการรับรูเกี่ยวกบัขาวสารการประชาสมัพันธ และการติดตามขาวสาร กิจกรรมการ

ประชาสมัพันธที่พบบอยสงผลตอภาพลักษณที่ดีของวัดในเขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพมหานคร 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 โดยที่การรับรูเกี่ยวกบัขาวสารการประชาสัมพันธสงผลตอ

ภาพลักษณของวัดในเขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพมหานครมากทีสุ่ด 

  

ตารางที่ 4.13: ตารางแสดงอิทธิพลระหวาง การสื่อสารเพื่อการประชาสมัพันธที่มีตอการมสีวนรวม           

ของสาธุชนตอกิจกรรมทางศาสนาเพื่อชุมชนในเขตพระโขนง-บางนา กรงุเทพมหานคร  

 

ตัวแปรอิสระ: การสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ B Beta t Sig. 

ประเภทของสื่อ (ชองทาง) กิจกรรมการประชาสัมพันธ -.059 -.056 -1.060 .290 

การติดตามขาวสาร กิจกรรมการประชาสัมพนัธที่พบบอย .452 .408 6.237 .000* 

การรับรูเกี่ยวกับขาวสารการประชาสัมพันธ .433 .455 8.245 .000* 

Adjusted R2 = .606 , F = 205.149 , P*<0.05     

ตัวแปรตาม คือ การมสีวนรวมของสาธุชนตอกิจกรรมทางศาสนาเพื่อชุมชนในเขตพระโขนง-บางนา 

                    กรุงเทพมหานคร 
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ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.13 แสดงใหเห็นวาการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธสงผลตอ

การมสีวนรวมของสาธุชนตอกิจกรรมทางศาสนาเพือ่ชุมชนในเขตพระโขนง-บางนา กรงุเทพมหานคร

คิดเปนรอยละ 60.6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 นอกจากน้ีเมื่อพจิารณาการสื่อสารเพื่อ

การประชาสมัพันธเปนรายประเภทพบวา การรับรูเกี่ยวกบัขาวสารการประชาสัมพันธและการติดตาม

ขาวสาร กิจกรรมการประชาสัมพันธทีพ่บบอยสงผลตอกจิกรรมทางศาสนาเพื่อชุมชนในเขตพระโขนง-

บางนา กรงุเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 โดยที่การรบัรูเกี่ยวกับขาวสารการ

ประชาสมัพันธสงผลตอกจิกรรมทางศาสนาเพื่อชุมชนในเขตพระโขนง-บางนา กรงุเทพมหานคร 

มากที่สุด 

  

4.4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ สงผลตอภาพลักษณของวัดในเขต 

พระโขนง-บางนา กรงุเทพมหานคร  

  สมมติฐานที่ 1.1 การสื่อสารเพื่อการประชาสมัพันธ ไดแก ประเภทของสื่อการ

ประชาสมัพันธ สงผลตอภาพลักษณของวัดในเขตพระโขนง-บางนา กรงุเทพมหานคร 

  สมมติฐานที่ 1.2 การสื่อสารเพื่อการประชาสมัพันธ ไดแก ประเภทของการติดตาม

ขาวสาร สงผลตอภาพลักษณของวัดในเขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพมหานคร 

  สมมติฐานที่ 1.3 การสื่อสารเพื่อการประชาสมัพันธ ไดแก ประเภทของการรับรู

เกี่ยวกับขาวสาร สงผลตอภาพลักษณของวัดในเขตพระโขนง-บางนา กรงุเทพมหานคร 

 สมมติฐานท่ี 2 การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ สงผลตอการมสีวนรวมของสาธุชนตอ

กิจกรรมทางศาสนาเพื่อชุมชนในเขตพระโขนง-บางนา กรงุเทพมหานคร  

  สมมติฐานที่ 2.1 การสื่อสารเพื่อการประชาสมัพันธ ไดแก ประเภทของสื่อการ

ประชาสมัพันธ สงผลตอการมีสวนรวมของสาธุชนตอกิจกรรมทางศาสนาเพื่อชุมชนในเขตพระโขนง-

บางนา กรงุเทพมหานคร 

  สมมติฐานที่ 2.2 การสื่อสารเพื่อการประชาสมัพันธ ไดแก ประเภทของการติดตาม

ขาวสาร สงผลตอการมีสวนรวมของสาธุชนตอกจิกรรมทางศาสนาเพื่อชุมชนในเขตพระโขนง-บางนา 

กรุงเทพมหานคร 

  สมมติฐานที่ 2.3 การสื่อสารเพื่อการประชาสมัพันธ ไดแก ประเภทของการรับรู

เกี่ยวกับขาวสาร สงผลตอการมีสวนรวมของสาธุชนตอกิจกรรมทางศาสนาเพื่อชุมชนในเขตพระโขนง-

บางนา กรงุเทพมหานคร 
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ตารางที่ 4.14: สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐาน  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ 

สงผลตอภาพลักษณของวัดในเขตพระโขนง- 

บางนา กรงุเทพมหานคร  

สอดคลอง 

สมมติฐานที่ 1.1 การสื่อสารเพื่อการ

ประชาสมัพันธ ไดแกประเภทของสื่อการ

ประชาสมัพันธ สงผลตอภาพลักษณของวัดใน 

เขตพระโขนง-บางนา กรงุเทพมหานคร 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 1.2 การสื่อสารเพื่อการ

ประชาสมัพันธ ไดแกประเภทของการติดตาม

ขาวสาร สงผลตอภาพลักษณของวัดในเขต 

พระโขนง-บางนา กรงุเทพมหานคร 

สอดคลอง 

สมมติฐานที่ 1.3 การสื่อสารเพื่อการ

ประชาสมัพันธ ไดแกประเภทของการรบัรู

เกี่ยวกับขาวสาร สงผลตอภาพลักษณของวัด 

ในเขตพระโขนง-บางนา กรงุเทพมหานคร 

สอดคลอง 

สมมติฐานท่ี 2 การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ 

สงผลตอการมสีวนรวมของสาธุชนตอกจิกรรมทาง

ศาสนาเพื่อชุมชนในเขตพระโขนง-บางนา

กรุงเทพมหานคร  

สอดคลอง 

สมมติฐานที่ 2.1 การสื่อสารเพื่อการ

ประชาสมัพันธ ไดแกประเภทของสื่อการ

ประชาสมัพันธ สงผลตอการมีสวนรวมของ 

สาธุชนตอกิจกรรมทางศาสนาเพื่อชุมชนใน 

เขตพระโขนง-บางนา กรงุเทพมหานคร 

ปฏิเสธ 

(ตารางมตีอ) 
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ตารางที่ 4.14 (ตอ): สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐาน  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2.2 การสื่อสารเพื่อการ

ประชาสมัพันธ ไดแกประเภทของการติดตาม

ขาวสาร สงผลตอการมีสวนรวมของสาธุชน 

ตอกิจกรรมทางศาสนาเพื่อชุมชนในเขต 

พระโขนง-บางนา กรงุเทพมหานคร 

สอดคลอง 

สมมติฐานที่ 2.3 การสื่อสารเพื่อการ

ประชาสมัพันธ ไดแกประเภทของการรบัรู

เกี่ยวกับขาวสาร สงผลตอการมีสวนรวมของ

สาธุชนตอกิจกรรมทางศาสนาเพื่อชุมชนใน 

เขตพระโขนง-บางนา กรงุเทพมหานคร 

สอดคลอง 

  

ผลการทอดสอบสมมติฐานตามตารางที่ 4.14 สรปุไดวา ผลการศึกษาทีส่อดคลองกับ

สมมติฐาน คือ สมมติฐานที่ 1, สมมติฐานที่ 1.2, สมมติฐานที่ 1.3, สมมติฐานที่ 2, สมมติฐานที่ 2.2 

และสมมติฐานที่ 2.3 

ในทางตรงกันขามผลการศึกษาที่ไมสอดคลองกับสมมติฐาน คือ สมมติฐานที่ 1.1  

และสมมติฐานที่ 2.1 

 

 



บทท่ี 5 

สรุป และอภิปรายผล 

 

บทน้ีเปนการสรุปผลการศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐาน การอภิปรายผลของการศึกษา

เปรียบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของทีผู่วิจยัไดทําการสบืคนและนําเสนอไวใน 

บทที่ 2 การนําผลการศึกษาไปใชในทางปฏิบัติและขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครัง้ตอไป 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา    

ผลการศึกษาดานคุณสมบัติของผูตอบแบบสอบถาม และผลสรปุตามวัตถุประสงคมีดังน้ี 

1) ผลสรปุขอมลูดานคุณสมบัติของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลสรปุไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีชวงอายุ 31 - 40 ป มีระดับ

การศึกษาตํ่ากวาปรญิญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทอกชน มีรายได 15,001 – 20,000 บาท 

และมีการติดตามขาวสารเปนครั้งคราว  

 2) ผลสรปุผลสรุปตามวัตถุประสงค ไดผลสรุปดังน้ี  

  2.1) การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธไมสงผลตอภาพลักษณที่ดีของวัดในเขต 

พระโขนง-บางนา กรงุเทพมหานคร  

  2.2) การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธไมสงผลตอการมสีวนรวมของสาธุชนตอ

กิจกรรมทางศาสนาเพื่อชุมชนในเขตพระโขนง-บางนา กรงุเทพมหานคร  

  2.3) การติดตามขาวสาร กจิกรรมการประชาสมัพันธที่พบบอย สงผลตอภาพลักษณ

ที่ดีของวัดในเขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพมหานคร  

  2.4) การติดตามขาวสาร กจิกรรมการประชาสมัพันธที่พบบอย สงผลตอการมสีวน

รวมของสาธุชนตอกิจกรรมทางศาสนาเพื่อชุมชนในเขตพระโขนง-บางนา กรงุเทพมหานคร  

  2.5) การรบัรูเกี่ยวกับขาวสารการประชาสัมพันธ สงผลตอภาพลักษณที่ดีของวัดใน

เขตพระโขนง-บางนา กรงุเทพมหานคร   

  2.6) การรบัรูเกี่ยวกับขาวสารการประชาสัมพันธ สงผลตอการมีสวนรวมของสาธุชน

ตอกิจกรรมทางศาสนาเพื่อชุมชนในเขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพมหานคร  

 

5.2 การอภิปรายผล 

 1) จากการวิเคราะหการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธสงผลตอภาพลักษณของวัดในเขต 

พระโขนง-บางนา กรงุเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา การสื่อสารเพื่อการประชาสมัพันธไดสงผล 

ตอภาพลักษณของวัดในเขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเปนเพราะการสือ่สารเพือ่การ
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ประชาสมัพันธทําใหสาธุชน อุบาสก อบุาสิกา ไดทราบถึงขาวสารทางพระพุทธศาสนาผานทางชองทาง

ตาง ๆ อาทิ ทางพระภิกษุสงฆโดยตรง หรือเว็บไซตทางวัด ทําใหไดรับความรูและขาวสาร ผูรับขาวสาร

ยังสามารถใชประโยชนจากขอมลูขาวสารที่ใชในการประชาสัมพันธตอไปไดอีกการสื่อสารยังเปนการ

เผยแพรความคิดและสิง่ที่กําลังจะทําทําใหผูรบัขาวสารเกิดความสนใจ ไดรับทราบถึงการจัดกจิกรรม

ตาง ๆ เชนการอบรมพัฒนาอาชีพ กิจกรรมสาธารณสุขกบัสถานพยาบาล ซึ่งเปนสิ่งที่ทางวัดในเขต

พระโขนง-บางนา กรงุเทพมหานคร ไดจัดข้ึนอยูเปนประจํา ทั้งน้ียังเปนการสรางความสัมพันธระหวาง

คณะสงฆ หรอืทางวัดกบัอุบาสก อุบาสิกา สาธุชน ผูทีเ่ขามารวมทําบญุกจิกรรมกบัทางวัด มุงหวังให

ผูรบัฟงไดมทีัศนคติที่ดีไดเกิดการสรางความนาเช่ือถือ ปลุกจิตศรัทธา สรางความเช่ือมั่นเปนการสราง

ภาพลักษณที่ดีของวัดซึ่งสอดคลองกบัแนวคิดของ กมลรัฐ อนิทรทศัน และพรทพิย เย็นจะบก (2550) 

ไดกลาวถึงการสื่อสารวาการสื่อสารเพื่อใหผูรับขาวสารหรือกลุมเปาหมายเขาใจ เห็นดวยคลอยตามทํา

ใหเกิดการจดจําและประทับใจ การสื่อสารคือกระบวนการทีเ่กิดข้ึนเพื่อใหเกิดความเขาใจซึง่กันและ 

กันระหวางผูสงสารและผูรบัขาวสาร การสื่อสารเปนการเช่ือมคนใหอยูรวมกัน ใหคิดเหมือนกัน และ

ปฏิบัติเหมือนกัน ลดความไมแนใจ สรางความเช่ือมัน่ และลดความเสี่ยงการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหน่ึง 

ลดความแตกตางทางดานความคิด การรับรู ทัศคติ มุมมอง การแสดงออก ความเช่ือ ฯลฯ คือมุงใหมี

ความคลายคลึงกัน ตลอดจนมกีารแสดงออกใหเหมอืนกัน นอกจากน้ีผลการศึกษายังมีความสอดคลอง

กับงานวิจัยของ รามลิ ชณุหบดี (2554) ที่อธิบายสรุปวาการรับรูการสื่อสารดานการตลาดจากสื่อ

โฆษณาในทุกประเภท สามารถสงผลตอภาพลกัษณของรถยนต มิตซูบิชิ แลนเซอร อีเอ็กซทางดาน

ราคารถยนต ภาพลักษณของรถยนตผานกิจกรรมทางการตลาด ผานทางการสงเสริมการขาย ผาน

กิจกรรมการตลาด 

 2) จากการวิเคราะหการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธสงผลตอการมสีวนรวมของสาธุชน 

ตอกิจกรรมทางศาสนาเพื่อชุมชนในเขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา  

การสือ่สารเพือ่การประชาสัมพันธไดสงผลตอการมสีวนรวมของสาธุชนตอกิจกรรมทางศาสนาเพื่อ

ชุมชนในเขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพมหานคร ทัง้น้ีเปนเพราะการประชาสัมพันธขาวสารหรือ

กิจกรรมตาง ๆ ที่ทางวัดไดจัดข้ึน เปนการแสดงความเคลื่อนไหวของกิจกรรมภายในวัด อาทิ กิจกรรม

วิปสสนากัมมัฏฐาน กิจกรรมเกี่ยวกับพิธีทางพระพุทธศาสนา เชน วันเขาพรรษา วันอัฏฐมีบูชา 

กิจกรรมงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน อาทิ ลอยกระทง สงกรานต เปนการดึงดูดความสนใจ

จากภายใน คือ อุบาสก อุบาสิกา สาธุชนที่เขามารวมทําบุญ ทํากิจกรรมที่ทางวัดไดจัดข้ึนอยูแลวได

ทราบถึงกิจกรรมทีท่างวัดกําลงัจะจัดข้ึนในครั้งตอไป ไดกลบัเขามามสีวนรวมตอกิจกรรมที่ทางวัดได

จัดข้ึนอีก ภายนอก คือ อบุาสก อุบาสิกา สาธุชนที่ไดมาเขารวมกิจกรรมกบัทางวัดไดทราบถึงขาวสาร

และมีการประชาสมัพันธตอออกไป หรือเปนการชักจงู ญาติสนิท มิตรสหาย ผูที่มีความศรทัธาใหเขา

มามีสวนรวมตอกิจกรรมทางศาสนาทีท่างวัดจัดข้ึนอยูในขณะน้ัน รวมทั้งกจิกรรมอื่น ๆ ที่ทางวัดกําลัง
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จะจัดข้ึนดวย ซึ่งสอดคลองกบัแนวคิดของ วรางคณา วัฒนาโย (2540) ไดกลาวถึงปจจัยการเขามามี

สวนรวมของประชาชน ปจจัยในตัวบุคคล ซึ่งเปนแรงผลกัดันจูงใจที่เกิดข้ึนในตัวบุคลเอง อาจเปน

ความรูสึก ความคิด ความคาดหวัง ความตองการ ความสํานึกที่มสีวนทําใหบุคคลเขารวมหรอืไมเขา

รวมกิจกรรม ปจจัยผลกัดันจากบุคคลอื่น ๆ แรงผลักดันหรือจูงใจจากบุคคลอื่นมบีทบาทในการเปน 

ผูรเิริ่ม กระตุนชักชวน อธิบายโนมนาวใหเกิดการเขามามสีวนรวม นอกจากน้ีผลการศึกษายังมีความ

สอดคลองกบั อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2544) ที่อธิบายสรปุวา การสื่อสารการมสีวนรวม และความ

พึงพอใจของประชาชนในวิทยุชุมชนจังหวัดอบุลราชธานีและระยอง ประชาชนทั้งสองจงัหวัดสามารถ

มีสวนรวมในการผลิตและดําเนินรายการทั้งยังเปนแคชนช้ันกลาง 

 

5.3 ขอเสนอแนะการนาํผลไปใช 

 วัดหรือคณะสงฆที่ดําเนินการเกี่ยวกับการสือ่สารเพือ่การประชาสัมพันธทีส่งผลตอ

ภาพลักษณของวัดในเขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพมหานคร และการมสีวนรวมของสาธุชนตอ

กิจกรรมทางศาสนาเพื่อชุมชนในเขตพระโขนง-บางนา กรงุเทพมหานคร สามารถนําผลการศึกษาไป

ใชไดดังน้ี 

 1) วัดและคณะสงฆที่ทํางานดานการประชาสัมพันธจากผลการศึกษาประชาชนใหความสนใจ

การใชสื่อออนไลนเปนอยางมาก โดยเฉพาะอินเตอรเน็ต ผูทาํการประชาสัมพันธควรทําการอัพเดท

ขาวสารอยางสม่ําเสมอบนหนาเว็บไซตอยูตลอดเวลาอาทิ วัดมีการจะจัดกิจกรรม หรอือัพเดทขาวสาร

ทางวัด หรืออพัเดทกิจกรรมทางการศึกษา หรือกจิกรรมที่มสีวนรวมกบัชุมชนทั้งน้ีการประใชสื่อ

ประชาสมัพันธยังเปนการสรางความสัมพันธระหวางวัดและสาธุชน หรือหนวยงานองคกรกับวัด  

อันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนการสรางความเขาใจอันดี

ระหวางสาธุชนกับวัด โดยการแจงนโยบาย วัตถุประสงค ภารกิจและการดําเนินงานภายในวัดให

สาธุชน อุบาสก อุบาสิกา ไดรับทราบ เพื่อใหสามารถเลือกใหความรวมมือไดอยางถูกตอง เพื่อให

ผูบริหารวัดคณะกรรมการสงฆไดทราบความคิดเห็นของสาธุชนที่เขามารวมกจิกรรมที่ทางวัดจัดข้ึน 

เพื่อจะเปนประโยชนตอการปรับปรุง พฒันา หรอืแกไขปญหาตาง ๆ ที่มีอยูไดอยางถูกตองเหมาะสม 

ยังเปนการสรางคาความนิยมชมชอบ เกิดความศรัทธาและภาพลักษณที่ดีใหเกิดข้ึนกับวัด อีกทัง้ยัง

เปนการอํานวยความสะดวกในการติดตอสื่อสารระหวางวัดกับสาธุชนทั้งภายในและภายนอกใหมี

ประสิทธิภาพ 

 2) จากการศึกษาพบวาสาธุชนรับรูกจิกรรมการประชาสัมพนัธจากการติดตามขาวสารไดมาก

น้ันคือการเขามามีสวนรวมกับกจิกรรมประเพณีทองถ่ิน อาทิ กิจกรรมในวันเขาพรรษา-ออกพรรษา 

ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต ประเพณีวันข้ึนปใหม หรือในวันสําคัญใหญตาง ๆ โดยที่ใน
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วันสําคัญเหลาน้ันสาธุชนไดใหความสนใจเปนพิเศษซึง่เปนการงายทีจ่ะกระจายขาวสารการ

ประชาสมัพันธไดงายข้ึน ผูรบัขาวสารไดนําไปเผยแพรตอ เปนการชักชวน สงเสริมใหสาธุชนทั้ง 

ภายในและภายนอกใหเขามามสีวนรวมมีบทบาทกบักจิกรรมที่ทางวัดไดจัดข้ึน อีกทัง้ยังเปนการสราง

ภาพลักษณที่ดีของวัดแสดงถึงความศรัทธาของสาธุชนทีห่ลัง่ไหลเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ 

 3) สาธุชนมีการรบัรูขาวสารการประชาสัมพันธอยางสม่ําเสมอผานทางชองทางออนไลนเปน

สวนมาก ทางผูมสีวนเกี่ยวของในการแจงขอมลูขาวสารก็ตองมีการอัพเดทขอมลูขาวสารการมสีวน

รวมกับกิจกรรมหรือเหตุการณภายในวัดอยางสม่ําเสมอ โดยมีการใหเขามาแสดงความคิดเห็น การให

เขามามีบทบาทกับกจิกรรมอีกทัง้ใหมีการดูแลคอยตอบคําถาม ขอคิด ขอเสนอแนะจากการเขามามี

สวนรวมดวย 

 4) จากผลการศึกษาสาธุชนใหความสําคัญกบัภาพลกัษณในเรือ่งของความเครงครัดในการ

ควบคุมดูแลพระสงฆใหปฏิบัติตามพระธรรมวินัย โดยภาพลกัษณน้ันเปนความคาดหวังสวนบุคคลที่

คาดหวังที่จะสามารถไววางใจได การใหความมั่นใจตอพระสงฆน้ันสามารถสรางความนาเช่ือถือใหกับ

วัดได โดยมีการจัดทํากจิกกรมรวมกันระหวางสาธุชนและพระสงฆ อาทิ การปฏิบัติธรรม เดินธุดงค 

เปนการแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่ดีสงผลถึงภาพลกัษณที่ดีของวัดและยังเปนการ

ทําใหสาธุชน เกิดความศรัทธา และเกิดการประชาสัมพันธตอ ๆ ออกไปถึงภาพลกัษณที่ดีทั้งทางวัด

และทางคณะสงฆอีกดวย 

 

5.4 ขอแนะนําในการวิจัยครัง้ตอไป 

1) ควรการศึกษาวิจัยในเขตพื้นทีอ่ื่น เชน เขตสวนหลวง เขตบางพลี เพือ่นําผลที่ไดมา

เปรียบเทียบวาสาธุชนเล็งเห็นถึงความสําคัญมากนอยตางมากนอยเพียงใด และเพือ่เปนการทราบถึง

วาสาธุชนเห็นความสําคัญกบัสือ่ประเภทไหนอยางไร 

2) จากการวิจัยทีผ่านมากลุมสาธุชนมีใหความสําคัญกบัการประชาสัมพันธประเภทสื่อ

ออนไลนเปนจํานวนมากควรการทําการวิจัยเชิงคุณภาพผานแบบสอบถามออนไลนเพื่อทีผู่ตอบแบบ

สอบอาจจะมสีวนรวมในการแสดงความเห็นเพิ่มในสวนที่ทางผูวิจัยยังไมไดทํา 

3) ควรมีการศึกษาระหวางตัวแปร การรับรูถึงภาพลักษณ สงผลตอ ตัวแปรการมสีวนรวม

ของสาธุชนตอกิจกรรมทางศาสนา เพิม่เติม เน่ืองจากไมเพียงแตการประชาสมัพันธที่จะสงผลตอการมี

สวนรวมของสาธุชน แตอาจรวมไปถึงภาพลักษณ ที่สงผลตอการมสีวนรวมของสาธุชนดวย 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง: การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธทีส่งผลตอภาพลกัษณของวัดในเขตพระโขนง-บางนา 

กรุงเทพมหานคร และการมีสวนรวมของสาธุชนตอกิจกรรมทางศาสนาเพือ่ชุมชนในเขตพระโขนง-

บางนา กรงุเทพมหานคร  

คําชี้แจง: แบบสอบถามฉบบัน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาปริญญาบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยกรงุเทพ ผูวิจัยใครขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามใหครบถวน

สมบรูณ โดยคําตอบของทานจะถูกจัดเก็บเปนความลบัและนําไปใชประโยชนในดานการศึกษาเทาน้ัน 

ทั้งน้ีผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงในการสละเวลาตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

คําชี้แจง: กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงในชองคําตอบที่ตรงกันทานมากทีสุ่ด 

สวนท่ี 1: ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (โปรดเลือกคําตอบเพียง 1 ขอเทานั้น) 

1. เพศ 

 ชาย    หญิง 

2. อาย ุ

 20 - 30   31-40   41-50   มากกวา 50 ป 

3. ระดับการศึกษา 

 ตํ่ากวาปริญญาตร ี  ปริญญาตร ี   ปริญญาโท   สูงกวาปรญิญาโท 

4. อาชีพ 

 ขาราชการ   พนักงานเอกชน  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  แมบาน/ พอบาน      

 เกษียณอายุ   ธุรกิจสวนตัว   อื่น ๆ____________________________   

5. รายไดตอเดือน (บาท) 

 ตํ่ากวา 15,000  15,001-20,000  20,001-30,000  30,001-40,000 

 40,001-50,000  มากกวา 50,000 

6. ทานไดติดตามขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมท่ีทางวัดจัดขึ้นอยางไร 

 ติดตามตลอดเวลา 

 ติดตามเปนครั้งคราว 

 ไมเคยติดตามเลย 
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คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากทีสุ่ดใน 

สวนท่ี 2: การสื่อสารเพื่อการประชาสมัพันธ 

การสือ่สารประชาสัมพันธ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ที่สุด 

(1) 

ประเภทของสื่อ (ชองทาง) ที่ทานติดตามขาวสารประชาสมัพันธของวัด 

1. อินเทอรเน็ต      

2. วิทยุ      

3. หนังสือพิมพ      

4. โทรทัศน      

5. บุคคลทีรู่จักคุนเคย      

6. กิจกรรมตาง ๆ ที่ทางวัดจัดข้ึน      

กิจกรรมการประชาสัมพันธที่พบบอยจากการติดตามขาวสาร 

1. กิจกรรมทางการศึกษา เชน การสอน

พระพุทธศาสนาในวันหยุด 

     

2. กิจกรรมวิปสสนา กัมมัฏฐาน      

3. กิจกรรมเกี่ยวกบัพิธีทางพระพทุธศาสนา      

4. กิจกรรมงานบญุกุศล      

5. กิจกรรมงานประเพณีและวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 

     

การสือ่สารประชาสัมพันธ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ที่สุด 

(1) 

6. กิจกรรมอบรมพฒันาอาชีพ      

7. กิจกรรมดานสาธารณสุขรวมกบั

สถานพยาบาล เชน ตรวจรักษาโรคฟร,ี 

ตรวจวัดสายตา 

 

     



52 

การรบัรูเกี่ยวกับขาวสารการประชาสัมพนัธ 

1. วัดมีการสือ่สารการประชาสัมพันธอยาง

สม่ําเสมอ 

     

2. วัดมีการสือ่สารการประชาสัมพันธผาน

ชองทางทีห่ลากหลาย 

     

3. วัดมีการสือ่สารประชาสัมพันธผานชองทาง

ออนไลน 

     

4. ขาวสารที่เผยแพรทําใหไดรบัความรูทาง

พระพุทธศาสนา 

     

5. ขาวสารที่เผยแพรทําใหทราบวาวัดมสีวน

รวมกับสังคมและชุมชน 

     

 

สวนท่ี 3: ภาพลักษณของวัดในเขตพระโขนง-บางนา กรงุเทพมหานคร 

ภาพลักษณของวัดในเขตพระโขนง-บางนา 

กรุงเทพมหานคร 

ระดับการรบัรู 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ที่สุด 

(1) 

1. วัดมีสวนรวมในการจัดกจิกรรมรวมกบั

ชุมชนอยางสม่ําเสมอ 

     

2. วัดมีความเครงครัดในการควบคุมดูแลให

พระสงฆปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 

     

3. วัดมีการจัดสภาพแวดลอมใหดูสะอาดถูก

สุขอนามัย 

     

ภาพลักษณของวัดในเขตพระโขนง-บางนา 

กรุงเทพมหานคร 

ระดับการรบัรู 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ที่สุด 

(1) 

4. วัดมีการจัดสอนหนังสือและสนับสนุนงาน

ดานการศึกษา 
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5. วัดมีการจัดกจิกรรมตาง ๆ เพื่อเผยแพร

พระพุทธศาสนาอยางตอเน่ือง 

     

6. วัดมีการรกัษาความปลอดภัยของผูทีเ่ขามา

ในวัด 

     

 

สวนท่ี 4: การมีสวนรวมของสาธุชนตอกิจกรรมทางศาสนาเพื่อชุมชน 

การมสีวนรวมของสาธุชนตอกิจกรรมทางศาสนา

เพื่อชุมชน 

ระดับความคิดเห็น 

บอย

ที่สุด 

(5) 

คอนขาง

บอย 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นานๆ

ครั้ง 

(2) 

ไมเคย

เลย 

(1) 

1. ทานยินดีที่ไดเขารวมกจิกรรมเพื่อให

กิจกรรมของวัดสําเรจ็ลลุวง 

     

2. ทานเขารวมกจิกรรมของวัดอยาง

สม่ําเสมอ 

     

3. ที่รูสกึสบายใจหลงัจากไดเขารวมกจิกรรม      

4. ทานเต็มใจที่จะสงขาวสารของวัดใหผูอื่น

รับทราบ 

     

5. ทานภูมิใจที่ไดแนะนําและจูงใจผูอื่นไดเขา

กิจกรรมของวัด 

     

6. ทานเช่ือวาการมสีวนรวมในการทํา

กิจกรรมของวัดทําใหทานไดบําเพญ็

ประโยชนเพื่อคนอื่น 

     

7. ทานคิดวาการมีสวนรวมในการจัดทํา

กิจกรรมของวัดไมเปนภาระกบัการทํา

กิจกรรมของทาน 

     

 

*** ขออนุโมทนาแกอุบาสกและอบุาสิกาทุกทานในการใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม*** 
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