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การรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสยาม

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี

                                                        ณัฐวุฒิ  สิงห์หนองสวง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ การเปิดรับข่าวสารเกี่ยว

กับมหาวิทยาลัยสยาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี และเพื่อ

จัดทำาข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยาม กลุ่ม

ประชากรที่ศึกษาคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี 20 โรงเรียน 

จำานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป SPSS for Window

ผลการศึกษาพบว่าการเปิดรับข่าวสารทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรีมีการเปิดรับข่าวสารทั่วไปในระดับมาก สื่อที่มีการเปิดรับมาก

ที่สุดได้แก่ อินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ โทรทัศน์  และมีจุดมุ่งหมายในการใช้สื่อเพื่อ

ความบันเทิง และหาความรู้ควบคู่กันไป ในขณะที่ช่วงเวลาการเปิดรับข่าวสารมาก

ที่สุด (Prime Time) คือ18.01-21.00 น. เปิดรับสื่อวันละ 2-3 ชั่วโมง  

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยามเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ชัดเจนคลุมเครือ

ในสายตาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี และนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ได้รับข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยสยามจาก

อาจารย์แนะแนวมากที่สุด และรับข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสยามในปริมาณที่

น้อยมาก ส่วนข่าวสารที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยสยามส่วนใหญ่เป็นเรื่องการเปิดรับ

สมัครนักศึกษา/การโฆษณามหาวิทยาลัย

ภาพลักษณ์ที่ผู้บริหารพึงปรารถนา มีทั้งหมด 12 ภาพลักษณ์ การบริหาร

จัดการให้เกิดภาพลักษณ์ที่ผู้บริหารพึงปรารถนา คือให้แต่ละคณะสร้างเอกลักษณ์

ของตัวเอง และสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้สื่อสังคม (Social Media) 

ที่มาและความสำาคัญของปัญหา

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเอกชนมีการแข่งขันกันสูงมาก มหาวิทยาลัยบางแห่ง

ใช้งบประมาณสูงกว่า 25 ล้านบาทในการทำาโฆษณาทีวี จากจำานวนมหาวิทยาลัย

เอกชนที่มีในตลาดกว่า 140 แห่ง แต่ละรายจึงต้องทำาการตลาดเชิงรุกแย่งชิงลูกค้า

กันตรงๆ (Positioning Magazine พฤษภาคม, 2548) หนึ่งปัจจัยที่จะช่วยให้

สามารถแข่งขันได้ นั่นก็คือ “ภาพลักษณ์” ซึ่งถือได้ว่ามีส่วนสำาคัญ และเป็นปัจจัย

ที่ขาดมิได้ของทุกองค์กร เพราะภาพลักษณ์ช่วยให้องค์กรมีความได้เปรียบในการ

แข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจ ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และสุดท้ายที่

ตามมาก็คือความภักดีที่จะให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่นับวันจะมีการแข่งขันในเชิงคุณภาพทางการ

ศึกษามากขึ้น ประจักษ์หลักฐานคือการที่สถาบันการศึกษาต่างๆ ต้องมีการประเมิน

คุณภาพทางการศึกษาจากทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก อีกทั้งรัฐบาล

ได้มีนโยบายปรับเปลี่ยนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของ

รัฐ เพื่อให้มีอิสระ มีความคล่องตัว  ทั้งทางด้านการบริหารจัดการ และด้านวิชาการ 

สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จึงต้องตื่นตัวเพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว การทำาการตลาด

ทางการศึกษา จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษานำามาใช้เพิ ่ม

ศักยภาพในการแข่งขัน และยกระดับคุณภาพของตนเองให้เป็นมหาวิทยาลัย

ชั้นนำาของประเทศ  
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ภาพลักษณ์เป็นปัจจัยพื้นฐานที่องค์กรขนาดใหญ่ทุกแห่งต้องให้ความสำาคัญ

เพราะภาพลักษณ์เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์ ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างอย่าง

ยาวนานและต่อเนื่อง เพื่อให้บุคคลเก็บเป็นภาพประทับใจ จากการได้รับรู้ ได้เห็น 

ได้มีประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ แล้วเก็บสะสมไว้เป็นภาพที่ดี เป็นความรู้สึกที่ดี ดัง

นั้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจึงเปรียบเสมือนบุคลิกเฉพาะตัวขององค์กร โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งเมื่อภาพลักษณ์นั้นมีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และลึกซึ้งกับพฤติกรรม อันส่ง

ผลต่อการบริหาร การดำาเนินธุรกิจนั่นเอง (ปาริชาติ นวลฉวี, 2547)

การส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร เป็นองค์ประกอบสำาคัญประการหนึ่งที่

ได้นำามาพิจารณาเพื่อเป็นสื่อในการส่งเสริมการตลาดขององค์กรต่างๆ เนื่องจาก

ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรย่อมสร้างความประทับใจแก่บุคคลภายนอกจนก่อให้เกิด

ความเชื่อถือ ไว้วางใจ ชื่นชม ศรัทธาในองค์กร ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาจึงให้

ความสำาคัญกับภาพลักษณ์  โดยอาศัยการสื่อสารทางการตลาดเป็นเครื่องมือ เพื่อ

เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของตนเอง และผู้บริหารมีการบริหารจัดการเครื่องมือ

ที่สร้างภาพลักษณ์ให้ถูกต้องเหมาะสม วิรัช ลภิรัตนกุล (2529) กล่าวไว้ว่า หน่วย

งานหรือองค์การสถาบันใดก็ตามหากมีภาพลักษณ์เป็นไปในทางเสื่อมเสียแล้ว หน่วย

งานสถาบันนั้นย่อมไม่ได้รับความเชื่อถือหรือไว้วางใจจากประชาชน ประชาชน

อาจไม่ให้ความร่วมมือสนับสนุนหน่วยงานนั้น ในทางตรงข้ามหากหน่วยงานหรือ

องค์การสถาบันมีภาพลักษณ์ที่ดี ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนที่มีต่อหน่วย

งานสถาบันนั้นย่อมเป็นภาพที่บรรเจิดสวยสดงดงาม นั่นคือเป็นภาพของหน่วยงาน

สถาบันเป็นไปในทางที่ดี มีความน่าเชื่อถือศรัทธา สมควรไว้วางใจหรือน่าคบค้า

สมาคมด้วย”

มหาวิทยาลัยสยาม เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกของประเทศไทย 

โดยในปี พ.ศ.2508 ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งได้มีดำาริให้เปิดสถานศึกษาระดับ

อุดมศึกษาขึ้น และได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ “วิทยาลัยเทคนิค

สยาม” ในปี พ.ศ.2516 ต่อมาในปี พ.ศ.2529 ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ปรับ

สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยสยาม” ปัจจุบัน มหาวิทยาลัย
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สยามเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบันให้จัดการเรียน

การสอนได้ในทุกระดับ คือปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก วัตถุประสงค์

ในการสถาปนาสถาบันแห่งนี้คือ เพื่อสนองความต้องการของชาติในการจัดการ

ศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคล ที่เพียบพร้อมด้วยความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ มีทักษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพ และกอปรด้วยจริยธรรม (คู่มือ

นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามปี 2552-2553)

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสยามได้จัดการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ทั้งสิ้น 49 

หลักสูตร โดยแบ่งออกเป็น 10 คณะ คือ	คณะบริหารธุรกิจ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	

คณะนิติศาสตร์	 คณะศิลปศาสตร์	 คณะนิเทศศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	 คณะ

พยาบาลศาสตร์	 คณะเภสัชศาสตร์	 วิทยาลัยนานาชาติ	 และบัณฑิตวิทยาลัย ได้

ผลิตผู้สำาเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 70,000 คน อีกทั้งมีการพัฒนาวิชาการและงาน

ด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของตนเอง ซึ่งในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนมีการแข่งขันสูงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดหลักสูตรใหม่ที่เป็นที่

ต้องการของผู้เรียน หรือเพื่อเพิ่มจำานวนนักศึกษา (คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม

ปี 2552-2553)

จากข้อมูลของสำานักทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัยสยาม พบว่ามี

นักเรียนจำานวนมากที่โรงเรียนอยู่บริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยฯ เข้าศึกษาต่อ

ในมหาวิทยาลัยสยามจำานวนมาก และยังพบว่ามีนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่อยู่

บริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยฯ แต่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยามจำานวน

น้อย จึงน่าศึกษาว่าเพราะเหตุใดนักเรียนที่โรงเรียนใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยฯ จึง

มาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยามน้อยทั้งที่การเดินทางก็สะดวกกว่าไปเรียนที่อื่น 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยซึ่งเป็นพนักงานคนหนึ่งในมหาวิทยาลัยจึงมีความสนใจศึกษาว่า

ภาพลักษณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยสยามเป็นอย่างไรในทัศนะของกลุ่มเป้าหมาย

คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่มีโอกาสจะเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยามใน

อนาคต ซึ่งผู้วิจัยเลือกศึกษากลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะเป็น “ลูกค้า

ในอนาคต” ของมหาวิทยาลัยโดยศึกษาเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก
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โรงเรียนในเขตพื้นที่ฝั่งธนบุรีที่มีสถิติเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสยามมากในรอบ 

3 ปี ที่สุดจำานวน 10 โรงเรียนที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับโรงเรียนที่มีสถิติจำานวน

นักเรียนเข้ามาศึกษาน้อยจำานวน 10 โรงเรียน (ข้อมูลมาจากสำานักทะเบียนและ

วัดผล มหาวิทยาลัยสยาม 25 เมษายน 2552) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยสยามมี

การติดต่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ขอบเขตการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้  เป็นการศึกษาเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่

ฝั่งธนบุรีที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2552 แบ่งเป็นนักเรียนในโรงเรียนที่มีสถิติ

เคยเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยามจำานวนมาก 10 โรงเรียน และนักเรียนใน

โรงเรียนที่มีสถิติเคยเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยามจำานวนน้อยอีก 10 โรงเรียน 

ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยสยาม 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อทราบถึงการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสยามของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตฝั่งธนบุรี จากนักเรียนในโรงเรียนที่เคยเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยสยามจำานวนมากและจากนักเรียนในโรงเรียนที่เคยเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยสยามจำานวนน้อย 

2.เพื่อเข้าใจถึงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยามที่มีอยู่กับนักเรียนชั้นมั

ธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตฝั่งธนบุรี จากนักเรียนในโรงเรียนที่เคยเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยสยามจำานวนมาก และจากนักเรียนในโรงเรียนที่เคยเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยสยามจำานวนน้อย

3.เพื่อเข้าใจถึงผลของระดับการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสยามที่ส่งผ

ลต่อความชัดเจนของภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสยาม จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 6 ในเขตฝั่งธนบุรี

4.เพื่อจัดทำาข้อเสนอแนะในการบริหารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยาม
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สมมติฐาน

1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตฝั่งธนบุรีจากนักเรียนในโรงเรียนที่เคยศึกษา

ต่อในมหาวิทยาลัยสยามจำานวนมากมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสย

ามมากกว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตฝั่งธนบุรี จากนักเรียนในโรงเรียนที่

เคยเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยามจำานวนน้อย

2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตฝั่งธนบุรีจากนักเรียนในโรงเรียนที่เคยเข้า

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยามจำานวนมากมีภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยาม

ชัดเจนกว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตฝั่งธนบุรี จากนักเรียนในโรงเรียนที่

เคยเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยามจำานวนน้อย

3.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตฝั่งธนบุรี ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 

จะมีภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยามชัดเจนในระดับมากกว่ากลุ่มนักเรียนที่ไม่

สนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยาม

แนวคิด	ทฤษฎี	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยเรื่อง“การรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสยามของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ฝั่งธนบุรี” ผู้วิจัยได้นำาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที

เกี่ยวข้องมาศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจัย ดังนี้

1.	 ปัญหานำาวิจัยข้อที่	1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตฝั่งธนบุรี จาก

นักเรียนในโรงเรียนที่เคยเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยามจำานวนมาก และจาก

นักเรียนในโรงเรียนที่เคยเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยามจำานวนน้อย รับรู้ข่าวสาร

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสยามอย่างไร

จากปัญหานำาการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานไว้ว่า นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตฝั่งธนบุรี จากนักเรียนในโรงเรียนที่เคยเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยสยามจำานวนมาก มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสยาม
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มากกว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตฝั่งธนบุรี จากนักเรียนในโรงเรียนที่

เคยเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยามจำานวนน้อย

จากสมมติฐานการวิจัยกำาหนดตัวแปรในการวิจัยได้ดังนี้

(1)ตัวแปรอิสระ:นักเรียนที่มาจากโรงเรียนที่เคยเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยาม

(2)ตัวแปรตาม:การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสยาม

  สมมติฐานเบื้องต้นการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิยาลัยสยามของนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 มาจากได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูล เพื่อน อาจารย์

แนะแนว ที่เคยติดต่อกับมหาวิทยาลัยสยามทำาให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยสยามมากขึ้นดังนั้นจึงเชื่อได้ว่านักเรียนจากโรงเรียนที่เคยเข้าศึกษาต่อ

ในมหาวิทยาลัยสยามมาก ย่อมได้รับข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสยามในปริมาณ

ที่มากไปด้วย ซึ่ง (Magern หรือ Bergoon, 1972) ได้ให้ความหมายของการรับรู้

ไว้ว่า การรับรู้หมายถึง กระบวนการซึ่งสมองตีความ หรือแปลข้อความที่ได้จากการ

สัมผัสของร่างกาย (ประสาทสัมผัสต่างๆ ) กับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งเร้า ทำาให้เรา

ทราบว่าสิ่งเร้าที่สัมผัสนั้นเป็นอะไร มีความหมายอย่างไร มีลักษณะอย่างไร ฯลฯ 

การที่เราจะรับรู้สิ่งเร้าที่มาสัมผัสได้นั้น จะต้องอาศัยประสบการณ์ของเราเป็นเครื่อง

ช่วยในการตีความหมาย หรือแปลความ

ธรรมชาติในการรับรู้ของผู้บริโภค Joseph T. Klapper (1964: 49) และ 

Hawkins, Best & Coney (1995) Fill (1995) Mittal, Newman (1999) ได้เสนอ

กระบวนการรับรู้เอาไว้ว่า การรับรู้ของผู้บริโภคนั้น จะเป็นไปตามกระบวนการใน

การประมวลข้อมูลข่าวสาร (Information Processing) ซึ่งเป็นกระบวนการตั้งแต่

ขั้นตอนของ 1)การเปิดรับ (Exposure) ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเร้ามากระทบประสาท

สัมผัส 2)ความสนใจ (Attention) จะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งเร้านั้นตรงกับความสนใจของผู้

บริโภค 3)การตีความหมาย (Interpretation) ซึ่งเป็นการประมวลสิ่งที่ได้รับรู้เข้ามา 

และ 4)การเก็บสิ่งเร้าหรือข้อมูลที่ได้รับเข้ามาไว้ในความทรงจำา 

 Bertlye, (1972) ได้กล่าวไว้ว่าการรับรู้ หมายถึงความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลาย

ในโลกที่บุคคลได้รับและประมวลเป็นประสบการณ์ของตนซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมที่
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แสดงออกของบุคคลนั้นๆ อีกทั้งยังส่งผลต่อบุคลิกภาพของบุคคลนั้นๆ เนื่องจาการ

การรับรู้ คือ การแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ 

ซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจของแต่ละบุคคลคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี 

อันเนื่องมาจากการตีความหรือแปลความอาการสัมผัส (Sensation) ของร่างกายกับ

สิ่งเร้า ข่าวสารของมหาวิทยาลัยสยาม จากเพื่อน รุ่นพี่ หรือสิ่งแวดล้อมโดยอาศัย

ประสบการณ์เดิมที่มีต่อมหาวิทยาลัยสยามเป็นเครื่องช่วย ดังนั้น การรับรู้ จึงต้อง

วัดจากสิ่งที่บุคคลแสดงออก อันได้แก่ ความรู้สึกนึกคิด ความรู้ ความเข้าใจ ซึ่ง

เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้า โดยอาจใช้แบบทดสอบ หรือแบบสอบถามเป็นเครื่องมือ

ในการวัด ซึ่งจะทำาให้มองเห็นได้ชัดว่าบุคคลนั้นมีการรับรู้ในสถานการณ์นั้นอย่างไร

 นักเรียนจากโรงเรียนที่เคยเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยามอาจจะมี

ประสบการณ์รับข้อมูลข่าวสารจากรุ่นพี่ที่เคยศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยาม ย่อม

มีความคุ้นเคยกับมหาวิทยาลัยสยาม ดังนั้นนักเรียนที่คุ้ยเคยกับมหาวิทยาลัยสยาม

ต้องมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสยามในระดับที่มาก สอดคล้อง

กับแนวคิดของชแรมม์ (Schramm, 1973) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบด้านต่างๆ ใน

การเลือกรับข่าวสารของผู้รับสาร ดังนี้

1.ประสบการณ์เป็นปัจจัยที่ทำาให้ผู้รับสารแสวงหาข่าว สารที่แตกต่างกัน

2.การประเมินประโยชน์ของข่าวสาร ผู้รับสารจะแสวงหาข่าวสารเพื่อสนองจุดประสง

ค์ของตนอย่างใดอย่างหนึ่ง

3. ภูมิหลังแตกต่างกัน ทำาให้มีความสนใจแตกต่างกัน

4.การศึกษาและสภาพแวดล้อม ทำาให้มีความแตกต่างกันในระดับการเลือกรับสื่อ 

และเนื้อหาของข่าวสาร

5.ความสามารถในการรับสาร เกี่ยวกับสภาพร่างกายและจิตใจของตัวผู้รับสาร

6.บุคลิกภาพมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติการโน้มน้าวใจ

7.อารมณ์สภาพทางอารมณ์ของผู้รับสารจะทำาให้ผู้รับสารเข้าใจ หรืออาจจะเป็นอุปส

รรคต่อความเข้าใจความหมายของข่าวสารก็ได้

8.ทัศนคติเป็นตัวกำาหนดท่าทีของการรับข่าวสารและสนองตอบต่อข่าวสารที่ได้พบ
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 กระบวนการสื่อสารระหว่างมนุษย์มีองค์ประกอบที่มนุษย์เกี่ยวข้องอยู่ 2 ฝ่าย 

คือ ผู้ส่งสารฝ่ายหนึ่ง และผู้รับสารอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งผู้ส่งสารคือมหาวิทยาลัยสยาม 

และผู้รับสาร คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี มีความเกี่ยวข้อง

ซึ่งกันและกัน ดังนั้นการสื่อสารจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยสยามได้ส่งสาร

ออกไปแล้วและมีผู้รับสาร ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยสยามจึงต้องคำานึงถึงผู้รับสารอยู่

เสมอ เพราะผู้รับสารจะเป็นตัวกำาหนดความสำาเร็จ ผู้ส่งสารคือมหาวิทยาลัยสยาม

ต้องทำาการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สารนั้นไปถึงผู้รับสารและทำาให้สาร

เป็นที่เข้าใจ นอกจากนี้ผู้รับสารได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี

สามารถที่จะตีความหมายสารตรงกับความหมายของมหาวิทยาลัยสยาม ฉะนั้นจึง

มีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำาการวิเคราะห์ผู้รับสารว่าใครคือผู้รับสารซึ่งเป็นเป้า

หมายของมหาวิทยาลัยสยาม เป้าหมายของผู้รับสารต้องการอะไร มีความพึงพอใจ

ในการเปิดรับข่าวสารหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้การสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์ที่วาง

ไว้

 Merrill และ Lowenstein (1971) ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องผู้รับข่าวสารว่ามี

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข่าวสารที่แตกต่างกันออกไป โดยมีแรงผลักดันที่ทำาให้

บุคคลหนึ่งมีการเลือกรับสื่อนั้นๆ จะมีผลต่อการยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม อาจ

เกิดจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี      

มีการเปิดรับข่าวสารจากมหาวิทยาลัยสยามโดยอาจเกิดจากปัจจัย ดังต่อไปนี้

 1.ความเหงา จากเหตุผลทางจิตวิทยาเชื่อว่า คนเราไม่ชอบที่จะอยู่ตามลำาพัง 

เนื่องจากเกิดความกลัวการเมินเฉยจากสังคมและพยายามที่จะร่วมกลุ่มเพื่อสังสรรค์

กับผู้อื่น ทั้งนี้หากไม่สามารถที่จะติดต่อกับบุคคลได้โดยตรง สิ่งที่ดีที่สุดคือ การอยู่

กับสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสารและแท้จริงคนบางส่วนพอใจที่จะอยู่กับสื่อมวลชน

มากกว่าที่จะอยู่กับบุคคล เพราะสื่อมวลชนเป็นเพื่อนแก้เหงา ที่ไม่สร้างแรงกดดัน

ในการสนทนาให้แก่ตนเอง

 2.ความอยากรู้อยากเห็น เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์ โดยสื่อประเภท

ต่างๆ ถือเอาความอยากรู้อยากเห็นเป็นหลักสำาคัญอย่างหนึ่งในการเสนอข่าวสาร 
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ตามปกติแล้วมนุษย์จะอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเองมากที่สุด ไม่ว่าสิ่งนั้นจะ

เป็นวัตถุสิ่งของ ความคิดหรือการกระทำา นอกจากนั้นพฤติกรรมความอยากรู้อยาก

เห็น อาจเป็นความอยากรู้อยากเห็นในแง่ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ

ต่อตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อม หรืออาจเป็นผลกระทบต่อผู้อื่น

 3.ประโยชน์ใช้สอยของตนเอง ในฐานะที่เป็นผู้รับข่าวสารจึงต้องการแสวงหา 

และใช้ข่าวสารบางอย่างที่จะให้ประโยชน์แก่ตนเองเพื่อช่วยให้ความคิดของตนบรรลุ

ผล เพื่อให้ได้ข่าวสารมาเสริมความเด่นให้ตน และเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบาย 

ความปลอดภัย และความสนุกสนานบันเทิง ข่าวสารเหล่านั้นไม่ว่าจะให้คุณค่าใน

ทางปฏิบัติ ทางจรรโลงจิตใจหรือแม้แต่ความคิดก็สามารถหาได้จากสื่อมวลชนและ

สื่อประเภทอื่นๆ

 4.ลักษณะของสื่อต่างๆ โดยทั่วไป  องค์ประกอบเกี่ยวกับอายุ เพศ การ

ศึกษา สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม หรือองค์ประกอบที่ไม่สามารถเห็นได้ชัด เช่น 

ทัศนคติ ความหวัง ความกลัว เป็นต้น จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้สื่อ 

นอกจากนี้สื่อแต่ละอย่างก็มีลักษณะที่สามารถสนองตอบความต้องการและทำาให้

ตนเองเกิดความพึงพอใจของผู้รับสาร

 ทั้งนี้จากข้อเท็จจริงที่ว่าในการเลือกรับสื่อและข่าวสาร ของผู้รับข่าวสารนั้น 

มักจะแสวงหาข่าวสารที่จะมาสนับสนุนความคิดเห็นที่มีอยู่ก่อน (preconceptions) 

รวมทั้งอคติของตนเองอย่างไม่รู้ตัวเสมอ ดังนั้น ผู้รับข่าวสารซึ่งเป็นนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี จึงแสวงหาข่าวสารที่สอดคล้องกับทัศนคติทาง

จิตใจที่มีอยู่ก่อนแล้ว (predisposition) โดยข่าวสารที่แสวงหาจะไม่เป็นข่าวสารที่ขัด

แย้งกับความเชื่อของตน ทั้งนี้ประสบการณ์และปรัชญาแห่งชีวิตก็เป็นปัจจัยที่สำาคัญ

ที่จะกำาหนดว่าจะเลือกสื่อและข่าวสารประเภทใด 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ทำาให้ เชื่อได้ว่าการเปิดรับข่าวสารเกี่ยว

กับมหาวิทยาลัยสยามมีผลต่อความรู้ ทัศนคติของบุคคลต่อภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยสยาม และผู้วิจัยต้องการศึกษาการรับรู้ข่าวสารของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด โดยแบ่งกลุ่ม
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ตัวอย่างออกเป็นสองกลุ่ม ดังข้อสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

6 ในเขตฝั่งธนบุรี จากนักเรียนในโรงเรียนที่เคยเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยาม

จำานวนมาก มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสยามมากกว่า นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตฝั่งธนบุรี จากนักเรียนในโรงเรียนที่เคยเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยสยามจำานวนน้อย

2.	จากปัญหานำาวิจัยข้อที่	2	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตฝั่งธนบุรี 

จากนักเรียนในโรงเรียนที่เคยเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยามจำานวนมาก และ

จากนักเรียนในโรงเรียนที่เคยเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยามจำานวนน้อย มีภาพ

ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยามอย่างไร 

จากปัญหานำาการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสมมติฐานไว้ว่า นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตฝั่งธนบุรี จากนักเรียนในโรงเรียนที่เคยเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยสยามจำานวนมาก และจากนักเรียนในโรงเรียนที่เคยเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยสยามจำานวนน้อย มีภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยามอย่างไร

ปัญหานำาการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้กำาหนดตัวแปรในการวิจัย ดังนี้

• ตัวแปรอิสระ : นักเรียนจากโรงเรียนที่เคยเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยยาลัย

สยาม

• ตัวแปรตาม : ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยาม

สมมุติฐานเบื้องต้น การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสยามของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ข่าวสารที่ได้รับไปนักเรียนก็จะเก็บ

สะสมความรู้ไว้ในตัว เป็นความรู้เชิงอัตวิสัย ซึ่งความรู้เชิงอัตวิสัยจะทำาให้เกิดภาพ

ลักษณ์ ดังที่ Keneth E. Boulding (1975) นักวิชาการชาวตะวันตกได้กล่าวถึงภาพ

ลักษณ์ว่า “ภาพลักษณ์เป็นความรู้ เป็นความรู้สึกของคนเราที่มีต่อสิ่งต่างๆ โดย

เฉพาะความรู้นั้นเป็นความรู้ที่เราสร้างขึ้นมา (Subjective knowledge) ซึ่งประกอบ

ด้วยข้อเท็จจริง คุณค่าที่เราเป็นผู้ให้รวมกันอยู่ Boulding เสนอว่าบุคคลแต่ละคน

จะเก็บสะสมความรู้เชิงอัตวิสัย (Subjective knowledge) เป็นการสะสมเกี่ยวกับ

สิ่งในโลกรอบๆ ตัวเราที่ได้ประสบ ความรู้เชิงอัตวิสัยของบุคคลนี้จึงเป็นที่รวมของ
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สิ่งต่างๆ ที่เราเชื่อว่าเป็นความจริง เนื่องจากเราไม่สามารถที่จะรับรู้และทำาความ

เข้าใจกับสิ่งต่างๆ ของสิ่งเหล่านั้น ซึ่งมีความไม่แน่นอนชัดเจนอยู่ เราจึงมักจะ

ได้เฉพาะภาพบางส่วนหรือลักษณะกว้างๆ ของสิ่งเหล่านั้น ซึ่งมีความไม่แน่นอน

ชัดเจน เราจึงมักต้องตีความหมาย (Interpret) หรือให้ความหมายแก่สิ่งนั้นๆ ด้วย

ตนเอง ความรู้เชิงอัตวิสัยนี้จะประกอบกันเข้าเป็นภาพลักษณ์ที่เราที่มีต่อสิ่งต่างๆ 

ในโลก และพฤติกรรมของเราจะขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์ที่เรามีอยู่ในสมองด้วย ผู้วิจัย

ต้องการศึกษาความรู้สึกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ที่มีต่อม

หาวิทยาลัยสยาม

ภาพลักษณ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการของความคิดจิตใจ ในเมื่อนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี มิได้มีเพียงประสบการณ์โดยตรงกับโลกรอบ

ตัว ซึ่งเขาได้สัมผัส ได้ยิน และได้เห็นด้วยตนเองเท่านั้นเขายังมีประสบการณ์ทาง

อ้อมอื่นๆ ด้วย ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ต้องอาศัยการตีความและให้ความหมาย

สำาหรับตนเองเสมอ ภาพลักษณ์จึงเป็นการแทนความหมายเชิงอัตวิสัย (Subjective 

Representation) ของสิ่งต่างๆ ที่รับรู้มา เป็นความรู้สึกเชิงตีความหมาย 

(Interpreted Sensation) หรือความประทับใจในภาพปรากฏ (Appearance) ความ

คล้ายคลึงหรือเป็นการแทนความหมายของการรับรู้ (Perception) กระบวนการก่อ

เกิดภาพลักษณ์ (Process of Image) ซึ่งมักจะมีความสำาคัญยิ่งต่อการรับรู้ในสิ่ง

ที่ไม่มีความหมายแน่นอนชัดเจนในตัวของมันเอง   (อ้างใน กรกนก วิโรจศรีสกุล, 

2546) ซึ่งสิ่งต่างๆ ที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรีรับรู้เกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยสยามก็จะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยาม 

พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2537) ได้ให้ความหมายของภาพลักษณ์ไว้ว่า ภาพ

ลักษณ์ คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจอันเนื่องมาจากความประทับใจและเกิดความทรงจำา 

(ทั้งทางบวกและทางลบ) ใน “ตัวสาร” โดยมีการสะสมและพัฒนาปรับเปลี่ยนไป

ตามประสบการณ์ที่พบเห็น หรือการเข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่งภาพลักษณ์นี้เกิดขึ้นได้ 2 

วิธี ดังนั้นภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยามอาจเป็นได้ทั้งทางบวกและลบ ซึ่งเกิด

ขึ้นในใจอันเนื่องมาจากความประทับใจและความทรงจำา
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1.เกิดขึ้นโดยธรรมชาติปราศจากการปรุงแต่ง ดังนั้นภาพขององค์กรหนึ่ง

จะเป็นเช่นไรก็ได้ตามที่บุคคลนั้นไปพบเห็นมา ซึ่งอาจเป็นภาพลักษณ์ที่ดีหรือ

เลวได้ แล้วแต่ประสบการณ์ คือภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยามที่นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรีได้พบเห็น และมีประสบการณ์ร่วมกับตัวเขาเอง

2.เกิดจากการปรุงแต่งโดยที่มีความพยายามที่จะให้องค์กรมีพฤติกรรมที่ดี 

เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีหรือไม่ดี โดยการสร้างเหตุการณ์บางอย่างมาลบล้างหรือ

เป็นการแก้ไขข้อเท็จจริง ปรุงแต่งให้มีภาพลักษณ์ในทิศทางที่พึงประสงค์ คือภาพ

ลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยสยามต้องการให้เกิดการรับรู้กับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี

การที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ได้รับหรือพบเห็น

เหตุการณ์หรือสัมผัสข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสยามด้วยตนเองนั้น จะมีการ

พัฒนาเป็นภาพลักษณ์ดังที่ พรทิพย์  วรกิจโภคาทร (2537) ได้กล่าวถึงการเกิดภาพ

ลักษณ์พิจารณาในแง่ของปัจเจกบุคคลที่เหตุการณ์ได้มาถึงตัวเองแล้ว และจะพัฒนา

เป็นภาพลักษณ์ในที่สุด

 การสร้างภาพลักษณ์นั้นจริงๆ แล้ว เกิดจากการกระทำาของมหาวิทยาลัย

สยามหรืองานที่มหาวิทยาลัยสยามทำาอยู่เป็นประจำานั่นเอง แต่มหาวิทยาลัยสยาม

ไม่ควรปล่อยให้ภาพลักษณ์เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยสยามต้องคำานึง

ถึงการปรุงแต่ง การเตรียมสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นระบบ เป็นไปตามความเป็นจริง 

เพราะการปล่อยให้เกิดภาพลักษณ์เป็นไปตามธรรมชาติอาจทำาให้ลักษณะที่แท้จริง

ของมหาวิทยาลัยสยามที่ปรากฏสู่สายตาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่

ฝั่งธนบุรีหรือบิดเบือนไปได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยสยามจำาเป็นที่ต้องสร้างภาพลักษณ์ของ

ตนให้ชัดเจน 

ภาพลักษณ์ที่องค์กรต้องการเป็นภาพลักษณ์ที่ดีอย่างถาวร ไม่ใช่เป็น

ภาพลักษณ์ชั่วครั้งชั่วคราวตามฤดูกาล ดังนั้นในการบริหารงานสร้างภาพลักษณ์

จึงต้องถือเป็นเรื่องสำาคัญ การประชาสัมพันธ์จึงมีบทบาทมากในการสร้างภาพ

ลักษณ์ที่ดี ภาพลักษณ์ที่ดีอย่างถาวรคือ ภาพลักษณ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ

การรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสยามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี
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เป็นจริง การสร้างภาพลักษณ์กับพฤติกรรมขององค์กรจะต้องสอดคล้องกัน และ

การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีจากผลการทำาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน 

สมำ่าเสมอ และด้วยวิธีการหลายอย่างโดยอิงความถูกต้องและความเป็นจริง (สุพิน 

ปัญญามาก) ซึ่งมหาวิทยาลัยสยามควรสร้างภาพลักษณ์โดยใช้วิธีการประชาสัมพันธ์

 เมื่อภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่สำาคัญ ดังนั้นการศึกษาเพื่อวัดหรือประเมินภาพ

ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยามย่อมเป็นสิ่งจำาเป็นด้วยเช่นกัน เพื่อจะได้ทราบสถานะ

และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยามว่าเป็นอย่างไร จะได้เป็นข้อมูลในการนำาไป

ปรับปรุงแก้ไข หรือส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยสยามเกิดภาพลักษณ์ที่ดี และสามารถ

รักษาภาพลักษณ์ที่ดีนั้นไว้ให้ยืนยาวต่อไป การวิจัยในครั้งนี้จึงต้องการศึกษาภาพ

ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยามในสายตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่ง

ธนบุรี เพื่อนำาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

 แม้จะสร้างภาพลักษณ์ให้ดีขึ้นแล้วก็ตาม สิ่งที่มหาวิทยาลัยสยามไม่ควร

มองข้ามก็คือความรู้สึกนึกคิดของคนเรามักจะเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอ ซึ่งในสังคม

ที่มีการสื่อสารหลายรูปแบบเกิดขึ้น กิจการต่างๆ ย่อมจะกระทบไปสู่มวลชนมาก

ขึ้น ทำาให้เกิดการตื่นตัว ดังนั้น มหาวิทยาลัยสยามจึงต้องไหวทันต่อความรู้สึกของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรีที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

สยามและกลุ่มมหาชนทั่วไป โดยที่ อำานวย วีรวรรณ (2533) ให้ทัศนะว่า “เครื่อง

มือการสร้างภาพลักษณ์ก็คือ วิธีการประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ที่ปล่อยให้เกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติ อาจทำาให้ได้ภาพลักษณ์ที่ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นระบบ และอาจผิดพลาด 

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยามจึงจำาเป็นต้องมีการสร้างขึ้น และเครื่องมือสำาคัญ

ในการสร้างภาพลักษณ์ก็คือ การประชาสัมพันธ์ ซึ่งลักษณะงานประชาสัมพันธ์

จำาเป็นที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน” ซึ่งกลวิธีการสร้างภาพลักษณ์

ที่ดี คือ การประชาสัมพันธ์

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสยาม

มีผลต่อความรู้ เชิงอัตวิสัยที่จะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่ง

ผู้วิจัยต้องการศึกษาการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสยามของนักเรียนชั้น

การรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสยามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี
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มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี มีปริมาณมากน้อยเพียงได้ ดังข้อสมมติฐานการ

วิจัยที่ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตฝั่งธนบุรี จากนักเรียนในโรงเรียนที่เคย

เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยามจำานวนมาก มีภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยาม

ชัดเจนกว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตฝั่งธนบุรี จากนักเรียนในโรงเรียนที่

เคยเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยามจำานวนน้อย

 ผู้วิจัยยังสนใจที่จะศึกษาถึงความสนใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยสยาม 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ว่ามีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยสยามอย่างไร จึงได้กำาหนดปัญหานำาวิจัยไว้ ดังนี้

3.	 ปัญหานำาวิจัยข้อที่	 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตฝั่งธนบุรีที่

สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสยาม มีภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยาม ชัดเจน

เพียงใด

จากปัญหานำาการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสมมติฐานไว้ว่า นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตฝั่งธนบุรี ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ย่อมจะมี

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยามชัดเจนในระดับมากกว่ากลุ่มนักเรียนที่ไม่สนใจ

เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยาม

จากสมมติฐานการวิจัย กำาหนดตัวแปรในการวิจัยได้ดังนี้

• ตัวแปรอิสระ :ความสนใจเข้าศึกษาต่อในมหา วิทยาลัยสยาม

• ตัวแปรตาม : ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยาม

สมมติฐานเบื้องต้น เกี่ยวกับเรื่องแรงจูงใจทำาให้เกิดความสนใจความสนใจ

มากทำาให้เกิดการรับรู้ข่าวสารมากขึ้น การรับรู้ข่าวสารมากขึ้นทำาให้เกิดภาพลักษณ์

ที่ชัดเจนมากขึ้น ดังนั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรีที่สนใจเข้า

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยามย่อมมีภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยามที่ชัดเจน 

เพราะแรงจูงจำาให้เกิดความสนใจ โดยที่ (Lovell, 1980 : 109) ได้กล่าวเอาไว้ว่า

ความหมายของแรงจูง ”เป็นกระบวนการที่ชักนำาโน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมานะ

พยายามเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการบางประการให้บรรลุผลสำาเร็จ”
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การจูงใจเป็นกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าโดยจงใจให้กระทำา

หรือดิ้นรนเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์บางอย่างซึ่งจะเห็นได้พฤติกรรมที่เกิดจากการ

จูงใจเป็นพฤติกรรมที่มิใช่เป็นเพียงการตอบสนองสิ่งเร้าปกติธรรมดา ยกตัวอย่าง

ลักษณะของการตอบสนองสิ่งเร้าปกติคือ การขานรับเมื่อได้ยินเสียงเรียก แต่

การตอบสนองสิ่งเร้าจัดว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเช่น พนักงานตั้งใจ

ทำางานเพื่อหวังความดีความชองเป็นกรณีพิเศษ ในส่วนของงานวิจัยคือ นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรีสนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยามจึง

แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยลัยสยาม

ความสนใจนำาไปสู่การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร การแสวงหาข้อมูลข่าวสารนำา

ไปสู่การได้ข้อมูลที่ต้องการ ดังนั้นคนที่สนใจก็จะข้อมูลมา การได้ข้อมูลมาทำาให้

เกิดความรู้เชิงอัตวิสัย ความรู้เชิงอัตวิสัยนำาไปสู้การเกิดภาพลักษณ์ เพราะฉนั้น 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ทีสนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

สยามย่อมมีภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยามที่ชัดเจน (Boulding 1964 P : 4) ภาพ

ลักษณ์ คือ ความรู้เชิงอัตวิสัย ซึ่งเป็นตัวกำาหนดพฤติกรรม ความรู้เชิงอัตวิสัยเกิด

จากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและมาจากประสบการณ์ทั้งหมดในอดีต

ภาพลักษณ์อาจจะมีมิติที่แน่ชัดหรือมีเรื่องของคุณภาพ ความแน่นอน

หรือความไม่แน่นอน หรือเป็นเรื่องโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น หรือในความ

คลุมเครือก็ได้ เพราะฉะนั้นจะกล่าวได้ว่าภาพลักษณ์ที่อยู่รอบตัวเราไม่มีรูปลักษณ์

ที่คงที่แน่นอน หรือเป็นรูปลักษณ์ที่ไม่คงตัวแน่นอน หรือมีความชัดเจนอย่างเด่นชัด 

เฉพาะตัวสารที่เข้าไปยังตัวผู้รับคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี 

อาจจะมีผลกระทบหรือผลแค่เพียงจัดระบบใหม่ของตัวภาพลักษณ์ แต่อาจทำาให้

ภาพลักษณ์มีผลที่ชัดเจนมากขึ้นก็ได้ (Boulding 1964) ภาพลักษณ์ในตัวของบุคคล

ต้องมี 2 อย่างประกอบเข้าด้วยกัน คือ ข้อเท็จจริง และค่านิยม ภาพลักษณ์เกี่ยวกับ

ค่านิยมนั้นเป็นการจัดอันดับกับส่วนต่างๆ ของภาพลักษณ์ที่เราต้องการศึกษาอยู่บน

การวัดความดี หรือความเลว 

ภาพลักษณ์จะเกิดขึ้นในใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่ง
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ธนบุรีนั้น เพราะได้รับความรู้ที่ต้องการนำาไปสู่เกิดความรู้เชิงอัตวิสัย ซึ่งความรู้เชิง

อัตวิสัยก่อให้เกิดภาพลักษณ์ซึ่งมหาวิทยาลัยสยามควรให้ความสำาคัญกับตัวสารที่จะ

นำาเสนอออกไป

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นตัวสารที่มหาวิทยาลัยสยามส่งออกไปมีความ

สำาคัญต่อการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสยามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ซึ่งผู้วิจัยต้องการศึกษาการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

สยามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยสยามกับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยาม ดังข้อ

สมมติฐานที่ได้ตังไว้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตฝั่งธนบุรี ที่สนใจเข้า

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ก็จะมีภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยามชัดเจนในระดับ

มากกว่ากลุ่มนักเรียนที่ไม่สนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยาม

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำารวจเพื่อศึกษา“การรับรู้ภาพลักษณ์

มหาวิทยาลัยสยามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท ่ี 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี” ทั้งนี้การ

ศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่

ฝั่งธนบุรี ซึ่งแบ่งเป็นนักเรียนในโรงเรียนที่เคยเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยาม

จำานวนมาก 10 โรงเรียน และนักเรียนในโรงเรียนที่เคยเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

สยามจำานวนน้อย 10 โรงเรียน ข้อมูลที่ได้นำามาจัดทำาข้อเสนอแนะการบริหารจัดการ

ภาพลักษณ์ดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่

คำานึงถึงความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ

โควต้า (Quota Selection) คือมีการกำาหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่คล้ายคลึง

กันไว้ล่วงหน้า ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำานวน 20 โรงเรียน 

สำาหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบ ถาม (Questionnaire) 

เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยทำาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี จำานวนทั้งสิ้น 400 คน โดยเก็บข้อมูล
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ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2552 – มกราคม 2553 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สำาเร็จรูป SPSS for Window โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ (Frequencies) คำานวณ

หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายข้อมูลพื้นฐานของ

กลุ่มตัวอย่าง และใช้ค่า (F-test) ในการทดสอบสมมุติฐานเพื่อเปรียบเทียบความ

แปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีความแตก

ต่างกันมาก แล้วจึงจัดทำาตารางวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อแปลความหมายข้อมูล และ

ทดสอบสมมติฐาน

สรุปผลการวิจัย

ลักษณะทางประชากร

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างนักเรียนจากโรงเรียนที่มีนักเรียนเคยเข้ามา

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยามจำานวนมาก จำานวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 62.8 

และนักเรียนจากโรงเรียนที่มีนักเรียนเคยเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยาม

จำานวนน้อย จำานวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 แบ่งเป็น เพศหญิง จำานวน 269 

คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 ส่วนเพศชาย จำานวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA.) อยู่ระหว่าง 2.6 – 3.0 คิดเป็นร้อยละ 

42.5  รองลงมาคือคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA.) อยู่ระหว่าง 3.1 – 3.6 คิดเป็นร้อยละ 

34.8 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ บิดา – มารดา เป็นบุคคลที่อุปการะด้านการเงิน

ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 63.8 รองลงมาคือ มารดา คิด

เป็นร้อยละ 15.3  

สมมติฐานข้อที่	1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตฝั่งธนบุรีจากนักเรียน

ในโรงเรียนที่เคยเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยามจำานวนมาก มีการเปิดรับข่าวสาร

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสยามมากกว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตฝั่งธนบุรีจาก

นกัเรยีนในโรงเรยีนทีเ่คยเขา้ศกึษาตอ่ในมหา วทิยาลยัสยามจำานวนนอ้ย จาการศกึษา

การรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสยามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี
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พบว่าการเปิดรับข่าวสารทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี 

มีการเปิดรับข่าวสารทั่วไปในระดับมาก และสื่อที่มีการเปิดรับมากที่สุดได้แก่ 

อินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ โทรทัศน์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีจุดมุ่งหมายในการใช้สื่อเพื่อ

ความบันเทิง และหาความรู้ควบคู่กันไป มีการเปิดรับข่าวสารในช่วงระหว่างเวลา 

18.01-21.00 น. ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลา Prime Time ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

6 ในพิ้นที่ฝั่งธนบุรี  มีการเปิดรับสื่อวันละ 2-3 ชั่วโมง  

การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสยามของกลุ่มตัวอย่างรอบ  4 เดือน

ที่ผ่าน พบว่ารับข่าวสารจากสื่อบุคคลมากกว่าการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยสยามจากสื่อมวลชน ซึ่งสื่อบุคคลที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข่าวสารคือ 

อาจารย์แนะแนว เพื่อน พ่อ แม่ ญาติ ส่วนสื่อมวลชนที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรีได้รับข่าวสารคือ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์  และมากถึง 3 ใน 

4 ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสยามน้อย ซึ่งข่าวสารที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย

สยามส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวการเปิดรับสมัครนักศึกษา การโฆษณามหาวิทยาลัย

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนที่ เคยเข้า

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยามจำานวนมาก รับข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสยาม 

มากกว่ากลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนที่สนใจเคยเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยาม

จำานวนน้อย อย่างมีระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 ทำาให้ยอมรับสมมติฐาน

สมมติฐานข้อที่	 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตฝั่งธนบุรี จาก

นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยามจำานวนมาก มีภาพลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยสยามชัดเจนกว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตฝั่งธนบุรี 

จากนักเรียนในโรงเรียนที่เคยเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยามจำานวนน้อย

จากการศึกษาพบว่าภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสยามในสายตาของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ไม่ชัดเจน ภาพลักษณ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นภาพที่

ดีหรือไม่ดีก็ได้ ซึ่ง พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2537) ได้ให้ความหมายของภาพลักษณ์

ไว้ว่า ภาพลักษณ์ คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจอันเนื่องมาจากความประทับใจและเกิด
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ความทรงจำา (ทั้งทางบวกและทางลบ) ใน “ตัวสาร” โดยมีการสะสมและพัฒนาปรับ

เปลี่ยนไปตามประสบการณ์ที่พบเห็น หรือการเข้าไปมีส่วนร่วม

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตฝั่ง

ธนบุรี ที่มาจากนักเรียนในโรงเรียนที่เคยเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยามจำานวน

มาก และที่มาจากนักเรียนในโรงเรียนที่เคยเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยาม

จำานวนน้อย มีภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยามไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัย

สำาคัญทางสถิติ 0.05 ทำาให้ไม่สามารถรับข้อสมมติฐานดังกล่าว

	สมมติฐานข้อที่	3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตฝั่งธนบุรี มีการรับ

รู้ข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสยามในระดับสูง ก็จะมีภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

สยามชัดเจนมากกว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตฝั่งธนบุรีมีการรับรู้

ข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสยามในระดับตำ่า

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี

ที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสยาม พบว่าเหตุผลที่ เลือกเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยสยามนั้น เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้บ้านสะดวกในการเดินทาง

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยสยาม มีภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยามที่ชัดเจนมากกว่ากลุ่ม

นักเรียนที่ไม่สนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยาม อย่างมีระดับนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ 0.05 ทำาให้ยอมรับสมมติฐานดังกล่าว

อภิปรายผล

	 สมมติฐานการวิจัยข้อที่	 1 พบว่านักเรียนจากโรงเรียนที่เคยเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยสยาม อาจจะมีประสบการณ์รับข้อมูลข่าวสารจากรุ่นพี่ที่เคยศึกษาต่อ

ในมหาวิทยาลัยสยาม ย่อมมีความคุ้นเคยกับมหาวิทยาลัยสยาม ดังนั้นนักเรียนที่

คุ้ยเคยกับมหาวิทยาลัยสยามจะมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสยาม
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ในระดับที่มาก สอดคล้องกับแนวคิดของชแรมม์ (Schramm, 1973) ได้กล่าวถึงองค์

ประกอบด้านต่างๆ ในการเลือกรับข่าวสารของผู้รับสาร ดังนี้

1.ประสบการณ์ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำาให้ผู้รับสารแสวงหาข่าวสารที่แตกต่างกัน

2.การประเมินประโยชน์ของข่าวสาร ผู้รับสารจะแสวงหาข่าวสารเพื่อสนองจุด

ประสงค์ของตนอย่างใดอย่างหนึ่ง

3.ภูมิหลังแตกต่างกัน จึงทำาให้มีความสนใจแตกต่างกัน

4. การศึกษาและสภาพแวดล้อม ซึ่งทำาให้มีความแตกต่างกันในระดับการเลือ

กรับสื่อ และเนื้อหาของข่าวสาร

5. ความสามารถในการรับสาร เกี่ยวกับสภาพร่างกาย จิตใจที่ของตัวผู้รับสาร

6. บุคลิกภาพ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติการโน้มน้าวใจ

7. อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ของผู้รับสารจะทำาให้ผู้รับสารเข้าใจ หรืออาจจะ

เป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจความหมายของข่าวสารก็ได้

8. ทัศนคติ จะเป็นตัวกำาหนดท่าทีของการรับข่าวสารและสนองตอบต่อข่าวสา

รที่ได้พบ

กระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคลเกี่ยวข้องอยู่ 2 ฝ่าย คือ ผู้ส่งสารฝ่ายหนึ่ง 

และผู้รับสารอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ดัง

นั้นการสื่อสารจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ส่งสารได้ส่งสารออกไปและมีผู้รับสาร ด้วยเหตุ

นี้ผู้ส่งสารจึงต้องคำานึงถึงผู้รับสารอยู่เสมอ เพราะผู้รับสารจะเป็นตัวกำาหนดความ

สำาเร็จ ผู้ส่งสารคือมหาวิทยาลัยสยามต้องทำาการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้

สารนั้นไปถึงผู้รับสารและทำาให้สารเป็นที่เข้าใจ นอกจากนี้ผู้รับสารได้แก่นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรีสามารถที่จะตีความหมายสารตรงกับความหมาย

ของมหาวิทยาลัยสยาม ฉะนั้นจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำาการวิเคราะห์

ผู้รับสารว่าใครคือผู้รับสารซึ่งเป็นเป้าหมายของตน เป้าหมายของผู้รับสารต้องการ

อะไร มีความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสารหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้การสื่อสาร

บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ การศึกษาพบว่าว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง

สองกลุ่มมากถึง 3 ใน 4 ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสยามน้อยมาก แสดง

การรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสยามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี
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ข่าวสารที่ส่งผ่านสื่อต่างๆ ไปยังไม่ตรงกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งเนื้อหา

ยังไม่ตรงกับกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี

 กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มได้รับข้อมูลข่าวสารจากมหาวิทยาลัยสยามใน

เรื่องการเปิดรับสมัครนักศึกษา/โฆษณามหาวิทยาลัย ปัจจัยอย่างหนึ่งที่ใช้ในการ

ประกอบการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่ง

ธนบุรี ก็คือ ข่าวสาร ดังนั้นการเปิดรับข่าวสารจึงเป็นสิ่งจำาเป็นที่ช่วยให้บุคคลได้

รับข้อมูลต่างๆ มากขึ้น ตามธรรมชาติของมนุษย์มักจะไม่รับข่าวสารทั้งหมดที่ผ่าน

เข้ามา แต่จะเลือกรับเพียงบางข่าวสารที่คิดว่ามีประโยชน์แก่ตนเอง ซึ่งแรงผลักดันที่

ทำาให้บุคคลเลือกสื่อเกิดจากคุณสมบัติของผู้รับสารใน 2 ด้านก็คือ องค์ประกอบทาง

ด้านสังคม และสภาพแวดล้อม เช่น ลักษณะทางประชากร วัฒนธรรม ประเพณี 

เป็นต้น และอีกองค์ประกอบก็คือ องค์ประกอบทางด้านจิตใจ เช่น การเลือกรับ

รู้ตามทัศนคติและประสบการณ์เดิม เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยสยามจำาเป็นต้องนำา

เสนอข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในด้านอื่นๆ เช่น การบริการวิชาการแก่สังคม 

การพัฒานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ฯลฯ เพื่อช่วยในการส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยสยาม

จากการวิจัยในครั้งนี้การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิยาลัยสยามของนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 มาจาก เพื่อน อาจารย์แนะแนว ที่เคยติดต่อกับมหาวิทยาลัย

สยาม ทำาให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสยามมากขึ้น จึงเชื่อได้ว่า

นักเรียนจากโรงเรียนที่เคยเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยามมาก ได้รับข่าวสาร

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสยามในปริมาณที่มาก เพราะจากทฤษฎีการรับรู้ การรับรู้คือ

การแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้น

ในจิตใจของแต่ละบุคคล อันเนื่องมาจากการตีความหรือแปลความอาการสัมผัส 

(Sensation) ของร่างกายกับสิ่งเร้า หรือสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยประสบการณ์เดิมเป็น

เครื่องช่วย ซึ่งมีความสอดคล้องกับ กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ (2545) ซึ่งทำาการศึกษา

เรื่อง “การสำารวจภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี: ศึกษา

เฉพาะกรณี 19 โรงเรียนในชุมชน” พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับข่าวสารจาก มจธ. 
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มากที่สุด คือ สื่อบุคคล (อาจารย์แนะแนว รุ่นพี่) โดยสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิน

ใจของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี จะเป็นสื่อบุคคล

มากกว่าสื่อมวลชน การสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนในพื้นที่ฝั่งธนบุรี 

สื่อบุคคลมีอิทธิพลต่อผู้รับสารที่เป็นนักเรียน ดังนั้น มหาวิทยาลัยสยาม ควรสร้าง

สัมพันธ์อันดีกับอาจารย์แนะแนว และกลุ่มนักเรียนที่เป็นศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน

สมมติฐานการวิจัยข้อที่	 2 ภาพลักษณ์ที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน

พื้นที่ฝั่งธนบุรี ทั้งจากนักเรียนในโรงเรียนที่เคยเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยาม

จำานวนมาก และที่มาจากนักเรียนในโรงเรียนที่เคยเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

สยามจำานวนน้อย มีภาพลักษณ์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสยามไม่แตกต่างกัน

Keneth E. Boulding 1975 (อ้างใน กรกนก วิโรจศรีสกุล. 2546) กล่าวว่า

ภาพลักษณ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบนการของความคิดจิตใจ ในเมื่อคนเรามิได้มีเพียง

ประสบการณ์โดยตรงกับโลกรอบตัว ซึ่งเราได้สัมผัส ชมรส ดมกลิ่น และได้เห็นด้วย

ตนเองเท่านั้นเรายังมีประสบการณ์โดยทางอ้อมอื่นๆ ด้วย ซึ่งประสบการณ์เหล่า

นี้ต้องอาศัยการตีความและให้ความหมายสำาหรับตนเองเสมอ ภาพลักษณ์เป็นการ

แทนความหมายเชิงอัตวิสัย (Subjective Representation) สิ่งต่างๆ ที่เรารับรู้มา 

เป็นความรู้สึกเชิงตีความหมาย (Interpreted Sensation) หรือความประทับใจ ภาพ

ปรากฏ (Appearance) ความคล้ายคลึงหรือเป็นการแทนความหมายของการรับรู้ 

(Perception) กระบวนการก่อเกิดภาพลักษณ์ (Process of Image) ซึ่งมักจะมีความ

สำาคัญยิ่งต่อการรับรู้ในสิ่งที่ไม่มีความหมายแน่นอนชัดเจนในตัวของมันเอง ความ

เป็นจริงแสดงว่ามหาวิทยาลัยสยามไม่ได้สร้างอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของตนเองจึงทำาให้

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ทั้งสองกลุ่มข้างตนมีภาพลักษณ์ต่อม

หาวิทยาลัยสยามไม่แตกต่างกัน

แฟรงค์ เจฟกินส (Jefkins. Frank 1977) ภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนา (Wish 

Image) เป็นภาพลักษณ์ที่ฝ่ายบริหารต้องการให้เกิดขึ้นกับหน่วยงาน สินค้า หรือ

บริการ และพยายามทุกอย่างเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ปรารถนานี้ขึ้น จากการศึกษา
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พบว่าภาพลักษณ์ที่ผู้บริหารพึงปรารถนามี 12 ภาพลักษณ์ ซึ่งกระบวนการได้มาซึ่ง

ภาพลักษณ์ที่ต้องการนั้น มหาวิทยาลัยสยามต้องมีการสร้างภาพลักษณ์ โดยการให้

แต่ละคณะสร้างเอกลักษณ์ (Identity) ของตัวเอง และมีการสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่ม

เป้าหมาย โดยใช้สื่อสังคม (Social Media)

 ภาพลักษณ์ที่บุคคลหรือประชาชนมีต่อองค์กรจะเป็นเช่นไรนั้น ขึ้นอยู่กับ

ประสบการณ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนได้รับ และสิ่งเหล่านี้ย่อมก่อตัวขึ้นเป็นความ

ประทับใจ ซึ่งอาจจะเป็นความประทับใจที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ แล้วแต่พฤติกรรมหรือ

การกระทำาขององค์กร  หน้าที่สำาคัญของประชาสัมพันธ์ก็คือ การสร้างสรรค์ภาพ

ลักษณ์ให้กับองค์กร ซึ่งเป็นงานที่ต้องทำาอย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอ และภาพลักษณ์

ดังกล่าวนอกจากจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมหรือการกระทำาขององค์กรแล้ว ยังต้อง

อาศัยการให้ข่าวสารความรู้ และประสบการณ์อย่างเพียงพอแก่ประชาชน (lrving 

Smith : 67) การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสยามกับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ไม่เพียงพอทำาให้นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีภาพ

ลักษณ์ต่อมหาวิทยาลัยสยามไม่แตกต่างกัน

ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นนั้น เพื่อสนองตอบความต้องการที่คาด

หวังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ความเป็นจริงแสดงว่า

มหาวิทยาลัยสยามไม่ได้สร้างความคาดหวังให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน

พื้นที่ฝั่งธนบุรี จึงทำาให้นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีภาพลักษณ์ต่อมหาวิทยาลัยสยามไม่

แตกต่างกัน

จากแนวคิดของ (Daniel Boorstin 1973) (อ้างถึงใน จิตลาวัณย์  บุนนาค) 

ที่ว่า An image is synthetic ซึ่งหมายถึงภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยมี

การวางแผนการสร้างสรรค์ขึ้นมาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และรู้สึกประทับใจภาพ

ลักษณ์มหาวิทยาลัยสยามจากนักเรียนทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันอาจเป็นเพราะกลุ่ม

ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่ฝั่งธนบุรี ซึ่งสภาพแวดล้อม

และการดำาเนินชีวิตในโรงเรียนค่อนข้างคล้ายคลึงกัน การรับรู้ข่าวสารจึงไม่แตก

ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ โบลดิ้ง (Keneth E. Boulding. 1975) ที่ว่า

การรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสยามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี
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ภาพลักษณ์เป็นเรื่องของกระบวนการของความคิด จิตใจ เมื่อคนเรามิได้มีเพียง

ประสบการณ์โดยตรงกับโลกรอบตัว ซึ่งเราได้สัมผัส ชิมรส ดมกลิ่น ได้ยินและได้

เห็นด้วยตนเองเท่านั้น เรายังมีประสบการณ์โดยอ้อมอื่นๆ ด้วย

ลำาดับที่ ภาพลักษณ์ที่ผู้บริหารพึงปรารถนา

1 มหาวิทยาลัยสยามตั้งอยู่ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี

2 มหาวิทยาลัยสยามมีโปรแกรมวิชาและคณะที่น่าสนใจเรียน

3 มหาวิทยาลัยสยามมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมากกว่าสถาบันการศึกษาอื่นๆ 

ในย่านฝั่งธน

4 มหาวิทยาลัยสยามมีการดำาเนินงานร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่

มีชื่อเสียงอย่างต่อเนื่อง

5 มหาวิทยาลัยสยามมีการนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเอื้อประโยชน์ในการเรียน

เป็นอย่างมาก

6 มหาวิทยาลัยสยามมีครูอาจารย์ใจดี ช่วยเหลือนักศึกษาอยู่เสมอ

7 มหาวิทยาลัยสยามช่วยเหลือกิจกรรมของสังคมอยู่เสมอ

8 มหาวิทยาลัยสยามมีทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

9 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยสยามเป็นที่รู้จักและยอมรับโดยทั่วไป

10 มหาวิทยาลัยสยามเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่

11 มหาวิทยาลัยสยามส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จนเป็นที่รับรู้

โดยทั่วไป

12 มหาวิทยาลัยสยามมีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นมหาวิทยาลัยที่น่าเข้าศึกษาเป็น

อย่างมาก

สมมติฐานการวิจัยข้อที่	 3 แรงจูงใจที่เราเชื่อได้ว่านำาไปสู่แรงจูงใจในการ

เลือกข้อมูลข่าวสาร ผู้ที่มีแรงจูงใจเข้ามหาวิทยาลัยสยามย่อมมองภาพลักษณ์

มหาวิทยาลัยสยามที่ชัดมากกว่า นักเรียนที่ไม่มีแรงจูงใจเข้ามหาวิทยาลัยสยาม

จะมีแรงจูงใจที่คลุมเครือ โลเวลล์(Lovell, 1980:109) กล่าวไว้ว่าแรงจูงใจเป็นกระ

บวนการที่ชักนำาโน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมานะพยายามเพื่อที่จะสนองตอบความ

การรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสยามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี
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ต้องการบางประการให้บรรลุผลสำาเร็จ

 กลุ่มนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยามมีการเปิดรับ

ข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสยามมากกว่ากลุ่มนักเรียนที่ไม่สนใจเข้าศึกษาต่อ

ในมหาวิทยาลัยสยาม(Hawkins, Best & Coney, 1995) กล่าวว่าการรับรู้ของผู้

บริโภคนั้น จะเป็นไปตามกระบวนการในการประมวลข้อมูลข่าวสาร (Information 

Processing) ซึ่งเป็น กระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนของ 1) การเปิดรับ (Exposure) ซึ่งจะ

เกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเร้ามากระทบประสาทสัมผัส 2) ความสนใจ (Attention) จะเกิดขึ้น

เมื่อสิ่งเร้านั้นตรงกับความสนใจของผู้บริโภค 3) การตีความหมาย (Interpretation) 

ซึ่งเป็นการประมวลสิ่งที่ได้รับรู้เข้ามา และ 4) การเก็บสิ่งเร้าหรือข้อมูลที่ได้รับเข้ามา

ไว้ในความทรงจำา 

การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเป็นตัวกำาหนดให้เกิดภาพลักษณ์ การสร้าง

ความรู้เชิงอัตวิสัยเป็นจำานวนมากขึ้น คนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารมากขึ้นอยู่

กับการเลือกเปิดรับ Boulding เสนอว่าบุคคลแต่ละคนจะเก็บสะสมความรู้เชิงอัต

วิสัย (Subjective knowledge) เป็นการสะสมเกี่ยวกับสิ่งในโลกรอบๆ ตัวเราที่ได้

ประสบ ความรู้เชิงอัตวิสัยของบุคคลนี้จึงเป็นที่รวมของสิ่งต่างๆ ที่เราเชื่อว่าเป็น

ความจริง เนื่องจากเราไม่สามารถที่จะรับรู้และทำาความเข้าใจกับสิ่งต่างๆ ของสิ่ง

เหล่านั้น ซึ่งมีความไม่แน่นอนชัดเจนอยู่ เราจึงมักจะจำาได้เฉพาะภาพบางส่วนหรือ

ลักษณะกว้างๆ ของสิ่งเหล่านั้น ซึ่งมีความไม่แน่นอนชัดเจน เราจึงมักต้องตีความ

หมาย (Interpret) หรือให้ความหมายแก่สิ่งนั้นๆ ด้วยตนเอง ความรู้เชิงอัตวิสัยนี้

จะประกอบกันเข้าเป็นภาพลักษณ์ของเราที่มีต่อสิ่งต่างๆ ในโลก และพฤติกรรมของ

เราจะขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์ที่เรามีอยู่ในสมองด้วย ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่ากลุ่มนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตฝั่งธนบุรี ที่มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสยามใน

ระดับสูง ก็จะมีภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยามชัดเจนมากกว่าและมีโอกาสที่จะ

เลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยามมากว่า กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ในเขตฝั่งธนบุรี ที่มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสยามในระดับตำ่า

การรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสยามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี
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ข้อเสนอแนะ

1)	การบริหารจัดการภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยาม	จากการศึกษาพบว่า ภาพ

ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยามมีความคุลมเครือไม่ชัดเจน ดังนั้นมหาวิทยาลัยสยาม

ควรมีการบริหารภาพลักษณ์ให้มีความชัดเจน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้ทำาการสำารวจ

ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับความต้องการภาพลักษณ์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยสยาม 

โดยการเก็บข้อมูลจากผู้บริหารหน่วยงาน รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี 

หัวหน้าภาควิชา จำานวน 33 ชุด จากจำานวนผู้บริหารทั้งหมด 65 คน และได้ผลการ

ศึกษา ดังต่อไปนี้

ภาพลักษณ์ที่ผู้บริหารพึงปรารถนา มีทั้งหมด 12 ภาพลักษณ์ การบริหาร

จัดการให้เกิดภาพลักษณ์ที่ผู้บริหารพึงปรารถนา โดยให้แต่ละคณะสร้างเอกลักษณ์

ของตัวเอง และสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้สื่อสังคม (Social Media)

การที่จะได้มาซึ่งภาพลักษณ์ที่ต้องการจะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์ ผู้วิจัย

ขอเสนอวิธีการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยาม ดังต่อไปนี

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสยามบริหารงานแบบ Monolithic คือใช้แบรนด์ หลาย

คณะวิชาแต่อยู่ภายใต้แบรนด์ ม.สยาม ซึ่งมหาวิทยาลัยสยามควรปรับกลยุทธ์ใน

การสร้างภาพลักษณ์ใหม่โดยวิธีการแบบ Endorsed คือแต่ละคณะวิชาทำาเอกลักษณ์

ของตนเองให้มีความชัดเจน แต่อยู่ภายใต้แบรนด์ ม.สยาม ซึ่งการสร้างเอกลักษณ์

ของแต่ละคณะขึ้นมา จะไปสอดคล้องกับเกณฑ์ใหม่ของ สำานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  (สมศ.) ที่กำาหนดให้แต่ละหน่วย

งานกำาหนดเอกลักษณ์ของตนเอง เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ดังนั้นแต่ละคณะวิชาของ

มหาวิทยาลัยสยามควรสร้างเอกลักษณ์ของตนอง 

แนวทางการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยามสามารถทำาได้ดังนี้ 

ศึกษาจุดเด่นของแต่ละคณะวิชา เพื่อสร้างเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

จากการที่แต่ละคณะมีเอกลักษณ์ของตนเองแล้ว มหาวิทยาลัยสยามจะต้อง

มีการสื่อสารออกไปให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ซึ่งวิธีการที่จะทำาให้กลุ่มเป้าหมาย

การรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสยามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี
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ได้ทราบข้อมูลของมหาวิทยาลัยสยามได้ดี และประหยัดค่าใช้จ่ายคือ การใช้สื่อ

สังคม (Social Media)

Lon Safko and David K. Brane (2009: 6) ซึ่งให้คำาจำากัดความเอาไว้ว่า

 Social media refers to activities, Practices, and behaviors among 

communication of people who gather to share information, knowledge, 

and opinion using conversation media. Conversational media and Web-

based applications that make it possible to create easily transmit content 

in the form of words, pictures, videos, and audios

นั้นก็คือ สื่อสังคม หมายถึง กิจกรรมต่างๆ การปฎิบัติและพฤติกรรมในการ

สื่อสารเพื่อชุมชนของคน ที่รวมตัวกันเพื่อแชร์ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น

ผ่านสื่อการสนทนากับ เพื่อจะแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น โดยใช้

สื่อสนทนา สื่อสนทนาเป็นวิธีการเป็นวิธีการอยู่บนพื้นฐานของเว็บ ซึ่งสามารถทำาให้

เป็นไปได้เพื่อสร้างและส่งผ่านเนื้อหาอย่างง่ายในรูปแบบของ ถ้อยคำา ภาพนิ่ง ภาพ

เคลื่อนไหว หรือเสียง

จากนโยบายของรัฐบาล ที่ให้การสนับสนุนการใช้สื่อสมัยใหม่ (New Media) 

หรือสื่อสังคม (Social Media) ที่ประชุมคณะกรรมการโฆษกกระทรวงและส่วน

ราชการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายก

รัฐมนตรี โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เสนอให้ “โฆษกประจำากระทรวงจัดทำา 

Facebook และ Twitter ของตนเอง เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกระทรวงผ่าน

ทางสื่อออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับรู้ข่าวสารรวดเร็ว โดยไม่

ต้องมารอฟังการแถลงข่าว” (สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)

สำาหรับมหาวิทยาลัยสยามควรใช้สื่อสังคม (Social media) เข้ามาช่วยใน

การสร้างภาพลักษณ์ ให้เกิดภาพลักษณ์ดังที่ผู้บริหารต้องการ และใช้ในลักษณะเพื่อ

สังคมมากกว่าการโฆษณา จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะมี

ลักษณะการใช้สื่อเพื่อความบันเทิง และความรู้ควบคู่กันไป

การที่จะจูงใจให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี เข้า

การรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสยามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี
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มาสู่เครือข่ายสังคมที่มหาวิทยาลัยสยามสร้างนั้น จะต้องมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้

นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยใช้วิธีการ ดังนี้

1. เครือข่ายที่เราใช้เรียกว่า I LOVE SIAM u. 

2. วิธีการที่จะให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้ที่สนใจเข้ามามีร่วม

เครือข่าย I LOVE SIAM u. นั้น มีดังนี้

  2.1จัดอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึก

ษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี โดยให้แต่ละโรงเรียนส่งตัวแทนเข้ามาอบรม เราจะใช้เวที

นี้การบอกกล่าวและให้นักเรียนเข้าร่วมเครือข่าย I LOVE SIAM u.

  2.2ส่งอีเมล์ให้กับนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัย รวมทั้งศิษย์เก่า

ของมหาวิทยาลัยสยามให้เข้าร่วมเครือข่าว I LOVE SIAM u.

  2.3 ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จัดให้มีการอบรมการใช้อินเตอร์

เน็ตเบื้องต้น ให้ทุกคนมีอีเมล์ของตัวเอง และสมัครร่วมเครือข่าย I LOVE SIAM u. 

เพราะจะมีการส่งข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยสยามผ่านสื่อสังคม

3. การกระตุ้นให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเข้ามาใช้สื่อสังคม (Social Media) 

ของมหาวิทยาลัยสยาม ภาพที่ใช้ประกอบสื่อเหล่านี้ควรเป็นภาพนักศึกษาชาย และ

หญิงที่มีบุคลิกภาพหน้าตาดี รวมถึงดารา นักกีฬาที่มีชื่อเสียง เพื่อจะได้เป็นตัว

กระตุ้นให้คนเข้ามาร่วมในสื่อสังคมของเรา

4. เคื่องมือที่เราจะใช้ประกอบด้วย Twitter, Facebook, YouTube, 

Wikipedia และ Blog

การใช้สื่อสังคม (Social Media) ของมหาวิทยาลัยสยามผ่าน Twitter, 

Facebook, YouTube, Wikipedia และ Blog นั้น มหาวิทยาลัยสยามจะต้องทำาเว็บ

หลักของมหาวิทยาลัยสยามให้มีความน่าสนใจ และมีข้อมูลที่เพียงพอในการตอบ

สนองความต้อการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ที่จะเข้ามา

เป็นสมาชิก I LOVE SIAM u.
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2.	ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1. จากผลการวิจัยที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารทั่วไปมากที่สุดมีปริมาณที่

ใกล้เคียงกันคือ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต  ดังนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการ

เผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยสยาม ควรใช้สื่อที่เข้าถึงกลุ่มตัวอย่างคือ โทรทัศน์ 

และอินเตอร์เน็ต โดยการนำาเสนอข่าวสารเนื้อหาควรมีความสอดคล้องกัน ในส่วน

สื่ออีกสามประเภทที่เลือกมา คือ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และภาพยนตร์ ไม่ได้รับความ

นิยมจากกลุ่มตัวอย่าง การใช้สื่ออินเตอร์เน็ต ควรใช้สื่อสังคม (Social Media) 

เพราะค่าใช้จ่ายในการผลิตตำ่า 

 2. จากผลการวิจัยที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสย

าม จากสื่อบุคคลที่ประกอบด้วย อาจารย์แนะแนว เพื่อน พ่อ แม่ ญาติ มากกว่า

สื่อมวลชนที่ประกอบด้วย โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์  ดังนั้นมหาวิทยาลัยสยาม 

ควรสร้างความสัมพันธ์อันดีกับอาจารย์แนะแนวกับโรงเรียนต่างๆ เช่น การจัด

กิจกรรมพาอาจารย์แนะแนวมาเยี่ยมชมการเรียนการสอนและห้องปฎิบัติการของ

มหาวิทยาลัยสยาม และพาอาจารย์ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ รวมถึงสร้างกิจกรรม

ให้เขาถึงกับกลุ่มวัยรุ่น เช่นจัดกิจกรรมตามสถานที่รวมตัวของวัยรุ่น อาทิห้างสรร

สินค้า สถานที่เรียนพิเศษ เพื่อกระตุ้นการรับรู้ให้กับนักเรียนที่จะมาเป็นลูกค้าใน

อนาคตของมหาวิทยาลัยสยามได้บอกต่อไป

 3. จากผลการวิจัยพบว่าภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยามในสายตาของกลุ่

มตัวอย่าง ยังไม่มีภาพลักษณ์ที่เด่นชัดที่จะกล่าวได้ว่าเมื่อเอ่ยถึงมหาวิทยาลัยสยาม

แล้วนึกถึงอะไร กลุ่มตัวอย่างนึกภาพไม่ออก ดังนั้นมหาวิทยาลัยสยามควรจัดตั้ง

หน่วยงานที่ทำาการประชาสัมพันธ์ เพื่อที่จะได้จัดการวางแผนการประชาสัมพันธ์ของ

มหาวิทยาลัยสยามได้อย่างครอบคลุม รวมถึงมีการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ที่

นำาเสนออกไปด้วยว่าได้ผลหรือไม่

 4. จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างได้รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัยสย

ามในปริมาณที่น้อย และข่าวสารที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับสมัคร 

นักศึกษา การโฆษณามหาวิทยาลัย ดั้งนั้นมหาวิทยาลัยสยามควรนำาเสนอข่าวสาร
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เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในด้านอื่นๆ เช่น การบริการวิชาการแก่สังคม การได้รับรางวัล

ระดับประเทศเป็นต้น เพื่อจะได้สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในสายตาของ

ประชาชนต่อไป

 5. จากผลการวิจัยพบว่า สื่อทางเลือกที่มหาวิทยาลัยควรใช้เพื่อสร้างการรับ

รู้ข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสยามคือ สื่อป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ติดตามสถาน

ที่สำาคัญในพื้นที่ฝั่งธนบุรี โดยเนื้อหาที่ใช้ควรบอกถึงจุดเด่น และสถานที่ตั้งของ

มหาวิทยาลัยสยาม มากกว่าการโฆษณาคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

 6. มหาวิทยาลับสยามควรสร้างเอกลักษณ์ของตนเองให้มีความชัดเจน โดย

กำาหนดจุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยสยามว่า “มหาวิทยาลัยสยามเป็นมหาวิทยาลัย

ของคนฝั่งธนบุรี มีคณะวิชาให้เลือกเรียนที่หลากหลาย”

 7. การวิจัยครั้งนี้ทำาการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนใน

บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยสยามและอยู่ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี  การวิจัยครั้งต่อไปควร

ศึกษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยามจากกลุ่มผู้ปกครอง นักศึกษาปัจจุบัน และ

บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยสยาม รวมทั้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัด

ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยสยาม เช่น นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร ฯลฯ เพื่อ

สำารวจภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยาม และเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยาม

8. จากผลการวิจัยพบว่า การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสยามของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี มีปริมาณที่น้อย จึงควรศึกษาเนื้อหา

ข่าวสารที่มหาวิทยาลัยสยามเสนอออกไป เพื่อนำามาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ให้มี

รูปแบบการนำาเสนอที่หลากหลาย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
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