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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพช่องทางสื่อของกองสื่อสารองค์กร และเพ่ือหา
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพช่องทางส่ือของกองส่ือสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น
งานวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยใช้วิธีการสํารวจจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรสายผู้สอน 
บุคลากรสายสนับสนุน และ นักศึกษา จํานวน 397 คน ใช้แบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบและใช้สถิติเชิง
พรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา (ร้อยละ 61.8) รองลงมา คือ บุคลากรสายสนับสนุน (ร้อยละ 33.6) 
ประสิทธิภาพช่องทางส่ือของกองส่ือสารองค์กร  ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมการรับข้อมูลข่าวสารของ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านช่องทางส่ือการประชาสัมพันธ์ของกองสื่อสารองค์กร ในระดับมาก คือ รับรู้
ผ่านทางวิทยุกระจายเสียง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คลื่นFM 103 MHz) คิดเป็นค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.76  
( X = 3.76,SD=0.98) โดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสื่อสาร
ช่องทางส่ือของกองส่ือสารองค์กร มีประสิทธิภาพการสื่อสารช่องทางส่ืออยู่ในระดับมาก คือ ป้ายประชาสัมพันธ์
หรือป้ายคัตเอาต์ ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ( X = 3.66,SD=0.86) และมีประสิทธิภาพมากในเร่ืองความ
ถูกต้องของข้อมูลท่ีนําเสนอ ค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ( X = 3.78,SD=0.80) แนวทางในการพัฒนาช่องทางการ
สื่อสารองค์กร ส่วนใหญ่มีความต้องการให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ิมจํานวนป้ายคัตเอาต์ทุกทางแยกและ
ประชาสัมพันธ์ทุกกิจกรรมท่ีมีความสําคัญให้แก่บุคลากรและนักศึกษาได้รับทราบข่าวสารได้ทันทีและรวดเร็ว 
คําสําคัญ:ประสิทธิภาพ การสื่อสารช่องทาง 
 

Abstract 
 The objective of the study was to identify the effectiveness of media of the 
Corporate Communications Division, Khon Kaen University (KKU) and explore approach for 
enhancing the efficacy of media. This study was classified as quantitative research using 
validated questionnaires. A random sample of this study was collected from instructors, 
administrative officers, and students. Percentage, mean, and standard deviation were 
employed in data analysis. The study indicated that the majority of sample was the 
students (61.8%), followed by administrative officers (33.6%). The efficiency of 
communication via media of the Corporate Communications Division, KKU was at a high 
perception level by the radio broadcasting, KKU (FM 103 MHz) with the average score of 3.76 
( X = 3.76, SD=0.98). For overall of sample groups, the efficiency of communication via 
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media was at a high perception level by the billboard or cutout with the average score of 
3.66 ( X = 3.66, SD=0.86). An approach to for enhancing the efficacy of media was in most 
agreement to increase numbers of the cutout in every single cross road with details of 
significant activities in order for up to date distribution. 
Keywords: efficiency, communication, channels 
 

บทนํา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (National Research University) มี

ภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ถือว่าเป็นภารกิจหนึ่ ง ท่ีตอบสนองความต้องการของภาคประชาชนและพัฒนาสังคม ชุมชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  นอกจากนี้การดําเนินงานของคณะวิชาต่าง ๆ และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีตอบสนองการให้บริการแก่ประชาชนท่ัวไปได้อย่างท่ัวถึง  สามารถรองรับการให้บริการ
สุขภาพของประชาชนในจังหวัดและในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานต่าง ๆ และ
สาธารณูปโภคอ่ืน ๆ เพ่ือให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ดังนั้นกองสื่อสารองค์กร 
สํานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานท่ีจัดต้ังข้ึนในปี พ.ศ.2555 โดยภารกิจหลัก คือ การสื่อสารงานด้าน        
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมสู่ประชาคมโลก         
(We communicate KKU to citizen of the world) ซ่ึงพันธกิจการเผยแพร่ สื่อสาร สนับสนุน ส่งเสริม 
สร้างสรรค์กิจกรรมท่ีสร้างความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ท่ีดีต่อนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และผู้มีส่วนเก่ียวข้องภายนอก  โดยเคร่ืองมือและเทคนิคการสื่อสารท่ีทันสมัย และสร้างสรรค์สื่อข้อมูลข่าวสาร
ผ่านช่องทางส่ือภายในมหาวิทยาลัย เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายคัตเอาต์) ป้ายจอ LED เว็บไซต์
วิทยุกระจายเสียง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองส่ือสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2560) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ถูกเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐฯ เม่ือวันท่ี 17 
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ส่งผลให้การบริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากรมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานภาพของมหาวิทยาลัย ท่ีจําเป็นต้องพ่ึงตนเองและเน้นประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรมากข้ึน และ
ด้วยข้อจํากัดของงบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับการจัดสรรลดลง ประกอบกับจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีลดลง 
ทําให้การปฏิบัติงานของทุกภารกิจ จําเป็นต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจตามภารกิจของคณะวิชา สํานัก 
และศูนย์ หรือ หน่วยงานย่อย ๆ เพ่ือให้ได้ตัวชี้วัด (key performance index, KPI) ตามท่ีสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารสูงสุดทุกคณะฯ หน่วยงาน ได้กําหนดไว้อย่างชัดเจน โดยบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ฉบับปรับปรุง) ฉบับได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2562 (กองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2562) 

การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร จัดเป็นแผนยุทธศาสตร์หนึ่ งท่ี มีความสําคัญต่อ            
การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย ในแต่ละปี มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
จัดข้ึนเพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยท้ังจากหน่วยงานภายใน ภายนอก ภาคเอกชน ตลอดจนงาน     
พระราชพิธี มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดท้ังปี นับหลายล้านคน ถึงแม้ว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มี
ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อหลายช่องทางและหลากหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตามการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
สื่อบางสื่อยังไม่สามารถรองรับความต้องการใช้งานได้  เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ มีจํานวนป้ายมากแต่ไม่
ตอบสนองความต้องการเนื่องจากไม่เป็นท่ีสนใจของประชาชนท่ัวไปซ่ึงส่งผลต่อการจัดระเบียบการติดต้ังป้าย
และส่งผลกระทบต่อการจัดระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัย ปัญหาเหล่านี้จึงสมควรท่ีจะได้ดําเนิน
การศึกษาถึงประสิทธิภาพของช่องทางสื่อต่าง ๆ ว่ามีประสิทธิภาพมาก น้อย เพียงใดเพื่อนํามาเป็นข้อมูลใน   
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ประกอบการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนและนําผลการพัฒนาไปใช้ใน       
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านประชาสัมพันธ์ของกองสื่อสารองค์กรต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพช่องทางสื่อของกองส่ือสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพช่องทางส่ือของกองส่ือสารองค์กร 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ขอบเขตหรือข้อตกลง 
 ศึกษาประสิทธิภาพช่องทางของกองสื่อสารองค์กร ได้แก่ 1) ป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายคัตเอาต์)  
2) ป้ายจอ LED 3) เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 4) วิทยุกระจายเสียง 5) ค้นหาแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาประสิทธิภาพช่องทางส่ือของกองส่ือสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะเวลาวิจัย 
ปีงบประมาณ 2560-2561 เท่านั้น 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนท่ี 1 ศึกษาปัญหาอุปสรรค การสังเกต การสะท้อนผลการรับฟังข้อคิดเห็นต่าง ๆ ทุกแหล่งและ
ช่องทางของการรับข้อมูลข่าวสารจากนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือรับทราบปัญหา
และอปุสรรคท่ีเกิดข้ึนในการสื่อสารผ่านช่องทางส่ือขององค์กรสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ส่วนท่ี 2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยวิธีการ Check list เกี่ยวกับประสิทธิภาพ         
การสื่อสารช่องทางส่ือของกองสื่อสารองค์กร การรับรู้ข่าวสาร จาก 1) ป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายคัตเอาต์)        
2) ป้ายจอ LED 3) เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 4) วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มอาจารย์ผู้สอน และ 2) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน 3) กลุ่มนักศึกษา 
จํานวน 397 คน 
 ส่วนท่ี 3 การค้นหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพช่องทางส่ือของกองสื่อสาร
องค์กร  เป็นลักษณะคําถามแบบปลายเปิด  เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการค้นหา
แนวทางในการพัฒนาและการปรับปรุงประสิทธิภาพช่องทางส่ือของกองส่ือสารองค์กร  โดยใช้การรับรู้ข่าวสาร 
จาก 1) ป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายคัตเอาต์) 2) ป้ายจอ LED 3) เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ             
4) วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ 1) กลุ่มอาจารย์ผู้สอน และ 2) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน
3) กลุ่มนักศึกษา ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 จํานวนประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ลําดับที่ ประเภทของประชากรในการวิจัย จํานวนประชากร (คน) 
1 บุคลากรสายวิชาการ 2,075 
2 บุคลากรสายสนับสนุน 11,366 
3 นักศึกษาทุกชั้นปี 38,206 

รวม 51,647 
ที่มา: https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/Reportkku2561.pdf 

 
2.การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง 

 การกําหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ดังนี้  การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างของยามาเน่ Taro Yamane (1967) 
ซ่ึงเป็นการคํานวณขนาดตัวอย่างสัดส่วน 1 กลุ่ม โดยให้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับร้อยละ 95 หรือยอมให้มีค่า
ความคาดเคล่ือนเท่ากับ 0.05 ดังนี้ 
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  n =     N 
    1+N(e)2 

กําหนดให้  n คือ ขนาดของตัวอย่างท่ีคํานวณได้ 
  N คือ จํานวนประชากรท่ีทราบค่า 
  e คือ ความคลาดเคลื่อนท่ีจะยอมรับได้ เท่ากับ 0.05 
  แทนค่า =       51,647  
    1+51,647(0.05)2  

   = 397 คน 

การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research Method) โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ข้ึนจากกระบวนการศึกษาหาความรู้จากข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ประกอบด้วยลักษณะคําถามปลายเปิดและปลาย
ปิด โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 ศึกษาปัญหาอุปสรรค การสังเกต การสะท้อนผลการรับฟังข้อคิดเห็นต่าง ๆ ทุกแหล่งและ
ช่องทางของการรับข้อมูลข่าวสารจากนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือรับทราบปัญหา
และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการสื่อสารผ่านช่องทางส่ือขององค์กรสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีลักษณะเป็น
ข้อคําถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ท่ีผู้ตอบแสดงความคิดเห็น 3 ระดับ คือ เห็นด้วย ไม่
แน่ใจ และไม่เห็นด้วย 
 ส่วนท่ี 2 ออกแบบสอบถาม โดยวิธีการ Check list เกี่ยวกับประสิทธิภาพการสื่อสารช่องทางส่ือ
ของกองสื่อสารองค์กร การรับรู้ข่าวสาร จาก 1) ป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายคัตเอาต์) 2) ป้ายจอ LED            
3) เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 4) วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และต้ังข้อคําถามให้ตรง
กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย นําเคร่ืองมือท่ีพัฒนาโดยผ่านผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือช่วยทดสอบความเท่ียงตรงของ
แบบสอบถาม และนําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับประชากรจํานวนหนึ่งท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มของ
กลุ่มตัวอย่าง ก่อนจะนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริง ๆ และนําผลการตอบมาพิจารณาด้าน     
ความชัดเจนของคําชี้แจง ข้อคําถาม วิธีการตอบ ปฏิกิริยาท่ีมีต่อคําถาม เป็นต้น  มีลักษณะเป็นข้อคําถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีค่าคะแนน เป็น 1, 2, 3, 4 และ 5 นั่นคือ ทุกคะแนนจะมีขอบเขตตํ่า 
และขอบเขตสูง(สุพักตร์ พิบูลย์, ม.ป.ป.) เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการสื่อสารช่องทางสื่อของกองสื่อสารองค์กร โดยประยุกต์มาจากเกณฑ์ของ(สุพักตร์ พิบูลย์, 
ม.ป.ป.)โดยมีเกณฑ์เลือกพิจารณาคําตอบและให้คะแนน ดังนี้คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00, 3.51-4.50, 2.51-3.50, 
1.51-2.50 และ 1.00-1.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสื่อสารช่องทางส่ืออยู่ในระดับ
มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย และน้อยท่ีสุด ตามลําดับ 

ส่วนท่ี 3 เป็นลักษณะคําถามแบบปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยว  
การค้นหาแนวทางในการพัฒนาและการปรับปรุงประสิทธิภาพช่องทางสื่อของกองสื่อสารองค์กรโดยใช้การรับรู้
ข่าวสาร จาก 1) ป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายคัตเอาต์) 2) ป้ายจอ LED 3) เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ   
4) วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2  ได้แก่ จํานวน ความถ่ี ค่าเฉลี่ย     
ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวน 397 คน  ส่วนท่ี 3 วิเคราะห์จากการค้นหาแนวทางใน      
การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพช่องทางส่ือของกองส่ือสารองค์กร ผู้วิจัยใช้วิธีการจําแนกชนิดข้อมูล แบบ
ใช้ทฤษฎี และไม่ใช้ทฤษฎี (Miles and Huberman, 1994 อ้างถึงใน นคร และภรณี, 2555) 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพช่องทางส่ือของกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัย (1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา (ร้อยละ 
61.8) รองลงมา คือ บุคลากรสายสนับสนุน (ร้อยละ 33.6) และบุคลากรสายผู้สอน (ร้อยละ 4.6) ดังแสดงใน
ภาพท่ี 1 (2)  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 56.9) และเป็นเพศชาย (ร้อยละ 43.1) และ (3) 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 74.0) รองลงมา คือ ศึกษาอยู่ในระดับท่ีสูง
กว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 18.3) และตํ่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 7.8) ดังแสดงในภาพท่ี 2 

 

 
ภาพท่ี 1 จํานวนประชากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 
 

 
ภาพท่ี 2 จํานวนประชากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
1.2  ผลการศึกษาปัญหาอุปสรรค การสังเกต การสะท้อนผลการรับฟังข้อคิดเห็นต่าง ๆ ทุกแหล่งและ

ช่องทางของการรับข้อมูลข่าวสารจากนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือรับทราบปัญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการสื่อสารผ่านช่องทางส่ือขององค์กรสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกกลุ่มให้ความคิดเห็นว่า  การจัดรูปแบบและการออกแบบเว็บไซต์ในเรื่องเน้ือหาข่าว ท่ีนําเสนอ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ยังไม่มีการลงข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบันควรเพ่ิมการอัพเดทข้อมูลรวดเร็วกว่าน้ี 
 
2. ผลการศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพการส่ือสารช่องทางส่ือของกองส่ือสารองค์กร การรับรู้ข่าวสาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  ความคิ ด เ ห็ น เ ก่ี ยว กั บประ สิ ท ธิ ภาพการสื่ อ ส ารช่ อ งทา งสื่ อ ของกองสื่ อ ส า รองค์ ก ร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยแบ่งการรับข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านช่องทางสื่อ       
การประชาสัมพันธ์ 

2.1 โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพการส่ือสารช่องทางสื่อของ
กองสื่อสารองค์กร การรับรู้ข่าวสาร ได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านช่องทางสื่อ     
การประชาสัมพันธ์ของกองสื่อสารองค์กรในระดับมากค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 3.56,SD=0.96) เม่ือ
พิจารณาถึงประสิทธิภาพการส่ือสารช่องทางสื่อของกองส่ือสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท้ัง 4 ประเภท
พบว่า การรับรู้ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น (103) มีประสิทธิภาพการสื่อสารช่องทางส่ือ ใน
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ระดับมาก  คิดเป็นค่ าคะแนนเฉ ล่ียเ ท่า กับ  ( X =3.76,SD=0.98) รองลงมา   คือ  ผ่ านช่องทางสื่ อ                 
การประชาสัมพันธ์ทางป้ายประชาสัมพันธ์  (ป้ายคัตเอาต์)   ในระดับมาก คิดเป็นค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ          
( X = 3.66,SD=0.86)  ผ่านช่องทางส่ือการประชาสัมพันธ์ทางป้ายจอ LED ในระดับมาก คิดเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ ( X = 3.59,SD=0.90) และผ่านช่องทางสื่อการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น        
ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 3.21,SD=1.11)  ตามลําดับ  ดังแสดงตารางท่ี 2 และ
ภาพท่ี 3 

 
ตารางท่ี 2 แสดงการรับข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านช่องทางสื่อการประชาสัมพันธ์

ของกองสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การรับข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น X  SD แปลผล ลําดับความสําคัญ 

1) ป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายคัตเอาต์) 3.66 0.86 ระดับมาก 2 
2) ป้ายจอ LED 3.59 0.90 ระดับมาก 3 
3) เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3.21 1.11 ระดับปานกลาง 4 
4) วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (103) 3.76 0.98 ระดับมาก 1 

รวม 3.56 0.96 ระดับมาก  
 

 

 
ภาพท่ี 3 แสดงภาพรวมผลสํารวจการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านช่องทางส่ือ

การประชาสัมพันธ์ของกองส่ือสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่น,A:ป้ายจอ LED, B: ป้ายคัตเอาต์, C: 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น,D: วิทยุกระจายเสียง  

 
2.2 ผลการศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพการสื่อสารช่องทางสื่อของกองส่ือสารองค์กร การรับรู้

ข่าวสาร มี 4 ประเภท ได้แก่ 1) ป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายคัตเอาต์ ) 2) ป้ายจอ LED 3) เ ว็บไซต์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 4) วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างได้
ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพการสื่อสารช่องทางสื่อของกองสื่อสารองค์กร มีประสิทธิภาพ       

A 

C D 

B 
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การสื่อสารช่องทางสื่ออยู่ในระดับมาก ป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายคัตเอาต์) และเม่ือพิจารณาถึงประสิทธิภาพ
การสื่อสารช่องทางส่ือของกองสื่อสารองค์กร มีประสิทธิภาพการสื่อสารช่องทางสื่ออยู่ในระดับมาก คือ มี
ประสิทธิภาพมากในเรื่องความถูกต้องของข้อมูลท่ีนําเสนอค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 3.78,SD=0.80) 
รองลงมา  คือ  เร่ืองความเหมาะสมในตําแหน่งท่ีต้ังของป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 
3.74,SD=0.80) และเร่ืองความเป็นระเบียบ สวยงาม ไม่บดบังและส่งผลกระทบต่อวิสัยทัศน์ทางการจราจร  
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 3.73,SD=0.82)  ตามลําดับดังแสดงในตารางท่ี 3  
 
ตารางท่ี 3  แสดงเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสื่อสารช่องทางสื่อของกองส่ือสารองค์กรช่องทางสื่อของกองสื่อสาร

องค์กร มีประสิทธิภาพการสื่อสารช่องทางสื่ออยู่ในระดับมาก คือ ป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายคัตเอาต์) 
ป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายคัตเอาต์) X  SD แปลผล ลําดับความสําคัญ 

1) ความคุ้มทุนในระยะเวลาการติดต้ัง 15 วัน  
(ขนาด 3.6*8.4 เมตร ราคา 4,800 บาท) 

3.51 0.90 ระดับมาก 9 

2) ความคุ้มทุนในระยะเวลาการติดต้ัง 15 วัน  
(ขนาด 2.4*6 เมตร ราคา 2,300บาท) 

3.54 0.91 ระดับมาก 8 

3) ความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ในการขออนุญาตติดต้ัง/การนําเสนอ 3.66 0.90 ระดับมาก 5 
4) ความถูกต้องของข้อมูลที่นําเสนอ 3.78 0.80 ระดับมาก 1 
5) ความเหมาะสมในตําแหน่งที่ต้ังของป้ายประชาสัมพันธ์ 3.74 0.80 ระดับมาก 2 
6) ความเป็นระเบยีบ สวยงาม ไม่บดบังและส่งผลกระทบต่อวิสัยทัศน์ทางการจราจร 3.73 0.82 ระดับมาก 3 
7) ความเหมาะสมในระยะเวลาการติดต้ัง 15 วัน 3.62 0.86 ระดับมาก 6 
8) ความเหมาะสมของจํานวนป้าย (23ป้าย) 3.60 0.81 ระดับมาก 7 
9) มีความน่าสนใจ ทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ในเน้ือหาของการติดป้าย

ประชาสัมพันธ์ 
3.68 0.81 ระดับมาก 4 

รวม 3.65 0.85 ระดับมาก  
 
3. ผลการศึกษาการค้นหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพช่องทางสื่อของกองสื่อสาร
องค์กร เป็นลักษณะคําถามแบบปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการค้นหา
แนวทางในการพัฒนาและการปรับปรุงประสิทธิภาพช่องทางส่ือของกองส่ือสารองค์กร  โดยใช้การรับรู้ข่าวสาร 
จาก 1) ป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายคัตเอาต์) 2) ป้ายจอ LED 3) เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ             
4) วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลจากการวิจัยพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้
ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพช่องทางสื่อของกองสื่อสารองค์กร ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 

3.1  ป้ายคัตเอาต์ (ป้ายโครงเหล็ก) ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ควรเปลี่ยนจากป้ายโครงเหล็กเป็น  
ป้ายจอ LED แทนและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัยฯ อีกท้ังมีความเหมาะแก่การประชาสัมพันธ์  
ปัจจุบันป้ายคัตเอาต์หาดูยากและมีจํานวนน้อย  ควรมีการเพ่ิมการติดต้ังป้ายในทางแยกต่าง ๆและควรเพ่ิม
ป้ายคัตเอาต์แบบไม่ถาวรในช่วงเทศกาลต่าง ๆ หรือช่วงท่ีมีการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยฯ  เช่น  กิจกรรม
ลอยกระทง และกิจกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ เป็นต้น เพ่ือให้มารับบริการได้รับข้อมูลข่าวสารได้ทัน
เหตุการณ์ 

3.2  ป้ายจอ LED  ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ป้ายจอ LED มีความชํารุดบ่อยคร้ัง ทํา
ให้การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง  ทําให้ผู้มารับบริการเข้าถึงกิจกรรมต่าง ๆ ได้ยาก หรือไม่รับรู้ช่วงกิจกรรมท่ี
มหาวิทยาลัยได้จัดทําข้ึน และไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ ควรเพ่ิมจํานวนป้ายและบริการ
แก้ไขออกแบบให้สวยงามเหมาะสมตามหลักของศิลปะและพัฒนาการเพิ่มข้อมูลให้กระชับ ชัดเจนและมี
ภาพเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา จะทําให้มีความน่าสนใจติดตามมากข้ึน  การพัฒนาในการเพ่ิมจํานวนป้ายจอ 
LED กรณีท่ีมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการจัดซ้ือได้จะทําให้การประชาสัมพันธ์มีหลากหลายรูปแบบ ท่ี
สามารถประชาสัมพันธ์ได้หลากหลายกิจกรรมเช่นเดียวกันในป้ายเดียว 
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3.3  วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 103 MHz มหาวิทยาลัยฯ ควรประชาสัมพันธ์ให้
เข้าถึงการรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และควรมีช่วงพักรายการบ่อยข้ึน เช่น  
ในช่วงวันหยุด ควรให้มีการจัดรายการเกี่ยวกับนักศึกษาเปิดโอกาสให้นักศึกษาท่ีสนใจจัดรายการ
วิทยุกระจายเสียงเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดรายการ  อย่างไรก็ตามจากการสอบถามประชากรภายนอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า  ประชากรท่ีไม่ได้ทําการสํารวจแบบสอบถามได้รับข้อมูล ข่าวสารการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยผ่านวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นมากกว่าช่องทางอ่ืน ๆ 

3.4 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยฯ ควรปรับปรุงให้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์รูปแบบ
ภาษาอังกฤษให้รวดเร็วมากย่ิงข้ึน เนื่องจากเม่ือคลิกเมนูรูปแบบภาษาอังกฤษยังประมวลผลช้า การทํางานไม่ 
active และบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นควรเพ่ิมกระดานถาม – ตอบข้อมูลต่าง ๆ โดยให้มี
ผู้รับผิดชอบดูแลคอยตอบคําถามโดยเฉพาะเพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการเข้าใช้งาน 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยโดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพการสื่อสารช่องทาง
สื่อของกองส่ือสารองค์กร การรับรู้ข่าวสาร ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อการประชาสัมพันธ์ของ        
กองสื่อสารองค์กรในระดับมาก  เม่ือพิจารณาถึงประสิทธิภาพการสื่อสารช่องทางส่ือของกองส่ือสารองค์กร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท้ัง 4 ประเภทพบว่า การรับรู้ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น (103) 
การประชาสัมพันธ์ทางป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายคัตเอาต์) การประชาสัมพันธ์ทางป้ายจอ LEDอยู่ในระดับมาก 
และผ่านช่องทางส่ือการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระดับปานกลาง  

สําหรับแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพช่องทางส่ือของกองส่ือสารองค์กร
ผลการวิจัย ส่วนใหญ่เสนอแนวทางการพัฒนาดังนี้ ป้ายคัตเอาต์ (ป้ายโครงเหล็ก) ควรเปลี่ยนเป็นป้ายจอ LED 
แทนและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัยฯ และควรเพิ่มป้ายคัตเอาต์แบบไม่ถาวรในช่วงเทศกาล หรือช่วง
ท่ีมีการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยฯ เช่น กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ เป็นต้น 
เพ่ือให้ได้รับข้อมูลข่าวสารได้ทันเหตุการณ์มหาวิทยาลัยฯ ควรเพ่ิมจํานวนป้าย มีบริการแก้ไข ข้อมูลให้กระชับ 
และออกแบบให้สวยงามเหมาะสมตามหลักของศิลปะ  ให้ มีความน่าสนใจน่าติดตามมากย่ิง ข้ึน 
วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 103 MHz มหาวิทยาลัยฯ ควรประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงการรับฟัง
รายการวิทยุกระจายเสียง ในช่วงวันหยุดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยฯ ควรปรับปรุงให้สามารถ
เข้าถึงเว็บไซต์รูปแบบภาษาอังกฤษให้รวดเร็วมากย่ิงข้ึน และควรเพ่ิมกระดานถาม – ตอบข้อมูลต่าง ๆ โดยให้
มีผู้รับผิดชอบดูแลตอบคําถามท่ีถูกต้อง  รวดเร็ว  ทันเหตุการณ์ในการเข้าใช้งาน 

 
อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาประสิทธิภาพช่องทางสื่อของกองสื่อสารองค์กร ผลการศึกษาพบว่า  ตรงกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย คือ ประสิทธิภาพการสื่อสารช่องทางสื่อของกองสื่อสารองค์กร การรับรู้ข่าวสาร ได้รับข้อมูล
ข่าวสารของกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านช่องทางส่ือการประชาสัมพันธ์ในระดับมาก  ค่าคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ ( X = 3.56)  เม่ือพิจารณาถึงประสิทธิภาพการสื่อสารช่องทางส่ือท้ัง 4 ประเภท  พบว่า  การรับรู้ผ่าน
ทางวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น (103) มีประสิทธิภาพการสื่อสารช่องทางสื่อ ในระดับมาก คิดเป็น
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ( X =3.76) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัลยพัชร (2557) เร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การสื่อสารภายในองค์กรของสํานักราชเลขาธิการ ศึกษากรณีช่องทางการสื่อสารซ่ึงพบว่า  ช่องทางการสื่อสารท่ี
กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข้อมูลได้รวดเร็วท่ีสุด  คือ โทรศัพท์ (ร้อยละ 72) สื่อสังคมออนไลน์ (ร้อยละ 58) และอีเมล์ 
(ร้อยละ 28) และยังพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ (2558) ศึกษาเร่ืองปัจจัยบรรยากาศใน      
การสื่อสารภายในองค์กร  กระบวนการในการสื่อสารและสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพใน         
การสื่อสารภายในองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า บรรยากาศในการสื่อสาร
ภายในองค์กร ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารในองค์กรมากท่ีสุด 
กระบวนการสื่อสารด้านผู้ส่งสารและบรรยากาศในการสื่อสารภายในองค์กร ด้านการเปิดเผยการส่ือสารจาก  
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บนลงล่าง โดยร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชนใน         
เขตกรุงเทพฯ ได้คิดเป็นร้อยละ 63.1อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับแนวทางใน         
การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพช่องทาง ส่ือของกองส่ือสารองค์กร  ควรมีการเพ่ิมช่องทาง                  
การประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พนิดา และสุรมงคล (2561) ศึกษา
เร่ืองรูปแบบการสื่อสารท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทํางานภายในองค์กรกรณีศึกษา สํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ พบว่า รูปแบบการสื่อสารแบบบนลงล่าง แบบล่างข้ึนบน แบบแนวไขว้และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรภายในสํานักงาน ในระดับปานกลาง 
โดยผลการวิจัยตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ิม
ช่องทางส่ือสารให้กับประชาชนท่ัวไปได้รับทราบข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดข้ึน ผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีสามารถ
สืบค้นได้รวดเร็วได้ทันที เช่น Line, facebook, e-mail kku.ac.th, kkuchannel เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะจากการทําวิจัย 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควรเพ่ิมช่องทางส่ือสารให้กับประชาชนท่ัวไปได้รับทราบข่าวกิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีจัดข้ึน ผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีสามารถสืบค้นได้รวดเร็วได้ทันที เช่น Line, facebook, e-mail kku.ac.th.  
kkuchannel เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1) ศึกษาประสิทธิภาพการใช้ช่องทางส่ือสารผ่านระบบการสื่อสารท่ีสถานีโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2) พัฒนาการเข้าถึงการสื่อสารโดยเพ่ิมความรวดเร็วบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีสนับสนุนทุนวิจัย ขอขอบคุณผู้บริหาร 

บุคลากรสายผู้สอน  บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกท่าน ท่ีได้ให้ข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพช่องทางส่ือของกองส่ือสารองค์กร ในการปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพช่องทางส่ือของกองส่ือสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป 
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