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บทคัดยอ 

 บทความวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธภายในของบุคลากร 
และนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี คือ คณาจารย
นักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในรอบปงบประมาณ 2556 จํานวนท้ังสิ้น 250 คน 
ประกอบดวย บุคลากรสายผูสอน จํานวน 28 คน บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 58 คน และนักศึกษา
คณะทันตแพทยศาสตร จํานวน 164 คน มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 206 ชุด คิดเปนรอยละ 82.40 ซึ่งขอมูล
ท่ีไดนําไปวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูปวิเคราะหคาสถิติเชิงพรรณนา ไดแก จํานวนรอยละ 
ผลจากการศึกษาแนวทางในการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธภายในของบุคลากร และนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาควรปรับปรุงเสียงตามสายมากท่ีสุดรอยละ 
20.9  สิ่งท่ีตองการใหสื่อทางเสียงตามสายปรับปรุงมากท่ีสุด คือ จุดรับฟงเสียง รวมไปถึงความดังของแตละจุด
สม่ําเสมอ มีเวลาออกอากาศท่ีชัดเจน มีการประกาศเสียงตามสายขาวลวงหนากอนวันงาน รองลงมา คือ 
ปรับปรุงสื่อทางเว็บไซตมากท่ีสุด รอยละ 19.90 โดยสิ่งท่ีตองการใหเว็บไซตปรับปรุงมากท่ีสุด คือ ใหมี
ภาพประกอบ ความละเอียดของเน้ือหา ความนาสนใจ ความสวยงามทันสมัย และความรูดานทันตสุขศึกษา
สําหรับประชาชนท่ัวไป ในสวนของบอรดประชาสัมพันธ สิ่งท่ีตองการใหปรับปรุงมากท่ีสุดรอยละ 16.50 
ตองการใหบอรดประชาสัมพันธปรับปรุงมากท่ีสุด คือ ความรวดเร็วของขาว พัฒนาตัวบอรดท่ีติดใหสวยงาม
ทันสมัย วารสารทันตกัลปพฤกษ รอยละ 10.20 ตองการใหปรับปรุงมากท่ีสุด คือ  ความนาสนใจของเน้ือหา
ปรับรูปแบบวารสารใหมีสีสัน เพ่ิมมุมสาระนารู มุมผอนคลาย มีภาพประกอบมากข้ึน 
คําสําคัญ: สื่อประชาสัมพันธ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 

Abstract 
 The research article aimed to determine potential factors needed to improve with 
respect to effective internal public relation within Dentistry Faculty, KhonKaen University. The 
total number of research sample was 250 of which 28 of them were lecturers, 58 were staffs 
and 164 were students within the faculty. Participants were asked to complete a questionnaire 
and the responding rate was 82.4% (i.e. 206 respondents). The questionnaire consisted of 
questions regarding the opinions toward the public relation specifically the use of channels, 
website, Kallaprapruk dental journal, broadcast and public relation boards. Statistical analysis 
of raw data showed that 20.29% of the respondents though broadcasting should receive the 
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most improvement, followed by website (19.90%), public relation boards (16.50%) and 
Kallaprapruk dental journal (10.20%). As for broadcast, consistency of loudness across different 
locations, time of broadcastings and the information of internal events prior to the actual 
dates were areas needed to improve. For the website, the inclusion of pictures, detailed and 
useful contents and website modernization were key areas of improvement. Areas 
needed to improve for the internal public relation boards were decorations and publications 
of up-to-date news. Lastly, for Kallaprapruk dental journal, respondents suggested the use 
of colors, the vividness of the journal format and the inclusion of interesting contents to 
attract readers’ attention. The outcomes of this research will help the faculty to improve the 
internal public relation more effectively, given that areas of improvement have been 
empirically identified, which later increase the effectiveness of organizational functions to 
achieve its organizational objectives. 
Keywords: media relations, Faculty of Dentistry, KhonKaen University 
 

บทนํา 

 สังคมปจจุบันมีความกวางขวางและมีความสลับซับซอน ดวยจํานวนของประชากรท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน 
การสื่อสารเปนองคประกอบท่ีสําคัญตอความเปนสังคม เน่ืองจากมนุษยตองการเปนสวนหน่ึงในสังคมและ
การสื่อสารก็เปนเครื่องมือสําหรับการสรางความสัมพันธกับบุคคลตางๆ ในสังคม การสื่อสารจึงเปน
ปจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญประการหน่ึงของคนในสังคม เพราะทุกคนจําตองอาศัยการสื่อสารเปนเครื่องมือชวยใน
การติดตอเพ่ือใหอยูรวมกันได (วิรัช, 2552) การประชาสัมพันธเปนกระบวนการสื่อสารรูปแบบหน่ึงท่ีชวย
เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางองคการท่ีทําการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธกับกลุมเปาหมายซึ่งเปนท้ัง
สมาชิกภายในองคการและท่ีเปนประชาชนภายนอกองคการ เพ่ือตอบสนองความตองการขององคการและเพ่ือ
ประโยชนของกลุมเปาหมายท่ีมีความเก่ียวของกับองคการน้ันๆ ดวย (ลักษณา, 2542) การประชาสัมพันธเปน
งานท่ีเก่ียวของกับการสรางความสัมพันธ เปนงานท่ีมีขอบเขตท่ีกวาง สามารถสื่อสารไดหลายมิติ และเปน
การสื่อสารรอบดาน ลักษณะเดนของงานประชาสัมพันธ คือ การสรางภาพลักษณใหแกองคการและแสดงถึง
ความเปนผูนําท่ีเกิดข้ึนกับองคการ  ท้ังน้ีองคการตางๆ ใหความสําคัญกับงานประชาสัมพันธท้ังภายในองคการ
เพ่ือมุงหวังใหเกิดความรวมมือรวมใจ และการประชาสัมพันธภายนอกองคการเพ่ือสรางคุณคาใหกับองคการ 
(เอกนฤน, 2555) 
 ในการติดตอสื่อสารประชาสัมพันธกับกลุมเปาหมายตางๆ อาจกระทําไดหลายวิธี สื่อประชาสัมพันธ 
เปนเครื่องมือสื่อสารท่ีเปนตัวกลางในการนําขาวสารตางๆ ไปสูกลุมเปาหมายไดรับทราบ เพ่ือใหกลุมเปาหมาย
ไดรูจักและมีทัศนคติท่ีดีตอองคการมากยิ่งข้ึน องคการจึงตองใหความสําคัญกับสื่อประชาสัมพันธ เพราะถา
องคการไมมีสื่อประชาสัมพันธหรือเลือกใชสื่อในการประชาสัมพันธไมเหมาะสมกับกลุมเปาหมายแลว ก็จะ
สงผลใหการดําเนินงานประชาสัมพันธขององคการไมประสบผลสําเร็จ (อรุณรัตน, 2553) ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษากอนหนา (วรัชญ, 2555 และอรองค, 2555) ไดกลาวตรงกันวา การเลือกใชสื่อท่ีมีประสิทธิภาพจะ
สงผลตอการสื่อสารในองคการ การเลือกสื่อที่มีความเหมาะสมจะทําใหเนื้อหาขาวสารถูกเผยแพรยัง
กลุ ม เปาหมายซึ ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและอายุท่ีแตกตางกัน สื่อท่ีมีประสิทธิภาพจะมี
ความสําคัญตอการสื่อสารในองคการเปนอยางยิ่ง 
 ดังน้ันในการผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธจึงเปนกระบวนการที่สําคัญสําหรับการสื่อสารดาน
การประชาสัมพันธ องคการจะตองใชสื่อประชาสัมพันธน้ันๆ อยางมีความมุงหมายหรือมีวัตถุประสงค นับวา
เปนเสมือนหัวใจของการประชาสัมพันธเลยทีเดียว และดวยเทคโนโลยีการสื่อสารในปจจุบันชวยใหมีสื่อใหมๆ 
เกิดข้ึนมากมาย เปนการอํานวยความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยใหแกการสื่อสารประชาสัมพันธในปจจุบัน 
เว็บ 2.0 ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับโลกทัศนในการสื่อสาร (วรัชญ, 2555) สื่อออนไลนยังชวยให
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดตลอดเวลา ขอมูลขาวสารท่ีเปนสาระความรูตาง ๆ จากท่ัวทุกมุมโลกอยูใกล
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เพียงปลายน้ิวสัมผัส จึงนับไดวาปจจุบันน้ีเปนยุคแหงขอมูลขาวสารอยางแทจริงกลายเปนโลกท่ีไรพรมแดน 
เปดโอกาสใหมีการสื่อสารประชาสัมพันธข้ึนในพ้ืนท่ีใหมๆ อยางนาสนใจ รวมท้ังการสื่อสารประชาสัมพันธ
ขามวัฒนธรรมเพ่ือสรางความสัมพันธกับวัฒนธรรมของชาติอ่ืนๆ ท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน (วิรัช, 2552) 
 การบริหารงานในยุคปจจุบัน การประชาสัมพันธ การสื่อสารอัน ไดแก การประชาสัมพันธนโยบาย 
ภารกิจของคณะใหแกบุคลากร นักศึกษา และผูรับบริการใหเขาใจในบทบาทหนาท่ีภารกิจ ท้ังดานการเรียน
การสอน การใหบริการดานโรงพยาบาลทันตกรรม การบริการวิชาการ โครงการบริการตางๆ และรวมถึง
กิจกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร มีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการเพ่ือใหบุคลากรขององคการไดรับ
ขอมูลขาวสารท่ีเทาเทียมกันและท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมาย อันจะนําไปสูการสรางความเขาใจ สรางความสัมพันธ
ของบุคลากรในองคการ คณะทันตแพทยศาสตรมีการสรางสื่อประชาสัมพันธหลายรูปแบบ ไดแก เว็บไซต 
บอรดประชาสัมพันธ วารสารทันตกัลปพฤกษ และเสียงตามสาย เพ่ือใชในการสื่อสารใหถึงกลุมเปาหมาย แต
ในชวงท่ีผานมายังไมมีการดําเนินการประเมินผลสื่อประชาสัมพันธของคณะทันตแพทยศาสตร ดังน้ันเพ่ือให
การประชาสัมพันธเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของคณะทันตแพทยศาสตร คณะผูวิจัย จึงไดทําการประเมินผล
สื่อประชาสัมพันธคณะทันตแพทยศาสตร เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงสื่อและนําผลการศึกษาไปพัฒนางาน
ดานการประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคของการจัดทําสื่อประชาสัมพันธภายในของ
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และเปนแนวทางสําหรับผูบริหาร นําไปใชประโยชนในการวางแผน
เพ่ือพัฒนาสื่อประชาสัมพันธท่ีเหมาะสมของคณะทันตแพทยศาสตรตอไปในอนาคต  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธภายในคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
และนํามาปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
      ผูวิจัยไดศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ใชแบบสอบถาม ความคิดเห็นตอ
การปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธภายในของคณะทันตแพทยศาสตร  เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การวิจัย  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 2 ระดับ ไดแก เหมาะสม ไมเหมาะสม โดยกําหนด
กลุมเปาหมายโดยการสุมแบบงาย จํานวน 250 คน ไดแก บุคลากรสายผูสอน 28 คน บุคลากรสาย
สนับสนุน 58 คน และนักศึกษาทันตแพทยจํานวน 164 คน ซึ่งมีผูตอบกลับแบบสอบถาม จํานวน 206 คน คิด
เปนรอยละ 82.40  
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือไดตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยผูวิจัยไดนํา
แบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน และหลังจาก
การพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิแลวผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมาปรับปรุงใหมีความเหมาะสมตามคําแนะนํา และ
นําเครื่องมือท่ีผานการวิเคราะหความตรงตามเน้ือหาไปทดลองใช (Try Out) ประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง แต
มีลักษณะใกลเคียงกัน จํานวน 30 คน ไดผลการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือถือได เทากับ 0.901 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  โดยประสานงานกับเจาหนาท่ีบริหารงานท่ีประจําใน
ภาควิชา และประสานงานกับหัวหนางานในสํานักงานคณบดี ในสวนของนักศึกษาจะดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยผานสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร   
 
การวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อรวบรวมขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม ผูวิจัยนําไปวิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
KKU เวอรช่ัน 19.0 ในสวนของสถิติพรรณนา ไดแก จํานวน คารอยละ แลวนําเสนอขอมูลในรูปตาราง
และการพรรณนา 
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วารสารวิชาการ ปขมท. 8(1): 8 - 14  ประทุมมา ทาแดง และคณะ 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษา แนวทางการปรับปรุ งสื่ อประชาสัม พันธภายในคณะทันตแพทยศาสตร  
มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา บุคลากรทุกกลุมเห็นวา เว็บไซตมีความเหมาะสมมากท่ีสุด คือ รอยละ 81.10 
สวนความตองการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธดานตางๆ เรียงจากมากไปหานอย ดังน้ี 1) ท่ีตองการปรับปรุงใน
สื่อเว็บไซตมากท่ีสุด ไดแก ความนาสนใจ รอยละ 15.5 รองลงไดมา ไดแก ภาพประกอบ ความสวยงาม
ทันสมัยและความรูดานทันตสุขศึกษาสําหรับประชาชนท่ัวไป รอยละ 9.9 2) ตองการปรับปรุงในสื่อวารสาร
ทันตกัลปพฤกษ คณะทันตแพทยศาสตร มากท่ีสุด ไดแก ความสนใจในเน้ือหา ท้ังคณาจารย และนักศึกษา 
มากถึงรอยละ 11.5 รองลงมา ไดแก ปรับรูปแบบวารสารใหมีสีสัน เพ่ิมมุมสาระนารู มุมผอนคลาย มี
ภาพประกอบมากข้ึน 3) สิ่งท่ีตองการใหบอรดประชาสัมพันธปรับปรุงมากท่ีสุด คือ ความรวดเร็วทันตอ
เหตุการณ  รอยละ 18.5 รองลงมาไดแก รูปแบบของบอรด เน้ือหาของขาว และขนาดตัวอักษร 4) สิ่งท่ี
ตองการใหสื่อทางเสียงตามสายปรับปรุงมากท่ีสุด ไดแก  จุดรับฟงเสียง  รอยละ 21.0 รองลงมาคือความดัง
ของเสียงแตละจุดสม่ําเสมอ รอยละ 19.9 มีเวลาออกอากาศท่ีชัดเจน มีการประกาศเสียงตามสายขาวทัน
เหตุการณลวงหนากอนวันงาน รอยละ 8.9  ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางท่ี 1 ถึง 5 ดังน้ี  
 
ตารางท่ี 1ความคิดเห็นดานการปรับปรุงสื่อประชาสมัพันธจําแนกตามกลุมตัวอยาง 

กลุม 
จํานวนความคิดเห็นควรปรับปรุง (รอยละ) 

ประเภทของสื่อประชาสัมพันธภายในคณะทันตแพทยศาสตร 
เว็บไซต วารสารฯ บอรดประชาสัมพันธ เสียงตามสาย 

บุคลากรสายผูสอน  2 (13.3) 2 (13.3) 0 (.0) 1 (6.7) 
บุคลากรสายสนับสนุน 5 (17.2) 3 (10.0) 3 (10.0) 4 (13.8) 
นักศึกษาทันตแพทย 34 (22.8) 16 (9.9) 31 (19.3) 38 (24.7) 

  
ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละสวนท่ีตองการปรับปรุงในสื่อเว็บไซต คณะทันตแพทยศาสตร 

กลุม 

จํานวนความคิดเห็นควรปรับปรุง (รอยละ) 
ความคิดเห็นดานการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธทางเว็บไซต 

ขนาดเว็บไซต สีตัวอักษร ภาพประกอบ เสียงประกอบ ปริมาณเน้ือหา ความนาสนใจ 
ไมแสดง 

ความคิดเห็น 
คณาจารย 0 (0) 0 (0) 2 (13.3) 2 (13.3) 1 (6.7) 0 (0) 25 (83.3) 
บุคลากร 0 (0) 2 (6.7) 3 (10.0) 1 (3.3) 3 (10.0) 2 (6.7) 4 (26.6) 
นักศึกษา 5 (3.1) 7 (4.3) 16 (9.9) 2 (1.2) 16 (9.9) 25 (15.5) 90 (55.9) 

 

ตารางท่ี 3  จํานวนและรอยละสวนท่ีตองการปรับปรุงในสื่อวารสารทันตกัลปพฤกษ  

กลุม 

จํานวนความคิดเห็นควรปรับปรุง (รอยละ) 
ความคิดเห็นดานการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธทางวารสารทันตกัลปพฤกษ 

ขนาด
เลม 

สีอักษร สีเลม 
จัด

รูปเลม 
หนาปก 

เวลา
ออก 

ภาพ 
ประกอบ 

จํานวน
หนา 

ปริมาณ 
ความ

นาสนใจ 
คณาจารย 3 (1.5) 7 (3.4) 8 (3.9) 3 (1.5) 3 (1.5) 1 (0.5) 6 (2.9) 0 (.0) 2 (1.0) 11 (5.3) 
บุคลากร 1 (3.3) 2 (6.7) 3 (10.0) 1 (3.3) 1 (3.3) 0 (.0) 2 (6.7) 0 (.0) 1 (3.3) 1 (3.3) 
นักศึกษา 1 (0.6) 4 (2.5) 4 (2.5) 2 (1.2) 2 (1.2) 1 (0.6) 4 (2.5) 0 (0.0) 1 (0.6) 10 (6.2) 

 

ตารางท่ี 4  จํานวนและรอยละสวนท่ีตองการปรับปรุงในสื่อบอรดประชาสัมพันธ  

กลุม 
จํานวนความคิดเห็นควรปรับปรุง (รอยละ) 

ความคิดเห็นดานการปรบัปรงุสื่อประชาสัมพันธทางบอรด 
รูปแบบ เน้ือหาขาว ขนาดตัวอักษร สีอักษร สีกระดาษ ความรวดเรว็ทันตอเหตกุารณ 

คณาจารย 0 (.0) 0 (.0) 0 (.0) 0 (.0) 0 (.0) 0 (.0) 
บุคลากร 3 (10.0) 1 (3.3) 0 (.0) 0 (.0) 1 (3.3) 2 (6.7)  
นักศึกษา 13 (8.1) 14 (8.7) 7 (4.3) 2 (1.2) 3 (1.9) 19 (11.8) 
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แนวทางการปรับปรุงส่ือประชาสัมพันธภายในคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตารางท่ี 5  จํานวนและรอยละสวนท่ีตองการปรับปรุงในสื่อเสียงตามสาย  

กลุม 
จํานวนความคิดเห็นควรปรับปรุง (รอยละ) 

ความคิดเห็นดานการปรบัปรงุสื่อเสียงตามสาย 
ความดัง เน้ือหา จุดรับฟง ผูจัดรายการ รูปแบบรายการ ทันเหตุการณ เวลาออกอากาศ 

คณาจารย 1 (3.3) 0 (.0) 0 (.0) 0 (.0) 0 (.0) 1 (3.3) 0 (.0) 
บุคลากร 2 (6.7) 0 (.0) 2 (6.7) 1 (3.3) 0 (.0) 1 (3.3) 0 (.0) 
นักศึกษา 16 (9.9) 10 (6.2) 23 (14.3) 4 (2.5) 11 (6.8) 9 (5.6) 10 (6.2) 

 
สรุปผลการวิจัย 

 ผลการประเมินจากแบบสอบถามเก่ียวกับสื่อประชาสัมพันธท้ัง 4 ชองทางไดแก ทางเว็บไซต ทาง
วารสารทันตกัลปพฤกษ ทางบอรดประชาสัมพันธ และทางเสียงตามสาย พบวา   
 ความคิดเห็นในการปรับปรุงจําแนกตามกลุมตัวอยาง พบวา กลุมนักศึกษาทันตแพทยตองการ
ใหมีการปรับปรุงสื่อท้ัง 4 ชองทางมากท่ีสุด เรียงตามลําดับจากมากไปนอย ไดแก ทางเสียงตามสาย (24.7%) 
ทางเว็บไซต (22.8%) ทางบอรดประชาสัมพันธ (19.3%) และทางวารสารทันตกัลปพฤกษ (9.9%) 
 การประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต พบวา กลุมอาจารยและบุคลากรตองการใหมีการปรับปรุงดาน
ภาพประกอบและปริมาณเน้ือหามากท่ีสุด (10.0%) กลุมนักศึกษาทันตแพทยตองการใหมีการปรับปรุงดาน
ความนาสนใจของเว็บไซต มากท่ีสุด (15.5%) ยังมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงสื่อเว็บไซต ในประเด็นอ่ืนๆ อีก 
ไดแก ไอคอน นาจะใชสแีตกตางกัน ปรับใหสวยงามทันสมัย นาสนใจ และอยากใหเพ่ิมเน้ือหาความรูทันตสุขศึกษา 
สําหรับประชาชนท่ัวไป 
 วารสารทันตกัลปพฤกษ พบวา กลุมอาจารยและกลุมนักศึกษาทันตแพทยตองการใหมีการปรับปรุง
ดานความนาสนใจของเน้ือหามากท่ีสุด (10.0 และ 6.2% ตามลําดับ) กลุมบุคลากรตองการใหมีการปรับปรุง
ดานสีภายในเลมมากท่ีสุด (10.0%) ยังมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงสื่อ ไดแก ควรเพ่ิมมุมสาระนารู มุมผอน
คลายและอยากใหมีภาพ  
 บอรดประชาสัมพันธ  พบวา กลุมนักศึกษาทันตแพทยตองการใหมีการปรับปรุงสื่อบอรด
ประชาสัมพันธ ดานความรวดเร็วทันตอเหตุการณมากท่ีสุด (11.8%) กลุมบุคลากรตองการใหมีการปรับปรุง
รูปแบบของบอรดใหสวยงามมากท่ีสุด (10.0%) ยังมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงบอรด ในประเด็นอ่ืนๆ อีก 
ไดแก แยกประเภทขาวสาร นักศึกษา อาจารย บุคลากรปรับปรุงและพัฒนาบอรดใหทันสมัย เปลี่ยนขาวใหมๆ  
 เสียงตามสาย พบวา กลุมนักศึกษาทันตแพทยและกลุมบุคลากรตองการใหมีการปรับปรุงสื่อเสียงตามสาย
ดานจุดรับฟงเสียงมากท่ีสุด (14.3 และ 6.7% ตามลําดับ) กลุมคณาจารยตองการใหมีการปรับปรุงดานความดัง 
และความทันตอเหตุการณมากท่ีสุด (6.7%) ยังมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงเสียงตามสาย ในประเด็น
อ่ืนๆ อีก ไดแก ระบบเสียงไมทั่วถึงและจุดประกาศ ควรเปดตอน 12.00 น. ไมมีเวลาออกอากาศชัดเจน
และบางกิจกรรมควรมีเสียงตามสายลวงหนากอนวันงาน 

 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 การการประชาสัมพันธ (Public relations หรือ PR) คือ การแจงขอมูลขาวสาร ขอเท็จจริง การดําเนินงาน
ดานตาง ๆ รวมท้ังการถายทอดนโยบายขององคการ ไปสูประชากรขององคการหรือกลุมบุคคลตางๆ (ธิดา, 2542) 
สื่อการประชาสัมพันธมีหลายรูปแบบ เชน การเลาเรื่องราวท่ีเปนเน้ือหา สาระ รูปภาพ สัญลักษณ หรือ
เครื่องหมาย อาจจะเปนสื่อคําพูด สื่อสิ่งพิมพ เปนตน (นฤบล, 2534) ผนวกกับสถานการณของโลก
ปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และรุนแรง ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง คณะทันตแพทยศาสตร
จึงตองดําเนินการประชาสัมพันธนโยบาย ภารกิจของคณะใหแกบุคลากร นักศึกษา และผูรับบริการใหเขาใจใน
บทบาทหนาท่ีภารกิจ ท้ังดานการเรียนการสอน การใหบริการดานโรงพยาบาลทันตกรรม การบริการวิชาการ 
โครงการบริการตางๆ และรวมถึงกิจกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร ซึ่งตองอาศัยการประชาสัมพันธ
เปนเครื ่องมือในการบริหารราชการ แจงขอมูลขาวสารตาง ๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร ไปสูคณาจารย 
บุคลากร นักศึกษา ศิษยเกาและบุคคลท่ัวไปท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน ในรูปแบบตางๆ ไดแก  
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เว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ วารสารทันตกัลปพฤกษ เสียงตามสาย เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะทันต
แพทยศาสตร บรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคและทันตอเหตุการณ  

การศึกษาแนวทางการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ ของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ซึ่งประกอบดวยการดําเนินการผานทางเว็บไซตประชาสัมพันธ ทางวารสารทันตกัลปพฤกษ ทางบอรด
ประชาสัมพันธ และทางเสียงตามสาย เปนการศึกษาจากแบบสอบถามโดยมีกลุมตัวอยางแยกออกเปน บุคลากร
สายผูสอน บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาทันตแพทย จํานวน 250 ชุด  จากการศึกษากอนหนาใน
กลุมเปาหมายเดียวกัน พบวา การประชาสัมพันธท้ัง 4 ชองทางมีประสิทธิผลนอยในกลุมนักศึกษาทันตแพทย 
(ประทุมมา, 2557) สอดคลองกับผลการศึกษาซึ่งพบวา ผูท่ีแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาปรับปรุงแกไขมากท่ีสุด
คือ กลุมนักศึกษาทันตแพทย ไดแก (1) สวนของเว็บไซตและวารสารทันตกัลปพฤกษ อยากใหพัฒนาดานความสนใจ
ของเน้ือหามากท่ีสุด (2) สวนของบอรดประชาสัมพันธอยากใหมีการพัฒนาดานความรวดเร็วทันตอเหตุการณมากท่ีสุด  
(3) สวนของเสียงตามสาย อยากใหพัฒนาคุณภาพจุดรับฟงเสียงมากท่ีสุด คือ ใหระดับความดังท่ีท่ัวถึง เหมาะสม 
ชัดเจน ท้ังน้ีการใชเสียงตามสายนาจะเปนแนวทางในการสื่อสารระดับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งใช
งบลงทุนนอยและเปนสื่อเฉพาะกิจภายในทองถ่ินท่ีสามารถตอบสนองความตองการของหนวยงานเฉพาะไดดีกวา 
(พิไลพรรณ, 2533) ผลจากการศึกษาน้ีไดนํามาใชในการปรับปรุงงานประชาสัมพันธในองคกร โดยหนวย
ประชาสัมพันธไดปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มุงเพิ่ม
การประชาสัมพันธใหเขาถึงทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิผล โดยเฉพาะกลุมนักศึกษาทันตแพทย และเพ่ิมสื่อ
สิ่งพิมพท้ังสื่อออนไลนและวารสารใหมีความนาสนใจและทันสมัยอยูเสมอ 
 การศึกษาแนวทางการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ ภายในคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอสมาชิกในหนวยงาน เพราะกลุมท่ีรับสารมีความแตกตางท้ังคุณวุฒิ วัยวุฒิ และสายงาน 
สอดคลองกับแนวคิดท่ีวาลักษณะของกลุมเปาหมายมีผลตอการรับรูขาวสาร (ปทมา, 2534) ดังน้ันผูวิจัยจึงมุง
ศึกษาความเห็นของกลุมเปาหมายหลายกลุมภายในคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อันไดแก 
บุคลากรสายผูสอน บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาทันตแพทยเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงสื่อใหมี
ประสิทธิภาพตอการสื่อสารเฉพาะกลุม แมผลการศึกษาจะพบวา ความเห็นในการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธมี
ความหลากหลาย แตเมื่อนํามาวิเคราะหตามลําดับความถ่ี ไดขอสรุปวา สื่อทางเว็บไซตควรปรับปรุงมากท่ีสุด โดย
ควรใหมีภาพประกอบ ความละเอียดของเน้ือหา ความนาสนใจ ความสวยงามทันสมัย และความรูดานทันตสุขศึกษา
สําหรับประชาชนท่ัวไปใหมากข้ึน สวนสื่อทางวารสารควรปรับปรุงมากโดยเพ่ิมความนาสนใจของเน้ือหา ปรับ
รูปแบบวารสารใหมีสีสัน เพ่ิมมุมสาระนารู มุมผอนคลาย มีภาพประกอบใหมากข้ึน สื่อทางบอรดควรปรับปรุงมากท่ีสุด
ในดานความรวดเร็วของขาว พัฒนาตัวบอรดที่ติดใหสวยงาม ดึงดูดใจและทันสมัย สื่อทางเสียงตามสาย
ควรปรับปรุงมากท่ีสุด คือ การเพ่ิมจุดรับฟงเสียง รวมไปถึงความดังของแตละจุดสม่ําเสมอ มีเวลาออกอากาศท่ี
ชัดเจน มีการเสียงตามสายขาวลวงหนากอนวันงาน  

จากการศึกษา พบวา สื่อประชาสัมพันธที่กลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุมใหความสําคัญมากที่สุด คือ 
การประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย โดยตองการใหมีการปรับปรุงระบบเสียงตามสายมากท่ีสุด มีความเปนไปได
วา ประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธภายในองคการท่ีประกอบดวยกลุมเปาหมายท่ีมีความแตกตางดาน
ประชากรอยางมากมีความสัมพันธกับการใชสื่อประชาสัมพันธท่ีงายและเขาถึงไดทุกกลุมเปาหมายในเวลา
อันจํากัด ดังน้ันการประชาสัมพันธผานเสียงตามสายของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงเปน
ชองทางท่ีสมาชิกของหนวยงานมีความพึงพอใจและตองการใหเกิดการปรับปรุงมากที่สุด สอดคลองกับ
ผลการศึกษาเรื่องประสิทธิผลของชองทางการรับสื่อประชาสัมพันธคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ท่ีพบวา สื่อเสียงตามสายมีความเหมาะสมตอการใชในการสื่อสารภายในองคการ (ประทุมมา, 2557) และยังเปน
ชองทางการสื่อสารท่ีกลุมเปาหมายพึงพอใจ (ธิดา, 2542) ขอมูลจากการศึกษาน้ีช้ีใหเห็นวา กลุมเปาหมายซึ่งเปน
ผูรับสารคือกลุมบุคคลสําคัญท่ีมีบทบาทในการกําหนดแนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ นอกจากน้ี
ขอเสนอแนะตางๆ ยังสามารถนํามาใชเปนแนวทางสําหรับหนวยประชาสัมพันธ คณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อพัฒนางานสื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอการสื่อสารระดับองคการและตอบ
โจทยความตองการของกลุมเปาหมายในสถานการณโลกปจจุบัน 
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แนวทางการปรับปรุงส่ือประชาสัมพันธภายในคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ขอเสนอแนะ 
1. คณะทันตแพทยศาสตร ควรปรับปรุงเน้ือหา ขนาด ตัวอักษร พรอมท้ังภาพประกอบใหมีความทันสมัย 

และเปนปจจุบัน 
2. คณะทันตแพทยศาสตร ควรจัดทํารูปเลมวารสารทันตกัลปพฤกษ ใหมีความนาสนใจ เพ่ิมเน้ือหาท่ีมี

ประโยชน มีลักษณะเขาใจงาย สีสันสวยงาม นาสนใจ และเพ่ิมจํานวนการผลิตวารสารใหมากข้ึน 
3. คณะทันตแพทยศาสตร ควรจัดบอรดประชาสัมพันธใหทันตอเหตุการณ รูปแบบสื่อท่ีจะติดบอรด

ประชาสัมพันธควรมีสีสัน สวยงาม ตัวอักษรอานงาย  
4. คณะทันตแพทยศาสตร ควรปรับปรุงระบบเสียงตามสายของคณะฯ ระดับความดังของเสียงใหท่ัวถึง 

และมีเวลาออกอากาศในเวลา 12.00-13.00 น. 
5. การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษา เรื่อง แนวทางการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธภายในคณะทันตแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีศึกษาเฉพาะความพึงพอใจของคณาจารย บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาบางกลุม 
มิไดศึกษาถึงความพึงพอใจของศิษยเกา ผูรับบริการ ท่ีมีตอสื่อประชาสัมพันธภายในคณะทันตแพทยศาสตร และ
สื่อประชาสัมพันธภายนอกอันไดแก วิทยุ โทรทัศน โปสเตอรและแผนพับตาง ๆ จึงควรมีการศึกษาวิจัยให
ครอบคลุมทุกกลุมและทุกสื่อ เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูบริหาร นําไปใชประโยชนในการวางแผนเพื่อ
พัฒนาสื่อประชาสัมพันธท่ีเหมาะสมของคณะทันตแพทยศาสตรตอไปในอนาคต 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ รศ.ดร.ทพ.จรินทร ปภังกรกิจ นักศึกษาทันตแพทยเกศฎา ศรีคุณแสน นายกสโมสร
นักศึกษา ท่ีใหคําปรึกษาและลงพ้ืนท่ีเก็บแบบสอบถามและการสนับสนุนจากโครงการวิจัยสถาบัน  
งบประมาณ 2556 
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