รายงานการวิจัยผลการประชาสัมพันธ (Coverage Index)
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กรณีศึกษา
การปฐมนิเทศหองสมุดดิจิตอล
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จัดทําโดย
คณะกรรมการศึกษาความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการ
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กุมภาพันธ 2546

บทคัดยอ
รายงานการวิจัยผลการประชาสัมพันธ (Coverage Index) กรณีศึกษา : การปฐมนิเทศ
หองสมุดดิจิตอล สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดทําโดย คณะกรรมการศึกษา
ความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับประเภทของสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ ที่สถาบันวิทย
บริการสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากที่สุด เพื่อนําขอมูลเสนอตอคณะกรรมการดําเนินงาน
ระบบประกันคุณภาพสถาบันวิทยบริการใชเปนแนวทางในการพิจารณา วางแผนปรับปรุงการ
ประชาสัมพันธของสถาบันวิทยบริการตอไป
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามแจกใหแกผูเขารวมการปฐมนิเทศ
หองสมุดดิจิตอล สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวนทั้งสิ้น 621 ชุด ไดรับแบบ
สอบถามกลับคืนมา 338 ชุด (รอยละ 21.60)
ผลการวิจัยพบวา ผูรับบริการจํานวนมากที่สุด เปนนิสิตระดับปริญญาโท รับทราบ
การประชาสัมพันธกิจกรรมการปฐมนิเทศหองสมุดดิจิตอล สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จากสื่อประเภทอื่นๆ ไดแก อาจารย และสื่อจากคณะที่เรียน ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมุติฐานที่ตั้งไว

คํานํา
สถาบันวิทยบริการเปนหนวยงานหนึ่งของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีภาระหนาที่ใน
การสนับสนุนวิชาการ ไดดําเนินการเพื่อสนองนโยบายการเขาสูระบบประกันคุณภาพตามขอ
กําหนดมาตรฐานประกันคุณภาพสําหรับหนวยงานดานบริหารและสนับสนุน (CU-QA 84.3) ของ
มหาวิทยาลัย และไดผานการรับรองคุณภาพเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2545 ในการดําเนินงานของ
สถาบันวิทยบริการไดแตงตั้งคณะบุคคล เพื่อทําหนาที่บริหารระบบคุณภาพตามนโยบายที่มุงเนน
ความสํ า คั ญ และความพึ ง พอใจของผู รับ บริก าร ซึ่ ง การประชาสั ม พั น ธ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
สามารถครอบคลุมกลุมเปาหมาย
เปนเครื่องมือที่สําคัญในการสรางความเขาใจและสัมพันธ
ภาพที่ดีระหวางสถาบันฯ และผูรับบริการ นับเปนปจจัยหนึ่งในดานความพอใจใหกับผูรับบริการ
รายงานการวิจัยผลการประชาสัมพันธ (Coverage Index) กรณีศึกษา : การปฐมนิเทศ
หองสมุดดิจิตอล สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาขอ
มูลเกี่ยวกับประเภทของสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ ที่สถาบันวิทยบริการสามารถเขาถึงกลุมเปา
หมายไดมากที่สุด เพื่อนําขอมูลเสนอตอคณะกรรมการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพสถาบัน
วิทยบริการใชเปนแนวทางในการพิจารณา วางแผนปรับปรุงการประชาสัมพันธของสถาบันวิทย
บริการตอไป

คณะกรรมการศึกษาความตองการ
และความพึงพอใจของผูรับบริการ
กุมภาพันธ 2546

บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหา
การประชาสัมพันธตามความหมายทั่วไปเปนการเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
องคกร สถาบัน กับกลุมประชาคมที่เกี่ยวของ เปนกิจกรรมที่มีการวางแผน และดําเนินการอยางตอ
เนื่อง เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สรางภาพพจนที่ดี เปนที่ยอมรับ และไดรับการสนับสนุนจาก
กลุมประชาคม
ในปจจุบัน การประชาสัมพันธถือเปนปจจัยที่มีบทบาทและความสําคัญตอหนวยงาน
ตางๆ มากยิ่งขึ้น รวมทั้งหน วยงานหองสมุด โดยเฉพาะหองสมุดมหาวิทยาลัย ซึ่งมีระบบการ
บริหารจัดการและการใหบริการที่ซับซอน มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ
เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมผูรับบริการที่มีหลายระดับและมีความตองการที่หลากหลาย
มากขึ้น นับเป นการดําเนิ นงานที่ลงทุน สูง ดังนั้น การประชาสัม พั นธหองสมุดจึงเปน องค
ประกอบที่สําคัญยิ่งที่จะกอใหเกิดการใชทรัพยากรสารสนเทศอยางคุมคาและเกิดประโยชน สูง
สุด
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยมีเปา
หมายและแผนงานรองรับเพื่อพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรหองสมุด
ประเภทอื่นๆ ตลอดจนระบบโครงสรางพื้นฐานดานเครือขายการสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ ใหสถาบันฯ เปนแหลงทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่
สมบูรณครบถวน และใหบริการทางวิชาการอยางมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความตองการดาน
การเรียนการสอน การคนควาวิจัย และความใฝรูของประชาคมมหาวิทยาลัยไดอยางแทจริง
กิจกรรมดานการประชาสัมพันธเปนกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันวิทยบริการ ไดนํามาใชตลอด
เวลา ดวยวิธีการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ทั้งในดานการ
ใหขอมูลขาวสารที่มีสาระและเปนประโยชน เพื่อพัฒนาใหเกิดการเรียนรู เพิ่มทักษะ ตลอด
จนเพิ่มภาพลักษณขององคกรใหไดรับการยอมรับ เปนที่เชื่อถือและไดรับความรวมมือสนับสนุน
จากประชาคมมหาวิทยาลัย
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การวิจัยสํารวจและการประเมินการประชาสัมพันธ ถือเปนสวนสําคัญของกระบวนการ
ประชาสัมพันธ ขอมูลที่ไดสามารถนําไปใชในการประเมินผลลัพธของการประชาสัมพันธแตละกิจ
กรรมและเปนประโยชนตอการวางแผนงานประชาสัมพันธแตละประเภทกิจกรรมใหเหมาะสมตอ
ไป
การปฐมนิเทศหองสมุด ถือเปนกิจกรรมประชาสัมพันธท่สี ําคัญอยางหนึ่งของสถาบัน
วิทยบริการ ที่จัดใหกับผูรับบริการอยางสม่ําเสมอ เพื่อชวยใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
สถาบันฯ บริการและทรัพยากรสารสนเทศที่สถาบันฯ จัดเตรียมไวให ชวยพัฒนาทักษะใหสามารถ
เลือกใชทรัพยากรเหลานั้นไดอยางเหมาะสม สะดวกและรวดเร็ว ตรงตามความตองการ รูจักเลือก
ใชบริการที่สถาบันฯ จัดใหไดตรงตามวัตถุประสงคและไดรับประโยชนตามที่มุงหวังไดอยางเต็มที่
ในปจจุบันสถาบันวิทยบริการ ไดพัฒนารูปแบบการปฐมนิเทศ เปนการปฐมนิเทศ
หองสมุดดิจิตอล เพื่อใหสอดคลองกับศักยภาพการใหบริการที่เพิ่มขึ้นของสถาบันวิทยบริการ ผาน
เครือขายการสื่อสาร โทรคมนาคมในระบบดิจิตอล และประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่หลาก
หลายทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งการประชาสัมพันธจะเปนปจจัยที่
สําคัญยิ่งในการสื่อสารใหภารกิจแบบใหมของสถาบันฯ เปนที่รูจักอยางกวางขวางทั่วถึง และชวย
ใหการใชทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันฯ เกิดผลคุมคาอยางแทจริง
ดังนั้น การวิจัยผลการประชาสัมพันธ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรณีศึกษา : การปฐมนิเทศหองสมุดดิจิตอล สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อ
ประเมินประเภทของสื่อและชองทางการสื่อสาร จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ที่จะเปน
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธใหเหมาะสมกับผูรับบริการทุกกลุมของสถาบัน
วิทยบริการตอไป
วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อศึกษาประเภทของสื่อเพื่อการประชาสัมพันธที่สถาบันวิทยบริการสามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายไดมากที่สุด
สมมุติฐานในการวิจัย
ผูรับบริการสวนใหญทราบการประชาสัมพันธกิจกรรมการปฐมนิเทศหองสมุดดิจิตอล
ของสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จากเว็บไซตของสถาบันวิทยบริการ
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ นิสิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่เขารับการปฐมนิเทศหองสมุดดิจิตอล จากสถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ 10-28 มิถุนายน 2545 จํานวนทั้งสิ้น 621 คน
วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับสื่อเพื่อการประชาสัมพันธกิจกรรมและงานบริการตางๆ
ของหองสมุด
2. ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ นิสิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่เขารับการปฐมนิเทศหองสมุดดิจิตอล จากสถาบัน
วิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ 10-28 มิถุนายน 2545 จํานวน
ทั้งสิ้น 621 คน
3. สรางแบบสอบถามเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
4. แจกแบบสอบถาม
5. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสถิติทางสังคมศาสตร (Statistical Packages for the Social Science : SPSS for Windows)
6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผลการศึกษาจะใชเปนแนวทางในการวางแผน และเลือกประเภทของสื่อใหเหมาะสมกับ
กิจกรรมประชาสัมพันธของสถาบันวิทยบริการตอไป

บทที่ 2
ปริทัศนวรรณกรรม
หองสมุดเปนแหลงสรรพวิทยาที่ไดรับการพัฒนาใหกาวหนาทันกับสารสนเทศยุคใหม
โดยเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากการเปนเสมือน “โรงเก็บหนังสือ” ไปสูความเปนศูนยบริการ
สารสนเทศที่กอใหเกิดองคความรู ซึ่งการที่จะใหไดบริการอันทรงคุณคาเหลานี้มา จําเปนตองใช
งบประมาณที่ดูสูงลิ่ว แตผลลัพธเหมือนจะไมคุมคา ทําใหผูบริหาร คณาจารย และผูรับผิด
ชอบด า นงบประมาณ เกิ ด อาการ “rat hole syndrome” คื อ เห็ น ภาพหลอนว า ห อ งสมุ ด เป น
เหมือนรูหนู ที่หนูมักจะลากเอาสิ่งของตางๆ หายเขาไปโดยไรรองรอย (Stueart, 2002) หอง
สมุดก็เชนกัน คือดูดเอาจํานวนเงินมหาศาลเขาไปไวในอาคาร กําแพงสี่ดาน โดยที่ผูคนไมรูวาภาย
ในตัวอาคารนั้นมีอะไรบาง
ดังนั้น หองสมุดจึงจําเปนตองหาเครื่องมือในการสื่อสาร เผยแพร ขาวสารของหองสมุด
เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจอันถูกตองระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมาย (อุบลวรรณ ปติ
พัฒนโฆษิต, 2545) เพื่อโนมนาวและชักจูงความคิดเห็นของคนในสังคมใหมีทัศนคติที่ดีตอหอง
สมุด (เย็นฤดี สัชฌุกร, 2541) ซึ่งเครื่องมือที่วานี้คือ การประชาสัมพันธ
ความสําคัญของการประชาสัมพันธ
การประชาสัมพันธ เปนเครื่องมือชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร ชวยกระตุนใหเกิด
ความตื่นตัว และทําใหความเขาใจที่ดีขึ้นระหวางกลุมคน ทั้งในระดับเดียวกัน และตางระดับ รวมไป
ถึงสื่อมวลชนดวย การประชาสัมพันธที่ดีจะกอใหเกิดชองทางการสื่อสาร (Lyon and Silverstien,
2002) ลักษณะการประชาสัมพันธที่เหมาะสมกับงานหองสมุดนั้น จะตองเปนการสื่อสารสองทาง
(two-way communication) ระหวางผูใหบริการ คือ บรรณารักษ เจาหนาที่ และผูรับบริการ คือ ผูรับ
บริการประเภทตางๆ ดังเชน ที่สถาบันวิทยบริการไดจัดทํากลองรับความคิดเห็นตาม “คูมือขั้นตอน
การปฏิบัติงานเพื่อมุงเนนความสําคัญที่ผูรับบริการและการทบทวนความตองการของผูรับบริการ
(PM-4.4.3)” โดยมีวัตถุประสงคใหผูรับบริการมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะถึงผู
บริหารสถาบันวิทยบริการ เพื่อจะนําไปพิจารณาปรับปรุงแกไขตอไป (สถาบันวิทยบริการ, 2002)
ในยุควิกฤติเศรษฐกิจเชนทุกวันนี้ การจัดสรรงบประมาณเงินทุนมีการแขงขันสูงมาก ผู
บริหารหองสมุด จึงควรตระหนักถึงคุณคาของการประชาสัมพันธวา จะเปนเครื่องมือที่ชวยใหไดมา
ซึ่งการสนับสนุนจากหนวยงานเจาสังกัด เนื่องจากการประชาสัมพันธเปนเครื่องมือที่มีอิทธิพล
ทางความคิดและทัศนคติของกลุมเปาหมาย นอกจากนั้นหองสมุดควรพยายามทําใหผูรับบริการ
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เห็น ความสํ าคั ญ และนึ ก ถึงทุ กครั้งที่ มี ป ญ หา (Dworkin, 2001) ด วยบุ คคลเหล านี้ จะเป น พลั ง
สนับสนุนงานของหองสมุดตอไป
Lyon and Silverstein กลาววา ตัวบรรณารักษนั้น ถือวาเปนสื่อประชาสัมพันธอยาง
หนึ่ง เพราะการใหบริการหรือชวยเหลือผูรับบริการ ก็เปนสวนหนึ่งของการประชาสัมพันธ หาก
บรรณารักษแตละคนไดเรียนรูวิธีการประชาสัมพันธแลว จะทําใหการประชาสัมพันธสวนนี้มีประ
สิทธิภาพยิ่งขึ้นดวย (Lyon and Silverstein, 2002)
แตปญหาหนักใจของนักประชาสัมพันธหรือผูที่ทํางานดานนี้ คือ ทําอยางไรที่จะทําให
กลุมเปาหมายเขาใจพฤติกรรมการปฏิบัติงานของหนวยงานในทางที่ดี หรือเปนที่ยอมรับ และให
ความรวมมือสนับสนุน เพราะหากทําสําเร็จ จะกอใหเกิดประโยชนตอหนวยงานอยางมหาศาล
(วิรัช ลภิรัตนกุล, 2545) ดังนั้นหองสมุดจึงควรมีแผนการจัดการประชาสัมพันธอยางเปนระบบ
และปลุกจิตสํานึกของบุคลากรในการใหบริการ เพื่อใหเกิดภาพลักษณ ที่ดี และไมสูญ เสียงบ
ประมาณที่ควรไดไป (Pastine, 1990)
การวางแผนการประชาสัมพันธ
เพื่อใหการประชาสัมพันธดําเนินการไปอยางไดผล จะตองมีการวางแผนอยางมีระบบ
ดังนี้ (Lyon and Silverstein, 2002)
1. ตั้งวัตถุประสงคของการประชาสัมพันธอยางชัดเจน
2. รูจักกลุมเปาหมายที่จะสงสารให
3. รูเนื้อหาของสารที่จะสื่อออกไป
วัตถุประสงคของการประชาสัมพันธ คือ กอ กัน และแก (อุบลวรรณ ปติพัฒนโฆษิต, 2545)
1. สรางความนิยม (กอ) หรือ ความเขาใจที่ดีเพื่อนําไปสูภาพลักษณที่ดีนาเชื่อถือ
2. ปองกันและรักษาชื่อเสียง (กัน)
3. แกไขความเขาใจผิด (แก)
องคประกอบที่สําคัญของความสําเร็จในการประชาสัมพันธ คือ C.C. : Customer and
Culture เราตองทราบวาใคร คือลูกคา และเราตองการสื่อสารถึงใคร เพื่อจะไดเลือกใชสื่อไดถูก
ประเภท นอกจากนั้นยังตองเขาใจวัฒนธรรมของกลุมคน หนวยงาน และประชาคมทั้งภายในภาย
นอก เพราะในแตละสถานที่ แตละสถานการณ พฤติกรรมและธรรมเนียมปฏิบัติยอมแตกตาง
กัน ดังนั้น ถาตองการใหการประชาสัมพันธไดผลดี ตองเขาใจวาแตละกลุมยอมรับสิ่งใด และไม
นิยมอะไร (Miller, 2002)
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อุปสรรคสําคัญของการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ คือ (อุบลวรรณ ปติพัฒนโฆษิต,
2545)
1. กลุมเปาหมาย มีปฏิกิริยาโตตอบที่แตกตางกัน
2. ความสามารถในการรับสารแตกตางกัน
3. สภาพและสถานการณแวดลอม เชน เวลา และสถานที่
เมื่อไดวิเคราะห วิจารณ ทั้งวัตถุประสงค องคประกอบความสําเร็จและอุปสรรคตางๆ
แลว จะตองพิจารณาสื่อที่จะใชในการเผยแพร และประชาสัมพันธดวย
สื่อเพื่อการประชาสัมพันธหองสมุด
สื่อที่ใชเพื่อการประชาสัมพันธหองสมุดแบงไดเปน 2 ประเภท คือ สื่อเพื่อการประชา
สัมพันธภายใน และสื่อเพื่อการประชาสัมพันธภายนอก
1. สื่ อ เพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ ภ ายใน ได แ ก จดหมายข า ว แผ น พั บ แผ น ปลิ ว
โปสเตอร อินเทอรเน็ต เสียงตามสาย และ ปายประกาศ
2. สื่อเพื่อการประชาสัมพันธภายนอก ไดแก ขาวแจก บทความ บทวิทยุหรือบท
โทรทัศน วารสาร จุลสาร รายงานประจําป เอกสารประชาสัมพันธในโอกาสพิเศษตางๆ แฟม
สําหรับสื่อมวลชน อินเทอรเน็ต และเว็บไซตตางๆ
ลักษณะของสื่อเพื่อการประชาสัมพันธหองสมุด มีรายละเอียดดังนี้
1. ข าวแจก (Press Release) คือ เอกสารที่มี เนื้ อความประมาณ 1 หน า แจงขา ว
เกี่ยวกับกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของหองสมุด สิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึง คือ ชวงเวลาที่เหมาะ
สมในการแจกขาว ทั้งนี้ตองใหเวลาพอสมควรในการเตรียมตัวแกนักขาวที่ไดรับขาวและมาทําขาว
โดยทั่วไปแลวควรใหเวลาลวงหนาประมาณ 32 ชั่วโมง กอนเริ่มกิจกรรม หลักการเขียนขาวแจก
คือ เนื้อหาตองสั้น กระชับ และยึดหลักคําถาม ใคร อะไร เมื่อไร ที่ไหน ทําไม และอยางไร และองค
ประกอบสําคัญของขาวแจกคือ ใครเปนผูแจกขาว วัน-เวลา เนื้อหาโดยสรุป ซึ่งตอบคําถามดัง
กลาวตั้งแตในยอหนาแรก แลวจึงใหรายละเอียดเพิ่มเติม พรอมทั้งใหชื่อและหมายเลขโทรศัพท
เพื่อการติดตอกลับ
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2. ขาวแจกฉบับยอ (Media Advisory) ใชเพื่อแจงขาวดวน หรือแจงกิจกรรมที่จะเกิด
ขึ้นโดยไมทราบลวงหนา หรือเรื่องที่จะจัดทําขึ้นภายใน 12-48 ชั่วโมง การเขียนขาวประเภทนี้จะ
สั้นๆ เพียงตอบคําถาม ใคร อะไร เมื่อไร ที่ไหน และอยางไร เทานั้น
3. ปฏิทินขาว (News Calendar) ควรเปนการจัดทํากิจกรรมรายวันตางๆ แจงใหผูรับ
บริการทราบลวงหนาอยางนอย 1 อาทิตย สงใหหนังสือพิมพ (ซึ่งหมายรวมทั้ง หนังสือพิมพที่จัด
ทําภายในมหาวิทยาลัย หนวยงาน) การสงขาวเชนนี้ จะตองเขียนในรูปแบบที่หนังสือพิมพจะลงได
ทันที และควรสงลวงหนาประมาณ 3 อาทิตย
4. บทโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน (Radio & Television Spot) สถานีวิทยุและ
โทรทัศนจะใหเวลากับองคการ หนวยงานราชการที่จะเผยแพรขาวสารในรายการตางๆ โดยไมคิด
คาใชจาย สําหรับวิทยุนั้นจะใหครั้งละประมาณ 30 – 60 วินาที สวนสถานีโทรทัศนใหเวลาเพื่อกิจ
กรรมสาธารณะเหลานี้บางโดยการประกาศขาว หรือทําตัวอักษรวิ่งในระหวางรายการ
5. เคเบิ้ลทีวี (Cable TV) สถานีเคเบิ้ลทีวีจะใหเวลาในการประกาศขาวกับหนวยงาน
ซึ่งเนื้อขาวควรมีความยาวไมเกิน 50 คํา และควรหาโอกาสเปนแขกรับเชิญไปพูดออกรายการ
สนทนาตาง ๆ
6. อินเทอรเน็ต (Internet) หองสมุดสามารถใชอินเทอรเน็ตเปนชองทางในการเผย
แพรขาวสารและกิจกรรมความเคลื่อนไหวผานเว็บไซตของหองสมุด เปนการเผยแพรไดในวงกวาง
มากยิ่งขึ้น
7. จดหมายขาว (Newsletter) ใชสื่อสารทั้งภายในและภายนอกโดยมีกําหนดออกที่
แนนอน เสนอเนื้อหาสาระขาวตางๆ ในหนวยงานอยางยอๆ
8. จดหมายเวียน (Bulletin) สิ่งพิมพภายในหนวยงาน เสนอขาวเกี่ยวกับกฎ
ระเบียบที่เกิดขึ้นใหมหรือเปลี่ยนแปลง มักจะเปนแผนเดียว
9. ภาพขาว (Photo Release) จัดทําภาพขาวพรอมคําบรรยายเพื่อตีพิมพเผยแพร
10. แผนปลิว (Leaflet) แผนพับ (Folder) จุลสาร (Booklet) ใชเปนสื่อเผยแพร
เรื่องราว ความรู โดยเขียนอยางกระชับ ไดใจความ ไมเยิ่นเยอ เพื่อสรางความเขาใจหรือจูง
ใจ เปนแผนประชาสัมพันธที่มักทําอยางพิถีพิถัน
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11. โปสเตอร (Poster) ใชแจงขาวสาร เหตุการณ เนื้อหามีภาพประกอบชัดเจน เขา
กันทั้งหมดและดึงดูดผูคนที่ผานไปมาใหหันมาดู
12. ปฏิทิน (Calendar) เปนสื่อที่สรางความรูสึกที่ดีใหแกหนวยงานไดเพราะใชเปนของ
ขวัญปใหม บอกเรื่องราวไดดี ควรผลิตใหดีเพราะใชไดทั้งป
13. ที่คั่นหนังสือ (Bookmark) ใชสื่อสารสั้น ๆ โดยมีภาพประกอบ สีสัน รูปรางแปลก
ตา ใชไดนานและเห็นขอความในที่คั่นทุกครั้งที่หยิบหนังสือขึ้นอาน
นอกจากสื่อตาง ๆ ที่ใชเผยแพร ประชาสัมพันธหองสมุดแลว หองสมุดอาจจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ขึ้นเพื่อสรางความสัมพันธกับผูรับบริการ เชนที่ Hewlett-Packard Laboratories
Research Library บรรณารักษและนักวิจัยตองรวมกันหาวิธีดึงดูดพนักงานใหมาใชหองสมุดของ
บริษัท โดยการจัดมุมกาแฟขึ้นเลียนแบบ Barnes & Noble รานหนังสือชื่อดังขนาดใหญ ที่จัดเปน
Coffeehouse – bookstore มีกาแฟไวบริการ ทําใหพนักงานไดมาพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยน
ความคิดกัน เปนโอกาสใหไดพูดคุยซักถามบรรณารักษเกี่ยวกับขาวสารขอมูลที่จะใชในงานวิจัย
ของแตละคน นอกจากจัดมุมกาแฟแลว การจัด High Tea Talk Series ก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่นาสนใจ
และไดผลมาก บรรณารักษจะจัดหาวิทยากรโดยเริ่มจากการมาบรรยายเรื่องที่เกี่ยวกับปญหาของ
หองสมุดที่เกี่ยวพันกับปญหาของฝายวิจัย เชน เรื่องปญหาลิขสิทธิ์ของสื่ออิเล็กทรอนิกส วิธีการ
เรียกใชสารสนเทศ สิทธิบัตร และอื่นๆ ใหผูเขารวมกิจกรรมไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน (Dworkin, 2001)
รูปแบบการจัดมุมกาแฟไวเปนที่พบปะ เพื่อสงเสริมการใชหองสมุดนี้ ในประเทศสิงค
โปรก็นิยมจัดทําในระบบหองสมุดซึ่งบริหารจัดการโดย National Library Board ซึ่งจัดใหมีราน
กาแฟและเวทีอเนกประสงคไวในบริเวณหองสมุด แตแยกสัดสวนกัน โดยมีตารางกิจกรรมที่แน
นอนเพื่อใหผูคนที่สนใจไปพบปะรวมกิจกรรมตางๆ เชน การแสดงดนตรี เวทีแนะนําการดูแลสุข
ภาพ ชั่วโมงใหคําแนะนําดานธุรกิจ และแนะแนวทางเลี้ยงดูลูก เชนเดียวกับที่หอสมุดแหงชาติซึ่ง
จัดที่ Courtyard โดยมุงใหเปนชุมทางสารสนเทศและวัฒนธรรม โปรแกรมที่จัดในตอนเย็น จะมี
ตั้งแตการเปดตัวหนังสือ การอานวรรณกรรม การเสวนา แสดงดนตรี และกิจกรรมดานวัฒน
ธรรม เชน อุปรากรจีน วิธีชงชา วิธีเขียนตัวอักษรจีน เปนตน (The National Library, 2002)
เมื่อประชาสัมพันธไปแลว สิ่งสุดทายที่ตองทํา คือ การประเมินผลและวัดผลการประชา
สัมพันธที่ไดทุมเทกําลังจัดทํา เพื่อเปนหลักประกันความสําเร็จในภายหนาและแกไขสิ่งที่บกพรอง
การวัดผลจะทําใหรูวาควรจัดกิจกรรมอะไรตอไป และยังอาจใชผลการวิจัยมาสนับสนุนคําของบ
ประมาณและโครงการตางๆ รวมทั้งรายงานถึงผูบริหารและชุมชนโดยทั่วไปอีกดวย
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การวัดผลอาจจะทําไดโดยขอความรวมมือจากผูรับบริการชวยตอบคําถามวา ทราบขาว
และกิจกรรมของหองสมุดจากที่ใด ดวยสื่ออะไร ดังเชน โรงเรียน Wanda Levy ใชวิธีเผยแพร
ขาวของโรงเรียน ในจดหมายขาวผูปกครองและเว็บไซตของชุมชนในหัวเรื่อง “หนังสือเพื่อพอ–แม
โดยเฉพาะ” เมื่อมีพอ–แม คนใดมายืมหนังสือในรายการดังกลาว จะไดรับคําถามวาทราบขอมูล
มาจากที่ใด ซึ่งเปนวิธีงายๆ ที่จะทําใหไดรูวาสื่อประชาสัมพันธใดเขาถึงพอ–แมนักเรียนมากที่สุด
การปฐมนิเทศหองสมุดของสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นับตั้งแตสถาบันวิทยบริการกอตั้ง และเปดใหบริการมา การปฐมนิเทศหองสมุด ของ
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถือเปนกิจกรรมหลักของหองสมุด ที่ดําเนินการ
อยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมายเพื่อชวยใหผูรับบริการเกิดความรูความเขาใจในบริการและ
ทรัพยากรสารสนเทศตางๆ ที่สถาบันวิทยบริการจัดเตรียมไวให และชวยพัฒนาทักษะใหสามารถ
เลือกใชทรัพยากรเหลานั้นไดอยางเหมาะสม สะดวกและรวดเร็ว ตรงตามความตองการ เพื่อใหได
รับประโยชนตามที่มุงหวังไดอยางเต็มที่
สําหรับรูปแบบในการดําเนินการปฐมนิเทศการใชหองสมุด นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ของสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีลักษณะครอบคลุมดานตางๆ ดังนี้
1. ดานเนื้อหา ประกอบดวย ประวัติยอ เวลาทําการ ระเบียบและขอปฏิบัติในการใช
หองสมุด ระเบียบการยืม-คืนสิ่งพิมพ การทําบัตรสมาชิกหองสมุด ประเภทของหนังสือ วารสาร
สิ่งพิมพอื่นๆ โสตทัศนวัสดุ วิธีการจัดเก็บ บริการตางๆ ของหองสมุด การใชบัตรรายการ บัตรดรรชนี
วารสาร การใชหนังสืออางอิง และการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูลตางๆ ที่หองสมุดมีใหบริการ
2. ดานกําหนดการปฐมนิเทศ จะจัดในชวง 1-2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาตน
3. ดานบุคลากร ประกอบดวย บรรณารักษและเจาหนาที่ ประมาณ 2-5 คน
4. ดานวิธีการปฐมนิเทศ ใชการบรรยายในหองประชุมโดยใชโสตทัศนูปกรณ พรอม
ทั้งบรรณารักษนําชมพื้นที่ใหบริการของหองสมุด
5. ดานสื่อที่ใชประกอบ ไดแก แผนพับ แผนปลิว สื่อโสตทัศน
6. ดานชวงเวลา ใชเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
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7. ดานขนาดของกลุม
กลุมขนาดเล็ก 1-20
กลุมขนาดกลาง 20-60
กลุมขนาดใหญ 60-100

คน
คน
คน

8. สื่อที่ใชในการประชาสัมพันธกิจกรรมปฐมนิเทศหองสมุด
สําหรับสื่อที่สถาบันวิทยบริการ ใชในการเผยแพรขาวสาร “กิจกรรมการปฐมนิเทศ
หองสมุดดิจิตอล ของสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย” ประกอบดวยสื่อประเภท
ตางๆ ดังนี้
8.1 เว็บไซตสถาบันวิทยบริการ ที่ http://www.car.chula.ac.th/ ที่ทางเลือก What’
s New
8.2 โปสเตอรประชาสัมพันธและแผนปลิวประชาสัมพันธ ซึ่งไดมีการจัดทํา
บันทึกขอความถึงคณบดี/ผูอํานวยการของคณะ/สถาบันตางๆ ภายในจุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย เพื่อขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธขาวสารใหผูรับบริการ
ไดทราบ
8.3 จุฬาสัมพันธ ซึ่งเปนสื่อที่เผยแพรขาวสารและกิจกรรมตางๆ ของประชาคม
จุฬาฯ โดยมีกําหนดออกเปนรายสัปดาห
8.4 วิทยุจุฬาฯ ออกอากาศผานรายการ “กาวไกลกับวิทยบริการ” ทางคลื่น FM
101.5 MHz
ทั้งนี้ สถาบันวิทยบริการ ไดประชาสัมพันธใหผูรับบริการทราบกิจกรรมการปฐมนิเทศ
ของหองสมุดลวงหนากอนมีการจัดปฐมนิเทศ ผานสื่อทุกประเภทดังกลาวขางตน ประมาณ 1
เดือน นอกจากนี้ระหวางที่มีกิจกรรมปฐมนิเทศทางสถาบันวิทยบริการยังไดจัดนิทรรศการ พรอม
กับประชาสัมพันธใหผูรับบริการมาเขารับการปฐมนิเทศควบคูกันไปดวยทุกวันที่หองสมุดเปด
บริการ
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ แบงไดเปน 2 ประเด็นใหญ ๆ ไดแก งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินผลการเผยแพร
การดําเนินงานประชาสัมพันธ
Ford (1985) ศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานประชาสัมพันธหองสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ
ในสหรัฐอเมริกา โดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา หองสมุดสวนใหญไมมีแผนการประชา
สัมพันธและผูปฏิบัติงานประชาสัมพันธสวนใหญมาจากหลายหนวยงาน ในดานวิธีการดําเนินงาน
พบวา สวนใหญใชวิธีจัดแสดง จัดนิทรรศการและโปสเตอร รองลงมาใชการสรุปขาว สวนการ
โฆษณาที่มีคาใชจายนั้นใชนอยที่สุด ในดานความสําคัญของการประชาสัมพันธ พบวา ผูบริหาร
เห็นความสําคัญของการประชาสัมพันธ วาชวยใหผูรับบริการทราบขาวสาร และเพิ่มการใชขึ้น
สวนในดานประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธนั้น เห็นวาอยูในระดับกลาง
Marshall (2001) ไดศึกษาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธหองสมุดมหาวิทยาลัย 13 แหง
ในสหรัฐอเมริกา โดยวิธีสัมภาษณผูบริหาร ไดผลการวิจัยเปนเชนเดียวกับที่ Ford ศึกษาไวในป
1985 วา หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาไมมีการวางแผนการประชาสัมพันธอยางเปนทางการ หรือ
เปนลายลักษณอักษร ไมมีบุคลากรที่มีประสบการณหรือผานการฝกอบรมมาทําหนาที่นี้ แตมักจะ
ทํากันเอง หากเปนงานในโอกาสพิเศษหรือการเชิญวิทยากรมาบรรยาย จะขอความรวมมือจาก
ฝายประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย เชน การทําขาวแจกแกสื่อมวลชน จากการสัมภาษณ ซึ่ง
เปนวิธีการวิจัยที่ทําใหไดขาวเจาะลึก และทราบความรูสึกของผูถูกสัมภาษณอยางชัดเจน แตก็
ขาดขอมูลในสวนของปริมาณตัวเลขที่จะสนับสนุนคําตอบ ผูบริหารหลายคนยอมรับวาไมชอบการ
ประชาสัมพันธ บางคนไมชอบอยางยิ่ง และมีความรูสึกในทางลบตองานประชาสัมพันธอยางรุน
แรง วาเป น เหมื อนเลห กลของบริษั ทใหญ ห รือรัฐบาลที่จะปกปดความจริง แต อยางไรก็ตาม ผู
บริหารสวนใหญเห็นวาใชไดผลกับการหารายไดในโอกาสพิเศษตางๆ ไมวาจะเปนการรับบริจาค
จากสวนบุ คคลหรือบริษั ท มากกวาจะทําให ไดงบประมาณเพิ่ม แตการประชาสัมพั นธก็ไมใช
เครื่องปรุงของความสําเร็จหรือลมเหลวของงานหองสมุด ไมไดมีผลตอจํานวนการใชหองสมุดนั้น
มุงเปาหมายของการประชาสัมพันธที่ผูรับบริการภายในมหาวิทยาลัยมากกวาผูรับบริการภายนอก
แตที่ใชอยางไดผลในวงกวางคือ จดหมายขาวและ e-mail ซึ่งใชเจาะเฉพาะกลุมหรือทั้งประชาคม
ก็ได
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พัชรี ภูริเทเวศร (2532) ศึกษาเรื่อง การประชาสัมพันธหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ใน
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย โดยศึกษาการดําเนินงานและปญหาในการดําเนินงานประชาสัมพันธ
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดใกลเคีย ง พบวา ห องสมุ ดส วนใหญ ไมมีห นวยงานประชาสัม พัน ธโดยเฉพาะ แต มี
บุคลากรจากหลายหนวยรวมกันทํา ไมมีการกําหนดนโยบาย ไมมีการวางแผนติดตามประเมินผล
การประชาสัมพันธ ในดานคาใชจาย มีงบประมาณ 30,000 บาทตอป และใชวิธีการขออนุมัติเปน
ครั้งคราว ปญหาที่พบคือ ขาดบุคลากร
กันตภณ กิจเปรื่อง (2539) ศึกษาเรื่อง การประชาสัมพันธหองสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการดําเนินงานการประชาสัมพันธของหองสมุดมหาวิทยาลัยเอก
ชน 12 แหง ในดานสภาพทั่วไปของหองสมุด หนวยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบงานประชา
สัมพันธ งบประมาณดําเนินการ ตลอดจนรูปแบบและปญหาในการดําเนินการประชาสัมพันธ
ผลการวิจัยสรุปไดวา หองสมุดสวนใหญไมมีหนวยงาน บุคลากรหรือแมแตงบประมาณในการจัด
ดําเนินการประชาสัมพันธโดยเฉพาะ สวนรูปแบบที่ใชดําเนินการคลายกันไมมีอะไรแตกตางกัน
การประเมินผลการเผยแพร
Linkert (1961) ได ทํ า การวิ จั ย พนั ก งานของ The Opinion Research Corporation
เกี่ ยวกับ การติ ดตอสื่อการประชาสั ม พั น ธระหวางฝายบริหารกับพนักงาน ผลการศึก ษาพบวา
พนั ก งานรอ ยละ 86 ได ท ราบขาวนั้ น ๆ จากแหล งอื่น แลว พนั ก งานรอ ยละ 70 ทราบเกี่ ยวกั บ
นโยบายและการดําเนินงานของบริษัทไมเพียงพอ พนักงานรอยละ 67 ทราบจากการบอกตอๆ กัน
และพนักงานรอยละ 60 แสดงความสนใจที่จะทราบขาวบริษัทมากขึ้น นอกจากนั้นการวิจัยนี้ยัง
พบวา ปจจัยสําคัญ ที่ทําใหบรรดาพนักงานไมไดรับขาวสารที่บริษัทสงใหนั้น เกิดจากความลม
เหลวในการสื่อสาร
สุบุญ ญา หุตังคบดี และ นิภาภรณ จัยวัฒ น (2542) ไดทําการวิจัยเรื่อง โครงการ
ประเมิ นผลการเผยแพรประชาสัม พั นธเรื่อง “ดูฉลากกอนซื้อ” ซึ่งในป 2539 สํ านั กงานคณะ
กรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการรณรงคเผยแพรและสงเสริมความรู
เกี่ยวกับการอานฉลากยากอนซื้อใหแกประชาชน โดยใชสื่อตางๆ ที่สําคัญ คือ โทรทัศน วิทยุ สิ่ง
พิมพ เชน แผนพับ ปายสปริง บทความทางนิตยสาร หนังสือพิมพ เมื่อจะทําโครงการในปถัด
มาเพื่อความตอเนื่อง คณะกรรมการฯ เห็นสมควรใหมีการประเมินประสิทธิภาพของสื่อประชา
สัมพันธแตละประเภทกอนเริ่มการรณรงคใหม เพื่อจะไดรูวาสื่อประเภทใดเขาถึงประชาชนมากที่
สุด พรอมกันนั้นก็ประเมินการรับรูขาวสาร ความเขาใจในคุณคาของฉลากและประโยชนที่จะได
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จากการอานฉลาก และพฤติกรรมการเลือกซื้อและบริโภคของประชาชนตอการอานฉลาก ผลการ
ประเมินการศึกษา ปรากฏวาโทรทัศนเปนสื่อที่เขาถึงประชากรกลุมเปาหมายมากที่สุด การรับรู
จากสื่ออื่นๆ เพียงเล็กนอย ดังนั้น จึงเห็นสมควรวาการโฆษณาประชาสัมพันธในปตอๆ ไปควร
เนนที่สื่อโทรทัศนเปนสําคัญ
ศันสนีย ตันติวิภา และ ญาดา ตั้งประเสริฐ (2544) ไดทําการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพสือ่
โฆษณา ประชาสั ม พั น ธข องโครงการรวมพลั ง หารสองต อ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการใช
ทรัพยากร : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีวัตถุประสงคจะศึกษาวา สื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธของโครงการรวมพลังหารสอง ประเภทใดมีประสิทธิภาพในการเขาถึง
กลุมเปาหมายไดมากที่สุด และมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชพลังงานและทรัพยากร
และสื่อใดที่จะใหความรู ความเขาใจตอการใชพลังงาน และทรัพยากร อยางมีประสิทธิภาพ เนื่อง
จากงบประมาณที่จะใชจะตองสูงมาก จึงจําเปนจะตองผลิตสื่อที่มีประสิทธิภาพที่สุดเผยแพร
ให ได คุ ม ค าที่ สุ ด ก ลุ ม ตั วอ ย างขอ งงาน วิ จั ย นี้ คื อ นั ก ศึ ก ษ าป ริ ญ ญ าต รี ป ที่ 4 ขอ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยใชแบบสอบถามและสุมตัวอยาง ประเภทของสื่อโฆษณา เชน
โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร ภาพยนตร และอื่นๆ ผลการศึกษาพบวา สื่อโทรทัศนเปนสือ่ ที่
มีประสิทธิภาพมากที่สุด รองลงมาคือ วิทยุ หนังสือพิมพ จึงควรใชสื่อโทรทัศนในการสงสารถึง
ประชาชนมากที่สุด
โดยสรุป จะเห็นไดวาหองสมุดทั้งในประเทศและตางประเทศตางก็ไมมีแผนการประชา
สัมพันธอยางเปนทางการที่เปนลายลักษณอักษร ไมมีบุคลากรที่มีความรูดานการประชาสัมพันธ
รับผิดชอบทางดานนี้โดยตรง ผูบริหารไมไดเห็นความสําคัญของการประชาสัมพันธ ยิง่ กวานัน้ บาง
รายยังมีทัศนคติที่ไมดีวาเปนการสรางภาพพจนเพื่ อปดบังความจริง ไมมั่นใจวาจะทําใหไดงบ
ประมาณเพิ่มขึ้น แตก็ยอมรับวา การประชาสัมพันธมีสวนชวยในการหาทุนได และเมื่อประชา
สัมพันธไปแลวก็ไมมีการประเมินผลการประชาสัมพันธ และไมมีการติดตามผลการประชาสัมพันธ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในบทนี้จะเสนอ วิธีดําเนินการวิจัย ซึ่งครอบคลุมขั้นตอนตามลําดับตั้งแตประชากรที่ใช
ในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียด
ดังนี้
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ นิสิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่เขารวมกิจกรรมการปฐมนิเทศหองสมุดดิจิตอล จากสถาบันวิทย
บริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 10-28 มิถุนายน 2545 จํานวนทั้งสิ้น 621 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (ภาคผนวก ก) ลักษณะของคําถาม
ประกอบดวยคําถามปลายปด และคําถามปลายเปด แบบเลือกตอบคําตอบเดียวและหลายคํา
ตอบ โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 : คําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 : คําถามเกี่ยวกับประเภทของสื่อที่ผูรับบริการทราบการประชาสัมพันธกิจ
กรรมการปฐมนิเทศหองสมุดดิจิตอล สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ตอนที่ 3 : ขอเสนอแนะในการประชาสัมพันธ
การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเขารวมกิจกรรม
ระหวางวันที่ 10-28 มิถุนายน 2545 จํานวนทั้งสิ้น 621 ชุด

“ปฐมนิเทศหองสมุดดิจิตอล”
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การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล
คณะผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจง
ความถี่
และหาคารอยละ
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปสถิติทางสังคมศาสตรสําหรับวินโดวส
(Statistical Package for the Social Sciences : SPSS for Windows)
สําหรับแบบสอบถามในสวนที่เปนขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะอื่นๆ ซึ่งเปนขอมูลที่ได
จากแบบสอบถามชนิดปลายเปด คณะผูวิจัยไดดําเนินการจัดกลุมหัวขอ และจัดเรียงตามลําดับ
ความถี่ของจํานวนผูใหขอเสนอแนะ
ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอในรูปตารางและการ
บรรยาย ดังรายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลในบทที่ 4 และสรุปผล อภิปรายผล พรอมขอ
เสนอแนะ ที่นําเสนอในบทที่ 5 ตอไป

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยผลการประชาสัมพันธ กรณีศึกษา : การปฐมนิเทศหองสมุดดิจิตอล สถาบัน
วิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล แบงเปน 3 ตอน ดัง
นี้คือ
ตอนที่ 1
ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม (ตารางที่ 1-2)
ตอนที่ 2
ประเภทของสื่อที่ผูรับบริการทราบการประชาสัมพันธกิจกรรมการปฐม
นิเทศหองสมุดดิจิตอล สถาบันวิทยบริการ
ตอนที่ 3
ขอเสนอแนะในการประชาสัมพันธ
จากการแจกแบบสอบถาม ใหแกผูเขารวมการปฐมนิเทศหองสมุดดิจิตอล สถาบัน
วิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 10 –28 มิถุนายน 2545 จํานวนทั้งสิ้น 621
ชุด นั้น จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมามีจํานวน 338 ชุด (รอยละ 54.43) โดยผูเขารับ
การปฐมนิเทศจากคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีเปนกลุมที่ตอบแบบสอบถามคืนมามากที่สุด
มีจํานวนทั้งสิ้น 73 คน (รอยละ 21.60)
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม
1.1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (ตารางที่ 1) พบวาผูตอบแบบสอบ
ถามจํานวนมากที่สุด 251 คน (รอยละ 74.26) เปนนิสิตระดับปริญญาโท รองลงมาจํานวน 75
คน (รอยละ 21.89) เปนนิสิตระดับปริญญาตรี และจํานวนนอยที่สุด 13 คน (รอยละ 3.85) มี
สถานภาพอื่นๆ ไดแก อาจารย ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจาง
ตารางที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
จํานวน
รอยละ
ปริญญาตรี
74
21.89
ปริญญาโท
251
74.26
อื่นๆ
13
3.85
รวม
338
100.00
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1.2 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามคณะ/สถาบัน
ผลการศึกษาสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจําแนกคณะ/สถาบัน (ตารางที่ 2)
พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 73 คน (รอยละ 21.60) เปนนิสิตระดับปริญญาตรี
จากคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี รองลงมาจํานวน 62 คน (รอยละ 18.34) เปนนิสิตระดับ
ปริญญาโทจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร
และจํานวน 42 คน (รอยละ 12.43) เปนนิสิต
ปริญญาโทจากคณะพยาบาลศาสตร ตามลําดับ สําหรับผูตอบแบบสอบถามจํานวนนอยที่สุด 1
คน (รอยละ 0.30) เทากัน เปนนิสิตระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร และนิสิตระดับ
ปริญญาโทจากคณะนิติศาสตร

ตารางที่ 2 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามคณะ/สถาบัน
นิสิต ป.ตรี
นิสิต ป. โท
อื่นๆ
รวม
คณะ/สถาบัน
(N=74)
(N=251)
(N=13)
(N=338)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
14
4.14
3
0.89
17
5.03
ครุศาสตร
2
0.59
2
0.59
จิตวิทยา
1
0.30
1
0.30
นิติศาสตร
1
0.30
27
7.99
1
0.30
29
8.58
นิเทศศาสตร
73.00 21.60
2
0.59
75 22.19
พาณิชยกรรมศาสตร
42 12.43
4
1.18
46 13.61
พยาบาลศาสตร
6
1.78
6
1.78
แพทยศาสตร
21
6.21
21
6.21
เภสัชศาสตร
4
1.18
4
1.18
รัฐศาสตร
14
4.14
14
4.14
วิทยาศาสตร
21
6.21
2
0.59
23
6.80
วิศวกรรมศาสตร
6
1.78
6
1.78
ศิลปกรรมศาสตร
62 18.34
62 18.34
สถาปตยกรรมศาสตร
5
1.48
5
1.48
อักษรศาสตร
16
4.73
3
0.89
19
5.62
บัณฑิตวิทยาลัย
8
2.37
8
2.37
วิทยาลัยการสาธารณสุข

18

ตอนที่ 2 ประเภทของสื่อที่ผูรับบริการทราบขอมูลการจัดกิจกรรม การปฐมนิเทศ หอง
สมุดดิจิตอล สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2.1 ประเภทของสื่อที่ผูรับบริการทราบการประชาสัมพันธกิจกรรมการปฐมนิเทศหองสมุด
ดิจิตอล สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผลการศึกษาประเภทของสื่อที่ผูรับบริการทราบการประชาสัมพันธกิจกรรมการปฐม
นิเทศหองสมุดดิจิตอล (ตารางที่ 3) พบวาผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 167 คน (รอย
ละ 49.41) ทราบจากสื่ออื่นๆ ไดแก อาจารย (148 คน) และสื่อจากคณะที่เรียน (19 คน) รองลง
มาจํานวน 94 คน (รอยละ 27.81) ทราบจากคนรูจัก และจํานวน 67 คน (รอยละ 19.82) ทราบ
จากโปสเตอรประชาสัมพันธ ตามลําดับ สําหรับผูรับบริการจํานวนนอยที่สุด 15 คน (รอยละ
4.44) ทราบจากจุฬาสัมพันธ
ตารางที่ 3 ประเภทของสื่อที่ผูรับบริการทราบการประชาสัมพันธกิจกรรมการปฐมนิเทศ
หองสมุดดิจิตอล สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเภทของสื่อ
เว็บไซตสถาบันวิทยบริการ
โปสเตอรประชาสัมพันธ
จุฬาสัมพันธ
แผนปลิวประชาสัมพันธ
วิทยุจุฬาฯ “กาวไกลกับวิทยบริการ
คนรูจัก
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตอบไดมากกวา 1 ขอ

จํานวน
รอยละ
(N=338)
18.64
63
67
19.82
4.44
15
19
5.62
94
27.81
167
49.41
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2.2 ประเภทของสื่อที่ผูรับบริการทราบกิจกรรมการปฐมนิเทศหองสมุดดิจิตอล
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จําแนกตามคณะ/สถาบัน
ผลการศึกษาประเภทของสื่อที่ผูรับบริการทราบการประชาสัมพันธกิจกรรมการประชา
สัมพันธหองสมุดดิจิตอลฯ จําแนกตามคณะ/สถาบัน (ตารางที่ 4) พบวาผูตอบแบบสอบถาม
จํานวนมากที่สุด 57 คน (รอยละ 16.86) เปนผูรับบริการจากคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
ระบุวาทราบจากสื่ออื่นๆ ไดแก จากอาจารย และสื่อจากคณะที่เรียน รองลงมาจํานวน 37 คน
(รอยละ 10.95) เปนผูรับบริการจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร ระบุวาทราบจากสื่ออื่นๆ เชนกัน
และผูรับบริการจํานวน 23 คน (รอยละ 6.80) เปนผูรับบริการจากคณะพยาบาลศาสตร ระบุวา
ทราบจากคนรูจักตามลําดับ
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2.3 ประเภทของสื่อที่ผูรับบริการทราบการประชาสัมพันธกิจกรรมการปฐมนิเทศหองสมุด
ดิจิตอล สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจําแนกตามระดับการศึกษา
ของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาประเภทของสื่อที่ผูรับบริการทราบกิจกรรม การปฐมนิเทศหองสมุดดิจิตอล
จําแนกตามระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม (ตารางที่ 5) พบวาผูตอบแบบสอบถาม
จํานวนมากที่สุด 109 คน (รอยละ 65.27) มีการศึกษาระดับปริญญาโท ทราบจากสื่อประเภท
อื่นๆ ไดแก อาจารย และสื่อจากคณะที่เรียน รองลงมาจํานวน 57 คน (รอยละ 34.13) มีการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี ทราบจากสื่อประเภทอื่นๆ เชนเดียวกัน และจํานวน 56 คน (รอยละ
83.58) มีการศึกษาระดับปริญญาโท ทราบจากโปสเตอรประชาสัมพันธ สําหรับผูตอบแบบสอบ
ถามจํานวนนอยที่สุด 1 คน (รอยละ 6.73) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ทราบจากจุฬาสัมพันธ

ตารางที่ 5 ประเภทของสื่อที่ผูรับบริการทราบการประชาสัมพันธกิจกรรมการปฐมนิเทศ
หองสมุดดิจิตอล จําแนกตามระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม
สถาน
ภาพ
ประเภทของสื่อ
เว็บไซตสถาบัน
โปสเตอรประชาสัมพันธ
จุฬาสัมพันธ
แผนปลิวประชาสัมพันธ
วิทยุจุฬาฯ
คนรูจัก
อื่นๆ
ตอบไดมากกวา 1 ขอ

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่นๆ
รวม
(N=74)
(N=251)
(N=13)
(N=338)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
6
9.52
52
82.63
5
8.34
63 100.00
5
7.46
56
83.58
6
8.96
67 100.00
1
6.73
14
93.34
15 100.00
2
10.53
15
78.95
2
10.53
19 100.00
7
7.45
82
87.23
5
5.32
94 100.00
57
34.13 109 65.27
1
0.60
167 100.00
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ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะในการประชาสัมพันธ
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ดานการประชาสัมพันธ ที่ไดรับจากผูเขารับการ
ปฐมนิเทศหองสมุดดิจิตอล สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 7 คน มีดังนี้
1. ควรมีการประชาสัมพันธใหมากกวานี้
2. ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมไวที่บอรดแตละคณะ
จะชวยใหนิสิตใหมทราบขาวทั่วถึงกวานี้

(6 คน)
(1 คน)

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ในบทนี้คณะผูวิจัยไดนําเสนอวัตถุประสงคในการวิจัย สมมุติฐานในการวิจัย วิธีดําเนิน
การวิจัย สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล ขอเสนอแนะ และแนวทางวิจัยในอนาคต
วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อศึกษาประเภทของสื่อเพื่อการประชาสัมพันธที่สถาบันวิทยบริการสามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายไดมากที่สุด
สมมุติฐานในการวิจัย
ผูรับบริการสวนใหญทราบขอมูลการประชาสัมพันธกิจกรรม การปฐมนิเทศหองสมุด
ดิจิตอล สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จากเว็บไซตของสถาบันวิทยบริการ
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ นิสิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่เขารับการปฐมนิเทศหองสมุดดิจิตอล จากสถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ 10-28 มิถุนายน 2545 จํานวนทั้งสิ้น 621 คน
วิธีการดําเนินการวิจัย
คณะผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ
มูล แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1
ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม (ตารางที่ 1-2)
ตอนที่ 2
ประเภทของสื่อที่ผูรับบริการทราบการประชาสัมพันธกิจกรรมการปฐมนิเทศ
หองสมุดดิจิตอล สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(ตารางที่ 3-5)
ตอนที่ 3
ขอเสนอแนะในการประชาสัมพันธ
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จากจํานวนแบบสอบถามที่แจกใหผูเขารับการปฐมนิเทศหองสมุดดิจิตอล สถาบันวิทย
บริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ 10-28 มิถุนายน 2545 จํานวนทั้งสิ้น 621 คน พบ
วาแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมามีจํานวน 338 ชุด (รอยละ 54.43) โดยผูเขารับการปฐมนิเทศ
จากคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี เปนกลุมที่ตอบแบบสอบถามคืนมามากที่สุดมีจํานวนทั้ง
สิ้น 73 คน (รอยละ 21.60) คณะผูวิจัยไดนําขอมูลจากแบบสอบถามมาทําการวิเคราะห โดยการ
แจกแจงความถี่ และหาคารอยละ
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูเขารับการปฐมนิเทศหองสมุด
ดิจิตอล โดยรวม (ตารางที่ 1) จํานวนมากที่สุด 251 คน (รอยละ 74.26) เปนนิสิตระดับ
ปริญญาโท
เมื่อพิจารณาสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามคณะ/สถาบัน (ตารางที่ 2)
พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 73 คน (รอยละ 21.60) เปนนิสิตระดับปริญญาตรี
จากคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
ตอนที่ 2 ประเภทของสื่อที่ผูรับบริการทราบการประชาสัมพันธกิจกรรม การ
ปฐมนิเทศหองสมุดดิจิตอล สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ประเภทของสื่อที่ผูรับบริการทราบการประชาสัมพันธกิจกรรมการปฐมนิเทศหองสมุด
ดิจิตอล (ตารางที่ 3) พบวาผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 167 คน (รอยละ 49.41) ทราบ
จากสื่ออื่นๆ ไดแก อาจารย (148 คน) และสื่อจากคณะที่เรียน (19 คน)
เมื่อพิจารณาประเภทของสื่อที่ผูรับบริการทราบการประชาสัมพันธกรรมการปฐมนิเทศ
หองสมุดดิจิตอล จําแนกตามคณะ/สถาบัน (ตารางที่ 4) พบวาผูตอบแบบสอบถามจํานวนมาก
ที่สุด 57 คน (รอยละ 16.86) เปนผูรับบริการจากคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ระบุวา
ทราบจากสื่ออื่นๆ ไดแก จากอาจารย และสื่อคณะที่เรียน
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สําหรับประเภทของสื่อที่ผูรับบริการทราบกิจกรรมการปฐมนิเทศหองสมุดดิจิตอล
จําแนกตามระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม (ตารางที่ 5) พบวาผูตอบแบบสอบถาม
จํานวนมากที่สุด 109 คน (รอยละ 65.27) มีการศึกษาระดับปริญญาโท ทราบจากสื่อประเภทอื่นๆ
ไดแก อาจารย และจากคณะที่เรียน
ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไววา “ผูรับ
บริการสวนใหญทราบการประชาสัมพันธกิจกรรมการปฐมนิเทศหองสมุดดิจิตอล
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จากเว็บไซตของสถาบันวิทยบริการ”
ขอเสนอแนะสําหรับการประชาสัมพันธของสถาบันวิทยบริการ
1. ควรมุงเนนการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของสถาบันวิทยบริการผานอาจารยและ
คนรูจัก ซึ่งเปนสื่อที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดดีกวาสื่อประเภทอื่นๆ
2. ควรมุงเนนการเลือกสื่อเพื่อการประชาสัมพันธใหตรงกับกลุมเปาหมาย เชน การ
ประชาสัมพันธเชิญชวนใหผูรับบริการเขารวมการปฐมนิเทศหองสมุดกลุมเปาหมาย
คือ นิสิตชั้นปที่ 1 ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา การประชาสัมพันธ
ควรจัดทําเปนแผนปลิว และขอความรวมมือไปยังสํานักทะเบียนและประมวลผล
เพื่อแจกเอกสารประชาสัมพันธแทรกไปกับแฟมลงทะเบียนเรียน
3. จากจํานวนผูเขารับการปฐมนิเทศหองสมุดมีเพียงเล็กนอย เมื่อเปรียบเทียบกับ
จํานวนนิสิตใหมชั้นปที่ 1 ดังนั้น จึงควรมีหนวยงานและบุคลากรที่ทําหนาที่รับผิดชอบ
ดานงานประชาสัมพันธของสถาบันวิทยบริการโดยตรง เพื่อทําหนาที่วางแผนการ
ประชาสัมพันธของหนวยงานอยางเปนทางการ รวมทั้งการเผยแพรขาวสารและกิจ
กรรมของสถาบันวิทยบริการ ผานชองทางการสื่อสารตางๆ ใหผูรับบริการและหนวย
งานภายนอกทราบอยางทั่วถึง
แนวทางสําหรับการวิจัยในอนาคต
1. ควรศึกษาสื่อบุคคล ทั้งผูใหบริการ และผูรับบริการที่มีผลในการเผยแพรและประชา
สัมพันธของสถาบันวิทยบริการ
2. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางประเภทของกิจกรรมกับสื่อที่ใชในการประชาสัมพันธ
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