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บทคัดยอ 
 

การวิจัยเร่ืองการเปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษัทกฎหมาย กับความเขาใจ และ 

ตัดสินใจใชบริการ : กรณีศึกษาบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด มีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของผูที่ตัดสินใจใชบริการสื่อประชาสัมพันธที่มีผลตอการ

ประชาสัมพันธ  การวางแผนประชาสัมพันธ  การตัดสินใจใชบริการและพฤติกรรมในการเปดรับส่ือ

เพื่อประชาสัมพันธของกลุมเปาหมายที่มีตอบริษัทเดชา อินเตอรเนชั่นแนล ลอว ออฟฟต จํากัด ใน

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาใน 2 ลักษณะ คือ  

1. การวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative  Research) 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative     Research) 

 

1. การวิจัยเชิงปริมาณ   (Quantitative  Research) ในลักษณะการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) แบบวัดคร้ังเดียว (One Shot Case Study) โดยใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประชากรที่ศึกษา คือ ผูที่เคยใชบริการกับ

บริษัทเดชาอินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด ทั้งในอดีตและปจจุบัน จํานวน 400 คน ซึ่งใช

ตารางกลุมตัวอยางของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) การวิเคราะหขอมูล ใชตารางแบบรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 

(Mean) และตารางแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) เพื่ออธิบายผลการวิเคราะหของ

กลุมตัวอยาง พฤติกรรมการเปดรับส่ือประชาสัมพันธ  สวนการทดสอบสมมติฐานใชสถิติทดสอบ 

ไค-สแควร (Chi-sqare) การใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ใน

การวิเคราะหขอมูล 
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ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางเปนชายมากกวาหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป 

การศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัวจํานวนมากที่สุด รายได

ตอเดือน ตํ่ากวา 20,000 บาท ตําแหนงสวนใหญเปนผูปฏิบัติงานและลูกจาง และเคยใชบริการกับ

บริษัทมาแลว 

การเปดรับขาวสารเก่ียวกับส่ือประชาสัมพันธของบริษัทพบวาส่ือมวลชนประเภท

นิตยสารเปนส่ือที่ผูใชบริการเปดรับขาวสารมากที่สุด ส่ือเฉพาะกิจพบวาเปนส่ือประเภทปาย

โฆษณา และส่ือบุคคลพบวาประเภทที่เคยใชบริการกับบริษัทแลวมากที่สุด โดยไดรับรายละเอียด

ขอมูลขาวสารตาง ๆ ของบริษัทจากส่ือเฉพาะกิจมากที่สุด 

ในสวนความเขาใจในเนื้อหาของสื่อประชาสัมพันธ กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับขอมูล

เกี่ยวกับการใหบริการจากส่ือมวลชนมากที่สุด การตัดสินใจใชบริการพบวาผูใชบริการให

ความสําคัญกับสถานที่ติดตอเปนอันดับหนึ่ง 

จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางและความสัมพันธของตัว

แปรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ พบวาตัวแปรที่มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

และ .05 ดังนี้ 

1. ผูใชบริการที่มีรายไดแตกตางกัน  มีการเปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษัทเด

ชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอวออฟฟต จํากัด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ผูใชบริการที่มีตําแหนงแตกตางกัน มีการเปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษัท

เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอวออฟฟต จํากัด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

3. ผูใชบริการมีประวัติการใชบริการที่แตกตางกัน มีการเปดรับส่ือประสัมพันธ

ของบริษัทเดชา อินตอรเนชั่นแนล ลอวออฟฟต จํากัด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 

4. การเปดรับส่ือประชาสัมพันธ มีความสัมพันธกับความเขาใจเนื้อหาของส่ือ
ประชาสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

                2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนการสัมภาษณโดยใช

แบบสอบถามจากการสัมภาษณผูบริหารระดับสูง และฝายประชาสัมพันธ 4 สาขา คือ สัมภาษณ

ประธานกรรมการบริษัทและผูจัดการสาขาถนนรามอินทรา ผูจัดการสาขาถนนรัชดาภิเษก 

ผูจัดการสาขาถนนนเรศ และผูจัดการสาขาจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคหลักเพื่อจูงใจให

กลุมเปาหมายสนใจมาใชบริการ เพื่อเผยแพรชื่อเสียงของบริษัทใหเปนที่รูจักทั่วไปและเพื่อสราง
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Abstract 
 

 The objective of the research on “Exposure to Public Relations Media of Law 

Firm and the Perception and Decision to Use Its Services: A Case Study of Decha 

International Law Office Company Limited” is to study the demographic characteristics 

of the customers whose decision to use the public relations media services of the 

company affect the publicity, public relations planning, the decision to use the services 

including the media exposure behavior of the target group in relation to Decha 

International Law Office Company Limited. In this study, two types of research methods 

are used, namely, 

 1. Quantitative Research 

 2. Qualitative Research 

 

 1. Quantitative Research. This is basically a survey research, using a one-

shot case study. Questionnaires are used as tools for collecting data. The population 

include a total of 400 past and present customers of Decha International law Office 

Company Limited. The selection of the sample group is achieved by using the Yamane 

Sample Group Table at the credibility level of 95% in addition to Purposive Sampling. 

  Percentage, Mean and Frequency Distribution are applied in data analysis 

in order to explain the exposure behavior of the sample group to public relations media. 
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In addition, Chi-Square and One-Way Anova are also used in testing the hypothesis and 

analyzing the obtained data, respectively. 

  The findings of the research are as follows. The sample group consists of 

more male than female, aged between 31-40 years old. The majority of them hold 

Bachelor’s degree and work in private sector the most. Their average income is below 

20,000 baht per month. Most of them are workers or employees who are regular 

customers of the company. 

  As regards their exposure to the company’s public relations media, it is 

found that they are exposed to magazines the most. As far as specialized media are 

concerned, the sample group is exposed to billboard signs the most. As for person-to-

person medium, they are exposed to those who have been regular customers of the 

company the most. Of all three types of media, they obtain the most information about 

the company from specialized media. 

  In view of their perception of the content of public relations media, the 

majority of the sample group obtains information about the company’s services from 

mass media the most. As for the decision to use the services, it is found that the 

customers regard the place or location of the company as most important. 

  In testing the hypothesis to compare the difference and relationship of the 

variables used in this research, it is found that the variables that are statistically 

significant in terms of difference are as follows. 

  1. The customers with different income rates show different exposures to 

the public relations media of Decha International Law Office Company Limited, at a 

statistically significant level of .05. 

  2. The customers with different career positioning show different 

exposures to the public relations media of Decha International Law Office Company 

Limited, at a statistically significant level of .01. 

  3. The customers with different backgrounds in using the company’s 

services show different exposures to the public relations media of Decha International 

Law Office Company Limited, at a statistically significant level of .01. 
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  4. The exposure to public relations media relates with the perception of 

content, at a statistically significant level if .01. 

 

 2. Qualitative Research. This is basically an in-depth interview in which 

questionnaires are used with top executives and public relations personnel of four 

branches of the company. They include the Chairman and Manager of Ram Intra 

Branch, the Manager of Ratchada Pisek Branch, the Manager of Nares Branch and the 

Branch Manager of Nakorn Ratchasima Province. The aim is to persuade the target 

group to use the services, to publicize the reputation of the company as well as to 

reinforce the company’s credibility among its customers. The public relations process, 

including fact finding and evaluation of the target group’s interest, are applied in 

planning the strategy. A great deal of emphasis is placed upon the strength of the 

company which, in turn, leads the determination of strategy and selection of proper 

media. The main concept is to select to most suitable public relations media by 

considering the speediness of audience reception and convenience in terms of 

exposure. The content must correlate with the objective and scope of the media being 

used. Moreover, it must be creative and versatile, i.e. it can be used with various types 

of media. At the same time, it must attract the attention of the audience well enough. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความสาํคัญและที่มาของการวิจัย 
 

 การลดคาเงินบาทของรัฐบาล  สงผลกระทบตอผูประกอบการทั้งผูนําเขาและสงออก  

ผูนําเขารายใหญ ๆ ที่มีภาระตองชําระหนี้เปนเงินดอลลาร เงินเยน เงินมารก ตองรับผลกระทบ

อยางมาก  ผูที่ไดรับผลกระทบอีกกลุมหนึ่งก็คือกลุมที่กูเงินเปนเงินตราตางประเทศทั้งเอกชนและ

รัฐบาล (สิงหะ  นิกรพันธุ, 2536 : 69) 

 ในการดําเนินธุรกิจการคาโดยทั่ว ๆ ไปจะประกอบดวยผูขายสินคากับผูบริโภค เมื่อ

ส่ิงแวดลอมทางเศรษฐกิจไมดี  การเปลี่ยนแปลงรายไดโดยเฉล่ียตอคน  และรายไดของครอบครัว

ยอมลดตํ่าลงโดยไมรูตัว ราคาสินคาแพงข้ึน ดอกเบ้ียเงินฝากลดลง  ดอกเบ้ียเงินกูเพิ่มข้ึนสงผล

กระทบโดยตรงตอรายจายประจําวันของครอบครัว กอใหเกิดหนี้สินเมื่อรายรับไมพอกับรายจาย 

บริษัทธุรกิจเงินผอนที่มีชื่อเสียงช้ันนํา จะมีฝายเรงรัดหนี้สิน เชน บริษัทปรารีส อิเลค 

ตริค ซัพพลาย จํากัด ซึ่งทําธุรกิจเกี่ยวกับสินคาเงินผอนประเภทเคร่ืองใชไฟฟา จะมีพนักงาน

ติดตามทวงถามหาหนี้สิน หาทรัพยสินของลูกหนี้ ยึดและอายัดทรัพยสิน รับมอบอํานาจจากบริษัท 

แจงความดําเนินคดีกับลูกหนี้ ในกรณีมีการยักยายทรัพยที่เชาซ้ือ นําเจาพนักงานตํารวจเขาจัดกุม

ตัวลูกหนี้ตามหมายจับ รับมอบอํานาจเปนพยานในช้ันศาล ทําหนาที่ในฐานะทนายความประจํา

บริษัท  และเปนทนายความในชั้นศาลเกี่ยวกับคดีเชาซื้อ คดีต๋ัวเงิน ซึ่งสวนใหญเปนคดีเกี่ยวกับ

หนี้สินทั้งส้ิน รวมทั้งธนาคาร ฝายสินเช่ือมีปญหา หนี้เสีย และปญหาเกี่ยวกับลูกหนี้ ซึ่งตองการ

การแกปญหา 

บริษัท บิสซิเนสลอว แอนด ดีเทคทีฟ จํากัด ซึ่งเปนบริษัททําธุรกิจเกี่ยวกับการติดตาม

หนี้สิน สืบจับบุคคลตามศาล สืบทรัพยบังคับคดี รวมทั้งใหคําปรึกษาทางกฎหมายแกประชาชน

ทั่วไป 

 จากสภาวะการณดังกลาว บริษัท เดชา อินเตอรเนชั่นแนล ลอว ออฟฟต จํากัด จึง

กอต้ังข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2537 เพื่อใหบริการแกประชาชนทั่วไปที่ประสบปญหา โดยคุณเดชา  กิตติ

วิทยานันท เปนเจาของและประธานกรรมการ วัตถุประสงคของบริษัทเพื่อใหบริการ ใหคําปรึกษา

ดานกฎหมายแกปญหาหนี้เสียทั้งในระบบและนอกระบบการเงิน ติดตามทวงถามหน้ีเสีย การ

แกไขหนี้ การสืบหาทรัพยสินของลูกหนี้ การบังคับคดี เพื่อใหเปนไปตามคําพิพากษา การยึดและ
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 บริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด ต้ังอยู เลขที่ 15/69-70 ซอย

รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เร่ิมกอต้ังวันที่ 8 มีนาคม 2537 ทุนจด

ทะเบียน 500,000 บาท โดยมี นายเดชา  กิตติวิทยานันท เปนกรรมการผูจัดการ ตอมาบริษัทได

ขยายสาขาออกไปอีก 4 แหง คือ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีสํานักงานต้ังอยูเลขที่ 7/99 สินธานีอเว

นิว ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 และในสาขาตางจังหวัด 

สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา (เยื้องสํานักงานบังคับคดี) 254/7 ถนนเดชอุดม  สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม เลขที่ 104/14 ถนนมณีนพรัตน  สํานํางานจังหวัดสงขลา เลขที่ 70/8 ถนนกาญจนวนิช  

สํานักงานทั้ง 5 สาขายังใหบริการแกประชาชนทั่วไปจนถึงปจจุบัน  ในปจจุบันเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยอยูในภาวะขาลง ทําใหเกิดปญหาหนี้สูญ (NPL) เปนจํานวนมากมายมหาศาล สงผล

ใหธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ ไดรับผลกระทบเนื่องจากตองมีการกันสํารองหนี้สูญ เพิ่มทุน 

และประสบปญหาเร่ืองสภาพคลอง ในทางกลับการลูกหนี้ก็ไดรับผลกระทบเชนกัน คือขาดเงินทน

หมุนเวียน ที่จะนํามาใชในการดําเนินธุรกิจตอไป เจาหนี้ไมสามารถเรียกเงินคืนได ลูกหนี้ไมมี

หนทางหาเงินมาใชคืนเจาหนี้ ลูกหนี้บางรายถือโอกาสหนีหนี้ ยักยายถายเททรัพยสินหนี สงผลให

เกิดปญหาสังคมติดตามมามากมาย เชน การเลิกจาง การฟองรองทางแพง การดําเนินคดี

ลมละลาย การฟนฟูกิจการ การปรับโครงสรางหน้ี บริษัท เดชา อินเตอรเนชั่นแนล ลอว ออฟฟต 

จํากัด  ตระหนักถึงปญหาตาง  ๆ  ที่ เกิด ข้ึนในสังคม  จึงไดจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู 

ความสามารถ ในการแกปญหาที่เกิดข้ึน เพื่อสนองความตองการของผูใชบริการ และเพื่อใหสังคม

เกิดความสงบสุขตอไป 

 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาถึงการดําเนินงานประชาสัมพันธของบริษัท วามีรูปแบบ

และวิธีการประชาสัมพันธอยางไรจึงเขาถึงการเปดรับส่ือประชาสัมพันธและการตัดสินใจใชบริการ

ของกลุมเปาหมายไดอยางตอเนื่องจากอดีตจนถึงปจจุบัน 
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ปญหานําการวิจัย 
 

1. ลักษณะทางประชาการศาสตรของผูที่ตัดสินใจมาใชบริการมีลักษณะเปนอยางไร 
2. ส่ือประชาสัมพันธมีบทบาทอยางไรกับบริษัทกฎหมาย 

3. บริษัทกฎหมายมีการวางแผนประชาสัมพันธอยางไร 
4. ส่ือประชาสัมพันธประเภทใดที่ทําใหกลุมเปาหมายรับรูและตัดสินใจมาใชบริการ 
5. กลุมเปาหมายมีพฤติกรรมในการเปดรับส่ือประชาสัมพันธอยางไร 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชาการศาสตรของผูที่ตัดสินใจมาใชบริการ บริษัท เดชา

อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด 

2. เพื่อศึกษาส่ือประชาสัมพันธที่มีผลกตอการประชาสัมพันธของ บริษัท เดชา 

อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด 

3. เพื่อศึกษาการวางแผนประชาสัมพนัธของบริษัท เดชาอินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟ

ฟต จํากัด 

4. เพื่ อ ศึกษาการตัดสินใจเ ลือกใชบ ริการของกลุม เปาหมายที่มีตอบริษัท  

เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด  

5. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเปดรับส่ือประชาสัมพันธของกลุมเปาหมายที่มีตอ
บริษัท เดชาอินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาส่ือประชาสัมพันธและการวางแผนประชาสัมพันธที่มีผล

ตอการรับรูและการตัดสินใจเลือกใชบริการของกลุมตัวอยาง ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัทกฎหมาย  

เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด ต้ังแตป พ.ศ. 2542 ถึงปจจุบัน 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือ

ประชาสัมพันธ 

2. การเปดรับส่ือประชาสัมพันธมีความสัมพันธตอความเขาใจเนื้อหาของส่ือ
ประชาสัมพันธ และการตัดสินใจใชบริการของกลุมเปาหมาย 

 
นิยามศัพท 
 

1. การประชาสัมพันธ หมายถึง การดําเนินงานเพื่อใหกลุมเปาหมายตัดสินใจเลือกใช
บริการของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด 

2. บริษัทกฎหมาย หมายถึง องคกรเอกชนซ่ึงมีบุคคลเปนเจาของจัดต้ังข้ึนในรูปแบบ

ของบริษัท เพื่อรับปรึกษาปญหาหนี้สินทางกฎหมายใหกับประชาชนทั่วไป 

3. การตัดสินใจ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการใชสติปญญาเกี่ยวกับการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการเพื่อแกไขปญหาใหกับตนเอง หรือใหกับบุคคลอ่ืน 

4. ส่ือประชาสัมพันธ หมายถึง ส่ือที่ใชในการเผยแพรขอมูลขาวสารของ  บริษัท เดชา 

อินเตอรเนชั่นแนล ลอว ออฟฟต จํากัด เพื่อใหประชาชนทั่วไปไดรับความรูและเกิดทัศนคติที่ดีตอ

บริษัท แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

4.1 ส่ือเฉพาะกิจ หมายถึง ส่ือส่ิงพิมพ และส่ืออิเล็คทรอนิกส ที่ใชในการ

ประชาสัมพันธ ไดแก แผนพับ ปายโฆษณา โปสเตอร อินเตอรเน็ต 

4.2 ส่ือมวลชน หมายถึง ส่ือตาง ๆ ที่เขาถึงประชาชนทั่วไปโดยการฟง การชม 

การอาน เชน จากวิทยุ, โทรทัศน, หนังสือพิมพ, นิตยสาร, วารสาร ฯลฯ 

4.3 ส่ือบุคคล หมายถึง บุคคลท่ีเคยใชบริการของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล 

ลอว ออฟฟต จํากัด แลวเกิดความพึงพอใจในผลงานบอกตอกันใหผูที่มีปญหาหนี้สินทางกฎหมาย

มาใชบริการของบริษัท 

5. กลุมเปาหมาย หมายถึง ประชาชนทั่วไปที่เคยใชบริการของ  บริษัท เดชา อินเตอร

เนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด 

6. การเปดรับส่ือ หมายถึง ความบอยคร้ังในการเปดรับขาวสารทั้งจากส่ือเฉพาะกิจ 

ส่ือมวลชน และส่ือบุคคล 

DPU



 5 

7. ความเขาใจ   หมายถึง   ความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองราวและรายละเอียดตาง ๆ ใน

ส่ือประชาสัมพันธของ บริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด ที่เผยแพรไปยัง

ประชาชนทั่วไป 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1. ผลการศึกษาวิจัย ทําใหไดขอมูลการรับรูขาวสารและพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกใชบริการของบริษัททางกฎหมาย 

2. ผลการศึกษาวิจัย ทําใหผูวิจัยทราบวา ส่ือประชาสัมพันธประเภทใดที่มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการ ของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด 

3. สามารถใชผลการวิจัยในคร้ังนี้ เปนแนวทางในการเลือกใชส่ือประชาสัมพันธ
เพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดแกองคกรทั่ว ๆไป 

4. ผลการวิจัย อาจมีประโยชนตอผูสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผลของส่ือประชาสัมพันธ 

ในลักษณะที่คลายกัน ซึ่งจะเปนการขยายขอบเขตการศึกษาวิจัยใหกวางขวางยิ่งข้ึน 

5. ผลการวิจัยทําใหทราบถึงพฤติกรรมการเปดรับส่ือประชาสัมพันธของกลุมตัวอยาง
ที่เคยใชบริการของบริษัท เดชาอินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 

 ในการศึกษาเร่ือง การเปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษัทกฎหมาย กับความเขาใจ 

และตัดสินใจใชบริการ : กรณีศึกษาบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด คร้ังนี้ได

นําแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาสนับสนุนผลการวิจัย โดยแบงเนื้อหาเปนสวน ๆ 

ดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกบัลักษณะทางประชากรศาสตร 
2. แนวคิดเกี่ยวกบัการประชาสัมพันธและการใชส่ือประชาสัมพันธ 
3. ทฤษฎีวาดวยส่ือและประสิทธิผลของส่ือ 

4. ทฤษฎีการเลือกสรรและการแสวงหาขาวสาร 
5. ทฤษฎีเกีย่วกบัพฤติกรรมการเปดรับส่ือ 

6. ทฤษฎีเกีย่วกบัความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม 

7. งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 
1. แนวคิดเกีย่วกับลักษณะทางประชากรศาสตร 
 

 ตามแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร  ที่วาผูรับสารแตละคนมีคุณลักษณะ

เฉพาะที่แตกตางกัน  ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการวิเคราะหผูรับสารที่เปนมวลชน  คือ  การจําแนก

ผูรับสารออกเปนกลุม  การที่ผูรับสารมีคุณสมบัติที่เหมือนกัน  จะมีความคลายคลึงกันในแงของ

พฤติกรรมการสื่อสารหรือไม  ตองอาศัยคุณสมบัติที่นํามาใชในการจัดกลุม  และเปนคุณสมบัติที่

มองเห็นไดจากภายนอก   ที่ เ รียกวา  คุณสมบัติทางประชากรศาสตร   (Demographic  

Characteristics)  ซึ่งประกอบดวย 

 อายุ  (Age) 

 เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม  โดย

บุคคลที่มีอายุมากจะมีพฤติกรรม  ตอบสนองตอการติดตอส่ือสารตางจากบุคคลที่มีอายุนอย  ซึ่ง

จะตางกับบุคคลที่มีอายุนอยที่มีพฤติกรรมตอบสนองตอการติดตอส่ือสารเปล่ียนไปเมื่อตนเองมี

อายุมากข้ึน  จึงเห็นไดวาปจจัยดานอายุของผูรับสารนั้นมีอิทธิพลกับการสื่อสาร  ทั้งนี้เพราะเปนส่ิง
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 เพศ  (Sex) 

 ความแตกตางทางดานเพศทําใหบุคคลมีพฤติกรรมการติดตอส่ือสารที่แตกตางกัน  

กลาวคือเพศหญิงมีแนวโนม  และความตองการที่จะสง  และรับขาวสารมากกวาเพศชาย  ในขณะ

เพศชายไมไดมีความตองการที่จะสง  และรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้น  แตมีความตองการที่

จะสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดข้ึนจากการรับขาวสารนั้นดวย 

 จากการวิจัยทางดานจิตวิทยาไดแสดงใหเห็นวา  ผูหญิงกับผูชายมีความแตกตางกัน

มากในเร่ืองความคิด  คานิยม  และทัศนคติ  ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรม  และสังคมกําหนดบทบาทและ

กิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน 

 การศึกษา   (Education)  

เปนลักษณะสําคัญที่มีอิทธิพลตอผูรับสาร  คนที่การศึกษาสูงจะเปนผูรับสารที่ดี  

เนื่องจากมีความรูกวางขวางในหลาย ๆ เร่ือง  และสามารถเขาใจสารไดดี  สงผลใหคนที่มีระดับ

การศึกษาสูงเลือกใชส่ือมากกวาคนที่มีการศึกษาตํ่า  มักจะใชส่ือประเภทวิทยุ  โทรทัศน  และ

ภาพยนตร  (ปรมะ  สตเวทิน  : 2538, 114) 

 การศึกษาถือเปนตัวแปรที่มีความสําคัญตอการส่ือสารของผูรับสาร  มีการศึกษาวิจัย

หลายเร่ืองซึ่งช้ีใหเห็นวา  การศึกษาของผูรับสารทําใหผูรับสารมีพฤติกรรมการส่ือสารตางกัน

ออกไป  ดังนั้นคนที่ไดรับการศึกษาในระดับที่ตางกัน  ยุคสมัยที่ตางกัน  ระบบการศึกษาแตกตาง

กัน  สาขาวิชาที่แตกตางกัน  จะมีความรูสึกนึกคิด  อุดมการณ  และความตองการที่แตกตางกันไป

อีกดวย  จึงสรุปไดวาการศึกษาเปนตัวแปรหนึ่งที่จะตองตระหนักและเรียนรูใหดีกอน  เพราะผูรับ

สารที่มีการศึกษาที่ตางกันจะไดผลทางดานทักษะการส่ือสาร  ความรูทัศนคติ  และพฤติกรรม  

การสื่อสารที่ตางกัน 

 ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ  (Social  and  Economic  Status) 

 หมายถึง  อาชีพ  (Occupation)  รายได  (Income)  เช้ือชาติและชาติพันธุ  (Race  

and  Ethnic  Group)  ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว  (Family  Background)  ลวนเปนปจจัยที่

ทําใหคนมีวัฒนธรรมประสบการณ  ทัศนคติและคานิยม  รวมทั้งเปาหมายที่แตกตางกัน 

 สถานภาพการสมรส 

 เปนตัวแปรอีกปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพล  ตอความสนใจของผูรับสาร  เพราะผูใหญวัยตน

สมรสจะตองมีการปรับตัวเร่ืองของความผูกพันใกลชิดทางกายภาพ  ความสัมพันธทางเพศ  ตองมี
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 แนวคิดดานประชากรศาสตรนี้ เ ช่ือในความคิดที่ ว า   คนที่มี คุณสมบัติทาง

ประชากรศาสตรที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมแตกตางกันไปดวย  นักวิชาการสื่อสารบางกลุม  จึง

เชื่อวาพฤติกรรมเกี่ยวกับการส่ือสารของบุคคลนั้นๆ  จึงนาจะแตกตางกันไป  พฤติกรรมการสื่อสาร

ดังกลาวนอกจากจะหมายถึงการเลือกใชถอยคําในภาษา  หรือการใชอวัจนภาษา  ตลอดจนกล

ยุทธตางๆ  ในการส่ือสารใหสําเร็จลุลวงแลว  ยังรวมไปถึงการเลือกใชส่ือ  หรือการเปดรับขาวสาร

ขอมูลจากส่ือตางๆ  ที่ผูรับสารตองการ 

 งานวิจัยที่ใชแนวทฤษฎีประชากรศาสตรมักจะมองหาความสัมพันธระหวางตัวแปร

ดานประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการเปดรับสารจากส่ือตางๆ เนื่องจากบุคคลที่อยูในแตละกลุม

ประชากรยอมมีกิจกรรม  และการดําเนินชีวิต  ตลอดจนมีเวลาวางที่แตกตางกัน  แสดงใหเห็นวา

คุณสมบัติทางประชากรศาสตรไดผลักดัน  ใหคนที่มีคุณสมบัติเชนเดียวกัน  ตองมีกิจวัตรใน

ทํานองเดียวกัน  และพฤติกรรมตางๆ  ก็จะคลายคลึงกัน  หรือเหมือนกัน  (ยุบล  เบ็ญจรงคกิจ,65) 

 จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรสามารถนํามาสนับสนุนการ

ศึกษาวิจัย  เร่ืองการเปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษัทกฎหมาย กับความเขาใจ และตัดสินใจใช

บริการ : กรณีศึกษาบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด ไดเปนอยางดี 

 
2. แนวคิดเกีย่วกับการประชาสัมพันธและการใชสือ่ประชาสมัพันธ 

 

พจนานุกรม  Webster’s  New  Collegiate (1974)  อธิบายความหมายของการ

ประชาสัมพันธวา “การประชาสัมพันธ คือ ธุรกิจที่ชวยชักนําใหประชาชนเกิดความเขาใจและมี

ความนิยมชมชอบ  (GOODWILL)  ตอบุคคลหรือหนวยงานสถาบันนั้น” 

สมาคมนักประชาสัมพันธระหวางประเทศ (The International Public Relations  

Association)  ซึ่งเปนสมาคมของนักประชาสัมพันธนานาชาติใหแนวคิดของการประชาสัมพันธวา  

การประชาสัมพันธ  คือ  ภาระหนาที่ของฝายบริหาร  ซึ่งตองอาศัยการวางแผนท่ีดี  มีการกระทํา

อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ  เพื่อสรางสรรค  และธํารงรักษาความเขาใจอันดีจากกลุมประชาชนที่

เกี่ยวของโดยองคกรจะตองใชวิธีการวัดประเมินถึงประชามติ  แลวนํามาใชเปนแนวทางในการ

พิจารณากําหนดเปนแผนงาน  และนโยบายขององคกรเพ่ือใหสอดคลองกับความคิดเห็น  และ
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ไดมีนักวิชาการทางดานการประชาสัมพันธหลายคนไดใหความหมายของการ

ประชาสัมพันธ  ดังตอไปนี้ 

พรทิพย  วรกิจโภคาทร  (2531 : 2)  ไดใหความหมายของการประชาสัมพันธไวพอสรุป

ไดดังนี้  การประชาสัมพันธ  เปนการพยายามที่จะมีการวางแผน  และเปนการกระทําที่ตอเนื่องใน

อันที่จะมีอิทธิพลเหนือความคิดจิตใจของประชาชนกลุมเปาหมาย  โดยการกระทําส่ิงที่ดี  มีคุณคา

ใหกับสังคม  เพื่อใหประชาชนเหลานี้เกิดทัศนคติที่ดีตอหนวยงาน  กิจกรรมและบริการหรือผลผลิต

ของหนวยงานนี้  และไดรับการสนับสนุนและรวมมือที่ดีจากประชาชนเหลานี้ในระยะยาว 

จอหน อี มารตัน (John  E.  Marston, 1979 : 3)  กลาววา  “การประชาสัมพันธ  เปน

การสื่อสารที่โนมนาวใจโดยมีการวางแผนเพื่อใหเกิดอิทธิพลตอกลุมประชาชนที่สําคัญ” 

สมควร  กวียะ  (2537 : 33)  ไดใหความหมายของ  “การประชาสัมพันธ”  ไววา  “การ

ประชาสัมพันธ  (Public  Relations)  คือ  การสรางความสัมพันธอันดีระหวางองคกรหรือสถาบัน

กับประชาชนบนพื้นฐานของการส่ือสาร  เพื่อแลกเปลี่ยนขาวสารและความรูที่ถูกตองและเปนไป

ในทางสรางสรรค  กอใหเกิดความรับผิดชอบรวมกันตอการดํารงอยูและการพัฒนาของสังคม” 

สกอต  เอ็ม  คัลลิปต  (Scott  M. Cutlip, 1987 : 28)  ใหคําจํากัดความไววา  “การ

ประชาสัมพันธ”  คือ  การติดตอเผยแพรขาวสารนโยบายของหนวยงานไปยังประชาชนทั้งหลายที่

มีสวนสัมพันธ  ขณะเดียวกันก็เปนแนวทางตรวจสอบ  ความคิดเห็น  ความรู  และความตองการ

ของประชาชน  ใหหนวยงานหรือองคกรทราบเพื่อสรางความสนับสนุนอยางแทจริง  ใหเกิด

ประโยชนแกทุกฝาย  

เสรี  วงษมณฑา  (2527 : 71)  ใหความหมายวา การประชาสัมพันธเปนความ

พยายามที่มีการวางแผนในการที่จะมีอิทธิพลเหนือความคิดจิตใจของสาธารณชนเหลานั้น มีทัศน 

คติที่ดีตอหนวยงาน  ไดรับการสนับสนุนและความรวมมือที่ดีจากสาธารณชนที่เกี่ยวของในระยะ

ยาวตอเนื่องกันไปเร่ือย ๆ 

 

จากการใหความหมายของการประชาสัมพันธของนักประชาสัมพันธ  และนักวิชาการ

ประชาสัมพันธดังกลาวมาทั้งหมด  พอสรุปในความหมายของการประชาสัมพันธได  5  ประเด็น  

(พรทิพย  วรกิจโภคาทร, 2536 :  16-17)  ดังนี้ 
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1. เปนการทํางานที่มีจุดมุงหมายเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางสถาบันกับ
ประชาชน 

2. เปนการทํางานที่มีการวางแผน  สุขุมรอบคอบ  และมีการติดตามประเมินผล 

3. เปนการทํางานในรูปของการสื่อสารซึ่งเปนการส่ือสารสองทาง  และเปนการ

ส่ือสารเพื่อโนมนาวใจ 

4. เปนการทํางานที่ตองการมีอิทธิพลทางความคิด  และทัศนคติของประชาชน

กลุมเปาหมาย 

5. เปนการทํางานที่ตอเนื่องและหวังผลระยะยาว 

วิรัช  ลภิรันตกุล  (2538  : 145-148)  กลาววา  การประชาสัมพันธในปจจุบันมี

จุดมุงหมายใหญ  3  ประการดวยกัน  คือ 

1. การบอกกลาวหรือชี้แจงเผยแพรใหทราบ คือ การบอกกลาวชี้แจงใหประชาชน

ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงคการดําเนินงานและผลงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนขาวคราว

ความเคล่ือนไหวขององคกรสถาบันใหประชาชน และกลุมประชาชนที่เกี่ยวของไดทราบและรูเห็น

ส่ิงดังกลาว ซึ่งนับไดวาเปนการปูพื้นฐานแหงความเขาใจในตัวองคกร สถาบัน ทําใหสถาบันเปนที่

รูจักเขาใจ และเล่ือมใส ตลอดจนทําใหประชาชนเกิดความรูสึกที่เปนดานการแจงใหทราบ และใน

ดานการใหขาวสารความรูแกประชาชน รวมทั้งการเรียกรองความสนับสนุนรวมมือจากประชาชน

การประชาสัมพันธจึงมิใชการโฆษณาหรือการโฆษณาชวนเชื่อ การบอกกลาวชี้แจงใหประชาชนได

ทราบและเขาใจในตัวองคกรสถาบัน ยอมเปนส่ิงที่เอ้ืออํานวยประโยชนตอสถาบัน ในดานการ

ไดรับการสนับสนุนรวมมือจากประชาชน เพราะเม่ือเขาใจโดยถองแทแลว ประชาชนยอมเล่ือมใส

ศรัทธาและใหความรวมมือดวย 

2. การปองกันและแกไขความเขาใจผิด เปนการประชาสัมพันธเพื่อปองกัน ซึ่งมี

ความสําคัญมาก เพราะปองกันเอาไวกอนยอมดีกวามาแกไขภายหลัง ซึ่งเปนการปองกันมิใหกลุม

ประชาชนที่เกี่ยวของกับสถาบัน การปองกันความเขาใจผิด จึงเปนงานในหนาที่ของฝาย

ประชาสัมพันธ นักประชาสัมพันธตองพยายามคนหาสาเหตุที่อาจกอใหเกิดควมเขาใจผิดในตัว

สถาบัน เพื่อจะไดหาลูทางปองกันไวเสียกอนที่จะมีความเขาใจผิดเกิดข้ึน 

3. การสํารวจประชามติ หลักสําคัญอีกประการหนึ่งของการประชาสัมพันธ คือ

จะตองมีการสํารวจการวิจัยประชามติ เพราะองคกรหรือสถาบันจะดําเนินการประชาสัมพันธได

อยางมีประสิทธิภาพ ตองรูถึงความรูสึกนึกคิดของประชาชน จะตองทราบวา ประชาชนตองการ

อะไรชอบหรือไมชอบส่ิงไหน ตลอดจนทาทีตาง ๆ ที่ประชาชนมีตอองคกรสถาบันของเรา ซึ่งทราบ
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เสรี  วงษมณฑา (2540 : 4-5) กลาวถึง จุดมุงหมายของการประชาสัมพันธในปจจุบัน 

สรุปไดดังนี้ 

1. การใหขอมูลขาวสารของการประชาสัมพันธจะเปนการเพิ่มคุณคา (Add Value)  

ใหกับผลิตภัณฑ  สินคา  และบริการ 

2. การสรางภาพพจน  (Image  Building)  เปนการสรางความรักความช่ืนชมในตัว

สินคาและบริษัท  รวมถึงความเขาใจดีตอกัน 

3. การใหการศึกษา  (Educate)  ในปจจุบันมีสินคาและบริการใหม ๆ เกิดข้ึน

มากมายที่ผูบริโภคอาจยังไมยอมรับหรือเปนส่ิงใหม  จึงตองอาศัยการประชาสัมพันธเพื่อใหความรู

กับกลุมเปาหมาย 

4. การสรางความนาเช่ือถือ  (Credibility  Building)  บางคร้ังการโฆษณาอยางเดียว

ไมสามารถสรางความนาเชื่อถือได  เพราะการโฆษณาอาจมีภาพพจนที่ไมดีในสายตาผูบริโภค 

 

จากความหมายขางตน  การประชาสัมพันธ  จึงมิใชกิจกรรมใด ๆ เพียงกิจกรรมเดียว  

แตแทที่จริง  การประชาสัมพันธ  หมายรวมถึง  กิจกรรมทุกอยางในกระบวนการส่ือสาร  เพื่อให

ขอมูลขาวสาร  เกิดความเขาใจ  เสริมสรางทัศนคติ  ความนาเชื่อถือ  และมีความนิยมชมชอบตอ

สถาบัน 

  
แนวความคิดเกี่ยวกับสื่อที่ใชในการประชาสัมพันธ 

 

การประชาสัมพันธ  เพื่อใหขอมูลขาวสาร  ความเขาใจ  เสริมสรางทัศนคติ  ความ

นาเช่ือถือ  และมีความนิยมชมชอบตอสถาบันนั้น  ยอมตองอาศัยส่ือ  (Media)  ซึ่งเปนเคร่ืองมือ

ในการประชาสัมพันธ  สงขอมูลขาวสาร  ไปยังกลุมเปาหมาย 

ดํารงศักด์ิ  ชัยสนิท  (2537 : 30)  แบงส่ือในการประชาสัมพันธออกเปนประเภทใหญ ๆ  

5  ประเภท  ดังนี้ 
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1.  ส่ือประเภทคําพูด  ไดแก  วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  เคร่ืองขยายเสียง  แถบเสียง  

แผนเสียง 

2.  ส่ือประเภทลายลักษณอักษร  ไดแก  เอกสารส่ิงพิมพชนิดตาง ๆ  เชน  หนังสือพิมพ

รายวัน  นิตยสาร  วารสาร  จุลสาร  เอกสารแผนพับ  หนังสือเลมเล็ก  โปสเตอร  ใบปลิว  รายงาน

ประจําป  วารสารประชาสัมพันธ  วิดีโอเทป  โทรเลข  โทรสาร  รวมทั้งคอมพิวเตอร 

3.  ส่ือประเภทภาพและสัญลักษณ  ไดแก  การแสดงภาพแผนปาย  โฆษณาริมทาง

หลวง ปายประชาสัมพันธหรือปายโฆษณาขางรถประจําทางหรือทายรถประจําทาง  ปายตามที่พัก

ผูโดยสารรถประจําทาง  สถานีรถไฟ  ปายตามส่ีแยกและริมทางดวน 

4. ส่ือประเภทภาพและเสียงหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส  ซึ่งรวมทั้งวิทยุและโทรทัศน  

ปจจุบันส่ือโทรทัศนเปนส่ืออิเล็กทรอนิกสที่มีบทบาทมากที่สุด  โดยเขามาแทนที่  ภาพยนตร  และ

ส่ือที่แตกแขนงตอเนื่องจากโทรทัศน  ก็คือเทปภาพทัศนหรือวีดีโอ  ซึ่งนอกจากจะเปนส่ือในการให

ความบันเทิงแลว  ยังเปนส่ือสําหรับใหขาวสารแกผูชมอีกดวย 

5.   ส่ือเบ็ดเตล็ด  ไดแก    จดหมายสงตรงไปยังผูรับ  แผนผา  เคร่ืองใช  ของชํารวย

ตาง ๆ เชน  ไมขีดไฟ  กระเปาหรือถุงใสของ  เส้ือยืด  ปฏิทิน  ฯลฯ  ส่ือประเภทนี้มักจะใชผสมกับ

ส่ืออ่ืน ๆ   เพื่อเปนการเตือนใหระลึกหรือใหจําขาวสารแกผูชมอีกดวย 

  

นอกจากการแบงสื่อออกเปนประเภทตามขางตนแลวยังพบวามีนักวิชาการอยาง แฟรง  

เจฟกินส (Frank  Jefkins, 1982 : 125-126)  ผูเขียนหนังสือ  Public  Relations  Made  Simple  

ไดแบงประเภทของส่ือออกเปน  10  ประเภท  ดังนี้ 

1.  หนังสือและนิตยสาร 

2.  ส่ือประเภทแพรภาพและกระจายเสียง  (Broadcasting  Media) 

3.  ภาพยนตรสารคดีและส่ือโสตทัศน 

4.  เอกลักษณของสถาบัน  อาทิสีหรือรูปลักษณะของอาคารหรือ  Logo  ของ

หนวยงาน 

5.  เอกสารส่ิงพิมพ  (Printed  Material)  ซึ่งมีความกวางและแตกตางจากวารสาร

หนวยงาน  ไดแก  หัวกระดาษจดหมาย  ปฏิทิน  สมุดไดอาร่ี  เปนตน 

6.  การโฆษณาสถาบัน 

7.  การใหความอุปถัมภ 

8.  การประชุมและการสัมมนา 
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9.  นิทรรศการ 

 

พรทิพย  วรกิจโภคาทร  กลาววา  ส่ือที่ใชในการประชาสัมพันธ  มี  2  ประเภท  คือ 

1. ส่ือที่นักประชาสัมพันธสามารถควบคุมได 
1.1 สามารถควบคุมไดทั้งการผลิต  (เนื้อหา  สาระ  วิธีการนําเสนอ  รูปแบบ  

เทคนิค  ฯลฯ)  และการเผยแพร  (ถึงใคร  เมื่อใด  ความถี่  หรือจํานวนเทาใด) 

1.2 ส่ือมวลชนที่นักประชาสัมพันธไดซื้อเนื้อที่ และเวลา เพื่อเผยแพรขาวสารที่

ตองการหรืออาจเปนขอตกลงกับส่ือมวลชน  (Barter)  ที่ใหเนื้อที่และเวลาเพื่อเผยแพรเหมือนกับ

การจายเงินซื้อ 

2. ส่ือที่นักประชาสัมพันธไมสามารถควบคุมได 
2.1 ส่ือมวลชนที่นักประชาสัมพันธขอความรวมมือในการเผยแพร  ซึ่งปกติจะมี

ความเปนอิสระ  มีพินิจเปนของตนเองที่จะพิจารณาตัดสินวาอะไรนาจะเปนขาวได   

2.2 ส่ือบุคคล  ปกติบุคคลมีสิทธิสวนตัว  และมีอิสระไมสามารถจะไปควบคุมได

บุคคลที่เผยแพรขาวสารออกไป  และสาธารณชนใหความเชื่อถือสูงนั้น  นอกจากจะเปนผูนําทาง

ความคิดแลว  มักเปนพนักงาน  หรือผูรวมกิจกรรม 

ดวยความแตกตางของส่ือทั้ง  2  ประเภทนี้เอง  ในการดําเนินการประชาสัมพันธ  จึง

ตองพยายามใชส่ือดังกลาวประสมกัน  เพราะหากส่ือทั้งสองประเภทตางก็เผยแพรขอมูลขาวสารที่

ตรงกันแลว  จะเปนการเพ่ิมความเที่ยงตรง  และความนาเชื่อถือใหบังเกิดแกผูรับสารไดมากข้ึน

นั่นเอง 

“ส่ือ”  (Channel  หรือ  Media)  เปนองคประกอบสําคัญของกระบวนการการส่ือสาร

เพราะส่ือทําหนาที่เปนพาหนะหรือตัวกลาง  ในการเชื่อมโยงระหวางผูสงสารกับผูรับสารให

สามารถติดตอส่ือสารกันได  ดวยเหตุนี้เอง  หากไมมีส่ือเปนตัวกลางนําสารไปยังผูรับสารแลว  การ

ส่ือสารนั้น ๆ  ยอมมิอาจบังเกิดข้ึน  อยางไรก็ดี  “ส่ือ”  ที่ใชในความหมายของการติดตอส่ือสารนั้น

สามารถแปลความหมายไดอยางกวางขวางตามลักษณะและตามวัตถุประสงคในการจําแนก

ประเภทของส่ือ  ซึ่งในบางคร้ังก็มักจะมีความหมายซ้ําซอนกับ  “สาร”  หรือองคประกอบอ่ืน ๆ  

ของการสื่อสารที่มีลักษณะบทบาทหนาที่ที่คลายคลึงกัน 
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ภาพท่ี  1  
 กระบวนการติดตอส่ือสาร    (Communication  Process) 

 

 

 
องคประกอบของการติดตอสื่อสาร 
 

 ในการติดตอส่ือสารจะตองมอีงคประกอบที่สําคัญอยู  4  ประการ  ที่จะทําใหการ

ติดตอส่ือสารเกิดข้ึนและดําเนินไปไดตามข้ันตอน  องคประกอบเหลานีไ้ดแก 

 1.  ผูสงสาร  (Sender)  ไดแก  บุคคล  กลุมบุคคล  องคกร  สถาบัน 

 2.  ขาวสารหรือตัวสาร  (Message)  ไดแก  เนื้อหาสาระหรือสัญลักษณ  ภาษา  

สัญญาณที่สามารถส่ือความหมายหรือตีความหมายใหเขาใจได 

 3.  ส่ือหรือชองทาง  (Channel)  คือ  วถิีทางที่จะนําขาวสารนั้น ๆ  ไปสูผูรับ  หากไมมี

ส่ือแลวก็จะไมเกิดการส่ือสารข้ึน 

 4.  ผูรับสาร  (receiver)  หมายถึง  บุคคลหรือกลุมบุคคลที่เปนจุดหมายปลายทางใน

การรับการส่ือสาร 

 

 เดวิด  เค  เบอรโล  (David  K.  Berlo,  1960 : 30-38)  และนักทฤษฎีทางการส่ือสาร

ไดแยกความหมายของส่ือออกเปน  3  ประการ  คือ 

 1.  วิธีการเขารหัส  และถอดรหัสสาร  ไดแก  กริยาของการสรางสาร  เชน  การพูดหรือ

การเขียน  ถือเปนการเขารหสั 

 2.  ตัวนําสาร  ไดแก  วทิย ุ โทรทัศน  โทรศัพท  ภาพถาย  เปนตน  หรือหมายถงึ  

พาหะที่นาํขาวสารไปสูผูรับ 

 3.  ตัวพาหะ  ไดแก  ตัวนาํ  ซึ่งทาํหนาทีพ่าหะทีน่ําขาวสาร  เชน  สายเคเบิล  ที่ใชสง

สัญญาณเคเบิลทีวหีรือโทรทัศนตามสายไปยังบานสมาชิก  หรืออากาศซึ่งเปนตัวนาํคล่ืนเสียงวทิยุ

ดาวเทยีม  ซึง่เปนตัวกลางรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียง  วทิยุโทรทัศนจากสถานหีนึ่งตอไปยงัอีก

สถานหีนึ่งที่อยูหางไกลเพื่อออกอากาศในทองถิน่นั้น 

 

ฮาโรลด  ดี  ลาสเวลล  (Harold  D.Laswell,  1984  :  37-51)  ไดกลาวถึง  

กระบวนการติดตอส่ือสารและกลาวถึงส่ือไว  โดยกลาวเปนคําถามงาย ๆ วา  ใคร กลาวอะไร ใน

Message Channel Receiver Sender 
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ชวรัตน  เชิดชัย  (2527 : 91 –92)  กลาวถึงส่ือไววา  ส่ือ  คือ  ชองทางขาวสาร  

(Channel) ซึ่งอาจจะเปนคําพูด  ตัวอักษรหรืออยางอ่ืน  โดยประยุกตมาจากคําในระบบการ

ส่ือสารโทรคมนาคม  ดังนั้น  ส่ือ  จึงหมายถึง  หนทาง  ซึ่งผูสงสารใชสงขาวสารไปสูผูรับ  หรือ

กลาวอีกนัยหนึ่งไดวาเปนชองทางขาวสาร หรือ  พาหะ  ที่นําขาวสารจากจุดเร่ิมตนไปสูจุดหมาย

ปลายทางนั่นเอง 

 

เสถียร  เชยประทับ  (2528 : 32)  ไดจําแนกประเภทของส่ือออกเปน  2  ประเภทใหญๆ  

คือ 

1. ส่ือมวลชน 

หมายถึง  ส่ือที่ทําใหผูสงสาร  ซึ่งอาจเปนบุคคลเดียวหรือกลุมบุคคล  สามารถสง

ขาวสารขอมูลไปยังผูรับสารกลุมเปาหมายจํานวนมาก  และอาศัยอยูอยางกระจัดกระจายได

ภายในเวลาอันรวดเร็ว 

2. ส่ือบุคคล 

หมายถึง  ตัวบุคคลผูที่นําขาวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง  โดยการ

ติดตอส่ือสารแบบตัวตอตัวระหวางบุคคลสองคนหรือมากกวา 

อยางไรก็ดี  วิลเบอร ชแลมม (Wilbur  Schramm, 1973 : 125)  กลาววา  ยังมีส่ืออีก

ประเภทหนึ่งที่ใชถายทอดขาวสารไปยังมวลชนหรือกลุมบุคคล  สรางข้ึนเพื่อใหติดตอกับ

กลุมเปาหมายเฉพาะ  เรียกวา ส่ือเฉพาะกิจ  (Specialized  Media)  ไดแก  ส่ือประเภท

โสตทัศนูปกรณ  (Audio  Visual  Media)   และส่ิงตีพิมพ  (Printed  Media)  ตาง ๆ 

ส่ือเฉพาะกิจดังกลาว  นับไดวามีความสําคัญตอการเผยแพรขาวสาร  เพราะเปนส่ือที่

ไดรับการจัดทําข้ึน  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการส่ือสารที่มี

วัตถุประสงค  เพื่อการเผยแพรความรูและขาวสารที่เปนเร่ืองราวเฉพาะสําหรับกลุมเปาหมายที่

ไดรับการกําหนดไวแนนอนแลว  ทั้งนี้เพราะนอกจากจะไดรับการจัดทําข้ึนเพื่อใหผูรับสารบังเกิด

ความนิยมแลว  ยังเปนการจัดทําข้ึนเพื่อใหผูรับสารบังเกิดความเขาใจอีกดวย  อยางไรก็ดี  การ

จัดทําส่ือเพื่อการเผยแพรขาวสารความรูไปยังผูรับสารนั้นสามารถจัดทําไดหลายรูปแบบ  โดย
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อยางไรก็ดี  ปรมะ  สตะเวทิน  (2527 : 59)  กลาวเกี่ยวกับเร่ืองประสิทธิผลของส่ือไววา

ประสิทธิภาพของส่ือยอมมีอิทธิพลตอสัมฤทธิผลของการสื่อสารเชนเดียวกับองคประกอบอ่ืน ๆ 

ของการส่ือสาร  ดังนั้นการเลือกใชส่ือจึงยอมสามารถเพ่ิมหรือลดสัมฤทธิผลของการส่ือสารได  

หากผูสงสารเลือกใชส่ือที่เหมาะสมกับสถานการณในการสื่อสารแลว  สัมฤทธิผลของการส่ือสาร

นั้นก็ยอมจะบังเกิดข้ึนไดมาก 

ดวยเหตุนี้เอง  การเผยแพรหรือการกระจายขาวสารตาง ๆ  ในงานประชาสัมพันธ  ซึ่ง

จําเปนตองใชส่ือและเคร่ืองมือเปนชองทางในการถายทอดขาวสารเพื่อใหผูรับสารไดรับขาวสาร

อยางถูกตองตรงกัน  แลวนําไปสูการบังเกิดความเขาใจ  ชื่นชมศรัทธา  และใหความรวมมือ

สนับสนุนในที่สุด  อยางไรก็ดี  การดําเนินงานประชาสัมพันธจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลว

นั้นสวนหนึ่งยอมข้ึนอยูกับศักยภาพในการเลือกใชเคร่ืองมือและส่ือในการดําเนินการใหเหมาะสม

ตามลักษณะการใชส่ือที่ถูกตองและประชาชนกลุมเปาหมาย  รวมทั้งวัตถุประสงคของการ

ประชาสัมพันธเปนสําคัญ  ซึ่งอาจกลาวโดยสรุปไดวาการติดตอส่ือสารจะบรรลุผลสําเร็จมากนอย

เพียงใด  นอกจากจะข้ึนอยูกับประสบการณรวมกันของผูสงสารและผูรับสารแลว  ยังข้ึนอยูกับ

ลักษณะของขาวสารและวิธีการติดตอส่ือสาร  ตลอดจนกลยุทธตาง ๆ ประกอบดวย  จึงทําใหการ

ติดตอสื่อสารประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ  สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดตาม

วัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว 

โดยปกติแลว  “ส่ือ”  ที่นักประชาสัมพันธใชเปนพาหนะในการนําขาวสารจากผูสงสาร

ไปยังผูรับสารนั้นแบงออกเปน  2  ประเภท  ไดแก 

1. ส่ือที่นักประชาสัมพันธสามารถควบคุมได 
1.1 นักประชาสัมพันธสามารถควบคุมทั้งการผลิตและการเผยแพร 
1.2 นักประชาสัมพันธสามารถซื้อเนื้อที่และเวลาเพื่อการเผยแพรขาวสารที่

ตองการ  หรืออาจอยูในรูปของการตกลงแลกเปล่ียนกับส่ือมวลชนเพื่อใหเผยแพรขาวสารนั้น ๆ 

2. ส่ือที่นักประชาสัมพันธไมสามารถควบคุมได 
2.1 ส่ือมวลชนเปนส่ือที่มีความเปนอิสระและมีดุลยพินิจของตนเองในการ

พิจารณาขาวสารที่นักประชาสัมพันธขอความรวมมือในการเผยแพร  วามีความนาสนใจและ

เหมาะสมที่จะเผยแพรตอไปยังสาธารณชนหรือไม 
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2.2 ส่ือบุคคล  เปนส่ือที่มีความเปนอิสระในการเผยแพรขาวสารเชนกัน  

โดยเฉพาะผูนําทางความคิดนั้น  เปนผูที่ไดรับความเชื่อถือและมีบทบาทตอทัศนคติของผูรับสาร 

 ดวยความแตกตางของสื่อทั้งสองประเภทน้ีเอง  ในการดําเนินการประชาสัมพันธจึง

ตองพยายามใชส่ือดังกลาวประสมกัน  เพราะหากส่ือทั้งสองประเภทตางก็เผยแพรขอมูลขาวสารที่

ตรงกันแลว  ก็จะเปนการเพิ่มความเที่ยงตรงและความนาเชื่อถือใหบังเกิดแกผูรับสารไดมากข้ึน

นั่นเอง 

 อยางไรก็ดี  นอกจากจะตองตระหนักอยูเสมอวาส่ือแตละประเภทจะมีความสามารถ

ในการเขาถึงผูรับสารไดแตกตางกันแลว  ยังมีความเหมาะสมในการนําเสนอขอมูลขาวสารที่

แตกตางกันอีกดวย  ดังนั้น  จึงจะตองเลือกใชส่ือใหถูกตองและเหมาะสมเพ่ือใหการสื่อสารนั้น ๆ 

ดําเนินไปอยางมีประสิทธิผลและบรรลุสัมฤทธิผลทางการสื่อสารที่พึงประสงค 

 แมวารูปแบบและวิธีการของส่ือเพื่อการประชาสัมพันธจะมีจํานวนมากและมีความ

หลากหลายก็ตาม  แตจากผลการศึกษาวิจัยพบวาส่ือที่นักประชาสัมพันธของประเทศไทยนิยม

นํามาใชในการดําเนินงานประชาสัมพันธมากที่สุดมีเพียง  7  ชนิดเทานั้น  ไดแก  หนังสือพิมพและ

นิตยสาร  วิทยุโทรทัศน  ส่ือส่ิงพิมพ  วิทยุกระจายเสียง  ส่ือบุคคล  ภาพยนตร  วีดีโอ  และกิจกรรม

ชวยเหลือสังคม  (พรทิพย  วรกิจโภคาทร, 2530 : 80-86) 

 ดังนั้น  ในการพิจารณาเลือกใชส่ือเพื่อการประชาสัมพันธนั้น  นักวิชาการสวนใหญทั้ง

ไทยและตางประเทศจะเนนที่คุณสมบัติขอดี-ขอดอยของแตละส่ือเปนปจจัยหลัก  อยางไรก็ดี

โดยทั่วไปแลว  ตัวแปรที่ใชในการพิจารณาเลือกใชส่ือใหเหมาะสมเพื่อเปนประโยชนตอการ

สนับสนุนใหการดําเนินงานประชาสัมพันธบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวนั้น  นอกจากจะ

พิจารณาจากคุณสมบัติขอดี-ขอดอยเปนรายส่ือ  การเปรียบเทียบระหวางส่ือ  และหลักเกณฑอ่ืน 

ๆ  เชน  ผลการศึกษาวิจัยดังที่กลาวขางตนแลว  ยังมีปจจัยอ่ืนที่จะตองนํามาพิจารณารวมดวยอีก 

คือ  ประชาชนกลุมเปาหมาย  งบประมาณ  ระยะเวลา  ลักษณะเนื้อหาของขอมูลขาวสาร  ผลที่

คาดวาจะไดรับ  ประสิทธิภาพของส่ือที่เลือกใช  วัตถุประสงคของการประชาสัมพันธ  คุณสมบัติ

และความสามารถของบุคลากร  ลักษณะและนโยบายของสถาบัน  ความพรอมทางดานวัสดุและ

เคร่ืองมือ  ความสัมพันธและความรวมมือจากเจาของส่ือ  รวมทั้งตัวแปรอ่ืน ๆ ดวย  (เกษม  จันทร

นอย, 2537:46-47) 

 สําหรับตัวแปรที่นักประชาสัมพันธในประเทศไทยจะตองนํามาพิจารณาประกอบการ

เลือกใชส่ือแตละประเภท  (พรทิพย  วรกิจโภคาทร, 2530:104-110)  ไดแก 

DPU



 18 

 1. ส่ิงพิมพที่ตองอาศัยส่ือมวลชน ตัวแปรจะข้ึนอยูกับเนื้อหาของขาวสาร เวลา 

เปาหมายและงบประมาณ 

 2. ส่ิงพิมพที่สามารถผลิตไดเอง จะพิจารณากลุมเปาหมายเปนสําคัญรวมถึง

งบประมาณ  และเนื้อหาของขาวสาร 

 3.  ส่ือบุคคล  จะพิจารณากลุมเปาหมาย  เนื้อหาของขาวสาร  บุคลากร  และเวลา 

 4.  ส่ืออิเล็คทรอนิกส  จะตองพิจารณางบประมาณ  เนื้อหาขาวสาร  คุณสมบัติของ

บุคลากร  และความพรอมของเคร่ืองมือ 

 จากตัวแปรตาง ๆ ดังกลาวขางตน  ทําใหสามารถสรุปไดวาในการเลือกใชส่ือเพื่อการ

ประชาสัมพันธประเภทใด ๆ  นั้น  จะตองคํานึงถึงตัวแปรสําคัญ  5  ประการ  ไดแก  งบประมาณ  

ประเภทของขาวสาร  กลุมเปาหมาย  ความพรอมของบุคลากร  และวัสดุอุปกรณ 

  

 ดังนั้น  กลาวโดยสรุปไดวา  แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและการใช ส่ือ

ประชาสัมพันธสามารถนํามาสนับสนุนการศึกษาวิจัย  เร่ืองการเปดรับส่ือประชาสัมพันธของ

บริษัทกฎหมาย กับความเขาใจ และตัดสินใจใชบริการ : กรณีศึกษาบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ัน

แนล ลอว ออฟฟต จํากัด โดยใชการประชาสัมพันธเพื่อใหขอมูลขาวสาร  เกิดความเขาใจ

เสริมสรางทัศนคติ ความนาเชื่อถือ และมีความนิยมชมชอบตอบริษัท  ซึ่งตองอาศัยส่ือที่จะนํา

ความรู ความคิดไปสูกลุมเปาหมาย  การเลือกใชส่ือในการประชาสัมพันธมีมากมายหลายประเภท  

ดังนั้น ฝายประชาสัมพันธของบริษัทจะตองมีความรู ความเขาใจ ในส่ือประชาสัมพันธเปนอยางดี 

เพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับทราบขอมูลของบริษัทตรงตามวัตถุประสงค 
 
3. ทฤษฎีวาดวยสื่อและประสิทธิผลของสื่อ 
 
 สื่อ  (Media)  เปนหนทางหรือวิธีทางที่จะนําขาวสารไปสูผูรับ  (สนั่น  ปทมะทิน, 2520)  

เสถียร  เชยประทับ  (2528:17)  จําแนกประเภทของส่ือออกเปน  2  ประเภทใหญ ๆ  คือ  

ส่ือมวลชน  (Mass  Media)  และส่ือบุคคล  (Personal  Media) 

 1. ส่ือมวลชน  (Mass  Media)  หมายถึง  ส่ือที่ทําใหผูสงขาวสารซึ่งอาจจะเปนบุคคล

เดียวหรือกลุมบุคคลสามารถที่จะสงขาวสารขอมูลไปยังผูรับจํานวนมากและอยูกันอยางกระจัด

กระจายไดในเวลาอันรวดเร็ว  ส่ือมวลชนที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  โทรทัศน  วิทยุ  หนังสือพิมพ

และนิตยสาร 
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 ส่ือมวลชน  (Mass Media)  ในกระบวนการสื่อสารมวลชน  (Mass  Communication)  

เปนรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารซ่ึงมีลักษณะโดยทั่วไป  ที่แตกตางจากการส่ือสารในรูปแบบอ่ืน  2  

ประการ  คือ 

 1.1 กลุมผูรับสารจะตองเปนกลุมขนาดใหญ  ซึ่งไมใชผูที่อยูในสังคม  หรือมี

ประสบการณรวมกัน  แตเปนกลุมชนที่มีความหลากหลาย  และมีลักษณะที่แตกตางกันไป  ไม

จําเปนที่จะตองเคยรูจัก  หรือมีประสบการณคลายคลึงกันมากอน 

 1.2 ส่ือที่ใชในการสื่อสารมวลชน  จะเปนประเภทส่ือที่สัมผัสไดดวยการมองเห็น  

(Visual  Transmitter  หรือ  Visual  Media)  เชน  หนังสือพิมพ  นิตยสาร  ฯลฯ  ส่ือที่สัมผัสไดดวย

การฟง  (Audio  Transmitter)  เชน  วิทยุ  และส่ือที่สัมผัสไดดวยการมองเห็น  และการฟง  

(Audio-Visual  Transmitter)  ไดแก  โทรทัศน  เปนตน 

 2. ส่ือบุคคล  (Personal  Media)  หมายถึง  ตัวบุคคลที่นําพาขาวสาร  จากบุคคลหน่ึง

ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง  โดยอาศัยการติดตอส่ือสารแบบตัวตอตัว  ระหวางบุคคล  2  คน  หรือ

มากกวา  2  คนข้ึนไป  ส่ือบุคคลในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  บุคคลในครอบครัว  ครูอาจารย  

ผูบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงาน  เปนตน 

 สําหรับประสิทธิผลของส่ือมวลชน  และส่ือบุคคลนั้น  นักวิชาการทางการส่ือสารสวน

ใหญตางเห็นพองตองกันวา  ส่ือมวลชนจะมีประสิทธิภาพมากกวา  ส่ือบุคคลในการใหขาวสารแก

คนจํานวนมากเพื่อกอใหเกิดความรู  ความเขาใจในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งอยางถูกตอง  สวนส่ือบุคคล

จะมีประสิทธิผลมากกวาในการชักจูงใจใหบุคคลมีทัศนคติในเร่ืองนั้น ๆ ตามแนวทางท่ีมุงหวัง 

 

 ดังนั้นสามารถนํามาสนับสนุนการศึกษาวิจัย  เร่ืองการเปดรับส่ือประชาสัมพันธของ

บริษัทกฎหมาย กับความเขาใจ และตัดสินใจใชบริการ : กรณีศึกษาบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ัน

แนล ลอว ออฟฟต จํากัด 

 แคทซ  และลาซาสเฟล  (Katz and Lazarsfeld, 1955 : 27)  เห็นพองตองกันวาการ

ส่ือสารระหวางบุคคล  มีผลตอการทําใหผูรับสารยอมรับที่จะเปล่ียนทัศนคติ  และยอมรับที่จะให

ความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ มากที่สุด  ฉะนั้น  ส่ือบุคคล  จึงมีความสําคัญมากกวา

ส่ือมวลชนในข้ันจูงใจ  สวนส่ือมวลชนจะมีความสําคัญกวาในข้ันของการใหความรู  ความเขาใจที่

ถูกตอง  และอาจมีผลบางในการสรางทัศนคติ  ในเร่ืองที่บุคคลยังไมเคยรับรูมากอน 

 โรเจอร  (Rogers, 1978 : 291)  ไดกลาวเปรียบเทียบประสิทธิผลของสื่อมวลชนและ

ส่ือบุคคลวา  ผลจากการวิจัยตาง ๆ  พบวา  ส่ือมวลชนสามารถเปล่ียนการรับรู  ซึ่งหมายถึงการ
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 ปรมะ  สตะเวทิน (2527 : 59)  ไดกลาววา  ประสิทธิผลของส่ือยอมมีอิทธิพลตอ

ประสิทธิผลของการส่ือสาร  เชนเดียวกับองคประกอบอ่ืน ๆ  การเลือกใชส่ือที่เหมาะสมกับ

สถานการณการสื่อสาร  (Communication  Situation)  ประสิทธิผลของการส่ือสารจะมีมาก 

 นอกจากส่ือสองประเภทที่กลาวมา  วิลเบอร  ชแรมม  (Wibur  Schramm, 1973 : 

125)  กลาววา  ยังมีส่ืออีกชนิดหนึ่งที่ผูสงสารใชในการถายทอดขาวสารขอมูลไปยังมวลชน  

บุคคล  หรือกลุมบุคคล  ส่ือดังกลาวนี้  ถูกสรางข้ึนเพื่อใหติดตอกับกลุมเปาหมายเฉพาะ  เรียกวา  

ส่ือเฉพาะกิจ  (Specialized  Media)   ไดแก  ส่ือประเภทโสตทัศนูปกรณ  (Audio  Visual  

Media)  และส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ  (Printed  Media)  สวนส่ือเฉพาะกิจที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  

แผนพับ  ใบปลิว  ปายโฆษณา  วิดีทัศน  อินเตอรเน็ต  และโทรศัพทตอบรับอัตโนมัติ 

อาดัมส  (Adams : 1971)  ไดกลาวถึงความสําคัญของส่ือเฉพาะกิจ  ไวดังนี้  คือ  ส่ือ

เฉพาะกิจจัดวามีความสําคัญตอการเผยแพรนวกรรม  และขาวสารขอมูล  เพราะส่ือเฉพาะกิจ  

เปนส่ือที่จัดทําข้ึนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  โดยเฉพาะการใชส่ือเฉพาะกิจ  เปน

การใชความรูและขาวสารที่เปนเร่ืองราวเฉพาะอยาง  โดยมีกลุมเปาหมาย  (Target  Audience)  

ที่กําหนดไวแนนอน 

 จากทฤษฎีวาดวยส่ือและประสิทธิผลของส่ือ  เห็นไดชัดเจนวา  ส่ือเปนพาหะที่จะนํา

ขาวสารไปยังกลุมเปาหมาย  หากไมมีส่ือเปนตัวกลาง  ก็จะไมเกิดการส่ือสาร  นักวิชาการทางการ

ส่ือสารสวนใหญเห็นวา  ส่ือมวลชนจะมีประสิทธิภาพมากกวาส่ือบุคคลในการใหขาวสารแกคน

จํานวนมาก  เพื่อกอใหเกิดความรู  ความเขาใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  สวนส่ือบุคคลจะมีประสิทธิผล

ในการชักจูงใจ  และส่ือเฉพาะกิจ  มีความสําคัญตอการเผยแพรขอมูลขาวสาร  เพื่อสนับสนุน

กิจกรรมอยางหนึ่งโดยเฉพาะ  และท้ังหมดนี้สามารถนํามาเปนแนวคิดในการศึกษาเร่ืองการเปดรับ
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4. ทฤษฎีการเลือกสรร  และการแสวงหาขาวสาร  (Selective  Exposure) 
 

 กระบวนการหรือพฤติกรรมในการเลือกสรรขาวสารของผูรับ  มีสวนสําคัญ  ที่ทําให

ขาวสารที่สงผานทางส่ือมวลชนท้ังหลายไมสามารถจะเขาถึง หรือทําใหประชาชนผูรับสารเช่ือหรือ

คลอยตามไดเสมอไป กระบวนการหรือพฤติกรรมในการเลือกสรร (Selective Processes)  

เปรียบเสมือนเคร่ืองกรองขาวสารในการรับรูของมนุษยเราซ่ึงประกอบดวยการกล่ันกรอง 3 ชั้น คือ  

(Festinger  L.A., 1957) 

 1.  การเลือกเปดรับหรือเลือกสนใจ  (Selective  Exposure  or  Selective  Attention)  

หมายถึง  แนวโนมที่ผูรับสารจะเลือกสนใจหรือเปดรับขาวสารจากทางสื่อมวลชนแหลงหนึ่งแหลง

ใดที่มีอยูดวยกันหลายแหง 

 2.  การเลือกรับรูหรือตีความ  (Selective  Perception  or  Selective  Interpretation)  

หมายถึง  เมื่อผูรับสารเลือกเปดรับขาวสารจากแหลงใดแหลงหนึ่งแลว  ผูรับสารแตละคนอาจจะ

ตีความหมายของขาวสารช้ินเดียวกันที่สงผานทางส่ือมวลชนไมตรงกัน  ความหมายของขาวสารที่

สงไปไมไดอยูที่ตัวอักษร  รูปภาพหรือคําพูดเทานั้น  แตยังอยูตัวผูรับสารจะเลือกรับรูหรือเลือก

ตีความหมายความเขาใจ  ประสบการณ  ทัศคติ  ความเชื่อ  ความตองการ  ความคาดหวัง

แรงจูงใจสภาวะรางกายหรือแมแต  ตามสภาวะของอารมณในขณะนั้นอีกดวย 

 3.  การเลือกจดจํา  (Selective  Retention)  หมายถึงแนวโนมในการเลือกจดจํา

ขาวสารตาง ๆ เฉพาะสวนที่ตรงกับความในใจ  ความตองการ  ทัศนคติ  ฯลฯ  ของผูรับสารเองและ

มักจะลืมในสวนที่ตนเองไมสนใจหรือไมเห็นดวยไดงายกวา  ซึ่งจากการศึกษาของออลพอรตและ

โพสทแมนพบวา  การถายทอดขาวลือจากคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่ง  ผูรับขาวมักจะถายทอดเร่ืองราว

ตอไปยังคนอ่ืน ๆ ไมครบถวนเหมือนที่ไดรับมา  ทั้งนี้เพราะแตละคนเลือกจดจําเฉพาะในสวนที่

ตนเองเห็นวานาสนใจเทานั้น  สําหรับสวนที่เหลือมักจะถูกลืมหรือไมนําไปถายทอดตอ 

 

 แม็คคอมบส  และเบ็คเคอร  (Mccomb  and  Becker, 1979 : 101)  ใหความเห็นวา  

บุคคลเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชนเพื่อตอบสนองความตองการ  5  ประการคือ 
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 1.  เพื่อตองการรับรูเหตุการณ  (Surveillance)  โดยการติดตามความเคล่ือนไหว  และ

สังเกตการณส่ิงตาง ๆ รอบตัวจากส่ือมวลชน  เพื่อจะไดรูทันเหตุการณ  ทันสมัย  และรูวาอะไรเปน

ส่ิงสําคัญที่ควรรู 

 2. เพื่อตองการชวยตัดสินใจ  (Decision)  โดยเฉพาะการตัดสินใจในเร่ืองที่เกี่ยวกับ

ชีวิตประจําวัน  การเปดรับขาวสารทําใหบุคคลสามารถกําหนด  ความเห็นของตน  ตอสภาวะหรือ

เหตุการณตาง ๆ รอบตัวได 

 3.  เพื่อพูดคุยสนทนา  (Discussion)  การเปดรับขาวสาร  จากส่ือมวลชน  ทําให

บุคคลมีขอมูลที่จะนําไปใชในการพูดกับผูอ่ืนได 

 4.  เพื่อตองการมีสวนรวม  (Participation)  เพื่อรับรู  และมีสวนรวมในเหตุการณ

ความเปนไปตาง ๆ  ที่เกิดข้ึนรอบตัวและในสังคม 

 5. ตองการเสริมความคิดเห็น  หรือสนับสนุนการตัดสินใจที่ตนเองไดกระทําไปแลว  

(Reinforcement) 

 

 ทางดานปจจัยที่เปนตัวกําหนดความแตกตางในการเลือกรับขาวสารของบุคคลนั้น  

ปรมะ  สตะเวทิน  (2538)  อธิบายวา  ลักษณะทางประชากรไดแก  เพศ  อายุ  อาชีพ  รายได  

การศึกษาและศาสนา  เปนปจจัยที่ทําใหบุคคลเลือกรับสารแตกตางกัน 

 สรุปไดวา  พฤติกรรมการสื่อสารของบุคคลมีกระบวนการเลือกรับรูที่แตกตางกัน  ซึ่ง

กระบวนการเลือกสรรเปรียบเสมือนเคร่ืองกรอง  (Filter)  ขาวสารในการรับรูของบุคคล  ใน  3  

ข้ันตอน  ไดแก  1.  การเลือกเปดรับหรือเลือกสนใจ  2. การเลือกรับรูหรือตีความ 3. กระบวนการ

เลือกจดจํา 

 
5.  ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อ 
 

 พฤติกรรมเกี่ยวกับส่ือ  :  การเปดรับขาวสาร  (Media  Exposure) 

 แม็คไควล  (Mc Quail, 1981 : 123)  กลาววา  ตัวช้ี  (Index)  ที่ใชวัดพฤติกรรมการ

เปดรับส่ือ  (Media  Exposure)  สวนใหญใชกัน  2  อยางคือ 

 1.  วัดจากเวลาที่ใชกับส่ือ  (Time  spent  with  the  media) 

 2.  วัดจากความถี่ของการใชส่ือ  แยกตามประเภทของเนื้อหารายการที่แตกตางกัน 
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 แม็คไควส กลาววา  การวัดในเร่ืองเวลาที่ใชกับส่ือมีขอเสียตรงที่วาคําตอบข้ึนกับปจจัย

หลายอยาง  เชน  ความสนใจของผูอาน  เวลาวางที่คนมีอยู  และการมีส่ือใกลตัว  (Availability  of  

the  Medium) 

 ดวยเหตุนี้คําตอบที่เกี่ยวกับเวลาที่ใชกับส่ือจึงมักไมสามารถแปลความหมายไดในทาง

จิตวิทยา  และมักไมใหผลที่ชัดเจนเมื่อนําไปเชื่อมโยงความสัมพันธกับตัวแปรอ่ืน  และเพื่อ

แกปญหาความไมชัดเจนในเรื่องนี้  จึงไดมีการวัดตัวแปรการเปดรับส่ือมวลชนโดยใชความถี่ของ

การใชส่ืออยางเฉพาะเจาะจงในเนื้อหา  เชน  วัดความถี่ของการอานขาวที่มีเนื้อหาในหนังสือพิมพ  

ความถี่ของการชมรายการขาวโทรทัศน  ความถี่ของการรับฟงรายการวิทยุและส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ  

เปนตน 

 อยางไรก็ตาม  งานวิจัยดานโฆษณาซ่ึงไดใหการศึกษาในสวนของการเปดรับส่ือ  

(Levels  of  Media  Consumption)  และความชอบในตัวส่ือ  (Media  Preference)  เปนส่ิง

สําคัญ  ซึ่งสวนใหญจะวัดในสวนของ  “ความถี่”  (Frequency)  และ  “ความต้ังใจ”  (Regency)  

ซึ่ง  “ความถี่”  จะหมายถึงวาผูรับสารใชสื่อบอยแคไหน  สวน  “ความต้ังใจ”  จะหมายถึงวาผูรับ

สารไดทําอะไรจริง ๆ กับการเปดรับส่ือนั้น ๆ  ดังนั้น  จึงนาจะมีประโยชนตอการวิเคราะหเกี่ยวกับ

การใชส่ือในการที่จะวัดทั้งอุปนิสัยในการใชส่ือ  และการเปดรับสื่อ  (Media  Exposure)  ซึ่งแสดง

ใหเห็นถึงความต้ังใจของบุคคลตอส่ิงหนึ่ง ๆ หรือเนื้อหาส่ือหนึ่ง ๆ  (Weibull,  Lennart  :  38) 

 นอกจากนี้ยังมีปจจัยอ่ืน ๆ  ที่เปนตัวกําหนดใหเกิดความแตกตางกันในการเลือกสรร

ขาวสารของมนุษย  ซึ่งงานการศึกษาของเดอเฟลอร  (Defleur, 1966 : 56)  ไดเสนอทฤษฎีที่

กลาวถึงตัวแปรแทรก  (Intervening  Variable)  ที่มีอิทธิพลในกระบวนการสื่อสารมวลชนระหวาง

ผูสงสารกับผูรับสาร  โดยเนนใหเห็นวาขาวสารมิไดไหลผานจากส่ือมวลชนถึงผูรับสารและเกิดผล

โดยตรงทันทีแตมีปจจัยบางอยางที่เกี่ยวของกับตัวผูรับสารบางคนเชน  ปจจัยทางจิตวิทยาและ

สังคมที่จะมีอิทธิพลตอการรับขาวสารนั้น  ทําใหเกิดผลไมเหมือนกันหรือไมเปนไปตามเจตนคติ

ของผูสงสารทฤษฎีที่สําคัญของเดอเฟลอรเกี่ยวกับเร่ืองนี้  มีดวยกัน  3  ทฤษฎี  ดังนี้ 

 1.  ทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล  (Individual  Difference  Theory)  เปนทฤษฎี

ที่ชี้ใหเห็นวา  ผูรับสารแตละคนนั้นมีความแตกตางกันในทางจิตวิทยา  เชน  ทัศนคติ  คานิยมและ

ความเชื่อ  ทําใหความสนใจในการเปดรับขาวสารหรือตีความขาวสารจากส่ือมวลชนแตกตางกัน  

ไมมีความสอดคลองกัน  หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีความแตกตางระหวางปจเจกบุคคลมีดังนี้ 

 -  มนุษยเรามีความแตกตางกันมากในองคประกอบทางจิตวิทยาสวนบุคคล 
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 - ความแตกตางนี้บางสวนมาจากลักษณะแตกตางทางชีวภาพ  หรือทางรางกายของ

แตละบุคคล  แตสวนใหญแลวจะมาจากความแตกตางที่เกิดจากการเรียนรู 

 -  มนุษยซึ่งถูกชุบเล้ียงภายใตสภาพการณตาง ๆ จะเปดรับความคิดเห็นแตกตางกันไป  

อยางกวางขวาง 

 - จากการเรียนรูส่ิงแวดลอม  ทําใหเกิดทัศนคติ  คานิยม  และความเชื่อ  ที่รวมเปน

ลักษณะทางจิตวิทยาสวนบุคคลที่แตกตางกันไป 

 ความแตกตางดังกลาวนี้  ไดกลายเปนสภาวะเงื่อนไข  (Conditioning)  ที่กําหนดการ

รับรูขาวสารจากส่ือมวลชน  กลาวคือลักษณะบุคลิกภาพของปจเจกบุคคลจะมีอิทธิพลตอผลการ

ส่ือขาวสาร 

 2. ทฤษฎีกลุมสังคม  (Social  Categories  Theory)  ทฤษฎีกลาวไววา  ประชาชนที่

ลักษณะทางสังคมคลายกัน  จะแสดงพฤติกรรมการส่ือสารคลายคลึงกัน  พฤติกรรมการส่ือสารนี้  

ไดแก  การเปดรับส่ือมวลชน  ความชอบตอส่ือประเภทตาง ๆ  และผลของการสื่อสาร  เปนตน  

สําหรับลักษณะทางสังคมนั้น  ไดแก  ระดับการศึกษา  รายได  อาชีพ  ชาติพันธุ  ศาสนา  อายุ  

เพศ  และภูมิลําเนา  เปนตน  ประชาชนท่ีมีลักษณะทางสังคมอยูในกลุมเดียวกันมักจะมีความ

สนใจหรือมีพฤติกรรมในทางเดียวกัน 

 3. ทฤษฎีความสัมพันธทางสังคม  (The  Social  Relation  Theory)  เปนทฤษฎีที่

กลาวถึงความสัมพันธทางสังคมระหวางผูรับสารกับบุคคลอ่ืนในสังคม  ในลักษณะของกลุมปฐม

ภูมิหรือกลุมทุติยภูมิ  โดยกลุมปฐมภูมิที่มีความสัมพันธใกลชิดกับเพื่อนสนิท  เพื่อนรวมงาน  หรือ

ในครอบครัว  และวงศาคนาญาตินี้  จะมีอิทธิพลตอผูรับสารมากกวากลุมทุติยภูมิ  ซึ่งเปนกลุมที่มี

ความใกลชิดนอยกวา  ขาวสารตาง ๆ  ที่ไดรับจากส่ือมวลชน  มักจะถูกรับรูหรือตีความโดยมี

อิทธิพลของกลุมหรือบุคคลในกลุมเขามาเกี่ยวของเสมอ  เชน การที่ปจเจกบุคคลจะเชื่อขาวสาร

จากโฆษณาใดหรือไมนั้นมักจะไดรับอิทธิพลจากการปรึกษาหารือไตถามเพื่อฝูงหรือผูใกลชิด  

อิทธิพลที่มีผลตอการรับรูขาวสารในลักษณะนี้เรียกวา  “อิทธิพลของบุคคล”  (Personal  

Influence) 

 ความแตกตางของบุคคลในเร่ืองสรีระ  ภูมิหลัง  และสภาพแวดลอม  นับไดวาเปน

เหตุผลพื้นฐานที่สําคัญที่ทําใหพฤติกรรมการเปดรับขาวสารแตกตางกันไปในแตละบุคคล 

 จากแนวคิดและทฤษฎีความคิดเห็น  ชี้ใหเห็นวา  การประชาสัมพันธตองอาศัยส่ือใน

การเผยแพรขอมูลขาวสารไปยังบุคคลในสังคมนั้น  ผูสงสารมุงหวังใหผูรับสารเกิดความเขาใจ 
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 อยางไรก็ดีเมื่อบุคคลมีการเปดรับขอมูลขาวสารที่ตนตองการ  ยอมเกิดความรู  ความ

เขาใจ ซึ่งมีแนวโนมที่ตัดสินใจตอไป  แนวความคิดและทฤษฎีความคิดเห็นสามารถนํามาเปน

กรอบแนวคิดสนับสนุนสมมติฐาน การศึกษาวิจัยเร่ืองการเปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษัท

กฎหมาย กับความเขาใจ และตัดสินใจใชบริการ : กรณีศึกษาบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว 

ออฟฟต จํากัด ไดเปนอยางดี 

 
6. ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม 
 

 เบนจามิน  เอสบลูม  (BenJamin  S.  Bloom, 1969 : 89)  ไดพูดถึงความสามารถหรือ

ผลสัมฤทธ์ิที่เกิดจากการเรียนรูมีองคประกอบดังตอไปนี้ 

 1.  ความรู  (Knowledge)  ทําใหทราบถึงความสามารถในการจํา  และการระลึกถึง

เหตุการณ  หรือ  ประสบการณที่เคยพบมาแลว  แบงออกเปน 

 ก.  ความรูเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาโดยเฉพาะความรูเกี่ยวกับวิธีและการดําเนิน 

 ข.  ความรูเกี่ยวกับวิธีและการดําเนินการที่เกี่ยวกับส่ิงใดสิ่งหนึ่ง 

 ค.  ความรูเกี่ยวกับการรวบรวมแนวความคิด  และโครงสราง 

 2.  ความเขาใจ  (Comprehension)  ทําใหทราบถึงความสามารถในการใชสติปญญา  

และทักษะเบื้องตน  แบงออกเปน 

 ก. การแปลความคือแปลความหมายแบบหนึ่งไปสูอีกแบบหนึ่งโดยรักษา

ความหมายไดถูกตอง 

 ข.  การตีความ  คือขยายการเนื้อหาเดิมดวยการสรางข้ึนดวยรูปแบบใหม 

 แพทริด  เมอริดท  (Patraick  Merediths, 1980 : 293)  ไดพูดถึงความรูวาจําเปนตอง

มีองคประกอบ  2  ประการ  คือความเขาใจ  (Understand)  และการคงอยู  (Retaining)  เพราะ

ความรู  หมายถึง  ความสามารถจดจําไดในบางส่ิงบางอยางที่เราเคยเขาใจมาแลว 

 ครอนบาด  (Cronbach)  (อางใน  นฤมล  โรหิตจันทร,  2534 : 30 – 31)  ไดใหคํา

จํากัดความไววาการเรียนรู  เปนการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมที่ไดรับผลมาจากประสบการณซึ่ง

องคประกอบของการเรียนรูมีดังนี้ 
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 1.  ความสามารถทางสติปญญาในการเรียนรูใด ๆ ก็ตามถาผูเรียนขาดความสามารถ

ทางสติปญญายอมทําใหเกิดการเรียนรูคร้ังนั้น ๆ ไมไดผลหรือเรียนรูไมไดเลย  การเรียนรูส่ิงใดก็

ตามจําตองคํานึงถึงความสามารถทางดานสติปญญาของผูเรียนเปนสําคัญ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ความสามารถของเด็กที่อายุแรกเกิด  จนถึงอายุ  18  ป  จะเปนชวงที่มีพัฒนาการทางดานระดับ

สรติปญญาอยางรวดเร็ว  เด็กแตละคนจะมีพัฒนาการทางสติปญญาแตกตางกัน  ดังนั้น  ทําให

การเรียนรูของบุคคลที่มีระดับสติปญญาแตกตางกัน  จะมีการเรียนรูที่แตกตางกันออกไป 

 2.  แรงจูงใจ  แรงจูงใจของแตละคน  จะมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป  เมื่อแตละ

บุคคลมีแรงจูงใจแตกตางกันออกไปจะทําใหความจํา  แรงขับ  ความตองการ  เปาหมาย  หรือแรง

กระตุนของแตละบุคคลนั้น  มีการรับรูที่แตกตางกันออกไป 

 แรงจูงใจในการเรียนรู  อาจเกิดไดดวยสาเหตุ  2  ประการ  คือ 

 ก.  แรงจูงใจเนื่องมาจากตัวผูเขียน  ลักษณะแรงจูงใจประเภทนี้ข้ึนอยูกับธรรมชาติ

ความตองการ  ลักษณะนิสัยของบุคคลนั่นเอง 

 ข.  แรงจูงใจอันเปนผลเนื่องมาจากสถานการณตาง ๆ ที่มาบังคับใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรู  เชน  การไดรับการเสริมแรงสถานการณที่นาสนใจ  ส่ิงเหลานี้จะชวยใหเกิดแรงจูงใจไดงาย 

 3. การจําและการลืม  การจําจะมีสวนชวยใหการเรียนรูประสบผลสําเร็จไดรวดเร็วข้ึน  

สวนการลืมจะเปนอุปสรรคที่ทําใหเกิดความลืมเลือน  หรือทําใหการเรียนรูไมเกิดข้ึน  ลักษณะการ

จําเกิดข้ึนเมื่อผูเรียนไดมีการเรียนรู  และมีการรับรูเขาไปสะสมในสมอง  บางคร้ังอาจจะมี  

ความรูสึกทางอารมณเขามาผสมกลายเปนความประทับใจ  ซึ่งความประทับใจนี้มีผลตอความจํา

ทั้งส้ิน 

 4.  ความสนใจ  ความสนใจจะมีสวนทําใหผูเรียนรูไดเร็วข้ึนถาผูเรียน  ไมมีความสนใจ

แลวจะทําใหขาดความต้ังใจ  และทําใหการเรียนรูนั้น ๆ ไมมีประสิทธิภาพ 

 นักสังคมศาสตรหลายทานไดแนะนําถึงหลักการเรียนรูบางประการ  ซึ่งจะเปน

ประโยชนอยางมากสําหรับทําการส่ือสาร  กลาวคือ 

 1.  บุคคลจะมีความสามารถในการเรียนรูที่แตกตางกัน  ดังนั้นในการศึกษาเร่ืองราว

ใดๆ ก็ตาม  จําเปนที่จะตองคํานึงลักษณะของกลุมเปาหมายเปนตนวาคนหนุมสาวจะเรียนรูไดเร็ว

และงายกวาคนแกคนฉลาดเขาใจขาวสารที่ซับซอนไดงายกวาคนโง  เปนตน 

 2.  การเรียนรูที่มีความสัมพันธกับการตอบสนองทางอารมณ  โดยทั่วไปแลวการ

สรรเสริญจะใหประสิทธิภาพในการเรียนรูมากกวาการทําโทษ  แตงบางครั้งการทําโทษก็จะ
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 3.  การแสดงใหเห็นวา  ควรทําอยางไรดีกวาการบอกเฉย ๆ เพราะการแสดงวิธีการให

ผูรับไดเห็นวาควรทําอยางไร  เปนวิธีที่ดีที่สุดในการใหการเรียนรูในเร่ืองที่ซับซอน 

 4.  ทัศนคติที่ผูรับสารมีตอผูสงสาร  จะมีผลตอทัศนคติที่มีตอสารนั้นดวย 

 5.  ความจํามีความสัมพันธกับความใหมสด  เรามักจะจําและมีการตอบสนองตอ

ขาวสารที่ไดรับสด ๆ และการใหขาวสารซ้ํา ๆ กันจะกอใหเกิดการจดจํา  และเก็บสารนั้นไว 

 6.  การมีสวนรวมทําใหเกิดการเรียนรู  คนเราจะไดดีข้ึนเมื่อไดมีการทดลองทํา 

 7.  การนําเสนอดวยวิธีที่แปลกใหมที่เปนการกระตุน  ใหเกิดการตอบสนองทางอารมณ

สูงจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูมากกวาการนําเสนอดวยวิธีธรรมดา 

 สวน  คารเตอร  วี  กูด  (1973 : 325)  ใหความหมาย  ความรู  ไววา  ความรูเปน

ขอเท็จจริง  (FACT)  ความจริง  (Truth)  กฎเกณฑ  และขอมูลตาง ๆ ที่มนุษยไดรับ  และรวบรวม

สะสมไดจากหลายประสบการณตาง ๆ  

 ชวาล  แพรรัตกุล  (2526 : 201)  กลาววา  ความรู  คือ  การแสดงออกของสมรรถภาพ

สมองดานความจําโดยใชวิธีใหระลึกออกมาเปนหลัก 

 เธียรศรี  วิวิชสิริ  (2527 : 19-20)  กลาววาการเรียนรูในผูใหญนั้นเกิดจาก

ประสบการณ  3  ประการ  คือ 

 1.  การเรียนรูเกิดจากสภาพการณธรรมชาติ  (Natural  Setting)  คือ  เรียนรูจาก

สภาพธรรมชาติที่อยูใกลตัว 

 2. การเรียนรูจากสภาพการณทางสังคม  (Society  Setting)  มีอยูทั่วไปใช

ชีวิตประจําวัน เชน  การเรียนรูจากการอานหนังสือพิมพ  ดูโทรทัศน  เปนตน 

 3.  การเรียนรูจากสภาพการณของการจัดการเรียนการสอน  (Formal  Institutional  

Setting)  คือมีผูแทนจากสถาบันจัดลําดับการเรียนรุอยางมีจุดมุงหมายและตอเนื่อง 

 ประภาเพ็ญ  สุวรรณ  (2526 : 16)  ไดใหความหมายวา  ความรูเปนพฤติกรรมข้ันตน  

ซึ่งผูเรียนเพียงแตจําได  อาจจะโดยการฝกไดหรือโดยการมองเห็นหรือไดยิน  จําได  ความรูในข้ันนี้  

ไดแก  ความรูเกี่ยวกับคําจํากัดความ  ความหมาย  ขอเท็จจริง  ทฤษฎี  กฎ  โครงสราง  และวิธีการ

แกปญหา  เปนตน 
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ทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 
 

 คําวา  ทัศนคติ  มาจากภาษาอังกฤษวา  Attitude  ซึ่งมีรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา  

aptus  แปลวา  ความโนมเอียง  หรือความเหมาะสม 

 เทอรสโตน  (Thurstone  1969 : 2)  ไดกลาววา  ทัศนคติ เปนผลรวมทั้งหมดของ

มนุษยเกี่ยวกับความรูสึกอคติ  ความคิด  ความกลัวตอบางส่ิงบางอยาง  การแสดงออกทางการพูด

เปนความคิดและความคิดนี้เปนสัญลักษณของทัศนคติ  ถาจะวัดทัศนคติก็ทําไดโดยวัดความคิด

ของบุคคลที่มีตอส่ิงตางๆ ทัศนคติเปนระดับของความากนอยของความรูสึกในดานบวก  และลบที่

มีตอส่ิงหนึ่ง  ซึ่งอาจะเปนอะไรไดหลายอยาง เปนตนวา  ส่ิงของ  บุคคล  บทความ  องคการ  

ความคิด  ฯลฯ  ความรูสึกเหลานี้ผูรูสึกสามารถบอกความแตกตางเห็นดวย  หรือไมเห็นดวย 

 กอรดอน  ดับบลิว  ออลพอรต  (Gordon  W.  Allport, 1935  :  810)  กลาววา  ทัศน 

คติ  หมายถึง  สภาวะของความพรอมทางดานจิต  ซึ่งเกิดจากประสบการณ  สภาวะความพรอมนี้

จะเปนแรงที่กําหนดทิศทางของปฏิกิริยาของบุคคลที่จะมีตอบุคคล  ส่ิงของหรือสถานการณที่

เกี่ยวของแลว  ทัศนคติหรือความรูสึก  ความคิดเห็น  ตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  ซึ่งมีอิทธิพลตอการปฏิบัติ

ตนของบุคคล 

 เคร็ท  แอนด  ครัชฟลด  (Kretch  and  crutch  field, 2527  :  8)  กลาววา  ทัศนคติ  

เปน  ผลรวมของกระบวนการที่สงใหเกิดพลังจูงใจ  อารมณ  การรับรู  และกระบวนการเรียนรู  การ

เขาใจ  เกี่ยวกับประสบการณสวนตัวของบุคคล 

 เซอรตเทน  (Sertain,  1958 : 12)  ใหคํานิยามทัศนคติวา  เปนความรูสึกนึกคิด  หรือ

ความคิดเห็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีตอส่ิงหนึ่ง 

 สุชา  จันทรเอม  (2524)  ใหคํานิยามวา  ทัศนคติ  หมายถึง  ความรูสึก  หรือทาทีของ

บุคคลที่มีตอบุคคล  วัตถุส่ิงของ  หรือสถานการณตาง ๆ ความรูสึกหรือทาทีนี้จะเปนไปในทํานอง  

ที่พึงพอใจหรือไมพึงพอใจ 

 องคประกอบของทัศนคติ 

 ทัศนคติประกอบดวย  ทริอานดิส  (Triandis)  กลาววา 

 1.  องคประกอบดานความคิด  (Cognitive)  หมายถึง  ความรู  ความเขาใจ  ที่มีตอส่ิง

ใดสิ่งหนึ่ง  รูวาการศึกษาเลาเรียนทําใหมีความรู  และเปนประโยชนในการประกอบอาชีพในภาย

ภาคหนา 
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 2.  องคประกอบดานความรูสึก  (Affective)  เปนองคประกอบที่ตอเนื่องจาก

องคประกอบที่  1  คือเมื่อมีความรูแลวก็เกิดความรูสึกตอส่ิงนั้น  เชน  การเห็นประโยชน  และ

คุณคาของการศึกษาเลาเรียนแสดงวา  มีความรูสึกทางดานบวกตอการเรียน  ก็จะเกิดความรูสึก

พอใจ  และสนใจ  ที่จะเรียน 

 3.  องคประกอบดานการกระทํา  (Psychomotor)  เม่ือเกิด  2  องคประกอบแรก  เชน  

รับรูและเขาใจวาการศึกษาเลาเรียนเปนส่ิงที่มีประโยชน  เกิดความรูสึกพอใจ  สนใจที่จะเรียน  

แลวก็จะทําใหเกิดความพรอมทางการกระทํา  เชน  มาเรียนสม่ําเสมอ  ต้ังใจฟงเวลาครูสอน  มี

สวนรวม  ในกิจกรรมการเรียนการสอน  และหมั่นศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

 ลักษณะที่สําคัญของทัศนคติ 

 1.  ทัศนคติเปนส่ิงที่เกิดจากการเรียนรู  หรือประสบการณของแตละคน  มิใชเปนส่ิงติด

ตัวมา  ต้ังแตกําเนิด 

 2.  ทัศนคติที่เปนสภาพจิตใจที่มีอิทธิพลตอการคิด  และการกระทําของบุคคลเปนอัน

มาก 

 3.  ทัศนคติเปนสภาพจิตใจที่มีความถาวรพอสมควร  ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลแตละบุคคล

ตางก็ได รับประสบอการณและผานการเรียนรูมามากอยางไรก็ตาม  ทัศนคติก็อาจมีการ

เปล่ียนแปลงไดอันเนื่องมาจากอิทธิพลของส่ิงแวดลอมตาง ๆ 

 แหลงที่มาของทัศนคติ 

 ทัศนคตินั้นเปนส่ิงเกิดการเรียนรู  (Learning)  จากแหลงตาง ๆ ที่สําคัญ  ดังนี้ 

 1.  ประสบการณเฉพาะอยาง  (Specific  experiences)  เม่ือบุคคลมีประสบการณ

เฉพาะอยางตอส่ิงใดในทางที่ดีหรือไมดีจะทําใหเขาเกิดทัศนคติตอส่ิงนั้นไปตามทิศทางที่เคยมี

ประสบการณมากอน 

 2.  การติดตอส่ือสารกับบุคคลอ่ืน  (Communication)  การไดติดตอส่ือสารกับบุคคล

อ่ืนจะทําใหเกิดทัศนคติจากการรับรูขาวสารตาง ๆ จากผูอ่ืนได 

 3.  ส่ิงที่เปนแบบอยาง  (Models)  การเลียนแบบผูอ่ืน  ทําใหเกิดทัศนคติข้ึนไดโดยข้ัน

แรกเม่ือมีเหตุการณบางอยาง  บุคคลจะสังเกตวา  บุคคลอ่ืนปฏิบัติอยางไร  ข้ันตอไปบุคคลนั้นจะ

แปลความหมายของการปฏิบัตินั้นในรูปของทัศนคติ 

 4.  ความเกี่ยวของกับสถาบัน  (Institutional  Factors)  ทัศนคติหลายอยางของบุคคล  

เกิดข้ึนเนื่องจากความเกี่ยวของกับสถาบัน  เชน  ครอบครัว  โรงเรียน  หรือหนวยงาน  เปนตน 
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 เมื่อพิจารณาจากแหลงที่มาของทัศนคติ  ดังกลาวจะเห็นไดวาองคประกอบที่จะเปนตัว

เชื่อมโยงทําใหมนุษยเกิดทัศนคติตอส่ิงตาง ๆ  ก็คือการติดตอส่ือสาร  ทั้งนี้  เพราะไมวาทัศนคติจะ

เกิดจากประสบการณเฉพาะอยาง  การติดตอส่ือสารกับบุคคลอ่ืน  ส่ิงที่เปนแบบอยางหรือความ

เกี่ยวของกับสถาบัน  ก็มักจะมีการติดตอส่ือสารแทรกอยูเสมอจึงอาจกลาวไดวาการติดตอส่ือสาร

เปนกิจกรรมที่สําคัญอยางมาก  ที่มีผลทําใหบุคคลเกิดทัศนคติตอส่ิงตาง ๆ ข้ึนได 
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ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม 
 

 ความหมายของ  “พฤติกรรม”  (นิยะตา  ชุณหวงศ  และนินนาท  โอฬารวรวุฒิ,  2520  

: 18)  คือ  อากัปกริยาของคนเราที่แสดงออกบงถึงความชอบ  และไมชอบตอกิจกรรมบางอยาง  

ซึ่งสามารถสังเกตได 

 พฤติกรรมจึงเปนกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งบุคคลแสดงออกโดยผูอ่ืนอาจเห็นได  เชน  การเดิน  

การยิ้ม  หรือผูอ่ืน  อาจเห็นไดยากตองใชเคร่ืองมือชวย  เชน  การเตนของหัวใจ  พฤติกรรมอยางที่

บุคคลแสดงออกนั้นมีผลจากการเลือกปฏิกิริยาตอบสนองที่เห็นวาเหมาะสมที่สุดตามสถานการณ

นั้น ๆ 

 

 องคประกอบของพฤติกรรม  พฤติกรรมของบุคคลเกิดข้ึน  เพราะองคประกอบตอไปนี้ 

 1.  เปาประสงค 

 2.  มีความพรอม 

 3.  สถานการณ 

 4.  การแปลความหมาย 

 5.  การตอบสนอง 

 6.  ผลที่ได 

 7.  ปฏิกิริยาตอการไมสมหวัง 

 

 ประจวบ  อินออด  ไดใหขอสรุปเกี่ยวกับพลังที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมมนุษยไวดังนี้ 

 1.  มนุษยแตละคนมีแรงขับและพลังที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อ  ความอยูรอดและมั่นคง

แหงชีวิตอันเปนความจําเปนพื้นฐานของสัตวทั้งหลาย 

 2.  มนุษยแตละคน  เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมที่หลอหลอมรวมตัว  จึงมักจะตอง

ปฏิบัติไปตามครรลองของส่ิงแวดลอม  ซึ่งสอดประสานกับเปาหมายสวนตัว 

 3.  พลังของสังคมที่มีอิทธิพลมากที่สุด  ไดแก  ครอบครัว  เพื่อนบาน 

 4.  ความจําเปนเบ้ืองตนของชีวิตมนุษย  และประสบการณไดหลอหลอมใหเกิดเปน

รูปแบบของมนุษยแตละคน  ที่เรียกวา  บุคลิกภาพ 
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 5.  แมวามนุษยแตละคนจะมีบุคลิกภาพของตนเองก็ตาม  เมื่อมนุษยรวมกันอยูใน

กลุมเดียวกัน  มีผลประโยชนรวมกัน  ภายในส่ิงแวดลอมเชนเดียวกัน  ก็ยอมเกิดเปนบุคลิกภาพ

ของกลุมข้ึนไดซึ่งจะมีผลตอการแสดงออกของกลุมดวย 

 6.  มนุษยจะมีสัญลักษณในการส่ือความหมายที่เขา  มีตอโลกรวมตัวออกมา  ในรูป

ตาง ๆ ซึ่งสามารถส่ือไปถึงพลังภายในอิทธิพลตอพฤติกรรมนั้นได 

 การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

 แนนซี  ชวาทซี  (Nancy  E  Schwartry อางใน สุรีย  จันทรโมลี, 2526 : 49)  กลาวถึง

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนวา  มีความสัมพันธระหวางความรู  ทัศนคติ  และการปฏิบัติตัว

ในรูปแบบ  4  ประการ 

 1. ทัศนคติเปนตัวกลางที่ทําใหเกิดการเรียนรู  และการปฏิบัติ  ดังนั้น  ความรูมี

ความสัมพันธกับทัศนคติ  และมีผลตอการปฏิบัติ 

 2.  ความรู  และทัศนคติ  มีความสัมพันธกันทําใหเกิดการปฏิบัติตามมา 

 3. ความรู  และทัศนคติตางทําใหเกิดการปฏิบัติได  โดยที่ความรู  และทัศนคติไม

จําเปนตองมีความสัมพันธกัน 

 4.  ความรูมีผลตอการปฏิบัติทั้งทางตรงและทางออม 

 ความสัมพันธระหวางความรู  ทัศนคติ  และพฤติกรรม 

 ซิบาโต,  เอมบีเซน  และมาสลาซ  (Zimbado,  Eberson  and  Maslach,  1979  :  

49)  ไดสรุปวาทัศนคติตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งของคนเรา  จะเปนอยางไรข้ึนอยูกับความรูที่มีอยูของผูนั้น  

คือถาผูใด  มีความรูดีทัศนคตินั้น  ก็มักจะดีตามไปดวย  เม่ือมีทัศนคติดีแลวก็จะมีแนวโนมจะ

สงผลใหผูนั้นแสดงพฤติกรรมไปในทางท่ีดี  ดังนั้นความรู  ทัศนคติ  และการแสดงพฤติกรรมจึงมี

ความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 

 สมปราชญ  จอมราศ  (2516  :  55)  สนับสนุนแนวความคิดที่วา  ทัศนคติของคนเปน

ผลของความรูสึกทางใจที่กระตุนใหเกิดพฤติกรรม  เอนเอียงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง  จึงมี

ลักษณะเปนนามธรรม  ซึ่งมี  ผลสะทอนมาสูพฤติกรรมของคน  ฉะนั้นพฤติกรรมของมนุษยคือการ

แสดงออกซ่ึงทัศนคติที่ดีของเขา  ซึ่งสงผลมาจากประสบการณความรู  ความคิด  ความเช่ือ  และ

การเรียนรูอันรวมถึงภูมิหลังของบุคคลนี้  เมื่อภูมิหลังของแตละคนตางกัน  จึงทําใหการประพฤติ

ตอส่ิงเดียวกันในลักษณะที่แตกตางกัน 
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7.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 ผูวิจัยไดศึกษาคนควางานวิจัยที่ เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยเร่ืองการเปดรับส่ือ

ประชาสัมพันธของบริษัทกฎหมาย กับความเขาใจ และตัดสินใจใชบริการ : กรณีศึกษาบริษัท เด

ชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด โดยสรุปไดดังนี้ 

 สุขพร  มาฆะสกุลเจริญ  (2544)  ไดศึกษาประสิทธิผลของส่ือประชาสัมพันธของ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเซนต

จอหน  ที่มีตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับมหาบัณฑิต  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ

เปดรับขาวสารจากหนังสือพิมพมากที่สุด  ปายโฆษณา  และเพื่อนรวมงาน  รองลงมา 

 สิริพร  นอยกลาง  (2542)  ไดศึกษาการประเมินผลสื่อประชาสัมพันธของโครงการ

ชุมชนคัดแยกขยะของเทศบาล นครนนทบุรี  ศึกษาจากชุมชนบุญโตปารควิลล  พบวาส่ือที่เขาถึง

กลุมประชาชนมากที่สุดคือ  ส่ือประเภทแผนพับ  ใบปลิว  โปสเตอร  และรถประชาสัมพันธ

เคล่ือนที่ 

 วรรณา  ธนัชชัย  (2537)  ไดทําการศึกษาเร่ืองกลยุทธการใชส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ

การกอสรางโครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพฯ  แหงที่ 2  (สนามบินหนองงูเหา)  พบวา  ความ

แตกตางทางดาน  อาชีพ  และอายุ  กอใหเกิดความแตกตางทางดานความคิดเห็นเกี่ยวกับ

โครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  โดยที่กลุมที่มีอายุระหวาง  18-25  ป  และมี

อาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย  มีคะแนนความเห็นเกี่ยวกับโครงการมากกวากลุมอ่ืน  

ประเภทของส่ือประเภทจดหมายขาว/จุดสาร/ส่ิงพิมพ  ของทางราชการจะมีคะแนนความคิดเห็น

เกี่ยวกับโครงการมากกวากลุมตัวอยางที่เปดรับส่ือประเภทอ่ืน 

 สินี  จงจริยาธรรม (2543) ไดศึกษาประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธรถไฟฟา  บีทีเอส  

ตอความรู  ความคิดเห็นและการใชบริการรถไฟฟา  บีทีเอส  ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ  เปดรับขาวสารจากส่ือเฉพาะกิจประเภทส่ือแผนพับ  เอกสาร

เผยแพรและอินเตอรเน็ต  และความรูเกี่ยวกับรถไฟฟา  บีทีเอส  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ  มี

ความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับรถไฟฟา บีทีเอส  ในเชิงบวกตอส่ือประชาสัมพันธ ในระดับคาเฉลี่ยเทากับ  

3.61  สําหรับการใชบริการรถไฟฟา บีทีเอส พบวา  กลุมตัวอยางมีจุดมุงหมายเพื่อไปทําธุระ  และ

กลุมตัวอยางเคยแนะนําใหผูอ่ืนใชบริการรถไฟฟา บีทีเอส  โดยจะแนะนําใหเพื่อนใชบริการมาก

ที่สุด 
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 รวิวรรณ  สิเนหะสาร  (2541 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเร่ืองความพึงพอใจและทัศนคติที่มี

ตอการเปดรับขาวสารโครงการรณรงค  “ไทยชวยไทย  รวมใจประหยัดพลังงาน”  ของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา  อายุ  การศึกษา  อาชีพ  มีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน  จากบุคคลในครอบครัว  และบุคคลในที่ทํางาน 

 ศิริลักษณ  ศรัยปญโญทัย  (2540 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาประสิทธิผลของการใชส่ือ

ประชาสัมพันธในโครงการอะเมซ่ิงไทยแลนด  พบวา  การเปดรับส่ือประชาสัมพันธประเภท  ส่ือ

เฉพาะกิจ  ส่ือบุคคล  มีความสัมพันธกับทัศนคติ ของประชาชนตอโครงการอะเมซิ่งไทยแลนด 

 วันทนีย  ศิริสุข  (2539 : 168)  ไดศึกษาประสิทธิผลของส่ือประชาสัมพันธในโครงการ

สะสมไมล  รอยัล  ออรคิด  พลัส  ของบริษัทการบินไทย  จํากัด (มหาชน)  พบวาการเปดรับส่ือ

ประชาสัมพันธในโครงการสะสมไมล  รอยัล  ออรคิด  พลัส  มีความสัมพันธกับความคิดเห็นของ

สมาชิก  ตอประสิทธิผลของส่ือประชาสัมพันธในโครงการสะสมไมล  รอยัล  ออรคิด  พลัส 

 กุนนที  อนุรักติพันธุ  (2541)  ไดศึกษาประสิทธิผลของการใชส่ือเพื่อการ

ประชาสัมพันธของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ศึกษาเฉพาะกรณี  โครงการบันไดปลาโจน

ที่เข่ือนปากมูล  จังหวัดอุบลราชธานี  พบวา  ลักษณะทางดานประชากรศาสตรแตกตางกัน  จะมี

ทัศนคติตอโครงการบันไดปลาโจนแตกตางกัน  ปริมาณในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการไม

วาจะเปดรับมาก  หรือเปดรับนอย  ก็ไมกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติของกลุมตัวอยางที่มีตอ

โครงการบันไดปลาโจนซ่ึงสามารถอธิบายไดวา  ส่ิงเราภายใน  และภายนอก  มีความสําคัญใน

การโนมนาวใจทัดเทียมกัน  ส่ิงเราภายนอกในที่นี้หมายถึง  การย้ําการซํ้าจะนาสนใจมากกวา  ถา

มีการเสนอมากกวา  1  คร้ัง  แตถามีความถี่บอยคร้ังเกินไป  ผูรับสารอาจเกิดความเบ่ือหนาย  จน

ไมกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติ 

 พจนา  วาสิกรัตน  (2536)  ไดศึกษาเร่ืองประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธโครงการ

ธิงคเอิรธในการใหความรูและทัศนคติเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมแกนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนตนในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา  นักเรียนมีความรูเร่ืองการอนุรักษส่ิงแวดลอมเพิ่มข้ึน  แต

ทั ศ น 

คติไมเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนหลังจากการเผยแพร  สําหรับตัวแปรทางดานประชากรศาสตร  

และตัวแปรทางดานเศรษฐกิจและสังคม  มีความสัมพันธกับการเพ่ิมความรูเร่ืองการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม  ไดแก  ระดับชั้นเรียน  ฐานะทางเศรษฐกิจครอบครัว  และการเปนสมาชิกชมรม

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  สวนตัวแปรทางดานประชากรที่มีความสัมพันธกับ

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม  ไดแก  เพศ  สําหรับตัวแปรทางดาน
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 จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ซึ่งไดหยิบยกในสวนที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ  

และประสิทธิผลของส่ือประชาสัมพันธ  ของท้ังองคการ และโครงการตาง ๆ  มาประกอบหลาย

ตัวอยางดวยกัน  ซึ่งผลงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดกลาวในบทนี้จะไดนําไปประกอบการเก็บขอมูลและ

การวิเคราะหขอมูล  ในการทําวิจัยตอไป 

DPU



 
บทที่  3 

ระเบียบวิธวีจิัย 
 

 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง การเปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษัทกฎหมาย กับความเขาใจ 

และตัดสินใจใชบริการ : กรณีศึกษาบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด ผูวิจัยได

ศึกษาเปน  2  รูปแบบ  คือรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative  Research)  สวนของผูรับ

สาร  และรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research)  สวนของผูสงสาร 
 

รูปแบบการวจิัย 
 

 1.  การวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative  Research)  เปนรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ  

(Survey  Research)  วัดผลเพียงคร้ังเดียว  (One-Shot  Case  Study)  กับกลุมเปาหมายที่เคย

ใชบริการกับบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด 

 2.  การวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research)  เปนการวิจัยแบบเจาะลึก  (Depth  

interview)  โดยสัมภาษณผูบริหารระดับสูง  และฝายประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอร

เนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัดและบริษัทในเครือ 

 
ประชากรที่ศึกษา 
 

 ประชากรที่จะศึกษามี  2  กลุม  คือ 

 1.  ผูที่เคยใชบริการทางกฎหมายของบริษัท เดชา อินเตอรเนชั่นแนล ลอว ออฟฟต 

จํากัด 

 2.  ผูบริหารระดับสูงและฝายประชาสัมพนัธของ บริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว 

ออฟฟต จาํกดั  และบริษทัในเครือ 

 
จํานวนกลุมเปาหมาย 
 

 จากจํานวนผูที่เคยใชบริการของบริษัทกฎหมาย  เดชา อินเตอรเนช่ันแนล  ลอว   ออฟ

ฟต จํากัด  ในป พ.ศ. 2542-2543  จํานวนทั้งส้ิน  905  คน  นํามาหาขนาดกลุมตัวอยาง ที่นอย
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21 Ne
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 โดย n = จํานวนขนาดตัวอยาง 

  N = จํานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใชในการศึกษา 

  e = ความผิดพลาดที่ยอมรับได (เทากับ 0.05) 

 

377
)05.0(9051

905
2 =

+
=n แทนคา   

 

 จากการคํานวณขนาดตัวอยางตามสูตรของ  yamane  ไดกลุมเปาหมายในการศึกษา

คร้ังนี้เปนจํานวน  377  คน เพื่อปองกันความผิดพลาดจึงสุมเปน 400 คน 

 
วิธีการสุมตัวอยาง 
 

 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชวิธีการสุมตัวอยาง  ดังนี้ คือ 

1. ใชวิธีสุมแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  โดยผูวิจัยไดขอขอมูลจากฝายลูกคา

เพื่อนําที่อยูของกลุมเปาหมายมาจัดสงแบบสอบถามทางไปรษณีย  จํานวน  400 คน  โดยเลือก

เฉพาะลูกคาที่เคยใชบริการของบริษัทกฎหมาย  เดชา อินเตอรเนชั่นแนล ลอว ออฟฟต จํากัด 

ในชวงป พ.ศ. 2542 ถึงปจจุบัน 

 
ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการวิจัย 
 

 จากสมมติฐานของการวิจัยสามารถจําแนกตัวแปรที่ใชในการวิจัยไดดังนี้ 

สมมติฐานขอที่ 1  ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับการ

เปดรับส่ือประชาสัมพันธ 
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 ตัวแปรอิสระ  คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร (เพศ,อายุ,ระดับการศึกษา,อาชีพ

,รายได,ตําแหนง, ประวัติการใชบริการของบริษัท) 

 ตัวแปรตาม  คือ  การเปดรับส่ือประชาสัมพันธ 

 สมมติฐานขอที่  2  การเปดรับส่ือประชาสัมพันธมีความสัมพันธตอความเขาใจเนื้อหา

ของส่ือประชาสัมพันธ และการตัดสินใจใชบริการของกลุมเปาหมาย 

 ตัวแปรอิสระ  คือ  การเปดรับส่ือประชาสัมพันธ 

 ตัวแปรตาม  คือ  ความเขาใจในเนื้อหาของส่ือประชาสัมพันธ และการตัดสินใจใช

บริการของกลุมเปาหมาย 
 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 เค ร่ืองมือที่ ใช ในการเก็บขอมูลการศึกษาวิจัยในค ร้ังนี้    คือแบบสอบถาม  

(Questionnaire)  1  ชุด  มี  4  ตอน  ดังนี้ 

 ตอนที่  1  เปนคําถามปลายเปด  ถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได ตําแหนง และประวัติการใชบริการของ

บริษัท 

 ตอนที่  2  เปนคําถามปลายปด  (Closed – Ended  Question)  เกี่ยวกับการเปดรับ

ส่ือประชาสัมพันธประเภทตาง ๆ ความบอยคร้ังในการเปดรับขาว  ทั้งจากส่ือมวลชน  ส่ือเฉพาะกิจ  

และส่ือบุคคล   

 ตอนที่ 3  เปนคําถามปลายปด  (Closed – Ended  Question)  เกี่ยวกับความเขาใจ

ในเนื้อหาของส่ือประชาสัมพันธที่เผยแพร 

 ตอนที่  4  เปนคําถามปลายปด  (Closed – Ended  Question) เกี่ยวกับการตัดสินใจ

ใชบริการของกลุมเปาหมาย 

 

 สําหรับการวัดคาตัวแปรและการใหคะแนนคําตอบของขอคําถามในแบบสอบถาม 

ผูวิจัยทําการวัดคาและใหคะแนนคําตอบจากแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 

 ตอนที่ 1  ขอมูลทางประชากรศาสตร (เพศ อาย ุระดับการศึกษา  อาชพี รายได 

ตําแหนง และประวัติการใชบริการของบริษัท) วัดเปนรอยละ 

ตอนที่ 2  การเปดรับส่ือประชาสัมพนัธประเภทตาง ๆ ความบอยคร้ังในการเปดรับขาว  

ทั้งจากส่ือมวลชน  ส่ือเฉพาะกิจ  และส่ือบุคคล วัดเปนรอยละ 
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ตอนที่ 3  ความเขาใจในเนื้อหาของสื่อประชาสัมพนัธที่เผยแพร  มีเกณฑการให

คะแนนในแตละขอคําถามดังนี ้

-  เลือกตอบ ให  1 คะแนน 

-  ไมเลือกตอบ  ให  0 คะแนน 

ตอนที่ 4  การตัดสินใจใชบริการของกลุมเปาหมาย มีเกณฑการใหคะแนนในแตละขอ

คําถามดังนี ้

-  มากที่สุด ให  5 คะแนน 

-  มาก  ให  4 คะแนน 

-  ปานกลาง ให  3 คะแนน 

-  นอย  ให  2 คะแนน 

-  นอยที่สุด  ให  1 คะแนน 

 และมีเกณฑความหมายของคาเฉลี่ยดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 -  1.80 หมายถึง เปนสาเหตุในการตัดสินใจใชบริการนอยที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 -  2.60 หมายถึง เปนสาเหตุในการตัดสินใจใชบริการนอย 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 -  3.40 หมายถึง เปนสาเหตุในการตัดสินใจใชบริการปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 -  4.20 หมายถึง เปนสาเหตุในการตัดสินใจใชบริการมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 -  5.00 หมายถึง เปนสาเหตุในการตัดสินใจใชบริการมากที่สุด 
 
การทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อถือไดของเครื่องมือ 
 

 1.  การทดสอบความเที่ยงตรง  (Validity)  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิ  

ไดแก  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  อาจารยผูเชี่ยวชาญทางดานระเบียบวิธีวิจัย  เปนผูพิจารณา

ตรวจสอบในดานความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  (Content  Validity)  การใชภาษา  และความ

เที่ยงตรงทางดานโครงสราง  (Construct  Validity)  เพื่อใหไดแบบสอบถามที่สามารถใหคําตอบ

ตอการวิจัยคร้ังนี้ได 

 2.  การทดสอบความเช่ือถือได  (Reliability)  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม  30  ชุดไป

ทดสอบกอน  (Pre-Test)  แลวนํามาหาคาความเช่ือถือไดของแบบสอบถาม  โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์

แบบอัลฟา  (Alpha-Coefficient)  ของ  Cronbach  ดังนี้ 
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 โดยที่ n   =  จํานวนขอคําถามในแบบสอบถาม 

  Vi   =  คาแปรปรวนของคะแนนรวมแตละขอ 

  Vt   =  คาแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งหมดของผูตอบแตละคน 

 ผลการคํานวณไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในตอนที่ 2 = 0.7935    และตอน

ที่ 4 = 0.8895 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังกลุมเปาหมายเพื่อขอความ

รวมมือใหตอบแบบสอบถามจํานวน  400  ชุด  โดยสงแสตมปตอบกลับภายในเวลา  10 วัน 

 
สถิติที่ใชในการวิจัย 
 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 

 1.  การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณา  (Descriptive  Statistics)  โดยการแจกแจง

ความถี่  (Frequency  Distribution) , ตารางแบบรอยละ  (Percentage) , คาเฉลี่ยเลขคณิต  

(Mean)  และสวนเบ่ียงเบนมาตราฐาน  (Standard  Deviation)  การเปดรับส่ือประชาสัมพันธ

ความเขาใจในเนื้อหาของส่ือประชาสัมพันธ และการตัดสินใจใชบริการของกลุมเปาหมาย 

 2.  การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน  (Inferential  Statistics) เปนการใชสถิติ

วิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน ซึ่งประกอบดวย  t-test  การวิเคราะหความแปรปรวน  (One-way  

ANOVA) การทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีเชฟเฟ (Scheffe) และการวิเคราะหสหสัมพันธ

ของเพียรสัน (Pearson Correlation) 
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ภาพท่ี 2   
ผังกรอบแนวคิด  

 

 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 
ลักษณะทางประชากรศาสตร 

เพศ 

อายุ 

ระดับการศึกษา 

อาชีพ 

รายได 

ตําแหนง 

ประวัติการใชบริการของบริษัท 

การเปดรับส่ือประชาสัมพันธของ

บริษัท เดชา อินเตอรเนชั่นแนล  

ลอว ออฟฟต จํากัด 

- ความเขาใจในเนื้อหาของส่ือประชาสัมพันธ 

- การตัดสินใจเลือกใชบริการกับบริษัท เดชา 

 อินเตอรเนชั่นแนล ลอว ออฟฟต จํากัด 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
การวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research) 
 

 มีรูปแบบการวิจัยแบบเจาะลึก  (Depth  interview)  หนวยงานประชาสัมพันธ  การ

สัมภาษณเจาะลึกโดยไมไดมีการกําหนดโครงสรางของขอมูลที่ตองการเก็บไวแนนอนตายตัว 

(สุชาติ  ประสิทธิรัฐสินธุ, 2536 : 202) ซึ่งบางครั้งอาจเรียกวิธีการนี้วา  การสัมภาษณแนวลึก  เปน

การสัมภาษณโดยไมใชแบบสอบถามที่แนนอน แตจะมีแนวคําถามไวเปนแนวทางสําหรับการ

สนทนาและตองอาศัยความสามารถพิเศษของผูสัมภาษณในการซักถามติดตามรายละเอียด

เพื่อใหไดขอมูลที่ตองการ  พยายามใหการสนทนาครอบคลุมในทุกประเด็นที่ผูวิจัยกําหนดไวกอน

แลว  ถึงแมวาผูใหสัมภาษณใหขอมูลรายละเอียดตาง ๆ  นอกเหนือจากที่สนใจแลว  ก็ตองเปด

โอกาสใหผูสัมภาษณกลาวถึงส่ิงตาง ๆ อยางเปนธรรมชาติและราบร่ืน  จากนั้นจึงตัดทอนในเร่ืองที่

นอกประเด็นออกภายหลัง ซึ่งตองใชขอวินิจฉัยที่ดีของผูวิจัยดวย 
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 คําถามที่ใชในการสัมภาษณ 

1. ชื่อ ……………………………สกุล ………………………อายุ ……………เพศ ……………. 

2. ประวัติการศึกษา ……………………………………………………………………………….. 

3. ตําแหนงงานปจจุบัน …………………………………………………………………………… 

4. วัตถุประสงคหลักของการประชาสัมพันธ 
5. กระบวนการประชาสัมพันธ 
6. หลักการใชส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ 
7. เกณฑการกําหนดเนื้อหาในส่ือประชาสัมพันธ DPU



 
บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 
การวิจยัเร่ือง การเปดรับส่ือประชาสัมพนัธของบริษทักฎหมาย กบัความเขาใจ และ

ตัดสินใจใชบริการ : กรณีศึกษาบริษทั เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกดั เปนทั้งการ

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช

แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ เปนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจยั

ทําการประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS จากนั้นทําการสรุปผลการวิจยั นาํเสนอ

ผลการวิจยัในรูปของตารางที่และการบรรยายประกอบ โดยเรียงลําดับผลการวิจยัดังนี ้

 ตอนที่ 1  คําถามเกีย่วกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

 ตอนที่ 2  การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับส่ือประชาสัมพันธ ของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ัน

แนล ลอว ออฟฟต จาํกัด 

 ตอนที่ 3  ความเขาใจในรายละเอียดดานขอมูลขาวสาร เกี่ยวกบัการประชาสัมพันธ

ของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกดั จากส่ือประเภทตาง ๆ 

 ตอนที่ 4  การตัดสินใจใชบริการกับบริษทั เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกัด 

 ตอนที่ 5  การทดสอบสมมุติฐาน 

 ตอนที่ 6  ผลการสัมภาษณเจาะลึกผูบริหารระดับสูงและฝายประชาสัมพันธของ บริษทั 

เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกัด  และบริษทัในเครือ 
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ตอนท่ี 1  คําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

 

 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลที่เปนขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของ

กลุมตัวอยาง ไดแก เพศ  อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ตําแหนง และ ประวัติการใช

บริการของบริษัท โดยนําเสนอขอมูลเปนจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง แสดงดังตารางที่ 1-

4  

 
เพศ 
 

ตารางที ่1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จาํแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 

หญิง 

220 

180 

55.0 

45.0 

รวม 400 100.0 

 

 จากตารางที่ 1 แสดงถึงผูใชบริการที่เปนกลุมตัวอยาง จาํนวน 400 คน จาํแนกตามเพศ 

พบวา เปนชายมากกวาหญิง โดยเปนชาย จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 55.0 และอีก 180 คน 

คิดเปนรอยละ 45.0 เปนหญิง 
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อายุ 
 

ตารางที ่2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จาํแนกตามอายุ 

 

อาย ุ จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวา 31 ป 

31 - 40  ป 

41 - 50  ป 

มากกวา 50 ป 

54 

202 

114 

30 

13.5 

50.5 

28.5 

7.5 

รวม 400 100.0 

 

 จากตารางที่ 2 แสดงถึงผูใชบริการที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน จําแนกตาม

อายุ พบวา ผูใชบริการคร่ึงหนึ่งมีอายุ 31-40 ป จํานวน 202 คน คิดเปนรอยละ 50.5 รองลงมาคือ 

มีอายุ 41 – 50 ป จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 28.5  มีอายุตํ่ากวา 31 ป จํานวน 54 คน คิดเปน

รอยละ 13.5 และ มีอายุมากกวา 50 ป จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 7.5 ตามลําดับ 

 
การศึกษา 
 

ตารางที ่ 3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จาํแนกตามการศึกษา 

 

การศึกษา จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 102 25.5 

ปริญญาตรี 262 65.5 

สูงกวาปริญญาตรี 36 9.0 

รวม 400 100.0 

 

 จากตารางที่ 3 แสดงถึงผูใชบริการที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน จําแนกตาม

การศึกษา พบวา ผูใชบริการสวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 262 คน คิดเปน
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อาชีพ 
 

ตารางที ่4 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จาํแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จํานวน รอยละ 

ขาราชการ 58 14.5 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 34 8.5 

พนักงานบริษทั 122 30.5 

ประกอบธุรกิจสวนตัว 138 34.0 

อ่ืน ๆ 48 12.0 

รวม 400 100.0 

 

 จากตารางที่  4 แสดงถึงผูใชบริการที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน จําแนกตาม

อาชีพ พบวา ผูใชบริการที่มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว มีจํานวนมากที่สุด คือ 138 คน คิดเปน

รอยละ 34.0 รองลงมาคือมีอาชีพเปนพนักงานบริษัท จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 30.5  เปน

ขาราชการ จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 14.5  มีอาชีพ อ่ืน ๆ (แมบาน ผูที่เกษียณอายุราชการ 

นักแสดง และคาขาย) จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.0 และเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 

34 คน คิดเปนรอยละ 8.5 ตามลําดับ 
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รายไดตอเดือน 
 

ตารางที ่5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จาํแนกตามรายไดตอเดือน 

 

รายไดตอเดือน จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวา 20,001 บาท 128 37.6 

20,001 – 30,000 บาท 52 15.3 

30,001 – 40,000 บาท 50 14.7 

40,001 – 50,000 บาท 38 11.2 

50,001 – 60,000 บาท  18 5.3 

มากกวา 60,000 บาท 54 15.9 

รวม 340 100.0 

 

 จากตารางที่ 5 แสดงถึงผูใชบริการที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน จําแนกตาม

รายไดตอเดือน โดยมีผูที่เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายไดตอเดือน จํานวน 340 คน พบวา ผูใชบริการ

ที่มีรายไดตํ่ากวา 20,001 บาท ตอเดือน มีจํานวนมากที่สุด คือ 128 คน คิดเปนรอยละ 37.6 

รองลงมาคือมีรายไดมากกวา 60,000 บาท ตอเดือน จํานวน  54 คน คิดเปนรอยละ 15.9  มีรายได 

20,001 – 30,000 บาท ตอเดือน จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 15.3 ตามลําดับ  ในขณะที่

ผูใชบริการที่มีรายได 50,001 – 60,000 บาท ตอเดือน มีจํานวนนอยที่สุดคือ 18 คน คิดเปนรอยละ 

5.3 

 
ตําแหนงงาน 
 

ตารางที ่6 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จาํแนกตามตําแหนงงาน 

 

ตําแหนงงาน จํานวน รอยละ 

เจาของกิจการ 48 19.7 

ผูบริหาร 38 15.6 

ผูปฏิบัติงาน / ลูกจาง 158 64.8 
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รวม 244 100.0 

 จากตารางที่ 6 แสดงถึงผูใชบริการที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน จําแนกตาม

ตําแหนงงาน โดยมีผูที่เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงงาน จํานวน 244 คน พบวา ผูใชบริการสวน

ใหญเปนปฏิบัติงาน / ลูกจาง จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 64.8 รองลงมาคือ เปนเจาของ

กิจการ จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 19.7 และเปนผูบริหาร จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 15.6 

ตามลําดับ 

 
ประวัติการใชบริการ 
 

ตารางที ่7 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จาํแนกตามประวติัการใชบริการ 

 

ประวัติการใชบริการ จํานวน รอยละ 

เคยใชบริการในอดีต (กอน พ.ศ.2542) 126 31.5 

เคยใชบริการในปจจุบนั (พ.ศ.2542-พ.ศ.2544) 240 60.0 

เคยใชบริการทั้งในอดีตและปจจุบัน 34 8.5 

รวม 400 100.0 

 

 จากตารางที่ 7 แสดงถึงผูใชบริการที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน จําแนกตาม

ประวัติการใชบริการ พบวา ผูใชบริการสวนใหญเคยใชบริการในปจจุบัน (พ.ศ.2542-พ.ศ.2544) 

จํานวน 240 คน คิดเปนรอยละ 60.0 รองลงมาคือ เคยใชบริการในอดีต (กอน พ.ศ.2542) จํานวน 

126 คน คิดเปนรอยละ 31.5  และ เคยใชบริการทั้งในอดีตและปจจุบัน จํานวน 34 คน คิดเปนรอย

ละ 8.5 ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 2  การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับส่ือประชาสัมพันธ ของบริษทั เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว 

ออฟฟต จาํกดั 

 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับส่ือประชาสัมพันธ 

ของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด จากส่ือ 3 ประเภทคือ 1) ส่ือมวลชน  2) 

ส่ือเฉพาะกิจ  และ 3) ส่ือบุคคล ทําการนําเสนอขอมูลเปนจํานวน และรอยละ แสดงดังตารางที่ 8-

10 

 

ตารางที ่8 จํานวน และรอยละ ของการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับส่ือประชาสัมพันธ ของบริษทั  

เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกัด จากส่ือมวลชน 

 

ส่ือมวลชน บอยครั้ง บางครั้งบางคราว นาน ๆ คร้ัง ไมเคย รวม 

โทรทัศน 4 (1.0) 10 (2.5) 48 (12.0) 338 (84.5) 400 (100.0) 

วิทยุ 4 (1.0) 46 (11.5) 26 (6.5) 324 (81.0) 400 (100.0) 

หนังสือพิมพ 2 (0.5) 20 (5.0) 82 (20.5) 296 (74.0) 400 (100.0) 

นิตยสาร - 24 (6.0) 86 (21.5) 290 (72.5) 400 (100.0) 

 

จากตารางที่ 8 พบวา ผูใชบริการที่เปนกลุมตัวอยางเปดรับขาวสารเกี่ยวกับส่ือ

ประชาสัมพันธ ของบริษัท เดชา อินเตอรเนชั่นแนล ลอว ออฟฟต จํากัด จากส่ือมวลชน ประเภท

นิตยสาร มากที่สุดเปนอันดับ 1 โดยมีผูที่ไมเคยเปดรับขาวสารจากนิตยสารจํานวนตํ่าสุดคือ 290 

คน คิดเปนรอยละ 72.5 รองลงมาในอันดับ 2 คือวิทยุ โดยมีผูที่ไมเคยเปดรับขาวสารจากวิทยุ 

จํานวน 324 คน คิดเปนรอยละ 81.0 มีผูเปดรับบอยคร้ัง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.00 และ

เปดรับบางคร้ังบางคราวถึง จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.5 อันดับ 3 คือ หนังสือพิมพ โดยมีผู

ที่ไมเคยเปดรับขาวสารจากหนังสือพิมพ จํานวน 296 คน คิดเปนรอยละ 74.0 ถึงแมวาจะมีจํานวน

ผูที่ไมเคยเปดรับขาวสารจากส่ือหนังสือพิมพนี้นอยกวาส่ือวิทยุ แตมีจํานวนผูที่เปดรับบอยคร้ังและ

เปดรับบางคร้ังบางคราวนอยกวา คือ มีจํานวน 2 คน (รอยละ 0.5) และ จํานวน 20 คน (รอยละ 

5.0) ตามลําดับ  และอันดับ 4 คือ โทรทัศน  โดยมีผูที่ไมเคยเปดรับขาวสารจากโทรทัศน จํานวน 

338 คน คิดเปนรอยละ 84.5 ตามลําดับ 
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ตารางที ่9 จํานวน และรอยละ ของการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับส่ือประชาสัมพันธ ของบริษทั  

เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกัด จากส่ือเฉพาะกิจ 

 

ส่ือเฉพาะกิจ บอยครั้ง บางครั้งบางคราว นาน ๆ คร้ัง ไมเคย รวม 

แผนพับ - 18 (4.5) 34 (8.5) 348 (87.0) 400 (100.0) 

ใบปลิว - 8 (2.0) 60 (15.0) 332 (83.0) 400 (100.0) 

ปายโฆษณา 136 (34.0) 96 (24.0) 32 (8.0) 136 (34.0) 400 (100.0) 

วีดีทัศน - - - 400 (100.0) 400 (100.0) 

อินเตอรเน็ต 12 (3.0) 32 (8.0) 34 (8.5) 322 (80.5) 400 (100.0) 

โทรศัพทตอบรับ

อัตโนมัติ 

- - 2 (0.5) 398 (99.5) 400 (100.0) 

เคเบิ้ลทีวี - 2 (0.5) 46 (11.5) 352 (88.0) 400 (100.0) 

 

จากตารางที่ 9 พบวา ผูใชบริการที่เปนกลุมตัวอยางเปดรับขาวสารเกี่ยวกับส่ือ

ประชาสัมพันธ ของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด จากส่ือเฉพาะกิจ ประเภท

ปายโฆษณา มากที่สุดเปนอันดับ 1  โดยมีผูที่ไมเคยเปดรับขาวสารจากปายโฆษณา จํานวน 136 

คน คิดเปนรอยละ 34.0 รองลงมาในอันดับ 2 คือ อินเตอรเน็ต โดยมีผูที่ไมเคยเปดรับขาวสารจาก

อินเตอรเน็ต จํานวน 322 คน คิดเปนรอยละ 80.5 อันดับ 3 ใบปลิว โดยมีผูที่ไมเคยเปดรับขาวสาร

จากใบปลิว จํานวน 332 คน คิดเปนรอยละ 83.0 และอันดับ 4 แผนพับ โดยมีผูที่ไมเคยเปดรับ

ขาวสารจากแผนพับ จํานวน 348 คน คิดเปนรอยละ 87.0 ตามลําดับ  สําหรับส่ือโฆษณาประเภท

วีดีทัศน พบวาเปนส่ือที่ผูใชบริการ ไมเคยเปดรับเลย 
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ตารางที ่10 จํานวน และรอยละ ของการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับส่ือประชาสัมพันธ ของบริษทั  

เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกัด จากส่ือบุคคล 

 

ส่ือบุคคล บอยครั้ง บางครั้งบางคราว นาน ๆ คร้ัง ไมเคย รวม 

บุคคลในครอบครัว 8 (2.0) 10 (2.5) 14 (3.5) 368 (92.0) 400 (100.0) 

เพื่อนรวมงาน 18 (4.5) 28 (7.0) 18 (4.5) 336 (84.0) 400 (100.0) 

บุคคลท่ีเคยใชบริการ 22 (5.5) 60 (15.0) 52 (13.0) 266 (66.5) 400 (100.0) 

บุคคลอื่น ๆ 6 (1.5) 28 (7.0) 38 (9.5) 328 (82.0) 400 (100.0) 

 

 จากตารางที่ 10 พบวา ผูใชบริการที่เปนกลุมตัวอยางเปดรับขาวสารเกี่ยวกับส่ือ

ประชาสัมพันธ ของบริษัท เดชา อินเตอรเนชั่นแนล ลอว ออฟฟต จํากัด จากส่ือบุคคล ประเภท

บุคคลที่เคยใชบริการมากที่สุด เปนอันดับ 1 โดยมีผูที่ไมเคยเปดรับขาวสารจากบุคคลที่เคยใช

บริการ จํานวน 266 คน คิดเปนรอยละ 66.5 รองลงมาในอันดับ 2 คือเพื่อนรวมงาน โดยมีผูที่ไม

เคยเปดรับขาวสารจากเพื่อนรวมงาน จํานวน 336 คน คิดเปนรอยละ 84.0 และมีผูที่เปดรับ

บอยคร้ังถึง 18 คน คิดเปนรอยละ 4.5  อันดับ 3 คือ บุคคลอ่ืน ๆ  โดยมีผูที่ไมเคยเปดรับขาวสาร

จากบุคคลอ่ืน ๆ จํานวน 328 คน คิดเปนรอยละ 82.0 ถึงแมวาจะมีจํานวนผูที่ไมเคยเปดรับ

ขาวสารจากส่ือบุคคลอ่ืน ๆ นี้นอยกวาส่ือเพื่อนรวมงาน แตมีจํานวนผูที่เปดรับบอยครั้งนอยกวา 

คือ มีจํานวน 6 คน (รอยละ 1.5) และอันดับ 4 คือ บุคคลในครอบครัว  ตามลําดับ โดยมีผูที่ไมเคย

เปดรับขาวสารจากบุคคลในครอบครัว จํานวน 368 คน คิดเปนรอยละ 92.0  
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ตอนท่ี 3  ความเขาใจในรายละเอียดดานขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการประชาสัมพันธของบริษัท  

เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกัด จากส่ือประเภทตาง ๆ 

 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความเขาใจในรายละเอียดดานขอมูลขาวสาร 

เกี่ยวกับการประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนชั่นแนล ลอว ออฟฟต จํากัด จากส่ือ

ประเภทตาง ๆ จากส่ือ 3 ประเภทคือ 1) ส่ือมวลชน  2) ส่ือเฉพาะกิจ  และ 3) ส่ือบุคคล ทําการ

นําเสนอขอมูลเปนจํานวน และรอยละ แสดงดังตารางที่ 11-13 
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ตารางที ่11 จํานวน และรอยละ ของความเขาใจในรายละเอียดดานขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการ

ประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากดั จาก

ส่ือมวลชน 

 
รายละเอียด โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร รวม 

1. ผลงานของบริษัท 10(9.8) 24(23.4) 34(33.3) 34(33.3) 102(100.0) 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับการใหบริการ 18(12.3) 30(20.5) 42(28.8) 56(38.4) 146(100.0) 

3. แนวการดําเนินงานของบริษัท 10(20.8) 12(25.0) 14(29.2) 12(25.0) 48(100.0) 

4. วิธีสืบคน 6(15.0) 4(10.0) 14(35.0) 16(40.0) 40(100.0) 

5. ประวัติและท่ีมาของบริษัท 8(33.3) - 6(25.0) 10(41.7) 24(100.0) 

6. ขอมูลการใหบริการ 52(16.9) 66(21.4) 90(29.2) 100(32.5) 308(100.0) 

7. คุณสมบัติบุคลากรของบริษัท 50(21.7) 56(24.3) 56(24.3) 68(29.7) 230(100.0) 

8. รายชื่อลูกคาของบริษัท 8(40.0) - 4(20.0) 8(40.0) 20(100.0) 

9. ตัวอยางคดี 6(7.0) 14(16.3) 32(37.2) 34(39.5) 86(100.0) 

10. คาใชจายในการใชบริการ 38(41.3) 6(6.5) 24(26.1) 24(26.1) 92(100.0) 

11. สถานที่ติดตอสอบถาม 56(17.9) 76(24.2) 88(28.0) 94(29.9) 314(100.0) 

12. สถานที่ต้ังของบริษัท 10(8.1) 18(14.5) 42(33.9) 54(43.5) 124(100.0) 

13. แผนที่เสนทางการเดินทาง 6(6.1) 14(14.3) 38(38.8) 40(40.8) 98(100.0) 

14. ความสะดวกสบายในการเดินทาง 6(7.7) 14(17.9) 28(35.9) 30(38.5) 78(100.0) 

15. ความสะดวกของที่จอดรถ 4(5.3) 10(13.2) 34(44.7) 28(36.8) 76(100.0) 

16. ระยะเวลาในการเดินทาง 10(18.6) 14(25.9) 16(29.6) 14(25.9) 54(100.0) 

17. ประเภทของลูกหน้ี 42(30.9) 50(36.8) 28(20.5) 16(11.8) 136(100.0) 

18. ระยะเวลาในการเรงรัดหนี้สิน 42(37.5) 36(32.1) 20(17.9) 14(12.5) 112(100.0) 

19. กระบวนการเรงรัดหนี้สิน 42(45.7) 36(39.1) 8(8.7) 6(6.5) 92(100.0) 

20. เทคนิคในการติดตอลูกคา 44(50.0) 38(43.2) 2(2.3) 4(4.5) 88(100.0) 

รวม 468 

(20.6) 

518(22.8

) 

620 

(27.3) 

662 

(29.3) 

2,268 

(100.0) 

* กลุมตัวอยางสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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 จากตารางท่ี 11 พบวา ผูใชบริการมีความเขาใจในรายละเอียดดานขอมูลขาวสาร 

เกี่ยวกับการประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด จากส่ือมวลชน 

ในเร่ือง “สถานที่ติดตอสอบถาม” จํานวน 314 คะแนน มากท่ีสุดเปนอันดับ 1 รองลงมาคือเร่ือง  

”ขอมูลการใหบริการ” จํานวน 308 คะแนน และเร่ือง “คุณสมบัติบุคลากรของบริษัท” จํานวน 230 

คะแนน สําหรับเร่ือง ”ประวัติและที่มาของบริษัท” พบวาเปนเร่ืองที่ผูใชบริการมีความเขาใจใน

รายละเอียดดานขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล 

ลอว ออฟฟต จํากัด ที่ไดรับจากส่ือมวลชนนอยที่สุด จํานวน 24 คะแนน 

 เมื่อพิจารณาในประเภทของส่ือมวลชน พบวา ส่ือมวลชนประเภทนิตยสาร เปนส่ือที่

ผูใชบริการมีเขาใจในรายละเอียดดานขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการประชาสัมพันธของบริษัท เดชา 

อินเตอรเนชั่นแนล ลอว ออฟฟต จํากัด มากที่สุด (รอยละ 29.3) รองลงมาคือ หนังสือพิมพ (รอย

ละ 27.3) วิทยุ (รอยละ 22.8) และโทรทัศน (รอยละ 20.6) ตามลําดับ 
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ตารางที ่12 จํานวน   และรอยละ ของความเขาใจในรายละเอียดดานขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ

ประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนลลอวออฟฟต จาํกดัจากส่ือเฉพาะ

กิจ 

 

รายละเอียด 
แผน

พับ 

ใบปลิ

ว 

ปาย

โฆษณา 

วีดี

ทัศน 

อินเตอร 

เน็ต 

โทรศัพทตอบ

รับอัตโนมัติ 

เคเบ้ิล 

ทีวี 

รวม 

1. ผลงานของบริษัท 24 

(20.7) 

6 

(5.2) 

8 

(6.9) 

4 

(3.4) 

70 

(60.4) 

- 4 

(3.4) 

116 

(100.0) 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับการ
ใหบริการ 

32 

(13.2) 

28 

(11.6) 

92 

(38.2) 

4 

(1.7) 

70 

(28.9) 

- 16 

(6.6) 

242 

(100.0) 

3. แนวการดําเนินงานของ
บริษัท 

6 

(6.7) 

4 

(4.4) 

8 

(8.9) 

4 

(4.4) 

66 

(73.3) 

- 2 

(2.3) 

90 

(100.0) 

4. วิธีสืบคน 10 

(10.9) 

6 

(5.6) 

4 

(4.3) 

4 

(4.3) 

68 

(73.9) 

- - 92 

(100.0) 

5. ประวัติและท่ีมาของบริษัท 12 

(12.0) 

4 

(4.0) 

4 

(4.0) 

4 

(4.0) 

76 

(76.0) 

- - 100 

(100.0) 

6. ขอมูลการใหบริการ 34 

(8.5) 

62 

(15.5) 

210 

(52.5) 

4 

(1.0) 

76 

(19.0) 

- 14 

(3.5) 

400 

(100.0) 

7. คุณสมบัติบุคลากรของ
บริษัท 

16 

(9.9) 

62 

(38.3) 

6 

(3.7) 

4 

(2.5) 

70 

(43.1) 

- 4 

(2.5) 

162 

(100.0) 

8. รายชื่อลูกคาของบริษัท 2 

(2.7) 

- - 4 

(5.4) 

68 

(91.9) 

- - 74 

(100.0) 

9. ตัวอยางคดี 26 

(21.7) 

2 

(1.7) 

16 

(13.3) 

4 

(3.3) 

72 

(60.0) 

- - 120 

(100.0) 

10. คาใชจายในการใช
บริการ 

18 

(16.4) 

- 34 

(30.9) 

4 

(3.6) 

54 

(49.1) 

- - 110 

(100.0) 

11. สถานที่ติดตอสอบถาม 36 

(8.2) 

60 

(13.7) 

248 

(56.6) 

4 

(0.9) 

76 

(17.4) 

- 14 

(3.2) 

438 

(100.0) 

12. สถานที่ต้ังของบริษัท 34 

(14.7) 

10 

(4.3) 

112 

(48.3) 

4 

(1.7) 

70 

(30.1) 

- 2 

(0.9) 

232 

(100.0) 

13. แผนที่เสนทางการ
เดินทาง 

22 

(13.9) 

10 

(6.3) 

62 

(39.3) 

4 

(2.5) 

60 

(38.0) 

- - 158 

(100.0) 
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ตารางที ่12 (ตอ) 

 
รายละเอียด แผน

พับ 

ใบปลิ

ว 

ปาย

โฆษณา 

วีดี

ทัศน 

อินเตอร 

เน็ต 

โทรศัพทตอบ

รับอัตโนมัติ 

เคเบ้ิล 

ทีวี 

รวม 

14. ความสะดวกสบายใน
การเดินทาง 

14 

(11.1) 

4 

(3.2) 

42 

(33.3) 

4 

(3.2) 

60 

(47.6) 

2 

(1.6) 

- 126 

(100.0) 

15. ความสะดวกของที่จอด
รถ 

14 

(12.8) 

4 

(3.6) 

24 

(21.8) 

4 

(3.6) 

62 

(56.4) 

2 

(1.8) 

- 110 

(100.0) 

16. ระยะเวลาในการเดินทาง 4 

(4.4) 

2 

(2.2) 

18 

(20.0) 

4 

(4.4) 

62 

(69.0) 

- - 90 

(100.0) 

17. ประเภทของลูกหน้ี 10 

(10.2) 

10(10

.2) 

6 

(6.1) 

4 

(4.1) 

68 

(69.4) 

- - 98 

(100.0) 

18. ระยะเวลาในการเรงรัด
หนี้สิน 

10 

(10.2) 

2 

(2.0) 

12 

(12.2) 

4 

(4.1) 

70 

(71.5) 

- - 98 

(100.0) 

19. กระบวนการเรงรัดหนี้สิน 6 

(7.1) 

2 

(2.4) 

6 

(7.1) 

4 

(4.8) 

66 

(78.6) 

- - 84 

(100.0) 

20. เทคนิคในการติดตอ
ลูกคา 

- 2 

(2.7) 

2 

(2.7) 

4 

(5.4) 

66 

(89.2) 

- - 74 

(100.0) 

รวม 330 

(10.9) 

280 

(9.3) 

914 

(30.3) 

80 

(2.7) 

1,350 

(44.8) 

4 

(0.1) 

56 

(1.9) 

3,014 

(100.0) 

* กลุมตัวอยางสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 

 จากตารางท่ี 12 พบวา ผูใชบริการมีความเขาใจในรายละเอียดดานขอมูลขาวสาร 

เกี่ยวกับการประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด จากส่ือเฉพาะ

กิจ ในเร่ือง “สถานที่ติดตอสอบถาม” มากที่สุดเปนอันดับ 1 จํานวน 438 คะแนน รองลงมาคือเร่ือง 

“ขอมูลการใหบริการ” จํานวน 400 คะแนน และเร่ือง “รายละเอียดเกี่ยวกับการใหบริการ” จํานวน 

242 คะแนน สําหรับเร่ือง ”รายช่ือลูกคาของบริษัท” และเร่ือง “เทคนิคในการติดตอลูกคา” พบวา

เปนเร่ืองที่ผูใชบริการมีความเขาใจในรายละเอียดดานขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ

ของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด ที่ไดรับจากส่ือเฉพาะกิจนอยที่สุด จํานวน

เทากัน คือกลุมละ 74 คะแนน 
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 เมื่อพิจารณาในประเภทของส่ือเฉพาะกิจ พบวา ส่ือเฉพาะกิจประเภทอินเตอรเน็ต เปน

ส่ือที่ผูใชบริการมีเขาใจในรายละเอียดดานขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการประชาสัมพันธของบริษัท เด

ชา อินเตอรเนชั่นแนล ลอว ออฟฟต จํากัด มากที่สุด (รอยละ 44.8) รองลงมาคือ ปายโฆษณา 

(รอยละ 30.3) แผนพับ (รอยละ 10.9) และ ใบปลิว (รอยละ 9.3) ตามลําดับ สําหรับส่ือเฉพาะกิจ 

ประเภท วีดีทัศน  เคเบ้ิลทีวี และโทรศัพทตอบรับอัตโนมัติ  พบวาเปนส่ือเฉพาะกิจที่ผูใชบริการมี

เขาใจในรายละเอียดดานขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ัน

แนล ลอว ออฟฟต จํากัดในจํานวนนอย คือมีเพียงรอยละ 2.7 รอยละ 1.9 และ รอยละ 0.1 

ตามลําดับเทานั้น DPU
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ตารางที ่13 จํานวน และรอยละ ของความเขาใจในรายละเอียดดานขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการ

ประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากดั จากส่ือ

บุคคล 

 

รายละเอียด 
บุคคลใน

ครอบครัว 

ผูบังคับบั

ญชา 

เพื่อน

รวมงาน 

บุคคลท่ีเคย

ใชบริการ 

รวม 

1. ผลงานของบริษัท 18(9.4) 16(8.3) 48(25.0) 110(57.3) 192(100.0) 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับการใหบริการ 8(7.3) 10(9.1) 32(29.1) 60(54.5) 110(100.0) 

3. แนวการดําเนินงานของบริษัท 6(11.1) 10(18.5) 6(11.1) 32(59.3) 54(100.0) 

4. วิธีสืบคน 8(11.4) 12(17.2) 14(20.0) 36(51.4) 70(100.0) 

5. ประวัติและท่ีมาของบริษัท 2(8.3) 10(41.7) 2(8.3) 10(41.7) 24(100.0) 

6. ขอมูลการใหบริการ 8(5.6) 12(8.5) 34(23.9) 88(62.0) 142(100.0) 

7. คุณสมบัติบุคลากรของบริษัท 4(4.3) 10(10.9) 18(19.6) 60(65.2) 92(100.0) 

8. รายชื่อลูกคาของบริษัท 8(18.2) 8(18.2) 8(18.2) 20(45.4) 44(100.0) 

9. ตัวอยางคดี 18(14.5) 10(8.1) 24(19.4) 72(58.1) 124(100.0) 

10. คาใชจายในการใชบริการ 10(6.2) 10(6.2) 30(18.5) 112(69.1) 162(100.0) 

11. สถานที่ติดตอสอบถาม 22(12.0) 16(8.7) 36(19.6) 110(59.7) 184(100.0) 

12. สถานที่ต้ังของบริษัท 16(11.4) 12(8.6) 34(24.3) 78(55.7) 140(100.0) 

13. แผนที่เสนทางการเดินทาง 10(11.4) 10(11.4) 24(27.2) 44(50.0) 88(100.0) 

14. ความสะดวกสบายในการเดินทาง 6(11.1) 8(14.8) 12(22.2) 28(51.9) 54(100.0) 

15. ความสะดวกของที่จอดรถ 2(4.3) 8(17.4) 14(30.4) 22(47.9) 46(100.0) 

16. ระยะเวลาในการเดินทาง 2(7.1) 6(21.4) 6(21.4) 14(50.1) 28(100.0) 

17. ประเภทของลูกหน้ี 4(6.9) 10(17.2) 14(24.1) 30(51.8) 58(100.0) 

18. ระยะเวลาในการเรงรัดหนี้สิน 4(4.8) 8(9.8) 20(24.4) 50(61.0) 82(100.0) 

19. กระบวนการเรงรัดหนี้สิน 2(5.2) 6(15.8) 8(21.1) 22(57.9) 38(100.0) 

20. เทคนิคในการติดตอลูกคา 2(3.4) 6(10.4) 8(13.8) 42(72.4) 58(100.0) 

รวม 160 

(8.9) 

198 

(11.1) 

392 

(21.9) 

1,040 

(58.1) 

1,790 

(10.0) 

* กลุมตัวอยางสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

DPU
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 จากตารางท่ี 13 พบวา ผูใชบริการมีความเขาใจในรายละเอียดดานขอมูลขาวสาร 

เกี่ยวกับการประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด จากส่ือบุคคล 

ในเร่ือง ”ผลงานของบริษัท” มากที่สุดเปนอันดับ 1 จํานวน 192 คะแนน รองลงมาคือเร่ือง “สถานที่

ติดตอสอบถาม” จํานวน 184 คน และเร่ือง “คาใชจายในการใชบริการ” จํานวน 162 คะแนน 

สําหรับเร่ือง ”ประวัติและที่มาของบริษัท” พบวาเปนเร่ืองที่ผูใชบริการมีความเขาใจในรายละเอียด

ดานขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนชั่นแนล ลอว ออฟฟต 

จํากัด ที่ไดรับจากส่ือบุคคลนอยที่สุด จํานวน 24 คะแนน 

 เมื่อพิจารณาในประเภทของสื่อบุคคล พบวา ส่ือบุคคลประเภทบุคคลที่เคยใชบริการ 

เปนส่ือที่ผูใชบริการมีเขาใจในรายละเอียดดานขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการประชาสัมพันธของ

บริษัท เดชา อินเตอรเนชั่นแนล ลอว ออฟฟต จํากัด มากที่สุด (รอยละ 58.1) รองลงมาคือ เพื่อน

รวมงาน (รอยละ 21.9) ผูบังคับบัญชา (รอยละ 11.1) และบุคคลในครอบครัว (รอยละ 8.9) 

ตามลําดับ 
DPU
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ตอนท่ี 4  การตัดสินใจใชบริการกับบริษทั เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด 

 

ตารางที ่14  จํานวน และรอยละ ในการตัดสินใจใชบริการกับบริษทั เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว 

ออฟฟต จาํกดั 

 

รายละเอียด 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

รวม 

1. สถานที่ติดตอสอบถาม 164 

(41.0) 

168 

(42.0) 

64 

(16.0) 

- 4 

 (1.0) 

400 

(100.0) 

2. สถานที่ต้ังของบริษัท 104 

(26.0) 

148 

(37.0) 

122 

(30.5) 

14  

(3.5) 

12 

 (3.0) 

400 

(100.0) 

3. ผลงานของบริษัท 56 

(14.0) 

190 

(47.5) 

146 

(36.5) 

6  

(1.5) 

2  

(0.5) 

400 

(100.0) 

4. รายชื่อลูกคาของบริษัท 54 

(13.5) 

220 

(55.0) 

110 

(27.5) 

8  

(2.0) 

8 

 (2.0) 

400 

(100.0) 

5. รายละเอียดเกี่ยวกับการใหบริการ 48 

(12.0) 

204 

(51.0) 

138 

(34.5) 

8  

(2.0) 

2  

(0.5) 

400 

(100.0) 

6. คุณสมบัติบุคลากรของบริษัท 48 

(12.0) 

218 

(54.5) 

112 

(28.0) 

18  

(4.5) 

4 

 (1.0) 

400 

(100.0) 

7. แนวการดําเนินงานของบริษัท 28 

(7.0) 

214 

(53.5) 

142 

(35.5) 

12  

(3.0) 

4  

(1.0) 

400 

(100.0) 

8. ตัวอยางคดี 48 

(12.0) 

190 

(47.5) 

136 

(34.0) 

16  

(4.0) 

10 

 (2.5) 

400 

(100.0) 

9. ประวัติและท่ีมาของบริษัท 38 

(9.5) 

176 

(44.0) 

172 

(43.0) 

10  

(2.5) 

4  

(1.0) 

400 

(100.0) 

10. กระบวนการเรงรัดหนี้สิน 64 

(16.0) 

156 

(39.0) 

128 

(32.0) 

46  

(11.5) 

6 

 (1.5) 

400 

(100.0) 

11. ขอมูลการใหบริการ 40 

(10.0) 

178 

(44.5) 

152 

(38.0) 

20  

(5.0) 

10 

(2.5) 

400 

(100.0) 

12. เทคนิคในการติดตอลูกคา 72 

(18.0) 

142 

(35.5) 

126 

(31.5) 

50  

(12.5) 

10 

 (2.5) 

400 

(100.0) 

13. แผนที่เสนทางการเดินทาง 80 

(20.0) 

144 

(36.0) 

102 

(25.5) 

42  

(10.5) 

32 

 (8.0) 

400 

(100.0) 
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ตารางที ่14 (ตอ) 

 

รายละเอียด 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

รวม 

14. ประเภทของลูกหน้ี 36 

(9.0) 

200 

(50.0) 

110 

(27.5) 

36  

(9.0) 

18 

 (4.5) 

400 

(100.0) 

15. คาใชจายในการใชบริการ 40 

(10.0) 

144 

(36.0) 

190 

(47.5) 

24  

(6.0) 

2 

 (0.5) 

400 

(100.0) 

16. วิธีสืบคน 22 

(5.5) 

160 

(40.0) 

178 

(44.5) 

32 

 (8.0) 

8  

(2.0) 

400 

(100.0) 

17. ระยะเวลาในการเรงรัดหนี้สิน 32 

(8.0) 

152 

(38.0) 

170 

(42.5) 

32  

(8.0) 

14 

 (3.5) 

400 

(100.0) 

18. ความสะดวกสบายในการเดินทาง 42 

(10.5) 

120 

(30.0) 

160 

(40.0) 

36  

(9.0) 

42 

(10.5) 

400 

(100.0) 

19. ระยะเวลาในการเดินทาง 16 

(4.0) 

124 

(31.0) 

210 

(52.5) 

28  

(7.0) 

22 

 (5.5) 

400 

(100.0) 

20. ความสะดวกของที่จอดรถ 18 

(4.5) 

108 

(27.0) 

186 

(46.5) 

62  

(15.5) 

26 

 (6.5) 

400 

(100.0) 

 

 จากตารางที่ 14 พบวา เร่ือง “สถานที่ติดตอสอบถาม” เปนเร่ืองที่มีผูใชบริการให

ความสําคัญเปนอันดับ 1 โดยมีผูใชบริการใหความสําคัญในระดับมากที่สุด จํานวน 164 คน คิด

เปนรอยละ 41.0 รองลงมาคือในอันดับ 2 คือ เร่ือง “สถานที่ต้ังของบริษัท” โดยมีผูใชบริการให

ความสําคัญในระดับมากที่สุด จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26.0  อันดับ 3 คือ เร่ือง “ประวัติ

และผลงานดีนาเช่ือถือ” โดยมีผูใชบริการใหความสําคัญในระดับมากที่สุด จํานวน 56 คน คิดเปน

รอยละ 14.0 และ อันดับ 4 เร่ือง “รายช่ือลูกคาที่เคยใชบริการ นาเชื่อถือ” โดยมีผูใชบริการให

ความสําคัญในระดับมากที่สุด จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.5 ตามลําดับ  

สําหรับเร่ือง “ระยะเวลาในการเดินทาง” และเร่ือง ” ความสะดวกของที่จอดรถ” พบวา

เปนเร่ืองที่ผูใชบริการใหความสําคัญนอยที่สุด โดยมีผูใชบริการใหความสําคัญในระดับมากที่สุด 

เพียง 16 และ 18 คน (รอยละ 4.0 และ 4.5) เทานั้น 
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ตอนท่ี 5  การทดสอบสมมุติฐาน 

 

 สมมติฐานการวิจัยในคร้ังนีม้ี 2 ขอดวยกนัคือ 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือ

ประชาสัมพันธ 

2. การเปดรับส่ือประชาสัมพันธมีความสัมพันธตอความเขาใจเนื้อหาของส่ือ
ประชาสัมพันธ และการตัดสินใจใชบริการของกลุมเปาหมาย 

 

การทดสอบสมมุติฐานขอที่ 1  ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับการ

เปดรับส่ือประชาสัมพนัธ 

 เนื่องจากลักษณะทางประชากรประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชพี รายได  

ตําแหนง และประวัติการใชบริการ สมมติฐานขอที่ 1 นี้ จึงประกอบดวย 7 สมมติฐานยอยคือ 

1.1 ผูใชบริการที่มเีพศแตกตางกนั มกีารเปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษทั เดชา 

อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกัด แตกตางกนั 

1.2 ผูใชบริการที่มอีายุแตกตางกนั มกีารเปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษัท เดชา 

อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกัด แตกตางกนั 

1.3 ผูใชบริการที่มรีะดับการศึกษาแตกตางกนั มกีารเปดรับส่ือประชาสัมพันธของ

บริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด แตกตางกนั 

1.4 ผูใชบริการที่มอีาชีพแตกตางกัน มกีารเปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษัท เดชา 

อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกัด แตกตางกนั 

1.5 ผูใชบริการที่มรีายไดแตกตางกัน มกีารเปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษัท เดชา 

อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกัด แตกตางกนั 

1.6 ผูใชบริการที่มตํีาแหนงแตกตางกนั มีการเปดรับส่ือประชาสัมพนัธของบริษัท เดชา 

อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกัด แตกตางกนั 

1.7 ผูใชบริการที่มปีระวัติการใชบริการแตกตางกัน มกีารเปดรับส่ือประชาสัมพันธของ

บริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด แตกตางกนั 
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การทดสอบสมมุติฐานขอที่ 1.1 ผูใชบริการที่มีเพศแตกตางกนั มีการเปดรับส่ือประชาสัมพนัธ

บริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด แตกตางกนั 

ของ

 H0 : μ1 = μ2 

 H1 : μ1 ≠ μ2 
 
ตารางที ่15 การทดสอบความคาเฉลี่ยของการเปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษทั เดชา อินเตอร

เนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกัด จําแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวน คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

t  Ratio Significant 

ชาย 

หญิง 

220 

180 

0.31 

0.34 

0.24 

0.25 

-1.158 0.248 

รวม 400 0.32 0.24   

 

 จากตารางที่ 15 พบวา ผูใชบริการที่มีเพศแตกตางกนั มกีารเปดรับส่ือประชาสัมพันธ

ของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกดั ไมแตกตางกัน 

 

DPU



 63 

การทดสอบสมมุติฐานขอที่ 1.2 ผูใชบริการที่มีอายุแตกตางกนั มีการเปดรับส่ือประชาสัมพนัธ

บริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด แตกตางกนั 

ของ

 H0 : μ1 = μ2 = μ3 = μ4 

 H1 : มีคาเฉลี่ยอยางนอย 2 คาที่แตกตางกนั 

 

ตารางที ่16 การทดสอบความคาเฉลี่ยของการเปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษทั เดชา อินเตอร

เนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกัด จําแนกตามอายุ 

 

อาย ุ จํานวน คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

F  Ratio Significant 

ตํ่ากวา 31 ป 54 0.36 0.28 0.589 0.623 

31 - 40  ป 202 0.33 0.25   

41 - 50  ป 114 0.31 0.22   

มากกวา 50 ป 30 0.30 0.20   

รวม 400 0.32 0.24   

 

 จากตารางที่ 16 พบวา ผูใชบริการที่มีอายแุตกตางกนั มกีารเปดรับส่ือประชาสัมพันธ

ของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกดั ไมแตกตางกัน 

 

DPU



 64 

การทดสอบสมมุติฐานขอที่ 1.3 ผูใชบริการที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มกีารเปดรับส่ือ

ประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากดั แตกตางกนั 

 H0 : μ1 = μ2 = μ3  

 H1 : มีคาเฉลี่ยอยางนอย 2 คาที่แตกตางกนั 

 

ตารางที ่17 การทดสอบความคาเฉลี่ยของการเปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษทั เดชา อินเตอร

เนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกัด จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จํานวน คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

F  Ratio Significant 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 102 0.31 0.22 0.348 0.706 

ปริญญาตรี 262 0.33 0.24   

สูงกวาปริญญาตรี 36 0.32 0.32   

รวม 400 0.32 0.24   

 

 จากตารางที่ 17 พบวา ผูใชบริการที่มีระดับการศึกษาแตกตางกนั มีการเปดรับส่ือ

ประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากดั ไมแตกตางกัน 

 

DPU



 65 

การทดสอบสมมุติฐานขอที่ 1.4 ผูใชบริการที่มีอาชพีแตกตางกนั มีการเปดรับส่ือประชาสัมพันธ

ของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกดั แตกตางกนั 



 H0 : μ1 = μ2 = μ3 = μ4 = μ5 

 H1 : มีคาเฉลี่ยอยางนอย 2 คาที่แตกตางกนั 

 

ตารางที ่18 การทดสอบความคาเฉลี่ยของการเปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษทั เดชา อินเตอร

เนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกัด จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จํานวน คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

F  Ratio Significant 

ขาราชการ 58 0.35 0.26 1.630 0.166 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 34 0.29 0.18   

พนักงานบริษทั 122 0.36 0.30   

ประกอบธุรกิจสวนตัว 138 0.29 0.19   

อ่ืน ๆ 48 0.31 0.24   

รวม 400 0.32 0.24   

 

 จากตารางที่ 18 พบวา ผูใชบริการที่มีอาชพีแตกตางกัน มีการเปดรับส่ือประชาสัมพนัธ

ของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกดั ไมแตกตางกัน 
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การทดสอบสมมุติฐานขอที่ 1.5 ผูใชบริการที่มีรายไดแตกตางกนั มีการเปดรับส่ือประชาสัมพันธ

ของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกดั แตกตางกนั 



 H0 : μ1 = μ2 = μ3 = μ4 = μ5 = μ6 

 H1 : มีคาเฉลี่ยอยางนอย 2 คาที่แตกตางกนั 

 

ตารางที ่19 การทดสอบความคาเฉลี่ยของการเปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษทั เดชา อินเตอร

เนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกัด จําแนกตามรายได 

 

รายได จํานวน คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

F  Ratio Significant 

ตํ่ากวา 20,001 บาท 128 0.32 0.25 2.159 0.050* 

20,001 – 30,000 บาท 52 0.31 0.24   

30,001 – 40,000 บาท 50 0.25 0.12   

40,001 – 50,000 บาท 38 0.39 0.28   

50,001 – 60,000 บาท  18 0.34 0.19   

มากกวา 60,000 บาท 54 0.27 0.18   

รวม 340 0.31 0.22   
* มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 

 จากตารางที่ 19 พบวา ผูใชบริการที่มีรายไดแตกตางกัน มีการเปดรับส่ือ

ประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ .05  

เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ย พบวา ผูใชบริการที่มีรายได 40,001 – 50,000 บาท จะมีการ

เปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด มากที่สุด 

( =0.39) รองลงมาคือ ผูใชบริการที่มีรายได 50,001 – 60,000 บาท ( =0.34) และ 

ผูใชบริการที่มีรายได ตํ่ากวา 20,001 บาท ( =0.32) ตามลําดับ  ในขณะที่ผูที่มีรายไดมากกวา 

60,000 บาท จะมีการเปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต 

จํากัด นอยที่สุด ( =0.27) 

x x
x

x
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 เพื่อใหทราบความแตกตางระหวางคาเฉลีย่ของการเปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษัท 

เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกัด ของกลุมตัวอยาง จาํแนกตามรายได เปนรายคู จึงทาํ

การทดสอบดวยวธิีของเชฟเฟ แสดงดังตารางที ่20 

 

ตารางที ่20 การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยของการเปดรับส่ือประชาสัมพนัธของบริษทั เดชา อินเตอร

เนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกัด ของกลุมตัวอยาง จาํแนกตามรายได เปนรายคู โดย

วิธีของเชฟเฟ 

 
 ตํ่ากวา 

20,001  

20,001– 

30,000 

30,001–

40,000 

40,001–

50,000 

50,001–

60,000 รายได 

มากกวา 

60,000 

x  0.32 0.31 0.25 0.39 0.34 0.27 

ตํ่ากวา 20,001 บาท 0.32 - 0.01 0.07 0.07 0.02 0.05 

20,001 – 30,000 บาท 0.31 - - 0.04 0.08 0.03 0.03 

30,001 – 40,000 บาท 0.25 - - - 0.14* 0.09 0.02 

40,001 – 50,000 บาท 0.39 - - - - 0.05 0.12* 

50,001 – 60,000 บาท  0.34 - - - - - 0.07 

มากกวา 60,000 บาท 0.27 - - - - - - 

 

 จากตารางที่ 20 พบวา ผูใชบริการที่มีรายได 40,001 – 50,000 บาท ตอเดือน มีการ

เปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด มากกวา 

ผูใชบริการที่มีรายได 30,001 – 40,000 บาท ตอเดือน  รวมทั้งผูใชบริการที่มีรายได 40,001 – 

50,000 บาท ตอเดือน มีการเปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนชั่นแนล ลอว 

ออฟฟต จํากัด มากกวา ผูใชบริการที่มีรายไดมากกวา 60,000บาท ตอเดือน  สวนคูอ่ืน ๆ พบวามี

การเปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนชั่นแนล ลอว ออฟฟต จํากัด ไมแตกตาง

กัน 
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การทดสอบสมมุติฐานขอที่ 1.6 ผูใชบริการที่มีตําแหนงแตกตางกนั มกีารเปดรับส่ือประชาสัมพั

ของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกดั แตกตางกนั 

นธ

 H0 : μ1 = μ2 = μ3  

 H1 : มีคาเฉลี่ยอยางนอย 2 คาที่แตกตางกนั 

 

ตารางที ่21 การทดสอบความคาเฉลี่ยของการเปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษทั เดชา อินเตอร

เนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกัด จําแนกตามตําแหนง 

 

ตําแหนง จํานวน คาเฉลี่

ย 

คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

F  Ratio Significant 

เจาของกิจการ 48 0.22 0.13 6.058 0.003** 

ผูบริหาร 38 0.40 0.34   

ผูปฏิบัติงาน / ลูกจาง 158 0.35 0.26   

รวม 244 0.33 0.26   
** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

 

 จากตารางที่ 21 พบวา ผูใชบริการที่มีตําแหนงแตกตางกัน มีการเปดรับส่ือ

ประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ .01  

เมื่อพิจารณาจากคาเฉล่ีย พบวา ผูใชบริการที่ เปนผูบริหาร จะมีการเปดรับส่ือ

ประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด มากที่สุด ( =0.40) 

รองลงมาคือ ผูใชบริการที่เปนผูปฏิบัติงาน / ลูกจาง ( =0.35) และผูใชบริการที่เปนเจาของ

กิจการ ( =0.22) ตามลําดับ 

x
x

x
 เพื่อใหทราบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของการเปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษัท 

เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามตําแหนง เปนรายคู จึง

ทําการทดสอบดวยวิธีของเชฟเฟ แสดงดังตารางที่ 22 
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ตารางที ่22 การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยของการเปดรับส่ือประชาสัมพนัธของบริษทั เดชา อินเตอร

เนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกัด ของกลุมตัวอยาง จาํแนกตามตําแหนง เปนรายคู 

โดยวิธีของเชฟเฟ 

 

 เจาของกิจการ ผูบริหาร 
ตําแหนง 

ผูปฏิบัติงาน / ลูกจาง 

x  0.22 0.40 0.35 

เจาของกิจการ 0.22 - 0.18* 0.13* 

ผูบริหาร 0.40 - - 0.05 

ผูปฏิบัติงาน / ลูกจาง 0.35 - - - 

 

 จากตารางที่ 22 พบวา ผูใชบริการที่เปนเจาของกิจการ มีการเปดรับส่ือประชาสัมพันธ

ของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด นอยกวาผูใชบริการที่เปนผูบริการ และ

ผูปฏิบัติงาน / ลูกจาง  แตผูใชบริการที่เปนผูบริหารมีการเปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษัท เดชา 

อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด ไมแตกตางจากผูใชบริการที่เปนผูปฏิบัติงาน / ลูกจาง 
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การทดสอบสมมุติฐานขอที่ 1.7 ผูใชบริการที่มีประวัติการใชบริการแตกตางกนั มีการเปดรับส่ือ

ประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากดั แตกตางกนั 

 H0 : μ1 = μ2 = μ3  

 H1 : มีคาเฉลี่ยอยางนอย 2 คาที่แตกตางกนั 

 

ตารางที ่23 การทดสอบความคาเฉลี่ยของการเปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษทั เดชา อินเตอร

เนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกัด จําแนกตามประวัติการใชบริการ 

 

ประวัติการใชบริการ จํานวน คาเฉลี่

ย 

คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

F  Ratio Significant 

เคยใชบริการในอดีต (กอน 

พ.ศ.2542) 

126 0.28 0.21 17.776 0.000** 

เคยใชบริการในปจจุบนั 

(พ.ศ.2542-พ.ศ.2544) 

240 0.31 0.21   

เคยใชบริการทั้งในอดีตและ

ปจจุบัน 

34 0.55 0.42   

รวม 400 0.32 0.24   
** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

 

 จากตารางที่ 23 พบวา ผูใชบริการที่มีประวัติการใชบริการแตกตางกัน มีการเปดรับส่ือ

ประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ .01  

เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ย พบวา ผูใชบริการที่เคยใชบริการทั้งในอดีตและปจจุบัน จะมี

การเปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนชั่นแนล ลอว ออฟฟต จํากัด มากที่สุด 

( =0.55) รองลงมาคือ ผูใชบริการที่เคยใชบริการในปจจุบัน (พ.ศ.2542-พ.ศ.2544) ( =0.31) 

และผูใชบริการที่เคยใชบริการในอดีต (กอน พ.ศ.2542) ( =0.28) ตามลําดับ 

x x
x

 เพื่อใหทราบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของการเปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษัท 

เดชา อินเตอรเนชั่นแนล ลอว ออฟฟต จํากัด ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประวัติการใชบริการ 

เปนรายคู จึงทําการทดสอบดวยวิธีของเชฟเฟ แสดงดังตารางที่ 24 
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ตารางที ่24 การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยของการเปดรับส่ือประชาสัมพนัธของบริษทั เดชา อินเตอร

เนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกัด ของกลุมตัวอยาง จาํแนกตามประวัติการใชบริการ 

เปนรายคู โดยวิธีของเชฟเฟ 

 

 เคยใชบริการ

ในอดีต 

เคยใชบริการ

ในปจจุบนั ประวัติการใชบริการ 

เคยใชบริการทั้งใน

อดีตและปจจุบัน 

x  0.28 0.31 0.55 

เคยใชบริการในอดีต (กอน 

พ.ศ.2542) 

0.28 - 0.03 0.27* 

เคยใชบริการในปจจุบนั 

(พ.ศ.2542-พ.ศ.2544) 

0.31 - - 0.24* 

เคยใชบริการทั้งในอดีตและ

ปจจุบัน 

0.55 - - - 

 

 จากตารางที่ 24 พบวา ผูใชบริการที่เคยใชบริการทั้งในอดีตและปจจุบัน มีการเปดรับ

ส่ือประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนชั่นแนล ลอว ออฟฟต จํากัด มากกวาผูใชบริการที่

เคยใชบริการในอดีต (กอน พ.ศ.2542) รวมทั้งผูใชบริการที่เคยใชบริการทั้งในอดีตและปจจุบัน มี

การเปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด มากกวา

ผูใชบริการที่เคยใชบริการในปจจุบัน (พ.ศ.2542-พ.ศ.2544) 

 แตผูใชบริการที่ผูใชบริการที่เคยใชบริการในอดีต (กอน พ.ศ.2542) มีการเปดรับส่ือ

ประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด ไมแตกตางจากผูใชบริการ

ที่เคยใชบริการในปจจุบัน (พ.ศ.2542-พ.ศ.2544) 
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การทดสอบสมมุติฐานขอที่ 2 การเปดรับส่ือประชาสัมพันธมีความสัมพันธตอความเขาใจเนื้อหา

ของส่ือประชาสัมพันธ และการตัดสินใจใชบริการของกลุมเปาหมาย 

 

ตารางที ่25 การทดสอบความสัมพนัธระหวางการเปดรับส่ือประชาสัมพันธ ความเขาใจเนื้อหา

ของส่ือประชาสัมพันธ และการตัดสินใจใชบริการของกลุมเปาหมาย 

 

 การเปดรับส่ือ

ประชาสัมพันธ 

ความเขาใจเนือ้หา

ของส่ือประชาสัมพันธ 

การตัดสินใจใชบริการ

ของกลุมเปาหมาย 

การเปดรับส่ือ

ประชาสัมพันธ 

- r = 0.594** 

(Sig = 0.000) 

r = -0.097 

(Sig = 0.052) 

ความเขาใจเนือ้หา

ของส่ือประชาสัมพันธ 

- - r = 0.002 

(Sig = 0.965) 

การตัดสินใจใชบริการ

ของกลุมเปาหมาย 

- - - 

** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

 

 จากตารางที่ 25 พบวา การเปดรับส่ือประชาสัมพันธ มีความสัมพันธกับความเขาใจ

เนื้อหาของส่ือประชาสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเมื่อพิจารณาจากคา r = 

0.594 ซึ่งมีคาเปนบวก แสดงวา หากผูใชบริการมีการเปดรับส่ือประชาสัมพันธมาก ก็จะสงผลใหมี

ความเขาใจเนื้อหาของสื่อประชาสัมพันธ มากข้ึนนั่นเอง  สําหรับคูอ่ืน ๆ พบวาไมมีความสัมพันธ

กัน 

DPU



 73 

ตอนท่ี 6  ผลการสัมภาษณเจาะลึกผูบริหารระดับสูงและฝายประชาสัมพันธของ บริษัท เดชา 

อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกัด  และบริษัทในเครือ 

 

 ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลโดยใชการสัมภาษณประธานกรรมการบริษัท เดชา อินเตอร

เนช่ันแนล ลอวออฟฟต จํากัด  และผูบริหารฝายการประชาสัมพันธ  4  สาขา  คือ สํานักงานถนน

รามอินทรา  สํานักงานถนนรัชดาภิเษก  สํานักงานถนนนเรศ  แขวงสี่พระยา  กทม.  และสาขา

จังหวัดนครราชสีมา  โดยกําหนดกรอบคําถาม  4  ขอดังนี้ 

1. วัตถุประสงคหลักการของการประชาสัมพันธ 
2. กระบวนการประชาสัมพันธ 
3. หลักการใชส่ือ  เพื่อการประชาสัมพันธ 

4. เกณฑกําหนดเนื้อหาในส่ือประชาสัมพันธ 
 

ผลการสัมภาษณประธานกรรมการบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอวออฟฟต   

คุณเดชา  กิตติวิทยานันท (8 มกราคม 2545 เวลา 13.30-15.00 น.) 

1. วัตถุประสงคหลักการประชาสัมพันธ 
- เพื่อเผยแพรความรูทางวิชาการและขาวสารโดยทั่วไปใหประชาชนไดรับทราบ 

- เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดใชความรูทางกฎหมายแกปญหาในชีวิตประจําวัน 

- เพื่อประชาสัมพันธบริษัทโดยทางออม 

2. กระบวนการประชาสัมพันธ 
- ศึกษาหาขอมูล เพื่อนําขอมูลสวนตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนในการวางแผนดวย

วิธีการอยางเปนทางการและไมเปนทางการ 

- วางแผนการประชาสัมพันธเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองตามทิศทาง

ที่เหมาะสม 

- การสื่อสาร ทําการเผยแพรผานส่ือตาง ๆ โดยมีการผลิตงานประชาสัมพันธตาง ๆ 

เชน วิทยุA.M. คล่ืน 1053 ทุกวันอาทิตย เวลา 10.00 – 12.00 น. รายการทนาย

คลายทุกข  วิทยุ F.M. คล่ืน 94 ทุกวันจันทร เวลา 13.30 – 14.00 น. วันละ  30  

นาที  รายการคล่ืนขาวดีกับอัญชลี  ไพรีรัก  ส่ือโทรทัศน  ชอง  ITV  รายการแก

เกมกลโกง และสถานีโทรทัศน UBC ทาง Internet ใบปลิว  แผนพับ  ปาย

โฆษณา  หนังสือพิมพรายวันขาวสด  มติชน  IMAGE  ส่ือบุคคล  โฆษณาดวย
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3. หลักการเลือกใชส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ 
3.1 พิจารณาเลือกใชงานคุณสมบัติและประเภทของส่ือดังนี้ 
- ความรวดเร็วตอการรับสาร 

- ความคงทนถาวร 

- เนื้อที่และเวลา 

- การมีสวนรวมของผูรับสาร 

- มีลักษณะที่ยืดหยุน 

- สามารถเปดรับการเผยแพรเปนไปอยางสะดวกเต็มที่ ไมจํากัดเนื้อที่และชวงเวลา 

3.2 พิจารณาเลือกใชส่ือตามวัตถุประสงคของการประชาสัมพันธ 
3.3 พิจารณาเลือกใชส่ือตามกลุมเปาหมาย 

3.4 พิจารณาเลือกใชส่ือตามสถานการณส่ิงแวดลอมประกอบคือ โครงสรางของ

สังคมและกลุมอาชีพ  สภาพเศรษฐกิจ  สภาพทางการเมือง 

4. เกณฑการกําหนดเนื้อหาในส่ือประชาสัมพันธ 
4.1 เนื้อหาจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงค 
4.2 เนื้อหาจะตองสอดคลองครอบคลุมและอยูในขอบเขตของส่ือ 

4.3 เนื้อสามารถใชกับส่ือไดหลายประเภท 

4.4 เนื้อหาจะตองสรางสรรค 
4.5 เนื้อหาจะตองกระตุนใหเกิดความสนใจ รวมทั้งติดตามและตอกยํ้าอยางตอเนื่อง 

4.6 เนื้อหาจะตองมีจุดเดน  ดึงดูด  และมีพลัง 

4.7 การใชภาษาที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

 

ผลการสัมภาษณผูจัดการสาขาถนนรามอินทรา  กทม. 

คุณรัศมี  อรรคนิจกาลกูร (10 มกราคม 2545 เวลา 10.00-11.00 น.) 

1. วัตถุประสงคหลัการประชาสัมพันธ 
1.1 ใหขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจใชบริการกับบริษัท 

1.2 เพื่อสรางความมั่นใจ 

2. กระบวนการประชาสัมพันธ 
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2.1 วางแผนโดยจัดทําแผนระยะส้ันและระยะยาว 

2.2 ผลิตส่ือที่ใชในการประชาสัมพันธ 
2.3 ประเมินผล 

3. กลยุทธการเลือกใชส่ือประชาสัมพันธ 
3.1 ใหสอดคลองกับสํานักงานสาขาอ่ืน ๆ 

3.2 กลุมเปาหมายเปนตัวกําหนด 

4. เกณฑการกําหนดเนื้อหาในส่ือประชาสัมพันธ 
4.1 ส่ือส่ิงพิมพ 
- แผนพับ 

- คัทเอาท 

4.2 ส่ือสนับสนุน รายการที่จัดตามส่ือตาง ๆที่ใหบริการแกปญหาใหเปลาโดยไมคิด

คาบริการ เปนการประชาสัมพันธบริษัทโดยทางออม 

 

ผลการสัมภาษณผูจัดการสาขาถนนรัชดาภิเษก  กทม.  

คุณสมศักด์ิ  วงษศิริสุข (14 มกราคม 2545 เวลา 9.00-10.00 น.) 

1. วัตถุประสงคหลักการประชาสัมพันธ 
- เพื่อสรางชื่อเสียงใหกับบริษัทไปยังกลุมเปาหมาย 

- เพื่อเปนที่ไววางใจแกผูใชบริการกับบริษัท 

- เผยแพรขาวสารและกิจกรรมของบริษัท 

- เพื่อบริการชุมชนและสังคม 

2. กระบวนการประชาสัมพันธ 
2.1 เพื่อรับนโยบายจากประธานกรรมการบริษัท 

2.2 เพื่อวางแผนงานประชาสัมพันธภายในสํานักงาน  เชน ส่ือประชาสัมพันธ  

กิจกรรม  โครงการรณรงค  เปนตน 

2.3 เพื่อนําเสนอสํานักงานใหญ  เพื่ออนุมัติหลักการและเตรียมงบประมาณในปตอไป 

3. หลักการเลือกใชส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ 
- เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายไดทั้งเชิงลึก  เชน  หนังสือพิมพรายวัน  นิตยสาร  

อินเตอรเน็ต  แผนพับ  โปสเตอร  ทั้งนี้ไดทําการประสานงานกับสํานักงานใหญ 

4. เกณฑการกําหนดเนื้อหาในส่ือประชาสัมพันธ   
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กําหนดโดยพิจารณากลุมเปาหมายเปนหลัก 

 

ผลการสัมภาษณผูจัดการ  สาขาถนนนเรศ  แขวงส่ีพระยา  เขตบางรัก  กทม.  

คุณฐานิตยสรณ  ทรัพยไพบูลย (15 มกราคม 2545 เวลา 14.00-15.00) 

1. วัตถุประสงคหลักของการประชาสัมพันธ 
1.1 เพื่อจูงใจใหกลุมเปาหมายสนใจมาใชบริการ 
1.2 เพื่อเผยแพรชื่อเสียงของบริษัทใหเปนที่รูจักโดยทั่วไป 

1.3 เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูใชบริการ 
2. กระบวนการประชาสัมพันธ 

ใชหลักการวิเคราะห  SWOT  แลวประสานงานกับสํานักงานใหญ 

3. หลักการใชส่ือประชาสัมพันธ 
พิจารณาเลือกใชตามคุณสมบั ติและประเภทของส่ือ   เชน   วิทยุ   โทรทัศน  

หนังสือพิมพรายวัน  นิตยสาร  ปายโฆษณา  แผนพับ  ส่ือบุคคล  ฯลฯ 

4. เกณฑการกําหนดเนื้อหาในส่ือประชาสัมพันธ 
เนื้อหาสามารถใชกับส่ือไดหลายประเภท  สอดคลองครอบคลุมและอยูในขอบเขต

ของส่ือ 

 

ผลการสัมภาษณผูจัดการสาขาจังหวัดนครราชสีมา  

คุณสามารถ  คลองวิวัฒน (22 มกราคม 2545 เวลา 13.30-15.00 น.) 

1. วัตถุประสงคหลักของการประชาสัมพันธ 
1.1 เพื่อเผยแพรขาวสารของบริษัทไปยังกลุมเปาหมาย 

1.2 เพื่อสงเสริมใหกลุมเปาหมายไดมีความรูทางกฎหมาย 

1.3 เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูใชบริการ 
2. กระบวนการประชาสัมพันธ 

- ศึกษาหาขอมูล  เพื่อนําขอมูลสวนตาง ๆที่จะเปนประโยชนในการวางแผนการ

ประชาสัมพันธรวมกับสํานักงานใหญในกรุงเทพฯ 

3. หลักการใชส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ 
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3.1 พิจารณาเลือกใชตามคุณสมบัติของส่ือ  คือความรวดเร็วในการรับสาร  ความ

คงทนถาวรเพื่อลดงบประมาณ  มีลักษณะยืดหยุน  สามารถเปดรับการเผยแพร

ไดอยางสะดวกไมจํากัดชวงเวลา 

3.2 พิจารณาเลือกใชส่ือตามวัตถุประสงคของการประชาสัมพันธทั้งทางตรงและ
ทางออม 

3.3 พิจารณาเลือกใชตามกลุมเปาหมาย 

3.4 พิจารณาเลือกใชตามสถานการณ 
4. เกณฑการกําหนดเนื้อหาในส่ือประชาสัมพันธ 

- บอกจุดเดนของบริษัทเพื่อใหเกิดความสนใจ 

- เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

- บอกสถานที่ติดตอกลับอยางชัดเจน 

- บอกบริการตาง ๆเพื่อกลุมเปาหมายสามารถเลือกใชบริการไดอยางเหมาะสม 
DPU



 
บทที่  5 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเร่ืองการเปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษัทกฎหมาย กับความเขาใจ และ

ตัดสินใจใชบริการ : กรณีศึกษาบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด มีวัตถุประสงค

ของการวิจัยคร้ังนี้ คือ 1) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชาการศาสตรของผูที่ตัดสินใจมาใชบริการ 

บริษัท เดชาอินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด 2) เพื่อศึกษาส่ือประชาสัมพันธที่มีผลกตอการ

ประชาสัมพันธของ บริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด 3) เพื่อศึกษาการวางแผน

ประชาสัมพันธของบริษัท เดชาอินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด และ 4) เพื่อศึกษาการรับรู

และตัดสินใจเลือกใชบริการของกลุมเปาหมายที่มีตอบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต 

จํากัด  

 การวิจัยเปนทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) ในสวนของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช

แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จากผูที่เคยใชบริการทางกฎหมายของบริษัท 

เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด จํานวน 400 ทาน และในสวนของการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) ใชแบบสัมภาษณเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จาก

ผูบริหารระดับสูงและฝายประชาสัมพันธของ บริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด  

และบริษัทในเครือ จํานวน 5 ทาน 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเอง และนําขอมูลที่ไดมาแปล

ผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS แลวนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติวิเคราะหเปนคารอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสถิติ t-test คาสถิติ F-test และคาสถิติ Pearson Correlation 

นําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของตารางและการบรรยายประกอบความเรียง 
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สรุปผลการวิจัย 
 
 ผลการวิจัยสรุปเปน 6 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1  คําถามเกีย่วกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

 ตอนที่ 2  การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับส่ือประชาสัมพันธ ของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ัน

แนล ลอว ออฟฟต จาํกัด 

 ตอนที่ 3  ความเขาใจในรายละเอียดดานขอมูลขาวสาร เกี่ยวกบัการประชาสัมพันธ

ของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกดั จากส่ือประเภทตาง ๆ 

 ตอนที่ 4  การตัดสินใจใชบริการกับบริษทั เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกัด 

 ตอนที่ 5  การทดสอบสมมุติฐาน 

 ตอนที่ 6  ผลการสัมภาษณเจาะลึกผูบริหารระดับสูงและฝายประชาสัมพันธของ บริษทั 

เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกัด  และบริษทัในเครือ 

 

ตอนท่ี 1  คําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

 

 ผลการวิจัย พบวา ผูใชบริการเปนชายมากกวาหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป มากที่สุด 

รองลงมาคือมีอายุ 41 - 50  ป  สวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพประกอบธุรกิจ

สวนตัว มีจํานวนมากที่สุด รองลงมาคือมีอาชีพเปนพนักงานบริษัท  สําหรับรายไดตอเดือนพบวา 

ผูใชบริการที่มีรายไดตํ่ากวา 20,001 บาท ตอเดือน มีจํานวนมากที่สุด รองลงมาคือมีรายได

มากกวา 60,000 บาท ตอเดือน  สวนใหญมีตําแหนงเปนผูปฏิบัติงาน / ลูกจาง และเคยใชบริการ

ในปจจุบัน (พ.ศ.2542-พ.ศ.2544) 

 

ตอนท่ี 2  การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับส่ือประชาสัมพันธ ของบริษทั เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว 

ออฟฟต จาํกดั 

 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับส่ือประชาสัมพันธ 

ของบริษัท เดชา อินเตอรเนชั่นแนล ลอว ออฟฟต จํากัด จากส่ือประเภทตาง ๆ 3 ประเภทคือ 1) 

ส่ือมวลชน  2) ส่ือเฉพาะกิจ  และ3) ส่ือบุคคล  

 เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทของส่ือดังนี้ 
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1. ส่ือมวลชน พบวา ส่ือประเภทนิตยสาร เปนส่ือที่ผูใชบริการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ

ส่ือประชาสัมพันธ ของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด มากที่สุด รองลงมาคือ

วิทยุ  หนังสือพิมพ  และโทรทัศน ตามลําดับ 

 2. ส่ือเฉพาะกิจ พบวา ส่ือประเภทปายโฆษณา เปนส่ือที่ผูใชบริการเปดรับขาวสาร

เกี่ยวกับส่ือประชาสัมพันธ ของบริษัท เดชา อินเตอรเนชั่นแนล ลอว ออฟฟต จํากัด มากที่สุด  

รองลงมาคืออินเตอรเน็ต  ใบปลิว และแผนพับ ตามลําดับ  โดยส่ือโฆษณาประเภทวีดีทัศน พบวา

เปนส่ือที่ผูบริโภค ไมเคยเปดรับเลย 

 3. ส่ือบุคคล พบวา ส่ือประเภทบุคคลที่เคยใชบริการ เปนส่ือที่ผูใชบริการเปดรับ

ขาวสารเกี่ยวกับส่ือประชาสัมพันธ ของบริษัท เดชา อินเตอรเนชั่นแนล ลอว ออฟฟต จํากัด มาก

ที่สุด รองลงมาคือเพื่อนรวมงาน บุคคลอ่ืน ๆ และบุคคลในครอบครัว ตามลําดับ 

 

ตอนท่ี 3  ความเขาใจในรายละเอียดดานขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการประชาสัมพันธของบริษัท เด

ชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกดั จากส่ือประเภทตาง ๆ 

 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความเขาใจในรายละเอียดดานขอมูลขาวสาร 

เกี่ยวกับการประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนชั่นแนล ลอว ออฟฟต จํากัด จากส่ือ

ประเภทตาง ๆ จากส่ือ 3 ประเภทคือ 1) ส่ือมวลชน  2) ส่ือเฉพาะกิจ  และ3) ส่ือบุคคล  

 เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทของส่ือดังนี้ 

1. ส่ือมวลชน พบวา ผูใชบริการมีความเขาใจในรายละเอียดดานขอมูลขาวสาร 

เกี่ยวกับการประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด จากส่ือมวลชน 

ในเร่ือง ”ขอมูลการใหบริการ” มากที่สุดเปนอันดับ 1 รองลงมาคือเร่ือง “สถานที่ติดตอสอบถาม” 

และเร่ือง “คุณสมบัติบุคลากรของบริษัท” ตามลําดับ สําหรับเร่ือง ”ประวัติและท่ีมาของบริษัท” 

พบวาเปนเร่ืองที่ ผูใชบริการมีความเขาใจในรายละเอียดดานขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการ

ประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด ที่ไดรับจากส่ือมวลชนนอย

ที่สุด และ เมื่อพิจารณาในประเภทของส่ือมวลชน พบวา ส่ือมวลชนประเภทนิตยสาร เปนส่ือ

ที่ผูใชบริการมีเขาใจในรายละเอียดดานขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการประชาสัมพันธของบริษัท เดชา 

อินเตอรเนชั่นแนล ลอว ออฟฟต จํากัด มากที่สุด รองลงมาคือ หนังสือพิมพ  วิทยุ และโทรทัศน 

ตามลําดับ  
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2. ส่ือเฉพาะกิจ พบวา ผูใชบริการมีความเขาใจในรายละเอียดดานขอมูลขาวสาร 

เกี่ยวกับการประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด จากส่ือเฉพาะ

กิจ ในเร่ือง “สถานที่ติดตอสอบถาม” มากท่ีสุดเปนอันดับ 1 รองลงมาคือเร่ือง “ขอมูลการ

ใหบริการ” และเร่ือง “รายละเอียดเกี่ยวกับการใหบริการ” ตามลําดับ สําหรับเร่ือง ”รายช่ือลูกคา

ของบริษัท” และเร่ือง “เทคนิคในการติดตอลูกคา” พบวาเปนเร่ืองที่ผูใชบริการมีความเขาใจใน

รายละเอียดดานขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล 

ลอว ออฟฟต จํากัด ที่ไดรับจากส่ือเฉพาะกิจนอยที่สุด และเมื่อพิจารณาในประเภทของสื่อเฉพาะ

กิจ พบวา ส่ือเฉพาะกิจประเภทอินเตอรเน็ต เปนส่ือที่ผูใชบริการมีเขาใจในรายละเอียดดานขอมูล

ขาวสาร เกี่ยวกับการประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนชั่นแนล ลอว ออฟฟต จํากัด มาก

ที่สุด รองลงมาคือ ปายโฆษณา แผนพับ และ ใบปลิว  สําหรับส่ือเฉพาะกิจ ประเภท วีดีทัศน  

เคเบ้ิลทีวี และโทรศัพทตอบรับอัตโนมัติ  พบวาเปนส่ือเฉพาะกิจที่ ผู ใชบริการมีเขาใจใน

รายละเอียดดานขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล 

ลอว ออฟฟต จํากัดในจํานวนนอย  

3. ส่ือบุคคล พบวา ผูใชบริการมีความเขาใจในรายละเอียดดานขอมูลขาวสาร 

เกี่ยวกับการประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด จากส่ือบุคคล 

ในเร่ือง ”ผลงานของบริษัท” มากที่สุดเปนอันดับ 1 รองลงมาคือเร่ือง “สถานที่ติดตอสอบถาม” 

และเร่ือง “คาใชจายในการใชบริการ” สําหรับเร่ือง ”ประวัติและที่มาของบริษัท” พบวาเปนเร่ืองที่

ผูใชบริการมีความเขาใจในรายละเอียดดานขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการประชาสัมพันธของบริษัท 

เดชา อินเตอรเนชั่นแนล ลอว ออฟฟต จํากัด ที่ไดรับจากส่ือบุคคลนอยที่สุด และเมื่อพิจารณาใน

ประเภทของสื่อบุคคล พบวา ส่ือบุคคลประเภทบุคคลที่เคยใชบริการ เปนส่ือที่ผูใชบริการมีความ

เขาใจในรายละเอียดดานขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ัน

แนล ลอว ออฟฟต จํากัด มากที่สุด รองลงมาคือ เพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และบุคคลใน

ครอบครัว ตามลําดับ 
 
ตอนท่ี 4  การตัดสินใจใชบริการกับบริษทั เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด 

 

 ผลการวิจัย พบวา เร่ือง “สถานที่ติดตอสอบถาม” เปนเร่ืองที่มีผูใชบริการให

ความสําคัญเปนอันดับ 1 รองลงมาคือ เร่ือง “สถานที่ต้ังของบริษัท” เร่ือง “ประวัติและผลงานดี

นาเช่ือถือ” และ เร่ือง “รายช่ือลูกคาที่เคยใชบริการ นาเช่ือถือ” ตามลําดับ  
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สําหรับเร่ือง “ระยะเวลาในการเดินทาง” และเร่ือง ” ความสะดวกของที่จอดรถ” พบวา

เปนเร่ืองที่ผูใชบริการใหความสําคัญนอยที่สุด  

ตอนท่ี 5  การทดสอบสมมุติฐาน 

 

 สมมติฐานการวิจัยในคร้ังนีม้ี 2 ขอดวยกนัคือ 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือ

ประชาสัมพันธ 

2. การเปดรับส่ือประชาสัมพันธมีความสัมพันธตอความเขาใจเนื้อหาของส่ือ
ประชาสัมพันธ และการตัดสินใจใชบริการของกลุมเปาหมาย 

 

ผลการทดสอบสมมุติฐานขอที่ 1  ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกนั มีความสัมพนัธกับ

การเปดรับส่ือประชาสัมพันธ 

 เนื่องจากลักษณะทางประชากรประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชพี รายได  

ตําแหนง และประวัติการใชบริการ สมมติฐานขอที่ 1 นี้ จึงประกอบดวย 7 สมมติฐานยอยคือ 

1.1 ผูใชบริการที่มเีพศแตกตางกนั มกีารเปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษัท เดชา 

อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกัด แตกตางกนั 

1.2 ผูใชบริการที่มอีายุแตกตางกนั มกีารเปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษัท เดชา 

อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกัด แตกตางกนั 

1.3 ผูใชบริการที่มรีะดับการศึกษาแตกตางกนั มกีารเปดรับส่ือประชาสัมพันธของ

บริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด แตกตางกนั 

1.4 ผูใชบริการที่มอีาชีพแตกตางกัน มกีารเปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษัท เดชา 

อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกัด แตกตางกนั 

1.5 ผูใชบริการที่มรีายไดแตกตางกัน มกีารเปดรับส่ือประชาสัมพนัธของบริษัท เดชา 

อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกัด แตกตางกนั 

1.6 ผูใชบริการที่มตํีาแหนงแตกตางกนั มีการเปดรับส่ือประชาสัมพนัธของบริษัท เดชา 

อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกัด แตกตางกนั 

1.7 ผูใชบริการที่มปีระวัติการใชบริการแตกตางกัน มกีารเปดรับส่ือประชาสัมพันธของ

บริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด แตกตางกนั 
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ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 พบวา ผูใชบริการที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่

แตกตางกนั มกีารเปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากดั

ไมแตกตางกนั   

 

ในขณะที่ ผูใชบริการที่มีรายได ตําแหนง และประวัติการใชบริการ ที่แตกตางกัน มีการ

เปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนชั่นแนล ลอว ออฟฟต จํากัด แตกตางกัน 

กลาวคือ  

รายได  ผลการทดสอบพบวา ผูใชบริการทีม่ีรายไดแตกตางกนั มีการเปดรับส่ือ

ประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากดั แตกตางกนัที่ระดับ

นัยสําคัญ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานทีต้ั่งไว  โดยผูใชบริการที่มีรายได 40,001 – 50,000 บาท 

จะมีการเปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด มาก

ที่สุด  รองลงมาคือ ผูใชบริการที่มีรายได 50,001 – 60,000 บาท และ ผูใชบริการที่มรีายได ตํ่ากวา 

20,001 บาท ตามลําดับ  ในขณะที่ผูที่มีรายไดมากกวา 60,000 บาท จะมีการเปดรับส่ือ

ประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากดั นอยที่สุด  

ตําแหนง  ผลการทดสอบพบวา ผูใชบริการที่มีตําแหนงแตกตางกนั มกีารเปดรับส่ือ

ประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากดั แตกตางกนัที่ระดับ

นัยสําคัญ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานทีต้ั่งไว  โดยผูใชบริการที่เปนผูบริหาร จะมีการเปดรับส่ือ

ประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากดั มากที่สุด รองลงมาคือ 

ผูใชบริการที่เปนผูปฏิบัติงาน / ลูกจาง และผูใชบริการทีเ่ปนเจาของกจิการ ตามลําดับ 

ประวัติการใชบริการ  ผลการทดสอบพบวา ผูใชบริการทีม่ีประวัติการใชบริการแตกตาง

กัน มีการเปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด 

แตกตางกนัที่ระดับนัยสําคัญ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว โดยผูใชบริการที่เคยใชบริการ

ทั้งในอดีตและปจจุบัน จะมกีารเปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว 

ออฟฟต จาํกดั มากที่สุด  รองลงมาคือ ผูใชบริการที่เคยใชบริการในปจจุบัน (พ.ศ.2542-

พ.ศ.2544) และผูใชบริการที่เคยใชบริการในอดีต (กอน พ.ศ.2542) ตามลําดับ 
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ผลการทดสอบสมมุติฐานขอที่ 2  การเปดรับส่ือประชาสัมพันธมีความสัมพนัธตอความเขาใจ

เนื้อหาของส่ือประชาสัมพันธ และการตัดสินใจใชบริการของกลุมเปาหมาย 

ผลการทดสอบพบวา การเปดรับส่ือประชาสัมพันธ มีความสัมพันธกับความเขาใจ

เนื้อหาของส่ือประชาสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเมื่อพิจารณาจากคา r = 

0.594 ซึ่งมีคาเปนบวก แสดงวา หากผูใชบริการมีการเปดรับส่ือประชาสัมพันธมาก ก็จะสงผลใหมี

ความเขาใจเนื้อหาของส่ือประชาสัมพันธ มากข้ึนนั่นเอง  สําหรับคูอ่ืน ๆ พบวาไมมีความสัมพันธ

กัน 
 
ตอนท่ี 6  ผลการสัมภาษณเจาะลึกผูบริหารระดับสูงและฝายประชาสัมพันธของ บริษัท เดชา 

อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จาํกัด  และบริษัทในเครือ 

 

ผลการสัมภาษณประธานกรรมการและผูจัดการฝายประชาสัมพันธ  ทั้ง  4  สาขา  คือ 

1. สํานักงานสาขาถนนรามอินทรา  แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว  กทม. 

2. สํานักงานสาขาถนนรัชดาภิเษก  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กทม. 

3. สํานักงานสาขาถนนนเรศ  แขวงส่ีพระยา  เขตบางรัก  กทม. 

4. สาขาจังหวัดนครราชสีมา  ถนนเดชอุดม  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 

สรุปไดดังนี้ 

1. วัตถุประสงคหลักการประชาสัมพันธ 
 เพื่อจูงใจใหกลุมเปาหมายสนใจมาใชบริการ  เพื่อเผยแพรชื่อเสียงของบริษัทใหเปนที่

รูจักโดยทัว่ไปและเพื่อสรางความมัน่ใจใหแกผูใชบริการ 

2. กระบวนการประชาสัมพันธ 
 เร่ิมจากการศึกษาหาขอมูล  ทัง้จากนโยบายและผลการประเมินความสนใจของ

กลุมเปาหมาย  ปจจัยที่มีผลตอการจูงใจกลุมเปาหมาย  นํามาวิเคราะหวางแผน  โดยเนนจุดเดน

ของบริษัทนํามากําหนดกลยุทธและเลือกใชส่ือที่เหมาะสม 

3. หลักการเลือกใชส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ 
 พิจารณาเลือกใชตามคุณสมบัติและประเภทของส่ือ  โดยคํานงึถงึความรวดเร็วตอ

การรับสารของกลุมเปาหมาย  ความคงทนถาวรกลุมเปาหมายสามารถเปดรับการเผยแพรเปนไป

อยางสะดวกไมจํากัดเวลา  ส่ือที่ไดรับความนิยมจากกลุมเปาหมายมากที่สุดจากผลการประเมิน

ของบริษัท  เดชา  อินเตอรเนช่ันแนล  และสํานกังานสาขาคือ  ส่ือประเภทปายโฆษณา  ทางบริษทั
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4. เกณฑการกําหนดเนื้อหาในส่ือประชาสัมพันธ 
สรุปไดวาเนื้อหาจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคครอบคลุมและอยูในขอบเขตของส่ือ 

ใชกับส่ือไดหลายประเภทภาษาเหมาะกับกลุมเปาหมาย  เนื้อหาจะตองสรางสรรคมีจุดเดนกระตุน

ใหเกิดความสนใจ  ติดตาม 
 
อภิปรายผล 
 

 จากผลการวิจัยมีประเด็นที่นาสนใจสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

ประเภทของสื่อประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนชั่นแนล ลอว ออฟฟต  ที่มี

กลุมตัวอยางเปดรับขาวสาร พบวาส่ือเฉพาะกิจประเภทปายโฆษณา  เปนส่ือที่กลุมตัวอยาง

เปดรับขาวสารมากที่สุด  ส่ือมวลชน  พบวาส่ือประเภทนิตยสารเปนส่ือที่มีกลุมตัวอยางเปดรับ

ขาวสารเก่ียวกับส่ือประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนชั่นแนล บอว ออฟฟต จํากัดมาก

ที่สุด และส่ือบุคคลพบวา ส่ือประเภทบุคคลที่เคยใชบริการเปนส่ือที่กลุมตัวอยางเปดรับขาวสาร

เกี่ยวกับส่ือประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนชั่นแนล ลอว ออฟฟต มากที่สุด  ซึ่ง

สอดคลองกับคํากลาวของ ปรมะ  สตะเวทิน  (2537:59)ที่ไดกลาวไววา ประสิทธิผลของสื่อยอมมี

อิทธิพลตอประสิทธิผลของการส่ือสาร  เชนเดียวกับองคประกอบอ่ืน ๆ การเลือกใชส่ือที่เหมาะสม

กับสถานการณ  การสื่อสาร  (Communication  Situation)  ประสิทธิผลของการสื่อสารจะมีมาก  

แคทซ  (Katz)  และลาซาสเฟล (Lazarsfeld 1955:2)  ไดเห็นพองตองกันวาการส่ือสารระหวาง

บุคคล มีผลตอการทําใหผูรับสารยอมรับที่จะเปล่ียนทัศนคติ  และยอมรับที่จะใหความรวมมือใน

การดําเนินกิจกรรมตาง ๆมากที่สุด  ฉะนั้นส่ือบุคคลจึงมีความสําคัญมากกวาส่ือมวลชนในข้ันของ

การจูงใจ  สวนส่ือมวลชนจะมีความสําคัญในข้ันการใหความรู  ความเขาใจที่ถูกตอง และอาจจะมี

ผลบางในการสรางทัศนคติในเร่ืองที่บุคคลยังไมรับรูมากอน  โรเจอร  (Rogers 1978:291)  ได

กลาวเปรียบเทียบประสิทธิผลของส่ือมวลชนและส่ือบุคคลวา  ผลจากการวิจัยตาง ๆพบวา

ส่ือมวลชนสามารถเปล่ียนการรับรู  ซึ่งหมายถึงการเพิ่มพูนความรูความเขาใจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ แตการส่ือสารระหวางบุคคลน้ัน  มีประสิทธิผลมากกวา  เม่ือวัตถุประสงคของผูสง

สารอยูที่การเปล่ียนแปลงทัศนคติ  เพราะขาวสารที่ถายทอดออกจากส่ือมวลชนเพียงอยางเดียว  
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 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความเขาใจในรายละเอียดดานขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับการประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนชั่นแนล ลอว ออฟฟต จํากัด จากส่ือ

ประเภทตาง ๆ 3 ประเภท คือ ส่ือมวลชน ส่ือเฉพาะกิจ และส่ือบุคคล พบวา ผูใชบริการมีความ

เขาใจในรายละเอียดดานขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ัน

แนล ลอว ออฟฟต จํากัด จากส่ือมวลชนประเภทนิตยสาร ในเร่ืองขอมูลการใหบริการมากที่สุดเปน

อันดับ 1 Frank Jefkins (1982 : 125-126) นักวิชาการผูเขียนหนังสือ Public Relations made 

Simple ไดแบงประเภทของส่ือออกเปน 10 ประเภท หนังสือและนิตยสารเปน 1 ใน 10 ประเภทนั้น 

หนังสือและนิตยสารเปนส่ือประเภทลายลักษณอักษร (ดํารงศักด์ิ  ชัยสนิท, 2537 : 30) ที่มีเนื้อหา

ขอมูลการใหบริการของบริษัท เดชา อินเตอรเนชั่นแนล ลอว ออฟฟต จํากัด ที่กลุมผูรับสารหรือ

กลุมเปาหมายจํานวนมาก ซึ่งอาจเปนบุคคลคนเดียวหรือเปนกลุมบุคคล ที่อาศัยอยูอยางกระจัด

กระจายสามารถรับสารไดอยางรวดเร็ว โดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ในการรับสาร คุณสมบัตินี้ทํา

ใหนิตยสารไดรับความนิยมเปนอันดับ 1 ในเร่ืองรายละเอียดขอมูลการใหบริการของบริษัท เดชา 

อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด ส่ือเฉพาะกิจ พบวา ผูใชบริการมีความเขาใจใน

รายละเอียดดานขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว 

ออฟฟต จํากัด จากส่ือเฉพาะกิจในเร่ืองสถานที่ติดตอสอบถามมากที่สุด Wilbur Schramm 

(1973:125) กลาววา ส่ือเฉพาะกิจนับไดวามีความสําคัญตอการเผยแพรขาวสารเพราะเปนส่ือที่

ไดรับการจัดทําข้ึนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอยางใดอยางหน่ึง โดยเฉพาะอยางยิ่งในการส่ือสารที่มี

วัตถุประสงคเพื่อการเผยแพรความรู ความเขาใจ และขาวสารที่เปนเร่ืองราวเฉพาะสําหรับ

กลุมเปาหมายที่ ได รับการกําหนดไวแนนอนแลว  ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักการ
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ขอเสนอแนะทั่วไป 
 

 1. ผลการวิจัย พบวา กลุมเปาหมายสวนใหญมีการเปดรับขอมูลขาวสารของบริษัท  

เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด ในระดับมากที่สุดจาก คัทเอาทหรือปายโฆษณา 

นิตยสาร วิทยุ หนังสือพิมพ โทรทัศน ดังนั้นบริษัทจึงควรพิจารณาเลือกส่ือดังกลาวเพื่อ

ประชาสัมพันธบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด  

2. ความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดขอมูลการใหบริการ และสถานท่ีติดตอสอบถาม

มากที่สุดจากสื่อประเภทนิตยสาร อินเตอรเน็ต ใบปลิว แผนพับและส่ือบุคคล ผลการวิจัยพบวาส่ือ

บุคคล ประเภทผูที่เคยใชบริการจากบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด ไปแลวทั้ง

ในอดีตและปจจุบัน เปนส่ือที่ประชาสัมพันธใหกับบริษัทโดยทางออมเปนอันดับ 1 ดังนั้นบริษัทจึง

ควรยึดหลักการบริการใหผูใชบริการเกิดความประทับใจในการใหบริการ และยึดถือความซื่อสัตย, 

สุจริต เปนสําคัญ เพื่อใหการประชาสัมพันธบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด 

เปนไปไดอยางดียิ่งโดยใชส่ือบุคคล เปนผูประชาสัมพันธใหโดยไมตองเสียงบประมาณแตอยางใด 

 3. หากบริษัทไดพิจารณาจากผลการวิจัยในดานการประชาสัมพันธโดยใชส่ือที่

ผูใชบริการไมนิยมหรือไปไมถึงกลุมเปาหมายก็ควรพิจารณาตัดออกเพื่อลดงบประมาณรายจายลง 

เชน ส่ือโฆษณาประเภทวีดีทัศน เปนตน สวนรายละเอียดหรือเนื้อหาที่ใชในการประชาสัมพันธ

บริษัท สวนที่ผูใชบริการไมใหความสนใจหรือใหความสนใจนอยก็ควรตัดออกเชนกัน เชนประวัติ

และท่ีมาของบริษัท รายช่ือลูกคาของบริษัท เปนตน 

 4. การเปดรับส่ือประชาสัมพันธของบริษัท มีความสัมพันธตอความเขาใจในเนื้อหาของ

ส่ือประชาสัมพันธทุกประเภท ทั้งส่ือมวลชน ส่ือเฉพาะกิจ และส่ือบุคคล ดังนั้น ควรเพิ่มโอกาสให

กลุมเปาหมายไดมีการเปดรับส่ือใหมากข้ึน ไดแก เพิ่มจํานวนครั้งในการโฆษณาประชาสัมพันธ 

เพิ่มปายโฆษณา การประชาสัมพันธบนส่ืออินเตอรเน็ต ตลอดจน Direct mail ในรูปแบบจดหมาย

ขาวสาร และควรปรับปรุงกลยุทธในการประชาสัมพันธโดยวิธีการอื่น ๆ เพิ่มเติม ไดแก การจัด

สัมมนาทางวิชาการดานกฎหมาย เพื่อสรางการยอมรับในเชิงคุณภาพทางวิชาการ และควรให

กลุมเปาหมายไดมีสวนรวมในการสัมมนา 

 5. การจัดโครงการรณรงค เพื่อเปนการกระตุนความสนใจใหกลุมเปาหมายเขามาใช

บริการใหกวางขวางยิ่งข้ึน 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในอนาคต 
 

 จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในคร้ังตอไปดังนี้ 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยในเร่ืองเดียวกันนี้ ในบริษัทอ่ืน ๆ ดวย 

2. ควรมีการเปรียบเทียบประสิทธิผลของส่ือประเภทตาง ๆ ที่ใชในการประชาสัมพันธ

บริษัทกฎหมาย 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยในดานความพึงพอใจในการใหบริการของบริษัทกฎหมาย 

4. ควรมีการศึกษาวิจัยในดานของความคิดเห็นเพื่อใหเกิดแนงทางในการปรับปรุง 
พัฒนา การบริการ ของบริษัทกฎหมาย ตอไปในอนาคต DPU
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ยานกรุงเทพ ฯ แหงที่ 2 (สนามบินหนองงูเหา).” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537. 

DPU



 93 

วันทนีย   ศิริสุข. “ศึกษาประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ โครงการสะสมไมลรอยัลออรคิดพลัส 

ของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน).” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิเทศ

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539. 
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บรรณานุกรม (ตอ) 
 

ศิริลักษณ   ศรัยปญโญทัย. “ศึกษาประสิทธิผลของการใชส่ือประชาสัมพันธ โครงการอเมซิ่งไทย

แลนด.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2540. 

สินี   จงจริยาธรรม. “ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ รถไฟฟา บีทีเอส ตอความรู ความคิดเห็น 

และการใชบริการรถไฟฟา  บีที เอส  ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร .” 

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย, 2543. 

สิริพร   นอยกลาง. “การประเมินผลสื่อประชาสัมพันธ ของโครงการชุมชนคัดแยกขยะของเทศบาล

นครนนทบุรี กรณีศึกษาจากชุมชนบุญโตปารควิลล.” วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2542. 

สุขพร   มาฆะสกุลเจริญ. “การศึกษาประสิทธิผลของส่ือประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเซนตจอหน ที่มีตอ

การตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับมหาบัณฑิต.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2543. 

 
ภาษาอังกฤษ 

Books 
Adams. Katherine L. Interpersonal Communication. New York : McGraw-Hill, 1944. 

David K. Berlo. The Process of Communication. New York : Holt, Rinchart and Winston, 

Inc., 1960. 

Denis Mc Quail & Steven Windahl. Communication Models For The Study of Mass 

Communication. New York : Longman, 1981. 

Frank  Jefkins. Public Relations Mode Simple. London : Heincmann, 1982. 

John E.Marston. Modern Public Relation. New York : McGraw – Hill Book Company, 

1979. 

Katz and Pual F.Lazarsfeld. Personal Influence. New York : The Free Press, 1955. 
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บรรณานุกรม (ตอ) 
 

Scott M.Cutlip, Allen. Center and Glen M.Broom. Effective Public Relations. New Jersey 

: Prentice-Hall International, Inc., 1987. 

Wibur  Schramm. Communication and Change in Developing Countries. Honolulu : The 

University Press of Hawai, 1972. 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. 
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ภาคผนวก ก. 
 

แบบสอบถาม 
การเปดรบัสือ่ประชาสมัพันธของบรษิัทกฎหมาย กับความเขาใจ และตัดสนิใจใชบริการ : 

กรณศีึกษาบริษัท เดชา อินเตอรเนชั่นแนล ลอว ออฟฟต จํากดั 
 

คําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย   ในชองที่กําหนดไว  หรือเติมขอความลงในชองวางทีต่รง

กับคําตอบของทานตามความเปนจริง คําตอบของทาน ใชเพื่อการศึกษาเทานั้น 
 
ตอนท่ี  1 ขอมูลทั่วไป 

1. เพศ 
 (     ) 1.ชาย (     ) 2.หญิง 

2. อายุ   ………………………….  ป 

3. การศึกษา  ……………………………………..  

4. อาชีพ   (          )  ขาราชการ 

   (          )  พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

   (          )  พนกังานบริษทั 

   (          )  ประกอบธุรกิจสวนตัว 

   (          )  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) …………………………………….. 

5. รายไดตอเดือน ……………………………………  บาท 

6. ตําแหนง ………………………………………….. 

7. ทานเคยใชบริการของบริษทัเมื่อใด 

   (          )  ในอดีต กอน พ.ศ.2542 

   (          )  ปจจุบัน พ.ศ.2542 ถึง พ.ศ.2544 
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ตอนท่ี  2 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับส่ือประชาสัมพันธ 

 ทานรูจักส่ือประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด 

จากส่ือประชาสัมพันธประเภทใด และบอยคร้ังแคไหน 
 

ส่ือประชาสัมพันธ บอยครั้ง 

(5 คร้ังขึ้นไป) 

บางคร้ัง บางคราว 

(3-4 คร้ัง) 

นาน ๆ  คร้ัง 

(1-2 คร้ัง) 

ไมเคย 

1. ส่ือมวลชน     

    โทรทัศน     

     วิทยุ     

     หนังสือพิมพ     

     นิตยสาร     

2. ส่ือเฉพาะกิจ     

     แผนพับ     

     ใบปลิว     

     ปายโฆษณา     

     วีดิทัศน     

     อินเตอรเน็ต     

     โทรศัพทตอบรับอัตโนมัติ     

     เคเบ้ิลทีวี     

3. ส่ือบุคคล     

     บุคคลในครอบครัว     

     เพ่ือนรวมงาน     

     บุคคลที่เคยใชบริการ     

     บุคคลอื่น ๆ     
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ตอนที่  3 ทานมีความเขาใจรายละเอียดดานขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการประชาสัมพันธของบริษัท เดชา อินเตอรเนชั่นแนล ลอว ออฟฟ  จํากัด จากสื่อประเภทใด ต
 

รายละเอียด 

สื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ สื่อบุคคล
โทร
ทัศ
น 

วิท
ยุ 

หนังสือ
พิมพ 

นิตย
สาร 

แผน
พับ 

ใบป
ลิว 

ปาย
โฆษณา 

วีดิทัศน อินเตอร
เน็ต 

โทรศัพทตอบ
รับอัตโนมัต 

เคเบิ้ล
ทีว ี

บุคคลใน
ครอบครัว 

ผูบังคับบั
ญชา 

เพื่อน
รวมงาน 

ผูที่เคยใช
บริการ 

1. ผลงาน
 รายละเอ ับการใหบริการ 

3. แนวการดําเนินงานของบริษัท 

ของบริษัท 

ยีดเกี่ยว

6. 

   
2. ก

องบริษทั 

ขอมูลก การ 

   
   

4. วิธีสื  บคน

5. ประวัตแิละท
   

ี่มาข
บร

   
ารให ิ

7. คุณสม คลากรของบร

   
บัติบุ ิษัท 

8. รายชื่อลูกคาของบริษัท 

   
   

9. ตัวอยางคดี    
10. คาใชจายในการใชบริการ 
11. สถานที่ติดตอสอบถาม 

   
   

12. สถานที่ตั้งของบริษัท    
13. แผนที่เสนทางการเดินทาง    
14. ความสะดวกสบายในการเดินทาง 
1

   
5. ความสะดวกของที่จอดรถ    

16. ระยะเวลาในการเดินทาง    
17. ประเภทของลูกหนี้    
18. ระยะเวลาในการเรงรัดหนี้สิน 

19. กระบวนการเรงรัดหนี้สิน 

   
   

20. เทคนิคในการติดตอลูกคา    
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ตอนท่ี 4  การตัดสินใจใชบริการกับบริษทั เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟต จํากัด 

 ทานตัดสินใจใชบริการกับบริษัทเพราะเหตุใด โปรดเขียนเคร่ืองหมาย   ลงในชองที่

ตรงกับความรูสึกของทาน 

รายละเอียด 

มาก

ที่สุด 

( 5 ) 

มาก 

( 4 ) 

ปานกลาง 

( 3 ) 

นอย 

( 2 ) 

นอยที่สุด 

( 1 ) 

1. ผลงานของบริษัท      

2. รายละเอียดเกี่ยวกับการใหบริการ      

3. แนวการดําเนินงานของบริษัท      

4. วิธีสืบคน      

5. ประวัติและท่ีมาของบริษัท      

6. ขอมูลการใหบริการ      

7. คุณสมบัติบุคลากรของบริษัท      

8. รายชื่อลูกคาของบริษัท      

9. ตัวอยางคดี      

10. คาใชจายในการใชบริการ      

11. สถานที่ติดตอสอบถาม      

12. สถานที่ต้ังของบริษัท      

13. แผนที่เสนทางการเดินทาง      

14. ความสะดวกสบายในการเดินทาง      

15. ความสะดวกของที่จอดรถ      

16. ระยะเวลาในการเดินทาง      

17. ประเภทของลูกหน้ี      

18. ระยะเวลาในการเรงรัดหนี้สิน      

19. กระบวนการเรงรัดหนี้สิน      

20. เทคนิคในการติดตอลูกคา      
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ภาคผนวก ข. 
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ภาคผนวก ข 
 

สํานักงานกฎหมาย NPL 
136/47 ถนนนเรศ แขวงสีพ่ระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

10500 
โทร. 01-8217470, 640-0303, 233-5530, 234-

8331, 235-9491 
--------------------------------------------------------

------------- 
 
       ทําท่ี สํานักงานกฎหมาย NPL 
 
เรื่อง  ใหบรกิารดานกฎหมายและประนอมหน้ี 
 
เรียน  ทานเจาของบานหรือเจาของกิจการ 
 
 ทีมงานของ NPL  มีขอบขายการใหบริการดานกฎหมาย, ประนอมหนี้, 
เจรจาตอรองยอดหนี้กับเจาหนี้สถาบันการเงิน ไฟแนนซ เจาหนี้นอกระบบ ขอขยาย
เวลาชําระหน้ี ขอลดยอดหนี้  งานดานสืบหาทรัพยสินของลูกหนี้, งานดานสืบทรัพย
บังคับคดี, ติดตามทวงถามหน้ีสิน, สืบสวนสอบสวน, สืบพฤติกรรม, หากทานสนใจ
ใชบริการโทรศัพทสอบถามรายละเอียดไดฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ทีมงานของเราเปน
ทีมงานท่ีมีประสบการณทั้งในสถาบันการเงินและงานดานสืบสวนสอบสวนตลอดจน
งานแกไขหน้ีมาเปนเวลายาวนาน 
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
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       ขอแสดงความนับถือ 
                สํานักงานกฎหมาย NPL 
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ภาคผนวก ค. 
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ภาคผนวก ค. 
รายช่ือลูกคาทีใ่ชบริการของบริษัท เดชา อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟส จาํกัด  

ในอดีต และปจจุบัน 

ชื่อลูกคา ที่อยู 

1. บริษัท อมฤต แอนดแอสโซ

ซิเอทส จาํกัด 

984/47-48 ม.1 ถ.สุขุมวิท 71 คลองตันเหนือ วฒันา กทม. 

2. บริษัท ไทยพัฒนซัพพลาย 

จํากัด 

200/9 ถ.นเรศ แขวงส่ีพระยา บางรัก กทม. 

3. บริษัท แสงมิตร อิเลค 

ตริค จํากัด 

77/21-24 อาคารเสริมมิตร ถ.สวนผัก ตล่ิงชัน กทม. 

4. บริษัท ยูไนเต็ดคอนกรีต 

จํากัด 

168 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ลําภูรา อ.หวยยอด จ.ตรัง 

 

5. คุณบุญหลอ  ชมพูนชิ 235 ซ.ลาดพราว 71 วังทองหลาง กทม. 

6. บริษัท เฮคซากอน จาํกัด 2130 ม.8 ถ.เทพารักษ จ.สมุทรปราการ 

7. บริษัท ดูปองท เพอร

ฟอรแมนซ โคทต้ิงส 

4/4 ซ.วัดศรีวารีนอย ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

8. (ประเทศไทย) จํากัด  

9. บริษัท ไฮนซ วนิแชนซ 

จํากัด 

134 ม.17 ถ.เทพารักษ ต.บางเสาธง กิง่ อ.บางเสาธง จ.

สมุทรปราการ 

10. คุณวิชิตต  บุญยะประภูติ 449 ซ.39 หมูบานปญญา ต.พัฒนาการ สวนหลวง กทม.10250 

11. หางหุนสวนจํากัด พนากจิ

คาไม 

28/4 ม.19 ถ.บางระมาด แขวงศาลาธรรมสพน ทวีวฒันา กทม. 

12. คุณสุพัฒน  สมจิตร

ประเสริฐ 

71/32 ม.14 เพชรเกษม 69 หนองแขม กทม. 

13. คุณมนัส  บุญสง 339 ซ.เสือใหญอุทิศ ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว จตุจกัร กทม. 

14. บริษัท เวลิดคลาส เรนท

อะคาร จํากัด 

19/23 อาคารรอยัลซิต้ีอเวนวิ ซ.ศูนยวิจัย บางกะป กทม. 

15. บริษัท เอ็นอารอินเตอร

เทค จาํกัด 

500 ชั้น 12 อาคารอัมรินทรทาวเวอร ถ.เพลินจิต ลุมพิน ีปทุมวนั 
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16. บริษัท ซินะธรรมดีไซค 

จํากัด 

56/64 ม.7 ถ.รัตนาธิเบศร แขวงเสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 

17. คุณปรียา  จีนปุย 119/94 ม.6 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 

18. คุณจํารัส  เตชะทว ี 43/792 ม.8 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

19. คุณอานัติ  เมฆไพบูลย

วัฒนา 

 

20. บริษัท เซฟโกเคมีคอล 

จํากัด 

188 ซ.ลาดพราว 130 คลองจ่ัน บางกะป 

 

21. คุณชัย  เจณนวสิน  

22. คุณประชา  อุดมยิ่งเจริญ 63/582 ม.7 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10230 

23. บริษัท เอบีเอ็กซ โลจิ

สติกส (ประเทศไทย) จํากัด 

61 ชั้น 8 อาคารทวิช ถ.เกษมราษฎร แขวงคลองเตย กทม. 

24. บริษัท ดูปองท เพอร

ฟอรแมนซ โคทต้ิงส (ประเทศ

ไทย) จํากัด 

4/4 ซ.วัดศรีวารีนอย ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

25. บริษัท ไฮนซ วินแชนซ 

จํากัด 

134 ม.17 ถ.เทพารักษ ต.บางเสาธง กิง่อ.บางเสาธง จ.

สมุทรปราการ 

26. คุณวิชิตต  บุญยะประภูติ 449 ซ.39 หมูบานปญญา ต.พัฒนาการ สวนหลวง กทม.10250 

27. หางหุนสวนจํากัด พนากจิ

คาไม 

28/4 ม.19 ถ.บางระมาด แขวงศาลาธรรมสพน ทวีวฒันา กทม. 

28. คุณสุพัฒน  สมจิตร

ประเสริฐ 

71/32 ม.14 เพชรเกษม 69 หนองแขม กทม. 

29. คุณมนัส  บุญสง 339 ซ.เสือใหญอุทิศ ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว จตุจกัร กทม. 

30. บริษํท เวลิดคลาส เรนท

อะคาร จํากัด 

19/23 อาคารรอยัลซิต้ีอเวนวิ ซ.ศูนยวิจัย บางกะป กทม. 

31. บริษัท เอ็นอารอินเตอร

เทค จาํกัด 

500 ชั้น 12 อาคารอัมารินทรทาวเวอร ถ.เพลินจิต ลุมพนิี ปทุม

วัน 

32. บริษัท ชินะธรรมดีไซค 

จํากัด 

56/64 ม.7 ถ.รัตนาธิเบศร แขวงเสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 
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33. คุณปรียา  จีนปุย 119/94 ม.6 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 

34. คุณปราณี  สิทธิยศ 19/126 ม.2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กทม. 

35. คุณจํารัส  เตชะทว ี 43/792 ม.8 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

36. คุณอานัติ  เมฆไพบูลย

วัฒนา 

 

37. บริษัท เซฟโกเคมีคอล 

จํากัด 

188 ซ.ลาดพราว 130 คลองจ่ัน บางกะป 

38. คุณชัย  เจณนวสิน  

39. คุณประชา  อุดมยิ่งเจริญ 63/582 ม.7 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10230 

40. บริษัท เอบีเอ็กซ โลจิ

สติกส (ประเทศไทย)จํากัด 

61 ชั้น 8 อาคารทวิช ถ.เกษมราษฎร แขวงคลองเตย กทม. 

41. บริษัท อมฤต แอนดแอส 

โซซิเอทส จํากดั 

984/47-48 ม.1 ถ.สุขุมวิท 71 คลองตันเหนือ วฒันา กทม. 

42. บริษัท ไทยพัฒนซัพพลาย 

จํากัด 

200/9 ถ.นเรศ แขวงส่ีพระยา บางรัก กทม. 

43. บริษัท ไซนครีเอทแอนด

โมเดล จาํกัด 

1124/242 ซ.พหลโยธนิ 32 ลาดยาว จตุจกัร กทม. 

44. คุณสมชาย  จนัทร

ประกายกุล 

45/3 ซ.พระยาพพิัฒน แขวงวัดพระยาไกร บางคอแหลม กทม. 

45. บริษัท ไวซีพี อิมปอรต

เอ็กซปอรต จาํกัด 

2250/134 ถ.เจริญกรุง บางคอแหลม กทม. 

46. บริษัท แสงมิตร อิเลคตริค 

จํากัด 

77/21-24 อาคารเสริมมิตร ถ.สวนผัก ตล่ิงชัน กทม. 

47. คุณพรชัย  ชืน่ชมลดา  

48. บริษัท อินฟาเทรดด้ิง 

จํากัด 

805 ถ.ศรีนครินทร สวนหลวง กทม. 

49. คุณบุญเลิศ  เจริญรัตนา

ภิรมย 

271 ถ.วรจักร ปอมปราบศัตรูพาย กทม. 

50. บริษัท ยูไนเต็ดคอนกรีต 168 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ลําภูรา อ.หวยยอด จ.ตรัง 
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51. บริษัท ตากเคทีแอนดซนั 

จํากัด 

 

52. คุณบุญหลอ  ชมพูนชิ 235 ซ. ลาดพราว 71 วังทองหลาง กทม. 

53. บริษัท เฮคซากอน จํากดั 2130 ม.8 ถ.เทพารักษ จ.สมุทรปราการ 

54. บริษัท รีมแอนดโรล จํากัด  

55. คุณวันทนา  กังวานไกล 160 บุคคโล ธนบุรี กทม. 

56. คุณศมวรรณ  อวมอ่ิมคํา 24 ม.2 ต.บางใหญ อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี 72150 

57. คุณวิรุฬ  นันทภูษิตานนท 96/2-3 ม.6 แขวง/เขตบางกรวย จ.นนทบุรี 11130 

58. คุณวัชราภรณ  ชลพิไล

พงศ 

7/66 ถ.สาธุประดิษฐ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม. 

10210 

59. คุณวิมล  มิ่งสุวรรณ 447 ม.3 แขวงเทพารักษ เขตเมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

60. คุณมณฑา  ปานออน 

หรือคุณวารี  เวช 

662 ม.4 ซ.พหลโยธนิ 62 แขวงคูคต เขตลําลูกกา จ.ปทุมธาน ี

10150 

61. คุณเมวิภา  คนงาม 481/743 จรัลสนิทวงศ 37 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกนอย 

กทม. 10700 

62. คุณพรทิพย  ทองมอญ 2013/38 ม.5 แขวง/เขตดินแดง กทม. 10900 

63. คุณไพรินทร  พุมศิริ 82/248 ซ.25 ม.19 แขวงคลองหนึ่ง เขตคลองหลวง จ.ปทุมธาน ี

12120 

64. คุณพรรณี  อุดมวงศทรัพย 87/119 ม.6 แขวงบางเมืองใหม เขตเมือง จ.สมุทรปราการ 

10270 

65. คุณพร  นลิจง 802/333 ม.12 หมูบานริเวอรปารค ซ.ปารค 11 ถ.พหลโยธิน 

แขวงคูคต เขตลําลูกกา จ.ปทุมธาน ี10150 

66. คุณไพฑูรย  เลิศพฤกษา 96 ม.3 แขวงคันนายาว เขตบึงกุม กทม. 10240 

67. คุณไพบูลย  เปยมพงษ

สานต 

79 ม.3 แขวงแสนสาร เขตสัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 

68. คุณประวติั  ล้ิมไกรลาศศิริ 486/109-110 ส่ีแยกราชเทว ีกทม. 10400 

69. คุณนิพัฒน  ถนอมบุญ 148 ซ.ลาดพราว 107 แขวงบางกะป เขตบึงกุม กทม. 10240 

70. หจก. ต.ไทยเกษตรภัณฑ 49 ถ.พระราม 4 แขวง/เขตปอมปราบ กทม. 10110 
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โดยคุณสดศรีฯ 

71. บริษัท ช.ีพ.ีเค. แพลน

เตช่ัน จาํกัด  

โดยคุณเอมอร  เทอประวัติ 

7/4 ซ.ศูนยวิจยั 3 ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง 

กทม. 10310 

72. บริษัท ชลบุรีพาณิชย

ธุรกิจ จาํกัด 

844/37 ฉ ม.1 ถ.สุขุมวิท แขวงบางปลาสรอย เขตเมือง จ.ชลบุรี 

20000 

73. คุณเฉลิม  บุบผาราม 59/99 ม.4 แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กทม. 10510 

74. คุณฉัตรชัย  วาทินเกลา 308 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 

10400 

75. คุณจารีย  เอ้ือธรรมวทิยา/

คุณน้ําทพิย  ฉายภมร 

58/612 ม.10 หมูบานสินทววีิลลา ซอย 18 ถ.พระราม 2 แขวง

บางมด เขตจอมทอง กทม. 10510 

76. บริษัท เครนทูเดย จํากดั 

โดยคุณเลิศ  นิตยธิรานนท 

416/4-5 ม.4 ซ.วัดดานสําโรง ถ.สุขุมวิท แขวงสําโรงเหนอื เขต

เมือง จ.สมุทรปราการ 

77. คุณกมลชนก  ชัยพิพฒัน 135/200 ม.5 ถ.รมเกลา แขวงคลองสาน ประเวศ เขตลาดกระบัง 

กทม. 10520 
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78. คุณแสงหลา  คําสม 67/59 ม.15 ซ.พระปนเกลา 3 แขวงบางแมนาง เขตบางใหญ จ.

นนทบุรี 11140 

79. คุณสุริยะ  พิริยะกิจ

โกศล 

50/310 ม.1 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510 

80. คุณสุชาดา  จันทรสุกริ 40 ซ.ขุนเทพทวี แขวงทะเลชบุศร เขตเมือง จ.ลพบุรี 15000 

81. คุณสุนีย  สมบัติเจริญ 20 ม.22 แขวงบางหญาแพรก เขตพระประแดง จ.สมุทรปราการ 

10130 

82. คุณแสงเดือน  นนท

เปารยะ 

50/12 ซ.บางจะเกร็ง 2 แขวงแมกลอง เขตเมือง จ.สมุทรสาคร 

74000 

83. คุณสมพล  นาคเขียว 55/173 ถ.ปทมุลาดหลุมแกว แขวงบางกอก เขตเมือง จ.ปทุมธานี 

10200 

84. คุณสุนทรี  มวงสวย 69/1 ม.11 แขวงศาลาธรรมสพน เขตตลิ่งชัน กทม. 10170  

85. คุณสมพร  สงาวฒันา 26/1 ถ.พระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 

86. คุณสุชานนัท  ขยนัการ 116 ซ.เชียงใหม ถ.สมเด็จเจาพระยา แขวง/เขตคลองสาน กทม. 

10600 

87. คุณสมศรี  ผูกทอง 64/199 ซ.วัดไผเขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 

10210 

88. คุณสิงหเทพ  ศรีสัตยา

สกุล 

101 ซอย5-7 ตรงขามโรงแรมแลนดมารค กทม. 

89. บริษัท สินอนันต พลาส

ติค จํากัด โดยคุณไล จุง 

อัน/คุณเลิศศักด์ิ  สุวรรณ

ภาศรี 

7/315-316 ซ.เอกอําไพ ถ.บางนา-ตราด กม.7 แขวงบางแกว เขต

บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

90. คุณอํานวย  ปรางทอง 35 ม.7 แขวงราชาเทวะ เขตบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

91. บริษัท อินดิวช จาํกัด 307/4 ถ.พัฒนาการ แขวง/เขตประเวศ กทม. 10250 

92. คุณอนงค  สงวนสุข 82/2 ม.1 แขวงทพัยาว เขตอินทรบุรี จ.สิงหบุรี 16110 

93. คุณเอนก  พึง่สนทิ 99 ม.7 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
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94. คุณอาทร  สุขแสงพนม

รุง 

55  ซ.จรัญสนิทวงศ  45  แขวงอรุณอัมรินทร  เขตบางกอกนอย  

กทม. 10700 

95. นายระเบียบ  ภูมิราช 77/107 ม.11 แขวงคันนายาว เขตบ่ึงกุม กรุงเทพฯ 

96. คุณอุไร  รสจันทร 55/469 ม.12 ถ.สุวิทวงศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510 

97. นางนันทา  เอ่ียมเล็ก 55 ม.4 แขวงจรเขบัว เขตลาดพราว กทม. 10310 

98. บ. เลค แอนด ฟาวด 

เทนพร้ินทต้ิง จก. 

78 ซ.ลาดพราว 64 แยก 10 แขวงทองหลวง เขตบางกะป กทม. 

10240 

99. บริษัท ทรัพยพรอม

พงษเมตัล จาํกัด โดย 

นายชัยพร  ทรัพยทรงคุณ 

61/35-36 ม.9 ถ.เทพารักษ แขวง/เขตบางพลี จ.สมุทรปราการ 

10540 

100. นายธงชัย  แจมมโน

วงศ 

181/25 ม.3 แขวง/เขตบางบอน กทม. 10510 

101. นายอิทธพิงษ  ธัมปป

ท ี

40/95 ซอย 58/4 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กทม. 

10240 

102. นางวิภา  ธนกิจกําธร 315 ถ.ตากสิน ซอย 19 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600 

103. นางวิภาภรณ  เสนะ

เปรม 

244/119 แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กทม.  

104. บริษัท เอส แพ็ค-

พร้ินท จาํกัด โดย 

น.ส.ศิริมา  ภัสสรภาคภูมิ 

 

105. บริษัท เอ็กเพชรการ

พิมพ จํากัด 

 

106. บริษัท โรงพิมพ

ตะวันออก จํากัด โดย 

นายวีระ  เหลาวทิวัส 

51/29 ม.7 ซ.สยามสามัคคี ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขต

ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

107. บริษัท คารโกเคมีเคิล 

จํากัด โดยนายคมสัน  

มนุญากร 

55 ซ.สุขุมวทิ 85 ถ.สุขุมวิท พระโขนง กทม. 10260 
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108. นางเกษร  จักรทุม 451 ซ.อินทรมะ 29 แยก 1 ถ.สุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กทม. 10400 

109. นายสุวรรณ  หาญ

ชนะ 

8/75 สุขุมวิท 66 แขวงบางนา เขตพระโขนง กทม. 10260 

110. นางยุพนิ  รักษาวงศ 49/228 ม.4 แขวงสามวาตะวันออก เขตมนีบุรี กทม. 10510 

111. นายสมนึก  บุญ

สอาด 

41 ม.6 ต.ลาดงา อ.เสนา อยุธยา 13110 

112. บ. ซีบรา มาริไทม 

ทรานสปอรต จก. 

116/56 ซ.อาคารเอสเอสพทีาวเวอร 2 ชัน้ 16 ถ.สุนทรโกษา แขวง/

เขตคลองเตย กทม. 10110 

113. บ. พีเอ็มเจ อินเตอร

เนช่ันแนล จก. 

อาคารคาโก ็ชัน้ 3 ตึกไทยคารโก็ หอง 33 ต/1 ดอนเมือง กทม.  

114. บริษัท ไฮนซวนิแชนซ 

จํากัด 

134 ม. 17 ถ.เทพารักษ แขวงบางเสรธง จ.สมุทรปราการ 10540 

115. นายเทพาวุธ  เกตุทัต 27/173 ม.C599 บานตรอกการเคหะหลังที 25 แขวงคลองจ่ัน เขต

บางกะป กทม. 10240 

116. นางสาวสนองนาฎ  

ปจจัย 

49/2 ถ.เสรี 1 รามคําแหง 24 แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง กทม. 

10260 

117. นายสํารวย  มาทอง 22/74 ม.4 แขวงสะพานสูง เขตบึงกุม กทม. 10240 

118. บ.จอหนสันจอหนสัน 

(ประเทศไทย) จก. 

106 ม.2 ถ.ฉลองกรุง นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลําปลาทิว 

เขตลาดกระบัง กทม. 10520 

119. นางชลิตา  รัชต

เศรษฐกุล 

55/342 ถ.การเคหะสุวนิทวงศ ซอย 14 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 

กทม. 10510 

120. บ. มัลติ ซัพพลาย เท

รดด้ิง 1992 จก. โดย 

นายพิเชษฐ  รังสีรัตนา 

46/97 ม.12 ถ.นาลจันทร หมูบานนวลผกา แขวงคลองกุม เขตบึงกุม 

กทม. 10240 

121. บ. ชีเอ็มเอส พาร 

แอนด ซัพพลาย จก. โดย 

นายเกษม  เติมศิริประเสริฐ 

200/54 ม.2 ถ.แจงวฒันะ แขวงทุงสองหอง เขตดอนเมือง กทม. 

10210 
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122. นางสาววาสนา  

โหมดสุวรรณ 

21/1 ม.4 ต.กุรฎี อ.ผักไห อยุธยา 13120 

123. นางสมพร  จิตตพันธ 2/4 ม.7 แขวงคลองถนน เขตบางเขน กทม. 10220 

124. นางชัฎียา  โอฬาร

รักษธรรม 

77/151 ม.7 แขวงสายไหม เขตบางเขน กทม. 10220 

125. นายคณิศร  เปรม

ประเสริฐ 

26 ซอย 59 (การเคหะ) แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะป กทม. 10240 

126. นางศิริรัตน  ต้ังจิต

เมธ ี

31 ซ.เจริญนคร 39 ถ.เจริญผล แขวงบางลําภูลาง เขตคลองสาน 

กทม. 10600 

127. นายประสิทธิ์  ศิริ

สัมพันธ 

239 ม.10 ซ.ลาดพราว 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 

128. นายณรงคชัย  พุม

หาน 

11 ม.7 ตลาดบางเขน เขตดอนเมือง กทม. 10210 

129. นางกุลนาถ  สงาวงศ 14 ม.11 หมูบานพฤกษชาติ ถ.รามคําแหง ซ.ชัยพฤกษ แขวง/เขต

สะพานสูง กทม. 10240 

130. นายสมบูรณ  วงศ

รัศมี 

175 ถ.พัฒนาการ ซ.53 แขวง/เขตสวนหลวง กทม. 10250 

131. นายคะนอง  ศรีสุขหู 104/1 ม.9 ต.บางเสน อ.บางเสน จ.นครปฐม 73130 

132. บ. กรุงไทยคารเรนท 

อินเตอรเนช่ันแนลฯ 

66/71 ม.8 รามอินทรา 20 ต.ทาแรง อ.บางเขน กรุงเทพมหานคร 

10230 

133. นางสมจติต  อรุณ

รัตน 

16/9 ม.6 แขวงสวนใหญ เขตเมือง จ.นนทบุรี 11000 

134. พ.อ.อ.จุลเดช  พลอย

ประดิษฐ 

373/48 ม.1 ซ.ศรีนครพัฒนา แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กทม. 10240 

135. นายธงชัย  เมธากิจ

ตระกูล 

600/1095-7 ถ.พหลโยธิน หมูบานสิวลี ซ.5 แขวงคูคต เขตลําลูกกา 

จ.ปทุมธานี 12510 

136. นายจําเริญ  เทีย่ง

ธรรม 

86/50 ซ.เพชรเกษม 81 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคางพลู เขตหนอง

แขม กทม. 10160 
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137. นายประมูล  แสน

สุภา 

2/2 ถ.สุขุมวิท 25 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 

138. นายสมบูรณ  หอง

แซง 

502/279 ม.3 ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธาน ี12510 

139. บริษัท วี เค แอ็นด 

เอ็ม จํากัด โดยนางประทุม

ทิพย  อ้ึงประเสริฐภรณ 

28/6 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10220 

140. นายสายนัห  โพธิ

สวัสด์ิ 

34 ม.1 แขวงคูคต เขตลําลูกกา จ.ปทุมธาน ี12130 

141. นางราตรี  ทองแปลก

มยุเรศ 

302/45 ซ.ลาดพราว 87 แขวงวังทองหลาง เขตบางกะป 

กรุงเทพมหานคร 10240 

142. นายอุทศิน  กิจ

กาญจน 

2328/1882 ถ.รามคําแหง ซ.52/2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กทม. 

10240 

143. นายสมศักด์ิ  วยากรวิ

จิตร 

174/12-13 ซ.16 ถ.สุขุมวิท แขวง/เขต คลองเคย กทม. 10110 

144. นายชูศักด์ิ  ติยะหรัญ

ชัย 

405 ซ.สุทธิสาร แขวง/เขตดินแดง กทม. 10320 

145. นายบุญเชิด  โรจนาว ี 55/185 ถ.ปทมุลาดหลุมแกว แขวงบางปรอก เขตเมือง จ.ปทุมธานี 

12000 

146. นายสุวิทย  เจริญเลิศ

ทว ี

892 ถ.ทรงวาด แขวงจักรวรรด์ิ เขตสัมพันธวงศ กทม. 10100 

147. บริษัท เค ดับบลิว 

พร้ินต้ิง จํากัด โดย 

นายกังวาล  สุนทวงษ 

85/602 ถ.พุทธมนฑลสาย 4 แขวงออมนอย เขตกระทุมแบน จ.

สมุทรสาคร 74000 

148. นายชยพล  ธรรม

ปริพัตรา 

600/812 ม.14 ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธาน ี12130 

149. นายประเสริฐ  อุดม

ผลประเสริฐ 

25 ม. 3 แขวงบางกะเจา เขตพระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 
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150. บริษัท พ ีแอนด เจ

เบสท จาํกัด โดย 

นายไพโรจน  ฤทธิสิงห 

2797/20-33 ถ.พระราม 4 อาคารบานกลวยน้าํไท แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กทม. 10110 

151. นายบุญทัน  ชิด

ทองหลาง 

107/143 ถ.สวนสยาม หมูบานฐานทอง แขวง/เขตคันนายาว กทม. 

10230 

152. บริษัท เพชรมิตชู 

จํากัด 

73 ม.1 ต.หัวตะพาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 

153. นายทวปี  ดวนดี 117/123 หมูบานทับกวาง ถ.เทพารักษ แขวงบางเสาธง กิ่งอ.บาง

เสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 

154. บริษัท ตรีเพชรอีซูซุ

เซลส จํากัด 

1088 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

155. นายจรูญสิทธิ์  ลาภ

ไชยาวุฒ ิ

120/335 ซ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 

156. หจก.นิลตัน แทรแวล 

เซนเตอร 

นายนรินทร  กติติสุทธิพนัธุ 

27/24 ถ.เจริญกรุง แขวง/เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

157. นายธวัชชัย  ศรีชัยกูล 67/442 ม.1 แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ  

158. นางสาวณิชกมล  หิ

รณรามเดช 

116 อาคารพบิูลวัฒนา แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพฯ 

159. นางพัชรา  สุรีรัตน 21/26 ม.9 ธนินทร 2 ซอยเปรมประชากร แขวงสีกนั เขตดอนเมือง 

กรุงเทพฯ 10210 

160. นางจีรพร  จิตตรัตน

เลิศ 

127/57 ตรอกจันทรสะพาน 3 แขวงทุงวัดดอนสาธร กรุงเทพฯ 

161. นายสมนึก  จนัทร

อินทร 

108/245 ม.4 แขวงคันนายาว เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 

162. บริษัท ทรัพยพรอม

พงษเมตัล จาํกัด 

61/35-36 ม.9 ถ.เทพารักษ ต.บางพลีใหญ สมุทรปราการ 
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163. บริษัท พซีีโปรดักซ 

อินเตอรฯ 

44/2 ม.1 ต.บางเพรียง อ.บางบอ สมุทรปราการ 

164. นางอุไร  อน ุ 51/35 ม.2 ซ.อุตสาหกรรม 3 ต.บึงยีโ่ถ ธญับุรี ปทุมธาน ี

165. บริษัท วฒันชัย 

(1993) จํากัด นายโสภณ  

วัฒนชัย 

923/1-2 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง สมทุรสาคร 

166. บริษัทโรงแรมรอยับ

ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด 

2 ซ.กับตันบุช ถ.เจริญกรุง แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

167. บริษัท ไฮนซวนิแชนซ 

จํากัด 

134 ม.17 ถ.เทพารักษ ต.บางเสาธง กิง่อ.บางเสาธง สมทุรปราการ 
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ วาที่รอยตํารวจตรีหญิง สวรส   เขียวแสงสอง 

 

การศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ  มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 

สถานทีท่ํางานปจจุบัน กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ถ.วิภาวดีรังสิต กทม. 
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