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การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับการรับรูก้ ารดาเนินงาน ภาพลักษณ์ การสื่อสาร
การตลาดและการตัดสินใจบริจาคเงิน ให้กบั มูลนิธิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง และเพื่อศึกษาการรับรูก้ าร
ดาเนินงาน ภาพลักษณ์ และการสือ่ สารการตลาดทีม่ ตี ่อผลการตัดสินใจบริจาคเงินให้กบั มูลนิธิ มจร.วิทยาลัย
สงฆ์นครลาปาง กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ประชาชนทีม่ อี ายุ 20 ปี ขน้ึ ไปในจังหวัดลาปาง จานวน 384
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม สถิติท่ใี ช้ในการวิจยั ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิตเิ ชิงอนุ มาน ได้แก่ ค่าสหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณ
แบบ Stepwise
ผลการวิจ ยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีร ะดับ การรับ รู้ก ารดาเนิ น งาน ภาพลักษณ์ การสื่อ สาร
การตลาดและการตัดสินใจบริจาคเงินให้กบั มูลนิธิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลาปางอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise พบว่า การตัดสินใจบริจาคเงินให้กบั
มูลนิธิ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง ประกอบด้วย 7 ปั จจัย ได้แก่ มูลนิธิ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครลาปางมอบ
เหรียญพระเจ้าแก้วมรกตเป็ นที่ระลึกในการบริจาคเงิน มีการจัดทาซองผ้าป่ ารับบริจาคเงินก่อสร้างปรับปรุง
บูรณะซ่อมแซมอาคารและถาวรวัตถุโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านศรัทธาของวัด มูลนิธิ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นคร
ลาปางให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เจ้าหน้าทีแ่ ละอาจารย์วทิ ยาลัยสงฆ์นครลาปางโดยแจ้งข่าวสารผ่าน
พระอาจารย์ผู้สอน มูลนิธิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลาปางมี สานักงานตัง้ อยู่ท่ีวดั บุญวาทย์วหิ าร อาเภอเมือง
จังหวัดลาปาง มูลนิธิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลาปางร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์นครลาปางแจ้งกาหนดการงานตัง้


นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง
อาจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง
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ธรรมหลวงเวียงละกอน (เทศน์มหาชาติ) โดยใช้รถประชาสัมพันธ์ มูลนิธิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลาปางเป็ น
องค์การทีไ่ ม่หวังผลกาไร และมูลนิธิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครฺลาปางมีระบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
คาสาคัญ: การรับรูก้ ารดาเนินงาน, ภาพลักษณ์, การสือ่ สารการตลาด, การตัดสินใจ

ABSTRACT
This research aims to study (1) the operational level of perception, image, marketing
communication, and a decision making donated to Lampang Buddhist College’s Foundation, (2) The
operational perception, image, and marketing communication towards a decision making donated to
Lampang Buddhist College’s Foundation. The data collected from Lampang residents were used for
statistics, number and percentage, and analyzed by the objective using mean and standard
deviation. In addition, the data were analyzed by means of statistical package calculations, and
Stepwise Multiple Regression Analysis.
The results indicated that the respondents’ opinion on the level of operational perception,
image, marketing communication, and decision making donated to Lampang Buddhist College
Foundation was at the highest level.
The Stepwise Multiple Regression Analysis found that there were 7 components to make a
donation decision to Lampang Buddhist College; the foundation gives an emerald statue of Buddha
to the donors as a gift, and receives donation from offering robes, construction, renovation and
reconstruction of buildings, and public works by public relations through the temple. They were
sponsored scholarships to Lampang Buddhist College’s staffs and teachers by informing them
through the instructors. They have a publishing badge, public relations, and news release at Wat
Boonwatwihara, Meung distrtict, Lampang cooperating with Lampang Buddhist College in organizing
a sermon of the last great incarnation of the Buddha’s story (Mahachatatika). The foundation is a
non-profit organization with an effective management system with statistical significance at the level
of 0.05.
Keywords: Operational Perception, Image, Marketing Communication, Decision Making

บทนา
มูลนิธเิ พื่อสังคมเป็ นกิจกรรมที่ตงั ้ ขึ้นโดยมีบุคคลกลุ่มหนึ่งมีความรูค้ วามสามารถ มีความเสียสละ
มีใจเป็ นกุศล และมีทรัพย์มาทางานเพือ่ ประโยชน์สาธารณะมีจุดมุง่ หมายในการแก้ปัญหาทางสังคมและพัฒนา
สังคมให้มคี วามเจริญมันคง
่
มูลนิธเิ ป็ นนิตบิ ุคคลอีกรูปแบบหนึ่งตามทีก่ าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
เป็ นนิติบุคคล ที่ตงั ้ ขึน้ เพื่อ ถือครองกรรมสิทธิ ์ในทรัพย์สนิ อันได้รบั มาโดยการจัดสรรให้เป็ นของมู ลนิธหิ รือ
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ได้รบั บริจาคเพิม่ เติมในภายหลังโดยกฎหมายกาหนดไว้ชดั แจ้งว่าวัตถุป ระสงค์และการดาเนินงานของมูลนิธิ
จะต้องเป็ นไปเพื่อการกุศล สาธารณะ มิได้มุ่งหาผลประโยชน์มาแบ่งปั นกันและจะต้องไม่ขดั ต่อกฎหมายหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังจะเห็นได้จากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 110 การจัดการ
ทรัพย์สนิ ของมูลนิธติ ้องมิใช่เป็ นการหาผลประโยชน์เพื่อบุคคลใด นอกจากเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์
ของมูลนิธิ โดยมีคณะกรรมการเป็ นผู้แทนนิติบุคคล และคณะกรรมการจะต้องดาเนินกิจการของมูลนิธใิ ห้
เป็ นไปตามทีม่ กี ฎหมายและข้อบังคับของมูลนิธกิ าหนดไว้บทกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับเป็ นหลักมูลนิธิ ในปั จจุบนั คือ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 2 หมวด 2 ซึ่งได้แยกบัญญัตไิ ว้โดยเฉพาะเป็ นส่วนที่ 3
มูลนิธิ เริม่ ตัง้ แต่มาตรา 110 ถึงมาตรา 136 ซึ่งแก้ไขปรับปรุงโดยพระราชบัญญัติ ให้ใช้บทบัญญัตบิ รรพ 1
แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ทไ่ี ด้ตรวจชาระใหม่ พ.ศ. 25351 มูลนิธิ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง
(มูลนิธวิ ทิ ยาลัยสงฆ์นครลาปางเดิม) จัดตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2544 มีหน้าทีส่ นับสนุ นการดาเนินการของห้องเรียน
ฯ ที่มคี วามจาเป็ นและขาดแคลนเงินทุนในการบริหารงานในการยกฐานะห้องเรียนวัดบุญวาทย์วหิ ารเป็ น
วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง และการบริหารให้ตรงตามวัตถุประสงค์2
การบริหารจัดการมูลนิธหิ ลังการจดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลแล้ว คณะกรรมการควรดาเนินการกิจการ
ของมูลนิธเิ ป็ นไปตามบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงและภายใต้
ข้อบังคับของมูลนิธิ กาหนดให้จดั การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ พื่อให้คามันสั
่ ญญาโอนทรัพย์สนิ ภายใน
เวลาที่กาหนด มอบหมายการขอเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรภายในหกสิบวัน แต่งตัง้ ผู้ตรวจสอบบัญชีท่ี
ได้รบั อนุ ญาตตรวจบัญชีงบดุลในรอบปี วางแผนการดาเนินกิจกรรมในรอบปี วา่ จะทาอะไร อย่างไรและเมื่อใด
แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงาน จัดสานักงานมูลนิธสิ าหรับผูม้ าติดต่อ โดยภายในรอบปี มกี จิ กรรมทีส่ าคัญ
ต้องปฏิบตั เิ กีย่ วกับการดาเนินกิจการมูลนิธติ ามทีป่ ระชุมของคณะกรรมการมูลนิธิ ทีไ่ ด้มมี ติดาเนินการภายใต้
กฎหมายและข้อบังคับที่กาหนดเงินได้อ่นื ๆ นอกจากเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวล
รัษฎากร ได้แก่ เงินได้จากธุรกิจการพาณิชย์ การเกษตรเสียภาษีในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย
มีการประชุม สามัญประจาปี เพื่อสรุปผลการดาเนิน และส่งรายงานผลการปฏิบ ั ติงานในรอบปี (ตามแบบ
กระทรวงมหาดไทยกาหนด) ส่งให้นายทะเบียนมูลนิธปิ ระจาอาเภอเมืองจังหวัดลาปาง ตามที่ตงั ้ สานักงาน
ตัง้ อยูภ่ ายในเดือนมีนาคมของทุกปี 3 จากผลการดาเนินกิจกรรมมูลนิธทิ ผ่ี ่านมาพบว่า การรับบริจาคเงินทีผ่ ่าน
มามียอดการรับบริจาคเงินลดลง มูลนิธิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลาปางเริม่ การก่อตัง้ พ.ศ. 2554 คณะกรรมการ
บริหารงานชุดเดิม หมดวาระไม่มกี ารดาเนินงานใด ๆ มีการแต่งตัง้ กรรมการชุดใหม่แทน จึงยังไม่เป็ นที่ รจู้ กั
ของประชาชนในจังหวัดลาปาง การประชาสัมพันธ์มเี พียงแผ่นพับ สื่อวิทยุ ทาให้ขาดการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร
การดาเนินงาน และขาดการประชาสัมพันธ์ทเ่ี ป็ นรูปธรรม
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาเกี่ยวกับการรับรูก้ ารดาเนินงาน ภาพลักษณ์ การสื่อสารการตลาด ที่
ทาให้เกิดการตัดสินใจบริจาคเงินให้กบั มูลนิธิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง
1

ธนวัฒน์ เนติโพธิ,์ นิ ติบคุ คล: มูลนิ ธิ,(นนทบุร:ี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556), หน้า 4.
มูลนิธ ิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง, ประมวลข้อบังคับ ระเบียบ คาสัง่ ประกาศ, ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2556-พ.ศ.
2557), หน้า 1-11.
3
จรัญ ขยัน, คู่มือการดาเนิ นงานมูลนิ ธิ และสมาคม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ
ปกครอง, 2559), หน้า 10.
2
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วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาระดับการรับรูก้ ารดาเนินงาน ภาพลักษณ์ การสือ่ สารการตลาดและการตัดสินใจบริจาค
เงินให้กบั มูลนิธิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง
2. เพื่อศึกษาการรับรูก้ ารดาเนินงาน ภาพลักษณ์ และการสื่อสารการตลาดที่มตี ่อผลการตัดสินใจ
บริจาคเงินให้กบั มูลนิธิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง

ขอบเขตในการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ ด้านการรับรูก้ ารดาเนินงาน ภาพลักษณ์ การสือ่ สารการตลาด และการ
ตัดสินใจ

2. ขอบเขตต้านประชากร คือ ประชาชนในจังหวัดลาปางทีม่ อี ายุ 20 ปี ขน้ึ ไป จานวน 385,527 คน4
3. ขอบเขตด้านพืน้ ที่ คือ พืน้ ทีจ่ งั หวัดลาปางจานวน 13 อาเภอ
4. ขอบเขตระยะเวลา คือ ตัง้ แต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

แนวคิ ด และทฤษฎี
บัณฑิต เผ่าวัฒนา 5 สรุปเกี่ยวกับแนวคิดการรับรู้ ประกอบด้วย ปั จจัยทางกายภาพ ได้แก่ ระบบ
ประสาทสัม ผัส เช่น หู ตา จมูก ลิ้น ผิวหนัง ปั จจัยทางด้านบุคลิกภาพของผู้รบั รู้ ได้แก่ ทัศนคติอารมณ์
ค่านิยมความต้องการความสนใจความพอใจความรูแ้ ละประสบการณ์ ปั จจัยทางด้านสิง่ เร้าภายนอกได้แก่
ลักษณะของสิง่ เร้าความแตกต่างของสิง่ เร้า เช่น สิง่ เร้าทีม่ คี วามเข้มกว่าสิง่ เร้าทีม่ คี วามชัดเจน สรุปได้วา่ การ
รับรู้ เป็ นกระบวนการตีความหมายจากสิง่ ที่ได้สมั ผัส รูจ้ กั ที่เข้าใจ โดยใช้ประสบการณ์เดิมช่วยในการแปล
ความหมาย ได้แก่ ความคิด ความรูแ้ ละการกระทาทีไ่ ด้เคยปรากฏมาแล้ว เพราะแต่ละบุคคลจะตีความหมาย
การรับรูไ้ ม่เหมือนกันขึน้ อยูก่ บั ประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั
มนัส วิน บุ ต รดี6 สรุป เกี่ย วกับ แนวคิด ภาพลัก ษณ์ ท่ีต นเองต้อ งการให้เ ป็ น ที่ย อมรับ และสัง คมก็
คาดหวังองค์การจะมีภาพลักษณ์ ประกอบด้วยความเป็ นองค์การที่เจริญก้าวหน้าทันโลก การมีบ ริการและ
สัมพันธภาพอันดี กับลูกค้ามีระบบบริหารและฝ่ ายจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสร้างคุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
แก่สว่ นรวมการปฏิบตั งิ านภายในกรอบกฎหมายของบ้านเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูง ซึ่ง
พอสรุปได้ว่าภาพลักษณ์ มีความสาคัญมากในปั จจุ บนั มาจากเหตุผลหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็ นการที่
สินค้าบริการต่างๆ มีมากขึน้ เกิด การแข่งขันกันเพื่อครองใจลูกค้า สร้างภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้เกิดความน่ าเชื่อถือ
ไว้วางใจอันจะทาให้ประชาชนยอมรับได้รบั ความร่วมมือในกิจกรรมขององค์การ
4

สานักงานการทะเบียน กรมการปกครอง, ระบบสถิ ติทางการทะเบียน-จานวนประชากรแยกตามอายุ, สืบค้น
เมือ่ 18 เมษายน 2561 จาก <WWW.STAT.DOPA.GO.TH.>
5
บัณฑิต เผ่าวัฒนา, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหาน้าเสียในคลองแม่ข่าตาบลช้างคลาน
เทศบาลนครเชียงใหม่. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, 2548,
หน้า 7.
6
มนัสวิน บุตรดี, “ภาพลักษณ์ และวิ ธีการส่งเสริ มภาพลักษณ์ ธ.ก.ส.: ศึกษากรณี สาขาอาเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ” ภาคนิพนธ์มหาบัณฑิต (คณะพัฒนาสังคม พัฒนบริหารศาสตร์, 2546), หน้า 16.

325

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

สมวงศ์ พงศ์ส ถาพร 7 สรุป แนวคิด การสื่อ สารการตลาดประกอบด้ว ยคือ เครื่อ งมือ การสื่อ สาร
การตลาด ทีผ่ า่ นสือ่ มวลชน ได้แก่ การโฆษณา และประชาสัมพันธ์ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
โรงภาพยนตร์ ป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่ โปสเตอร์ อินเทอร์เน็ตและเครื่องมืออื่นๆที่ไม่ผ่านสื่อมวลชน ได้แก่
การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนักงานขายการสื่อสารการตลาดโดยตรง กิจกรรมทางการตลาด การ
สนับสนุนทางการตลาด การสือ่ สาร ณ จุดซือ้ สรุปได้วา่ การสือ่ สารการตลาดมีสว่ นสาคัญต่อการวางแผนการ
บริหารองค์การ จะเป็ นการสร้าง ให้เกิดการรับรู้ เกิดความคุ้นเคยจนสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้เกิ ดการ
ตัดสินใจได้
วรพจน์ บุษราคัมวดี8 การตัดสินใจโดยกลุ่มเป็ นการตัดสินใจที่ยดึ ทีมงานและคณะกรรมการเป็ นผู้
ร่วมตัดสินใจเป็ นการมุง่ เน้นการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเมือ่ ใด ก็ตามทีต่ อ้ งการ ความร่วมมือผูบ้ ริหารจึงควร
ให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องเข้ามามีสว่ นร่วม ดังนัน้ การกระจายอานาจและการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจจึงจาเป็ นสาหรับ
องค์การ ในอนาคต

แนวคิ ดด้านการรับรู้
กระบวนการรับรูป้ ระกอบด้วย 3 กระบวนการหลัก9 คือ
1. กระบวนการภายนอกหรือสิง่ เร้า
2. กระบวนการภายในหรือการรับรู้
3. กระบวนการแสดงออกหรือปฏิกริ ยิ าตอบสนอง การสัมผัสเป็ นบันไดขัน้ แรกของการรับรู้ เมื่อ
ร่างกายรับรูผ้ ่านทางประสาทสัมผัสทัง้ 5 ก็จะเกิดการตีความโดยอาศัยความคิด ความเข้าใจ ความจา การ
เรียนรู้ และมโนภาพหลังจากนัน้ ก็ทาการตัดสินใจและแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง โดยแสดงพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหนึ่งออกมา ปั จจัยสาคัญ ทีม่ ผี ลกระทบต่อการรับรูข้ องปั จเจกบุคคลประกอบด้วยปั จจัยสาคัญ 3
ประการ คือ 1) ด้านสถานการณ์ (Factors In the Situation)ได้แก่ เวลาสภาพแวดล้อมในการทางานและ
สภาพแวดล้อมทางสังคม 2) ด้านตัวผูร้ บั รู้ (Factors In The Perceiver)ได้แก่ ทัศนคติ(Attitudes)แรงขับ
(Motive) ความสนใจ(Interests)ประสบการณ์ (Experience) และความคาดหวัง (Expectation) 3) ด้าน
เป้ าหมาย(Factors In The Target) ได้แก่ ความใหม่ (Novelty)การเคลื่อนที่(Motion) เสียง (Sound) ขนาด
(Size) ภาพด้านหลัง (Background) ความใกล้ไกล (Proximity) และความเหมือน (Similarity)

แนวคิ ดด้านภาพลักษณ์
ภาพลักษณ์ ทางการตลาดได้จ ากัดขอบเขตประเภทของภาพลักษณ์ ท่ีเ กี่ยวข้องกับ การส่งเสริม
การตลาด โดยจาแนกเป็ น 3 ประเภทด้วยกัน10 ได้แก่
7

สมวงศ์ พงศ์สถาพร, “การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานภาคปฎิ บตั ิ = Practical IMC”, (กรุงเทพมหานคร:
นัทรีพบั บลิค, 2546), หน้า 18.
8
วรพจน์ บุษราคัมวดี, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 2551), หน้า 10
9
Robbins, 2003. Organizational behavior. Englewood Cliffs. (NJ: Prentice-Hall). 10thed,p. 124.
10
Kotler, 2000. Marketing Management Upper Saddle River, (NJ: Prentice Hall), p. 296.
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1. ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product or Service Image) คือ ภาพทีเ่ กิดขึน้ ในใจของ
ประชาชน ทีม่ ตี ่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษทั เพียงอย่างเดียวไม่รวมถึงตัวองค์การหรือตัวธุรกิจซึง่ บริษทั
หนึ่งๆ อาจมีผลิตภัณฑ์หลายชนิดและหลายยีห่ อ้ จาหน่ายอยูใ่ นท้องตลาด
2. ภาพลักษณ์ตรายีห่ อ้ (Brand Image) คือ ภาพทีเ่ กิดขึน้ ในใจของประชาชนทีม่ ตี ่อสินค้ายีห่ อ้ ใด
ยี่ห้อหนึ่ งหรือตราใดตราหนึ่งหรือเครื่องหมายการค้าใดเครื่องหมายการค้าหนึ่งส่วนมากมักอาศัยวิธีการ
โฆษณาและการส่งเสริมการขายเพื่อบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะของสินค้าโดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะหรือ
จุดขาย
3. ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์การ (Institutional Image) คือภาพทีเ่ กิดขึน้ ในใจของประชาชนที่
มีต่อองค์การหรือสถาบัน ซึ่งเน้นเฉพาะภาพของตัวสถาบันหรือองค์การเพียงส่วนเดียวไม่รวมถึงสินค้าหรือ
บริการที่จาหน่ าย ดังนัน้ ภาพลักษณ์ ประเภทนี้จึงเป็ นภาพที่สะท้อนถึงการบริหารและการดาเนินงานของ
องค์การทัง้ ในแง่ระบบบริหารจัดการบุคลากรความรับผิดชอบต่อสังคมและการทาประโยชน์แก่สาธารณะ

แนวคิ ดการสื่อสารการตลาด
การวางแผนการสือ่ สารตลาดมีสว่ นสาคัญต่อสือ่ สารไปยังผูร้ บั แบ่งตามวัตถุประสงค์11 ดังนี้
1. เพื่อสร้างความต้องการประเภทของสินค้า (Build Product Category Wants) กรณีทเ่ี ป็ นสินค้า
ใหม่ยงั ไม่มคี ู่แข่งขันใดๆ นักการตลาดมีหน้ าที่สร้างความต้องการในสินค้าประเภทนัน้ เสียก่อนให้เกิดกับ
ผูบ้ ริโภค
2. เพื่อสร้างการรับรูต้ ราสินค้า (Creating Brand Awareness) หรือ อาจกล่าวได้วา่ เป็ นการสร้างให้
เกิดความต้องการทุตยิ ภูมิ (Secondary Demand) ทาให้ผบู้ ริโภคเกิดความคุน้ เคยกับตราสินค้าของตน
3.เพื่อส่งเสริมทัศนคติทด่ี ตี ่อสินค้า (Enhancing Attitude) ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ หรือ
คุณประโยชน์ทส่ี าคัญของสินค้าให้ผบู้ ริโภคทราบรวมทัง้ ชีใ้ ห้ผบู้ ริโภคเห็นถึงความแตกต่างทีเ่ หนือกว่าคู่แข่ง
ของตราสินค้าของตน
4. เพื่อสร้างอิทธิพลต่อการตัง้ ใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค (Influencing Purchase Intentions) เมื่อผูบ้ ริโภค
มีความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อสินค้าแล้ว ซึง่ ต้องอาศัยแรงกระตุน้ จากการสือ่ สารการตลาดทีเ่ หมาะสม
5. เพื่อก่อให้เกิดการซือ้ ได้โดยง่าย (Facilitating Purchase) กล่าวคือ การสือ่ สารทางการตลาดเป็ น
องค์ป ระกอบสาคัญที่ช่วยสนับสนุ นส่วนประสมทางการตลาดอื่น ๆ ซึ่งได้แก่สนิ ค้าราคา ช่องทางการจัด
จาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด โดยร่วมกันผลักดันให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจซือ้ ได้งา่ ยและเร็วขึน้

ทฤษฎีการตัดสิ นใจ
การตัดสินใจด้วยเหตุผลสาหรับบุคคลสามารถจาแนกได้เป็ น 2 ประเภทดังต่อไปนี้12
1. การตัดสินใจจาแนกตามวิธกี ารตัดสินใจแบ่งออกเป็ น 1) การตัดสินใจโดยการคาดการณ์และการ
พยากรณ์ ประกอบการตัดสินใจ เช่น การพยากรณ์โดยใช้แนวโน้ม 2) การตัดสินใจโดยการพรรณนาใช้
11

Rossiter, J.R. and Percy, L, Advertising and Promotion Management. (McGraw-Hill Series in
Marketing, New York.:1987).
12
Ibid.,p. 110.
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กระบวนการวิจยั เป็ นเครื่องมือในการตัดสินใจ โดยต้องมีการพิสจู น์และเห็นจริง จึงจะตัดสินใจได้หรือเรียกว่า
การตัดสินใจทางวิทยาศาสตร์ 3) การตัดสินใจโดยกาหนดความเป็ นทฤษฎีควรจะเป็ นหรือน่ าจะเป็ น จึงจะ
สามารถบรรลุเป้ าหมาย ทีต่ อ้ งการตัดสินใจได้
2. การตัดสินใจจาแนกตามบุคคล สามารถจาแนกตัดสินใจได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ1) การตัดสินใจ
โดยคนเดีย วท าให้เ กิด ความรวดเร็ว และมีป ระสิท ธิภ าพในการตัด สิน ใจ มัก จะใช้ใ นธุ ร กิจ ขนาดย่อ มที่ม ี
ผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็ นเจ้าของกิจการ 2) การตัดสินใจโดยกลุ่มเป็ นการตัดสินใจทีย่ ดึ ทีมงานและคณะกรรมการ
เป็ นผู้ร่วมตัดสินใจมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ดังนัน้ การกระจายอานาจและการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจจึงจาเป็ นสาหรับองค์การ

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
การรับรูก้ ารดาเนินงาน
ภาพลักษณ์

การตัดสินใจบริจาคเงิน

การสือ่ สารการตลาด
ภาพประกอบที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจยั

สมมุติฐานการวิ จยั
ปั จจัยทีน่ ามาศึกษาทุกปั จจัยมีผลต่อการตัดสินใจบริจาคเงิน มูลนิธิ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง
อย่างมีนยั สาคัญ

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
คน13

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในจังหวัดลาปางที่มอี ายุ 20 ปี ขน้ึ ไป จานวน 385,527

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในจังหวัดลาปางทีม่ อี ายุ 20 ปี ขน้ึ ไป โดยการสุม่ แบบ
บังเอิญ จานวน 384 คน โดยใช้ตารางสุม่ ของเครจซีและมอร์แกน 14
13

Rossiter, J.R. and Percy, L, Advertising and Promotion Management. (McGraw-Hill Series in
Marketing, New York.:1987). p.4.
14
Krejcie, and Morgan, 1970. Determining Sample Size for Research Activities. Educational and
Psychological Measurement. 607–610.
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2. การสร้างเครื่องมือในการวิ จยั
2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั เกี่ยวกับการรับรูก้ ารดาเนินงาน ภาพลักษณ์ การสือ่ สาร
การตลาด และการตัดสินใจ
2.2 นาข้อมูลทีไ่ ด้มากาหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือโดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจยั
2.3 สร้างข้อคาถามตามแนวคิด ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับ รับรูก้ ารดาเนินงาน ภาพลักษณ์ การ
สือ่ สารการตลาด และการตัดสินใจ
2.4 จัดทาแบบสอบถามฉบับร่างไปเสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษา
2.5 นาแบบสอบถามที่ผ่า นการปรับแก้ต ามความเห็นของอาจารย์ท่ีป รึก ษาแล้วไปเสนอต่ อ
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ 3 ท่ า น เพื่อ ตรวจสอบความตรงของเนื้ อ หา (Validity) ภาษา ข้อ ความ ความหมาย และ
โครงสร้างของคาถามแต่ละข้อโดยมีคา่ IOC ทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.676
2.6 นาแบบสอบถามที่ผ่านการปรับแก้ตามความเห็นของผูท้ รงคุณวุฒ ิ 3 ท่าน แล้วไปลองใช้
(Tryout) กับกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่ใช่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ จานวน 30 คน
2.7 นาข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ ์ความเทีย่ งหรือค่าความเชื่อมัน่
ของเครื่องมือ ได้ค่าสัมประสิทธิ ์ความเที่ยงแบบอัลฟา (Alpha-reliability Coefficient) ตามที่นันนอลลี่ได้
เสนอแนะไว้คอื มีค่าเท่ากับ 0.70 ขึน้ ไป Nunnall15 โดยได้ค่าสัมประสิทธิ ์ความเทีย่ งแบบอัลฟ่ าทัง้ ฉบับเท่ากับ
0.717
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่ ประกอบด้วย เพศ รายได้ต่อเดือน อายุ สถานภาพการสมรสการศึกษา และ
อาชีพ
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรูก้ ารดาเนินงาน ภาพลักษณ์ การสื่อสารการตลาดและการตัดสินใจ
บริจาคเงิน มูลนิธิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง โดยลักษณะของคาถามเป็ นแบบมาตราประเมินค่า (rating
scale) ของลิเคอร์ท16 มี 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 หมายถึง
มีความคิดเห็นน้อยทีส่ ดุ
ระดับที่ 2 หมายถึง
มีความคิดเห็นน้อย
ระดับที่ 3 หมายถึง
มีความคิดเห็นปานกลาง
ระดับที่ 4 หมายถึง
มีความคิดเห็นมาก
ระดับที่ 5 หมายถึง
มีความคิดเห็นมากทีส่ ดุ
การแปลผลคะแนนมีเกณฑ์การคิดคะแนน โดยนาคะแนนของผูต้ อบแบบสอบถามแต่ละคนรวมกัน
แล้วหาค่าเฉลีย่ ใช้หลักการแปลผลค่าเฉลีย่ ในการให้ความหมายคะแนนเฉลีย่ โดยกาหนดช่วงระดับให้คะแนน
5 ระดับ ของ Best (1977)17 ดังนี้
15
16

Nunnally, Psychometric:theory. (New York: McGraw-Hill. 1978).
Likert, The Human Organization. (New york: Mcgraw-Hill company, 1970), pp.608-610.
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ค่าเฉลีย่ 1.00-1.80
ค่าเฉลีย่ 1.81-2.60
ค่าเฉลีย่ 2.61-3.40
ค่าเฉลีย่ 3.41-4.20
ค่าเฉลีย่ 4.21-5.00

กาหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ระดับน้อยทีส่ ดุ
กาหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ระดับน้อย
กาหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ระดับปานกลาง
กาหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก
กาหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ระดับมากทีส่ ดุ

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถาม
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจานวน 384 ชุดโดยผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตนเอง
4.2 เมื่อได้รบั แบบสอบถามคืนผู้วจิ ยั ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ เพื่อนาไป
ประมวลผล และวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
5. การวิ เคราะห์ข้อมูล
5.1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถามค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ ได้แก่ จานวน (Frequency) และ ร้อยละ
(Percentage)
5.2 วิเคราะห์ตามวัตถุ ป ระสงค์ ข องการวิจยั ข้อ ที่ 1 เพื่อ ศึก ษาระดับการรับ รู้ก ารดาเนิ นงาน
ภาพลักษณ์ การสื่อสารการตลาดทีม่ ตี ่อการตัดสินใจเงินของมูลนิธิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลาปางค่าสถิตทิ ใ่ี ช้
ได้แก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5.3 วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้อที่ 2 เพือ่ ศึกษาการรับรูก้ ารดาเนินงาน ภาพลักษณ์
การสื่อ สารการตลาดและการตัด สิน ใจ บริจ าคเงิน มูล นิ ธิ มจร.วิท ยาลัย สงฆ์น ครลาปางโดยน าข้อ มูล ไป
วิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคณ
ู แบบ Stepwise

ผลการวิ จยั
จากการการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถามจานวน 384 คน เกี่ยวกับ เพศ รายได้ต่อ
เดือน อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ ได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์ผล ดังนี้
ผูต้ อบแบบสอบส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย รายได้ต่อเดือนต่ากว่า 15,001 บาท มีอายุระหว่าง 31-40 ปี
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็ นพนักงานเอกชน/ ลูกจ้าง
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาระดับการรับรูก้ ารดาเนินงาน ภาพลักษณ์
การสื่อ สารการตลาดที่ม ีต่ อ การตัด สิน ใจเงิน ของมูล นิ ธิ มจร.วิท ยาลัย สงฆ์น ครล าปางค่า สถิติท่ีใ ช้ไ ด้แ ก่
ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1. ด้านการรับรูก้ ารดาเนินงานในระดับมากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.55 ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.552 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ามูลนิธิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลาปางร่วมกับวิทยาลัย
17

Best, John. Research in Education. (New Jersey:Prentice Hall, Inc. 1977).

330

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

สงฆ์นครลาปางแจ้งกาหนดการงานตัง้ ธรรมหลวงเวียงละกอน (เทศน์ มหาชาติ) โดยใช้รถประชาสัมพันธ์ม ี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.90 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.399 รองลงมาด้านมูลนิธิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นคร
ลาปางการสนับสนุ นทุนการศึกษาให้แก่เจ้าหน้าที่และอาจารย์วทิ ยาลัยสงฆ์นครลาปางโดยแจ้งข่าวสารผ่าน
พระอาจารย์ผสู้ อนมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.89 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.313 และด้านมูลนิธิ มจร.วิทยาลัย
สงฆ์นครลาปางมีการมอบทุนการศึกษาแก่นิสติ โดยการทาหนังสือแจ้งขอรับสนับสนุ นทุนการศึกษาจากศิษย์
เก่าวิทยาลัยสงฆ์นครลาปางและมูลนิธิ มจร.วิทยาลัย สงฆ์นครลาปาง สร้างสวนสาธารณะมีการดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อวิทยุมคี วามคิดเห็นโดยรวมน้ อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.954
2. ด้านภาพลักษณ์ในระดับมากทีส่ ดุ โดยมีค่าเฉลีย่ รวมเท่ากับ 4.80 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.371 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ามูลนิธิ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครลาปางเป็ นองค์การทีไ่ ม่หวังผลกาไรและ
มูลนิธิ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครลาปางมีการบริหารงานถูกต้องตามกฎหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.99 ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.404 และ 0.072 รองลงมาด้านมูลนิธิ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครลาปางมีระบบการ
บริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ มูลนิธิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง มีวตั ถุประสงค์เพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ และมูลนิธิ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง ผู้บริหารมูลนิธิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลาปางเป็ นผู้ท่มี ี
ความรู้ ความสามารถเป็ นทีย่ อมรับนับถือมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.96 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.194 และ
ด้านมูลนิธิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลาปางให้การสนับสนุ นกิจกรรมของสถาบันการศึกษาต่างๆ มีความคิดเห็น
โดยรวมน้อยทีส่ ดุ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.43 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.560
3. ด้านการสื่อสารการตลาดในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.68 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.446 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ามูลนิธิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลาปางส่งจดหมายไปยัง
หน่วยงานราชการต่างๆ รับบริจาคเงินสนับสนุ นสร้าง มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง เช่น ตัง้ ธรรมหลวงเวียง
ละกอน (เทศน์มหาชาติ) และมีป้ายเผยแพร่ขอ้ มูลประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขา่ วทีว่ ดั บุญวาทย์วหิ าร อาเภอ
เมือง จังหวัดลาปางมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.88, ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.328 รองลงมาด้านมูลนิธิ มจร.วิ
ทยาลัยสงฆ์นครลาปางมอบเหรียญพระเจ้าแก้วมรกต เป็ นที่ระลึกในการบริจาคเงินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78,
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.416 และด้านมูลนิธิ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครลาปางมีการเผยแพร่ขา่ วสาร
โดยผ่านกรรมการมูลนิธิมคี วามคิดเห็นโดยรวมน้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.496
4. ด้านการตัดสินใจในระดับมากทีส่ ดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ รวมเท่ากับ 4.72 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.511 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีการนาข้อมูลของมูลนิธิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง ปรึกษาบุคคล
ในครอบครัวเพื่อใช้ในการตัดสินใจบริจาคเงินมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.79, ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.449
รองลงมาด้านการรวบรวมข้อมูลข่าวสารมูลนิธิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลาปางมาเปรียบเทียบกับข้อมูลของ
มูลนิธอิ ่นื ๆเพื่อประกอบการตัดสินใจบริจาคเงินมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.78, ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.489
และด้านการบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลาปางจะตัดสินใจด้วยตัวเองมีความคิดเห็น
โดยรวมน้อยทีส่ ดุ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.64 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.576

331

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคุณแบบ Stepwise
Mode
1

7

รายการ

Coefficient
Con. B Beta t-Value Sig
.302 165.169* 2.394 .488 .549 12.852 .000
R²

F

มูลนิธิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์
นครลาปางมอบเหรียญพระ
เจ้าแก้วมรกตเป็ นทีร่ ะลึกใน
การบริจาคเงิน
มูลนิธิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์
.544 64.121*
นครลาปางมอบเหรียญพระ
เจ้าแก้วมรกตเป็ นทีร่ ะลึกใน
การบริจาคเงิน
มูลนิธิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์
นครลาปางจัดทาซองผ้าป่ า
รับบริจาคเงินก่อสร้าง
ปรับปรุง บูรณะซ่อมแซม
อาคารและถาวรวัตถุโดย
การประชาสัมพันธ์ผา่ น
ศรัทธา ของวัด
มูลนิธิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์
นครลาปางให้การสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้แก่
เจ้าหน้าทีแ่ ละอาจารย์
วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง
โดยแจ้งข่าวสารผ่าน พระ
อาจารย์ผสู้ อน
มูลนิธิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์
นครลาปางมีสานักงาน
ตัง้ อยูท่ ว่ี ดั บุญวาทย์วหิ าร
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
มูลนิธิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์
นครลาปางร่วมกับวิทยาลัย
สงฆ์นครลาปางแจ้ง
กาหนดการงานตัง้ ธรรม
หลวงเวียงละกอน(เทศน์

5.715 .605

.681

11.649

.000

.356

.482

12.103

.000

6.521

.000

.322 .272

.219

.195

3.551

.000

.144

.155

4.165

.000
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มหาชาติ)โดยใช้รถ
ประชาสัมพันธ์
มูลนิธิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์
นครลาปางเป็ นองค์การทีไ่ ม่
หวังผลกาไร
มูลนิธิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์
นครลาปางมีระบบการ
บริหารจัดการทีม่ ี
ประสิทธิภาพ

.184

.202

5.005

.000

.394

.207

3.960

.000

จากตารางที่ 2 แสดงถึงปั จจัยด้านการรับรูก้ ารดาเนินงาน ภาพลักษณ์ การสื่อสารการตลาดและ
การตัดสินใจ บริจาคเงินให้กบั มูลนิธิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลาปางมี 7 ปั จจัย (จากทัง้ หมดทีศ่ กึ ษา 28 ปั จจัย)
ได้แก่ (1) มอบเหรียญพระเจ้าแก้วมรกตเป็ นที่ระลึกในการบริจาคเงิน (2) จัดทาซองผ้าป่ ารับบริจาคเงิน
ก่อสร้างปรับปรุง บูรณะซ่อมแซมอาคารและถาวรวัตถุโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านศรัทธาของวัด (3) ให้การ
สนับสนุ นทุนการศึกษาให้แก่เจ้าหน้าทีแ่ ละอาจารย์วทิ ยาลัยสงฆ์นครลาปางโดยแจ้งข่าวสารผ่านพระอาจารย์
ผู้สอน (4) มีสานักงานตัง้ อยู่ท่วี ดั บุญวาทย์วหิ ารอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง (5) ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์นคร
ลาปางแจ้งกาหนดการงานตัง้ ธรรมหลวงเวียงละกอน (เทศน์ มหาชาติ) โดยใช้รถประชาสัม พันธ์ ( 6) เป็ น
องค์การที่ไม่หวังผลกาไร และ (7) มีระบบการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ ทัง้ 7 ปั จจัยดังกล่าวสามารถ
อธิบายความแปรปรวนหรือทานายการรับรูก้ ารดาเนินงาน ภาพลักษณ์ การสือ่ สารการตลาดและการตัดสินใจ
บริจาคเงินได้รอ้ ยละ 54.40 อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.05

การอภิ ปรายผลการวิ จยั
ด้านการรับรู้การดาเนินการ ผลการวิจยั พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
มูลนิธิ ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์นครลาปางแจ้งกาหนดการงานตัง้ ธรรมหลวงเวียงละกอน (เทศน์มหาชาติ) โดยใช้
รถประชาสัมพันธ์มคี ่าอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือให้การสนับสนุ นทุนการศึกษา ให้แก่เจ้าหน้าที่และ
อาจารย์วทิ ยาลัยสงฆ์นครลาปางโดยแจ้งข่าวสารผ่านพระอาจารย์ผู้สอนและมีการรับบริจาคเงินสนับสนุ น
ค่าใช้จ่ายสาธารณู ปโภคของวิทยาลัยสงฆ์นครลาปางโดยมี คณะกรรมการมูลนิธิผลการวิจยั สอดคล้องกับ
แนวคิดของบัณฑิต เผ่าวัฒนา18 ทีก่ ล่าวว่า ปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การรับรูป้ ระกอบด้วย ปั จจัยทางกาย
ภายของผู้รบั รู้ได้แก่ ระบบประสาทสัมผัส เช่นหู ตา จมูก ลิ้นผิวหนัง ปั จจัยทางด้านบุคลิกภาพของผู้รบั รู้
ได้แก่ ทัศนคติ อารมณ์ ค่านิยม ความต้องการ ความสนใจ ความพอใจความรู้ และประสบการณ์ ปั จจัย
ทางด้านสิง่ เร้าภายนอก ได้แก่ ลักษณะของสิง่ เร้า ความแตกต่างของสิง่ เร้า เช่น สิง่ เร้าทีม่ คี วามเข้มกว่า สิง่

18

บัณฑิต เผ่าวัฒนา, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหาน้าเสียในคลองแม่ข่าตาบลช้างคลาน
เทศบาลนครเชียงใหม่. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, 2548,
หน้า 7.
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เร้าทีม่ คี วามชัดเจน และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของกฤตกรณ์ ประทุมวงษ์และคณะ 19 ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับปั จจัย
พฤติกรรมและการตัดสินใจในการบริจาคโลหิตของบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผลการวิจยั พบว่า
การรับรูม้ คี วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจบริจาคโลหิตของบุคลากรมหาวิ ทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยการได้รบั
ข่าวและข้อมูลผ่านสือ่ ต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ วารสาร โปสเตอร์ เสียงตามสาย เป็ นต้น
ด้านภาพลักษณ์ ผลการวิจยั พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มูลนิธิ มจร.
วิทยาลัยสงฆ์นครลาปางเป็ นองค์การทีไ่ ม่หวังผลกาไร มีการบริหารงานถูกต้องตามกฎหมาย มีค่าอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด รองลงมาคือ มีระบบการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ มูลนิธิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลาปางมี
วัตถุประสงค์เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ และผูบ้ ริหารมูลนิธิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลาปางเป็ นผู้ท่มี ี
ความรู้ค วามสามารถเป็ นที่ยอมรับนับถือมีค่าอยู่ในระดับมากที่สุดและเป็ นองค์การที่ไม่หวังผลกาไร ซึ่ง
สอดคล้องแนวคิดของมนัสวิน บุตรดี20 ที่กล่าวว่า ภาพลักษณ์ท่ตี นเองต้องการให้เป็ นที่ยอมรับและสังคมก็
คาดหวังองค์การจะมีภาพลักษณ์ ประกอบด้วยความเป็ นองค์การที่เจริญก้าวหน้ าทันโลกการมีบริการและ
สัมพันธภาพอันดีกบั ลูกค้ามีระบบบริหารและฝ่ ายจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสร้างคุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
แก่สว่ นรวมการปฏิบตั งิ านภายในกรอบกฎหมายของบ้านเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับ สูง และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของพรชนก วาณิชานุรกั ษ์ชยั 21 ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับความรูภ้ าพลักษณ์ การรับสือ่ และความ
ต้องการบทบาทกิจการเพื่อสังคมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่า ปั จจัยทางด้าน
ภาพลักษณ์ ม ีค วามสัม พันธ์ก บั การรับสื่อ ความต้องการเพื่อสัง คมของประชาชน คือ ผลกาไรจะนาไปใช้
ประโยชน์เพือ่ สังคมและได้รบั ยกย่องจากชุมชนว่ามีจริยธรรมทางธุรกิจ
ด้านการสื่อสารการตลาด ผลการวิจยั พบว่าอยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ร่วมกับ
หน่ วยงานต่างๆ รับบริจาคเงินสนับสนุ นสร้าง มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง เช่น ตัง้ ธรรมหลวงเวียงละกอน
(เทศน์มหาชาติ)โดยใช้สอ่ื เช่น รถประชาสัมพันธ์ วิทยุ และป้ ายโฆษณามูลนิธิ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง
มีป้ายเผยแพร่ขอ้ มูลประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขา่ วทีว่ ดั บุญวาทย์วหิ ารอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง มีค่าระดับ
มากทีส่ ดุ รองลงมาคือ มูลนิธิ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครลาปางมอบเหรียญพระเจ้าแก้วมรกตเป็ นทีร่ ะลึกในการ
บริจ าคเงิน และมูลนิ ธิ มจร. วิท ยาลัย สงฆ์น ครล าปาง มอบใบอนุ โมทนาบัต รผู้บ ริจ าคเงินสามารถน าไป
ลดหย่อนภาษีได้ สอดคล้องกับแนวคิดของสมวงศ์ พงศ์สถาพร 22 ทีก่ ล่าวว่า เครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่
ผ่านสื่อมวลชน ได้แก่ การโฆษณา และประชาสัมพันธ์ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ าย
โฆษณาขนาดใหญ่ โปสเตอร์อนิ เทอร์เน็ต และเครื่องมืออื่น ๆ ทีไ่ ม่ผ่านสือ่ มวลชน ได้แก่ การส่งเสริมการขาย
การขายโดยพนักงานขาย การสื่อสารการตลาดโดยตรง กิจกรรมทางการตลาด การสนับสนุ นทางการตลาด
19

กฤตกรณ์ ประทุมวงษ์และคณะ, ปัจจัยพฤติ กรรมและการตัดสิ นใจในการบริ จาคโลหิ ตของบุคลากร
มหาวิ ทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์, คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร,ี 2557. หน้า 1.
20
มนัสวิน บุตรดี, “ภาพลักษณ์ และวิ ธีการส่งเสริ มภาพลักษณ์ ธ.ก.ส. : ศึกษากรณี สาขาอาเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ” ภาคนิพนธ์มหาบัณฑิต (คณะพัฒนาสังคม พัฒนบริหารศาสตร์, 2546), หน้า 16.
21
พรชนก วาณิชานุ รกั ษ์ชยั , “ความรู้ ภาพลักษณ์ การรับสื่อ และความต้องการบทบาทกิ จการเพื่อสังคมของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. หน้า 47.
22
สมวงศ์ พงศ์สถาพร, “การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานภาคปฎิ บตั ิ = Practical IMC”, (กรุงเทพมหานคร :
นัท รีพบั บลิค, 2546), หน้า 18.
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การสือ่ สาร ณ จุดซือ้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของพรพรรณ ชมงาม23 ทีศ่ กึ ษาเกี่ยวกับปั จจัยทางการสือ่ สาร
ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจบริจาคอวัยวะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทางการ
สื่อสารทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจบริจาคอวัยวะของประชาชนโดยมีการเปิ ดรับสื่อโฆษณารณรงค์เกี่ยวกับบริจาค
อวัยวะ สือ่ แผ่นพับ วารสารกาชาดสัมพันธ์
การตัดสินใจ ผลการวิจยั พบว่าอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีการนาข้อมูลของ
มูลนิธิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลาปางปรึกษาบุคคลในครอบครัวเพือ่ ใช้ในการตัดสิน ใจบริจาคเงินมีค่าระดับมาก
ที่สุด รองลงมาคือ การรวบรวมข้อมูลข่าวสารมูลนิธิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลาปางมาเปรียบเทียบกับข้อมู ล
ของมูลนิธอิ ่นื ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจบริจาคเงินและจากการตัดสินใจบริจาคเงินมูลนิธิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์
นครลาปางจะเกิดประโยชน์ ต่อพระนิสติ แต่ละอาเภอในจังหวัดลาปาง ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของวรพจน์
บุษราคัมวดี24 ที่กล่าวว่า การตัดสินใจโดยกลุ่มเป็ นการตัดสินใจที่ยดึ ที มงานและคณะกรรมการเป็ นผู้ร่วม
ตัดสินใจเป็ นการมุ่งเน้นการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเมื่อใดก็ตามทีต่ อ้ งการ ความร่วมมือผูบ้ ริหารจึงควรให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม ดังนัน้ การกระจายอานาจและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจึงจาเป็ นสาหรับ
องค์การในอนาคต และสอดคล้องกับงานวิจยั ของภัทรพร ประโยชน์ ล้า 25 ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์
ระหว่างการเปิ ดรับข่าวสาร ทัศนคติ และแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง กับพฤติกรรมการบริจาค สเต็มเซลล์ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า การบริจาคสเต็มเซลล์ของประชาชนควรบริจาคด้วย
ความสมัครใจและไม่หวังผลตอบแทน โดยมีเพื่อนหรือคนในครอบครัวให้คาปรึกษาและมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิ จยั
การมอบทุนการศึกษาแก่นิสติ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลาปางโดยรับการสนับสนุ นจากศิษย์เก่าเป็ น
การฺ รบั รูเ้ พียงสมาชิกในกลุ่ม ควรมีเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ทางอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์มอื ถือ สื่อสังคม
ออนไลน์ ทีป่ ระหยัดค่าใช้จา่ ย และเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ทด่ี จี ากองค์การและบุคคลภายนอกได้
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
นักวิจยั หรือนักวิชาการที่สนใจต่อยอดงานวิจยั นี้ควรศึกษาปั จจัยอื่น ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจบริจาค
เงิน เช่น ปั จจัยด้านค่านิยม ความเชื่อ เป็ นต้น

23

พรพรรณ ชมงาม, “ปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อการตัดสิ นใจบริ จาคอวัยวะของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. หน้า 1.
24
วรพจน์ บุษราคัมวดี, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 2551), หน้า 10.
25
ภัทรพร ประโยชน์ล้า, “ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับข่าวสาร ทัศนคติ และแนวคิ ดเกี่ยวกับตนเองกับ
พฤติ กรรมการบริ จาคสเต็มเซลล์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร”, การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2555. หน้า 5.
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