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การศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคลเรื่อง  “ความคาดหวังและความพึงพอใจในการเปดรับขอมูลขาวสาร

จากสื่อประชาสัมพันธภายในองคกร กรณีศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล” 

 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงใชรูปแบบการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey 

Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล โดยการ

สํารวจแบบวัดผลครั้งเดียว (Cross-Sectional Study) และใหผูตอบเปนผูกรอกแบบสอบถามเอง (Self-

Administered)  โดยท่ีจะทําการศึกษา  บุคลากรของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงไดแก ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและสวนงาน พนักงานราชการ และลูกจาง 

จํานวนท้ังสิ้น 97 คน 

บทนํา 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาการจากโครงการศูนย

ศึกษาวิจัยภาษาและวัฒนธรรมอาเซียอาคเนย ซ่ึงกอตั้งข้ึนในป พ.ศ. 2517 ตามนโยบายมหาวิทยาลัยมหิดลท่ี

ตองการขยายภารกิจดําเนินงานใหครอบคลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร เพ่ือสนองตอบตอการพัฒนา

ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานภาษาวัฒนธรรมและการพัฒนากลุมชาติพันธุตางๆ ใหกวางขวางข้ึน ซ่ึงเปน

ประโยชนตอการติดตอสื่อสาร ทําความเขาใจกับผูคนท่ีมีเชื้อสาย เผาพันธุ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภาษา

พูดท่ีแตกตางจากคนไทยท่ัวไปท้ังในประเทศ และในภูมิภาคเอเชียอาคเนย 

 ผูศึกษามีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังและความพึงพอใจในการ

เปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธภายในองคกร กรณีศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
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มหาวิทยาลัยมหิดล” เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาการใชสื่อประชาสัมพันธภายในองคกรใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ตลอดจนสอดคลองกับความตองการในการเปดรับขอมูลขาวสารและ

กิจกรรมตาง ๆ รวมไปถึงความพึงพอใจและการนําขาวสารท่ีพนักงานไดรับไปใชเพ่ือเปนการสงเสริมและ

สนับสนุนใหการติดตอสื่อสารภายในองคกรใหดียิ่งข้ึนไป เพ่ือท่ีจะใหองคกรสามารถท่ีจะนําขอมูลจากการวิจัย

ท่ีไดไปใชปรับปรุงและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธภายในองคกรใหดียิ่งข้ึน เพ่ือท่ีจะเปนหนทางในการชวยธํารง

รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศสืบไวตอไป 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.    เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธภายในองคกรของบุคลากรภายใน

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล  

2.    เพ่ือศึกษาความคาดหวังในการเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธภายในของบุคลากรภายใน

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล  

3.    เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธภายในของบุคลากรภายใน

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล  

4.    เพ่ือศึกษาความตั้งใจในการเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธภายในของบุคลากรภายใน

สถาบนัวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 

5.  เพ่ือศึกษาความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อ

ประชาสัมพันธภายในของบุคลากรภายในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล  

6.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความคาดหวังกับพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธ

ภายในของบุคลากรภายในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล  

7.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารกับความพึงพอใจจากสื่อประชาสัมพันธ

ภายในของบุคลากรภายในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 

นิยามศัพท 

บุคลากร หมายถึง ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยและสวนงาน พนักงานราชการ  ลูกจาง  

สื่อประชาสัมพันธภายในองคกร หมายถึง สื่อท่ีใชเผยแพรขอมูลขาวสารภายในองคกรใหกับบุคลากร ไดแก  

หนังสือเวียน  บอรดภายในสถาบันฯ  จดหมายขาว  E-mail  Desktop Online  Facebook     LCD บริเวณ

ทางเขาสถาบันฯ และเว็บไซตของสถาบันฯ (www.lc.mahidol.ac.th) 
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พฤตกิรรมการเปดรับสื่อ หมายถึง พฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธท่ีใชภายในองคกร 

ไดแก  หนังสือเวียน  บอรดภายในสถาบันฯ  จดหมายขาว  E-mail  Desktop Online  Facebook  LCD 

บริเวณทางเขาสถาบันฯ และเว็บไซตของสถาบันฯ (www.lc.mahidol.ac.th)   โดยพิจารณาในแงสื่อท่ีเปดรับ

ตามประเภทเนื้อหาท่ีเปดรับ ความถ่ีในการเปดรับ และปริมาณการเปดรับ 

ความพึงพอใจ หมายถึง การชอบหรือไมชอบตอ รูปแบบการนําเสนอ เนื้อหา ความถูกตองนาเชื่อถือ ความ

รวดเร็วทันตอเหตุการณ การอานเขาใจไดงาย การสื่อความหมาย รวมถึงชวงเวลาในการเผยแพรสื่อ

ประชาสัมพันธภายในองคกร 

ความคาดหวัง  หมายถึง ระดับของการคาดคะเนของบุคลากรในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ท่ีคาดหวังวาจะไดรับผลประโยชนในการเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อ

ประชาสัมพันธภายในขององคกรในดานตางๆ ไดแก ความคาดหวังประโยชนในดานขอมูลขาวสาร  ความ

คาดหวังประโยชนในดานการปฏิสัมพันธกับสังคม และความคาดหวังประโยชนในดานความบันเทิง 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังและความพึงพอใจในการเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธภายใน

องคกร กรณีศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล”  เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) ซ่ึงใชรูปแบบการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสํารวจแบบวัดผลครั้งเดียว 

(Cross-Sectional Study) และใหผูตอบเปนผูกรอกแบบสอบถามเอง (Self-Administered)  

สรุปผลการวิจัย 

การสรุปผลการศึกษาแบงออกเปน 6 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 

 กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม

เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ซ่ึงไดแก ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและสวนงาน 

พนักงานราชการ และลูกจาง จํานวน 97 คน พบวา 

 1. เพศ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิง คิดเปน

รอยละ 58.8 และเปนเพศชาย คิดเปน รอยละ 41.2 ตามลําดับ 

 2. อายุ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 31-40 ปและ41ปข้ึนไป มากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 38.1เทากัน  รองลงมาคือ มีอายุระหวาง 20-30 ป คิดเปนรอยละ 23.8 ตามลําดับ 
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 3. ระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาโทมากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 38.1 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 29.9 ต่ํากวามัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 

12.4 ระดับปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 9.3 ระดับมัธยมศึกษา/ ปวช. คิดเปนรอยละ 6.2 และระดับ

อนุปริญญา/ ปวส. คิดเปนรอยละ 4.1 ตามลําดับ 

 4. สถานะตําแหนง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

และสวนงานมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 71.1 รองลงมาคือ ตําแหนงลูกจาง คิดเปนรอยละ 20.6 และตําแหนง

ขาราชการ คิดเปนรอยละ 8.2 ตามลําดับ 

 จากผลการศึกษาสรุปไดวา ขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรของสถาบันวิจัยภาษาและ

วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จํานวน 97 คน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวา

เพศชาย โดยสวนใหญมีอายุ 31-40และ41 ปข้ึนไป มากท่ีสุด มีการศึกษาระดับปริญญาโท และมีตําแหนงเปน

พนักงานมหาวิทยาลัยและสวนงานมากท่ีสุด 

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมในการเปดรับสื่อประชาสัมพันธภายในองคกรของสถาบันฯ           

จากการศึกษา พบวา  

 1. การเปดรับขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธภายในสถาบันฯ ผูตอบแบบสอบถามมีการ

เปดรับขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธภายในสถาบันฯ โดยรวมในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา มีผูเลือกการเปดรับขาวสารจาก E-mail มีมากท่ีสุด โดยมีการเปดรับในระดับมาก สวนอันดับรองลงมา

คือ บอรดภายในสถาบันฯ หนังสือเวียน และ Facebook ตามลําดับ  

 2. สื่อท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการเผยแพรขาวสารแกบุคลากรภายในสถาบันฯ 

ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาขาวสารจาก Facebook เปนสื่อท่ีมีประสิทธิภาพและเปดใชมากท่ีสุด โดยมีความถ่ี

ในการเปดรับขาวสารเฉลี่ย 9.82 ครั้ง/สัปดาห เปดรับขาวสารต่ําสุด 3 ครั้ง/สัปดาห และสูงสุด 20 ครั้ง / 

สัปดาห  

 จากผลการศึกษาสรุปไดวา พฤติกรรมในการเปดรับสื่อประชาสัมพันธภายในองคกรของ

สถาบันฯ ของบุคลากรของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

จํานวน 97 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการเปดรับขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธภายในสถาบันฯ โดยรวม

ในระดับปานกลาง โดยการเปดรับขาวสารจาก E-mail มีผูเลือกเปดรับมากท่ีสุด และผูตอบแบบสอบถามเห็น

วาขาวสารจาก Facebook เปนสื่อท่ีมีประสิทธิภาพและเปดใชมากท่ีสุดในการเผยแพรขาวสารแกบุคลากร

ภายในสถาบันฯ 

ตอนท่ี 3 ความคาดหวังท่ีตองการจะไดรับจากการเปดรับสื่อประชาสัมพันธภายในสถาบันฯ 
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 จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังท่ีตองการจะไดรับจากการ

เปดรับสื่อประชาสัมพันธภายในสถาบันฯ โดยรวม ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 โดยดานขอมูลขาวสาร 

มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการปฏิสัมพันธกับสังคม และดานความบันเทิง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา 

 1. ดานขอมูลขาวสาร ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังท่ีตองการจะไดรับจากการ

เปดรับสื่อประชาสัมพันธภายในสถาบันฯ ดานขอมูลขาวสาร โดยรวมในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความคาดหวังท่ีตองการจะไดรับจากการเปดรับสื่อประชาสัมพันธภายในสถาบัน

ฯ ดานขอมูลขาวสารเพ่ือรับทราบขาวสารเหตุการณตางๆท่ีเกิดข้ึนภายในของสถาบันฯ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด โดย

มีความตองการในระดับมากท่ีสุด อันดับรองลงมาคือ เพ่ือทราบกฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติตางๆ และเพ่ือรับรู

สิ่งท่ีเปนประโยชนกับตนเอง เพ่ือทราบความเคลื่อนไหวของบุคลากรในสถาบันฯ และเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทาง

วิชาการ โดยมีความตองการในระดับมาก ตามลําดับ 

 2. ดานการปฏิสัมพันธกับสังคม ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังท่ีตองการจะไดรับ

จากการเปดรับสื่อประชาสัมพันธภายในสถาบันฯ ดานการปฏิสัมพันธกับสังคมโดยรวมในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.57 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความคาดหวังท่ีตองการจะไดรับจากการเปดรับสื่อ

ประชาสัมพันธภายในสถาบันฯ ดานการปฏิสัมพันธกับสังคมเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน มี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ เพ่ือทราบความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน โดยมีความคาดหวังอยูในระดับมาก และ

เพ่ือไมใหเชยในสายตาคนอ่ืน มีความคาดหวังอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

 3. ดานความบันเทิง ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังท่ีตองการจะไดรับจากการ

เปดรับสื่อประชาสัมพันธภายในสถาบันฯ ดานความบันเทิง โดยรวมในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.42 เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความคาดหวังท่ีตองการจะไดรับจากการเปดรับสื่อประชาสัมพันธภายในสถาบัน

ฯ ดานความบันเทิงเพ่ือใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ เพ่ือผอนคลาย

ความเครียด โดยมีความคาดหวังในระดับมาก ตามลําดับ 

 จากผลการศึกษาสรุปไดวา ความคาดหวังท่ีตองการจะไดรับจากการเปดรับสื่อ

ประชาสัมพันธภายในสถาบันฯ ของบุคลากรของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล  

จํานวน 97 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังท่ีตองการจะไดรับจากการเปดรับสื่อประชาสัมพันธ

ภายในสถาบันฯ โดยรวม ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 โดยดานขอมูลขาวสาร มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ดานการปฏิสัมพันธกับสังคม และดานความบันเทิง ตามลําดับ 

 

ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจท่ีไดรับจากการเปดรับสื่อประชาสัมพันธภายในของสถาบันฯ  

จากการศึกษา พบวา  
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 ผูตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจท่ีไดรับจากการเปดรับสื่อประชาสัมพันธภายในของ

สถาบันฯ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 โดยมีความพึงพอใจท่ีไดรับจากการเปดรับสื่อ

ประชาสัมพันธภายในของสถาบันฯ ดานรูปแบบ – เนื้อหา มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานขอมูลขาวสาร เม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา  

 1. ดานรูปแบบ – เนื้อหา ผูตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจท่ีไดรับจากการเปดรับสื่อ

ประชาสัมพันธภายในของสถาบันฯ ดานรูปแบบ – เนื้อหา โดยรวมในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา พึงพอใจในเนื้อหา/ขาวสาร/กิจกรรมตางๆและความเคลื่อนไหวของสถาบันฯ มี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ พึงพอใจในรูปแบบ (ตัวอักษร, ภาพ สีสันและการจัดวางองคประกอบ) โดยมี

ความพึงพอใจในระดับมาก ตามลําดับ 

 2. ดานขอมูลขาวสาร ผูตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจท่ีไดรับจากการเปดรับสื่อ

ประชาสัมพันธภายในของสถาบันฯ ดานขอมูลขาวสาร โดยรวมในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ความพึงพอใจท่ีมีตอความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูลขาวสาร มีคาเฉลี่ย

มากท่ีสุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจท่ีไดรับขอมูลขาวสารตามท่ีคาดหวังไว  ความพึงพอใจท่ีมีตอความ

ทันสมัยและความรวดเร็วของขอมูลขาวสาร และความพึงพอใจท่ีสามารถนําขอมูลขาวสารท่ีไดรับจากสื่อ

ประชาสัมพันธภายในไปพูดคุยกับบุคคลอ่ืนตามท่ีคาดหวังไว โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก ตามลําดับ 

 จากผลการศึกษาสรุปไดวา ความพึงพอใจท่ีไดรับจากการเปดรับสื่อประชาสัมพันธภายใน

ของสถาบันฯ ของบุคลากรของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล  จํานวน 97 คน 

พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจท่ีไดรับจากการเปดรับสื่อประชาสัมพันธภายในของสถาบันฯ 

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 โดยมีความพึงพอใจท่ีไดรับจากการเปดรับสื่อประชาสัมพันธ

ภายในของสถาบันฯ ดานรูปแบบ – เนื้อหา มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานขอมูลขาวสาร ตามลําดับ  

 

ตอนท่ี 5 ความตั้งใจท่ีจะใชประโยชนจากขอมูลของสื่อประชาสัมพันธภายในสถาบันฯ 

 จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความตั้งใจท่ีจะใชประโยชนจากขอมูลของ

สื่อประชาสัมพันธภายในสถาบันฯ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 โดยตั้งใจท่ีจะเปดรับขอมูล

จากสื่อของสถาบันฯ ตอไปมากท่ีสุด รองลงมาคือตั้งใจท่ีจะแนะนําใหบุคคลอ่ืนมาเปดรับขอมูลจากสื่อของ

สถาบันฯ 
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อภิปรายผล 

 การศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังและความพึงพอใจในการเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อ

ประชาสัมพันธภายในองคกร กรณีศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ” ไดผล

การศึกษาท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี้  

 จากผลการศึกษาในดานขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม

เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล  ครั้งนี้ พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยสวนใหญมีอายุ 31 ปข้ึน

ไป มากท่ีสุด มีการศึกษาระดับปริญญาโท และมีตําแหนงเปนพนักงานมหาวิทยาลัยและสวนงานมากท่ีสุด 

 ผลการศึกษาพฤติกรรมในการเปดรับสื่อประชาสัมพันธภายในองคกรของสถาบันฯ ของ

บุคลากรของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการ

เปดรับขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธภายในสถาบันฯ โดยรวมในระดับปานกลาง โดยการเปดรับขาวสารจาก 

E-mail มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และผูตอบแบบสอบถามเห็นวาขาวสารจาก Facebook เปนสื่อท่ีมีประสิทธิภาพ

และเปดใชมากท่ีสุดในการเผยแพรขาวสารแกบุคลากรภายในสถาบันฯ 

 ผลการศึกษาความคาดหวังท่ีตองการจะไดรับจากการเปดรับสื่อประชาสัมพันธภายใน

สถาบันฯ ของบุคลากรของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล  พบวา บุคลากรของ

สถาบันฯมีความคาดหวังท่ีตองการจะไดรับจากการเปดรับสื่อประชาสัมพันธภายในสถาบันฯ โดยรวมและราย

ดาน ในระดับมาก โดยดานขอมูลขาวสาร มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการปฏิสัมพันธกับสังคม และ

ดานความบันเทิง ตามลําดับ 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจท่ีไดรับจากการเปดรับสื่อประชาสัมพันธภายในของสถาบันฯ 

ของบุคลากรของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล  พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มี

ความพึงพอใจท่ีไดรับจากการเปดรับสื่อประชาสัมพันธภายในของสถาบันฯ โดยรวมและรายดานอยูในระดับ

มาก โดยมีความพึงพอใจท่ีไดรับจากการเปดรับสื่อประชาสัมพันธภายในของสถาบันฯ ดานรูปแบบ – เนื้อหา 

มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานขอมูลขาวสาร ตามลําดับ 

 ผลการศึกษาความตั้งใจท่ีจะใชประโยชนจากขอมูลของสื่อประชาสัมพันธภายในสถาบันฯ 

พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความตั้งใจท่ีจะใชประโยชนจากขอมูลของสื่อประชาสัมพันธภายในสถาบันฯ 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยตั้งใจท่ีจะเปดรับขอมูลจากสื่อของสถาบันฯ ตอไป มากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ตั้งใจท่ีจะแนะนําใหบุคคลอ่ืนมาเปดรับขอมูลจากสื่อของสถาบันฯ 

 จากขอมูลในการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวา สื่อ E-mail เปนสื่อท่ีบุคลากรสวนใหญมีการ

เปดรับมากท่ีสุด และเห็นวาขาวสารจาก Facebook เปนสื่อท่ีมีประสิทธิภาพและเปดใชมากท่ีสุดในการ

เผยแพรขาวสาร ซ่ึงจะเห็นไดวา อินเตอรเน็ตเปนสิ่งจําเปนอยางมากในการนําเสนอขาวสารเพ่ือใหบุคลากร

ไดรับขาวสารอยางมากท่ีสุด และจากผลการศึกษายังพบวา บุคลากรมีความคาดหวังท่ีตองการจะไดรับจากการ
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เปดรับสื่อประชาสัมพันธภายในสถาบันฯ ดานขอมูลขาวสาร ดานการปฏิสัมพันธกับสังคม และดานความ

บันเทิง ความพึงพอใจท่ีไดรับจากการเปดรับสื่อประชาสัมพันธภายในของสถาบันฯดานรูปแบบ – เนื้อหา และ

ดานขอมูลขาวสาร รวมไปถึงความตั้งใจท่ีจะใชประโยชนจากขอมูลของสื่อประชาสัมพันธภายในสถาบันฯ โดย

ตั้งใจท่ีจะเปดรับขอมูลจากสื่อของสถาบันฯ ตอไป และตั้งใจท่ีจะแนะนําใหบุคคลอ่ืนมาเปดรับขอมูลจากสื่อ

ของสถาบันฯ ในระดับมากเชนเดียวกัน อาจเปนเพราะการท่ีคนเรานั้นทํางานท่ีไหนก็ยอมท่ีจะตองการทราบ

ขอมูลขาวสารจากองคกร เชนเดียวกับบุคลากรยอมท่ีจะมีความตองการทราบขาวสารตางๆ จากสถาบันฯ 

ท้ังนั้น จึงทําใหความคาดหวัง ความพึงพอใจ รวมถึงความตั้งใจท่ีจะใชประโยชนจากขอมูลของสื่อ

ประชาสัมพันธภายในสถาบันฯ นั้นอยูในระดับมาก สอดคลองกับแนวคิดของเดรค ทอรริงตัน และ เจน เวท

แมน (Derek Torrington & Jane Weightman, อางถึงใน วิมาลา สุธีอดิศัย, 2548, น.67) ท่ีไดกลาวถึง

วัตถุประสงคของการสื่อสารภายในองคกร ไววา เพ่ือใหพนักงานทราบและเกิดการยอมรับ และเกิดการปฏิบัติ

ในทางเดียวกัน ในกิจกรรมตาง ๆ ขององคกร เพ่ือใหทราบและเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งท่ีองคกรตองการ  

เพ่ือรักษาคติพจนในการทํางานและการพัฒนาความยึดม่ันตอองคกร และสมาชิกองคกร และ เพ่ือใหพนักงาน

ทราบถึงขอมูลตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชในการทํางาน เชน สิ่งท่ีควรกระทํา มาตรฐานคุณภาพ เปนตน 

 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษา ความคาดหวังและความพึงพอใจในการเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อ

ประชาสัมพันธภายในองคกร กรณีศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ผูวิจัยมี

ขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

 1.การสรางใหบุคลากรเกิดการเปดรับขาวสารของสถาบันฯ มีขอเสนอแนะ คือ ควร

นําเสนอขาวสารหรือเผยแพรขาวสารโดยเนนในสื่อท่ีบุคลากรมีความตองการเปดรับ หรือมีความสะดวกในการ

เปดรับ เชน E-mail สื่อสังคมออนไลน(Facebook) เปนตน ขาวสารควรท่ีจะมีความทันตอเหตุการณ มีความ

รวดเร็วและแมนยําในขอมูล อีกท้ังในการเลือกสื่อและขาวสารท่ีจะเผยแพร ควรท่ีจะนําเอาลักษณะสวนบุคคล

ของบุคลากรในสถาบันฯ ไปใชประกอบในการพิจารณาเลือกรูปแบบในการนําเสนอขาวสารดวย เพราะความ

แตกตางของลักษณะสวนบุคคลของบุคลากรนั้น มีผลตอความถ่ีในการเปดรับขาวสารดวย 

 2. การตอบสนองตอความตองการของบุคลากร มีขอเสนอแนะ คือ ควรนําเสนอขาวสาร

ท่ีบุคลากรใหความสนใจ หรือการเปดรับความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับขาวสารท่ีบุคลากรมีความตองการ 

เพ่ือใหสามารถนําเสนอขาวสารท่ีตรงตอความตองการของบุคลากร รวมถึงขาวสารตองมีการสอดแทรกความ

บันเทิง ความรู เพ่ือใหเกิดการรับขาวสารท่ีหลากหลาย ไมซํ้าซาก จําเจ และไมทําใหเกิดความนาเบื่อ และควร

ท่ีจะเนนการนําเสนอขาวสารท่ีบุคลากรสามารถนําไปใชประโยชนไดท้ังตอการทํางานและการใชชีวิตดวย 
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 3. การสรางใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการเปดรับสื่อของสถาบันฯ มีขอเสนอแนะ 

คือ ควรใหบุคลากรมีสวนรวมในการนําเสนอขาวสาร เชน การแนะนําสื่อในการนําเสนอ แนะนําขาวสารท่ีมี

ความตองการรับรู แนะนําถึงปญหาและอุปสรรค รวมถึงขอเสนอแนะในการเผยแพรขาวสารของสถาบันฯ 

ดวย ท้ังนี้ ก็เพ่ือท่ีจะไดเกิดการพัฒนาการเผยแพรขาวสารของสถาบันฯ ใหตรงกับความตองการของบุคลากร

มากท่ีสุด ซ่ึงจะสงผลตอความพึงพอใจในการเปดรับสื่อดวยเชนกัน 

 

รายการอางอิง 

หนังสือ 

กริช สืบสนธิ. (2525) .การติดตอสื่อสารในองคการ. คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เกษม ศิริสัมพันธ. (2515).สื่อสารมวลชนกับการพัฒนาการเมือง. ในอมร รักษาสัตย และขัตติยา  ก ร ร ณ สู ต 

(บรรณาธิการ),“ทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนาประเทศ” กรุงเทพมหานคร:  สถาบันบัณฑิตพัฒนบ

ริหารศาสตร. 

ชนิดา พลศรี. (2529).ความคาดหวังและความพึงพอใจของเยาวชนท่ีมีตอการจัดนิทรรศการใน พิ พิ ธ ภั ณ ฑ

วิทยาศาสตร.วิทยานิพนธมหามหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย. 

ปรมะ สตะเวทิน. (2533). หลักนิเทศศาสตร. คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

พยอม วงศสารศรี. (2531). องคการและการจัดการ. คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูสวนดุสิต. 

พัชนี เชยจรรยา, เมตตา กฤตวิทย,ถิรนันท อนวัชศิริวงศ (2534).แนวคิดหลักนิเทศศาสตร.            คณะ

นิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

มังกร ชัยชนะดารา. (2521). ลักษณะอาการสื่อสารและสื่อมวลชน. คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 

สมยศ นาวีการ .  (2527 ) .  การติดตอสื่ อสารขององคการ .  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

สวนิต ยมาภัย,รวีวรรณ ประกอบผล. (2528). แบบจําลองการสื่อสารสําหรับการศึกษาสื่อสารมวลชน.คณะ

นิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

เสนาะ ติเยาว และคณะ. (2521). การบริหาร.คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 10 
 

 

 

วิทยานิพนธ 

ลีนา ลิ่มอภิชาต (2537). ความคาดหวังและความพึงพอใจในการเปดรับขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธภายใน

มหาวิทยาลัยรามคําแหงของนักศึกษาและบุคลากร. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหา

บัณฑิต. 

รายงานโครงการเฉพาะบุคคล 

วัลลภา เพ็ชรใสประเสริฐ(2547). การรับรู ทัศนคติ แนวโนมพฤติกรรมการเขารวมในโครงการฝากบานกับ

ตํารวจของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การ

สื่อสารภาครัฐและเอกชน). 

อนุวรรตน สมถวิล(2548).พฤติกรรมการใชบริการ ความพึงพอใจ และความคาดหวังประโยชนจากบริการอิน

เทอรเนตความเร็วสูง โครงการไอพีสตาร กรณีศึกษา:นักเรียนชวงชั้นท่ี2 ชุมชนกะเหรี่ยง ตําบลไลโว อําเภอ

สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,วารสารศาสตรมหาบัณฑิต(การสื่อสารภาครัฐและ

เอกชน) 

พรพรรณ สุขสวัสดิ์ (2553) .พฤติกรรมการใชประโยชนและความพึงพอใจในการใชระบบเครือขายอินทราเน็ต

ของพนักงานบริษัท รถไฟฟาบีทีเอส 

ลัดดา แคนบุญจันทร (2553).  พฤติกรรมการรับฟงรายการขาวสารความรู การใชประโยชน และความพึง

พอใจจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ระบบ เอฟ. เอ็ม. 101.75 MHz ของประชาชนในจังหวัด

บุรีรัมย 

ธิดา กัลยาณมิตร (2542). ประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธภายในองคกรของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

อํานาจ วัฒนกุล (2550). การเปดรับขาวสาร ความพึงพอใจและการใชสื่อประชาสัมพันธภายในองคกร 

กรณีศึกษา : บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

อาบบุญ พิชัยพันธุ (2549).  พฤติกรรมการเปดรับสื่อ ความคาดหวัง ความรู และความคิดเห็นท่ีมีตอการ

เผยแพรขาวสารและการใหบริการของบริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ของผูใชทางพิเศษในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 11 
 

Book 

Berlo, David K. (1960). The Process of Communication. New York: Holt, Rinehort and 

 Winston 

Evans, John W. (1962). “Alienation aand Learning in Hospital Setting”.American sociology 

Review. 

Klapper, Joseph T. (1960). The Effect of Mass Communication. New York : The Free Press. 

Maxwell E. McCombs, Lee B. Becker (1979). Using Mass Communication Theory. Englewood 

Cliffs: N.J. Princtice Hall. 

Myers, Michele Tolela and Myers, Gail E. (1982). Managing by Communication:An 

Organizational Approach. Tokyo: Mc Graw-Hill Kogakusha,Ltd. 

NewComb, Theodore. (1953). An Approach to the Study of Communication Acts. 

Psychological Review, 

Phillip Plamgreen and J.D. Rayburn.(1985). “ An Expectancy-Value Approach to Media 

Grafications”, In Media Gratifications Research Current Perspectives. Ed. Darl Erick Rosengren, 

Lawrence A. Wenner and Phillip Palmgreen, U.S.A. : Sage Pub. 

Redding, Charles W.(1972). Communication Within the Organization. New York: Industrial 

Communication Council Inc. 

 


