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บทคัดยอ 

  การศึกษาในหัวขอ การเปดรับสื่อและทัศนคติของบุคลากรท่ีมีตอสื่อประชาสัมพันธ 
(กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา)  วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม
การเปดรับ  ทัศนคติและแนวโนมพฤติกรรมการเปดรับสื่อประชาสัมพันธ  กับลักษณะประชากรท่ี
แตกตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อและทัศนคติในการเปดรับสื่อประชาสัมพันธ  รวมถึงความสัมพันธ
ของการเปดรับสื่อของบุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 การศึกษาครั้งนี้ใชแนวคิดเก่ียวกับลักษณะประชากร  แนวคิดการประชาสัมพันธ 
ทฤษฎีเก่ียวกับการเปดรับสื่อ และแนวคิดเก่ียวกับความรูทัศนคติและพฤติกรรม  โดยมุงประเด็น
ศึกษา การเปดรับสื่อและทัศนคติของบุคลากรท่ีมีตอสื่อประชาสัมพันธ  ใชแนวทางของการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบของการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) ใชการ
วัดผลเพียงครั้งเดียว (One Shot Case Study) มีการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปน
เครื่องมือในการเก็บขอมูลและใหผูตอบแบบสอบถามเปนผูตอบขอมูลตางๆดวยตนเอง (Self-
Administered Questionnaire)  
 ผลการศึกษา การเปดรับสื่อและทัศนคติของบุคลากรท่ีมีตอสื่อประชาสัมพันธ  โดยให
บุคลากรไดประเมินสื่อประชาสัมพันธภายในองคกร จํานวน 5 สื่อประกอบดวย จดหมายขาว EG 
เ ว็ บ ไ ซ ต  ( www.eg.mahidol.ac.th)  สื่ อ ใ ห ม www.facebook.com/#!/egpr.egmu  บ อ ร ด
ประชาสัมพันธ และหนังสือเวียน  ปรากฏผล ดังนี้ 
 บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตรเปดรับสื่อจดหมายเวียนเปนอันดับแรกโดยมีการ
รับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับคณะวิศวกรรมศาสตรมากท่ีสุด  และเนื้อหาขอมูลมีความนาเชื่อถือทําให
เกิดการติดตามอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ   ท้ังนี้ความถูกตองของเนื้อหายังมีความถูกตอง การนําไป
เผยแพรตอยังบุคคลอ่ืนภายในองคกรโดยสามารถเปนแหลงอางอิงไดเปนอยางดี    สื่อท่ีสองคือบอรด
ประชาสัมพันธ  โดยมีการเปดรับ 3 ครั้งตอสัปดาห   สื่อท่ีมีความถ่ีในการเปดรับเปนลําดับท่ี 3 คือ
จดหมายขาว EG ซ่ึงถือเปนสื่อนองใหมของคณะวิศวกรรมศาสตร  เนื่องจากวามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของวารสาร  สวนสื่อลําดับท่ี 4 คือสื่อเว็ปไซต www.eg.mahidol.ac.th) เปนสื่อท่ีมีการพัฒนารูปแบบ
และเนื้อหาใหตรงตามความตองการของบุคลากรยิ่งข้ึน  สวนสื่ออันดับสุดทายท่ีมีความถ่ีในการเปดรับ
นอยท่ีสุดแตเปนสื่อท่ีมีความทันสมัย เนื่องจากมีความทันกระแสกับสังคมในปจจุบันท้ังดานรูปแบบ
การนําเสนอ รูปแบบมีความนาสนใจชวนใหติดตามมากกวาสื่ออ่ืนๆ เนื้อหาซ่ึงทําใหมีความนาสนใจ
และทันสมัยอยูเสมอ และท่ีสําคัญคือมีการเผยแพรอยางสมํ่าเสมอจากบุคลากรท่ีทําหนาท่ีเผยแพรเอง 
และบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร คือสื่อใหม www.facebook.com/#!/egpr.egmu 
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  ลักษณะตัวแปรสําคัญของการเปดรับสื่อประกอบดวยตัวแปรอิสระคือ ลักษณะ 
ทางประชากร อันประกอบดวย เพศ อายุ อายุการทํางาน ระดับการศึกษา โดยพบวาผูท่ีมีอายุ 55 ปข้ึน
ไปจะมีคาเฉลี่ยในการเปดรับสื่อมีความถ่ีมากท่ีสุด  และเปดรับหนังสือเวียนมากท่ีสุด  และระดับ
การศึกษาท่ีเปดรับพบวาผูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีเปดรับสื่อมากกวาปริญญาโทและปริญญาเอก  
และบุคลากรสายสนับสนุนจะเปดรับสื่อมากกวาสายอาจารย 
  ขอมูลการประเมินทัศนคติตอสื่อประชาสัมพันธ พบวา สื่อใหม  มีรูปแบบการ 
นําเสนอ มีความนาสนใจชวนใหติดตามมากกวาสื่ออ่ืนๆ อีกท้ังมีการเผยแพรไดรวดเร็วทันตอ
เหตุการณ  ทําใหติดตามขาวสารไดอยางสมํ่าเสมอ   และมีการปรับปรุงเนื้อหาใหนาสนใจและทันสมัย
อยูเสมอ  ดานเนื้อหาขอมูลมีความนาเชื่อถือทําใหเกิดการติดตามอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ   การ
นําไปเผยแพรตอยังบุคคลอ่ืนภายในองคกรโดย  สามารถเปนแหลงอางอิงไดเปนอยางดี คือ
หนังสือเวียน  สวนจดหมายขาว EG เปนสื่อท่ีมีการใชภาษาท่ีอานแลวเขาใจงายและตรงตามความ
ตองการ  มีการแบงหมวดหมูของขาวสารอยางเปนระเบียบไมซับซอนทําใหชวนอานและนาติดตาม 
  แนวโนมพฤติกรรมการเปดรับสื่อประชาสัมพันธภายในองคกรของบุคลากรคณะ 
วิศวกรรมศาสตร พบวาผูแทนมีแนวโนมพฤติกรรมการเปดรับสื่อประชาสัมพันธภายในองคกรของ
บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตรระดับมาก โดยมีความตั้งใจท่ีจะรับทราบขอมูลขาวสารท่ีเกิดข้ึนจากสื่อ
ประชาสัมพันธภายในองคกรตอไป  และความตั้งใจท่ีจะแนะนําใหบุคลากรเปดรับขอมูลขาวสารใน
องคกรมากท่ีสุด  
  ความคิดเห็นเพ่ิมเติม โดยบุคลากรใหความเห็นวาไมควรมีการเพ่ิมสื่อประชาสัมพันธ 
ภายในองคกร  แตใหมีการพัฒนาสื่อใหมีความเหมาะสมกับบุคลากรใหมากท่ีสุด 

ผลการศึกษาพบวา  การเลือกเปดรับสื่อจากชองทางการสื่อสารภายในของบุคลากรคณะ 
วิศวกรรมศาสตร  มีทําใหทราบแนวโนมพฤติกรรมและทัศนคติในการเปดรับสื่อประชาสัมพันธของ
บุคคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล   สามารถนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงการผลิต
สื่อและการเลือกใชสื่อประชาสัมพันธของคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล และเลือกใชสื่อ
ประชาสัมพันธภายในมาปรับใชใหมีความเหมาะสมกับกลุมบุคลากร    
 
This research investigates the perception and attitudes of employees towards the 
internal public relations media which focused on the Faculty of Engineering, Mahidol 
University. The theoretical frameworks were used in this research as Demographic 
Characteristics of Receiver ,Theory of communication ,Media exposure and The 
attitude theory of emotion One Shot Case Study and Self-Administered Questionaire 
were used as a methodology for collecting data in this quantitative research. The 
findings of this research showed that employees perceived circular letter as the first 
media because it is reliable and they can pay attention regularly. Second, PR board, 
they perceived three times a week. Third, EG newsletter was a new media of the 
faculty. The fourth one was website (www.eg.mahidol.ac.th), and Facebook 
(www.facebook.com/egpr.egmu) was the last one that they perceived media. The key 
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parameters which influenced on perception of employees were sex, age, work 
experiences, and background education. The results were found that employees 
aged over 55 years most frequently perceived media, especially, circular letter. 
Employees had a bachelor’s degree, they perceived media frequently; and 
subsequently, who had a master’s degree and doctor’s degree. And support staff 
perceived media more than faculty staff.  
 

Moreover, attitudes of employees towards the internal public relations media 
showed that Facebook was more interesting than others, and contents were updated 
frequently. Circular letter was the most reliable media, on the other hand, EG 
newsletter was simple to understand, direct to the needs of employees, and 
contents were well categorized. The trend of media perception was at the most 
level ranging; employees intended to perceive the internal public media afterward. 
Finally, the results of this research could be a guideline to improve and develop the 
internal media which appropriate for employees.  

 
 

บทนํา 
 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 
 ปจจุบัน การเลือกใชสื่อและการติดตอสื่อสารภายในองคกรเปนสิ่งสําคัญ เพราะนั่นคือ
การสรางความสัมพันธเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงถือวาเปนเครื่องมือท่ีสามารถ
สรางความรู ความเขาใจ วัตถุประสงค เปาหมายขององคกร รวมถึงการดําเนินงานใหกับบุคลากรใน
องคกร ลดชองวางระหวางคนในองคกร การเลือกใชสื่อภายในคณะวิศวกรรมศาสตร ก็เชนกัน
เปาหมายคงไมแตกตางกับคณะอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย  หากแตผูศึกษาปฏิบัติงานอยู
ในคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จึงคาดวาผลการศึกษาดังกลาว อาจเปนประโยชน ตอ
หนวยงานตอไปไดในอนาคต จึงเปนเหตุผลในการเลือกศึกษาและเลือกผูแทนท่ีใชในการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเปนมหาวิทยาลัยภายใตกํากับของรัฐ ตั้งแตป  2550 โดยเปน
หนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  มีความมุงม่ันท่ีจะเปนมหาวิทยาลัยระดับโลกและมีเปาหมายท่ี
จะพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูการเปน 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยโลก รวมท้ังมีปณิธานมุงม่ันท่ีจะเปน 
“ปญญาของแผนดิน” โดยสรางความเปนเลิศทางดานสุขภาพ ศาสตร ศิลปและนวัตกรรมบนพ้ืนฐาน
ของคุณธรรมเพ่ือสังคมไทยและประโยชนสุขแกมนุษยชาติ ซ่ึงไดพัฒนาการทํางานดวยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพ่ือเอ้ือตอการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรตาง ๆ ใหบรรลุผลสําเร็จ 

ทางดานการบริหารงานของคณะวิศวกรรมศาสตรในสวนของงานประชาสัมพันธ ตั้งแต 
พ.ศ. 2533 เปนตนมาถึงป พ.ศ. 2548 ไมมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบทางดานประชาสัมพันธโดยตรง 
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เนื่องจากจํานวนบุคลากรและนักศึกษาท่ียังไมมากเม่ือเทียบกับปจจุบัน จนกระท่ัง ป  2549 เปนตนมา 
คณะวิศวกรรมศาสตรไดใหความสําคัญกับงานดานการสื่อสารท้ังภายในและภายนอกองคกรมากกวา
การบริหารคณะฯในสมัยอ่ืน ๆ โดยไดมีการจัดตั้งหนวยงานเพ่ือรับผิดชอบการดําเนินงานในดานนี้  
ไดแก  “งานประชาสัมพันธและกิจกรรมพิเศษ” ในชวงตนของการดําเนินงานพบวา หนวยงาน
ดังกลาวมีภารกิจท่ีไดรับมอบหมายสวนใหญจะเปนภารกิจดานกิจกรรมพิเศษ สงผลทําใหเกิดความ
สับสนในดานนโยบายการดําเนินการท้ังในสวนของการบริหารและสวนของบุคลากรภายในหนวยงาน
ดังกลาว ตอมาจึงไดมีการปรับปรุงและกําหนดนโยบายในการดําเนินกิจกรรมพิเศษรวมถึงนโยบาย
และวัตถุประสงคของ “งานประชาสัมพันธและกิจกรรมพิเศษ” ใหม เพ่ือใหการดําเนินงานของ
หนวยงานดังกลาว มุงเนนทางดานผลสัมฤทธิ์ในการสื่อสารท้ังภายในและภายนอกองคกรอยางแทจริง 
และไดเปลี่ยนชื่อหนวยงานดังกลาวเปน “งานสื่อสารองคกร” ในป พ.ศ. 2552 ไดมีการปรับปรุง
รูปแบบการสื่อสารใหมีระบบและแบบแผนมากข้ึน  มีนโยบายการบริหารงานภายใตพันธกิจของ
คณะฯคือ ใชการสื่อสารภายในเพ่ือสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีแข็งแกรง และเปนเอกลักษณรวมท้ังการ
ประชาสัมพันธความโดดเดนและศักยภาพของคณะสูสาธารณะ และยุทธศาสตรขอหนึ่งของคณะฯ 
ท่ีวา เสริมสรางประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธองคกร 

การสื่อสารภายในไมวาจะเปนในระดับหนวยงาน ภาควิชา สํานักงาน ในทุกสวนงาน
การประชาสัมพันธ และสื่อท่ีใชถือเปนเครื่องมือสําคัญในการทํางานเนื่องจากเปนสวนท่ีเชื่อม
ความสัมพันธและชวยสรางความเขาใจอันดีตอกัน การแจงใหบุคลากรในหนวยงานเดียวกันหรือตาง
หนวยงานไดรับทราบและเขาใจถึงเจตนาความตองการปญหา ความคิด ความรูสึก ความเขาใจ 
แนวคิด ทาทีความเห็นดวยไมเห็นดวย  การอธิบายในดานนโยบายการบริหาร แนวทาง ทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด วัตถุประสงคเหตุผลเปาหมายและผลงานและเรื่องอ่ืน ๆ ผูนําจําเปนตอง
ตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของการใชสื่อประชาสัมพันธ  ในฐานะท่ีเปนดัชนีบงชี้ท่ีสําคัญ
ประการหนึ่งของความสําเร็จขององคกร  ความตระหนักและความเขาใจถึงความสําคัญของบทบาท
และกลไกในการสื่อสารนั้นชวยทําใหผูบริหารสามารถบริหารจัดการ และนําองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึน 

ท้ังนี้ในการจัดระบบการสื่อสารภายในองคกรเพ่ือถายทอดขอมูลขาวสารตาง ๆ ของ
หนวยงาน มีความจําเปนและเปนหัวใจสําคัญขององคกร ท้ังภาครัฐและเอกชน ซ่ึงในปจจุบันตองมี
การปรับตัวใหเปนไปตามกระแสแหงยุคของขอมูลและขาวสาร โดยนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาประยุกตใช
ใหมีความเหมาะสมกับคนในองคกร หนวยงานสื่อสารองคกรมีบทบาทเพราะเปนหนวยงานท่ีนําเสนอ
ขาวสาร ขอมูล ขอปฏิบัติตาง ๆ สงไปยังผูปฏิบัติงานหรือผูรับผิดชอบใหไดใชประโยชนในการทํางาน 
สรางความสัมพันธอันดีระหวางผูรวมงาน เกิดความเขาใจท่ีถูกตองรวมกัน ในการปฏิบัติงานภายใน
องคกรและการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการติดตอสื่อสารกับองคกรภายนอก จําเปนตองประสาน
ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของบุคลากรท่ีมีตอคนในองคกร 

ดวยเหตุผลดังกลาว ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาเก่ียวกับการเปดรับส่ือ
และทัศนคติของบุคลากรท่ีมีตอส่ือประชาสัมพันธ ซ่ึงผลการศึกษาจะเปนประโยชนอยางยิ่ง ในการ
พัฒนาสื่อ และเลือกสื่อใหมีความเหมาะสมกับความตองการของบุคลากร และทําใหการสื่อสารเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 
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วัตถุประสงคในการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสื่อประชาสัมพันธของบุคลากรภายในคณะ

วิศวกรรมศาสตร 
2. เพ่ือศึกษาทัศนคติท่ีมีตอสื่อประชาสัมพันธภายในคณะวิศวกรรมศาสตร 
3. เ พ่ือ ศึกษาแนวโนมพฤติกรรมการ เปดรับสื่ อประชาสัม พันธภายในคณะ

วิศวกรรมศาสตร 
4. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรท่ีแตกตางกันกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อภายในคณะ

วิศวกรรมศาสตร 
5. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรท่ีมีความแตกตางกัน และทัศนคติในการเปดรับสื่อ

ประชาสัมพันธภายในคณะวิศวกรรมศาสตร 
6. เ พ่ื อ ศึกษาความสั ม พันธ ร ะหว า ง ทัศนคติ กับการ เปดรับสื่ อภาย ในคณะ

วิศวกรรมศาสตร 
7. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติกับแนวโนมพฤติกรรมการเปดรับสื่อภายใน

คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

วิธีการวิจัย 
  ใชแนวทางของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบของการศึกษา
เชิงสํารวจ (Survey Research) ใชการวัดผลเพียงครั้งเดียว (One Shot Case Study) มีการใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลและใหผูตอบแบบสอบถามเปนผูตอบ
ขอมูลตางๆดวยตนเอง (Self-Administered Questionnaire)  

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

การศึกษาวิจัย เรื่อง การเปดรับสื่อและทัศนคติของบุคลากรท่ีมีตอสื่อประชาสัมพันธ 
(กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา)  โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงคของ
การใชสื่อประชาสัมพันธกอน วาเพ่ือเปนการแจงขาวสาร ขอเท็จจริงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในองคกร 
ทําใหเกิดการประสานงาน การสรางความรู ความเขาใจ การสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรกับ
ผูบริหาร ระหวางบุคลากรกับบุคลากร สรางขวัญและกําลังใจ สรางความภาคภูมิใจใหกับบุคลากรใน
องคกร และนํามาซ่ึงภาพลักษณท่ีดีขององคกร  โดยผลการศึกษาจะนํามาซ่ึงประโยชนในการพัฒนา
สื่อและเลือกใชสื่อใหมีความเหมาะสมกับความตองการของบุคลากร และทําใหการสื่อสารเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

ผลการศึกษาพบวา  
 ลักษณะประชากรของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตรท่ีแตกตางกัน จะมีพฤติกรรม
การเปดรับส่ือตางกัน  มีความสอดคลองกับท่ี ปรมะ สตะเวทิน (2546)  กลาววา ผูรับสารแตละคนมี
คุณลักษณะเฉพาะตัวของตน เชน อายุ และเพศ เปนตน คุณสมบัติเหลานี้จะมีอิทธิพลตอผูรับสาร ใน
การสื่อสารในสถานการณตาง ๆ กันนั้น จํานวนของผูรับสารก็มีปริมาณแตกตางกันไป คือ  มีตั้งแต 1 
คน  ไปจนถึงการสื่อสารมวลชน ซ่ึงการวิเคราะหผูรับสารท่ีมีจํานวนนอยคนนั้น มักไมคอยมีปญหา 
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หรือมีปญหานอยกวาการวิเคราะหผูรับสารท่ีมีจํานวนมาก  แตในการสื่อสารกลุมใหญหรือการ
สื่อสารมวลชนนั้น ไมสามารถวิเคราะหผูรับสารเปนคน ๆ ไปได วิธีการท่ีดีท่ีสุดในการวิเคราะหผูรับ
สารท่ีประกอบไปดวยคนจํานวนมาก ในกรณีนี้คือ  การจําแนกตามอายุ เพศ สถานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจ และการศึกษา เปนตน โดยมีสมมุติฐานวาผูรับสารท่ีอยูในกลุมลักษณะทางประชากร
รวมกันยอมมีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีคลายคลึงกัน สามารถแบงลักษณะทางประชากรศาสตรของ
ผูรับสาร 
 ลักษณะทางประชากรของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตรท่ีแตกตางกัน จะมีทัศนคติ
ตอการเปดรับส่ือประชาสัมพันธภายในองคกรแตกตางกัน  โดยกลุมตัวอยางมีความรูสึกเชิงบวกใน
ทุก ๆ ดานของทัศนคติท่ีมีตอสื่อประชาสัมพันธภายในองคกร โดยมีคาเฉลี่ยไมคอยแตกตางกัน ท้ังใน
ดานรูปแบบการนําเสนอ ความนาสนใจ เนื้อหา ความรวดเร็วทันตอเหตุการณ การใชภาษา การแบง
หมวดหมู และความสมํ่าเสมอในการเผยแพร  สอดคลองกับแนวคิดของ ชิมบาโด และ เอบบีเซน เรื่อง
องคประกอบของทัศนคติ 3 ประการ  (อางถึงใน พรทิพย บุญนิพัทธ, 2531)   คือองคประกอบดาน
ความรู (The Cognitive Component) คือสวนท่ีเปนความเชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ ท่ัวไป 
ท้ังท่ีชอบและไมชอบ หากบุคคลมีความรูหรือคิดวาสิ่งใดดีมักจะมีความรูสึก (The Affective 
Component) คือ  สวนท่ีเก่ียวของกับอารมณท่ีเก่ียวเนื่องกับสิ่งตาง ๆ ซ่ึงมีผลแตกตางกันไปตาม
บุคลิกภาพของคน ๆ นั้น เปนลักษณะท่ีเปนคานิยมของแตละบุคคล และองคประกอบดานพฤติกรรม 
(The Behaviour Component) คือการแสดงออกของบุคคลตอสิ่งหนึ่ง หรือบุคคลหนึ่ง ซ่ึงเปนผลมา
จากองคประกอบดานความรู ความคิด และความรูสึก ซ่ึงทัศนคติกับพฤติกรรมมีความสัมพันธกัน 
กลาวคือ  พฤติกรรมเปนการตอบสนองตอสิ่งเรา หรือวัตถุท่ีเกิดข้ึนจริง และเปนสิ่งท่ีเห็นได ซ่ึงเปนผล
ท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพันธระหวางความตั้งใจและทัศนคติ เนื่องจากพฤติกรรมทางสังคมสวนใหญของ
มนุษยจะเกิดข้ึนจากความตั้งใจ ยกเวนเหตุการณท่ีไมเคยเกิดข้ึนมากอน ดังนั้น บุคคลจึงมักแสดง
พฤติกรรมตอวัตถุ หรือสิ่งเราออกมาตามท่ีตนตั้งใจไววาอยากแสดงออกมา ซ่ึงความตั้งใจนี้จะถูก
กําหนดดวยความเชื่อ และทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอสิ่งนั้น  ดังนั้น จึงสามารถกลาวไดวาพฤติกรรมตาง 
ๆ ของมนุษยก็มีความสัมพันธกับทัศนคติตอวัตถุและความเชื่อท่ีมีตอวัตถุดวยเชนกัน 
 พฤติกรรมการเปดรับ ส่ือประชาสัมพันธภายในองคกรของบุคลากรคณะ
วิศวกรรมศาสตรมีความสัมพันธกับทัศนคติตอส่ือประชาสัมพันธภายในองคกร  ความถ่ีในการ
เปดรับสื่อประชาสัมพันธภายในองคกร มีความสัมพันธกับทัศนคติตอสื่อประชาสัมพันธภายในองคกร 
ไปในทิศทางเดียวกัน หากบุคลากรมีความถ่ีในการเปดรับสื่อประชาสัมพันธสูง พฤติกรรมการเปดรับ
สื่อจะสูงตามไปดวย 

พฤติกรรมการเปดรับสื่อประชาสัมพันธภายในองคกรของบุคลากรคณะวิศวกรรม ศาสตรมี
ความสัมพันธกับทัศนคติตอสื่อประชาสัมพันธภายในองคกร   หากบุคลากรมีการเปดรับสื่อมากก็จะ
สงผลกับทัศนคติในทางบวกมากเชนกัน ทัศนคติโดยความเห็นในการเปดรับสื่อท้ัง 5 ประเภทอาจมี
ความแตกตางกันในดานของความนาสนใจของสื่อ รูปแบบการนําเสนอ เนื้อหา การเผยแพรและ
ระยะเวลาท่ีมีความเหมาะสม การแบงหมวดหมู นั้นมีผลตอการประเมินทัศนคติตอการรับสื่อท้ังสิ้น  
เชน  บุคลากรมีการเปดรับสื่อทางสื่อใหม www.facebook.com/#!/egpr.egmu เนื่องจากเห็นวามี
ความทันสมัย นาสนใจ และรวดเร็วทันตอเหตุการณ และมีพฤติกรรมการเปดรับท่ีสูงทัศนคติก็จะสูง

http://www.facebook.com/#!/egpr.egmu�
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ตามไปดวย แตหากประเมินในดานของความนาเชื่อถือกลับเปนสื่อท่ีเปนสื่อประเภทเดิมอยาง
หนังสือเวียน ซ่ึงพบวามีความนาเชื่อถือสูง ทําใหทัศนคติสูงตามไปดวยเชนกัน สอดคลองกับแนวคิด
ของวิรัช ลภิรัตนกุล (2542) ท่ีระบุวา การแสดงออกของบุคคลตามทัศนคติใหเห็นอยางชัดเจน 3 
ประเภทคือ  ทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) เปนทัศนคติท่ีชักนําบุคคลใหแสดงพฤติกรรม
ในดานดีตอบุคคล ทัศนคติในทางลบ (Negative Attitude) เปนทัศนคติหรือความรูสึกท่ีไมดีตอบุคคล
เรื่องราวหรือสิ่งตาง ๆ มักกอใหเกิดอคติข้ึนในใจของบุคคล และทัศนคตินิ่งเฉย (Passive Attitude) 
มักมีสาเหตุมาจากความหางไกล จากผลกระทบท่ีเกิดข้ึน สอดคลองกับแนวคิดของโรเจอร (อางถึงใน 
สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2533) ท่ีระบุวาทัศนคติวาเปนดัชนีชี้วัดวาบุคคลนั้นคิดและรูสึกอยางไรกับคน
รอบขางวัตถุหรือสิ่งแวดลอม ตลอดจนสถานการณตาง ๆ โดยทัศนคตินั้นมีรากฐานมาจากความเชื่อท่ี
อาจสงผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได ทัศนคติจึงเปนเพียงความพรอมท่ีจะตอบสนองตอสิ่งเรา และเปน
มิติของการประเมิน เพ่ือแสดงวาชอบหรือไมชอบตอประเด็นหนึ่ง ๆ ซ่ึงถือเปนการสื่อสารภายใน
บุคคล (Interpersonal communication) ท่ีเปนผลกระทบมาจากการรับสารอันจะมีผลตอ
พฤติกรรมตอไป 
 ทัศนคติตอส่ือประชาสัมพันธภายในองคกรของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตรมี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการเปดรับส่ือประชาสัมพันธภายในองคกร ทัศนคติตอสื่อ
ประชาสัมพันธภายในองคกรของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม
การเปดรับสื่อประชาสัมพันธภายในองคกรโดยสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน 

บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตรมีทัศนคติตอการเปดรับสื่อสูง แนวโนมพฤติกรรม
การเปดรับสื่อประชาสัมพันธภายในองคกรก็จะสูงตามไปดวย ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ทอดด 
ฮันท และ เบรนท ดี.รูเบน (อางถึงใน พีระ จิรโสภณ, 2529) ท่ีระบุวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การเลือกในการสื่อสาร คือทัศนคติและคานิยม โดยทัศนคติคือความชอบ และความมีใจโนมเอียง 
(Preference and Predisposition) ตอเรื่องตาง ๆ คานิยมคือหลักพ้ืนฐานท่ีเรายึดถือ เปนความรูสึก
ท่ีวาเราควรท่ีจะกระทําหรือไม ควรทําอะไร ในการมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและคน ท้ังสอง
ประการมีอิทธิพลอยางยิ่งตอการเลือกใชสื่อมวลชน การเลือกขาวสาร การเลือกตีความหมาย และ
การเลือกจดจํา และนอกจากทัศนคติจะมีความสัมพันธกับความตั้งใจของบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรม
ตาง ๆ ของวัตถุแลว ทัศนคติยังมีความสัมพันธกับความตั้งใจของบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ตอ
วัตถุออกมาอีกดวย ซ่ึงโดยคํานิยามแลวความตั้งใจ (Intention) หมายถึง ความโนมนาวท่ีนาจะเปน
ของบุคคลในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมหรือการกระทําตอวัตถุ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมา โดยปกติ
แลวทัศนคติในการบวกหรือในทางท่ีชื่นชอบตอวัตถุ จะทําใหเกิดความตั้งใจมากกวาในการแสดง
พฤติกรรมในทางบวกตอวัตถุ ในทางกลับกันทัศนคติในทางลบ หรือในทางท่ีไมชื่นชอบก็จะทําใหมี
ความตั้งใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมในทางลบออกมา อยางไรก็ตาม ความสัมพันธระหวางทัศนคติกับ
ความเชื่อ เชน คนท่ีมีความเชื่อวาหนังสือพิมพฉบับหนึ่งเปนหนังสือพิมพท่ีนําเสนอขาวสารไดละเอียด
เจาะลึก แตมีโฆษณา และมีหนาบันเทิงคอนขางมาก ความเชื่อนี้จะนําไปสูทัศนคติท่ีชื่นชอบหนังสือ
ฉบับนี้แบบปานกลางของทัศนคตินี้ก็จะทําใหเกิดชุดของความตั้งใจแบบปานกลางในทางท่ีชื่นชอบ
หนังสือฉบับนี้ ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดท่ีบุคคลจะซ้ือหาหนังสือพิมพฉบับนี้บางบางครั้ง หรือหยิบ
อานเอาเม่ือมีโอกาส แตไมถึงกับสมัครเปนสมาชิกหนังสือฉบับนั้น 
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สอดคลองกับแนวความคิดของซิมบาโด และ เอบบีเซน เรื่ององคประกอบของทัศนคติ 
3 ประการ  (อางถึงใน พรทิพย บุญนิพัทธ, 2531) คือองคประกอบดานความรู (The Cognitive 
Component) คือสวนท่ีเปนความเชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ ท่ัวไป ท้ังท่ีชอบและไมชอบ หาก
บุคคลมีความรู หรือคิดวาสิ่งใดดี มักจะมีทัศนคติท่ีดีตอสิ่งนั้น แตหากมีความรูมากอนวาสิ่งใดไมดี ก็จะ
มีทัศนคติท่ีไมดีตอสิ่งนั้น องคประกอบดานความรูสึก (The Affective Component) คือการแสดงออก
ของบุคคลตอสิ่งหนึ่ง หรือบุคคลหนึ่ง ซ่ึงเปนผลมาจากองคประกอบดานความรู ความคิด และความรูสึก 
ซ่ึงทัศนคติกับพฤติกรรมมีความสัมพันธกัน กลาวคือ  พฤติกรรมเปนการตอบสนองตอสิ่งเราหรือวัตถุ
ท่ีเกิดข้ึนจริง และเปนสิ่งท่ีเห็นได ซ่ึงเปนผลท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพันธระหวางความตั้งใจและทัศนคติ 
เนื่องจากพฤติกรรมทางสังคมสวนใหญของมนุษยจะเกิดข้ึนจากความตั้งใจ ยกเวนเหตุการณท่ีไมเคย
เกิดข้ึนมากอน ดังนั้นบุคคลจึงมักแสดงพฤติกรรมตอวัตถุ หรือสิ่งเราออกมาตามท่ีตนตั้งใจไววาอยาก
แสดงออกมา ซ่ึงความตั้งใจนี้จะถูกกําหนดดวยความเชื่อ และทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอสิ่งนั้น ดังนั้น 
จึงสามารถกลาวไดวาพฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษยก็มีความสัมพันธกับทัศนคติตอวัตถุและความเชื่อท่ีมี
ตอวัตถุดวยเชนกัน  

สอดคลองกับแนวคิดของกาญจนา แกวเทพ (2552) ท่ีระบุวาการเลือกเปดรับขาวสาร
ของบุคคลท่ีมีคุณลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มักจะมีแบบพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน ซ่ึง
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารและใชสื่อซ่ึงเปนพฤติกรรมทางสังคมอยางหนึ่งก็เปนไปตามหลักการ
ดังกลาว และสอดคลองกับแนวคิดของวิลเบอร ชแรมม (อางถึงใน พีระ จิรโสภณ, 2546) ท่ีระบุถึง
องคประกอบท่ีมีอิทธิตอการเลือกรับขาวสารของบุคคลวา จะแตกตางกันไปตามประสบการณ ภูมิหลัง 
การศึกษาและสภาพแวดลอม ท่ีแตกตางกัน อันมีสวนทําใหบุคคลมีความสนใจตอขาวสารแตกตางกัน 

ผลการศึกษาพบวาบุคลากรไดติดตามขอมูลขาวสารเก่ียวกับคณะวิศวกรรมศาสตร จาก
สื่อประชาสัมพันธจากหนังสือเวียนมากท่ีสุด มีจํานวน 77 ราย  คิดเปนรอยละ 38.2 รองลงมาคือ  
บอรดประชาสัมพันธ จํานวน 68 ราย  คิดเปนรอยละ 35.4 โดยการเปดรับขอมูลขาวสารมีความถ่ีใน
แตละสื่อใกลเคียงกันคือ  สัปดาหละ 2-3 ครั้ง 

นอกจากนี้ยังพบวาพฤติกรรมการเปดรับสื่อประชาสัมพันธภายในองคกรของบุคลากร
คณะวิศวกรรมศาสตรมีความสัมพันธกับทัศนคติตอสื่อประชาสัมพันธภายในองคกร ประกอบดวย 

ดานการเปดรับส่ือ 
จากผลการศึกษาพบวาบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตรเปดรับสื่อในทุกชองทาง 

ตั้งแตสื่อท่ีมีการใชกันแรกเริ่มคือจดหมายเวียน ซ่ึงเปนสื่อหลักท่ีใชกันในหนวยงานท่ีเปนราชการ
เพราะวามีความถูกตองและนาเชื่อถือมากท่ีสุด และถูกจัดลําดับวาเปนสื่อท่ีบุคลากรเปดรับเปนอันดับ
แรกเชนกัน ซ่ึงก็สอดคลองกับผลการศึกษาท่ีพบวาบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร เปดรับสื่อ
ประเภทนี้เปนอันดับแรก โดยมีการรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับคณะวิศวกรรมศาสตรมากท่ีสุด 
และเนื้อหาขอมูลมีความนาเชื่อถือทําใหเกิดการติดตามอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ ท้ังนี้เนื้อหายังมี
ความถูกตอง การนําไปเผยแพรตอยังบุคคลอ่ืนภายในองคกรโดยสามารถเปนแหลงอางอิงไดเปนอยาง
ดี สื่อท่ีสองคือบอรดประชาสัมพันธ ในทุกองคกรคงปฏิเสธไมไดวาสื่อดังกลาวยังใชกันแพรหลายใน
ปจจุบัน แตก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหมีความทันสมัยมากยิ่งข้ึน แตในการศึกษาพบวาสําหรับสื่อ
บอรดประชาสัมพันธก็ยังเปนชองทางการสื่อสารท่ีบุคลากรสนใจและเลือกเปดรับเปนอันดับ 2 และ
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สื่อท่ีมีความถ่ีเปนลําดับท่ี 3 และบุคลากรเปดรับคือจดหมายขาว EG ซ่ึงถือเปนสื่อนองใหมของคณะ
วิศวกรรมศาสตร เนื่องจากวามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของวารสารหนาตาง EG มาเปนจดหมายขาว EG 
สวนสื่อเว็บไซต www.eg. mahidol.ac.th) นั้น เปนสื่อท่ีมีความถ่ีมีการพัฒนารูปแบบและเนื้อหาให
ตรงตามความตองการของบุคลากรยิ่งข้ึน โดยทางมหาวิทยาลัยมหิดล ไดมีการจัดประกวดรูปแบบการ
จัดทําเว็บไซตของคณะ สถาบัน การปรับเว็บไซตใหมี อัตลักษณ เอกลักษณ เหมือนกันทุกคณะ
สถาบัน ซ่ึงเปนแรงกระตุนสําคัญท่ีทําใหสื่อประเภทนี้เกิดการพัฒนา สวนสื่ออันดับสุดทายท่ีมีความถ่ี
ในการเปดรับนอยท่ีสุดแตกลับเปนสื่อท่ีมีความทันสมัยมากท่ีสุด โดยมีความทันกระแสกับสังคมใน
ปจจุบันท้ังดานรูปแบบการนําเสนอ รูปแบบมีความนาสนใจชวนใหติดตามมากกวาสื่ออ่ืน ๆ เนื้อหาซ่ึง
ทําใหมีความนาสนใจและทันสมัยอยูเสมอ และท่ีสําคัญคือมีการเผยแพรอยางสมํ่าเสมอจากบุคลากรท่ี
ทําหนาท่ีเผยแพรเอง และบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตรเกิน 50% ท่ีมีการใชสื่อสมัยใหมและ
รวมกันเผยแพรขอมูลขาวสาร นั่นคือสื่อใหม www.facebook.com/#!/egpr.egmu มีบุคลากรใชกัน
อยางแพรหลาย แตกลับเปนสื่อท่ีมีความถ่ีในการเปดรับสื่อนอยท่ีสุด อาจเปนเพราะกลุมประชากรท่ี
ใชสื่อลักษณะนี้ มีชวงอายุระหวาง 23-33 ป  ซ่ึงเปนความถ่ีท่ีมีการเปดรับสื่อเปนอันดับ 2 ซ่ึงเปน
บุคลากรท่ีเปดรับสื่อนอยกวาชวงอายุ 33-44 ป 

ดังนั้นจากลักษณะตัวแปรสําคัญของการเปดรับสื่อประกอบดวยตัวแปรอิสระคือ  
ลักษณะทางประชากร อันประกอบดวย เพศ อายุ อายุการทํางาน ระดับการศึกษา นั้น มีเพียงอายุ
เทานั้นท่ีมีผลกับการศึกษา คือผู ท่ีมีอายุ 55 ปข้ึนไปจะมีคาเฉลี่ยในการเปดรับสื่อมีความถ่ี 
มากท่ีสุด หากแตสื่อ ท่ี เปดรับมากท่ีสุดคือหนังสือเวียน ดังนั้น การเลือกใชสื่อภายในคณะ
วิศวกรรมศาสตร มีการสนองความตองการและปรับเปลี่ยนทัศนคติ ในการเปดรับสื่อ ซ่ึงสอดคลองกับ 
พีระ จิระโสภณ, 2529, น. 636-639) กลาวไววา การเปดรับสื่อนั้นตองผานกระบวนการ เลือกท่ีจะ
เปดรับหรือเลือกสนใจ โดยผูรับสารจะเลือกสนใจหรือเปดขาวสาร จากแหลงใดแหลงหนึ่งท่ีอยูดวยกัน
หลายแหง เลือกรับรูและตีความ บุคคลท่ีรับสื่อก็จะทําการตีความหมาย ความเขาใจของตนเอง 
ทัศนคติและประสบการณ ความเชื่อ ความตองการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ ตามสภาวะรางกายหรือ
อารมณในขณะนั้น และสุดทายคือกระบวนการเลือกจดจํา โดยเลือกจดจําขาวสารเฉพาะสวนท่ีตนเอง
สนใจ ตรงกับความตองการและทัศนคติของตนเอง ดังนั้นกอนท่ีบุคลากรจะเลือกเปดรับสื่อ จึงมีความ
จําเปนตองเลือกใชสื่อประชาสัมพันธใหมีความเหมาะสมและตรงตามความตองการของบุคลากรให
มากท่ีสุด 
 

 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาพบวาบุคลากรมีการเปดรับสื่อประชาสัมพันธจากหนังสือเวียน และ

บอรดประชาสัมพันธมากท่ีสุด โดยความถ่ีในการเปดรับสื่อเนื่องจากเนื้อหาและความถูกตองของ
ขอมูล ความถูกตองนาเชื่อถือและใหเกิดการติดตามอยางสมํ่าเสมอ แตในดานของรูปแบบการ
นําเสนอชวนใหนาติดตามมากกวาสื่ออ่ืน ๆ การเผยแพรรวดเร็วทันเหตุการณ ทําใหติดตามขาวสารได
อ ย า ง ส มํ่ า เ ส ม อ แ ล ะ ต ร ง ต า ม ค ว า ม ต อ ง ก า ร  ก ลั บ เ ป น ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง สื่ อ ใ ห ม 
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(www.facebook.com/#!/egpr.egmu) สวนรูปแบบเนื้อหาซ่ึงทําใหมีความนาสนใจและทันสมัยอยู
เสมอ อานแลวเขาใจงายตรงตามความตองการ มีการแบงหมวดหมูของขาวสารอยางเปนระบบไม
ซับซอนชวนใหนาติดตาม จากสื่อจดหมายขาว EG มากท่ีสุด 

จะเห็นไดวาบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร มีกระบวนการในการรับขาวสารจากสื่อ
ประชาสัมพันธ ท้ัง 5 ประเภท ตามความตองการ ทัศนคติและความสนใจ แมวาผูท่ีทําหนาท่ีใหขอมูล
หรือสงสารจะมีการเตรียมเนื้อหาสารมาอยางดี โดยเลือกใชสื่อท่ีคิดวามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากท่ีสุดแตก็ไมสามารถม่ันใจไดเต็มท่ีวาการใชสื่อประเภทนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
บุคลากรไดตามความตั้งใจเปนเพราะมีกระบวนการเลือกเปดรับขาวสารแตกตางกันไปตาม
ประสบการณ ตามความตองการ ตามความเชื่อ ตามทัศนคติ ท่ีแตกตางกัน ดังนั้นสรุปไดจาก
ผลการวิจัยวา การมีสื่อท่ีมากเกินไปนั้น อาจทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนทางขอมูลได ควรใชชองทาง
การประชาสัมพันธท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ดีกวาการเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธ การสราง
ความนาสนใจและตรงตามความตองการใหมีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมายและตรงตามความสนใจ
เปนสิ่งท่ีจะทําใหเกิดการติดตามมากท่ีสุด 

ในสวนการเพ่ิมสื่อประชาสัมพันธของคณะวิศวกรรมศาสตร บุคลากรไดใหความเห็น
เพ่ิมเติม โดยมองวาในสวนของงานสื่อสารองคกรยังขาดการทํางานเชิงรุก ควรประสานใหเกิดความ
รวมมือท้ังภายในคณะและมหาวิทยาลัย ยังมีการใชชองทางของสื่อประชาสัมพันธไมตรงตามความ
ตองการของผูรับสาร และควรเพ่ิมโอกาสในการรับขอมูลขาวสาร ใหมีความหลากหลายโดยใช
เทคโนโลยีใหม ๆ ใหทันสมัย ทันเหตุการณ เพ่ือความเขาใจและรับรู ความเปลี่ยนแปลง 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธภายในองคกร คณะวิศวกรรมศาสตร 
ความเห็นก็มีความคลายคลึงกัน ในสวนของความรวดเร็วทันตอเหตุการณ เกาะติดสถานการณ 
สามารถใชอางอิงได เนื้อหาเปนประโยชนตอบุคลากร ใหมีความสมํ่าเสมอ ชัดเจน เนนใหมีความ
ทันสมัย ขอมูลนาติดตาม เนื้อหานาสนใจ การทํางานใหเปนเชิงรุกมากกวานี้ ใหเกิดความเสมอภาค
ระหวางทุก ๆ ภาควิชา รวมท้ังสรางระบบใหมีการรายงานผลการติดตามประเมินการรับรู ความรู 
ความเขาใจของบุคลากรในงานสื่อสาร การจัดทํารายงานการประชาสัมพันธผานเสียงตามสายในชวง
เชากอนเขาทํางาน ใชสื่อเสียงตามสายทุกวัน 

 
ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยในอนาคต 

เพ่ือใหการศึกษาการเปดรับสื่อและทัศนคติของบุคลากรท่ีมีตอสื่อประชาสัมพันธ 
(กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา) มีความสมบูรณมากยิ่ง ข้ึน  
จึงควรมีการศึกษาในประเด็นตาง ๆ เพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. ในการศึกษาการเปดรับสื่อและทัศนคติของบุคลากรท่ีมีตอสื่อประชาสัมพันธ โดยใน
การศึกษาดังกลาว ในประเด็นประเภทการเปดรับสื่อจากสื่อประชาสัมพันธขององคกร พบวาขาวสาร
ประเภทขาวประชาสัมพันธโดยท่ัวไป มีบุคลากรใหความสนใจเปนอันดับ 1 และสิทธิสวัสดิการในดาน
ตาง ๆ เงินเดือนและคาตอบแทน ความกาวหนาในสายอาชีพ และการเปดโอกาสใหไปศึกษาตอใน
ระดับท่ีสูง ตามลําดับ ทําใหผูวิจัยเห็นวาควรมีการศึกษาในประเภทของสื่อท่ีบุคลากรสนใจ และสราง
ชองทางการเลือกใชสื่อใหมีความเหมาะสมกับและตรงตามความตองการของบุคลากร 
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2. การ ศึกษาในครั้ งนี้ เปนการศึกษาการ เปดรับสื่ อ เฉพาะบุคลากรในคณะ
วิศวกรรมศาสตรเทานั้น ดังนั้นการศึกษาครั้งตอไปจึงควรมีการเก็บขอมูลการวิจัยจากบุคลากรของทุก
คณะ สถาบันท่ีอยูภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพ่ือใหไดการเลือกใชสื่อไดตรงตาม
ความตองการของผูรับ ทําใหเกิดความเปนเอกภาพในการสื่อสารท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 

รายการอางอิง 
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