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บทคัดยอ 
 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร และทัศนคติท่ีมีตอระบบเครือขายอินทราเน็ต ของพนักงาน 
การประปานครหลวง” ในครั้งนี้ใชระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบเปนการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) และการวิจัยเชิงพรรณนา เก็บขอมูล ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional studies) โดยใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูศึกษาสรางและพัฒนาข้ึนมาเองตามวัตถุประสงค โดยลักษณะคําถามจะมีท้ังคําถามปลาย
ปด (Close-ended Questionnaire) และ คําถามปลายเปด (Open-ended Questionnaire) กลุมตัวอยาง คือ พนักงาน 
การประปานครหลวง จํานวน 300 คน 
 การประมวลผลและวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติเชิงพรรณนา เพ่ืออธิบายขอมูลลักษณะทาง
ประชากร พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร และทัศนคติท่ีมีตอระบบเครือขายอินทราเน็ต และใชสถิติเชิงอนุมานในการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย 
 ผลการศึกษา พบวา  

1. กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 31 – 40 ป ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี อายุ 
การทํางานตั้งแต 5 ป ข้ึนไป และมีระดับตําแหนงงานเปนระดับผูปฏิบัติการ  

2. พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร สวนใหญพนักงานอานขาวสารของการประปานครหลวงจากสื่อขาวอินทราเน็ต 
มากท่ีสุด โดยปกติอานขาวสารเฉลี่ยประมาณ 5 ครั้ง/สัปดาห โดยอานขาวสารในชวงเวลา 08.01 น. - 11.00 น. ใชเวลาเฉลี่ยใน
การอานขาวสารในแตละครั้งประมาณ 18 นาที/ครั้ง โดยมีระยะเวลาในการอานมากกวา 2 ป ข้ึนไป และมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือ
ติดตามความเคลื่อนไหวขององคกร ซ่ึงสวนใหญอานเนื้อหา/ขาวสารเก่ียวกับขาวประชาสัมพันธมากท่ีสุด  

3. จากภาพรวมทัศนคติท่ีมีตอระบบเครือขายอินทราเน็ตของการประปานครหลวง พนักงานสวนใหญมีระดับทัศนคติ
เปนเชิงบวก โดยมีระดับทัศนคติสูงสุดในดานเนื้อหา ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 รองลงมา ดานการเผยแพร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 
ดานเทคโนโลยี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 และดานรูปแบบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 ตามลําดับ  

4. จากการทดสอบสมมติฐานลักษณะทางประชากรของพนักงานการประปานครหลวง ท่ีแตกตางกัน มีพฤติกรรมการ
เปดรับขาวสารผานระบบเครือขายอินทราเน็ต ตางกัน พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะทางอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และอายุ
การทํางานท่ีแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารท่ีแตกตางกัน โดยผูท่ีมีอายุระหวาง 51 – 60 ป มีการศึกษาสูงสุดในระดับ 
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ปวช. / ปวส. และปริญญาตรี และมีอายุการทํางานต่ํากวา 1 ป มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารผานระบบเครือขายอินทราเน็ต 
ในดานความถ่ี (จํานวนครั้ง / สัปดาห) ระยะเวลา (นาที / ครั้ง) และเนื้อหา / ขาวสาร ของการประปานครหลวงสูงท่ีสุด 

5. จากการทดสอบสมมติฐานลักษณะทางประชากรของพนักงานการประปานครหลวง ท่ีแตกตางกัน มีทัศนคติท่ีมีตอ
ระบบเครือขายอินทราเน็ต ตางกัน พบวา มีการปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ไมวาจะเปน เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุการ
ทํางาน ระดับตําแหนงงาน แมจะมีความแตกตางกัน แตใชวาจะเกิดความแตกตางทางดานทัศนคติเสมอไป ซ่ึงทัศนคติของ
พนักงานท่ีมีตอระบบเครือขายอินทราเน็ต อาจเกิดจากความชอบหรือความไมชอบสวนบุคคล 

 6. จากการทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของพนักงานการประปานครหลวง มีความสัมพันธกับ
ทัศนคติท่ีมีตอระบบเครือขายอินทราเน็ต ท้ังพฤติกรรมความถ่ี (จํานวนครั้ง / สัปดาห) ระยะเวลา (นาที / ครั้ง) และเนื้อหา / 
ขาวสาร ในการเปดรับมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอระบบเครือขายอินทราเน็ต ซ่ึงหมายความวา ถาพฤติกรรมการเปดรับ
เนื้อหา/ขาวสารผานระบบเครือขายอินทราเน็ตสูง ทัศนคติท่ีมีตอระบบเครือขายอินทราเน็ตจะมีสูงตามไปดวย 

7. จากการทดสอบสมมติฐานทัศนคติของพนักงานของการประปานครหลวง จะมีความสัมพันธกับแนวโนมการเปดรับ
ขาวสารผานระบบเครือขายอินทราเน็ต พบวา ทัศนคติของพนักงานของการประปานครหลวง มีความสัมพันธกับแนวโนมการ
เปดรับขาวสารผานระบบเครือขายอินทราเน็ต หมายความวา ถาทัศนคติท่ีมีตอระบบเครือขายอินทราเน็ตสูง แนวโนมการ
เปดรับขาวสารจะสูงตามไปดวย 
 
คําสําคัญ 

ระบบเครือขายอินทราเน็ต (Intranet) หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรภายในองคกร ท่ีเกิดข้ึนมาจากการเชื่อมโยงกัน 
ระหวางคอมพิวเตอรท่ีเหมือนกันหรือตางชนิดกัน มาสื่อสารขอมูลกันดวยชุด Protocol TCP/IP ทํางานคลายกับอินเทอรเน็ต  
ท่ีประกอบดวยระบบ www, e-mail และขาวสารตาง ๆ  
 ลักษณะทางประชากร หมายถึง ขอมูลสวนตัวของพนักงานการประปานครหลวง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุ
การทํางาน และ ระดับตําแหนงงาน 

พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร หมายถึง พฤติกรรมการใชงานระบบเครือขายอินทราเน็ตของพนักงานการประปานคร
หลวง เพ่ือเปดรับขาวสารภายในองคกร คือ ความถ่ีในการใชตอสัปดาห ระยะเวลาในการใชตอครั้ง ปริมาณเนื้อหาขาวสารท่ี
เปดรับ  

ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกหรือความคิดเห็นในดานบวกของพนักงานการประปานครหลวง ท่ีมีตอระบบเครือขาย
อินทราเน็ต ในดานรูปแบบ เนื้อหา การเผยแพร และเทคโนโลยี 

แนวโนมการเปดรับขาวสาร หมายถึง ความตั้งใจท่ีใชงานระบบเครือขายอินทราเน็ต เพ่ือเปดรับขาวสารภายในองคกร
ตอไป และความตั้งใจท่ีจะแนะนํา/บอกตอ ใหผูอ่ืนใชงานระบบเครือขายอินทราเน็ตของการประปานครหลวงตอไป 
 

Abstract 
 

 This paper aims to investigate the role of intranet toward employees of the Metropolitans 
Waterworks Authority in searching information relating to their job or important news. It also aims to 
explore the media exposures and attitude toward the Intranet system in order to improve and develop 
better system in the future.  
 The research applies quantitative research method by surveying and collecting data using cross-
sectional studies through close-ended and open-ended questionnaire. The sampling group is 300 MWA 
employees. The data are evaluated and analyzed by computer program. The descriptive statistics is used to 
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describe respondents’ demographic characteristics, media exposure behavior, and attitude toward the 
Intranet system. The inferential statistics is used to test the hypothesis. 
 

 The results of the studies show that: 
 1. The majority of the sampling group consists of more female with an average age of 31 – 40 years. 
The highest education level is bachelor's degree. They have been working for MWA for 5 years or more with 
the position of operational employee.  
 2. Regarding the media exposure behavior, most employees receive information from intranet 
system. They normally read information an average of 5 times per week. The reading time is from 08.01 
a.m. - 11.00 a.m. The average time spend reading per times is 18 minutes. They have been reading news for 
more than 2 years. The main purpose in reading news is to follow up the situation of organization. They 
read PR news and information the most.   
 3. According to an overall attitude of MWA employees toward the Intranet system, most have 
positive attitude. The highest level is the content with the average of 3.90. The next is for distribution and 
technology with an average of 3.83 and the design with an average of 3.77 respectively. 
 4. In testing the hypothesis that employee of different demographic characteristics has different 
media exposure behavior from the Intranet system, the result supports the hypothesis. The respondents 
with an average age of 51 – 60 years with education in vocational and high vocational diploma and 
bachelor degree with working experience of less than 1 year tend to have the highest rate of media 
exposure from the Intranet regarding frequency (times/week), duration (minutes/time) and content/detail of 
the information.   

5. In testing the hypothesis that employee of different demographic characteristics has different 
attitude toward the Intranet system, the result rejects the hypothesis. Different demographic characteristics 
including gender/ age/ level of education/ working experiences has not always resulted in difference in 
attitude toward the Intranet system.  

6. In testing the hypothesis, the media exposure behavior of MWA employee is correlated to the 
attitude toward the Intranet system to with from the Intranet system.  The frequency (times/week), 
duration (minutes/time) and content/detail of the information correlate with attitude toward the Intranet 
system. In other words, the higher the level of media exposure, the higher attitude toward the Intranet 
system it becomes.  

7. In testing the hypothesis that the attitude of MWA employee toward the Intranet is correlated to 
the tendency for media exposures from the Intranet system, the result supports the hypothesis. In other 
words, the higher the attitude toward the Intranet system, the higher the tendency for media exposures it 
becomes. 
 
Keyword 

Intranet is a computer network that uses Internet Protocol technology to share information, 
operational systems, or computing services within an organization. 
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Demographics are the quantifiable statistics of a given population such as sex, age, education, age 
of work and position of work.  

Media Exposure Behavior is the using intranet of the Metropolitans Waterworks Authority 
employees for searching information such as frequency time per week, period of time and quantity of 
information.  

Attitude is an expression of favor or disfavor toward Intranet system in style, details, publicize and 
Technology of the Metropolitans Waterworks Authority employees.  

Tend to Exposure is How to use Intranet for searching information in the future. And how to invite 
or persuade person to using more intranet system of the Metropolitans Waterworks Authority.  

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ปจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสาร ไดเขามามีบทบาทสําคัญในสังคมไทย เรียกไดวาเปนยุคแหงสังคมขาวสารหรือยุค

สารสนเทศ มีเทคโนโลยีการสื่อสารใหม ๆ เขามาใชประกอบการดําเนินชีวิตหรือการทํางานอยางกวางขวาง และดวยความ
เจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหมนุษยมีโอกาสติดตอสื่อสารกันไดงายยิ่งข้ึน โดยไมมีขีดจํากัดในเรื่องของเวลาและ
ระยะทาง และจากความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศนั่นเอง จึงทําใหงานดานการประชาสัมพันธกาวตามไปดวย ท้ังในดาน
การเผยแพรขอมูลขาวสาร การแลกเปลี่ยนองคความรู ทัศนะและความคิดเห็น นับเปนประโยชนตอประชาชนท่ีเลือกเปดรับและ
แสวงหาขอมูลขาวสารอยางไมจํากัด อีกท้ังยังเปนการเปดโลกทัศนและวิสัยทัศนของประชาชนใหกวางไกล ทันตอสภาวการณ
ของโลก  

ระบบอินทราเน็ต (Intranet) เปนระบบเครือขายในองคกรในการจัดระบบขอมูลขาวสาร เพ่ือลดข้ันตอนการทํางานท่ี
ตองการสงสารระหวางบุคลากรภายในองคกร และนํามาใชเพ่ือการติดตอสื่อสารระหวางพนักงาน เชน การจัดสงหนังสือเวียน 
การประกาศ การเผยแพรขอมูลขาวสาร การสงเอกสาร เปนตน โดยการนําระบบเครือขายอินทราเน็ตมาเชื่อมโยง เพ่ือใหเกิด
การสื่อสารภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ และมีความรวดเร็วในการเผยแพรขอมูลขาวสารในเวลาเดียวกันอยางทันทวงที 
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใหเกิดประโยชนตอองคกร  

การประปานครหลวง เปนองคกรรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เปดกิจการเม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2457 มีชื่อเรียกในครั้งนั้นวา “การประปากรุงเทพมหานคร” มีกรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาลเปนผูรับผิดชอบดําเนินงาน 
กิจการประปาไดกาวหนาข้ึนเปนลําดับ จากท่ีเคยจําหนวยเฉพาะในเขตพระนคร ไดขยายการจําหนายไปยังฝงธนบุรี ตอมา
รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ.2510 ใหมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ คือ 1.สํารวจ จัดหาแหลงน้ําดิบ และจัดให
ไดมาซ่ึงน้ําดิบเพ่ือใชในการประปา 2.ผลิต จัดสง และจําหนายน้ําประปาในเขตทองท่ีกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และ
จังหวัดสมุทรปราการ และควบคุมมาตรฐานเก่ียวกับระบบประปาเอกชนในเขตทองท่ีดังกลาว และ 3.ดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ี
เก่ียวเนื่องกันหรือเปนประโยชนแกการประปา และคํานึงถึงประโยชนของรัฐและประชาชน จากนั้นจึงไดโอนกิจการประปา
กรุงเทพ กรมโยธาเทศบาล การประปานนทบุรี การประปาเทศบาลนครธนบุรี และประปาเทศบาลสมุทรปราการ รวมเปน
กิจการเดียวกัน เรียกวา “การประปานครหลวง” เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2510 ปจจุบันการประปานครหลวงใหบริการน้ําประปา
ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ  

ระบบเครือขายอินทราเน็ตอยูในความดูแลของฝายเทคโนโลยีสารสนเทศของการประปานครหลวง โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือประชาสัมพันธขาวสารขององคกรเปนหลัก และยังชวยใหการติดตอสื่อสารระหวางพนักงานภายในองคกรมีความสะดวก 
รวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความรู ทัศนคติ และแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงการเผยแพรกิจกรรมท่ีผานมาหรือกําลัง
จะเกิดข้ึนท้ังภายในและภายนอกองคกร สําหรับขาวประชาสัมพันธท่ีเผยแพรในระบบอินทราเน็ตของการประปานครหลวงนั้น 
อยูภายใตการควบคุมของกองเผยแพรขาว ฝายสื่อสารองคกร โดยจะมีการอัพเดตขาวสารทุก ๆ วัน ขาวแตละขาวกอนท่ีจะนําไป
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ประชาสัมพันธในหนาเว็บเพจจะไดรับการตรวจสอบความถูกตอง ขอเท็จจริง และใหเผยแพรได ผานการอนุมัติของผูอํานวยการ
กองเผยแพรขาว ซ่ึงการสื่อสารโดยผานระบบเครือขายอินทราเน็ตจะทําใหผูบริหารและพนักงานทุกคนมีความเขาใจตรงกัน 
พนักงานสามารถคลิกเขาไปอานขาวตาง ๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับการดําเนินงานขององคกร เชน ขาวประชาสัมพันธ ขาวตัด
หนังสือพิมพประจําวัน ขาวน้ําประปาไมไหล ขาวกิจกรรม ขาวเพ่ือสังคม ฯลฯ  

จะเห็นไดวา การสื่อสารภายในองคกรผานระบบเครือขายอินทราเน็ตมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพ่ือใหทุกหนวยงานมี
ความเขาใจอันดี สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร ดวยผูวิจัยเปนนัก
ประชาสัมพันธ สังกัดสวนขาวอิเล็กทรอนิกสและรัฐสัมพันธ กองเผยแพรขาว ซ่ึงมีหนาท่ีในการอัพเดตขอมูลขาวสาร ตลอดจน
เผยแพรวิดีโอ หรือประกาศ โฆษณา ตาง ๆ บนหนาเว็บเพจทุกวัน เพ่ือใหพนักงานไดรับรูขอมูลขาวสารขององคกร จึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษา พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร และทัศนคติท่ีมีตอระบบเครือขายอินทราเน็ต ของพนักงานการประปานครหลวง 
เพ่ือนําผลการศึกษาท่ีไดไปใชในการพิจารณาปรับปรุง และพัฒนาระบบเครือขายอินทราเน็ตของการประปานครหลวง ในดาน
รูปแบบ เนื้อหา การเผยแพร และเทคโนโลยี ใหสามารถสรางศักยภาพดานการสื่อสารภายในองคกรใหดียิ่งข้ึน 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารผานระบบเครือขายอินทราเน็ตของพนักงานการประปานครหลวง  
2. เพ่ือศึกษาทัศนคติท่ีมีตอระบบเครือขายอินทราเน็ตของพนักงานการประปานครหลวง  
3. เพ่ือศึกษาแนวโนมการเปดรับขาวสารผานระบบเครือขายอินทราเน็ตของพนักงานการประปานครหลวง  
4. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของพนักงานการประปานครหลวงท่ีความแตกตางกันกับพฤติกรรมการการเปดรับ

ขาวสารผานระบบเครือขายอินทราเน็ต  
5. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของพนักงานการประปานครหลวงท่ีแตกตางระหวางกับทัศนคติท่ีมีตอระบบ

เครือขายอินทราเน็ต  
6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของพนักงานการประปานครหลวง และทัศนคติท่ีมีตอ

ระบบเครือขายอินทราเน็ต  
7. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติของพนักงานของการประปานครหลวง และแนวโนมการเปดรับขาวสารผาน

ระบบเครือขายอินทราเน็ต  
 

วิธีการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) และการวิจัยเชิงพรรณา เก็บขอมูล ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional studies) ในการศึกษาถึงพฤติกรรม
การเปดรับขาวสาร และทัศนคติท่ีมีตอระบบเครือขายอินทราเน็ตของพนักงานการประปานครหลวง โดยใชแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ท้ังนี้ ผูวิจัยเปนผูแจกและเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง จํานวนกลุมตัวอยาง 
300 คน 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

1. จากผลการศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการอานขาวสารของการประปานครหลวงจากสื่อขาวอินทราเน็ต 
โดยปกติอานขาวสารผานระบบเครือขายอินทราเน็ตเฉลี่ยประมาณ 5 ครั้ง/สัปดาห อานขาวสารในชวงเวลา 08.01 น. - 11.00 น. 
และใชเวลาเฉลี่ยในการอานขาวสารประมาณ 18 นาที/ครั้ง ซ่ึงกลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาในการอานมากกวา 2 ป ข้ึนไป 
อีกท้ังใหเหตุผลในการอานขาวสารผานระบบเครือขายอินทราเน็ต เพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวขององคกร สวนเนื้อหา/ขาวสาร 
ท่ีอานมากท่ีสุด คือ เก่ียวกับขาวประชาสัมพันธ  
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ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบวา “ลักษณะทางประชากรของพนักงานการประปานครหลวง ท่ีแตกตางกัน  
มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารผานระบบเครือขายอินทราเน็ต ตางกัน” สอดคลองกับแนวคิดของ กาญจนา แกวเทพ (2552)  
ท่ีระบุวาการเลือกเปดรับขาวสารของบุคคลท่ีมีคุณลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มักจะมีแบบแผนพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน 
ซ่ึงพฤติกรรมการรับสารและใชสื่อซ่ึงเปนพฤติกรรมทางสังคมอยางหนึ่งก็เปนไปตามหลักการดังกลาว  และสอดคลองกับแนวคิด
ของวิลเบอร ชแรมม (อางถึงใน พีระ จิรโสภณ, 2546) ท่ีระบุถึงถึงองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกรับขาวสารของบุคคลวา 
จะแตกตางกันไปตามประสบการณภูมิหลัง การศึกษาและสภาพแวดลอม ท่ีแตกตางกัน อันมีสวนทําใหบุคคลมีความสนใจตอ
ขาวสารแตกตางกัน โดยการศึกษาในครั้งนี้ มีสามตัวแปรท่ีสงผลใหพฤติกรรมการเปดรับขาวสารผานระบบเครือขายอินทราเน็ต
ของกลุมตัวอยางแตกตางกัน ไดแก อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และอายุการทํางาน  

 

2. จากผลการศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีความรูสึกเชิงบวกระดับมากในทุก ๆ ดานของทัศนคติท่ีมีตอระบบ
เครือขายอินทราเน็ตของการประปานครหลวง โดยมีคาเฉลี่ยท่ีไมแตกตางกัน ท้ังดานรูปแบบ เนื้อหา การเผยแพร และ
เทคโนโลยี โดยสวนใหญมีความรูสึกดานรูปแบบ ประเด็น “พ้ืนหลังใชสีออนไมมีลวดลาย ทําใหอานขอความงาย” มากท่ีสุด ดาน
เนื้อหา ประเด็น “กิจกรรมตาง ๆ ท่ีนําเสนอ ทําใหพนักงานทราบความเคลื่อนไหวขององคกร เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงาน” 
“การแนะนําจุดบริการของการประปานครหลวงท่ีเปนประโยชนตอพนักงานและผูใชบริการ” และ “ขอมูลขาวสารมีประโยชน 
สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานได” มากท่ีสุด ดานการเผยแพร ในท้ังสองประเด็น คือ “มีการเผยแพรและอัพเดตขอมูลอยาง
เหมาะสม” และ “ผูใชสามารถเขาถึงระบบไดอยางรวดเร็ว ท่ัวถึง” และดานเทคโนโลยี ประเด็น “ชวยลดปริมาณการใชกระดาษ 
ทําใหสิ่งแวดลอมดีข้ึน” มากท่ีสุด 

ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบวา “ลักษณะทางประชากรของพนักงานการประปานครหลวง ท่ีแตกตางกัน มีทัศนคติ
ท่ีมีตอระบบเครือขายอินทราเน็ต ไมตางกัน” ปฏิเสธแนวคิดท่ีวาบุคคลมีทัศนคติตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดตางกัน ก็เนื่องมาจากบุคคลมี
ความเขาใจ มีความรูสึก หรือมีแนวทางความคิดแตกตางกัน หรืออาจกลาวไดโดยท่ัวไป วาทัศนคติเกิดจากการเรียนรู แหลงท่ีทํา
ใหเกิดทัศนคติมีมากมาย แตอาจรวมเปนหัวขอใหญท่ีสําคัญ 3 หัวขอ คือ ประสบการณสวนตัว อิทธิพลของบุคคลอ่ืน ๆ และ
ปฏิกิริยาทางดานอารมณ (เสนาะ ติเยาว, 2530 : 65-66) ท้ังนี้ จึงอาจเปนไปไดวา ลักษณะทางประชากรของพนักงานการ
ประปานครหลวง ไมวาจะเปน เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุการทํางาน ระดับตําแหนงงาน แมจะมีความแตกตางกัน แต
ใชวาจะเกิดความแตกตางทางดานทัศนคติเสมอไป ซ่ึงทัศนคติของพนักงานท่ีมีตอระบบเครือขายอินทราเน็ต อาจเกิดจาก
ความชอบหรือความไมชอบสวนบุคคล (อางถึงใน ณัฐจรี แผกลีบ, 2547)  

 

3. ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบวา “พฤติกรรมการเปดรับขาวสารของพนักงานการประปานครหลวง มี
ความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอระบบเครือขายอินทราเน็ต” โดยความถ่ี (จํานวนครั้ง) ในการใชงานระบบเครือขายอินทราเน็ตตอ
สัปดาหมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอระบบเครือขายอินทราเน็ต (มีคาเปนบวก) หมายความวา ถาความถ่ีในการใชงานระบบ
เครือขายอินทราเน็ตตอสัปดาหสูง ทัศนคติท่ีมีตอระบบเครือขายอินทราเน็ตจะมีคาสูงตามไปดวย และดานพฤติกรรมการเปดรับ
เนื้อหา/ขาวสารผานระบบเครือขายอินทราเน็ต มีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอระบบเครือขายอินทราเน็ต (มีคาเปนบวก) 
เชนเดียวกัน ซ่ึงหมายความวา ถาพฤติกรรมการเปดรับเนื้อหา/ขาวสารผานระบบเครือขายอินทราเน็ตสูง ทัศนคติท่ีมีตอระบบ
เครือขายอินทราเน็ตจะมีสูงตามไปดวย  

สอดคลองกับแนวคิด ท่ีระบุวาการแสดงออกของบุคคลตามทัศนคติใหเห็นอยางชัดเจน 3 ประเภท คือ ทัศนคติใน
ทางบวก (Positive Attitude) เปนทัศนคติท่ีชักนําบุคคลใหแสดงพฤติกรรมในดานดีตอบุคคล ทัศนคติในทางลบ (Negative 
Attitude) เปนทัศนคติหรือความรูสึกท่ีไมดีตอบุคคลเรื่องราวหรือสิ่งตาง ๆ มักกอใหเกิดอคติข้ึนในใจของบุคคล และทัศนคตินิ่ง
เฉย (Passive Attitude) มักมีสาเหตุมาจากความหางไกลจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึน (อางถึงใน วิรัช ลภิรัตนกุล, 2532) สอดคลอง
กับแนวคิดของโรเจอร ท่ีระบุถึงทัศนคติวาเปนดัชนีชี้วาบุคคลนั้นคิดและรูสึกอยางไรกับคนรอบขาง วัตถุหรือสิ่งแวดลอม
ตลอดจนสถานการณตาง ๆ โดยทัศนคตินั้นมีรากฐานมาจากความเชื่อท่ีอาจสงผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได ทัศนคติจึงเปนเพียง
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ความพรอมท่ีจะตอบสนองตอสิ่งเรา และเปน มิติของการประเมิน เพ่ือแสดงวาชอบหรือไมชอบตอประเด็นหนึ่ง ๆ ซ่ึงถือเปนการ
สื่อสารภายในบุคคล (อางถึงใน สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2533)  

 

4. จากผลการศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญมีแนวโนมการเปดรับขาวสารผานระบบเครือขายอินทราเน็ตในระดับมาก ท้ัง 
2 ประเด็น โดยมีแนวโนมมากท่ีสุดในประเด็น “ทานมีความตั้งใจท่ีใชงานระบบอินทราเน็ต เพ่ือเปดรับขอมูลขาวสารภายใน
องคกรตอไป” รองลงมาคือประเด็น “ทานมีความตั้งใจท่ีจะแนะนํา / บอกตอ ใหผูอ่ืนใชงานระบบเครือขายอินทราเน็ต เพ่ือ
เปดรับขอมูลขาวสารภายในองคกรตอไป”  

ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบวา “ทัศนคติของพนักงานของการประปานครหลวง มีความสัมพันธกับแนวโนมการ
เปดรับขาวสารผานระบบเครือขายอินทราเน็ต” โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางทัศนคติท่ีมีตอระบบเครือขายอินทราเน็ต
กับแนวโนมการเปดรับขาวสารมีคาเปนบวก หมายความวา ถาทัศนคติท่ีมีตอระบบเครือขายอินทราเน็ตสูง แนวโนมการเปดรับ
ขาวสารจะสูงตามไปดวย ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ทอดด ฮันท และ เบรนท ดี. รูเบน (อางถึงใน พีระ จิรโสภณ, 2529) ท่ี
ระบุวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกในการสื่อสาร คือ ทัศนคติและคานิยม โดยทัศนคติ คือ ความชอบและความมีใจ
โนมเอียง (Preference and Predisposition) ตอเรื่องตาง ๆ คานิยม คือ หลักพ้ืนฐานท่ีเรายึดถือ เปนความรูสึกท่ีวาเราควรจะ
กระทําหรือไม ควรทําอะไร ในการมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและคน ท้ังสองประการมีอิทธิพลอยางยิ่งตอการเลือกใช
สื่อมวลชน การเลือกขาวสาร การเลือกตีความหมายและการเลือกจดจํา และนอกจากทัศนคติจะมีความสัมพันธอยางลึกซ้ึงกับ
ความเชื่อของบุคคลท่ีมีตอคุณลักษณะตาง ๆ ของวัตถุแลว ทัศนคติยังมีความสัมพันธกับความตั้งใจของบุคคลท่ีจะแสดง
พฤติกรรมตาง ๆ ตอวัตถุออกมาอีกดวย ซ่ึงโดยคํานิยามแลวความตั้งใจ (Intention) หมายถึง ความโนมนาวท่ีนาจะเปนของ
บุคคลในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมหรือการกระทําตอวัตถุ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมา โดยปกติแลวทัศนคติในทางบวกหรือในทาง
ท่ีชื่นชอบตอวัตถุ จะทําใหเกิดความตั้งใจมากกวาในการแสดงพฤติกรรมในทางบวกตอวัตถุ ในทางกลับกันทัศนคติในทางลบ 
หรือในทางท่ีไมชื่นชอบก็จะทําใหมีความตั้งใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมในทางลบออกมา  

 
สรุปผล 

 
 จากผลการศึกษา เรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร และทัศนคติท่ีมีตอระบบเครือขายอินทราเน็ต ของพนักงานการ
ประปานครหลวง” สรุปผลของการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยยอมรับสมมติฐานดังนี้   

 

1. อายท่ีุแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการเปดรับเนื้อหา/ขาวสารระบบเครือขายอินทราเน็ตแตกตางกัน 
2. ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีแตกตางกันจะมีพฤติกรรมระยะเวลาในการใชงานระบบเครือขายอินทราเน็ตตอครั้งแตกตางกัน 
3. ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการเปดรับเนื้อหา/ขาวสารระบบเครือขายอินทราเน็ตแตกตางกัน 
4. อายุการทํางานท่ีแตกตางกันจะมีพฤติกรรมระยะเวลาในการใชงานระบบเครือขายอินทราเน็ตตอครั้งแตกตางกัน 
5. พฤติกรรมการเปดรับขาวสารของพนักงานการประปานครหลวงมีความสัมพันธกับทัศนคติ (โดยรวม) ท่ีมีตอระบบ

เครือขายอินทราเน็ต 
6. พฤติกรรมการเปดรับเนื้อหา/ขาวสารผานระบบเครือขายอินทราเน็ต มีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอระบบ

เครือขายอินทราเน็ต 
7. ทัศนคติ (โดยรวม) ท่ีมีตอระบบเครือขายอินทราเน็ตมีความสัมพันธกับแนวโนมการเปดรับขาวสารผานระบบ

เครือขายอินทราเน็ต 
 

ขอเสนอแนะ 
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1. จากคุณสมบัติของระบบเครือขายอินทราเน็ต ท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว ในการเผยแพรขอมูลขาวสารไปยังพนักงาน 
เพ่ือใหพนักงานรับทราบนโยบาย และติดตามความเคลื่อนไหวขององคกร ฉะนั้น ควรอัพเดตหรือเพ่ิมเติมขาวสารใหม ๆ อยู
เสมอ และเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ในการเปดรับขาวสาร ควรพัฒนาระบบการสืบคนขอมูลใหใชงานไดงายข้ึน จัดหมวดหมู
ขาวสารใหเขาถึงขอมูลไดสะดวกยิ่งข้ึน  

2. การสรางพฤติกรรมการเปดรับขาวสารผานระบบเครือขายอินทราเน็ตของพนักงานการประปานครหลวงอยาง
ตอเนื่อง คณะทํางานเว็บไซตควรหม่ันปรับปรุงรูปแบบเว็บไซตใหทันสมัยและใชงานงาย ปรับลดวิดีโอคลิป/แบนเนอร ท่ีไม
นาสนใจ และรีบแกไขปญหาหากระบบขัดของ สิ่งสําคัญ คือ ควรเพ่ิมเติมเนื้อหาท่ีเปนประโยชนตอบุลลากรและองคกรใหมาก
ยิ่งข้ึน อีกท้ังควรประชาสัมพันธใหพนักงานสนใจใชงานระบบอินทราเน็ตมากกวานี้ 

3. ควรจัดกิจกรรมใหพนักงานไดเขามาเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาระบบเครือขายอินทราเน็ตรวมกัน ท้ังนี้เพ่ือผลักดันให
พนักงานเกิดความรูสึกหรือทัศนคติท่ีดีตอระบบเครือขายอินทราเน็ต จนกระท่ังเกิดพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารผาน
ระบบเครือขายอินทราเน็ตอยางตอเนื่อง  

4. จากการศึกษา คณะทํางานเว็บไซตควรเรงปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือขายอินทราเน็ตใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ผูใชงาน ท้ังดานรูปแบบ เนื้อหา การเผยแพร และเทคโนโลยี ใหทันกับสถานการณโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป และสามารถนําขอมูล
ขาวสารท่ีเปนประโยชนมาใชประกอบกรทํางานในแตละสายงานได 

 
 
 

ขอเสนอแนะตอการศึกษาในอนาคต 
 
1. การศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนั้นหาก

มีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ในครั้งตอไป ควรเพ่ิมการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือใหไดผลการศึกษาเชิงลึก โดยอาจใชการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) สนทนากลุม (Focus Group) เพ่ือใหไดขอมูลในเชิงลึกมากยิ่งข้ึน 

2. การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาระบบเครือขายอินทราเน็ตในภาพรวม ดังนั้นหากมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับระบบ
เครือขายอินทราเน็ตครั้งตอไป ควรเพ่ิมการศึกษาในหัวขอการใชงานระบบเครือขายอินทราเน็ตเพ่ือประโยชนและประสิทธิภาพ
สูงสุดในการสื่อสารภายในองคกร เพ่ือจะไดปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือขายอินทราเน็ต และสรางการสื่อสารใหเขาถึงผูใชงาน
หรือกลุมเปาหมายภายในองคกรไดมากยิ่งข้ึน 

3. ควรทําการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องของความคาดหวัง การใชประโยชนและความพึงพอใจของพนักงานการประปานคร
หลวงท่ีมีตอระบบเครือขายอินทราเน็ตเพ่ิมเติม 

  
เอกสารอางอิง 
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