
บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 1 

 

ทัศนคติและการใช้ประโยชน์สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ของบุคลากรส่วนการขายและการ

บริการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Attitude and Uses of Internal Publications by Sales and Services Staff of Honda 

Automobiles (Thailand)Co.,Ltd. Bangkok 

 

นายนัท ไชยวงศ์ และ ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว 

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “ทัศนคติและการใช้ประโยชน์สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ของบุคลากร

ส่วนการขายและการบริการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัดในเขตกรุงเทพมหานคร” 

มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษาลักษณะของบุคลากรส่วนการขายและการบริการ บริษัท ฮอนด้า 

ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัศนคติและการใช้ประโยชน์ของสื่อ

ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรที่เปิดรับไปใช้ในการท างาน 

 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research Method) ใช้การส ารวจแบบ

วัดผลครั้ ง เดี ย ว  ณ  ช่ ว งเวลาใด เวล าหนึ่ ง  (Cross Sectional Study) โดย ใช้ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็น บุคลากรส่วนการ

ขายและการบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน 

300 คน จาก 44 สาขา เป็นผู้ตอบแบบสอบถามเอง โดยมีผลการศึกษาดังนี้ 

 ลักษณะทางประชากร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ในระดับปฏิบัติการ ระยะเวลาในการท างาน 1-5 ปี และมีรายได้ 30,001-40,000 บาท 

ทัศนคติที่มีต่อองค์กร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ด้านความรู้ การรับรู้ บริษัท ฮอนด้า ที่มีชื่อเสียงด้านการ
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ผลิตและจ าหน่ายรถยนต์ และทัศนคติ ด้านความรู้สึก บริษัท ฮอนด้า บริการลูกค้าได้อย่างประทับใจ

เสมอและลูกค้ากลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดรับสื่อทางอินทราเน็ต (Intranet) มากที่สุด 

เปิดรับเนื้อหาด้านแคมเปญต่างๆของบริษัท กลุ่มตัวอย่างมีการน าเนื้อหาที่ได้จากสื่อ ไปใช้ประโยชน์  

ด้านข้อมูลข่าวสาร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.74 ใช้เพ่ือเป็นข้อมูลด้านการขาย ด้านความรู้ มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.65 รับรู้ข้อมูลส าหรับการวางแผนเพ่ือการขาย ด้านปฏิสัมพันธ์ ที่กลุ่ม

ตัวอย่างใช้ประโยชน์มากที่สุดคือ ใช้เป็นข้อมูลส าหรับโน้มน้าวใจและจูงใจลูกค้ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.56 

และด้านความบันเทิง เพ่ือสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์กร โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 

4.56 

การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้ที่แตกต่างกัน 

จะมีทัศนคติต่อองค์กร แตกต่างกัน ลักษณะทางประชากร ได้แก่ อายุและรายได้ที่แตกต่างกัน จะท าให้

ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กรที่ แตกต่างกัน ลักษณะทางประชากร 

ได้แก่   อายุ  ระยะเวลาในการท างานและรายได้  ที่แตกต่างกัน จะมีการใช้ประโยชน์จากสื่อ

ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร แตกต่างกัน และทัศนคติของบุคลากรส่วนการขายและการบริการ  

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัดในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับการใช้

ประโยชน์จากประเภทสื่อประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านความรู้ ด้านปฏิสัมพันธ์และด้านความ

บันเทิง ภายในองค์กรไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและมีความสัมพันธ์ไปทิศทางเดียวกันและ

ค่อนข้างด ี

 

บทน า 

 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

โลกในปัจจุบันมีการแข่งขันในทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม  และเทคโนโลยี  สิ่งที่

เกิดขึ้นกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆในปัจจุบันเป็นผลมาจากการพัฒนาในด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดความ

เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น การสื่อสารนับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนิน

กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ในสังคม เนื่องจากการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่ใช้ถ่ายทอดและเชื่อมโยง
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ข่าวสารต่างๆ เพื่อที่จะน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา หรือการน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน

ชีวิตของแต่ละคนให้เกิดความเข้าใจและพึงพอใจมากท่ีสุด 

องค์การต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์การขนาดเล็กหรือองค์การขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนในการ

ด าเนินงาน จ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือสร้างการเติบโตและความได้เปรียบในการแข่งขัน ปัจจุบันการ

ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารต่างๆสามารถกระท าได้อย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน ดังนั้นการด าเนินงานใน

องค์การจึงมีให้ความส าคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว  เพ่ือให้บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานใน

องค์การ ได้รับรู้และเข้าใจนโยบายและเป้าหมายต่างๆ  ที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ งานให้เกิดผลส าเร็จ 

โดยทั่วไปการสื่อสารภายในองค์การต้องมีกระบวนการ มีขั้นตอน  มีปัญหาและมีอุปสรรคเกิดขึ้นเสมอ 

เช่น การได้รับข้อมูลข่าวสารที่ล่าช้าและไม่ครบถ้วน หรือการตีความจากข้อมูลข่าวสารที่ล่าข้าและไม่

ครบถ้วน  หรือเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น การตีความจากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับแตกต่างกันก่อให้เกิด

ความเข้าใจผิดระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา การมีทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดแตกต่างกัน และ

กระทบส่งผลต่อความผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่ต้องแก้ไขตามมา หากการแก้ไขไม่ทันตามก าหนด ก็

จะสร้างความเสียหายต่อทั้งผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา  ผู้บริหารองค์การ และองค์การ ตามล าดับ 

 จากสภาพปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรมีความส าคัญอย่างมากที่

จะท าให้การด าเนินงานต่างๆภายในองค์กรประสบความส าเร็จหรือด าเนินงานได้อย่างราบรื่น เพราะ

การสื่อสารนับเป็นตัวจักรที่ส าคัญในการท างานเพราะว่าข่าวสารจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการ

ติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กร การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์การ  ต่างมี

กระบวนการปฏิบัติงานที่ต้องอาศัยการติดต่อสื่อสารกันโดยทางตรงและทางอ้อม ทั้งจากบทบาทหน้าที่

ในสายงาน เช่น การวางแผน การสั่งงาน การมอบหมายงาน การประสานงาน เป็นต้น และจาก

ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลในหน่วยงานหรือระหว่างสายงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการมีรูปแบบและวิธีการ

สื่อสารที่ดี นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของบุคคลต่างๆ ในองค์การเกิด

ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด เริ่มด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 

2526 ซึ่งนับเป็นผู้ผลิตรถยนต์ ที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัท ฮอนด้า ออ

โตโมบิล(ประเทศไทย) จ ากัด ถือเป็นผู้ผลิตรถยนต์นั่งรายใหญ่ที่สุดของประเทศ มีการเติบโตของยอด

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2526
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2526
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
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จ าหน่ายที่รวดเร็วโดยยอดจ าหน่ายตั้งแต่เริ่มด าเนินการจนถึงปี พ.ศ. 2549 รวมกว่า 640,000 คัน 

ด้วยความมุ่งมั่นในการให้ความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ปัจจุบันมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศแถบทุก

จังหวัด เพื่อให้ครอบคลุม บริการลูกค้าอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและความนิยม

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของกลุ่มลูกค้า บริษัทมีการอบรมฝึกทักษะให้กับบุคลากรในส่วนของการ

ขายและบริการ เป็นประจ าพร้อมทั้งมี การสื่อสารภายในองค์กรเพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารในหลากหลาย

ช่องทางในการสื่อสาร เพ่ือให้บุคลากรน าข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆไปใช้ประโยชน์ ให้เหมาะสมกับ

การบริการที่ดีมีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจ  

นอกจากนี้ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย)จ ากัด ยังเห็นความส าคัญกับประเทศไทย

ในการใช้เป็นฐานในการผลิตรถยนต์รุ่นต่างๆเพ่ือส่งออกไปยังประเทศ ต่างๆ ในแถบภูมิภาคนี้ อันเป็น

การสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศอีกทางหนึ่ง ในรูปแบบธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์แบบครบวงจร ภายใต้

การบริหารงานของกลุ่มธุรกิจ อุตสาหกรรมยานยนต์และการบริการ  บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล 

(ประเทศไทย) จ ากัด โดยมีพันธกิจ (Mission) ท าให้รถยนต์ฮอนด้า เข้าไปนั่งอยู่ในใจคนไทย มิใช่เพียง

เพราะผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ รูปลักษณ์สวยงาม โดยจะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า ควบคู่ไป

กับการบริการอันยอดเยี่ยม พร้อมทั้งสร้างทัศนคติ ที่ดีให้กับบุคลากรและลูกค้าภายใต้แนวความคิด 

ลูกค้าเปรียบเสมือนคนในครอบครัว ไม่ใช่ความสัมพันธ์เพียงแค่ผู้ซื้อ ผู้ขายเท่านั้น วิสัยทัศน์ (Vision) 

ด าเนินงานตามหลัก 3 ประการ (Three Joy) ได้แก่ Joy of Buying, Joy of Selling และ Joy of 

Creating ต้องการเห็นลูกค้ามีความสุขจากการใช้สินค้าที่มีคุณภาพ การเห็นผู้แทนจ าหน่ายสินค้ามี

ความสุขที่ขายสินค้าได้และมีก าไร   

โครงการสร้างการบริหารงานของส่วนการขาย ในบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 

จ ากัด ประกอบด้วยรูปแบบการด าเนินธุรกิจส าคัญ 2 เครือข่าย ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 4 ภูมิภาคของ

ประเทศไทย (บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด ,ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, 2556) คือ1. 

ส่วนการผลิต 2.ส่วนการขายและการบริการ 

  จากลักษณะโครงสร้างการบริหารงานและรูปแบบการด าเนินธุรกิจของสายงานขายและ

การบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ตามที่กล่าวมา มีการจัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็นลักษณะ

ของหน่ วยงาน โดยในระยะเวลาที่ ผ่ านมาถึ งปั จจุบัน  สายงานขายและการบริการในเขต

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
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กรุงเทพมหานคร ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา ข้อมูลและแนะน าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท ให้กับลูกค้า

ตั้งแต่เริ่มต้นจนหลังการขาย    โดยมีผลการด าเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการขยาย

โครงสร้างด้านทรัพยากรบุคคลที่เพ่ิมมากขึ้น ให้สอดคล้องกับการขยายการลงทุนและการเติบโตใน

ธุรกิจ ดังนั้นการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในระดับต่าง ๆ ทั้งจากภายในองค์การ และ

ระหว่างองค์การจ าเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น โดยเฉพาะการติดต่อประสานงานร่วมกัน 

ระหว่างส่วนการผลิต และส่วนการขายและการบริการ โดยในการสื่อสารภายในองค์การที่มี

ประสิทธิภาพควบคู่กับองค์ประกอบส าคัญอ่ืนๆ เช่น การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร การน าข้อมูลข่าวสารที่

ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  การบริหารงานในธุรกิจด้านต่างๆ จากทั้งในองค์การ และระหว่างองค์การที่

เหมาะสม รวมถึงเรื่องทัศนคติ ในด้านต่างๆ เป็นต้น ท าให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทประสบ

ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนงานและเป้าหมาย ขององค์การเป็นอย่างยิ่ง  

   ปัจจุบัน บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด จ าหน่ายรถยนต์ ทั้งหมด 16 รุ่น 
ประกอบด้วย บริโอ้ อเมซ บริโอ้ แจ๊ซ แจ๊ซ ไฮบริด แจ๊ซโมดูโล ซิตี้ ซิตี้ ซีเอ็นจี ซิตี้โมดูโล ซีวิค ซีวิคไฮบ
ริด แอคคอร์ด ซีอาร์-วี ฟรีด โอดิสซีย์ สเตปแวกอนสปาด้า  ซีอาร์-ซี มีโชว์รูมรถยนต์ทั่วประเทศ
จ านวน 216 แห่ง แบ่งเป็นเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 44 แห่ง และส่วนภูมิภาค 172 แห่ง ในอนาคตมี
แผนงานที่จะขยายเครือข่ายเพ่ิมขึ้นอีก เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า  ลูกค้าจะได้พบกับรถยนต์
ฮอนด้าหลากหลายรุ่นและพนักงานที่พร้อมให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างรอบด้าน และให้บริการด้วยความ
ซื่อสัตย์จริงใจกับลูกค้า เพ่ือสร้างความสุข และความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ใน
ราคาที่ยุติธรรม 

ดังนั้นจะเห็นว่าความส าเร็จของ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด ต้องขึ้นอยู่
กับการปฏิบัติงานของ ส่วนการขายและการบริการที่สามารถให้บริการลูกค้าได้เป็นอย่างดี จนเป็นที่
ประทับใจของลูกค้า มีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของส่วนการขายและการบริการที่ 
รวมทั้งมีการประสานงานกับฝ่ายต่างๆภายในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับส่วนการขายและการบริการ รวมทั้ง
มีความผูกพันและทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่การงานและบริษัท เพ่ือให้เกิดความพร้อมและความภาคภูมิใจ
ต่อการให้บริการในส่วนการขายและการบริการ จ าเป็นต้องใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีภายในองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพ  ในปัจจุบันบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด มีประเภทของสื่อ
ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรอันประกอบด้วย เอกสารค าสั่ง,ประกาศภายใน บอร์ดประชาสัมพันธ์  
เว็บไซต์ (Website) เฟสบุ๊ค(Facebook) อีเมล์ (E-Mail)ต่างๆ อินทราเน็ต(Intranet)  ส่งข้อความสั้น
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ผ่าน ข่าวสารจากโทรศัพท์มือถือ(SMS),(Line),(Whats App) โปสเตอร์,แผ่นพับ ป้ายไฟอักษรวิ่ง
อัตโนมัติ โทรศัพท์ภายใน  แอพพลิเคชัน(Application) เป็นต้น  

ส าหรับเนื้อหาข่าวสารที่ใช้ในการสื่อสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของบริษัท 
ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด ในปัจจุบัน ได้แก่ ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆของ
บริษัท ค าแถลงการณ์  นโยบาย กฎระเบียบ การแต่งตั้งและโยกย้ายค าสั่ง สวัสดิการต่างๆ ของ
พนักงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ส าหรับพนักงานทั่วไป ข่าวสารส าหรับส่วนการขายและการบริการโดยตรง 
แคมเปญต่างๆของบริษัท ข้อมูลข่าวสารเพ่ือส่งเสริมการขายของบริษัท ข่าวสารเกี่ยวการจัดงาน
มอเตอร์โชว์และการแสดงสินค้ายานยนต์ ข่าวสารด้านธุรกิจรถยนต์ภายในประเทศและต่างประเทศ
พร้อมทั้งข้อมูลของคู่แข่งและนานาสาระความรู้ทั่วไป ส่วนการขายและการบริการสามารถน าข้อมูล
ข่าวสารต่างๆที่มีการสื่อสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในองค์กรใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท างาน
ได้อย่างเต็มที ่

 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาว่า ในส่วนการขายและการบริการ ของ บริษัท ฮอนด้า ออโต

โมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร บุคลากรมีทัศนคติอย่างไรกับองค์กรและมีวิธีการ

และรูปแบบการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์การอย่างไร ทั้งในด้านสื่อและเนื้อหาของการ

ประชาสัมพันธ์ และบุคลากรในองค์การมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในองค์การมากน้อยเพียงใด และ

มีการน าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างไร   

ผลการศึกษาในครั้งนี้ จะท าให้ทราบถึงประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กร อันจะเป็น

ประโยชน์คือการน าไปปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารภายในองค์การให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือศึกษาทัศนคติ ของบุคลากรในส่วนของการขายและการบริการ บริษัท ฮอนด้า ออโต

โมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาถึงการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของบุคลากรในส่วนการขายและ

การบริการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร  
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              3.  เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของบุคลากรในส่วนการ

ขายและการบริการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร 4. 

เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์กับทัศนคติ การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์และการ

ใช้ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ของบุคลากรในส่วนการขายและการบริการ บริษัท 

ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 5.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและการใช้ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน

องค์กรบุคลากรในส่วนของการขายและการบริการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด ใน

เขตกรุงเทพมหานคร  

ระเบียบวิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “ทัศนคติและการใช้ประโยชน์ของสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ของบุคลากรส่วน

การขายและการบริการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร” 

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research 

Method) แบบเก็บข้อมูล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional Study) และใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยก าหนดให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบ

แบบสอบถาม  

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง จากการศึกษาพบว่า   กลุ่มตัวอย่างจ านวน 

300 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ เพศหญิง จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุตั้งแต่ 31-40ปี คิดเป็นร้อยละ 53.0ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

93.0 ระดับการบริหารงาน อยู่ในระดับปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 69.7 ระยะเวลาในการท างาน  1-5 

ปี คิดเป็นร้อยละ 43.3 และรายได้อยู่ที่ 30,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.7 

ส่วนที่ 2 ทัศนคติที่มีต่อ  บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัดจากผลการศึกษา 

พบว่า ทัศนคติที่มีต่อ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) ด้านความรู้การรับรู้ พบว่า ทัศนคติ
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ด้านความรู้การรับรู้โดยรวมเท่ากับ 4.72 สื่อว่ามีทัศนคติที่เห็นด้วยในระดับมาก ประเด็นกลุ่มตัวอย่างมี

ทัศนคติว่าดีที่สุดคือ บริษัทฮอนด้ามีชื่อเสียงด้านการผลิตและจ าหน่ายรถยนต์ โดยมีค่าเฉลี่ยของ

คะแนนอยู่ที่ 4.91 เป็นทัศนคติเห็นด้วยในระดับมาก รองลงมาคือ บริษัท ฮอนด้า เป็นบริษัทที่ได้

ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 4.87 เป็นทัศนคติที่เห็นด้วย

ในระดับมาก ด้านความรู้สึก พบว่า ทัศนคติด้านความรู้สึก โดยรวมเท่ากับ 4.57 ถือว่ามีทัศนคติเห็น

ด้วยในระดับมาก ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติดีที่สุดคือ บริษัทฮอนด้า บริการลูกค้าได้อย่าง

ประทับใจเสมอและลูกค้ากลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 4.67 ซึ่งเป็น

ทัศนคติเห็นด้วยในระดับมาก รองลงมาคือ บริษัท ฮอนด้า พัฒนาพนักงานทุกคนให้มีทักษะในการ

สื่อสารกับลูกค้าเป็นอย่างดี โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 4.6 ซึ่งเป็นในทัศนคติที่เห็นด้วยระดับมาก  

ส่วนที่ 3 การเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร จากการศึกษาพบว่า 

การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรพบว่า สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ประเภทของสื่อ

โดยรวมมีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.39 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับมากที่สุดคือ อินทราเน็ต 

(Intranet) โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่  4.85 ซึ่งอยู่ ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ เว็บไซต์ 

(Website) โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 4.84 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุดและการเปิดรับเนื้อหาข่าวสาร

จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรพบว่า เนื้อหาข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรโดยรวม

มีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.50 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับเนื้อหามากที่สุดคือ ด้านแคมเปญ

ต่างๆของบริษัท โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 4.79 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านข่าวสาร

ส าหรับส่วนการขายและการบริการโดยตรง โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 4.78 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด 

ส่วนที่ 4 การใช้ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร จากการศึกษาการใช้ประโยชน์

จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า การใช้

ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของบริษัทโดยรวม ด้านข้อมูลข่าวสารมีค่าคะแนน 4.63 ถือว่า

อยู่ในระดับมากที่สุด ที่กลุ่มตัวอย่างใช้ประโยชน์มากที่สุดคือ ใช้เป็นข้อมูลด้านการขายส าหรับลูกค้า 

โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 4.74 รองลงมาคือ ใช้เป็นข้อมูลให้กับลูกค้าและบุคคลอื่น โดยมีค่าเฉลี่ย

อยู่ที่ 4.63 การใช้ประโยชน์โดยรวม มีค่าคะแนน 4.56 ถืออยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความรู้ กลุ่ม

ตัวอย่างใช้ประโยชน์มากที่สุดคือ รับรู้ข้อมูลส าหรับการวางแผนเพ่ือการขาย โดยมีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.65 
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รองลงมาคือ รับทราบข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์แต่ละรุ่น โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.57 การใช้

ประโยชน์ ด้านปฏิสัมพันธ์ โดยรวมมีค่าคะแนน 4.48 อยู่ในระดับมากที่สุด การใช้ที่กลุ่มตัวอย่างใช้

ประโยชน์มากที่สุดคือ ใช้เป็นข้อมูลส าหรับโน้มน้าวใจและจูงใจลูกค้า โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 

4.56 รองลงมาคือ สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.47  ส าหรับการใช้ประโยชน์

โดยรวม ด้านความบันเทิงมีค่าคะแนน 4.47 ถือว่าอยู่ในระดับมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างใช้ประโยชน์มาก

ที่สุดคือ เพ่ือสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์กร โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.56 รองลงมาคือ เพ่ือสร้าง

ความสนุกสนานในการน าหัวข้อไปสนทนา โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.55   

ส่วนที่ 5.การทดสอบสมมติฐานสมมติฐานที่1 บุคลากรส่วนการขายและการบริการ  ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีทัศนคติที่มีต่อ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล 

(ประเทศไทย) จ ากัด แตกต่างกันผลของสมมติฐาน คือ เพศ อายุ ระยะเวลาในการท างานและรายได้ที่

แตกต่างกัน จะมีทัศนคติที่มีต่อ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด แตกต่างกัน (ยอมรับ

สมมติฐาน) ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน จะมีทัศนคติที่มีต่อ บริษัท ฮอนด้า ออโต

โมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด ไม่แตกต่างกัน(ปฏิเสธสมมติฐาน) สมมติฐานที่2 บุคลากรส่วนการขายและ

การบริการ  ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร

จากสื่อประชาสัมพันธ์ แตกต่างกันผลของสมมติฐานคือ-อายุ รายได้ที่ แตกต่างกัน จะมีการเปิดรับ

ข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ แตกต่างกัน(ยอมรับสมมติฐาน) เพศ ระดับการศึกษา ระดับการ

บริหารงาน ระยะเวลาในการท างาน ที่  แตกต่างกัน จะมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ

ประชาสัมพันธ์ ไม่แตกต่างกัน (ปฏิเสธสมมติฐาน) สมมติฐานที่3 บุคลากรส่วนการขายและการบริการ  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์

ภายในองค์กร แตกต่างกันผลของสมมติฐานคืออายุ ระยะเวลาในการท างาน รายได้ที่แตกต่างกัน มี

การใช้ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร แตกต่างกัน (ยอมรับสมมติฐาน) เพศ ระดับ

การศึกษา ระดับการบริหารงาน ที่แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 

ไม่แตกต่างกัน (ปฏิเสธสมมติฐาน)สมมติฐานที่4 ทัศนคติของบุคลากรส่วนการขายและการบริการ  ใน

เขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรผลของ

สมมติฐานคือด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านความรู้ ด้านปฏิสัมพันธ์และด้านความบันเทิงมีความสัมพันธ์กับ



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 10 

 

การใช้ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร(ยอมรับสมมติฐาน) *โดยมีระดับความพันธ์ขนาด

ปานกลาง 

 

การอภิปรายผล 

จากการศึกษาเรื่อง “ทัศนคติและการใช้ประโยชน์สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของ

บุคลากรส่วนการขายและการบริการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด ในเขต

กรุงเทพมหานคร” น ามาอภิปรายผลการศึกษาได้ ดังนี้1.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิง

มากกว่าเพศชาย คือ เพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 31-40ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ระดับการบริหารงาน 

อยู่ในระดับปฏิบัติการ ระยะเวลาในการท างาน  1-5 ปี รายได้อยู่ที่ 30,001-40,000 บาท   เนื่องจาก

การเลือกขอบเขตการศึกษาเพ่ือเก็บข้อมูล ผู้ศึกษาท าการสุ่มเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ที่บริษัท 

ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด โดยบุคลากรในส่วนของส่วนการขาย ส่วนมากเป็นเพศหญิง

สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร ของ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2542, อ้างถึงใน ปัทมา 

ปรัชญาวุฒิรัตน์, 2550, น. 14-15  จากงานวิจัยทางจิตวิทยาโดยทั่วไป พบว่า ผู้หญิงและผู้ชายมีความ

แตกต่างอย่างมากในเรื่องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะสังคมและวัฒนธรรมได้ก าหนด

บทบาทและกิจกรรมของคนทั้งสองเพศไว้แตกต่างกัน จึงส่งผลให้พฤติกรรมการสื่อสารของหญิงชาย

แตกต่างกัน ในงานวิจัยทางนิเทศศาสตร์ชี้ให้เห็นว่า เพศหญิงมีแนวโน้มและมีความต้องการที่จะส่งและ

รับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ได้มีความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่าง

เดียวเท่านั้น แต่มีความต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดข้ึนจากการรับส่งข่าวสารนั้น ๆ ด้วย 

 โดยกลุ่มอายุที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ มีอายุตั้งแต่ 31- 40ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่อยู่ใน

วัยท างาน นับได้ว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้มีวิถีการด าเนินชีวิตแบบคนสมัยใหม่ที่จ าเป็นต้องรีบเร่งและ

แข่งขันกับเวลา จึงต้องเปิดรับข้อมูลข่าวสารจ านวนมากเพ่ือตอบสนองต่อการตัดสินใจในด้านการ

ท างาน การค้นคว้าหาข้อมูลในการท างาน และการด ารงชีวิตในสังคมยุคข้อมูลข่าวสารที่บุคคลใดมี

ข้อมูลมาก ก็จะได้เปรียบต่อการตัดสินใจด้านต่างๆ มากเช่นกัน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างจึงจัดได้ว่าเป็นกลุ่ม

ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง แอตคิน (Atkin, 1973 อ้างใน นันทวัน สุชาโต, 2537) 
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กล่าวว่า บุคคลที่เปิดรับข่าวสารมาก มีความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและเป็นคนที่ทันสมัย ทัน

เหตุการณ์กว่าบุคคลที่เปิดรับข่าวสารน้อย 

 2.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติที่มีต่อองค์กร โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยทัศนคติที่มีต่อ

องค์กร ด้านความรู้การรับรู้ พบว่า ทัศนคติด้านความรู้การรับรู้ ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าดีที่สุดคือ บริษัท 

ฮอนด้ามีชื่อเสียงด้านการผลิตและจ าหน่ายรถยนต์ ซึ่งอยู่ในทัศนคติเห็นด้วยมาก รองลงมาคือ บริษัท 

ฮอนด้า เป็นบริษัทที่ได้ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ด้านความรู้สึก พบว่า ทัศนคติด้าน

ความรู้สึก ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าดีที่สุดคือ บริษัท ฮอนด้า พัฒนาพนักงานทุกคนให้มีทักษะในการสื่อสาร

กับลูกค้า ซึ่งอยู่ในทัศนคติเชิงบวก รองลงมาคือ บริษัท ฮอนด้า เป็นบริษัทรถยนต์ที่ลูกค้าควรเลือกใช้

บริการเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งอยู่ในทัศนคติเชิงบวก ด้านพฤติกรรมทัศนคติที่มีต่อ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล 

(ประเทศไทย) ด้านพฤติกรรม พบว่า ทัศนคติด้านพฤติกรรม ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าดีที่สุดคือ บริษัท 

ฮอนด้า มีสาขาให้บริการได้ ครอบคลุมทั่วประเทศ รองลงมาคือ บริษัท ฮอนด้า บริการลูกค้าได้อย่าง

ประทับใจเสมอและลูกค้ากลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความคิดของ พีระ จิระโสภณ 

(2533, น.210) ที่กล่าวว่า การรับรู้ข่าวสารนั้น ผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือกสรร (Selective 

Exposure) ซึ่งกระบวนการเลือกรับสารจะเปรียบเสมือนเครื่องกรอง (Filters) ข่าวสารในการรับรู้ ซึ่ง

จะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ความต้องการ ความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิด ฯลฯ ของแต่ละ

บุคคล ซึ่งประกอบด้วยการกลั่นกรอง 3 ชั้น 

 1.การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention) 

หมายถึง การที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารจากแหล่งเดิมที่มีอยู่ และหลีกเลี่ยงข่าวสาร

เพ่ือสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยู่ และหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ขัดแย้งกับความรู้สึกนึกคิดเดิมของตนเอง ทั้งนี้

เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่ลงรอยกับความเข้าใจ หรือทัศนคติเดิมของตนนั้นจะก่อให้เกิดความไม่

สมดุลทางจิตใจ หรือความไม่สบายใจที่ เรียกว่า “ความไม่สอดคล้องกับทางด้านความเข้าใจ” 

(Cognitive Dissonance) ดังที่เฟสติงเจอร์ กล่าวไว้ในทฤษฎีความไม่ลงรอยของความรู้ ความเข้าใจ 

(Theory of Cognitive Dissonance)  

 2.การเลือกรับรู้และการตีความ (Selective Perception of Selective Interpretation) 

คือ เมื่อบุคคลรับข่าวสารเฉพาะที่ตรงกับความสนใจ จะตีความหมายตามความเข้าใจ ทัศนคติ 
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ประสบการณ์ ความเชื่อ ความต้องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ ตามสภาวะร่างกาย สภาวะทาง

อารมณ์และจิตใจของตนในขณะนั้น เป็นต้น 

 3.การเลือกจดจ า (Selective Retention) คือ บุคคลจะเลือกจดจ าข่าวสารเฉพาะที่ตรง

กับความสนใจ ความต้องการ และทัศนคติของตนเอง ฯลฯ มักลืมในส่วนที่ตนไม่สนใจ หรือไม่เห็นด้วย

ได้ง่ายกว่านอกจากนี้ ชิฟแมน และ คานุก (1983, p.205) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ 

ได้แก่ 1.เนื้อหาของข่าวสาร เช่น ความยาก-ง่ายของภาษา ค าที่ใช้สื่อสาร 2.วิธีการสื่อสาร รวมถึงการ

ทักษะความสามารถในการรับข้อมูลข่าวสารของตัวผู้รับ 3.ตัวผู้รับสารเอง เช่น อายุ ระดับสติปัญญา 

บุคลิกภาพ เพศ ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม 

 ดังนั้นผลการศึกษาทัศนคติที่มีต่อองค์กรของกลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติที่มีต่อองค์กร ด้านความรู้

การรับรู้ มากที่สุดอาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากองค์แล้วมีทัศนคติที่ดีต่อ

เนื้อหาที่ได้รับ และใช้ข้อมูลข่าวสารในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืน ส่วนทัศนคติที่มีต่อ

องค์กร ด้านความรู้สึก น้อยที่สุด อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าองค์กร ไม่มีเสียงชื่อที่สุดในด้าน

ยานยนต์ และมีการดูแลพนักงานและครอบครัวพนักงานในระดับปานกลาง 

3.การเปิดข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ พบว่า สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 

ประเภทของสื่อ ที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับมากที่สุดคือ อินทราเน็ต (Intranet) รองลงมาคือ เว็บไซต์ 

(Website) ประเภทเนื้อหาข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับมากที่สุด

คือ แคมเปญต่างๆของบริษัท รองลงมาคือ ข่าวสารส าหรับส่วนการขายและการบริการโดยตรง กลุ่ม

ตัวอย่างสามารถน าแนวคิดเกี่ยวกับผู้รับสารมาอธิบายได้ว่า โดยทั่วไปในการเปิดรับข่าวสารของแต่ละ

บุคคลนั้น จะเป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการของตน ประกอบด้วย ความต้องการข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์แก่ตน ความต้องการข่าวสารที่สอดคล้องกับความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมของตน ความ

ต้องการประสบการณ์ใหม่ และความต้องการความสะดวก และความรวดเร็วในการรับสาร สอดคล้อง

กับทฤษฎีการเลือกเปิดรับข่าวสาร ที่กล่าวว่า บุคคลต่างๆ จะมีพฤติกรรมในการเปิดรับข่าวสารด้วย

สาเหตุต่างๆ ได้แก่ (Merrill and Lowenstein, 1971 อ้างใน สมชาติ ยรรยงสติมั่น, 2545) ความ

เหงา เพราะมนุษย์ต้องการมีเพ่ือน ไม่สามารถอยู่ได้เพียงล าพังต้องหันมาสื่อสารกับผู้อ่ืน และแท้จริงคน
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บางส่วนพอใจที่จะอยู่กับสื่อมากกว่าที่จะอยู่กับบุคคลด้วยซ้ าในบางครั้ง และเหตุผลในการเปิดรับ

ข่าวสาร คือ 

 1.ความอยากรู้อยากเห็น เพราะเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่ต้องการจะรับรู้ข่าวสารเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการอยากรู้อยากเห็นของตน ไม่ว่าสิ่งที่อยากรู้อยากเห็นนั้นจะเกิดผลกระทบต่อ

ตนเองหรือไม่ก็ตาม 

 2.ประโยชน์ใช้สอย (Self Aggrandizement) โดยรับรู้ข่าวสารเพ่ือประโยชน์ของตนเอง

อาจได้รับความรู้ ความสนุกสนาน ความสุขกายสบายใจ เพราะพ้ืนฐานมนุษย์เห็นแก่ตัวเองต้องการ

ตอบสนอง 

 3.ลักษณะเฉพาะบางอย่างจากสื่อที่ตอบสนองความต้องการ และท าให้ตนเองเกิดความพึง

พอใจ ความกลัว ความหวัง ฯลฯ จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้สื่อ 

 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ทัศนคติและการใช้ประโยชน์ของ

สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ไม่ได้ถูกยัดเยียดให้เปิดรับ ดังเช่นผลการศึกษาที่พบว่ากลุ่มตัวอย่า ง

เลือกเปิดรับจากประเภทสื่อ คือ อินทราเน็ต (Intranet) อยู่ในระดับมากที่สุด และประเภทของเนื้อหา 

คือ แคมเปญต่างๆของบริษัท ปัจจัยที่ก าหนดการเปิดรับของกลุ่มตัวอย่าง สามารถอธิบายได้ว่า การ

เปิดรับข้อมูลข่าวสาร ประเภทของสื่อ ประเภทของเนื้อหานั้นๆ มีปัจจัยอ่ืนๆ มาประกอบหลายอย่าง 

เช่น สภาพแวดล้อม ประสบการณ์การอ่านของแต่ละบุคคล การประเมินสารประโยชน์ของข่าวสาร ภูมิ

หลังที่แตกต่างกัน ความสามารถในการรับสาร บุคลิกภาพ อารมณ์ และทัศนคติ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้

เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะการเปิดรับข้อมูลข่าวสารแตกต่างกันออกไป   

 4.การใช้ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน จากการศึกษาการใช้ประโยชน์จากสื่อ

ประชาสัมพันธ์ภายในของบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด โดยจ าแนกออกเป็น 4 ด้าน 

ได้แก่ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านความรู้ ด้านปฏิสัมพันธ์และด้านความสุข พบว่า การใช้ประโยชน์จากสื่อ

ประชาสัมพันธ์ภายในของบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด ด้านข้อมูลข่าวสาร พบว่า 

การใช้ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของบริษัท ด้านข้อมูลข่าวสารที่กลุ่มตัวอย่างใช้ประโยชน์

มากที่สุดคือ ใช้เป็นข้อมูลด้านการขายส าหรับลูกค้า รองลงมาคือ ใช้เป็นข้อมูลให้กับลูกค้าและบุคคล
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อ่ืน โดยมี ด้านความรู้พบว่า การใช้ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของบริษัท ฮอนด้า ออโตโม

บิล (ประเทศไทย) จ ากัด ด้านความรู้ที่กลุ่มตัวอย่างใช้ประโยชน์มากที่สุดคือ รับรู้ข้อมูลส าหรับการ

วางแผนเพ่ือการขาย รองลงมาคือ รับทราบข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์แต่ละรุ่น ด้าน

ปฏิสัมพันธ์พบว่า การใช้ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล 

(ประเทศไทย) จ ากัด ด้านปฏิสัมพันธ์ที่กลุ่มตัวอย่างใช้ประโยชน์มากที่สุดคือ ใช้เป็นข้อมูลส าหรับโน้ม

น้าวใจและจูงใจลูกค้า รองลงมาคือ สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร ด้านความสุขพบว่า การใช้

ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด ด้าน

ความสุขที่กลุ่มตัวอย่างใช้ประโยชน์มากที่สุดคือ เพ่ือสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์กร 

รองลงมาคือ เพ่ือสร้างความสนุกสนานในการน าหัวข้อไปสนทนา ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด สามารถน า

ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจมาอธิบายได้ว่า นอกจากความต้องการขั้นพ้ืนฐาน 5 อย่าง 

ซึ่งเป็นความต้องการที่จะแสวงหาระเบียบ และความเข้าใจสภาวะแวดล้อมของตนเอง ความต้องการที่

จะรู้นี้ เป็นแรงผลักดันที่มนุษย์เราเรียนมาจากการอยู่ในสังคม การศึกษาแบบนี้เป็นที่ยอมรับว่ามนุษย์

เราจงใจแสวงหาข่าวสารต่างๆ จากสื่อมวลชน ไม่ใช่ถูกยัดเยียดข่าวสารให้ดังที่เคยคิดกัน (Mallow, 

1954 อ้างใน สมชาติ ยรรยงสติมั่น, 2545) ดังนั้นการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างจึงตรง

กับความต้องการของมนุษย์ที่ต้องการรู้เรื่องราวต่างๆ เพ่ือใช้ในการด าเนินชีวิต 

 ดังนั้นผลการศึกษาถึงการใช้ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน ของกลุ่มตัวอย่างที่มีการ

ใช้ประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างต้องการน าข้อมูลข่าวสารเพ่ือน าไป

ประกอบในการท างาน เจรจาต่อรองกับลูกค้า และติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆภายในองค์กร รวมถึง

สถานการณ์การแข่งขันในธุรกิจรถยนต์ ส่วนที่มีการใช้ประโยชน์ด้านด้านความสุข  น้อยที่สุด  

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1.ควรมีการศึกษาด้วยรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เช่น การ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือเก็บข้อมูลและ

รายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับเกิดเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ทัศนคติและการใช้ประโยชน์ของสื่อ
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ประชาสัมพันธ์ภายใน เพ่ือน าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการสื่อสารภายใน

องค์กรต่อไป 

2.ควรมีการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารภายในองค์การให้เกิดความ

เข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นอย่างแท้จริง เพ่ือจะเป็นประโยชน์ต่อการน าผลการศึกษาที่ได้รับ 

มาใช้ในการปรับปรุงช่องทางภารสื่อสารภายในองค์การ 

 3. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ทัศนคติและการใช้ประโยชน์ของ

สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของบุคลากรส่วนการขายและการบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) โดยศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดังนั้นใน

การศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ทัศนคติและการใช้ประโยชน์ของสื่อ

ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยเจาะจงเฉพาะสื่อใดสื่อหนึ่งเพ่ือให้ได้รู้ถึงการใช้ประโยชน์และควร

ท าการศึกษาของบุคลากรในสาขาตามต่างจังหวัดและภาพรวมของประเทศ 
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