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 สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของผู้บริโภคต่อการน าเสนอข่าวสารของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ต่อข่าวสารของ ธปท. และความพึงพอใจต่อการน าเสนอข่าวสาร รวมทั้ง การใช้ประโยชน์จากข่าวสาร

ของ ธปท. ของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบเก็บข้อมูลมี

รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล และมีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตวัอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้มาโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยได้สอบถามกลุ่มตัวอย่างก่อนการเก็บแบบสอบถามว่าเคย

เปิดรับข่าวสารจาก ธปท. หรือไม่ (Screening test) ซึ่งลักษณะที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

การค้นคว้าอิสระเพ่ือเป็นตัวแทนของประชากร คือ กลุ่มผู้ลงทุน กลุ่มนักศึกษา กลุ่มนักวิชาการ และ

กลุ่มประชาชน จ านวน 400 คน โดยมีสถานที่ในการส ารวจเก็บแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาพบว่า ในพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน มี

พฤติกรรมการบริโภคข่าวสารจากสื่อหนังสือพิมพ์รายวัน เช่น นสพ. ไทยรัฐ เดลินิวส์ มากที่สุด โดยใน

ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริ โภคข่าวประเภท ข่าวผลการประชุม

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ต่อการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ด้านความพึงพอใจของผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องต่อการน าเสนอข่าวสารของ ธปท. ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วน
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ใหญ่มีความพึงพอใจต่อการน าเสนอข่าวสารในด้านวิธีการให้ข่าวมากที่สุด ส าหรับด้านการใช้

ประโยชน์จากข่าวสารของ ธปท. ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการใช้

ประโยชน์ในด้านความต้องการสารสนเทศมากท่ีสุด 

ค ำส ำคญ  : ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

บทน า 

ยุคของข้อมูลข่าวสาร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และส่งผลกระทบต่อองค์กรท าให้องค์กร

ต่าง ๆ ต้องปรับตัว และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร ท า

ให้องค์กร เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน ปัจจุบันองค์กรต่างๆมีการสื่อสารออกไปยังสังคม เพ่ือสนอง

ความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้เครื่องมือการสื่อสารต่างๆ ที่ได้พัฒนาไปตามระบบของเทคโนโลยีที่

ก้าวหน้า ท าให้การสื่อสารเกิดความสะดวกรวดเร็ว ไร้ขอบเขต เกิดผลตามที่ต้องการ และท าให้การ

สื่อสารได้กลายเป็นปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารงานจัดการองค์กร เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพขององค์กรด้วยเช่นกัน 

จากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว อันเป็นผลมาจากผลกระ

ทบจากปัจจัยต่างๆ โดย ธปท. ท าหน้าที่ดูแลเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจไทย และระบบสถาบัน

การเงินไทย จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารเพ่ือสื่อถึงเนื้อหา ข้อมูลข่าวสาร และรายละเอียดต่างๆที่

เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจไทย ไปยังประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆขององค์กร  ซึ่งในการ

ด าเนินงานและการตัดสินใจเชิงนโยบายของ ธปท. มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อระบบ

เศรษฐกิจการเงิน สถาบันการเงิน รวมถึงประชาชนที่ใช้บริการทางการเงินของประเทศภายใต้สังคมที่

มีมุมมองและความคิดที่หลากหลาย การสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงถือเป็น

ภารกิจที่มีความส าคัญยิ่งของ ธปท. โดยเฉพาะการสื่อสารเชิงนโยบาย รวมถึงการสื่อสารถึงมุมมอง

ภาวะ และแนวโน้มเศรษฐกิจให้ผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนสามารถ เข้าใจได้ง่าย จะเป็นการเสริมสร้าง

ความเชื่อมั่นและความมั่นใจของสาธารณชนต่อทิศทางการด าเนินนโยบายของ ธปท. ซึ่งช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพนโยบายทางการเงินของ ธปท. 
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ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรของรัฐที่ท าหน้าที่ดูแลเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ

ไทย และระบบสถาบันการเงินไทย รวมทั้ง เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลระบบสถาบันการเงินท า

ให้เป็นแหล่งข่าวเศรษฐกิจในระดับชาติและนานาชาติ โดยใช้การสื่อสารองค์กรเป็นเครื่องมือในการ

บอกกล่าว แจ้งข่าวสาร ไปยังประชาชน และกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อองค์กรต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละ

กลุ่มจะมีความส าคัญ และคาดหวังข้อมูลข่าวสารจาก ธปท. ที่แตกต่างกันไป โดยการสื่อสารเป็นการ

ให้ข่าวเศรษฐกิจผ่านสื่อมวลชน โดย การแจกข่าวประชาสัมพันธ์ การสัมภาษณ์ผู้บริหารขององค์กร 

และการแถลงข่าว 

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เนื่องจากผลกระทบ

จากปัจจัยรอบด้านไม่ว่าจะเป็น ปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศ ปัจจัยเศรษฐกิจภายในประเทศ ปัจจัย

ทางการเมืองระดับประเทศ หรือปัจจัยทางสังคม โดยการด าเนินนโยบายของ ธปท. จะบรรลุพันธกิจ

หลักได้ก็ต่อเมื่อกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ ธปท. และเชื่อมั่นว่า ธปท. 

ด าเนินการภายใต้หลักการที่ถูกต้อง ดังนั้น ธปท. ในฐานะองค์กรที่ท าหน้าที่ดูแลเสถียรภาพของระบบ

เศรษฐกิจไทย และระบบสถาบันการเงินไทย จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

เพ่ือสื่อสารถึงเนื้อหา ข้อมูลข่าวสาร และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจ ไปยังประชาชน 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆขององค์กร  รวมทั้ง สร้างความเข้าใจและความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรด้วย 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้ได้ศึกษาถึง (1) พฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อข่าวสาร

ของ ธปท. และ (2) ความพึงพอใจต่อการน าเสนอข่าวสาร รวมทั้ง การใช้ประโยชน์จากข่าวสารของ 

ธปท. ของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

วิธีการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของผู้บริโภคข่าวสารจาก ธปท.” เป็นการ

ส ารวจพฤติกรรมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริโภคข่าวสาร ความพึงพอใจต่อการน าเสนอข่าวสาร และ

การใช้ประโยชน์ต่อข่าวสารของ ธปท. ผู้ศึกษาได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
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Research) ซึ่งมีรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยมีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตวัอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้มาโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) และได้สอบถามกลุ่มตัวอย่างก่อนการเก็บแบบสอบถามว่าเคย

เปิดรับข่าวสารจาก ธปท. หรือไม่ (Screening test) ซึ่งลักษณะที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

การค้นคว้าอิสระเพ่ือเป็นตัวแทนของประชากร คือ กลุ่มผู้ลงทุน กลุ่มนักศึกษา กลุ่มนักวิชาการ และ

กลุ่มประชาชน จ านวน 400 คน โดยมีสถานที่ในการส ารวจเก็บแบบสอบถาม ดังนี้ (1) กลุ่มผู้ลงทุน ได้

มีการส ารวจและเก็บแบบสอบถามที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด และ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (2) กลุ่มนักศึกษา (3) กลุ่มนักวิชาการ ได้มีการส ารวจและเก็บแบบสอบถามที่คณะ

เศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โดยนักวิชาการจะเป็นอาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ และ (4) กลุ่มประชาชน ได้มีการส ารวจและ

เก็บแบบสอบถามส าหรับกลุ่มประชาชนผู้ที่มาติดต่อเรื่องของพันธบัตร การร้องเรียนศูนย์คุ้มครอง

ผู้ใช้บริการทางการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วยค าถาม

ปลายปิด (Close-Ended Question) และค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย

แบ่งโครงสร้างของแบบสอบถาม โดยถามข้อมูลทั่วไป พฤติกรรมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการบริโภค

ข่าวสารของ ธปท. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อข่าวสารของ ธปท. และการใช้ประโยชน์ของ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากข่าวสารของ ธปท.  

ผลการศึกษา 

ในพฤติกรรมการบริโภคข่าวสาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน มีพฤติกรรมการบริโภค

ข่าวสารจากสื่อหนังสือพิมพ์รายวัน เช่น นสพ. ไทยรัฐ เดลินิวส์ มากที่สุดในระดับที่ร้อยละ 90.2 

รองลงมามีพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ ช่อง 3 ในระดับที่ร้อยละ 87.8 โดยใน

ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคข่าวประเภท ข่าวผลการประชุม

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ต่อการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และรองลงมามีพฤติกรรม

การบริโภคข่าวประเภทข่าวรายงานนโยบายการเงิน จากผลการศึกษาสามารถอธิบายได้ว่า กลุ่ม

ตัวอย่างทีเ่ป็นกลุ่มผู้บริโภคข่าวที่ต้องการข้อมูลที่มีรายละเอียดที่เจาะลึก และมีรายละเอียดของข้อมูล
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มากพอเพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มทางเศรษฐกิจ รวมถึง เพ่ือเป็นข้อมูล

ประกอบส าหรับการตัดสินใจในการลงทุน และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักลงทุนโดยจะเป็น

กลุ่มท่ีมีความต้องการข้อมูลในข่าวผลการประชุม กนง. ต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งจะ

ส่งผลต่อการลงทุน และส่งผลถึงภาวะเศรษฐกิจ ระบบธนาคารพาณิชย์ในภาพรวม ด้านความพึงพอใจ

ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการน าเสนอข่าวสารของ ธปท. ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการน าเสนอข่าวสารในด้านวิธีการให้ข่าวมากที่สุด และรองลงมาเป็น

ความพึงพอใจในด้านเนื้อหาข่าวสาร ผลการศึกษาสรุปว่ากลุ่มตัวอย่างพึงพอใจวิธีการให้ข่าวของ ธปท. 

มากที่สุด ซึ่งจะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับทฤษฎีของ แคทซ์ บลัมเบอร์ และกูริวิทช์ (Katz, Blumber and 

Gurevitch) ทีศ่ึกษาถึงการสนองความพึงพอใจจากสื่อมวลชนที่เน้นความต้องการ และสาเหตุของ

ความต้องการของประชาชนผู้ใช้สื่อมวลชนอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกระบวนการทางสังคม โดย

อธิบายว่า ในการสื่อสารแต่ละครั้งจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ควรจะเตรียมสารและวิธีการให้ข่าวสาร และสื่อที่

น าเสนอ ให้เหมาะสมกับผู้รับสาร กลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการสื่อสารที่ตั้งไว้ 

เพ่ือให้ความรู้หรือการศึกษา และเพ่ือชักจูงใจ ส าหรับด้านการใช้ประโยชน์จากข่าวสารของ ธปท. ผล

การศึกษาพบว่า ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการใช้ประโยชน์ในด้านความต้องการ

สารสนเทศมากที่สุด และรองลงมาเป็นการใช้ประโยชน์ในด้านความต้องการสร้างความมีเอกลักษณ์

ให้กับบุคคล  

สรุปและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของผู้บริโภคต่อการน าเสนอข่าวสารของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย” ผู้ศึกษาได้พบข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารภายนอกและการ

ประชาสัมพันธ์ขององค์กรไปยังกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากข้ึนโดยมีรายละเอียดดังนี้  

1 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการน าเสนอข่าวสารของ ธปท. ในด้านวิธีการให้ข่าวมาก

ที่สุดที่สุด โดยเฉพาะในด้านผู้ให้ข่าวมีความน่าเชื่อถือต่อการให้ข้อมูล เนื่องจากการให้ข่าวของ ธปท. 

ผู้ให้ข่าวจะเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เช่น ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ และโฆษก ดังนั้น ธปท. ควรที่

จะมีวิธีการให้ข่าวจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสื่อสารของ 

ธปท. เป็นการสื่อสารในรูปแบบที่เป็นทางการค่อนข้างสูง ดังนั้น การจัดให้มีการพูดคุยในลักษณะที่
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เป็นกันเองระหว่างสื่อมวลชนและผู้บริหารระดับสูงขององค์กร จะสามารถเพ่ิมศักยภาพในการสื่อสาร

องค์กรของ ธปท. ให้มีมากยิ่งขึ้น  

2 กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์จากข่าวสารด้านความต้องการสารสนเทศมากที่สุด 

โดยเฉพาะในเรื่องของมีความต้องการทราบถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบ

สังคม ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเนื้อหาข่าวสารของ ธปท. ให้มีประสิทธิภาพครบรอบด้าน

มากที่สุด ธปท.ควรมีการค านึงถึงรูปแบบการสื่อสารที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยอาจจะเพ่ิมการสื่อสาร

ช่องทางอ่ืนๆเพิ่มเติม เช่น การจัดท าแอปพลิเคชั่นไลน์โดยใช้เป็นหนึ่งช่องทางการสื่อสาร เป็นต้น 
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