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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังและความพึงพอใจในการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์”  วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือ (1) ศึกษาความคาดหวัง
ประโยชน์  พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ ต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของบุคลากรโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
องค์กรกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
(3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรกับความพึงพอใจ
ต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งผู้ศึกษาได้ศึกษาจาก
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2556 รวม 110 คน โดยแยก
ตามกลุ่มสาขาวิชา/ฝ่าย 

การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
เป็นเครื่องมือในเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนสถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  จ านวน (ความถ่ี)  
อัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยใช้ t-test  

ผลการศึกษาพบว่า  
1. กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซึ่งมีอายุระหว่าง 31-40 ปี สว่นใหญ่มีการศึกษา

ระดับปริญญาโท และเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มครูมากที่สุด และมีระยะเวลาปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี มากที่สุด 
2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยให้เรียงอันดับความสนใจมากที่สุด 1, 2, 3 ดังนี้  สื่ออันดับที่ 1 จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มากที่สุด รองลงมาคือสื่ออันดับที่ 2 Facebook (MWITS Society)  และ 
สื่ออันดับที่ 3 จอภาพ (Digital Signage)  ตามล าดับ 

3. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สนใจเปิดรับเนื้อหาข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มากท่ีสุด คือ กิจกรรมของโรงเรียน เช่น พิธีไหว้ครู วันเกียรติยศ  วันสถาปนา 
โรงเรียน  การศึกษาดูงาน  การบ าเพ็ญประโยชน์ การจัดบรรยายพิเศษต่าง ๆ 
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4. กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังประโยชน์ที่ได้รับจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในจาก 
สื่ออันดับที่ 1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail)  สื่ออันดับที่ 2 Facebook (MWITS Society) และสื่อ
อันดับที่ 3 จอภาพ (Digital Signage) ตามล าดับ จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านข้อมูลข่าวสาร  ด้านการสร้าง
ความมีเอกลักษณ์ให้แก่บุคคล ด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  ด้านความบันเทิง พบว่า 

4.1 สื่ออันดับที่ 1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ
คาดหวังประโยชน์จากการเปิดรับข่าวสาร จากสื่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ในระดับมาก โดยความ
คาดหวัง ด้านข้อมูลข่าวสารมากที่สุด ความคาดหวังด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และความคาดหวัง 
ด้านความบันเทิง ตามล าดับ 

4.2 สื่ออันดับที่  2 Facebook (MWITS Society)  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ
คาดหวังประโยชน์จากการเปิดรับข่าวสาร จากสื่อ Facebook (MWITS Society) ในระดับปานกลาง 
โดยความคาดหวังด้านความบันเทิงมากที่สุด ด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและด้านการสร้างความมี
เอกลักษณ์ให้แก่บุคคลน้อยที่สุด ตามล าดับ  

4.3  สื่ออันดับที่ 3 จอภาพ (Digital Signage) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคาดหวัง
ประโยชน์จากการเปิดรับข่าวสาร จากสื่อจอภาพ (Digital Signage) ในระดับมาก โดยมีความคาดหวัง 
ด้านข้อมูลข่าวสารมากท่ีสุด ด้านการสร้างความมีเอกลักษณ์ให้แก่บุคคล และด้านความบันเทิงน้อยที่สุด 
ตามล าดับ  

5. กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน จากสื่ออันดับที่ 1 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail)  สื่ออันดับที่ 2 Facebook (MWITS Society) และสื่ออันดับที่ 3 
จอภาพ (Digital Signage) ตามล าดับ จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านข้อมูลข่าวสาร  ด้านการสร้างความมี
เอกลักษณ์ให้แก่บุคคล  ด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  ด้านความบันเทิง  พบว่า 

5.1 สื่ออันดับที่ 1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจจากการเปิดรับข่าวสาร จากสื่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (e-mail) ในระดับมาก ด้านการสร้าง
ความมีเอกลักษณ์ให้แก่บุคคล  ด้านความบันเทิง ระดับปานกลาง  ตามล าดับ  

5.2 สื่ออันดับที่ 2  Facebook (MWITS Society กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ 
จากการเปิดรับข่าวสาร จากจากสื่อ Facebook (MWITS Society) ในระดับปานกลาง โดยมีความ 
พึงพอใจ ด้านความบันเทิงมากที่สุด ด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และด้านการสร้างความมีเอกลักษณ์
ให้แก่บุคคล ตามล าดับ  
 5.3 สื่ออันดับที่ 3 จอภาพ (Digital Signage) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความความพึง
พอใจจากการเปิดรับข่าวสาร จากสื่อจอภาพ (Digital Signage) ในระดับปานกลาง มีความพึงพอใจ 
ด้านข้อมูลข่าวสารมากที่สุด ด้านการสร้างความมีเอกลักษณ์ให้แก่บุคคล และด้านความบันเทิง 
ตามล าดับ  
 6. ข้อมูลข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยกลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะประชาสัมพันธ์  ต้องการให้
มีการติดตั้งจอภาพ (Digital Signage) เพ่ิมมากขึ้นจากเดิม และต้องการหัวหน้างานและทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้งานประชาสัมพันธ์มีคุณภาพ และต้องการรับข่าวสารได้อย่างทั่วถึงตลอดเวลา 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่ออันดับที่ 1 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และสื่ออันดับที่ 3 จอภาพ (Digital Signage)  ไม่มีความสัมพันธ์กับ
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ความคาดหวังประโยชน์ที่จะได้รับจากสื่อประชาสัมพันธ์ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในทุก
ด้านของความคาดหวัง  ยกเว้นสื่ออันดับที่ 2 Facebook (MWITS Society) มีความสัมพันธ์กับความ
คาดหวังเฉพาะด้านการสร้างความมีเอกลักษณ์ให้แก่บุคคลและด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม   

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 พบว่า  พฤติกรรมการเปิดรับสื่ออันดับที่ 1  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อสื ่อประชาสัมพันธ์ของ
บุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในทุกด้านของความพึงพอใจ   ยกเว้นสื่ออันดับที่ 2 Facebook 
(MWIT Society) และสื่ออันดับที่ 3 จอภาพ (Digital Signage) มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจเฉพาะด้าน
การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม    

ค าส าคัญ   ความคาดหวัง ความพึงพอใจ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ 

 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐ มีสถานภาพเป็น
องค์การมหาชน จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543  ภายใต้
การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พันธกิจส าคัญของโรงเรียนประการหนึ่งคือ  
การเป็นโรงเรียนต้นแบบในการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่โรงเรียนหรือหน่วยงานทาง
การศึกษาต่าง ๆ  ในรอบปีที่ผ่านมาโรงเรียนได้ให้บริการพิเศษด้านการจัดเรียนการสอนคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์  เผยแพร่ความรู้ต่าง  ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่ผู้บริหารนักวิชาการ  ครู  ตลอดจนนิสิต นักศึกษาและ
ผู้สนใจ  จากสถาบันต่าง ๆ ที่มาศึกษาดูงานเป็นจ านวนมาก  ด้วยภารกิจดังกล่าว จะเห็นได้ว่าโรงเรียน
ต้องมีการประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก  ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินงานของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ย่อมขึ้นอยู่กับการจัดองค์กรที่มีศักยภาพ การ
บริหารงานที่มีระบบและการติดต่อสื่อสารที่ดี 

การติดต่อสื่อสารจึงเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร และเป็น
วิธีการที่ช่วยท าให้การปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร และเป็นกระบวนการ
ในการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างหน่วยงานและบุคลากรทุกระดับในองค์กร ซึ่งมีความสัมพันธ์ภายใน
สภาพแวดล้อมบรรยากาศขององค์กรและสังคม ซึ่งสามารถที่จะแปรปรวนไปได้ตามสถานการณ์ (กริช 
สืบสนธ,์ 2525: 17)  นอกจากนี ้การติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทุกองค์กร เพราะเป็นสื่อน า
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ความต้องการความคิด ความรู้สึกไปสู่ความเข้าใจในเป้าหมายระหว่างบุคคลต่อบุคคล กลุ่มต่อกลุ่ม 
บุคคลต่อกลุ่มหรือระหว่างองค์กร (อรุณ รักธรรม 2525: 453) 

การสื่อสารภายในของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ใช้สื่อประชาสัมพันธ์เป็นช่องทางใน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือแจ้งข้อมูลให้ทราบเกี่ยวกับ การประชุมต่าง ๆ  ของโรงเรียน  
กิจกรรมการศึกษาดูงาน  การบ าเพ็ญประโยชน์  การศึกษาต่อของนักเรียนการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ 
ของสาขาวชิา/ฝา่ย  การเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในแต่ละปีการศึกษา ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ จาก
หน่วยงานภายนอก  และนโยบายการด าเนินงานด้านตา่ง ๆ ของโรงเรียนให้บุคลากรเกิดการรับรู้ มีความเข้าใจ
ที่ดีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ ์6 ประเภท คือ (1) หนังสือเวียน (บันทึกข้อความ) (2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)   
(3) ป้ายประกาศ/บอร์ดประชาสัมพันธ์  (4) จอภาพ (Digital Signage)  (5) Facebook (MWITS 
Society)  และ (6)  Website (www.mwit.ac.th) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญของการติดต่อสื่อสารและการใช้
ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร  จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับการเปิดรับ ความคาดหวังและความพึง
พอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตรงกับความ
คาดหวังและตอบสนองความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์กร รวมถึงพัฒนาการสื่อสารในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
1. เพ่ือศึกษาความคาดหวังประโยชน์  พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจต่อ 

สื่อประชาสัมพันธ์ภายในของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน

องค์กรกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

กับความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 

วิธีการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งใช้รูปแบบ
การศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่างการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
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ในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2556 ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 110 คน โดยเลือก
จากเจ้าหน้าที่กลุ่มครู เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ  ด้วยการสุ่มตัวอย่างใช้ความน่าจะเป็น (Probability 
Sampling) โดยการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างง่าย (Stratified Random Sampling)  
หลังจากนั้นผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)    

ในส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ จ านวน (ความถี่) 
อัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยใช้ t-test  

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่กลุ่มครู  เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ และ

ลูกจ้างสัญญารายปี  รวมทั้งสิ้น  110 คน โดยแยกตามกลุ่มงาน และสาขาวิชา/ฝ่าย พบว่าลักษณะของ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ของเจ้าหน้าที่กลุ่มครู  เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ปฏิบัติการ และลูกจ้างสัญญารายปี  รวมทั้งสิ้น  110 คน โดยแยกตามสาขาวิชา/ฝ่าย พบว่า  กลุ่มตัวอย่าง
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซึ่งมีอายุ ระหว่าง 31-40 ปี  ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาโท และ
เป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มครูมากที่สุด สังกัดฝ่ายปฏิบัติการ (ฝ่ายวิชาการ โครงการบริการวิชาการ ฝ่ายอ านวยการ  
ฝ่ายคลังและพัสดุ  ฝ่ายกิจการนักเรียน  ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายวิทยบริการ และ  
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์) และมีระยะเวลาปฏิบัติงาน มากกว่า 10 ปี มากท่ีสุด 
ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ของบุคลากร 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ของ
บุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จากสื่อประชาสัมพันธ์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มากที่สุด 
รองลงมาคือ Facebook (MWITS Society) และจอภาพ (Digital Signage)  ตามล าดับ 
 จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สนใจเปิดรับเนื้อหาข่าวสารจาก  
สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มากที่สุด คือ กิจกรรมของโรงเรียน เช่น 
พิธีไหว้ครู วันเกียรติยศ  วันสถาปนาโรงเรียน  การศึกษาดูงาน  การบ าเพ็ญประโยชน์ การจัดบรรยาย
พิเศษต่าง ๆ  รองลงมาคือความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าและชื่อเสียงของโรงเรียน และน้อยที่สุด คือ บันเทิง 
กีฬา นันทนาการ ตามล าดับ 
ตอนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังประโยชน์ที่ได้รับจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของบุคลากร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
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การความคาดหวังประโยชน์ที่ได้รับจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในจากสื่อจดหมาย
อิ เล็ กทรอนิกส์ (e-mail)  สื่ อ  Facebook (MWITS Society) และสื่ อจอภาพ (Digital Signage) 
ตามล าดับ จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านข้อมูลข่าวสาร  ด้านการสร้างความมีเอกลักษณ์ให้แก่บุคคล ด้านการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  ด้านความบันเทิง พบว่า 

3.1 สื่ออันดับที่ 1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคาดหวัง
ประโยชน์จากการเปิดรับข่าวสาร จากสื่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ในระดับมาก โดยความคาดหวัง 
ด้านข้อมูลข่าวสารมากที่สุด ความคาดหวังด้านการปฏิสัมพันธท์างสังคม และความคาดหวัง ด้านความบันเทิง 
ตามล าดับ  

3.2 สื่ออันดับที่ 2  Facebook (MWITS Society)  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคาดหวัง
ประโยชน์จากการเปิดรับข่าวสาร จากสื่อ Facebook (MWITS Society) ในระดับปานกลาง โดยความ
คาดหวังด้านความบันเทิงมากที่สุด ด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและด้านการสร้างความมีเอกลักษณ์ให้แก่
บุคคลน้อยที่สุด ตามล าดับ  

3.3 สื่ออันดับที่ 3 จอภาพ (Digital Signage) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคาดหวัง
ประโยชน์จากการเปิดรับข่าวสาร จากสื่อจอภาพ ในระดับมาก โดยมีความคาดหวัง ด้านข้อมูลข่าวสาร
มากที่สุด ด้านการสร้างความมีเอกลักษณ์ให้แก่บุคคล และด้านความบันเทิงน้อยที่สุด ตามล าดับ  
ตอนที่ 4  ความพึงพอใจที่ได้รับจากการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของบุคลากรโรงเรียน 
มหิดลวิทยานุสรณ์ 

ความพึงพอใจในการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน จากสื่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  
สื่อ Facebook (MWITS Society) และสื่อจอภาพ (Digital Signage) ตามล าดับ จ านวน 4 ด้านคือ 
ด้านข้อมูลข่าวสาร  ด้านการสร้างความมีเอกลักษณ์ให้แก่บุคคล  ด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมด้าน
ความบันเทิง พบว่า 

4.1  สื่ออันดับที่ 1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ 
จากการเปิดรับข่าวสาร จากสื่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (e-mail) ในระดับมาก ด้านการสร้างความมี
เอกลักษณ์ให้แก่บุคคล  ด้านความบันเทิง ระดับปานกลาง  ตามล าดับ  

4.2   สื่ออันดับที่ 2  Facebook (MWITS Society กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจจาก 
การเปิดรับข่าวสาร จากจากสื่อ Facebook (MWITS Society) ในระดับปานกลาง  โดยมีความพึงพอใจ 
ด้านความบันเทิงมากที่สุด ด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และด้านการสร้างความมี เอกลักษณ์ให้แก่
บุคคล ตามล าดับ  
 4.3  สื่ออันดับที่ 3 จอภาพ (Digital Signage) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความความพึงพอใจ
จากการเปิดรับข่าวสาร จากสื่อจอภาพ (Digital Signage) ในระดับปานกลาง มีความพึงพอใจ 
ด้านข้อมูลข่าวสารมากที่สุด ด้านการสร้างความมีเอกลักษณ์ให้แก่บุคคล  และด้านความบันเทิง 
ตามล าดับ 
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ตอนที่ 5 ข้อมูลข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
 ในส่วนของความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะประชาสัมพันธ์  ต้องการให้มีการติดตั้ง
จอภาพ (Digital Signage) เพ่ิมมากขึ้นจากเดิม และต้องการหัวหน้างานและทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือให้งานประชาสัมพันธ์มีคุณภาพ และต้องการรับข่าวสารได้อย่างทั่วถึงตลอดเวลา 
ตอนที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่ออันดับที่ 1 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และสื่ออันดับที่ 3 จอภาพ (Digital Signage)  ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความคาดหวังประโยชน์ที่จะได้รับจากสื่อประชาสัมพันธ์ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
ในทุกด้านของความคาดหวัง  ยกเว้นสื่ออันดับที่ 2 Facebook (MWITS Society) มีความสัมพันธ์กับ
ความคาดหวังเฉพาะด้านการสร้างความมีเอกลักษณ์ให้แก่บุคคลและด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม   

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 พบว่า  พฤติกรรมการเปิดรับสื่ออันดับที่ 1  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อสื ่อประชาสัมพันธ์ของ
บุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในทุกด้านของความพึงพอใจ  ยกเว้นสื่ออันดับที่ 2 Facebook 
(MWIT Society) และสื่ออันดับที่ 3 จอภาพ (Digital Signage) มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจเฉพาะด้าน
การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม    

 
สรุปและเสนอแนะ 

 
จากผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความคาดหวังประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ของ

บุคลากรของโรงเรียน เป็นดังนี้ พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากสื่อ Facebook (MWITS Society) มี
ความสัมพันธ์กับความคาดหวังด้านการสร้างความมีเอกลักษณ์ให้แก่บุคคล และความคาดหวังด้านการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งจะเห็นได้ว่ายิ่งบุคลากรมีระดับการเปิดรับมากก็จะมีความคาดหวังประโยชน์ที่
จะได้รับจากสื่อทั้งสองด้านดังกล่าวมากข้ึนด้วย เนื่องจาก Facebook เป็นสื่อที่ทันสมัย ได้รับความนิยม
มากในปัจจุบัน มีความรวดเร็ว เป็นการสื่อสารสองทาง ซึ่งสามารถสื่อสารกันได้แทบจะตลอดเวลา  จึงท าให้
บุคลากรได้แสดงออกถึงความเป็นตัวตนได้อย่างชัดเจน ซึ่งไม่มีข้อจ ากัดในกฎระเบียบต่าง ๆ มากนัก 
ทั้งนี้ โรงเรียนจึงได้สร้าง Facebook (MWITS Society) ไว้ส าหรับการสื่อสารของบุคลากรในองค์กร ซึ่ง
ถือว่าเป็นข้อดีมีประโยชน์อย่างมาก ดังนั้น หากโรงเรียนจัดให้มีหน่วยงานที่มีผู้ดูแลเฉพาะ และคัดกรอง
ข้อมูลรวมถึงการวางแผนการสื่อสารอย่างเป็นระบบ เชื่อว่า  Facebook จะเป็นสื่อที่ส าคัญในการ
ติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเป็นอย่างดี 

ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของ
บุคลากร เป็นดังนี้ พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากสื่อ Facebook (MWITS Society) มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งจะเห็นได้ว่าบุคลากรมีการเปิดรับมากก็จะมีความพึงพอใจ
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ในด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากขึ้นไปด้วย  ดังนั้น องค์กรควรให้ความส าคัญกับการจัดการดูแลการ
สื่อสารผ่าน Facebook ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคาดหวังประโยชน์ที่จะได้รับ
จากสื่อในข้างต้น  ส่วนสื่ออันดับ 3 สื่อจอภาพ (Digital Signage) มีผลวิจัยที่น่าสนใจ พบว่า พฤติกรรม
การเปิดรับข่าวสารจากสื่อจอภาพ (Digital Signage) มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจด้านการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในเชิงลบ กล่าวคือ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์
จากสื่อจอภาพ (Digital Signage ) ยิ่งมาก ความพึงพอใจในด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมยิ่งน้อยลง  
เนื่องจากบุคลากรมีการเปิดรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อจอภาพ (Digital Signage) บ่อยครั้ง 
เพราะมีสถานที่ติดที่เด่นชัด มีลักษณะที่ทันสมัย มีภาพ สีสันที่ชัดเจน  แต่ปัญหาคือขาดการสื่อสารแบบ
สองทาง ผู้รับข้อมูลไม่สามารถติดต่อสื่อสารกลับเพ่ือขอข้อมูลเพ่ิมเติม หรือท าการสื่อสารอย่างอ่ืนได้ จึง
ขาดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ความสัมพันธ์ของระดับการเปิดรับกับระดับความพึงพอใจด้านการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจึงเป็นไปในทางลบอย่างมีนัยส าคัญ เพราะฉะนั้นทางโรงเรียนจึงควรปรับปรุง
พัฒนาข้อความที่สื่อสารผ่าน  สื่อจอภาพ (Digital Signage) โดยในเบื้องต้นอาจใส่ชื่อผู้ดูแลข้อความ
เรื่องนั้นๆ ที่แสดงบนจอภาพรวมถึงช่องทางติดต่อกลับลงในข้อความบนจอภาพ เพ่ือท าให้ผู้ที่สนใจจะ
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้โดยง่าย ที่ส าคัญควรมีการจัดหน่วยงานที่ดูแล สื่อจอภาพ  
(Digital Signage) อย่างชัดเจน เพ่ือการดูแลอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

 
รายการอ้างอิง 
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