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การเปิดรับข่าวสาร  การรับรู้ภาพลักษณ์ และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท แอด

วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

นางสาวสริศรา แสงอรุณ และ ผศ.ดร.พจนา ธูปแก้ว 

สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง การเปิดรับข่าวสาร  การรับรู้ภาพลักษณ์ และความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์คือ  (1) เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)ของพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ (2) เพ่ือศึกษาการรับรู้
ภาพลักษณ์บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด [มหาชน]ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านตราสัญลักษณ์ 
ด้านสโลแกนขององค์กร และด้านนโยบายและโครงสร้างองค์กร ของพนักงานที่ปฏิบัติงานในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ และ (3) เพ่ือศึกษาความผูกพันต่อองค์กร
บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)ของพนักงานที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบ
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจความคิดเห็น (Survey Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 322 
คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือแบบสอบถาม  (Questionnaire) ที่ได้มีการ
ออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งเอาไว้  
ผลการศึกษาพบว่า  
1.ลักษณะประชากรศาสตร์ของพนักงานบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด [มหาชน] ผล
การศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26 – 35 ปี มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี โดยมีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท และมีอายุงาน 1 – 2 ปี  
2.พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างมี
การเปิดรับข่าวสารในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาลงไปในแต่ละสื่อ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อใหม่มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.228 ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ 
สื่อเฉพาะกิจ มีค่าเฉลี่ย 3.674 อยู่ในระดับค่อนข้างมาก และสื่อสิ่งพิมพ์ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 
3.291 อยู่ในระดับค่อนข้างมากเช่นกัน 
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3.การรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ของบริษัทในภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาลงไปในแต่ละด้าน พบว่า ด้านตรา
สัญลักษณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.080 อยู่ในระดับดี รองลงมาคือ ด้านสโลแกน มีค่าเฉลี่ย 4.046 อยู่
ในระดับดี และ ด้านนโยบายและโครงสร้างขององค์กร มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด มีค่าเฉลี่ย 4.005 อยู่ในระดับ
ดี 
4.ความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร มีการก าหนดระดับความผูกพันต่อองค์กรอยู่ 4ระดับด้วยกัน คือระดับ
ความผูกพันต่ า ระดับความผูกพันปานกลาง ระดับความผูกพันสูง และระดับความผูกพันสูงมาก ซึ่ง
ความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)นั้นใน
ภาพรวมพบว่า มีระดับความรู้สึกผูกพันอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาลงไปในแต่ละด้าน พบว่าทั้งสี่ด้าน
มีระดับความผูกพันอยู่ในระดับสูง โดยด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้าน
ความต้องการในการด ารงความเป็นสมาชิกขององค์กร มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
 

บทน า 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ภาพลักษณ์องค์กร เป็นภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจหรือความรู้สึกนึกคิดของคนที่มีต่อสิ่งที่เป็น
ส่วนประกอบต่างๆของหน่วยงานนั้นๆ อันเป็นจากผลการกระท าของบุคคลในองค์กรนั้น หากองค์กร
ใดมีสมาชิกที่เข้มแข็ง มีผลงานที่เป็นรูปธรรม มีบริการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่น่าศรัทธา ภาพ
ขององค์กรที่เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนย่อมเป็นภาพที่ดี น่าเชื่อถือ มีผลให้การปฏิบัติงานตามพันธ
กิจบรรลุเป้าหมาย ในทางตรงข้ามหากองค์กรใดสมาชิกส่วนใหญ่ขาดความกระตือรือร้น ไม่พัฒนา ไม่
รู้ทิศทางเป้าหมายการปฏิบัติงาน ย่อมส่งผลให้ผลงานไม่มีคุณภาพ ท าให้ขาดความน่าเชื่อถือ และขาด
ความร่วมมือจากประชาชน ภาพลักษณ์ขององค์กรย่อมตกต่ าไปด้วย อาจกล่าวได้ว่าหากองค์การใดๆ
ก็ตามมีภาพลักษณ์ที่ดี ย่อมก่อให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจ จนอาจถึงขั้นชื่นชมและศรัทธา จึงมีผลต่อ
ความจงรักภักดีในตรายี่ห้อของสินค้า (Brand Loyalty) ท าให้สินค้าอยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืนและมี
ส่วนครองตลาด (Market Share)ที่เพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็ว 

จากเหตุผลข้างต้นนั้น ค าว่า ภาพลักษณ์ จึงถูกน ามาพิจารณาเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งใน
การบริหาร ในทางการบริหารธุรกิจยังอาจตีค่าได้ว่าภาพลักษณ์ของบริษัทปรียบเสมือนสินทรัพย์ซึ่ง
ยากจะประเมินออกมาเป็นตัวเลขทางบัญชีได้ และยังช่วยเอ้ือให้องค์การธุรกิจด าเนินไปได้อย่าง
ก้าวหน้าและมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งเกี่ยวพันกับกลุ่มประชาชนจ านวน
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มาก อย่างเช่นบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับเครือข่ายและ
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มจี านวนผู้ใช้บริการมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ที่ปัจจุบันเป็นบริษัทในเครือ อินทัชคอร์
ปอเรชั่น ท าธุรกิจเก่ียวกับเครือข่ายและบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย มีผู้ใช้บริการประมาณ 
31.2 ล้านราย  มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 53% ซึ่งมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ เริ่มแรกจด
ทะเบียนก่อตั้งเป็น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด หรือเอไอเอส เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 
2529  เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2533 โดยท าสัญญากับ องค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทย ให้ด าเนินการโครงการบริการระริษัทบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 900 MHz เป็นระยะเวลา 20 
ปี 

บริษัทไอเอสเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2534 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด หลังจากนั้นบริษัทขยายกิจการโดยการเข้าซื้อ
กิจการในเครือชินวัตร เช่น ชินวัตร ดาต้าคอม (ปัจจุบันคือ บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ตเวิร์ค คอมมิวนิ
เคชั่นส์ จ ากัด) , ชินวัตร เพจจิ้ง เป็นต้น บริษัทเปิดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบจีเอสเอ็ม ในชื่อ 
Digital GSM ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2537 และได้ขยายเวลาร่วมสัญญาเป็น 25 ปี (หมดสัญญาปี พ.ศ. 
2558) เมื่อ พ.ศ. 2539 และปัจจุบันมีไพบูลย์ ลิมปพยอม เป็นประธานกรรมการบริษัท และวิเชียร 
เมฆตระการ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัทเอไอเอสถือเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ปรับองค์กรเพ่ือเป็นผู้น าตลาดได้เป็นอย่างดี จนได้รับ
การยอมรับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และได้รับรางวัลต่างๆทั้งในระดับประเทศ และ
ต่างประเทศ เช่นเมื่อในปี 2556ที่ผ่านมานั้น ทางองค์กรมีการได้รับรางวัลต่างๆมากมาย ได้แก่ รางวัล
สุดยอดองค์กรธุรกิจไทย จากนิตยสาร Business+ รางวัลผู้ให้บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
ดีเด่น จากฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ค าปรึกษาและวิจัยระดับโลกทางด้านไอที  
รางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต จากกรมสุขภาพจิต และรางวัลนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 
2556 จากเอออน ฮิววิท 

ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เมื่อปีที่ผ่านๆมานั้น มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดมากขึ้น 
ทั้งการแข่งขันด้านราคา การส่งเสริมการขาย การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด จากปัจจัยที่กล่าว
มาทั้งหมดนี้บริษัท เอไอเอส จึงได้มีการปรับตัวขององค์กรอยู่สม่ าเสมอ ได้มีก าหนดวิสั ยทัศน์ และ
พันธกิจในการด าเนินงานซึ่งยังยึดถือมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยวิสัยทัศน์ของ เอไอเอส คือ เป็น
ผู้น าสร้างสรรค์รูปแบบตลาดการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยด้วยการเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
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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/24_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2529
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2529
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2533
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%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%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%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/w/index.php?title=900_MHz&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%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/13_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2534
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84_%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84_%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Digital_GSM&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%86%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%86%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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การมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า คุณภาพเครือข่ายและวัฒนธรรมการท างาน ส่วนพันธกิจนั้น คือ 
องค์กรได้มุ่งมั่นที่จะสรรหาบริการที่ดีและนวัตกรรมใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตประจ า
วันของผู้ใช้บริการ มุ่งมั่นใส่ใจในบริการ เพ่ือมอบประสบการณ์ด้านการสื่อสารที่ดีให้แก่ผู้ใช้บริการ
รวมทั้งพัฒนาคุณภาพเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง มุ่งม่ันที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ
ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมในการท างานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร มีการใส่ใจดูแลผู้ถือหุ้น 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทให้ได้รับผลตอบแทนและประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตลอดจนการใส่ใจ
ดูแลสังคม เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้นอกจากการปรับตัวขององค์กรให้ทันยุคทันสมัย มีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและ
ส่งเสริมเครือข่ายการสื่อสารจนกลายมามีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 53% มากเป็นอันดับ 1 ของ
ประเทศแล้วนั้น อีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจคมนาคมได้เป็นอย่างดี คือ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
เพ่ือสร้างความภักดี และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งตั้งแต่วันที่29 กันยายน ปี 2554 ที่ผ่าน
มานั้น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ได้มีการรีแบรนด์ครั้งส าคัญ โดยมีการปรับ
ภาพลักษณ์โดยการเปลี่ยนสีและลักษณะโลโก้ รวมถึงเปลี่ยนสโลแกนใหม่ ซึ่งทาง AIS ได้กล่าวว่าการ 
Rebranding to In-Touch ในครั้ งนี้นั้น กับสัญลักษณ์ใหม่ (Logo) จะเป็นการแสดงออกของ 
“รอยยิ้ม” ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อแต่ละคนบรรลุในเป้าหมายและเติมเต็มชีวิตในแบบที่ต้องการได้ โดยลายเส้น
ของสัญลักษ์สื่อถึงการเดินหน้าไปอย่างไม่สิ้นสุด พร้อมความยืดหยุ่นที่จะตอบรับทุกรูปแบบการใช้ชีวิต 
หรือ Infinite change ส่วน “สีเขียว” เป็นโทนสีที่มีชีวิตชีวา แสดงออกถึงความเป็นมิตรกับทุกๆกลุ่ม 
การมีความหวัง การเดินไปข้างหน้าอย่างมีพลัง มีความคิดสร้างสรรค์ และอบอุ่น พร้อมกันนี้สโลแกน
ใหม่อย่าง ‘ชีวิตในแบบของคุณ’ (Your World Your Way) เพ่ือตอบสนองแนวคิดในการด าเนินชีวิต
ในแง่ที่ว่า โลกปัจจุบันก าลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิตอล ยุคที่ความเจริญด้านการสื่อสารและ
เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน มีผลให้รูปแบบการใช้ชีวิต และความต้องการของ
ผู้คนเปลี่ยนไป ชีวิตสะดวกสบายขึ้น ติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลา ความสัมพันธ์ของผู้คนเข้าใกล้
กันง่ายแค่ปลายนิ้ว ไลฟสไตล์และความต้องการของแต่ละคนมีความหลากหลาย และไม่มี กฎเกณฑ์
ตายตัว เอไอเอส ในฐานะผู้น า ไม่เคยหยุดที่จะสร้างและพัฒนาบริการที่ดีท่ีสุด เพ่ือตอบรับรูปแบบการ
ใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป เพื่อชีวิตในแบบที่คุณต้องการ  

หลังจากปรับภาพลักษณ์ใหม่โดยการเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ และสโลแกน รวมถึงมีการพัฒนา
ปรับปรุงองค์กรและระบบเครือข่ายอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทแอดวานซ์ อิน
โฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)ที่ท าธุรกิจเครือข่ายและบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในไตรมาสที่ 3 ปี 2556 
นั้น มีการแสดงข้อมูลว่า เอไอเอสมีผู้ใช้งานรวม 39 ล้านเลขหมาย ซึ่งเพ่ิมขึ้นมา 1.46 ล้านเลขหมาย

https://www.blognone.com/node/50789
https://www.blognone.com/node/50789
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://www.blognone.com/node/50789
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ซึ่งส่วนใหญ่มาจากระบบเติมเงิน ทั้งนี้ผู้ใช้งาน 3G 2100 MHz มีจ านวน 10.5 ล้านเลขหมาย คิดเป็น 
27% ของลูกค้าทั้งหมด 

  
ส าหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 นั้น มีผู้ใช้บริการรวม 40.8 ล้านเลขหมาย 

โดยเป็นลูกค้า 3G 2100 MHz 16.4 ล้านเลขหมายหรือคิดเป็น 40% ของลูกค้าทั้งหมด ซึ่งเพ่ิมข้ึนจาก
เดิม 5.8 ล้านเลขหมาย ทั้งนี้ในไตรมาส 1/2557 ที่ผ่านมานั้น เอไอเอสประกาศยอดผู้ใช้งานระบบใหม่ 
AIS 3G 2100 ซึ่งมียอดผู้ใช้บริการกว่า 26 ล้านราย คิดเป็น 62% ของจ านวนผู้ใช้บริการทั้งหมด มี
โครงข่ายครอบคลุม 90% ของประชากร ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งรายได้ในไตรมาสแรกของปีนั้น 
อาจได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบัน แต่ก าไรสุทธิในไตรมาสนี้ยังเติบโต 
7.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว นอกจากนี้เอไอเอสยังเปิดเผยเป้าหมายในปี 2557 ว่าจะมีขยาย
โครงข่าย 3G 2100 MHz ให้ครอบคลุม 95% ของประชากรหรือเทียบเท่าโครงข่าย 2G เดิม 
นอกจากนี้จะใช้กลยุทธ์กระตุ้นให้ลูกค้ามาใช้สมาร์ทโฟน 3G มากขึ้นด้วยการขายโทรศัพท์แบบไม่เน้น
ก าไร โดยมีเป้าหมายผู้ใช้บริการ 3G คิดเป็น 75% ของลูกค้าท้ังหมดในสิ้นปีนี้ 

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น ท าให้เห็นว่าบริษัทเอไอเอสมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าสร้างสรรค์
รูปแบบตลาดการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยด้วยการเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ การมอบ
ประสบการณ์ดี ๆ ให้กับลูกค้า เป็นเครือข่ายที่มีคุณภาพ มีวัฒนธรรมที่ดีในการท างาน และเป็นองค์กร
ที่มีความมุ่งมั่นที่จะสะท้อนภาพลักษณ์องค์กรให้เกิดขึ้นในใจของผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการในเครือข่ายหรือนอกเครือข่าย ทุกเขตและทุกจังหวัดในประเทศไทย เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่น และความภักดีต่อองค์กร โดยเน้นในเรื่องการบริหารและการด าเนินงานองค์กร ด้าน
นโยบายและโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารจัดการองค์กร ความรับผิดชอบและการท าประโยชน์ต่อ
สังคม  

อย่างไรก็ตาม บริษัทเอไอเอสจะไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ หาก
บุคลากร หรือพนักงานไม่ได้มีความเชื่อมั่น และสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเอไอเอสเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีพนักงานกว่าสองพันคน จึงมีความ
หลากหลายทางด้านประชากรศาสตร์ สิ่งนี้ย่อมส่งผลให้มุมมองหรือความคิดเห็นที่มีต่อองค์กรแตกต่าง
กันด้วย ฉะนั้นการส ารวจการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทเอไอเอส และการรับรู้ หรือความคิดเห็น
ของพนักงานที่มีต่อภาพลักษณ์ของบริษัทเอไอเอส จึงมีความส าคัญยิ่ง เนื่องจากบุคลากรหรือพนักงาน
ในองค์กรถือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์ที่ ก าหนด
ไว้  ทั้งยังเป็นสื่อกลางในการสะท้อนภาพลักษณ์องค์กรออกสู่สายตาของกลุ่มลูกค้าและประชาชน
ทั่วไป นอกจากนี้ การส ารวจในเรื่องที่ว่า ทุกวันนี้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด 
และรู้สึกอย่างไรต่อองค์กรก็เป็นเรื่องส าคัญเช่นกัน เพราะในวงการการสื่อสารมวลชนนั้น การ
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ประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนั้นมีความส าคัญ 
ซึ่งพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กร และมีทัศนคติด้านบวกกับองค์กรที่ตนสังกัดอยู่นั้น ย่อมที่จะ
ต้องการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องในเชิงบวก ซึ่งสิ่งนี้จะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร เพ่ือให้ได้
ความร่วมมือในการสนับสนุนสินค้าและบริการ และน าไปสู่การยอมรับในวงกว้าง นอกจากนี้ผู้บริหาร
องค์กร หรือนักบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถน าผลส ารวจไปใช้ในการปรับปรุง หรือการพัฒนา
ระบบบริหาร พัฒนางานด้านสวัสดิการ เพ่ือให้พนักงานเกิดความจงรักภักดีและผูกพันต่อองค์กรเพ่ิม
มากขึ้น และเกิดความพึงพอใจในการท างาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข ซึ่งในบางองค์กร
นั้นได้ให้ความส าคัญกับการสร้างความผูกพันในองค์กรมากกว่าการเสริมสร้างความสามารถของ
บุคลากรเสียอีก ทั้งนั้นเพราะเรื่องความผูกพันเป็นตัวผสานความเป็นหนึ่งเดียวกันขององค์กร และช่วย
ลดช่องว่างของความแตกต่างระหว่างบุคคล และท้ายสุด จากการศึกษาเรื่องดังกล่าวทั้งหมดนี้ อาจ
สามารถน าผลการศึกษาของทุกประเด็นในการวิจัยชิ้นนี้ไปใช้ในการวางแผนการประชาสัมพันธ์ และ
โฆษณาเพ่ือพัฒนาปรับปรุงภาพลักษณ์ของบริษัทเอไอเอสในอนาคตต่อไป 
 
ค าส าคัญ  
ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพที่เกิดข้ึนในจิตใจของบุคคลตามความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อองค์การ สถาบัน 
บุคคล หรือการด าเนินงาน ภาพที่เกิดข้ึนในจิตใจนี้อาจจะเป็นผลมาจาก การได้รับประสบการณ์
โดยตรงหรือประสบการณ์ทางอ้อมที่บุคคลนั้นรับรู้มา 
ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึกที่ดีของบุคลากรในองค์การต่อองค์การ โดยมีทัศนคติ 
ค่านิยมและพฤติกรรมที่ตั้งใจที่จะปฏิบัติงานเพ่ือให้องค์การประสบความส าเร็จ ยินดีจะปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของตนและส่วนที่เก่ียวข้องเพ่ือให้องค์การได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ โดยมากมักมีข้อบ่งชี้
ออกมาในรูปของความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ การทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน
เพ่ือองค์การ ความห่วงใยในอนาคตขององค์การ และความต้องการที่จะดารงความเป็นสมาชิกของ
องค์การตลอดไป ทั้งนี้ปัจจัยส่วนบุคคล (ลักษณะประชากรศาสตร์) อย่างอายุ เพศ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการท างาน และรายได้ มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ อาทิเช่น พนักงานมี
อายุมากเท่าไร ก็จะมีความผูกพันต่อองค์การมากข้ึนเท่านั้น 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
ของพนักงานที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
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2. เพ่ือศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ในด้านต่างๆ 
ได้แก่ ด้านตราสัญลักษณ์ ด้านสโลแกนขององค์กร และด้านนโยบายและโครงสร้างองค์กร ของ
พนักงานที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
3. เพ่ือศึกษาความผูกพันต่อองค์กรบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ของพนักงานที่

ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็น 

ค าถามชนิดปลายปิด (Closed-Ended) และค าถามชนิดปลายเปิด(Closed-Ended) ที่ได้มีการ
ออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้ และให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเอง  
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนดังนี้  
ส่วนที ่1 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และระยะเวลาการท างาน 
ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ ากัด (มหาชนซึ่งประกอบด้วยความถี่ในการเปิดรับ และประเภทของสื่อที่ได้เปิดรับ โดยความถึ่ใน
การเปิดรับชมนั้น จะใช้ค าถามท่ีใช้มาตรวัดแบบไลเคร์ต สเกล (Likert Scale) คือจะมีค าตอบให้เลือก
ตามความถ่ีในการเปิดรับชม 5 ระดับ คือ ทุกวัน 5-6 วันต่อสัปดาห์ ไปจนถึงแทบจะไม่เปิดรับเลย 
ส่วนที ่3 เป็นค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 3ด้าน 
ดังนี้ ด้านตราสัญลักษณ์ปัจจุบัน ด้านสโลแกนปัจจุบันขององค์กร และด้านนโยบายและโครงสร้าง
องค์กร โดยจะใช้ค าถามที่ใช้มาตรวัดแบบไลเคร์ต สเกล (Likert Scale) คือจะมีค าตอบให้เลือกตาม
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 5 ระดับ 
ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ ากัด [มหาชน] (แบบสอบถามข้อที่ ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
การทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน ความห่วงใยในอนาคตขององค์การ และความต้องการใน
การด ารงความเป็นสมาชิกขององค์การ โดยลักษณะของแบบสอบถามในตอนที่ 4 เป็น แบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ ข้อค าถามมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 

เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้แล้ว ผู้วิจัยจะน าแบบสอบถามที่
รวบรวมได้มาด าเนินการตรวจสอบข้อมูล (Editing) เพ่ือควบคุมคุณภาพด้านความสมบูรณ์ครบถ้วน 
(Completeness) ของการกรอกค าตอบ แล้วแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก โดยไม่น ามาใช้ใน
การทดสอบครั้งนี้ และพิจารณาดูความสอดคล้อง (Relevancy) ของค าตอบในแบบสอบถามในทุกข้อ
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ทุกประเด็น แล้วน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการบันทึกข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป  
(SPSS) ในขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้  
1. ท าการลงรหัส (Coding) ในแบบสอบถาม  
2. น าแบบสอบถามไปป้อนข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส
ส าเร็จรูป (SPSS) เพ่ือคานวณหาค่าสถิติต่าง ๆ  
3. จัดท าตารางการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน ดังนี้  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เพ่ืออธิบายข้อมูลในด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้ และระยะเวลาในการท างาน พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับบริษัท
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด [มหาชน]  การรับรู้ภาพลักษณ์บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด [มหาชน] และความผูกพันต่อองค์กรบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 
[มหาชน]  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในสมมติฐานที่ก าหนดไว้  โดย จะใช้
วิธีการทดสอบค่า t (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA) โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 และเมื่อพบความแตกต่างแล้ว จะใช้
สถิติ LSD ทดสอบหาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยรายคู่ 

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

 ผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาเรื่องการเปิดรับข่าวสาร  การรับรู้ภาพลักษณ์ ความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) สามารถอธิบายได้
ดังนี้สมมติฐานการวิจัยที่ 1  พนักงานที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัย
สรุปได้ว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 
จะมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) แตกต่าง
กัน 
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สมมติฐานการวิจัยท่ี 2  พนักงานทีมี่ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์
บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)ในด้านต่างๆ แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน จะมี การรับรู้
ภาพลักษณ์บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)ในด้านต่างๆ แตกต่างกัน ส่วน เพศนั้น 
จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)ในด้านต่างๆ ไม่แตกต่างกัน 
สมมติฐานการวิจัยที่ 3  พนักงานที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน จะมีระดับความผูกพัน
ต่อองค์กรที่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน จะมีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน 

จากผลการศึกษาเรื่อง การเปิดรับข่าวสาร  การรับรู้ภาพลักษณ์ และความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) สามารถน ามาอภิปรายได้ว่า   

เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน จะ
มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ดวงฤทัย พงศ์ไพฑูรย์ (2544) ที่ได้กล่าวว่าบุคคลจะมีพฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกัน มีวัตถุประสงค์ในการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกัน และมีความต้องการใน
การเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกันนั้น แต่โดยทั่วไปแล้วบุคคลจะท าการเปิดรับข่าวสารอยู่ 3 ลักษณะ 
คือ  (1) การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน โดยผู้รับสารมีความคาดหวังจากสื่อมวลชนว่า การบริโภค
ข่าวสารจากสื่อมวลชนจะช่วยตอบสนองความต้องการของเขาได้ ซึ่งจะท าให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง
ทัศนคติหรือเปลี่ยนลักษณะนิสัย เปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างได้โดยการเลือกบริโภคสื่อมวลชนนั้นจะ
ขึ้นอยู่กับความต้องการ หรือแรงจูงใจของผู้รับสารเอง เพราะบุคคลแต่ละคนย่อมมีวัตถุประสงค์และ
ความตั้งใจในการใช้ประโยชน์แตกต่างกันไป (2) การเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคล โดยสื่อบุคคล 
หมายถึง ตัวบุคคลผู้ที่น าข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยอาศัยการติดต่อระหว่างบุคคล 
(Interpersonal Communication) ที่จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างกันโรเจอร์สและชูเมกเกอร์ 
(Rogers and Shoemaker, 1971) กล่าวว่าในกรณีที่ต้องการให้บุคคลใดเกิดการยอมรับสารนั้นควร
ที่จะใช้การสื่อสารระหว่างบุคคล โดยใช้สื่อบุคคลเป็นผู้เผยแพร่ข่าวสาร สื่อบุคคลนี้จะมีประโยชน์
อย่างมากในกรณีที่ผู้ส่งสารหวังผลให้ผู้รับสารมีความเข้าใจกระจ่างชัดเจนและตัดสินใจรับสารได้อย่าง
มั่นใจยิ่งขึ้น และ (3) การเปิดรับข่าวสารจากสื่อเฉพาะกิจ โดยสื่อเฉพาะกิจ หมายถึง สื่อที่ถูกผลิต
ขึ้นมา โดยมีเนื้อหาสาระที่เฉพาะเจาะจงและมีจุดมุ่งหมายหลักอยู่ที่ผู้รับสารเฉพาะกลุ่มตัวอย่างของ 
สื่อเฉพาะกิจเช่น จุลสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ ใบปลิว คู่มือ นิทรรศการ เป็นต้น ดังนั้น การเปิดรับ
ข่าวสารจากสื่อเฉพากิจนี้ ผู้รับสารจะได้รับข้อมูลข่าวสารหรือความรู้เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าง
เฉพาะเจาะจง 
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เพศที่แตกต่างกันจะมีการรับรู้ภาพลักษณ์บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)
ในด้านต่างๆ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อรรถพล เจริญประเสริฐ  (2547) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง “ภาพลักษณ์ของบริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) ในความคิดเห็นของ
พนักงาน” พบว่า ความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ด้าน เพศ ไม่มีผลต่อความ
คิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของบริษัทโดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นที่ใกล้เคียงกัน 

อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน จะมีการ
รับรู้ภาพลักษณ์บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)ในด้านต่างๆ แตกต่างกัน  ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ลักขณา สริวัฒน์ (2549) ที่ได้กล่าวว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการับรู้ 
ของบุคคลมีดังต่อไปนี้ (1) ความตั้งใจ (Attention) คือการเอาใจใส่ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังนั้นการรับรู้จะ
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  (2) การเตรียมพร้อมที่จะรับ(Preparatory Set) หมายถึง 
สภาพของจิตใจที่สงบและแน่วแน่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียว การรับรู้พร้อมที่จะเกิดขึ้นได้ และ (3) 
ความต้องการ หมายถึง สภาวะจิตใจที่อยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อเป็นความอยากได้การรับรู้ที่เกิดขึ้นก็
จะมีประสิทธิผล  

เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน จะ
มีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Buchanan (1974) ที่ได้แบ่ง
ปั จจั ยที่ มี ผลต่อความผู ก พันต่ อองค์ การ  (Antecedents of Organizational Commitment) 
ออกเป็น 4 ปัจจัยหลัก คือ (1) ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) เช่น อายุ เพศ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการทางาน สถานภาพสมรส ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์ต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ อาทิเช่น สมาชิกมีอายุมากเท่าไร ก็จะมีความผูกพันต่อองค์การมากข้ึนเท่านั้น  
(2) ปัจจัยที่เก่ียวกับลักษณะงาน (Role – related Characteristics Factors) โดยมีตัวแปรย่อยท่ีเป็น
ลักษะของงานได้แก่ ความสาคัญของงาน ลักษณะงานที่ท้าทาย การมีส่วนร่วมในการทางาน การมี
โอกาสก้าวหน้า ความมีอิสระในการทางาน จะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ (3) 
ปัจจั ยที่ เ กี่ ยวกับลักษณะขององค์การ  (Organization Factors) มีตั วแปรย่อยหลายตัวที่ มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ เช่น ลักษณะการกระจายอานาจในองค์การ ความสาคัญของ
หน้าที่งานของตนต่อองค์การหรือเพ่ือนร่วมงาน ความชัดเจนของกฎข้อบังคับ ขั้นตอนต่างๆ ในการ
ท างาน ความเป็นเจ้าของกิจการ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทางาน และ (4) ปัจจัยเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ในการท างาน  (Work Experience Factors) เป็นปัจจัยที่ เกี่ยวกับความรู้สึกของ
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน ว่ามีความรับรู้ต่อการปฏิบัติงานในองค์การอย่างไรบ้างในลักษณะดังต่อไปนี้ 
ความรู้สึกว่าตนมีความสาคัญต่อหน่วยงาน ความรู้สึกว่าหน่วยงานมีความยุติธรรม ในการพิจารณา
ความดีความชอบ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพ่ือนร่วมงาน ความพึงพอใจต่อผลประโยชน์
ตอบแทนพิเศษ ล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การทั้งสิ้น  
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยครั้งนี้ 

1)    จากผลการศึกษาพบว่าพนักงานบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) มี

พฤติกรรมกเปิดรับข่าวสารจากสื่อใหม่ ในระดับมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อประเภท

อ่ืนๆที่พนักงานเปิดรับ ซึ่งสื่อชนิดนี้เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตประจ าวันมากที่สุด ดังนั้นหากจะมี

การโฆษณา สื่อสาร หรือประชาสัมพันธ์ ทางบริษัทควรให้ความส าคัญกับสื่อตรงนี้มากท่ีสุด 

2) จากผลการศึกษาพบว่าความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ นั้น 
ในด้านความต้องการในการด ารงความเป็นสมาชิกขององค์กรมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด องค์กรควรให้
ความสนใจในตรงจุดนี้ โดยฝ่ายบริหารควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากร โดยใช้รูปแบบ
การปกครองโดยสร้างความใกล้ชิดระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้
เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน สนับสนุนให้มีการศึกษาต่อในสาขาที่เอ้ือต่อการ
ท างาน ให้บุคลากรได้รู้สึกว่างานนั้นมีความท้าทายและมีความก้าวหน้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะท าให้
พนักงานมีความสุขและมีใจรักในการท างานที่องค์กรนี้ต่อไป 
 

    ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1) การศึกษาครั้งนี้มีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานของบริษัทซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลภายใน

องค์กร หากมีการศึกษาในครั้งต่อไป ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับ

ข่าวสาร และการรับรู้ภาพลักษณ์บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) โดย

ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกองค์กร เพ่ือน าผลการศึกษา

ไปใช้ในการพัฒนาระบบบริหาร การวางแผนการประชาสัมพันธ์ และโฆษณาเพ่ือพัฒนา

ปรับปรุงภาพลักษณ์ของบริษัทเอไอเอสในอนาคตต่อไป 

2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์กับบริษัทคู่แข่ง เช่นบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ภายใต้ชื่อ DTAC และ บริษัท 
ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ภายใต้ชื่อ TRUE 
MOVE H  เพ่ือให้ทราบถึงจุดแข็งของแต่ละองค์ และน ามาปรับใช้ ในการวางแผน
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร หรือการสื่อสารมวลชน
ต่อไป 
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3) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กร ในลักษณะองค์กรที่มีลักษณะคล้าย
เคียงกัน หรือใกล้เคียงกัน เพ่ือที่จะได้เปรียบเทียบว่า องค์กรใดที่บุคลากรในองค์กรนั้นมี
ความผูกพันต่อองค์กรสูงกว่ากัน เพ่ือน ามาวิเคราะห์ถึงเหตุและผลต่อไป 
 

 

 

 

กิตติกรรมประกาศ 

     รายงานโครงการเฉพาะบุคคลเรื่อง "การเปิดรับข่าวสาร  การรับรู้ภาพลักษณ์ และความผูกพัน

ต่อองค์กรของพนักงานบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)" สามารถส าเร็จลุล่วงไป

ด้วยดี ด้วยความกรุณาจาก รศ.ดร.พจนา ธูปแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษารายงานโครงการ ที่ให้ค าปรึกษา 

แนะน าในการจัดท า ตลอดจนชี้แนะแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยความใส่ใจ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่าง

สูงมา ณ โอกาสนี้ 

     ขอขอบคุณเพ่ือนๆ MCA 15 ทุกท่านที่ไม่เคยทิ้งกันทุกครั้งที่มีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วย

ตัวเองคอยช่วยเหลือ ปลอบใจตอนท่ีเหนื่อยและท้อ ท าให้ยิ้มได้ทั้งๆท่ีอยู่ในเวลาที่ยากล าบาก 

     ยิ่งไปกว่านั้นขอขอบคุณทุกคนในครอบครัว ส าหรับก าลังใจที่เป็นสิ่งส าคัญให้รายงานโครงการ

เฉพาะบุคคลฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์อย่างมีคุณค่า และสุดท้ายความส าเร็จทุกอย่างจะไม่สามารถเกิ ดขึ้น

ได้เลยถ้าไม่มีเขาคนนี้ คุณK คนที่ท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลก คนพิเศษของข้าพเจ้า 

ขอบคุณที่สุด 
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