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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยศึกษาพฤติกรรม

การเปิดรับข่าวสารภายในองค์กรและ ความต้องการข้อมูลข่าวสารที่มีต่อสื่อในองค์กรของพนักงาน 
ธนาคารกรุ งไทย  จ ากั ด  (มห าชน ) การเก็บ รวบรวมข้อมู ลจะเก็บ โดย ใช้ วิ ธีก ารส ารวจ                
(Suvey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน) ที่ปฎิบัติงานสาขาใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สังกัดกลุ่มเครือข่ายนครหลวง1) โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 
คน โดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive  Statistics) เพ่ืออธิบายภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม 
และใช้สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Statistics)   

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างพนักงาน บมจ.กรุงไทย จ านวน 300 คน แบ่งออกเป็นเพศ

ชาย จ านวน 113 คน และเพศหญิง จ านวน187 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี มี

การศึกษาระดับปริญญาตรีมาก มีต าแหน่งงานเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าโดยส่วนใหญ่มีระยะเวลา

ปฎิบัติงาน 1-5 ปี  

ในส่วนการเปิดรับข่าวสารในองค์กร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารใน

องค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเปิดรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์สูงสุด  

รองลงมา สื่อบุคคล สื่อกิจกรรม และสื่อสิ่งพิมพ์ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาในรายสื่อแต่ละประเภท 

สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทจุลสารรายเดือนมากท่ีสุดรองลงมา

คือประเภทโปสเตอร์และป้ายประกาศ ส าหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการ

เปิดรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระดับมากโดยกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ประเภทอินทราเน็ต มากที่สุด รองลงมาคือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรทัศน์วงจรปิด ในส่วนของสื่อ
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บุคคล กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อบุคคล ประเภทเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรมากที่สุด 

รองลงมาคือเพ่ือนร่วมงานและ ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน นอกจากนี้ในสื่อกิจกรรมกลุ่มตัวอย่างมี

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อกิจกรรม ประเภทการประชุม/สัมมนา มากที่สุด รองลงมาคือการอบรมและ

ฝึกปฎิบัติ และกิจกรรมอื่นๆ  

ในส่วนของความต้องการข้อมูลข่าวสารจากสื่อภายในองค์กรพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

ความต้องการข้อมูลข่าวสารจากสื่อภายในองค์กรโดยรวมอยู่ ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างมีความ

ต้องการข้อมูลข่าวสารจากสื่อภายในองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ

ต้องการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบ/สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ รองลงมาข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับการปฎิบัติงาน ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมและโครงการเพ่ือพนักงานสัมพันธ์ในองค์กร 

และข้อมูลข่าวสารภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารองค์กร เมื่อพิจารณาความต้องการข้อมูลข่าวสาร

ในแต่ละด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการในเรื่องข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงาน 

ด้านธรรมมาภิบาลฯลฯ รองลงมาข้อมูลข่าวสารทิศทางองค์กร เช่นวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

นโยบาย ตามล าดับ ในส่วนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฏระเบียบ/สัวสดิการและสิทธิประโยชน์ กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการในเรื่องข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลื่อนระดับและการโยกย้าย

ต าแหน่ง รองลงมาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าตอบแทนตามล าดับ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

กิจกรรมและโครงการเพ่ือพนักงานสัมพันธ์ในองค์กรตามล าดับ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการ

ในเรื่องข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรกิจกรรมการเชิญชวนประหยัดน้ าไฟการ

ซ้อมหนีไฟ รองลงมาข้อมูลข่าวสารผู้บริหารตรวจเยี่ยม และข้อมูลข่าวสารภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการ

สื่อสารองค์กร  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการในเรื่องข้อมูลข่าวสารด้านภาพลักษณ์องค์กร 

รองลงมาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวขององค์กรคู่แข่งขัน ตามล าดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา พบว่าพนักงานบมจ.กรุงไทยที่มีภูมิหลังแตกต่างกัน จะมี

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารในองค์กรแตกต่างกัน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน 

และระยะเวลาปฎิบัติงานจะมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารในองค์กรแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการ

เปิดรับข่าวสารในองค์กรแตกต่างกันและพนักงานบมจ.กรุงไทยที่มีภูมิหลังแตกต่างกันจะมีพฤติกรรม

การเปิดรับข่าวสารในองค์กรแตกต่างกัน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานจะมีความ

ต้องการข้อมูลข่าวสารจากสื่อภายในองค์กรแตกต่างกัน แต่ ภูมิหลัง ได้แก่ ระยะเวลาปฎิบัติงานที่

แตกต่างกันจะมีความต้องการข้อมูลข่าวสารจากสื่อภายในองค์กรไม่แตกต่างกัน 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การสื่อสารภายในองค์กรมี ความส าคัญต่อการบริหารงานองค์กรเพราะองค์กรประกอบด้วย

หน่วยงานต่างๆปฎิบัตงานร่วมกันเป็นจ านวนมากจึงจ าเป็นต้องมีระบบการติดต่อ สื่อสารที่จะช่วยให้

บุคลากรทุกคนในองค์กร เกิดความเข้าใจในเป้าหมายองค์กร ร่วมกันสามารถด าเนินงานด้านต่างๆของ

องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการสื่อสารภายในองค์กรช่วยสร้างความเข้าใจและ

สัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับพนักงานภายในองค์กรหรือระหว่างพนักงานภายในองค์กรด้วยกันลด

ช่องว่าง ระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กร การสื่อสารในองค์กรจึงเป็น

ปัจจัยส าคัต่อความส าเร็จขององค์กร ท่ามกลางสภาพการณ์เช่นนี้ผู้บริหารองค์กรที่ชาญฉลาดและมี

ภาวะผู้น าจะต้องหันมาให้ความส าคัญกับการบริหารการสื่อสารองค์กรเชิงกลยุทธ์ เพ่ือที่จะเป็นพลัง

ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งซึ่งการ ติดต่อสื่อสารถือเป็นกลยุทธ์ที่ มีความส าคัญที่สุด

เพราะเครื่องมือที่จะน าไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรตั้งแต่ระดับ นโยบาย 

ไปจนถึงระดับปฎิบัติการท าให้สามารถด าเนินงานตาม วิสัยทัศน์พันธกิจและยุทธศาสตร์ร่วมกันได้

อย่างถูกต้องเหมาะสมและน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีทิศทาง 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพ่ือศึกษาการเปิดรับข่าวสารและความต้องการข้อมูลข่าวสารในองค์กรของพนักงาน      
บมจ.กรุงไทย ศึกษาความแตกต่างทางภูมิหลังทางประชากรที่มีผลต่อการเปิดรับข่าวสารในองค์กร 
ของพนักงานบมจ.กรุงไทยและศึกษาความแตกต่างทางภูมิหลังทางประชากรที่มีผลต่อความต้องการ
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อภายในองค์กร ของพนักงานบมจ.กรุงไทย  
 

วิธีการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantiative Research) โดยศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารและความต้องการข้อมูลข่าวสารในองค์กรของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) การ
เก็บรวบรวมข้อมูลจะเก็บโดยใช้วิธีการส ารวจ (Suvey Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน) ที่ปฎิบัติงานสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สังกัดกลุ่ม
เครือข่ายนครหลวง1) จ านวนทั้งสิ้น 300 คน ในส่วนของการวิเคราห์ข้อมูลนั้นใช้สถิติเชิงพรรณาได้แก่ 
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จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ในการอธิบายภูมิหลังทางประชากร พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร        
ความต้องการข้อมูลข่าวสาร ใช้สถิติเชิงอนุมานได้แก่ t-test และ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน  
 

ผลการศึกษาและอภิปราย 
จากผลการศึกษาพบว่า พนักงาน บมจ.กรุงไทยมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารในองค์กร

โดยรวมอยู่ ใน ระดั บมาก  ได้ แก่  สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์  สื่ อ อิ เล็ กทรอนิ กส์  สื่ อบุ คคล  สื่ อกิ จกรรม                     
โดยหากพิจารณาในสื่อแต่ละประเภทจะพบว่า  

สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อที่พนักงานมีพฤติกรรมการเปิดรับในระดับมาก ซึ่งเป็นสื่อที่มีค่าเฉลี่ย
ในการเปิดรับสูงสุด ทั้งนี้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ อินทราเน็ต เนื่องจาก บมจ. 
กรุงไทยได้รณรงค์ให้พนักงานมีการสื่อสารและค้นหาข้อมูลต่างๆผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน
หรืออินทราเน็ตมาโดยตลอดท าให้พนักงานตระหนักว่า การใช้อินทราเน็ตจะช่วยลดปริมาณกระดาษ
ในการจัดพิมพ์ และเป็นการลดค่าใช้จ่ายขององค์กรได้และยังสามารถท าให้การสืบคันข้อมูล ข่าวสาร
ต่างๆของธนาคารได้อย่างรวดเร็ว ในปัจจุบัน บมจ.กรุงไทย ได้น าเทคโนโลยีอินทราเน็ตมาประยุกต์ใช้
ในองค์กรอย่างแพร่หลาย ส าหรับอินทราเน็ตใน บมจ. กรุงไทยก าลังอยู่ในช่วงของการพัฒนามีการ
ปรับปรุงให้ระบบให้มีความทันสมัยอยู่เสอม จึงท าให้พนักงานส่วนใหญ่นิยมเปิดรับสื่ออินทราเน็ตและ
สอดคล้องกับที่ วาสนา สุขกระสานติ (2540,น.8-30) ได้กล่าวถึงข้อดีของอินทราเน็ต คือช่วยลด
ค่าใช้จ่ายและเวลาในการพิมพ์เอกสารที่เป็นกระดาษช่วยให้ได้รับข่าวสารที่ใหม่อยู่เสอม เนื่องจากไม่มี
ขั้นตอนในการพิมพ์กระดาษ ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมและช่วยให้การติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วอีก
ด้วย นอกจากนี้ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) สามารถใช้ในการเปิดรับข่าวสารต่างๆ รวมถึง
ข้อมูลข่าวสารทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับองค์ โดยพนักงานทุกคนจะมี e-mail-address ของตนเอง โดยทาง
ธนาคาร จะก าหนด address เฉพาะบุคคลให้ โดยใช้ชื่อพนักงานเป็นชื่อ email-address ชื่อ
พนักงาน@ktb.co.th ใช้เพ่ือรับข้อมลูข่าวสารภายในองค์กร เพ่ือรับส่งข้อมลูทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน และค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ โทรทัศน์วงจรปิด เป็นการบันทึกรายการที่ออกตามสื่อเพ่ือให้
พนักงานที่อยู่สาขาได้รับทราบผลิตภัณฑ์ของธนาคารผ่านรายการต่างๆที่มีเนื้อหาสาระและความ
บันเทิงควบคู่กันไป 

สื่อที่พนักงานมีพฤติกรรมการเปิดรับรองจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดรับในระดับปานกลาง
คือสื่อบุคคล หากพิจารณาเป็นรายประเภท พบว่าเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร เป็นสื่อบุคคลที่พนักงาน
เปิดรับมากท่ีสุด เนื่องจากพนักงานต้องมีการติดต่อสื่อสารในเรื่องข่าวสารทั่วๆไปในองค์กร ในรูปแบบ
ที่ไม่เป็นทางการ เพ่ือสร้างความรู้สึกผ่อนคลายให้กับพนักงานในขณะที่ปฎิบัติงานพร้อมกับให้ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับพนักงานอีกด้วย รวมถึงข่าวสารภายนอกที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ดังเช่นที่   
พีระ จิรโสภณ (2529,น.636) กล่าวไว้ว่า การรับรู้ข่าวสารของมนุษย์มี 3 ขั้นตอนดังนี้ 1.การเลือก

mailto:ชื่อพนักงาน@ktb.co.th%20ใช้
mailto:ชื่อพนักงาน@ktb.co.th%20ใช้
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เปิดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention) คือแนวโน้มที่ผู้รับสารจะ
เลือกสนใจ หรือเปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งที่มีอยู่ด้วยกัน 

 2. การเลือกรับรู้หรือตีความ (Selective Perception or Selective Attention) คือเมื่อ
บุคคลเลือกเปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งแล้วก็ใช้ข่าวสารนั้นจะถูกรับรู้ไปตามเจตนารมย์ของ     
ผู้ส่งสารทั้งหมด 

3.การเลือกจดจ า (Selective Retention) เป็นแนวโน้มในการจดจ าข่าวสารเฉพาะส่วนที่
ตรงกับความสนใจ ความต้องการ ทัศนคติ ของตนเอง  

รองลงมาสื่อบุคคล ประเภทเพ่ือนร่วมงาน พนักงานต้องมีการติดต่อสื่อสารในเรื่องต่างๆทั้ง
เรื่องการท างานและพูดคุยปรึกษาเรื่องส่วนตัว ช่วยให้พนักงานได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วกว่า
การรับข่าวสารอ่ืนๆ และเข้าใจได้ง่ายกว่าเนื่องจากเป็นการสื่อสารแบบเผชิญหน้า ดังเช่นที่              
วีระ อรัญมงคล (2538,น.81-82) ได้อธิบายข้อดีของสื่อบุคคลว่าเป็นการติดต่อสองทางโดยต่างฝ่าย
ต่างได้เห็นปฎิกริยาของกันและกัน ช่วยให้การสื่อสารท าได้รวดเร็ว เข้าใจซึ่งกันและกันเพราะอาจตอบ
ค าถามได้ทันที นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2530,น.67) ที่กล่าวถึงการเปิดรับ
สื่อของผู้รับสารว่าจะเลือกเปิดรับสื่อที่สามารถจัดหามาได้ (Availability) ธรรมชาติของมนุษย์นั้นจะ
ใช้ความพยายามเพียงระดับหนึ่งเท่านั้น อะไรที่ได้มายากมักจะไม่ได้การรับเลือกแต่ถ้าสามารถได้ไม่
ยากนักจะเลือกสิ่งนั้นเช่นเดียวกับสื่อ  ผู้รับสารจะเลือกสื่อที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมาก ดังที่พนักงาน 
บมจ.กรุงไทย เลือกเปิดรับสื่อบุคคลประเภทเพ่ือนร่วมงาน เพราะเป็นสื่อที่อยู่รายล้อมตัว ซึ่งจะมีการ
สื่อสารข้อมูลข่าวสารมาสู่พนักงานอยู่ตลอด 

ในล าดับต่อมาสื่อกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ การประชุม/สัมมนา เพราะพนักงานทุกคน

รู้สึกมีส่วนร่วมในการท างานท าให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ้งท าให้พนักงานบมจ.กรุงไทยมีระบบ

แบบแผนมากขึ้น มีขั้นตอนในการท างานที่ชัดเจน รวมถึงการวิเคราะห์ หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา

สามารถน าไปแก้ไขปัญหา เพ่ือลดความผิดพลาดในการท างาน ท าให้พนักงานมีการท างานง่ายขึ้นโดย

การประชุม/สัมมนาของบมจ.กรุงไทย มีการประชุม 3 รูปแบบ การประชุมเป็นการสื่อสารระหว่าง

พนักงานทั้งในสายงานเดียวกันและระหว่างสายงาน การประชุมชี้แจง เป็นการประชุมที่มีผู้บริหาร

หรือหัวหน้างานเรียกมาประชุม เพ่ือให้รับทราบนโยบาย หลัการ และแนวทางการบริหารงาน 

รองลงมาสื่อกิจกรรมประเภทกิจกรรมอ่ืนๆ เช่นการแข่งกีฬาภายใน กิจกรรมวัน(QA DAY) การ

ซักซ้อมอุทกภัย กิจกรรมวันส าคัญต่างๆของธนาคาร ท าให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมได้รับความ

สนุกสนาน สอดคล้องกับที่ อรุณรัตน์ ชินวรณ์ (2553,น.129-138)ได้กล่าวว่าข้อดีของกิจกรรมต่างๆ 

คือช่วยเผยแพร่ชื่อเสียง กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ผลงานและความก้าวหน้าขององค์กร สร้างความ
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ประทับใจแก่ผู้ร่วมกิจกรรมได้ง่าย เพราะสามารถตอบสนองความต้องการและความอยากรู้อยากเห็น

ได้ นอกจากนั้ยังให้ความรู้ ความเข้าใจพร้อมความบันเทิง และเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วน

ร่วมกับกิจกรรมในขณะที่สื่อกิจกรรม ประเภทการอบรม/ฝึกปฎิบัติ ที่มีค่าเฉลี่ยการเปิดรับน้อยที่สุด 

อาจเป็นเพราะการอบรม/ฝึกปฎิบัติไม่บ่อยครั้งส่งผลให้พนักงานมีพฤติกรรมการเปิดรับน้อยที่สุด 

นอกจากนี้รูปแบบของการอบรม/ฝึกปฎิบัติยังขาดความน่าสนใจ ส่วนใหญ่จะเป็นการพูดคุย โดยขาด

การสื่อสารผ่านการท ากิจกรรมร่วมกัน  

สื่อที่พนักงานมีค่าเฉลี่ยเปิดรับน้อยที่สุด คือสื่อสิ่งพิมพ์ โดยประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ที่มีค่าเฉลี่ย

การเปิดรับมากสุดคือ จุลสารรายเดือนสาเหตุที่จุลสารรายเดือนมีการเปิดรับค่าเฉลี่ยสูงสุด เนื่องจาก

จุลสารรายเดือน จะมีลักษณะและสีสันที่โดดเด่น จุลสารรายเดือน (KTB News) เป็นจุลสารรายเดือน

ที่ใช้กระดาษพิมพ์สี่สีมีขนาดกว้าง 17.5 ซม.ยาว 20.2ซม. ซึ่งรวมทั้งเล่มแล้วจะมีทั้งหมด 15-20 หน้า

คอลัมน์ภายในจุลสารประกอบไปด้วย 10 คอลัมน์เป็นจุลสารภายในที่ส่งให้กับพนักงานทุกระดับและ

พนักงานสาขา ท าให้พนักงานได้ทราบข่าวสารความเคลื่อนไหว ข่าวสารทางการเงิน รวมถึงกิจกรรม

ต่างๆที่ธนาคารได้จัดขึ้น ท าให้ทราบถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเพ่ือให้พนักงานบมจ .กรุงไทยสามารถ

น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์การใช้ในการปฎิบัติงานดังเช่นที่ วิรัช ลภิรัตนกุล,(2549น.308) กล่าวไว้ว่า

จุลสารจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นสื่อในการชี้แจงความเคลื่อนไหว ในด้านนโยบายการปฎิบัติ กิจกรรมผลงาน

ขององค์กรเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ขจัดและแก้ไขความเข้าใจผิด รวมทั้งเสริมสร้างขวัญ

ก าลังใจ ความนิยมเลื่อมใสและความจงรักภักดีต่อองค์กร  

ความต้องการข้อมูลข่าวสารจากสื่อภายในองค์กรของพนักงาน บมจ.กรุงไทย 

 จากผลการศึกษาพบว่าพนักงาน บมจ. กรุงไทยมีความต้องการข้อมูลข่าวสารจากสื่อภายใน

องค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

กฎระเบียบ/สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมและโครงการเพ่ือพนักงาน

สัมพันธ์ในองค์กร ข้อมูลข่าวสารภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารองค์กร โดยหากพิจารณาเป็นราย

ด้านจะพบว่า พนักงาน บมจ .กรุงไทยมีความต้องการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบ/สวัสดิการ       

ซึ่งเป็นความต้องการในระดับมากทั้งนี้พนักงานส่วนใหญ่มีความต้องการข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการ

เลื่อนระดับและการโยกย้ายต าแหน่ง เนื่องจากข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ

พนักงานโดยตรง ซึ่ งหากพนักงานได้ เลื่อนระดับหรือโยกย้ายต าแหน่งที่ดีขึ้น นั้นหมายถึง

ความก้าวหน้าในที่ท างาน ในทางตรงกันข้ามหากถูกโยกย้ายไปในที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นอุปสรรค์ต่อ
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การท างานได้ ซึ่งสอดคล้องกับ พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2539,น.292)ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของ

ผู้รับสารต่อความต้องการข่าวสารไว้ว่า ผู้รับสารจะเปิดรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองเป็นส าคัญ 

นอกจากนี้ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พนักงานมี

ความต้องการ รองลงมาคือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าตอบแทน เพราะเป็นสิ่งส าคัญต่อ

การด ารงชีพของพนักงานท าให้พนักงานต้องการข่าวสารประเภทนี้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน 

ในส่วนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฎิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

ความต้องการในเรื่องข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านธรรมมาภิบาลฯลฯ เนื่องจากพนักงาน

จะได้รู้ถึงการบริหารการจัดการควบคุมดูแล กิจการต่างๆของธนาคารให้เป็นไปในครรลองธรรมเพราะ

จะช่วยสร้างสรรค์ส่งเสริมให้องค์กรมีศักยภาพ เช่นพนักงานท างานอย่างมีความซื่อสัตย์สุจริตและ

ขยันหมั่นเพียรท าให้ผลประกอบการของธนาคารนั้นขยายตัว นอกจากนี้แล้วยังท าให้บุคคลภายนอกที่

เกี่ยวข้อง ศรัทธาและเชื่อมั่นในธนาคารรองลงมาข้อมูลข่าวสารทิศทางองค์กร เช่นวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ค่านิยม นโยบายผู้บริหาร จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนต่างๆของพนักงานให้เป็นไปในแนวทาง

เดียวกับทิศทางที่องค์กรวางไว้ สอดคล้องกับที่ วิลเบอร์ ซแรมม์ (Willbur Schramm,1977,PP.121-

122) ได้กล่าวถึงการเลือกรับข่าวสารของผู้รับสารว่าจะมีการประเมินสาระประโยชน์ของข่าวสาร 

เนื่องจากผู้รับสารแสวงหาข่าวสารเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง 

ด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมและโครงการเพ่ือพนักงานสัมพันธ์ในองค์กรพนักงาน    

บมจ.กรุงไทย มีความต้องการในระดับ มาก โดยส่วนใหญ่มีความต้องการในเรื่องข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรกิจกรรมการเชิญชวนประหยัดน้ า ไฟ การซ้อมหนีไฟ ทั้งนี้

พนักงานมีความต้องการข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยในองค์กร เช่นระบบรักษาความปลอดภัย 

การซ้อมหนีไฟ พนักงานจะได้รู้สึกอบอุ่นใจมีความปลอดภัยส่งผลให้พนักงานสามารถท างานได้อย่าง

เต็มก าลังความสามารถ สอดคล้องกับแนวคิดพนักงานสัมพันธ์ของ บุษบา สุ ธีธร (2548-น.29-30) 

ที่ว่างานประชาสัมพันธ์สามารถใช้การสื่อสารเพ่ือตอบสนองความต้องการของพนักงานในเรื่องความ

ปลอดภัยในการท างาน แสดงถึงความห่วงใยความใส่ใจให้การให้ความปลอดภัยในการท างานของ

พนักงาน ส่วนข้อมูลผู้บริหารตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ท าให้พนักงานกับผู้บริหารมีความใกล้ชิดกันมาก

ขึ้น ผู้บริหารจะได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค์ในการท างาน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่น ก าลังใจให้แก่

พนักงาน 



 
 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 8 

 

ในส่วนข้อมูลข่าวสารภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารองค์กร พนักงานบมจ.กรุงไทยมีความ

ต้องการในระดับมาก โดยพนักงานส่วนใหญ่มีความต้องการข้อมูลข่าวสารด้านภาพลักษณ์องค์กร  

พนักงานจะรับรู้จากประสบการณ์ท างาน ความประทับใจ ตลอดจนความรู้สึกที่มีต่อหน่วยงานหรือ

สถาบันโดยการกระท าหรือพฤติกรรมองค์การ การบริหาร และการประชาสัมพันธ์  ที่จะเข้ามามี

บทบาทต่อภาพลักษณ์ของธนาคารด้วย ดังเช่นที่สายพิณ เชิงเชาว์(2556 น.393 )กล่าวไว้ว่าหาก

องค์กรใด มีสมาชิกท่ีเข้มแข็ง มีการบริการที่เป็นเลิศ มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธา 

ภาพขององค์กรที่เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนย่อมเป็นภาพเป็นที่ดี น่าเชื่อถือ มีผลให้การปฏิบัติงาน

ตามพันธกิจขององค์กรบรรลุเป้าหมาย แต่ในทางตรงข้าม หากองค์กรใดสมาชิกส่วนใหญ่ขาดความ

กระตือรือร้นไม่ได้รับการพัฒนา ไม่รู้ทิศทางเป้าหมายในการปฏิบัติงานย่อมส่งผลให้ผลงานออกมาไม่มี

คุณภาพ 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

1.ในการเปิดรับข่าวสารในองค์กรจากผลการศึกษาจะเห็นว่าพนักงานมีการเปิดรับสื่อสิ่งพิมพ์

ประเภทจุลสารรายเดือน โปสเตอร์และป้ายประกาศ ในระดับปานกลาง จึงควรปรับปรุงดังนี้ 

โปสเตอร์ควรเพ่ิมการติดโปสเตอร์ให้มากขึ้น เพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง ส่วน       

จุลสารรรายเดือนนั้น ควรจัดปรับปรุงรูปเล่ม หรือรูปแบบของจุลสาร ให้มีสีสันสดใส ทันสมัยเพ่ือเป็น

การดึงดูดพนักงาน และควรปรับเนื้อหาที่ลงในจุลสารให้กระชับมากยิ่งขึ้น 

2.จากผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการเปิดรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ควรเพ่ืมเนื้อหา ปรับปรุง

รายการ และเพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมากยิ่งขึ้น เพือให้มีความน่าสนใจ และควรมีการเปิดช่องรายการข่าว

ทางสถานีโทรทัศน์ตามปกติ ควบคู่กันไป เพื่อให้พนักงานสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร 

3.สื่อบุคคลควรมีการประเมินผลการเปิดรับข่าวสาร โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการน าเสนอ

ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการใช้สื่อในองค์กร เนื่องจากพนักงานจะไดท้ราบว่าสื่อใดที่เหมาะสมกับตนเอง 
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