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สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรและ

ความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร กลุ่มประชากรที่ศึกษา คือ บุคลากร

ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 200 คน การศึกษาครั้งเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถาม (Questionnair) พบว่า โดยภาพรวมบุคลากรมีการเปิดรับสื่อบุคคลในระดับมาก                

การเปิดรับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระดับปานกลาง ส่วนความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสาร พบว่า 

บุคลากรมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยบุคลากรมีความพึงพอใจต่อประเด็นกิจกรรมท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของภูมิหลังของบุคลากรที่แตกต่างกันบางประการ ท าให้บุคลากร

มีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์และมีความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารแตกต่างกัน และยังพบว่า การเปิดรับ

สื่อประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารในทางบวก โดยมีขนาดความสัมพันธ์

กันในระดับปานกลาง 

ค าส าคัญ: การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ ความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสาร 
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Abstract 

 The relationship between media exposure and information satisfaction may 

be measured from internal office publications. Using quantitative research by survey, the 

research population was examined. They consisted of staff from the Faculty of Public 

Health, Mahidol University. Data from a study sample group of 200 people was 

compiled, with information gathered by self-administered questionnaire Results: Media 

exposure from the sample group’s internal publication was at a high level for personal 

media and medium level for print media and electronic media. Information satisfaction 

for the sample group was at a high level for information about Thai art and cultural 

activity more than safety information. Media exposure from the internal publication was 

relatively moderate, and positively related to information satisfaction. 

Keywords: Media exposure, Information Satisfaction 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในสถานะเป็นสถาบันการศึกษาทางด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ แห่งแรกของประเทศไทย คณะตั้งอยู่ที่วิทยาเขตพญาไท บริเวณใกล้กับอนุสาวรีย์ชัย
สมรภูมิ คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นองค์กรที่มีบุคลากรภายในจ านวนมาก ประกอบด้วย ผู้บริหาร 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตร
ไทย–นานาชาติ) ภายในคณะมีการแบ่งแยกเป็นทางด้านงานบริหาร ภาควิชาและหน่วยงาน จึงมีความ
หลากหลายทางด้านภูมิหลังประชากร ทั้งด้านวัยวุฒิ คุณวุฒิ ดังนั้น การสื่อสารภายในองค์กรจึงมี
ความส าคัญเพ่ือประสานเชื่อมโยง ส่งต่อข้อมูลข่าวสารไปยังประชากรกลุ่มเป้าหมายภายในองค์กรให้ได้
อย่างทั่วถึงและตรงกับความต้องการ เพ่ือให้องค์กรมีประสิทธิภาพที่ดีในการสื่อสารและเพ่ือบรรลุตาม 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555, Annual Report 2012, 2555, น. 4-7) ด้วยคณะสาธารณสุข-
ศาสตร์ เห็นถึงความส าคัญของการสื่อสารภายในองค์กรจึงให้ความส าคัญในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ที่มี
บทบาทในการช่วยเป็นสื่อกลางการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร เพ่ือสร้างการรับรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจ        



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 3 
 

เพ่ือรายงานการด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนความเคลื่อนไหวการปรับเปลี่ยนต่างๆ ขององค์กร
ไปยังประชากรหรือบุคลากรขององค์กร คณะจึงจัดตั้งให้มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการสื่อสารส่งต่อ
ข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายภายในองค์กร โดยให้งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบดูแลการเผยแพร่เนื้อหาข้อมูลข่าวสาร (Message) และช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
องค์กร (Channel) ปัจจุบันสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรที่ใช้คือ 1. สื่อบุคคล 2. สื่อสิ่งพิมพ์                     
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยคณะมีการปฏิบัติงานทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ โดยแบ่งสาย
วิชาการออกเป็น 13 ภาควิชา ส่วนสายสนับสนุนวิชาการ แบ่งออกเป็น 10 หน่วยงาน เมื่อภูมิหลังของ
บุคลากรภายในองค์กรมีความหลายหลายทางด้านภูมิหลังจึงส่งผลให้การสื่อสารภายในองค์กรท าได้
ยากล าบากขึ้น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจึงยังไม่ครอบคลุม ซึ่งทราบจากการส ารวจและรวบรวมข้อมูล
ด้านการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรและความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์
ภายในองค์กรของบุคลากร ด้วยแบบสอบถาม เมื่อปีงบประมาณ 2556 (ขนิษฐา ปุสสะ, 2556) ที่พบว่า 
บุคลากรยังไม่ได้รับการสื่อสารอย่างทั่วถึง ยังคงมีความต้องการให้ปรับปรุงช่องทาง รูปแบบการน าเสนอ
สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร อีกทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักยังไม่มีการเก็บข้อมูลผลการประเมิน
อย่างเป็นรูปธรรมที่ต่อเนื่อง จึงไม่สามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่  ผู้ศึกษาจึงมีความ
สนใจที่จะทราบข้อมูลที่แท้จริง ด้านการเปิดรับสื่อและความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารจากบุคลากร 
ในช่วงเวลาปัจจุบัน เพ่ือน าข้อมูลที่ทันสมัยที่ได้รับไปเป็นแนวทางจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ที่เป็น
รูปธรรม เป็นข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ เพ่ือประยุกต์พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และประเด็นข้อมูล
ข่าวสารให้มีประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์ได้จริง 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างภูมิหลังของบุคลากรกับการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์
ภายในองค์กร  

 2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างภูมิหลังของบุคลากรกับความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสาร 

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรกับความ               
พึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสาร 

วิธีการศึกษา 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ 
ผู้บริหาร (คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน) อาจารย์ (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย) 
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า) ผู้ศึกษามีการพิจารณา
คุณสมบัติของประชากร จึงคัดผู้เข้าร่วมการศึกษาออกดังนี้  (1) บุคลากรที่มีอายุไม่ถึง 18 ปีขึ้นไป                 
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(2) บุคลากรที่ไม่สามารถรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นภาษาไทย (3) บุคลากรที่มีอายุ
การปฏิบัติงานภายในองค์กร ไม่ถึง 6 เดือน (4) บุคลากรที่ไม่ปฏิบัติงานอยู่ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล (5) บุคลากรที่ลาไปต่างประเทศ ลากิจลาพกัร้อน ลาป่วย ในช่วงเวลาทีเ่ก็บข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจมีการเก็บรวบรวมข้อมูล             
โดยเก็บข้อมูลจากประชากรตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ โดยประชากรทั้งหมดเป็นผู้กรอกแบบสอบถามด้วย
ตนเอง (Self-Administered) ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลคือเดือนมิถุนายน 2558 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการศึกษาครั้งนี้จะใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือช่วยในการ
เก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งรูปแบบของแบบสอบถามเป็น 4 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับภูมิหลังประชากรศาสตร์  ด้านลักษณะประชากรของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้ แก่  เพศ อายุ  ระดับการศึกษาสูงสุ ด สาขาวิชาที่จบการศึกษา                     
ราย ได้ส่ วนตั วทั้ งหมดโดยเฉลี่ ยต่ อ เดื อน  ด้ านการปฏิบั ติ ง าน ได้ แก่  สายงาน                    
อายุการปฏิบัติงานในองค์กร 

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ได้แก่ สื่อบุคคล                  
สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสาร 

ส่วนที่ 4 เป็นส่วนของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ได้แก่ สื่อประชาสัมพันธ์ และ
ข้อมูลข่าวสาร 

 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการ
ทดสอบความตรงของเนื้อหาและความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ดังนี้ 

 1. หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (องค์กรต้นสังกัด) เพ่ือพิจารณาเนื้อหาแบบสอบถามตามความเหมาะสม 

 2. หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามเฉพาะชุดค าถามที่วัดค่าความ
พึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสาร มาท าการทดลองก่อน (Pre-test) จ านวน 30 ชุด ด้วยวิธีการตามสูตร 
Cronbach ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธิ์ Alpha ที่มคี่าความเชื่อม่ันที่ 0.928 
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยแจกแจงความถี่ 
ค่าร้อยละ คา่เฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายลักษณะข้อมูลในด้านต่างๆ 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ด้วยค่า T-test                 
ค่า One-way ANOVA ซึ่งหากพบความแตกต่างดังกล่าวแล้วจะใช้การทดสอบความแตกต่างรายคู่                   
Post Hoc Test วิธีการ LSD และค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Pearson’s Product Correlation 
Coefficient) 

ผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษา ด้านลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า บุคลากรจ านวน 200 คน เป็นเพศ
หญิง จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 68.0 เพศชาย จ านวน 64 คิดเป็นร้อยละ 32.0 บุคลากรส่วนใหญ่   
มีกลุ่มอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 34.5 มีระดับการศึกษาสูงสุด ในระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 
34.0 ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่จบการศึกษาสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 50.5 
รายได้ส่วนตัวทั้งหมดโดยเฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้ 10 ,001–30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.0 
ด้านการปฏิบัติงาน พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสาย เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ (ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า)คิดเป็นร้อยละ 64.0 ส่วนใหญ่มีอายุการปฏิบัติงานภายในองค์กร    
ไม่เกิน 6–10 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.5 

 ด้านการเปิดรับ พบว่า บุคลากรมีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ทั้งจาก               
สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งส่วนการเปิดรับสื่อบุคคลโดยภาพรวมของบุคลากร              
มีการเปิดรับในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.12 การเปิดรับสื่อสิ่งพิมพ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.96 และเมื่อพิจารณาสื่อสิ่งพิมพ์แต่ละประเภท พบว่า สื่อสิ่งพิมพ์ที่บุคลากร                
มีการเปิดรับมากที่สุด คือ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.43 และ                   
มีการเปิดรับน้อยที่สุด คือ สารภายใน “ข่าวเฉพาะกิจ” ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.59               
ส่วนการเปิดรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.20 และ   
เมื่อพิจารณาสื่ออิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภท พบว่า บุคลากรมีการเปิดรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด               
คือ อินทราเน็ต ได้แก่ อีเมลส่วนตัว ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.14 และมีการเปิดรับน้อยที่สุด                
คือ โทรทัศน์วงจรปิด ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.50  

 ด้านความพึงพอใจ พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสาร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 เมื่อพิจารณาประเด็นความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสาร พบว่า บุคลากร          
มีความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารมากที่สุด คือ ประเด็นข่าวกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
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สิ่งแวดล้อมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.1528 และมีความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารในระดับน้อย           
ในประเด็นด้านความปลอดภัย เช่น การซ้อมหนีไฟ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.09  

 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรกับความพึงพอใจต่อ
ข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์กัน โดยเป็นความสัมพันธ์ทางบวก หมายความว่า บุคลากรที่มีการเปิดรับสื่อ
ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรมากจะมีความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารมาก ส่วนบุคลากรที่มีการเปิดรับสื่อ
ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรน้อยจะมีความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารน้อย ทั้งนี้ขนาดความสัมพันธ์
ดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลาง 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 ภูมิหลังของบุคลากรกับการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร จากผลการศึกษา พบว่า 
บุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งเพศหญิงและเพศชาย มีการเปิดรับ                   
สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ทั้งจากสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่สื่อที่ได้รับความ
นิยมในการติดตามข่าวสารมากที่สุด คือ สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ ประเภทโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศ
ต่างๆ “ป้ายสัปดาห์นี้มีอะไร” ที่ติดเผยแพร่ที่บอร์ดบริเวณหน้าลิฟท์และภายในลิฟท์โดยสาร ซึ่งเป็น             
ทางสัญจรที่บุคลากรใช้เป็นเส้นทางผ่านในการปฏิบัติ อีกทั้งข้อมูลข่าวสารบนป้ายประชาสัมพันธ์ มีการ
ระบุรายละเอียด ชื่อกิจกรรม วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรมนั้นๆ อย่างชัดเจน ดังนั้น จึงเป็นสื่อ                 
ที่บุคลากรสามารถเปิดรับและเข้าถึงสื่อได้ง่ายและสะดวกท่ีสุด                

 ซึ่งสอดคล้องกับ ชแรมม์ Schramm, Wilbur Lang (1973, p. 121-122) ที่อธิบายเกี่ยวกับ 
การเปิดรับสื่อหรือข่าวสารของบุคลากรจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ การมองหาสื่อหรือข่าวสารได้ง่าย 
หรือเป็นสื่อที่อยู่ใกล้มือ หาได้ง่าย และความแตกต่างเมื่อเทียบกับสภาพแวดล้อมรอบ เช่น ผู้รับสารมัก
สนใจตัวอักษร หรือภาพที่มีขนาดใหญ่ มองเห็นได้ง่ายชัดเจน และการเลือกเปิดรับสื่อหรือข่าวสารตาม
ประสบการณ์ที่ผ่านมา ซึ่งป้ายประกาศต่างๆ ภายในองค์กรมีการจัดท าอย่างต่อเนื่ อง จึงผลให้บุคลากร
เกิดเป็นความเคยชินในการเปิดรับ อีกทั้งมีการประเมินผลประโยชน์ที่จะได้รับจากสื่อหรือข่าวสารนั้นๆ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง และสอดคล้องกับ พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2530, น. 6-7)                
ที่อธิบายเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อของผู้รับสารว่า ผู้รับสารจะเลือกเปิดรับสื่อที่พบเห็นได้ไม่ยาก เปิดรับสื่อ
ตามความสะดวกและเลือกเปิดรับสื่อตามความเคยชิน  

 ส่วนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บุคลากรมีการเปิดรับน้อยก็เนื่องด้วย อาคารของคณะสาธารณสุข-
ศาสตร์ เป็นอาคารที่ก่อตั้งมานาน ในเรื่องการติดตั้งระบบอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่จึงไม่
สะดวกเท่าท่ีควร และด้วยโครงสร้างอาคาร แผนผังการตั้งอาคารที่อยู่ห่างไกลกัน จึงค่อนข้างล่าช้าในการ
จัดวางระบบในการเชื่อมโยงการสื่อสาร จึงส่งผลให้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  เช่น สื่อเสียงตามสาย ทีวีวงจรปิด 
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จึงกลายเป็นสื่อที่ไม่พร้อมในเผยแพร่ อีกทั้งมีข้อจ ากัดด้านเวลาในการเผยแพร่ จึงส่งผลให้ช่วงเวลาที่จัด
รายการและช่วงเวลาของการเปิดรับทับซ้อนกัน ทั้งระบบภาพที่ไม่ชัดเจน สัญญาณขาดหาย และระบบ
เสียงติดขัด ขาดหายเป็นบางช่วง ระบบเสียงของล าโพงไม่เสถียร และในส่วนการจัดรายการบางช่วง                   
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดรายการ เช่น มีการเปิดเพลงคั่นช่วงข่าว ส่งผลให้บุคลากรที่มีอายุมากก็จะ
ไม่ค่อยยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น จึงเลือกท่ีจะไม่เปิดสื่อช่องทางนี้  

 ซึ่งสอดคล้องกับ พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2530, น. 6-7) และสอดคล้องกับ แคลปเปอร์              
ที่อธิบายถึงผู้รับสารจะเลือกเปิดรับช่องทางการสื่อสาร ตามความสนใจและความต้องการของตน และ              
ยังสอดคล้องกับ แมคลอยด์ และคณะ McLeod and Other (1972, p. 123) ที่กล่าวว่า ตัวชี้วัด (Index) 
ที่ใช้วัดพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ (Media Exposure) คือวัดจากระดับความถี่ของการเปิดรับสื่อ โดยแยก
ตามประเภทของเนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกัน เนื่องด้วยภูมิหลังบุคลากรแตกต่างกันก็จะส่งผลให้เกิด
เป็นข้อจ ากัดในการเลือกเปิดรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร โดยบุคลากรจะเลือกเปิดรับสื่อที่มีการ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารตามที่ตนสนใจ จึงเห็นได้ว่า บุคลากรส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานภายในองค์กรนั้น                
เป็นบุคลากรที่มีอายุมากและมีอายุการปฏิบัติงานภายในองค์กรมานาน จึงส่งผลให้การปรับเปลี่ยน
รูปแบบการสื่อสารในช่องทางใหม่ๆ ก็จะพัฒนาไปได้ค่อนข้างช้า เนื่องจากบุคลากรเกิดความเคยชิน              
และไม่ค่อยเปิดรับการสื่อสารในรูปแบบใหม่ๆ จึงเลือกรับข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร    
จากป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่พบเห็นได้ง่าย เห็นแล้วเข้าใจง่าย ไม่ต้องติดตามต่อ ไม่ต้องใช้ระบบ
สัญญาณใดๆ เชื่อมต่อถึงกัน การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรจึงต้องพยายามใช้ช่องทางที่หลากหลาย           
ในการสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์กร ทั้งใช้รูปแบบช่องทางเดิมและช่องทางการสื่อสารผ่านช่องทาง
ใหม่ๆ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นของส่วนรวมได้เผยแพร่ไปถึงบุคลากรได้อย่างทั่วถึง และ
เพ่ือให้บุคลากรหรือผู้รับสารเห็นว่าช่องทางที่เผยแพร่ผ่านไปนั้นเป็นช่องที่สะดวกรวดเร็ว เข้าถึงง่าย              
จึงพยายามสื่อสารผ่านสื่อเว็บไซต์ อินทราเน็ต เฟซบุ๊ก  

 ส่วนกลุ่มอายุของบุคลากร พบว่า บุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ที่มีกลุ่มอายุแตกต่างกันจะมีการเปิดรับสื่อบุคคล สื่อสิ่ งพิมพ์ ไม่ แตกกัน เนื่องด้วยบุคลากร                     
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุยกันอยู่ตลอด ในส่วนสื่อสิ่งพิมพ์ก็เป็นสื่อภายในองค์กรที่มีมานานและยังคง
มีอย่างต่อเนื่อง เช่น สื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศต่างๆ สารภายใน “ข่าวเฉพาะกิจ”                  
ที่ติดเผยแพร่ที่บอร์ดในลิฟท์ และจุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่มีการจัดส่งไปยังหน่วยงานเพ่ือให้
เข้าถึงบุคลากรด้วย แต่ในส่วนของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า บุคลากรที่มีกลุ่มอายุ 21 – 30 ปี และ                
กลุ่มอายุ 41 – 50 ปี จะมีการเปิดรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากกว่ากลุ่มอายุ 51 ปีขึ้นไป เนื่องด้วย                    
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการน าสื่อใหม่ที่มีการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตเข้ามาใช้มากขึ้น 
ในการเข้าถึงสื่อนี้หลายครั้งที่ต้องมีการกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่อีเมล์ และพาสเวิร์ดในการล็อคอิน
เข้าถึงสื่อ เช่น สื่อเฟซบุ๊ก อีเมล์ส่วนตัวของบุคลากร จึงอาจส่งผลให้กลุ่มอายุ 51 ปี ขึ้นไป เห็นว่า              



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 8 
 

ขั้นตอนมาก ยุ่งยากในการเข้าถึงข้อมูล และบางครั้งลืมที่จะกรอกข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ได้ใช้อยู่เป็นประจ า     
จึงส่งผลให้เกิดข้อก าจัดในการเปิดรับสื่อประเภทนี้ ซึ่งภายในองค์กรพยายามน าสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามามี
บทบาทในการสื่อสารมากขึ้น เพ่ือให้บุคลากรที่มีกลุ่มอายุดังกล่าว ได้เกิดความคุ้นชิน และเปิดใจยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงในการเปิดรับสื่อมากขึ้น  

 ซึ่งสอดคล้องกับ (ปรมะ สตะเวทิน, 2529, น. 117-121) ที่กล่าวว่า ผู้รับสารแต่ละคน          
มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกัน ทางด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และรายได้
ดังนั้น จึงส่งผลให้เกิดความแตกต่างในการเลือกเปิดรับสื่อ ผู้ส่งสารจึงควรทราบว่าบุคลากรหรือผู้รับสาร
นั้นเป็นอย่างไร เพ่ือผู้ส่งสารจะได้ก าหนดข้อมูลข่าวสาร และเลือกส่งสารนั้นๆ ผ่านช่องทางสื่อให้ตรงกับ
ลักษณะและความต้องการของบุคลากรหรือผู้รับสาร 

 ภูมิหลังของบุคลากรกับความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสาร จากผลการศึกษา พบว่า บุคลากร   
มีความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาประเด็นข้อมูลข่าวสารพบว่า 
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อ ประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ในระดับ
มาก รองลงมาเป็นประเด็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา (ภายในองค์กร) ประเด็นการแข่งขันกีฬาสี 
ประเด็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทิศทางองค์กร ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โดยจะเห็นได้ว่า 
ประเด็นข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่ เป็นกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมของส่วนรวม เป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความ   
ใส่ใจ ความร่วมมือ เพ่ือประโยชน์ขององค์กรในภาพรวม  

 ซึ่งสอดคล้องกับ ลักษณา สตะเวทิน (2542, น. 57-58) คือ การด าเนินงานที่อ านวย
ประโยชน์แก่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทั้งในด้านข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมสร้างสรรค์อ่ืนๆ ในลักษณะ           
ของการสร้างความสัมพันธ์ รวมทั้งความนิยมให้เกิดขึ้นกับองค์กรและบุคคล ตลอดจนการเกิดภาพลักษณ์
ที่ดี ดังนั้น บุคลากรจึงเห็นความส าคัญในการผลักดันกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร  ที่เป็นกิจกรรม                   
ของส่วนรวมให้ยังคงอยู่และเพ่ือให้ก้าวไปข้างหน้า และสอดคล้องกับ อภิชัย ศรีเมือง (2551, น. 40-45) 
ที่กล่าวถึง ความสัมพันธ์อันดีที่จะสร้างการสื่อสารที่ดีจะก่อให้เกิดเป็นความร่วมแรงร่วมใจจนกลายเป็น
ความร่วมมือ สามารถปรึกษาหารือเพ่ือหาข้อตกลงร่วมกันได้ ลดข้อขัดแย้งในการท างาน ลดความ
แตกแยกในการสื่อสารระหว่างบุคลากรก็เพ่ือสร้างความเข้าใจ การยอมรับในนโยบาย สร้างความสัมพันธ์
และความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับ ทั้งนี้  ต้องอาศัยเครื่องมือในการสื่อสารเพ่ือใช้เป็นกลไก                     
ในการขับเคลื่อน ให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ขององค์กร จึงเห็น
ได้ว่า เมื่อมีการสื่อสารประเด็นที่เป็นกิจกรรมส่วนรวมขององค์กรผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
องค์กร บุคลากรส่วนใหญ่ถึงแม้จะมีความแตกต่างทางด้านภูมิหลัง แต่ทุกคนก็พร้อมที่จะเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารตามที่ตนพึงพอใจในประเด็นนั้นๆ  



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 9 
 

 ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร พบว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทอินเทอร์เน็ตและ
อินทราเน็ต เป็นสื่อที่บุคลากรใช้เป็นช่องทางสื่อสารภายในองค์กรมากที่สุด เพราะด้วยเห็นถึงข้อดีว่าเป็น
สื่อประชาสัมพันธ์ที่จ าเป็นต้องมี  เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว และเป็นการสื่อสารสองทางที่ เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้หลายกลุ่ม และหลากหลายช่องทางของเครื่องมือในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร                       
ซึ่งสอดคล้องกับ (นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์, 2556, น. 107-130)  

 การเปิดรับข้อมูลจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ที่มีการเปิดรับสื่อประเภทบุคคล        
ในระดับมาก รองลงมาเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์        
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชนภัทร ธีระพิริยะกุล (2552) ที่ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารและความต้องการข่าวสารด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของพนักงานบริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน)”  

 การเปิดรับสื่อสิ่งพิมพ์ของบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่พบว่า มีการเปิดรับสื่อสิ่งพิมพ์ 
ประเภทโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์มากที่สุด และส่วนการเปิดรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทอินทราเน็ตมาก
ที่สุด ก็สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิตราภรณ์ จิตรสิงห์ (2555) ที่ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับ
สื่อประชาสัมพันธ์และความต้องการข้อมูลข่าวสารของพนักงานการประปานครหลวง” 

 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรกับความพึงพอใจต่อ
ข้อมูลข่าวสาร ที่พบว่า มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ซึ่งสอดคล้องกับ ปรมะ สตะเวทิน (2529,                    
น.117-121) ที่อธิบายว่า การวิเคราะห์ผู้รับสารก็เพ่ือทราบว่าใครเป็นผู้รับสาร ผู้รับสารมีลักษณะอย่างไร 
มีความต้องการ มีความสนใจ มีความรู้ขนาดไหน แล้วจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อสารอย่างไร                  
เมื่อทราบกลุ่มเป้าหมายแล้ว ต้องเตรียมการสื่อสารให้เหมาะสมกับผู้รับสารเป้าหมาย ดังนั้น การวิเคราะห์
ผู้รับสารจึงเป็นการรวบรวมข้อมูล เพ่ือวางแผนในการสื่อสารก็ด้วยผู้รับสารแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตัว               
แตกต่างกัน เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน รายได้ ดังนั้น เมื่อผู้ส่งสารทราบถึง
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้รับสาร และสามารถจ าแนกความคล้ายคลึง ความแตกต่างได้แล้ว   
การปรับตัวผู้ส่งสาร การปรับเนื้อหาสาระของสาร การปรับวิธีการส่งสาร ก็จะส่งผลให้การสื่อสารนั้นๆ
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์การสื่อสาร เมื่อบุคลากรมีการเปิดรับมากก็จะมีความพึงพอใจต่อข้อมูล
ข่าวสารมาก แต่หากเปิดรับสื่อน้อยก็จะมีความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารน้อย ดังนั้น ผู้ ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการสื่อสารก็ควรพัฒนาประเด็นข้อมูลข่าวสารให้มีความน่าสนใจ และสื่อสารผ่านช่องทาง             
ที่เหมาะสมให้มีความสัมพันธ์กันด้วย  

 อีกทั้งยังสอดคล้องกับ เคทซ์ และคณะ (Katz and other, อ้างถึงใน อาบบุญ พิชัยพันธุ์, 
2549, น. 25-26) ที่มีการสรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับการใช้สื่อประชาสัมพันธ์และความพึงพอใจ                 
จากสื่อประชาสัมพันธ์ที่พบว่า สภาวะของสังคมและจิตใจที่มีผลต่อความต้องการของแต่ละบุคคลน าไปสู่
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การคาดคะเนเกี่ยวกับสื่อและแหล่งที่มาของสาร ซึ่งการคาดคะเนนี้ส่งผลให้เกิดความแตกต่างในการใช้สื่อ
และพฤติกรรมอื่นๆ ของแต่ละบุคคล 

ข้อเสนอแนะ 

 1. สื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เป็นสื่อที่บุคลากรให้ความสนใจและเลือก
เปิดรับเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงให้จุดติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์อยู่ในจุดที่บุคลากร
สัญจร พบเห็นได้ง่ายมากขึ้น ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ที่สื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือส่วนรวม                
การเผยแพร่ในสื่อประเภทโปสเตอร์ ควรเป็นข้อมูลที่น่าสนใจ ทันสมัย มีสีสันน่าสนใจชวนติดตาม มีข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับสารหรือผู้อ่าน และเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและมีความถูกต้อง 

 2. สารข่าวภายใน “ข่าวเฉพาะกิจ” ควรพัฒนาให้รูปแบบทันสมัยขึ้น มีเนื้อหาสาระ               
ที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ส าหรับบุคลากรส่วนรวม และเพ่ิมจ านวนในการแจกไปยังทุกภาควิชา                
ทุกหน่วยงานให้มากขึ้น เพ่ือเผยแพร่อย่างทั่วถึง เพ่ือบุคลากรได้รับทราบความเคลื่อนไหวของกิจกรรม
ต่างๆ ภายในองค์กรได้มากข้ึน 

 3. สื่อเสียงตามสาย ควรปรับพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการกระจายเสียงไปยังอาคาร           
ที่ อยู่ห่ างไกลกัน เ พ่ือบุคลากรได้ รับทราบข้อมูลข่ าวสารได้อย่ างทันท่ว งที ในเวลาเดียวกัน                         
เพ่ือประหยัดเวลา และความสะดวกในการรับส่งข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ 

 4. ส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนสื่อสารองค์กร ควรมีการพัฒนาสื่อให้มีความ
ทันสมัยอยู่ตลอด เพ่ือได้ตอบสนองความต้องการให้บุคลากรภายในองค์กรเกิดความพึงพอใจ 

 5. ควรพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ ที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตในการเผยแพร่ข้อมูลได้ทันที 
หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ ์

 6. เพ่ือเป็นการปรับลดค่าใช้จ่าย (ค่าไฟ) ส าหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เผยแพร่ภายในองค์กร  
ก็อาจมีการก าหนดตั้งเวลาเปิด -ปิด เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับบุคลากรได้พบเห็นมากที่สุดเพ่ือ
ประสิทธิผลในการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ 

ข้อเสนอแนะในครั้งต่อไป 

 1. การศึกษาครั้งนี้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือบุคลากร ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป 
ควรเพ่ิมเติมนักศึกษาด้วย เพ่ือให้ได้รับข้อมูลจากบุคลากรที่มีพฤติกรรมการเปิดรับ ความ รู้สึก            
ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 
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 2. การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรและ                  
ความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรเท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมี
การศึกษาเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมองค์กร หรือความผูกพันต่อองค์กร เพราะวัฒนธรรมองค์กรและความ
ผูกพันต่อองค์กร อาจเป็นตัวแปรส าคัญที่จะน ามาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึก หรือมีความคิดเห็นของ
บุคลากรที่มีต่อการสื่อสารภายในองค์กร 
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