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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง การเปิดรับและการประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) การเปลี่ยนแปลง

องค์กรไทยน ้าทิพย์สู่วิสัยทัศน์ 2020 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งใช้

รปูแบบการศึกษาเชิงส้ารวจ (Survey) โดยเก็บข้อมูลเพียงครั งเดียวและศึกษาเฉพาะ ณ ช่วงเวลาหนึ่ง 

(Cross sectional study) โดยใช้แบบสอบถามแบบสอบถาม ประกอบด้วยค้าถามปลายปิด (Close-

ended questionnaire) และค้าถามปลายเปิด (Open-ended questionnaire) จ้านวน 300 ชุด 

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานขององค์กรไทยน ้าทิพย์ ซึ่งแบ่ง ในส้านักงานใหญ่ 

และสาขาในเขตกรุงเทพฯ ครอบคลุม 8 สังกัด โดยค้านวณหาสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างแต่ละสังกัด โดยมี

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และการวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) 

 ด้านการเปิดรับ จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั งหมด 300 ตัวอย่าง โดย

ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับ (Thips) ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆทั ง 6 ประเภท ในระดับปาน

กลาง โดยกลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับ (Thips) ผ่านสื่อจากสติ๊กเกอร์ภายในอาคาร (Sticker Wrapping) 

มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การเปิดรับผ่านสกรีนเซฟเวอร์ (Screen Saver) และผ่านอีเมล เช่น Thips 

hot news, Thips 2 U, Thips Newsletter ผ่านโปสเตอร์ แฮงค์กิ งโปสเตอร์ ป้ายประกาศ สติ๊กเกอร์

ตามจุดต่างๆหรือสแตนดี  และผ่านจอโทรทัศน์ตามจุดต่างๆในองค์กร (Digital Signage) เท่ากัน ผ่าน

วารสารฅนไทยน ้าทิพย์ ผ่านผู้บริหารระดับสูง/หัวหน้างาน ผ่านอินทราเน็ต ( Intranet) ผ่านผู้น้าการ
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เปลี่ยนแปลง ผ่านของพรีเมี่ยมหรือของที่ระลึก เช่น Thump drive/เสื อ Thips และผ่านทีมเดินสาย

ประชาสัมพันธ์ (Road shows) ตามล้าดับ 

 ด้านการประเมินสื่อ Thips จากผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีการ

ประเมินประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) อยู่ในระดับดี โดยพิจารณาในแต่ละประเด็น

ตามล้าดับ คือ สื่ออ่ืนๆ (สติ๊กเกอร์ที่ติดในลิฟท์หรือในอาคาร) มีความเหมาะสม ท้าให้เกิดการจดจ้าได้ 

กระตุ้นคนในองค์กรให้เกิดความมีส่วนร่วม ตระหนักถึงค่านิยมองค์กรและการเปลี่ยนแปลงที่ก้าลัง

เกิดขึ นในองค์กร สื่อสิ่งพิมพ์ (วารสารฅนไทยน ้าทิพย์) มีข้อมูลเนื อหา และภาพที่น้าเสนอหรือ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ให้รายละเอียดที่ชัดเจน สื่อสิ่งพิมพ์ 

(วารสารฅนไทยน ้าทิพย์) มีรูปแบบ สีสัน และการจัดวางองค์ประกอบ มีความสวยงาม สะดุดตา ดึงดูด

ความสนใจ และน่าติดตาม สื่อสิ่งพิมพ์ (โปสเตอร์ แฮงค์กิ งโปสเตอร์ ป้ายประกาศ หรือสแตนดี ) 

รูปแบบ สีสัน และการจัดวางองค์ประกอบ มีความสวยงาม สะดุดตา ดึงดูดความสนใจ และน่าติดตาม 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สกรีนเซฟเวอร์ Screen Saver)มีรูปแบบ สีสัน และการจัดวางองค์ประกอบ มี

ความสวยงาม สะดุดตา ดึงดูดความสนใจ และน่าติดตาม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สกรีนเซฟเวอร์ Screen 

Saver) มีองค์ประกอบในสื่อ ง่ายต่อการเข้าใจสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร และง่ายต่อการจดจ้า สื่อ

วารสารฅนไทยน ้าทิพย์มีองค์ประกอบในสื่อ ง่ายต่อการเข้าใจสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร และง่ายต่อการ

จดจ้า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สกรีนเซฟเวอร์ Screen Saver) มีข้อมูลเนื อหา และภาพที่น้าเสนอหรือ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ให้รายละเอียดที่ชัดเจน สื่อสิ่งพิมพ์ (โปสเตอร์ 

แฮงค์กิ งโปสเตอร์ ป้ายประกาศ หรือสแตนดี ) มีข้อมูลเนื อหา และภาพที่น้าเสนอหรือประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ให้ายละเอียดที่ชัดเจน สื่อสิ่งพิมพ์ (โปสเตอร์ แฮงค์กิ ง

โปสเตอร์ ป้ายประกาศ หรือสแตนดี ) มีองค์ประกอบในสื่อ ง่ายต่อการเข้าใจสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร 

และง่ายต่อการจดจ้า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (จอโทรทัศน์ตามจุดต่างๆในองค์กร Digital Signage) มี

รูปแบบ สีสัน และการจัดวางองค์ประกอบ มีความสวยงาม สะดุดตา ดึงดูดความสนใจ และน่าติดตาม 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (จอโทรทัศน์ตามจุดต่างๆในองค์กร Digital Signage) มีองค์ประกอบในสื่อ ง่ายต่อ

การเข้าใจสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร และง่ายต่อการจดจ้า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (จอโทรทัศน์ตามจุดต่างๆใน

องค์กร Digital Signage) มีข้อมูลเนื อหา และภาพที่น้าเสนอหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ให้รายละเอียดที่ชัดเจน สื่อใหม่ (อีเมล Thips hot news และ Thips 2 
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U) มีข้อมูลเนื อหา และภาพที่น้าเสนอหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ให้

รายละเอียดที่ชัดเจน สื่อใหม่ (อีเมล Thips hot news และ Thips 2 U) รูปแบบ สีสัน และการจัด

วางองค์ประกอบ มีความสวยงาม สะดุดตา ดึงดูดความสนใจ และน่าติดตาม สื่อใหม่ (อีเมล Thips 

hot news และ Thips 2 U) มีองค์ประกอบในสื่อ ง่ายต่อการเข้าใจสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร และง่าย

ต่อการจดจ้า สื่อบุคคล การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูง / หัวหน้างาน สามารถท้าให้ท่านเข้าใจและ

เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงได้ สื่อบุคคล การสื่อสารจากผู้น้าการเปลี่ยนแปลง สามารถท้าให้ท่าน

เปิดรับและยอมรับ การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการท้างานใหม่ สื่อใหม่ (สื่ออินทราเน็ต Intranet) มี

ข้อมูลเนื อหา และภาพที่น้าเสนอหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ให้

รายละเอียดที่ชัดเจน สื่อใหม่(สื่ออินทราเน็ต Intranet) รูปแบบ สีสัน และการจัดวางองค์ประกอบ มี

ความสวยงาม สะดุดตา ดึงดูดความสนใจ และน่าติดตาม สื่อใหม่ (สื่ออินทราเน็ต Intranet) มี

องค์ประกอบในสื่อ ง่ายต่อการเข้าใจสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร และง่ายต่อการจดจ้า สื่ออ่ืนๆ (ของพ

รีเมี่ยมหรือของที่ระลึก) เช่น Thump drive / เสื อ Thips มีรูปแบบที่ท้าให้เกิดการจดจ้าได้ และรู้สึก

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีการประเมินประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) อยู่ในระดับ

ปานกลาง ประเด็นเดียวเท่านั นคือ สื่อกิจกรรมพิเศษ (ทีมเดินสายประชาสัมพันธ์) มีการสื่อสารจากทีม

เดินสายประชาสัมพันธ์ สามารถท้าให้ท่าน เข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งองค์กร และ

พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง 

 ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรไทยน ้าทิพย์สู่วิสัยทัศน์ 2020 จากผล

การศึกษาพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วย กับการเปลี่ยนแปลงองค์กรไทยน ้าทิพย์สู่

วิสัยทัศน์ 2020 โดยพิจารณาในแต่ละประเด็นตามล้าดับ คือ เชื่อมั่นว่า องค์กรจะสามารถเป็นผู้น้าใน

ตลาดเครื่องดื่ม ที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักอย่างสูงของประเทศไทย ในปี 2020 สามารถเรียนรู้ 

กระบวนการท้างานแบบใหม่ ได้ไม่ยากเกินความสามารถของตน องค์กรมีความรับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อม และคืนก้าไรสู่สังคม เชื่อมั่น ในกระบวนการท้างานแบบใหม่ และความสามารถของท่าน

เอง ว่าจะสามารถพาองค์กรก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลง สู่วิสัยทัศน์ 2020 ได้ มีความพึงพอใจในงาน 

รู้สึกปลอดภัย และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไทยน ้าทิพย์ และมีโอกาสที่จะเติบโตในองค์กรมาก

ขึ น ผู้บริหารสามารถสร้างก้าไรและยอดขาย อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถปรับตัวเข้ากับการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ และกระบวนการท้างานแบบใหม่ได้ ในช่วงการเปลี่ยนแปลงองค์กรครั งนี  องค์กรมี
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า องค์กรใช้นวัตกรรมที่

สามารถลดต้นทุน ในการผลิตและจัดจ้าหน่ายแต่ยังคงคุณภาพของสินค้าและการให้บริการ ที่มี

คุณภาพสูงสุด กระบวนการท้างานแบบใหม่ จะน้าผลลัพธ์ที่ดีมาสู่องค์กร กระบวนการการท้างาน ที่

องค์กรก้าลังใช้ในปัจจุบัน จะน้าพาองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ 2020 ได้ กระบวนการท้างานแบบใหม่ อาจมี

ผลกระทบต่อตัวท่านบ้าง แต่สามารถรับมือได้ กระบวนการท้างานแบบใหม่ สามารถวัดผล

ความส้าเร็จได้ชัดเจนมากขึ น และกระบวนการท้างานแบบใหม่ มีข้อดีมากกว่า กระบวนการท้างาน

แบบเก่า 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานที่มีลักษณะประชากรในด้านอายุงาน และ

สังกัดหน่วยงาน แตกต่างกัน จะมีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) แตกต่างกัน พนักงานที่มี

ลักษณะประชากรในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระดับต้าแหน่งงาน แตกต่างกัน จะมีการ

เปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) ไม่แตกต่างกัน ส่วนพนักงานที่มีลักษณะประชากรในด้านอายุงาน 

สังกัดหน่วยงาน และระดับต้าแหน่งงาน แตกต่างกัน จะมีการประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) 

แตกต่างกัน พนักงานที่มีลักษณะประชากรในด้านเพศ อายุ และการศึกษา แตกต่างกัน จะมีการ

ประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) ไม่แตกต่างกัน ในส่วนของความสัมพันธ์ของการประเมินสื่อ

ประชาสัมพันธ์ (Thips) แต่ละประเภท ได้แก่ การประเมินสื่อสิ่งพิมพ์ การประเมินสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การประเมินสื่อสื่อใหม่ การประเมินสื่อบุคคล การประเมินสื่อกิจกรรมพิเศษ และการประเมินสื่ออ่ืนๆ 

ล้วนมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรไทยน ้าทิพย์สู่วิสัยทัศน์ 2020 ใน

ระดับปานกลาง และมีค่าเป็นบวก คือ การประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) เพ่ิมขึ นจะท้าให้ความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรไทยน ้าทิพย์สู่วิสัยทัศน์ 2020 เพ่ิมมากขึ น ในระดับปานกลาง 

 ส้าหรับข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาครั งนี  ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการออกแบบสื่อ

สติ๊กเกอร์ที่ติดในลิฟท์หรือในอาคาร (Sticker Wrapping) มากที่สุด ซึ่งพบว่ามีอัตราการเปิดรับสูง

ที่สุด และถูกประเมินว่าประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) ประเภทดังกล่าวมีประสิทธิภาพ

มากที่สุดเช่นกัน ซึ่งท้าให้เกิดการจดจ้าได้ กระตุ้นคนในองค์กรให้มีส่วนร่วม ตระหนักถึงค่านิยมองค์กร

และการเปลี่ยนแปลงได้ และ การออกแบบสกรีนเซฟเวอร์ (Screen Saver) ควรสร้างรูปแบบเนื อหา

ของสาร (Content) ให้น่าดึงดูดความสนใจ และสร้างความแปลกใหม่อย่างสม่้าเสมอ เพ่ือให้ข่าวสาร
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น่าสนใจอยู่ตลอด เพ่ือเกิดการติดตามของผู้รับสารภายในองค์กรมากยิ่งขึ น  และเกิดประสิทธิผล

ทางการสื่อสารสูงขึ นได้ ควรเพ่ิมการเปิดรับสื่อวารสารฅนไทยน ้าทิพย์ให้มากขึ น โดยอาจออกวารสาร

เป็นรายเดือน จากแต่เดิมออก 3 เดือนครั ง ซึ่งข้อมูลอาจไม่ทันสถานการณ์และล้าสมัยเกินไป เพ่ือให้

พนักงานได้ติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่างๆที่เก่ียวข้องกับองค์กร โดยเป็นข้อมูลที่ทันสมัย เป็นต้น 

ค้าส้าคัญ:  การเปิดรับสื่อ, การประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips), ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงองค์กร, วิสัยทัศน์ 2020 

 

บทน้า 

ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 

จากการที่องค์กรไทยน ้าทิพย์ ได้เล็งเห็นถึงการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงองค์กรให้มีความ

พร้อมในด้านต่างๆ เพ่ือรับมือกับการแข่งขันท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ น ทั งคู่แข่งที่เพ่ิมขึ น และ

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ใช้ในการท้าการตลาดอย่างเข้มข้นในปัจจุบัน และน้าระบบการ

ท้างานหรือระบบการปฏิบัติการแบบใหม่ เข้ามารองรับข้อมูลองค์กรในทุกด้าน เพ่ือก้าวสู่องค์กรที่

ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับโลก ตามวิสัยทัศน์ 2020 ขององค์กร (Vision 2020) ที่

หวังจะเป็นผู้น้าในการผลิตและจัดจ้าหน่ายเครื่องดื่มที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในประเทศไทย  โดยใน

ปัจจุบันบริษัทไทยน ้าทิพย์ จ้ากัด ได้มีการลงทุนโครงการที่เรียกว่า “Thips”  โดยสิง่ที่ฝ่ายสื่อสาร

องค์กรก้าลังสร้างให้เกิดกับพนักงานทุกส่วนในองค์กรไดร้ับรู้ เกิดการยอมรับและพร้อมที่จะก้าวไปกับ

การเปลี่ยนแปลง ในการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงองค์กรดังกล่าว ผู้ศึกษาแบ่งการเปลี่ยนแปลงออกเป็น 

2 ด้านหลักๆ ได้แก่ การเปลี่ยนแนวความคิดของคน (Change People Mindset) และ การเปลี่ยน

ระบบและกระบวนการท้างาน (Change Process) ซึ่งผู้ศึกษามองว่านอกจากเนื อหาสาระท่ีส้าคัญที่

องค์กรจะต้องพยายามสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรรับทราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัยอยู่ตลอด

แล้ว การออกแบบสารให้ดูน่าสนใจ แปลกใหม่ น่าติดตามและยังคงสามารถสื่อสาระส้าคัญแก่ผู้รับสาร

เป้าหมายได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น ประกอบกับการสรรหาและเลือกช่องทางการสื่อสารให้

เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ก็มีความส้าคัญอย่างมาก ในการสร้างความส้าเร็จในการสื่อสาร

ภายในองค์กร ผู้ศึกษาจึงอยากท้าการศึกษาว่า พนักงานในองค์กรมีการเปิดรับ และการประเมินสื่อ
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ประชาสัมพันธ์ (Thips) ในองค์กรไทยน ้าทิพย์ในครั งนี อย่างไร รวมถึงความเชื่อมโยงความคดิเห็น

เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 2020 พันธกิจ และกระบวนการท้างานใหม่ของบริษัทไทยน ้าทิพย์ 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips)  ของพนักงานบริษัทไทยน ้าทิพย์  

 2. เพ่ือศึกษาการประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) ของพนักงานบริษัทไทยน ้าทิพย์  

 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรไทยน ้าทิพย์สู่วิสัยทัศน์ 2020 

ของพนักงานบริษัทไทยน ้าทิพย์ 

 4. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากร ของพนักงานบริษัทไทยน ้าทิพย์ 

กับเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips)  

 5. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากร ของพนักงานบริษัทไทยน ้าทิพย์ 

กับการประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) 

 6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) แต่ละประเภท 

ของพนักงานบริษัทไทยน ้าทิพย์ กับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรไทยน ้าทิพย์สู่

วิสัยทัศน์ 2020 

 

วิธีการวิจัย 

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้รูปแบบการศึกษาเชิงส้ารวจ (Survey) 

โดยเก็บข้อมูลเพียงครั งเดียวและศึกษาเฉพาะ ณ ช่วงเวลาหนึ่ง (Cross sectional study) ประชากรที่

ใช้ในการศึกษาในครั งนี  คือ พนักงานขององค์กรไทยน ้าทิพย์ จ้านวนทั งสิ น 7,350 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 

8 สังกัด ครอบคลุมส้านักงานใหญ่ และสาขาในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งเก็บแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง

ทั งหมดจ้านวน 300 ตัวอย่าง โดยค้านวณหาสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง (Quota Sampling) ของทั ง 8 

สังกัด ส้าหรับรูปแบบการวิเคราะห์  แบ่งเป็น การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงพรรณนา (Descriptive 

Analysis) และ  การวิ เค ราะห์ เชิ งอนุ ม าน  (Inferential Statistics) เพ่ื อท ดสอบสมมติ ฐาน 

(Hypothesis Testing) 
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ผลการวิจัยและอภิปราย 

 จากสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่าลักษณะทางประชากร ได้แก่ อายุงานและหน่วยงานที่สังกัด

ที่แตกต่างกัน จะเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) แตกต่างกัน 

 จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานไทยน ้าทิพย์ มีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) 

อยู่ในระดับปานกลาง ในภาพรวม และเปิดรับครบทุกสื่อ สอดคล้องกับแนวคิดของการเปิดรับสื่อของ

ผู้ รับสาร กล่าวถึงใน (กังสดาล นาควิโรจน์ , 2549, น. 20) ว่าผู้ รับสารจะเลือกรับสื่อที่ มีอยู่ 

(Availability) โดยจะเลือกรับสื่อที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมาก เลือกเปิดรับสื่อที่สะดวกและนิยม 

(Convenience and Preferences) เลือกรับสื่อตามลักษณะเฉพาะของสื่อ (Characteristic of 

Media) หรือเลือกรับสื่อที่สอดคล้องกับตนเอง (Consistency) โดยผู้รับสารจะเลือกเปิดรับสื่อที่

สอดคล้องกับความรู้ ค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติของตน ทั งนี  การเปิดรับจะมีความสัมพันธ์กับ

ความตั งใจในการรับสารด้วย โดยที่ความสนใจ ( Interest) และความเกี่ยวข้อง (Involvement)  

ของผู้ฟังกับสิ่งเร้าจะสะท้อนออกมาในระดับความตั งใจ (Attention) หรือความมากน้อยในการเปิดรับ

สื่อ สอดคล้องกับแนวคิดการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของแอสเซล (Assael, 1998, p. 218-224) หาก

พิจารณาเป็นรายประเภทสื่อ  พบว่า พนักงานไทยน ้ าทิพย์  มีการเปิดรับสื่ อ ผ่านสื่ อ อ่ืนๆ  

ในประเด็น ท่านรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรไทยน ้าทิพย์ จากสติ๊กเกอร์ภายในอาคาร 

(Sticker Wrapping) เช่ น  ในลิฟท์  ม ากที่ สุ ด  ซึ่ งมี ค่ า เฉลี่ ย ในการ เปิ ดรับอยู่ ใน ระดั บมาก  

ซึ่งสื่อสติ๊กเกอร์ภายในอาคาร เช่น ในลิฟท์ นี  ถือว่า เป็นสื่อที่ทุกคนในองค์กรจะต้องพบเห็นทุกๆ วัน 

วันละหลายครั ง เพราะต้องใช้ลิฟท์ในการโดยสารไปยังชั นต่างๆ ในอาคาร และเป็นจุดสะดุดตามาก

ที่สุดเนื่องจากพื นที่สื่อประชาสัมพันธ์ที่ค่อนข้างใหญ่ทั งด้านนอกและด้านในลิฟท์ ประกอบกับการ

ออกแบบให้จดจ้าได้ กระตุ้นคนในองค์กรให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยน้ารูปภาพของพนักงานในแต่ละ

แผนกต่างๆ มาเป็น Change Ambassadors หรือตัวแทนสื่อสารการเปลี่ยนแปลง โดยมีข้อความที่ 

ชักจูงหรือน้าให้เพ่ือนพนักงานรู้สึกตื่นตัวและพร้อมรับมือกับกระบวนการท้างานแบบใหม่ๆเพ่ือน้าพา

องค์กรก้าวสู่วิสัยทัศน์ 2020 ที่องค์กรได้ตั งไว้  

 โดยผู้ที่มีอายุงานมากกว่า 20 ปี มีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) มากกว่าผู้ที่มี

อายุงานไม่เกิน 20 ปี โดยอาจเป็นไปได้ว่าผู้ที่อยู่ในองค์กรไทยน ้าทิพย์มากกว่า 20 ปี จะมีความเชื่อ 
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ค่านิยมแบบไทยน ้าทิพย์ ที่ถูกหล่อหลอมด้วยความเชื่อ ค่านิยมขององค์กรมาอย่างยาวนาน จึงเลือก

เปิดรับสื่อที่สอดคล้องกับตนเอง (Consistency) ซึ่งผู้รับสารจะเลือกเปิดรับสื่อที่สอดคล้องกับความรู้ 

ค่านิยม และความเชื่อในองค์กรที่ตนมีอยู่นั่นเอง หรือเลือกรับสื่อตามความเคยชิน (Accustomed) 

ผู้รับสารบางคนจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงสื่อที่ตนเองรับอยู่เป็นประจ้า ตามแนวคิดการเปิดรับของ

กังสดาล นาควิโรจน์ (2549, น. 20) นอกจากนี  ผู้วิจัยยังมีข้อสังเกตว่ามีประเด็นการสอบถามในเรื่อง

การเกษียณก่อนอายุ (Early Retirement) ซึ่งผู้ที่มีอายุงานมากส่วนมากก็จะมีอายุมากด้วยและเคย

ชินกับการท้างานแบบเดิมๆ และยังไม่แน่ใจว่าจะปรับตัวเข้ากับกระบวนการท้างานใหม่ที่แตกต่างไป

จากเดิมได้เพียงใด และระบบการท้างานแบบใหม่จะดีกว่าแบบเก่าเพียงใดและอย่างไรบ้าง ซึ่งอาจเป็น

ข้อสงสัยของกลุ่มอายุงานดังกล่าว 

 ส่วนพนักงานที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานพัฒนาองค์กร จะให้ความสนใจในการเปิดรับ 

สื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) มากกว่าพนักงานที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานปฏิบัติการ วางแผนกลยุทธ์ 

การตลาดและธุรกิจโมเดิร์นเทรด และการเงิน/บัญชี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแอสเซล (Assael, 

1998, p. 218-224) ว่าการเปิดรับ เป็นกระบวนการที่ เกิดขึ นตลอดเวลา แต่การเปิดรับสื่อของ

ผู้บริโภคจะมีความแตกต่างกัน ขึ นอยู่กับปัจจัยที่ก้าหนด ส่วนหนึ่งคือ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ทาง

สังคม เนื่องจากผู้เปิดรับสื่อมักยึดติดกับกลุ่มสังคมที่สังกัดอยู่เป็นกลุ่มอ้างอิงในการตัดสินใจที่จะแสดง

พฤติกรรมใดๆ มักจะคล้อยตามกลุ่มในความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม 

นอกจากนี ระบบสังคมและวัฒนธรรมที่ผู้เปิดรับสื่อสังกัดอยู่ยังมีส่วนในการหล่อหลอมพฤติกรรมและ 

มีผลต่อการเปิดรับได้อีกด้วย จึงอาจคาดคะเนพฤติกรรมของผู้เปิดรับสื่อได้จากบทบาทและพฤติกรรม

ของกลุ่มที่ผู้เปิดรับสื่อสังกัดอยู่ ซึ่งฝ่ายสื่อสารองค์กร ที่ออกแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายใน

องค์กร อยู่ภายใต้สังกัดหน่วยงานพัฒนาองค์กร ซึ่งมีส่วนท้าให้ผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานพัฒนาองค์กร

มีโอกาสที่จะเปิดรับหรือให้ความสนใจสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) มากกว่าสังกัดหน่วยงานอื่น โดยการ

เปิดรับจะมีความสัมพันธ์กับความตั งใจในการรับสารด้วย โดยที่ความสนใจ ( Interest) และความ

เกี่ยวข้อง (Involvement) ของผู้ฟังกับสิ่งเร้าจะสะท้อนออกมาในระดับความตั งใจ (Attention)  

ที่ผู้ฟังให้แก่สิ่งเร้านั น ซึ่งส่งผลต่อการประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) ด้วยเช่นกัน กล่าวคือ 

พนักงานที่สังกัดหน่วยงานพัฒนาองค์กร มีการประเมินประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์  (Thips) 

มากกว่าสังกัดหน่วยงานอื่นอีกด้วย 
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 ในส่วนของลักษณะทางประชากรในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระดับต้าแหน่งงานที่

แตกต่างกัน มีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการ

วิจัย ซึ่งในความแตกต่างทางลักษณะประชากรดังกล่าว ไม่มีผลต่อ การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ 

(Thips) ผู้ศึกษาตั งข้อสังเกตว่า สื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ส่งผล

ให้ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระดับต้าแหน่งงานที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

นอกระบบการสื่อสาร โดยเชื่อว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ดังกล่าว ท้าให้เกิดความคล้ายคลึงของ

การเปิดรับเนื อหาของการสื่อสาร และเป็นลักษณะทางประชากรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสั่งสมความ

เชื่อ ค่านิยม ความผูกพัน หรือเคยชินในกระบวนการท้างานขององค์กร จึงไม่มีผลกับการเปิดรับสื่อ

ประชาสัมพันธ์ (Thips) ซึ่งลักษณะทางประชากรดังกล่าว อาจจะส่งผลต่อเพียงความคิด ค่านิยมและ

ทัศนคติต่อสิ่งอ่ืนเท่านั น ที่อาจมีความแตกต่างกัน ตามแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ของปรมะ สตะเวทิน (2526ม, น. 105-109) 

 จากสมมติฐานข้อที่ 2 พบว่าลักษณะทางประชากร ได้แก่ อายุงาน หน่วยงานที่สังกัด

และระดับต้าแหน่งงานที่แตกต่างกัน จะมีการประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) แตกต่างกัน 

 จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานไทยน ้าทิพย์ มีการประเมินประสิทธิภาพของสื่อ

ประชาสัมพันธ์ (Thips) อยู่ในระดับดี ในภาพรวมของทุกสื่อ และหากพิจารณาเป็นรายสื่อพบว่า 

สื่อทุกประเภท ถูกประเมินประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) อยู่ในระดับที่ดี ยกเว้น  

สื่อกิจกรรมพิเศษ (ทีมเดินสายประชาสัมพันธ์) ในประเด็นมีการสื่อสารจากทีมเดินสายประชาสัมพันธ์ 

สามารถท้าให้ท่าน เข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งองค์กร และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง 

ซึ่งประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ ถูกประเมินอยู่ในระดับปานกลาง เท่านั น ผู้ศึกษาตั งข้อสังเกตุ

ว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่ประจ้าอยู่ที่ส้านักงานใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิด เกณฑ์การเปิดรับสื่อของผู้รับสาร (กังสดาล นาควิโรจน์, 2549, น. 20) การเลือกรับสื่อที่มีอยู่ 

(Availability) ซึ่งทีมเดินสายประชาสัมพันธ์ จะออกเดินสายไปตามโรงงาน สาขาต่างๆ นอกส้านักงาน

ใหญ่เป็นส่วนมาก เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากทีมงานบริหารระดับสูง ซึ่งมีความจ้าเป็นต้องส่งตัวแทน

เดินสายประชาสัมพันธ์เพ่ือเป็นสื่อกลางในการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงองค์กร หรือ 

Thips ให้กับพนักงานที่ประจ้าอยู่นอกส้านักงานใหญ่รับทราบถึงนโยบาย การด้าเนินงานและ
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เป้าหมายขององค์กรอย่างเข้าถึงทุกส่วนงาน ทุกระดับต้าแหน่งงานอย่างเท่าเทียมมากยิ่งขึ น ทั งนี   

จึงอาจส่งผลต่อการประเมินสื่อประเภทดังกล่าว ซึ่งพบว่าผลการศึกษาการเปิดรับสื่อกิจกรรมพิเศษ 

(ทีมเดินสายประชาสัมพันธ์) มีค่าเฉลี่ยในการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ต่้าที่สุดด้วยเช่นกัน นอกจากนี  

สื่อกิจกรรมพิเศษ (ทีมเดินสายประชาสัมพันธ์) หรือ Road Show เป็นการเดินสายเป็นการสื่อสาร

ระหว่างบุคคล หรือการสื่อสารระหว่างกลุ่ม โดยมีข้อจ้ากัดคือค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสูงอีกด้วย 

ทั งนี พบว่า ประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สื่ออ่ืนๆ (สติ๊กเกอร์ที่

ติดในลิฟท์หรือในอาคาร) ในประเด็น ที่มีความเหมาะสม ท้าให้เกิดการจดจ้าได้ กระตุ้นคนในองค์กร

ให้เกิดความมีส่วนร่วม ตระหนักถึงค่านิยมองค์กรและการเปลี่ยนแปลงที่ก้าลังเกิดขึ นในองค์กร ซึ่งเป็น

สื่ อที่ ได้ รับการเปิ ดรับสู งที่ สุ ด เช่นกัน  สอดคล้องกับแนวคิดของ แอสเซล (Assael, 1998,  

pp. 218-224) กล่าวว่า การเปิดรับ (Exposure) หมายถึง การที่ประสาทสัมผัสของผู้ฟัง (การเห็น  

ได้ยิน สัมผัส และได้กลิ่น) ถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้า ซึ่งผู้ฟังจะเป็นผู้เลือกเองว่าสิ่งใดที่ตรงกับความ

ต้องการของตน ผู้ฟังจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนไม่สนใจ และเห็นว่าไม่ส้าคัญ และหากผู้ฟัง

เลือก การเปิดรับก็จะเกิดขึ น ทั งนี  การเปิดรับจะมีความสัมพันธ์กับความตั งใจในการรับสารด้วย โดยที่

ความสนใจ (Interest) และความเกี่ยวข้อง (Involvement) ของผู้ฟังกับสิ่งเร้าจะสะท้อนออกมาใน

ระดับความตั งใจ (Attention) ในการประเมินประสิทธิภาพที่ผู้ ฟังให้แก่สื่อนั น รองลงมาคือ  

สื่อสิ่ งพิมพ์ (วารสารฅนไทยน ้ าทิพย์ ) ในประเด็นที่มีข้อมูลเนื อหา และภาพที่น้ าเสนอหรือ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ให้รายละเอียดที่ชัดเจน และ สื่อสิ่งพิมพ์ 

(วารสารฅนไทยน ้าทิพย์) ในประเด็นที่มีรูปแบบ สีสัน และการจัดวางองค์ประกอบ มีความสวยงาม 

สะดุดตา ดึงดูดความสนใจ และน่าติดตาม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับสื่อสิ่งพิมพ์ (โปสเตอร์ แฮงค์กิ ง

โปสเตอร์ ป้ายประกาศ หรือสแตนดี ) ในประเด็น รูปแบบ สีสัน และการจัดวางองค์ประกอบ  

มีความสวยงาม สะดุดตา ดึงดูดความสนใจ และน่าติดตาม  

 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะทางประชากรในส่วนอายุงาน ที่แตกต่างกันจะ

มีผลต่อการประเมินประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างพนักงานที่มี

อายุงานน้อยกว่า 1 ปี จะประเมินประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) มากกว่าอายุงานทุก

ช่วงตั งแต่ 1 ปีขึ นไปจนถึงอายุงานมากกว่า 20 ปี และมีค่าเฉลี่ยการประเมินประสิทธิภาพของ 

สื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) สูงที่สุด ซึ่งผู้ศึกษาตั งข้อสังเกตุว่า การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) 
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สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานไทยน ้าทิพย์ได้อย่างดีในภาพรวมของทุกสื่อ และ

สามารถสร้างความน่าสนใจให้กับพนักงานที่เพ่ิงเข้ามาร่วมงานกับองค์กร โดยมีอายุงานน้อยกว่า 1 ปี 

ซึ่งยังไม่ซาบซึ งในค่านิยม วัฒนธรรม เป้าหมายของผู้บริหารองค์กร และเข้าใจการด้าเนินงานของ

องค์กรอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการออกแบบสารที่สร้างบรรยากาศของความไว้วางใจ เป็นมิตรกัน 

สนับสนุนกัน ให้เกียรติกัน เพ่ือให้เกิดทัศนคติและความรู้สึกท่ีดี จึงท้าให้เต็มใจและยินดีที่จะสื่อสารกัน

อย่างกว้างขวาง ทั่วถึง และเปิดเผย สอดคล้องกับแนวทางการติดต่อสื่อสารในองค์กร (สุ พานี  

สฤษฎ์วานิช, 2552, น. 288) นอกจากนี ยังเลือกใช้สื่อหรือช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะกับเป้าหมาย

และวัตถุประสงค์ของการสื่อสารและเหมาะกับผู้รับสาร และใช้หลายสื่อและหลายช่องทาง เพื่อให้การ

ติดต่อสื่อสารเกิดขึ นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง และยังสอดคล้องกับ งานวิ จัยของ อิทธิณัฎฐ์  

ชัยภัทรานนท์ (2552, น. บทคัดย่อ) ที่ว่า สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร มีประโยชน์ต่อการรับทราบ

ข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ นภายในองค์กร ท้าให้การประสานงานภายในองค์กร

สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจกัน ระหว่างพนักงานกับองค์กร 

สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจกัน ระหว่างพนักงานกับผู้บริหารองค์กร สร้างขวัญก้าลังใจและ

ความภาคภูมิใจให้กับพนักงาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล 

 ลักษณะทางประชากรในส่วนของพนักงานที่สังกัดหน่วยงานแตกต่างกัน จะมีการ

ประเมินประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) แตกต่างกัน จากผลการศึกษาพบว่า พนักงาน

กลุ่มตัวอย่างที่สังกัดหน่วยงานพัฒนาองค์กรประเมินประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips)  

สูงกว่าหน่วยงานปฏิบัติการ การตลาดและธุรกิจโมเดิร์นเทรด การเงิน/บัญชี ระบบจัดจ้าหน่ายและ

ระบบบริการลูกค้า และจัดซื อกลาง ส่วนพนักงานกลุ่มตัวอย่างที่สังกัดหน่วยงานวางแผนกลยุทธ์ ขาย 

และปฏิบัติการ ประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) สูงกว่าผู้ที่สังกัดหน่วยงานจัดซื อกลาง ทั งนี   

ผู้ศึกษาตั งข้อสังเกตุว่า พนักงานในหน่วยงานที่ได้รับผลกระกระทบค่อนข้างมากจากการเปลี่ยนแปลง

องค์กร หรือได้รับผลกระทบโดยตรง ในที่นี หมายถึงการเปลี่ยนแนวความคิดของคน และการเปลี่ยน

กระบวนการท้างาน เช่น ในส่วนงาน Frontline อาจมีทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลงในทางลบมากกว่า 

พนักงานพนักงานในหน่วยงาน back office หรือได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า  

ซึ่งส่งผลต่อการประเมินประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่

แตกต่างกัน  
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 ลักษณะทางประชากรในส่วนของพนักงานระดับต้าแหน่งงานแตกต่างกัน จะมีการ

ประเมินประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) แตกต่างกัน จากผลการศึกษาพบว่า พนักงาน

กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับต้าแหน่งงานที่ต่้ากว่า จะประเมินประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) 

สูงกว่าระดับต้าแหน่งงานที่สูงกว่า กล่าวคือ พนักงานกลุ่มตัวอย่างที่มีต้าแหน่งปฏิบัติการ มีการ

ประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) สูงกว่าผู้ที่มีต้าแหน่งบังคับบัญชา และจัดการ ส่วนพนักงานกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีต้าแหน่งบังคับบัญชา มีการประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) สูงกว่าผู้ที่มีต้าแหน่งจัดการ 

ทั งนี  ผู้ศึกษาตั งข้อสังเกตุว่า ในภาพรวมสื่อประชาสัมพันธ์ตอบสนองความต้องการด้านความพึงพอใจ

ต่อสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) ต่อกลุ่มพนักงานระดับต้าแหน่งล่างมากกว่า ซึ่งถือว่าเป็นการออกแบบ

กลยุทธ์การสื่อสาร (Thips) ได้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายที่องค์กรต้องการจะสื่อสาร เพ่ือให้เกิดการรับรู้ 

และรับทราบการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวถือว่าเป็น กลุ่มที่อาจมีความสงสัยในเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ 2020 ขององค์กร และการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่ก้าลังจะเกิดขึ นภายในองค์กร และจะ

ส่งผลกระทบอย่างไรต่อทั งตนเองและทุกคนในองค์กร ซึ่ งเป็นความจ้าเป็นในการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทราบอย่างทั่วถึง และน่าจะประสบผลส้าเร็จในการสื่อสารดังกล่าวในระดับที่

เป็นที่น่าพอใจ การประเมินประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ ก็เป็นปัจจัยส้าคัญอย่างหนึ่ง ในการท้า

ให้ เกิ ด แ น ว โน้ ม พ ฤติ ก ร รม ขอ งค น ได้  ห รื อ ท้ า ให้ เกิ ด ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล งพ ฤ ติ ก รรม ได้  

โดยบุคคลจะประเมินถึง แหล่งข้อมูล หรือแหล่งข่าวสาร (Source) ซึ่งแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการ

เปลี่ยนเจตคติ มีหลายประเภท ได้แก่ ตัวบุคคล สถาบัน และสื่อสารมวลชน ข่าวสาร หรือข้อมูล 

(Message) (รูปแบบของข่าวสารและข้อมูล เช่น สะดุดตา ดึงดูดความสนใจ และน่าติดตาม โครงสร้าง

ของข่าวสาร หมายถึง การจัดรูปแบบของเนื อหาเช่น ง่ายต่อการเข้าใจสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร และง่าย

ต่อการจดจ้า และเนื อหาของข่าวสาร หมายถึง สิ่งที่บรรจุอยู่ในข่าวสาร ซึ่งต้องการให้ผู้รับเปลี่ยน

ทัศนคติ เช่น ข้อมูลเนื อหา และภาพที่น้าเสนอหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภายใน

องค์กร ให้รายละเอียดที่ชัดเจน) และสุดท้าย ตัวผู้รับสาร (Audience) เป็นผู้ที่เราต้องการเปลี่ยนเจต

คติ ซึ่งในการเปลี่ยนเจตคตินั น ควรค้านึงถึงลักษณะต่างๆ ของผู้รับสาร เช่น ระดับต้าแหน่งงาน เป็น

ต้น 

 ในส่วนของลักษณะทางประชากรในด้าน เพศ อายุ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน  

มีการประเมินประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับ
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สมมติฐานการวิจัย ซึ่งในความแตกต่างทางลักษณะประชากรดังกล่าว ไม่มีผลต่อการประเมิน

ประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) ซึ่งผู้ศึกษาตั งข้อสังเกตุว่าเพศ อายุ และระดับการศึกษา 

เป็นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมนอกระบบการสื่อสาร โดยเชื่อว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ดังกล่าว 

ท้าให้เกิดความคล้ายคลึงของการตอบสนองต่อเนื อหา (การประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ Thips) และ

เนื่องจากเพศ อายุ และระดับการศึกษา เป็นลักษณะหลักทางประชากรที่มีอยู่ในทุกสังกัดหน่วยงาน 

อายุงาน และระดับต้าแหน่งงาน ซึ่งทุกคนจะต้องเปลี่ยนแปลงไปพร้อมองค์กร ไม่ว่าจะอยู่ในสังกัด

หน่วยงาน อายุงาน และระดับต้าแหน่งงานใดก็ตาม กล่าวคือไม่มีปัจจัยของความผูกพันกับองค์กร 

จากการมีอายุงานที่มาก ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท้างานในสังกัดหน่วยงานที่ตน

อยู่ หรือภาระความรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่วิสัยทัศน์ 2020 จากระดับต้าแหน่งงานของ

ตน เป็นต้น 

 จากสมมติฐานข้อที่  3 พบว่าการประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) ทุกประเภท  

มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรไทยน ้าทิพย์สู่วิสัยทัศน์ 2020  

จากผลการศึกษาพบว่า การประเมินประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) ในสื่อแต่ละ

ประเภทของกลุ่มตัวอย่างพนักงานพนักงานไทยน ้าทิพย์ มีความสัมพันธ์กันปานกลาง ในทางบวก  

กับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรไทยน ้าทิพย์สู่วิสัยทัศน์ 2020 กล่าวคือ การประเมิน

ประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) มากขึ น ยิ่งเห็นด้วย กับการเปลี่ยนแปลงองค์กรไทยน ้า

ทิพย์สู่วิสัยทัศน์ 2020 โดยเพิ่มขึ นในระดับปานกลาง การประเมินประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ ก็

เป็นปัจจัยส้าคัญอย่างหนึ่ง ในการท้าให้ เกิดแนวโน้มพฤติกรรมของคนได้ หรือท้าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ ซึ่งมาจาก 1. การประเมินแหล่งข้อมูล หรือแหล่งข่าวสาร (Source)  

ซึ่งแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนเจตคติ ในที่นี  คือ สื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) ประเภทต่างๆ 

หลากหลายสื่อรวมกัน  2. ข่าวสาร หรือข้อมูล (Message) ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลเนื อหา และภาพที่

น้าเสนอหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ให้รายละเอียดที่ชัดเจนเพียงใด 

รูปแบบ สีสัน และการจัดวางองค์ประกอบ มีความสวยงาม สะดุดตา ดึงดูดความสนใจ และน่าติดตาม

เพียงใด องค์ประกอบในสื่อ ง่ายต่อการเข้าใจสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร และง่ายต่อการจดจ้าเพียงใด  

เป็นต้น นอกจากนี  ผู้รับข้อมูล หรือผู้รับสาร (Audience) ซึ่งเป็นผู้ที่องค์กรต้องการเปลี่ยนเจตคติหรือ
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สื่อสารการเปลี่ยนแปลงนั น ลักษณะทางประชากรของผู้รับสาร เช่น เพศ อายุ การศึกษา อายุงาน 

หน่วยงานสังกัด ระดับต้าแน่งงาน หรือประสบการณ์เดิมและสิ่งแวดล้อมก็มีผลต่อการเปิดรับและ

ประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) ได้เช่นกัน ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิด ทัศนคติ และ

พฤติกรรมที่องค์กรต้องการให้พนักงานทุกคนในองค์กรพึงมี เพ่ือน้าไปสู่พื นฐานที่ส้าคัญของการน้าพา

องค์กรสู่เป้าหมายที่วางไว้ และประสบความส้าเร็จในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรได้ ตาม

ทฤษฎี การ เปลี่ ยนแปลง (Organization Change Theory) ของ Kurt Lewin กระบวนการ

เปลี่ยนแปลงมีขั นตอนพื นฐานที่ส้าคัญ 3 ขั นตอน คือ การละลาย (Unfreezing) คือขั นตอนการเตรียม

ไปสู่การเปลี่ยนแปลง โดยการขับเคลื่อน (Driving Forces) น้าไปสู่การเปลี่ยนแปลง เช่น การอธิบาย

ถึงความจ้าเป็นของการเปลี่ยนแปลง และลดอุปสรรค (Restraining or Resistance Forces) ที่จะ

ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง (Changing or Moving) เป็นกระบวนการเรียนรู้พฤติกรรม

ใหม่ เพ่ือน้าไปสู่พฤติกรรมองค์กรที่พึงปรารถนา และการท้าให้การเปลี่ยนแปลงนั นมีความมั่นคง 

(Refreezing) เป็นช่วงที่ท้าให้พฤติกรรมการเรียนรู้ใหม่เกิดการอยู่ตัว จึงต้องมีการเสริมแรงโดยการ

จัดท้าเป็นระบบมาตรฐานและกระตุ้นจูงใจให้บุคคลปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี กับ สิ่งที่ท้าให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงทางความคิด มาจากข้อมูลข่าวสารใหม่ ซึ่งอาจมาจากสื่อ หรือบุคคล  

 ซึ่งผู้ศึกษามองว่าการสื่อสารภายในองค์กร เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ (Thips) จะเข้า

ไปเกี่ยวข้องกับทุกช่วงของการเปลี่ยนแปลง ตั งแต่การละลายพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลง และการท้า

ให้การเปลี่ยนแปลงมีความมั่นคง และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดการเปิดรับสื่อและส่งผล

ต่อการยอมรับหรือตอบสนองต่อสิ่งเร้า (สื่อประชาสัมพันธ์ Thips) ตามจุดประสงค์การสื่อสารได้อย่าง

มีประสิทธิผล ทั งนี  ผู้ท้าการออกแบบหรือวางแผนการสื่อสารย่อมต้องเข้าใจรอบด้านที่เกี่ยวข้องกับ

เรื่องที่จะสื่อสารให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น สารที่ต้องการน้าเสนอ ผู้รับสารเป็นใคร วิธีการเปิดรับสาร

ของกลุ่มเป้าหมาย ความสนใจของผู้รับสาร การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เป็นต้น เพ่ือ

ก่อให้เกิดการสื่อสารภายในองค์กร ภายใต้งบประมาณท่ีจ้ากัด ให้ประโยชน์และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
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ข้อเสนอแนะ 

 ด้านการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ 

 1. สื่อสติ๊กเกอร์ที่ติดในลิฟท์หรือในอาคาร (Sticker Wrapping) จัดเป็นสื่อ อ่ืนๆ 

ที่พนักงานในองค์กรมีการเปิดรับสูงที่สุด (มีอัตราการเปิดรับสูงที่สุด) อีกทั งยังมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

เมื่อเทียบกับสื่อ (Thips) ทุกประเภท ซึ่งกระตุ้นคนในองค์กรให้เกิดการจดจ้าได้ เกิดความมีส่วนร่วม 

ตระหนักถึงค่านิยมองค์กรและการเปลี่ยนแปลงที่ก้าลังเกิดขึ นในองค์กร เหมาะกับการท้าการท้า

แคมเปญใหญ่ๆ ที่ต้องการให้ทุกคนตื่นตัว ซึ่งสามารถน้าไปใช้กับการประชาสัมพันธ์การเปิดผลิตภัณฑ์

สินค้าใหม่ได้ เป็นต้น 

 2. สื่อประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ สกรีนเซฟเวอร์ (Screen Saver) และจอโทรทัศน์

ตามจุดต่างๆในองค์กร (Digital Signage) และสื่อใหม่ ได้แก่ อีเมล Thips และ อินทราเน็ต 

(Intranet) เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาและสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ จึง

ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสื่อภายในองค์กร ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อใหม่นี ให้มากขึ น ซึ่ง

จัดเป็นสื่อ ที่พนักงานในองค์กรมีการเปิดรับสูง และเป็นช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงพนักงานได้อย่าง

กว้างขวางและทั่วถึง อีกทั งยังเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน เพ่ือให้ข่าวสารน่าสนใจอยู่

ตลอด และเกดิการติดตามของผู้รับสาร Thips  อาจสร้างรูปแบบเนื อหาของสาร (Content) ที่น่า

ดึงดูดความสนใจ และสร้างความแปลกใหม่มากขึ นอย่างสม่้าเสมอ เพ่ือเพ่ิมอัตราการเปิดรับผ่านสื่อ

ประเภทนี ให้มากขึ น ซึ่งจะท้าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ไปได้มาก และเกิด

ประสิทธิผลสูงในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจ้านวนมากพร้อมกันใน 

 ด้านการประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ 

             1. เนื่องจากวารสารฅนไทยน ้าทิพย์ ได้รับการประเมินว่าเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพดี  

ควรเพ่ิมอัตราการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทนี ให้มากขึ น โดยอาจออกวารสารเป็นรายเดือน  

ให้พนักงานได้ติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยเป็นข้อมูลที่ทันสมัยไม่ล่าช้า

เกินไป จากแต่เดิมอาจจะออก 3 เดือนครั ง ซึ่งข้อมูลอาจไม่ทันสถานการณ์และล้าสมัย  
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  2. ส้าหรับในภาพรวม ประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) อยู่ในระดับที่ดี  

ผู้ศึกษาจึงอยากให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาถึงความส้าเร็จในการออกแบบการสื่อสาร (Thips) และน้า

ผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อ โดยพิจารณาถึงสื่อที่มีประสิทธิภาพสูง มีการเปิดรับและเข้าถึงสูง 

เช่น สติ๊กเกอร์ที่ติดในลิฟท์หรือในอาคาร นอกจากนี การประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ ก็มีความสัมพันธ์

กับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรไทยน ้าทิพย์สู่วิสัยทัศน์ 2020 จึงอยากให้มีการ

ประเมินประสิทธิภาพสื่ออย่างสม่้าเสมอและต่อเนื่อง ทุกครั งที่มีประชาสัมพันธ์ เพ่ือวัดผลการ

ด้าเนินงานประชาสัมพันธ์ที่ได้กระท้าลงไป เพ่ือหาข้อบกพร่องเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในการด้าเนินการ

ประชาสัมพันธ์ครั งต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั งต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพ

ของสื่อประชาสัมพันธ์แต่ละประเภท ลักษณะการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

ในองค์กร และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสื่อ (Media) และสาร (Message) จากผู้รับสารในองค์กร

อย่างไร เพ่ือน้ามาประเมินความเหมาะสมในการเลือกใช้และออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในองค์กร 

หรืออาจสอบถามถึงความต้องการสื่อรูปแบบใหม่ๆจากคนในองค์กร เพ่ือตอบสนองการสื่อสารได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 2. เนื่องจากทีมเดินสายประชาสัมพันธ์ หรือสื่อกิจกรรมพิเศษ ในการศึกษาครั งนี  อาจไม่

เหมาะสมในการน้ามาประเมินร่วมกับสื่อประเภทอ่ืน เพราะส่วนใหญ่ ทีมงานจากส้านักงานใหญ่จะ

เดินสายประชาสัมพันธ์ตามสาขาต่างจังหวัด และการศึกษาครั งนี ขอบเขตการวิจัยเจาะเฉพาะกลุ่ม

พนักงานในเขตกรุงเทพฯเท่านั น จึงอาจท้าให้ผลการประเมินต่้ากว่าความเป็นจริงได้ 

 3. เนื่องจากไทยน ้าทิพย์เป็นองค์กรค่อนข้างใหญ่ ที่มีลักษณะทางประชากรที่มีความ

แตกต่างหลากลาย จึงอยากเสนอให้ศึกษาความเป็นไปได้ของออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่มี

ลักษณะเฉพาะตามภูมิศาสตร์ที่ตั ง ส่วนหนึ่งอาจเป็นสื่อที่เป็นรูปแบบเดียวกันทุกโรงงาน/สาขา แต่เพิ่ม

การออกแบบสื่อในรูปแบบเฉพาะแต่ละสาขาหรือโรงงาน ตามพื นที่ตั ง เช่น ไทยน ้าทิพย์โซนภาคเหนือ 
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ทีมออกแบบสื่อสารภายในองค์กร อาจใช้พรีเซนต์เตอร์ หรือตัวแทนการสื่อสารที่เป็นพนักงานจาก

สาขาเชียงใหม่ เพ่ือสื่อสารในภาษาเหนือ ในรูปแบบที่ชาวเหนือสนใจในขณะนั น และน้าไปใช้สื่อสาร

ประชาสัมพันธ์กับพนักงานในสาขาเชียงใหม่ และที่โรงงานไทยน ้าทิพย์ล้าปาง เพ่ือให้เกิดการสื่อสาร 

การบอกต่อ การมีส่วนร่วม และการสื่อสารอย่างเข้าถึงเข้าถึงอย่างแท้จริง เป็นต้น 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณตั งแต่ครอบครัวคุณพ่อ คุณแม่ ที่คอยส่งเสริมและเป็น

ก้าลังใจหลักในการศึกษามาโดยตลอด  ขอบพระคุณอาจารย์และวิทยากรณ์ที่ได้สอนใน MCM  

ทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้ แนวคิด และเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆมากมาย ขอบคุณเพ่ือนร่วมรุ่น MCM 13  

ที่น่ารักทุกคน ส้าหรับความช่วยเหลือ ความห่วงใย และมิตรภาพที่ดีที่มีให้กัน เพ่ือนๆ พ่ีๆ ที่ท้างาน

โดยเฉพาะโบ และน้องๆ ที่ช่วยเหลืออย่างมากส้าหรับข้อมูลสนับสนุนการศึกษาวิจัยในครั งนี  ซึ่งคง

ส้าเร็จลงไม่ได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ Thips ภายใน

องค์กร ที่ได้รวบรวมมาให้มากมายหลากหลายไฟล์ เพ่ือน้ามาใช้ในการศึกษาอย่างแท้จริง และต้อง

ขอขอบคุณ คุณธงชัย ศิริธร ผู้อ้านวยการกิจกรรมสังคมและสื่อสารองค์กร ของบริษัท ไทยน ้าทิพย์ 

จ้ากัด ที่ ได้ให้โอกาสสัมภาษณ์ และพูดคุยเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของโครงการ Thips ถึงที่มาและ

รายละเอียดเกี่ยวข้องกับการโครงการ เพ่ือให้ผู้ศึกษาวิจัยได้เข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับการท้าการ

สื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวมากขึ น รู้จักบุคคลากรส่วนต่างๆภายในองค์กร และ

แผนการด้าเนินงานของโครงการในภาพรวม เพ่ือมองเห็นรูปแบบและจุดประสงค์การสื่อสารภายใน

องค์กรมากยิ่งขึ น รวมถึงได้รับทราบวิสัยทัศน์ของระดับผู้บริหาร เพ่ือเป็นประโยชน์กับตัวผู้วิจัยเอง  

ในฐานะบุคคลากรคนหนึ่งในองค์กร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร 

นอกจากนี  ยังเป็นการเปิดวิสัยทัศน์สู่หน่วยงานอื่น นอกจากหน่วยงานธุรกิจโมเดิร์นเทรด เพื่อทราบถึง

การด้าเนินงานขององค์กร ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคมอ่ืนๆ

มากยิ่งขึ น ซึ่งทางผู้วิจัยถือว่า เป็นโอกาสที่ส้าคัญในการเรียนรู้งานของหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องใน

องค์กร ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ Thips ภายในองค์กร ไม่มากก็น้อย เนื่องจากเป็นการสื่อสาร
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รายละเอียดที่เป็นประโยชน์อย่างมากส้าหรับทุกคนในองค์กร เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

เครื่องมือที่จะใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือไปสู่วิสัยทัศน์ 2020 ที่องค์กรได้วางไว้  

 สุดท้ายนี ผู้ศึกษาวิจัย ต้องกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ปัทมา สุวรรณภักดี  

ที่กรุณารับเป็นที่ปรึกษางานวิจัยให้ และได้เป็นแรงพลักดันส้าคัญในการเร่งท้างานวิจัยเล่มนี ให้ส้าเร็จ

ให้ได้  ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์  แอนนา จุมพลเสถียร ที่กรุณาให้ค้าแนะน้าและเป็น

ประธานสอบงานวิจัยส่วนบุคคลในครั งนี  และอาจารย์ ดร. พีรยุทธ โอรพันธ์ ที่กรุณาเป็นกรรมการ

สอบร่วมงานวิจัยครั งนี อีกด้วย     

     

รายการอ้างอิง 
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