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การเปิดรับส่ือ ความคาดหวงัและความพงึพอใจต่อส่ือประชาสัมพนัธ์ภายในองค์กร 
ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
นางสาวปัทมาพร ส้มไทย และ รศ.วงหทัย ตันชีวะวงศ์ 

สาขาวชิาการจัดการส่ือสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

บทคัดย่อ 
การวิจัย เ ร่ือง  “การเ ปิดรับ ส่ือ ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อ ส่ือ

ประชาสัมพนัธ์ภายในองค์กรของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ” มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา การเปิดรับส่ือ ความคาดหวงั ความพึงพอใจ ท่ีมีต่อการส่ือสารภายในองคก์ร 
ตลอดจนความสัมพนัธ์ของระหวา่งความคาดหวงัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ และความพึงพอใจจาก
การเปิดรับส่ือภายในองคก์ร 
  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจยัเชิง

ส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยให้กลุ่มตวัอย่างเป็นผูต้อบ

แบบสอบถามเอง (Self-Administered Questionnaire) กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาคือ บุคลากรคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน  230 คน ส าหรับการข้อมูลทางสถิติ ใช้การ

วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย

เลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) ส าหรับสถิติเชิงอนุมาณท่ีใช้

ในการทดสอบสมมติฐานการวิจยั คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

โดยใช้ F-test และใช้การวิเคราะห์เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) โดยใชค้่าสถิติ t เพื่อวเิคราะห์ความสัมพนัธ์  

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง จ านวน 161  คน  คิดเป็นร้อยละ  70  

และเป็นเพศชาย จ านวน  69  คน คิดเป็นร้อยละ  30    โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ 31-40 ปี จ  านวน 

162 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8  โดยเป็นเป็นบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 120   คน คิดเป็นร้อยละ  

52.5  บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ จ านวน 110  คิดเป็นร้อยละ  47.8 และมีอายงุาน 1-5 ปี จ  านวน 

84 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 โดยกลุ่มตวัอย่างมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์
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ภายในองค์กรประเภทป้ายประกาศ/บอร์ดประชาสัมพนัธ์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.66  ส่วนส่ือ

ประชาสัมพนัธ์ภายในองคก์รประเภทจดหมายข่าวแพทยโ์ดมมีการเปิดรับนอ้ยท่ีสุดคิดเป็นคิดเป็น

ร้อยละ 2.59  

กลุ่มตวัอย่างมีความคาดหวงัจากการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ภายในองค์กรใน

ระดับมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 โดยมีความคาดหวงัด้านการได้รับขอ้มูลข่าวสารมากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 ความคาดหวงัดา้นปฏิสัมพนัธ์กบัสังคม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82  และมีความ

คาดหวงัดา้นการสร้างอตัลกัษณ์ใหแ้ก่บุคคล โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70  ดา้นความพึงพอใจท่ีไดรั้บ

ข่าวสารจากการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ภายในองค์กร กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจระดบัมาก  

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68   โดยกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารมากท่ีสุด  

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 ความพึงพอใจดา้นปฏิสัมพนัธ์กบัสังคม กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจระดบั

มาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64  ความพึงพอใจดา้นการสร้างความมีอตัลกัษณ์ให้แก่บุคคล กลุ่มตวัอยา่งมี

ความพึงพอใจระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากส่ือ

ประชาสัมพนัธ์ภายในองค์กรมีความสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัจากการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์

ภายในองคก์ร ทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ดา้นปฎิสัมพนัธ์กบัสังคม และ ดา้นการ

สร้างความมีอตัลกัษณ์ให้แก่บุคคล  ทั้ งน้ียงัพบว่าการพฤติกรรมการเปิดรับสารผ่านส่ือภายใน

องคก์รมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อส่ือภายในองคก์รในทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการไดรั้บขอ้มูล

ข่าวสาร ดา้นปฎิสัมพนัธ์กบัสังคม ดา้นการสร้างความมีอตัลกัษณ์ใหแ้ก่บุคคล 
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Abstract 

The research “Media Exposure, Expectation and Gratifications for Media relations 

in personnel organization at Faculty of Medicine Thammasat University” The purpose of this 

research was to study media exposure, expectation, satisfaction for media relations in organization. 

The relations expectation media exposure and allowance to the frequency, reason, and benefit of 

media exposure in organization.  

This study was a Quantitative Research. This was a survey research. Questionnaire 

was used for data analysis. The instruments used were Self-Administered Questionnaire. The 

sample was selected from 230 personnel who work at Thammasat University. Analysis of statistic 

data was done in a descriptive manner. Frequencies, percentage, mean, and standard deviation were 

also calculated. One-Way ANOVA were used for inferential statistics. F-test and Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient were used for data analysis. T- test was employed for data analysis.  

The result revealed that the personnel 161 women (70%) and the personnel 69 

men (30%) The largest group of 162 personnel was 31- 40 years (54.8). The personnel 120 

academic matte (52.5) The personnel 110 academic support (47.8) The personnel 84 academic 

support (36.5) have 1-5 year working experience. The participants were allowance to the 

advertising board of media exposure in organization (3.66).  The personnel were interested in 

Newsletter Dome at least (2.59).  

The sample group expects that information from media exposure in organization 

were 3.85 percent, sample group expects that notifications most 4.04, expects social interaction 

3.82. The social interaction and personal identity were 3.70 percent. The sample very satisfaction 

in media exposure 3.68 The most allowance media 3.80,  social interaction 3.64, and personal 

identity 3.61 percent. 
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The result revealed that the by media advertising exposure in organization related 

with expectation in media advertising exposure in organization. The story suggested that social 

interaction and personal identity were related with media advertising exposure at Faculty of 

Medicine Thammasat University. The discussion found that the behavior personnel of media 

exposure were related with all satisfactions in organization information, social interaction, and 

personal identity. 

 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัเร่ืองของการส่ือสารประชาสัมพนัธ์เป็นเร่ืองท่ีทุกองค์กรให้ความส าคญั

เป็นอย่างยิ่งเพราะการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ท่ีดีจะเป็นจะส่งผลให้บุคคลากรในองคก์รมีความรัก

ใคร่กลมเกลียว สมคัรสมานสามคัคี การมีความสัมพนัธ์ภายในองคก์รท่ีดี ก่อใหเ้กิดความร่วมมือซ่ึง

กนัและกนัท าให้งานขององค์กรด าเนินไปด้วยดีและประสบความส าเร็จบรรลุวตัถุประสงค์ตาม

เป้าหมาย และแผนงานท่ีได้ว่างเอาไว ้  นอกจากการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรแล้ว การ

ประชาสัมพนัธ์ภายนอกองคก์รยงัช่วยสร้างความน่าเช่ือถือ ศรัทธา  ความเขา้ใจอนัดีระหวา่งองคก์ร

กบัหน่วยงานภายนอกองค์กร  และกลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีความสัมพนัธ์ท่ีดีจะเกิดข้ึนได้

ตอ้งอาศยัการติดต่อส่ือสารเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัเพื่อน าพาขอ้มูลไปยงักลุ่มเป้าหมายด้วยความ

รวดเร็วและแม่นย  า ดงันั้น การประชาสัมพนัธ์จึงมีบทบาทและมีความส าคญัต่อทุกองคก์ร ซ่ึงการ

ประชาสัมพนัธ์มีบทบาทหนา้ท่ีของการด าเนินงานท่ีแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะขององคก์รนั้น 

ๆ  

การส่ือสารประชาสัมพนัธ์จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัอย่างหน่ึง โดยมีความเก่ียวขอ้งต่อ

พฤติกรรมของมนุษย์ อะไรก็ตามท่ีมีการชักน าข่าวสารไปสู่ผูรั้บได้นั่นก็ถือว่าเป็นการส่ือสาร

ประชาสัมพนัธ์ ดงันั้นการส่ือสารประชาสัมพนัธ์จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีเป็นส่ิงจ าเป็นและมีบทบาทมี

ความส าคญัส าหรับองคก์ร หากองคก์รใดขาดการด าเนินงานดา้นการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ก็จะไม่

สามารถจะคงอยูไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะการส่ือสารประชาสัมพนัธ์นั้นไดอ้ธิบายหรือส่งเสริม
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นโยบายขององค์กร และเป็นการป้องกนัการเขา้ใจผิดตลอดจนลดสาเหตุของการขดัแยง้ต่าง ๆ 

ดงันั้นองคก์รจึงตอ้งให้ความส าคญัในเร่ืองของการส่ือสารประชาสัมพนัธ์เพราะถา้องค์กรมีระบบ

การส่ือสารประชาสัมพนัธ์ท่ีไม่ดีจะส่งผลกระทบท าให้องค์กรขาดความเช่ือมัน่ ขาดความศรัทธา 

ส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีพันธกิจผลิตบัณฑิตแพทย์ 

วทิยาศาสตร์การแพทย ์และแพทยแ์ผนไทยประยกุตท่ี์มีคุณภาพ และคุณธรรม ผลิตงานวจิยัทางการ

แพทยร์ะดบัสากล และสร้างองคค์วามรู้ใหม่ดา้นการแพทย ์วิทยาศาสตร์การแพทย ์และการแพทย์

แผนไทย รวมทั้งให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ

การแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์เป็นตน้ 

ปัจจุบนัคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีบุคลากร แบ่งเป็นบุคลากร
สายวชิาการ (อาจารยแ์พทย)์ สายสนบัสนุนวชิาการ (เจา้หนา้ท่ี) โครงสร้างของคณะแพทยศาสตร์ มี
งานประชาสัมพนัธ์ท าหน้าท่ีในการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร พนัธกิจของคณะ
แพทยศาสตร์ให้กบัหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ ซ่ึงมีทั้งภาครัฐ เอกชน  องคก์รเครือข่าย
รวมทั้งกลุ่มเป้าหมาย โดยผา่นการส่ือสารภายในองคก์รของฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ไดแ้ก่  

(1) E-office   
(2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  
(3) Face book (https://www.facebook.com/webmedtufanpage/)  
(4) Website (www.med.tu.ac.th)  
(5) ป้ายประกาศ/บอร์ดประชาสัมพนัธ์  
(6) จดหมายข่าวแพทยโ์ดม  
แต่ทั้งน้ียงัมีข้อจ ากัดท่ีไม่สามารถเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ในเชิงลึกให้กบั

หน่วยงานในสังกดัไดอ้ยา่งทัว่ถึง ดงันั้นมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีแผนงานการส่ือสารถึงกลุ่มเป้าหมาย 

พร้อมทั้งงบประมาณสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง 

ส่วนหน่ึงท่ีท าให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพก็ คือการส่ือสารท่ีมี

ประสิทธิภาพทั้งภายในหน่วยงานและระหวา่งหน่วยงาน การติดต่อส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพนั้น

เป็นเร่ืองท่ีท าไดย้าก เน่ืองจากหน้าท่ีรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานท่ีมีความแตกต่างกนัรวมทั้ง
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ภาระงานในแต่ละบุคคลมีจ านวนมาก จึง เ ป็น เหตุให้ บุคลากรของคณะแพทยศาสต ร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ค่อยสนใจรับทราบข้อมูลข่าวสาร และการติดต่อส่ือสารมี

ประสิทธิภาพนอ้ยลงรวมทั้งไม่ไดส้นใจในการส่ือสารท่ีดีพอ ดงันั้นผูศึ้กษาไดเ้ล็งเห็นความส าคญั

ของการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพซ่ึงสามารถท าให้เกิดการด า เนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ไดน้ั้น ผูศึ้กษาจึงไดด้ าเนินการศึกษา

เพื่อให้เขา้ถึงสาเหตุของปัญหา และหาแนวทางในการพฒันาปรับปรุงระบบการประชาสัมพนัธ์

ภายในองค์กรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดย

มุ่งเนน้ไปท่ีผูป้ระสานงานการประชาสัมพนัธ์ และช่องทางในการติดต่อส่ือสารเพื่อใหบุ้คลากรของ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ รับรู้และเขา้ใจสาระของข้อมูลท่ีเป็นจริงได้อย่าง

ถูกตอ้งครบถว้นทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนัมากท่ีสุด   

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรกบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ภายใน

องคก์รของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ภายในองคก์ร ของบุคลากร

คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ภายใน

องคก์รกบัความคาดหวงัจากส่ือประชาสัมพนัธ์ภายในองคก์ร 

4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์กับ

ความพึงพอใจต่อส่ือประชาสัมพนัธ์ภายในองคก์ร  

การศึกษาเร่ือง “การเปิดรับส่ือ ความคาดหวงั และความพึงพอใจต่อส่ือภายใน

องคก์รของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการ

วจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดย

ใหก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 230  คน เป็นผูต้อบแบบสอบถามเอง (Self-Administered Questionnaire) ซ่ึง

มุ่งศึกษาเฉพาะบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ โดยมีการเก็บขอ้มูลในเดือนพฤษภาคม –  มิถุนายน พ.ศ. 
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2559 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใชใ้น

การอธิบาย ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ การเปิดรับ ความคาดหวงั ความพึงพอใจต่อส่ือภายใน

องคก์ร และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใชท้ดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรใน

สมมติฐานต่างๆ 

 

ผลการวจัิยและอภิปราย 

จากกลุ่มตวัอยา่งสามารถแบ่งไดเ้ป็นเพศหญิง ร้อยละ 70  และเพศชาย ร้อยละ 30 

โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 54.8 เป็นบุคลากรสายวิชาการ ร้อยละ 

52.5  สายสนบัสนุนวชิาการ ร้อยละ 47.8 และมีอายงุานไม่เกิน 1-5 ปี  ร้อยละ 36.5 

ด้านการเปิดรับข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ภายในองค์กรของบุคลากรคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการเปิดรับข่าวสารจากส่ือ

ประชาสัมพนัธ์ภายในองคก์ร อนัดบัแรกคือ ป้ายประกาศ/บอร์ดประชาสัมพนัธ์ ร้อยละ 3.66  

ด้านความคาดหวงัในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ภายใน

องค์กรของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความ

คาดหวงัในการเปิดรับข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ภายในองคก์รระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ีย 3.85 

โดยมีความคาดหวงัดา้นการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04  ดา้นปฏิสัมพนัธ์กบั

สังคม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82  ดา้นการสร้างอตัลกัษณ์ใหแ้ก่บุคคล ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 

ด้านความพึงพอใจในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ภายใน

องคก์รของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึง

พอใจจากการเปิดรับข่าวสารผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์ภายในองค์กรในระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.68 โดยมีความพึงพอใจดา้นการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารมากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 

ดา้นปฏิสัมพนัธ์กบัสังคม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64  และดา้นการสร้างความมีอตัลกัษณ์ให้แก่บุคคล 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61   
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ในส่วนการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกบัความ
คาดหวงัจากการเปิดรับข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ภายในองคก์รดา้นการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 
ดา้นปฎิสัมพนัธ์กบัสังคมและดา้นการสร้างความมีอตัลกัษณ์ใหแ้ก่บุคคลมีความสัมพนัธ์กนัทุกดา้น 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความตอ้งการและความคาดหวงัจากส่ือของ กาญจนา 
แกว้เทพ (2553: 293) กล่าวคือ แรงจูงใจในการเลือกใชส่ื้อนั้นเกิดมาจากการคาดการณ์ไวล่้วงหน้า
ก่อนแลว้ว่า ส่ือแต่ละประเภทจะให้รางวลัหรือผลทางบวกแก่ผูรั้บสารในลกัษณะใดบา้ง ซ่ึงเป็น
พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนโดยตั้งใจ โดยเป็นพฤติกรรมท่ีผูรั้บสารแสวงหาเพื่อท่ีจะไดม้าซ่ึงผลประโยชน์ท่ี
ผูรั้บสารตอ้งการเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตามท่ีคาดหวงัไว ้ 

ด้านการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกบัความพึง

พอใจต่อส่ือภายในองคก์รพบวา่ พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อ

ส่ือประชาสัมพนัธ์ภายในองค์กร โดยความพึงพอใจในทุกด้านมีความสัมพนัธ์ทางบวก ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีเก่ียวกบัการใชแ้ละความพึงพอใจของ แม็คคอมส์และเบคเกอร์ (Macombs and 

Becker,1979) ท่ีอธิบายว่า ความพึงพอใจความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกภายในจิตใจของบุคคลท่ี

สามารถสังเกตไดจ้ากความตอ้งการหรือเหตุผลในการใชส่ื้อของบุคคลนั้น โดยการใชส่ื้อตามความ

พอใจและความตอ้งการของบุคคลนั้น ก็เพื่อตอบสนองความตอ้งการ 6 ประการ คือ เพื่อตอ้งการรู้

เหตุการณ์ (Surveillance) เพื่อความต้องการค าแนะน า หรือช่วยในการตัดสินใจ (Guidance or 

Becision) เพื่อต้องการเอาไปใช้ในการพูดคุยหรือ สนทนา (Anticipated Communicationor 

Discussion) เพื่อความตอ้งการต่ืนเตน้ หรือ การมีส่วนร่วม (Excitement or Participating) เพื่อเสริม

ความคิดเห็น (Reinforcement) และตอ้งการผอ่นคลาย และความบนัเทิง (Relaxing & Entertainment)  

สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับส่ือส่ือประชาสัมพันธ์ภายของ

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีการเปิดรับส่ือจากจดหมายข่าวแพทยโ์ดม

น้อยท่ีสุด อาจเป็นเพราะบุคลากรไม่ไดรั้บจดหมายข่าว รวมถึง การจดัพิมพ์จดหมายข่าว “แพทย์

โดม” มีจ านวนไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของบุคลากร รวมถึงมีความถ่ีในการจดัพิมพน์อ้ยเกินไป 

จึงควรใหห้น่วยงานท่ีมีความรับผิดชอบในการประชาสัมพนัธ์หรือการส่ือสาร เพิ่มประสิทธิภาพใน

การในเพิ่มจ านวนพิมพ์และช่องทางการส่ือสารแบบออนไลน์ในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่างๆ 
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ภายในองคก์ร รวมถึง อาจมีการเพิ่มความถ่ีในการจดัพิมพเ์น้ือหา เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว และส่ือประเภทป้ายประกาศ / บอร์ดประชาสัมพนัธ์ เป็นส่ือท่ีมีการเปิดรับมากท่ีสุด ป้าย

ประกาศ / บอร์ดประชาสัมพนัธ์ ไดร้วบรวมขอ้มูลข่าวสารต่างๆไวม้าก แต่บางอนัไม่มีการอพัเดท

ขอ้มูลใหม่ๆควรมีการอพัเดทขอ้มูลใหม่ๆ หรือแจง้การเปล่ียนแปลงขอ้มูลต่างๆหากขอ้มูลดงักล่าว

มีการเปล่ียนแปลงหรือถูกยกเลิก ความพึงพอใจดา้นการได้รับขอ้มูลข่าวสาร ควรมีการน าเสนอ

ข่าวสารให้มีความน่าสนใจมากข้ึน มีความทนัสมยักบัยุคปัจจุบนั รวมถึงการใชภ้าษาท่ีง่ายต่อความ

เข้าใจต่อบุคลากรในทุกระดับ ความพึงพอใจด้านปฏิสัมพันธ์กับสังคมซ่ึงทางหน่วยงาน

ประชาสัมพนัธ์น าผลการวิจยัไปปรับปรุงเพื่อขอ้มูลข่าวสารให้น่าสนใจข่าวสารสดใหม่เพื่อให้

บุคลากรสามารถน าขอ้มูลต่างๆ ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง  

 

กติติกรรมประกาศ 

การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีจะส าเร็จลุล่วงมิได้หากไม่ได้รับความกรุณาและความ

เมตตาจากรองศาสตราจารย ์วงหทยั ตนัชีวะวงศ ์กรรมการและอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ท่ี

คอยแนะน าใหค้  าปรึกษา ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องจนท าใหก้ารคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์

และขอขอบพระคุณอาจารย ์ดร.โมไนยพล รณเวช กรรมการการคน้ควา้อิสระท่ีคอยให้ค  าปรึกษา

แนะน าและแกไ้ขเก่ียวกบัสถิติท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีพร้อมทั้งค  าแนะน าท่ีนอกเหนือจากงานวิจยั 

และรองศาสตราจารย ์แอนนา จุมพล    เสถียน ท่ีให้เกียรติเป็นประธานกรรมการสอบการคน้ควา้

อิสระ พร้อมทั้งใหค้  าแนะน า ค าช้ีแนะท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่แก่ขา้พเจา้ นอกจากน้ีผูศึ้กษาขอกราบ

ขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านในโครงการท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษา

เป็นอยา่งดี รวมถึงเจา้หนา้ท่ีคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนท่ีคอยอ านวยความสะดวกและ

ให้ความช่วยเหลือในทุกเร่ืองผูศึ้กษาขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีให้ความ

อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามดว้ยเต็มใจจนท าให้การคน้ควา้อิสระน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอบคุณเพื่อนๆ MCM 15 ส าหรับมิตรภาพดีๆ ท่ีมีให้กนั ขอบคุณคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ธรรมท่ีใหโ้อกาสทางการศึกษากบับุคลากร สุดทา้ยขอบกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีสนบัสนุน

และส่งเสริมใหไ้ดรั้บการศึกษาท่ีดีจนมีวนัน้ี  



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 10 
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