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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง ความคาดหวัง การเปิดรับ และความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์

ภายในของพนักงานโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ในรูปแบบการศึกษาเชิงส ารวจ 
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่ม
ตัวอย่างคือ พนักงานโรงพยาบาลฯระดับปฏิบัติการ สัญชาติไทย จ านวน 312 คนรวมทั้งการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative) ด้วยการสังเกตการณ์ในภาคสนาม(Field Observation)  มีการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติต่างๆ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในส่วนของสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยคือ Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเปิดรับสื่อผ่าน Bulletin Board มากที่สุด 
(ร้อยละ 38.5) และรองลงมาคือ Email ภายใน (ร้อยละ 33.3) โดยมีความคาดหวังในการเปิดรับสื่อ

ประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาลฯในระดับมาก (x̄= 4.12)อีกทั้งส่วนใหญ่พึงพอใจในการเปิดรับสื่อ

ประชาสัมพันธ์พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ในระดับมาก(x̄= 4.06) และ

ยังมีความตั้งใจที่จะเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาลฯในระดับมากที่สุด (x̄= 4.29)นอกจากนั้น
ยังพบว่า ความคาดหวังประโยชน์โดยรวมจาก Email ภายในมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความถี่ในการ
เปิดรับสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร และการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์จาก Email ภายใน
ยังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสาร ขณะเดียวกันพบว่า ความคาดหวัง
ประโยชน์โดยรวมจาก Bulletin Board ไม่มีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการเปิดรับ และการเปิดรับสื่อ
ประชาสัมพันธ์จาก Bulletin Board ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ ทั้งนี้แนวโน้มการเปิดรับสาร
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จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการเปิดรับสื่อ
ประชาสัมพันธ์ภายใน  

 
ค าส าคัญ: การเปิดรับ, ความคาดหวัง, ความพึงพอใจ, แนวโน้ม, บูเลตินบอร์ด, อีเมลภายใน 

 

Abstract 

This independent research aims to study expectation, media exposure and 
satisfaction on internal media of employee in Bumrungrad Hospital as well as to study 
the relationship between such expectation, media exposure and satisfaction. The study 
is a quantitative research with a survey approach, using the questionnaire to collect 
data. The samples consist of 312 Thai nationality operational staff in Bumrungrad 
Hospital. It is also a qualitative research involving field observation.  The data are 
analyzed using descriptive statistics including frequency, percentage, mean, and 
standard deviation, while inferential statistics is used to test the relationship between 
two variables in various hypotheses by way of Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient. 

The findings reveal that the samples highly use Bulletin Board (38.5%) and 
internal email (33.3%). They are expecting benefits from internal media at the high 

level (x̄ = 4.12), deriving the most satisfaction from it (x̄ = 4.06), and intending to use 

it further also at the highest level ( x̄  =  4. 29) . In addition, it is found that the 
expectations from internal email as a whole, regarding data and information, personal 
social interaction, identity enhancements, and entertainment, have positive relation 
with the frequency (times/week).  Internal email exposure also has positive relation 
with overall satisfaction. On the other hand, the expectations from Bulletin board have 
no relation with the frequency ( times/week)  as well as Bulletin board exposure also 
has no relation with overall satisfaction. For the overall satisfaction toward internal 
media has a positive relationship with the tendency to use it. 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรคือ การท าให้พนักงานรับรู้และเข้าใจในสิ่ง
เดียวกับที่สิ่งที่องค์กรต้องการจะสื่อสารออกมา เพ่ือท าให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้ในทิศทาง
เดียวกัน โดยจะต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิดรับสารของพนักงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการปฏิบัติงานภายในองค์กรที่มีจ านวนพนักงานที่มาก พนักงานมีลักษณะและประเภทของ
งานที่มีความแตกต่างกัน จะท าให้การเปิดรับสารของพนักงานมีความแตกต่างกันไปด้วย ทั้งนี้การ
สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรเพ่ือให้พนักงานเกิดการเลือกใช้ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์
ที่สอดคล้องกับความคาดหวังของการเปิดรับสารของพนักงาน ซึ่งถ้าพนักงานสามารถเปิดรับสารจาก
สื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่เหมาะสม จะส่งผลให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการเปิดรับสาร
ตลอดจนเกิดการเอาสารที่ได้เปิดรับนั้น น าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการท างาน  

โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์มีโครงสร้างที่ใหญ่และลึก ซึ่งมีหลายล าดับชั้นและท าให้ขั้นตอน
ในการสื่อสาร การด าเนินงานมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นพนักงานในระดับปฏิบัติการอาจ
เจอปัญหาในการรับรู้และเข้าใจในสารเดียวกัน ดังนั้นการสร้างและเลือกสื่อประชาสัมพันธ์ในการ
ถ่ายทอดให้กับพนักงานนั้นยิ่งทวีความส าคัญ เพราะจะท าให้พนักงานสามารถรับสารและเข้าใจอย่าง
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ภายใต้บริบทของสารเดียวกัน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งส าหรับฝ่าย
บริหารในการที่จะเสริมสร้างความเข้าใจและท าให้พนักงานในทุกภาคส่วนเกิดการรับรู้ ความเข้าใจใน
สารที่ทางโรงพยาบาลฯได้ท าการสื่อสารออกมาซึ่งรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ที่ทางโรงพยาบาล
บ ารุ งราษฎร์ เลือกใช้  อาทิ เช่น  Bulletin board จดหมายอิเล็คทรอนิคส์  (E- Mail) บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ภายในแผนก และวารสาร Together อีกทั้งความคาดหวังของพนักงานนั้นจะสามารถ
สอดคล้องไปยังความพึงพอใจของพนักงานในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยในระยะเวลา
ที่ผ่านมา ทางผู้บริหารได้รับกระแสตอบรับจากพนักงานว่า ช่องทางในการสื่อสารที่จะท าให้ผู้บริหาร 
ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานมีความใกล้ชิดกัน ยังไม่พอเพียง ดังนั้นในช่วงรอบปีที่ผ่านมาทาง
โรงพยาบาลได้ท าการเพ่ิมเติมและปรับปรุงช่องทางการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น เพราะทางผู้บริหารมีความเชื่อมั่นว่า ถ้าผู้บริหารและพนักงานมีความใกล้ชิด การเข้าถึงกันที่
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มากขึ้น จะท าให้พนักงานรู้สึกว่ามีตัวตนในองค์กร และพร้อมทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการท างาน 
ดังภายใต้แนวความคิดใหม่ของของโรงพยาบาลที่เรียกว่า Together 

ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “ความคาดหวัง การเปิดรับ และความพึงพอใจ
ที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของพนักงานโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์” โดยจะท าการศึกษาในเรื่อง
ของ ความคาดหวังประโยชน์ การเปิดรับข่าวสาร และความพึงพอใจในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์
ภายในองค์กร เพ่ือจะได้ทราบความคิดเห็นและความต้องการของพนักงานในฐานะผู้รับสาร โดยจาก
การศึกษาในครั้งนี้จะน ามาเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารของโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ในการเพ่ิมเติมช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์หรือปรับปรุงช่องทางเดิมที่มีอยู่ เพ่ือให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการ
เปิดรับสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์เพ่ิมขึ้นและได้ใช้ประโยชน์จาก
การเปิดรับสาร 

 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาความคาดหวังต่อประโยชน์ การเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจในการ
เปิดรับข่าวสารและแนวโน้มพฤติกรรมการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของพนักงาน 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังประโยชน์กับการเปิดรับข่าวสารจากสื่อ
ประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับความพึงพอใจในการเปิดรับ
ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสารกับแนวโน้ม
พฤติกรรมการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของพนักงาน 

 

สมมติฐานการวิจัย  

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.ความคาดหวังต่อประโยชน์โดยรวมของพนักงานในโรงพยาบาล
บ ารุงราษฎร์มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2. การเปิดรับข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาล
บ ารุงราษฎร์มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสารของพนักงาน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.ความพึงพอใจโดยรวมในการเปิดรับข่าวสารของพนักงานใน
โรงพยาบาลฯมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการเปิดรับสาร 
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วิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “ความคาดหวัง การเปิดรับ และความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์
ภายในของพนักงานโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ซึ่งใช้รูปแบบการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส ารวจแบบเก็บข้อมูลครั้งเดียว (Cross-
sectional study) และให้ผู้ตอบเป็นผู้กรอกแบบสอบถามเอง (Self-Administered) จ านวน 312 คน 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสังเกตการณ์และการมีส่วนร่วมของผู้วิจัย
ในการสังเกตพฤติกรรมการเปิดรับสารร่วมกับการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถาม
ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
1.1 เพศ 
1.2 อายุการท างาน 
1.3 ระดับการศึกษา 
1.4 ประเภทงาน 

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 
2.1 ท่านติดตามข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์

จากสื่อใด 
2.2 สื่อประชาสัมพันธ์ที่เปิดรับมากที่สุด, ความถี่ท่ีเปิดรับต่อสัปดาห์ 

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับความคาดหวังจากการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ ในด้าน
ต่างๆดังนี้ 

3.1 ด้านข้อมูลข่าวสาร 
3.2ด้านการปฏิสัมพันธ์กับสังคม 
3.3 ด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ส่วนบุคคล 
3.4 ด้านความบันเทิง 

ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจจากการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ ในด้าน
ต่างๆดังนี้ 

4.1 ด้านข้อมูลข่าวสาร 
4.2ด้านการปฏิสัมพันธ์กับสังคม 
4.3 ด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ส่วนบุคคล 
4.4 ด้านความบันเทิง 
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ส่วนที่ 5 ค าถามเกี่ยวกับแนวโน้มการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ ์
5.1 ความตั้งใจในการเปิดรับสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ในอนาคต 
5.2 ความตั้งใจที่จะแนะน าให้บุคคลอื่นเปิดรับสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ 

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ 

โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบผสม (Mixed-Method Sampling) โดยการเลือก
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ(Stratified Sampling) การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 
การเลือกตัวอย่างสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) และการเลือกตัวอย่างแบบตรงตาม
ชนิด (Typical Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ของร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ส าหรับสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยประกอบด้วย สถิติ
สั มป ร ะสิ ท ธิ์ ส หสั ม พัน ธ์ แบบ เ พี ย ร์ สั น  t-test (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient)  

ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
(Reliability) ของแบบสอบถามก่อนที่จะน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริง ดังต่อไปนี้ 

1. การทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยได้ท าการร่างแบบสอบถามที่จะใช้ใน
การเก็บช้อมูล โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการวิทยานิพนธ์ เป็นผู้ให้
ค าแนะน าและพิจารณาทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) รวมไปถึงความชัดเจน
ของข้อค าถาม เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขให้แบบสอบถามมีความครอบคลุมประเด็นของการวิจัย ก่อนที่
จะน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

2. การทดสอบหาความน่าเชื่อถือได้(Reliability) ผู้วิจัยจะน าร่างแบบสอบถามที่ได้ที่
ผ่านการแก้ไขแฃ้งไปท าการทดสอบเบื้องต้น (Pretest) กับผู้ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 40 ชุด เพ่ือท าการตรวจสอบว่าชุดค าถามในแต่ละข้อสามารถสื่อความหมายได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยหรือไม่ โดยใช้เทคนิคการวัดความสอดคล้องภายในชุดเดียวกัน ( Internal 
Consistency Method)  ด้ ว ยการหาค่ าสั มประสิทธิ์ อั ลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) หากผลการทดสอบหาค่าความน่าเชื่อถือได้ มีค่ามากกว่า 0.70 ขึ้นไป(สุชาต ประสิทธิ์รัฐ
สินธุ์, 2550, น. 284) กล่าวได้ว่ามีความเชื่อถือค่อนข้างสูง ซึ่งผลการทดสอบความน่าเชื่อถือได้ของ
แบบสอบถามที่น ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีค่า Cronbach’s Alpha ดังนี้ 

ความคาดหวังจากการเปิดรับสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรมีค่าความเชื่อมั่น
อัลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ .835 โดยในแต่ละด้านมีค่าความเชื่อมั่น
อัลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ดังนี้ 
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- ความคาดหวังด้านข้อมูลข่าวสาร เท่ากับ .768 
- ความคาดหวังด้านปฏิสัมพันธ์กับสังคม เท่ากับ .807 
- ความคาดหวังด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ส่วนบุคคล เท่ากับ .846 
- ความคาดหวังด้านความบันเทิงเท่ากับ .926 
ความพึงพอใจจากการเปิดรับสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร มีค่าความเชื่อมั่น

อัลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ  .755 โดยในแต่ละด้านมีค่าความเชื่อมั่น
อัลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ดังนี้ 

- ความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสาร เท่ากับ .764 
- ความพึงพอใจด้านปฏิสัมพันธ์กับสังคม เท่ากับ .800 
- ความพึงพอใจด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ส่วนบุคคล เท่ากับ .820 
- ความพึงพอใจด้านความบันเทิง เท่ากับ .871 
แนวโน้มการเปิดรับสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร มีค่าความเชื่อมั่นอัลฟาครอ

นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ  .909  

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

จากการศึกษาเรื่ องความคาดหวั ง การเปิดรับ และความพึงพอใจ ที่มี ต่ อสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ภายในของพนักงานโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ส่วนที่1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ท าการวิจัยคือ พนักงานสัญชาติในใน

โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ านวน 312 คน พบว่า 
1.เพศ เพศหญิง จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 51.6 และเพศชาย จ านวน 151 คน 

คิดเป็นร้อยละ 48.4 
2.ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาในปริญญาตรี จ านวน 228 คน คิดเป็น

ร้อยละ 73.1 สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6 และจบการศึกษาต่ ากว่าปริญญา
ตรี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 

3.อายุงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุงาน 1-5 ปี จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 
อายุงาน มากกว่า 5-10 ปี จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 อายุงานน้อยกว่า 1 ปี จ านวน 49 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.7 และอายุงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1 
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4. ประเภทงาน กลุ่มตัวอย่างที่ท างาน Front office จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.2 และ กลุ่มตัวอย่างท่ีท างาน Back office จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8  

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาลฯ 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับสื่อ Bulletin board มากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 38.5  รองลงมา คือ Emailภายใน ร้อยละ 33.3 บอร์ดประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 27.2 และ 
วารสารTogether Update ร้อยละ 1.0 โดยกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อจากบอร์ด
ประชาสัมพันธ์จาก Bulletin boardและ Email ภายใน ความถ่ี ประมาณ 4 ครั้งต่อสัปดาห์  

เมื่อจัดอันดับสื่อประชาสัมพันธ์ที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับมากท่ีสุดเป็นอันดับ 1 คือ Bulletin 
board คิดเป็นร้อยละ 38.5 สื่ออันดับที่ 2  คือ Emailภายใน ร้อยละ 33.3 ดังนั้นในการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 และสมมติฐานการวิจัยที่ 3 จึงเลือกใช้สื่ออันดับที่1 : 
Bulletin board และสื่ออันดับที่ 2 : Emailภายใน   

ส่วนที่ 3 ความคาดหวังในการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาลฯ 
จากการศึกษา พบว่า โดยรวมความคาดหวังในการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน

โรงพยาบาลฯของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 หมายถึงว่า พนักงานโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์มี
ความคาดหวังในการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ มาก โดยเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังด้านข้อมูล
ข่าวสารมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 รองลงมาคือ ด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ส่วนบุคคล 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ด้านปฏิสัมพันธ์กับสังคม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 และด้านความบันเทิง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.87 

ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจในการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาลฯ 
จากการศึกษาพบว่า โดยรวมความพึงพอใจในการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน

โรงพยาบาลฯของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 หมายถึงว่า พนักงานโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์มี
ความพึงพอใจในการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาลฯมาก โดยเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจด้าน “ข้อมูลข่าวสาร” มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 รองลงมาคือ “ด้านการเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ส่วนบุคคล” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ด้าน “ปฏิสัมพันธ์กับสังคม” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 
และ ด้าน “ความบันเทิง” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 

ส่วนที่ 5 แนวโน้มพฤติกรรมในการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาลฯ 
จากการศึกษา พบว่า โดยเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มความตั้งใจที่จะเปิดรับสื่อประชา

สัมพันธ์ภายในโรงพยาบาลฯในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 หมายความว่า พนักงาน
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์มีความตั้งใจที่จะเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาลฯมากที่สุด โดย
ประเด็น “ท่านมีความตั้งใจที่จะเปิดรับข้อมูลจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่อไปในอนาคต” มีค่าเฉลี่ยมาก
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ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และ ประเด็น “ท่านมีความตั้งใจที่จะแนะน าพนักงานท่านอ่ืนมาเปิดรับสื่อ
ประชาสัมพันธ์” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 โดยทั้งสองประเด็นหมายถึง พนักงานโรงพยาบาลบ ารุง
ราษฎร์มีความตั้งใจที่จะเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์มากที่สุด 

 
จากการศึกษาเรื่ องความคาดหวั ง การเปิดรับ และความพึงพอใจ ที่มี ต่ อสื่ อ

ประชาสัมพันธ์ภายในของพนักงานโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์โดยสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1ความคาดหวังต่อประโยชน์ของพนักงานในโรงพยาบาลบ ารุง

ราษฎร์มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 
สื่อที่มีการตอบรับมากท่ีสุด : Bulletin board 
จากผลการศึกษา พบว่า ความคาดหวังต่อประโยชน์โดยรวมในการเปิดรับสารจากสื่อ

ประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาลฯ ได้แก่ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านปฏิสัมพันธ์กับสังคม ด้านการเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ส่วนบุคคล และด้านความบันเทิง ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสารจากสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ความถี่ (ครั้งต่อสัปดาห์) จากสื่อท่ีมีการตอบรับมากที่สุด : Bulletin board 

โดยสามารถสรุปได้ว่า ถ้าพนักงานมีความคาดหวังต่อประโยชน์สูง จะไม่ได้มีการเปิดรับ
สารที่สูงตามไปด้วย เนื่องจากข้อจ ากัดในหน้าที่งานของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ยกตัวอย่าง
เช่น พนักงานมีความคาดหวังต่อประโยชน์สูง แต่ด้วยประเภทงานที่เป็น Front office ซึ่งต้องท างาน
ในการบริการผู้ป่วยอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งพนักงานกลุ่มนี้จะไม่มีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเอง ดังนั้นการ
ที่พนักงานจะท าการเปิดรับสารต้องใช้เวลาในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือเปิดเข้าไปใน Bulletin 
board ในบางครั้งพนักงานเข้า Bulletin board ไปแล้ว แต่ไม่สามารถหาข่าวสารที่พวกเขาอยากจะ
เปิดรับได้ เป็นต้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกวิทย์ จิตสันเที่ยะ (2555) ที่ศึกษาเรื่อง 
ความคาดหวังประโยชน์ ของผู้ใช้แอพพลิเคชั่น เกม โออิชิ เชค มี ทู เจแปนที่แบ่งเป็น 4 ด้ าน โดยทั้ง 
4 ด้าน ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับ แอพพลิเคชั่น เกม โออิชิ เชค มี ทู เจแปน 

สื่อที่มีการตอบรับมากท่ีสุดรองลงมา : Emailภายใน 
จากผลการศึกษา พบว่า ความคาดหวังต่อประโยชน์โดยรวมในการเปิดรับสารจากสื่อ

ประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาลฯ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสารจากสื่อประชาสัมพันธ์
ภายใน ความถี่ (ครั้งต่อสัปดาห์) จากสื่อที่มีการตอบรับมากที่สุดรองลงมา  : Emailภายใน โดยความ
คาดหวังโดยรวมเป็นความสัมพันธ์ทางบวก 

โดยมีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง (Expectancy 
Theory) กล่าวคือ ถ้าบุคคลมีความเชื่อมั่นในเป้าหมาย บุคคลจะมีแรงผลัก หรือแรงจูงใจส าคัญที่จะ
น าไปสู่การเลือกรับสารในรูปแบบต่างๆที่แตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายเดียวกัน คือผลลัพธ์ที่ต้องการ 
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โดยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาวิตรี สีดอกบวบ (2547) ที่การศึกษาเรื่อง “ความคาดหวัง 
และความพึงพอใจของผู้ช่วยผู้จัดการเขตที่มีต่อการสื่อสารภายในสายปฏิบัติการของบริษัท ซี.พี. 
เซเว่นอีเลฟเว่น จ ากัด มหาชน” พบว่า ความคาดหวังต่อการสื่อสารในสายปฏิบัติการมีความสัมพันธ์
ในทางบวกกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารในสายปฏิบัติการ ซึ่งกล่าวได้ว่า ความคาดหวังมี
ความสัมพันธ์กับการเปิดรับสื่อ เมื่อมีการคาดหวังมากก็จะมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อมากข้ึนด้วย 

ส าหรับความคาดหวังต่อประโยชน์ด้านความบันเทิง ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การเปิดรับสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน ความถี่ (ครั้งต่อสัปดาห์) จากสื่อท่ีมีการตอบรับมากที่สุด
รองลงมา : Emailภายใน วิเคราะห์ได้ว่า ถ้าพนักงานมีความคาดหวังด้านความบันเทิงสูง พฤติกรรม
การเปิดรับก็จะไม่มากตามความคาดหวัง เนื่องจากEmailภายในเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีการส่งมา
แต่หัวข้อ โดยมีค าบรรยายรายละเอียดไม่มากนัก และในเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ถูกส่งมานั้น จะเป็นเนื้อหา
ที่เกี่ยวกับการอบรม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ซึ่งโดยส่วนใหญ่พนักงานจะไม่ได้ท าการ
เปิดรับเพื่อความบันเทิง แต่จะเป็นการเปิดรับด้านข้อมูลข่าวสารเสียมากกว่า 

จากข้างต้นจะเห็นว่า พนักงานโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์มีความคาดหวังต่อประโยชน์ใน
การรับสารจากEmailภายในค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นสื่อที่เข้าถึงพนักงานได้ง่าย และข้อมูลข่าวสาร
ส่วนใหญ่ที่ถูกส่งมานั้น จะเป็นข้อมูลที่พนักงานควรจะต้องทราบ เป็นเนื้อหาที่ทางโรงพยาบาลฯอยาก
ให้พนักงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งจะมีความแตกต่างกับทาง Bulletin board ที่ทางพนักงานฯ
จะต้องเป็นฝ่ายเข้าเว็บไซต์และท าการเลือกเนื้อหาในส่วนที่ตนเองสนใจ ซึ่งจะมีความยุ่งยาก ซับซ้อน
กว่าการรับจาก Emailภายใน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2การเปิดรับข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาล
บ ารุงราษฎร์มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสารของพนักงาน 

สื่อที่มีการตอบรับมากท่ีสุด : Bulletin board 
จากผลการศึกษา พบว่า การเปิดรับสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาลฯ ความถี่ 

(ครั้งต่อสัปดาห์) จากสื่อที่มีการตอบรับมากที่สุด : Bulletin board ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจโดยรวมในการเปิดรับข่าวสารของพนักงาน 

รูปแบบและข้อมูลของBulletin board ก็มีส่วนที่ท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจน้อย 
เนื่องจาก Bulletin board ยังไม่ค่อยได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร และไม่มีศูนย์กลางที่พนักงานจะ
สามารถติดต่อได้ เนื่องจาก Bulletin board ไม่ได้อยู่ในการดูแลของฝ่ายสื่อสารองค์กรทั้งหมด แต่ยัง
รวมไปถึงฝ่าย ERM ฝ่ายการตลาดที่มีหน้าที่รับผิดชอบ Bulletin board เช่นเดียวกัน ซึ่งจะท าให้เกิด
การอัพเดตข้อมูลในส่วนของใครของมัน เมื่อพนักงานเข้าไปและพบว่า รูปแบบ เนื้อหา โดยส่วนรวม
ไม่มีการอัพเดต ก็จะรู้สึกว่าสื่อประชาสัมพันธ์ทางช่องทางนี้ ไม่น่าสนใจ ถึงแม้ ว่าจะเป็นสื่อ



 
 

                 บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 11 
 

ประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงง่ายก็ตาม ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัลคุณิการ์ ภิรมย์รัตน์ 
(2556) ที่ท าการศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจในการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อไม่มี
ความสัมพันธ์กับความพึงใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

สื่อที่มีการตอบรับมากท่ีสุดรองลงมา : Email ภายใน 
จากการศึกษา พบว่า การเปิดรับสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาลฯ ความถี่ 

(ครั้งต่อสัปดาห์) จากสื่อท่ีมีการตอบรับมากที่สุดรองลงมา : Emailภายใน มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจโดยรวมในการเปิดรับข่าวสารของพนักงาน โดยประกอบไปด้วย ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้าน
ปฏิสัมพันธ์กับสังคม ด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ส่วนบุคคล และด้านความบันเทิง ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับ Lungberg และ Hulten (Katz, Blumler, Gurevitch, 1974, p.21) ที่อธิบายไว้ว่า ใน
การตอบสนองความต้องการและท าให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของบุคคลนั้นส่งผลท าให้บุคคลเลือก
การใช้สื่อเพ่ือตอบสนองประโยชน์ของตน และเพ่ือท าให้ตนเองเกิดความพึงพอใจในการใช้สื่อนั้นๆ 
โดยบุคคลจะท าการเลือกในสิ่งที่เขาสนใจและเป็นสิ่งที่มีแรงจูงใจในการผลักไปสู่พฤติกรรมที่น าไปสู่
การแสวงหาประโยชน์ของตนได้ ซึ่งอาจจะวิเคราะห์ได้ว่า การเปิดรับสารในความถี่ที่สูงจะส่งผลให้
พนักงานมีความพึงพอใจจากการเปิดรับมากขึ้นไปด้วย เพราะพนักงานเลือกช่องทางที่มีความ
เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อประโยชน์ให้ได้มากที่สุด อีกท้ังยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาสุรีย์ 
จรรยารักษ์ (2548) ที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “พฤติกรรมการสื่อสารและความพึงพอใจที่มีต่อการ
สื่อสารภายในองค์การระหว่างบริษัทการบินไทยกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน” ผลการศึกษา
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์การของพนักงานต้องรับบนเครื่องบินกับ
ความพึงพอใจที่มีต่อการสื่อสารภายในองค์การ ผลการศึกษาพบว่าความถี่ในการสื่อสารมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายในองค์การ ซึ่งถ้าพนักงานได้รับข้อมูลอย่าง
สม่ าเสมอ ย่อมเกิดความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายในองค์การ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ตรงตามเป้าหมายขององค์การมากยิ่งขึ้น  

ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาลฯ ความถี่ (ครั้งต่อสัปดาห์) 
จาก Emailภายใน ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจด้านความบันเทิง ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า หาก
กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสารจาก Emailภายใน ด้วยความถี่ที่สูง กลุ่มตัวอย่างจะไม่มีความพึงพอใจ
ด้านความบันเทิงที่สูงตามไปด้วย เนื่องจากการเปิดรับผ่านช่องทางนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาที่เก่ียวกับ
ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เป็นการเปิดเพื่อสั่งสมความรู้ และสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
จริง โดยไม่ได้มีเนื้อหาที่เป็นในด้านบันเทิงมากนัก ดังนั้นการเปิดรับสารกับความพึงพอใจด้านความ
บันเทิงจึงไม่มีความสัมพนัธ์กัน 
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จากข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า พนักงานฯมีความพึงพอใจในการเปิดรับสารจากสื่อ 
Emailภายในมาก เนื่องจากการเปิดรับทาง Emailภายในนั้น ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจะเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่มีการคัดกรองโดยเป็นข้อความโดยสังเขปแล้ว ถ้าหากเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดมาก ก็จะท า
เป็นลิงค์เพ่ือให้คลิกเข้าสู่หน้าต่อไป อีกทั้งการเปิดรับผ่านทางสื่อนี้ เป็นช่องทางที่มีความสะดวก 
สามารถเปิดรับได้ในทุกๆที่ และจะเป็นข้อมูลที่มีการอัพเดตแล้ว ซึ่งจะมีความแตกต่างกับ Bulletin 
board ที่ในบางส่วนจะยังเป็นข้อมูลเก่าท่ียังไม่ได้มีการอัพเดต เป็นต้น 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 ความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสารของพนักงานในโรงพยาบาลฯมี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มการเปิดรับสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 

จากผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสารโดยรวมของพนักงานใน
โรงพยาบาลฯในด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านการปฏิสัมพันธ์ของสังคม ด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ส่วนบุคคล 
และด้านความบันเทิง ล้วนมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการเปิดรับสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของ
พนักงานโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ซึ่งหมายความว่า เมื่อมนุษย์เกิดความพึงพอใจในการเปิดรับสาร จะท าให้
เกิดแนวโน้มในการตั้งใจที่จะเปิดรับต่อไป (อ้างถึงใน ณพาอร เตี้ยสุด, 2555, น. 28) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า 
พนักงานโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์มีแนวโน้มในการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ในอนาคตต่อไป เนื่องจากเป็น
ช่องทางอีกทางเลือกหนึ่งในการรับข้อมูลข่าวสารทั้งหมดจากทางโรงพยาบาลฯ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชฎาภรณ์ สุขสวัสดิ์ (2550) ที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “การ
ใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของพนักงานบริษัทซีเมนส์ จ ากัด (ประเทศไทย) ต่อการสื่อสารใน
องค์กร โดยใช้ระบบอินทราเน็ต” พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการระบบอินทราเน็ตมีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกกับการใช้ประโยชน์จากระบบอินทราเน็ต และยังมีความสอดคล้องต่อเนื่องกับความพึงพอใจ
จากระบบอินทราเน็ตในทิศทางบวก กล่าวคือ ยิ่งมีการใช้ประโยชน์จากระบบอินทราเน็ตมากเท่าใด ก็
จะมีความพึงพอใจจากระบบอินทราเน็ตมากเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความ
พึงพอใจที่ Rosengrenกล่าวไว้ว่า การใช้ประโยชน์ (Uses) ความพึงพอใจ (Gratifications) มี
ความสัมพันธ์ในแง่ที่ว่าการใช้ประโยชน์สามารถน าไปสู่ความพึงพอใจ และจากความพึงพอใจสามารถ
น ามาซี่งแนวโน้มในพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้ในอนาคตได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

1. จากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
โรงพยาบาลฯ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อออนไลน์ทั้ง Bulletin board และ Emailภายใน 
เป็นสื่อที่มีการตอบรับมากที่สุดและรองลงมา ร้อยละ 38.5 และ ร้อยละ 33.3 ตามล าดับ แสดงให้เห็น
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ว่า สื่อออนไลน์เป็นสื่อที่พนักงานโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ให้ความสนใจในการเปิดรับมาก ดังนั้นทาง
องค์กรควรจะต้องมีการพัฒนารูปแบบ เนื้อหาของสื่อท้ัง 2 ประเภทนี้ให้มีความน่าสนใจ ความอยากที่
จะติดตามให้เพ่ิมขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันนี้ เนื้อหาในBulletin board บางคอลัมน์ยังมีการอัพเดต
ข้อมูลล่าช้า ท าให้พนักงานบางกลุ่มไม่ได้รับสารในสิ่งที่องค์กรกระจายข่าวออกมา ทั้งนี้การใช้สื่อทั้ง 2 
ประเภทนี้สามารถน าไปปรับใช้เพื่อเป็นการต่อยอดในการพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ซึ่งอาจจะ
สามารถตอบโจทย์การรับสารได้ดียิ่งขึ้น และยังมีความจ าเป็นเพ่ิมเติมที่จะต้องท าการศึกษาวิจัย
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ในแต่ละประเภท เพ่ือท าให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการใช้ประโยชน์ของพนักงานให้มากที่สุด ในขณะเดียวกันบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่มีการ
ตอบรับร้อยละ 27.2 และวารสาร Together update ร้อยละ 1.0 เป็นสื่อประชาสัมพันธ์อีก 2 
ประเภทที่กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า บอร์ดประชาสัมพันธ์มีการเปิดรับพอสมควร 
ดังนั้นทางโรงพยาบาลฯ อาจจะท าการศึกษาและออกแบบบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้น่ าสนใจ โดยรวม
ไปถึงความถี่ในการอัพเดตข้อมูลข่าวสารและในส่วนของวารสาร Together update นั้น มีค่าต่ ากว่า
สื่อประเภทอ่ืนๆ เพราะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ใหม่ล่าสุดที่ทางโรงพยาบาลฯได้จัดท าขึ้นมา ดังนั้น
โรงพยาบาลฯอาจจะต้องท าการศึกษาในการประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความแตกต่าง และเพ่ือท าให้
พนักงานท าการเปิดรับสารจากช่องทางนี้มากขึ้น 

2. จากผลการวิจัยในส่วนของความคาดหวัง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังด้าน
ข้อมูลข่าวสารมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.25 ดังนั้นทางโรงพยาบาลฯจึงควรที่จะมีการกระจายข่าวสาร
ให้มีความทั่วถึงแก่พนักงานในทุกระดับโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่พนักงานเอง เช่น 
สวัสดิการต่างๆ และข่าวสารกิจกรรมต่างๆของพนักงาน เพ่ือท าให้พนักงานสามารถรับทราบข้อมูล 
และน าข้อมูลข่าวสารนั้นๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และจะท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการเปิดรับ
สารจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆมากยิ่งข้ึน 

3. จากผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังต่อประโยชน์มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสื่อ
ประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาลฯ (Emailภายใน) โดยการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
โรงพยาบาลฯ (Emailภายใน) ยังมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเปิดรับสารเช่นเดียวกัน 
ดังนั้นEmailภายในถือว่าเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่ส าคัญที่สุดในโรงพยาบาลฯ เนื่องจากเป็นช่องทางที่
พนักงานให้ความส าคัญในการรับรู้ข่าวสารมากที่สุด เพ่ือท าให้Emailภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ทางโรงพยาบาลฯควรจะมีการพัฒนารูปแบบ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆในทุกแขนงให้มี
ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้พนักงานสามารถเปิดรับสารจากช่องทางนี้เป็นหลักได้ 

จากการรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม สามารถเก็บรวบรวมข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมพบว่า ในบางครั้งการรับสารของพนักงานจะมีความซับซ้อน เนื่องจากฝ่ายที่ดูแลเรื่องการ



 
 

                 บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 14 
 

สื่อสารของโรงพยาบาลฯนั้น ไม่ได้มีแต่ฝ่ายสื่อสารองค์กรเพียงฝ่ายเดียว แต่ยังรวมไปถึงฝ่ายการตลาด 
ฝ่ายERM เป็นต้น โดยแต่ละภาคส่วนจะท าการส่งข่าวสารในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ ดังนั้นพนักงาน
จะไม่ทราบว่า ถ้าต้องท าการติดต่อไปที่ผู้กระจายข่าวสารนั้นๆ จะต้องติดต่อหน่วยงานใด ดังนั้นทาง
โรงพยาบาลฯอาจจะท าการยุบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและน ามารวมกับฝ่ายสื่อสาร
องค์กร เพ่ือท าให้ง่ายต่อการกระจายข่าวสารและสามารถสร้างรูปแบบของข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันได ้

 
 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 

1. การวิจัยในครั้งนี้ใช้แนวทางการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมี
รูปแบบการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research Method) ส าหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต
เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาเชิงลึกมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยที่สนใจศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสื่อประชาสัมพันธ์
ในองค์กร อาจใช้แนวทางการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เช่น การสัมภาษณ์
กลุ่ม (Focus Group) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด
มากกว่านี้ เป็นต้น 

2. จากการวิจัยท าให้ทราบว่า พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเปิดรับสารจากสื่อ Emailภายใน ดังนั้นทางโรงพยาบาลฯควรจะ
มีการสอบถามความคิดเห็นเพ่ิมเติม หรือข้อเสนอแนะจากพนักงาน โดยอาจจะท าเป็นการส ารวจ
ความพึงพอใจหลังเปิดรับEmailนั้นๆ เพ่ือน าไปปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของสื่อ Emailภายใน
ให้มากขึ้น โดยรวมไปถึงความสม่ าเสมอในการกระจายข่าวสาร และหัวข้อในการกระจายข่าวสารผ่าน
ช่องทางนี้ เพ่ือท าให้ช่องทางนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

3. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวัง การเปิดรับ และความพึงพอใจ
ในการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาลฯ ดังนั้นผู้วิจัยที่สนใจศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
หรือในประเด็นท่ีใกล้เคียง ควรท าการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแต่ละสื่อประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือน าไปต่อยอดในการพัฒนาช่องทางการท าสื่อประชาสัมพันธ์ในองค์กรต่อไป 

4. จากการวิจัยในครั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่า สื่อประชาสัมพันธ์ในอันดับที่ 3 คือ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ มีความแตกต่างกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีการตอบรับมากที่สุดและรองลงมาไม่มากนัก 
ดังนั้นหากผู้วิจัยที่สนใจศึกษาในประเด็นสื่อประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาลในอนาคต อาจจะ
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ท าการศึกษาความสัมพันธ์ของบอร์ดประชาสัมพันธ์ กับความคาดหวัง การเปิดรับ และความพึงพอใจ
ต่อไป 
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