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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือท าการศึกษาการเปิดรับและทศันคติของบุคลากร ท่ีมีต่อวารสาร “ออนไลน์ 

CAT CLUB” บริษทั กสท.โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล จ านวน 337 ชุด และน าขอ้มูลมาวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ผลการวจิยัพบวา่ 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอายุการท างาน
ระหวา่ง1-5 ปี และสงักดัสายงานส่ือสารไร้สาย อ่านวารสาร “ออนไลน์ CAT CLUB”ทางโทรศพัทมื์อถือ อ่านคอลมัน์ 
CAT INNOVATION ซ่ึงเป็นเน้ือหาเก่ียวกบันวตักรรมต่างๆ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการอ่านเพ่ือติดตามนโยบายและ
การด าเนินงานของบริษทัมากท่ีสุด รองลงมาเพ่ือติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคใ์นแต่ละเดือน และเพื่อรับรู้
ข่าวสารเก่ียวกบัการบริการโทรคมนาคม ตามล าดบั  

กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติท่ีดีต่อวารสาร“ออนไลน์ CAT CLUB”โดยรวมอยูใ่นระดบัมากโดยมีทศันคติต่อดา้น
เน้ือหาในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นรูปแบบ และดา้นการเผยแพร่ ตามล าดบั กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติท่ีดีต่อดา้น
เน้ือหาวารสารโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาโดยละเอียดพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัเน้ือหาท าให้
ไดรั้บความรู้เก่ียวกบับริการโทรคมนาคมต่าง ๆ ขององคก์รอยูม่ากกวา่ประเด็นอ่ืนๆ ส่วนดา้นรูปแบบ กลุ่มตวัอยา่งมี
ทศันคติท่ีดีต่อรูปแบบวารสาร “ออนไลน์ CAT CLUB” โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างมี
ทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัการใชภ้าพประกอบท่ีตรงกบัเน้ือหาในแต่ละคอลมัน์ท าให้เกิดความเขา้ใจในเน้ือหาวารสารมาก
ยิ่งข้ึน และการจดัท าวารสารแบบออนไลน์ ท าให้สะดวกต่อการอ่านสามารถอ่านไดทุ้กท่ีทุกเวลาดว้ยค่าเฉล่ียเท่ากนั 
นอกจากนั้น กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติท่ีดีต่อการเผยแพร่ของวารสาร“ออนไลน์ CAT CLUB”โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
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เม่ือพิจารณาพบว่า กลุ่มตวัอย่างยงัมีทัศนคติท่ีดีเก่ียวกบัการเผยแพร่วารสารในทุก ๆ ตน้เดือน ท าให้ติดตามขอ้มูล
ข่าวสารขององคก์รอยา่งสม ่าเสมอมากกวา่ประเด็นอ่ืนๆ 

ผลการวิจยัคร้ังน้ี คาดวา่จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและพฒันาวารสาร
“ออนไลน์ CAT CLUB” ทั้งดา้นเน้ือหา การออกแบบ และการเผยแพร่ ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการเปิดรับ ทศันคติ 
และขอ้เสนอแนะของบุคลากรของบริษทัในฐานะกลุ่มเป้าหมายหลกัในการอ่านวารสารดงักล่าวต่อไป 
 
ค ำส ำคญั: การเปิดรับ ทัศนคติ วารสารออนไลน์ CAT CLUB  บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
 
Abstract 

The objective of this research study is to examine exposure and attitude towards “Online CAT CLUB” 
among officers of the CAT Telecom Public Company Limited. The study was conducted through a questionnaire as 
a tool of data collection. The samples used in the survey consisted of 337 officers at the CAT Telecom Public 
Company Limited. The data analysis included descriptive statistics. The results of this study revealed that most 
respondents were male, aged between 20-30 years. They were bachelor's degree graduates. They were staffs at the 
Wireless Department. Their employment duration was between 1-5 years. Most of them were exposed to CAT 
INNOVATION, which was innovative information via mobile phones. They aimed to read “Online CAT CLUB” to 
follow the administrative policies of the CAT Telecom Public Company Limited, followed by to know 
organizational activities of each month and to gain knowledge of telecommunication services, respectively.  

The respondents’ attitude towards “Online CAT CLUB” in overall was found to be at a high level. The 
content was ranked highest whereas the design and dissemination was ranked second. The overall content was at a 
high level; when considering details, it was found that the journal content provided knowledge of telecommunication 
services. The overall design was at a high level; when considering details, it was found that the journal content and 
its image was relevant and the platform of the journal was convenient for readers to read anywhere and anytime.  
Moreover, the overall dissemination was also at a high level; when considering details, it was found that the journal 
was disseminated as an early-month publication. 

The significance of this study was it recommended the organization to improve “Online CAT CLUB” in  
terms of its content, design, and dissemination in accordance with a media exposure behavior, attitude, and 
recommendations given by the readers.  
 
Keywords: Exposure, Attitude, Online CAT CLUB, CAT telecom public Company limited 
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1. บทน า 
บริษทั กสท. โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) เป็นองคก์รรัฐประเภทบริษทัมหาชน สังกดักระทรวงดิจิทลัเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม จดัตั้งเม่ือพ.ศ. 2519 ภายใตช่ื้อในขณะนั้นวา่การส่ือสารแห่งประเทศไทย (กสท) ปัจจุบนับริษทั
ก าหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นผู ้ให้บริการดิจิทัลและโทรคมนาคมชั้ นน าของชาติ โดยด าเนินธุรกิจด้านส่ือสาร
โทรคมนาคมทั้งภายในและระหวา่งประเทศ พร้อมทั้งให้บริการทางดา้นโทรคมนาคมทุกลกัษณะ ทุกประเภท รวมถึง
กิจการท่ีต่อเน่ืองหรือใกลเ้คียงกนั หรือท่ีเก่ียวกบัหรือซ่ึงเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการโทรคมนาคม เช่น การ
ให้บริการรถดาวเทียมเคล่ือนท่ี การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการให้บริการผลิตส่ือวิทยแุละโทรทศัน์ 
เป็นตน้ 

เน่ืองจากบริษทั กสท. โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) เป็นองค์กรขนาดใหญ่ จึงได้ให้ความส าคญักบัการ
ประชาสัมพนัธ์ทั้ งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีฝ่ายประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองค์กร เป็นหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบทางดา้นการวางแผนและการด าเนินการประชาสัมพนัธ์ขององค์กร เช่น การสร้างภาพลกัษณ์องค์กร การ
ส่ือสารการตลาด ตลอดจนการบริหารแผนงานโครงการกิจกรรมเพ่ือสังคม และโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือสร้าง
การรับรู้ ความเขา้ใจ และการยอมรับในนโยบาย กิจกรรม และประกาศต่าง ๆ ขององคก์ร ทั้งน้ี ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และ
ส่ือสารองคก์รไดจ้ดัแบ่งส่วนงานยอ่ยเป็น 8 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ส่วนส่ือสารองคก์ร 2) ส่วนส่ือสารการตลาด 3) ส่วนบริหาร
แบรนด์องค์กร 4) ส่วนบริหารผลิตส่ือทั่วไป 5) ส่วนบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม 6) ส่วนกิจกรรม 7) ส่วน
ประเมินผลและสนับสนุนการตลาด และ8) ส่วนประชาสัมพนัธ์และสนับสนุนภาพลกัษณ์องค์กร (เกษม มุขแจง้, 
สมัภาษณ์ 24 สิงหาคม 2561) 

ส าหรับการส่ือสารภายในองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่ือสารองค์กรได้ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ 
หลากหลายช่องทาง ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการส่ือสารผา่นส่ือออนไลน์ ดงัน้ี 

- วารสาร  “ออนไลน์  CAT CLUB” เป็น ส่ือ ส่ิงพิมพ์ใน รูปแบบออนไลน์ฉบับรายเดือน  เพ่ือการ
ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลและภาพกิจกรรมต่าง ๆ แก่บุคลากรภายในองคก์ร 

- อินทราเน็ต http://intranet.cattelecom.com เป็นช่องทางการส่ือสารส าหรับแจง้ข่าวสาร และนโยบายส าคญั
ขององคก์ร เช่น ข่าวสารเก่ียวกบัสวสัดิการ ขอ้มูลบุคลากร และกระดานข่าวส าหรับถาม-ตอบ  

- ไลน์กลุ่มระดบัผูบ้ริหาร เป็นช่องทางการส่ือสารสังคมออนไลน์ระหวา่งกลุ่มบุคลากรท่ีมีต าแหน่งบริหาร
ทุกระดบั เช่น การประชาสมัพนัธ์เผยแพร่และการมอบนโยบายเร่งด่วน  

- Facebook CAT TELECOM PCL เป็ น ช่องทางการ ส่ือสารสั งคมออนไลน์ อีกประเภทห น่ึ ง เพ่ื อ
ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ข่าวสารและความเคล่ือนไหวต่างๆ เช่น คลิปวดีิโอกิจกรรมขององคก์ร 

- รายการวิทยเุสียงตามสาย เป็นการจดัรายการวิทยเุพื่อการประชาสัมพนัธ์ภายใน ทีออกอากาศทุกวนัท าการ 
ในช่วงเวลา 09.00-09.30 น. และสามารถจัดรายการแทรกในเวลาอ่ืนระหว่างวนัได้ ในกรณีท่ีตอ้งการส่ือสารอย่าง
เร่งด่วน หรือการแจง้เตือนวาระส าคญัขององคก์ร 

ฝ่ายประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์รไดต้ระหนกัในความส าคญัของการน าเทคโนโลยีมาใชป้ระโยชน์ใน
การส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการเผยแพร่ข่าวสารทางออนไลน์แก่บุคลากร จึงไดจ้ดัท าวารสาร“ออนไลน์ 
CAT CLUB”  ข้ึนเม่ือพ.ศ.2552 ซ่ึงวารสารดงักล่าวไดพ้ฒันามาจากวารสารชนิดรูปเล่มท่ีมีอยูเ่ดิม โดยมีวตัถุประสงค์
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คือ 1) เพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการบริการโทรคมนาคมแก่บุคลากรในบริษัท และ 2) เพื่อสร้างความเข้าใจใน
นโยบายและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทให้บุคลากรได้เกิดความความเขา้ใจท่ีดี และร่วมมือร่วมใจกัน
ด าเนินงานใหบ้ริษทับรรลุเป้าหมาย 

ปัจจุบนัวารสาร“ออนไลน์ CAT CLUB”  เป็นวารสารรายเดือน มีเน้ือหาทั้งคอลมัน์ประจ าและคอลมัน์ท่ีไม่
ซ ้ ากนัในแต่ละเดือน โดยคอลมัน์ประจ าประกอบดว้ย 7 คอลมัน์ ดงัน้ี 

1. EDITOR’S TALK เป็นคอลมัน์ ท่ีบรรณาธิการเขียนสรุปเหตุการณ์ส าคญั ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละเดือน เช่น “10 
ปีแห่งพฒันาการ  ครบรอบ 15 ปี ของCAT” “การปฏิบัติการคน้หานักฟุตบอลและโคช้ จ านวน 13 คน” และ “BIG 
DATA SANDBOX by CAT” 

2. CAT INNOVATION เป็นคอลมัน์เก่ียวกบันวตักรรมใหม่ ๆ เช่น “เคร่ืองมือวดัทดสอบความเร็วการใชง้าน 
Internet ส าหรับ Mobile 4G และ ระบบโฆษณาบน Free Wi-Fi” และ“ระบบสนทนาอตัโนมติั ซีแชต”  

3. INSPIRATION เป็นคอลมัน์เก่ียวกบัการหาแรงบนัดาลใจและการสร้างแรงบนัดาลใจในการท างาน เช่น 
“น ้ าเอย น ้ าใจ” และ “สร้างก าลงัใจในการท างาน” 

4. CUISINE เป็นคอลัมน์เก่ียวกับอาหาร ประกอบด้วยการรีวิวร้านอาหาร การแนะน าร้านอาหาร การ
น าเสนอเมนูอาหาร และวิธีการท าอาหาร เช่น “River Wine ร้านอาหารริมน ้ า บรรยากาศสุดชิล” และ “ครัวโครงการ
หลวง” 

5. KNOWLEDGE เป็นคอลมัน์น าเสนอเก่ียวกับเกร็ดสาระความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ เช่น “คลงัขอ้มูลน ้ าและ
ภูมิอากาศแห่งชาติ แหล่งขอ้มูลติดตามสถานการณ์น ้ าดว้ยตวัเอง” และ “ท่ีมาของการตั้งช่ือเดือนไทย”  

6.MOVIE TIME เป็นคอลมัน์เก่ียวกบัการแนะน าภาพยนตร์ พร้อมขอ้ความบรรยายสั้น ๆ ถึงความน่าสนใจ
ของภาพยนตร์ดงักล่าว เช่น “มนุษยม์ดจอมพลงั”  และ “THE MEG โคตรฉลามพนัปี” 

7. CAT WORK เป็นคอลมัน์เก่ียวกับการสรุปรวมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละเดือนพร้อมรูปภาพ
ประกอบ เช่น “สมัมนา” และ “กิจกรรมการออกบูธ” 

ส าหรับเน้ือหาท่ีไม่ซ ้ ากนัในวารสารแต่ละฉบบันั้น ประกอบดว้ยสามกลุ่มประเภท ดงัน้ี  
1. กลุ่มเน้ือหาด้านสาระความรู้ทั่วไป ได้แก่ คอลมัน์ HEALTH เก่ียวกับการให้สาระความรู้ด้านสุขภาพ 

คอลัมน์ MARKETING เก่ียวกับการท างานด้านการตลาด คอลัมน์ TRAVEL เก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียว คอลัมน์ 
MONEY TRIP เก่ียวกับเทคนิคในการเก็บเงิน CAT CONTEST เก่ียวกับโครงการการประกวดชิงเงินรางวลัท่ีทาง
บริษทัไดจ้ดัท าข้ึน คอลมัน์ CAT SUCCESS เก่ียวกบัความส าเร็จในการท างาน  

2. กลุ่มเน้ือหาดา้นการพฒันาเทคโนโลยี ไดแ้ก่ คอลมัน์ IT UPDATE เก่ียวกบัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี
และเทคโนโลยสีารสนเทศ และคอลมัน์ CAT ACTIVITES เก่ียวกบักิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทั  

3. กลุ่มเน้ือหาด้านธรรมาภิบาลของบริษัท เช่น คอลัมน์ CAT BUSINESS เก่ียวกับด้านธุรกิจ คอลัมน์ 
INTERVIEW เก่ียวกบับทความจากคณะกรรมการบริษทัท่ีให้ขอ้คิดในการท างาน และคอลมัน์ GOOD COPORATE 
GOVERNANCE เก่ียวกบัการบริหารองคก์รใหเ้ป็นองคก์รท่ีดีมีคุณธรรม 

ส่วนรูปแบบนั้น วารสาร“ออนไลน์ CAT CLUB”  มีการออกแบบเป็นสีตลอดทั้งเล่ม โดยจะเน้นสีส้ม สีเทา 
และสีเขียว ซ่ึงเป็นสีประจ าขององคก์ร มีการใชภ้าพประกอบในแต่ละเน้ือคอลมัน์ วารสารมีจ านวน 24 หน้ารวมปก 
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หน้าปกจะมีการวางต าแหน่งของช่ือวารสารอยู่ดา้นบนโดยใช้รูปภาพท่ีส่ือถึงเทคโนโลยีหรือการเช่ือมต่อทางการ
ส่ือสารต่าง ๆ ในส่วนของขอ้ความหัวเร่ืองและเน้ือหาจะมีทั้งตวัอกัษรภาษาไทยและภาษาองักฤษ ขอ้ความหัวเร่ืองใช้
ตวัอกัษร CAT BROD และในส่วนของภาษาองักฤษ จะใช้ตวัอกัษร CAT REGULAR ส่วนเน้ือหาจะมีทั้ งตวัอกัษร
ภาษาไทยและภาษาองักฤษซ่ึงเน้ือหาภาษาไทยจะใช้ตวัอกัษร UPCC LIGHT  และภาษาองักฤษใช้ตวัอกัษร CAT 
LIGHT วารสารสามารถยอ่และขยายขนาดตวัอกัษรในการอ่านได ้การออกแบบใหมี้ลกัษณะของการอ่านแบบ e-Book 
โดยการเล่ือนหนา้จากขวาไปซา้ย ตลอดจนผูอ่้านสามารถดาวน์โหลดบนัทึกเป็นไฟล ์EXE และไฟล ์PDF เพื่อเก็บไว้
อ่านภายหลงั สัง่พิมพเ์ป็นลกัษณะของรูปเล่ม หรือส่งต่อใหผู้อ่ื้นอ่านทางส่ือสงัคมออนไลน์ประเภทต่างๆได ้

ส าหรับดา้นของการเผยแพร่ วารสาร“ออนไลน์ CAT CLUB” มีก าหนดวาระเผยแพร่ทุก ๆ ตน้เดือนโดยฝ่าย
ประชาสัมพันธ์และส่ือสารองค์กรได้ส่งลิงค์http://catclub.cattelecom.com/ ไปทางอีเมลของบุคลากรทุกคนและ
บุคลากรสามารถคลิกอ่านวารสารจากลิงคด์งักล่าวไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งระบุรหสัผา่นแต่อยา่งใด 

จากการท่ีวารสาร “ออนไลน์ CAT CLUB” เป็นส่ิงพิมพอ์อนไลน์ประเภทหน่ึง ท่ีทางฝ่ายประชาสมัพนัธ์และ
ส่ือสารองค์กรได้ให้ความส าคัญ ใช้เป็นส่ือกลางส าหรับเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารด้านนโยบาย การด าเนินงาน และ
กิจกรรมขององคก์ร ตลอดจนสาระความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง แก่บุคลากรภายในองคก์รเป็นประจ าทุกเดือน ประกอบกบับริษทั
มีความประสงค์จะพฒันาวารสารดงักล่าว ให้มีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูอ่้านมาก ผูว้ิจยัจึงได้
ท าการศึกษาเก่ียวกบัการเปิดรับและทศันคติของบุคลากรบริษทั กสท.โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีต่อวารสาร 
“ออนไลน์ CAT CLUB” ตามองค์ประกอบหลกัทางดา้นเน้ือหา รูปแบบ และการเผยแพร่ โดยจะน าผลของการวิจยั
เสนอต่อบริษทั เพ่ือพิจาณาน าไปประกอบการพฒันาวารสารทั้งดา้นเน้ือหา รูปแบบ และการเผยแพร่ใหส้อดคลอ้งกบั
ลกัษณะการเปิดรับ ทศันคติ และขอ้เสนอแนะของบุคลากรในฐานะกลุ่มเป้าหมายหลกัของการอ่านวารสารดงักล่าว
ต่อไป  

 
2. วตัถุประสงค์ 

1.เพื่อศึกษาการเปิดรับวารสารออนไลน์ CAT CLUB ของบุคลากร บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) 

2.เพ่ือศึกษาทัศนคติท่ีมีต่อวารสารออนไลน์ CAT CLUB ของบุคลากร บริษทั กสท.โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) ในดา้นเน้ือหา รูปแบบ และการเผยแพร่ 
 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีรายละเอียด ดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรของบริษทั กสท. โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ท่ีปฏิบติังานใน
ส่วนกลาง จ านวน 2,160 คน ผูว้ิจัยเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง กับบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน ณ ส านักงานใหญ่ ได้
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ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (1973 อา้งถึงใน ชลธิชา เปไสล, 2547) ก าหนดค่าความ
เช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5 ดงันั้น ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 337 คน 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ี ใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ประกอบดว้ยค าถาม
ปลายปิด และค าถามปลายเปิด โดยแบ่งเน้ือหาแบบสอบถามเป็น 4 ตอน ดังน้ี ตอนท่ี1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัการเปิดรับวารสาร “ออนไลน์ CAT CLUB” ของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 3 
ค  าถามเก่ียวกบัทศัคติของบุคลากรท่ีมีต่อวารสาร “ออนไลน์ CAT CLUB” และตอนท่ี4 ค าถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ
ของบุคลากรเก่ียวกบัวารสาร “ออนไลน์ CAT CLUB”  

3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการท าหนงัสือจากวทิยาลยันิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยั เพ่ือขอความอนุเคราะห์

จากฝ่ายทรัพยากรบุคคลของทางบริษทั แจกแบบสอบถาม จ านวน 337 ชุด แก่กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีปฏิบติังาน 
ณ อาคารส านกังานใหญ่ บริษทั กสท.โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ภายหลงัจากไดน้ าแบบสอบถามไปทดสอบความ
น่าเช่ือถือกบับุคลากรของบริษทั ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงปฏิบติังาน ณ ส านกังานสาขาให้บริการ จ านวน 34 คน (ร้อย
ละ 10 ของกลุ่มตวัอย่าง) เรียบร้อยแลว้ ทั้ งน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นสองส่วน คือ ส่วนท่ี 1  เก็บแบบสอบถามบน
อาคารส านกังานใหญ่โซน A ชั้น 4 และชั้น 6 โดยมี คุณศวสั รัศมี เจา้หน้าท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้ความอนุเคราะห์
เก็บแบบสอบถามในวนัท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00-15.00 น. และส่วนท่ี 2 ผูว้จิยัเก็บแบบสอบถาม ณ หอ้งโถง
ชั้น 1อาคารส านักงานใหญ่ บริเวณโต๊ะแลกบตัร และห้องโถงรับประทานอาหาร อาคารเดียวกนั ระหวา่งวนัท่ี 24-28 
ตุลาคม พ.ศ.2561โดยการเก็บแบบสอบถาม 3 ช่วงเวลา ไดแ้ก่ 08.00-08.30 น.  11.30-13.00 น. และ16.00-17.00 น.  

3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ผู ้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)ในการแจกแจงความถ่ี  
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 
4. ผลการวจิยั 
 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์  
 ผลการวิจยั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 62.57 และเพศหญิง 
จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 37.43 มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปีมากท่ีสุด จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 34.73 รองลงมา
คือ อายรุะหวา่ง 31-40 ปี จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 32.93 และ อายรุะหวา่ง 41-50 ปี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.28 ตามล าดบั มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 41.92รองลงมาคือ ปริญญาโท 
จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 27.84 และ ปวช./ปวส./ อนุปริญญา จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 18.86 ปฏิบติังานใน
สงักดัสายงานส่ือสารไร้สายมากท่ีสุด จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 22.16 รองลงมาคือ สายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  
จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 20.05 และ สายงานธุรกิจและบริการ จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 15.86 ตามล าดบั 
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4.2 การเปิดรับข่าวสารจากวารสาร “ออนไลน์ CAT CLUB”   
ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยอ่านวารสาร “ออนไลน์ CAT CLUB” จ านวน 320 คน คิดเป็น

ร้อยละ 95.81 มีเพียงส่วนนอ้ยท่ีไม่เคยอ่านจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.19 เหตุผลท่ีไม่เคยอ่าน เน่ืองจากรับข่าวสาร
ขององค์กรผ่านทางช่องอ่ืน เช่น Facebook เวบ็ไซต์ เสียงตามสาย จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 และไม่สามารถ
เปิดอ่านลิงคข์องวารสารได ้จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 โดยอ่านทางโทรศพัท์มือถือมากท่ีสุด จ านวน 95 คน คิด
เป็นร้อยละ 29.60 รองลงมาคือ แท็บเล็ต จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 25.55 และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จ านวน 74 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.05 กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจอ่านคอลมัน์ CAT INNOVATION (นวตักรรมใหม่ ๆ ) มากท่ีสุด
จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 23.89 รองลงมา INSPIRATION (แรงบนัดาลใจในการท างาน) จ านวน 115 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.09 และ CAT WORK (การรวบรวมกิจกรรมในแต่ละเดือน) จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 13.73 ทั้งน้ี 
มีวตัถุประสงคใ์นการอ่าน เพ่ือติดตามนโยบายและการด าเนินงานต่าง ๆ ขององคก์รมากท่ีสุด จ านวน 146 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.26 รองลงมาคือ เพ่ือติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคใ์นแต่ละเดือน จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.19 และเพ่ือรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการบริการโทรคมนาคม จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 10.76 ตามล าดบั 

4.3 ทศันคติของบุคลากรท่ีมีต่อวารสาร “ออนไลน์ CAT CLUB”  
 ผลการวจิยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติท่ีดีต่อวารสารโดยรวมอยูใ่นระดบัมากดว้ยค่าเฉล่ีย 4.21 เม่ือพิจารณา
ในแต่ละด้าน พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีทัศนคติท่ีดีต่อดา้นเน้ือหาดว้ยค่าเฉล่ีย4.24 ซ่ึงมากกว่าดา้นรูปแบบ และด้านการ
เผยแพร่ท่ีค่าเฉล่ีย 4.15 และ3.95 ตามล าดบั 

ด้านเน้ือหา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติท่ีดีต่อเน้ือหาวารสารโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาโดยละเอียดพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติท่ีดีในเน้ือหาท าให้ไดรั้บความรู้เก่ียวกบับริการโทรคมนาคมต่าง ๆ 
ขององคก์รมากท่ีสุด รองลงมาคือเน้ือหาท าใหเ้กิดความเขา้ใจในนโยบายและการด าเนินงานของบริษทั และเน้ือหาท่ีมี
การน าเสนอนวตักรรมใหม่ ๆ ท าให้ได้ทราบความเคล่ือนไหวเก่ียวกับนวตักรรมใหม่ ๆ ของการโทรคมนาคม 
ตามล าดบั 
 ด้านการออกแบบ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติท่ีดีต่อรูปแบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาโดยละเอียดพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัการใชภ้าพประกอบท่ีตรงกบัเน้ือหาในแต่ละคอลมัน์ท า
ให้เกิดความเขา้ใจในเน้ือหาวารสารมากยิ่งข้ึน และการจัดท าวารสารแบบออนไลน์ ท าให้สะดวกต่อการอ่าน โดย
สามารถอ่านไดทุ้กท่ีทุกเวลาดว้ยค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนั รองลงมาคือการใชสี้ส้ม สีเขียว สีเทา ซ่ึงเป็นสีประจ าองคก์รในการ
ออกแบบแถบกั้นหนา้วารสารสะทอ้นให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ขององคก์ร และรูปแบบวารสาร e-Book ท าให้สะดวกใน
การเลือกคลิกเน้ือหาในหนา้ท่ีตอ้งการไดท้นัที ตามล าดบั  

ดา้นการเผยแพร่ ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติท่ีดีต่อการเผยแพร่ของวารสารโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาโดยละเอียดพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีทัศนคติท่ีดีเก่ียวกบัการเผยแพร่วารสารในทุก ๆ ตน้เดือนท าให้
ติดตามข้อมูลข่าวสารขององค์กรได้อย่างสม ่ าเสมอมากท่ีสุด รองลงมาคือวารสาร สามารถใช้เป็นส่ือในการ
ประชาสัมพนัธ์ภายในองคไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม  และการส่งลิงค ์http://catclub.cattelecom.com/ ไปยงัอีเมลของบุคลากร
ทุกคนท าใหส้ามารถเปิดอ่านวารสารไดส้ะดวกและไม่เกิดปัญหาระหวา่งการเปิดอ่าน ตามล าดบั 

 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1501 

5. การอภิปรายผล 
จากการวิจยั พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยอ่านวารสาร “ออนไลน์ CAT  CLUB” และชอบอ่านคอลมัน์ 

CAT INNOVATION (นวตักรรมใหม่) มากท่ีสุด ซ่ึงผูว้จิยัมีความเห็นวา่ คอลมัน์ดงักล่าวน าเสนอเน้ือหาความกา้วหนา้
ของนวตักรรมบริการโทรคมนาคมต่าง ๆ ซ่ึงเช่ือมโยงโดยตรงกบัลกัษณะการท างานของกลุ่มตวัอย่างท่ีจะตอ้งคอย
ติดตามขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆ ทางด้านบริการโทรคมนาคม เพ่ือจะน าไปใชใ้นการท างานเช่น เน้ือหาดา้นการแกไ้ข
ปัญหาให้แก่ลูกคา้เม่ืออินเตอร์เน็ตมีปัญหา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชชัรีภรณ์  เวฬุวรารักษ์ (2542) พบวา่ บุคคล
มักจะเปิดรับข่าวสาร  โดยมีแรงจูงใจ เพื่อตอบสนองตอบตามความต้องการของตนเอง โดยการติดตามความ
เคล่ือนไหว หรือสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือจะน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจทั้งในชีวติประจ าวนั  และการประกอบอาชีพ  

กลุ่มตวัอย่างมีทัศนคติท่ีดีต่อวารสารโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เพ่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งมีทศันคติท่ีดีต่อดา้นเน้ือหามากกวา่ดา้นรูปแบบ และดา้นการเผยแพร่ ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

กลุ่มตวัอย่างมีทัศนคติท่ีดีในระดบัมากเก่ียวกับด้านเน้ือหาวารสารท าให้ไดรั้บความรู้เก่ียวกับการบริการ
โทรคมนาคมต่าง ๆ ขององคก์ร ซ่ึงผูว้จิยัมีความเห็นวา่การน าเสนอเน้ือหาทางดา้นการโทรคมนาคมต่าง ๆ ในวารสาร 
เช่น “การติดตั้งสถานีเคเบิลใตน้ ้ า” “การเปิดบริการ Google Station Free Wi-Fi ความเร็วสูงเพ่ิมศกัยภาพการเช่ือมต่อ
อินเตอร์ให้คนไทย” และ “ระบบโทรศพัท์ไทยการ์ด 1544” นอกจากจะท าให้กลุ่มตวัอยา่งเกิดความรู้ความเขา้ใจใน
บริการโทรคมนาคมขององคก์รแลว้ ยงัสามารถน าไปปรับใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการท างานไดด้ว้ย เช่น น าไปใหบ้ริการ
ตอบค าถามของลูกคา้ไดใ้นดา้นโทรคมนาคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ Atkin (1986 อา้งถึงในทศัไนย สุนทร
วิภาค, 2532) ท่ีระบุว่า การแสวงหาหรือการเลือกรับข่าวสารของบุคคลนั้น นอกจากบุคลจะแสวงหาและการเลือก
เปิดรับข่าวสารเพ่ือสนบัสนุนทศันคติ หรือความคิด ความเขา้ใจท่ีมีอยูเ่ดิมของตนเองแลว้ บุคลยงัแสวงหาและเปิดรับ
ข่าวสารเพ่ือการน าไปใชป้ระโยชน์ของตนเองในดา้นต่างๆอีกดว้ย เช่น เพื่อใหมี้ความรู้ ส าหรับใชเ้ป็นแนวทางในการ
ตดัสินใจแกไ้ขปัญหาในการท างาน เป็นตน้ 

กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติท่ีดีต่อดา้นรูปแบบวารสารในระดบัมาก เก่ียวกบัการจดัท าวารสารแบบออนไลน์ ท าให้
สะดวกต่อการอ่าน ซ่ึงสามารถอ่านไดทุ้กท่ีทุกเวลา ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่การออกแบบวารสารออนไลน์ หรือวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้กลุ่มตวัอย่างสามารถเขา้ถึงวารสารได้ง่าย และสามารถอ่านผ่านเคร่ืองมือส่ือสารท่ีพกพา เช่น 
โทรศพัท์มือถือ และคอมพิวเตอร์พกพา เป็นการอ านวยความสะดวกต่อกลุ่มตวัอยา่ง ให้สามารถอ่านวารสารไดท้นัที
ตามความต้องการ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของสมาน ลอยฟ้า (2536) อธิบายว่า วารสารอิเล็กทรอนิกส์มี
ประโยชน์ในดา้นการเป็นส่ือท่ีมีความทันสมยั สร้างความน่าต่ืนตาต่ืนใจแก่ผูอ่้าน เน่ืองจากวารสาร อิเล็กทรอนิกส์    
ไดน้ านวตักรรมผสมผสานระหวา่งเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และเทคโนโลยโีทรคมนาคม มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการ
จดัพิมพแ์ละการเผยแพร่วารสารใหเ้ป็นไปอยา่งรวดเร็ว มีความสะดวก และทนัต่อความตอ้งการของผูอ่้าน ท าใหผู้อ่้าน
สามารถคน้หาวารสาร อ่าน บนัทึก หรือพิมพผ์ลขอ้มูลไดโ้ดยสะดวกผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตลอดจนวารสาร
หน่ึงฉบบัท าใหมี้ผูอ่้านจ านวนมากสามารถอ่านไดพ้ร้อมกนั โดยไม่มีขอ้จ ากดั ทั้งเร่ืองสถานท่ีและเวลา 

กลุ่มตวัอย่างมีทัศนคติท่ีดีต่อด้านการเผยแพร่วารสารในระดับมาก เก่ียวกบัการเผยแพร่วารสารในทุก ๆ     
ตน้เดือนท าให้ติดตามขอ้มูลข่าวสารขององค์กรอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงผูว้ิจัยมีความเห็นว่า การเผยแพร่วารสารอย่าง
สม ่าเสมอทุกต้นเดือน ท าให้กลุ่มตัวอย่างสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารท่ีเกิดข้ึนภายในองค์กรได้อย่างต่อเน่ือง  
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สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ นงลกัษณ์ สุทธิวฒันพนัธ์ (2545) อธิบายวา่ การประชาสัมพนัธ์หรือการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร องคก์รจ าเป็นตอ้งด าเนินการอยา่งมีระเบียบแบบแผน 
และมีการกระท าอยา่งต่อเน่ืองกนัไป  จะเป็นการสร้างและรักษาไวซ่ึ้งความรู้ ความเขา้ใจ ความศรัทธา ทศันคติท่ีดี และ
ความร่วมมือของกลุ่มเป้าหมายทุกประเภททั้งกลุ่มภายนอกและบุคลากรภายในองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี  
 
6. บทสรุป 
 การวิจยัคร้ังน้ี  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นบุคลากร
ของบริษทั กสท.โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) เพ่ือให้ทางบริษทัพิจารณาน าผลการวิจยัไปพฒันาวารสาร “ออนไลน์ 
CAT CLUB” โดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

6.1 จากผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เปิดรับวารสารโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือติดตามนโยบายและ
การด าเนินงานของบริษัท ซ่ึงสอดคล้องกับวตัถุประสงค์หลักของการจัดท าวารสาร “ออนไลน์ CAT CLUB”   
นอกจากนั้น กลุ่มตวัอยา่งยงัมีทศันคติท่ีดีต่อวารสารในดา้นเน้ือหาท าใหไ้ดรั้บความรู้เก่ียวกบับริการโทรคมนาคมต่าง 
ๆ ของบริษทั ตลอดจนวารสารออนไลน์ท าให้กลุ่มตวัอยา่งมีความสะดวกในการอ่านท่ีสามารถอ่านไดทุ้กท่ีทุกเวลา 
ดงันั้น ในกรณีท่ีบริษทัตอ้งการจะเขา้ถึงบุคลากรจ านวนมาก เพ่ือน าเสนอข่าวสารเชิงนโยบาย และความรู้ต่างๆดา้น
โทรคมนาคม ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาองค์กร บริษทัควรพิจารณาน าเน้ือหาดังกล่าว เผยแพร่ผ่านส่ือวารสาร 
“ออนไลน์ CAT CLUB” เน่ืองจากวารสารดังกล่าว สามารถใช้เป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ในการติดต่อส่ือสารท่ีเขา้ถึง
บุคลากรภายในองคก์รทุกระดบั 

6.2 จากผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเปิดรับวารสาร “ออนไลน์ CAT CLUB” ผ่านทางโทรศพัท์มือถือมาก
ท่ีสุด ดังนั้ น เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูอ่้านมากยิ่งข้ึน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการผลิตวารสาร ควรพิจารณา
ปรับปรุงรูปแบบของวารสารให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะทางกายภาพของหน้าโทรศพัท์มือถือ ซ่ึงมีขนาดเล็กกว่าหน้า
จอคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ เช่น ควรออกแบบให้ผูอ่้านสามารถใชน้ิ้วสัมผสัไปท่ีรูปภาพเพ่ือยอ่หรือขยายการแสดงรูปภาพ
ทางโทรศพัท์มือถือตามท่ีผูอ่้านตอ้งการ รวมทั้งออกแบบดว้ยการก าหนดหรือลอ็คหนา้จอโทรศพัท์มือถือ ส าหรับการ
ขยายเน้ือหา และรูปภาพในวารสารใหค้งท่ีขณะเปิดอ่าน โดยไม่สามารถเล่ือนไปหนา้อ่ืนได ้เป็นตน้ 

6.3 จากผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติท่ีดีดา้นเน้ือหาวารสาร“ออนไลน์ CAT CLUB” ในคอลมัน์ 
MOVIE TIME ซ่ึงเก่ียวกบัการแนะน าภาพยนตร์ท าให้ไดรั้บขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการเลือกชมภาพยนตร์ มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ขอ้อ่ืนๆ ดงันั้น บริษทัจึงควรพิจารณาปรับปรุงเน้ือหาดงักล่าวให้มีความน่าสนใจเพ่ิมยิ่งข้ึน เช่น การ
น าเสนอเน้ือหาดา้นการจดัล าดบัหรือให้ค่าคะแนนภาพยนตร์เร่ืองนั้น ๆ หรือการน าเสนอตวัอยา่งความคิดเห็นจากผูท่ี้
เคยชมภาพยนตร์เร่ืองดงักล่าว เป็นตน้ 

6.4 จากผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติดา้นรูปแบบวารสาร“ออนไลน์ CAT CLUB” เก่ียวกบัการ
ออกแบบท่ีสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล ์EXE และไฟล ์PDF ท าใหส้ามารถเลือกจดัเก็บวารสารไวอ่้านไดใ้นภายหลงั มี
ค่าเฉล่ียต ่ากว่าประเด็นอ่ืนๆ ซ่ึงไฟล์ดงักล่าวเป็นขอ้มูลวารสารรวมตลอดหน่ึงฉบบัมีขนาด 13.40 เมกะไบต์ ซ่ึงเป็น
ไฟลข์อ้มูลขนาดค่อนขา้งใหญ่ ส าหรับการใชพ้ื้นท่ีในการดาวน์โหลดเพ่ือบนัทึกจดัเก็บ ดงันั้น บริษทัควรพิจารณา
ปรับปรุงรูปแบบการดาวน์โหลดไฟล์ โดยจ าแนกตามคอลัมน์ แต่ละคอลัมน์มีขนาดไฟล์ข้อมูลประมาณ 16 บิต  
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(ไฟล์ขอ้มูลมาตรฐานขนาดเล็กส าหรับการเผยแพร่ออนไลน์) นอกจากจะท าให้เพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วแก่
บุคลากรในการดาวน์โหลดและบนัทึกเน้ือหาวารสารแลว้ ผูอ่้านยงัสามารถเลือกดาวน์โหลดและบนัทึกจดัเก็บเน้ือหา
แต่ละคอลมัน์ไดต้ามความสนใจของแต่ละบุคคลอีกดว้ย 

6.5 จากผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติดา้นการเผยแพร่วารสารออนไลน์ CAT CLUB เก่ียวกบัการ
อ่านวารสารผา่นลิงค ์http://catclub.cattelecom.com/ ท าใหส้ามารถเขา้ถึงวารสารไดง่้าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ขอ้
อ่ืนๆ ดงันั้น บริษทัควรพิจารณาน าภาพกราฟฟิคหรือสัญลกัษณ์ขนาดเล็ก เช่น การเพ่ิมค าวา่ “New” ต่อทา้ยลิงคข์อง
วารสาร เพ่ือใหเ้กิดความสะดุดตาท่ีจะเปิดรับของบุคลากร เน่ืองแต่เดิมการส่งลิงคด์งักล่าว ไดส่้งไปยงับุคลากรผา่นทาง
อีเมล ท่ีปะปนร่วมกบัอีเมลอ่ืนๆของบริษทั อาจท าใหบุ้คลากรไม่ไดใ้หค้วามสนใจหรือสงัเกตุเห็นลิงคใ์นกรณีไม่มีเวลา
หรือรีบเร่งในการท างาน 
 นอกจากนั้น ผูว้จิยัยงัมีขอ้เสนอแนะส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

6.6 การวิจยัคร้ังน้ี ศึกษาเร่ือง การเปิดรับและทศันคติของบุคลากรท่ีมีต่อวารสาร “ออนไลน์ CAT CLUB” 
บริษทั กสทโทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อ่านวารสาร เฉพาะเร่ืองท่ีตนเอง
สนใจ ดังนั้น ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรจะท าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความตอ้งการเน้ือหาวารสาร “ออนไลน์ CAT 
CLUB” ของบุคลากรบริษทั กสท.โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และวิจยัดงักล่าว ควรท าการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้
ขอ้มูลเชิงลึกในการจะน าผลการวจิยัไปพฒันาวารสารใหส้อดคลอ้งตรงกบัความตอ้งการของบุคลากรมากท่ีสุดต่อไป 
 6.7 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขอบเขตจ ากดัในประเด็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือศึกษาเฉพาะบุคลากร
ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี ณ อาคารส านกังานใหญ่บริษทั กสท.โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) เท่านั้น ดงันั้น ในการวจิยัคร้ังต่อไป 
ควรมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ิมเติมกบับุคลากร ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี ณ อาคารอ่ืนๆ ของบริษทัดว้ยเช่นกนั  
 
7. กติตกิรรมประกาศ 
 การวิจยัคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารยด์ารุเรศ กาศโอสถ อาจารย์
รพีวรรณ กลยนี อาจารยค์มศร สนองคุณ อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการประชาสัมพนัธ์ วิทยาลยันิเทศศาสตร์ และคุณ 
เกษม มุขแจง้ นกัประชาสมัพนัธ์ระดบั 7 บริษทั กสท.โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ท่ีสละเวลาใหค้  าปรึกษา ค าแนะน า 
ตลอดจนความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าวิจยัในคร้ังน้ี ตลอดจนขอขอบคุณบุคลากรของ
บริษทั กสท.โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ผูป้ฏิบติังาน ณ ส านกังานใหญ่ ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและ
ใหข้อ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการวจิยั ท าใหก้ารวจิยัในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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