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หัวขอวทิยานพินธ     พฤตกิรรมของพนักงานตอการใชระบบอินทราเน็ตเพื่อการสือ่สารในองค
                ศึกษากรณ ีTHAI Sphere ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
ช่ือผูเขียน                    สุคนธ   เมฆเนย   
อาจารยที่ปรึกษา         ผูชวยศาสตราจารย  ดร. กุลทิพย   ศาสตระรุจิ     
สาขาวิชา                 นิเทศศาสตรสารสนเทศ 
ปการศึกษา                 2548 
 

บทคัดยอ 
 
 วิทยานิพนธนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา (1) พฤติกรรมก
ส่ือสารผานระบบ อินทราเน็ตTHAI Sphere ของพนักงานบริษัทการบินไทยฯ (2) ความสัมพ
ของปจจัยทางดานเทคโนโลยี และ เนื้อหา กับพฤติกรรมการสื่อสารของพนักงาน (3) ความสัมพ
ของพฤติกรรมการสื่อสารของพนักงาน กบัวัฒนธรรมองคกร ของบริษัทการบินไทยฯ ในการว
คร้ังนี้กลุมตัวอยาง เปนพนักงานผูที่เคยใชบริการอินทราเน็ต THAI Sphere ที่ปฏิบัติงาน 
สํานักงานใหญ (วิภาวด)ี และที่สนามบนิดอนเมือง จํานวน 399 คน  เก็บรวบรวมขอมูลด
แบบสอบถาม และวเิคราะหผลเปนคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวทดส
สมมุติฐานโดยการวเิคราะหดวยสถิติ T-Test  การวิเคราะหความแปรปรวน (One-way ANOV
และวิเคราะหดวยสถิติสหสัมพันธของ Pearson ผลการวิจัยพบวา 

1.  สถานภาพของพนกังานบริษัทการบินไทยฯ ที่แตกตางกนัทําใหพฤติกรรมก
ส่ือสารผานระบบอินทราเนต็THAI Sphere ของพนักงานโดยรวมแตกตางกัน สวนพฤติกรรมข
ระยะเวลาในการใชอินทราเน็ต มีเพียงระดับการศกึษาเทานั้นที่แตกตางกัน รวมถึงพฤติกรรมก
เปดรับขาวสาร ที่มีความแตกตางกันไปตาม อายุที่ปฏิบัติงาน และระดับความชาํนาญในการ
เครื่องคอมพิวเตอร สวนเพศ กับ ระดบัการศึกษา ไมมีความแตกตางกันในพฤติกรรมการ
Webboard 

2.  ปจจยัดานเทคโนโลย ี และเนื้อหา ที่แตกตางกนัของอินทราเน็ต โดยภาพรว
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการการสื่อสาร ของพนักงาน แตกตางกัน ยกเวนพฤติกรรมข
ระยะเวลาและความถี่ในการใชอินทราเน็ต ที่ไมมีความสมัพันธกับปจจยัดานเทคโนโลยี สวนปจ
ดานเนื้อหา มีเพียงพฤติกรรมดานการใชประโยชนเทานัน้ที่ไมมีความสัมพันธกัน 
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3.  พฤติกรรมการการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต ของพนักงาน มีความสัมพันธ กับ
วัฒนธรรมองคกรที่เปลี่ยนแปลงไปและเปลี่ยนไปในทางบวก จึงกลาวไดวาวฒันธรรมองคกรของ
บริษัทการบินไทยฯ เปนวัฒนธรรมองคกรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในลกัษณะสรางสรรค 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this survey research were to study  (1) The behavio
communications of Thai Airways staffs towards the use of Intranet “THAI Sphere”. (2) T
effects of Technology and Contents in Intranet towards the behavioral communications of T
Airways staffs.  (3) The relationships between organization culture and behavio
communications of Thai Airways staffs. This study was carried out on a sample group of T
Airways staffs who work at Head office and Donmuang International Airport only. Totally 3
samples were collected for this Thesis by using questionnaires and analyzed in percentag
means and standard deviations. The hypothesis was proved by T-Test analysis, One-way ANOV
analysis and Pearson Correlation Coefficient. The results were summarized as follow : 
 1.The different in most status of Thai Airways staffs causes a different in behavio
communications towards the Use of Intranet “THAI Sphere” but the length of the time using
Intranet had significant relationships with level of educational background only. In case
information exposure through Intranet, only the different in period of working years a
experience in computer had significant relationships. Also found that using of webboard had
significant relationships with sex and level of educational background. 
 2. Most of the different in Technology and Contents in Intranet “THAI Sphere” h
significant relationships with behavioral communications, except the length of the time a
frequency of using on Intranet had no significant relationships with Technology. For the Conte
of Intranet had no significant relationships with the advantage of using the Intranet. 

3. The overall of organization culture of Thai Airways International Public Compa
Limited had been changing in the form of constructive styles. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

        
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 สังคมปจจุบัน อยูในสังคมสารสนเทศโลก (Global Information Society) โดยเกี่ยวโยง
กับระบบเศรษฐกิจทัว่โลกที่จะตองใชขอมลู ขาวสาร เพราะการสื่อสารเปนการเผยแพรทรัพยากร
สารสนเทศผานการเชื่อมตอเครือขายโลก เชน อินเทอรเน็ต ดังนัน้ สารสนเทศจึงเปนพื้นฐานของ
ขอมูลที่สําคัญ ปจจุบันการเชื่อมโยงเครือขายระหวางองคกร (Internetworking Enterprise) ไดแก 
อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต เอกซทราเน็ต และเครือขายการสื่อสารโทรคมนาคมที่สรางสังคมเครือขาย
เชื่อมโยงทั้งโลก (Global Internetworked Society) สามารถใชประโยชนไดเต็มที่จากการตอเชื่อม 
และเปนเครือขายที่สําคัญยิ่ง สําหรับองคกร สามารถใชสําหรับการปฏิบัติงานไดในทุกที่ ทุกเวลา สู
สังคมสารสนเทศโลกอยางแทจริงได การเติบโตของอินเทอรเน็ตที่สัมพันธกับเทคโนโลยีและการ
ปฏิบัติงาน ขององคกรในปจจุบันคือระบบ อินทราเน็ต และยังมีการสงผานระหวางองคกร หรือไป
ยังหุนสวน ( เอ็กซทราเน็ต) รวมถึงเครือขายอื่นๆ ดวย   

อินทราเน็ต  เปนเครือขายทีอ่อกแบบเพื่อบริการดานความตองการขอมูลภายในองคกร
ของบริษัท โดยใชแนวความคิดและเครื่องมือเดียวกับ WEB มีความสามารถในการใชงานคลายกับ 
Internet โดยใชงานงายและราคาประหยดั พนักงานและผูบริหารสามารถดูประวัตยิอของพนักงาน
ในองคกร, แผนธุรกิจ, ระเบียบขอบังคับ   กระบวนการทาํงาน   และทบทวนเอกสารที่ตองการโดย
ใช Hyperlink ในการคนหาวตัถุดิบจากฐานขอมูล สามารถใช อินทราเน็ต ตรวจสอบการใชงานของ 
Software ในงานที่เฉพาะเจาะจง   อีกทั้ง อินทราเน็ต ยงัมีความสามารถในการสื่อสารและ สามารถ
เชื่อมตอกับระบบ Internet  ภายนอกองคกรได ทําใหองคกรกระทํากจิกรรมทาง  e-commerce   เชน 
ประสานงานกบั Suppliers และลูกคา เช็คระดับบัญชีรายการสินคากอนที่จะจัดสง และอ่ืนๆอีก
มากมาย กิจกรรมเหลานี้เปนการติดตอกับภายนอกองคกร ซ่ึงอํานวยความสะดวกโดยผานการ
ทํางานของระบบExtranet ได 
 ขอมูลที่ถูกสงผานทางระบบ อินทราเน็ต ขอมูลจะถูกเก็บไวอยางปลอดภัย ภายใตระบบ 
“Firewall” ระบบนี้เปนอุปกรณที่ทํางานเหมือนคนเฝาประตูระหวาง อินทราเน็ต ขององคกรและ
เครือขายภายนอก (อยางเชน Internet) ขอมูลที่ถูกสงเขามาทั้งหมดจะถูกตรวจสอบโดยคอมพวิเตอร 

DPU



 2

ผานระบบ Firewall และพนกังานขององคกรสามารถทองไปใน Internet แตผูใชที่ไมไดรับอนุญาต
จะไมสามารถเขาไปใชงานได การจดัการแบบนี้ทําใหเกิดความรวดเรว็ในขอมูลและ Software อยาง
ปลอดภัยแกพนักงานขององคกรเองและกบัตัวองคกรดวย  ระบบอินทราเน็ต ยังมีพลังในการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร, กระบวนการตาง ๆ และชวย Reengineering การทํางานไดในหลาย 
ๆ สวนขององคกร  
  THAI Sphere เปนอินทราเน็ต องคกร ของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  
เนื่องจาก บริษทั การบินไทยจํากัด (มหาชน)  เปนองคกร รัฐวิสาหกิจชั้นนําระดับชาติแหงหนึ่ง ซ่ึง
เปนที่รูจักกันในฐานะ ผูใหบริการดานธุรกิจการบิน ทีม่ีเครือขายครอบคลุมในหลายภูมภิาคทั่วโลก 
และมีสาขาในหลายประเทศ  จากจํานวนพนักงานกวา 25.000 คน ดังนัน้การติดตอส่ือสาร และการ
เขาถึงขอมูล อยางรวดเรว็และถูกตอง ไมวาพนกังานจะปฏิบัติงานอยู ณ. สาขาใดก็ตาม จึงทําให
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)   ตองกาวใหทนัตามกระแสโลกที่มีการพัฒนาการดานการ
ส่ือสาร ซ่ึงกาวลํ้าหนาไปอยางรวดเร็ว  ดังนั้น ระบบอินทราเน็ต สําหรบัองคกรของ  บริษัท การบิน
ไทย จํากัด (มหาชน)  จึงไดถือกําเนิดขึ้น เมื่อ วันที ่1 สิงหาคม 2540  ในนามวา THAI Sphere เพื่อ
สนองตอบการกาวไปกับกระแสโลกในดานการสื่อสาร ซ่ึงในตนทศวรรษที่ 21 นี้ ที่องคกรชั้นนาํ
หลายองคกรในประเทศไทย  ไดเร่ิมมกีารนําเอา อินทราเน็ต มาพัฒนาใชกับองคกรมากขึ้น
เชนเดยีวกัน อาทิ เชน   การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย องคการโทรศัพท การประปา ธนาคาร
ตางๆ และรวมทั้งองคกรอ่ืนๆอีกมากมาย 
           THAI Sphere ไดเร่ิมตนขึ้นที่หนวยงานดาน คอมพิวเตอร ของบริษัท ซ่ึงเริ่มมาจากการ
ใหบริการเกี่ยวกับ   e-mail   หรือ   Electronic Mail   แกพนักงาน เปนอันดับแรก หลังจากนัน้จึงได
มีการพัฒนาจนเกิดเปน Home Page ของ WEB THAI Sphere ขึ้น   ซ่ึงบรรจุเร่ืองราว หัวขอตางๆไว
มากมาย อันเปนประโยชนแกพนกังานทีส่ามารถเขาไปดู หรือใชไดอยางสะดวกและรวดเรว็ ในทกุ
เวลาที่ตองการ  อาทิ เชน  กฎระเบยีบบริษัท  ขอบังคับตางๆ   เบอรโทรศัพทติดตอของแตละ
หนวยงาน  สาระนารู   เร่ืองราวเกีย่วกับสหกรณออมทรพัย   ขอมูลของชมรมตางๆ   แนะนํา WEB 
เดนประจําสัปดาห  และเรือ่งจําเปนอื่นๆในดานการทํางานของพนักงานรวมทั้งยังจดัใหม ี THAI 
Sphere WEBBOARD เพื่อไวใหพนกังานไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอีกดวย 
        1.1.1 THAI Sphere อินทราเน็ต ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ไดจดัตั้งขึ้นมาโดยมี
วัตถุประสงคดังนี ้
                  1.1.1.1  เพื่อใหมพีัฒนาการไดเรียนรูการใชเทคโนโลยีใหมๆ ในการติดตอส่ือสาร 
                  1.1.1.2 เพื่อเปนการสรางวัฒนธรรมที่ดีในบรษิัท ใหมีการชวยเหลือเกื้อกลูกัน กอใหเกดิ
ความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ 
                  1.1.1.3  เพื่อจะเปนชองทางในการติดตอส่ือสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูที่
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เปนประโยชน ตอสวนรวม และตอบริษัท 
1.1.1.4  เปนศูนยรวมทีใ่หบริการ ขาวสารตางๆ ขอมูลที่ทันสมัยทันตอเหตุการณใหกบั

พนักงาน 
จากจุดเริ่มตน เมื่อป พ.ศ. 2540 THAI Sphere ไดผานการพัฒนารปูแบบใหทนัสมัย

มาแลวถึง 3  คร้ัง ดวยกัน และยังคงพัฒนาตอไป ใหทันตามกระแสการสื่อสารของโลก   อยาง
ตอเนื่องโดยตลอด โดยจะเห็นไดจากสถติิ ในการเขาใช THAI Sphere ของพนักงานที่มากขึ้นกวา 
10 ลานครั้งตอเดือน และในอนาคตอันใกลนี้ จะมีการปรับปรุงครั้งใหญสําหรับ THAI Sphere ใน
รูปแบบใหมทีเ่ปน Enterprise portals หรือ Corporate portals โดยมีการปรับปรุงจัดเก็บฐานขอมูล
ใหมที่ เรียกวา Enterprise Resource Planning  หรือ  ERP. เปนระบบการรวบรวมฐานขอมูลที่เคยถูก
เก็บไวอยางกระจัดกระจายและซ้ําซอนนํามาจัดเก็บใวใหมใหเปนเพยีงฐานขอมูลเดยีว และเพื่อใช
งานไดสะดวกรวดเร็วมากขึน้และสามารถครอบคลุมการปฏิบัติงานไดครบทุกอยาง ซ่ึงจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งกับพนักงานและองคกร 

 เมื่อการใชงานจาก Intranet และ Internet เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลายๆ องคกรตองเผชิญกับ
ความยากลําบากในการจัดการกับขอมูลที่มีมากเกินไป ขอมูลเหลานั้นกระจัดกระจาย และยงัมี
ฐานขอมูลเปนจํานวนมากในระบบที่ตางกนั การหาความสัมพันธและขอมูลที่ถูกตองแมนยําจึงตอง
ใชเวลามากและตองอาศัยกระบวนการเขาถึงระบบที่มีอยูมากมาย (multiple system) ดวยเหตุนี้
องคกรจึงเสียเวลาเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติงาน   แนวทางการแกปญหาในการเขาถึงขอมูลที่กระจัด
กระจาย คือ   Corporate portals 

  Kounadis (อางถึงใน ชลิตและคณะ, 2548 : 6)ใหคําจํากดัความของ “Corporate Portal” 
วาเปนการเขาถึงขอมูลที่มีความเปนสวนตวัผาน web browser ไปสูขอมูลทางธุรกิจที่สําคัญที่ถูกจัด
ไวภายในและภายนอกขององคกรหนึ่ง ๆ ชองทางเหลานี้ทําใหเกิดการจัดการขอมูล, ขาวสาร, และ
ความรู การทํางานผานสื่อที่มีฐานบน Intranet (เชน web browser) ทําใหมีการเขาถึงขอมูลที่
เกี่ยวของ โดยใชการสืบคนขอมูลแบบกาวหนาและเทคนิคการจัดทําดชันีตาง ๆ เพื่อเพิ่มความ
สะดวกรวดเร็วในการใชงานมากยิ่งขึน้ 

Corporate portals ทําใหเกดิการเขาถึงขอมูลแบบ Single-point ไปสูขอมูลขาวสารของ
องคกรไดและ Application สามารถใชบน Intranet, Internet และ Extranets ได ดังนัน้องคกรใหญ ๆ 
หลายองคกรกาํลังจัดทํา portals ขึ้นมาใชแลว เชน   ธนาคารนครหลวงไทย    การไฟฟา เปนตน 

บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช เปนจุดแข็ง ใน
การแขงขันทางธุรกิจในระดบัประเทศ และระดับนานาชาติ โดยมวีัตถุประสงค เพื่อนํามาสนับสนุน 
การบริหารงานภายในองคกร การใหบริการสารสนเทศกับธุรกิจรวมทนุ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สรางมาตรฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาโครงสรางภายในและสนองตอบกลยุทธการ
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บริหารงานสารสนเทศขององคกร ปจจุบัน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ไดกอตั้งหนวยงาน
ที่ทําหนาที่บริหารจัดการสารสนเทศขึ้นมาคือ กองบริหารสารสนเทศ แผนกพฒันาระบบขอมูล / 
การพัฒนากลยุทธและผลิตภัณฑ (Strategy & Product Development / Information Systems 
Division)ทําหนาที่ผลิตและใหบริการสารสนเทศแกพนักงานบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)   
ภายใตเว็บไซตช่ือวา  “ THAISphere ” เร่ิมกอตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2540 และใหบริการ
สารสนเทศภายในองคการในรูปแบบของ อินทราเน็ต อินเทอรเน็ตเพือ่สนับสนุนการสื่อสารภายใน
ขององคกร สนับสนุนการบริหารงานและสารสนเทศแกพนัธมิตรทางการคา โดยขอมูลจะถูก
ปรับเปลี่ยนใหทันตอเหตกุารณ ขณะเดียวกันยังทําหนาที่เปนศูนยกลางของสารสนเทศภายใน
องคการอยางเต็มรูปแบบ 
        1.1.2  แนวคิดของ THAI Sphere ในการพัฒนาใหทันสมัยยิ่งขึ้น โดยออกแบบใหอยูในรูปของ 
Enterprise portals ซ่ึงเปน อินทราเน็ต ขององคกรในยุคใหม ที่ไดรับการสนับสนุนการจัดเก็บขอมลู
แบบ ERP. 
 ชลิต และคณะ (2548 : 6)  ไดอธิบายพื้นฐานอยางกวาง ๆ เกีย่วกับ ERP โดยมี
แนวความคิดและหลักการในการบริหารและจัดการระบบขอมูล ERP ซ่ึงยอมาจาก Enterprise 
Resource Planning คือการวางแผนทรัพยากรทางธุรกจิขององคกรโดยรวม หรือการบริหารและ
จัดการใหเกดิการใชประโยชนสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององคกร เพื่อใหรองรับการแขงขัน
ในทางธุรกิจทีรุ่นแรง ในอนาคต หลักการพื้นฐานของธุรกิจทั่วๆไป คือ 4 M ซ่ึงไดแก Man 
(ทรัพยากรบุคคล) Machine (เครื่องมือ, อุปกรณเครื่องจักร) Material (วัตถุดิบสําหรับการผลิตสินคา
หรือบริการ) สุดทายที่เปนเรื่องใหญของทุกองคกร Money (เงิน) ดังนั้นการจดัการทรัพยากรที่มอียู
ใหประโยชนสูงสุดคือการจัดการ 4 M เหลานี้นั่นเอง โดยมีหลักบรหิารและการจัดการวาควรจะทํา
อยางไรจึงจะใชทรัพยากรเหมาะสมมากทีสุ่ด ในการผลิตสินคาและบริการที่ดี อันจะนําไปสูการ
แขงขันทางธุรกิจในอนาคต การจัดเตรียมทรัพยากรในการผลิตที่เหมาะสม เพื่อใหการใชตนทุนที่
เหมาะสมสามารถแขงขันกับคูแขงอ่ืนๆ ได ซ่ึงการจัดการดังกลาวคือ  

1.1.2.1 การบริหารและการจัดการวัตถุดบิตางๆ ใหมปีริมาณที่เพียงพอและใหทันกบั
เวลาที่ตองการในสายการผลติสินคานั้นๆ 

1.1.2.2   การบริหารและการพัฒนาบุคคลใหมีคุณภาพดีขึน้และใชทรัพยากรเหลานัน้ให
เหมาะสมกับปริมาณงาน 

1.1.2.3  การบริหารและการจัดการอุปกรณ เครื่องจกัร เครื่องมือ ในสายการผลิตรวมไป
ถึงการวางแผนการซอมอุปกรณเหลานั้นจะไมกระทบตอสายการผลิต 

1.1.2.4 การบริหารและการจัดการเงินทนุหมุนเวียนเพื่อใชในกิจการอยางเหมาะสมและ
เพียงพอ 
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ปจจุบันการวางแผนในภาพรวมไมสามารถดําเนินประสิทธิภาพ ไมสามารถรวบรวม
ขอมูลเพื่อการตัดสินใจสําหรับการดําเนินการไดอยางรวดเร็ว เนือ่งจากตองรวบรวมขอมูลจาก
หลายๆ ระบบ ทําใหเสียทั้งเวลาและแรงงานในการรวบรวมขอมูล  

นอกจากสาเหตุหรือปจจยัหลักๆที่กลาวมาแลวยังมีปจจยัอ่ืนๆ เชน ปญหาในการรองรับ
เทคโนโลยีสมัยใหม เชน Internet การใช Web Application หรือการทาํธุรกิจทาง Electronics  
จากภาพรวมของโครงสรางและปญหาของระบบสารสนเทศ ระบบ ERP ใหมซ่ึงจะเปนคําตอบ
ใหกับปญหาลักษณะโครงสรางและการทํางานของระบบ 

 กฤษดา วิศวธรีานนท (2546 : 12) ระบบ ERP คือระบบสารสนเทศสําหรับองคกรที่นํา
แนวคดิและวธีิการบริหารของ ERP มาทําใหเกดิเปนระบบเชิงปฏิบัติในองคกร การบริหารเพื่อให
เกิดการใชประโยชนสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององคกร อยางไรก็ตามจากหลักการอยางงายๆ 
ของการบริหารองคกรนั้นถาเราพิจารณาในโลกของการบริหารธุรกิจจริงๆนั้นการบริหารแบบ ERP 
ไมไดงายอยางที่คิด ในองคกรหนึ่งๆนั้นไมไดมีกิจกรรมทางธุรกิจเพียงกิจกรรมเดียวแตจะ
ประกอบดวยกิจกรรมทางธุรกิจมากมาย และกิจกรรมตางๆ เหลานั้นก็มีการเชื่อมโยงเขาดวยกันเพื่อ
จะไดขับเคลื่อนองคกรไปสูจุดมุงหมาย ตัวอยางเชน ในองคกรหรือวสิาหกิจหนึ่งๆ โครงสรางของ
กิจกรรมพื้นฐานโดยทัว่ไปจะประกอบดวยกลุมของกิจกรรม 3 กลุมใหญ คือ การจัดซื้อจัดจาง การ
ผลิต และการขาย ซ่ึงถาเราเชื่อมโยงกิจกรรมพื้นฐานทั้ง 3 กิจกรรมเขาดวยกัน เราก็จะไดหวงโซของ
กิจกรรมตามรปูแบบที่ตองการ 

ระบบ ERP เปนเครื่องมือที่นํามาใชในการบริหารองคกร เพื่อแกไขปญหาตางๆ 
ดังกลาวขางตน รวมทั้งจะชวยใหสามารถวางแผนการลงทุนและการบริหารทรัพยากรขององคกร
โดยรวม เกิดประสิทธิภาพโดยแนวคิด (Concept) ของระบบ ERP คือ เปนระบบขอมูลที่จะทํา
หนาที่ในการเชื่อมโยงขอมูลของกิจกรรมตางๆภายในองคกรเพื่อทําใหการประสานงานระหวาง
กิจกรรมของหนวยงานตางๆภายในองคกรราบรื่นและลดปญหากําแพงขอมูลที่เกิดขึ้น ทําให
สามารถบริหารองคกรแบบบูรณการหรือแบบองคกรรวม ดังนั้นการพัฒนาระบบขอมูลจึงมีความ
จําเปน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด  

ระบบ ERP จะมีโครงสรางทางทฤษฎีทีเ่ปน Single Database คือขอมูลซ่ึงถูกปอนจาก
ระบบตางๆ ซ่ึงประกอบเปนระบบ ERP จะถูกเก็บไวในฐานขอมูลกลางเพียงฐานขอมูลเดียว เพื่อใช
เปนขอมูลสําหรับการประมวลผลของระบบงานตางๆ เมื่อมีความจาํเปนตองใชขอมูลนั้นๆ การที่
ขอมูลถูกเก็บไวเปน Single Database และเปนขอมูลที่ใชรวมกนัในระบบยอยของ ERP จึงเรียก
ระบบลักษณะนี้วาเปน Integrated Information System การที่ระบบ ERP มีโครงสรางเปน Single 
Database นั้น ทําใหระบบ ERP ลดปญหาความซ้ําซอนของระบบขอมูลความผิดพลาดของขอมูล
หรือขอมูลไมถูกตองตรงกันระหวางระบบตางๆ ทําใหเราสามารถแสดงผลขอมูลตางๆ ไดอยาง
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รวดเร็วและถูกตอง คือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลจากระบบใดระบบหนึง่เกิดขึ้น การ
แสดงผลขอมูลจากระบบตางๆ จะไดขอมลูซ่ึงมีความถูกตองเสมอ 

ระบบ Corporate E-Mail   นับตั้งแตเร่ิมมกีารพัฒนาใชงานระบบ E-Mail (Electronic 
Mail) ขึ้นในบริษัทฯ ราวกลางป 2540 ไดสงผลใหการติดตอส่ือสารระหวางบคุล และระหวาง
หนวยงาน มคีวามสะดวกรวดเรว็มากกวาเดิม เปนอยางมาก อีกทั้งระบบเปดโอกาสใหผูใชงาน
สามารถติดตอส่ือสาร ผานเครือขายอินเตอรเน็ต ไปยังบุคคลหรือองคกรอ่ืนไดทัว่โลก ซ่ึงในระยะ
เร่ิมแรกจนถึงปจจุบันระบบ E-Mail ที่เปดใหบริการ มีลักษณะที่เรียกวา POP3 Mail หรือหลายทาน
คงจะคุนเคยในชื่อของ “Royal Mail” โดยอาศัยเครื่อง Mail Server ที่บริษัทฯติดตั้งขึ้นทําหนาที่
รับสงขอมูลรวมกับ Mail Server ขององคกรอ่ืน การใหบริการในลักษณะ POP3 ผูใชตองติดตั้ง
โปรแกรม Mail Client ไวที่เครื่อง PC ที่เชื่อมตออยูในระบบเครือขาย เพื่อทําหนาที่ในการรับสง
ขอความจากผูใชงานระบบผานเครื่อง Mail Server รวมถึงทําหนาทีจ่ัดเก็บขอความ (Messages) 
และสมุดรายชือ่สวนตัว (Personal Contacts) ไวที่ Local Disk ของเครื่อง PC  ซ่ึงตั้งแตเร่ิมตนจน
ปจจุบันบริษัทฯ ไดกําหนดใหโปรแกรม Netscape ทําหนาที่เปนโปรแกรม Web Browser และ Mail 
Client แตอาจมีผูใชบางทานใชงานระบบผานโปรแกรม Outlook Express ซ่ึงเปน Mail Client ที่
ติดตั้งมาพรอมกับระบบปฏิบัติการ Windows ก็สามารถใชงานไดเชนเดยีวกัน  
        1.1.3  ถึงแมวาการใชงานระบบ POP3 Mail จะไดรับความนิยมและถูกนํามาพฒันาใชงานกบั
องคกรตาง ๆ เปนจํานวนมากก็ตาม แตก็มขีอจํากัด/ปญหาในการใชงานบางประการ ซ่ึงพอจะสรุป
ไดดังนี้   
                    1.1.3.1  ปญหาการติดตั้งโปรแกรม Mail Client เนื่องจากการใชงานระบบ POP3 Mail 
กอนที่ผูใชจะสามารถใชงานระบบ E-Mail ได จําเปนตองมีการติดตั้งโปรแกรม Mail Client ซ่ึงใน
กรณีนี้เปนภาระใหกับผูใชและ IT Support Staff ในการใหคําแนะนํา และดาํเนินการตดิตัง้
โปรแกรมใหถูกตองตามมาตรฐาน รวมทัง้ตองมีภาระในการติดตาม Update/ Upgrade ใหกบั
โปรแกรม Mail Client เพื่อใหมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูงสุด  

1.1.3.2 ปญหาของความไมสะดวกในการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากในระหวางการตดิตั้ง
โปรแกรม Mail Client ผูติดตั้งจําตองกําหนดขอมูลของ Mail Server และขอมูลสวนตวัของผูใช 
(User profile) ซ่ึงไดแก สมุดรายชื่อสวนตวั เปนตน ไวในเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องนั้น ซ่ึงในกรณีที่
มีการเปลี่ยนแปลง เชน การเปลี่ยน Mail Server จําเปนตองไปแกไข ในเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่อง
ที่มีการติดตั้ง Mail Client หรือ ในกรณีที่ผูใชตองการ เปลี่ยนไปใชงานในเครื่องคอมพิวเตอรเครื่อง
ใหม จะมีภาระในการถายโอนขอมูล สวนตัวไปยังเครือ่งใหมดวย  

1.1.3.3   ปญหาในดานระบบเครือขาย เนือ่งจากการใชงานในระบบ POP3 Mail เมื่อ
ผูใชเร่ิมใชงานระบบ E-Mail เครื่องคอมพิวเตอรของผูใชจะ get mail ทั้งหมดของผูใชจากเครื่อง 
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Mail Server มาเก็บไวใน Local Disk ของเครื่องคอมพิวเตอร โดยผูใชไมมีสิทธิเลือกวาจะ get mail 
ฉบับนั้นๆหรือไม ซ่ึงในกรณีดังกลาว หากมีการใชงานพรอมๆกันหลายๆเครื่อง หรือมี Mail ที่ตอง
อานมายัง Local Disk จํานวนมาก อาจสงผลกระทบกับการใชงานของผูใชงานอื่นได โดยเฉพาะกบั
การใชงานของสํานักงานสาขาตางจังหวดั และตางประเทศ เนื่องจากโดยทัว่ไป สาขาเหลานี้จะมี
ชองความเร็วในการสงผานขอมูลไมสูงนัก  

1.1.3.4   ปญหาการบริหารจดัการ Mail เนือ่งจากการใชงานในระบบ POP3 Mail ขอมูล
ของผูใชจะอยูในเครื่องคอมพิวเตอรที่ผูใชใชงาน ดังนัน้ หากผูใชทีม่ีการเปลี่ยนแปลง การใชงาน
จากเครื่องคอมพิวเตอรเครือ่งหนึ่ง ไปยังอีกเครื่องหนึ่งในแตละวัน (หนวยงานสวนใหญไมสามารถ
จัดใหพนกังานทุกทานมีเครือ่งคอมพิวเตอรเปนสวนตวัได) ในกรณนีี้ mail ของผูใชก็จะกระจายไป
ยังเครื่องตางๆ ซ่ึงทําใหเกดิความยุงยาก ในการบริหารจัดการ mail  

1.1.3.5   ปญหาดานความปลอดภัย  โปรแกรม Mail Client เปนชองทางหนึ่งซ่ึงอาจถูก
โจมตีโดยหนอนไวรัสหรือผูไมหวังดไีดดงันั้น จึงมีความจําเปนอยางยิง่ที่จะตองมีการปรับปรุงใหมี
ความทันสมัย และมีความปลอดภัยสูงสุดในการใชงาน ซ่ึงการดําเนินการนี ้ ทั้งผูใชงานและ IT 
Support Staff จําตองมีภาระในการรวมกัน Update patches / Upgrade โปรแกรมใหทันสมัยอยูเสมอ 
ความปลอดภยัของ mail เนื่องจาก mail ของผูใชในระบบ POP3 Mail จะถูกจัดเก็บในเครื่อง
คอมพิวเตอร ซ่ึงในกรณดีังกลาวผูใชทานอื่นๆ ที่ใชเคร่ืองคอมพิวเตอรรวมกัน อาจสามารถเรียกดู
ได ประกอบกับ การใชงานในลักษณะนี ้ ผูใชตองรับผิดชอบกับ mail ที่เก็บในเครื่องคอมพิวเตอร
นั้นเอง โดยอาจทําการสํารองไวใน media อ่ืน เปนตน  

จากขอจํากดัและปญหาที่สรุปใหทราบขางตน ฝายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงได
มีการริเร่ิมโครงการ Corporate E-Mail ที่มีประสิทธิภาพสามารถแกไขปญหาและขอจํากัดขางตน 
มาพัฒนาใชงานในองคกร พรอมทั้งกําหนดนโยบายใหระบบ Corporate E-Mail เปนระบบ Mailing 
System ระบบเดียวที่ใชงานในบริษัทฯ และสามารถรองรับการใชงานของพนักงานได จากทุกหน
ทุกแหง ระบบดังกลาวเปนระบบ E-Mail ซ่ึงเปนที่ยอมรบัของหลายองคกร และนํามาพัฒนาใชงาน
อยูทั่วโลก มทีิศทางในการพัฒนาระบบอยางชัดเจนและตอเนื่อง สามารถรองรับความตองการการ
ใชระบบ E-Mail ของบริษัทฯได โดยเนนการใชงานระบบ ผานโปรแกรม Web Browser ที่จัดเกบ็
ขอความและสมุดรายชื่อไวทีส่วนกลางบนเครื่อง Mail Server ทําใหเกิดความสะดวกรวดเรว็ในการ
ใชงานระบบมากยิ่งขึ้นไป จากการใชงานผานโปแกรม Web Browser นี้อีกนยัหนึ่งอาจเรียกระบบ 
Corporate E-Mail นี้วา “Web Mail” 

การใชงานระบบ E-Mail ระบบใหมนี้ มจีดุประสงคหลักประการหนึ่ง ที่ตองการอํานวย
ความสะดวก ใหฝายบริหารและพนกังานในการตดิตอส่ือสารใหอยูภายในระบบเดียวกัน ถึงแมวา
จะปฏิบัติงาน อยูในพื้นทีแ่ละเวลาที่แตกตางกันทั่วโลก สามารถเชื่อมตอเครื่อง PC ผานระบบ
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เครือขายของบริษัทฯไปยังMail Server ที่มีการบริหารจัดการที่สามารถเปดใหบริการไดตลอด 24 
ช่ัวโมง และจากการที่สมาชิกระบบทุกรายถูกลงทะเบยีนอยูภายระบบเดียวกันนี้เอง จึงสามารถ
กําหนดให ผูใชงานอยูภายในกลุมเดียวกันได คือการเขาสูระบบสามารถเรียกใชงานดวยช่ือของ 
Mail Server เพียงชื่อเดยีวทัว่โลก โดยเชื่อมตอโปรแกรม Web Browser จึงทําใหเกดิความสะดวก
ในการจดจําของผูใชระบบและผูติดตอส่ือสารมากยิ่งขึ้น 

การเปดใหบริการระบบ Corporate E-Mail ในลักษณะของ Web Mail พนกังานภายใน
องคกร จะไดรับประโยชนอยางมาก จากความสะดวกในการใชงานระบบจากทีใ่ด ๆก็ได สามารถ
ติดตอส่ือสารกับพนักงานทีเ่ปนสมาชิก ของระบบไดอยางรวดเรว็ ซ่ึงในอนาคตจะมีการพจิารณา
ความเหมาะสมในการใหบริการระบบ E-Mail เปนบริการพื้นฐานทีพ่นักงานทกุคนจะมี E-Mail 
Address ของตนเอง ซ่ึงผูบริหารสามารถนําเอาไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารจดัการไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะสงผลทําใหบริษัทฯ สามารถลดคาใชจายในการบริหารจัดการระบบ
ลงไดอยางมาก 
 จากที่ไดกลาวมาทั้งหมดนีแ้สดงใหเห็นถึงความเปนมาและการพัฒนาใน THAI Sphere 
ของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) รวมทั้งปญหาตางๆที่จะนําไปใชในการปรับปรุงใหดีขึ้นใน
อนาคต โดยจะเปนประโยชนสูงสุดตอฝายพนกังาน และกับองคกรตอไป 
        1.1.4   ปญหานําในการวิจัย  

1.1.4.1 ลักษณะพฤติกรรมการสื่อสารผานระบบอินทราเนต็THAI Sphere ของพนักงาน
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ในปจจุบันเปนอยางไร 

1.1.4.2 ปจจยัทางดานเทคโนโลยีและเนื้อหาของอินทราเน็ตTHAI Sphere มีผลกระทบ
ตอ พฤติกรรมการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ตTHAI Sphere ของพนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด 
(มหาชน) หรือไม 

1.1.4.3 พฤติกรรมการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ตTHAI Sphere ของพนักงานบริษทั
การบินไทย จาํกัด (มหาชน) มีความสัมพันธอยางไร กับวฒันธรรมองคกร ของบริษัทการบินไทย 
 
1.2  วัตถุประสงคของการวจัิย 
 วัตถุประสงค ของงานวิจยันี ้ผูวิจยัตองการทราบถึง พฤติกรรมของพนักงานการบินไทย 
ในการใชอินทราเน็ต THAI Sphere ของบริษัท การบินไทย มหาชน จํากดั รวมถึงปจจยัทีม่ี
ผลกระทบตอพฤติกรรมในการใช และใหทราบถึงผลกระทบตอวัฒนธรรมองคกรที่เปลี่ยนแปลง
ไป เพื่อนําไปเปนแนวทางในการแกไขพฒันาใหดีขึ้น โดยแยกได  3  หัวขอ ดังนี ้
        1.2.1  เพื่อตองการทราบถึง พฤติกรรมในการสื่อสารผานระบบ อินทราเน็ตTHAI Sphere ของ
พนักงานบรษิทัการบินไทย จํากัด (มหาชน)   
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        1.2.2  เพื่อศึกษาปจจยัทางดานเทคโนโลยี และ เนื้อหาที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการสื่อสาร
ผานระบบอินทราเน็ตTHAI Sphere ของพนักงานบริษัทการบินไทย จาํกัด (มหาชน)   
        1.2.3 เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ตTHAI Sphere ของพนักงาน
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ที่มีผลกระทบตอวัฒนธรรมองคกร ของบริษัทการบินไทย 
 
1.3  สมมติฐานในการวิจัย 
        1.3.1 สมมติฐานขอที่ 1 พฤติกรรมการสื่อสารผานระบบอินทราเนต็THAI Sphereของพนักงาน 
แตกตางกนัไปตามสถานภาพของพนักงานบริษัทการบนิไทย จาํกัด (มหาชน) 
        1.3.2  สมมติฐานขอที่ 2   ปจจัย ทางดานเทคโนโลยี และ เนื้อหา ที่แตกตางกนัของ อินทราเน็ต
THAI Sphereมีผลตอพฤติกรรมการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ตTHAI Sphere ของพนักงานบรษิัท
การบินไทย จาํกัด (มหาชน) แตกตางกนั  
        1.3.3  สมมติฐานขอที่ 3 พฤติกรรมการสื่อสารผานระบบอินทราเนต็THAISphereของพนักงาน
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธกบัวัฒนธรรมองคกร ของบริษัทการบินไทย 
จํากัด (มหาชน) ไปในทางสรางสรรค 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. การวิจยัคร้ังนี้มุงเนนเฉพาะพนกังานบรษิัทการบินไทย จํากดั (มหาชน) ที่ปฏิบัติงาน 
ณ สํานักงานใหญ (วิภาวด)ี และพนกังานที่สนามบินดอนเมืองเปนหลัก โดยเลือกจากกลุมตัวอยาง
จํานวน 394 ตัวอยาง 
 2. การวิจัยคร้ังนี้ไมรวมถึงพนักงานที่ปฏิบตัิงาน ณ สถานีตางจังหวัด และพนักงานที่
ปฏิบัติงานในตางประเทศ 
 3. เก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถามกับพนักงานของบรษิัทการบินไทย โดยเก็บขอมูล
ประมาณ 1 เดือน (เมษายน 2549) 
 
1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
        1.4.1  นําผลที่ไดจากการวิจัยนี้ไปใชเสนอกับหนวยงานที่เกีย่วของ เพื่อไปเปนแนวทางในการ
แกไข ปรับปรุง ทางดานเทคโนโลยีและ เนื้อหาของอินทราเน็ต THAI Sphereใหเหมาะสม ยิ่งขึ้น 
และเปนทีพ่อใจแกพนักงานผูใชตอไป 
        1.4.2  เพื่อเปนแนวทางอันเปนประโยชนในการศกึษาเกีย่วกับการใช อินทราเน็ต ขององกกร
อ่ืนๆอีกตอไป  
        1.4.3  ผูวิจัยจะนําความรูที่ไดจากการทําวิจัยในครัง้นี้ เพื่อไปใชเปนแนวทางในการทําวจิัยคร้ัง
ตอๆไป 
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1.5  นิยามศัพทท่ีใชในการวจัิย 
        1.5.1  THAI Sphere หมายถึง ระบบอินทราเน็ตสําหรับองคกร เปนระบบทีใ่ชใน บริษัท การ  
บินไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อเปนประโยชนในการติดตอส่ือสารระหวางพนักงานภายในองคกร 
        1.5.2  พฤติกรรมการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต  หมายถึง  ความถี่ในการใช  วัตถุประสงค
ของการใช ระยะเวลาในการใช  การเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆ ความมีอิสระในการแสดง
ความคิดเหน็ หัวขอที่นยิมเขาไปใชของพนักงานบริษัทการบินไทย จาํกัด (มหาชน) ในอินทราเนต็
THAI Sphere 
        1.5.3  ปจจัย ทางดานเทคโนโลยี  หมายถึง  ความสะดวกในการคนหาขอมูล ความรวดเรว็ใน
การแสดงผล รูปแบบที่ทันสมัย ความสวยงาม สีสันสดใส  ขั้นตอนการใชงานเขาใจงาย  
ประหยดัเวลา ลดคาใชจาย  ความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล   
        1.5.4  ปจจัย ทางดานเนื้อหา  หมายถึง  ความสมบูรณของเนื้อหา ความนาเชือ่ถือของเนื้อหา   
นําไปใชประโยชนไดจริง ความหลากหลายของเนื้อหา เพิ่มพูนความรูใหมๆ สรางความสัมพันธทีด่ี
ในองคกร ทันตอเหตุการณ 
        1.5.5  วัฒนธรรมองคกร  หมายถึง  ความภูมใิจทีไดทํางาน การรูสึกไดรับการสนับสนุนในการ
เรียนรูเกีย่วกับเทคโนโลยีใหมๆ  การมีความสัมพันธที่ดี  การมีความกระตือรือรนที่จะแกไขปญหา   
การมีความสุข และสนุกกับการทํางาน  ความอิสระแสดงความคิดเหน็  การทํางานเปนทีม  รวมทัง้
สามารถเชื่อมตอสูความเปนวัฒนธรรมโลก ไดเปนอยางดี 
        1.5.6  พนักงาน  หมายถึง  บุคลากรของบริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) ในการวจิัยนีเ้นน
เฉพาะผูที่ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานใหญ (ถนนวภิาวด)ี และที่สนามบนิดอนเมือง เทานั้น  
        1.5.7  สถานภาพของพนักงาน   หมายถึง  อายุ  เพศ  การศึกษา  อายุงาน  ความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับคอมพวิเตอร  สถานที่ปฏิบัติงาน 
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บทที่  2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การวิจยัในเรื่อง พฤติกรรมของพนักงานตอการใชระบบอินทราเนต็เพื่อการสื่อสาร
ภายในองคกร  ศึกษากรณี THAI Sphere ของบริษัท การบินไทย มหาชน จํากัด ซ่ึงไดศึกษาโดยใช
แนวคดิทฤษฎทีี่เกี่ยวของ เปนแนวทางในงานวิจยันี ้มี 5 หัวขอหลักดังนี้ 

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่วกับพฤติกรรมการสื่อสารในองคกร 
2.2 ทฤษฎี การใชประโยชนและความพึงพอใจ 
2.3 ทฤษฎี ส่ือใหม 
2.4 ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่วกับวฒันธรรมขององคกร 
2.5 งานวิจยัที่เกีย่วของ        
 

2.1  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการสื่อสารในองคกร 
 กริช สืบสนธิ์ (2537 : 87)  พบวา พฤติกรรมทุกประเภทของมนุษยจะตองมีแรงกระตุน
มาจากความตองการหรือจุดประสงคอยางใดอยางหนึ่ง การสื่อสารก็เปนพฤติกรรมที่มีจุดประสงค
เปนแรงกระตุนเชนกนั ทาํใหเกดิความเขาใจซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดการกระทําขึ้นเปนการให
ขาวสารและรูถึงการกระทําโตตอบของบุคคลอื่นๆ 
 พฤติกรรมการสื่อสารในองคกรโดยทัว่ไปนั้นหมายถึง สภาพของการสื่อสารที่ดูไดจาก
ความรอบรูของบุคลากรแตละคนเกีย่วกับขอมูลขาวสารตางๆที่ไหลวนเวียนอยูในองคกร 
 จากแนวความคิดของนักนิเทศศาสตรหลายๆทาน  จะพบวาแตละทานมองภาพรวมของ 
พฤติกรรมการสื่อสารในองคกรแตกตางกันออกไปซึ่งแททีจ่ริงพฤติกรรมการสื่อสารในองคกรก็คือ 
พฤติกรรมของบุคลากรในองคกรที่ทําการสื่อสารกันนั่นเอง 
 จึงนาจะสรุปไดวา พฤติกรรมการสื่อสารในองคกรหมายถึง ลักษณะตางๆของบุคลากร
ที่ทําการสื่อสารและสังเกตไดจากภายนอก แตเนนตรงเนื้อหาสาระของขาวสารที่ทําการสื่อสารกัน
นั้น ตองเกีย่วกับการปฏิบัติงานในหนาทีท่ั้งนี้เพราะพฤติกรรมของบุคลากรในองคกรจะถูกควบคุม
โดยกฎตางๆ และเพื่อสรางความเปนระเบียบเรียบรอยและควบคุมการกระทําตางๆของบุคลากรใน
องคกร วัฒนธรรมในองคกรอาจจะมองเปนในลักษณะของเปนความเชือ่  การคาดหวงั ทัศนคติรวม 
ซ่ึงมีการถายทอดไดจากพนกังาน
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 เสนาะ ตเิยาว ( 2538 : 77) สําหรับพฤติกรรมการสื่อสารของบุคลากรในองคกรจะศึกษา
ไดจากลักษณะตางๆ ของบุคลากรที่ทําการสื่อสารกันและสังเกตไดจากภายนอกในหลายๆลักษณะ 
เชน วิธีการที่ใชในการสื่อสาร, ความสนใจในชนิดของขาวสารและการรับขาวสาร เปนตน 
 1. วิธีการที่ใชในการติดตอส่ือสารวิธีการที่ใชในการสื่อสารของบุคลากรที่อยูในองคกร
สามารถกระทําไดหลายวิธีดวยกันหากพิจารณาจากสื่อและชองทางการสื่อสารแลวจะพบวา ส่ือและ
ชองทางเปนตวักลางเชื่อมโยงระหวางผูสงสารกับผูรับสารใหติดตอกันได หากขาดสื่อและชองทาง
แลวยอมไมมทีางที่ขาวสารจะถายทอดจากผูสงสารไปยังผูรับสารได จึงอาจกลาวไดวาส่ือและ
ชองทางเปนสิ่งที่นําขาวสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร หรือเปนสิ่งที่ชวยใหขาวสารไปถึงผูรับสาร
นั่นเอง โดยพิจารณาไดจากปจจัยตางๆของสื่อและชองทาง ไดแก การเลือกและความสามารถของ
ส่ือและชองทางในการเลือกส่ือและชองทางนั้นจะตองพจิารณาวา มส่ืีอและชองทางใดใหเลือกใช
ไดบาง ส่ือและชองทางใดสามารถเขาถึงผูรับสารกลุมเปาหมายไดมากที่สุด ส่ือและชองทางใด
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระของขาวสารมากที่สุด  
 2. ความสนใจชนิดของขาวสาร สําหรับขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องคกรนั้น ไดอธิบายไววาขาวสาร หมายถงึ รหัสหรือสัญลักษณ, เนื้อหา และการปฏิบัติตอขาวสาร
ซ่ึงขาวสารทุกอยางไมวาจะมีรหัสหรือสัญลัษณอยางไรจะตองมีเนื้อหาของขาวสารที่เหมาะสมกับ
ผูรับสาร จากกระบวนการสื่อสารทั้งหมดพบวา ขาวสารจะปรากฏก็ตอเมื่อผูสงสารเกิดความคดิ
ขึ้นมาและไดแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมาใหเห็น ดังนั้น ขาวสารจึงมีหนาที่เปนสิ่งเรา
ใหผูรับสารเกดิการรับรูความหมาย และจะมีปฏิกิริยาตอบสนองก็ตอเมื่อผูรับสารเปดรับพฤติกรรม
ชนิดใดชนิดหนึ่งโดยอาศยัทกัษะของผูรับสารเปนสําคัญ 
 3. การรับขาวสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกรนั้น หากพิจารณาผูรับ
สาร ผลของการสื่อสารและปฏิกิริยาตอบสนองในกระบวนการสื่อสารแลวจะพบวา ผูรับสารอาจจะ
เปนคนๆหนึ่ง คนกลุมหนึ่งหรือคนทั้งหมดในองคกรก็ได พื้นฐานของผูรับสารมี 2 ประการคือ การ
กําหนดรูความหมายตามเรื่องราวที่ผูสงสารสงขาวสารผานสื่อ หรือชองทางอยางใดอยางหนึ่งมาถงึ
ตน ซ่ึงผูรับสารอาจจะมีปฏิกริิยาตอบสนองไปยังผูสงสารได ดังนั้น บทบาทของผูรับสงขาวสารคือ 
เปนผูพยายามรับรูเรื่องราวขาวสารอยูเปนประจํา เปนผูมีความรูสึกที่รวดเร็วและถูกตอง และเปนผู
มีปกตินิสัยสามารถบังคับความสนใจของตนใหมาอยูที่เรือ่งราวที่ผูสงสารกําลังเสนอให  
 เมื่อผูรับสารไดรับขาวสารจากผูสงสารโดยผานสื่อหรือชองทางแลว ส่ิงที่ตามมาคืออาจ
ไดรับความรูในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมในตัวผูรับสารได หากพจิารณาในแงของ
กระบวนการสือ่สารแลวพบวา ผูรับสารเปนจุดหมายปลายทางของการสื่อสารผลที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ตัวผูรับสารนั้นเปนการคาดเดาของผูสงสารที่ตองการใหผูรับสารเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไป
ในทิศทางที่ตองการนั่นเอง 
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 ธงชัย  สันตวิงษ  และ ชนาธิป สันติวงษ (2542 : 35)  การสื่อสารองคกรมีคุณลักษณะ
มุงเนนถึงการประสานรวมมือกันของคน ผูทํางานควบคูกับการมุงถึงเปาหมายของทุกฝายในองคกร
เปนสําคัญ และเกิดขึน้บนพืน้ฐานภายในกรอบของระบบองคกรที่จัดไว 
 แนวคดิและการพัฒนาการของการจัดระบบการสื่อสารขององคกร ไดพัฒนาการมายาว 
นานควบคูไปกับแนวคิดทางดานการบริหารจัดการ ซ่ึงนับไดตั้งแตยคุสมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
เปนตนมา  ระบบและลักษณะของการสื่อสารในองคกรสมัยเดิม 
 1. เนื้อหาการสื่อสารมุงที่เนื้องานนี้ เพื่อสูเปาหมายขององคกร และจะทําใหการสื่อสาร
ทั้งหลายดําเนนิไปโดยสัมพนัธกับงานในหนาที ่
 2. ทศิทางการไหลของการตดิตอส่ือสารมักเปนแนวดิ่งจากบนลงลาง  
 3. ลักษณะของสื่อสัญลักษณ / ชองทางที่ใช สวนมากมักเปนลายลักษณอักษร ที่เขียน
ขึ้นเพื่อใชติดตอกัน 
 4. รูปแบบการติดตอส่ือสารมักจะทําเปนแบบทางการ มีระเบียบแบบแผนคลายหนังสือ
ราชการ 
 การจัดองคกรตามแนวทฤษฎีของ Weber  (อางถึงใน ธงชัย  สันตวิงษ  และ ชนาธิป  
สันติวงษ, 2542 : 33) ไดมีการเนนถึงการจดัระเบียบและกําหนดแผนการทํางานที่เปนทางการเอาไว
คลายกับระบบราชการ โดยแนวคดิของ Weber จะจดัองคกรใหมีลักษณะเปนระบบปด 
 (1) มีการกําหนดขั้นฐานและระดับสูง-ต่ํา (2) การแบงแรงงานกันทํา (3) การรวมศูนย 
 แนวคดิใหมของ Miles (อางถึงใน ธงชัย  สันติวงษ  และ ชนาธิป  สันติวงษ, 2542 : 39)  
ไดเสนอความคิดดานมนษุยสัมพันธ นาจะมีการพจิารณามองในขอบเขตที่กวางกวาและลึกซึ้งกวา 
จะเห็นวาการจดัระบบการสือ่สารแบบมุงเนนความสัมพนัธของคนนั้น ซ่ึงจะสามารถสรางสิ่งที่ดีให
เกิดขึ้นคูกับประสิทธิภาพการดําเนินงานและสรางผลงานใหสําเร็จไดดีขึ้น โดยจะสาํเร็จไดมากนอย
เพียงใดนั้นขึน้อยูกับทักษะ และความคลองตัวในการสื่อสารและประสานความเขาใจใหเกดิขึ้น
ภายใตเงื่อนไขและสถานการณตางๆเปนสําคญั 

การจัดระบบการสื่อสารบนพื้นฐานของวฒันธรรมองคกร วัฒนธรรมองคกรคือคานิยม 
แนวคดิกับความเชื่อ ซ่ึงไดมีการพัฒนาสรางสมและขัดเกลามานาน จนกระทั่งกลายเปนสิ่งที่ยดึมั่น
ของสมาชิกขององคกรในการยึดถือปฏิบัติ สวนใหญแลววัฒนธรรมองคกรมักจะเกิดขึ้นจากผูกอตั้ง
ไดบรรจงสรางขึ้น และบางอยางอาจจะสะทอนออกมาในรูปสี สัญลักษณ และประเพณีปฏิบัติ  ที่
เขาใจกนัระหวางสมาชิกและสังเกตเห็นไดโดยสายตาจากบุคคลภายนอก  วัฒนธรรมองคกรจึงเปน
กรอบที่มีอิทธิพลเหนือสมาชิก และสามารถกํากับพฤติกรรมสมาชิกได จึงเปรียบเสมือน บทบัญญัติ
ขององคกรที่ไดหลอมขึ้นจากหลายๆสิ่งรวมกัน จึงกลายเปนเสมือนคําขวัญหรือแนวทางปฏิบัตทิี่
สมาชิกตางยึดมั่นและนํามาใชรวมกัน 
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เสนาะ  ติเยาว (2519 : 10)  การสื่อสารเปนกระบวนการขั้นพื้นฐานขององคกรที่ทําให
กิจกรรมตางๆดําเนินไปโดยราบรื่นและเกดิการประสานงานขึ้นระหวางสมาชิกขององคกร รูปแบบ
ตางๆของการสื่อสารที่เกิดขึ้นไมวาจะเกิดขึ้นภายในคือ ระหวางสมาชกิดวยกนัหรือเกิดขึ้นภายนอก
องคกรคือระหวางองคกรกับสังคม ก็ลวนแตเปนกระบวนการที่มีความสําคัญตอการดําเนินกิจกรรม
ตางๆทั้งส้ิน กระบวนการทางการสื่อสารเหลานี้เกิดขึน้ในลักษณะและรูปแบบตางๆ แตละรูปแบบก็
แสดงใหเห็นทัศนะของการมององคกรในแงมุมที่ไมเหมอืนกัน เชน หากมององคกรวาเปนระบบๆ
หนึ่ง การสื่อสารก็เปนผลผลิตของความสัมพันธระหวางสวนตางๆของระบบนั้น หากมี
แนวความคิดวาองคกรเปนโครงสรางอยางหนึ่งก็สรุปไดวา การสื่อสารทุกอยางเปนเรื่องของเหตุผล 
และหากพิจารณาวาองคกรเปนการประกอบดวยบุคคลหลายๆคนแลว การสื่อสารก็เปน
กระบวนการทีก่อใหเกิดความหมายเทานั้น เนื่องจากองคกรไดมีววิัฒนาการมานานจงึทําใหเปนการ
ยุงยากที่จะวินจิฉัยวาองคกรเปนระบบหรือโครงสรางหรือบุคคลอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น 

เสนาะ  ติเยาว (2519 : 22)  กิจกรรมทางดานการติดตอส่ือสารเปนงานขั้นพื้นฐานของ
องคกรทุกประเภท จึงเปนความจําเปนที่จะตองใหความสําคัญตอกิจกรรมทางการติดตอส่ือสารและ
ตองศึกษาวาจะทําอยางไร จึงจะทําใหการใชเวลาและทรัพยากรในเรื่องของการติดตอส่ือสารใหมี
ประสิทธิภาพและปรับปรุงใหดีเพิ่มขึน้ เพราะการขาดประสิทธิภาพการติดตอส่ือสารในองคกรนั้น
ยอมกอใหเกดิปญหาตางๆมากมาย ตองเสียคาใชจายทาํใหขวัญในการทํางานลดลง กระทบตองาน
ขององคกร บทบาทของการสื่อสารนับวาเปนเครื่องมืออันสําคัญที่จะทําใหหนาที่ตางๆขององคกร
ดําเนินไปอยางราบรื่นและชวยเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปฏิบัติงานและกับองคกรดวย 

สมยศ  นาวีการ (2544 : 136) ไดจําแนกตามสัญลักษณทีใ่ชในการสื่อสาร  แบงออกเปน  
2  แบบคือ 

1.  การสื่อสารแบบใชถอยคํา  หรือแบบวจนะ  (Verbal  Communication)  หมายถึงการ
ส่ือสารทั่วไปที่ตองอาศัยคํา  (Word)  หรือเลขจํานวน  (Number)  หรือการเนน  (Punctuation)  เปน
ลักษณของขาวสาร  สัญลักษณนี้อาจเปนในรูปภาพพูด  ภาษาเขียน  หรือภาษาคณติศาสตรก็ไดเพื่อ
ใชในการสื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจสามารถสื่อความหมายไดอยางชัดเจน  ผูรับไดขาวสารตรงตามที่ผูให
ขาวสารตองการ  ดังนั้นการสื่อสารแบบวจนะภาษา จึงเปนการใชถอยคําวาจาหรือลายลักษณอักษร
ที่สามารถตีความไดโดยตรงหรือโดยออม 

2.  การสื่อสารแบบใชถอยคํา  หรือแบบอวจนะภาษา  (Non-Verbal  Communication)  
หมายถึง  การสื่อสารโดยไมใชภาษาคําพดู  เปนการใชทาทางที่จะชวยใหผูพูดสะดวกในการที่จะ
ส่ือสารมากยิ่งขึ้น  ทาทางทีแ่สดงออกเปนธรรมชาติและเปนลักษณะสากล  ที่ทุกคนดูแลเขาใจได
เชนอาการสั่นศีรษะแสดงการปฏิเสธ  หรือพยักหนาแสดงถึงการเขาใจหรือเห็นดวย รองไหแสดงวา
เศราโศกเปนตน ซ่ึงมีความหมายพเิศษสําหรับบางคนขึ้นอยูกับการรับและความเขาใจของแตละคน 
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การสื่อสารโดยไมใชถอยคํา  มีลักษณะเปนสากลยอมรับกัน  กลาวอกีในหนึ่งก็คือ  ภาษาที่ใชใน
การแสดงออกซึ่งเปนการใชทาทางกริยาตางๆ  แสดงไดถึงความตองการของมนุษย  แตทาทางเปน
เพียงสัญลักษณใชในการสือ่สารที่ไมใชถอยคําลักษณะใดลักษณะหนึง่เทานั้น ยังมกีารสื่อสารที่ไม
ใชภาษาพูดหรือภาษาเขยีนในลักษณะอื่นๆอีก สวนในเรื่องอวัจนะภาษาในการสื่อสารมีมากกวาแค  
ภาษากาย  (body language)  ภาษาเวลา  สถานที่  จังหวะการหยุด  โทนของเสียง  น้ําเสียง  สีหนา  
การแสดงออก ฯลฯ 

มัลลิกา  ตนสอน ( 2546 : 102 ) ใหความหมายของการสื่อสาร (Communication ) วา 
เปนการสงผานขอมูลขาวสารและความเขาใจจากผูสงสาร (sender) ไปยังผูรับสาร (receive) เพื่อทํา
ใหทั้งสองฝายเกิดความเขาใจรวมกนั เพื่อเปนพื้นฐานในการกําหนดรูปแบบของกระบวนการ
ส่ือสารที่ใหความสําคัญกับผูสงขาวสาร ผูรับสาร กระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลและขอมูล
ยอนกลับ (feedback) ที่ทําใหการสื่อสารสะดวกขึ้น ตลอดจนพจิารณาเสียงรบกวน (noise) ที่เขามา
สอดแทรกทําใหการสื่อสารขาดประสิทธิภาพจึงไดสรุปเรื่องของการสื่อสาร ซ่ึงมีสาระสําคัญๆ ใน
เร่ืองดังตอไปนี้ 

1.  เปนการกําหนดเปาหมายและอธิบายองคกร 
2.  เปนการสรางแผนเพื่อความสําเร็จขององคกร 
3.  เปนการจัดระบบงานและทรัพยากรอื่นๆ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
4.  เปนการคัดเลือก การพัฒนา และการประเมินพนักงานองคกร 
5.  เปนการชักนํา การสั่งการ การจูงใจ และการสรางบรรยากาศในการทํางาน 
6.  เปนการควบคุมปฏิบัติงานผานการกําหนดเกณฑมาตรฐาน   ในการจัดระบบควบคุม

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และการตดัสินใจแกไขปญหา 
ปรมะ  สตะเวทิน ( 2539 : 78 ) อธิบายวา ผูรับสารเปนตัวช้ีวา การสื่อสารประสบ

ผลสําเร็จ หรือลมเหลว หากพิจารณาวาการสื่อสารในองคกรเนนที่การแจงขาวใหบคุคลขององคกร
ไดทราบเรื่องราวทั่วไปเกีย่วกับการปฏิบัติงาน ถาหากวาผูบริหารและผูปฏิบัติงานไมสามารถสราง
ความเขาใจกันไดอันเนื่องมาจากขาวสารทีไ่ดรับไมเพยีงพอ หรือไดรับขาวสารที่ไมชัดเจน อัน
เนื่องมาจากความบกพรองของผูสงสาร หรือขาดทักษะในการตีความหมาย รับรูและทําความเขาใจ
กับเนื้อหาของขาวสาร หรืออาจจะมีอุปสรรคจากสิ่งรบกวนตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในองคกรแลว ผลที่
อาจจะเกิดขึ้นแกองคกรโดยสวนรวมก็คือ การดําเนินงานไมสามารถไปสูความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคขององคกรได เมื่อผูรับสารไดรับขาวสารจากผูสงสารโดยผานสื่อหรือชองทางแลว ส่ิง
ที่ตามมาคือ อาจจะทําใหผูรับสารไดรับรูการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมในตัวผูรับสารได 
หากพิจารณาในแงของกระบวนการสื่อสารแลวพบวา ผูรับสารเปนจุดหมายปลายทางของการ
ส่ือสารผลที่อาจจะ 
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เกิดขึ้นในตวัผูรับสารนั้น จึงเปนการคาดเดาของผูสงสาร ที่ตองการใหผูรับสารเกิดการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมในทิศทางที่ตองการ นั่นเอง 

ปรมะ  สตะเวทิน ( 2539 : 314 ) กลาววา การศึกษาเปนตัวแปรที่สําคญัตอประสิทธิภาพ
ของผูรับสาร ซ่ึงอาจพบไดตั้งแต การอานออกเขียนได ก็จะตองมกีารศึกษาระดับหนึ่ง การมีความรู
ความเขาใจ คาํศัพทในบางประโยค ก็ตองการความรูอีกระดับหนึ่งเชนเดียวกนั สาขาวิชาที่จบมาก็มี
อิทธิพลที่ทําใหบุคคลนั้นมคีวามรูความเขาใจ หรือสนใจในเรื่องใดเรือ่งหนึ่งตางกนั 

มีการศึกษาวิจัยหลายเรื่องทีไ่ดช้ีวา การศึกษาของผูรับสารตางกันออกไป เชน บุคคลที่มี
การศึกษาสูง ก็จะมีความสนใจในขาวสาร กวางขวาง แตจะไมเชื่ออะไรงายๆ จะตองมีหลักฐานหรือ
เหตุผลมาสนับสนุนเพียงพอ จึงจะเชื่อ หรือผูที่มีการศึกษามักจะเปนผูเลือกใชส่ือที่มีคุณภาพ 

กลาวโดยสรุป การศึกษา เปนตัวแปรหนึง่ที่ นักนเิทศศาสตรจะตองตระหนกั และ
เรียนรูใหดีกอนทําการสื่อสาร เพราะผูรับสารที่มีการศึกษาตางกัน จะไดผลทางดาน ทักษะการ
ส่ือสาร ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการสื่อสารแตกตางกัน 

อินทราเน็ตขององคกร  ระบบอินทราเนต็เปนเครือขายที่ออกแบบเพือ่บริการดานความ
ตองการขอมูลภายในองคกร 
 Frenzel (2004 : 14)  ทุกวนันี้ ไอที เขาไปมีสวนเกีย่วของกับโครงสรางพื้นฐาน และการ
ปฏิบัติการขององคกรเปนอยางมาก เมื่อเปรียบเทียบกบัเทคโนโลยีอ่ืนๆ ดังนั้นผูบริหารระดับสูง
ของหลายๆองคกร จึงเล็งเหน็ความสําคัญของ ไอที ที่เขามามีบทบาทในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 
และสามารถลดคาใชจายขององคกรไดเปนอยางดี อีกทัง้ยังคงหากลยทุธใหมๆ เกี่ยวกับการใช ไอที  
อยางตอเนื่อง เพื่อสามารถเพิ่มพูนศักยภาพใหกับองคกรเอง รวมไปถึงพนักงานขององคกรอีกดวย  
อินทราเน็ต จงึเปนคําตอบสําหรับการพัฒนาไอทีกับองคกร  อินทราเน็ต สามารถใหพนักงานของ
องคกรไดเขาถึงขอมูลขาวสารขององคกรไดอยางรวดเร็ว และมั่นใจไดในความปลอดภัยของขอมลู
นั้นๆวาจะไมร่ัวไหลออกสูภายนอกองค อินทราเน็ตยังไดชวยขยายวงในการสื่อสารใหกวางขึ้นทัง้
ระหวางพนักงานในองคกรเอง และกับผูบริหารอีกดวย ผลสืบเนื่องจากการแลกเปลี่ยนขาวสาร 
ขอคิดเห็นระหวางกนันีก้็จะไดขอมูลยอนกลับมายังองคกร เพือ่การแกไขปรบัปรุงองคกรใหมี
ศักยภาพที่ดยีิ่งขึ้น  

ดังนั้น อินทราเน็ตในรูปแบบ Web-Base System จึงเริ่มใชกันอยางแพรหลายจากอดีต
จนถึงปจจุบันแตดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีจึงไดมีการแกไขขอจํากัดของ Web-Base System 
ซ่ึงเปนระบบแยกสวนที่ไดรับขอมูลมาจากแตละสายงาน การเก็บขอมูลจึงซํ้าซอน ยากตอการ
เรียกใชและขอมูลอาจไมตรงกัน อันเปนที่มาของ ERP ซ่ึงเปนกุญแจสําคัญของ Web-Base 
Business ซ่ึงรวมขอมูลจากทุกสายงานในองคกรใหเปนหนึ่งเดียว ตลอดจนรองรับกิจกรรมดาน
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อ่ืนๆไดอีกมากมาย (Integrated System) ดังนั้น ERP จึงมีขีดความสามารถที่จะรองรับทฤษฎี 
Strategic Thrusts ทั้ง 6 ประการ  

Wiseman  (อางถึงใน  Frenzel, 2004 : 39) ซ่ึงไดใหกรอบของการพัฒนากลยุทธไวจาก   
Theory of strategic thrusts  

1. Differentiation การใหบริการหรือผลิตภณัฑตองมีความแตกตางจากคูแขง ซ่ึงจะเปน
อีกทางเลือกหนึ่งสําหรับลูกคา 

2.  Cost  สามารถลดคาใชได 2 ฝาย คือทั้งลูกคาและบริษทั 
3. Innovation เปล่ียนแปลงรูปแบบตัวสินคา และวิธีผลิตใหสอดคลองกับพื้นฐานทาง

ธุรกิจที่เปลี่ยนไป  
4. Growth การรักษาความไดเปรียบจากการขยายตัวทางธุรกิจ โดยมีผลิตภัณฑ และการ

บริการที่หลากหลาย 
5. Alliance ไดประโยชนจากการมีคูคาพันธมิตร 
6. Time ชิงความไดเปรียบดานเวลาและความรวดเร็วกับคูแขงทางธุรกิจโดยเฉพาะเรือ่ง

เวลา Time ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญในการแขงขันทางธุรกิจในปจจบุัน  
Keen (อางถึงใน Frenzel, 2004 : 40) ไดแสดงใหเห็นองคประกอบของการเปลี่ยนแปลง

ทางเทคโนโลยีวามี 4 องคประกอบ  คือ  1. เงินทุน   2. เทคโนโลยี   3. การจัดการ   4. เวลา (Time)  
  จากคํากลาวของ Keen ที่วา  “ เวลามิอาจหาซื้อแบบสําเร็จรูปไดจากชั้นวางของทั่วไป ” 

กลยุทธใหมๆ จึงคํานึงถึงเรื่อง Time นี้เปนอันดับแรกในการพัฒนาองคกร ดังนั้นจึงตองมีตัวเรงเพือ่
คอยกระตุนในการที่จะหาหนทางไปสูการใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ โดยการนาํ ERP มาใชกับ
องคกรนั่นเอง    
 องคกรสมัยใหม ตองมีการเตรียมพรอมที่จะรองรับเทคโนโลยีใหมๆ โดยการจัดอบรม
พนักงานในทกุระดับ เพื่อใหไดเขาใจถึงความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหมนัน้ แลวนําไปใชกบั
องคกรในทางที่จะเกดิประโยชนสูงสุด ในระดับความสามารถของตนและองคกรยังตองเปดใจกวาง
ในการทําสํารวจความพึงพอใจในทกุดานของพนักงาน รวมทั้งลูกคาเพื่อที่จะหาขอบกพรองนํามา
ปรับปรุงแกไขตอไป  Online Polling Techniques   สามารถชวยใหเกิดความรวดเร็วของคําตอบใน
เร่ืองนี้ได องคกรในอนาคตจะมีพนักงานระดับผูบริหารนอยลง อันเนื่องจากการเพิ่มศักยภาพของ
พนักงานทัว่ไปใหสูงขึ้น และมีการใชเทคโนโลยีใหมๆ เขามารองรับการทํางานในองคกรไดสะดวก
และรวดเร็ว    

จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับ  พฤติกรรมการสื่อสารในองคกร ขางตนนี้ ผูศึกษาไดนํามา
เปนกรอบในการวิจัยเร่ือง   พฤติกรรมของพนักงานตอการใชระบบอินทราเนต็เพื่อการสื่อสาร
ภายในองคกร  ศึกษากรณ ี THAI Sphere ของบริษัท การบินไทย (มหาชน) จํากัด เพื่อใหเขาใจถงึ
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โครงสรางพื้นฐาน  กระบวนการพัฒนาของอินทราเน็ตภายในองคกรทั่วไป  และการเปลี่ยนแปลง
ทาง ทัศนคติและพฤติกรรม รวมทั้งวิธีการสื่อสารภายในองคกรอันกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2.2  ทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจ 
       แนวคดิเรื่องการใชประโยชนและความพึงพอใจนี ้ จะมุงเนนเกีย่วกับการเลือก (choice)  
การรับ(reception)และวิธีการตอบสนองของผูรับสาร 
  Katz et al. (อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2541 : 236) ไดกลาววา การวิจัยเร่ืองการใช
ประโยชนและความพึงพอใจเปนการศึกษาเกี่ยวกับ (1) สภาวะดานสังคมและจิตวิทยาของ (2) ความ
ตองการ ซ่ึงทําใหเกดิ (3) ความคาดหวัง จาก (4) ส่ือมวลชน หรือแหลงขาวสารอื่นๆ อันนําไปสู (5) 
แบบแผนทีแ่ตกตางของการเปดรับสื่อ (หรือ การทํากิจกรรมอื่นๆ) ซ่ึงทําใหเกดิ (6) ความพึงพอใจ
ตามที่ตองการ และ (7) ผลอ่ืนๆ ซ่ึงสวนใหญเปนผลที่ไมไดตั้งใจ 

กาญจนา แกวเทพ (2541 : 306) ไดอธิบายถึงแนวคิดหลักของการวิเคราะหการใช และ
ความพึงพอใจของผูรับสารที่มีตอส่ือไวดังนี้ คือ โดยสวนใหญในการเปดรับสารของผูรับสารนั้น 
ผูรับสารมีความตั้งใจที่จะแสวงหาขาวสารเพื่อนํามาใชประโยชนในทางใดทางหนึ่ง เชน เพื่ออาชีพ
การงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ  เพื่อควบคุมสถานการณ  เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการ
ลงมือกระทํา เมื่อมีความตั้งใจที่แนนอนดังกลาว การเขาไปใชส่ือจึงเปนการกระทํากิจกรรมที่มี
เปาประสงคที่แนนอน (Goal-oriented activity) ในทามกลางสภาวะการแสวงหาขาวสารของผูรับ
สาร ส่ือมวลชนมิไดเปนทางเลือกเดียวของบุคคล หากเปนเพียงตวัหนึ่งทามกลางตัวเลือกอื่นๆ และ
ส่ือมวลชนคงตองพบวาแหลงขาวสารอื่นๆมีฐานะเปนคูแขงโดยปริยาย สําหรับทศิทางที่บุคคลจะ
เลือกแสวงหาและใชส่ือประเภทใดนั้น จะเกิดจากความตองการของบุคคลนั้นเปนปฐมเหตุ จากนั้น
ความตองการดังกลาว ก็จะถูกแปรมาเปนแรงจูงใจ (Motivation) ที่จะผลักดันใหบคุคลเคลื่อนไหว
เขาหาการใชส่ือประเภทตางๆ 
 สวน Kippax and Murray (อางถึงใน นิชดา เตรียมชัยศรี, 2542 : 23) ไดนําความคดิของ 
Katz et al.ไปศึกษาโดยนอกจากจะเนนเรือ่งการใชส่ือและความพึงพอใจแลว ยังไดเพิ่มเติมในเรือ่ง
ของการรับรูในคุณประโยชนของสื่ออีกดวย และจุดประสงคของการศึกษาในครั้งนีเ้พื่อตองการหา
ความสัมพันธของความตองการใชส่ือกับความพึงพอใจ และการใชส่ือกับการรับรูในคุณประโยชน
ของสื่อ ผลจากการศึกษาเปนดังนี ้
 1. ปจจัยดานตวับุคคล เชน เพศ อายุ การศกึษา อาชีพ เปนตัวกําหนดการใชส่ือ และการ
รับรูคุณประโยชนของสื่อโดยเฉพาะปจจยัที่เกีย่วกับอายุ ปรากฏวากลุมตัวอยางที่มอีายุมากคือ อายุ
ตั้งแต15 ปขึ้นไป จะเลือกใชส่ือเพราะคํานึงถึงความสําคัญของสื่อมากกวากลุมตัวอยางที่มีอายุนอย
คือ อายุ ตั้งแต 9-11ป และกลุมที่มีอายุนอยจะใชส่ือเพื่อความบันเทิง ในขณะที่กลุมที่มอีายุมากจะใช
ส่ือเพราะความสนใจที่จะรับรูเรื่องเกี่ยวกบัสังคม และความตองการของตนเอง 
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 2. คนที่มีระดบัการศึกษาสูงจะเลือกใชส่ือมากประเภทกวาคนที่มีการศกึษานอย เพราะ
ตองใชความรูนั้นในการเลือกสื่อที่มีคุณภาพ 
 3. จากประเภทของสื่อที่ทําการศึกษา โทรทัศนจะถูกเลอืกใชสูงเปนอนัดับหนึง่ เพราะ
กลุมเปาหมายเห็นวาส่ือที่มีประโยชนโดยใหขอมูลที่เราสนใจ เชน เกี่ยวกับโลก และเหตกุารณ
ภายในประเทศ รวมทั้งใหความบันเทิงไดดวย โดยหนังสือพิมพ หนังสือเลม วิทย ุและภาพยนตรจะ
ถูกเลือกใชเปนอันดับรองตามเหตุผลของการเลือกใช 
 4. กลุมเปาหมายสวนใหญมกัจะมกีารเลือกใชส่ืออยางมจีุดมุงหมาย รวมทั้งเขาใจไดถึง
คุณประโยชนของสื่อที่มีตอผูใช 
 การศึกษาของ Kippax และคณะ สามารถสรุปไดวา ความตองการในการใชส่ือมี
ความสัมพันธกับการรับรูในคุณประโยชนของสื่อ และปจจัยดานตวับุคคลก็มีอิทธิพลตอการ
เลือกใชส่ือแบบตางๆอีกดวย 
 นอกจากนี้ ยังมีงานวิจยัของ Wenner (อางถึงใน นิชดา เตรียมชัยศรี, 2542 : 24) เกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในการบริโภคขาวสาร (News Gratifications) นั้น สามารถแบงความพึงพอใจ
ออกเปน 4 กลุม ดังนี ้
 1. Orientational Gratifications หมายถึง การใชขาวสารเพื่อประโยชนทางดานขอมูล
เพื่อการอางอิง เพื่อเปนแรงเสริมในความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับสังคม รูปแบบของความ
ตองการที่แสดงออกมา ไดแก การติดตามขาวสาร (Surveillance) หรือการไดมาซึ่งขอมูลเพื่อชวยใน
การตัดสินใจ (Decisional Utility)  
 2. Social Gratifications เปนการใชขาวสารเพื่อเชื่อมโยงระหวางขอมูลเกี่ยวกับสังคม 
ซ่ึงรับรูจากขาวสารกับเครือขายสวนบุคคลของปจเจกชน เชน การนําขอมูลไปใชในการสนทนากับ
ผูอ่ืนหรือใชเพือ่การชักจูงใจ 
 3. Para-social Gratifications หมายถึง กระบวนการใชประโยชนขาวสารเพื่อดํารง
เอกลักษณของบุคคล หรือเพื่อการอางอิงผานตัวบุคคลที่เกี่ยวของกับสื่อ หรือปรากฏอยูในเนื้อหา
ของสื่อนั้น 
 4. Para-Orientational Gratifications หมายถึงกระบวนการใชขาวสารเพือ่ประโยชนการ
ลดหรือผอนคลายความตึงเครียดทางอารมณ หรือเพื่อปกปองตนเอง เชน เปนการใชเวลาใหหมดไป
เพื่อความเพลดิเพลิน สนุกสนาน เพื่อหลีกหนีจากสิ่งที่ไมพึงพอใจอยางอื่น เปนตน  
                สรุปจาก แนวคิดและทฤษฎี การใชประโยชนและความพึงพอใจ ขางตนนี้ ผูศึกษาได
นํามาเปนกรอบในการวิจัยเร่ือง  พฤติกรรมของพนักงานตอการใชระบบอินทราเนต็เพื่อการสื่อสาร
ภายในองคกร  ศึกษากรณี THAI Sphere ของบริษัท การบินไทย มหาชน จํากัด เพือ่ใหไดทราบถงึ
พฤติกรรมการรับรู การเลือกใชสารของผูรับสารและผูใชส่ือ ซ่ึงนํามาเพื่อประโยชนและความพึง
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พอใจของบุคคลเหลานั้น อันจะนาํมาเปนแนวทางในการศึกษาพฤตกิรรมของพนักงานการบินไทย
ในการใชระบบอินทราเน็ต โดยผานสื่อทางอีเล็กโทรนิค ที่มีช่ือวา THAI Sphere 
2.3  ทฤษฎี สื่อใหม 
 กิตติ  กันภัย ( 2543 : 91-140 )  การสื่อสารผานคอมพิวเตอรในสังคมสารสนเทศ ใน
ความหมายการศึกษาการสื่อสารของมนุษย  ในบริบทสังคมยุคสารสนเทศ  โดยมส่ืีอคอมพิวเตอร
เปนตัวกลาง/ชองทางในกระบวนการสื่อสาร  รวมถึงมิตใินการมองการสื่อสารลักษณะนีใ้นมิตหิลัก  
คือการเกิดขึ้นของชุมชนใหม โดยมีเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเปนตัวการสําคัญ  รวมทั้งการมอง
ประเด็นปญหาตางๆที่ไดเกดิขึ้นไปแลว ที่กําลังเกิดขึ้นในปจจุบนั และที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต 
จากปฏิสัมพันธระหวางคน  คอมพิวเตอร  และสังคม ที่เปนประเดน็ถกเถียงและหาคําตอบในเชิง
วิชาการดานการสื่อสารระดับนานาชาติ  ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะกระตุน ใหมกีารเปดมลฑลการ
ศึกษาดานนี้ใหมากขึ้น เพื่อประโยชนตอนักปฏิบัติการที่ใชคอมพิวเตอรเปนชองทางการสื่อสารและ
ประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม 

   สภาพสังคมในภาพของอนาคต พอจะอธบิายลักษณะทีโ่ดดเดนของปรากฏการณนี้ได 7 
ประการคือ 

1.  ส่ือใหม ๆ  ทีเ่กิดขึ้นในชวงการปฏิวัติอันรวดเร็วนี้  เหน็ไดชัดวาเปนสื่ออิเลคโทรนิค
เปนสวนใหญ 

2.  เทคโนโลยีใหม  ๆ  ทําใหเกิดการบูรณาการระหวางสื่อ  เชน  โทรทัศนกับโทรศัพท
หรือโทรทัศน โทรศัพท  และคอมพิวเตอรในเครื่องเดยีวกันหรือพวงกนั 

3.  ส่ือจะมีลักษณะ  “Interactive”  มากขึ้น ผูบริโภคสื่อจะสามารถควบคุมคัดเลือก
ขอมูลขาวสารไดมากขึ้น  เชน  นิตยสารและหนังสือพิมพจะผลิตเนื้อหาที่มีลักษณะเฉพาะกลุมมาก
ขึ้น  คนดูโทรทัศนจะอาศัยรีโมทคอนโทรล เพื่อเลือกชองทีวีที่ตรงกับความสนใจ และความ
ตองการที่หลากหลายมากขึ้น กลาวคือ ผูบริโภคสื่อจะใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการตอบสนอง
หรือแสดงปฏิกิริยาตอตัวส่ือนั้นๆมากขึ้น และผูบริโภคจะไมเปนผูเปดรับขอมูลขาวสารประเภทที่
ตกเปนรอง (Passive receive of information) หรือคอยตั้งรับอยางเดียวอีกตอไป แตผูบริโภคจะ
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบสื่อ (reformat) ออกแบบเนือ้หาเสียใหม (redesign) ใหตรงกับความ
ตองการสวนตวั 

4. ความหลากหลายของเทคโนโลยีใหมๆ จะมีบทบาทในการเปนระบบเชื่อมโยงใหเกิด
การสื่อสาร (Intermedia systems)  มากขึ้น  คําวา  “Intermedia”  นั้นเปนคําที่เกิดขึน้โดย Gumpert 
และ Cathcert (อางถึงใน กิตติ  กันภัย, 2543 : 95 ) หมายความถึงการใชเทคโนโลยใีหมๆ เพื่อเปน
ชองทางใหเกดิ (establishing) คงไว (maintaining)และปรับร้ือ (regulating) ปรากฏการณส่ือสาร
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ระหวางบุคคล เชน การใชคอมพิวเตอรสงจดหมาย  คยุกับคนรูจกั หรือทําความรูจักกับคนแปลก
หนา โดยท่ีไมเห็นหนาของกนัและกนั 

5. ความหลากหลายของเทคโนโลยีใหมๆ จะทําใหเกดิการเก็บสะสมขอมูลเอาไวใชงาน
ในอนาคต (stockpiles of information)  เนือ่งจากขอมูลขาวสารใหมๆ จะถูกผลิตขึ้นมาอยางมากมาย
และรวดเร็วจนใชงานไมทนั  การใชเทคโนโลยีเพื่อสรางระบบเก็บสะสมเพื่อใชงานจึงเปนแนวโนม
ที่สําคัญ รูปแบบของการเกบ็ที่เปนที่รูจักกันดีก็คือ ฐานขอมูล (data bases) ซ่ึงอาศัยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือสําคัญ 

6.  เทคโนโลยีใหมๆ จะทวคีวามนิยมขึน้เรื่อยๆ  แทบจะทุกครัวเรือนในประเทศไทยมี
โทรทัศน วิทย ุ  โทรศัพทมือถือ และคอมพิวเตอรกําลังไดรับความนยิม และขยายตวัเขาสูครัวเรือน
อยางรวดเรว็  ทั้งในสวนกลางและระดับภมูิภาคทองถ่ิน  กลาวอกีนัยหนึ่ง  “ขอมูลขาวสาร”  กําลัง
แพรกระจายอยางรวดเร็ว  เทาเทียม และทั่วถึง (democratized) โดยอาศัยเทคโนโลยีเปนฐาน 
  7. เทคโนโลยีใหมๆ จะสัมพันธกับคอมพวิเตอรมากขึ้น  เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูล
ขาวสารจะสรางความชาญฉลาด (intelligent)  ใหกับคอมพิวเตอร เชน เทคโนโลยีเกีย่วกับใยแกวนาํ
แสง  ทําใหคอมพิวเตอรฉลาดขึ้น โดยชวยใหผูใชคอมพิวเตอรทัว่โลกไดพดูคุยกนัอยางรวดเรว็และ
งายดาย  
  แนวโนมทั้งหมด 7 ประการขางตน  คือ การปฏิวัติขอมูลขาวสารภายใตยุคสารสนเทศที่
กําลังเกิดขึ้นและดําเนินไปหากจะแยกองคประกอบพื้นฐานของยุคนี้ออกเปนสวน ๆ จะพบวามี
องคประกอบสําคัญที่ขาดไมได คือ ขอมูลขาวสาร ผูบริโภคขอมูลขาวสาร  ส่ืออิเลคโทรนิค  
เทคโนโลยีการสื่อสาร คอมพิวเตอร และปฏิสัมพันธเชิงพลวัตระหวางองคประกอบดังกลาว 

บทบาทของคอมพิวเตอรในสังคมยุคสารสนเทศ ซ่ึงปจจุบันเปนที่ยอมรับกันโดยทัว่ไป
แลววา  เทคโนโลยีมีบทบาทอยางยิ่งตอกจิกรรมของมนุษย เทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของกับการดําเนิน
ไปของสรรพชีวิตในแทบจะทุกอิริยาบถ อันที่จริงเทคโนโลยีเพิ่งจะไดรับการยอมรับวา ไมใชเปน
ผูถูกกระทํา (passive)เมื่อไมนานมานี้เอง ในอดีตคนมกัจะมองเทคโนโลยีในฐานะทีเ่ปน 
“เครื่องมือ” (instruments)ที่ถูกจดัแจงและจดัการโดยคนที่สรางมันขึ้นมาและโดยคนทีใ่ชมัน 
ปจจุบันเทคโนโลยีพยายามพิสูจนตัวเองวาไมไดตกอยูภายใตอิทธิพลของชีวิตมนุษย และไดสงผล
ใหการตดิตอส่ือสารระหวางบุคล และระหวางหนวยงาน มีความสะดวกรวดเร็วมากกวาเดิม  

Miller (อางถึงใน กิตติ กนัภัย, 2543 : 97) ไดแยกความแตกตางระหวาง เครื่องมือ 
(tools) กับ “เทคโนโลยี” ใหเห็นวา “เครื่องมือ” นั้นทําหนาที่สนับสนุนความตองการของมนุษย
โดยตรง(serve human objectives) เปนการขยายดวยภาพทรงกายของมนษุยอยางเห็นผลใน
ทันทีทันใด (immediate extension of the biological capacities) และสามารถจะถูกซึมซับจนเปน
สวนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ผลิตมันขึ้นมา (absorbed into the culture) เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องถาย
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เอกสาร แตในทางตรงกันขาม “เทคโนโลย”ี กลับมีเปาประสงคในตัวของมันเอง (take on purpose 
of their own) เทคโนโลยีนั้นพัฒนาไกลกวาความสามารถของมนุษยที่พัฒนาขึ้นมาแรก ๆ แลว
กาวหนาไปเรือ่ยๆ ตามกําลังศักยภาพของมันรวมทั้งเทคโนโลยีนั้นกลายเปนสวนสําคัญในระบบ
การอธิบายวัฒนธรรมหนึ่ง เชน ระบอบการสื่อสารผานอินเตอรเน็ตในปจจุบนั เปนเทคโนโลยทีี่
กาวไกลรวดเรว็จนมนุษยแทบจะไมสามารถควบคุมขอบเขตการสื่อสารบนอินเตอรเนต็ไดเลย  และ
ยังเปนสื่อที่มสีวนในการสรางและถายทอดวัฒนธรรมไดอีกดวย      

Chesebro และ Bonsall (อางถึงใน กิตติ  กันภยั, 2543 : 97)  จัดใหคอมพิวเตอรเปน 
“เทคโนโลยี” ไมใช “tool” เพราะความกาวหนาในการพัฒนาดานคอมพิวเตอรเปนจุดกําเนิดของ
นวัตกรรมพืน้ฐาน ซ่ึงทําใหคําวา“ขอมูล”(information) มีความหมายชดัเจนขึ้น รวมทั้งคอมพิวเตอร
ทําใหเกดิการเลือกกระบวนการเก็บรวบรวม (collected) การลําเลียง (processed) และแพรกระจาย 
(distributed) ขาวสารอีกดวย 

การสื่อสารผานคอมพิวเตอร  (Computer – Mediated Communication) ในความหมาย 
ของสถานภาพ และคุณสมบัติพื้นฐาน 

Walther (อางถึงใน กิตติ  กนัภัย, 2543 : 101) ใหความหมาย CMC เอาไวกวาง ๆคือการ
ประชุมทางไกลโดยอาศัยคอมพิวเตอร (computer conferencing) และการใช จดหมายอิเลคโทรนิค 
(e-mail)ซ่ึงเกดิขึ้นและดําเนนิไปในเวลาเดยีวกัน(synchronous) หรืออาจตางเวลากนั(asynchronous) 
โดยที่ผูสงสารใสรหัส (encode) ลงไปในเนื้อหาสาร (text messages) ซ่ึงจะถูกถายทอด (relayed) 
จากคอมพิวเตอรของผูสงสารไปสูคอมพิวเตอรของผูรับสาร 

จากนยิามของ  Walther  ดังกลาวจะเหน็ไดวา  อุปกรณคอมพิวเตอรเปนองคประกอบ
สําคัญที่ขาดไมไดสําหรับ CMCและเฉพาะอยางยิ่งระบบเชื่อมโยงระหวางคอมพวิเตอรของผูสงสาร  
และผูรับสารที่จะทําหนาที่เปนสะพานลําเลยีงสารที่ถูกใสรหัส 

CMC  ในยุคเริ่มตนถูกมองวา  เปนทั้งอุปกรณที่อาศัยเทคโนโลยีใหมเพื่อใชเปน
เครื่องมือ (mean)  ของการบริหารงานภายในองคกร  คอมพิวเตอรมศีักยภาพในการสื่อสารที่มีส่ือ
เปนศูนยกลาง แตแนวโนมในปจจุบันโดยเฉพาะอยางยิ่งในวงวิชาการ CMC มีฐานะเปน “สาขางอก
ใหม” ซ่ึงมีตนตอจาก “ New Media Technology” ที่ศึกษาสื่อใหมๆที่ไดเกิดขึ้นและ “เทคโนโลยีส่ือ
ใหม”ในที่นี้กค็ือ คอมพิวเตอรที่เปลี่ยนสภาพจากอุปกรณ (tool) ในสาํนักงานหรือองคกรธุรกิจ มา
เปนสื่อที่มีความโดดเดน(dominance)ยุคขอมูลขาวสารมาแรง และกําลังจะแซงสื่อรุน เกาๆอยางสื่อ
ส่ิงพิมพ วิทยุ และโทรทัศน 

ความตางของ CMC กับสื่อรุนกอนที่สําคัญคือ  ความตางในแงทาทีของการกระทําตอ
ส่ือ CMC เปนสื่อประเภทที่จะใชเมื่อใดก็ได ไมติดเงือ่นไขเรื่องเวลาในการเสนอเนื้อหาเหมือนสื่อ
อ่ืน ๆ   
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ลักษณะสําคัญอีกประการของ CMC คือ ความเปนเครือขายคอมพิวเตอรที่มีลักษณะ
เปนสากล (universal medium) อยูในตวัของมันเอง กลาวคือ เปนทั้งเครื่องรับและลําเลียงขาวสาร 
(information processing machine)ซ่ึงมีศักยภาพเหมือนกับเครื่องรับ และลําเลียงขอมูลขาวสารอยาง
อ่ืนๆที่มีอยูทั่วไป ฉะนั้นคอมพิวเตอรที่เชือ่มโยงกันเปนระบบเครือขาย ในฐานะที่เปนอุปกรณการ
ส่ือสารอยางหนึ่ง  จึงสามารถที่จะจัดการ (transformations) กับขอมูลขาวสารที่ถูกส่ือสารอยางเปน
สากล คือที่ใดก็ได  

เนื่องเพราะลักษณะอันเปนสากลของคอมพิวเตอรที่โยงใยกนัเปนเครอืขายดังกลาว
ขางตน  การที่จะระบุคุณสมบัตขิองอุปกรณส่ือสารชนิดนี้ ในแงหนาที่ในการสื่อสาร 
(communication function)ที่เรารูจักกนั ใหชัดเจนลงไปจึงเปนเรื่องคอนขางยาก ตัวอยางเชน 
คอมพิวเตอรทีโ่ยงใยกันเปนเครือขายนั้นมพีันธกิจในดานการเปนสื่อกลางของการสื่อสารระหวาง
บุคคล (person-to-person communication medium)ทั้งนี้โดยการประยกุตใช “e-mail”, “voice-mail” 
และ  “desktop video conferencing” 

คอมพิวเตอรถูกนํามาใชสนบัสนุนการตอรองระหวางกลุม (group negotiation) และ
การสรางเวทีในการถกเถียงแสดงความเหน็ (discussion forums) อาทิ “hatbox” การ Chat หรือการ
เลนเกมสที่อาศัยการปฏิสัมพันธ (interactive gaming)  นอกจากนั้นคอมพิวเตอรยังถูกใชในฐานะที่
เปนสื่อกลางของการสื่อสารมวลชน (mass communication medium) แสดงหนาที่คลายคลึงกับสื่อ
ดั้งเดิม เชนหนังสือพิมพ วทิยุ และ โทรทัศน  หนาที่ของคอมพิวเตอรดังกลาวแสดงใหเห็นวา 
คอมพิวเตอรมศีักยภาพในการสื่อสารที่มีส่ือเปนศูนยกลางในหลากรูปแบบ  คุณลักษณะดังกลาวนี้
เองที่ทําใหคอมพิวเตอรแตกตางไปจากสื่อใหม (new media) ชนิดอ่ืนๆที่เกิดขึ้นกอน อยางเชน 
โทรศัพท ซ่ึงถูกออกแบบใหมีหนาที่เดยีวคือถายทอดสัญญาณเสียง  อาจกลาวไดวาคอมพิวเตอรเปน 
เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีเอกลักษณพิเศษชนิดแรก  ทีส่ามารถแสดงศักยภาพในแงวิธีการสื่อสารที่
เทคโนโลยีเกาทําไดทั้งหมด  หรืออาจจะทาํไดมากกวา 

การเกิดขึ้นของ CMC กระตุนความสนใจของนักวจิัยดานการสื่อสารระหวางบุคคล ดัง
จะเห็นไดจากการที่งานวจิัยจํานวนมากทีศ่ึกษาธรรมชาติของ CMC โดยมุงประเด็นความสนใจไปที่
กระบวนการความนึกคดิทางสังคมมากขึ้น (Social cognitive processes) กระบวนการระหวางบุคคล 
(interpersonal processes) และกระบวนการทางจิตวิทยา (psychological processes) ซ่ึงมีผลกระทบ
ตอวิธีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานสื่อของบุคคล และการศึกษาในประเด็นเหลานี้ยังเปน
การศึกษาในแนวเปรียบเทียบใหเห็นความเหมือนและความตางระหวาง  CMC กับการสื่อสารแบบ
กลุม (group communication)  และการสื่อสารแบบเห็นหนาคาตากัน (face-to –face 
communication) ในบริบทปกติที่ไมมี CMC ดวย 
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คํานิยามคําวา “ส่ือใหม” ของ Rogers และ Rice (อางถึงใน กิตติ กันภยั, 2543 : 105) ที่
เนนในเรื่องของกระบวนการสื่อสารดวยคอมพิวเตอร(computing)และการปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกนั 
(interactivity)  นี้เองที่มีอิทธิพลตอการสรางกรอบการวิเคราะห (framework) ที่ไดใชศึกษา แยกแยะ
เปรียบเทียบระบบสื่อ (ทั้งเกาและใหม) ที่ไดแอบอิงอยูกับลักษณะทางเทคนิคของคอมพิวเตอรและ
ประเภทของพฤติกรรมการสื่อสาร 

จากที่กลาวมาขางตน อาจสรุปไดวา “เทคโนโลยี” เปนตัวการสําคัญที่ทําใหผลสะเทือน
ตอสังคมทั่วไปในวงกวาง รวมทั้งไดสงผลตอความสนใจในวงวิชาการที่มีตอส่ือใหมซ่ึงกําเนิดจาก
เทคโนโลยีใหม จึงเกิดเปนสาขาการศึกษา “New  Media” ที่มี “CMC” เปนศูนยกลางของการศึกษา 
ผลจากการศึกษาและถกเถยีงของนักวิชาการตอเร่ืองดังกลาวสามารถอธิบายได 2 แนวทางคือ 

แนวทางแรก เสนอผลตอสังคมและคนในสังคม  โดยเนนที่ตัวคอมพวิเตอร (personal 
computers)  ในฐานะที่เปนอุปกรณการถายทอดลําเลียงขอมูล  เปนปจจัยหลักที่ทําใหเกิดผล  เชน 
ทําใหเกดิภาษาแสลง  เกิดระบบวัฒนธรรมใหม เกดิผลทางจิตวิทยาซึ่งลดทอนความเปนธรรมชาติ
ของความเปนมนุษยลง เนื่องจากเปนการสื่อสารที่มีแตวัจนภาษาลวน ๆ มุงเนนเพื่อการใชงาน (task 
oriented) สนใจประสิทธิภาพสูงสุดภายในเวลาจํากัด 

และแนวทางทีส่องคือ  ผลของ CMC ที่ทาํใหเกดิชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะที่มีประเดน็
แอบแฝงภายในมากมายทีน่าศึกษายิ่ง ความสัมพันธระหวาง CMC กับสังคมชนิดใหมที่เกิดขึน้ ซ่ึง
ไดรับการขนานนามวา “สังคมไซเบอร” (cyber society)  

ชุมชนใหม : ชุมชนเทียม (Pseudo-community) ซ่ึงชุมชนนี้มีความหมายเปนของตวัเอง   
แตเปนความหมายที่เพิ่งจะเกดิขึ้น (emergent) และยังแตกตางไปจากความหมายทางสังคมในสังคม
อ่ืนๆ ที่ปรากฏอยูในเชิงกายภาพที่สัมผัสไดดวยตาเนื้อชัดเจนกวา ในการศึกษาความหมายทางสังคม 
หรือความเปนสังคมที่สรางขึ้นใน CMC ที่จะเปนชุมชนขึ้นมาได มคีวามสัมพันธกับปจจยั ที่มี
ผลกระทบตอ CMC ดวย ดังรายละเอียดตอไปนี ้
                 1. รูปแบบของการแสดงออก (Focus of Expression)   

ส่ือคอมพิวเตอรมักจะถูกใชเปนโอกาสในการแสดงออก โดยการสื่อสารรูปแบบตางๆ 
ที่หลากหลาย  เชน รูปแบบใหมของการใชถอยคํา(forms of speech) หรือประเภทของการใชถอยคํา
ส่ือสาร (genres) ก็จะมีลักษณะเฉพาะตวั  เปนคุณสมบัตเิฉพาะของชุมชนหรือกลุมนัน้ ตัวอยางของ
รูปแบบใหมของการใชภาษาและถอยคําส่ือสารมีมากมาย  อาทิเชน การใช “graphic icons”  ที่เปน
เครื่องหมายวรรคตอนการแสดงหนายิ้ม เปนการแสดงออกชนิดใหมที่รุจักกันดี  ผูใชส่ือในกลุม
ชุมชนยังใชวิธีการอื่น ๆ ในการแสดงความหมายเชิง อวัจนภาษา (nonverbal information)  อีกดวย 
อาทิ การใชตวัอักษรที่เปนตัวพิมพใหญ (ในกรณภีาษาอังกฤษ)  และเครื่องหมายดอกจัน  เพื่อให
ความหมายแสดงการเนนย้ําความสําคัญ  และการใชวจันภาษา (verbal) เขียนอธิบายรายละเอียดของ
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พฤติกรรม  หรือการใชตัวอักษรยอ (acronyms)  แสดงอารมณความรูสึก เชน ROLF แทน “rolling 
on the floor laughing ” เพราะผูส่ือสารไมสามารถไดยินเสียงหวัเราะของผูที่สนทนาดวย 
                 2. อัตลักษณ (Identity) 

CMC เกิดขึ้นในบริบทที่ไมรูวาใครเปนใคร ไมเห็นหนากัน ดังนัน้คนจะคอย ๆ สราง  
“อัตลักษณ on-line” (on-line identities) ขึ้นมา เพื่อ ปกปดเพศ (genders) บุคลิกภาพ (appearances) 
รสนิยมทางเพศ(sexual orientation) และลักษณะที่แสดงตัวตนทีแ่ทจริง รวมทั้งสรางอัตลักษณซอน 
(multiple identities) ขึ้นมา และพบวาผูส่ือสารจะใหความสําคัญอยางยิ่งกับการปดบังความจรงิ 
รวมทั้งพยายามรักษาความลบัโดยระมัดระวังไมใหเกดิการเปดเผยขอมลูสวนตัวขึ้น อยางไรก็ตาม
ขอมูลจาการสัมภาษณผูส่ือสารพบวา สาเหตุที่คนไมกลาเปดเผยความจริงสวนตัวไมใชเพราะวาคน
กลัววาผูอ่ืนจะรูความจริง  แตเปนเพราะการปกปดเปนสวนหนึ่งของมายาอันนาหลงใหล  

3.  ความสัมพันธระหวางผูรวมในกระบวนการสื่อสาร 
ความสัมพันธดังกลาวอาจเคยรูจักเห็นหนาคาตากันมากอนแลว กอนที่จะมาสื่อสารใน  

CMC เชนในบริบทของคนทํางานในองคกรเดียวกนั การรูจักคุนเคย หรือเคยคุยกนัมากอนในชุมชน
อ่ืน ๆ  ของ  CMC  กอนที่จะมาสื่อสารและสรางเสริมความสัมพันธระหวางกันในชุมชนเฉพาะแบบ  
การสื่อสารครั้งแรกนําไปสูความสัมพันธทีซั่บซอนขึ้นในการสื่อสารครั้งตอๆไป ที่อยูภายใตบริบท
เดียวกัน 

พบวารูปแบบความสัมพันธของผูส่ือสาร เปนไปอยางหลวมๆ ไมลึกซ้ึง  ผูส่ือสารแสดง
มิตรภาพและความผูกพันตอกันในระดับปานกลาง  การเลาเรื่องโออวด (flaming )เปนวิธีการหนึง่ที่
ผูส่ือสารใชในความสัมพันธแบบเปดเผย  ทาทาย  อธิบายวาการเลาเรื่องโออวดใหคูส่ือสารฟง  คือ
การเลนลักษณะหนึ่ง  การเลนลักษณะนี้ มกัจะพบไดเสมอในกลุมเดก็ทีม่ักจะแสดงออกกับเพื่อนๆ  
เพื่อยืนยันการเปนสวนหนึ่งของกลุม  นอกจากนั้นปจจยัเร่ืองเพศในกลุมยังมีผลตอลักษณะรูปแบบ
และความเขมขนของความสัมพันธ  ที่จะแตกตางไปตามสัดสวนของเพศหญิงและ ชายอีกดวย 

4.  บรรทัดฐานของการแสดงออกทางพฤติกรรม  (Behavioral  norms) 
การเกิดขึ้นและดําเนนิไปอยางตอเนื่องของกลุม  CMC ใด ๆ มักจะนาํไปสู การพัฒนา

บรรทัดฐาน ความหมาย บุคลิกภาพ และความสัมพันธที่สมาชิกในกลุมจะใชรวมกัน เพื่อ
กําหนดการแสดงออกในทางพฤติกรรม และบรรทัดฐานในกลุมเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่งอาจถูก
นําไปใชเปนบรรทัดฐานสําหรับกลุมอ่ืนๆดวยก็อาจเปนได  ตัวอยางของบรรทัดฐานในระดับกลุม
เฉพาะ  เชน  การใชสัญลักษณแสดงความหมายดานอารมณ ความรูสึก เพื่อแสดงความตองการ
ความรัก  ความสนใจ  ไปจนถึงความตองการทางเพศในโปรแกรม IRC โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
สนทนาในหองสวนตัว (private chat) ซ่ึงจะไมพบสัญลักษณเหลานี้ใน Usenet ทั่วๆไป 

DPU



 26

กลาวโดยสรุป  ผูส่ือสารใน CMCไดพัฒนารูปแบบในการแสดงออกซึ่งทําใหกลุมคน
เหลานี้สามารถสื่อสารในระบบสังคมสารสนเทศ รวมทั้งสามารถสรางความหมาย และผลิตรหัส     
(codify) เพื่อเขาใจความหมายเฉพาะกลุมได รูปแบบในการแสดงออกทีถู่กพัฒนาขึ้นนี้ยัง
กอใหเกิดอัตลักษณเฉพาะกลุม  ที่มีลักษณะปรับเปลี่ยนไดไมตายตวัข้ึนอยูกับบริบททางสังคมของ
กลุม  สรางความสัมพันธในลักษณะหลากหลาย  ตั้งแตแบบเลนละครตบตา ไมจริงใจ ไมจริงจัง ไป
จนถึงขั้นการพัฒนาความสมัพันธที่ลึกซึ้งโรแมนติกทั้งในระดับที่เปนการสื่อสารแบบตัวตอตัว 
หรือเครือขายหลายคนรวมสื่อสารสัมพันธ  และที่โดดเดนนาจับตาทีสุ่ด  คือการแสดงออกดังกลาว
นําไปสูการสรางบรรทัดฐานใหมที่ทําหนาที่ควบคุมกํากบัการปฏิสัมพันธ และรักษาสภาพทาง
สังคมที่กลุมพึงปรารถนาเอาไว 

จากแนวคิดทฤษฎีส่ือใหม ที่ไดกลาวมาขางตนนี้  ผูวิจัยไดนํามาเปนกรอบในการ
ศึกษาวจิัยเร่ือง พฤติกรรมของพนักงานตอการใชระบบอินทราเน็ตเพือ่การสื่อสารในองคกร ศึกษา
กรณี THAI Sphere ของบริษัท การบินไทย (มหาชน) จํากัด เพื่ออธิบายถึง ผลกระทบที่เกดิขึ้นกับ
สังคมหรือกับองคกร ในหลายแงมุม อันเปนผลมาจาก การพัฒนาทางเทคโนโลยีของสื่อ ที่มีความ
ทันสมัย ครอบคลุมขอมูลไดกวางขวางขึน้ และมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในปจจุบนั 

 
2.4  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมขององคกร 

กริช  สืบสนธิ์ (2537 : 2)  วฒันธรรมขององคกร หมายถึง ความเชื่อ ความคาดหวัง และ
คานิยมที่มีการเรียนรู รวมถึงมีการรวมกันในระหวางสมาชิกขององคกร และมีการถายทอดจากรุน
หนึ่งไปสูพนกังานอีกรุนหนึง่ วัฒนธรรมองคกรก็ยังเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงคานยิมของผูกอตั้ง
และภารกิจขององคกรวัฒนธรรมองคกรนี้เปนตัวกอใหเกิดความรูสึกขององคกร(Sense of Identity) 
หรือความรูสึกของการมีช่ือเสียงขององคกร ซ่ึงก็หมายถึงพนักงานในองคกรเปนใคร พนักงานใน
องคกรทําอะไรอยู และพนกังานในองคกรทําเพื่ออะไร วฒันธรรมจะรวมไปถึงแนวความคิดที่ดีเดน
ขององคกร วัฒนธรรมองคกรจะชวยในการทําใหหนาที่สําคัญตางๆ ขององคกรประสพผลสําเร็จ 
นั่นกห็มายถึง  

1.วัฒนธรรมเปนตัวที่กอใหเกิดความรูสึกของการมีสวนรวม หรือความมีช่ือเสียงของ
บริษัทจากการที่พนักงานรับรูหรือเชื่อ 

2.วัฒนธรรมชวยในการกอใหเกิดการทุมเท หรือการเอาจริงเอาจังของพนักงาน ตอบาง
ส่ิงบางอยาง หรือตอการปฏิบัติการ 

3.วัฒนธรรมจะชวยในการกอใหเกดิความมั่นคงหรือเสถียรภาพใหกับองคกรในฐานะที่
เปนระบบของสังคมอันหนึ่ง 
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4.วัฒนธรรมชวยกอใหเกิดกรอบในการอางอิงสําหรับพนักงานที่จะนําไปใช และจะ
นําไปเพื่อใชในการปฏิบัติการขององคกร และถูกนําไปใชในฐานะที่เปน Guide Line หรือเปน
แนวทางสําหรับการประพฤติ หรือพฤติกรรมที่เหมาะสม 

วัฒนธรรมองคกรจะชวยหลอหลอมพฤติกรรมของพนักงานในองคกรนั้นๆ เนื่องจาก
วัฒนธรรมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของพนักงาน หรือผูจัดการในทกุระดับ วัฒนธรรมสามารถมี
ผลกระทบตอความสามารถขององคกร ที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงทิศทางกลยุทธของ
บริษัทได วัฒนธรรมที่มีความเขมแข็งเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกเหนือจากชวยกอใหเกิดความอยู
รอดแลว ยังเปนพื้นฐานสําหรับการดําเนนิงานในเชิงแขงขันที่เหนือกวาหรือทีด่ีขึ้น ความสามารถ
พิเศษที่มีอยูในวัฒนธรรมขององคกรหนึ่งองคกรใดนัน้ คูแขงขันก็จะพยายามอยางยิ่งที่จะเลียนแบบ 
ดังนั้นการทีจ่ะรักษาไว ผูที่มีความสามารถเฉพาะหรือแนวคิดในการที่จะสรางความสามารถเฉพาะ
ในองคกรหนึง่ๆนั้น นาจะใชเปนกลยุทธสําหรับผูจัดการที่จะวางแผนไดดังเชน บริษัท Maytag ได
วางกลยุทธของการสรางวัฒนธรรมในการดําเนินงานเชิงแขงขัน 

ความเขาใจของระดับผูจัดการเกี่ยวกับวัฒนธรรมของบริษัทหรือองคกรนั้น และเปน
ส่ิงจําเปนถาหากวาบริษัทนัน้ตองการที่จะบริหารจัดการอยางมีกลยุทธแลวนั้น ความเขาใจของ
ผูจัดการเกีย่วกบัวัฒนธรรมขององคกรนั้นซึ่งเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งยวด วัฒนธรรมขององคกรอาจ
กอใหเกิดสภาวะการณวางกลยุทธแบบไมเล็งการณไกลหรือแบบที่ไมชอบการเปลี่ยนแปลงคือ 
พอใจกับสิ่งทีม่ีอยูหรือใชสามัญสํานึกเกาๆ เดิมๆ ถาหากผูจัดการในเชิงกลยุทธไมเห็นความสําคัญ
ของสภาวะ หรือเงื่อนไขภายนอกที่มกีารเปลี่ยนแปลงเพราะเขาไดยึดมั่นอยางมากในความเชื่อแบบ
ทั่วๆไปของเขาหากวฒันธรรมองคกรเปนในลักษณะเชนนี้ ก็จะเปนปจจัยที่สําคัญที่ขัดขวาง
ความสําเร็จในการที่บริษัทจําเปนที่จะตองเปลี่ยนทิศทางในเชิงกลยุทธ กรณนีี้ไดเกดิขึ้นที่ บริษทั 
IBM ในชวงป 1980 เปนตนมา เมื่อบริษทัมีนโยบายมุงเนนทางดาน Mainframe Computer ทําให
บรรดาผูจัดการทั้งหลายขาดการย้ําเนน หรือมุงเนนทางดาน PC (Personal Computer) การที่จะ
เปลี่ยนแปลงในดานทิศทาง วัตถุประสงค กลยุทธ หรือนโยบายตางๆนั้นจะไมประสพผลสําเร็จเลย 
ถาหากวาการเปลี่ยนแปลงนัน้ไปกระทบตอวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับหรือปฏิบัติกันอยูในองคกร
นั้นๆ หากเปนเชนนั้นจะมีพวกที่ชอบขัดขวาง แมกระทั่งพวกที่คดิปองรายการขัดขวาง และการปอง
รายก็จะเกดิขึ้นเนื่องจากพนกังานจะตอสูและขัดขวางการเปลี่ยนแปลงปรัชญาหรือแนวคิดและแนว
พัฒนาขององคกร โดยหลักโครงสรางทั่วไปขององคกร หากวัฒนธรรมภายในองคกรนัน้
สอดคลองกับกลยุทธใหมทีอ่งคกรหรือบริษัทนั้นไดนําเสนอ ลักษณะวัฒนธรรมองคกรเชนนี้ถือได
วาเปน “ความเขมแข็งภายในองคกร” ถาหากวาวัฒนธรรมขององคกรไมสอดคลองกับกลยุทธที่
นําเสนอแลว จะถือไดวาเปน “ความออนแออยางมากภายใน”  
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คําจํากัดความของวัฒนธรรมองคกร ความหมายมีไดหลายแง ในแงของความเปน
สวนรวมกนัของทางดานพฤติกรรม ที่ไดรับการสังเกตเหน็กันไดชัดเจน ซ่ึงบุคลากรตางๆในองคกร
นั้น มีการปฏิสัมพันธกัน รวมทั้งจะเปนบรรทัดฐานที่เปนสวนรวมกันในระหวางกลุมทํางานใน
องคกรนั้น และเปนคานยิมที่เดนที่เห็นไดชัด ที่เกิดขึน้ในองคกรรวมทั้งเปนปรัชญา ซ่ึงเปนตัวช้ีนํา
แนวนโยบายขององคกรใหกบัพนักงานหรอืลูกคา รวมทั้งเปนกฎเกณฑในการทีจ่ะทําตามที่ 
บุคลากรในองคกรนั้นทําตามหรือปฏิบัติตาม หรือที่ไดสรางสรรคขึ้นมาเพื่อใหเกิดความสัมพันธที่ดี
ในองคกร เรียกไดวาเปนความรวมมือกัน อาจจะเปนความหมายของความรูสึกหรือบรรยากาศ ซ่ึง
เกิดขึ้นในองคกรและมีการแชรหรือรวมมือกันในระหวางสมาชิกขององคกรทั้งภายในและภายนอก 
ลักษณะวัฒนธรรมในองคกรอาจจะมองเปนในลักษณะของเปนความเชือ่ การคาดหวัง ทัศนคติ
รวมกัน ซ่ึงมีการถายทอดจากพนักงานในรุนหนึ่งหรอืในชวงระยะเวลาหนึ่งไปสูพนักงานอกีรุน
หนึ่ง โดยความเชื่อ คานิยม บรรทัดฐานของพนักงานในรุนตอมา  

นอกจากนี้วัฒนธรรมในองคกรนั้นจะมีลักษณะการเรียนรูและเปนการบูรณาการภายใน 
(Internal Integration) ซ่ึงแบงแยกจากกลุมหนึ่ง คือกลุมของวัฒนธรรมองคกรขององคกรหนึ่งให
แตกตางไปจากวัฒนธรรมของอีกองคกรหนึ่ง วัฒนธรรมองคกร หมายถึง แบบแผนที่มีการ
สรางสรรค คิดและพัฒนาขึ้นโดยกลุมหนึ่ง ซ่ึงจะมกีารเรียนรูเพื่อใชจัดการกับปญหาตางๆหรือ
โอกาสตางๆเพื่อทําการปรับใหเขากับสภาพแวดลอมภายนอกหรือบูรณาการภายใน ซ่ึงจะกอเกิด
ทิศทางเปนไปในทางเดยีวกนั และจะมีการสงเสริมและถายทอดไปสูสมาชิกใหม ไปในทิศทางที่
ถูกตองเพื่อที่จะรับรู คิด รูสึก สรางทัศนคติความเชื่อและความคาดหวงัในการปฏิบัตกิารและแกไข
ปญหารวมกันทั้งองคกร 

Robbins (อางถึงใน  กริช  สืบสนธิ์, 2537 : 48) ไดใหความหมายของวฒันธรรมองคกร
ไววา ระบบของความหมายรวมกนัที่เกดิจากสมาชิกขององคกร ทําใหสามารถแยกความแตกตาง
ขององคกรหนึ่งออกจากองคกรอ่ืนๆได เปนระบบของความหมายรวมกันเปนกลุมของคุณลักษณะ
สําคัญ ซ่ึงองคกรใหคณุคา โดยมีลักษณะทีสํ่าคัญ 10 ประการ ดังนี ้

1. การริเร่ิมสวนตัวบุคคล (Individual Initiative)ไดแกความรับผิดชอบในอิสรภาพและ
ความเปนอิสระซ่ึงแตละคนมี 

2.  ความอดทนตอความเสี่ยง  (Risk Tolerance) ไดแกระดับที่พนักงานไดถูกกระตุนให
กาวราว เปลี่ยนแปลงและแสวงหาความเสี่ยง 

3.  การกําหนดทิศทาง (Direction) ไดแกระดับที่องคกรกําหนดวัตถุประสงค และความ
คาดหวังในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

4. การประสานงานหรือการรวมมือกัน (Integration) ไดแกระดับที่หนวยงานในองคกร
ตางๆ ไดรับการกระตุนใหเกดิพฤติกรรมประสานและรวมมือกัน 
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5. การสนับสนุนทางการจดัการ (Management Support) ไดแกระดับหวัหนาทีไ่ด
จัดเตรียมหรือใหการตดิตอส่ือสารอยางชัดเจน ใหความชวยเหลือและสนับสนุนผูใตบงัคับบัญชา 

6. การควบคมุ (Control) ไดแกเร่ืองของกฎระเบียบ การควบคุมและบังคับบัญชา
โดยตรง ซ่ึงนํามาใชในการดแูลและควบคมุพฤติกรรมของพนักงาน 

7. เอกลักษณ (Identity) ไดแกระดับของสิ่งที่สมาชิกสรางขึ้นมาเปนลักษณะเฉพาะของ
องคกรในฐานะสวนรวมมากกวาในฐานะของกลุมตนเอง 

8. ระบบการใหรางวัล (Reward System) ไดแกระดับของการกําหนดการใหรางวัล เชน 
การขึ้นเงินเดือน การเลื่อนขัน้เลื่อนตําแหนง เปนตน 

9. ความอดทนตอความขัดแยง (Conflict Tolerance) ซ่ึงไดแกระดับของพนักงานที่ถูก
กระตุนจากลักษณะที่ปรากฏความขัดแยงในหมูสมาชิก และการวิพากษวิจารณโดยตรง 

10. แบบแผนการติดตอสือ่สาร (Communication Patterns) ไดแกระดับของการ
ติดตอส่ือสารในองคกรที่ถูกจํากัดโดยระดบัของคําส่ังตามสายงานอยางเปนทางการ  

 อมเรศ  ศิลาออน  (2528  : 95)  กลาววา  องคกรที่ไมมีวฒันธรรมหรือมี  แตวัฒนธรรม
มีความออนแอ  มักจะมีปญหาในดานของความสามัคคี  พฤติกรรมกระจัดกระจายไมมีทิศทางมักมี
ความตึงเครียดในกลุมตางๆโดยเฉพาะพนกังานตางระดับกัน พนักงานมักไมคอยมปีญหาในการ
ปฏิบัติงาน  ถาทุกคนรูวาใครควรจะทําอะไร  เมื่อไร  จะเห็นไดชัดวาวัฒนธรรมที่แข็งแกรงและ
เดนชัดในองคกรหนึ่งๆพนกังานมักจะทํางานดวยความมัน่ใจ  ดวยความสบายใจ ดวยความเต็มใจ
และมีการเกื้อกูลกัน อันเกิดจากความสัมพนัธที่ดีในหนวยงาน 

 ประชุม โพธิกุล (2531 : 45-46) ไดสรุปเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมองคกร 
เอาไวดังนี้คือ 
 1.  อิสรภาพสวนบุคคล  (Individual  Autonomy) เปนระดับความรับผิดชอบ  ความมี
เสรีภาพ  และใหโอกาสในการแสดงความคิดริเร่ิมสรางสรรคของปจเจกบุคคลในองคการที่ตนมอียู  
หรือกระทําอยู 
 2.  โครงสราง (Structure) เปนระดับของการมีกฎเกณฑ ขอบังคับและการนิเทศสัง่การ
ซ่ึงใชเปนการควบคุมดูแลพฤติกรรมของสมาชิกในองคกร 

3.  ส่ิงสนับสนุน (Support) ระดับความชวยเหลือและการใหความอบอุนในการทํางาน
ของผูบังคับบัญชาตอลูกนอง 

4.  เอกลักษณะ (Identity) เปนภาพรวมของสมาชิกในองคกรทั้งหมดมากกวากลุมใด
กลุมหนึ่ง  หรือกลุมเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
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5.  รางวัลการปฏิบัติงาน (Performance-Reward) จํานวนรางวัลที่องคกรจัดสรรไวให  
(เงินเดือนเพิ่มขึ้น  ความกาวหนาในอาชีพ)  เปนไปตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในองคกร 

6.  ความอดทนในเรื่องความขัดแยง (Conflict  Tolerance) ระดับความขัดแยงระหวาง
เพื่อนสมาชิก หรือระหวางกลุม  และความเต็มใจที่จะเปดเผยตนเองในเรื่องความแตกตางของตน  
(หรือการแสดงออกถึงความตองการหรือเจตจํานง) 

7.  ความอดทนในเรื่องของการเสี่ยง (Risk  Tolerance)คือ ระดับทีส่มาชิกในองคกร
ไดรับการสงเสริมใหมีการแสดงออกในการคัดคาน  มกีารใชวัฒนธรรม  มีการเลี่ยงใหความหมาย
ไววา  วัฒนธรรมองคกร  เปนวิถีทางในการทํางานภายในองคกร  (The  Way  Things  are  Done  
Around  Here) 

สิทธิโชค  วรานุสันติกุล  (2534 : 4) ไดใหทัศนะวา วัฒนธรรมองคกรเปนแบบแผนของ
คติฐานเบื้องตน (Basic  Assumptions) ซ่ึงถูกสรางขึ้นมา คนพบขึ้นมา พัฒนาขึ้นมา โดยกลุมคน
กลุมหนึ่งเมื่อกลุมนั้นตองผจญภัยกับปญหาในการปรับตวักับส่ิงแวดลอมภายนอก  และปญหาการ
เขากันไดภายในของกลุม  แบบแผนทีจ่ะไดรับการถายทอดไปยังคนรุนหลังหรือสมาชิกรุนใหม
ตอไป  เพื่อใหเขาไดแนวทางที่ถูกตองในการรับรู  การคิด  และความรูสึกที่ตอบสนองตอปญหาที่
เกิดขึ้นดงักลาว 

สุนทร วงศไวศยวรรณ (2540 : 28) ไดกลาวไววา องคประกอบของวัฒนธรรม ก็คือ 
สภาพแวดลอม คานิยม ประวัติศาสตร ผูกอตั้งวีรบุรุษ ขนบธรรมเนียมประเพณี ลวนเปนสิ่งสําคัญ
และมีบทบาทในการรักษาหลอหลอมและสรางวัฒนธรรม ขายการสื่อสารวัฒนธรรมจะชวยส่ือสาร
ทั้งเรื่องราวของวัฒนธรรมและการจัดการ พรอมกับมีสวนในการสรางองคกร และมคีวามสําคัญตอ
องคกรเชนเดยีวกับการสื่อสารในองคกรตามปกตินั้น วัฒนธรรมจึงเปนคานิยม หรือความเชื่อ และ
พฤติกรรมรวมของกลุมคน วัฒนธรรมองคกร เปนปรากฏการณของกลุมคนจํานวนหนึ่งใน
หนวยงาน ไมใชความคิด ความเชื่อ คานยิมและการกระทําของคนๆ เดียว แตละคนในหนวยงาน
อาจมีความคิด ความเชื่อ คานิยมและการกระทําแตกตางกันออกไป ส่ิงตางๆ เหลานี้ไมใชวัฒนธรรม 
เพราะไมใชเปนสิ่งที่มีหรือเห็นรวมกันในกลุมคนจํานวนหนึ่ง จึงสรุปไดวาวัฒนธรรมองคกรจึงเปน 
ความคิด ความเชื่อ และคานิยมที่หลายๆคนยอมรับและนําไปปฏิบัต ิ  จนสามารถที่จะคาดคะเนถึง
พฤติกรรมของคนที่อยูในวฒันธรรมเดียวกันได 

มัลลิกา  ตนสอน (2546 : 122) กลาวไววา ในองคกรจะมีความเกีย่วของปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคลตางๆอยางหลากหลาย โดยบุคคลจะรวมมือกันในการนําความรู ทักษะ ความสามารถ 
และความพยายาม เพื่อที่จะนําองคกรไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย ซ่ึงขึ้นอยูกับความสามารถ ใน
การอยูรวมกันและทํางานประสานกับบุคคลอื่นอยางมีประสิทธิภาพ หรือที่เรียกกันโดยทั่วๆไปวา  
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“การทํางานเปนทีม” (Team work) ซ่ึงสามารถแกไขปญหาความซับซอนในการทํางานลงได โดย
ความรวมมือกนัของพนักงาน 
 ไพบูลย  ชางเรียน (2532 :10) ในระบบสังคมนั้นประกอบไปดวยระบบยอยตางๆ  
มากมายและมคีวามสําคัญสลับซับซอนในเรื่องของโครงสรางหนาที่ และองคประกอบ อยางไรก็
ตาม วัฒนธรรม (Culture) กถื็อวาเปนระบบยอยระบบหนึ่งในสังคมทีม่ีความสําคัญ และมีลักษณะ
ซับซอนตลอดจนมีโครงสรางหนาที่ของระบบ ในขณะเดียวกนัระบบวัฒนธรรมก็มีความสําคัญ
และมีอิทธิพลตอระบบอื่นๆ ในสังคมดวย สังคมและวัฒนธรรมจึงมีความใกลชิดกันมาก โดย
วัฒนธรรมจะปรุงแตงใหบุคคลมีพฤติกรรมตามแนวทางของสังคม  ตลอดจนกําหนดทัศนคติความ
ช่ือ  และคานิยมตางๆใหแกบุคคล สรางบุคลิกภาพของคน ส่ิงตางๆเหลานี้ไดประกอบกันเขามาเปน
แบบแผนของวัฒนธรรมสวนรวมหรือสังคม 
 ดังนั้น วัฒนธรรมจึงมีอิทธิพลแทรกซึมอยูในทกุสังคม ซ่ึงวัฒนธรรมบางอยางมีผลตอ
การขัดขวางหรือการสงเสริมความเจริญกาวหนาของการบริหารงาน และการพัฒนาประเทศชาตใิห
เจริญกาวหนาได 

วัฒนธรรมเปนสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได เราจะเห็นไดวา วัฒนธรรมเปนสิ่งที่เกิด
จากการเรยีนรูนั้น เนื่องจากมนุษยเปนผูทีม่ีมันสมองหรือความคิด  ดังนั้นในการถายทอดวัฒนธรรม
ทําใหมนษุยสามารถที่จะคิดคนและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขึ้นใหมได เพื่อความเหมาะสม  
ตลอดจนสรางความเจริญกาวหนาใหกับวฒันธรรมและสังคมมนุษยใหสูงขึ้น จึงทาํใหวฒันธรรมมี
การเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไปดังเชน เร่ืองของสิทธิเสรีภาพ  ความคิด
ทางการเมืองการปกครองการบริหารหรือวตักรรมใหมๆที่มนุษยไดสรางขึ้นมา การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นนีย้อมจะกอใหสังคมมีความเจริญกาวหนา และยังสามารถพัฒนารวมทัง้
ถายทอดสูรุนตอๆไปได 

วัฒนธรรมองคกรตามแนวคิดของ Cooke et al.(อางถึงใน  มรุต ประเสริฐศรี, 2537 :12)  
กลาวไววา วฒันธรรมองคกรเปนพฤติกรรมในการแสดงออกของพนกังานในองคกร ที่มีการรับรู 
การยึดถือและไดประพฤติปฏิบัติตอๆกันมา การมีบรรทัดฐานในการทาํงานของพนักงานในองคกร 
รวมถึงการปฏิบัติตัวของพนกังานในองคกร จากแนวคิดนี้แบงวฒันธรรมองคกรออกเปน 3 ลักษณะ
ไดดังนี ้
 1. ลักษณะสรางสรรค (Constructive Styles) หมายถงึ องคกรที่ใหความสําคัญของ
คานิยมในการทํางาน โดยมุงเนนที่ความพึงพอใจของบุคลากรในองคกร คือความตองการ
ความสําเร็จ ตองการไมตรีสัมพันธ รวมทัง้สงเสริมใหบุคลากรมีความสัมพันธและสนับสนุนซึ่งกนั
และกัน เปนลักษณะของการทํางานที่จะสงผลใหบุคลากรประสพผลสําเร็จในการทํางานได โดย
แบงออกเปน 4 ลักษณะ ดวยกันคือ 
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     1.1 ลักษณะเนนความสําเร็จ (Achievement) คือองคกรที่มีภาพรวมของคานิยมและ
พฤติกรรมการแสดงออกของบุคลากรที่ดี มีการตั้งเปาหมายการทํางานรวมกนั มีความเปนเหตุเปน
ผล ทุกคนกระตือรือรนและมีความสนุกกับการทํางาน รูสึกวางานทาทายและมีความหมาย ซ่ึง
จัดเปนบุคคลากรที่อุทิศกําลังกายกําลังใจใหกับวตัถุประสงคขององคกร มุงการทํางานเปนทีมและ
มุงความสําเร็จของงานอยูในเกณฑสูง 
     1.2 ลักษณะเนนสัจการแหงตน (Self-Actualizing) คือองคกรที่มีภาพรวมเกี่ยวกับ
พฤติกรรมในการแสดงออกในเชิงสรางสรรค เปาหมายของการทํางานคํานึงทั้งคุณภาพและปริมาณ 
พรอมๆกันกับความกาวหนาของพนักงาน ทุกคนมีความภูมิใจในงานที่ไดรับมอบหมายถึงแมวาจะ
เปนงานงายๆก็ตามก็จะทํางานนั้นๆอยางเต็มใจ พนกังานทุกคนไดรับการสนับสนุนใหมีการพัฒนา
ตนเองอยูตลอดเวลาและเปนอิสระ 
     1.3 ลักษณะเนนบุคคลและการกระตุน (Humanistic-Encouraging) คือองคกรที่ให
ความสําคัญกับพนักงาน โดยถือวาบุคลากรเปนทรัพยากรที่มีคาที่สุดขององคกร จึงมีคานิยมและ
พฤติกรรมในการบริหารแบบมีสวนรวม เนนใหบุคคลเปนศูนยกลาง มีความสนุกกบังานไดรับการ
สนับสนุนทั้งในเรื่องหนาทีก่ารงานและสวสัดิการตางๆ ทําใหขวัญกําลังใจดีลดอัตราการเปลี่ยนงาน
ของบุคลากรในองคกรไดเปนอยางด ี
     1.4 ลักษณะเนนไมตรีสัมพันธ (Affiliative) คือองคการที่มีคานิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกที่มุงเนนความสัมพันธระหวางบุคคล ทุกคนในองคกรมคีวามเปนกนัเอง เปดเผย มี
ความรูสึกเอื้ออาทรตอเพื่อนรวมงาน กอใหเกดิความอบอุนและการยอมรับซึ่งกันและกัน มีความ
จริงใจตอกนั เห็นความสําคัญของความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงานมากกวามุงแขงขันเพื่อ
เอาชนะ ซ่ึงกนัและกนั 
 2. ลักษณะเฉื่อยชา (Passive Styles) หมายถึง องคกรที่มีคานิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกที่ผูนํามุงเนนบุคคลยึดถือกฎระเบียบแบบแผน  โดยพนักงานสวนใหญมักเห็นคลอยตาม
ผูบริหาร พึ่งพาผูบริหารและพยายามหลีกเลี่ยงงานที่ตองใชความรับผิดชอบ สวนใหญพนักงานจะมี
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานในลักษณะการปกปองตนเองเปนสําคญั ซ่ึงแบงออกเปน 4 ลักษณะ 
ดังนี้คือ 
     2.1 ลักษณะการเหน็พองดวย (Approval) คือองคกรที่มีคานิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกที่มุงเนนใหบุคคลมีการยอมรับซ่ึงกันและกัน และหลีกเลี่ยงการขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น มีการ
ปฏิบัติตัวในลักษณะที่คลอยตาม และเหน็ดวยกับความคดิเห็นของผูบริหารและผูรวมงาน  
     2.2 ลักษณะเนนกฎระเบยีบ (Conventional) คอืองคกรที่มีคานิยมและพฤติกรรมที่
ยึดถือประเพณี กฎ ระเบยีบแบบแผนขององคกร ทุกคนตองปฏิบัติตามกฎระเบยีบอยางเครงครัด มี
คานิยมในระบบอาวุโส มีลักษณะอนุรักษนยิม และแสดงถึงบุคคลในองคกรแบบระบบราชการ วา
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มีพฤติกรรมแบบอนุรักษนยิม จึงแสวงหาความมั่นคงและความสะดวกสบายเพื่อตนเอง ตอตานการ
เปลี่ยนแปลง ขาดความมัน่ใจที่จะทํางานที่มีความเสี่ยงสูงหรือไมแนนอน อันจะมีผลกระทบกับ
ตําแหนงหนาที่การงานนิยมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนหรือธรรมเนียมเกาๆเพราะเชื่อวาเปนสิ่งที่
เชื่อถือได มีความเคารพผูที่มีอายุมากกวา 
     2.3 ลักษณะเนนการพึ่งพา (Dependent) คือองคการที่มีคานิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกถึงสายการบังคับบัญชาแบบรวมศูนย การตดัสินใจอยูที่ผูนาํกลุม ซ่ึงทุกคนจะตองปฏิบตัิ
ตามการตัดสินใจนั้น เชื่อวาการตัดสินใจนั้นถูกตอง ไมสนใจคุณภาพของงาน ไมชอบงานทาทาย 
ทํางานโดยไมมีจุดมุงหมาย มักทําตามคําแนะนําหรือคําชี้แนะจามผูนํา จัดเปนผูตามที่ดีและมีความ
ระมัดระวังในตนเองสูง ซ่ึงสอดคลองกับ มนุษยในระบบราชการที่อยูในลักษณะพอพระ คือเอาใจ
ทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ไมเปนตัวของตวัเอง ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 
     2.4 ลักษณะเนนการหลีกเลี่ยง (Avoidance) คือองคการที่มีคานิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกที่มุงเนนการลงโทษเมื่อไดทํางานผิดพลาด แตเมื่อทํางานเสร็จก็ไมไดรับรางวัลตอบแทน 
พนักงานจะมพีฤติกรรมที่เกีย่งงานกนัทํา หลีกเลี่ยงการทํางานที่อาจกอใหเกดิความผิดพลาด งานที่
ตองใชการตัดสินใจมักจะเลีย่งไปใหเพื่อนรวมงานทําแทนตน โดยจะเลือกปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง
นอยที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับ Robbins (อางถึงใน  กริช  สืบสนธิ์, 2537 : 48)  ทีก่ลาววา พนักงานอาจ
มีพฤติกรรมในการปกปองตนเองในรูปของการหลีกเลีย่งการกระทํา หลีกเลี่ยงจากการถูกตําหนิ ซ่ึง
พฤติกรรมเหลานี้จะสงผลเสียตอองคกรทั้งระยะสั้นและระยะยาว องคกรจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงดวย
ความยากลําบาก 
 3. ลักษณะกาวราว (Aggressive) คือ องคกรที่มีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออกใน
ลักษณะผูนําทีมุ่งเนนงาน และเนนความตองการความมัน่คงของพนักงาน มุงเนนอาํนาจ และการ
แขงขันชิงดีชิงเดน มีการตอตานและเปนผูที่มีความมุงเนนในเรื่องระเบยีบ โดยแบงออกไดเปน 4 
ลักษณะ คือ 
     3.1 ลักษณะการเห็นตรงกนัขาม (Oppositional) เปนองคกรที่มีคานิยมและพฤติกรรม 
การแสดงออกของการเผชิญหนาเปนอยางมาก ขาดการวางแผนลวงหนา มีคานิยมในการแกปญหา
ดวยการเจรจาตอรอง มักกอใหเกดิความขัดแยงกับผูอ่ืนอยูเสมอ พนักงานจะแสดงความขัดแยงใน
ลักษณะการสงสัยไมไววางใจผูอ่ืน และการตําหนิความคิดเห็นของผูอ่ืนอยูเสมอ ชอบตอตานการ
เปลี่ยนแปลง คัดคานอยางไมมีเหตุผล เปนพวกขวางโลก ไมสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม
และเพื่อนรวมงานได 
     3.2 ลักษณะเนนอํานาจ (Power) คือ องคการที่มีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออก
ของการบริหารแบบไมมีสวนรวม เนนอํานาจตามหนาที่ รางวัลที่ไดรับจากองคกรคือ การเลื่อนขั้น
เล่ือนตําแหนงเพื่อสามารถควบคุมผูที่อยูในระดับต่ํากวาได เปนวัฒนธรรมทีบุ่คคลในองคกร
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แสวงหาความยกยองจากเพือ่นรวมงาน การยอมรับนบัถือ บังคับใหกลุมเชื่อฟงตามความคิดเหน็
ของตนโดยอางความอาวุโส ใชความเปนผูรูเปนผูที่มีตําแหนงหนาที่ที่สูงกวาหรอืมีประสบการณ
มากกวา ชอบแสดงพฤติกรรมใหเหน็วา ตนอยูเหนือคนอื่นๆ  
     3.3 ลักษณะเนนการแขงขัน (Competitive) คือ องคกรที่มีคานิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกในลักษณะการแขงขันกันทํางานใหมกีารแพ-ชนะ มุงการแขงขันกันเพื่อรักษาคุณคาของ
ตนเอง มีความตองการชนะและดีกวาคนอื่น และวดัผลสําเร็จของงานในลักษณะเปรียบเทียบกับ
ผลงานของผูอ่ืน และไมชอบเห็นใครเหนือกวาตน  
     3.4 ลักษณะเนนความสมบูรณแบบ (Perfectionistic) คือ ในองคกรที่มีคานิยมและ
พฤติกรรมการแสดงออกในลักษณะยดึระเบียบ ทํางานหนักแตไมมีคณุภาพ ตั้งความหวังในการ
ทํางานไวสูง ทํางานอยางละเอียดถ่ีถวน แตผลผลิตที่ไดต่ํา พฤติกรรมบุคคลเปนแบบ Conformity 
คือเปนบุคคลที่ใจไมกวาง ไมคอยยอมรบัความคิดเหน็ของผูอ่ืน ชอบสรางแบบแผนและกฎเกณฑ
ของตนใหผูอ่ืนคลอยตาม 
 ตามแนวคิดของ Cooke et al.(อางถึงใน  กริช  สืบสนธิ์, 2537 : 112) ไดกลาวเอาไววา 
วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค แสดงถึงวัฒนธรรมองคการทางบวกที่ใหประสิทธิภาพกับ
องคการสูงสุด นั่นคือองคกรที่มีความเปนเลิศ (Excellent Organization) คือ วัฒนธรรมดังกลาวจะมี
ลักษณะสรางสรรคอยูในระดับสูงมาก ที่ใหความสําคญักับความพึงพอใจของบุคคลในองคกร มี
วัฒนธรรมที่มุงเนนความสําเร็จ มุงไมตรีสัมพันธ สงเสริมใหบุคลากรมีความสัมพันธและสนับสนุน
ซ่ึงกันและกัน บรรยากาศด ี มีลักษณะการทํางานเปนทมี สนับสนุนซึ่งกันและกัน มีการยอมรับ
ความคิดสรางสรรคและการเปลี่ยนแปลงใหมๆ องคกรก็จะมีความทันสมัยอยูเสมอ ดังนั้น
วัฒนธรรมประเภทนี้จะมีพนักงานขององคกรเปนปจจยัที่สําคัญที่ทําใหองคกรประสพความสําเร็จ 
มีผลผลิตที่มีทั้งคุณภาพและปริมาณ 
 ในทางตรงกันขาม ถาองคกรมีวัฒนธรรมแบบลักษณะกาวราวและลักษณะเฉื่อยชาสูง 
จะทําใหพนกังานยึดตดิอยูกบักฎระเบยีบ นิยมการพึ่งพา หลีกเลี่ยงงานหรืองานที่จะมีผลกระทบกับ
ตําแหนงหนาที่การงาน ถาทํางานดีจะไดรับการตอบแทนเพียงเล็กนอย แตถาไดกระทําผิดจะตองถูก
ลงโทษตามกฎระเบียบที่ไดวางไว ทําใหทุกคนทํางานโดยยดึกฎระเบียบ ขาดความคิดสรางสรรค 
ไมกลาแสดงออก การติดตอส่ือสารในองคกรทําไดยาก จะทําใหบุคลากรในองคกรที่มีวัฒนธรรม
แบบนี้พึ่งพาผูบริหารหรือหวัหนางานมากที่สุด มีอัตราการเปลี่ยนงานบอย ไมมกีารพัฒนาบุคลากร 
กอใหเกิดความเครียดในการทํางานสูง ความพึงพอใจในงานลดลง ทําใหองคกรประเภททีว่านี้มี
วัฒนธรรมองคกรในทางลบ 

จากแนวคิดเกีย่วกับ วัฒนธรรมขององคกร ดังกลาวนี้  ผูศึกษาไดนํามาใชเปนกรอบใน
การวิจยัเร่ือง ความพฤติกรรมของพนักงานตอการใชระบบอินทราเนต็เพื่อการสื่อสารภายในองคกร  
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ศึกษากรณี THAI Sphere ของบริษัท การบินไทย (มหาชน) จํากัด เพือ่สามารถที่จะอธิบายไดวาการ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองคกรที่เกิดขึน้นั้นมาจากสาเหตุใด และมีลักษณะหรือรูปแบบของการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางใด 

 
2.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ศุภนาฎ  บัวบางพลู (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวจิัยเร่ือง   พฤติกรรมการสื่อสาร ความ
คาดหวัง   การใชประโยชน   และความพึงพอใจ   ในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ   ระบบเครือขาย
อินทราเน็ตของพนักงานในกลุมบริษัทเครือเจริญโภคภณัฑ ผลการวิจยัพบวา 

1. พนักงานในกลุมบริษัทเครือเจริญโภคภณัฑที่มี อายุ ระดับการศกึษา รายได  อายุงาน
และในตําแหนงที่แตกตางกนั มีพฤติกรรมในการสื่อสารผานระบบเครือขายอินทราเน็ต แตกตางกนั  
ยกเวน เพศ และ กลุมสายงาน 
 2. พฤติกรรมการสื่อสารของพนักงานในกลุมบริษัทเครือเจริญโภคภณัฑ สัมพนัธกับ
ความคาดหวัง  การใชประโยชน และความพึงพอใจ  ในการสื่อสารผานระบบเครือขายอินทราเน็ต 
 3.  ความคาดหวัง   ของพนกังานในกลุมบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ มีความสัมพันธเชิง
บวกกับการใชประโยชน   ในการสื่อสารผานระบบเครือขายอินทราเนต็ 
 4.  ความคาดหวัง   ของพนกังานในกลุมบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ มีความสัมพันธเชิง
บวกกับความพึงพอใจ   ในการสื่อสารผานระบบเครือขายอินทราเน็ต 
 5.  การใชประโยชน   ของพนักงานในกลุมบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ มีความสัมพันธ
เชิงบวกกับความพึงพอใจ   ในการสื่อสารผานระบบเครือขายอินทราเนต็ 
               จิตติมา  กาญจนินทุ (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวจิัยเร่ือง   ส่ืออินเตอรเน็ตกับโครงการ
พัฒนาธุรกิจชมุชนของ บริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จํากดั (มหาชน) ผลการวิจัยพบวา 
สถานภาพดานการสื่อสารของธุรกิจชุมชนเปนแบบดั้งเดิมคืออาศัยส่ือมวลชน โดยเฉพาะการใชส่ือ
บุคคลเปนหลักในการหาขาวสารขอมูลหรือติดตอระหวางกัน รวมทั้งเปนการรับฟงขาวสารจากทาง
ราชการหรือองคกรเอกชนขนาดใหญเพียงฝายเดียว โดยไมไดมกีารโตตอบหรือแสดงความคิดเหน็ 
สําหรับศักยภาพทางอินเตอรเน็ตในการพัฒนาธุรกิจชุมชนนั้น ถูกใชอยางไมเต็มศกัยภาพ เนื่องจาก
ปจจัยหลายๆดาน ตลอดจนเรื่องการฝกอบรม  และตองทําใหคนในชมุชนยอมรับนวัตกรรมใหได 
ในทายสุดคือตองมีการสรางเครือขายองคกร 
 นิชดา   เตรียมชัยศรี (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจยัเร่ือง   การเปดรับขาวสาร   ความ
พึงพอใจ   และการใชประโยชนในการสื่อสารผานระบบเครือขายอินทราเน็ต ของพนักงานธนาคาร 
ไทยพาณิชย จาํกัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวา   
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 1.  พนักงานทีม่ี เพศ อายุ ลักษณะงาน และระยะเวลาการใช แตกตางกัน  มีการเปดรับ
ขาวสาร ผานระบบเครือขาย อินทราเน็ต แตกตางกัน  สวนตําแหนงงาน และ อายุงาน ที่แตกตางกนั  
มีการเปดรับขาวสารไมแตกตางกัน   
 2.  พนักงานที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกนั ไมมีความสัมพันธกับการใช
ประโยชนในการสื่อสารผาน ระบบเครือขาย อินทราเนต็    
 3.  พนักงานทีม่ ี  อายุ อายุงาน ลักษณะงาน และระยะเวลาการใช แตกตางกัน  มีความ
พึงพอใจ ในการสื่อสารผาน ระบบเครือขาย อินทราเน็ต  แตกตางกัน  สวนตําแหนงงาน และเพศที่
แตกตางกนั  มคีวามพึงพอใจ ไมแตกตางกนั  
  4.  การเปดรบัขาวสาร มีความสัมพันธกบัการใชประโยชนในการสื่อสารผาน ระบบ
เครือขาย อินทราเน็ต  นั่นหมายความวา หากมีการเปดรบัขาวสาร ผานระบบเครือขาย อินทราเน็ต
มาก ก็จะมีการใชประโยชนในการสื่อสารมาก ตามไปดวย 
 ฐิติรัตน  พุทธสิารชัย  (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวจิัยเร่ือง   พฤติกรรมการนําบริการ
เครือขายระบบอินเตอรเน็ตมาใชในการทํางานของพนักงานบริษัทรวมทุนในเขต กทม. ผลการวจิัย
พบวา   
 1.  เพศที่แตกตางกัน มีปริมาณการใชงานเครือขายระบบอินเตอรเน็ตแตกตางกัน สวน
อายุ และระดบัการศึกษาตางกัน มีปริมาณการใชงานเครอืขายระบบอนิเตอรเน็ตไมแตกตางกนั 
 2.  ระดับความรูเกี่ยวกับอินเตอรเน็ต มคีวามสัมพันธในเชิงบวกกับการไดรับประโยชน
จากบริการเครอืขายระบบอนิเตอรเน็ต ไมแตกตางกนั 
 3.  เพศ  อายุ  และระดับการศึกษาที่ตางกนั ไดรับประโยชนจากบริการเครือขายระบบ
อินเตอรเน็ต แตกตางกัน 
  วชิระ  ตนสกลุ ( 2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวจิัยในเรือ่ง  ความพึงพอใจของพนกังาน 
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ตอการใชระบบ อินทราเน็ต เพือ่การสื่อสารในองคกร พบวา 
พฤติกรรมการใช อินทราเนต็  มีความสมัพันธกับ เพศ อายุ การศกึษา ตําแหนงหนาที่ อายกุาร
ทํางาน  สวนความพึงพอใจของพนักงาน มีความสัมพันธกับ การศึกษา ตําแหนงหนาที่ อายกุาร
ทํางาน แตไมมีความสัมพันธกับ เพศและ อายุ  ในการวจิัยยังพบอีกวา พฤติกรรมการใช อินทราเนต็  
ในระยะเวลาการใชและลักษณะการใชงานที่ตางกัน มีความสัมพันธกบัความพึงพอใจของพนกังาน 
แตกตางกนั 

เมธินี  มอรเตโร (2541 : บทคัดยอ) จากผลการวิจัย   เรื่องความคิดเหน็ตอการสื่อสารใน
องคกร และทศันะของพนกังานตอการแปรรูปรัฐวิสาหกจิ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
การวิจยัในครัง้นี้พบวา  พนักงานของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ไดมีความคิดเห็นตอการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ อยางจํากัด กลาวคือการไดรับขอมูลขาวสาร รวมทั้งส่ือตางๆ เกี่ยวกับการแปร
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รูปรัฐวิสาหกิจ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยนอยมาก หรือไมไดรับขอมูลขาวสารนี้เลย 
รวมถึงการสื่อสารในองคกร ไดกลาวถึงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจกันในวงจํากัด ซ่ึงจะเปนการสื่อสาร
ที่เกิดขึ้นเฉพาะผูบริหารระดบัสูงเทานั้น และเปนการสื่อสารจากระดบับนลงลาง   ระหวาง
ผูบังคับบัญชากับผูปฏิบัติงาน ดังนั้นการสื่อสารสองทาง (Two Way Communication) เปนสิ่งสําคัญ
มากในการติดตอส่ือสารในองคกร มีการแลกเปลี่ยน ทศันะคติ และความคิดเห็น   สามารถชวยทํา
ใหเกดิความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน   และกอใหเกิดความพึงพอใจ   ฉะนัน้ควรใหความสําคญั
ของการประชาสัมพันธ เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง 
               ธิดา วุฒิเชียร (2539 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจยัเร่ือง  ทัศนคติของขาราชการ สํานัก
งบประมาณ ที่มีตอการใช Micro Computer ในการปฏิบัติงาน ผลการวิจยัพบวา ขาราชการ ของ
สํานักงบประมาณ มีทัศนคติตอการใช ไมโครคอมพิวเตอร ในการปฏิบัติงานในระดับสูง โดย
ตําแหนง และเปนปจจยัที่มผีลตอทัศนคติดังกลาวในขณะที่ปจจัยอ่ืนๆอันไดแก เพศ อายุ การศึกษา 
ระดับซี สถานภาพสมรส ระดับเงินเดือน สายงานทีป่ฏิบัติ ระยะเวลารับราชการ ความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับคอมพวิเตอร และความเขาใจเรื่องการใชไมโครคอมพิวเตอร ไมกอใหเกิดความแตกตางใน
ทัศนคติดังกลาว 
 ศุลีพร โชควิวฒัน (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจยัเร่ือง  การใชอินทราเน็ตเพื่อการ
จัดการสื่อสารภายในธนาคารแหงประเทศไทย  ผลการวิจัยพบวา การที่ผูบริหารระดับสูงมีการ
กําหนดกลยุทธ วัตถุประสงคหลักขององคกร ตลอดจนคานิยมรวมและมีการปรับโครงสรางองคกร
จากเดิมที่มีรูปทรงพีระมิดเปนลักษณะแนวนอนนั้น ทําใหเกดิความรวดเรว็ในการวางแผน การ
ตัดสินใจ ตลอดจนการมอบหมายงานเปนไปดวยความคลองตัว ในสภาวการณปจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและมีการนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใช ซ่ึงสอดคลองกับแนวคดิการบรหิารจัดการ ทีม่ี
การกําหนดกระบวนการบรหิารและการบรรลุเปาหมาย  การทําความเขาใจพื้นฐานการบริการลูกคา 
ทดสอบความแตกตางระหวางลูกคาที่เปลี่ยนใจไปใชบริการ หรือซ้ือสินคาจากองคกร/บริษัทเดมิ 
ซ่ึงพบวาองคกรจะตองเรียนรูและเพิ่มความสําคัญในเรื่องละเอียดออน ที่จะทําความเขาใจขอมลู
พื้นฐานของลกูคาที่มีความแตกตางกันไปใหลึกซ้ึง ซ่ึงการที่ธนาคารแหงประเทศไทยกาํหนด
วัตถุประสงคหลัก วิสัยทัศน ตลอดจนคานิยมรวม ทําใหพนกังานธนาคารแหงประเทศไทยไดรับ
ความพอใจ เกดิความภูมใิจและภักดีตอองคกร โดยมีจุดหมายรวมกัน 
 อัยยา สวนแกว (2542 : บทคัดยอ) ไดศกึษาวจิัยเร่ือง ลักษณะและพฤติกรรมของการ
ส่ือสารภายในองคการของธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ เมื่อวิเคราะหโดยรวมแลวพบวา 
เจาหนาที่ระดบัผูบริหารชั้นตนและเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ 
 1. มีความเหน็เกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการบริหารแตกตางกัน 
 2. มีความคิดเห็นเกีย่วกับการสื่อสาร สรางความสัมพันธระหวางบุคคล แตกตางกนั 
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                    3. มีความคิดเหน็เกี่ยวกบัการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธภายใน แตกตางกัน 
                    4. การสื่อสารเพื่อการบริหารเปนการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคล และ  
การสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธภายในเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกัน 
 มรุต ประเสริฐศรี (2540 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวจิัยเร่ือง วัฒนธรรมองคกรของ  
รัฐวิสาหกจิการไฟฟา : การศึกษาเปรียบเทียบระหวางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
การไฟฟานครหลวง (กฟน.) และการไฟฟาสวนภูมภิาค (กฟภ.) ในเขตกรุงเทพและเขตปริมณฑล      
ผลการวิจัยพบวา  การไฟฟาทั้งสามแหงสวนใหญมีลักษณะสรางสรรค โดยการไฟฟานครหลวงมี
คาเฉลี่ยสูงสุดและรองลงมาคือ การไฟฟาสวนภูมภิาคและการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สวน
การไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมภิาคมีรูปแบบวัฒนธรรมองคกรแบบเฉื่อยชาและกาวราว
รวมอยูดวย และพบคาเฉลี่ยของวัฒนธรรมองคกรแบบเฉื่อยชาและกาวราวของการไฟฟานครหลวง
มีระดับสูงกวาของการไฟฟาสวนภูมภิาค สําหรับการทดสอบของภูมิหลังทางประชากรศาสตรที่มี
อิทธิพลตอรูปแบบวัฒนธรรมขององคกรทั้งสามรูปแบบ พบวา ในการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย ระดบัการศึกษาและระดับทีด่ํารงตําแหนงมีความสัมพันธกับรูปแบบสรางสรรค ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและเงินเดือนปจจุบนัมีความสัมพนัธกับรูปแบบเฉื่อยชา ซ่ึง
ในขณะที่ รูปแบบกาวราวนัน้มีเพียงตวัแปรที่มีความสัมพันธเพียงตวัเดียว คือระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
สําหรับการไฟฟานครหลวง ปจจยัที่มีความสัมพันธกับรูปแบบสรางสรรค พบวาปจจัยระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน ระดับที่ดํารงตําแหนง และตาํแหนงงานในปจจุบัน เพียง 3 ตัวแปรเทานั้น ที่มี
ความสัมพันธกับรูปแบบวัฒนธรรมแบบกาวราว ของการไฟฟานครหลวง 
 อภิวัฒน เปรมบุญ (2545 : บทคัดยอ)ไดศึกษาวิจยัเร่ืองความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม
องคกรกับความพึงพอใจในการทํางานของขาราชการสํานักงานสถิติแหงชาติ ระดับ 1-ระดับ 6 ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา 
 1.  ขาราชการระดับ 1-ระดบั6 ของสํานักงานสถิติแหงชาติมีลักษณะวัฒนธรรมองคกร
เปนแบบตั้งรับ-เฉื่อยชามากที่สุด  
    2.  ตัวแปร อายุ รายได และระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับวัฒนธรรม
องคกรแบบสรางสรรค ในขณะที่ เพศ อายุ การศึกษา รายได ตําแหนง และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธกบัวัฒนธรรมองคกรแบบตั้งรับ-เฉื่อยชา นอกจากนี้ ผลการวิจยัยังพบวา 
การศึกษา ตําแหนงงานมีความสัมพันธกับวฒันธรรมองคกรแบบตั้งรับ-กาวราว 
                   3.  ตัวแปร เพศ อายุ ตําแหนงงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในการทํางาน 
       4. วัฒนธรรมองคกรแบบสรางสรรคมีความสัมพันธกบัความพึงพอใจในการทํางาน 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 ระเบียบวิธีวิจยัที่ใชในงานวจิัยเร่ือง พฤตกิรรมของพนักงานตอการใชระบบอินทราเน็ต
เพื่อการสื่อสารภายในองคกร : ศึกษากรณี THAI Sphere ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
เปนระเบยีบวธีิวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research)โดยใชวธีิการสํารวจ (Survey)  ดวย
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอมูล            
 

3.1  ประชากร และวิธีการสุมตัวอยาง 
ประชากร  ผูที่มีสิทธิในการเขาใชระบบอนิทราเน็ต THAI Sphere ซ่ึงเปนพนักงานของ

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานใหญ (วิภาวด)ี และที่สนามบินดอน
เมือง มีจํานวนทั้งหมด 23,044  คน 
 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางทีสํ่ารวจดวยแบบสอบถาม ซ่ึงเปนพนกังานที่เคยใชบริการ
ระบบอินทราเน็ต THAI Sphere เฉพาะทีป่ฏิบัติงาน ณ สํานักงานใหญ (วิภาวด)ี และที่สนามบิน
ดอนเมือง ทั้งเพศชายและหญิง จํานวน 394 คน ที่ไดมาจากการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง 
โดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน(Taro Yamane) ซ่ึงคิดเปนประมาณ 1.7 % ของจํานวนประชากรผูที่มี
สิทธิในการเขาใชอินทราเนต็ 
                                                                                  n     =          N 

e 
2 

 
แทนคาในสูตร 
n    =    ขนาดของกลุมตัวอยาง  = 393.17 
N   =    ขนาดของประชากร (23,044) 
e    =    ความคลาดเคลื่อน  ( 0.05 ) 
 การเลือกกลุมตัวอยาง  ในการเลือกกลุมตัวอยาง
ดวยวิธีแจกแบบสอบถาม ซ่ึงเก็บขอมูลจากพนักงานของบร
ใชอินทราเน็ต THAI Sphere จํานวน 394  ตัวอยาง โดยกําหน
ตามสัดสวนจาํนวนของพนกังานที่ปฏิบัตงิาน ณ สํานักงานใ
ในแตละหนวยงานของกลุมตัวอยางใหสอดคลองกับลักษณ
ตารางดังตอไปนี้
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1 + N 
 ซ่ึงในงานวิจยันีใ้ชการวิจัยแบบสํารวจ
ิษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ผูที่เคย
ดสัดสวนของ   การแจกแบบสอบถาม  
หญ (วิภาวด)ี และที่สนามบินดอนเมอืง 
ะของประชากร โดยไดจัดแสดงไวใน
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ตารางที่ 3.1 แสดงจํานวนแบบสอบถาม ตามสัดสวนของพนักงานของบริษัท การบินไทย จํากัด      
                    (มหาชน)  ที่ปฏิบัติงาน  ณ สํานักงานใหญ (วภิาวด)ี    

หนวยงาน พนักงาน % แบบสอบถาม 
OPERATION  (DO) 1,620 7.03 28   ชุด 
COMMERCIAL  (DN) 1,196 5.19 20   ชุด 
CUSTOMER SERVICE  (DA) 5,444 23.62 92   ชุด 
CORP. PLANNING & IT. SERVICE  (DY) 384 1.66 7    ชุด 
OTHER SUPPORT 1,848 8.02 35   ชุด 

 
ตารางที่ 3.2 แสดงจํานวนแบบสอบถาม ตามสัดสวนของพนักงานของบริษัท การบินไทย จํากัด   
                    (มหาชน)  ที่ปฏิบัติงาน  ที่สนามบินดอนเมือง 

หนวยงาน พนักงาน % แบบสอบถาม 
TECHNICAL   (DT) 3,805 16.51 65   ชุด 
GROUND CUSTOMER SERVICE   (DK) 2,038 8.84 35   ชุด 
CATERING   (DC) 2,311 10.03 40   ชุด 
CARGO & MAIL COMMERCIAL   (FZ) 1,614 7.00 28   ชุด 
GROUND SUPPORT EQUIPMENT SERVICE (D2) 2,577 11.18 44   ชุด 
รวมทั้งหมด 23,044 100 394   ชุด 

 PERSONAL REPORT AS OF MARCH 2006 
ที่มา   บริษัท การบินไทย จาํกัด (มหาชน) 

การวิจยัคร้ังนีไ้มรวมถึงพนกังานที่ปฏิบัตงิาน ณ สถานี ตางจังหวัด และตางประเทศ 
 

3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย   เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงประกอบไปดวย
คําถาม  4  หัวขอหลักดังนี ้
       3.2.1  คําถามดานสถานภาพของพนกังาน 
                 3.2.1.1  เพศ 
                 3.2.1.2  อาย ุ
                 3.2.1.3  ระดับการศึกษา 

3.2.1.4  อายุการทํางานกับการบินไทย 
3.2.1.5  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
3.2.1.6  สถานที่ปฏิบัติงาน 
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       3.2.2  คําถามดาน พฤติกรรมการสื่อสารผานระบบ อินทราเน็ตของพนักงาน 
       3.2.3  คําถามเกี่ยวกับ ปจจัย ทางดานเทคโนโลยี และ เนื้อหา ที่มีผลตอพฤติกรรมการสื่อสาร
ของพนักงาน 
       3.2.4  คําถามดาน วัฒนธรรมองคกร ของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
1.  การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมานี้นําเสนอตอ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อการตรวจสอบถึงความครอบคลุมของเนื้อหา  การใชภาษาและ
โครงสรางของแบบสอบถามเพื่อนํามาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณกอนนําไปใช 

2. การหาความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม (Reliability) โดยไดนําแบบสอบถามที่ไดนี้
จํานวน 20 ชุดไปทําการทดสอบกับกลุมทดสอบ (Pre–Test) เพื่อหาขอบกพรองของแบบสอบถาวา 
พนักงานผูตอบแบบสอบถามความเขาใจตรงตามที่ผูวิจัยตองการจริง โดยใชสถิติมาวิเคราะหหาคา    
สัมประสิทธิ์  แอลฟา  ( α ) เพื่อการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ไดคา ( α ) = 0.8002 
 
3.3  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากพนักงานผูทีเ่คยเขาใชบริการอินทราเนต็ THAI Sphere 
โดยกําหนดสดัสวนจํานวนของแบบสอบถาม ใหเปนสัดสวนตามจํานวนพนักงานในแตละ
หนวยงานทั้งที่สํานักงานใหญ (วภิาวด)ี  และที่สนามบินดอนเมือง รวมทั้งหมด 394 ตัวอยาง โดย
ไมรวมถึงพนกังานที่ปฏิบัตงิาน ณ สถานี ตางจังหวัด และตางประเทศ 

การเก็บขอมูลตัวแปร แบงเปน  2  ลักษณะ   คือ 
1. เลือกคําตอบเพื่อจัดกลุม เพื่อใหไดตัวแปร ในระดับ Nominal และ Ordinary  
2. การแบงเปน Scale 5 ระดบั เพื่อใหไดตวัแปรในระดบั Ordinary 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลในการประมวลผลทางสถิติจากคําถามที่แบงคําตอบเปน 

5 Scales กําหนดคะแนนดังนี้ 
  1.  เปนประจํา / มากที่สุด / เห็นดวยอยางยิง่         =   5  คะแนน 

2.  บอยครั้ง / มาก / เห็นดวย                     =  4  คะแนน 
3.  บางครั้ง / ปานกลาง   =   3  คะแนน 
4.  นานๆครั้ง / นอย  / ไมเหน็ดวย  =   2  คะแนน 
5.  ไมเคย / ไมมี / ไมเหน็ดวยอยางยิ่ง / ไมไดใช  =  1  คะแนน 

 
3.4  การวิเคราะหขอมูล 
       3.4.1  ตัวแปรที่ศึกษา ตวัแปรที่กําหนดจากการศกึษาในงานวิจยันี้ ประกอบดวยตัวแปรอิสระ 
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และตัวแปรตาม ดังนี ้  
 3.4.1.1  สมมติฐานขอท่ี 1   พฤติกรรมการสื่อสารผานระบบ อินทราเน็ตTHAI Sphere 
ของพนักงาน แตกตางกนัไปตามสถานภาพของพนักงานบริษัทการบนิไทย จาํกัด (มหาชน) 

ตัวแปรอิสระ  ไดแก สถานภาพของพนักงานบริษัทการบนิไทย จาํกัด (มหาชน) 
ตัวแปรตาม     ไดแก พฤตกิรรมการสื่อสารผานระบบ อินทราเน็ตของพนักงาน 

 3.4.1.2  สมมติฐานขอที่ 2  ปจจยั ทางดานเทคโนโลย ี และ เนื้อหา ที่แตกตางกันของ 
อินทราเน็ตTHAI Sphere มีผลตอพฤติกรรมการสื่อสารผานระบบ อินทราเน็ตTHAI Sphere ของ
พนักงานบรษิทัการบินไทย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนั 

ตัวแปรอิสระ  ไดแก ปจจัย ทางดานเทคโนโลยี และ เนื้อหาของระบบอินทราเน็ต 
THAI Sphere 

ตัวแปรตาม     ไดแก พฤตกิรรมการสื่อสารผานระบบ อินทราเน็ตของพนักงาน 
 3.4.1.3  สมมติฐานขอที่ 3  พฤติกรรมการสื่อสารผานระบบอินทราเนต็THAI Sphere 
ของพนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธกับวัฒนธรรมองคกร ของบริษัท
การบินไทย จาํกัด (มหาชน) ไปในทางสรางสรรค 

ตัวแปรอิสระ  ไดแก พฤติกรรมการสื่อสารผานระบบ อินทราเน็ตของพนักงาน 
ตัวแปรตาม     ไดแก วัฒนธรรมองคกร ของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

       3.4.2  การประมวลผลขอมูล 
                 3.4.2.1  ตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณ ของแบบสอบถามทั้งหมดอีกครั้งกอนการ
ประมวลผลขอมูล 

3.4.2.2  ลงรหัส (Coding) เพือ่เปลี่ยนสภาพขอมูล (Data) 
3.4.2.3  ใชโปรแกรมคอมพวิเตอร SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)ใน 

การคํานวณ และประมวลผลขอมูล 
3.4.2.4 นําผลที่ไดจากการประมวลผลขอมูลนี้  มาอธิบายความหมาย  และทํารายงานผล 

การวิจยั 
       3.4.3  สถิติที่ใชในการวเิคราะหขอมูล 
 3.4.3.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
 3.4.3.1.1 คารอยละ(Percentage)โดยแสดงในรูปแจกแจงความถี่ซ่ึงอธิบายขอมูล 
สถานภาพของพนักงาน และพฤติกรรมการสื่อสารผานระบบ อินทราเน็ตของพนักงาน 
  3.4.3.1.2  คาเฉลี่ย (Means) โดยแสดงในรูปตารางของคาเฉลี่ย ซ่ึงอธิบายขอมูล
ปจจัย ทางดานเทคโนโลยี และ เนื้อหา รวมทั้ง อธิบายขอมูลดาน วฒันธรรมองคกร ของบริษัทการ
บินไทย จํากัด (มหาชน) 
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 3.4.3.2  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
 3.4.3.2.1  สถิติ T-Test เพื่อทดสอบความแตกตางระหวาง คาเฉลี่ย (Means) สอง
คา เชน เพศ   สถานที่ปฏิบัติงาน 
 3.4.3.2.2  การวิเคราะหความแปรปรวน (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบความ
แตกตางระหวาง คาเฉลี่ย (Means) ตั้งแต 3 คา ขึ้นไป วิเคราะหความสัมพันธ ของตัวแปรโดยใชการ
ทดสอบแบบ  F-Test 
  3.4.3.2.3  สถิติสหสัมพันธ PearsonProduct Moment Correlation Coefficient 
เพื่อทดสอบหาความสัมพันธระหวาง พฤติกรรมการสื่อสารกับวัฒนธรรมองคกร ของการบินไทย 

 
 DPU



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
งานวิจยัเร่ือง พฤติกรรมของพนักงานตอการใชระบบอนิทราเน็ตเพื่อการสื่อสารภายใน

องคกร : ศึกษากรณี THAI Sphere ของบริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน)  การวิจยันี้เปนการวจิยั
เชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล จากกลุมตัวอยางซึ่งเปนพนักงานผู
ที่เคยใชบริการอินทราเน็ต THAI Sphere ของบริษัท การบินไทย จาํกัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงาน ณ.
สํานักงานใหญ (วิภาวด)ี และที่สนามบินดอนเมืองทั้งหมด 399 แบบสอบถาม (จากเดิมที่ไดคํานวณ
ไว 394 แบบสอบถาม)ไดผลแสดงคาเปนสถิติพื้นฐานโดยแบงออกเปน 5 ตอนดังนี ้

4.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของพนักงานการบินไทย 
4.2 พฤติกรรมการใชอินทราเน็ต THAI Sphere ของพนักงานการบินไทย 
4.3 ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชอินทราเนต็ THAI Sphere 
4.4 การเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรของบริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 
4.5 การทดสอบสมมติฐาน 

 
4.1  ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของพนักงานการบินไทย 
                   ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและรอยละเพศ ชาย และหญิง ของกลุมตัวอยาง 

เพศ จํานวน เปอรเซ็นต 
ชาย 221 55.4 
หญิง 178 44.6 
รวม 399 100 

 
จากตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและรอยละของพนักงานกลุมตัวอยาง แยกตามเพศ ชาย 

และหญิง ที่ใชอินทราเน็ต THAI Sphere พบวากลุมตวัอยาง ที่มีจํานวนมากที่สุดเปน เพศ ชาย 
จํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 55.4 และรองลงมาเปน เพศ หญิง จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 
44.6         
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                            ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนและรอยละตามชวงอายุของกลุมตัวอยาง 
ชวงอาย ุ จํานวน เปอรเซ็นต 

21 – 30 ป 66 16.5 
31 – 40 ป 142 35.6 
41 – 50 ป 148 37.1 
51 – 60 ป 43 10.8 
รวม 399 100 

 
จากตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนและรอยละของพนักงาน ตามชวงอายุของกลุมตัวอยางที่

ใชอินทราเน็ต THAI Sphere พบวากลุมตัวอยาง ที่มจีาํนวนมากที่สุดอยูใน ชวงอายุ 41–50 ป 
จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 37.1 และรองลงมาไดแก ชวงอาย ุ31 - 40 ป จํานวน 142 คน คิดเปน
รอยละ 35.6  กลุมตัวอยาง ชวงอายุ 21 - 30ป จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.5 และนอยที่สุดอยูใน 
ชวงอายุ 51 - 60 ป จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.8 
 
                         ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนและรอยละตามระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง 

 ระดับการศึกษา จํานวน เปอรเซ็นต 
ม.4 – ม.6 / ปวช. 35 8.8 
ปวส. / อนุปริญญา 66 16.5 

ปริญญาตรี 244 61.2 
ปริญญาโท 54 13.5 
ปริญญาเอก 0 0 

รวม 399 100 

 
 

จากตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนและรอยละของพนักงาน ตามระดับการศึกษาของกลุม
ตัวอยาง ที่ใชอินทราเน็ต THAI Sphere พบวากลุมตวัอยาง ที่มีจํานวนมากที่สุดคอื การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 244 คน คิดเปนรอยละ 61.2 และรองลงมาไดแก การศกึษาระดับ ปวส. /
อนุปริญญา จํานวน 66 คน คดิเปนรอยละ 16.5  การศึกษาระดับ ปริญญาโท จํานวน 54 คน คิดเปน
รอยละ 13.5 การศึกษาระดับ ม.4 – ม.6 / ปวช.จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 8.8 ตามลาํดับ และนอย
ที่สุดไดแก การศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0.0 
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                  ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวนและรอยละของอายกุารทํางาน กับบริษัทการบินไทยฯ 
อายุการทํางาน จํานวน เปอรเซ็นต 

1-5 ป 66 16.5 
6-10 ป 53 13.3 
11-15 ป 83 20.8 
16-20 ป 104 26.1 
21-25 ป 54 13.5 

25 ป ขึ้นไป 39 9.8 
รวม 399 100 

 
จากตารางที่ 4.4 แสดงจํานวนและรอยละของพนักงาน ตามอายุการทํางาน กับบริษัท

การบินไทยฯ ของกลุมตัวอยางที่ใชอินทราเน็ต THAI Sphere พบวากลุมตัวอยาง ทีม่ีจํานวนมาก
ที่สุด ไดแกชวงอายุงาน 16-20 ป จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26.1  รองลงมาไดแกชวงอายุงาน 
11-15 ป จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 20.8   ชวงอายุงาน 1-5 ป จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.5  
ชวงอายุงาน 21-25 ป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.5 ชวงอายุงาน 6-10 ป จํานวน 53 คน คิดเปน
รอยละ 13.3 ตามลําดับ และนอยที่สุดไดแก กลุมตวัอยางในชวงอายุงาน 25 ป ขึ้นไป จํานวน 39 คน 
คิดเปนรอยละ 9.8 
 
                  ตารางที่ 4.5 แสดงจํานวนและรอยละตามความชํานาญในการใชคอมพิวเตอร 

ความชํานาญ จํานวน เปอรเซ็นต 
ชํานาญนอยมาก 18 4.5 
ชํานาญนอย 74 18.5 

ชํานาญระดับปานกลาง 229 57.4 
ชํานาญระดับดี 71 17.8 

ชํานาญระดับดีมาก 7 1.8 
รวม 399 100 

 
จากตารางที่ 4.5 แสดงจํานวนและรอยละของพนักงาน ตามความชํานาญในการใช

คอมพิวเตอร ของกลุมตัวอยางที่ใชอินทราเน็ต THAI Sphere พบวากลุมตัวอยาง ทีม่ีจํานวนมาก
ที่สุด ผูมีความชํานาญระดับปานกลางจํานวน 229 คน คิดเปนรอยละ 57.4 รองลงมาไดแก ผูมีความ
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ชํานาญระดับนอย จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 18.5 ผูมีความชํานาญระดับดี จํานวน 71 คน คิด
เปนรอยละ 17.8 ผูมีความชาํนาญระดับนอยมากจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.5 ตามลําดับและ
นอยที่สุดไดแก ผูมีความชํานาญระดับดีมาก จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.8 
 

   ตารางที่ 4.6 แสดงจํานวนและรอยละตามสถานที่ปฏิบตังิาน 
สถานที่ปฏิบตังิาน จํานวน เปอรเซ็นต 

สํานักงานใหญ(วิภาวด)ี 183 45.9 
สนามบินดอนเมือง 216 54.1 

รวม 399 100 
 

จากตารางที่ 4.6  แสดงจํานวนและรอยละของพนักงาน ตามสถานที่ปฏิบัติงาน ของ
กลุมตัวอยางทีใ่ชอินทราเน็ต THAI Sphere พบวากลุมตวัอยาง ที่มีจํานวนมากที่สุดไดแกพนักงานที่
ปฏิบัติงาน อยูที่สนามบินดอนเมืองจํานวน 216 คน คิดเปนรอยละ 54.1 และนอยที่สุดไดแก
พนักงานที่ปฏิบัติงาน อยูที่สํานักงานใหญ  (วภิาวดี) จํานวน 183 คน คดิเปนรอยละ 45.9 
 
4.2  พฤติกรรมการใชอินทราเน็ต THAI Sphere ของพนักงานการบินไทย  
 

ตารางที่ 4.7 แสดงจํานวนและรอยละตามความถี่ในการใชอินทราเน็ต THAI Sphere     
                    (วันตอสัปดาห) 

ความถี่ จํานวน เปอรเซ็นต 
1 – 2 วัน 142 35.6 
3 - 4 วัน 135 33.8 
5 – 6 วัน 44 11.0 
ทุกวัน 78 19.6 
รวม 399 100 

 
จากตารางที่ 4.7 แสดงจํานวนและรอยละของพนักงานกลุมตัวอยาง แยกตามความถี่ใน

การใชอินทราเน็ต THAI Sphere  (วันตอสัปดาห) พบวากลุมตัวอยางที่มีจํานวนทีม่ากที่สุดคือ มี
ความถี่ ในการใชอินทราเน็ต 1-2 วัน จํานวน 142 คน คิดเปน รอยละ 35.6 รองลงมา คือ ความถี่ 3-4 
วัน จํานวน 135  คน คดิเปน รอยละ 33.8  และ ความถี่ 5-6 วนั จํานวน 44 คน คดิเปนรอยละ 11.0  
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ตามลําดับ สวนนอยที่สุดไดแก  กลุมที่มีความถี่ในการใชอินทราเน็ต ทุกวัน  จํานวน 78 คน คิดเปน
รอยละ 19.6  
 
                  ตารางที่ 4.8 แสดงจํานวนและรอยละตามระยะเวลาในการใชอินทราเน็ต THAI Sphere 
                                      (ตอครั้ง)  

ระยะเวลา จํานวน เปอรเซ็นต 
นอยกวา 15  นาที 111 27.8 

16 – 30  นาที 211 52.9 
31 – 45  นาที 50 12.5 
46 – 60  นาที 15 3.8 

มากกวา 60  นาที  ขึ้นไป 12 3.0 
รวม 399 100 

 
จากตารางที่ 4.8  แสดงจํานวนและรอยละของพนักงานกลุมตัวอยาง ตามระยะเวลาใน

การใชอินทราเน็ต THAI Sphere  (ตอคร้ัง)  พบวากลุมตวัอยางที่มีจํานวนที่มากที่สุดคอื มีระยะเวลา
ในการใชอินทราเน็ต  16-30 นาที จํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 52.9 รองลงมา คือ ระยะเวลา นอย
กวา 15 นาที  จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 27.8  และ ระยะเวลา  31-45 นาที  จํานวน 50  คน คดิ
เปนรอยละ 12.5  และ ระยะเวลา 46-60 นาที่ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.8  ตามลําดับ สวนนอย
ที่สุดไดแก ระยะเวลาในการใชอินทราเน็ต มากกวา 60 นาที ขึ้นไป จาํนวน 12 คน และคิดไดเปน
รอยละ 3.0  
 
                   ตารางที่ 4.9 แสดงจํานวนของชวงเวลาที่ใชอินทราเน็ต THAI Sphere  บอยท่ีสุด 

ชวงเวลา จํานวน เปอรเซ็นต 
06:00 – 12:00  น. 122 30.6 
12:00 – 18:00  น. 236 59.1 
18:00 – 24:00  น. 31 7.8 
24:00 – 06:00  น. 10 2.5 

รวม 399 100 
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จากตารางที่ 4.9 แสดงจํานวนและรอยละของพนักงานกลุมตัวอยาง ตามชวงเวลาที่ใช
อินทราเน็ต THAI Sphereบอยที่สุด พบวา กลุมตัวอยางที่มีจํานวนที่มากที่สุดคือ ชอบใชอินทราเนต็
บอยครั้ง  ในชวงเวลา 12.00-18.00 น. จํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 59.1 รองลงมา คือ ชวงเวลา 
0600-12.00 น. จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 30.6  และ ชวงเวลา 18:00 – 24:00 น.จํานวน 31 คน  
คิดเปน รอยละ 7.8  ตามลําดับ สวนที่นอยที่สุดไดแก ใชอินทราเน็ตในชวงเวลา 24:00 – 06:00 น. 
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.5 

 
     ตารางที่ 4.10  ประโยชนที่พนักงานไดรับ จากการใชอินทราเน็ต THAI Sphere 

ประโยชน จํานวน เปอรเซ็นต 
เพื่อความผอนคลาย เพลิดเพลิน 230 57.6 
แสวงหาขาวสารเพื่อไปสนทนากับผูอ่ืน 216 54.1 
เพื่อเพิ่มพูนความรอบรู ทางวิชาการ 159 39.8 
เพื่อกาวทนัเทคโนโลยี ส่ือใหม 127 31.8 
คนหาขอมูลเพื่อนํามาใชในการตัดสินใจ 194 48.6 
เพื่อแบงปนความรูและชวยเหลือแนะนําผูอ่ืน 97 24.3 
สามารถติดตอไดกับทุกสํานกังานทั่วโลก 46 11.5 
อ่ืนๆ 17 4.3 

 
จากตารางที่ 4.10  แสดงจํานวนและรอยละ ของพนักงานกลุมตัวอยาง  ตามประโยชนที่

ไดรับจากการใชอินทราเน็ต THAI Sphere พบวา จากพนักงานกลุมตัวอยางทั้งหมดที่มีอยู (100 %) 
จํานวน 399 คน มีจํานวนพนักงานที่เลือกใชประโยชนเพื่อความผอนคลาย เพลิดเพลินมากที่สุดคือ 
จํานวน 230  คน คิดเปนรอยละ 57.6 รองลงมา คือ เลือกใชประโยชนในการแสวงหาขาวสารเพื่อไป
สนทนากับผูอ่ืน จํานวน 216 คน คิดเปนรอยละ 54.1  เลือกใชประโยชนในการคนหาขอมูลเพือ่
นํามาใชในการตัดสินใจ  จํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 48.6  เลือกใชประโยชนเพือ่เพิ่มพูนความ
รอบรูทางวิชาการ จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 39.8 คน  เลือกใชประโยชนเพื่อกาวทัน
เทคโนโลยี ส่ือใหม จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 31.8  เลือกใชประโยชนเพื่อแบงปนความรูและ
ชวยเหลือแนะนําผูอ่ืน จํานวน 97 คน  คดิเปนรอยละ 24.3 และเลือกใชประโยชนเพือ่ที่จะสามารถ
ติดตอไดกับทกุสํานักงานทัว่โลก จํานวน 46 คน  คิดเปนรอยละ 11.5  ตามลําดับ สวนที่นอยที่สุด
ไดแก การเลือกใชประโยชนในดานอื่น ๆ  มีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.3   
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     ตารางที่ 4.11   กิจกรรมท่ีพนักงานเขาไปทําในอินทราเน็ต THAI Sphere 
กิจกรรม จํานวน เปอรเซ็นต 

อานขาวสารทั่วไป  309 77.4 
เขา WEBBOARD 223 55.9 
รับสง  e-mail 154 38.6 
คนหาขอมูลทาง INTERNET 164 41.1 
DOWNLOAD ขอมูลจาก INTERNET 51 128 
คนหาขอมูล ภายในองคกร 215 53.9 
ออกบัตรโดยสารพนักงาน  152 38.1 
อ่ืนๆ 11 2.8 

 
    จากตารางที่ 4.11 แสดงจํานวนและรอยละ ของพนักงานกลุมตัวอยาง แยกตามกิจกรรม
ที่พนักงานเขาไปทําในอินทราเน็ต THAI Sphere  พบวา จากพนกังานกลุมตัวอยางทั้งหมดที่มีอยู 
(100 %) จํานวน 399 คน มีจํานวนพนกังาน เขาไปเพื่ออานขาวสารทั่วไป มากที่สุดคือ จํานวน 309  
คน คิดเปนรอยละ 77.4  เพื่อเขา WEBBOARD  จํานวน 223  คน  คิดเปนรอยละ 55.9  เขาไปเพื่อ
คนหาขอมูลภายในองคกร จํานวน 215 คน โดยคิดเปนรอยละ 53.9  เขาไปเพื่อคนหาขอมูลทาง 
INTERNET จาํนวน 164  คน คิดเปนรอยละ 41.1 เขาไปเพื่อรับสง  e-mail จํานวน 154 คน คิดเปน
รอยละ 38.6  เขาไปเพื่อออกบัตรโดยสารพนักงาน จํานวน 152  คน คิดเปนรอยละ 38.1 และเขาไป
เพื่อ DOWNLOAD ขอมูลจาก INTERNET จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 12.8 ตามลําดับ สวนที่
นอยที่สุดไดแก เขาไปทํากจิกรรมอื่นๆ จํานวน 11  คน คิดเปนรอยละ 2.8 
 
      ตารางที่ 4.12   ประเภทขาวที่เขาไปอานในอินทราเน็ต THAI Sphere 

ประเภทขาว จํานวน เปอรเซ็นต 
ขาวสารวันนี ้ 189 47.4 
ขาวเกีย่วกับเรือ่งภายในบริษทั 320 80.2 
ขาว ทองเที่ยว-บันเทิง-กีฬา 185 46.4 
ขาวเกีย่วกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี 124 31.1 
ขาวดานธุรกิจการบิน 116 29.1 
ขาวการเมือง 72 18.0 
อ่ืนๆ 12 3.0 
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จากตารางที่ 4.12 แสดงจํานวนและรอยละ ของพนักงานกลุมตัวอยาง แยกตามประเภท
ขาวที่พนกังานสนใจเขาไปอานในอินทราเน็ต THAI Sphere พบวา จากพนกังานกลุมตัวอยาง
ทั้งหมดที่มีอยู (100 %) จํานวน 399 คน มีจํานวนพนกังาน เขาไปเพื่ออานขาวเกีย่วกับเรื่องภายใน
ของบริษัทมากที่สุดคือ 320 คน คิดเปนรอยละ 80.2  เขาไปเพื่ออานขาวสารวันนี้ จํานวน 189  คน  
คิดเปนรอยละ 47.4  เขาไปเพื่ออานขาวทองเที่ยว-บันเทิง-กีฬา  จํานวน 185  คน  คิดเปนรอยละ 
46.4   เขาไปเพื่ออานขาวเกีย่วกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี จํานวน 124  คน คดิเปนรอยละ 31.1  
เขาไปเพื่ออานขาวดานธุรกิจการบิน จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 29.1  เขาไปเพื่ออานขาว
การเมือง จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18.0 ตามลําดับ และทีน่อยที่สุดคือเขาไปอานขาวอื่นๆ 
จํานวน 12  คน คิดเปนรอยละ 3.0 
 
     ตารางที่ 4.13   สาเหตุท่ีทานเขามาใช WEBBOARD 

สาเหตุ จํานวน เปอรเซ็นต 
สามารถแสดงความคิดเหน็ไดอยางเสร ี 115 28.2 
ติดตามความเคลื่อนไหวในหมูพนักงาน 267 66.9 
ขาว ทองเที่ยว-บันเทิง-กีฬา 204 51.1 
วิเคราะหเร่ืองราว จากทัศนะ แนวคิด ของพนักงาน 70 17.5 
ไมตองเปดเผยตัวจริง(การสื่อสารที่ไมตองเผชิญหนา) 205 51.4 
แจงขาวและรบัรูเรื่องราวขาวสารที่เปนประโยชนแกพนกังาน 58 14.5 
ไดรวมสนทนากับผูที่มีความชอบในเรื่องเดียวกัน 107 26.8 
ไดประโยชน จากการซื้อขาย แลกเปลีย่น 19 4.8 

 
จากตารางที่ 4.13   แสดงจํานวน และรอยละ ของพนักงานกลุมตัวอยาง แยกตามสาเหตุ

ที่เขามาใช WEBBOARDในอินทราเน็ต THAI Sphere  พบวา จากพนักงานกลุมตัวอยางทั้งหมดที่มี
อยู (100 %) จํานวน 399 คน มีจํานวนพนักงาน เขาไปเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวในหมูพนักงาน 
มีจํานวนที่มากที่สุดคือ 267 คน คิดเปนรอยละ 66.9    เขาไปเพราะไมตองเปดเผยตัวจริง เปนการ
ส่ือสารที่ไมตองเผชิญหนา จํานวน 205  คน คิดเปนรอยละ 51.4   มีสนใจเกี่ยวกับเรื่องการ 
ทองเที่ยว-บันเทิง-กฬีา จํานวน 204  คน คิดเปนรอยละ 51.1   เขาไปเพราะเห็นวาสามารถแสดง
ความคิดเหน็ไดอยางเสรี จํานวน 115  คน คิดเปนรอยละ 28.2   เขาไปเพื่อรวมสนทนากับผูที่มี
ความชอบในเรื่องเดียวกัน (Cyber Society) จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 26.8  เขาไปวิเคราะห
เร่ืองราวจากทศันะ แนวคดิของพนักงาน  จํานวน 70  คน คิดเปนรอยละ 17.5 และเขาไปแจงขาว
และรับรูเรื่องราวขาวสารที่เปนประโยชนแกพนักงาน จาํนวน 58  คน คิดเปนรอยละ 14.5  
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ตามลําดับ และที่นอยที่สุดคอื  เขาไปเพราะไดประโยชน จากการซื้อขาย แลกเปลี่ยนจํานวน 19 คน 
คิดเปนรอยละ 4.8     
     
     ตารางที่ 4.14   หัวขอWEBBOARD ท่ีเขาไปใช 

หัวขอWEBBOARD จํานวน เปอรเซ็นต 
บริษัทของเรา 307 76.9 
ทองเที่ยว-บันเทิง-กฬีา 232 58.1 
เทคโนโลยี 118 29.6 
เศรษฐกิจ การเงิน 47 11.8 
ครอบครัว  สุขภาพ 112 28.1 
ซ้ือขาย  ทั่วไป 164 41.1 
เคล็ดลับการทํางาน 76 19.0 

 
จากตารางที่ 4.14 แสดงจํานวน และรอยละ ของพนักงานกลุมตัวอยาง แยกตามหวัขอ

WEBBOARD ที่เขาไปใชในอินทราเน็ต THAI Sphere พบวา จากพนกังานกลุมตวัอยางทั้งหมดทีม่ี
อยู (100 %) จํานวน 399 คน มีจํานวนพนักงาน เขาไปในหัวขอเกีย่วกับเรื่องภายในบริษัทของเรา 
มากที่สุดคือจํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ 76.9  เขาไปในหัวขอเกี่ยวกบัการทองเที่ยว-บันเทิง-กีฬา
มีจํานวน 232  คน  คดิเปนรอยละ 58.1  เขาไปในหัวขอเกี่ยวกับการซื้อขาย ทั่วไป จํานวน 164  คน   
คิดเปนรอยละ 41.1  เขาไปใน หวัขอเกีย่วกับเรื่องเทคโนโลยีจํานวน 118  คน คิดเปนรอยละ 29.6  
เขาไปในหัวขอเกี่ยวกับครอบครัว และ สุขภาพ จํานวน 112  คน คิดเปนรอยละ 28.1  เขาไปใน
หัวขอเกีย่วกับเคล็ดลับในการทํางานจํานวน 76  คน คิดเปนรอยละ 19.0  ตามลําดับ และที่เขานอย
ที่สุด คือ เขาไปในหวัขอเกีย่วกับเรื่อง  เศรษฐกิจ และการเงิน มีผูเขาไปแสดงความคดิเห็นเพียง 47  
คน คิดเปนรอยละ 11.8 
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4.3  ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชอินทราเน็ต THAI Sphere 
        4.3.1  ปจจัยดานเทคโนโลยีที่มีผลตอพฤติกรรมการใชอินทราเน็ต THAI Sphere 

 
ตารางที่ 4.15 แสดงปจจัยดานเทคโนโลย ี

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด __   
ปจจัยดานเทคโนโลยี จํา 

นวน 
% จํา 

นวน 
% จํา 

นวน 
% จํา 

นวน 
% จํา 

นวน 
% X S.D. 

ความสะดวกในการคนหา
ขอมูล 

34 8.5 188 47.1 160 40.1 16 4.0 1 0.3 3.60 0.71 

ความรวดเร็วในการ
แสดงผล 

15 3.8 159 39.8 192 48.2 29 7.3 4 1.0 3.46 1.65 

รูปแบบที่ทันสมัย 11 2.8 143 35.8 221 55.4 19 4.8 5 1.3 3.34 0.67 

ความสวยงาม และสีสัน 5 1.3 146 36.6 214 53.6 31 7.8 3 0.8 3.30 0.66 

จัดหมวดหมูไดชัดเจน 8 2.0 156 39.1 203 50.9 31 7.8 1 0.3 3.35 0.66 

ขั้นตอนการใชงาน   
เขาใจงาย 

12 3.0 183 45.9 186 46.6 16 4.0 2 0.5 3.47 0.65 

ความสะดวกของระบบ
ออกบัตรโดยสาร
พนักงาน 

51 12.8 164 41.1 138 34.6 44 11.0 2 0.5 3.55 0.87 

มีความมั่นใจในระบบ
รักษาความปลอดภัยของ
ขอมูล 

8 2.0 114 28.6 221 55.4 51 12.8 5 1.3 3.17 0.72 

ลดคาใชจาย ดานงาน
เอกสารขององคกร 

45 11.3 149 37.3 155 38.8 37 9.3 13 3.3 3.44 0.92 

ความสามารถของ 
Corporate e-mail 

20 5.0 125 31.3 185 46.4 58 14.5 11 2.8 3.21 0.85 

มีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นทีเ่ปน 
Interactive 

7 1.8 103 25.8 216 54.1 59 14.8 14 3.5 3.08 0.78 

ความพรอมของอุปกรณ 
Computer ที่รองรับการ
ใชงาน 

9 2.3 86 21.6 168 42.1 105 26.3 31 7.8 2.84 0.93 

ความมั่นใจในระบบของ 
Software และ Network 

6 1.5 107 26.8 226 56.6 55 13.8 5 1.3 3.14 0.71 

รวม 231 4.5 1,823 35.1 2,485 47.9 551 10.62 97 1.9 3.30 - 
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จากตารางที่ 4.15  ขอมูลที่ได ปจจยัดานเทคโนโลยีที่พนักงานใหความเห็นวามีผลตอ
การเขาไปใชอินทราเน็ต THAI Sphere โดยความเห็นวาผลตอการเขาไปใชนอยที่สุดคือ 1.00 และ
มากที่สุดคือ 5.00 ภาพรวมของปจจัยดานเทคโนโลยีมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.30 กลาวคืออยูในระดบัปาน
กลาง ปจจัยดานเทคโนโลยีทีพ่นักงานเห็นวามีผลตอการเขาไปใชมากทีสุ่ด คือ ความสะดวกในการ
คนหาขอมูล มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.60 รองลงมาคือ ความสะดวกของระบบออกบัตรโดยสารพนักงาน 
มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.55 อยูในระดับปานกลางคอนไปทางมาก ปจจยัดานเทคโนโลยีที่พนักงานเห็นวา
มีผลตอการเขาไปใชนอยทีสุ่ดคือ ความพรอมของอุปกรณ Computer ที่รองรับการใชงาน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.84 อยูในระดับปานกลางคอนไปทางนอย 

 
       4.3.2  ปจจัยดานเนื้อหาที่มีผลตอพฤติกรรมการใชอินทราเน็ต THAI Sphere 
ตารางที่ 4.16  แสดงปจจัยดานเนื้อหา 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด __   
ปจจัยดาน
เนื้อหา 

จํา 
นวน 

% จํา 
นวน 

% จํา 
นวน 

% จํา 
นวน 

% จํา 
นวน 

% X S.D. 

ความสมบูรณ
ของ   เนื้อหา 

7 1.8 141 35.3 236 59.1 14 3.5 1 0.3 3.55 2.93 

ความถูกตอง 
และนาเชื่อถือ
ของเนื้อหา 

8 2.0 132 33.1 239 59.9 19 4.8 1 0.3 3.32 0.61 

สราง
ความสัมพันธที่
ดีในองคกร 

6 1.5 148 37.1 204 51.1 38 9.5 3 0.8 3.29 0.69 

นําไปใชประ 
โยชนไดจริง 

16 4.0 186 46.6 171 42.9 25 6.3 1 0.3 3.48 0.69 

ความ
หลากหลายใน
เนื้อหา 

19 4.8 170 42.6 187 46.9 21 5.3 2 0.5 3.46 0.69 

เพิ่มพูนความรู
ดานเทคโนโลยี 

22 5.5 159 39.8 185 46.4 30 7.5 3 0.8 3.42 0.74 

เพิ่มพูนความรู
รอบตัว 

29 7.3 195 48.9 147 36.8 25 6.3 3 0.8 3.56 0.75 

เปนเรื่องราวที่
ทันตอ
เหตุการณ 

30 7.5 167 41.9 174 43.6 25 6.3 3 0.8 3.49 0.76 

รวม 137 4.29 1,298 40.66 1,543 48.34 197 6.17 17 0.53 3.45 - 
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จากตารางที่ 4.16  ขอมูลที่ได ปจจยัดานเนื้อหาที่พนักงานใหความเห็นวามีผลตอการ
เขาไปใชอินทราเน็ต THAI Sphere โดยมีความเหน็วาผลตอการเขาไปใชนอยที่สุดคือ 1.00 และมาก
ที่สุดคือ 5.00 ภาพรวมของปจจัยดานเนื้อหามีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 กลาวคืออยูในระดับปานกลาง 
ปจจัยดานเนื้อหาที่พนกังานเห็นวามีผลตอการเขาไปใชมากที่สุด คือ เพิ่มพูนความรูรอบตัว มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.56 รองลงมาคือ ความสมบูรณของเนือ้หา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 อยูในระดับปาน
กลางคอนไปทางมาก ปจจัยดานเนื้อหาที่พนักงานเหน็วามีผลตอการเขาไปใชนอยที่สุดคือ สราง
ความสัมพันธที่ดีในองคกร มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.29 อยูในระดับปานกลาง 
 
4.4   การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคกรของบริษัท การบนิไทย จํากัด (มหาชน) 
 
ตารางที่ 4.17 แสดงการเปลีย่นแปลงวัฒนธรรมองคกรของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

เห็นดวย เห็นดวย 
ปานกลาง 

ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง 

---   
การเปล่ียนแปลง 

จํา 
นวน 

% จํา 
นวน 

% จํา 
นวน 

% จํา 
นวน 

% จํา 
นวน 

% X S.D. 

มีความภูมิใจทีได
ทํางานกับองคกร
มากขึ้น 

59 14.8 182 45.6 128 32.1 27 6.8 3 0.8 3.74 1.69 

รูสึกไดรับการ
สนับสนุนในการ
เรียนรูเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหมๆ
มากขึ้น 

15 3.8 178 44.6 155 38.8 43 10.8 8 2.0 3.37 0.80 

มีความสัมพันธที่ดี 
และมีความกลม
เกลียวกับ หนวยงาน
อื่นๆมากขึ้น 

13 3.3 133 33.3 200 50.1 47 11.8 6 1.5 3.25 0.76 

มีความกระตือรือรน
ที่จะแกไขปญหาให
ประสบความสําเร็จ
มากกวาเดิม 

12 3.0 133 33.3 204 51.1 45 11.3 4 1.0 3.26 0.74 

มีความสุข และสนกุ
กับการทํางาน
เพิ่มขึ้น 

19 4.8 150 37.6 174 43.6 52 13.1 4 1.0 3.37 1.27 

แสดงความคิดเห็น
ไดอยางอิสระ เสรี 
เพิ่มขึ้น 

24 6.0 178 44.6 152 38.1 34 8.5 11 2.8 3.48 0.84 
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 ตารางที่ 4.17 (ตอ) 
เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

เห็นดวย เห็นดวย 
ปานกลาง 

ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

----   
การเปล่ียนแปลง 

จํา 
นวน 

% จํา 
นวน 

% จํา 
นวน 

% จํา 
นวน 

% จํา 
นวน 

% X S.D. 

การทํางานเปนทีมใน
องคกร ไดดีขึ้น 

10 2.5 106 26.6 201 50.4 73 18.3 9 2.3 3.16 1.65 

ปญหาที่เสนอไป
ไดรับความรวมมือใน
การแกไขเปนอยางดี 

5 1.3 128 32.1 190 47.6 63 15.8 13 3.3 3.12 0.80 

ไดรับความชวยเหลือ
เกื้อกูลจากเพื่อน
รวมงานเปนอยางด ี

13 3.3 132 33.1 195 48.9 53 13.3 6 1.5 3.23 0.78 

มีการพัฒนาทักษะใน
การใชภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น 

22 5.5 138 34.6 177 44.4 53 13.3 9 2.3 3.28 0.84 

นําเอาภาษาแสลงมา
ใชใน Webboard มาก
ขึ้น 

17 4.3 88 22.1 197 49.3 87 21.8 10 2.5 3.04 0.84 

มีความรูสึกวาองคกร
นี้มีความทัดเทยีมกับ
องคกรชั้นนําอื่นๆ 

19 4.8 142 35.6 177 44.4 48 12.0 13 3.3 3.27 0.85 

ไดรับวัฒนธรรมอื่นๆ
จากภายนอก และ
สามารถเชื่อมตอสู
ความเปนวัฒนธรรม
โลก 

32 8.0 148 37.1 172 43.1 35 8.8 12 3.0 3.38 0.87 

กอใหเกิดสังคม 
Cyber ที่มีแตความ
อบอุนจาก ไมตรี
สัมพันธ 

10 2.5 111 27.8 212 53.1 59 14.8 7 1.8 3.15 0.76 

รวม 270 49 1947 34.9 2534 45.4 719 12.9 115 2.1 3.29 - 

 
จากตารางที่ 4.17  ผลขอมูลท่ีได เปนความคิดเห็นของพนักงานที่มตีอการเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมองคกรของ บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) อันสืบเนื่องมาจากการใชการสื่อสารผาน
ระบบอินทราเน็ต THAI Sphereโดยมีความเห็นวาผลตอการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุดคือ 1.00 และมาก
ที่สุดคือ 5.00 ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.29 กลาวคืออยูใน
ระดับปานกลาง วัฒนธรรมองคกรที่พนักงานมีความเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ มีความ
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ภูมิใจทีไ่ดทํางานกับองคกรมากขึ้น มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 อยูในระดับปานกลางคอนไปทางมาก 
ปจจัยดานเนื้อหาที่พนกังานเห็นวามีผลตอการเขาไปใชนอยที่สุดไดแก พนักงานนําเอาภาษาแสลง
มาใชใน Webboard มากขึ้น มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.04 อยูในระดับปานกลาง 

 
ความคิดเหน็ของพนักงานเกีย่วกับการใหบริการอินทราเน็ต THAI Sphere 

 

                   ตารางที่ 4.18 แสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับความจําเปนตองใช THAI Sphere 
ความคิดเห็น จํานวน เปอรเซ็นต 

จําเปน 389 97.5 
ไมจําเปน 10 2.5 
รวม 399 100 

 
                   ตารางที่ 4.19 แสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับการใชประโยชนคุมคา เพื่อสื่อสารในองคกร 

ความคิดเห็น จํานวน เปอรเซ็นต 
คุมคาแลว 213 53.4 
ยังไมคุมคา 186 46.6 

รวม 399 100 
 
 จากการสํารวจพบวาพนกังานสวนใหญมีความเหน็วา การสื่อสารผานระบบอินทราเนต็ 
THAI Sphere มีความจําเปนถึง 97.5% สวนผูที่มีความเห็นวาไมมคีวามจําเปนเพยีง 2.5% แต
พนักงานที่มีความคิดเห็นวาเปนการใชประโยชนเพื่อการสื่อสารในองคกร คุมคาแลว และยังไม
คุมคา มีจํานวนไมตางกันมาก โดยมีความเหน็วาคุมคาแลวมีจํานวนมากกวาคือ 53.4% สวน
ความเหน็วายงัไมคุมคา 46.6%   
 
4.5  การทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐานจากขอมูลที่เก็บไดจากแบบสอบถาม แลวทดสอบดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร Statistical Package for Social Science (SPSS) ดังนี ้
        4.5.1  สมมติฐานที ่1  พฤติกรรมการสื่อสารผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere ของพนักงาน
แตกตางกันไปตามสถานภาพของพนักงานบริษัทการบนิไทย 

4.5.1.1 เพศ กับ พฤตกิรรมการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 
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       ใชการทดสอบผลตางระหวางคาเฉลี่ยของเพศชาย กับ เพศหญิง แบบ Independent-
Sample T-Test โดยพิจารณาที่ระดับนยัสําคัญ 0.05 ไดผลการทดสอบดังนี ้
   ตารางที่ 4.20  แสดงผลการทดสอบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช THAI Sphere  
                          ของเพศชายและ หญิง 

พฤติกรรมการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต Thai Sphere Sig. (2-tailed) 
ความถี่ในการใชการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 0.036 
ระยะเวลาในการใชการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 0.932 
การใชประโยชนจากการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 0.015 
ปริมาณการเขารวมกิจกรรมผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 0.003 
ปริมาณการเปดรับขาวสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 0.181 
การใช Webboard ผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 0.405 

 
 จากผลของการทดสอบสมมติฐาน ดวยเครื่องมือทางสถิติเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ระหวาง 
เพศชาย และเพศหญิง พบวา ความถี่ในการใชการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere การ
ใชประโยชนจากการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere และ ปริมาณการเขารวมกิจกรรม
ผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere ไดคา Sig. (2-tailed) นอยกวา ระดับนยัสําคัญ 0.05 คือ 0.036, 
0.015 และ0.003 ตามลําดับ แสดงวาเพศชาย และเพศหญิง มีความถี่ในการใชการสือ่สารผานระบบ
อินทราเน็ต THAI Sphere แตกตางกัน โดยมีการใชประโยชนแตกตางกัน และมีปริมาณการเขารวม
กิจกรรมผานระบบอินทราเนต็ไมเทากัน 

4.5.1.2 อายุ กับ พฤตกิรรมการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 
 ใชการทดสอบผลตางคาเฉลี่ยของกลุมอายุตางๆ แบบ One-way ANOVAโดยพิจารณา
ที่ระดับนยัสําคัญ 0.05 ไดผลการทดสอบดังนี ้
 
ตารางที่ 4.21 แสดงผลการทดสอบคาเฉล่ียของพฤติกรรมการใช THAI Sphere ของกลุมอายุตางๆ 

พฤติกรรมการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere Sig. (2-tailed) 
ความถี่ในการใชการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 0.000 
ระยะเวลาในการใชการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 0.087 
การใชประโยชนจากการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 0.004 
ปริมาณการเขารวมกิจกรรมผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 0.006 
ปริมาณการเปดรับขาวสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 0.106 
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การใช Webboard ผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 0.004 
 
 จากผลของการทดสอบสมมติฐาน ดวยเครื่องมือทางสถิติเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ระหวาง 
กลุมชวงอายุตางๆ พบวา ความถี่ในการใชการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere การใช
ประโยชนที่ไดจากการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere ปริมาณการเขารวมกิจกรรมผาน
ระบบอินทราเน็ต THAI Sphere และ การใช Webboard ผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere ไดคา 
Sig. (2-tailed) นอยกวา ระดบันัยสําคัญ 0.05 คือ 0.000, 0.004, 0.006 และ0.004 ตามลําดับ แสดงวา
กลุมชวงอายุตางๆ มีความถี่ในการใชการสื่อสารผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere แตกตางกนั 
โดยมีการใชประโยชนแตกตางกัน มีปริมาณการเขารวมกิจกรรมผานระบบอินทราเนต็ และมีการ
ใช Webboard ผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere ไมเทากัน 

4.5.1.3 ระดับการศึกษา กับ พฤติกรรมการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 
 ใชการทดสอบผลตางคาเฉลี่ยของกลุมระดับการศึกษาตางๆ แบบ One-way ANOVA
โดยพิจารณาทีร่ะดับนยัสําคัญ 0.05 ไดผลการทดสอบดงันี้ 
 
ตารางที่ 4.22 แสดงผลการทดสอบคาเฉล่ียของพฤติกรรมการใช THAI Sphere ของกลุมการศึกษา 

พฤติกรรมการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere Sig. (2-tailed) 
ความถี่ในการใชการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 0.000 
ระยะเวลาในการใชการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 0.049 
การใชประโยชนจากการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 0.456 
ปริมาณการเขารวมกิจกรรมผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 0.000 
ปริมาณการเปดรับขาวสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 0.896 
การใช Webboard ผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 0.191 

 
 จากผลของการทดสอบสมมติฐาน ดวยเครื่องมือทางสถิติเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ระหวาง 
กลุมพนักงานที่มีระดับการศกึษาตางๆ ซ่ึงพบวา ความถีใ่นการใชการสื่อสารผานระบบอินทราเนต็ 
THAI Sphere ระยะเวลาในการใชการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere และ ปริมาณการ
เขารวมกิจกรรมผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere ไดคา Sig. (2-tailed) นอยกวา ระดับนยัสําคัญ 
0.05 คือ 0.000, 0.049 และ0.000 ตามลําดับ แสดงวากลุมพนักงานทีม่ีระดับการศึกษาตางๆกัน มี
ความถี่ และระยะเวลาในการใชการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere แตกตางกัน รวมทั้ง
มีปริมาณการเขารวมกิจกรรมผานระบบอินทราเน็ตไมเทากัน 

4.5.1.4 อายุงาน กับ พฤติกรรมการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 

DPU



 60

 ใชการทดสอบผลตางคาเฉลี่ยของกลุมอายุการทํางานตางๆ แบบ One-way ANOVA
โดยพิจารณาทีร่ะดับนยัสําคัญ 0.05 ไดผลการทดสอบดงันี้ 
ตารางที่ 4.23  แสดงผลการทดสอบคาเฉล่ียของพฤติกรรมการใช THAI Sphere ของกลุมอายุงาน 

พฤติกรรมการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere Sig. (2-tailed) 
ความถี่ในการใชการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 0.002 
ระยะเวลาในการใชการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 0.806 
การใชประโยชนจากการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 0.046 
ปริมาณการเขารวมกิจกรรมผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 0.018 
ปริมาณการเปดรับขาวสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 0.001 
การใช Webboard ผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 0.006 

 
จากผลของการทดสอบสมมติฐานดวยเครือ่งมือทางสถิติเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของกลุม

พนักงานที่มีชวงอายุงานตางกัน พบวา ความถี่ในการใชการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI 
Sphere การใชประโยชนจากการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere และ ปริมาณการเขา
รวมกิจกรรมผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere ไดคา Sig. (2-tailed) นอยกวา ระดับนยัสําคัญ 
0.05 คือ 0.002, 0.046 และ0.001 ตามลําดับ แสดงวาพนักงานที่มีชวงอายุงานตางกนั มีความถี่ใน
การใชการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere แตกตางกัน โดยมีการใชประโยชนแตกตาง
กัน และมีปริมาณการเขารวมกิจกรรมผานระบบอินทราเนต็ไมเทากัน 

4.5.1.5 ความชํานาญในการใชคอมพิวเตอรกับพฤติกรรมการสื่อสารผานระบบ 
อินทราเน็ต THAI Sphere 
 ใชการทดสอบผลตางคาเฉลี่ยของกลุมพนักงานที่มีความชํานาญในการใชคอมพิวเตอร
ตางๆ แบบ One-way ANOVAโดยพิจารณาที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ไดผลการทดสอบดังนี ้
 
ตารางที่ 4.24  แสดงผลการทดสอบคาเฉล่ียของพฤติกรรมการใช THAI Sphere 
                       ของกลุมระดับความชํานาญในการใชคอมพิวเตอร 

พฤติกรรมการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere Sig. (2-tailed) 
ความถี่ในการใชการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 0.000 
ระยะเวลาในการใชการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 0.264 
การใชประโยชนจากการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 0.001 
ปริมาณการเขารวมกิจกรรมผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 0.000 
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ปริมาณการเปดรับขาวสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 0.012 
การใช Webboard ผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 0.041 

 จากผลของการทดสอบสมมติฐานดวยเครือ่งมือทางสถิติเปรียบเทียบคาเฉลี่ย  ของกลุม
พนักงานที่มีความชํานาญในการใชคอมพิวเตอรตางกัน พบวา ความถี่ในการใชส่ือสารผานระบบ
อินทราเน็ต THAI Sphere การใชประโยชนจากการสือ่สารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 
ปริมาณการเขารวมกิจกรรมผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere ปริมาณการเปดรับขาวสารผาน
ระบบอินทราเน็ต THAI Sphere และ การใช Webboard ผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere ไดคา 
Sig. (2-tailed) นอยกวา ระดบันัยสําคัญ 0.05 คือ 0.000, 0.001, 0.000, 0.012 และ0.041 ตามลําดับ 
แสดงวาพนักงานที่มีความชํานาญในการใชคอมพิวเตอร มีความถี่ในการใชการสือ่สารผานระบบ
อินทราเน็ต THAI Sphere แตกตางกัน โดยมกีารใชประโยชนแตกตางกัน มีปริมาณการเขารวม
กิจกรรมผานระบบอินทราเนต็ไมเทากัน รวมทั้งมีปริมาณในการเปดรับขาวสารผานระบบ
อินทราเน็ต THAI Sphere และการใช Webboard ผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere แตกตางกัน 

4.5.1.6 สถานที่ปฏิบัติงานกับพฤติกรรมการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 
 ใชการทดสอบผลตางระหวางคาเฉลี่ยพนกังาน ที่ปฏิบตัิงาน ณ.สํานกังานใหญ(วิภาวด)ี 
กับ สนามบินดอนเมือง แบบ Independent-Sample T-Test  โดยพจิารณาที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
ไดผลการทดสอบดังนี้ 
ตารางที่ 4.25 แสดงผลการทดสอบคาเฉล่ียของพฤติกรรมการใช THAI Sphere 
                      พนักงานที่ปฏบิัติงาน ณ สํานักงานใหญ และสนามบินดอนเมือง 

พฤติกรรมการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere Sig. (2-tailed) 
ความถี่ในการใชการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 0.008 
ระยะเวลาในการใชการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 0.636 
การใชประโยชนจากการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 0.009 
ปริมาณการเขารวมกิจกรรมผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 0.005 
ปริมาณการเปดรับขาวสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 0.692 
การใช Webboard ผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 0.030 

 
 จากผลของการทดสอบสมมติฐานดวยเครือ่งมือทางสถิติเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของกลุม
พนักงานที่ปฏิบัติงานพนกังานที่ปฏิบัติงาน ณ สํานกังานใหญ และสนามบินดอนเมือง  พบวา 
ความถี่ในการใชการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere การใชประโยชนจากการสื่อสาร
ผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere ปริมาณการเขารวมกิจกรรมผานระบบอินทราเน็ต THAI 
Sphere และ การใช Webboard ผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere ไดคา Sig. (2-tailed) นอยกวา 
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ระดับนยัสําคัญ 0.05 คือ 0.008, 0.009, 0.005, และ0.030 ตามลําดับ แสดงวาพนักงานที่ปฏิบัติงาน 
ณ. สํานักงานใหญ และสนามบินดอนเมอืง  มีความถี่ในการใชการส่ือสารผานระบบอินทราเนต็ 
แตกตางกัน โดยมีการใชประโยชนแตกตางกัน มีปริมาณการเขารวมกิจกรรมผานระบบอินทราเนต็
ไมเทากัน รวมทั้งมีการใช Webboard ผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere แตกตางกัน 

สรุปภาพรวมของ สมมติฐานที่ 1 พฤติกรรมการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI 
Sphere ของพนักงานแตกตางกันไปตามสถานภาพของพนักงานบรษิทัการบินไทย 
ตารางที่ 4.26 แสดงภาพรวมของการทดสอบสมมติฐานที่ 1 สถานภาพของพนักงาน 
                      และพฤติกรรมการสื่อสารผานอินทราเน็ต THAI Sphere 

 
พฤติกรรมการสื่อสาร 

 
เพศ 

 
อายุ 

 
การศึกษา 

 
อายุงาน 

ความ
ชํานาญ 

สถานที่ 
ปฏิบัติงา

น 
ความถี่ในการใชการสื่อสาร
ผานระบบอินทราเน็ต Thai 
Sphere 

แตกตาง
กัน 

แตกตาง
กัน 

แตกตาง
กัน 

แตกตาง
กัน 

แตกตาง
กัน 

แตกตาง
กัน 

ระยะเวลาในการใชการสื่อสาร
ผานระบบอินทราเน็ต Thai 
Sphere 

ไม
แตกตาง
กัน 

ไม
แตกตาง
กัน 

แตกตาง
กัน 

ไม
แตกตาง
กัน 

ไม
แตกตาง
กัน 

ไม
แตกตาง
กัน 

การใชประโยชนจากการ
สื่อสารผานระบบอินทราเน็ต 
Thai Sphere 

แตกตาง
กัน 

แตกตาง
กัน 

ไม
แตกตาง
กัน 

แตกตาง
กัน 

แตกตาง
กัน 

แตกตาง
กัน 

ปริมาณการเขารวมกิจกรรม
ผานระบบอินทราเน็ต Thai 
Sphere 

แตกตาง
กัน 

แตกตาง
กัน 

แตกตาง
กัน 

แตกตาง
กัน 

แตกตาง
กัน 

แตกตาง
กัน 

ปริมาณการเปดรับขาวสารผาน
ระบบอินทราเน็ต Thai Sphere 
 

ไม
แตกตาง
กัน 

ไม
แตกตาง
กัน 

ไม
แตกตาง
กัน 

แตกตาง
กัน 

แตกตาง
กัน 

ไม
แตกตาง
กัน 

การใช Webboard ผานระบบ
อินทราเน็ต Thai Sphere 
 

ไม
แตกตาง
กัน 

แตกตาง
กัน 

ไม
แตกตาง
กัน 

แตกตาง
กัน 

แตกตาง
กัน 

แตกตาง
กัน 

 
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบวาสถานภาพที่แตกตางกัน มีผลใหพฤติกรรม

บางอยางที่แตกตางกัน เชน เพศทีแ่ตกตางกัน จะมีความถี่ในการใชการส่ือสารผานระบบ
อินทราเน็ต THAI Sphere แตกตางกนั มีการใชประโยชนแตกตางกัน และมีปริมาณการเขารวม
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กิจกรรมผานระบบอินทราเนต็ไมเทากัน เปนตน ซ่ึงมีพฤติกรรมบางหัวขอที่มีความแตกตางกันใน
ทุกสถานภาพ กลาวคือ เพศ อายุ ระดับการศกึษา อายุการทํางาน ความชํานาญในการใช
คอมพิวเตอร และสถานทีป่ฏิบัติงาน ที่แตกตางกัน จะมี ความถี่ในการใชการสือ่สารผานระบบ
อินทราเน็ต THAI Sphere และปริมาณการเขารวมกจิกรรมผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 
แตกตางกัน 
       4.5.2  สมมติฐานที่ 2   ปจจัยดานเทคโนโลยี และเนื้อหา ที่แตกตางกันของอินทราเน็ต THAI 
Sphere ผลตอพฤติกรรมการการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere ของพนักงานบริษัท
การบินไทย จาํกัด (มหาชน) แตกตางกัน 
 ใชการทดสอบหาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธเพียรสัน (Pearson Correlation) หา
ความสัมพันธของตัวแปรทีม่ีคาเปนเชิงปริมาณ 2 ตัวแปร โดยพิจารณาที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ไดผล
การทดสอบดงันี้ 
                 4.5.2.1 ปจจัยดานเทคโนโลย ี มีความสัมพนัธกับ พฤติกรรมการการสื่อสารผานระบบ
อินทราเน็ต THAI Sphere 
                              4.5.2.1.1 ปจจยัดานเทคโนโลยี มีความสัมพันธกบัความถี่ในการใชการสื่อสาร
ผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 
 ตารางที่ 4.27 แสดงผลการทดสอบความสมัพันธของความถี่ในการใชการสื่อสารผานระบบ     
                       อินทราเน็ต THAI Sphere กับ ปจจัยดานเทคโนโลยี 

ปจจัยดานเทคโนโลย ี Pearson Correlation Sig. (2-tailed) 
ความสะดวกในการคนหาขอมูล 0.049 0.329 
ความรวดเร็วในการแสดงผล 0.006 0.901 
รูปแบบที่ทันสมัย 0.045 0.374 
ความสวยงาม และสีสัน 0.122 0.014 
จัดหมวดหมูไดชัดเจน 0.030 0.549 
ขั้นตอนการใชงานเขาใจงาย 0.055 0.271 
ความสะดวกของระบบออกบัตรโดยสารพนักงาน 0.022 0.666 
มีความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภยัของขอมูล 0.050 0.315 
ลดคาใชจาย ดานงานเอกสารขององคกร 0.030 0.545 
ความสามารถของ Corporate e-mail 0.087 0.083 
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นทีเ่ปน Interactive 0.089 0.077 
ความพรอมของอุปกรณ Computer ที่รองรับการใชงาน -0.009 0.851 
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ความมั่นใจในระบบของ Software และ Network 0.126 0.012 
ภาพรวมของปจจัยดานเทคโนโลย ี 0.085 0.091 

 
ความสัมพันธระหวางความถี่ในการใชการส่ือสารผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere 

กับ ปจจยัดานเทคโนโลยี โดยภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน มีเพยีงปจจัยความสวยงาม และสีสัน 
และความมัน่ใจในระบบของ Software และ Network ทีม่ีความสัมพันธกับความถี่ในการเขาชมของ
พนักงาน คือ มีคา Sig. (2-tailed) 0.014 และ 0.012 ซ่ึงนอยกวาคาระดบันัยสําคัญ 0.05 มีคา Pearson 
Correlation 0.122 และ 0.126 ตามลําดับ มคีาเปนบวก แสดงวามีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกนั 
กลาวคือ พนกังานที่เห็นวา ปจจัยเร่ือง ความสวยงาม และสีสัน กับ ปจจัยเร่ือง ความมั่นใจในระบบ
ของ Software และ Network มีอิทธิพลตอการเขาไปใชบริการมาก จะมีความถี่ในการเขาไปใช
บริการมากตามไปดวยเชนกนั 

 4.5.2.1.2  ปจจัยดานเทคโนโลยี มีความสัมพันธกับระยะเวลาในการใชการ
ส่ือสารผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere 
  ตารางที่ 4.28 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธของระยะเวลาในการใชการสื่อสารผานระบบ  
                        อินทราเน็ต THAI Sphere กับ ปจจัยดานเทคโนโลยี 

ปจจัยดานเทคโนโลย ี Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-tailed) 

ความสะดวกในการคนหาขอมูล 0.066 0.188 
ความรวดเร็วในการแสดงผล 0.025 0.623 
รูปแบบที่ทันสมัย 0.034 0.497 
ความสวยงาม และสีสัน 0.061 0.226 
จัดหมวดหมูไดชัดเจน -0.070 0.164 
ขั้นตอนการใชงานเขาใจงาย -0.065 0.192 
ความสะดวกของระบบออกบัตรโดยสารพนักงาน 0.144 0.004 
มีความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภยัของขอมูล 0.004 0.931 
ลดคาใชจาย ดานงานเอกสารขององคกร -0.016 0.757 
ความสามารถของ Corporate e-mail 0.019 0.701 
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นทีเ่ปน Interactive 0.027 0.592 
ความพรอมของอุปกรณ Computer ที่รองรับการใชงาน -0.045 0.366 
ความมั่นใจในระบบของ Software และ Network 0.052 0.299 
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ภาพรวมของปจจัยดานเทคโนโลย ี 0.034 0.498 
 

ความสัมพันธระหวางระยะเวลาในการใชส่ือสารผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere 
กับ ปจจยัดานเทคโนโลยี โดยภาพรวมไมมีความสัมพนัธกัน มีเพยีงปจจัยความสะดวกของระบบ
ออกบัตรโดยสารพนักงาน ที่มีความสัมพนัธกับระยะเวลาในการเขาชมของพนักงาน คือ มีคา Sig. 
(2-tailed) 0.004 ซ่ึงนอยกวาคาระดับนยัสําคัญ 0.05 มีคา Pearson Correlation 0.144 มีคาเปนบวก 
แสดงวามีความสัมพันธไปในทิศทางเดยีวกัน กลาวคือ พนักงานทีเ่หน็วา ปจจัยเร่ือง ความสะดวก
ของระบบออกบัตรโดยสารพนักงาน มีอิทธิพลตอการเขาไปใชบริการมาก จะมีระยะเวลาในการเขา
ไปใชบริการมากตามไปดวยเชนกัน 
 4.5.2.1.3  ปจจัยดานเทคโนโลยี มีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากการ
ส่ือสารผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere 
ตารางที่ 4.29 แสดงผลการทดสอบความสมัพันธของการใชประโยชนจากการสื่อสารผานระบบ  
                      อินทราเน็ต THAI Sphere กับ ปจจัยดานเทคโนโลยี  

ปจจัยดานเทคโนโลย ี Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-tailed) 

ความสะดวกในการคนหาขอมูล 0.109 0.029 
ความรวดเร็วในการแสดงผล 0.163 0.001 
รูปแบบที่ทันสมัย -0.021 0.671 
ความสวยงาม และสีสัน 0.080 0.110 
จัดหมวดหมูไดชัดเจน 0.018 0.725 
ขั้นตอนการใชงานเขาใจงาย 0.076 0.130 
ความสะดวกของระบบออกบัตรโดยสารพนักงาน 0.072 0.151 
มีความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภยัของขอมูล 0.020 0.690 
ลดคาใชจาย ดานงานเอกสารขององคกร 0.171 0.001 
ความสามารถของ Corporate e-mail 0.061 0.223 
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นทีเ่ปน Interactive 0.093 0.064 
ความพรอมของอุปกรณ Computer ที่รองรับการใชงาน 0.046 0.355 
ความมั่นใจในระบบของ Software และ Network 0.008 0.881 
ภาพรวมของปจจัยดานเทคโนโลย ี 0.140 0.005 
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ความสัมพันธระหวางการใชประโยชนจากการสื่อสารผานระบบ อินทราเน็ต THAI 
Sphere กับ ปจจัยดานเทคโนโลยี โดยภาพรวมมีความสัมพันธกัน มคีา Sig. (2-tailed) 0.005 ซ่ึงนอย
กวาคาระดับนยัสําคัญ 0.05 มีคา Pearson Correlation เทากับ 0.140 มีคาเปนบวก แสดงวามี
ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีปจจัยความสะดวกในการคนหาขอมูล ปจจยัความรวดเร็ว
ในการแสดงผล และปจจยัเร่ืองลดคาใชจาย ดานงานเอกสารขององคกร ที่มีความสัมพันธกับการใช
ประโยชนจากการสื่อสารผานระบบ อินทราเน็ต THAI Sphere คือ มีคา Sig. (2-tailed) 0.029, 0.001 
และ 0.001 ซ่ึงนอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 มีคา Pearson Correlation 0.109, 0.163 และ0.171 มี
คาเปนบวก แสดงวามีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกนั กลาวคือ พนักงานทีเ่หน็วา ปจจัยเร่ือง 
ปจจัยความสะดวกในการคนหาขอมูล ปจจัยความรวดเร็วในการแสดงผล และปจจัยเร่ืองลด
คาใชจาย ดานงานเอกสารขององคกร มีอิทธิพลตอการเขาไปใชบริการมาก จะมกีารใชประโยชน
จากการสื่อสารผานระบบ อินทราเน็ต THAI Sphere มากตามไปดวยเชนกัน 
 4.5.2.1.4  ปจจัยดานเทคโนโลยี มีความสมัพันธกับปริมาณการเขารวมกิจกรรม
ผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 
ตารางที่ 4.30 แสดงผลการทดสอบความสมัพันธของปรมิาณการเขารวมกิจกรรมผานระบบ   
                      อินทราเน็ต THAI Sphere กับ ปจจัยดานเทคโนโลยี 

ปจจัยดานเทคโนโลย ี Pearson Correlation Sig.(2-tailed) 
ความสะดวกในการคนหาขอมูล 0.172 0.001 
ความรวดเร็วในการแสดงผล 0.194 0.000 
รูปแบบที่ทันสมัย 0.063 0.212 
ความสวยงาม และสีสัน 0.089 0.074 
จัดหมวดหมูไดชัดเจน 0.072 0.152 
ขั้นตอนการใชงานเขาใจงาย 0.086 0.086 
ความสะดวกของระบบออกบัตรโดยสารพนักงาน 0.227 0.000 
มีความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภยัของขอมูล 0.067 0.181 
ลดคาใชจาย ดานงานเอกสารขององคกร 0.202 0.000 
ความสามารถของ Corporate e-mail 0.088 0.078 
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นทีเ่ปน Interactive 0.002 0.973 
ความพรอมของอุปกรณ Computer ที่รองรับการใชงาน -0.030 0.553 
ความมั่นใจในระบบของ Software และ Network 0.041 0.415 
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ภาพรวมของปจจัยดานเทคโนโลย ี 0.189 0.000 
 
ความสัมพันธระหวางปริมาณการเขารวมกิจกรรมผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere 

กับ ปจจยัดานเทคโนโลยี โดยภาพรวมมคีวามสัมพันธกัน มีคา Sig. (2-tailed) 0.000 ซ่ึงนอยกวาคา
ระดับนยัสําคัญ 0.05 มีคา Pearson Correlation เทากับ 0.189 มีคาเปนบวก แสดงวามีความสัมพนัธ
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีปจจยัความสะดวกในการคนหาขอมูล ปจจัยความรวดเร็วในการ
แสดงผล ปจจัยความสะดวกของระบบออกบัตรโดยสารพนักงาน และปจจัยเร่ืองลดคาใชจาย ดาน
งานเอกสารขององคกร ที่มีความสัมพันธกับปริมาณการเขารวมกิจกรรมผานระบบอินทราเน็ต 
THAI Sphere คือ มีคา Sig. (2-tailed) 0.001, 0.000, 0.000 และ 0.000 ซ่ึงนอยกวาคาระดับนยัสําคัญ 
0.05 มีคา Pearson Correlation 0.172, 0.194, 0.227 และ0.232 มีคาเปนบวก แสดงวามคีวามสัมพันธ
ไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ พนักงานทีเ่ห็นวา ปจจัยความสะดวกในการคนหาขอมูล ปจจัยความ
รวดเร็วในการแสดงผล และปจจัยเร่ืองลดคาใชจาย ดานงานเอกสารขององคกร มีอิทธิพลตอการเขา
ไปใชบริการมาก จะมีปริมาณการเขารวมกิจกรรมผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere มากตามไป
ดวย 
 4.5.2.1.5  ปจจัยดานเทคโนโลยี มคีวามสัมพันธกับปริมาณการเปดรบัขาวสาร
ผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 
ตารางที่ 4.31 แสดงผลการทดสอบความสมัพันธของปรมิาณการเปดรับขาวสารผานระบบ 
                      อินทราเน็ต THAI Sphere กับ ปจจัยดานเทคโนโลยี 

ปจจัยดานเทคโนโลย ี Pearson Correlation Sig. (2-tailed) 
ความสะดวกในการคนหาขอมูล 0.150 0.003 
ความรวดเร็วในการแสดงผล 0.080 0.110 
รูปแบบที่ทันสมัย 0.064 0.203 
ความสวยงาม และสีสัน 0.110 0.027 
จัดหมวดหมูไดชัดเจน 0.063 0.210 
ขั้นตอนการใชงานเขาใจงาย 0.153 0.002 
ความสะดวกของระบบออกบัตรโดยสารพนักงาน 0.143 0.004 
มีความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภยัของขอมูล 0.060 0.235 
ลดคาใชจาย ดานงานเอกสารขององคกร 0.185 0.000 
ความสามารถของ Corporate e-mail 0.090 0.074 
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นทีเ่ปน Interactive 0.016 0.749 
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ความพรอมของอุปกรณ Computer ที่รองรับการใชงาน 0.067 0.183 
ความมั่นใจในระบบของ Software และ Network 0.075 0.134 
ภาพรวมของปจจัยดานเทคโนโลย ี 0.170 0.001 

 
ความสัมพันธระหวางปริมาณการเปดรับขาวสารผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere 

กับ ปจจยัดานเทคโนโลยี โดยภาพรวมมคีวามสัมพันธกัน มีคา Sig. (2-tailed) 0.001 ซ่ึงนอยกวาคา
ระดับนยัสําคัญ 0.05 มีคา Pearson Correlation เทากับ 0.170 มีคาเปนบวก แสดงวามีความสัมพนัธ
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีปจจัยความสะดวกในการคนหาขอมูล ปจจัยความสวยงาม และสีสัน 
ปจจัยขั้นตอนการใชงานเขาใจงาย ปจจยัความสะดวกของระบบออกบัตรโดยสารพนักงาน และ
ปจจัยในเรื่องลดคาใชจายดานงานเอกสารขององคกรนั้น มีความสัมพันธกับปริมาณการเขารวม
กิจกรรมผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere คือ มีคา Sig. (2-tailed) 0.003, 0.027, 0.002, 0.004 
และ 0.000 ซ่ึงนอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 มีคา Pearson Correlation 0.150, 0.110, 0.153, 0.143 
และ0.185 มีคาเปนบวก แสดงวามีความสัมพันธไปในทศิทางเดียวกนั กลาวคือ พนักงานที่เห็นวา 
ปจจัยความสะดวกในการคนหาขอมูล ปจจยัความสวยงาม และสีสัน ปจจัยขั้นตอนการใชงานเขาใจ
งาย ปจจยัความสะดวกของระบบออกบัตรโดยสารพนักงาน และปจจัยในเรื่องการลดคาใชจายดาน
งานเอกสารขององคกร มีอิทธิพลตอการเขาไปใชบริการมาก จะมกีารเปดรับขาวมากตามไปดวย 
 4.5.2.1.6  ปจจยัดานเทคโนโลยี มีความสัมพันธกับการใช Webboard ผานระบบ 
อินทราเน็ต THAI Sphere 
ตารางที่ 4.32 แสดงผลการทดสอบความสมัพันธของการใช Webboard ผาน ระบบ อินทราเน็ต  
                     THAI Sphere กับ ปจจัยดานเทคโนโลยี  

ปจจัยดานเทคโนโลย ี PearsonCorrelation Sig. (2-tailed) 
ความสะดวกในการคนหาขอมูล 0.108 0.031 
ความรวดเร็วในการแสดงผล 0.101 0.044 
รูปแบบที่ทันสมัย 0.020 0.683 
ความสวยงาม และสีสัน 0.004 0.943 
จัดหมวดหมูไดชัดเจน 0.029 0.561 
ขั้นตอนการใชงานเขาใจงาย 0.109 0.029 
ความสะดวกของระบบออกบัตรโดยสารพนักงาน 0.104 0.039 
มีความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภยัของขอมูล -0.019 0.706 
ลดคาใชจาย ดานงานเอกสารขององคกร 0.185 0.000 
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ความสามารถของ Corporate e-mail 0.073 0.144 
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นทีเ่ปน Interactive 0.152 0.002 
ความพรอมของอุปกรณ Computer ที่รองรับการใชงาน 0.118 0.018 
ความมั่นใจในระบบของ Software และ Network 0.074 0.141 
ภาพรวมของปจจัยดานเทคโนโลย ี 0.154 0.002 

 
ความสัมพันธระหวางการใช Webboard ผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere กับ ปจจัย

ดานเทคโนโลยี โดยภาพรวมมีความสัมพนัธกัน มีคา Sig. (2-tailed) 0.002 ซ่ึงนอยกวาคาระดบั
นัยสําคัญ 0.05 มีคา Pearson Correlation เทากับ 0.154 มีคาเปนบวก แสดงวามีความสัมพันธไปใน
ทิศทางเดียวกนั โดยมีปจจัยความสะดวกในการคนหาขอมูล ปจจัยความรวดเร็วในการแสดงผล 
ปจจัยขั้นตอนการใชงานเขาใจงาย ปจจัยความสะดวกของระบบออกบัตรโดยสารพนักงาน ปจจยั
เร่ืองลดคาใชจายเกีย่วกับ ดานงานเอกสารขององคกร ปจจัยการมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นที่เปน Interactive และ ความพรอมของอุปกรณ Computer ที่รองรับการใชงาน ที่มี
ความสัมพันธกับการใช Webboard ผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere คือ มีคา Sig. (2-tailed) 
0.031, 0.044,  0.029, 0.039, 0.002  และ 0.018 ซ่ึงนอยกวาคาระดบันัยสําคัญ 0.05 มีคา Pearson 
Correlation 0.108, 0.101, 0.109, 0.104, 0.185, 0.152 และ0.118 มีคาเปนบวก แสดงวามี
ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ พนกังานที่เห็นวา ปจจัยความสะดวกในการคนหา
ขอมูล ปจจัยความรวดเร็วในการแสดงผล ปจจัยขัน้ตอนการใชงานเขาใจงาย ปจจยัความสะดวก
ของระบบออกบัตรโดยสารพนักงาน ปจจัยเร่ืองลดคาใชจายของดานงานเอกสารขององคกรไดดี 
ปจจัยการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นที่เปน Interactive และ ความพรอมของ Computer ที่
รองรับการใชงาน และมีอิทธิพลตอการใช Webboard 
 4.5.2.2 ปจจัยในดานของเนือ้หา มีความสมัพันธกับ พฤติกรรมการการสื่อสารผานระบบ
อินทราเน็ต THAI Sphere 
 4.5.2.2.1  ปจจยัดานเนื้อหา มีความสัมพันธกับความถี่ในการใชอินทราเน็ต 
ตารางที่ 4.33 แสดงผลการทดสอบความสมัพันธของความถี่ในการใชการสื่อสารผานระบบ 
                      อินทราเน็ต THAI Sphere กับ ปจจัยดานเนื้อหา 

ปจจัยดานเนื้อหา PearsonCorrelation Sig. (2-tailed) 
ความสมบูรณของ   เนื้อหา 0.062 0.217 
ความถูกตอง และนาเชื่อถือของเนื้อหา 0.110 0.028 
สรางความสัมพันธที่ดีในองคกร 0.106 0.035 
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นําไปใชประโยชนไดจริง 0.054 0.286 
ความหลากหลายของเนื้อหา 0.096 0.055 
เพิ่มพูนความรูดานเทคโนโลย ี 0.075 0.132 
เพิ่มพูนความรูรอบตัว 0.060 0.236 
เปนเรื่องราวทีท่ันตอเหตกุารณ 0.028 0.571 
ภาพรวมของปจจัยดานเนื้อหา 0.107 0.033 

 
ความสัมพันธระหวางความถี่ในการใชการส่ือสารผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere 

กับ ปจจยัดานเนื้อหา โดยภาพรวมมีความสัมพันธกัน มีคา Sig. (2-tailed) 0.033 ซ่ึงนอยกวาคา
ระดับนยัสําคัญ 0.05 มีคา Pearson Correlation เทากับ 0.107 มีคาเปนบวก แสดงวามีความสัมพนัธ
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีปจจัยความถูกตอง และนาเชื่อถือของเนื้อหา และ ปจจัยการสราง
ความสัมพันธที่ดีในองคกร ที่มีความสัมพันธกับความถี่ในการใชการสื่อสารผานระบบ THAI 
Sphere คือ มีคา Sig. (2-tailed) 0.028 และ 0.035 ซ่ึงนอยกวาคาระดบันัยสําคัญ 0.05 มีคา Pearson 
Correlation 0.110 และ0.106 มีคาเปนบวก แสดงวามีความสัมพันธไปในทิศทางเดยีวกัน กลาวคอื 
พนักงานทีเ่หน็วา ปจจัยความถูกตอง และนาเชื่อถือของเนื้อหา และ ปจจัยการสรางความสัมพันธที่
ดีในองคกร มีอิทธิพลตอการเขาไปใชบริการมาก จะมีความถี่ในการใชการส่ือสารผานระบบ
อินทราเน็ต THAI Sphere มากตามไปดวยเชนกัน 
 4.5.2.2.2  ปจจัยดานเนื้อหา มีความสัมพันธกับระยะเวลาในการใชการสื่อสาร
ผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 
ตารางที่ 4.34 แสดงผลการทดสอบความสมัพันธของระยะเวลาในการใชการสื่อสารผานระบบ 
                     อินทราเน็ต THAI Sphere กับ ปจจัยดานเนื้อหา 

ปจจัยดานเนื้อหา Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-tailed) 

ความสมบูรณของ เนื้อหา 0.101 0.044 
ความถูกตอง และนาเชื่อถือของเนื้อหา 0.138 0.006 
สรางความสัมพันธที่ดีในองคกร 0.075 0.137 
นําไปใชประโยชนไดจริง 0.091 0.069 
ความหลากหลายของเนื้อหา -0.017 0.733 
เพิ่มพูนความรูดานเทคโนโลย ี 0.026 0.608 
เพิ่มพูนความรูรอบตัว 0.056 0.264 
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เปนเรื่องราวทีท่ันตอเหตกุารณ 0.017 0.741 
ภาพรวมของปจจัยดานเนื้อหา 0.108 0.031 

 
ความสัมพันธระหวางระยะเวลาในการใชส่ือสารผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere 

กับ ปจจยัดานเนื้อหา โดยภาพรวมมีความสัมพันธกัน มีคา Sig. (2-tailed) 0.031 ซ่ึงนอยกวาคา
ระดับนยัสําคัญ 0.05 มีคา Pearson Correlation เทากับ 0.108 มีคาเปนบวก แสดงวามีความสัมพนัธ
ไปในทิศทางเดียวกันโดยมปีจจัยความสมบูรณของเนื้อหา และปจจยัความถูกตอง ที่มีความสัมพนัธ
กับความถี่ในการใชการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere คือ มีคา Sig. (2-tailed) 0.044 
และ 0.006 ซ่ึงนอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 มีคา Pearson Correlation 0.101 และ0.138 มีคาเปน
บวก แสดงวามีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ พนักงานที่เห็นวา ปจจยัความสมบูรณ
ของเนื้อหา และปจจัยดานความถูกตอง ทีม่ีความสัมพันธกับความถี่ในการใชการสือ่สารผานระบบ
อินทราเน็ต THAI Sphere มีอิทธิพลตอการเขาไปใชบริการมาก จะมีระยะเวลาในการใชการสื่อสาร
ผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere มากตามไปดวยเชนกัน 
 4.5.2.2.3 ปจจัยดานเนื้อหา มีความสัมพนัธกับการใชประโยชนจากการสื่อสาร
ผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 
 
ตารางที่ 4.35 แสดงผลการทดสอบความสมัพันธของการใชประโยชนจากการสื่อสารผานระบบ 
                      อินทราเน็ต THAI Sphere กับ ปจจัยดานเนื้อหา 

ปจจัยดานเนื้อหา Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-tailed) 

ความสมบูรณของ   เนื้อหา -0.044 0.383 
ความถูกตอง และนาเชื่อถือของเนื้อหา 0.050 0.317 
สรางความสัมพันธที่ดีในองคกร 0.077 0.123 
นําไปใชประโยชนไดจริง 0.136 0.007 
ความหลากหลายของเนื้อหา 0.099 0.049 
เพิ่มพูนความรูดานเทคโนโลย ี 0.155 0.002 
เพิ่มพูนความรูรอบตัว 0.161 0.001 
เปนเรื่องราวทีท่ันตอเหตกุารณ 0.085 0.091 
ภาพรวมของปจจัยดานเนื้อหา 0.081 0.105 
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ความสัมพันธระหวางการใชประโยชนทีไ่ดจากการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI 
Sphere กับปจจัยดานเนื้อหา โดยภาพรวมไมมีความสัมพนัธกัน มีเพียงปจจัยการนําไปใชประโยชน
ไดจริงปจจยัการเพิ่มพูนความรูดานเทคโนโลยี และปจจัยในการเพิ่มพูนความรูรอบตัว ทีม่ี
ความสัมพันธกับการใชประโยชนจากการสื่อสารผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere คือ มีคา Sig. 
(2-tailed) 0.007, 0.002 และ 0.001 ซ่ึงนอยกวาคาระดบันัยสําคัญ 0.05 มีคา Pearson Correlation 
0.136, 0.155 และ0.161 มีคาเปนบวก แสดงวามีความสัมพันธไปในทิศทางเดยีวกัน กลาวคือ 
พนักงานทีเ่หน็วา ปจจัยการนําไปใชประโยชนไดจริง ปจจัยการเพิ่มพูนความรูดานเทคโนโลยี และ
ปจจัยการเพิ่มพูนความรูรอบตัว มีอิทธิพลตอการเขาไปใชบริการมาก จะมกีารใชประโยชนจากการ
ส่ือสารผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere มากตามไปดวยเชนกนั 
 4.5.2.2.4  ปจจัยดานเนื้อหา มีความสัมพนัธกับปริมาณการเขารวมกจิกรรมผาน
ระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 
ตารางที่ 4.36 แสดงผลการทดสอบความสมัพันธของปรมิาณการเขารวมกิจกรรมผานระบบ 
                      อินทราเน็ต THAI Sphere กับ ปจจัยดานเนื้อหา                  

ปจจัยดานเนื้อหา Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-tailed) 

ความสมบูรณของ   เนื้อหา -0.040 0.423 
ความถูกตอง และนาเชื่อถือของเนื้อหา 0.088 0.081 
สรางความสัมพันธที่ดีในองคกร 0.059 0.239 
นําไปใชประโยชนไดจริง 0.176 0.000 
ความหลากหลายของเนื้อหา 0.117 0.019 
เพิ่มพูนความรูดานเทคโนโลย ี 0.134 0.007 
เพิ่มพูนความรูรอบตัว 0.171 0.001 
เปนเรื่องราวทีท่ันตอเหตกุารณ 0.117 0.020 
ภาพรวมของปจจัยดานเนื้อหา 0.096 0.055 

 
ความสัมพันธระหวางปริมาณการเขารวมกิจกรรมผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere 

กับ ปจจัยดานเนื้อหา โดยภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน มีเพียงปจจัยการนําไปใชประโยชนไดจริง
ปจจัยความหลากหลายของเนื้อหา ปจจยัการเพิ่มพูนความรูดานเทคโนโลยี ปจจัยการเพิ่มพูนความรู
รอบตัว และปจจัยที่เปนเรื่องราวขาวสารที่ทันตอเหตกุารณ ที่มีความสัมพันธกับปริมาณการเขารวม
กิจกรรมผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere คอื มีคา Sig. (2-tailed) 0.000, 0.019, 0.007, 0.001 
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และ 0.020 ซ่ึงนอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 มีคา Pearson Correlation 0.176, 0.117, 0.134, 0.171 
และ 0.117 มีคาเปนบวก แสดงวามีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกนั กลาวคือ พนักงานที่เห็นวา 
ปจจัยการนําไปใชประโยชนไดจริงปจจัยความหลากหลายของเนื้อหา ปจจัยการเพิ่มพูนความรูดาน
เทคโนโลยี ปจจัยการเพิ่มพนูความรูรอบตัว และปจจัยที่เปนเรื่องราวที่ทันตอเหตกุารณ มีอิทธิพล
ตอการเขาไปใชบริการมาก จะมีปริมาณการเขารวมกิจกรรมผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 
มากตามไปดวยเชนกนั 
 
 4.5.2.2.5  ปจจัยดานเนื้อหา มคีวามสัมพันธกับปริมาณการเปดรับขาวสารผาน
ระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 
 
ตารางที่ 4.37 แสดงผลการทดสอบความสมัพันธของปรมิาณการเปดรับขาวสารผานระบบ 
                      อินทราเน็ต THAI Sphere กับ ปจจัยดานเนื้อหา 

ปจจัยดานเนื้อหา Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-tailed) 

ความสมบูรณของ   เนื้อหา -0.019 0.704 
ความถูกตอง และนาเชื่อถือของเนื้อหา 0.074 0.141 
สรางความสัมพันธที่ดีในองคกร 0.094 0.062 
นําไปใชประโยชนไดจริง 0.164 0.001 
ความหลากหลายของเนื้อหา 0.110 0.028 
เพิ่มพูนความรูดานเทคโนโลย ี 0.179 0.000 
เพิ่มพูนความรูรอบตัว 0.137 0.006 
เปนเรื่องราวทีท่ันตอเหตกุารณ 0.155 0.002 
ภาพรวมของปจจัยดานเนื้อหา 0.116 0.021 

 
ความสัมพันธระหวางปริมาณการเขารวมกิจกรรมผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere 

กับ ปจจยัดานเนื้อหา โดยภาพรวมมีความสัมพันธกัน มีคา Sig. (2-tailed) 0.021 ซ่ึงนอยกวาคา
ระดับนยัสําคัญ 0.05 มีคา Pearson Correlation 0.116 มีคาเปนบวก แสดงวามีความสัมพันธไปใน
ทิศทางเดียวกนั โดยมีปจจัยการนําไปใชประโยชนไดจรงิ ปจจัยความหลากหลายของเนื้อหา ปจจยั
การเพิ่มพูนความรูดานเทคโนโลยี ปจจยัการเพิ่มพูนความรูรอบตัว และปจจยัที่เปนเรื่องราวที่ทันตอ
เหตุการณ ที่มีความสัมพันธกับปริมาณการเขารวมกิจกรรมผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere คือ 
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มีคา Sig. (2-tailed) 0.001, 0.028, 0.000, 0.006 และ 0.002 ซ่ึงนอยกวาคาระดับนยัสําคัญ 0.05 มีคา 
Pearson Correlation 0.164, 0.110, 0.179, 0.137 และ 0.155 มีคาเปนบวก แสดงวามีความสัมพันธ
ไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ พนักงานที่เห็นวา ปจจยัการนําไปใชประโยชนไดจริง ปจจัยความ
หลากหลายของเนื้อหา ปจจัยการเพิ่มพูนความรูดานเทคโนโลยี ปจจัยการเพิ่มพูนความรูรอบตัว 
และปจจยัที่เปนเรื่องราวที่ทนัตอเหตกุารณ มีอิทธิพลตอการเขาไปใชบริการมาก จะมีปริมาณการ
เขารวมกิจกรรมผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere มากตามไปดวยเชนกัน 
 
 4.5.2.2.6  ปจจัยดานเนื้อหา มคีวามสัมพันธกับการใช Webboard ผานระบบ
อินทราเน็ต THAI Sphere 
ตารางที่ 4.38 แสดงผลการทดสอบความสมัพันธของการใช Webboard ผานระบบอนิทราเน็ต 
                      THAI Sphere กับ ปจจัยดานเนื้อหา 

ปจจัยดานเนื้อหา Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-tailed) 

ความสมบูรณของ   เนื้อหา -0.001 0.985 
ความถูกตอง และนาเชื่อถือของเนื้อหา 0.167 0.001 
สรางความสัมพันธที่ดีในองคกร 0.031 0.534 
นําไปใชประโยชนไดจริง 0.184 0.000 
ความหลากหลายของเนื้อหา 0.129 0.010 
เพิ่มพูนความรูดานเทคโนโลย ี 0.151 0.002 
เพิ่มพูนความรูรอบตัว 0.112 0.026 
เปนเรื่องราวทีท่ันตอเหตกุารณ 0.155 0.002 
ภาพรวมของปจจัยดานเนื้อหา 0.127 0.011 

 
ความสัมพันธระหวางการใช Webboard ผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere กับ ปจจัย

ดานเนื้อหา โดยภาพรวมมีความสัมพันธกัน มีคา Sig. (2-tailed) 0.011 ซ่ึงนอยกวาคาระดับนยัสําคัญ 
0.05 มีคา Pearson Correlation 0.127 มีคาเปนบวก แสดงวามีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกนั 
โดยมี ปจจยัความถูกตอง และนาเชื่อถือของเนื้อหา ปจจัยการนําไปใชประโยชนไดจริง ปจจยัความ
หลากหลายของเนื้อหา ปจจัยการเพิ่มพูนความรูดานเทคโนโลยี ปจจัยการเพิ่มพูนความรูรอบตัว 
และปจจยัที่เปนเรื่องขาวสารที่ทันตอเหตกุารณ ที่มีความสัมพันธกับการใช Webboard ผานระบบ
อินทราเน็ต THAI Sphere คือ มีคา Sig. (2-tailed) 0.001, 0.000, 0.010, 0.002, 0.026 และ 0.002 ซ่ึง
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นอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 มีคา Pearson Correlation 0.167, 0.184, 0.129, 0.151, 0.112 และ 
0.155 มีคาเปนบวก แสดงวามีความสัมพนัธไปในทิศทางเดียวกนั กลาวคือ พนักงานที่เห็นวา ปจจัย
ความถูกตอง และนาเชื่อถือของเนื้อหา ปจจัยการนําไปใชประโยชนไดจริง ปจจัยความหลากหลาย
ของเนื้อหา ปจจัยการเพิ่มพนูความรูดานเทคโนโลยี ปจจัยการเพิ่มพนูความรูรอบตัว และปจจยัที่
เปนเรื่องราวทีท่ันตอเหตกุารณ มีอิทธิพลตอการเขาไปใชบริการมาก จะมีการใช Webboard ผาน
ระบบอินทราเน็ต THAI Sphere มากตามไปดวยเชนกนั 
 
        4.5.3  สมมติฐานที่ 3   พฤติกรรมการการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere ของ
พนักงานบรษิทัการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธกับวัฒนธรรมองคกร ของบริษัทการ
บินไทย จํากัด (มหาชน) 
 4.5.3.1  ความถี่ในการใชการส่ือสารผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere มีความสัมพันธ
กับวัฒนธรรมองคกร ของบริษัทการบินไทย จํากดั (มหาชน) 
 
ตารางที่ 4.39 แสดงผลการทดสอบความสมัพันธความถีใ่นการใชการสือ่สารผานระบบอินทราเน็ต 
                      THAI Sphere กับวัฒนธรรมองคกร ของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมองคกร Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-tailed) 

มีความภูมใิจทไีดทํางานกับองคกรมากขึ้น -0.002 0.975 
รูสึกไดรับการสนับสนุนในการเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ
มากขึ้น 

0.046 0.359 

มีความสัมพันธที่ดี และมีความกลมเกลยีวกับ หนวยงานอื่นๆ
มากขึ้น 

0.016 0.746 

มีความกระตือรือรนที่จะแกไขปญหาใหประสบความสําเร็จ
มากกวาเดิม 

0.011 0.826 

มีความสุข และสนุกกับการทํางานเพิ่มขึ้น 0.087 0.084 
แสดงความคิดเห็นไดอยางอสิระเสรี เพิ่มขึ้น 0.068 0.173 
การทํางานเปนทีมในองคกร ไดดีขึ้น 0.017 0.729 
ปญหาที่เสนอไปไดรับความรวมมือในการแกไขเปนอยางดี 0.042 0.403 
ไดรับความชวยเหลือเกื้อกูลจากเพื่อนรวมงานเปนอยางดี 0.016 0.750 
มีการพัฒนาทกัษะในการใชภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 0.002 0.963 
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นําเอาภาษาแสลงมาใชใน Webboard มากขึ้น 0.002 0.965 
มีความรูสึกวาองคกรนี้มีความทัดเทียมกับองคกรชั้นนําอื่นๆ -0.036 0.478 
ไดรับวัฒนธรรมอื่นๆจากภายนอก และสามารถเชื่อมตอสูความ
เปนวัฒนธรรมโลก 

0.002 0.969 

กอใหเกิดสังคม Cyber ที่มีแตความอบอุนจาก ไมตรีสัมพันธ 0.043 0.387 
ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร 0.037 0.467 

 
ความสัมพันธระหวาง ความถี่ในการใชการส่ือสารผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere 

กับวัฒนธรรมองคกร ของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงโดยภาพรวมไมมคีวามสัมพันธกัน 
และไมมีการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมองคกรในขอใดทีสั่มพันธกับความถี่ในการเชาใช อินทราเน็ต 
THAI Sphere 
 4.5.3.2  ระยะเวลาในการใชการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere มี
ความสัมพันธกับวัฒนธรรมองคกร ของบริษัทการบินไทย จํากดั (มหาชน) 
ตารางที่ 4.40 แสดงผลการทดสอบความสมัพันธระยะเวลาในการใชการสื่อสารผานระบบ  
                   อินทราเน็ต THAISphereกับวัฒนธรรมองคกรของบริษทัการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมองคกร Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-tailed) 

มีความภูมใิจทไีดทํางานกับองคกรมากขึ้น 0.050 0.324 
รูสึกไดรับการสนับสนุนในการเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ
มากขึ้น 

0.059 0.241 

มีความสัมพันธที่ดี และมีความกลมเกลยีวกับ หนวยงานอื่นๆ
มากขึ้น 

0.057 0.255 

มีความกระตือรือรนที่จะแกไขปญหาใหประสบความสําเร็จ
มากกวาเดิม 

0.043 0.391 

มีความสุข และสนุกกับการทํางานเพิ่มขึ้น 0.184 0.000 
แสดงความคิดเห็นไดอยางอสิระ เสรี เพิ่มขึ้น 0.108 0.030 
การทํางานเปนทีมในองคกร ไดดีขึ้น 0.024 0.636 
ปญหาที่เสนอไปไดรับความรวมมือในการแกไขเปนอยางดี 0.074 0.142 
ไดรับความชวยเหลือเกื้อกูลจากเพื่อนรวมงานเปนอยางดี 0.042 0.401 
มีการพัฒนาทกัษะในการใชภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 0.146 0.003 
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นําเอาภาษาแสลงมาใชใน Webboard มากขึ้น 0.137 0.006 
มีความรูสึกวาองคกรนี้มีความทัดเทียมกับองคกรชั้นนําอื่นๆ 0.161 0.001 
ไดรับวัฒนธรรมอื่นๆจากภายนอก และสามารถเชื่อมตอสูความ
เปนวัฒนธรรมโลก 

0.102 0.042 

กอใหเกิดสังคม Cyber ที่มีแตความอบอุนจาก ไมตรีสัมพันธ 0.114 0.023 
ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร 0.151 0.003 

 
ความสัมพันธระหวาง ระยะเวลาในการใชของพนักงาน ผานระบบอินทราเน็ต THAI 

Sphere กับวฒันธรรมองคกร ของบริษัทการบินไทย จาํกัด (มหาชน) โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ
กัน มีคา Sig. (2-tailed) 0.003 ซ่ึงนอยกวาคาระดับนยัสําคัญ 0.05 มีคา Pearson Correlation 0.151 มี
คาเปนบวก แสดงวามีความสัมพันธไปในทิศทางเดยีวกัน สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องคกรในประเด็น การมีความสุข และสนุกกับการทํางานเพิ่มขึ้น การแสดงความคดิเห็นไดอยาง
อิสระเสรีเพิ่มขึ้น การพัฒนาทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น การนําเอาภาษาแสลงมาใชใน 
Webboard มากขึ้น การรูสึกวาองคกรมีความทัดเทียมกับองคกรชั้นนําอื่นๆ การรับวฒันธรรมอื่นๆ
จากภายนอก และสามารถเชื่อมตอสูความเปนวัฒนธรรมโลก การกอใหเกดิสังคม Cyber ที่มีแต
ความอบอุนจาก ไมตรีสัมพนัธ คือ มีคา Sig. (2-tailed) 0.000, 0.030, 0.003, 0.006, 0.001, 0.042 
และ 0.023 ซ่ึงนอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 มีคา Pearson Correlation 0.184, 0.108, 0.146, 0.137, 
0.161, 0.102 และ 0.114 มีคาเปนบวก แสดงวามคีวามสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ 
พนักงานทีใ่ชระยะเวลาในการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere มาก จะมีความเหน็วา มี
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรในประเด็น การมีความสุข และสนุกกับการทํางานเพิ่มขึ้น การ
แสดงความคิดเห็นไดอยางอสิระ เสรีเพิ่มขึ้น การพัฒนาทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น การ
นําเอาภาษาแสลงมาใชใน Webboard มากขึ้น การรูสึกวาองคกรมีความทัดเทยีมกบัองคกรชั้นนาํ
อ่ืนๆ การรับวัฒนธรรมอื่นๆจากภายนอก และสามารถเชื่อมตอสูความเปนวัฒนธรรมโลก การ
กอใหเกิดสังคม Cyber ที่มีแตความอบอุนจาก ไมตรีสัมพันธ มากขึ้นตามไปดวย 
 4.5.3.3  การใชประโยชนจากการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere มี
ความสัมพันธกับวัฒนธรรมองคกร ของบริษัทการบินไทย จํากดั (มหาชน) 
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ตารางที่ 4.41 แสดงผลการทดสอบความสมัพันธการใชประโยชนจากการใชการสื่อสารผานระบบ 
                      อินทราเน็ต THAI Sphere กับวัฒนธรรมองคกร ของบริษัทการบินไทย 

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมองคกร Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-tailed) 

มีความภูมใิจทไีดทํางานกับองคกร 
มากขึ้น 

0.069 0.167 

รูสึกไดรับการสนับสนุนในการเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ
มากขึ้น 

0.195 0.000 

มีความสัมพันธที่ดี และมีความกลมเกลยีวกับ หนวยงานอื่นๆ
มากขึ้น 

0.149 0.003 

     ตารางที่ 4.41 (ตอ) 
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมองคกร Pearson 

Correlation 
Sig. 

(2-tailed) 
มีความกระตือรือรนที่จะแกไขปญหาใหประสบความสําเร็จ
มากกวาเดิม 

0.145 0.004 

มีความสุข และสนุกกับการทํางานเพิ่มขึ้น 0.148 0.003 
แสดงความคิดเห็นไดอยางอสิระ เสรี เพิ่มขึ้น 0.200 0.000 
การทํางานเปนทีมในองคกร ไดดีขึ้น 0.035 0.487 
ปญหาที่เสนอไปไดรับความรวมมือในการแกไขเปนอยางดี 0.178 0.000 
ไดรับความชวยเหลือเกื้อกูลจากเพื่อนรวมงานเปนอยางดี 0.122 0.015 
มีการพัฒนาทกัษะในการใชภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 0.170 0.001 
นําเอาภาษาแสลงมาใชใน Webboard มากขึ้น 0.155 0.002 
มีความรูสึกวาองคกรนี้มีความทัดเทียมกับองคกรชั้นนําอื่นๆ 0.133 0.008 
ไดรับวัฒนธรรมอื่นๆจากภายนอก และสามารถเชื่อมตอสูความ
เปนวัฒนธรรมโลก 

0.157 0.002 

กอใหเกิดสังคม Cyber ที่มีแตความอบอุนจาก ไมตรีสัมพันธ 0.160 0.001 
ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร 0.224 0.000 
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จากความสัมพนัธระหวางการใชประโยชนจากการใชการสื่อสารผานระบบอินทราเนต็ 
THAI Sphere กับวัฒนธรรมองคกร ของบริษัทการบินไทย จํากดั (มหาชน) โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธกัน มีคา Sig. (2-tailed) 0.003 ซ่ึงนอยกวาคาระดับนยัสําคัญ 0.05 มีคา Pearson 
Correlation 0.151 มีคาเปนบวก แสดงวามีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน โดยสัมพันธกับการ
เปลี่ยนแปลงวฒันธรรมองคกรในประเด็น การรูสึกไดรับการสนับสนุนในการเรียนรูเกีย่วกับ
เทคโนโลยีใหมๆมากขึ้น การมีความสัมพันธที่ดี และมคีวามกลมเกลยีวกับ หนวยงานอื่นๆมากขึน้ 
การมีความกระตือรือรนที่จะแกไขปญหาใหประสบความสําเร็จมากกวาเดิม การมคีวามสุข และ
สนุกกับการทาํงานเพิ่มขึ้น การแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระเสรีเพิ่มขึ้น ปญหาทีเ่สนอไปไดรับ
ความรวมมือในการแกไขเปนอยางดี ไดรับความชวยเหลือเกื้อกูลจากเพื่อนรวมงานเปนอยางดี การ
พัฒนาทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพิ่มขึน้ การนําเอาภาษาแสลงมาใชใน Webboard มากขึ้น การ
รูสึกวาองคกรมีความทัดเทยีมกับองคกรชั้นนําอ่ืนๆ การรับวัฒนธรรมอื่นๆจากภายนอก และ
สามารถเชื่อมตอสูความเปนวัฒนธรรมโลก การกอใหเกิดสังคม Cyber ที่มีแตความอบอุนจาก 
ไมตรีสัมพันธ คือ มีคา Sig. (2-tailed) 0.000, 0.003, 0.004, 0.003, 0.000, 0.000, 0.015, 0.001, 
0.002, 0.008, 0.002 และ 0.001 ซ่ึงนอยกวาคาระดับนยัสําคัญ 0.05 มีคา Pearson Correlation 0.195, 
0.149, 0.145, 0.148, 0.200, 0.178, 0.122, 0.170, 0.155, 0.133, 0.157 และ 0.160 มีคาเปนบวก 
แสดงวามีความสัมพันธไปในทิศทางเดยีวกัน กลาวคือ พนักงานที่ใชประโยชนจากการใชการ
ส่ือสารผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere มาก จะมคีวามเหน็วา มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องคกรในประเด็น การรูสึกไดรับการสนบัสนุนในการเรียนรูเกีย่วกับเทคโนโลยีใหมๆมากขึ้น การ
มีความสัมพันธที่ดี และมีความกลมเกลยีวกับ หนวยงานอื่นๆมากขึ้น การมีความกระตือรือรนที่จะ
แกไขปญหาใหประสบความสําเร็จมากกวาเดิม การมีความสุข และสนุกกับการทํางานเพิ่มขึ้น การ
แสดงความคิดเห็นไดอยางอสิระ เสรีเพิ่มขึ้น ปญหาที่เสนอไปไดรับความรวมมือในการแกไขเปน
อยางดี ไดรับความชวยเหลือเกื้อกูลจากเพื่อนรวมงานเปนอยางด ี การพัฒนาทักษะในการใช
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น การนาํเอาภาษาแสลงมาใชใน Webboard มากขึน้ การรูสึกวาองคกรมีความ
ทัดเทียมกับองคกรชั้นนําอ่ืนๆ การรับวัฒนธรรมอื่นๆจากภายนอก และสามารถเชื่อมตอสูความเปน
วัฒนธรรมโลก การกอใหเกิดสังคม Cyber ที่มีแตความอบอุนจาก ไมตรีสัมพันธ  มากขึ้นตามไป
ดวย 
 4.5.3.4  ปริมาณการเขารวมกิจกรรมผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere มีความสัมพันธ
กับวัฒนธรรมองคกร ของบริษัทการบินไทย จํากดั (มหาชน 
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ตารางที่ 4.42 แสดงผลการทดสอบความสมัพันธของปรมิาณการเขารวมกิจกรรมผานระบบ 
                      อินทราเน็ต THAI Sphere กับวัฒนธรรมองคกร ของบริษัทการบินไทย  

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมองคกร Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-tailed) 

มีความภูมใิจทไีดทํางานกับองคกร 
มากขึ้น 

0.054 0.286 

รูสึกไดรับการสนับสนุนในการเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ
มากขึ้น 

0.109 0.029 

มีความสัมพันธที่ดี และมีความกลมเกลยีวกับ หนวยงานอื่นๆ
มากขึ้น 

0.084 0.095 

มีความกระตือรือรนที่จะแกไขปญหาใหประสบความสําเร็จ 
มากกวาเดิม 

0.016 0.757 

 
 
 
    ตารางที่  4.42  (ตอ)              

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมองคกร Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-tailed) 

มีความสุข และสนุกกับการทํางานเพิ่มขึ้น 0.101 0.043 
แสดงความคิดเห็นไดอยางอสิระ เสรี เพิ่มขึ้น 0.172 0.001 
การทํางานเปนทีมในองคกร ไดดีขึ้น -0.033 0.506 
ปญหาที่เสนอไปไดรับความรวมมือในการแกไขเปนอยางดี 0.177 0.000 
ไดรับความชวยเหลือเกื้อกูลจากเพื่อนรวมงานเปนอยางดี 0.079 0.116 
มีการพัฒนาทกัษะในการใชภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 0.100 0.046 
นําเอาภาษาแสลงมาใชใน Webboard มากขึ้น 0.090 0.073 
มีความรูสึกวาองคกรนี้มีความทัดเทียมกับองคกรชั้นนําอื่นๆ 0.163 0.001 
ไดรับวัฒนธรรมอื่นๆจากภายนอก และสามารถเชื่อมตอสูความ
เปนวัฒนธรรมโลก 

0.159 0.001 

กอใหเกิดสังคม Cyber ที่มีแตความอบอุนจาก ไมตรีสัมพันธ 0.070 0.161 
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ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร 0.145 0.004 

 
ความสัมพันธระหวางปริมาณการเขารวมกิจกรรมผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere 

กับวัฒนธรรมองคกร ของบริษัทการบินไทย จํากดั (มหาชน) โดยภาพรวมมีความสัมพันธกัน มคีา 
Sig. (2-tailed) 0.004 ซ่ึงนอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 มีคา Pearson Correlation 0.145 มีคาเปน
บวก แสดงวามีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน โดยสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม
องคกรในประเด็น การรูสึกไดรับการสนบัสนุนในการเรียนรูเกีย่วกับเทคโนโลยีใหมๆมากขึ้น การ
มีความสุข และสนุกกับการทํางานเพิ่มขึ้น การแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ เสรีเพิ่มขึ้น ปญหาที่
เสนอไปไดรับความรวมมือในการแกไขเปนอยางด ี การพัฒนาทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพิ่มขึน้ 
การรูสึกวาองคกรมีความทดัเทียมกับองคกรชั้นนําอ่ืนๆ การรับวัฒนธรรมอื่นๆจากภายนอก และ
สามารถเชื่อมตอสูความเปนวัฒนธรรมโลก คือ มีคา Sig. (2-tailed) 0.029, 0.043, 0.001, 0.000, 
0.046, 0.001 และ 0.001 ซ่ึงนอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 มีคา Pearson Correlation 0.109, 0.101, 
0.172, 0.177, 0.100, 0.163, และ 0.159 มีคาเปนบวก แสดงวามีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกนั 
กลาวคือ พนักงานที่มีการเขารวมกิจกรรมผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere มาก จะมีความเห็น
วา มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรในประเด็น การรูสึกไดรับการสนับสนุนในการเรียนรู
เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆมากขึ้น การมีความสุข และสนุกกับการทํางานเพิ่มขึ้น การแสดงความ
คิดเห็นไดอยางอิสระ เสรีเพิ่มขึ้น ปญหาที่เสนอไปไดรับความรวมมือในการแกไขเปนอยางดี การ
พัฒนาทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพิ่มขึน้ การรูสึกวาองคกรมีความทัดเทียมกับองคกรชั้นนําอ่ืนๆ 
การรับวัฒนธรรมอื่นๆจากภายนอก และสามารถเชื่อมตอสูความเปนวฒันธรรมโลก มากขึ้นตามไป
ดวย 
 4.5.3.5  ปริมาณการเปดรับขาวสารผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere มีความสัมพันธ
กับวัฒนธรรมองคกร ของบริษัทการบินไทย จํากดั (มหาชน) 
      
     ตารางที่ 4.43 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธของปริมาณการเปดรับขาวสารผานระบบ   
                           อินทราเน็ต THAI Sphere กับวัฒนธรรมองคกร ของบริษัทการบินไทย  

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมองคกร Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-tailed) 

มีความภูมใิจทไีดทํางานกับองคกรมากขึ้น 0.065 0.196 
รูสึกไดรับการสนับสนุนในการเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ
มากขึ้น 

0.179 0.000 
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มีความสัมพันธที่ดี และมีความกลมเกลยีวกับ หนวยงานอื่นๆ
มากขึ้น 

0.138 0.006 

มีความกระตือรือรนที่จะแกไขปญหาใหประสบความสําเร็จ
มากกวาเดิม 

0.134 0.008 

มีความสุข และสนุกกับการทํางานเพิ่มขึ้น 0.068 0.178 
แสดงความคิดเห็นไดอยางอสิระ เสรี เพิ่มขึ้น 0.154 0.002 
การทํางานเปนทีมในองคกร ไดดีขึ้น 0.024 0.626 
ปญหาที่เสนอไปไดรับความรวมมือในการแกไขเปนอยางดี 0.104 0.037 
ไดรับความชวยเหลือเกื้อกูลจากเพื่อนรวมงานเปนอยางดี 0.085 0.091 
มีการพัฒนาทกัษะในการใชภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 0.177 0.000 
นําเอาภาษาแสลงมาใชใน Webboard มากขึ้น 0.078 0.119 
มีความรูสึกวาองคกรนี้มีความทัดเทียมกับองคกรชั้นนําอื่นๆ 0.134 0.007 
ไดรับวัฒนธรรมอื่นๆจากภายนอก และสามารถเชื่อมตอสูความ
เปนวัฒนธรรมโลก 

0.174 0.000 

กอใหเกิดสังคม Cyber ที่มีแตความอบอุนจาก ไมตรีสัมพันธ 0.098 0.051 
ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร 0.177 0.000 

 
ความสัมพันธระหวางปริมาณการเปดรับขาวสารผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere 

กับวัฒนธรรมองคกร ของบริษัทการบินไทย จํากดั (มหาชน) โดยภาพรวมมีความสัมพันธกัน มคีา 
Sig. (2-tailed) 0.000 ซ่ึงนอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 มีคา Pearson Correlation 0.177 มีคาเปน
บวก แสดงวามีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน โดยสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม
องคกรในประเด็น การรูสึกไดรับการสนบัสนุนในการเรียนรูเกีย่วกับเทคโนโลยีใหมๆมากขึ้น การ
มีความสัมพันธที่ดี และมีความกลมเกลยีวกับ หนวยงานอื่นๆมากขึ้น การมีความกระตือรือรนที่จะ
แกไขปญหาใหประสบความสําเร็จมากกวาเดิม การแสดงความคิดเห็นไดอยางอสิระ เสรีเพิ่มขึ้น 
ปญหาที่เสนอไปไดรับความรวมมือในการแกไขเปนอยางดี การพัฒนาทักษะในการใชภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น การรูสึกวาองคกรมคีวามทัดเทยีมกับองคกรชั้นนําอ่ืนๆ การรบัวัฒนธรรมอื่นๆจากภายนอก 
และสามารถเชื่อมตอสูความเปนวัฒนธรรมโลก คือ มีคา Sig. (2-tailed) 0.000, 0.006, 0.008, 0.002, 
0.037, 0.000, 0.007 และ 0.000 ซ่ึงนอยกวาคาระดับนยัสําคัญ 0.05 มีคา Pearson Correlation 0.179, 
0.138, 0.134, 0.154, 0.104, 0.177, 0.134 และ 0.174 มีคาเปนบวก แสดงวามีความสัมพันธไปใน
ทิศทางเดียวกนั กลาวคือ พนักงานทีก่ารเปดรับขาวสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere มาก จะ
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มีความเหน็วา มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรในประเด็น การรูสึกไดรับการสนับสนุนในการ
เรียนรูเกีย่วกับเทคโนโลยีใหมๆมากขึ้น การมีความสัมพันธที่ดี และมีความกลมเกลยีวกับ 
หนวยงานอืน่ๆมากขึ้น การมีความกระตือรือรนที่จะแกไขปญหาใหประสบความสําเร็จมากกวาเดิม 
การแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ เสรีเพิ่มขึ้น ปญหาที่เสนอไปไดรับความรวมมอืในการแกไข
เปนอยางดี การพัฒนาทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพิม่ขึ้น การรูสึกวาองคกรมีความทัดเทยีมกบั
องคกรชั้นนําอื่นๆ การรับวฒันธรรมอื่นๆจากภายนอก และสามารถเชื่อมตอสูความเปนวัฒนธรรม
โลก มากขึ้นตามไปดวย 

4.5.3.6 การใช Webboard ผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere มีความสัมพันธ กับ     
วัฒนธรรมองคกร ของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 
     ตารางที่ 4.44  แสดงผลการทดสอบความสัมพันธของการใช Webboard ผานระบบอินทราเน็ต 
                           THAI Sphere กับวัฒนธรรมองคกร ของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมองคกร Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-tailed) 

มีความภูมใิจทไีดทํางานกับองคกรมากขึ้น 0.072 0.150 
รูสึกไดรับการสนับสนุนในการเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ
มากขึ้น 

0.232 0.000 

มีความสัมพันธที่ดี และมีความกลมเกลยีวกับ หนวยงานอื่นๆ
มากขึ้น 

0.104 0.037 

     ตารางที่ 4.44  (ตอ) 
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมองคกร Pearson 

Correlation 
Sig. 

(2-tailed) 
มีความกระตือรือรนที่จะแกไขปญหาใหประสบความสําเร็จ
มากกวาเดิม 

0.068 0.177 

มีความสุข และสนุกกับการทํางานเพิ่มขึ้น 0.154 0.002 
แสดงความคิดเห็นไดอยางอสิระ เสรี เพิ่มขึ้น 0.206 0.000 
การทํางานเปนทีมในองคกร ไดดีขึ้น 0.032 0.518 
ปญหาที่เสนอไปไดรับความรวมมือในการแกไขเปนอยางดี 0.208 0.000 
ไดรับความชวยเหลือเกื้อกูลจากเพื่อนรวมงานเปนอยางดี 0.133 0.008 
มีการพัฒนาทกัษะในการใชภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 0.180 0.000 
นําเอาภาษาแสลงมาใชใน Webboard มากขึ้น 0.169 0.001 
มีความรูสึกวาองคกรนี้มีความทัดเทียมกับองคกรชั้นนําอื่นๆ 0.156 0.002 
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ไดรับวัฒนธรรมอื่นๆจากภายนอก และสามารถเชื่อมตอสูความ
เปนวัฒนธรรมโลก 

0.193 0.000 

กอใหเกิดสังคม Cyber ที่มีแตความอบอุนจาก ไมตรีสัมพันธ 0.156 0.002 
ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร 0.231 0.000 

 
ความสัมพันธระหวางการเขาใช Webboard ผานระบบอนิทราเน็ต THAI Sphere กับ

วัฒนธรรมองคกร ของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมจะมีความสมัพันธกัน และมี
คา Sig. (2-tailed) 0.000 ซ่ึงนอยกวาคาระดับนัยสําคัญที ่0.05 และมีคา Pearson Correlation 0.231 มี
คาเปนบวก ซ่ึงแสดงวามีความสัมพันธไปในทิศทางเดยีวกัน โดยสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมองคกรในประเดน็ การรูสึกไดรับการสนับสนุนในการเรียนรูเกีย่วกับเทคโนโลยีใหมๆ
มากขึ้น การมคีวามสัมพันธที่ดี และมีความกลมเกลียวกับ หนวยงานอื่นๆมากขึ้น การมีความสุข 
และสนุกกับการทํางานเพิ่มขึ้น การแสดงความคิดเหน็ไดอยางอิสระ เสรีเพิ่มขึ้น ปญหาที่เสนอไป
ไดรับความรวมมือในการแกไขเปนอยางด ี การไดรับความชวยเหลือเกื้อกูลจากเพื่อนรวมงานเปน
อยางดี การพฒันาทักษะในการใชภาษาองักฤษเพิ่มขึ้น นําเอาภาษาแสลงมาใชใน Webboard มาก
ขึ้น การรูสึกวาองคกรมีความทัดเทียมกับองคกรชั้นนําอื่นๆ การรับวัฒนธรรมอื่นๆจากภายนอก 
สามารถเชื่อมตอสูความเปนวัฒนธรรมโลก และการกอใหเกิดสังคม Cyber ที่มีแตความอบอุนจาก 
ไมตรีสัมพันธ คือ มีคา Sig. (2-tailed) 0.000, 0.037, 0.002, 0.000, 0.000, 0.008, 0.000, 0.001, 
0.002, 0.000 และ 0.002 ซ่ึงนอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 มีคา Pearson Correlation 0.232, 0.104, 
0.154, 0.206, 0.208, 0.133, 0.180, 0.169, 0.156, 0.193 และ 0.156 มีคาเปนบวก แสดงวามี
ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน  

กลาวคือ พนกังานที่มีการใช Webboard มาก จะมีความเหน็วา การรูสึกไดรับการ
สนับสนุนในการเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆมากขึ้น การมีความสัมพันธที่ดี และมีความกลม
เกลียวกับ หนวยงานอื่นๆมากขึ้น การมีความสุข และสนุกกับการทํางานเพิ่มขึน้ การแสดงความ
คิดเห็นไดอยางอิสระ เสรีเพิ่มขึ้น ปญหาที่เสนอไปไดรับความรวมมือในการแกไขเปนอยางดี การ
ไดรับความชวยเหลือเกื้อกูลจากเพื่อนรวมงานเปนอยางดี การพัฒนาทักษะในการใชภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น นําเอาภาษาแสลงมาใชใน Webboard มากขึ้น การรูสึกวาองคกรมีความทัดเทียมกับองคกร
ช้ันนําอ่ืนๆ การรับวัฒนธรรมอื่นๆจากภายนอก สามารถเชื่อมตอสูความเปนวัฒนธรรมโลก และ
การกอใหเกิดสังคม Cyber ที่มีแตความอบอุนจาก ไมตรีสัมพันธ มากขึ้นตามไปดวย 

จากการวิจัยในเรื่อง  พฤติกรรมของพนักงานตอการใชระบบอินทราเน็ตเพื่อการสื่อสาร
ภายในองคกร : ศึกษากรณ ี THAI Sphere ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในจํานวน
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แบบสอบถามทั้งหมด 399 แบบสอบถาม มีจํานวน 168 แบบสอบถามที่ไดใหความคิดเห็นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการใชอินทราเน็ต THAI Sphere ทั้งผูที่คิดวา อินทราเน็ต THAI Sphere มีความจําเปนตอ
การสื่อสารภายในองคกร และผูคิดวาไมไมมีความจําเปนตอองคกร รวมทั้ง ผูที่มีความเหน็วา 
อินทราเน็ต THAI Sphere มีการใชงานอยางคุมคากบัองคกร และผูที่มีความเหน็วายังไมคุมคา 
สามารถสรุปเปนกลุมของความเหน็ โดยเรียงลําดับตามกลุมที่ใหความเหน็เพิ่มเติมจากมากไปหา
นอย ไดดังนี ้

พนักงานทีเ่หน็วา THAI Sphere มีความจําเปนตอการสื่อสารภายในองคกร มีจํานวน 
97.5 % ของผูใหความเห็น อันเนื่องมาจากเหตุผลดังตอไปนี ้

(1) ความสะดวก รวดเร็วในการติดตอส่ือสารกับหนวยงานอื่น 
(2) ความสะดวก รวดเร็วในการคนหาขอมูลขาวสาร 
(3) เพิ่มความรูดานขอมูลขาวสาร และเทคโนโลยี 
(4) ตดิตอส่ือสาร  และแลกเปลีย่นขอมูลขาวสาร 
(5) ประหยดัคาใชจาย และทรัพยากร 
(6) ทราบขอมูลดานตางๆของบริษัท 
(7) เปนองคกรระดับชาต ิ
(8) สามารถแสดงความคิดเหน็ได 
พนักงานทีเ่หน็วา THAI Sphere ไมมีความจําเปนตอการสื่อสารภายในองคกร มีจํานวน 

2.5 % ของผูใหความเห็น อันเนื่องมาจากเหตุผลดังตอไปนี้ 
(1) มีการจํากัด ระดับการใชงานตามระดับพนกังาน 
(2) เครื่องคอมพิวเตอรมีนอย ไมสามารถใหบริการไดทั่วถึง 
(3) ขอมูลขาวสารไมคอยชัดเจน 
(4) ไมคอยมีโอกาสไดใช 
พนักงานทีเ่หน็วา THAI Sphere มีการใชงานอยางคุมคาแลว มีจํานวน 53.4 % ของผูให

ความเหน็ เนื่องจากเหตุผลดังนี้ 
(1) ไดรับขอมูลขาวสารที่ตองการ 
(2) ประหยดัคาใชจาย 
(3) ทาํใหพนักงานทราบขาวสารของบริษัท 
(4) ประหยดัเวลา  
(5) มีผูใชจํานวนมาก 
(6) ขอรองเรียนไดรับการแกไขเร็วกวาเดิม 
(7) สะดวกในการออกบัตรโดยสารพนักงาน 
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(8) เปนการลงทุนเพื่อพัฒนาทรพัยากรมนษุย 
พนักงานทีเ่หน็วา THAI Sphere มีการใชงานยังไมคุมคา มีจํานวน 46.6 % ของผูให

ความเหน็ เนื่องจากเหตุผลดังนี้ 
(1) พนักงานบางกลุมไมมีโอกาสไดใช 
(2) อุปกรณยังไมเพียงพอสําหรบัพนักงาน 
(3) ไมมเีวลาใชบริการ 
(4) พนักงานเขาไปใชในกิจกรรมอื่นๆที่ไมเกี่ยวกับงาน 
(5) พนักงานบางกลุมไมเห็นความสําคัญของการใช 
(6) สามารถพัฒนาไปใชประโยชนดานอื่นไดอีก 
(7) ขอมูลขาวสารที่ได บางครั้งไมตรงกับความเปนจริง 
(8) ไมไดรับความคิดเห็นที่ตรงกบัเรื่องที่ขอความคิดเห็น 
(9) ขอมูลขาวสารไมทันตอเหตกุารณ 
(10)  ไมสามารถแสดงความคิดเห็นไดเต็มที่ เพราะมีการแสดงขอมูลสวนตัว 
(11)  ขอมูลของบริษัทบางอยางยงัไมไดนํามาแสดง 
(12)  ยังมีการใชเอกสารอยูมาก 
(13)  จํากัด Website ในการเขาชม 
(14)  ไมสามารถเขาไปดูไดตลอดเวลาที่ตองการ 
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ขอเสนอแนะอื่นๆเพิ่มเติมของพนักงานทีไ่ดจากแบบสอบถาม 
(1) เครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอ และประสิทธิภาพของเครื่องยังไมสามารถใชงาน

ไดเต็มที ่
(2) ขอมูลไมคอยทันตอเหตกุารณ(Update) เทาที่ควร 
(3) ควรมีการกําหนดการสิทธิ์ในการเขาใชบรกิาร ใหเหมาะสมกับพนักงานแตละคน 
(4) ควรเพิ่มหวัขออ่ืนๆที่นาสนใจ เชนขอมูลบริษัท และขอมลูแตละหนวยงาน 
(5) ควรปกปดขอมูลสวนตัวของผูที่แสดงความคิดเห็น 
(6) ตัวหนังสือเล็ก อานยาก 
(7) ควรเพิ่มความเร็วในการ Download ขอมูล 
(8) ควรที่สามารถเปดใชระบบไดจากที่อ่ืนๆ 
(9) จํากัดการสง File ทาง E-mail เพราะมักจะเต็ม และสงไมได 
(10)   หัวขอตางๆดยูาก 
(11)   ควรสามารถ Post รูปภาพใน Webboard ได 
(12)   เพิ่มการสราง Link ใน Webboard 
(13)   ควรสมีการสงเสริมจิตสํานึกในการใช ใหเกดิประโยชนสูงสุดแกองคกร 
(14)   หนาเว็บหลักที่เปนภาษาอังกฤษ ควรมภีาษาไทยบอกวาจะ Link ไปหัวขอตางๆ   

อยางไร 
(15)   ควรพัฒนาใหใชงานเพื่อประโยชนในการสื่อสารภายในองคกรใหมากขึ้น 
(16)   พนกังานบางคนขอ Password สวนตวัแตหัวหนาไมอนมุัติ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา 

 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
 ในงานวิจยัเร่ือง  พฤติกรรมของพนักงานตอการใชระบบอินทราเน็ตเพื่อการสื่อสารใน
องคกร : กรณศีึกษา THAI Sphere ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยวิธีการสํารวจ (Survey) ดวยแบบสอบถาม (Questionnaires) จากกลุม
ตัวอยางพนักงานของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงานที่สํานักงานใหญ (วิภาวดี) 
และสนามบินดอนเมือง รวมทั้งหมด 399 คน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้
        5.1.1  สถานภาพของพนักงานบริษัทการบินไทย ทีแ่ตกตางกนัทําใหพฤติกรรมการสื่อสารผาน
ระบบอินทราเน็ต THAI Sphere ของพนักงานบางพฤติกรรมแตกตางกนั 
                  5.1.1.1  เพศชายและเพศหญิง มคีวามถี่ในการใชการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI 
Sphere แตกตางกัน โดยมกีารใชประโยชนแตกตางกนั และมีปริมาณการเขารวมกิจกรรมผานระบบ
อินทราเน็ตไมเทากัน 
                  5.1.1.2 กลุมชวงอายุตางๆ มีความถี่ในการใชการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI 
Sphere แตกตางกัน โดยมกีารใชประโยชนของพนักงานบริษัทการบนิไทย แตกตางกัน มีปริมาณ
การเขารวมกิจกรรมผานระบบอินทราเน็ต และมีการใช Webboard ผานระบบอินทราเน็ต THAI 
Sphere ไมเทากัน 
                  5.1.1.3  กลุมพนกังานที่มรีะดบัการศึกษาตางๆกัน มีความถี่ และระยะเวลาในการใชการ
ส่ือสารผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere แตกตางกนั รวมทั้งมีปริมาณการเขารวมกิจกรรมผาน
ระบบอินทราเน็ตไมเทากนั  
                  5.1.1.4 พนักงานที่มีชวงอายกุารทํางานตางกนั มีความถี่ในการใชการสือ่สารผานระบบ
อินทราเน็ต THAI Sphere แตกตางกัน โดยมีการใชประโยชนแตกตางกัน และมีปริมาณการเขารวม
กิจกรรมผานระบบอินทราเนต็ไมเทากัน  
                  5.1.1.5 พนักงานที่มีความชํานาญในการใชคอมพิวเตอร มีความถี่ในการใชการสื่อสาร
ผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere แตกตางกัน โดยมีการใชประโยชนแตกตางกนั มีปริมาณการ
เขารวมกิจกรรมผานระบบอินทราเน็ตไมเทากัน รวมทั้งมีปริมาณการเปดรับขาว 
                  5.1.1.6  พนกังานที่ปฏิบัติงาน ณ. สํานกังานใหญ และสนามบินดอนเมอืง  มีความถี่ใน
การใชการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ตTHAI Sphereแตกตางกันโดยมีการใชประโยชนแตกตางกนั 
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มีปริมาณการเขารวมกิจกรรมผานระบบอินทราเน็ตไมเทากัน รวมทั้งมีการใช Webboard ผานระบบ
อินทราเน็ต THAI Sphere แตกตางกัน 

พฤติกรรมที่มคีวามแตกตางกันในทกุสถานภาพทีแ่ตกตางกัน จะมีความถี่ในการใชการ
ส่ือสารผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere และปริมาณการเขารวมกิจกรรมผานระบบอินทราเนต็ 
THAI Sphere แตกตางกนั 
        5.1.2  ปจจัยดานเทคโนโลยี และเนื้อหา ที่แตกตางกันของอินทราเน็ต THAI Sphere บางปจจัย
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere ของพนักงาน
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) แตกตางกัน 
 ปจจัยดานเทคโนโลยี บางปจจัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการการสื่อสารผานระบบ
อินทราเน็ต THAI Sphere ของพนักงานบริษัทการบินไทย จํากดั (มหาชน) แตกตางกัน 

 5.1.2.1  พนกังานที่เหน็วา ปจจัยเร่ือง ความสวยงาม และสีสัน กับ ปจจัยเร่ือง ความ
มั่นใจในระบบของ Software และ Network มีอิทธิพลตอการเขาไปใชบริการมาก จะมีความถี่ใน
การเขาไปใชบริการมากตามไปดวย  

 5.1.2.2  พนักงานที่เห็นวา ปจจัยเร่ือง ความสะดวกของระบบออกบัตรโดยสารพนักงาน 
มีอิทธิพลตอการเขาไปใชบริการมาก จะมีระยะเวลาในการเขาไปใชบริการมากตามไปดวย  

 5.1.2.3  พนักงานที่เห็นวา ปจจัยเร่ือง ปจจัยความสะดวกในการคนหาขอมูล ปจจัยดาน
ความรวดเรว็ในการแสดงผล และปจจยัเร่ืองลดคาใชจาย ดานงานเอกสารขององคกร มีอิทธิพลตอ
การเขาไปใชบริการมาก จะมีการใชประโยชนจากการสือ่สารผานระบบ อินทราเน็ต THAI Sphere 
มากตามไปดวย  

 5.1.2.4  พนักงานที่เห็นวา ปจจัยความสะดวกในการคนหาขอมูล ปจจยัความรวดเร็วใน
การแสดงผล และปจจัยเร่ืองลดคาใชจาย ดานงานเอกสารขององคกร มีอิทธิพลตอการเขาไปใช
บริการมาก จะมีปริมาณการเขารวมกิจกรรมผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere มากตามไปดวย  
                  5.1.2.5 พนักงานที่เห็นวา ปจจัยความสะดวกในการคนหาขอมูล ปจจัยความสวยงาม 
และสีสัน ปจจัยขั้นตอนของการใชงานเขาใจไดงาย ปจจัยความสะดวกของระบบออกบัตรโดยสาร
พนักงาน และปจจัยเร่ืองลดคาใชจาย ดานงานเอกสารขององคกร มีอิทธิพลตอการเขาไปใชบริการ
มาก จะเห็นไดวาพนักงานเหลานี้ มีปริมาณการเปดรับขาวสารผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere 
มากตามไปดวย  

5.1.2.6  พนักงานที่เห็นวา ปจจัยความสะดวกในการคนหาขอมูล ปจจยัความรวดเร็วใน
การแสดงผล ปจจัยขั้นตอนของการใชงานเขาใจงาย ปจจัยความสะดวกของระบบออกบัตรโดยสาร
พนักงาน ปจจัยเร่ืองลดคาใชจาย ในดานงานเอกสารขององคกร ปจจัยการมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเหน็ทีเ่ปน Interactive และ ความพรอมของอุปกรณ Computer ที่รองรับการใชงาน ซ่ึงมี
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อิทธิพลตอการเขาไปใชบริการมาก จะมกีารใช Webboard ผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere 
มากตามไปดวย 
 ปจจัยเก่ียวกับดานเนื้อหา บางปจจัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสื่อสารผานระบบ
อินทราเน็ต THAI Sphere ของพนักงานบริษัทการบินไทย จํากดั (มหาชน) แตกตางกัน 

 5.1.2.7  พนักงานที่เห็นวา ปจจัยความถูกตอง และนาเชือ่ถือของเนื้อหา และ ปจจัยการ
สรางความสัมพันธที่ดีในองคกร มีอิทธิพลตอการเขาไปใชบริการมาก จะมีความถี่ในการใชการ
ส่ือสารผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere มากตามไปดวย  

 5.1.2.8  พนกังานที่เห็นวา ปจจัยความสมบูรณของ  เนือ้หา และปจจยัความถูกตอง ที่มี
ความสัมพันธกับความถี่ในการใชการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere มีอิทธิพลตอการ
เขาไปใชบริการมาก จะมีระยะเวลาในการใชการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere มาก
ตามไปดวย  

  5.1.2.9  พนักงานที่เหน็วา ปจจัยการนําไปใชประโยชนไดจริง ปจจยัการเพิ่มพูนความรู
ดานเทคโนโลยี และปจจัยการเพิ่มพูนความรูรอบตัว มีอิทธิพลตอการเขาไปใชบริการมาก จะมีการ
ใชประโยชนจากการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere มากตามไปดวย  
                   5.1.2.10  พนกังานที่เห็นวา ปจจัยการนําไปใชประโยชนไดจริงปจจัยความหลากหลาย
ของเนื้อหา ปจจัยการเพิ่มพนูความรูดานเทคโนโลยี ปจจัยการเพิ่มพนูความรูรอบตัว และปจจยัที่
เปนเรื่องราวทีท่ันตอเหตกุารณ มีอิทธิพลตอการเขาไปใชบริการมาก จะมีปริมาณการเขารวม
กิจกรรมผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere มากตามไปดวย  
                   5.1.2.11  พนักงานที่เห็นวา ปจจัยการนําไปใชประโยชนไดจริง ปจจยัความหลากหลาย
ของเนื้อหา ปจจัยการเพิ่มพนูความรูดานเทคโนโลยี ปจจัยการเพิ่มพนูความรูรอบตัว และปจจยัที่
เปนเรื่องราวทีท่ันตอเหตกุารณ มีอิทธิพลตอการเขาไปใชบริการมาก จะมีปริมาณการเขารวม
กิจกรรมผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere มากตามไปดวย  
                  5.1.2.12  พนักงานที่เห็นวา ปจจัยความถูกตอง และนาเชื่อถือของเนื้อหา ปจจัยการ
นําไปใชประโยชนไดจริง ปจจัยความหลากหลายของเนื้อหา ปจจัยการเพิ่มพูนความรูดาน
เทคโนโลยี ปจจัยการเพิ่มพนูความรูรอบตัว และปจจยัที่เปนเรื่องราวที่ทันตอเหตกุารณ มีอิทธิพล
ตอการเขาไปใชบริการมาก จะมีการใช Webboard ผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere มากตามไป
ดวย 
        5.1.3  ความสัมพันธของวัฒนธรรมองคกร กับพฤติกรรมการสื่อสาร  ผานระบบอินทราเนต็ 
THAI Sphere ของพนักงาน มีพฤติกรรมการสื่อสารบางอยางที่มีความสัมพันธกับวฒันธรรมองคกร 
ของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 
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                  5.1.3.1  ความถี่ในการใชการสือ่สารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere กับวัฒนธรรม
องคกร ของบริษัทการบินไทย จํากดั (มหาชน)โดยภาพรวมแลว ไมมคีวามสัมพันธกัน และไมมีการ 
เปลี่ยนแปลงวฒันธรรมองคกรในขอใดทีสั่มพันธกับความถี่ในการเชาใช THAI Sphere 

5.1.3.2  พนักงานที่ใชระยะเวลาในการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere มาก 
จะมีความเห็นวา มีการเปลีย่นแปลงวัฒนธรรมองคกรในประเดน็ การมีความสุข และสนุกกับการ
ทํางานเพิ่มขึ้น การแสดงความคิดเหน็ไดอยางอิสระ เสรีเพิ่มขึ้น การพัฒนาทักษะในการใช
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น การนาํเอาภาษาแสลงมาใชใน Webboard มากขึ้น การรูสึกวาองคกรมีความ
ทัดเทียมไดกับองคกรชั้นนําอื่นๆ การรับเอาวัฒนธรรมอื่นๆจากภายนอก และสามารถเชื่อมตอสู
ความเปนวัฒนธรรมโลก การกอใหเกิดสงัคม Cyber ที่มีแตความอบอุนจาก ไมตรสัีมพันธ มากขึ้น  

5.1.3.3  พนักงานที่ไดใชประโยชนจากการสื่อสารผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere 
มาก จะมีความเห็นวา มีการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมองคกรในประเด็น การรูสึกไดรับการสนับสนุน
ในการเรยีนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆมากขึ้น การมีความสัมพันธที่ดี และมีความกลมเกลียวกับ 
หนวยงานอืน่ๆมากขึ้น การมีความกระตือรือรนที่จะแกไขปญหาใหประสบความสําเร็จมากกวาเดิม 
การมีความสุขและสนุกกับการทํางานเพิ่มขึ้น สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอสิระ เสรีเพิ่มขึ้น 
ปญหาที่เสนอไปไดรับความรวมมือในการแกไขเปนอยางดี ไดรับความชวยเหลือเกือ้กูลจากเพื่อน
รวมงานเปนอยางดี การพฒันาทักษะในการใชภาษาองักฤษเพิ่มขึ้น การนําเอาภาษาแสลงมาใชใน 
Webboard มากขึ้น การรูสึกวาองคกรมีความทัดเทียมกับองคกรชั้นนําอื่นๆ การรับวัฒนธรรมอื่นๆ
จากภายนอก และสามารถเชื่อมตอสูความเปนวัฒนธรรมโลก การกอใหเกดิสังคม Cyber ที่มีแต
ความอบอุนจาก ไมตรีสัมพนัธ  มากขึ้น  

5.1.3.4  พนักงานที่มีการเขารวมกิจกรรมผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere มาก จะมี
ความเหน็วา มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรในประเด็น การรูสึกไดรับการสนับสนุนในการ
เรียนรูเกีย่วกับเทคโนโลยีใหมๆมากขึ้น การมีความสุข และสนุกกับการทํางานเพิ่มขึ้น การแสดง
ความคิดเหน็ไดอยางอิสระ เสรีเพิ่มขึ้น ปญหาที่เสนอไปไดรับความรวมมือในการแกไขเปนอยางดี 
การพัฒนาทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพิม่ขึ้น การรูสึกวาองคกรมีความทัดเทยีมกบัองคกรชั้นนาํ
อ่ืนๆ การรับวฒันธรรมอื่นๆจากภายนอก และสามารถเชื่อมตอสูความเปนวัฒนธรรมโลก มากขึ้น  

5.1.3.5  พนักงานที่มีการเปดรับขาวสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere มาก จะมี
ความเหน็วา มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรในประเด็น การรูสึกไดรับการสนับสนุนในการ
เรียนรูเกีย่วกับเทคโนโลยีใหมๆมากขึ้น การมีความสัมพันธที่ดี และมีความกลมเกลยีวกับ 
หนวยงานอืน่ๆมากขึ้น การมีความกระตือรือรนที่จะแกไขปญหาใหประสบความสําเร็จมากกวาเดิม 
การแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ เสรีเพิ่มขึ้น ปญหาที่เสนอไปไดรับความรวมมอืในการแกไข
เปนอยางดี การพัฒนาทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพิม่ขึ้น ทําใหเกิดความรูสึกวาองคกรมีความ
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ทัดเทียมไดกับองคกรชั้นนําอื่นๆ การรับเอาวัฒนธรรมอื่นๆจากภายนอก และสามารถเชื่อมตอสู
ความเปนวัฒนธรรมโลก มากขึ้น  

5.1.3.6  พนักงานที่มีการเขาไปใช Webboard มาก จะมคีวามเหน็วา การรูสึกไดรับการ
สนับสนุนในการเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆมากขึ้น การมีความสัมพันธที่ดี และมีความกลม
เกลียวกับ หนวยงานอื่นๆมากขึ้น การมีความสุข และสนุกกับการทํางานเพิ่มขึน้ การแสดงความ
คิดเห็นไดอยางอิสระ เสรีเพิ่มขึ้น ปญหาที่เสนอไปไดรับความรวมมือในการแกไขเปนอยางดี การ
ไดรับความชวยเหลือเกื้อกูลจากเพื่อนรวมงานเปนอยางดี การพัฒนาทักษะในการใชภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น นําเอาภาษาแสลงมาใชใน Webboard มากขึ้น การรูสึกวาองคกรมีความทัดเทียมกับองคกร
ช้ันนําอ่ืนๆ การรับวัฒนธรรมอื่นๆจากภายนอก สามารถเชื่อมตอสูความเปนวัฒนธรรมโลก และ
การกอใหเกิดสังคม Cyber ที่มีแตความอบอุนจาก ไมตรีสัมพันธ มากขึ้น 
 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลของการวิจัยนี้ พบวา  
5.2.1  สถานภาพตางๆของพนักงาน กอใหเกดิพฤติกรรมในการใช อินทราเนต็ THAI  

Sphereโดยรวมแตกตางกนั แตมีเพยีงบางพฤติกรรม ที่ไมแตกตางกัน ซ่ึงในสวนทีไ่มแตกตางกันนี้ 
ไมไดเปนไปตามผลการศึกษาของ Kippax and Murray (อางถึงใน นิชดา เตรียมชยัศรี, 2542 :23) ที่
ไดเสนอผลการศึกษาไววา ปจจัยดานตวับุคคล เชน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ มีอิทธิพลตอการ
แสดงออกถึงพฤติกรรมการสื่อสาร เปนตัวกําหนดการใชส่ือ และการรับรูคุณประโยชนของสื่อ  

สถานภาพของเพศ พบวา เพศชาย และเพศหญิง ไมมคีวามแตกตางในเรื่อง ระยะเวลา 
ที่ใชอินทราเนต็  การเปดรับขาว และการใช Webboard  ซ่ึงอธิบายไดวา ปจจุบัน หญิง ชาย มีความ
ทัดเทียมกันในการที่จะแสวงหาความรูจากสื่อผานระบบอินทราเน็ต ที่ไมมีการกีดกั้นในเรื่องเพศ
สวนเรื่องการใชประโยชนจากอินทราเน็ตนัน้ยังคงแตกตางกันอยู ระหวางหญิงและชาย  

สถานภาพของอายุ พบวา อายุ ไมมคีวามสัมพันธกับระยะเวลาทีใ่ช รวมทั้งการเปดรับ
ขาว ใหเหตผุลไดวา ส่ืออินทราเน็ต THAI Sphere นั้น มีขีดความสามารถในการใหบริการ
ตลอดเวลา แตดวยขอจํากัดของพนักงาน ทีจ่ะไดใชเฉพาะชวงเวลาพัก ซ่ึงเปนชวงสั้นๆ จากขอมูลที่
ได คือ ระยะเวลาที่ใช 16-30 นาที เปนสวนใหญ ดังนัน้จึงไมเห็นความแตกตาง เพราะมีระยะเวลาใช
ที่ใกลเคียงกัน อันเปนผลตอเนื่องไปถึงการเปดรับขาวสารดวย 

 สถานภาพทางดานการศึกษา พบวา ในกลุมพนักงานที่มีระดับการศกึษาตางๆกัน มี
ความถี่ และระยะเวลาในการใชการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere แตกตางกัน รวมทั้ง
มีปริมาณการเขารวมกิจกรรมผานระบบอินทราเน็ตไมเทากัน และความแตกตางนี้สอดคลองกับ
การศึกษาของ ปรมะ  สตะเวทนิ ( 2539 : 314 ) กลาววา การศึกษาเปนตวัแปรที่สําคัญตอ
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ประสิทธิภาพของผูรับสาร บุคคลที่มีการศึกษาสูง ก็จะมีความสนใจในขาวสาร กวางขวาง ผูรับสาร
ที่มีการศึกษาตางกัน จะไดผลทางดาน ทักษะการสื่อสาร ความรู ทัศนคติ และพฤตกิรรมการสื่อสาร
แตกตางกนั 

สถานภาพดานอายุการทํางาน พบวา พนักงานที่มีชวงอายุงานตางกนั มีความถี่ในการ
ใชการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere แตกตางกัน โดยมีการใชประโยชนแตกตางกนั 
และมีปริมาณการเขารวมกิจกรรมผานระบบอินทราเน็ตไมเทากัน แสดงใหเห็นวา พนักงานมีความ
ใฝรูมากนอยตามอายุงาน ซ่ึงสวนใหญจะเปนพนักงานทีเ่ขาทํางานแลวระยะหนึ่ง จะมีความใฝรูมาก
เพื่อความกาวหนาในหนาทีก่ารงาน 

สถานภาพดานความชํานาญในการใชเครื่องคอมพิวเตอร พบวา ระดับความชํานาญใน
การใชคอมพิวเตอรของพนักงาน มีผลกับพฤติกรรมในการใชอินทราเน็ต ในทางแตกตางเกือบทกุ
ดาน ยกเวนเพยีง ระยะเวลาในการใชเทานัน้ แสดงใหเหน็วา คนที่รูเร่ืองคอมพิวเตอรดีกวา มีโอกาส
ใชประโยชนจาก THAI Sphereไดมากกวาซึ่งเปนไปตามการศึกษาของ Kippax and Murray (อางถึง
ใน นิชดา เตรยีมชัยศรี, 2542 :23) ที่วา อาชีพ ความชํานาญเฉเพาะดาน เปนตัวกําหนดการใชส่ือ 

สถานภาพของสถานที่ปฏิบัติงาน พบวา พนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานใหญ และ
สนามบินดอนเมือง  มีพฤตกิรรมในการใชอินทราเน็ตไปในทางแตกตางเกือบทุกดาน อธิบายไดวา
ลักษณะการทาํงานของทั้งสองแหงแตกตางกัน  กลาวคือ ที่สํานักงานใหญ ทําเปนแบบ Office Time 
สวนที่สนามบนิดอนเมือง ทาํงานตลอด 24 ช่ัวโมงโดยแบงเปนผลัด ดงันั้นชวงเวลา และระยะเวลา
ในการใช จึงแตกตางกัน 
   เมื่อพิจารณาผลการวิจัยทีเ่กีย่วกับพฤติกรรมการใชประโยชนจากการสือ่สารผานระบบ
อินทราเน็ต THAI Sphere พบวาพฤติกรรมการใชประโยชนนี้ มีความแตกตางไปตามสถานภาพ
ของพนักงานไดแก สถานภาพของเพศ อาย ุอายุการทํางาน ความชํานาญในการใชคอมพิวเตอร และ
สถานที่ปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยัของ Kippax and Murray (อางถึงใน นิชดา เตรียมชัยศรี, 
2542 :23)  ที่พบวา ปจจัยดานตัวบุคคล เชน เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ เปนตัวกําหนดการใชส่ือ และ
การรับรูคุณประโยชนของสือ่ 

5.2.2   ผลการวิจัยท่ีเก่ียวกับความสัมพันธ ของปจจัยดานเทคโนโลยี และเนื้อหา กับพฤติกรรม  
การสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphereของพนกังาน พบวา 

ปจจัยดานเทคโนโลยี โดยภาพรวมมีความสัมพันธกับ การใชประโยชนจากการสื่อสาร 
ปริมาณของการเขารวมกิจกรรม ปริมาณของการเปดรับขาวสาร และการใช Webboard ผานระบบ
อินทราเน็ต THAI Sphere และปจจยัดานเนื้อหา โดยภาพรวมมีความสัมพันธกับ ความถี่ในการใช
การสื่อสาร ระยะเวลาในการใชการสื่อสารผาน ปริมาณการเปดรับขาวสาร และการใช Webboard 
ผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere สอดคลองกับแนวคิดของ กริช สืบสนธิ์ (2537 : 87) ที่กลาวถึง
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พฤติกรรมการสื่อสารวา พฤติกรรมทุกประเภทของมนษุยจะตองมีแรงกระตุนมาจากความตองการ 
หรือจุดประสงคอยางใดอยางหนึ่ง การสื่อสารก็เปนพฤติกรรมที่มีจุดประสงคเปนแรงกระตุน โดย
ผลการศึกษาในเรื่องพฤติกรรมการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ตTHAI Sphere นี้เปนไปตามแนวคดิ
ของ เสนาะ ติเยาว (2538 : 77) ที่กลาววา พฤติกรรมการสื่อสารของบุคคลที่อยูในองคกร ศึกษาได
จาก วิธีการที่ใชในการสื่อสาร ความสนใจในชนดิของขาวสาร และ การรับขาวสาร สนับสนุน
ผลการวิจัยขางตนเกีย่วกับพฤติกรรมการใชอินทราเน็ตของพนักงาน เชน การใชประโยชนจากการ
ส่ือสาร ปริมาณการเขารวมกิจกรรม หรือ ปริมาณการเปดรับขาว ผานระบบอินทราเน็ต THAI 
Sphere ซ่ึงเปนลักษณะที่สะทอนถึง วิธีการที่ใชในการสือ่สาร ความสนใจในชนดิของขาวสาร และ 
การรับขาวสาร นั้น มีความสัมพันธกับปจจัยดานเทคโนโลยี ปจจัยดานเนื้อหา หรือทั้ง 2 ปจจัย 

นอกจากนี้ยังไดพบวา พฤติกรรมการใชประโยชนจากการสื่อสารผานระบบอินทราเนต็ 
THAI Sphere มีความสัมพันธกับปจจัยดานเทคโนโลยีไดแก ความสะดวกในการคนหาขอมูล ความ
รวดเร็วในการแสดงผล และการลดคาใชจาย ดานงานเอกสารขององคกร และปจจัยดานเนื้อหา
ไดแก ปจจยัการนําไปใชประโยชนไดจริง ปจจัยการเพิม่พูนความรูดานเทคโนโลยี และปจจยัการ
เพิ่มพูนความรูรอบตัว  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยัชอง Wenner (อางถึงใน นิชดา เตรียมชัยศรี, 2542 
:24) เกี่ยวกบัความพึงพอใจในการบริโภคขาวสาร (News Gratifications)จัดอยูในกลุมของ 
Orientational Gratifications ซ่ึงหมายถึง การใชขาวสารเพื่อประโยชนทางดานขอมูลเพื่อใชในการ
อางอิง เพื่อเปนแรงเสริมในความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับสังคม รูปแบบของความตองการ
ที่แสดงออกมา และอาจสามารถอธิบายไดตามทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจ(Uses and 
Gratifications) กาญจนา แกวเทพ (2541 : 306) ไดอธิบายถึงแนวคดิหลักของการวิเคราะหการใช 
และความพึงพอใจของผูรับสารที่มีตอส่ือไวดังนี้ คือ โดยสวนใหญในการเปดรับสารของผูรับสาร
นั้น ผูรับสารมีความตั้งใจทีจ่ะแสวงหาขาวสารเพื่อนํามาใชประโยชนในทางใดทางหนึ่ง และเมื่อมี
ความตั้งใจทีแ่นนอนดังกลาว การเขาไปใชส่ือจึงเปนการกระทํากิจกรรมที่มีเปาประสงคที่แนนอน 
(Goal-oriented activity) ในทามกลางสภาวะการแสวงหาขาวสารของผูรับสาร ส่ือมวลชนมิไดเปน
ทางเลือกเดียวของบุคคล หากเปนเพียงตัวหนึง่ทามกลางตัวเลือกอืน่ๆ สําหรับทิศทางที่บุคคลจะ
เลือกแสวงหาและใชส่ือประเภทใดนั้น จะเกิดจากความตองการของบุคคลนั้นเปนปฐมเหตุ จากนัน้
ความตองการดังกลาว ก็จะถูกแปรมาเปนแรงจูงใจ (Motivation) ที่จะผลักดันใหบคุคลเคลื่อนไหว
เขาหาการใชส่ือประเภทตางๆ 

ดังนั้นลักษณะของการใชการสื่อสารผานระบบอินทราเนต็ THAI Sphere ซ่ึงเปนการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการสื่อสาร ซ่ึงตองอาศัยเครื่องคอมพิวเตอรเปนสื่อกลาง ตามที่ 
Walther  (อางถึงใน กิตต ิ กนัภัย, 2543 :101) ใหความหมาย CMC เอาไวกวาง ๆ วา คือ การประชมุ
โดยอาศัยคอมพิวเตอร (Computer conferencing) และการใชไปรษณียอิเลคทรอนิกส (Electronic 
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Mail) ซ่ึงเกิดขึ้นและดําเนินไปในเวลาเดยีวกัน (Synchronous) หรือตางเวลากัน (Asynchronous) 
โดยที่ผูสงสารใสรหัส (Encode) ลงไปในเนื้อหาสาร (Text Messages) ซ่ึงจะถูกถายทอด (Relayed) 
จากคอมพิวเตอรของผูสงสารไปสูคอมพิวเตอรของผูรับสาร ซ่ึงการสื่อสารแบบ CMC จัดวาอยูใน
สาขาของสื่อใหม (New Media) โดยนยิามของ Rogers และRice (อางถึงใน กิตติ กันภัย, 2543 :105) 
เนนเรื่องกระบวนการสื่อสารดวยคอมพวิเตอร และการปฏิสัมพันธกัน (Interactivity) ทําใหเกิดผล
สะเทือนตอสังคมในวงกวาง 2 แนวทาง คือ สงผลตอคนในสังคม วาทําใหเกิดภาษาแสลง เกิด
วัฒนธรรมใหม เกิดผลทางจิตวิทยาซึ่งลดทอนความเปนธรรมชาติของมนุษยลง เนื่องจากเปนการ
ส่ือสารที่มีแตวัจนภาษาลวนๆ มุงเนนเพื่อการใชงาน (Task Oriented) สนใจประสิทธิภาพสูงสุด
ภายในเวลาที่จาํกัด และอีกแนวทางหนึ่ง คือ ผลของ CMC ทําใหเกิดชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะที่มี
ประเด็นแอบแฝงภายในมากมาย จึงเกิดสังคมชนิดใหมที่เรียกวาเปน “สังคมไซเบอร” (Cyber 
Society) จากคําอธิบายทั้ง 2 แนวทางนี้เปนการสะทอนใหเห็นถึงลักษณะที่เกิดขึ้นกับผูใช
อินทราเน็ต THAI Sphere โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ใช Webbaord 
        5.2.3  เม่ือพิจารณาผลความสัมพันธของ พฤติกรรมการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต กับการ
เปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคกรของการบินไทย ในภาพรวมนั้นวัฒนธรรมองคกรมีความสัมพันธกับ 
ระยะเวลาในการใชการสื่อสาร การใชประโยชนจากการสื่อสาร ปริมาณการเขารวมทํากิจกรรม 
ปริมาณในการเปดรับขาวสาร และปริมาณการใช Webboard ผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 
ซ่ึงหมายถึงวา ผูที่ใชเวลาในการสื่อสาร เพื่อใชประโยชนจากการสื่อสาร ดวยการเขารวมทาํ
กิจกรรม และเปดรับขาวสาร รวมถึงการใช Webboard ผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere มาก ก็
จะมีความเห็นวา วฒันธรรมองคกรไดมีการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกมากขึ้น โดยผลกระทบจาก
พฤติกรรม การใชอินทราเน็ต THAI Sphere ซ่ึงในบางพฤติกรรมทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมองคกรไปในทางที่ดีขึ้น เชนมคีวามสุขและสนุกกับการทาํงานเพิ่มขึ้น การแสดงความ
คิดเห็นไดอยางอิสระ เสรีเพิ่มขึ้น การรับวฒันธรรมอื่นๆจากภายนอก และสามารถเชื่อมตอสูความ
เปนวัฒนธรรมโลก การกอใหเกดิสังคม Cyber ที่มีแตความอบอุนจากไมตรีสัมพันธ การมี
ความสัมพันธที่ดี และมีความกลมเกลียวกับ หนวยงานอื่นๆมากขึ้น การมีความกระตือรือรนที่จะ
แกไขปญหาใหประสบความสําเร็จมากกวาเดิม ปญหาที่เสนอไปไดรับความรวมมือในการแกไข
เปนอยางดี ไดรับความชวยเหลือเกื้อกูลจากเพื่อนรวมงานเปนอยางดี การรูสึกวาองคกรมีความ
ทัดเทียมไดกับองคกรชั้นนําอื่นๆ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ เสนาะ ติเยาว (2519 :10)  ที่กลาวไว
วา การสื่อสารเปนกระบวนการพื้นฐานขององคกรที่ทําใหกจิกรรมตางๆดําเนินไปโดยราบรื่นเกิด
จากการประสานงานระหวางสมาชิกขององคกร ผสานกับแนวคดิของ ธงชัย สันติวงษและชนาธปิ 
สันติวงษ (2542 : 35)  ที่กลาวไววา การสื่อสารองคกรมีคุณลักษณะมุงเนนถึง การประสานรวมมือ
กันของคนผูทาํงานที่ควบคูไปกับการมุงถึงเปาหมายของทุกฝายในองคกรเปนสําคัญ และเกดิขึ้นบน
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พื้นฐานภายในกรอบของระบบองคกรทีจ่ัดไว และ Miles (อางถึงใน ธงชัย สันติวงษ และชนาธิป 
สันติวงษ, 2542 : 39)  ไดเสนอไววา การจดัระบบการสือ่สารแบบมุงเนนความสัมพนัธของคนนั้น 
จะสามารถสรางสิ่งที่ดีใหเกดิขึ้นคูกับประสิทธิภาพการดําเนินงานและสรางผลงานใหสําเร็จไดดขีึ้น 

จากผลการวิจยัที่ไดพบวา พนักงานที่ไดใชระบบอินทราเน็ต THAI Sphere มีความเห็น
วาวัฒนธรรมองคกรตางๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน  ความสัมพันธระหวางหนวยงานภายใน  และความ
สนใจ กระตือรือรนที่จะแกไขปญหาตางๆ มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น สรุปไดวาวัฒนธรรมองคกร
ของบริษัทการบินไทย จํากดั (มหาชน) เปนวัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค ซ่ึงเปนไปตาม
แนวคดิของ Cooke และคณะ (อางถึงใน  มรุต ประเสริฐศรี, 2537 :12)  ทั้ง 4 ลักษณะที่แสดงใหเหน็
วาเปนการเปลี่ยนแปลงของวฒันธรรมองคกรแบบสรางสรรค กลาวคือ 
 5.2.3.1  ลักษณะเนนความสําเร็จ (Achievement) โดยพนักงานมีความรูสึกภูมิใจ ผูกพัน
และหวงแหนองคกรนี้มากขึน้ และมีความรูสึกวาองคกรนี้ มีความทัดเทียมในดานเทคโนโลยีเมื่อ
เทียบกับองคกรชั้นนําในระดบันานาชาต ิ  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  กริช  สืบสนธิ์  (2537 : 2)  
ที่วา กอใหเกดิความรูสึกของการมีสวนรวม หรือ การมีช่ือเสียงของบริษัท หรือกับองคกรนั้นๆ  
                     พนักงานรูจักการทํางานเปนทีม ไดดีขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ มัลลิกา ตนสอน 
(2546 : 122)  ที่กลาวถึง “การทํางานเปนทมี” (Team work)จะนํามาซึ่งความสําเร็จ และแนวคิดของ 
Robbins (อางถึงใน  กริช  สืบสนธิ์, 2537 : 48) ที่วา การประสานงานหรือการรวมมือ (Integration) 
โดยที่หนวยงานในองคกรตางๆ ไดรับการกระตุนใหเกิดพฤติกรรมประสานและรวมมือกัน 
 5.2.3.2  ลักษณะเนนสัจการแหงตน (Self-Actualizing)  พนักงานมกีารพัฒนาทักษะของ
ตนเองในการใชภาษาอังกฤษ และไดรับการสนับสนุนเปนอยางดจีากองคกร ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคดิของ ไพบูลย  ชางเรียน (2532 :10) ที่วา  วัฒนธรรมเปนสิ่งที่เกิดจากการเรยีนรูของคนใน
องคกร 
  ทําใหสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอสิระ เสรี เพิ่มขึ้นมากกวาเดิม ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดของ  ประชุม โพธิกุล  (2531 : 45-46)  ที่วา  อิสรภาพสวนบุคคล เปนระดับความ
รับผิดชอบ  ความมีเสรีภาพ  และโอกาสในการแสดงความคิดริเร่ิมสรางสรรคของปจเจกบุคคลใน
องคกร 
 5.2.3.3  ลักษณะเนนบุคคลและการกระตุน (Humanistic-Encouraging) รูสึกมีความสุข
และสนุกสนานกับการทํางานเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Wenner (อางถึงใน นิชดา 
เตรียมชัยศร,ี 2542 :24) ที่วา เพื่อประโยชนในการลดหรือผอนคลายความตึงเครียดทางอารมณ เชน 
เพื่อความเพลดิเพลิน สนุกสนาน ของพนกังานในองคกร  
  สวนเรื่องการไดรับการสนบัสนุนในการเรียนรู เกีย่วกับเทคโนโลยใีหมๆเพิ่มมากขึ้น  
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  ประชุม โพธิกุล (2531 : 45-46)  ที่วา ไดรับการสนบัสนุน (Support)  
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ความชวยเหลือในการทํางานของผูบังคับบัญชาตอลูกนอง ใหไดรับความรูเพิ่มเตมิตลอดเวลา เปน
ส่ิงจําเปนของวัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค 
 5.2.3.4  ลักษณะเนนไมตรสัีมพันธ (Affiliative)  ทําใหหนวยงานตางๆในการบินไทย มี
ความสัมพันธที่ดีตอกันมากขึ้น และรูสึกวาไดรับความชวยเหลือเกื้อกูลจากเพื่อนรวมงาน เพิ่มมาก
ขึ้นซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อมเรศ  ศิลาออน (2528  : 95)  กลาววา  องคกรทีไ่มมีวัฒนธรรม
หรือมี  แตวฒันธรรมมีความออนแอ  มกัจะมีปญหาในดานความสามัคคี  มักมีความตึงเครียดใน
กลุมตางๆ  จะเห็นไดชัดวาวัฒนธรรมที่แข็งแกรงและสรางสรรคนั้น พนักงานมกัจะทํางานดวย
ความมีมิตรไมตรีตอกัน และชวยเหลือกันดวยความเต็มใจ 

กอใหเกิดความอบอุนจากไมตรีสัมพันธขึ้นในกลุมสังคม Cyber  ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคดิของ  สุนทร วงศไวศยวรรณ (2540 : 28) ที่วา วัฒนธรรมเปนคานิยม ความเชื่อและ
พฤติกรรมรวมของกลุมคน วัฒนธรรมองคกรเปนปรากฏการณของกลุมคนจํานวนหนึ่งใน
หนวยงานโดยสรางเอกลักษณรวมกนัในหมูสมาชิก และตระหนกัวาแตละคนเปนพวกเดียวกันหรอื
อยูในกลุมเดียวกันเพราะมีคานิยมความชอบที่คลายคลึงกันจนเกิดเปนชมุชนเทียมที่อบอุนขึ้นใน
ระบบอินทราเน็ต 

ผลกระทบตอวัฒนธรรมองคกร มคีวามสัมพันธกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
ใชในการสื่อสารขององคกร จะเห็นไดวาวฒันธรรมองคกรมีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งในทางบวกและ
ลบ แตจากผลการวิจัย แสดงใหเห็นวาวฒันธรรมองคกรมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกมากกวา  
เทคโนโลยีใหมๆที่เขามารองรับการทํางานของพนักงานไดสะดวก รวดเรว็ รวมทั้งในดานของ 
Interactive และการใชงานของ Corperate E-mail ชวยสงเสริมใหการสื่อสารขององคกรเปนไปดวย
ความคลองตัว ทันตอเหตุการณ และสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหแกองคกรเพื่อไปสู
ความสําเร็จ  สวนในเรื่องความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองคกรที่ตองเขาไปดูแลอยางใกลชิด อัน
เกิดจาก “สังคมไซเบอร” (Cyber Society) ใน Webbaord ที่อาจจะกอใหเกดิการเปลีย่นแปลงของ
วัฒนธรรมองคกรไปในทางลบได เชนการแสดงความคิดเห็นที่เกินเลยขอบเขต หรือมีขอความ
พาดพิงถึงผูอ่ืนไปในทางเสียหาย รวมทั้งเรื่องการใชภาษา เชนภาษาสแลง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ของ  กิตติ  กันภัย ( 2543 : 91-140 )  และสมยศ  นาวกีาร (2544 : 136) ที่ไดใหคําอธิบายเกี่ยวกบั
เร่ืองการใชวจันภาษา (verbal)และอวัจนภาษา (nonverbal information)  วารูปแบบใหมของการใช
ถอยคําจะมีลักษณะเฉพาะตัว และเปนคณุสมบัติเฉพาะของชุมชนหรือกลุมนั้น ซ่ึงมีผลตอความ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองคกรทั้งส้ิน 

วัฒนธรรมเปนสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได เราจะเหน็ไดวาวัฒนธรรมเปนสิ่งที่เกิดจาก
การเรียนรูนัน้  เนื่องจากมนษุยเปนผูที่มีมนัสมองหรือความคิด  ดังนัน้ในการถายทอดวัฒนธรรมทํา
ใหมนษุยสามารถที่จะคิดคนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขึ้นใหมได เพือ่ความเหมาะสม  
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ตลอดจนสรางความเจริญกาวหนาใหกับวฒันธรรมและสังคมมนุษยใหสูงขึ้น  จึงทาํใหวฒันธรรมมี
การเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไปเชนในเรื่องของ สิทธิเสรีภาพทางความคิด
หรือวัตกรรมใหมๆที่มนุษยไดสรางขึ้นมา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ทําใหสังคมมีความ
เจริญกาวหนาและสามารถพัฒนาตอไปได กลาวโดยรวมผลของการวิจัยนี้สรุปไดวาวัฒนธรรม
องคกรของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกหรอื
เปลี่ยนแปลงไปในทางสรางสรรคนั่นเอง 
5.3  ขอเสนอแนะ 
        5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของ 
 จากการวิจัยผูตอบแบบสอบถามไดใหขอเสนอแนะเพื่อแกไข ระบบอินทราเน็ต THAI 
Sphere ไวดังนี้ 

5.3.1.1  ผูบริหารที่มีหนาทีใ่นการดแูลระบบอินทราเนต็ ควรจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรให
เพียงพอตอผูใชงาน และเครื่องคอมพิวเตอรควรมีประสิทธิภาพที่ทันสมัยสามารถรองรับระบบการ
ใชงานไดเต็มที่ 

5.3.1.2 ผูที่ดูแลในดานเนื้อหาบนอินทราเน็ต ควรปรบัปรุงเนื้อหาใหทันตอเหตุการณ 
(Update) รวมทั้งควรเพิ่มหวัขออ่ืนๆที่นาสนใจ เชนขอมูลบริษัท และขอมูลในแตละหนวยงานใหดี
ยิ่งขึ้น 

5.3.1.3  การนําเสนอขอมูลบนอินทราเนต็ ควรปกปดขอมูลสวนตัวของผูที่แสดงความ
คิดเห็น เพื่อใหแสดงความคิดเห็นตางๆไดอยางเต็มที ่

5.3.1.4  ควรปรับปรุงระบบการจัดเก็บ E-mail ใหมคีวามจุมากขึน้รวมทั้งการจดัสง File 
ทาง E-mail ใหสามารถสงไดอยางสมบูรณและรวดเรว็ข้ึน 

5.3.1.5  ควรพฒันาใหใชงานเพื่อประโยชนในการสื่อสารภายในองคกรใหมากขึน้ เชน 
 ควรพิจารณาระบบการอนญุาตใหเขาใชงาน เพื่อใหพนักงานสามารถเขาใชไดอยางทั่วถึง และมี
ความเปนธรรม 
        5.3.2  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

5.3.2.1  งานวิจัยนี้ศกึษาพฤติกรรมการใชระบบอินทราเน็ต  เพื่อการสื่อสารของพนักงาน
บริษัท การบินไทย (มหาชน) จํากัด ไดศึกษาเฉพาะตัวแปรที่เกีย่วกับพฤติกรรมในการใช โดย
สอบถามจากพนักงานผูทีใ่ชบริการเทานัน้ หากงานวจิัยคร้ังตอไปตองการที่จะศึกษาในแงมุมอ่ืนๆ 
ไดอีกหลายแงมุม เชนอาจจะศึกษาในประเด็นของทัศนคติเชิงเปรียบเทียบระหวางผูที่มีสิทธิ์ไดใช
งาน ในระบบอินทราเนต็และผูไมมีสิทธิ์ไดใชงาน วามีทัศนคติตอการใชการสื่อสารผานระบบ
อินทราเน็ตอยางไรและนํามาประกอบกับการศึกษาในงานวิจยันีจ้ะไดภาพรวมของการใชงานระบบ
อินทราเน็ตนีส้มบูรณมากยิง่ขึ้น 
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5.3.2.2  งานวจิัยนี้ไดศึกษาพฤติกรรมการใชระบบอินทราเน็ตเพื่อการสื่อสาร  เนนเฉพาะ
พนักงานของบริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) ซ่ึงผลที่ไดสามารถอธิบายไดเฉพาะปรากฏการณที่
เกิดขึ้น ภายในองคกรของบริษัทการบินไทยเทานัน้ สําหรับงานวิจยัคร้ังตอไป อาจศึกษาเชิง
เปรียบเทียบกบัการใชอินทราเน็ตขององคกรอ่ืน เชน การเปรียบเทียบกับการใชระบบอินทราเน็ตใน
หนวยงานของรัฐ ไดแก หนวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจอื่นๆ 

5.3.2.3 งานวจิัยนี้เปนการวจิัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาภาพรวมของพฤติกรรมการสื่อสาร
ผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere ของพนักงาน ซ่ึงผลของงานวิจยัสามารถอธิบายลักษณะของ
การใชกวางๆได แตหากจะศึกษาเพิ่มเติมเจาะลึกในประเด็นตางๆ อาจใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เชน 
การสังเกตการณ การวเิคราะหเนื้อหา หรือการสัมภาษณเจาะลึก ชวยศกึษาเพิ่มเติม ไดแก การใช 
Webboard ผานระบบอินทราเน็ต ในประเด็น ความเหมาะสมของเนื้อหาที่แสดงบน Webboard  
เปนตน 

5.3.2.4  งานวจิัยนี้เก็บขอมูลเฉพาะหนวยงานที่ สํานักงานใหญ และทีส่นามบินดอนเมือง
เทานั้น ดังนั้นเพื่อความสมบูรณของงานวจิยัในครั้งตอไป ยังมีหนวยงานอื่นรวมทั้งพนักงานที่อยูใน
ตางประเทศดวยที่จะตองทําการเก็บขอมูลเพิ่มเติม 

5.3.2.5  งานวิจัยนี้อาจจะเปนพื้นฐาน สําหรับผูที่สนใจในเรื่อง พฤติกรรมการสื่อสารของ
องคกร ในยุคโลกาภิวัตน ที่ระบบอินทราเน็ต มีสวนชวยในการสรางความสัมพันธที่ดีใหเกิดขึ้นกับ
พนักงานขององคกร เพื่อที่จะทําการศกึษากับองคกรอ่ืนๆตอไป 
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แบบสอบถาม 
 
การทําวิจัยเร่ือง  พฤติกรรมของพนักงานตอการใชระบบอินทราเน็ตเพื่อการสื่อสารในองคกร : 

         ศึกษากรณี THAI Sphere ของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
แบบสอบถามชุดนี้จัดทําขึน้เพื่อเก็บขอมูลไปใชประโยชนในการทําวิทยานิพนธของ

การศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตรสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตยเทานั้น ขอมูลของทานเปนประโยชนตอการศึกษาในเรื่องนี้เปนอยางยิง่ 

ขอขอบคุณในความอนุเคราะหของพนกังานการบินไทยทุกทาน 
 
ตอนที่ 1  ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของพนกังานการบนิไทย 
กรุณาทําเครื่องหมาย   X   ลงในชองหนาคําตอบที่ทานเลือกตามความเปนจริง 
1. เพศ   
       ชาย              หญิง 
2. อายุ 
       21 – 30 ป          31 – 40 ป 
       41 - 50 ป          51 - 60 ป 
3. ระดับการศึกษา 
      ม.4 – ม.6  / ปวช. / หรือเทียบเทา        ปวส. / อนุปริญญา / หรือเทียบเทา  
      ปริญญาตรี            ปริญญาโท  
      ปริญญาเอก      
4. อายุการทํางานกับการบินไทย 
         1 – 5  ป          16 - 20 ป 
        6 – 10  ป          21 - 25 ป 
       11 – 15  ป          25 ป ขึ้นไป 
5. ระดับความชํานาญในการใชคอมพิวเตอร 
      มีความชํานาญระดับนอยมาก                   มีความชํานาญระดับนอย 
      มีความชํานาญระดับปานกลาง                 มีความชํานาญในระดับดี  
      มีความชํานาญระดับดีมาก  
6.   สถานที่ปฏิบัติงาน                                
                       สํานักงานใหญ (วิภาวด)ี                          สนามบินดอนเมือง 
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ตอนที่ 2    พฤติกรรมการใชอินทราเน็ต THAI Sphere ของพนักงานการบินไทย 
กรุณาทําเครื่องหมาย   X   ลงในชองหนาคําตอบที่ทานเลือกตามความเปนจริง 
7. ทานใชอินทราเน็ต THAI Sphere  กี่วันตอสัปดาห 
         1 – 2 วัน                                     3 - 4 วนั  
          5 – 6 วัน                                       ทุกวัน 
8.   ระยะเวลาที่ใชอินทราเนต็ THAI Sphere ในแตละครั้ง 
        นอยกวา 15  นาที                                   15 – 30  นาที 
         30 – 45  นาที         45 – 60  นาที 
         มากกวา 60  นาที  ขึ้นไป 
9. ชวงเวลาใดทีท่านใชอินทราเน็ต THAI Sphere บอยที่สุด   
       06:00 – 12:00  น.        12:00 – 18:00  น. 
       18:00 – 24:00  น.        24:00 – 06:00  น. 
10. ประโยชนที่ทานไดรับ จากการใชอินทราเน็ต THAI Sphere    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
      เพื่อความผอนคลาย เพลิดเพลิน 
            แสวงหาขาวสารเพื่อไปสนทนากับผูอ่ืน (ไมตกขาว) 
                      เพื่อเพิ่มพนูความรอบรู ทางวิชาการ 
      เพื่อกาวทนัเทคโนโลยี ส่ือใหม (New Media) 
      คนหาขอมลูบางอยางเพื่อนํามาใชในการตัดสินใจ 
      เพื่อแบงปนความรูและชวยเหลือแนะนาํผูอ่ืน 
                      สามารถติดตอไดกับทุกสํานกังานทั่วโลก (Globalization System)  
                       อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………………………………….   
11. กิจกรรมใดทีท่านเขาไปทําในอินทราเน็ต THAI Sphere    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
      อานขาวสารทั่วไป  
                       เขา WEBBOARD 
       รับสง  e-mail 
                       คนหาขอมูลทาง INTERNET   
      DOWNLOAD ขอมูลจาก INTERNET 
                       คนหาขอมูล ภายในองคกร 
                       ออกบัตรโดยสารพนักงาน 
       อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………………………..   
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12.  ขาวประเภทใดที่ทานเขาไปอานในอนิทราเน็ต THAI Sphere    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
      ขาวสารวันนี้ (ทันตอเหตกุารณ) 
      ขาวเกีย่วกบัเรื่องภายในบริษัท   
      ขาว ทองเทีย่ว-บันเทิง-กีฬา 
      ขาวเกีย่วกบัความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
      ขาวดานธุรกิจการบิน 
      ขาวการเมอืง 
      อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………………………………….. 
13. สาเหตุที่ทานเขามาใช WEBBOARD     (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
      เพราะสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี 
      เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวในหมูพนักงาน 
      วิเคราะหเร่ืองราว จากนานาทัศนะแนวคิดที่หลากหลายของพนักงาน 
      ไมตองเปดเผยตัวจริงเพราะวาเปนการสือ่สารที่ไมตองเผชิญหนา 
      แจงขาวและรับรูเร่ืองราวขาวสารที่เปนประโยชนแกพนักงาน 
      ไดรวมสนทนากับผูที่มีความชอบในเรื่องเดียวกัน(สังคมเฉพาะกลุม Cyber Society) 
                      ไดประโยชน จากการซื้อขาย แลกเปลีย่น 
      อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………………………………… 
14. หัวขอเร่ืองใดใน WEBBOARD ที่ทานชอบเขาไปใช     (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
      บริษัทของเรา         ทองเที่ยว-บันเทิง-กีฬา 
      เทคโนโลยี          เศรษฐกิจ การเงิน 
      ครอบครัว  สุขภาพ         ซ้ือขาย  ทั่วไป 
      เคล็ดลับการทํางาน 
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ตอนที่ 3   ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชอินทราเน็ต THAI Sphere   
กรุณาทําเครื่องหมาย   X   ลงในชองที่ตรงกับความคิดเหน็ของทานมากที่สุด 
ปจจัยดานเทคโนโลยี และเนือ้หา มีผลทําใหทานเขามาใชอินทราเน็ตTHAI Sphere มากนอยเพียงไร 

ปจจัยดาน  ( เทคโนโลยี ) มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ท่ีสุด 

15. ความสะดวกในการคนหาขอมูล      
16. ความรวดเร็วในการแสดงผล      
17. มีรูปแบบที่ทันสมัย      
18. มีความสวยงาม สีสันสดใส      
19. จัดหมวดหมูไดชัดเจน      
20. ขั้นตอนการใชงานเขาใจงาย      
21. ความสะดวกของระบบออกบัตรโดยสารพนักงาน      
22. มีความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล      
23. สามารถชวยลดคาใชจาย งานเอกสารขององคกรไดจริง      
24. พอใจในความสามารถของ Corporate  e-mail       
25. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นที่เปน Interactive      
26. ความพรอมของอุปกรณ Computer ที่รองรับการใชงาน      
27. มีความมั่นใจในระบบของ Software และ Network      
      

ปจจัยดาน  ( เนื้อหาสาระ ) มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ท่ีสุด 

28. ความสมบูรณของเนื้อหา        
29. ความถูกตองและความนาเชื่อถือของเนื้อหา      
30. เสริมสรางความสัมพันธที่ดีใหแกองคกร       
31. สามารถนําขอมูลไปใชประโยชนไดจริง       
32. มีความหลากหลายของเนื้อหา        
33. เพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี เชน ดานการบิน, การ
ส่ือสาร, ส่ือ Multimedia 

     

34. เพิ่มพูนความรูรอบตัว         
35. เปนเรื่องราวที่นําเสนอทนัตอเหตกุารณ (Up to Date)      
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ตอนที่ 4     พฤติกรรมการใชอินทราเน็ต THAI Sphereท่ีมีผลกระทบตอวัฒนธรรมองคกร ของ 
 การบินไทย 
กรุณาทําเครื่องหมาย   X   ลงในชองที่ตรงกับความคิดเหน็ของทานมากที่สุด 
 
ทานเห็นวาการใช THAI Sphere มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางดานวัฒนธรรมองคกรของการบินไทย ไปอยางไร  

 
ผลกระทบทางดานวัฒนธรรมองคกรท่ีเปล่ียนไป เห็น

ดวย
อยางยิ่ง 

เห็น
ดวย 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

ไม
เห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

36. ทานมีความรูสึกภูมิใจ ผูกพันและหวงแหน องคกรนี้มากขึ้น      
37. ทานไดรับการสนับสนุนในการเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ
จาก THAI Sphere มากขึ้น 

     

38. ทําใหหนวยงานตางๆในการบินไทย มีความสัมพันธที่ดีตอกัน
มากขึ้น 

     

39. การใชTHAI Sphere ทําใหมีความกระตือรือรนที่จะแกไขปญหา
ใหประสบความสําเร็จมากกวาเดิม 

     

40.รูสึกมีความสุขและสนุกสนานกับการทํางานเพิ่มมากขึ้น      
41.การใชTHAI Sphere ทําใหสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยาง
อิสระ เสรี เพิ่มขึ้นกวาเดิม 

     

42. THAI Sphere ทําให พนักงานรูจักการทํางานเปนทีม ไดดีขึ้น      
43.ขอรองเรียนหรือปญหาตางๆขององคกรที่นําเสนอใวในTHAI 
Sphere ไดรับความรวมมือในการแกไขเปนอยางดี 

     

44. ทานรูสึกวาไดรับความชวยเหลือเกี้อกูลจากเพื่อนรวมงาน เพิ่ม
มากขึ้น 

     

45.THAI Sphere ทําใหมีการพัฒนาตนเองในการใชภาษาอังกฤษเพิ่ม
มากขึ้น 

     

46.ไดมีการนําเอา ภาษาสแลง มาใชใน Webboard เพิ่มมากขึ้น      
47. มีความรูสึกวาองคกรนี้มีความทัดเทียมในดานเทคโนโลยี เมื่อ
เทียบกับ องคกรช้ันนําอื่นๆ 

     

48.ไดรับวัฒนธรรมอื่นๆจากภายนอกและสามารถเชื่อมตอสู ความ
เปนวัฒนธรรมโลก (Globalization) 

     

49. กอใหเกิดกลุมสังคม Cyber ที่มีแตความอบอุนจากไมตรีสัมพันธ      
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50.  ทานคิดวาการใชส่ือ อินทราเน็ต THAI Sphere มีความจําเปน กับการสื่อสารภายในองคกรของ            
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) หรือไม 
(     )  จําเปน  เพราะ............................................................................................. 
(     )  ไมจําเปน  เพราะ......................................................................................... 
 
51.  ทานคิดวาสื่อ อินทราเน็ต THAI Sphere ใชประโยชนไดคุมคา กับการสื่อสารภายในองคกร   
ของ บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) แลวหรือไม  
 (     )  คุมคาแลว  เพราะ....................................................................................... 
 (     )  ยังไมคุมคา  เพราะ...................................................................................... 
 
52.  ขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแกไขสื่อ อินทราเน็ต THAI Sphere ของ บริษัท การบินไทย จาํกัด   
(มหาชน)  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 
 

ขอขอบคุณพนักงานทกุทานที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล                       นาย สุคนธ  เมฆเนย             
เกิดวันที่                              1  เมษายน  2502   
สําเร็จการศึกษา                   ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
ปการศึกษา                          2531                    
ตําแหนง                              นายชางอากาศยาน 
สถานที่ทาํงาน                     บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) DPU
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